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 بأشراف
                                    محسن أ.د. عبد الجبار سعيد                                 عبد الحسينأ.د. عقيل مسمم   
والكارنتين(  01مختمفة والمكمالت الغذائية)كونزيم  من أىمية البحث في استخدام تمرينات خاصةتك

في دعم عممية التدريب الرياضي وال سيما في تحمل اداء الالعب من خالل عمل ىذه المكمالت 
حرة الطميقة التي ليا دور سمبي وتنشأ من في زيادة مخزون الطاقة لمخاليا وكذلك محاربة الجذور ال

 خالل زيادة المجيود البدني اثناء تمارين تحمل االداء لالعبي كرة اليد الشباب.
يحتاج الى طاقة عالية  أن المجيود البدني نتيجة التمرينات الخاصةأما مشكمة البحث تمثمت في 

حد عوامل ظيور التعب مبكرا , اذن الحرة عمى كفاءة الالعب وىي ا باالضافة الى تأثير الشوارد
ىل باالمكان توفير منتجات لمطاقة ومضادات اكسدة لزيادة تحمل اداء الالعب ىذا ما يريد ان 
يعرفو الباحث مدى الفائدة من خالل  استخدام ىاتين المادتين لتطوير تحمل اداء الالعب وتأثيرة 

 عمى الجذور الحرة كدعم لعممية تغذية الرياضيين. 
 أىداف البحث:. أما
األداء وبعض كارنتين لتطوير تحمل  -ل و 01مادتي كونزيم مع تناول تمرينات  أعداد -0

 .الشباب لدى العبي كرة اليد المتغيرات البايوكيميائية
عمى الفروق في االختبارات والقياسات القبمية والبعدية في تحمل األداء والمتغيرات التعرف  -2

 .الشباب الثالثة لدى العبي كرة اليد ات التجريبيةالبايوكيميائية لممجموع
الفروق بين المجموعات التجريبية الثالثة في االختبارات والقياسات _ التعرف عمى 3

 .الشباب لدى العبي كرة اليدالبعدية في تحمل األداء والمتغيرات البايوكيميائية 
 أما فروض البحث:.

قياسات القبمية والبعدية في تحمل االداء وبعض معنوية بين االختبارات وال ىناك فروق -0
 .المتغيرات البايوكيميائية لممجموعات التجريبية الثالثة ولصالح االختبار البعدي

توجد فروق معنوية بين المجموعات التجريبية الثالثة في االختبارات والقياسات البعدية في  -2
 .تحمل االداء وبعض المتغيرات البايوكيميائية 

دم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعات المتكافئة  لحل مشكمة واىداف البحث استخ
أجرى الباحث دراستو ثالثة (  تجريبية)مجموعة تجريبية اولى , مجموعة تجريبية ثانية , مجموعة 

عمى عينة البحث عمديا المتمثمة بالعبي محافظة واسط بكرة اليد فئة الشباب وتمثمت اجراءات 
بسحب عينة دم لقياس صورة الدم لتأكد من سالمة الالعبين وخموىم من االمراض ومن ثم البحث 



 ب
 

 ,  GOT ,GPT, GSH  ,MDH  , UERA تحميل متغيرات البحث المتمثمة 
CREATININ))  وبعد ذلك تطبيق االختبارات البدنية تحمل االداء الدفاعي وتحمل االداء

من ثم الدخول في المنيج الغذائي المتمثل باالمداد اليجومي وتحمل االداء الدفاعي اليجومي و 
والكارنتين( والمنيج التدريبي المتمثل بتمرينات لتطوير  01بالمكمالت الغذائية وىي مادتي )كونزيم 

( اسبوع ثم تطبيق االختبارات البعدية بنفس الظروف 01( وحدة تدريبية لمدة )44تحمل االداء )
 SPSSم الحقيبة اإلحصائية المعالجتيا احصائيًا من خالل استخد  القبمية , وتم استحصال النتائج

 (Tمل الاللتواء ومعامل االختالف واختبار)اوتم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومع
إليجاد اقل فرق معنوي  LSDلتحميل التباين و Fلمعينات المترابطة والمستقمة واختبار 

 مجاميع البحث الثالثة .بين 
قد تم عرض وتحميل ومناقشة النتائج عمى شكل جداول تفصيمية تبين داللة الفروق بين ل

ت البدنية والوظيفية ااالختبارات القبمية والبعدية وكذلك جداول تبين اقل فرق معنوي بين المتغير 
افو وفروضو وبيان الوصول الى اىدمن لمجاميع البحث الثالثة بطريقة واضحة مكنت الباحث 

 :.النتائج ومن خالل ذلك توصل الباحث الى االستنتاجات االتية 
التي طبقت عمى عينة البحث ساىمت في تطوير تحمل االداء )  الخاصةن التمرينات ا -0

 التحمل الدفاعي والتحمل اليجومي والتحمل الدفاعي اليجومي( لمجاميع البحث الثالثة.
كانتين( كونيما منتجات لمطاقة في تطوير -و ل 01نزيم ساىمت المكمالت الغذائية )كو  -2

تحمل االداء ) التحمل الدفاعي والتحمل اليجومي والتحمل الدفاعي اليجومي( لممجموعتين 
 الثالثة . التجريبية التجريبيتين االولى والثانية بشكل افضل من المجموعة

يما مضادات لالكسدة كان تين( كونكان-و ل 01مالت الغذائية )كونزيم ن أستخدام المكا -3
( لممجموعتين االولى  GSH,MDAلُو أثر ايجابي في تحسن مستويات دالئل االكسدة )

 والثانية.
 تي:.اما التوصيات فكانت كآل

 ضرورة االىتمام بالتحمل  كونو القاعدة االساسية لتحمل اداء الالعب  -0
كونيا ذات فعالية  التي تظم الجانب )البدني والمياري( الخاصةاعتماد التمرينات  -2

 افضل في تطوير امكانية تحمل اداء العب كرة اليد.
كارنتين ( التي تساعد في انتاج  -ل و 01االىتمام الجيد بالمكمالت الغذائية )كونزيم  -3

الطاقة ومضادة لالكسدة اثناء ممارسة التدريبات كونيا تحقق فائدة مزدوجة من خالل 
 من ليا.التثقيف عمييا وطريقة االستخدام اال

 


