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ممخص البحث العربي:
تناول البحث أىمية إيجاد عممية تقييم جديدة تنسجم مع طبيعة الصفة وىذه ال

لعبة مستعينين ببعض التقنيات الطبية

واإلجراءات االحصائية التي من شأنيا توصمنا الى النتائج الموضوعية الدقيقة التي تمكن العاممين في مجال التدريب بما ينسجم
وامكانية الالعبين لموصول بيم الى أفضل المستويات .كما تكمنمشكمة البحث في دراسة ىذه الحالة من خالل تصميم وتقنيين
صف مطاولة السرعة لالعبي المالكمة وفقاً لمتغيرات أنزيمي  CPKو الـ  LDHوحامضية الدم
ة
اختبار تخصصي معممياً لقياس

الصف واعطائوم االسس العممية
ة
 PHووضع المعايير والمحكات التي تمكن المدربين والعاممين في ىذا المجال من تقييم ه ذه

والمنطقية التي يعتمدونيا في تقنين برامج التدريب لالرتقاء بالمستوى .وىدف البحث الىتصميم وتقنين اختبارات تخصصية لقياس

صف مطاولة السرعةبداللة أنزيمي  CPKو الـ  LDHوحامضية الدم  PHلالعبي المالكمة  ,وكذلك ايجاد معايير (درجات
ة
صف مطاولة السرعة لالعبي المالكمة .اما مجاالت البحث فتمثل المجال
ة
ومستويات معيارية ) لال ختبارات التخصصية لقياس

البشري بالعبي المالكمة المتقدمين في محافظة البصرة  ,وتحدد المجال الزماني بالفترة من  2015/7/31ولغاية , 2016/5/6
اما المجال المكاني فكان نادي الجنوب الرياضي في محافظة البصرة – ومختبرات التحميالت المرضية .
إما منيجية البحث واجراءاتو الميدانية فقد استخدم الباحثون المنيج الوصفي بطريقة المسح والعالقات االرتباطية  .اما عينة
البحث فقد بمغت ( )40العباً يمثمون ( )7أندية من محافظة البصرة لالعبي المالكمة المتقدمين حيث يشكل ىذا العدد ما نسبتو (

 )%72.7من المجتمع االصمي لمبحث والبالغ (  )55العباً  .كما اشتمل ىذا الفصل عمى االدوات واالجيزة المستخدمة ووسائل
جمع المعمومات واالختبارات المقترحة والتجارب االستطالعية والرئيسية لمبحث.إما أىم االستنتاجات المتعمقة بالبحث فشممت

اآلتي -:

 -1تصميم وتقنين اختبار لقياس مطاولة السرعة بداللة أنزيمي  CPKو  LDHواالس الييدروجيني  PHالدم لالعبي المالكمة
 -2تم إيجاد درجات ومستويات معيارية لالختبار وتعتبر كمؤشر لقياس االداء البدني لالعبين ويكون بمثابة الدليل الموضوعي
لتقييم الالعبين من خالل مقارنة الفرد ضمن المجموعة التي ينتمي الييا .
 -3ظير ان ىناك تباين واختالف بين أفراد العينة في حصوليم عمى درجات ومستويات معيارية وبنسب مختمفة وىذا يدل عمى
صحة االختبار في قياس ما صمم ألجمو من خالل التميز بين األفراد ومعرفة الفروق الفردية وحالة التكيف لكل العب .

(Design and rationing specialized test to measure Mtaulp speed in terms of the
effectiveness of the enzyme CPK and LDH and blood pH players boxing)
Kamal ZekiKamel
Prof. Dr. Abdel-KadhimJalil Hassan
Prof. Dr. Mustafa Abdel-Rahman
The research importance of finding a new evaluation process is consistent with the nature
and character of this game with the aid of some medical techniques and statistical
procedures that would have reached on the precise objective results that enable workers
in the field of training in line with the possibility of players to get to their best levels.The
research problem in the study of this case, as is through the design and technical
specialist testing laboratory for measuring recipe Mtaulp speed of the players, boxing,
according to the variables enzyme CPK and the LDH and acidic blood PH and the
development of standards and Mahkat that enables trainers and workers in the field to
assess the status and give them scientific and logical basis on which Adopt in the
legalization of training programs to raise the level.The objective of this research to design
and legalization of specialized tests to measure recipe Mtaulp speed in terms of
enzymatic CPK and the LDH and acidic blood PH players boxing, as well as creating
standards (grades and standard levels) testing specialist to measure the recipe Mtaulp
speed of the players boxing.The research represents the human sphere my players
Boxing applicants in the province of Basra, and determine the temporal sphere period
from 31/07/2015 until 06/05/2016, either spatial area was south Sports Club in the
province of Basra - and pathological laboratory analyzes. Either field research
methodology and procedures, the researchers used the descriptive approach in a way
scanning and connectivity relations. The research sample has reached 40 players
representing (7) clubs of the province of Basra players Boxing applicants where this
number is a percentage of (72.7%) of the original research community and adult (55)
player. This chapter also included the tools and equipment used and the means of
information gathering and testing of the proposed experiments and exploratory and main
research. The most important conclusions related to research encompassing the
following: - Design and legalization of the test to measure the speed Mtaulp terms of CPK
and LDH enzymatic and pH of the blood PH players boxing.
2. Find the standard grades and levels for testing and is considered as an indicator to
measure the physical performance of the players and serve as objective evidence to
evaluate players by comparing the individual within the group to which he belongs.
3. afternoon that there is variation and difference between respondents in their access to
standard grades and different levels and rates and this shows the validity of the test is
designed to measure for him through excellence among individuals and knowledge of
individual differences and the state of adjustment for each player.

 التعريف بالبحث-1

 المقدمة وأهمية البحث1-1

مما الشك فيو ان الوصول الى تحقيق النتائج العممية المرجوة تتطمب البحث والتقصي لمحقائق واتخاذ جميع
السبل ذات الداللة المنطقية لتحقيق أفضل النتائج  ,وبيذا جاءت الحاجة الممحة الى كيفية أعداد المعايير التي
تعتبر المحك الذي من خاللو يمكن معرفة مستوى أداء االفراد من خالل مسح لمحالة المقاسة وبالتالي كيفية

تقويم المناىج التدريبية والتعميمية والعالجية.وبما أن لعبة المالكمة من األلعاب التي تحتاج الى متطمبات بدنية
خاصة كما أن األداء وطبيعتو في فعالية المالكمة لتميزه بالسرعة التيتعتبر الفاصل في تحقيق الفوز جاءت

الحاجة الممحة لتقييم مستوى أداء ىذىالصفة والمتغيرات التي تسبب سرعة التعب .

ومن ىنا جاءت أىمية البحث لدراسة في أن المعرفة الدقيقة في تقييم ىذه الحالة تعتبر من المؤشرات التي

يمكن من خالليا التنبؤ بيا بداللة بعض المتغيرات كأنزيمي

 CPKو  LDHواالس الييدروجيني  PHالدم

المذان يعتبران من المؤشرات المنطقية التي ترافق عمل ىذه الصفة  ,وأن تأخير انخفاض المستوى ليا يعتبر

العامل الفيصل في تحقيق أفضل مستوى.

كما وتتجمى أىمية البحث في ايجاد عممية تقييم جديدة تنسجم مع طبيعة الصفة وىذه الفعالية مستعينين ببعض
التقنيات الطبية واإلجراءات االحصائية التي من شأنيا توصمنا الى النتائج الموضوعية الدقيقة التي تمكن

العاممين في مجال التدريب بما ينسجم وامكانية الالعبين لموصول بيم الى أفضل المستويات.

 2-1مشكمة البحث

الحظ الباحثون أن عممية قياس صفة مطاولة السرعة ال يمكن ان تقييم بدون معرفة العوامل والمسببات التي

تؤدي الى ىبوط او ارتفاع نتائجيا حيث نالحظ أن ىذه الصفة من الصفات الميمة كمتطمبات أساسية في

فعالية المالكمة وأن انخفاض مستوى األداء ليا يرجع الى عوامل كثيرة حيث نالحظ أن التعب يعتبر الفيصل

في ىذا االمر وىذا االمر يرجع الى انخفاض تركيز

 ATPفي الخاليا العضمية كما يتغير تكوين االستيل

كولين في بعض التشكيالت وكنتيجة لذلك يتغير نشاط تردد التقمصات القمبية لتكوين اشارات حركية ويتنامى

في المراكز الحركية الكبح الوقائي الذي يرتبط بتكوين محمول حامضي ,وفي حالة عدم كفاية مستوى التدريب

يستنفذ نشاط الغدد الصماء االمر الذي يؤدي الى ىبوط انتاج اليرمونات واالنزيمات المذان يمعبان دو اًر اساسياً

في تحرير الـ  ATPداخل االلياف العضمية التي تراقب تحويل الطاقة الكيميائية الى شغل ميكانيكي .ومن
خالل ما تقدم تكمن مشكمة البحث في دراسة ىذه الحالة من خالل تصميم وتقنيين اختبارات لمجيد البدني

معممياً لقياس صفة مطاولة السرعة لالعبي المالكمة وفقاً لمتغيرات أنزيمي  CPKو الـ LDHوحامضية الدم

 PHووضع المعايير والمحكات التي تمكن المدربين والعاممين في ىذا المجال من تقييم ىذه الصفةوأعطائيم
االسس العممية والمنطقية التي يعتمدونيا في تقنين برامج التدريب لالرتقاء بالمستوى.

 3-1أهداف البحث

 تصميم وتقنين اختبارات تخصصية لقياس صفة مطاولة السرعةبداللة أنزيمي  CPKو الـ  LDHوحامضية
الدم  PHلالعبي المالكمة.

 ايجاد معايير (درجات ومستويات معيارية) لالختبارات التخصصية لقياس صفة مطاولة السرعة لالعبي
المالكمة.

 4-1مجاالت البحث

 -المجال البشري  :الالعبين المتقدمين ألندية محافظة البصرة بفعالية المالكمة لمموسم الرياضي

-2015

.2016

 -المجال الزماني  :لمفترة من  2015 / 7 / 31ولغاية .2016 / 5 / 6

 المجال المكاني  :قاعة المالكمة في نادي الجنوب الرياضي في محافظة البصرة – ومختبرات التحميالتالمرضية.

 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2مطاولة السرعة
تعد ىذه الصفة من الصفات المركبة التي تتكون من صفتين ىما المطاولة والسرعة  ,وىي تخص
الفعاليات الرياضية التي تعتمد عمى السرعة القصوى الى شبو القصوى وان اغمب العمل ليذا النوع من

المطاولة يتم بظروف نقص االوكسجين لجميع االجيزة الحيوية العاممة اثناء أداءىا .ومن أىم األنظمة العاممة

في انتاج الطاقة ألداء مطاولة السرعة ىما النظام الالاوكسجيني الثاني (نظام التحمل الكاليكولي)).(1

ومن اجل تطوير مطاولة السرعة البد من استخدام التدريبات التي ليا تأثير مباشر في إنتاج الطاقة

الالاوكسجيني (  )ATP-PCونظام التحمل الكاليكولي  ,حيث ينتج عن ىذه التدريبات زيادة في قابمية

العضالت عمى استخدام مصادر الطاقة الالاوكسجينية بكفاءة عالية وزيادة الكفاءة عمى العمل في ظروف
نقص االوكسجين و تحمل تراكيز عالية من حامض المبنيك في العضالت والدم وما يصاحبيا من تغيرات

بيوكيميائية كالتوازن الحامضي القاعدي ( )PHالدم).(2

 2-1-2انزيم الكرياتين فوسفوكاينيز  :CPKيوجد أنزيم  CPKفي العضالت الييكمية والعضالت الممساء
والعضالت القمبية  ,ويفرز ىذا األنزيم الى داخل الدم وتزداد نسبتو في حالة وجود إصابة في العضمة وقد

يمكن تجزئة ىذا االنزيم لذلك يمكن قياس نسبتو في الدم بعد أي تمف في العضمة القمبية,لذلك يعد ميماً جداً

في تشخيص اإلصابة بالجمطة القمبية).(1

)(1محمد رضا ابراىيم المدامغة  :التطبيق الميداني لنظريات و طرائق التدريب الرياضي  ,دار الكتب والوثائق  ,جامعة بغداد  ,2008 ,ص.593
)(2جبار رحيمو حسن  :تأثير بعض طرائق تقنين الشدة في تطوير مستوى التحمل الالاوكسجيني لعدو
دكتوراه  ,كمية التربية الرياضية – جامعة البصرة  , 1995 ,ص . 30

 200م وبعض المتغيرات الوظيفية  ,اطروحة
)(1

HTTP : // Medhlo . Net USA . Net / G lossary / NeW / G / s – 1341 - Htm .

ويذكر عايد فضل ممحم ( )1999بأن الكرياتين فوسفوكاينيز ( )CPKمن المركبات الكيميائية الغنية بالطاقة
 ,ويوجد في الخمية كوجود (  ) ATPوعند اإلنشطار لتحرير كمية كبيرة من الطاقة التي تعمل في استعادة بناء

( ) ATPالمصدر المباشر لمطاقة  ,ويتحد مع ثنائي فوسفات االدينوسين (

 ) ADPضمن نظام يسمى (

 ) ATP – CPنظام إنتاج الطاقة لألنشطة البدنية الالوكسجينية  ,فيو المسؤول عن توفير الطاقة الالزمة
إلعادة بناء ( ) ATPعن طريق تحممو الى فوسفات (  ) Piوكرياتين (  ) Crوطاقة ).(2

 3-1-2انزيم الكتاتديهيدروجينيزLDH

إن بالزما الدم تحتوي عمى العديد والكثير من أنزيم  LDHىذا األنزيم يحتوي عمى الزنك وينتشر انتشا اًر واسعاً
في كل أنسجة الجسم وىو موجود بكميات كبيرة في السيتوزول وتنظيم التحوالت البيئية لكل من حامض

البيروفيك وحامضالمبنيك ,وفي التمارين يتحكم في التوازن بين التنفس وبين تحميل الجموكوز).(3

"ينتمي انزيم  LDHالى مجموعة إنزيمات إزالة الييدروجين لذلك يسمى االنزيم المؤكسد لحامض الالكتيك حيث
يحفز ىذا االنزيم التفاعل باالتجاىين األمامي والعكسي وكما في المعادلة اآلتية :

Pyruvic + NAD + H+

Lactic Acid + NAD+ LDH

ويقع ىذا التفاعل ضمن الخطوة األخيرة لتفاعالت أكسدة السكر وأىمية االنزيم تظير عند تحفيز التفاعل

العكسي فينتج الطاقة بشكل  ATPوبدون الحاجة لوجود االوكسجين اما بالنسبة الى التفاعل األمامي فأنو يزود
الخاليا بحامض البايروفيك الذي يستمر عممية أكسدتو في تفاعالت حامض ألستريك إلنتاج الطاقة باستعمال

االوكسجين  ,ويساعد نشاط انزيم ( )LDHفي التمثيل الغذائي لحامض الالكتيك وليذا فأن أي زيادة في نشاط
ىذا االنزيم يصاحبيا زيادة في التخمص من الالكتيك).(4

 4-1-2االس الهيدروجيني  PHالدم

تعتبر قياسات الـ ( PHمقدار حامضية الدم) خير دليل لطبيعة ونوع التفاعالت البايوكيميائية التي تحصل في
اعضاء الرياضي عند ممارستو لجيد معين  ,كما انيا تعطي فكرة عن حالة التدريب وكذلك قياسات ثاني

اوكسيد الكاربون وحامض الالكتيك في الدم  .فيناك عالقة مباشرة بين الـ  PHوكمية الالكتات (كمية حامض

المبنيك) في الدم  ,فزيادة الالكتات تؤدي الى انخفاض الـ ( PHاي الى زيادة حامضية الدم)).(1

كما ان االرتفاع النسبي من قيمة  PHالدم (انخفاض كمية الالكتات) دليل عمى طغيان الطرق اليوائية عمى

الطرق الالىوائية .وىو يعتبر مؤشر جيداُ لحالة التدريب ومستواه واالستعداد المكتسب من التدريب).(2

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية :

)(2عايد فضل ممحم  :الطب الرياضي والفسيولوجي  ,ط , 1عمان  ,دار الكندي لمنشر والتوزيع ,1999 ,ص . 274
)(3ميند حسين البشتاوي ,أحمد محمود اسماعيل  :فسيولوجيا التدريب البدني  ,ط ,1عمان ,دار الوائل لمنشر والتوزيع  . 2006 ,ص.244
Thorpe w.r , Bray H.G : Biochemistry for Medical students. 8th ed: ( London , Churchill .1TD.1994) , p243 .

)(4

)(1ريسان خريبط مجيد  :تحميل الطاقة الحيوية لمرياضي  ,عمان  ,دار الشروق  ,ط  , 1999 , 1ص . 23
)(2طالل سعيد النجفي:الكيمياء الحياتية  ,جامعة الموصل ,دار الكتب لمطباعة والنشر , 1987 ,ص,192-191

 1-3منهج البحث  :استخدم الباحث المنيج الوصفي بطريقة المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتو لمشكمة
البحث .

 2-3عينة البحث  :ويقصد بيا " االنموذج الذي يجري الباحث مجمل ومحور عممو عميو

) .(3وقد اختار

الباحث عينتو باألسموب العمدي متمثمة بأندية محافظة البصرة لالعبي المالكمة المتقدمين  ,فقد بمغ عدد أفراد

العينة التي تم نطبيق االختبار عمييا (

 )40العباً يمثمون (  )7أندية حيث يشكل ىذا العدد ما نسبتو (

 )%72.7من المجتمع االصمي لمبحث والبالغ ( )55العباً  .وقد تم استبعاد ( )15العباً منيم)*(.
 3-3االجهزة واألدوات المستخدمة

استخدم الباحث جياز ) SPOTCHEM (SP-4430لمكشف عن أنزيم  CPKوأنزيم  , LDHجياز

( )PH meterلمكشف عن االس الييدروجيني  ,جياز الطرد المركزي ( سنتر فيوج )  ,أنبوبة بالستك ()Tub

عدد ( , )40مادة مانعة لمتخثر,حافظة أنابيب طبية  ,صندوق تبريد  ,حقنة طبية حجم ( 5سم , )3قطن طبي

 +بالستر  +محمول معقم  +رباط مطاطي ضاغط لحصر الدم في الوريد العضدي ,

وسادة حائط ,دمية

مالكمة  ,قفازات مدرب (التي تستخدم لمتدريب)  ,كيس مالكمة ,ميزان طبي الكتروني  ,ساعات توقيت
الكترونية  ,قفازات مالكمة  ,كامي ار تصوير فيديوية .

 4-3وسائل جمع المعمومات

لغرض الحصول عمى المعمومات استعان الباحث بالمصادر العربية واالجنبية وشبكة المعمومات الدولية

(االنترنيت) واستمارة االستبانة .

 5-3إجراءات البحث الميدانية :
 1-5-3االختبارات المقترحة :
االختبار

أسم االختبار :اختبار Kamalلقياس مطاولة السرعة.

الغرض من االختبار  :قياس مطاولة السرعة وأنزيمي  CPKو LDHواألس الييدروجيني  PHالدم .

االدوات المستخدمة :وسادة حائط  ,دمية مالكمة  ,قفازات مدرب (التي تستخدم لمتدريب)  ,كيس مالكمة ,
قفازات لممالكمين  ,صافرة  ,ساعة توقيت عدد (.)3

مستوى السن والجنس  :الالعبون المتقدمون بفعالية المالكمة في محافظة البصرة.

طريقة األداء  :يقف المالكم في وضع االستعداد أمام وسادة الحائط وعند سماع الصافرة يبدأ بأداء المكمات
المستقيمة وبشكل مستمر دون توقف ولمدة (  )15ثانية  ,وعند سماع صافرة اخرى ينتقل بسرعة الى المحطة

الثانية وىي دمية المكم ويقوم بأداء المكمات الجانبية (الخطافية) وبشكل مستمر دون توقف ولمدة (  )15ثانية
)(3وجيو محجوب  :طراق البحث العممي ومناىجو  ,ط , 3جامعة بغداد  ,مطبعة التعميم العالي  , 1993 ,ص . 181
)*( وهم الالعبون الذين مل حيضروا االختبار باإلضافة اىل الالعبني املصابني .

ايضاً  ,وعند سماع صافرة اخرى ينتقل بسرعة الى المحطة الثالثة وىي أداء لكمات صاعدة مع المدرب الذي
يرتدي قفازات التدريب وبشكل سريع ولمدة (  )15ثانية  ,وعند سماع صافرة اخرى ينتقل بسرعة الى المحطة

الرابعة وىي كيس المالكمة حيث يقوم المالكم بأداء المكمات بشكل حر وبدون توقف ولمدة ( )15ثانية ايضاً .

وبذلك ينتيي زمن االختبار الذي تحدد ب ( )60ثانية.

التسجيل :

مطاولة السرعة =

)𝐻𝐷𝐿(𝑃𝐻+𝐶𝑃𝐾 +
مجموعاالستشفاء
عدد ضربات القمب ×زمن

 +عدد المكمات

 6-3القياسات المستخدمة

 1-6-3القياسات الوظيفية

 1-1-6-3قياس زمن االستشفاء
بعد االنتياء من أداء االختبار مباش اًر تم حساب زمن االستشفاء والعودة الى الحالة الطبيعية من خالل

استخدام ساعة الجيد البدني( ) DOLORCXSحيث تربط عمى الالعبين قبل أداء االختبار وتبقى حتى عودة
النبض الى الحالة الطبيعية ويتم حساب زمن االستشفاء مباش اًر بعد انتياء االختبار وذلك من خالل استخدام
ساعة توقيت حيث نتوقف عن مالحظة ساعة الجيد البدني وعودة النبض الى ( )80ض /د .

 2-1-6-3قياس معدل التنفس

عند انتياء المالكم من أداء االختبار مباشرة تم حساب عدد مرات تنفسو خالل الدقيقة  ,حيث قام احد
افراد الفريق المساعد بالتوقيت لمدة دقيقة ,و اخر بحساب عدد مرات التنفس عن طريق الشييق والزفير .

 4-1-6-3قياس معدل النبض

تم قياس معدل النبض لممالكم خالل أداء االختبار من خالل جياز

(DOLORCXSساعة الجيد البدني)

حيث يمتاز ىذا الجياز بصغر حجمو  ,وخفة وزنو ,ويمكن استخدامو في تدريب أي فعالية رياضية  ,إذ
يستطيع الرياضي معرفة نبضو مباشرةً في أثناء الجيد أو بعده .
 2-6-3القياسات البيوكيميائية

 1-2-6-3قياس أنزيمي  CPKو LDHواالس الهيدروجيني  PHالدم
لقد تم سحب كمية من الدم بمقدار (  5سي سي) من عينة البحث بعد االنتياء من أداء االختبار وتم
وضعو في أنابيب طبية ( )Tubتحتوي عمى مادة مانعة لتخثر الدم (  )EDTAوبعد ىذه العممية تم نقل عينات

الدم الى المختبر ليتم معاممتيا كيميائياً حيث يتم وضع عينات الدم في جياز الطرد المركزي لغرض فصل
المصل عن الكريات لغرض إجراء التحميالت المختبرية لألنزيمات بواسطة جياز

SPOTCHEM (SP-

) .4430اما االس الييدروجيني  PHالدم فقد تم قياسو من خالل استخدام جياز(. )PH meter
 7-3التجارب االستطالعية

 1-7-3التجربة االستطالعية االولى

قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية االولى يوم االثنين بتاريخ  2016 / 1 / 4الساعة الثالثة مساءاً

عمى العبي نادي الجنوب الرياضي في محافظة البصرة وكان الغرض منيا التعرف عمى المعوقات

والصعوبات التي يمكن ان تواجو الباحثون خالل التجربة الرئيسية باإلضافة الى ذلك معرفة الزمن الالزم

لالختبار ومدى كفاءة فريق العمل المساعد .

 2-7-3التجربة االستطالعية الثانية:

قام الباحثون بإجراء التجربة االستطالعية الثانية يوم االثنين بتاريخ  2016 / 1 / 11الساعة الثالثة مساءاً

وكان الغرض منيا التعرف عمى االسس العممية لالختبار .

 -8-3األسس العممية لالختبار :

من اجل الوصول الى أدق النتائجومن اجل التأكد من صالحية االختبار اوجب عمى الباحثين اخضاع

االختبار الى األسس العممية والتي تتحدد بالثبات والصدق والموضوعية .

 1-8-3ثبات االختبار

من اجل التحقق من ثبات االختبار المستخدم في البحث فقد قام الباحثون باستخدام طريقة (االختبار واعادة
 )10العبينتم اختيارىم بطريقة عشوائية من نادي

االختبار) إذ تم تطبيق االختبار عمى عينة مكونو من (

الجنوب الرياضي وقد قام الباحثون بإعادة االختبار بعد (  )7أياموتم بعد ذلك معالجة البيانات إحصائيا حيث

استخدم الباحث معامل االرتباط البسيط (بيرسن) عند مستوى داللو  0,05وكما موضح بالجدول (.)1
جدول ()1

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ر) المحسوبة والجدولية لالختبار المستخدم بالبحث
المعالجات االحصائية
االختبارات

االختبار االول
-

س

ع±

االختبار الثاني
-

س

ع±

قيمة (

قيمة (

ر)

ر)

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

النتيجة

اختبار kamalلمطاولة السرعة
بداللةأنزيمي  CPKو LDH

146.91

11.31

146.86

11.44

0.81

0.05

معنوي

واالس الييدروجيني  PHالدم

 2-8-3صدق االختبار  :قام الباحثون باستخدام عدة أنواع من الصدق إلعطاء ىذا االختبار صفة الشرعية
وىي كما يمي :

 1-2-8-3الصدق الظاهري :تم عرض االختبار عمى السادة الخبراء المختصين بالمجال الرياضي لمتأكد من
صالحية االختبار.

 2-2-8-3الصدق التمييزي :قام الباحثون بتطبيق االختبار عمى عينتين متساويتين بالعدد قواميا (
العبين العينة االولى تمثل العبين متقدمين والعينة الثانية العبين شباب قام الباحثون باختيارىم بالطريقة

)10

العمدية وىم العبوا نادي الجنوب الرياضي وبعد الحصول عمى النتائج من ىذا االختبار ومن اجل حساب
الصدق التمايزي فقد تم معالجة نتائج ىذ االختبار إحصائيا باستخدام اختبار

tلممجموعتين المتساويتين حيث

ظير بأن قيمة  tالمحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللو  0,05وكما موضح بالجدول (.)2
جدول ()2

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ت) المحسوبة والجدولية لالختبارات المستخدمة
بالبحث

االختبار االول

المعالجات االحصائية
االختبارات

-

س

االختبار الثاني

ت)

-

س

ع±

قيمة (
المحسوبة

ع±

قيمة(
ت)

الجدولية

مستوى
الداللة

النتيجة

اختبار kamalلمطاولة السرعة
بداللةأنزيمي  CPKو LDH

145.66

128.5

2.3

3.1

0.05

13.4

معنوي

واالس الييدروجيني  PHالدم

 3-8-3موضوعية االختبار :االختبار المستخدم في البحث عمى درجة عالية من الموضوعية ألنو واضح
وسيل الفيم والتطبيق من قبل أفراد العينة .

 9-3التجربة الرئيسية لمبحث :تم تطبيق االختبارات المقترحة عمى أفراد العينة والمتمثمة بالعبي المالكمة
المتقدمين في محافظة البصرة والبالغ عددىم (  )40العباً ولأليام (  )27 , 26 , 25 , 24 , 23من شير
كانون الثاني لمعام  , 2016وقد تم مراعاة نفس االجراءات التي تم تطبيقيا عمى التجربة االستطالعية .

 – 4عرض ومناقشة النتائج

 1- 4عرض نتائجاختبارkamalلمطاولة السرعة بداللة انزيمي  CPKو  LDHو االس الهيدروجيني PH
الدم.

جدول ()3

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف وأعمى قيمة وأدنى قيمة
اختبارkamalلمطاولة السرعة بداللة إنزيمي  CPKو  LDHواالس الييدوجيني PHالدم
االحصائيات

وحدة

الوسط

االنحراف

معامل

اعمى قيمة

ادنى قيمة

المتغيرات

القياس

الحسابي

المعياري

االختالف

LDH

IU/L

604.58

148.645

24.586

862

307

CPK

IU/L

623.83

174.03

27.897

789

140

PH

الدرجة

7.263

0.0925

1.27

7.4

7.1

زمن االستشفاء

دقيقة

2.04

0.45

22.058

2.55

1.13

183.93

3.826

2.08

191

175

145.55

11.596

7.967

171

125

عدد ضربات القمب
عدد المكمات

ضربة/
دقيقة
المكمة

من خالل الجدول اعاله قام الباحثون باستخدام ىذه البيانات الستخراج مؤشر مطاولة السرعة حيث قام

بعد ذلك بتحويميا الى درجات خام وايجاد درجات معيارية معدلة من خالل استخدام العالقة الخاصة وىي
المقدار الثابت = ( × 5االنحراف المعياري .)50 /كما موضح في الجدول ()4

جدول ()4يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية بطريقة التتابعالختبار  kamalلمطاولة السرعة بداللة
انزيمي  CPKو  LDHو االس الهيدروجيني  PHالدم (المقدار الثابت = )1.1657

الدرجة

المعيارية

الدرجة الخام

الدرجة

المعيارية

الدرجة الخام

الدرجة

المعيارية

الدرجة الخام

الدرجة

المعيارية

الدرجة الخام

1

91.70

26

120.84

51

149.98

76

179.12

2

92.86

27

122.00

52

151.15

77

180.29

3

94.03

28

123.17

53

152.31

78

181.45

4

95.19

29

124.34

54

153.48

79

182.62

5

96.36

30

125.50

55

154.64

80

183.79

6

97.52

31

126.67

56

155.81

81

184.95

7

98.69

32

127.83

57

156.97

82

186.12

8

99.86

33

129.00

58

158.14

83

187.28

9

101.02

34

130.16

59

159.31

84

188.45

10

102.19

35

131.33

60

160.47

85

189.61

11

103.35

36

132.50

61

161.64

86

190.78

12

104.52

37

133.66

62

162.80

87

191.95

13

105.68

38

134.83

63

163.97

88

193.11

14

106.85

39

135.99

64

165.13

89

194.28

15

108.02

40

137.16

65

166.30

90

195.44

16

109.18

41

138.32

66

167.47

91

196.61

17

110.35

42

139.49

67

168.63

92

197.77

18

111.51

43

140.66

68

169.80

93

198.94

19

112.68

44

141.82

69

170.96

94

200.11

20

113.84

45

142.99

70

172.13

95

201.27

21

115.01

46

144.15

71

173.29

96

202.44

22

116.18

47

145.32

72

174.46

97

203.60

23

117.34

48

146.48

73

175.63

98

204.77

24

118.51

49

147.65

74

176.79

99

205.93

25

119.67

50

148.82

75

177.96

100

207.10

2-4عرض ومناقشة المستويات المعيارية والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات الخام
والدرجات المعيارية المعدلة وعدد الالعبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار

بداللة انزيمي  CPKو  LDHو االس الييدروجيني  PHالدم .

 kamalلمطاولة السرعة

جدول ()5يبين المستويات المعيارية والنسب المقررة ليا في منحنى التوزيع الطبيعي والدرجات الخام والدرجات
المعيارية المعدلة وعدد الالعبين والنسب المئوية لكل مستوى في اختبار  kamalلمطاولة السرعة بداللة
انزيمي  CPKو  LDHو االس الييدروجيني  PHالدم .
الدرجات المعيارية

عدد

النسب

المستويات المعيارية المقررة ليا

المعدلة بطريقة التتابع

الالعبين

المئوية

ضعيف ()4.86

 – 113.84فما دون

20 – 1

0

%0

مقبول ()24.52

137.16 – 115.01

40 – 21

9

%22.5

متوسط ()40.96

160.47 – 138.32

60 – 41

24

%60

جيد ()24.52

183.79 – 161.64

80 – 61

7

%17.5

جيد جداً ()4.86

 – 184.95فما فوق

100 – 81

0

%0

في منحنى التوزيع الطبيعي

الدرجات الخام

يتبين من الجدول (  )5في اختبار kamalلمطاولة السرعة بداللة انزيمي  CPKو  LDHو االس الييدروجيني

 PHالدم ان المستوى ضعيف يتحدد بالدرجات الخام (  –113.849فما دون) والذي يقابل الدرجات المعيارية
( )20 – 1حيث ان عدد الالعبين (  )0العب وحققوا نسبة مئوية (  , )%0اما المستوى مقبول يتحدد

بالدرجات الخام (  )137.163 – 115.0147والذي يقابل الدرجات المعيارية (  )40 – 21حيث ان عدد

الالعبين (  )9العبين وحققوا نسبة مئوية (

 , )%22.5اما المستوى متوسط يتحدد بالدرجات الخام

( )160.477 – 138.3287والذي يقابل الدرجات المعيارية (  )60 - 41حيث ان عدد الالعبين ( )24

العب وحققوا نسبة مئوية (  , )%60اما المستوى جيد يتحدد بالدرجات الخام ( )183.791 – 161.6427

والذي يقابل الدرجات المعيارية (  )80 - 61حيث ان عدد الالعبين (

 )7العبين وحققوا نسبة مئوية

( , )%17.5اما المستوى جيد جداً يتحدد بالدرجات الخام (  – 184.9567فما فوق والذي يقابل الدرجات
المعيارية ( )100 - 81حيث ان عدد الالعبين ( )0العب وحققوا نسبة مئوية (. )%0

ويعزو الباحثون سبب االختالف والتباين في حصول الالعبين عمى مستويات مختمفة في صفة مطاولة

السرعة الى االجيزة الوظيفية والقدرات البيوكيميائية التي تتأثر وتتطور من خالل التدريب المستمر والمنتظم ,

فيناك عالقة إيجابية بين التدريب المستمر والمنتظم وبين التكيفات الوظيفية والبيوكيميائية  ,ولكون الصفات
البدنية والقدرات الحركية التي يحصل عمييا الالعب ماىي إال نتاج ِ
ليذه التكيفات وأن مطاولة السرعة ىي

أحدى ىذه القدرات البدنية الخاصة  ,لذا فأن اي تطور لمقدرات الوظيفية سيؤدي الى تتطور ىذه الصفة البدنية

والصفات االخرى  .كما ان السرعة التي يمتمكيا المالكم تتحدد من خالل مصدر الطاقة الرئيسي ( )ATPوىذا
المصدر ال يكفي إال لعدة ثوان مما يؤدي الى الذىاب الى المصدر الثاني لمطاقة وىي فوسفات الكرياتين (

 ) PCلممحافظة عمى ىذه السرعة الى نياية الجولة  ,وان استخدام فوسفات الكرياتين (  ) PCمن اجل انتاج
الطاقة (  ) ATPال يتم إال من خالل إنزيمات الطاقة التي تساعد في ىذه العممية ومن أىميا إنزيم الكرياتين
فوسفوكاينيز ( . ) CPK

وىذا ما أكده عادل فاضل ممحم (  )1999بأن انزيم (  ) CPKىو انزيم لمتفاعل العكسي الذي يمكن

بوساطتو بناء (  ) ATPمرة اخرى اذا عممنا ان تركيز (  ) ATPفي العضمة بسيط جداً ويقدر بنحو ( 4 – 2
) ممي مول  /غرام الذي ال يكفي اال لمعمل (  )10-8ثو ٍ
ان وىنا يأتي دور التدريب لتطوير عمل انزيم ( )CPK
في المنافسات التي تتطمب عمالً عضمياً ذا الشدة العالية والقصوى(.)1

ومن ىنا يرى الباحثون ان زيادة نشاط (  )CPKيؤدي بدوره الى استمرار االنشطار لتوفير الطاقة مما يؤدي

بدوره الى زيادة مطاولة السرعة لدى المالكم .

كما ويعزو الباحثون سبب االختالف والتباين في حصول الالعبين عمى مستويات مختمفة في ىذه الصفة

(مطاولة السرعة) لدى المالكمين الى كمية حامض الالكتيك التي تتراكم بشكل تدريجي أثناء األداء حيث انو
بعد استنفاذ فوسفات الكرياتين ( )PCالمخزونة في الخاليا العضمية يمجأ الجسم الى مصدر اخر لتوفير الطاقة

المطموبة وبشكل سريع  ,حيث يقوم بتحميل الكاليكوجين المخزون في العضالت الى سكر الكموكوز  ,وبما ان

عممية تحميل الكاليكوجين تمت في ظروف نقص لالوكسجين فيذا ما يؤدي الى ظيور حامض الالكتيك كناتج

عرضي مما يؤدي زيادة تراكمو الى ظيور حالة التعب وعدم القدرة عمى االستمرار بأداء ىذه الصفة  ,مما

يتطمب االمر التخمص من ىذا الحامض واالستفادة منو في عممية انتاج الطاقة في ظل نقص االوكسجين ,

لذلك يقوم أنزيم الكتاتالدييايدروجينيز (  )LDHفي التخمص من حامض الالكتيك بتحويمو بتفاعل عكسي الى
حامض البايروفيك ثم الى جموكوز او كاليكوجين .

 1عادل فاضل ممحم  :الطب الرياضي الفسيولوجي  ,قضايا مشكالت معاصرة  ,اربد  ,دار الكندي  , 1999 ,ص . 331

وىذا ما أكده محمد رضا المدامغة (  )2008بأن نظام حامض الالكتيك يعمل عمى تحميل الكاليكوجين
المخزون في األلياف العضمية والكبد عمى ( شكل سكر الكموكوز البسيط ) بدالً من فوسفات الكرياتين ( )PC

محر اًر طاقة إلعادة بناء ثالثي فوسفات األدينوسين ( )ATPمن ثنائي فوسفات األدينوسين ( + )ADPفوسفات

( )Pبدون الحاجة لوجود االوكسجين  .وبسبب غياب االوكسجين خالل تحميل الكاليكوجين  ,سوف يظير

ناتج عرضي يسمى حامض الالكتيك  ,فعندما يستمر أداء التمرين البدني بشدة عالية ولفترة طويمة من الزمن ,

فأن كميات كبيرة من ىذا الحامض ستتراكم في العضمة مسببة حالة التعب  ,الذي يؤدي أخي اًر الى انخفاض

مستوى النشاط العضمي ( النشاط البدني )).(1

كما يؤكد ميند حسين البشتاوي ( عند القيام باألداء البدني الشاق فأن حامض الالكتيك سيتجمع ألن

الطمب عمى الطاقة يفوق قابمية الدم عمى تجييز االوكسجين لألنسجة مما يسبب التعب العضمي أذ ان بيوت
الطاقة ال تستطيع تكوين الكموكوز من الالكتيك لذلك يعمل أنزيم الالكتيك دي ىايدروجينيز (

تحويل الالكتيك الى بايروفيك).(2

 )LDHعمى

كما ويعزو الباحثون سبب ذلك االختالف والتباين الى نوع التفاعالت البايوكيميائية التي تحصل في اعضاء

الرياضي عند ممارستو لجيد معين  ,حيث ان اي جيد بدني يؤدي الى زيادة كمية الالكتات في الدم مما يزيد

من درجة حموضة الدم ( انخفاض  PHالدم ) وىذا دليل عمى طغيان الطرق الالىوائية عمى الطرق اليوائية ,
وان زيادة حموضة الدم تؤثر عمى نقل االشارات العصبية الى العضالت العاممة مما يؤدي الى ظيور التعب

العضمي .

ويتفق الباحثون مع ما أشار اليو ابو العال احمد عبد الفتاح ( ان زيادة تركيز حامض الالكتيك في الدم

تؤثر في نقص حموضة الدم (  )PHويؤدي الى عدم انزالق االكتين و المايوسين لحدوث االنقباض العضمي ,

كما يؤثر في نشاط بعض االنزيمات الخاصة بالطاقة  ,وعمى نقل االشارات العصبية خالل النيايات العصبية
)(3

الى الميفة العضمية  .وبذلك ينخفض نشاط االنقباض العضمي  ,ويؤدي ىذا الى حدوث التعب العضمي
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محمد رضا ابراىيم المدامغة  :مصدر سبق ذكره  , 2008 ,ص . 34
ميند حسين البشتاوي و احمد محمود اسماعيل  :مصدر سبق ذكره  ,ص . 245

)(3ابو العال احمد عبد الفتاح  :بيولوجية الرياضة  ,القاىرة  ,دار الفكر العربي  , 1985 ,ص . 133

0%

شكل ( ) 1يوضح المستويات والنسب المئوية في اختبار مطاولة السرعة بداللة انزيمي  CPKو LDH
االستنتاجات

واالس الهيدروجيني  PHالدم

 -1تصميم وتقنين اختبار لقياس مطاولة السرعة بداللة أنزيمي  CPKو  LDHواالس الييدروجيني  PHالدم
لالعبي المالكمة .

 -2تم إيجاد درجات ومستويات معيارية لالختبار وتعتبر كمؤشر لقياس االداء البدني لالعبين ويكون بمثابة
الدليل الموضوعي لتقييم الالعبين من خالل مقارنة الفرد ضمن المجموعة التي ينتمي الييا .

 -3ظير ان ىناك تباين واختالف بين أفراد العينة في حصوليم عمى درجات ومستويات معيارية وبنسب

مختمفة وىذا يدل عمى صحة االختبار في قياس ما صمم ألجمو من خالل التميز بين األفراد ومعرفة الفروق

الفردية وحالة التكيف لكل العب .

 -4ظير أنو عند زيادة زمن األداء لالختبار تنخفض مطاولة السرعة وىذا يعطي مؤشر واضحاً الى ان عامل
التعب كان حاض اًر من خالل انخفاض عمل األنزيمات وزيادة حامضية الدم .

 -5تم إيجاد مؤشر لمطاولة السرعة عبارة عن معادلة يعطي قيمة رقمية من خالل الداللة بعدة متغيرات يكون
ليا التأثير الواضح في تحديد كفاءة ىذه الصفة او القدرة .

التوصيات

 -1ضرورة اعتماد االختبار الذي تم تصميمو وتقنينو و إيجاد المعايير كمؤشرات لتقييم مستوى التدريب وفقاً
لألداء البدني والمياري .

 -2ضرورة استخدام ىذا االختبار كوسائل مراقبة لمتعرف عمى حالة الالعبين في فترات مختمفة من مراحل
االعداد قبل االنتقال من مرحمة الى اخرى .

 -3ضرورة استخدام ىذا االختبار من خالل اعطاء النتائج لتقييم مناىج التدريب وامكانية تغيرىا وفقاً لمبدأ
المرونة في البرنامج التدريبي .

 -4يمكن اعتماد ىذا االختبار كمؤشر منطقي لعممية االنتقاء لفرق االندية والمنتخبات الوطنية .
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