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 مقدمة ومشكمة البحث

ـحـث الـعـمـمـي وتـقـوم الـدول بـتـطـويـع إمـكـانـاتـيـم يـسـود الـعـالـم اآلن ثـورة عـارمـة فـي مـجـاالت الـب
الـمـاديـة والـبـشـريـة لـخـدمـة ىـذا الـمـجـال الـحـيـوي حـتـى تـتـمـكـن مـن مـسـايـرة الـتـطـور الـكـبـيـر الـذي 

 تـطـرق الـى معظم مجاالت الحياه  .

مالحظتــو فــي ارتمــاع مســتويات كمــا أن التقــدم الحايــل فــي المجــال الريامــي والــذي يمكــن 
األداء في العديد من االنشطة الريامية وخاية األلعاب الجماعية ، يرجع بشـكل كبيـر الـى العتمـاد 
عمــــى نتــــا ا البحــــث العمميــــة فــــي التعــــري عمــــى أنســــب الوســــا ل التدريبيــــة وال ذا يــــة وا عتمــــادا عمــــى 

: 8ة فـي بعـا األلعـاب الريامـية.  اإلمكانات المادية ووسا ل القيـاس الحديثـة  ـد حققـت  مـزة نوعيـ
511 ) 

ـــى إســـتخدام  ـــ  أنواعيـــا باإلمـــافة إل ـــات البدنيـــة بمختم ـــى التمرين ـــة اإلعـــداد عم وتعتمـــد عممي
  ( 88:  9توظي  البرناما ال ذا ي المناسب , ب را استكمال عمميات العالج والتأىيل .   

ينيـة العشـرين تمثـل مـواد أن األحمـاا األم م(0222خالد العمري) ترجمـة"انيتابين" ويذكر 
بنــاء البروتينــات ويمثــل البــروتين جــزءا مــن بنيــة كــل خميــة ونســيا فــى الجســم بمــا فــى ذلــ  االنســجة 

% 02العممية واالعماء الدخمية واألوتـار والجمـد والشـعر واألظـافر ، فـى المتوسـ  يمثـل البـروتين 
لبـروتين فـى عمميـات النمـو وعنـد من الوزن االجمالى لمجسم . تجـدر االشـارة الـى ان الجسـم يحتـاج ا

بنــاء االنســجة الجديـــدة واليــالح االنســجة وتنظـــيم الكثيــر مـــن مســارات عمميــة االيـــا، كمــا يمكـــن 
االستعانة بالبروتيات ايما كميدر لمحيول عمى الطا ة ،عالوة عمى ذل  ، فـان البروتيـات تكـون 

ونــــات الكثيــــرة  مثــــل ىرمــــون مطموبـــة ايمــــا لتكــــوين كــــل انزيمــــات الجســــم تقريبـــا عــــالوة عمــــى اليرم
 (33-31:6االدرينالين وىرمون االنسولين ( والنا الت العيبية .  

  القدرة على المهاري األعداد فترة اثناء أمٌنً كحمض" الجلوتامٌن" تناول تأثٌر

 التاٌكوندو لالعبً األداء ومستوى الوظٌفٌة

 البهنسً الشحات صاحب/ د.م الحمٌد عبد ابراهٌم منى/ د.م.أ جودة كامل دمحم دمحم أحمد/ د.م.أ

 الرٌاضٌة التربٌة کلٌة

 سوٌف بنً جامعة 

 ةٌاضٌالر ةٌالترب ةٌکل

 طنطا جامعة 
  ةٌاضٌالر ةٌالترب ةٌکل

 االسکندرٌة جامعة
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ان البروتينــات تتكــون مــن وحــدات بنا يــة أساســية تســمى  م(0222دمحم الحماااحم)")ويــذكر  
، ولذا فإن تقسيم البروتينات وفقـا  لقيمتيـا ال ذا يـة يتو ـ  عمـى  Amino Acidsاألحماا األمينية 

وكميــــة تمــــ  األحمــــاا األمينيــــة األساســــية وضيــــر األساســــية , فاالحمــــاا األمينــــة األساســــية نــــوع 
Essential Amino Acids  ىـي التـي يسـتطيع الجسـم تكوينيـا أو تركيبيـا بكميـات تكمـي لنمــوه

وتجديد خالياه , ولذا يجب العمل عمى توفيرىا في الوجبات ال ذا ية اليومية ومـن ااحمـاا األمينيـة 
ة   االيزوليوسين , الميوسين , الميسين ( , أما األحماا االمينية ضير األساسية وىى ىامـة االساسي

جدا لإلنسان اال أنو اليسـتطيع تيـنيعيا بمقـادير كافيـة تمـي بحاجـات الجسـمإذ يمكـن تحمـيرىا مـن 
 نــــواتا التمثيــــل ال ــــذا ي لمكردوىيــــدرات والــــدىون والبروتينــــات , ومــــن أىــــم األحمــــاا األمينيــــة ضيــــر

 ( 02:  52األساسية ىو الجموتامين  .   

أكثر األحمـاا األمينيـة ىـام جـدا  لمخاليـا المناعيـة والتـي   Glutamineيعتبر الجموتأمين 
تكـــون فـــي حاجـــة ماســـة لـــو ألداء وظا ميـــا ويعمـــل كمـــادة متماعمـــة ميمـــة النتـــاج الطا ـــة وكميـــدر 

تتمح أىميتـو فـي تكـاثر الخاليـا الميممويـة  نيتروجيني  ىام لتركيب األحماا النووية بالخاليا وليذا 
 ( 20:  3المناعية .   

ويعتبر الجموتامين أحد العوامل األساسية التى يعتمد عمييا األداء الريامي , فقد تويل 
إلى أنو عند دراسة تأثير النشاط الريامي وعال تو بالمجيود  (0222"حامد عبد الفتاح األشقر" )
  جموتامين   أثناء وبعد عدة ساعات من المجيود السيما التدريب البدني لوحظ انخماا نركيز 

المجيد المكث  أو التمرينات الريامية دات الجمل العالي  شدة عالية وفترة استمرار طويمة( وبعد 
 (88:2سبا ات الجري الطويمة كالماراثون.   

ن المدردين ،بيورة و د بدت مستويات  جموتامين  في البالزما أكثر انخماما  لدى الرياميي
وامحة االنخماا عن أول   ضير المدردين ، ويستمر االنخماا لمترات طويمة تيل إلى عشرة 

( حول (Keast 2010أسابيع ىذا ما أكدتو نتا ا إحدى دراسات كيست وزمالؤه  8أيام حتى 
يل كالماراثون تركيز  جموتامين  بعد التدريبات المجيدة أو المسابقات الشديدة التي تست رق و ت طو 

وايما لوحظ نسبة انخاميا بنسبة أكبر لدى الميابين وحين ذ تتأثر الوظا   المناعية ودذل  
أيبح مؤكدا التأثير السمبي لممجيود البدني العني  والتدريبات الريامية المكثمة ذات األحمال 

نعري أنو يزداد  العالية فعند ذل  يستنمذ  جموتامين  بالعمالت  نتيجة لمعمل العممي وعندما
امتيايو وأكسدتو بالخاليا المناعية الميمموية ندر  خطورة انخمامة مستوياتو مع أداء األنشطة 



 

10 
 م2021 ٌونٌو –( 1) العدد –( 060) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكترونً البرٌد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكترونً الموقع

الريامية العنيمة والتمرينات البدنية فوق مستوى الالعب أو الممارس ليا ونظرا  الحتياج الخاليا 
المناعية التي في حاجة مستمرة  المناعية لو يتمح التأثير السمبي عند انخماا مستواه عمى الخاليا

 (226:1وممحة لو لمقيام بوظا ميا ولتكاثرىا.  

ويجدر اإلشارة إلى أىميتو كمكمل ضذا ي أثناء التعرا لمم وط واألزمات النمسية والبدنية 
خماج الدم  ( حتى بعد العمميات الجراحية وااليابات والعالج لبعا (Sepsisواألمراا المنتشرة وا 

ي يستمر عالجيا فترة طويمة ، وتقوم العمالت الييكمية بتكوينو وتخزينو لذل  تعتبر األمراا الت
أىم مومع بالجسم كمستودع ليذا الحما وبالتالي عند ايابة العمالت يقل تكوينو ومعدل 
مخزونو، و د لوحظ انخماا تركيزه في بالزما الدم أثناء بعا أمراا الدم والوىن العممي 

الشديدة والحروق وارتب  ذل  االنخماا باالمافة الى التعرا لمم وط وااليابات العممية 
البي ية الخارجية إلى حدوث األزمات النمسية كاألحزان واالكت اب بانخماا مستوياتو بالجسم 

 (38:8وبالتالي ىبوط بالقدرات المناعية وسيولة التعرا لألمراا.  

أن Seddon jk "Ajani u A "And Sperdutord  (1994 )""ويــذكر  
المكمالت ال ذا ية ىي عبارة عن مكمالت تحتوي عمى عدد من العناير األساسية وضير األساسـية 
أو الثانوية ، حيث أن ال را األساسي منيـا ىـو إمـداد الجسـم بمـواد مختممـو فـي منـتا واحـد ، لكـي 

حاكـاة األضذيـة تحمي الجسم من مشـاكل نقـا االحمـاا األمينيـة والميتامينـات والمعـادن ، وذلـ  لم
الممتــازة عاليــة القيمــة ال ذا يــة ، ويجــب أال تحــل المكمــالت ال ذا يــة محــل ال ــذاء اليــحي العــادي ، 

 (  080:  58ولكن يقتير دورىا عمى المساعدة فق  .  

ىذا وتواجو ممايل الطري السممي م   كبير أثناء األداء المياري وخاية مميل الركبة 
حركة ولذل  يعتر من الممايل القوية بجسم االنسان , فيو مميـل وحيـد لتحممو وزن الجسم أثناء ال

المحور لذل  لو حركتان أساسيتان يقوم بيا ىما القبا أي  با الساق لممخذ وكـذل  البسـ   ومـن 
اىــم العمــالت التــى تعمــل عمــى مميــل الركبــة  فــي القــبا   العمــمة ذات الــثالث رؤس المخذيــة 

أي جعـل الســاق عمـي اســتقامة  ضشـا ية و الخياطيــة ( أمـا البسـ والعمـمة النيـ  وتريــة والنيـ  
المخذ ويحدث ذل  بعد حركة القبا وتقوم بذل    العممة المخذية ذات الرؤس االردعة وعند ومع 

 (03,  02: 55الساق بزاوية  ا مة مع المخذ يمكن تدوير الساق إلي االنسية والوحشية ( .   
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شطة الريامية التى تعتمد عمى الطري السممي بشكل كبير وتعبر ريامة التايكوندو من األن
نظرا إلرتباطيا بنوعية أداء تعتمد عمى التحركات السريعة وتنميذ مجموعة من الركالت المماج ة 

أن ريامة التايكوندو  تتميز بالت يير  م (0222احمد زىران " )لالعب المنافس حيث أشار   
مختم  األوماع تبعا لحركات المنافس اليجومية والدفاعية  السريع والمماجئ في موا   القتال في

 ( 558: 3مما يتطمب  درات عالية من القدرة العممية .  

ىذا ويحتاج العبي التايكوندو الى تدريب مستمر ود ة في األداء المياري , ولذل  يجب 
اإلعداد المياري يعني م( الى أن 0220التخطي  ليذة المترة التدريبية اليامة , ويشير يحى الحاوي  

إكساب الالعبين الميارات األساسية والمنية الخاية بالنشاط الممارس , تحت شروط واحتماالت 
موا   المنافسة, ويتممن ذل  ممارسة االداء اليحيح لمحركات الخاية وفقا  لمقواعد المنية مع 

فع مستوى األداء لحركات اإل تياد في الو ت والجيد , ويعني مستوى الحالة البدنية إمكانية ر 
 (550: 50النشاط الممارس. 

ىذا ويواجو العبي التايكوندو أثناء فترة اإلعداد المياري تنميذ مجموعة كبيرة من الميارات 
الخاية بريامة التايكوندو سواء عمى األدوات أو بشكل تخيمي , وتشمل تنميذ مجموعة كبيرة من 

ردطة والممايل خاية الطري السممي , مما يشكل الركالت , والتي تشكل عبئ كبير عمى األ
اجياد لالعبي التايكوندو , والذي يمكن مالحظتو من خالل انخماا مستوى األداء لدييم نتيجة 

يولو  06( العب تايكوندو بنادي 50لمشعور بالتعب , ومن خالل اجراء دراسة استطالعية لعدد  
سات التجريبية , عن الحالة العامة لدييم أثناء فترة الريامي أثناء فترة اإلعداد المياري والمناف

%( أن 81( العبين بنسبة  9اإلعداد المياري عمى ممايل وأردطة الطري السممي , فقد أكد عدد  
فترة اإلعداد المياري لدييم تمثل عبء كبير عمى ممايل الطري السمل وخاية مميل الركبة 

ون بتنميزىا عمى األدوات  ساند باج  ,  مت  أو أثناء نظرا  لمكم الكبير من الميارات التى يقوم
المباريات التجريبية ويمكن مالحظة ذل  بوموح أثناء تنميذ الواجبات الحركية , ودتطبيق المقياس 
التناظري لدرجة األلم تبين أن متوس  الشعور بألم في اردطة ممايل الطري الرجمين خاية 

رجة تشير الى أن العبي التايكوندو   العينة وىي بذل  د 8.02/52مميل الركبة بمغ 
اإلستطالعية ( يعانون اثناء فترة االعداد المياري كمترة تدريب مرتمعة الشدة الى اجياد , كما أنو 
ليس ىنا  برناما ضذا ي متبع أثناء ىذة المترة لدييم , ومن خالل  راءات الباحثون عن أىمية   

سبق ذكره , فكانت فكرة البحث والتي تيدي لمتعري عمى  الجموتامين   لألردطة والعمالت وما
 تأثير تناول   الجموتامين أثناء فترة اإلعداد المياري عمى القدرة الوظيمية ومستوى األداء

 اىميو البحث : 
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 تتمثل أىمية البحث في رفع مستوى القدرة الوظيمية مستوى األداء لدى العبي التايكوندو 
 ىدف البحث :

 -لبحث ال) تناول الجموتامين أثناء فترة اإلعداد المياري ومعرفة تأثيره عم) :ييدف ا    
 المدرة الوظٌفٌة ومستوى األداء لدى العبً التاٌكوندو .

 فروض البحث:

توجد فروق ذات دالو إحيا يا بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى عينة البحث فى مستوى 
 لم لدى عينة البحث وليالح القياس البعدي .القدرة الوظيمية وانخماا مستوى األ

توجد فروق ذات دالو إحيا يا بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى عينة البحث فى مستوى 
 األداء المياري لالعب التايكوندو وليالح القياس البعدي .

 مصطمحات البحث:
 -المكمالت الغذائية:

او حيوانيـة او نباتيـة وضيرىـا مـن المـواد  ىى تركيبة مستخميـة مـن مكونـات ضذا يـة طبيعيـة
الداخمة ممن الوجبة ال ذا يـة وىـي وجبـة جـاىزة بمختمـ  األشـكال واألحجـام  أ ـراا ، كبسـوالت ، 
سوا ل ، مساحيق( تحتوي عمى المادة ال ذا يـة او المركـب ال ـذا ي الـذي ييـدي الريامـي الـى زيـادة 

ى الطا ة الالزمة او لزيادة مسافة الخميـة العمـمية نسبتو في الجسم او الخاليا العممية لمحيول عم
وذلـ  عمــى وفـق المعاليــة التخييـية لمحيــول عمــى أعمـى انجــاز.  ان مكونـات المكمــالت ال ذا يــة 
تكـــون عمـــى وفـــق نســـب محـــددة مـــن المـــادة التـــي تحتوييـــا و ـــد تحتـــوي عمـــى مـــادة واحـــدة او أكثـــر. 

 83:2) 
 الجموتامين : 

ــا المنظومــة حــاما أمينــي ضيــر أساســي يوجــ ــا العمــمية يعــد ميــدر ر يســي لمطا ــة لخالي د بالخالي
المناعية ويميد في ييانة وحماية الخاليا المناعية كما يميد في ترميم األنسجة والخاليا العممية بعد 
ـــدريب البـــدني. وىـــو حـــاما أمينـــي ىـــام ومـــروري لنمـــو الخاليـــا وتكاثرىـــا باالمـــافة إلـــى دوره  الت

 ( 66:  6. )   ز المناعي بالطا ةاألساسي في إمداد الجيا

  -الدراسات المرتبطة :
( بعنوان"بالزما الجلوتامٌن 66)Mackinnone&Hooper (699;) دراسة ماكٌنون وهوبٌر

وعدوى الجهاز التنفسً خالل التدرٌب العنٌف للسباحٌن" وكان الهدوف من الدراسة التعرف على 

تها بعدوى الجهاز التنفسً خالل التدرٌب العنٌف تأثٌر تركٌز بالزما بالزما الجلوتامٌن وعالل

سباح  46اسابٌع ، ولد استخدم الباحثٌن المنهج التجرٌبً ، واشتملت العٌنة على  6للسباحٌن لمدة 
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، وكان من أهم النتائج أنه ال ٌوجد عاللة بٌن تركٌز مستوى الجلوتامٌن فً الدم وبٌن االصابة 

ب العنٌف للسباحٌن وأنه لٌس من الضروري أن ٌمل مستوى بعدوى الجهاز التنفسً أثناء التدرٌ

 الجلوتامٌن فً الدم أثناء التدرٌب العنٌف للسباحٌن.

( بعنوان " الجلوتامٌن ومكمالت البروتٌن 2001()61)Karen el alدراسة كارٌن وآخرون  

جلوتامٌن فً اللعاب " وكان الهدف من الدراسة التعرف على تأثٌر ال IgAفً التمرٌن ٌملل من 

فً اللعاب ، ولد استخدم الباحثون المنهج  IgAومكمالت البروتٌن فً التمرٌن وعاللتها بتملٌل 

فً  IgAالعب ، وكان من أهم النتائج انخفاض تركٌز  66التجرٌبً ، واشتملت العٌنة على 

انخفاض الجلوتامٌن ومكمالت البروتٌن تملل من  –اللعاب على انخفاض تركٌز بالزما الجلوتامٌن 

IgA  .فً اللعاب 

أسابٌع من  6( بعنوان " متابعة 7002( )66) Kargotic et al دراسة كارجوتٌن وآخرون  

التدرٌب متدرج الحمل مع بالزما الجلوتامٌن " وكان الهدف من الدراسة التعرف على نسب تركٌز 

دم الباحثون المنهج أسابٌع ، ولد استخ 6بالزما الجلوتامٌن أثناء التدرٌب متدرج الحمل لمدة 

العب ذكور ، وكان  42التجرٌبً ، ولد استخدم الباحثون المنهج التجرٌبً ، واشتملت العٌنة على 

اسابٌع من التدرٌب متدرج الحمل ٌحدث زٌادة مطردة فً مستوٌات بالزما  6من أهم النتائج ان 

 الجلوتامٌن والتً لد تكون مفٌدة فً رصد ردود التدرٌب.
(  بعنوان " تأثٌر حملٌن مختلفٌن الشدة على تركٌز بالزما 4) (2002بد الحلٌم )أشرف عدراسة 

الجلوتامٌن وبعض متغٌرات المناعة " وكانت أهم النتائج التعرف على تأثٌر حملٌن مختلفٌن الشدة 

على تركٌز بالزما الجلوتامٌن وبعض متغٌرات المناعة ، ولد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً ، 

العب ، وكان من أهم النتائج زٌادة نسبة تركٌز كرات الدم البٌضاء لدى  42ت العٌنة على واشتمل

% بعد 61% ثم انخفضت هذه الزٌادة بنسبة 61متر بعد األداء مباشرة بنسبة  1222العبً الـ 

متر بعد  622دلٌمة ، زٌادة نسبة تركٌز كرات الدم البٌضاء لدى العبً  02االنتهاء من األداء بـ 

 02% بعد االنتهاء من األداء بـ 61% ثم انخفضت هذه الزٌادة بنسبة 42ألداء مباشرة بنسبة ا

 دلٌمة.
   -التعميق عم) الدراسات المرجعية:

  -وقد تم عرض الدراسات السابقة في ضوء نتائجيا وقد استفاد منيا الباحث فيما يمي :      

 اف البحث .التعرف عمي افضل اإلجراءات المستخدمو لتحقيق اىد

 تحديد منيا البحث ووسا ل وأدوات جمع البيانات .

توجيو الباحث في ترتيب ومب  اإلجراءات الخايو بالقياسات والتعري عمي كيمية تقنين البرناما 
 التدريبى المقترح وعرا ومنا شو نتا ا البحث الحالية .
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 إجراءات البحث
 منيج البحث:

تجريبي بتيميم المجموعة التجريبية الواحدة بالقياس القبمي استخدم الباحثون المنيا ال         
 والبعدي , وذل  لمناسبتو ومال متو لطبيعة البحث.

 مجتمع وعينة البحث:

يمثل مجتمع البحث العبي   التايكوندو ( بمحافظة ال ردية بالمحمة الكبرى , كما تم           
( العب تايكوندو 50ولو الريامي , وعددىم  ي06اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من نادي 

( عام , كما إشتممت العينة 05-58 العينو االساسيو( والتي تتراوح اعمارىم السنيو من  
( العبين تايكوندو , من خارج العينة األساسية وداخل مجتمع البحث  وذل  52األستطالعية عمى  

 وكذل  سالمة األجيزة واالدوات . لمتأكد من المعامالت العممية لإلختبارات  يد البحث
(1جدول )  

 توصف عينة البحث من طالبات فريق العروض الرياضية
 هتوسط العور التذرٍبي  العذد العٌَت

 4214 21 األساسَت

 4244 21 االستطالعَت

 (0جدول ) 
 يانات تجانس العينة ف) متغيرات معدالت دالالت النمو لبيان اعتدالية الب

 الوتغَراث م
 وحذة

 المَاش

 الوتوسط

 الحسابٌ

االًحراف 

 الوعَارى
 االلتواء

 02.0 02.0 24294 سنت/شهر السي 2

 ..02- 4209 290290 سم الطول 1

 02981 4242 0.284 كجم الوزى .

(  المتوس  الحسابي والوسي  واالنحراي المعياري ومعامل االلتواء لدى افراد  5يومح جدول  
البحث فى معدالت دالالت النمو  يد البحث ويتمح ان  يم معامل االلتواء  د تراوحت ما بين   عينة
(  وىى ا ل من حد معامل االلتواء مما يشير الى  اعتدالية البيانات وتماثل المنحنى االعتدالى  6 ±

 مما يعطى داللة مباشرة عمى خمو البيانات من عيوب التوزيعات ال ير اعتدالية

 10ن = 
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 ( انحصار بيانات عينة البحث االساسية داخل المنحن) األعتدالي 1شكل ) 

 مجاالت البحث: 2/2
 المجال الزمني:

م إلى السبت 65/5/0205الدراسة خالل المترة الزمنية من يوم األحد الموافق تم إجراء          
م , حيث إجراء الدراسات االستطالعية والقياسات القبمية وتناول الجموتامين 3/6/0205الموافق 

وحدة تدريبية جميعيم تم تطبيقيم في المترة  50أثناء فترة اإلعداد المياري والذي اشتممت عمى 
 -األثنين  -الساعة العاشرة يباحا حتى الساعة الحادية عشر أيام   السبت  اليباحية من

م  , 6/6/0205م الي األردعاء الموافق 3/0/0205األردعاء (  في المترة من يوم السبت الموافق 
يوم واخيرا  اجراء  50وتناول الجموتامين المقترح بعد الوحدة التدريبية بني  ساعة كذل  لمدة 

 م.3/6/0205بعدية يوم السبت الموافق القياسات ال
 -المجال الجغرافي:

جراء القياسات القبمية والبعدية لمقدرة الوظيمية ومستوى األداء ،   تم التطبيق فترة اإلعداد المياري وا 
 يولو الريامي. 06بنادي 

 -المجال البشري:

دراسات اإلستطالعية كما تم تطبيق ال, ( العب تايكوندو50تم إجراءالبحث عمي عينو  واميا   
يوليو الريامي بالمحمة الكبرى ,من نمس  06( العب تايكوندو من نادي 50عمى عينة  واميا  

 المجتمع وخارج العيمة األساسية.
 وسائل وأدوات جمع البيانات :

 أواًل : األجيزة: 
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 ميزان طبى لقياس الوزن   بالكيموجرام   .
 ريستاميتر لقياس الطول .

 وات :ثانيًا : األد
 ساعة إيقاي , مت , ساند باج , يافرة , حبال مطاطة .

 Collection of Data Formsثالثًا: إستمارات جمع البيانات : 

 ( . 5إستمارة تسجيل  ياسات الالعبات لمسن لمطول والوزن . مرفق    -

 ( . 6إستمارة تسجيل مستوى األداء المياري لالعبي التايكوندو . مرفق    -

 ( . 0ة تسجيل اختبارات القدرة الوظيمية . مرفق   إستمار  -

 -ثالثًا: إختبارات القدرة الوظيفية ) قيد البحث ( :
 اختبار الوثب العمودي .

 اختبار ثنً ومد الركبتٌن بحمل ثمل .
 اختبار الوثب العرٌض من الثبات .

 الجري الزجزاجً .
 -(:18ث ( )رابعاً: قٌاس درجة اإلجهاد والشعور باأللم ) قٌد البح

  V.A.S     THE Visual Analogues Scaleمقياس التناظري البصري ال
ذ ىو عبارة عن         حيث يستخدم ىذا القياس في العديد من الدراسات نظرا لسيولة استخدامة وا 

وحدات  سنتيمترات( بحيث تعبر درجة اليمر عن عدم وجود آاللم وتعبر  52ور ة مقسمة إلي 
عن أ يى ألم ال يمكن تحممة . ويطمب من المختبر تحديد درجة آاللم التي يشعر بيا  52درجة 

 عمي مدى يومين بحيث يتم التأكيد من درجة آاللم التي يشعر بيا المريا ويكرر ذل  

 

 

 

 
 -خامساً: إختبارات  مستوى األداء المهاري ) قٌد البحث ( :

 الركلة الخلفٌة المستمٌمة فً البطن )تى تشاجى( ٌمٌناً وٌساراً.

 الركلة الخلفٌة المستمٌمة فً الوجة )تى دولٌو تشاجى( ٌمٌناً وٌساراً. 

 ٌمٌناً وٌساراً. , 062الركلة االلتفافٌة حول محور الجسم  

  10   0 
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 The Scoping Studyالذراساث االستطالعَت : 

( 52 ام الباحث بتطبيق القياسات واألداوات المستخدمة  يد البحث عمى عينة  واميا   
م إلى 65/5/0205  العبين إلجراء الدراسة اإلستطالعية وذل  خالل المترة من يوم األحد الموافق

 م لمتعري عمى مدى :2/0/0205يوم الخميس الموافق 

 التأكد من يالحية األدوات واألجيزة المستخدمة في إجراءات البحث.

 التأكد من كماءة األيدي المساعدة وتدريبيم عمي د ة التسجيل.

 اكتشاي نواحي القيور في األجيزة واألدوات ومحاولة تالفييا.

عامالت العممية لإلختبارات البدنية والميارية المستخدمة  يد البحث كما ىو التأكد    من الم
 ( . 2,  6بالجدول   

 -: اإلختبارات صدق

 ام الباحثون بالتأكد من يدق االختبارات بتطبيق االختبارات عمى مجموعتين مميزة وضير 
 مميزة وحساب داللة المروق بينيما كما ىو مومح بالجدول التالي .

 ( 2)  جدول
 المميزة غير والمجموعة المميزة المجموعة بين الفروق  داللة

 البحث قيد الوظيفية القدرة اختبارات في

 الوتغَراث
وحذة 

 المَاش

 الوجووعت الغَر  الووَسة الوجووعت الووَسة
 Tلَوت 

 7ع 7م 6ع 6م

 *241. 0212 2200 2.64 1..6 مخر الوثب العوودً

 *204. 2204 42.8 6.66 1.16 حكرار ٌٌ وهذ الركبتَي بثملث

 *8208 6.26 9282 2.16 .6.1 ثانيت الجرً السجساجٌ

 *289. 2.46 2208 .2.6 4.66 مخر الوثب العرٍض هي الثباث

 *4284 6.01 0219 2.61 0.46 درجت  الومَاش التٌاظرً لاللن
 *292. 0241 0218 6.46 66.46 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍوٌي 
 *42.0 2202 4218 6.46 1..62 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍسرى

 *92.1 0212 0284 6.04 66.44 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجه ٍوٌي 
 *4224 2212 8298 6.14 01.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجت ٍسرى

درجت ٍوٌي  0;8تفافَت الذائرٍت الركلت االل  *9242 2222 8202 6.41 62.16 درجت 
درجت ٍسرى  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت   *8204 2208 4298 6.06 62.64 درجت 

 (  2.21   مستوي  عند الطرفين لداللة(   T   يمة
  المميزة ضير جموعةوالم المميزة المجموعة بين إحيا يا   دالة فروق  توجد أنو( 6  جدول من ويتمح

(  2.21    معنوية مستوى  عند المميزة المجموعة وليالح البحث  يد الوظيمية القدرة اختبارات في

 6=4ن=6ن



 

18 
 م2021 ٌونٌو –( 1) العدد –( 060) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكترونً البرٌد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكترونً الموقع

 االختبارات ىذة يدق عمى مباشرة داللة يعطي مما, 
 : االختبارات ثبات

  ام حيث ، التطبيق وا عادة التطبيق طريقة الباحث استخدم االختبارات ثبات لحساب
( 52   واميا لمبحث األساسية العينة ضير ومن البحث مجتمع من عينة عمى الختباراتا بتطبيق
 زمني كمايل التطبيقين بين  أيام 1 مدتو زمني بمايل العينة نمس عمى التطبيق أعادة ثم العببين

 ، االختبارات ىذه ثبات إليجاد والثاني األول التطبيقين بين االرتباط معامالت حساب وتم ،
 . ذل  يومح التالي لوالجدو 

( 2)  جدول  
 الثاني والتطبيق األول التطبيق بين اإلرتباط معامل

 البحث قيد الوظيفية القدرة اختبارات في

 الوتغَراث
وحذة 

 المَاش

لَوت  التطبَك الثاًٌ التطبَك األول

 7ع 7م 6ع 6م )ر(

 *0248 2.44 4.266 2.64 1..6 مخر الوثب العوودً

 *02.8 6.16 1.64 6.66 1.16 حكرار ثٌٌ وهذ الركبتَي بثمل

 *0242 2.01 6.66 2.16 .6.1 ثانيت الجرً السجساجٌ

 *02.0 2.64 4.46 .2.6 4.66 مخر الوثب العرٍض هي الثباث

 *..02 2.61 6.16 6.26 6.16 درجت الومَاش التٌاظرً لذرجت االلن
طي ٍوٌي الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الب  *02.9 6.14 66.06 6.46 66.46 درجت 

 *0241 6.00 62.11 6.46 1..62 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍسرى
 *..02 6.16 66.41 6.04 66.44 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجه ٍوٌي 

 *0240 6.11 46.. 6.14 01.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجت ٍسرى
درجت ٍوٌي  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت   *02.4 6.64 62.64 6.41 62.16 درجت 
درجت ٍسرى  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت   *02.9 6.16 62.61 6.06 62.64 درجت 

 ( 2.21   مستوي  عند الجدولية(  ر    يمة 
 في والثاني األول يقينالتطب بين االرتباط معامالت تراوحت أنو(  2   جدول من ويتمح

 إحيا يا   دالة ارتباط معامالت وىى( 2.91:  2.82  بين ما البحث  يد الوظيمية القدرة اختبارات
 .االختبارات ىذة نتا ا ثبات إلى يشير مما,  2.21 معنوية داللة مستوى  عند

 -القياسات القبمية :

 الموافق الجمعة يوم ءاألدا ومستوى  الوظيمية القدرة إختبارات بتطبيق الباحث  ام
 .الكبرى  بالمحمة الريامي يوليو 06 بنادي م1/0/0205
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 -فترة اإلعداد المياري :
 التمرينات مت مجموعة عمى تشمل تدريبية وحدة 50 المياري  اإلعداد فترة إشتممت

 الوحدة زمن وكان,   التايكوندو بريامة األساسية لمميارات التكراري  التدريب بإسموب المياري 
 تمرينات بمجموعة القيام ثم,  د يقة 51 بدني وا عداد احماء فترة,  عمى تشمل د يقة 32 التدريبية
:  2  من تكراري  بشكل الميارات من مجموعة اداء ثم,  ادوات بدون  تخيمي بشكل لمركالت ميارية

 رتكرا(  62: 02  عمى تشمل مجموعة كل,  ثانية(  22: 62   سمبية راحة بمايل مجموعات( 3
 بمقاومات السابقة المجموعات بنمس تكراري  بشكل الركالت أداء ثم  , المت   عمى ركمة لكل

 وتقام,  د يقة( 5  الى تيل أكبر راحة فترات مع الشدة في التدرج مراعاة مع,  المطاطة األحبال
 مع,  واحدة لجولة( المستخدمة الميارات تحديد   مشروط بشكل الالعبين بين تجريبية مباريات
 .د ا ق 52 ذاتية إيجابية مرونة تمرينات الالعب يؤدي الوحدة نياية

تم تطبيق البرناما التأىيمي  عمى عينة البحث وتناول الجموتامين  فى المترة من يوم السبت      
يوليو الريامي بالمحمة  06م , بنادي 2/6/0205م , إلى يوم الخميس 3/0/0205الموافق 

وحدة تدريبية أيام   السبت , األثنين  50دات تدريبية إسبوعية بإجمالى الكبرى , بوا ع ثالث وح
 واالردعاء ( كما تم تناول الجموتامين عقب الوحدة بني  ساعة .

 ( وحدة حأهيليت21وحداث أسبىعيا بىاقع ) . عدد الوحدات التدريب المياري 

 دقيقت 00 زمن الوحدة التدريبية

 ري حطىير مسخىي األداء المها اليدف

 األربعاء  –اإلثنين  –السبج  أيام تنفيذ الوحدة 

 القياسات البعدية :
 الوظيمية القدرات إختبارات فكانت القبميتم إجراء القياس البعدى بنمس طريقة القياس 

 .م3/6/0205 الموافق السبت يوم  ي االداء ومستوى 

 المعالجات اإلحصائية :
 تالية :استخدام الباحث األساليب اإلحصائية ال

( , النسبة  T  المتوس  الحسابي , االنحراي المعياري , معامل االلتواء, معامل االرتباط ,  يمة   
 .الم وية لمتحسن (
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 عرض ومناقشة النتائج:
  -اوال:  عرض النتائج :

 ( 5)  جدول
 يف البحث عينة لدى البعدي والقياس القبمي القياس بين الفروق  داللة

 البحث قيد الوظيفية القدرات 

 الوتغَراث
وحذة 

 المَاش

 المَاش البعذً المَاش المبلٌ
 Tلَوت 

 7ع 7م 6ع 6م

 *289. 2.40 4.66 2.46 6.11 مخر الوثب العوودً

 *.24. 6.16 16.. 6..6 6.16 حكرار ثٌٌ وهذ الركبتَي بثمل

 *4284 2.61 6.46 1..2 46.. ثانيت الجرً السجساجٌ

 *204. 2.614 4.64 2.10 6.16 مخر ب العرٍض هي الثباثالوث

 *9248 6.66 0.66 2.16 1.46 درجت الومَاش التٌاظرً لذرجت األلن

 (  2.21   مستوي  عند الطرفين لداللة(   T   يمة
 في  البعدي والقياس القبمي القياس بين إحيا يا   دالة فروق  توجد أنو( 1  جدول من ويتمح
 (. 2.21    معنوية مستوى  عند البعدي القياس وليالح البحث  يد الوظيمية تالقدرا اختبارات

 
 ( 0)  شكل

 في البحث عينة لدى البعدي والقياس القبمي القياس بين الفروق 
 البحث قيد االلم ومستوى  الوظيفية القدرات 
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ثنً ومد الركبتٌن  الوثب العمودي
 بثمل

الجري 
 الزجزاجً

الوثب العرٌض 
 من الثبات

الممٌاس 
التناظري لدرجة 

 األلم

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
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 ( 6)  جدول

 في البحث عينة لدى البعدي والقياس القبمي القياس بين الفروق  داللة
 البحث قيد المياري  األداء مستوى  

 الوتغَراث
وحذة 

 المَاش

 المَاش البعذً المَاش المبلٌ
 Tلَوت 

 7ع 7م 6ع 6م

 *8212 6.24 64.01 2.16 46.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍوٌي 
 *4241 1..2 62.16 2.61 1.16 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍسرى
 *224. 2.16 66.66 6..2 16.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجه ٍوٌي 

 *2224 2.66 6..62 2.64 1.64 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجت ٍسرى
درجت ٍوٌي  0;8ائرٍت الركلت االلتفافَت الذ  *8224 4..2 66.16 6.41 1.46 درجت 

درجت ٍسرى  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت   *4204 2.16 .62.6 6..2 1.66 درجت 

 (  2.21   مستوي  عند الطرفين لداللة(   T   يمة
 مستوى  في البعدي والقياس القبمي القياس بين إحيا يا   دالة فروق  توجد أنو( 3  جدول من ويتمح
 2.21    معنوية مستوى  عند البعدي القياس وليالح البحث  يد التايكوندو في المياري  األداء اداء
 . البعدي القياس فى البحث عينة لدى المياري  األداء مستوى  ارتماع الى يشير مما( 

 
 ( 2)  شكل

 في البحث عينة لدى البعدي والقياس القبمي القياس بين الفروق 
  البحث قيد المياري  األداء مستوى  
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 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
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 ( 7)  رقم جدول

 لمفصل الوظيفية الكفاءة متغيرات في والبعدي القبمي القياس بين المئوية التحسن نسب 
 البحث عينة لدى البحث قيد الكتف

نو تراوحت نسب التحسن في مت يرات القدرة الوظيمية  يد البحث مابين ( أ 8يتمح من جدول   
 58.09 : %98.85 . ) 

 
 ( 2)  شكل

 ومستوى  االلم ودرجة الوظيفية القدرة في والبعدي القبمي القياس بين المئوية التحسن نسب
 البحث عينة لدى المياري  األداء 

 الوتغََراث م
وحذة 

 لَاش

 ًاثالبَا

هتوسط 

 المبلٌ

هتوسط 

 البعذً

الفرق بَي 

 الوتوسطاث

ًسبت 

 التحسي %

 %1.224 .028 4.66 6.11 مخر الوثب العوودً 1

 %49292 429 16.. 6.16 حكرار ثٌٌ وهذ الركبتَي بثمل 0

 %8424 .820 6.46 46.. ثانيت الجرً السجساجٌ 6

 %00210 0242 4.64 6.16 مخر الوثب العرٍض هي الثباث 2

 %882.1 420 4.64 1.06 درجت الومَاش التٌاظرً لذرجت األلن 

 %200.. 222. 64.01 46.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍوٌي  5

 %.1024 .12 62.16 1.16 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ البطي ٍسرى 6

 %2.214 .22 66.66 16.. درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجه ٍوٌي  7

 %4.289 2.1. 6..62 1.64 درجت الركلت الخلفَت الوستمَوت فٌ الوجت ٍسرى 8

درجت ٍوٌي  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت  9  %.4.24 201. 66.16 1.46 درجت 

درجت ٍسرى  0;8الركلت االلتفافَت الذائرٍت  12  %19222 .121 .62.6 1.66 درجت 



 

23 
 م2021 ٌونٌو –( 1) العدد –( 060) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكترونً البرٌد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكترونً الموقع

  -ثانيًا:  مناقشة النتائج :

 مناقشة الفرض االول:

أنو توجد فروق دالة إحيا يا  بين القياس القبمي والقياس البعدي  في (  1يتمح من جدول   
اختبارات القدرة الوظيمية وانخماا درجة االلم  يد البحث وليالح القياس البعدي عند مستوى 

( باالعمدة البيانية , وىذا ما يتمح ايما  من 0( , وىذا ما ومحو الشكل  2.21    معنوية
( أن نسب التحسن الم وية في اختبارات القدرة الوظيمية لمميل الركبة  يد البحث,  8الجدول   

%( بينما بم ت نسبة 08.59  الوثب العمودي لسارجنتحيث بم ت نسب التحسن فى إختبار 
 الجري الزجزاجي% ( وفى إختبار 98.85   ثني ومد الركبتين بثقلر التحسن في اختبا

% ( , ىذا 32.03  الوثب العريض من الثبات%( بينما بم ت نسبة التحسن في اختبار 12.2 
( بوموح ,  ويعزو الباحثون ىذا التحسن الوامح في مستوى القدرة 2ويتمح ذل  في الشكل ر م  
م في التدريب خالل فترة األعداد المياري والتي اشتممت عمى تدريب الوظيمية  يد البحث الى االنتظا

تكراري وباستخدام ادوات مختممة مقترن بتناول الجموتامين وىو من االحماا االمينية التى تساىم 
بشكل كبير في اعادة بناء االنسجة العممية واالوتار ودذل  تساعد في عممية االستشماء وىذا ما 

أن األحماا األمينية العشرين تمثل مواد بناء  م(0222خالد العمري) ترجمةبين" "انيتاأشار إليو  
البروتينات ويمثل البروتين جزءا من بنية كل خمية ونسيا فى الجسم بما فى ذل  االنسجة العممية 

% من الوزن 02واالعماء الدخمية واألوتار والجمد والشعر واألظافر ، فى المتوس  يمثل البروتين 
الى لمجسم . تجدر االشارة الى ان الجسم يحتاج البروتين فى عمميات النمو وعند بناء االجم

االنسجة الجديدة واليالح االنسجة وتنظيم الكثير من مسارات عممية االيا، كما يمكن االستعانة 
بالبروتيات ايما كميدر لمحيول عمى الطا ة ،عالوة عمى ذل  ، فان البروتيات تكون مطموبة 

تكوين كل انزيمات الجسم تقريبا عالوة عمى اليرمونات الكثيرة  مثل ىرمون االدرينالين ايما ل
( , كما يرى الباحثون أنو من األىمية امداد 33-31:0 وىرمون االنسولين ( والنا الت العيبية . 

االمينية عوما عمى ما يقوم الجسم بتكوينو من البروتينات الرياميين بقدر كافي من الحماا 
ل  إلحتياج الريامي اليو في عمميات البناء العممي ولذل  يجب امداد الرياميين بو , وىذا ما وذ

ان البروتينات تتكون من وحدات بنا ية أساسية تسمى  م(0222دمحم الحماحم)") اشار إليو 
ى ، ولذا فإن تقسيم البروتينات وفقا  لقيمتيا ال ذا ية يتو   عم Amino Acidsاألحماا األمينية 

نوع وكمية تم  األحماا األمينية األساسية وضير األساسية , فاالحماا األمينة األساسية 
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Essential Amino Acids  ىي التي يستطيع الجسم تكوينيا أو تركيبيا بكميات تكمي لنموه
وتجديد خالياه , ولذا يجب العمل عمى توفيرىا في الوجبات ال ذا ية اليومية ومن ااحماا األمينية 

الساسية   االيزوليوسين , الميوسين , الميسين ( , أما األحماا االمينية ضير األساسية وىى ىامة ا
جدا لإلنسان اال أنو اليستطيع تينيعيا بمقادير كافية تمي بحاجات الجسمإذ يمكن تحميرىا من 

ية ضير نواتا التمثيل ال ذا ي لمكردوىيدرات والدىون والبروتينات , ومن أىم األحماا األمين
ويؤكد عىل أىمية الجموتامين لمريامين العديد من الدراسات  (12: 9   األساسية ىو الجموتامين  .

"حامد التى تويمت الى انخماا مستوى الجموتامين لدى الرياميين بعد المجيود وىذا ما أكده 
لمجيود البدني إلى أنو عند دراسة تأثير النشاط الريامي وعال تو با (0222عبد الفتاح األشقر" )

لوحظ انخماا نركيز   جموتامين   أثناء وبعد عدة ساعات من المجيود السيما التدريب المجيد 
المكث  أو التمرينات الريامية دات الجمل العالي  شدة عالية وفترة استمرار طويمة( وبعد سبا ات 

( وتتمق ىذة 88:6 ا. الجري الطويمة كالماراثون وسبا ات الدراجات ذات المسافات الطويمة ضيرى
والتي تويمت الى أن  Karen el al( 0221كارين وآخرون )النتا ا ما تويمت إليو دراسة 

في  IgAالجموتامين ومكمالت البروتين تقمل من انخماا  –انخماا تركيز بالزما الجموتامين 
 المعاب .

األول ومــن خــالل العــرا الســابق وفــي حــدود اىــداي البحــث وفرومــو فقــد تحقــق المــرا 
توجد فروق ذات دالة إحصاائيا باين القيااس القبماي والقيااس البعادي لادى والذي ينا عمى أنـو   

 . عينة البحث ف) القدرة الوظيفيةوانخفاض درجة االلم ولصالح القياس البعدي

 مناقشة الفرض الثاني :

  البعدي والقياس القبمي القياس بين إحيا يا   دالة فروق  توجد أنو(  3يتمح من جدول   
 وىذا(  2.21    معنوية مستوى  عند البعدي القياس وليالح البحث  يد االلم مستوى  انخماا في
 البعدي القياس تمثل التى البيانية االعمدة ارتماع فيتمح البيانية باالعمدة(  6   الشكل ومحو ما

  الم وية التحسن لنسب(  8   الجدول ذل  ويؤكد.   البحث  يد المياري  األداء مستوى  الختبارات
 ر م البياني الشكل ومحو ما وىذا% ( 26.18% : 58.09   مابين تراوحت بنسبة البحث  يد في
 الى البحث عينة لدى المياري  مستوىاألداء تحسن في الوامح التحسن ىذا الباحثون  ويعزو( , 2 

 عمى الركالت اداءو  المطاطة الحبال كمقاومة مختممة تدريبية ادوات باستخدام المياري  اإلعداد
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 لمركالت المياري  األداء في العاممة العمالت تقوية فى ساعد الذي  المت أو باج اساند كا أدوات
 العممية األنسجة الت ام فى وىام فعال دور لمجموتامين أن الى أيما الباحثون  يشير كما بالتايكوندو
 البراما بين التكامل اىمية الى,  السابقة الدراسات من العديد اليو أشارت ما وىذا,  واألردطة
أنو  (0225) عباس الدين عماد   إليو أشار ما وىذا المناسبة الت ذية مع لإليابات التاىيمية

تعتمد عممية المعالجة والتأىيل الحركي عمى التمرينات البدنية بمختم  أنواعيا باإلمافة إلى 
:  8.   مال عمميات العالج والتأىيل إستخدام توظي  البرناما ال ذا ي المناسب , ب را استك

كما يرى الباحثون أن ارتماع مستوى األداء  يد البحث , يرجع الى تحسن الخاليا المناعية (   88
والذي يعتبر سببا ىام فى تقميل االلتياب فى األردطة العاممة عمى ممايل الرجمين وخاية مميل 

األداء والذي يعود بشكل مباشر الى تأثير  الركبة والذي يتحمل عبء بدني ومياري كبير أثناء
أنو يعتبر  (0217حمدي دمحم جودة )الجموتامين والذي يعزز من المناعة وىاذا ما أشار إليو 

أكثر األحماا األمينية ىام جدا  لمخاليا المناعية والتي  تكون في حاجة  Glutamineالجموتأمين 
يمة النتاج الطا ة وكميدر  نيتروجيني  ىام ماسة لو ألداء وظا ميا ويعمل كمادة متماعمة م

:  1لتركيب األحماا النووية بالخاليا وليذا تتمح أىميتو في تكاثر الخاليا الميمموية المناعية .  
( , ويرى الباحث أنو كمما ارتمعت نسبة الجموتامين بالجسم ساىمذلكمى خما االلم وسرعة  08

ن معدل الجموتامين ينخما لدى الرياميين بعد االستشماءحيث اثبتت العديدمن الدراسات أ
في دراسة   ( (Keast 2010كيست وزمالؤه التدريبات الشا ة والمجيدة , وىذا ما أشار إليو   

حول تركيز  جموتامين  بعد التدريبات المجيدة أو المسابقات الشديدة التي تست رق و ت طويل 
ر لدى الميابين وحين ذ تتأثر الوظا   المناعية كالماراثون وايما لوحظ نسبة انخاميا بنسبة أكب

ودذل  أيبح مؤكدا التأثير السمبي لممجيود البدني العني  والتدريبات الريامية المكثمة ذات 
األحمال العالية فعند ذل  يستنمذ  جموتامين  بالعمالت  نتيجة لمعمل العممي وعندما نعري أنو 

ية الميمموية ندر  خطورة انخمامة مستوياتو مع أداء يزداد امتيايو وأكسدتو بالخاليا المناع
األنشطة الريامية العنيمة والتمرينات البدنية فوق مستوى الالعب أو الممارس ليا ونظرا  الحتياج 
الخاليا المناعية لو يتمح التأثير السمبي عند انخماا مستواه عمى الخاليا المناعية التي في حاجة 

وظا ميا ولتكاثرىا , ويجدر اإلشارة إلى أىميتو  الجموتامين( كمكمل ضذا ي مستمرة وممحة لو لمقيام ب
خماج الدم  ( حتى (Sepsisأثناء التعرا لمم وط واألزمات النمسية والبدنية واألمراا المنتشرة وا 

بعد العمميات الجراحية وااليابات والعالج لبعا األمراا التي يستمر عالجيا فترة طويمة ، 
الييكمية بتكوينو وتخزينو لذل  تعتبر أىم مومع بالجسم كمستودع ليذا الحما  وتقوم العمالت
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وبالتالي عند ايابة العمالت يقل تكوينو ومعدل مخزونو، و د لوحظ انخماا تركيزه في بالزما 
الدم أثناء بعا أمراا الدم والوىن العممي وااليابات العممية الشديدة والحروق وارتب  ذل  

افة الى التعرا لمم وط البي ية الخارجية إلى حدوث األزمات النمسية كاألحزان االنخماا باالم
واالكت اب بانخماا مستوياتو بالجسم وبالتالي ىبوط بالقدرات المناعية وسيولة التعرا لألمراا. 

 Karen( 2001كارٌن وآخرون )( , وتتمق نتا ا ىذة الدراسة مع ما تويمت إليو دراسة 38:3 
el al ( 2001كارجوتٌك وآخرون ) ودراسةKargotic et al أشرف عبد الحلٌم  ودراسة

والتى تشير إلى أىمية الجموتامين فى تحسن األداءالوظيمي وتقمل من الشعور باإلجياد ( 2002)
 الناتا عن التدريب  .

ومن خالل العرا السابق وفي حدود اىداي البحث وفرومو فقد تحقق المرا الثاني والذي ينا 
توجد فروق ذات دالو إحصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى عينة البحث نو   عمى أ

 ف) مستوى األداء المياري قيد البحث ولصالح القياس البعدي .

  -: االستنتاجات

في موِء الدراسة وأىـدافيا والمـنيا المتسـتخدم وعينـة البحـث ومـا تـمر مـن إجـراءات وفـي إطـار        
حيــا ية المتســتخدمة لمبيانــات والنتــا ا التــى أســمرت عنيــا الدراســة , تويــل البــاحثون المتعالجــات اإل

 إلى اإلستنتاجات التالية :

اثر تناول الجموتامين أثناء فترة اإلعداد المياري إيجابيا فى زيادة القدرة الوظيمية لدى عينة  -1
 ( 98.85:  08.59 البحث بنسب تحسن تراوحت مابين 

لجموتامين أثناء فترة اإلعداد المياري الى تحسن مستوى االداء المياري لدى اثر تناول ا -2
 .% (26.96% : 58.09 العبي التايكوندو عينة البحث بنسب تحسن تراوحت مابين 

 -التوصيات : 

في موِء الدراسة وأىـدافيا والمـنيا المتسـتخدم وعينـة البحـث ومـا تـمر مـن إجـراءات وفـي إطـار        
اإلحيا ية المتستخدمة لمبيانات والنتا ا التى أسمرت عنيا الدراسة , يويي الباحثون بما المتعالجات 

 يمي :
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مرورة األىتمام بالبراما والمكمالت ال ذا ية لدى الرياميين أثناء فترة التدريب لما ليا من دورىام 
 فى استعادة الشماء وتقوية األردطة والعمالت. 

 ة أثناء فترة ال عداد المياري لالعبي التايكوندواىمية استخدام االدوات المختمم
 تناول الجموتامين لالعبي التايكوندو أثناء فترة التدريب عالية الشدة .

 إجراء المزيد من الدراسات عمى المكمالت ال ذا ية في االنشطة الريامية .
 

 -المراجع :
  -أواًل المراجع العربية :

 العلمٌة والفنٌة لرٌاضة التاٌكوندو ، دار الكتب ، الماهرةالمواعد   م(0222أحمد سعيد زىران ) 

تأثٌر حملٌن مختلفٌن الشدة على تركٌز بالزما الجلوتامٌن وبعض    ( 0220أشرف عبد الحميم ) 
متغٌرات المناعة بحث منشور , المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة كلٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة جامعة حلوان .
خالااد العااامري( أنيتااابين )ترجمااة  

(0222) 

–وسط البلد -برنامج غذائً متكامل للرٌاضٌٌن.دار الفاروق 
 الماهرة.

حاماااااااد عباااااااد الفتااااااااح األشاااااااقر  
(0212) 

مبادئ علم المناعة : التدرٌبات البدنٌة والمكمالت الغذائٌة  
والعناصر المعدنٌة وسلون الخالٌا المناعٌة ، دار التعلٌم الجامعً 

 سكندرٌةللنشر والتوزٌع ، اال
حسااين أحماااد حشاامت  ناااادر دمحم  

 (0222شمبي )

 ، مركز الكتاب للنشر ، الماهرة .6فسٌولوجٌا التعب العضلً ط 

حمااااااادي دمحم جاااااااودة , محماااااااود  
ابااااراىيم عباااااد الحمياااااد , اييااااااب 

 (0217أحمد منصور)

تاثٌر تناول مركب غذائً ٌحتوي على الجلوتامٌن على جلوبٌنات  
،  41ٌة لعلوم التربٌة البدنٌة والرٌاضة ع المناعة ، المجلة العلم

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  , جامعة المنصورة . 

وضع استراتٌجٌة التدرٌب والمنافسة بداللة بعض االستجابات   (0225صبحي حسونة حسن ) 
المناعٌة والتغٌرات البٌوكٌمائٌة ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، 

 جامعة اإلسكندرٌة .
التخطٌط واألسس العلمٌة لبناء وإعداد الفرٌك فً األلعاب  :  0225عباس أبوزيد عماد الدين 

 الجماعٌة )نظرٌات تطبٌمات(، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، 
اإلصابات الرٌاضٌة والتأهٌل الحدٌث , مركز الكتاب للنشر ,   (0222محماد قاااااادري بااااااكري )  

 الماهرة . 
) محمااااااااااد محمااااااااااد الحمااااااااااحم 
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