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 الرسالة لخصم
 الهيموغلوبين المشبع باألوكسجين في نسيج العضلة )قابضة الرسغ الزندية( وبعض المتغيرات  كميةأثر  )  

 (ودقته لدى المالكمين الشباب يوالوظيفية في تحمل االداء المهار الكيميائية 
 إشراف        الباحث                                                         

 أ.د عمار جاسم مسلم     حسن عبد الكريم صدام                                     
 أ.د عبد الكاظم جليل حسان                                                                 

مدى كفاءة الجهاز الدوري مع تحمل االداء وزيادة التغير في البيئة الداخلية بتراكم تناول الباحث       

مقارنة ذلك خالل جوالت النزال اذ مع تقدم الزمن يزداد الضغط و حامض الالكتيك في النسيج العضلي 

اعادتها بشكل سريع خالل البدني على المالكمين مع زيادة االستهالك للطاقة واستنفاذ مخازنها مما يتطلب 

عمليات االستشفاء في الراحة بين الجوالت وهذا هو اآلخر قام الباحث بمتابعته من خالل القياسات 

 الهيموغلوبينوالتغير في  باألوكسجين الهيموغلوبينواالختبارات لمؤشرات الدوران والتغير في تركيز تشبع 

على التركيز في اداء الدقة في اللكمات وهو يعد السبب  وهو يعطي المالكم القدرة باألوكسجينمشبع الغير 

يعطي بيانات حول قابلية المالكم والتغيرات التي تصاحب كل جولة في  وبهذاعلى المنافس .  لتحقيق الفوز

االداء والراحة والتي يجب على المدربين والمهتمين في حقل التدريب ان يؤكدون على القدرات البدنية 

الحركي الذي ينسجم وطبيعة لعبة المالكمة والعوامل المرتبطة في تحقيق النقاط من خالل الخاصة واالداء 

هل االنخفاض في  :، أذ تم صياغة المشكلة بالسؤال االتيالدقة في اللكمات التي توجه الى المنافس 

مستوى تركيز الالكتيك يؤثر و في النسيج العضلي والتغير في الدم المتدفق  باألوكسجينالمشبع  الهيموغلوبين

 .في اللكمة المستقيمة على دقة االداء 

 منت : ضتو اما اهداف البحث  

 المستقيمة لفئة الشباب . للكمةتصميم وتصنيع جهاز لقياس تحمل االداء المهاري ودقته  -

 االربع اتللراح الهيموغلوبينالتعرف على الفروق بين القياسات واالختبارات للمؤشرات الوظيفية وتشبع  -

 .  بين الجوالت( ل اداء االختبار والراحات الثالث.)قب
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جراءاته الميدانية   :منهجية البحث وا 

( مالكمين بوزن 6شملت ) و استعمل الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح. اما عينة البحث    

%( من 54.54( يمثلون أندية محافظة البصرة للمالكمين الشباب وبنسبة مئوية بلغت )56-60)

 .( مالكما  11األصلي للبحث البالغ ) المجتمع

 : اهم ما استنتجه الباحث

 .  البحث عينة مع وينسجم ودقته المهاري االداء تحمل يقيس المصنع الجهاز أن -

 األربع وبشكل متزايد في الراحات O2Hbهناك تغير حادث في الهيموغلوبين المحمل باألوكسجين  -

 . ةالجهد البدني في كل جول بللبيئة الجسمية للمالكمين عقفاء من أجل أعادة االستش

 :  الباحث ل اليهتوص ما أهم

 لتأكد من مستوى تحمل األداء ودقته لدى المالكمين .لاستخدام الجهاز المصمم من قبل الباحث   -

أثناء المنهج  ومميزاتها لنوع خصائص لعبة المالكمة ةالتأكيد على التمارين الخاصة والمشابه   -

 التدريبي 

اجراء اختبارات وقياسات بدنية ومهارية  ووظيفية بشكل دوري على المالكمين لتصحيح العملية   -

 التدريبية . 

 
 

 

 

 

 

 


