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ي ووقائي مقترح بأستخدام مضادات األكسدة في تطوير منهج تدريبتأثير 
 تحمل السرعة وبعض المهارات الهجومية بكرة السلة
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 الملّخص  

 مضادات االكسدة قائي باستخدام الو و  التدريبي منهجالمعرفة تأثير  في البحث  هذا أهمية تبرز      
 نالحظ    ،وقداداء بعيييل المهيييارات الهلوميييية لاعبييية كيييرة السييياةفيييي تريييوير ميييلة تةمييي  السييير ة و 

ولود ضعف في بعل الملات البدنية وخامة ملة تةم  السر ة والذي يؤدي بيدور  الباةثات 
ت الي  ةيدوا اميابات لارالبيات اثنياء اداء المهيارة لييذا فياذ تريوير ييذ  الميلة يعيد ميذ الضييرورا

وتنيياو  لر ييات مةييددة مييذ الكاييية يييذا مييذ ناةييية  التواميي  ميير ملييردات ميينهج التييي تسييا د فييي
   بة ةدوا االمابات ليديهذ يسايم وبشك  فعا  في خلل نس( الليتامينات) مضادات االكسدة

 . م  اللهازيذ العضاي والعمبي مذ ناةية أخرى وترقية
 فق      البح   ث عين   ةمتيييط وربيعييية المشيييكاة ،اميييا وقيييد اسيييتخدمذ الباةثيييات المييينهج التلريبيييي لم ئ  

كاية التربية الرياضية لابنات المرةاية الثالثية / اختيرت بالرريقة العمدية مذ رالبات لامعة بغداد 
 الخاص ة االختب ارا  الباحث ا  وض نن....  الخب را  رأي خالل ومن ،رالبية( 03)والباغ  دديذ 

تلييو  منل  ا  نت  ا ت ع     ال   ت ص   ن      ووتقنينلم  ا  أع   اا الم  نلت الت   رلبي وال    ا ي  و بالبح  ث
ذ ناةييية ترييور المهييارات الهلومييية باعبيية كييرة مييالملمو يية التلريبييية االوليي   ايي  بقييية الملييامير 

 اي  التنيو   ،كذلك اوميذ الباةثياتالساة تايها الملمو ة التلريبية الثانية ثم الملمو ة الضيابرة
الدا ميييية ليييي داء البييييدني  نييييد الموسييييم ( الليتامينييييات)ييييية بالغييييذاء وتنيييياو  مضييييادات االكسييييدة الغذائ

ا راء ايمية خامة لتنميية وتريوير ميلة تةمي  ئيذ والمتقدميذ، و التدريبي و ا  ةد سواء لامبتد
ألييراء دراسييات مشييابهة لمعرفيية االداء المهيياري الليييد ،و  السيير ة كونهييا ذات تيياثير مهييم فييي تةقييي 
  .غذائية  ا   نامر الاياقة البدنية االخرى مدى تأثير استخدام مضادات االكسدة ال
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  ABSTRACT    
 
 

      Highlights the importance of this research to know influence of 
training curriculum and preventive use of antioxidants in the development 

of character with the speed and performance of some of the skills of 

offensive basketball, has noticed the researchers and a weakness in some 

of the physical attributes and special recipe with speed, which in turn 

leads to injuries to female students during the performance of the skill so 

The development of this capacity is one of the necessities that help in 

communicating with the vocabulary of this approach in terms of total and 

specific doses of antioxidants (vitamins) and contribute effectively in 

reducing the incidence of injuries and have upgraded the work of the 

muscular and nervous on the other. 

 

    The researchers have used experimental method for the appropriateness 

and nature of the problem, either the research sample was selected in the 

manner of intentional students at Baghdad University / College of 

Physical Education for Girls and the third phase belg numbers (30) 

student, and through expert opinion .... Gave the researchers tested for the 

search and the number of training curriculum and preventive 

Tgueninhma, you may Touseln to several conclusions, including more 

than the experimental group the first on the rest of the groups in terms of 

the development of skills of offensive game of basketball, followed by 

the second experimental group and control group, as well as Aosn 

researchers on the diversity of food and eating dietary antioxidants 

(vitamins) in support of physical performance when the training season 

and both for beginners and advanced, and to give special importance to 

the development of the recipe with speed being of significant impact in 

achieving the performance skills of good, and conduct similar studies to 

determine the effect of the use of dietary antioxidants on the elements of 

physical fitness other. 


