
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ جامعة المنوفية.ـ جامعة المنوفية.  بالساداتبالسادات  بقسم المنازالت والرياضات المائية ـ  كمية التربية الرياضيةبقسم المنازالت والرياضات المائية ـ  كمية التربية الرياضية  أستاذ مساعدأستاذ مساعد* * 

  معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم(معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم(
  م(م(21022102ودفاعاتها لممالكمين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )ودفاعاتها لممالكمين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )

  * أ.م.د/ أحمد سعيد أمين خضر* أ.م.د/ أحمد سعيد أمين خضر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يهدف هذا البحث إلي التعرف عمي:يهدف هذا البحث إلي التعرف عمي:  ف البحث:ف البحث:اواًل : أهدااواًل : أهدا
  م(.م(.21122112ـ معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها لممالكمين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )ـ معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها لممالكمين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )11
م( في معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ م( في معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ 21122112ـ الفروق بين المالكمين الفائزين والمهزومين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )ـ الفروق بين المالكمين الفائزين والمهزومين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )22

  مجموعات لكم( ودفاعاتها.مجموعات لكم( ودفاعاتها.
  يحاول هذا البحث اإلجابة عمي التساؤالت التالية:يحاول هذا البحث اإلجابة عمي التساؤالت التالية:  ثانيًا : تساؤالت البحث:ثانيًا : تساؤالت البحث:

  م(؟م(؟21122112ركين بالدورة االولمبية بمندن )ركين بالدورة االولمبية بمندن )ـ ما هي معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها لممالكمين المشاـ ما هي معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها لممالكمين المشا11
م( في معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية م( في معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية 21122112ـ هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المالكمين الفائزين والمهزومين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )ـ هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المالكمين الفائزين والمهزومين المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )22

  )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها؟)فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها؟
  إجراءات البحث:إجراءات البحث:  ثالثًا :ثالثًا :

  مته لطبيعة وأهداف الدراسة.مته لطبيعة وأهداف الدراسة.ءءاستخدام الباحث المنهج الوصفي لمالاستخدام الباحث المنهج الوصفي لمال  البحث:البحث:  ـ منهجـ منهجأ أ 
م( لمختمف أوزان الالعبين المشاركين في الدورة اعتبارًا من األدوار م( لمختمف أوزان الالعبين المشاركين في الدورة اعتبارًا من األدوار 21122112يتكون مجتمع البحث من جميع مباريات الدورة األولمبية بمندن )يتكون مجتمع البحث من جميع مباريات الدورة األولمبية بمندن )  البحث:البحث:  مجتمعمجتمعـ ـ ب ب 

  مباراة.مباراة.( ( 259259)التمهيدية : النهائية( والبالغ عددهم ))التمهيدية : النهائية( والبالغ عددهم )
م( لمختمف أوزان الالعبين المشاركين في الدورة, حيث م( لمختمف أوزان الالعبين المشاركين في الدورة, حيث 21122112( مباراة من مباريات الدورة األولمبية بمندن )( مباراة من مباريات الدورة األولمبية بمندن )8181اشتممت عينة البحث عمي عدد )اشتممت عينة البحث عمي عدد )  ـ عينة البحث:ـ عينة البحث:ج ج 

  ائي( وقد تم تقسيمها إلي:ائي( وقد تم تقسيمها إلي:اختيرت بطريقة عمديه عشوائية من مجتمع البحث اعتبارًا من األدوار )التمهيدية ـ الثمانية ـ قبل النهائي ـ النهاختيرت بطريقة عمديه عشوائية من مجتمع البحث اعتبارًا من األدوار )التمهيدية ـ الثمانية ـ قبل النهائي ـ النه
( مباراة وهي مباريات الدور قبل ( مباراة وهي مباريات الدور قبل 2121( مباراة وهي مباريات دور الثمانية, وعدد )( مباراة وهي مباريات دور الثمانية, وعدد )4141( مباراة لعينة البحث األساسية اختيرت بطريقة عمديه بواقع )( مباراة لعينة البحث األساسية اختيرت بطريقة عمديه بواقع )7171ـ عدد )ـ عدد )11

  ( مباريات وهي مباريات النهائي.( مباريات وهي مباريات النهائي.1111النهائي, وعدد )النهائي, وعدد )
  عية اختيرت بطريقة عشوائية من األدوار التمهيدية. عية اختيرت بطريقة عشوائية من األدوار التمهيدية. ( مباريات لعينة البحث االستطال( مباريات لعينة البحث االستطال1111ـ عدد )ـ عدد )22

  م.م.21122112//1111//1515م حتى يوم االثنين الموافق م حتى يوم االثنين الموافق 21122112//99//1515وقد قام الباحث بإجراء عممية تحميل المباريات لعينة البحث األساسية يوم السبت الموافق وقد قام الباحث بإجراء عممية تحميل المباريات لعينة البحث األساسية يوم السبت الموافق 
  االستخالصات:االستخالصات:  رابعًا :رابعًا :

  ::كانت كما يميكانت كما يمي  ة ـ زوجية ـ مجموعات لكم(ة ـ زوجية ـ مجموعات لكم(معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فرديمعدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فرديللـ بالنسبة ـ بالنسبة 00
إجمالي استخدام إجمالي استخدام ببوجود تباين في التكرار والنسبة المئوية والترتيب ألحدث معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( وجود تباين في التكرار والنسبة المئوية والترتيب ألحدث معدالت استخدام مهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( 

ثاني ثاني في المركز الفي المركز ال  لمكمات الزوجيةلمكمات الزوجيةاا  ــ  :(:(1616,,5252( وبنسبة )( وبنسبة )2525413413رار )رار )بتكبتكفي المركز األول في الترتيب العام الخارجي في المركز األول في الترتيب العام الخارجي   لمكمات الفرديةلمكمات الفرديةاا))  ( مرة كما يمي( مرة كما يمي4871487166))
  ..:(:(2222,,1515( وبنسبة )( وبنسبة )74157415الترتيب العام الخارجي بتكرار )الترتيب العام الخارجي بتكرار )في المركز الثالث في المركز الثالث   مكممكمالالمجموعات مجموعات   ــ  :(:(6262,,3232( وبنسبة )( وبنسبة )1588815888الترتيب العام الخارجي بتكرار )الترتيب العام الخارجي بتكرار )

  ::كانت كما يميكانت كما يمي  ة )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم(ة )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم(معدالت استخدام دفاعات مهارات المكم الهجوميمعدالت استخدام دفاعات مهارات المكم الهجوميللـ بالنسبة ـ بالنسبة 22
جموعات لكم( جموعات لكم( وجود تباين في التكرار والنسبة المئوية والترتيب ألحدث معدالت استخدام الدفاعات الخاصة بمهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ موجود تباين في التكرار والنسبة المئوية والترتيب ألحدث معدالت استخدام الدفاعات الخاصة بمهارات المكم الهجومية )فردية ـ زوجية ـ م

في في   دفاعات الجذعدفاعات الجذعـ ـ   :(:(1515,,4444( وبنسبة )( وبنسبة )1139811398الترتيب العام الخارجي )الترتيب العام الخارجي )  دفاعات الذراعين في المركز األول فيدفاعات الذراعين في المركز األول في))  ( مرة كما يمي( مرة كما يمي2587625876إجمالي استخدام )إجمالي استخدام )بب
  :(. :(. 1818,,3737( وبنسبة )( وبنسبة )96219621في الترتيب العام الخارجي )في الترتيب العام الخارجي )في المركز الثاني في المركز الثاني   دفاعات القدميندفاعات القدمين  ــ  :(:(7777,,1818( وبنسبة )( وبنسبة )48574857الترتيب العام الخارجي )الترتيب العام الخارجي )المركز الثالث المركز الثالث 

  مين كانت كما يمي:مين كانت كما يمي:بالنسبة لمفروق بين المالكمين الفائزين والمهزو بالنسبة لمفروق بين المالكمين الفائزين والمهزو ـ ـ 33
الجذع(, المكمتان بذراع واحدة )البسيطة( في مكان واحد, مجموعة المكم جميعها من الجذع(, المكمتان بذراع واحدة )البسيطة( في مكان واحد, مجموعة المكم جميعها من   ــ  الرأسالرأس))إلي إلي   ـ اليمني(ـ اليمني(  اليسرياليسري))تسديد المكمة بالذراع تسديد المكمة بالذراع   ـ لصالح الفائزين فيـ لصالح الفائزين فيأ أ 

  المسافة الطويمة, دفاعات )الكتم ـ الصد ـ الميل(.المسافة الطويمة, دفاعات )الكتم ـ الصد ـ الميل(.
تسديد المكمة األولي والثانية من المسافة تسديد المكمة األولي والثانية من المسافة   اليسري إلي الجذع, المكمتان بذراعين مختمفين )المركبة( في مكان واحد,اليسري إلي الجذع, المكمتان بذراعين مختمفين )المركبة( في مكان واحد,ـ لصالح المهزومين في تسديد المكمة بالذراع ـ لصالح المهزومين في تسديد المكمة بالذراع ب ب 

  , دفاعات )الدفع ـ الغطس(., دفاعات )الدفع ـ الغطس(.الطويمة ثم باقي المجموعة من المتوسطة أو القصيرة, تسديد مجموعة لكم جميعها من المسافة المتوسطة أو القصيرةالطويمة ثم باقي المجموعة من المتوسطة أو القصيرة, تسديد مجموعة لكم جميعها من المسافة المتوسطة أو القصيرة
المكمتان المكمتان , , المكمتان بذراع واحدة )البسيطة( في مكانين مختمفينالمكمتان بذراع واحدة )البسيطة( في مكانين مختمفين, , تسديد المكمة بالذراع اليمني إلي الرأستسديد المكمة بالذراع اليمني إلي الرأسفي في   لمالكمين الفائزين والمهزومينلمالكمين الفائزين والمهزومينتوجد فروق بين اتوجد فروق بين ا  ـ الـ الج ج 

  دفاعات الخطو.دفاعات الخطو.  ..  يمةيمةباقي من المسافة الطو باقي من المسافة الطو الالالمكمة األولي والثانية لمجموعة المكم من المسافة القصيرة ثم المكمة األولي والثانية لمجموعة المكم من المسافة القصيرة ثم , , بذراعين مختمفين )المركبة( في مكانين مختمفينبذراعين مختمفين )المركبة( في مكانين مختمفين
  من خالل أهداف البحث وتساؤالته والنتائج التي تم التوصل إليها جاءت التوصيات كما يمي:من خالل أهداف البحث وتساؤالته والنتائج التي تم التوصل إليها جاءت التوصيات كما يمي:  التوصيات:التوصيات:  خامسًا :خامسًا :

ت ت طريق البيانات والمعموماطريق البيانات والمعموما  ننعمى نشاط المالكمة من اكتشاف نقاط القوة والضعف عند العبيهم ووضع خطط العالج والتطوير ععمى نشاط المالكمة من اكتشاف نقاط القوة والضعف عند العبيهم ووضع خطط العالج والتطوير ع  اهتمام القائميناهتمام القائمين  ةةـ ضرور ـ ضرور 11
والدفاعي لممالكمين والدفاعي لممالكمين   المتاحة من عممية التحميل والتي تمثل وصفًا تفصيميًا وتقريرًا متكاماًل عن أحدث المعدالت الكمية المستخدمة لألداء المهارى الهجوميالمتاحة من عممية التحميل والتي تمثل وصفًا تفصيميًا وتقريرًا متكاماًل عن أحدث المعدالت الكمية المستخدمة لألداء المهارى الهجومي

  م( لمحاولة إجراء المقارنات بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون.م( لمحاولة إجراء المقارنات بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون.21122112المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )المشاركين بالدورة االولمبية بمندن )
لخاصة بها لخاصة بها اهتمام المدربين بعممية التدريب الفردي لكل مالكم في شكل متناسق بين التدريب عمي المهارات الهجومية بأنواعها المختمفة والدفاعات ااهتمام المدربين بعممية التدريب الفردي لكل مالكم في شكل متناسق بين التدريب عمي المهارات الهجومية بأنواعها المختمفة والدفاعات اـ ضرورة ـ ضرورة 22

  وبما يتالءم مع إمكانيات الالعب ومواقف المعب المتغيرة لممنافس. وبما يتالءم مع إمكانيات الالعب ومواقف المعب المتغيرة لممنافس. 
)فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها المناسبة وبين أحدث )فردية ـ زوجية ـ مجموعات لكم( ودفاعاتها المناسبة وبين أحدث   أنواعهاأنواعها  تخدمة باختالفتخدمة باختالفـ ضرورة مالئمة برامج األعداد المهارى من حيث المهارات المسـ ضرورة مالئمة برامج األعداد المهارى من حيث المهارات المس33

في مباراة في مباراة   ناجحناجحمناسبة لمقيام بعممية هجوم مناسبة لمقيام بعممية هجوم   وأوضاعوأوضاعخمق مواقف خمق مواقف للنقطة انطالق نقطة انطالق م( وترتيبها الفعمي كم( وترتيبها الفعمي ك21122112معدالت االستخدام في مباريات الدورة االولمبية بمندن )معدالت االستخدام في مباريات الدورة االولمبية بمندن )
  المالكمة.المالكمة.


