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 ملخص البحث
 املقدمة:

 تقديم:
واسرر   ملحوظررا   رياضررة الممكمررة مررن الرياضررات التنافسررية التررى عرريدت تقرردما  علميررا   تعتبررر

ذ اسرتددام الحاسرا اىلرى فرى نظرام تحكريم المباريرات، ممرا كران منر، حيث يرج  هذا التطرور النطاق
له األثر األكبر فى تغيير أساليا اللعا للممكمين على الحلقة، وذلك إلعتمرادهم علرإ رحرراز اكبرر 

وكرذلك طررق التردريا المتبعرة ترم تحرديثيا بمرا يرتمئم مر  التغيررات ، عدد من النقاط للفوز بالمباريات
علإ الممكم امرتمك العديرد مرن األسراليا الدططيرة الترإ تتناسرا مر  المواقر  ديدة، لذلك يجا الج

 المدتلفة والمتغيرة على الحلقة والتإ تمكنه من تحقيق الفوز. 
ويرج  التطور الذي حدث فإ رياضة الممكمة السرتددام أسراليا دططيرة مدتلفرة وداصرة 

ايرة الجولرة األولرإ وحترى نيايرة المبراراة، أنة أصبح اىن التركيز علإ تجمي  النقراط باللكمرات مرن بد
 وبذلك يستطي  الممكم أن يق  ثابتا  علإ الحلقة ويكمل المنافسة. 

وأن رياضررة الممكمررة مررن الرياضررات التررإ يمكررن مررن دمليررا قيرراس وتقررويم قرردرات المعبررين 
ضرية، ولعرل حتى يتمكنوا من أن يحسنوا من قردراتيم علرى التنرافس للوصرول ألعلرى المسرتويات الريا

 تغير دطط اللعا واستراتيجية الحلقة هإ رحدى هذه القدرات. 
الممكمة تتميز عن غيرها مرن األنعرطة الرياضرية األدررى فرإ طبيعرة عركل  ةكما أن رياض     

األداء الفنرررإ واإلعرررداد البررردنى والتكتيكرررإ والتنرررافس الرررذي يتناسرررا مررر  أعلرررى رنتاجيرررة تتضرررح أثنررراء 
نسجام عضلإ وحركرإ وفكرري مسرتمر  المباريات دمل فاعلية الحركات البدنية المنظمة فى توافق وا 

لدطرة تكنيكيرة موضروعة، مر  القردرة علرى سررعة رتدراذ القررار تبعرا  للموقر  والظررو  المتغيرررة  طبقرا  
مرن جمير  الجوانرا المدتلفرة الترإ تعمرل  داصرا   والمفاجئة الطارئة، مما يستلزم رعداد الممكم رعدادا  

 ية العاملة والمتكاملة سواء كانت بدنية أو فنية أو دططية. على التنم
تقانه ال يتطلا من المعا تكوين أنماط سلوكية جامدة،  لذلك عند تعلم السلوك الدططإ وا 
بل يتطلا قدرة المعا علإ تغيير سلوكه وتعديله طبقا  لمواق  اللعرا المتغيررة فرإ أثنراء المنافسرة، 

  التإ مر بيا والتإ تسمح بسرعة تصور الموق  كإ يضمن سرعة كسرعة استدعاء دبرات المواق
 استجابه صحيحة. 

كما أن اإلعداد الدططإ من أهم أنواع اإلعداد الذى يمرر بيرا الممكرم ويعتبرر هرذا اإلعرداد 
البوتقررة التررى تنصررير فييررا القرردرات البدنيررة والمياريررة لكررإ يررتمكن الممكررم مررن حسررن التصررر  فررإ 

ة فررإ المباريررات ولكررن البررد مررن تزويررده باألسرراليا الدططيررة التررى تمكنرره مررن اتدرراذ المواقرر  التنافسرري
 القرار المناسا وفقا لطبيعة المنافسة. 
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 مشكلة البحث:
هرررذا العصررر تقررردما ملحوظررا فرررإ مدتلررر  المجرراالت ، ويعتبرررر المجررال الرياضرررإ مرررن  عرريد         

اتدرذت الردول المتقدمرة الرياضرة سرفيرا  المجاالت التإ ظير فييا هذا التقدم بمظير ملمروس ، حيرث
ليا فإ دول العالم المدتلفة لتبرز مدى تقدم هرذه الردول ومرا وصرلت رليره مرن رقرى وازدهرار، وتعتبرر 
رياضررة الممكمررة مررن الرياضررات التررإ حظيررت بقسررط وفيرررر مررن هررذا التقرردم ، وكرران نتررا  ذلررك هرررو 

فقرررد ظيررررت المسرررتويات فرررإ البطررروالت  االرتقررراء بمسرررتوى األداء وتحقيرررق أفضرررل مسرررتويات اإلنجررراز،
العالميررة والرردورات االولمبيررة األديرررة فررإ تقرردم مسررتمر مررن بطولررة ألدرررى ومررن دورة ألدرررى ، وذلررك 
بفضررل التقنيررات الحديثررة للترردريا الرياضررإ ، حيررث أن الوصررول رلررى المسررتويات الرياضررية العاليررة 

 .نى على أسس علمية سليمةوتحقيق الفوز ال يأتإ رال من دمل التدريا السليم المب
وُيعرررد مفيررروم الدرررداع فرررإ الممكمرررة أحرررد الميرررارات الترررإ تتطلرررا مرررن الممكرررم الميررراجم أن      

يسررتددم يديرره أو جذعرره أو رجليرره فقدميررها فررإ دررداع المنررافس، وذلررك بتحريررك رحرردى أو بعرر  هررذه 
لررى منطقررة، فررر ذا األعضرراء حركررة بسرريطة تررروهم المنررافس بأنرره سررريتم تسررديد لكمررة أو مجموعررة لكرررم ر

استجاا ليا المنافس وتولدت رليه ثغرة يستغليا الممكم المياجم ويقوم بتسديد مجموعة لكم هجومية 
أو هجوميررة مضررادة رلررى تلررك الثغرررة التررإ ظيرررت لرردى المنررافس، ويحتررا  الدررداع رلررى دبرررة وميررارة 

كمرررين األكثرررر اتقانرررا عاليرررة مرررن الممكرررم، وغالبرررا مرررا نجرررد كثيرررر مرررن المباريرررات تنتيرررإ لصرررالح المم
 للميارات الدداعية. 

الممكررم الجيررد مررن الناحيررة البدنيررة والمياريررة والدططيررة، يجررا ان يمتلررك ويررتقن جميرر  وأن 
الميرارات االساسرية والدططيررة لتحقيرق الفروز فررى المنافسرات، حيررث أن كرل منافسرة تجرررى فرى اطررار 

االحتفراظ يجرا عليره الممكرم فأن وكذلك والدفاع،  من االهتمام االساسى بالدطط من دمل اليجوم
بتوازنره أثنراء اليجروم أو اليجروم المضراد، وذلرك عرن طريرق تقردير الممكرم لقروة لكماتره تقرديرا  سررليما ، 
وادتيار المسافات المناسربة والتوقيرت السرليم ألدائيرا، حترى ال تطريد ويفقرد الممكرم توازنره، وبالترالإ 

 تفقد أساليبه الدططية فاعليتيا. 
علرإ التفكيرر واالدتيرار برين بردائل االسرتجابات الحركيرة تعتمد فإ األساس  حيث أن الدطة

ويعتبررر رتقرران الممكررم للميررارات الحركيررة والوصررول بيررا لدرجررة اىليررة يرروفر تركيررز ، المتنوعرة المتاحررة
الدطرررررة بعررررركل عرررررام تعنرررررإ فالتفكيرررررر فرررررإ االدتيرررررار برررررين البررررردائل المدتلفرررررة لمسرررررتجابات الحركيرررررة، 

ستجابات والتحركات المبنية علإ ادتيار نتيجة تفكير والتإ تتناسا م  المواق  التنافسية ويرجى اال
  .من دمليا تحقيق نتائج ريجابية

أن الدطة فإ رياضة الممكمة تعنى قدرة الممكم على دمرج بعر  الميرارات  ويرى الباحث
الترإ تتناسرا و المدتلفرة علرى الحلقرة  قر الحركية والوصول بيا رلى درجة اإلتقان وتنفيذها وفقا للموا
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معيرررا هرررذه الدطرررة، مررر  اسرررتغمل الممكرررم لقدراتررره البدنيرررة والحركيرررة والذهنيرررة والفنيرررة لتحقيرررق أفضرررل 
 النتائج االيجابية.  

عمليرات استكعرافية المدتلفرة أنه البد أن تسبق عملية ادتيار وبناء األساليا الدططية كما 
لكرررم المنرررافس، حترررى يبنرررى الممكرررم تدطيطررره علرررإ أسررراس سرررليم لمعرفرررة مميرررزات ودررروا  أسررراليا 

وداصررة فرررإ حالرررة عررردم المعرفررة السرررابقة للمنرررافس، وبعرررد وضرروت مميرررزات ودررروا  المنرررافس تتركرررز 
قبرل ، لرذلك فإ وض  وبنراء األسرلوا الدططرإ السرليم فرإ ثقرة ومرونرةممكم الميمة الرئيسية أمام ال

بد وأن يكرون علرإ بينرة بيرد  األسرلوا وأن يقرارن برين بناء أي أسلوا دططإ البأن يقوم الممكم 
مميزاتررره ودواصررره التنافسرررية وبرررين مميرررزات ودررروا  المنرررافس، حترررى يرررتمكن مرررن ادتيرررار األسررراليا 

 الدططية المناسبة التى تمكنه من تحقيق اليد . 
أن رياضررة الممكمررة مررن األنعررطة الرياضررة التررى تتميررز بالسرررعة والتغييررر المفرراج  لررذلك فرر

وضاع اللكم المدتلفة، والتى تتطلا من الممكرم أن يكرون علرإ مسرتوى عرالإ مرن األداء الحركرإ أل
الذى يتص  بالرعاقة والسرعة والقدرة علإ تسديد اللكمات حسا مواق  اللعرا المدتلفرة مر  تحمرل 

 أعباء المنافسة طوال المباراة. 
تحمررل فييررا الممكررم بمفرررده أن رياضررة الممكمررة تعتبررر مررن الرياضررات النزاليرره التررى يحيررث 

التررى  العرركل الموقرر  التنافسررى، حيررث أنرره يتنررافس فررى مسرراحة محرردودة وهررى حلقررة الممكمررة المربعررة
مرن برين نمراذ  الميرارات  الرذي يدترار ، كمرا أنره هروسرم 014سرم وحترى  094يتحدد طول ضرلعيا 

موقرر  الررذى يتحقررق علررى اليجوميررة والدطررط التنافسررية التررى أتقنيررا دررمل الترردريا مررا يررتمئم مرر  ال
ويتوقرر  نجررات ذلررك علررى عنصررر الررزمن مررن برردأ اللكمرره اليجوميررة مررن منافسرره وحتررى قيامرره  ،الحلقررة

 المناسبة للقيام باليجوم المضاد ليا.  بالدفاع ثم أدتيار اللكمات اليجومية

وأنرره فررى السررنوات األديرررة حرردثت تطررورات عظيمررة فررى أسرراليا وطرررق الترردريا داصررة فررإ 
متقدمة فإ مجال التربية البدنية والرياضة، وأصبحت تيتم برالتغيرات الحادثرة للرياضرإ أثنراء الدول ال

عملية التدريا، وبالتالإ يجا علإ المردرا أن ييرتم بعمليرة التردريا الفرردي فرإ عركل متناسرق برين 
التررردريا علرررإ الميرررارات اليجوميرررة والدفاعيرررة وبرررين الدطرررط المدتلفرررة، كمرررا يجرررا أن تكرررون عمليرررة 

لتدريا فإ مجموعات متكافئة، واستددام مجموعة من التدريبات الدططية المدتلفة ومحاولة الرربط ا
 بين مستوي الممكم فإ المنافسة ومستواه أثناء التدريا. 

مرررن درررمل متابعرررة الباحرررث للعديرررد مرررن البطررروالت وبـــ لب تبلـــورت مشـــكلة البحـــث الحـــالي 
ما، حيرررث الحرررظ ان 8442الررردورة االولمبيرررة ببكرررين ف العالميرررة والدوليرررة والررردورات االولمبيرررة وداصرررة

معظرم الممكمررين يعتمرردون علررى اليجروم المضرراد، والررذى يررلدى بعرد هجرروم المنررافس، وذلررك لفاعليترره 
فى رحراز النقاط، ونظررا العتمراد هرلالء الممكمرين علرى اليجروم المضراد فران بعضريم ينتظرر هجروم 

دى فرى بعر  األحيران الرى السرلبية فرى األداء نتيجرة المنافس لكرى يرتم أداء هجومره المضراد ممرا يرل 
 النتظار كم الممكمين ألداء الممكم األدر لليجوم.
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فى حين الحرظ ان الربع  اىدرر مرن الممكمرين أصرحاا المراكرز المتقدمرة والمنتمرين رلرى 
ء مرردارس اللكررم الحديثررة، وأيضررا  ممررن يعتمرردون علررى اليجرروم المضرراد ال ينتظرررون علررى الحلقررة أدا

المنررافس لليجرروم، بررل يسررتددمون أنررواع مدتلفررة مررن الدررداعات الفعالررة إلجبررار المنررافس علررى القيررام 
 باليجوم ومن ثم يقوم الممكم باداء اليجوم المضاد االمثل والفعال والمناسا لذلك.

المتمثلرة فرإ  الوسيلة الفعالرة الممكم ومن ذلك المنطلق وجد الباحث من الضرورى استددام
إلجبررررار المنرررافس علررررى اليجررروم ليقررروم الممكررررم بررراداء اليجرررروم المضررراد االمثررررل  ت المدتلفرررةالدرررداعا

والفعال، وليس انتظرار قيرام المنرافس براليجوم، ممرا حردا لردى الباحرث التعرر  علرى أكثرر الدرداعات 
ما، وكرذلك التعرر  8442الفعالة استدداما  من دمل تحليل بع  مباريات الدورة االولمبية ببكين ف

 ى اليجوم المضاد الملدى تبعا  ليجوم المنافس المستجيا للدداع.عل
ممررا يمكررن الباحررث مررن بنرراء برنررامج ترردريبى يعتمررد علررى النتررائج التررإ يررتم تحليليررا لتطرروير 
األداء الدططإ للممكمين بأسلوا علمإ سليم، مما يسريل عمليرة الرتحكم فرى بعر  مواقر  اللعرا 

 المدتلفة لصالح الممكم نفسه.
 ة البحث واحلاجة إليه:أهمي

تكمرررن أهميرررة البحرررث فرررإ رثرررراء المعرفرررة لررردي المررردربين والممكمرررين وجميررر  العررراملين فرررإ مجرررال   -
رياضة الممكمة بأكثر الدداعات الفعالرة اسرتدداما قبرل اليجروم المضراد، وأيضرا مجموعرات اليجروم 

م التوصرل رلييرا مرن درمل المضاد الملدى تبعا  ليجروم المنرافس المسرتجيا للدرداع، والترإ سرو  يرت
 ما.8442تحليل أدر الدورات األولمبية ببكين ف

تطروير األداء الدططررإ للممكمرين مررن درمل تصررميم برنررامج تردريبإ يسرراعد علرإ تحقيررق أفضررل  -
 النتائج، ومن ثم الوصول رلإ أعلى المستويات الرياضية.

 أهداف البحث:
 :ما يلي إلييهدف البحث 

داعات الفعالة فالبسيطة ر المركبةا استدداما  قبل اليجوم المضاد والمرلدى أكثر الدالتعر  على  -
 ما.8442تبعا  ليجوم المنافس المستجيا للدداع بالدورة األولمبية بكين ف

تصميم برنامج تدريبى مقترت باستددام الدداعات الفعالة فالبسيطة ر المركبةا قبل اليجوم  -
س المستجيا للدداع للتعر  على تأثيره على تطوير األداء المضاد والملدى تبعا  ليجوم المناف

 الدططإ للممكمين.

الدداعات الفعالة فالبسيطة ر المركبةا قبل استددام التعر  على معدل التغير الحادث من  -
اليجوم المضاد والملدى تبعا  ليجوم المنافس المستجيا للدداع علإ تطوير األداء الدططإ 

 ث.للممكمين عينة البح
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 تساؤالت البحث:
 في ضوء أهداف البحث تم وضع التساؤالت التالية:

ما هى أكثر الدداعات الفعالة فالبسيطة ر المركبةا استدداما  قبل اليجوم المضاد والملدى تبعا   -
 ما؟8442ليجوم المنافس المستجيا للدداع بالدورة األولمبية بكين ف

ى استددام الممكمين للدداعات فالقبلى ر البعدىا فسين بين القيا رحصائيا ةلاتوجد فروق دهل  -
والملدى تبعا  ليجوم المنافس المستجيا للدداع الفعالة فالبسيطة ر المركبةا قبل اليجوم المضاد 

 علإ تطوير األداء الدططإ للممكمين عينة البحث؟
لمركبةا قبل اليجوم الدداعات الفعالة فالبسيطة ر ااستددام ما مدي معدل التغير الحادث من  -

المضاد والملدى تبعا  ليجوم المنافس المستجيا للدداع علإ تطوير األداء الدططإ للممكمين 
 عينة البحث؟

 خطة وإجراءات البحث:
 منهج البحث: 

وذلررك بتصررميم القيرراس القبلررى  ،سررتددم الباحررث المررنيج التجريبررى لممئمترره لطبيعررة الدراسررةر
األولرى مرن البحرث  ةحدة، كمرا ترم اسرتددام المرنيج الوصرفى فرى المرحلروالبعدى لمجموعة تجريبية وا

قبرل اليجروم المضراد فرى الردورة االولمبيرة ببكرين فالبسيطة ر المركبرةا للتعر  على الدداعات الفعالة 
 .كأحد وسائل جم  البيانات المساهمه فى تصميم البرنامج التدريبى ما،8442ف

 جمتمع البحث:
إ جمي  الممكمين المعاركين فى بطولة الجامعات المصرية للعام عتمل مجتم  البحث علر
 ا سنة.12/81ف م، فإ المرحلة السنية من 8411م / 8414الجامعإ 

 عينة البحث:
تررم أدتيررار عينررة البحررث بالطريقررة العمديررة مررن الممكمررين المعرراركين فررإ بطولررة الجامعررات 

منتدرا جامعرة المنوفيرة، حيرث بلره عرددهم م، والممثلين ل8411م / 8414المصرية للعام الجامعإ 
 ا ممكم تم تقسيميم رلإ:88ف

 عينة البحث األساسية:
ك،  40ا ممكررم تمثلررت أوزانيررم فيمررا يلررى ف10عررتملت عينررة البحررث األساسررية علررإ عرردد فر

 ا ممكم فى كل وزن.8كا وذلك بواق  عدد ف 91ك، 21ك،  54ك،  09ك،  00ك،  45
 عينة البحث األستطالعية:

 40ا ممكمررين تمثلررت أوزانيررم فيمررا يلررى ف2عررتملت عينررة البحررث األسررتطمعية علررإ عرردد فر
ا ممكم فرى كرل وزن، مرا 1كا وذلك بواق  عدد ف 91ك، 21ك،  54ك،  09ك،  00ك،  45ك، 

 ا ممكم.8كا بواق  ف 40عدا وزن ف
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 أدوات ووسائل مجع البيانات: 
 األدوات واالجهزة اخلاصة بقياسات البحث ومجع البيانات: 

 . سملقياس الطول الكلى للجسم القرا   RESTAMETERجياز رستاميتر  ر

 ميزان الكترونى لقياس الوزن القرا كجم. ر 

 ساعة بولر لقياس معدل النب  فد/ قا.ر 

 ساعة ايقا  لقياس الزمن مقدرا  فثا. ر

 فإ عر  المباريات لتحليليا واستدرا  البيانات. جياز كمبيوتر الستددامه ر
 لعر  المباريات بسرعات مدتلفة. (MV2PLAYER)برنامج  ر
ا 2ما أبتداء من دور الر ف8442الداصة بالدورة األلمبية ببكين ف مسجل علييا المباريات سطواناتر ر

 امباراة لكل وزن. 11بواق فا أوزان 5ا مباراة، وموزعة علإف55وبله عدد المباريات التى تم تحليلياف
ا مباريات ودية 5الداصة بالقياس القبلإ، وتعتمل علإ عدد ف مسجل علييا المباريات سطواناتر ر

 تم تنظيميا بين العبإ الممكمة عينة البحث األساسية. 
ا مباريات ودية 5الداصة بالقياس البعدي، وتعتمل علإ عدد ف مسجل علييا المباريات سطواناتر ر

 نظيميا بين العبإ الممكمة عينة البحث األساسية. تم ت
  لعينرررة البحرررث فاألساسرررية . األسرررتطمعيةا تتضرررمن ةساسررريسرررتمارة بيانرررات داصرررة بالقياسرررات األررررر 

 فاالسم . السن ر الطول ر الوزن ر العمر التدريبى ر معدل النب ا. 
 . افقية لدى العبإ الممكمينتطبيق بطارية ردتبار مياري للقدرات التو ستمارة تسجيل نتائج ر ر
بررالدداعات الفعالرة فالبسريطة ر المركبرةا المسرتددمة قبرل اليجروم  الداصرة ستمارة تحليل المباريراتر ر

وعرضرريا علررى السرراده الدبررراء،  ةحيررث قررام الباحررث بتصررميم االسررتمار  المضرراد فررإ صررورتيا األوليررة،
 ى فى مدى صحتيا ومناسبتيا. أإلبداء الر 

بررالدداعات الفعالرة فالبسريطة ر المركبرةا المسرتددمة قبرل اليجروم  الداصرة ليل المباريراتستمارة تحر ر
  المضاد فإ صورتيا النيائية بعد عرضيا علإ السادة الدبراء.

 :المسح المرجعى لبع  المراج  العلميةر 
ث وذلرك قام الباحث باإلطمع على المراج  العلمية واألبحاث المرتبطة فى حدود قدرة الباح    

 بغر  االستفادة منيا فإ كيفية تحليل المباريات، وأيضا فإ كيفية أعداد ووض  البرنامج التدريبى.
 أدوات وأجهزة خاصة بالتدريب:

 ر قفازات ممكمة.                              ر أكياس لكم فدفيفة ر متوسطة ر ثقيلةا.
ر وسائد مدرا فكفو  تدرياا.                   ر ر وسائد حائط.                                 

 ر حبال وثا.                                 راقصة.. كرات 
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 اإلختبارات املستخدمة فى البحث:
قررام الباحررث باسرررتددام بطاريررة ردتبرررار ميرراري للقرردرات التوافقيرررة لرردى العبرررإ الممكمررة مرررن 

ا ردتبرارات تقريس القردرات التوافقيرة الداصررة 0مرن ف، وتتكرون ما8442أحمرد سرعيد فأعرداد وتصرميم 
 بالممكمين وهإ:

 للذراع: ر ردتبار قدرة سرعة االستجابة الحركية
 للكمة المستقيمة اليسري رلإ الرأس. لقياس القدرة علإ سرعة االستجابة الحركية 

 اللكمة: ر ردتبار قدرة اإلحساس الحركى العضلى بقوة
 اللكمة المستقيمة اليسري رلإ الرأس. الحركى العضلى بقوة القدرة علإ اإلحساس لقياس 

 ر ردتبار قدرة الربط الحركى لألداء: 
لقياس القدرة علإ ربط مجموعة لكم تتكون مرن فلكمرة مسرتقيمة يسرري رلرإ الررأس، ثرم لكمرة  

 .مستقيمة يمنإ رلإ الرأس، ثم لكمة مستقيمة يسري رلإ الجذعا من الثبات
 التحرك: ساس الحركى العضلى بمسافةر ردتبار قدرة اإلح

 لألمام.  التحرك القدرة علإ اإلحساس الحركى العضلى بمسافةلقياس  
 الدراسة االستطالعية األوىل: 

قام الباحث بحساا ثبات استمارة تحليل الدرداعات الفعالرة فالبسريطة ر المركبرةا المسرتددمة 
م، وذلررك لحسرراا نسرربة 3/14/8414م م رلررإ يررو 89/9/8414قبررل اليجرروم المضرراد فررإ الفترررة مررن 

 .  copperاألتفاق بأستددام معادلة كوبر
 الدراسة االستطالعية الثانية:

فالصردق، ب جراء الدراسة االستطمعية الثانيرة بغرر  ريجراد المعراممت العلميرة  قام الباحث
لررردي العبرررإ  لألدتبرررارات المسرررتددمة فررإ البحرررث فبطاريرررة أدتبررار ميررراري للقررردرات التوافقيررة الثبرراتا

وتررم ذلررك علررإ عينررة البحررث  مرردى ممئمررة هررذه االدتبررارات لعينررة البحررث،الممكمررةا، للتعررر  علررى 
 م.13/14/8414م رلى 0/14/8414األستطمعية فى الفترة من 

 صدق اإلختبارات:
الفروق بين الممكمين المميرزين وغيرر المميرزين، وترم استددم الباحث صدق التمايز إليجاد      

بطاريرررة األدتبرررار الميررراري للقررردرات التوافقيرررة علرررى الممكمرررين، وذلرررك يررروم األربعررراء الموافرررق  تطبيرررق
  دتبار.رم، للتعر  على معنوية الفروق بين متوسطات نتيجة كل 0/14/8414

  ثبات األختبار:
عررادة تطبيقرره ف   ا علررى عينررة T-Testإليجرراد معامررل الثبررات قررام البحررث بتطبيررق اإلدتبررار وا 

بررين وقررد تررم حسرراا معامررل اإلرتبرراط م، 13/14/8414 سررتطمعية يرروم األربعرراء الموافررقالبحررث األ
 . نتائج التطبيق االول والتطبيق الثانى
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 التجربة األساسية:

 القياس القبلي:
قام الباحث بتطبيق القياس القبلى على عينرة البحرث األساسرية، وذلرك يروم الدمريس الموافرق 

ا مباريرررات تجريبيرررة فتنافسررريةا برررين العبرررإ 5ى تنظررريم عررردد فم، وعرررمل القيررراس القبلررر10/14/8414
ا العرررا، وذلرررك علرررى حلقرررة الممكمرررة بصرررالة التررردريا 10الممكمرررة عينرررة البحرررث البررراله عرررددهم ف

الداصررة بمدرسررة المسرراعى المعرركورة والتررى تقررام علييررا بطولررة جامعررة المنوفيررة للممكمررة، حيررث تررم 
حديثرة، ثرم ترم نقرل الفيرديو علرإ أسرطوانات كمبيروتر لتفريره  تصوير المباريات بأستددام كاميرا فيديو

بياناتيرررا الداصرررة بالدرررداعات الفعالرررة المسرررتددمة قبرررل اليجررروم المضررراد، وذلرررك مرررن درررمل أسرررتمارة 
 التحليل الُمعدة لذلك. 
 تطبيق الربنامج:

سربت قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبإ على عينة البحث األساسية فرى الفتررة مرن يروم ال
الداصررة وذلررك بصررالة الترردريا م، 5/1/8411م رلررى يرروم الجمعررة الموافررق 10/14/8414الموافررق 

 بمدرسة المساعإ المعكورة والتإ تقام علييا بطولة جامعة المنوفية للممكمة.

 القياس البعدى:
فرق قام الباحث بتطبيق القيراس البعردي علرى عينرة البحرث األساسرية، وذلرك يروم السربت الموا        

ا مباريررررات تجريبيررررة فتنافسرررريةا بررررين العبررررإ 5م، وعررررمل القيرررراس البعرررردي تنظرررريم عرررردد ف2/1/8411
ا العرررا، وذلرررك علرررى حلقرررة الممكمرررة بصرررالة التررردريا 10الممكمرررة عينرررة البحرررث البررراله عرررددهم ف

بمدرسة المساعإ المعكورة والتإ تقام علييا بطولة جامعة المنوفية للممكمة، وتم تصوير المباريات 
سررطوانات كمبيرروتر لتفريرره بياناتيررا الداصررة رسررتددام كرراميرا فيررديو حديثررة، ثررم تررم نقررل الفيررديو علررإ  ب

بالدداعات الفعالة المسرتددمة قبرل اليجروم المضراد، وذلرك مرن درمل أسرتمارة التحليرل الُمعردة لرذلك، 
والبعررردىا مررر   -وترررم االسرررتعانة بثمثرررة قضررراه لتحكررريم المباريرررات لعينرررة البحرررث فرررى القياسرررين فالقبلرررإ

التركيرررز علرررى قيرررام القضررراه باحتسررراا النقررراط للميرررارات الدداعيرررة الفعالرررة قبرررل اليجررروم المضررراد فقرررط 
والمدرجة بالبرنامج التدريبإ المقترت، ويرتم احتسراا النتيجرة مرن درمل أدرذ متوسرط النقراط الحاصرل 

 علييا المعا من الثمثة قضاه. 
 املعاجلات اإلحصائية:

 المعاممت اإلحصائية التالية:استددم الباحث  
 ر المتوسط الحسابى.                     ر الوسيط.

 ر اإلنحرا  المعيارى.                    ر معامل األرتباط البسيط لبيرسون.

 ر معامل اإللتواء.                         ر ادتبار " ت " لحساا داللة الفروق للمجموعة الواحدة.

 بة التحسن.معادلة نسر 
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 اإلستنتاجات والتوصيات:
 اإلستنتاجات: 

 فى ضوء أهدا  وتسالالت البحث ونتائجه توصل الباحث رلإ االستنتاجات التالية:  
والمؤدى تبعًا لهجوم  ـ أهم الخداعات الفعالة )البسيطة ـ المركبة( المستخدمة قبل الهجوم المضاد

 وكانت:المنافس المستجيب للخداع 
والمـؤدى تبعـًا لهجـوم المنـافس  عات البسيطة الفعالة المستخدمة قبـل الهجـوم المضـادـ أهم الخدا

 وكانت:المستجيب للخداع 
 ـ أهم الخداعات البسيطة الفعالة بال راعين: 

 ـ خداع لكمة ضعيفة القوة:
 رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررةاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة اليسرررى تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر 

اليجرروم المضرراد ضررد هررذه اللكمررة اليجوميررة بررأداء دفرراع نصرر  دطرروة بالرجررل الدلفيررة للدلرر ، وأداء 
 لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس.

رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  منررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر
الجرررذع للدلررر ، وأداء لكمرررة مسرررتقيمة  اليجررروم المضررراد ضرررد هرررذه اللكمرررة اليجوميرررة برررأداء دفررراع ميرررل

 يسرى رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس.
 ـ خداع لكمة غير مكتملة:

رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداءررر 
للدلررر ، وأداء لكمرررة مسرررتقيمة اليجررروم المضررراد ضرررد هرررذه اللكمرررة اليجوميرررة برررأداء دفررراع ميرررل الجرررذع 

 يسرى رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس.
منرى للررأس، وترم أداء مجموعرة اليجروم اللكمة اليجوميرة المسرتقيمة الي تم استجابة المنافس له بأداء ر

 س.المضاد ضد هذه اللكمة اليجومية بأداء دفاع ميل الجذع للدل ، وأداء لكمة مستقيمة يمنى للرأ
 ـ أهم الخداعات البسيطة الفعالة بالرجلين: 

 :نصف خطوة بالرجل األمامية لألمامـ خداع 
رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر

داء اليجرروم المضرراد ضررد هررذه اللكمررة اليجوميررة بررأداء دفرراع نصرر  دطرروة بالرجررل الدلفيررة للدلرر ، وأ
 لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس.

رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  منررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداءررر 
اليجوم المضاد ضد هذه اللكمة اليجومية بأداء دفاع الدطو للدل ، وأداء لكمة مستقيمة يمنى رلرى 

 الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يسرى رلى الرأس.
 أهم الخداعات البسيطة الفعالة بالج ع: ـ 
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 :ميل الج ع لألمامـ خداع 
رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر

اليجرروم المضرراد ضررد هررذه اللكمررة اليجوميررة بررأداء علررى دفرراع نصرر  دطرروة بالرجررل الدلفيررة للدلرر ، 
 منى رلى الرأس.وأداء لكمة مستقيمة ي

رلى الررأس، وترم أداء مجموعرة  منىاللكمة اليجومية المستقيمة الي كما تم استجابة المنافس له بأداءر 
اليجررروم المضررراد ضرررد هرررذه اللكمرررة اليجوميرررة برررأداء دفررراع ميرررل الجرررذع للدلررر ، وأداء لكمرررة مسرررتقيمة 

 يسرى رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس.
 جهة اليسار: لج ع لألمامميل اـ خداع 

رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر
اليجوم المضاد ضد هذه اللكمة اليجومية بأداء دفاع ميل الجذع للدل ، وأداء لكمة مستقيمة يمنرى 

 رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يسرى رلى الرأس.
والمـؤدى تبعـًا لهجـوم المنـافس  لخداعات المركبـة الفعالـة المسـتخدمة قبـل الهجـوم المضـادـ أهم ا

 وكانت:المستجيب للخداع 
 ـ أهم الخداعات المركبة الفعالة بالرجلين وال راعين: 

 :ثم لكمة غير مكتملة نصف خطوة بالرجل األمامية لألمامـ خداع 
رلررى الرررأس، وتررم أداء اليجرروم  سرررىميررة المسررتقيمة الياللكمررة اليجو  تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء ررر

 المضاد ضد هذه اللكمة اليجومية بأداء دفاع ميل الجذع للدل ، وأداء لكمة مستقيمة يمنى للرأس.
رلى الرأس، وتم أداء مجموعة  سرىاللكمة اليجومية المستقيمة الي كما تم استجابة المنافس له بأداء ر

مررة اليجوميررة بررأداء دفرراع نصرر  دطرروة بالرجررل الدلفيررة للدلرر ، وأداء اليجرروم المضرراد ضررد هررذه اللك
 لكمة مستقيمة يمنى رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يسرى رلى الرأس.

 ـ أهم الخداعات المركبة الفعالة بالج ع وال راعين: 
 :ثم لكمة غير مكتملة ميل الج ع لألمامـ خداع 

رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىليجوميررة المسررتقيمة الياللكمررة ا تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداءررر 
اليجوم المضاد ضد هذه اللكمة اليجومية بأداء دفاع ميل الجذع للدل ، وأداء لكمة مستقيمة يمنرى 

 رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يسرى رلى الرأس.
 : بالرجلين والج عـ أهم الخداعات المركبة الفعالة 

 :جل األمامية لألمام ثم ميل الج ع لألمامنصف خطوة بالر ـ خداع 
رلررى الرررأس، وتررم أداء مجموعررة  سرررىاللكمررة اليجوميررة المسررتقيمة الي تررم اسررتجابة المنررافس لرره بررأداء .

اليجررروم المضررراد ضرررد هرررذه اللكمرررة اليجوميرررة برررأداء دفررراع ميرررل الجرررذع للدلررر ، وأداء لكمرررة مسرررتقيمة 
 ى الرأس.يسرى رلى الرأس، تلييا لكمة مستقيمة يمنى رل
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ــل الهجــوم المضــاد ــة )البســيطة ـ المركبــة( قب ــ اســتخدام الخــداعات الفعال والمــؤدى تبعــًا لهجــوم  ـ
ــة المنــافس المســتجيب للخــداع  ــي تطــوير األداء الخططــي للمالكمــين )عين ــ ثير ايجــابي عل لهــا ت

 البحث( من حيث:
الدداعات لبحث فى استددام توجد فروق دالة رحصائية بين القياسين فالقبلى ر البعدىا لدى عينة ا ـ

 لصالح القياس البعدى. الفعالة فالبسيطة ر المركبةا قبل اليجوم المضاد
ـــ معــدل التايــر الحــادث فــي األداء الخططــي لــدل مالكمــي عينــة البحــث فــي القياســين )القبلــي ـ 

ركبـة( الخداعات الفعالة )البسيطة ـ المالبعدل( لصالح القياس البعدل, يرجع إلي استخدام أفضل 
 تبعًا لهجوم المنافس المستجيب للخداع. قبل الهجوم المضاد والمؤدى

 التوصيات:
 فإ حدود ما تم التوصل رليه من نتائج يوصإ الباحث بما يلى:

قبررل ررر العمررل علررإ ترردريا الممكمررين علررإ أهررم الدررداعات الفعالررة فالبسرريطة ر المركبررةا المسررتددمة 
اللررذين يعتمرردون علررإ اليجرروم المضرراد فررإ اسررتراتيجياتيم  اليجرروم المضرراد ودصوصررا  مرر  الممكمررين

 الدططية. 
 ر اإلستعانة بيذا البرنامج التدريبية الموجة بغر  تطوير األداء الدططإ للممكمين.

 ر رجراء مثل هذه الدراسة على مستوى بطوالت الناعئين.
 ضرورة تصميم برامج تدريبية معابية للمراحل السنية المدتلفة.  ر
 

 


