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

  المتنوع )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( وتأثيره عمي تنميةالمتنوع )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( وتأثيره عمي تنميةنججار  نججار  التدريب اال التدريب اال 
  بعض المتغيرات البدنية والجسيولوجية والمهارية لناشئي المالكمةبعض المتغيرات البدنية والجسيولوجية والمهارية لناشئي المالكمة

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

  أهداف البحث:أهداف البحث:  اواًل :اواًل :
  ييدف البحث من خالل تصميم برنامج تدريبي مقترح باستخدام التدريب االنفجاري المتنوع )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( لمتعرف عمى:  ييدف البحث من خالل تصميم برنامج تدريبي مقترح باستخدام التدريب االنفجاري المتنوع )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( لمتعرف عمى:  

  المالكمة. المالكمة.   لناشئلناشئـ تأثير استخدام البرنامج عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية ـ تأثير استخدام البرنامج عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية 11
  المالكمة.المالكمة.  لناشئلناشئمن تأثير استخدام البرنامج عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية من تأثير استخدام البرنامج عمي تنمية بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية ـ نسب التحسن الناتجة ـ نسب التحسن الناتجة 22

  فروض البحث:فروض البحث:  ثانيًا :ثانيًا :
التجريبية ـ التجريبية ـ المالكمة لممجموعتين )المالكمة لممجموعتين )  لناشئلناشئ( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قيد البحث ( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قيد البحث البعديالبعديـ توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين )القبمي ـ ـ توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين )القبمي ـ 11

  الضابطة( لصالح القياس البعدى. الضابطة( لصالح القياس البعدى. 
المالكمة المالكمة   لناشئلناشئد البحث د البحث ـ توجد فروق دالة إحصائية في القياس البعدى بين المجموعتين )التجريبية ـ الضابطة( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قيـ توجد فروق دالة إحصائية في القياس البعدى بين المجموعتين )التجريبية ـ الضابطة( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قي22

  لصالح المجموعة التجريبية.لصالح المجموعة التجريبية.
  المالكمة لصالح المجموعة التجريبية.المالكمة لصالح المجموعة التجريبية.  لناشئلناشئ( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قيد البحث ( في المتغيرات البدنية والفسيولوجية والميارية قيد البحث الضابطةالضابطةة ـ ة ـ ـ نسب التحسن بين المجموعتين )التجريبيـ نسب التحسن بين المجموعتين )التجريبي33

  إجراءات البحث:إجراءات البحث:  ثالثًا :ثالثًا :
( لمجموعتين أحداىما ( لمجموعتين أحداىما البعديالبعديباستخدام المنيج التجريبى لمناسبتو لنوع وطبيعة البحث، باستخدام التصميم ذو القياسين )القبمى ـ باستخدام المنيج التجريبى لمناسبتو لنوع وطبيعة البحث، باستخدام التصميم ذو القياسين )القبمى ـ   الباحثالباحثقام قام   ـ منهج البحث:ـ منهج البحث:أ أ 

  تجريبية واألخرى ضابطة.تجريبية واألخرى ضابطة.
م والتي ينظميا االتحاد م والتي ينظميا االتحاد 21122112م / م / 21112111يتكون مجتمع البحث من جميع المالكمين الناشئين والمؤىمين لالشتراك في بطولة الجميورية لموسم يتكون مجتمع البحث من جميع المالكمين الناشئين والمؤىمين لالشتراك في بطولة الجميورية لموسم   ـ مجتمع البحث:ـ مجتمع البحث:ب ب 

  ( العب.( العب.4848لمنطقة السويس لممالكمة )اندية ـ مراكز شباب( والبالغ عددىم )لمنطقة السويس لممالكمة )اندية ـ مراكز شباب( والبالغ عددىم )( سنة بمختمف األوزان وممثمين ( سنة بمختمف األوزان وممثمين 1717المصري لمالكمة اليواة والمسجمين بو تحت )المصري لمالكمة اليواة والمسجمين بو تحت )
( سنة لموسم ( سنة لموسم 1717تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث ومسجمين باالتحاد المصري لمالكمة اليواة تحت )تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث ومسجمين باالتحاد المصري لمالكمة اليواة تحت )  ـ عينة البحث:ـ عينة البحث:ج ج 

  ::( مالكم ناشئ، وتم تقسيميم إلي( مالكم ناشئ، وتم تقسيميم إلي3131م، حيث بمغ قواميا )م، حيث بمغ قواميا )21122112م/م/21112111
  ( مالكمين ناشئين.( مالكمين ناشئين.1111ـ مجموعة تجريبية من نادي بور توفيق الرياضي لتطبيق برنامج التدريب االنفجاري المتنوع وقواميا )ـ مجموعة تجريبية من نادي بور توفيق الرياضي لتطبيق برنامج التدريب االنفجاري المتنوع وقواميا )11
  ( مالكمين ناشئين.( مالكمين ناشئين.1111ـ مجموعة ضابطة من نادي المعمل الرياضي لتطبيق البرنامج التقميدي الُمتبع وقواميا )ـ مجموعة ضابطة من نادي المعمل الرياضي لتطبيق البرنامج التقميدي الُمتبع وقواميا )22
( مالكمين ناشئين، حيث تم تقسميا إلي مجموعتين ( مالكمين ناشئين، حيث تم تقسميا إلي مجموعتين 1111لحساب المعامالت اإلحصائية لالختبارات وقواميا )لحساب المعامالت اإلحصائية لالختبارات وقواميا )ـ مجموعة استطالعية من مركز شباب المثمث ـ مجموعة استطالعية من مركز شباب المثمث 33

( مالكمين ناشئين حاصمون عمي ( مالكمين ناشئين حاصمون عمي 55( مالكمين ناشئين حاصمون عمي مراكز متقدمة في بطوالت سابقة، واألخرى غير المميزة وقواميا )( مالكمين ناشئين حاصمون عمي مراكز متقدمة في بطوالت سابقة، واألخرى غير المميزة وقواميا )55أحداىما مميزة وقواميا )أحداىما مميزة وقواميا )
  ..الت سابقةالت سابقةمراكز غير متقدمة في بطو مراكز غير متقدمة في بطو 

  إلي االستنتاجات التالية:إلي االستنتاجات التالية:  الباحثالباحثفي ضوء أىداف وفروض البحث توصل في ضوء أىداف وفروض البحث توصل   ::  االستنتاجاتاالستنتاجات  رابعًا :رابعًا :
:( أدي إلي تأسيس القوة والسرعة بزيادة :( أدي إلي تأسيس القوة والسرعة بزيادة 7575حمل عالي بمغ متوسط شدتو )حمل عالي بمغ متوسط شدتو )  باستخدامباستخدام( أسابيع خالل مرحمة اإلعداد العام ( أسابيع خالل مرحمة اإلعداد العام 44ـ استخدام تدريبات أثقال عامة لمدة )ـ استخدام تدريبات أثقال عامة لمدة )11

  المقطع العضمي لعضالت الذراعين المشتركة في األداء )عاممة ـ مساعدة ـ مقابمة( لمجموعتي البحث )التجريبية ـ الضابطة(.المقطع العضمي لعضالت الذراعين المشتركة في األداء )عاممة ـ مساعدة ـ مقابمة( لمجموعتي البحث )التجريبية ـ الضابطة(.
طريقة التدريب طريقة التدريب   باستخدامباستخدامع خالل مرحمتي اإلعداد الخاص وما قبل المنافسة ع خالل مرحمتي اإلعداد الخاص وما قبل المنافسة ( أسابي( أسابي88ـ استخدام تدريبات انفجارية متنوعة )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( لمدة )ـ استخدام تدريبات انفجارية متنوعة )أثقال ـ بميومترك ـ باليستي( لمدة )22

:( َتناسب بشكل كبير مع المرحمة السنية لدي مالكمي مجموعة البحث :( َتناسب بشكل كبير مع المرحمة السنية لدي مالكمي مجموعة البحث 9191:(، وحمل أقصي بمغ متوسط شدتو ):(، وحمل أقصي بمغ متوسط شدتو )6161الفتري بحمل متوسط بمغ متوسط شدتو )الفتري بحمل متوسط بمغ متوسط شدتو )
ل أسرع وأكثر تفجيرًا خالل مدي حركة المفصل ضد مقاومات خفيفة ومتوسطة تتراوح ما بين ل أسرع وأكثر تفجيرًا خالل مدي حركة المفصل ضد مقاومات خفيفة ومتوسطة تتراوح ما بين التجريبية مما ساىم في زيادة قدرة العضالت عمي االنقباض بمعدالتجريبية مما ساىم في زيادة قدرة العضالت عمي االنقباض بمعد

  :( من أقصي حمل لالعب، وتتضمن )رفع ـ قذف ـ لقف( ثقل بأقصى سرعة ممكنة لموصول إلي القوة االنفجارية لمذراعين، مما أدي إلي تحسن في:( من أقصي حمل لالعب، وتتضمن )رفع ـ قذف ـ لقف( ثقل بأقصى سرعة ممكنة لموصول إلي القوة االنفجارية لمذراعين، مما أدي إلي تحسن في5151:: :: 3131))
، ، درة العضمية لمذراعين ـ سرعة األداء الحركي ـ سرعة رد الفعل ـ دقة األداء الحركي( لمالكمي مجموعة البحث التجريبيةدرة العضمية لمذراعين ـ سرعة األداء الحركي ـ سرعة رد الفعل ـ دقة األداء الحركي( لمالكمي مجموعة البحث التجريبية)الق)الق  اختباراتاختباراتالمتغيرات البدنية متمثمة في المتغيرات البدنية متمثمة في 

صى، مما صى، مما لعضمة إلى الحد األقلعضمة إلى الحد األقتأثيرًا مباشرًا عمى ُنظم إنتاج الطاقة )فوسفاتية ـ الكتيكية( الخاصة بالمالكمين لتحمل األداء الناتج عن انتاج طاقة الىوائية فى اتأثيرًا مباشرًا عمى ُنظم إنتاج الطاقة )فوسفاتية ـ الكتيكية( الخاصة بالمالكمين لتحمل األداء الناتج عن انتاج طاقة الىوائية فى او و 
ـ السعة الحيوية ـ معدل النبض ـ مؤشر الكفاءة البدنية( لمالكمي مجموعة ـ السعة الحيوية ـ معدل النبض ـ مؤشر الكفاءة البدنية( لمالكمي مجموعة   القصوىالقصوى)القدرة الالىوائية )القدرة الالىوائية   اختباراتاختباراتأدي إلي تحسن كفاءة الجسم الفسيولوجية متمثمة في أدي إلي تحسن كفاءة الجسم الفسيولوجية متمثمة في 

رض بالقدم الخمفية مع ميكانيكية حركة دوران الجذع رض بالقدم الخمفية مع ميكانيكية حركة دوران الجذع األمثل لعممية مزج وربط حركة دفع األاألمثل لعممية مزج وربط حركة دفع األ  االستغاللاالستغاللتطوير مستوي األداء المياري من خالل تطوير مستوي األداء المياري من خالل و و   ،،البحث التجريبيةالبحث التجريبية
في اتجاه اليدف لكمة قوية وسريعة ودقيقة ومؤثرة فأدي ذلك إلي تحسن مستوي األداء الميارية والمتمثل في في اتجاه اليدف لكمة قوية وسريعة ودقيقة ومؤثرة فأدي ذلك إلي تحسن مستوي األداء الميارية والمتمثل في   المتحركةالمتحركةفي حركة واحة متكاممة ليعطي لمذراع في حركة واحة متكاممة ليعطي لمذراع 

  يمني ـ اليسري واليمني( إلي )الرأس ـ الجذع( لمالكمي مجموعة البحث التجريبية.يمني ـ اليسري واليمني( إلي )الرأس ـ الجذع( لمالكمي مجموعة البحث التجريبية.المكمات )المستقيمة ـ الجانبية ـ الصاعدة( لميد )اليسري ـ الالمكمات )المستقيمة ـ الجانبية ـ الصاعدة( لميد )اليسري ـ ال  اختباراتاختبارات
كم التخيمي ـ المكم الحر( والتي كم التخيمي ـ المكم الحر( والتي ـ استخدام تدريبات )العدو ـ الوثب بالحبل ـ المكم المشروط بتوسع ـ كفوف المدرب ـ الكرة المرتدة ـ الكرة الراقصة ـ كيس المكم ـ المـ استخدام تدريبات )العدو ـ الوثب بالحبل ـ المكم المشروط بتوسع ـ كفوف المدرب ـ الكرة المرتدة ـ الكرة الراقصة ـ كيس المكم ـ الم33

  دريبي التقميدي الُمتبع كان من شأنيا تطوير وتنمية قوة وسرعة ودقة األداء المياري لدي مالكمي مجموعة البحث الضابطة.دريبي التقميدي الُمتبع كان من شأنيا تطوير وتنمية قوة وسرعة ودقة األداء المياري لدي مالكمي مجموعة البحث الضابطة.عمييا البرنامج التعمييا البرنامج الت  اعتماداعتماد
  باألتي:باألتي:  الباحثالباحثفي ضوء عينة البحث ونتائجو يوصى في ضوء عينة البحث ونتائجو يوصى   التوصيات:التوصيات:  خامسًا :خامسًا :

جديدة يساعدىم في بناء برامج تدريبية مختمفة جديدة يساعدىم في بناء برامج تدريبية مختمفة   اتجاىااتجاىان عمي عممية التدريب ن عمي عممية التدريب كطريقة تدريبية مقننة توفر لمقائميكطريقة تدريبية مقننة توفر لمقائمي  "التدريب االنججار  المتنوع""التدريب االنججار  المتنوع"االىتمام بتطبيق االىتمام بتطبيق   ــ11
  المالكمة. المالكمة.   لناشئلناشئبغرض تطوير قدرات الالعبين ورفع مستوي األداء ليتوافق مع متطمبات النشاط الرياضي التخصصي بغرض تطوير قدرات الالعبين ورفع مستوي األداء ليتوافق مع متطمبات النشاط الرياضي التخصصي 

نية والفسيولوجية والميارية ليم قبل البدء في تصميم البرامج التدريبية نية والفسيولوجية والميارية ليم قبل البدء في تصميم البرامج التدريبية ـ ضرورة تقنين األحمال التدريبية من خالل إجراء قياسات لالعبين لموقوف عمي الحالة البدـ ضرورة تقنين األحمال التدريبية من خالل إجراء قياسات لالعبين لموقوف عمي الحالة البد22
  بواسطة مدربين عمماء في تخطيط األحمال داخل الفرق الرياضية. بواسطة مدربين عمماء في تخطيط األحمال داخل الفرق الرياضية. 


