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 :هداف البحثأ: اواًل 

 :يهدف هذا البحث إلي التعرف علي
 .ـ الخصائص المميزة ألماكن الحلقة المختلفة1
 .ـ مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدامًا ألماكن الحلقة المختلفة تبعًا ألوزان المالكمين2

 .نـ مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدامًا للمهارات في أماكن الحلقة المختلفة تبعًا ألوزان المالكمي3

 .ـ مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدمًا ألماكن الحلقة المختلفة في الجوالت األربع تبعًا ألوزان المالكمين4
فـي اســتخدام أمـاكن الحلقــة المختلفـة تبعــًا ( ـــ الجـوالت األربــع ـــ المهـارات االسـتخدام)ــ الفـروب بــين الالعبـين الفــائزين والمهـزومين فــي المتثيـرات الثالثــة 5

 .اللكم الحديثة لمدارس

 :ض البحثو فر :  ثانياً 
 :بصياغة الفروض في صورة التساؤالت التالية الباحثقام 

 ؟(ركن الحلقة ـ بجانب حبال الحلقة ـ وسط الحلقة)ـ ما هي الخصائص المميزة ألماكن الحلقة المختلفة 1
 عًا ألوزان المالكمين؟ـ ما هي مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدامًا لألماكن الحلقة المختلفة تب2

 ـ ما هي مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدامًا للمهارات في أماكن الحلقة المختلفة تبعًا ألوزان المالكمين؟3

 ـ ما هي مدارس اللكم الحديثة األكثر استخدمًا ألماكن الحلقة المختلفة في الجوالت األربع تبعًا ألوزان المالكمين؟4

فـي اسـتخدام أمـاكن ( االسـتخدام ـ المهـارات ـ الجـوالت األربـع)إحصـائيا بـين الالعبـين الفـائزين والمهـزومين فـي المتثيـرات الثالثـة  ـ هل توجد فروب دالـة5
 الحلقة المختلفة تبعًا لمدارس اللكم الحديثة؟

 :إجراءات البحث: ثالثًا 
 :ـ منهج البحثأ

 .المنهج الوصفى لمالءمتة لطبيعة الدراسة الباحثاستخدم 
 :ـ عينة البحثب 
 :العينة االستطالعية األوليـ 1

 .م 2005/ 6/  6ولحساب ثبات استمارة تحليل المباريات وذلك بتاريخ , ااٍلسلوب المستخدم بثرض التأكد من صحة التحليل
 :ـ عينة البحث األساسية4

في الفترة , (16)اعتبارًا من دور الـ , م 2004مباريات الدورة األولمبية بأثينا  لتحليلمباراة اختيرت عشوائيا ( 40)اشتملت عينة البحث علي 
 .م10/7/2005 إليم 10/6/2005من 
وتوصـيف , وذلـك لمعرفـة أبعـاد الحلقـة, استمارات بثرض تقسيم حلقة المالكمة ٍالي ثالث أماكن مختلفـة للعـب( 3)قام الباحث بتصميم : أدوات البحث ـ 

 . وتحليل المباريات, لحلقةخصائص ومكونات ا
 :االستنتاجات:  رابعاً 

ألمــاكن الحلقــة المختلفــة تبعــًا وأوزان ( االســتخدام ـ المهــارات ـ الجــوالت األربــع)مــدارس اللكــم الحديثــة األكثــر اســتخدامًا للمتثيــرات الثالثــة 
  :المالكمين 

تليهـا بـدون مدرسـة , تليهـا األوربيـة المركـز الرابـع, تليهـا الروسـية المركـز الثالـث, نيتليهـا األمريكيـة المركـز الثـا, ـ جاءت المدرسـة الكوبيـة المركـز األول
 .المركز الخامس واألخير

 .وفي المركز الثاني من حيث استخدام المهارات فية, الجوالت األربعو  ,ـ جاء ترتيب ركن الحلقة في المركز الثالث من حيث االستخدام
 .وفي المركز الثالث من حيث استخدام المهارات فية, الجوالت األربعو  ,ي المركز الثاني من حيث االستخدامـ جاء ترتيب بجانب حبال الحلقة ف

 .(االستخدام ـ المهارات ـ الجوالت األربع)للمتثيرات الثالثة ـ جاء ترتيب وسط الحلقة في المركز األول 
 :التوصيات:  خامساً 

بــرامج للتـدريب علـي كيفيـة توجــن االعبـين نحـو أمــاكن الحلقـة المختلفـة لتثيـر المفــاهيم السـابقة مـن الســلبيات  البـال  مــن قبـل المـدربين ألدرا  ــ االهتمـام1
 .منها واالستفادةمعتمدين علي الخصائص المميزة ومكونات اإليجابية لهذه األماكن وكيفية التخصص فيها 

لــي كيفيـن اتخـاذ القـرارات السـليمة عنـد تواجـدهم فـي أمـاكن الحلقـة المختلفـة وكيفيــن ــ إعطـاء القـدر الكـافي مـن الوقـت والجهـد لتعلـيم وتـدريب الالعبـين ع2
 .التصرف والخرو  بأفضل النتائج

 


