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 .اضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة المنوفيةمدرس بقسم المنازالت والري* 

 .مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية ـ كلية التربية الرياضية ـ جامعة المنوفية** 

 االتزان الطاقي وتأثيره علي الكفاءة البدنية النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم للمالكمين
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أهداف البحث: اواًل 
علي الكفاءة البدنية ( السعرات الحرارية المستهلكة)عن معدل ( كتسبةالسعرات الحرارية الم)ـ تأثير استخدام أسلوب ضبط الوزن بالتحكم في االتزان الطاقي بزيادة معدل 1

 .النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم للمالكمين
الكفاءة البدنية  علي( السعرات الحرارية المستهلكة)مع معدل ( السعرات الحرارية المكتسبة)ـ تأثير استخدام أسلوب ضبط الوزن بالتحكم في االتزان الطاقي بتساوي معدل 2

 .للمالكمين النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم
علي الكفاءة البدنية ( السعرات الحرارية المستهلكة)عن معدل ( السعرات الحرارية المكتسبة)ـ تأثير استخدام أسلوب ضبط الوزن بالتحكم في االتزان الطاقي بتقليل معدل 3

 .كونات الجسم للمالكمينالنسبية وتركيز االنتباه وبعض م
 :ثانيًا ـ فروض البحث

للمجموعـة التجريبيـة الولـي التـي تسـتخدم أسـلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي االتـزان الطـاقي بزيـادة معـدل  (البعـديـ القبلـي ) نــ توجـد فـروا دالـة ئحاـاييا بـين القياسـيي1
 .لاالح القياس البعدي علي الكفاءة البدنية النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم( ةالسعرات الحرارية المستهلك)عن معدل ( السعرات الحرارية المكتسبة)
للمجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تسـتخدم أسـلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي االتـزان الطـاقي بتسـاوي معـدل  (البعـديـ القبلـي ) نـ توجـد فـروا دالـة ئحاـاييا بـين القياسـيي2
 .لاالح القياس البعدي علي الكفاءة البدنية النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم( السعرات الحرارية المستهلكة)مع معدل ( لمكتسبةالسعرات الحرارية ا)
تـزان الطـاقي بتقليـل معــدل للمجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي تســتخدم أسـلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي اال (البعـديـ القبلـي ) نــ توجـد فـروا دالـة ئحاـاييا بـين القياسـيي3
 .لاالح القياس البعدي علي الكفاءة البدنية النسبية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم( السعرات الحرارية المستهلكة)عن معدل ( السعرات الحرارية المكتسبة)
جموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تسـتخدم أسـلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي ـ وجود فروا دالـة ئحاـاييا بـين المجموعـات التجريبيـة الـثالل فـي القيـاس البعـدي ولاـالح الم4

 .علي الكفاءة البدنية وتركيز االنتباه وبعض مكونات الجسم للمالكمين( السعرات الحرارية المستهلكة)مع معدل ( السعرات الحرارية المكتسبة)االتزان الطاقي بتساوي معدل 
 :ثالثًا ـ إجراءات البحث

 . المنهج التجريبي لثالل مجموعات تجريبية لماليمتة لطبيعة الدراسة الباحثاناستخدم  : ـ منهج البحث
( 33)وعـددمم , سـنة (11)تم اختيار عينة البحل بالطريقة العمدية من مالكمي منطقة السويس والمنوفية والمسجلين بالتحـاد الماـري للمالكمـة تحـت  : ـ عينة البحث

التطبيـا الثـاني بعـد تنفيـل  ـ م9/2332/ 21ـ  22فـي الفتـرة مـن التطبيـا الول قبـل تنفيـل البرنـامج اليـلايي والرياضـي ) وعـات بالتسـاويمالكم ومقسمين علـي ثـالل مجم
  .(م13/2332/ 32ـ 31البرنامج اليلايي والرياضي في الفترة من 

 :االستنتاجات:  رابعاً 
استخدمت أسلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي االتـزان الطـاقي بزيـادة معـدل السـعرات  ,كجم 11الوزن المستهدف كجم و  42وزنها الفعلي  : أ ـ المجموعة التجريبية األولي

 :سعر حراري نتج عنه 291.19الحرارية المكتسبة عن المستهلكة بـ 
 .يوم متالة 12كجم تقريبًا للواول ئلي الوزن المستهدف خالل  3سعر حراري بما يعادل  3131.42ـ زيادة في الوزن الفعلي بمقدار 1
وزن الجسم بدون , تركيز االنتباه, الكفاءة البدنية النسبية)لدي المجموعة التجريبية الولي في قياس متييرات ( البعدي القبلي ـ) نوجود فروا دالة ئحااييا بين القياسييـ 2

 .لاالح القياس البعدي( النسبة الميوية للدمن ,منوزن الد, دمون
 . لاالح المجموعة التجريبية الولي( تركيز االنتباه)الثالثة في متيير و ـ وجود فروا دالة ئحااييا بين المجموعة التجريبية الولي 3

أسلوب ضبط الوزن بالتحكم في االتزان الطاقي بتساوي معدل السعرات  استخدمت ,كجم 14كجم والوزن المستهدف  14وزنها الفعلي  : ب ـ المجموعة التجريبية الثانية
 :سعر حراري نتج عنه 3131.42الحرارية المكتسبة مع المستهلكة بـ 

 .يوم متالة 12ـ ثبات في الوزن الفعلي للواول ئلي الوزن المستهدف خالل 1
وزن الجسم بدون , تركيز االنتباه, الكفاءة البدنية النسبية)لمجموعة التجريبية الثانية في قياس متييرات لدي ا( البعدي ـالقبلي ) نـ وجود فروا دالة ئحااييا بين القياسيي2

 .لاالح القياس البعدي( النسبة الميوية للدمن ,وزن الدمن, دمون
وزن الجسـم بـدون , تركيـز االنتبـاه, الكفاءة البدنية النسـبية)متييرات والمجموعة التجريبية الثالثة في , الثانيةو ـ وجود فروا دالة ئحااييا بين المجموعة التجريبية الولي 3

 .وتعتبر انسب وسيلة لضبط الوزن بالتحكم في االتزان الطاقي للمالكمين لاالح المجموعة التجريبية الثانية( وزن الدمنالنسبة الميوية ل, وزن الدمن ,دمون
اسـتخدمت أسـلوب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي االتـزان الطـاقي بتقليـل معـدل السـعرات  ,كجـم 11جـم والـوزن المسـتهدف ك 23وزنها الفعلـي  : ـ المجموعة التجريبية الثالثة

 :سعر حراري نتج عنه 291.19الحرارية المكتسبة عن المستهلكة بـ 
 .يوم متالة 12خالل  كجم تقريبًا للواول ئلي الوزن المستهدف 3سعر حراري بما يعادل  3131.42ـ ئنقاص في الوزن الفعلي بمقدار 1
وزن الجسم بدون , تركيز االنتباه, الكفاءة البدنية النسبية)لدي المجموعة التجريبية الثالثة في قياس متييرات ( البعدي ـالقبلي ) نوجود فروا دالة ئحااييا بين القياسييـ 2

 .لاالح القياس البعدي( النسبة الميوية للدمن ,وزن الدمن, دمون
وزن النسـبة الميويـة لـ ,وزن الـدمن, وزن الجسـم بـدون دمـون ,الكفـاءة البدنيـة النسـبية)الولـي فـي متييـرات و الـة ئحاـاييا بـين المجموعـة التجريبيـة الثالثـة ـ وجود فروا د3

 . لاالح المجموعة التجريبية الثالثة( الدمن
 :التوصيات: خامساً 

ي علـ  مالكمـي المنـاطا عامـة والمنتخـب القـومي خااـة خـالل فتـرات التـدريب وقبـل وبعـد االمتمام بتطبا اسـاليب ضـبط الـوزن بـالتحكم فـي االتـزان الطـاق
 .المنافسات لجميع فيات الوزن للتيلب علي المشاكل التي يعاني منها الالعب والمدرب


