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 ملخص البحث

 المقدمة:
 تقديم:

، تطورت رياضة المالكمة تطورا كبيرا في كافة جوانب اإلعداد المهارى والخططي والقانوني
ى الرياضثات ال اافيثية المدرجثة فثن مرنثادو الثدورات اةولمبيثة حيث  ن  رياضثة المالكمثة تر بثر  حثد

وال ي ت اافس فيها الدول المشثاركة عىثن نريرثيي ديداليثة نولمبيثة ودثو عثدد كبيثر امقارن هثا مرياضثات 
نخرى ، اال الي فا  كثير دي الدول تكرس جهوددا ل وفير كافة اإلدكانات الماديثة والبشثرية لرياضثة 

   كبر عدد دي دذه الميداليات.المالكمة ل حقيق ا
ال طور الذي حدث في رياضة المالكمة يرجع  لي تغير طرق, ونساليب, ودفاديم ال دريب و  

دي قبل المدرييي, وكذلك تغير دفاديم الىكم دي قبل المالكميي في اس خدادهم لكافة المهارات الفايثة 
الماثثافس وياثثاو دجثثو  د ثثاد  لكمثثات ل فثثادي ةالهجوديثثة إلحثثراب نكبثثر عثثدد دثثي الاقثثاي, نو الدفاعيثث

  ناجح.
تر بثثر رياضثثة المالكمثثة دثثي الرياضثثات الا اليثثة ال ثثن ي حمثثل فيهثثا المالكثثم امفثثرده الموقثث  و 

دثي  الثذي يخ ثار ، كمثا ننثه دثوال اافين, حي  ننه ي اافس فن دياحة دحدودة ودن حىقة المالكمثة 
مثا يث ال م دثع الموقث  اتقاهثا خثالل ال ثدريب ميي نماذج المهارات الهجوديثة والخطثا ال اافيثية ال ثن ن

، وي وقثث  نجثثاك ذلثثك عىثثن عا ثثر الثث دي دثثي مثثدن الىكمثثة الهجوديثثة دثثي الثثذى ي حقثثق عىثثن الحىقثثة
   ،داافيثثثة وح ثثثن قيادثثثة االثثثدفاا لثثثم اخ يثثثار الىكمثثثات الهجوديثثثة المااسثثثبة لىقيثثثا  اثثثالهجو  الم ثثثاد لهثثثا

ي خاللها قيثاس وتقثويم قثدرات الالعبثيي ح ثن ن  رياضة المالكمة دي الرياضات ال ي يمكي د حي 
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ي مكاوا دي ن  يحياوا دي قثدراتهم عىثن ال اثافس لىو ثول  عىثن الميث ويات الرياضثية, ولرثل تغيثر 
  .خطا الىرب وإس راتيجية الحىقة دي  حدى دذه القدرات

رى ل ثثما  الو ثثول  لثثن الميثث ويات الرالميثثة ة مثثد دثثي د اارثثة وتقيثثيم ف ثثرات ا داو المهثثاو 
ح ن ن مكي دي دررفة دا تم انجابة دي تقد  ي يح عىن نساسه وضثع خطثا الىرثب الاثاو الماافيثات 

 . وفقا لقدرات وإدكانية الالعبيي فن تافيذ ونداو المهارات ا ساسية 
 مشكلة البحث:

الكثيثثر دثثي الحىثثول   يجثثاد فثثيلمثثا ييثثادم  الحثثاليلىر ثثر  ال قثثد  الرىمثثن اليثثمة المميثث ة ن ثثبح      
لرىمية فن جميع دجاةت الحياة ا فة عادة ودجال ال ريية البدياة والرياضة ا فة خا ثة، وعىيثه ا

فقد تقددت نساليب ال دريب وال ن تهدف الن الو ول االالعب الن المي وى الذى يمكاه دي تحقيق 
 .ةالمخ ىفاةنجابات الرياضية فن المواق  ال اافيية  نف ل
 خيرة تطورات عظيمة فن نساليب وطرق ال ثدريب خا ثة فثي الثدول الياوات ا فقد ظهر فن       

الم قددة في دجال ال ريية البدنية والرياضة, ون بحت ته م اال غيرات الحادلة لىرياضثي نلاثاو عمىيثة 
ال دريب, ويال الي يجب عىي المدرب ن  يه م ارمىية ال دريب الفردي في شكل د ااسق مثيي ال ثدريب 

وديثثة والدفاعيثثة ويثثيي الخطثثا المخ ىفثثة, كمثثا يجثثب ن  تكثثو  عمىيثثة ال ثثدريب فثثي عىثثي المهثثارات الهج
دجموعات د كافئة, واس خدا  دجموعة دي ال دريبات الخططية المخ ىفة ودحاولة الريا مثيي ديث وي 

 المالكم في الماافية ودي واه نلااو ال دريب. 

خططيثة الاثاو ال ثدريب ح ثن انه يجب عىن المالكم ا  ي قي كافثة ا سثاليب ال الباحث ويرى 
ي مكي دي اخ يار اةساليب الخططية المااسبة لىمواق  المخ ىفة والم غيرة ال ي يواجهها عىن الحىقة 

 ح ن ي حقق له الفوب في الماافية.
وت  ثثثح دشثثثكىة البحثثث  دثثثي خثثثالل د اارثثثة الباحثثث  لىرديثثثد دثثثي البطثثثوةت الرالميثثثة والدوليثثثة         

  وال ن شارك خاللهثا المالكمثيي فثن جميثع 2012 ة الدورة اةولمبية مىاد  والدورات اةولمبية وخا
  والخا ثثة  2008المباريثثات وفقثثا لى رثثديالت الجديثثدة ال ثثن تثثم تغيردثثا عقثثب الثثدورة اةولمبيثثة مبكثثيي 

اثثزوبا  المالكمثثيي واي ثثا بدثثي وعثثدد الجثثوةت حيثث  ةحثثك الباحثث  ا  المالكمثثيي ا ثثحاب المراكثث  
ىيي عىن الميداليات المخ ىفة فن كل وب  ير مدو  فن ادا هم الاثاو المباريثات عىثن الم قددة والحا 

اس خدا  نساليب خططيه جديدة ت  مي دهارات الخداا والهجو  والهجو  الم اد وتحركات القدديي 
  2008وتخ ىثث  الثثن حثثد كبيثثر عثثي ا سثثاليب الخططيثثة ال ثثن كانثثت د برثثة االثثدورة اةولمبيثثة مبكثثيي 

ه ا ساليب الخططيه الجديدة ت ااسب دثع عثدد وبدثي الجثوةت ال ثن تثم تغيردثا ، اال ثالن حي  ا  دذ
كا  لها اةلر اةكبر فن تفوق دؤةو المالكميي وح ولهم عىن عدد كبير دي الاقاي نلااو الجوةت 

اها يثثه الثاللثثة لكثثل دبثثاراة ودثثي لثثم الفثثوب االمباريثثات ويال ثثالن و ثثول دثثؤةو المالكمثثيي الثثن اةدوار ال
 وح د الميداليات المخ ىفة .
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ودي ذلك الماطىق ودي خالل خبثرة الباحث  كالعثب سثامق ودريثدا اشثربة المالكمثة وجثد انثه        
دي ال رورى اس خدا  المالكم لالساليب الخططيه ال ن تمكاه دي الفوب االمباريات ، دما حدا لثدى 

سثث خدادا االايثثبه لىمالكمثثيي ذوى اةوبا  الباحثث  ال رثثرف عىثثن احثثدث اةسثثاليب الخططيثثه اةكثثثر ا
  ، دمثا يمكثي الباحث  دثي ماثاو مرنثادو تثدريبن ير مثد عىثن  2012المخ ىفة االدورة اةولمبية مىاثد  

الا ا و ال ثن يث م تحىيىهثا ل طثوير اةداو الخططثن لىمالكمثيي ااسثىوب عىمثن سثىيم واةرتقثاو اميث وى 
 اةداو وتحقيق اف ل دي ويات اةنجاب.

 أهمية البحث: ـ
ياضثة ر  تكمي ندمية البح  في  لراو المررفة لثدي المثدرييي والمالكمثيي وجميثع الرثادىيي فثي دجثالث 

, وال ي سوف ي م ال و ل  ليها دي خالل تحىيل نخر المالكمة ازحدث ا ساليب الخططية اس خدادا  
  (.2012الدورات ا ولمبية مىاد  )

نف ثثل  ي خثثالل ت ثثميم مرنثثادو تثثدريبي ييثثاعد عىثثي تحقيثثقتطثثوير ا داو الخططثثي لىمالكمثثيي دثث ثثث
 الا ا و ودي لم الو ول  لي نعىن المي ويات الرياضية.

 أهداف البحث: ـ
 :دا يىيال ررف عىن   لييهدف البح  

  (.2012نحدث ا ساليب الخططية اس خدادا  االدورة ا ولمبية مىاد  ) ث
 االدورة ا ولمبية مىاد اس خدادا  ا ساليب الخططية  ت ميم مرنادو تدريبي دق رك ااس خدا  نحدث ث
 عىن تطوير ا داو الخططي لىمالكميي عياة البح .  ( ودررفة تزليره2012)
اسث خدادا  الخططيثة  زحثدث ا سثاليبارك  ثالبرنادو ال ثدريبي المقاس خدا  دردل ال غير الحادث دي  ث

 ة البح .عيا لىمالكميي ( 2012االدورة ا ولمبية مىاد  )
 تساؤالت البحث: ـ

 في ضوو ندداف البح  تم وضع ال ياؤةت ال الية:
  (؟2012ا ساليب الخططية اس خدادا  االدورة ا ولمبية مىاد  )نحدث دي  دا ث
نحدث ا ساليب الخططية  فيالبردى(  ث )القبىيميي القياسيي   ح ا يا ةلاتوجد فروق ددل ث 

 رياة البح ؟وير ا داو الخططي لعىي تط ( 2012) مىاد اس خدادا  االدورة ا ولمبية 
زحدث ا سثاليب الخططيثة اسث خدادا  االبرنادو ال دريبي اس خدا  دا ددي دردل ال غير الحادث دي  ث

 رياة البح ؟ل ( عىي تطوير ا داو الخططي 2012االدورة ا ولمبية مىاد  )
 
 
 
 :خطة وإجراءات البحثـ 
 منهج البحث: ـ
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نحدث ا ولن دي البح  لى ررف عىن  ةالمرحى في الو فيالماهو  الباحث اس خد 
وسا ل جمع  كزحد , (2012) ىاد مولمبية الدورة ا ا ا ساليب الخططية في ضوو ترديالت القانو  

وذلك م  ميم  ال جريبيالماهو  , لم تم اس خدا ال دريبيت ميم البرنادو  في ةىميادملالبيانات 
 ل طبيق ال جرية ا ساسية. لبردى لمجموعة تجريبية واحدةوا القبىيالقياس 

 مجتمع وعينة البحث: ـ
نشثث مل دج مثثع البحثث  عىثثي جميثثع دالكمثثي دا خثثب جادرثثة ددياثثة اليثثادات والبثثال  عثثدددم 

 81 ك, 75 ،ك 69ك،  64 ك, 60 ك، 56ك،  52ك,  49)( سثثاة نوبا  19( دالكثثم فثثوق )20)
 .(ك 91, +ك 91ك،
 الستطالعية:عينة الدراسة اـ 

تثثثم اخ يثثثار عياثثثة البحثثث  اةسثثث طالعية االطريقثثثة الرمديثثثة دثثثي دج مثثثع البحثثث  وخثثثارج عياثثثة 
ك،  75ك،  60ك،  49) ( دالكمثثثيي تمثىثثثت نوبانهثثثم فيمثثثا يىثثثي4البحثثث  ا ساسثثثية والبثثثال  عثثثدددا )

د وذلك  جثراو المرثادالت الرىميثة لالخ بثارات قيث ( دالكم في كل وب  1ك( وذلك مواقع عدد ) 91+
 البح .

 عينة الدراسة األساسية:ـ 
( 12تم اخ يار عياة البح  ا ساسية االطريقثة الرمديثة دثي دج مثع البحث  والبثال  عثدددا )

ك( وذلثثك مواقثثع عثثدد  91ك، 81، ك 69ك،  64ك،  56ك،  52) دالكثثم تمثىثثت نوبانهثثم فيمثثا يىثثي
 وذلك ل طبيق البرنادو ال جريبي ( دالكم في كل وب  2)
 الستطالعية األولى: الدراسة ا ـ

 ىاثد ولمبيثة مالثدورة ا نحثدث ا سثاليب الخططيثة ااحياب لبات اس مارة تحىيثل  الباحثقا  
المشثرفيي عىثي البحث  ازحد س را   لم  (,16الث )( دباريات وذلك دي دور 6وذلك لردد ) ( 2012)

 اةتفثاقاب نيثبة  , وذلك لحيث11/7/2013   لي 8/7/2013ل حىيل نفس المباريات في الف رة دي 
( ٪70وال ثثي نشثثارت  لثثي ننثثه يجثثب نة تقثثل نيثثبة اةتفثثاق عثثي )   copperكــوبرسثث خدا  درادلثثة اا

 وال ي تربر عي لبات المالحظة كما يىي:
 عدد مرات االتفاق                                

  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االتفاق =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                     

                                                                7 
 ٪100=  100× ـــــــــــــــــــ ـــــعدد مرات االتفاق بين المشرف والباحث )نسبة االتفاق( = ــــــــــ
 + صفر 7                                                            

 فزنها تشير  لي لبات اةس مارة.  (٪70)ويما ن  نيبة اةتفاق تجاوبت 
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اإجراو عمىية تحىيل دباريات الدورة  الباحثارد ال زكد دي  دق ولبات اس مارة ال حىيل قا   
( ةسثثثث خراج نحثثثثدث 8( دبثثثثاراة ام ثثثثداو دثثثثي دو الثثثثث )70 ( والبثثثثال  عثثثثدددا )2012اةولمبيثثثثة مىاثثثثد  )
 . 30/7/2013   لي 12/7/2013في الف رة دي  ا ساليب الخططية

 ية:الدراسة االستطالعية الثان ـ
 يثثثثو  اةلاثثثثيي الموافثثثثق اثثثثإجراو الدراسثثثثة اةسثثثث طالعية الثانيثثثثة فثثثثي الف ثثثثرة دثثثثي الباحــــثقثثثثا  

اغثثثثرج  يجثثثثاد المرثثثثادالت الرىميثثثثة  , وذلثثثثك 12/8/2013 يثثثثو  اةلاثثثثيي الموافثثثثق    لثثثثن5/8/2013
دثثدى دال مثثة دثثذه اةخ بثثارات ل رثثرف عىثثن واالثبثثات( لالخ بثثارات الميثث خددة فثثي البحثث   ث )ال ثثدق
  :بح لرياة ال

 صدق االختبارات: ـ
تطبيثثثق اطاريثثثة  فثثثيالفثثثروق مثثثيي المالكمثثثيي إليجثثثاد ااسثثث خدا   ثثثدق ال مثثثاي   الباحـــثقثثثا       

( دالكمثيي دثي 4عىي عياة الدراسة اةس طالعية والبال  عدددا ) اةخ بار المهارى لىقدرات ال وافقية
م قددثة فثي المراكث  ال ذوى يث يي دم دالكمييكمجموعة دج مع البح  وخارج عياة الدراسة ا ساسية 

سثثااقة  الغيثثر د قددثثة فثثي اطثثوةتمراكثث  ال ذوى المالكمثثيي ريثثر المميثث يي ودجموعثثة , سثثااقة اطثثوةت
 اةلاثثيي, وذلثثك يثثو  دثثي دج مثثع البحثث  وخثثارج عياثثة الدراسثثة ا ساسثثية ( دالكمثثيي4) دمل  عثثددابثثوال

 .لىريا يي رن يجة كل اخ با   لى ررف عىن دراوية الفروق ميي د وسطات5/8/2013الموافق 
 ثبات االختبار: ـ

عىثن   Test - Re - testم طبيق اةخ بار وإعادة تطبيقثه الباحثإليجاد درادل الثبات قا  
 دميثثث يي ون ثثثحاب دراكثثث  د قددثثثة فثثثي البطثثثوةت ( دالكمثثثيي4عياثثثة البحثثث  اةسثثث طالعية وقوادهثثثا )

وقثثثد تثثم حيثثثاب  , 12/8/2013 الموافثثق اةلاثثثيييثثو  وذلثثثك , ويفثثثارق نسثثبوا مثثثيي ال طبيقثثيي اليثثااقة
  .ميي ن ا و ال طبيق ا ول وال طبيق الثانيدرادل اةرتباي 

 :في اختبارات القدرات التوافقية تجانس عينة البحث األساسيةـ 
  ارد 13/8/2013ا ساسية يو  الثاللاو الموافق اإجراو ال جانس لرياة البح   الباحثقا  

دهاري لىقدرات ال وافقية, وتم تطبيق  اخ باربطارية لرىمية دي )ال دق ث الثبات( ل جراو المرادالت ا
 .درادل اةل واو لجميع نفراد عياة البح 

 أدوات ووسائل جمع البيانات:  ـ
 أدوات وأجهزة خاصة بقياسات البحث وجمع البيانات:  ـ
 دي ا  الك روني لقياس الوب   قرب كجم.  ث

 ساعة مولر لقياس دردل الابض ) / ق(. ,ال دي دقدرا  )ث(ساعة  يقاف لقياس  ث

 . سمجهاب رس ادي ر لقياس الطول الكىن لىجيم  قرب  ث

 ي خد  في عرج المباريات ل حىيىها واس خراج البيانات.يجهاب كمبيوتر  ث
 المباريات ايرعات دخ ىفة.لررج  (MV2 PLAYER)مرنادو  ث
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م داو دي دور الث ا ( 2012مىاد  ) ةلخا ة االدورة ا ولمبيا ديجل عىيها المباريات تنسطوانا ث
 ( دباراة.70) ( حي  مى  عدد المباريات ال ي تم تحىيىها8)
( دباريات ودية 6الخا ة االقياس القبىي, وتش مل عىي عدد ) ديجل عىيها المباريات تنسطوانا ث

 ا ساسية.  عياة البح دا خب جادرة ددياة اليادات  دالكميتم تاظيمها ميي 
( دباريات ودية 6الخا ة االقياس البردي, وتش مل عىي عدد ) ديجل عىيها المباريات تنسطوانا ث

 عياة البح  ا ساسية.دا خب جادرة ددياة اليادات  دالكميتم تاظيمها ميي 
 أدوات وأجهزة خاصة بالتدريب: ـ
 قفابات دالكمة. و  كفوف تدريب ث
 .حبال ولبو  راق ةكرات و  لقيىة( زكياس لكم )خفيفة ث د وسطة ثث
 جمع البيانات: وسائل  ـ

 ااس خدا  اس مارات ل يجيل البيانات واش مىت دذه اةس مارات عىن دا يىي:  الباحثقا  
 )اةسم ا ساسية( ت  مي لرياة البح  )اةس طالعية ثا ساسية ميانات خا ة االقياسات  ةاس مار ث 
 ال دريبي ث دردل الابض(.  اليي ث الطول ث الوب  ث الرمر ث
  .دهاري لىقدرات ال وافقية اخ بارتطبيق اطارية تيجيل ن ا و  ةاس مار  ث
 ولمبيثةالثدورة ا اازحدث ا ساليب الخططية  الخا ة تحىيل المباريات ةاس مار  م  ميم الباحثقا  ث 
  .وتم عرضها عىي الخبراو لى زكد دي  دق د مونها ( 2012) ىاد م
 :مرجعي لبعض المراجع العلميةالمسح الـ 
 االختبارات المستخدمة في البحث:ـ 

كمثثا دهثثاري لىقثثدرات ال وافقيثثة لثثدى ةعبثثي المالكمثثة  اخ بثثارسثث خدا  اطاريثثة اا الباحــثقثثا  
 يىي: 
 الر ثىي الحركيالقدرة عىي اإلحياس ) لقياس الىكمة اقوة الر ىي الحركيقدرة اإلحياس  اخ بار ث

 .(ة الييري  لي الرنسالىكمة المي قيم اقوة
القثدرة عىثي ريثا دجموعثة لكثم ت كثو  دثي لكمثة ديث قيمة )لقيثاس  لثدداو الحركيقدرة الريا  اخ بار ث

دثثثي  ييثثري  لثثثي الثثثرنس, لثثم لكمثثثة ديثثث قيمة يماثثي  لثثثي الثثثرنس, لثثم لكمثثثة ديثثث قيمة ييثثري  لثثثي الجثثثذا
 .الثبات(

لىكمثثة  رة عىثثي سثثرعة اةسثث جااة الحركيثثةالقثثد)لقيثثاس  لىثثذراا قثثدرة سثثرعة اةسثث جااة الحركيثثة اخ بثثار ثثث
 .(المي قيمة الييري  لي الرنس

 الحركثثيالقثثدرة عىثثي اإلحيثثاس )لقيثثاس  ال حثثرك اميثثافة الر ثثىي الحركثثيقثثدرة اإلحيثثاس  اخ بثثار ثثث
 . (لددا  ال حرك اميافة الر ىي
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  :المساعدون  ـ
ديئثة ال ثدريس اكىيثة  اليثادة نع ثاواحثددم دثي ( ديثاعديي 2رثدد )ااةسث رانة ا الباحـثقا   

ددياثثة اليثثادات, وا خثثر دثثي دثثدريي المالكمثثة ماثثادي رثث ل شثثبيي ال رييثثة الرياضثثية االيثثادات جادرثثة 
والمشثثثثهود لهثثثثم االكفثثثثاوة، وقثثثثد تثثثثم عقثثثثد اج مثثثثاا لىميثثثثاعديي ل رثثثثريفهم ازدثثثثداف الدراسثثثثة ويجوانثثثثب 

في اس مارة تيجيل البيانات ود طىبات القياسات وكيفية نداو اةخ بارات وكيفية ال يجيل لكل دخ بر 
 الخا ة اه. 

 إعداد البرنامج التدريبي: ـ
 الهدف الرئيسي للبرنامج: ـ

نحدث ا سثثاليب الخططية في ضوو ترديالت القانو   ااس خدا يهدف البرنادو ال دريبي 
  طوير ا داو الخططي لىمالكميي.ل ( 2012)االثثدورة ا ولمبية مىاد  

 تدريبي:معايير البرنامج الـ 
 ال دريب عاد وضع البرنادو. دبادئدراعاة  ث
 درونة البرنادو وقامىي ه لى رديل. ث
 ن  ي ااسب البرنادو دع ا دداف الموضوعة.ث 
 ودح وياته لىمرحىة الياية لىرياة المخ ارة. ال دريبيدال مة البرنادو  ث
  .المخ ىفة الخططية ا ساليبتامية نحدث تااسب ددة ال دريب  ث
 ح ن يرود االفا دة المرجوة. ال دريبات الموضوعة االبرنادودمارسة  في اةن ظا  ث
 محددات البرنامج التدريبي: ـ

 دجال في لىمراجع الرريية وا جابية والمرتبطة ام غيرات البح  درجرياميح  الباحثقا      
 نب ا ساسيةتحديد الجوا حي  تما فة خا ة  رياضة المالكمةال دريب ا فة عادة وتدريب 

 :يىيوتمثىت فيما إلعداد البرنادو 
 ( شهور.3( نسبوا, مواقع )12ددة البرنادو ) ث
 البرنادو ال دريبي في ف رة اإلعداد الخاص وقبل الماافيات.  ث
 .(ق120)بدي الوحدة ث 
 .(1:2, )(1:1تشكيل حمل ال دريب )ث 
( نساميع 6( وحدات تدريبية، و)4) ( نساميع تش مل عىي6)  لندقيمة عدد الوحدات ال دريبية ث 

  .( وحدات تدريبية3تش مل عىي )
 وحدة. (42)عدد الوحدات ال دريبية =   جماليث 
 يو . (42)عدد نيا  ال دريب = ث 
 يو . (41)الراحة =  نيا عدد  ث
 .ساعة (84)=  (ق 5040)ددة ا حمال ال دريبية =   جماليث 
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 (.٪83الشدة الرادة لىبرنادو )ث 
 رق ال دريب المي خددة )الف ري داخفض ودرتفع الشدة ث ال كراري(.طث 
 (٪5) الخ ادي، نيبة الج و (٪85)، نيبة الج و الر ييي (٪10)نيبة اإلحماو  ث

 التجربة األساسية:

 القياس القبلي:
قا  الباح  م طبيق القياس القبىن عىن عياثة البحث  ا ساسثية، وذلثك يثو  اةريرثاو الموافثق 

عياثة البحث   ييمثيي المالكمثتاافيثية ( دباريثات 6عدد ) , وشمل القياس القبىن تاظيم 14/8/2013
تثثثم ت ثثثوير و , ماثثثادى رثثث ل شثثثبيي الكثثثو  , وذلثثثك عىثثثن حىقثثثة المالكمثثثة دالكثثثم( 12البثثثال  عثثثدددم )
سثطوانات كمبيثوتر ل فريث  مياناتهثا  و حديثثة, لثم تثم نقثل الفيثديو عىثي س خدا  كثاديرا فيثديإالمباريات ا

 لك دي خالل نس مارة ال حىيل الُمردة لذلك. وذ
 تطبيق البرنامج:

 اليثبتقا  الباح  م طبيق البرنادو ال دريبي عىن عياة البح  ا ساسية فثن الف ثرة دثي يثو  
 .ماادى ر ل شبيي الكو  , وذلك 7/11/2013الموافق  الخميس   لن يو  17/8/2013الموافق 

 القياس البعدى:
الموافثق الجمرثة لقياس البردي عىن عياثة البحث  ا ساسثية، وذلثك يثو  قا  الباح  م طبيق ا

عياة البحث   المالكمييميي  تاافيية( دباريات 6 , وشمل القياس البردي تاظيم عدد )8/11/2013
وتثثثثم ت ثثثثوير , ماثثثثادى رثثث ل شثثثثبيي الكثثثو , وذلثثثثك عىثثثن حىقثثثثة المالكمثثثة دالكثثثم( 12البثثثال  عثثثثدددم )
سثطوانات كمبيثوتر ل فريث  مياناتهثا  و حديثثة, لثم تثم نقثل الفيثديو عىثي ديس خدا  كثاديرا فيثإالمباريات ا
 ل نس مارة ال حىيل الُمردة لذلك. وذلك دي خال

 المعالجات اإلحصائية:
 اس خد  الباح  المرادالت اإلح ا ية ال الية: 

                 الم وسا الحيامن.  -
 الوسيا.  -
         اإلنحراف المريارى.  -
 رادل ا رتباي البييا لبيرسو .د  -
                            درادل اإلل واو.  -
 اخ بار " ت " لحياب دةلة الفروق لىمجموعة الواحدة.  -
 درادلة نيبة ال حيي. -
 
 
 



- 9 - 
 

 

 االستنتاجات والتوصيات: ـ
 االستنتاجات: ـ

 ت ال الية: لي اةس ا اجا الباحثفي ضوو ندداف وتياؤةت البح  ون ا جه تو ل 
 تمثلت فيما يلي: م(2012ستخداما بالدورة األولمبية بلندن )ـ أكثر األساليب الخططية ا

 ما يلي:وتمثل فيالهجوم المضاد  أسلوب ـ
نسىوب الهجو  الم اد ضد الىكمة الهجودية المي قيمة الييري  لن الرنس وذلك ازداو دفاا ديل ث 

 م ادة المي قيمة اليمان  لن الرنس.الجذا لىخى  لم نداو الىكمة الهجودية ال
نسىوب الهجو  الم اد ضد الىكمة الهجودية المي قيمة اليمان  لن الرنس وذلك ازداو دفاا ن   ث 

خطوة االقد  الخىفية لىخى  لم نداو الىكمة الهجودية الم ادة المي قيمة اليمان  لن الرنس تىيها 
 المي قيمة الييري  لن الرنس.

 ما يلي:وتمثل فيالمضاد بعد أداء مهارة خداع الهجوم  لوبأسـ 
نسثثىوب الهجثثو  الم ثثاد ارثثد نداو خثثداا لكمثثة ريثثر دك مىثثة لثثم اةسثث جااة لثثه دثثي الماثثافس مىكمثثة ثثث 

دجوديثثة ديثث قيمة ييثثرى  لثثن الثثرنس لثثم قثثا  الالعثثب اثثزداو دجثثو  د ثثاد ير مثثد عىثثن دفثثاا ن ثث  
 ن الرنس.يمان  لخطوة االقد  الخىفية  لن الخى  ونداو لكمة دي قيمة 

لثثم اةسثث جااة لثثه دثثي  ا داديثثة لددثثا  لقثثد ن ثث  خطثثوة اانسثثىوب الهجثثو  الم ثثاد ارثثد نداو خثثداا ثثث 
الماثثافس مىكمثثة دجوديثثة ديثث قيمة ييثثرى  لثثن الثثرنس لثثم قثثا  الالعثثب اثثزداو دجثثو  د ثثاد ير مثثد عىثثن 

 يمان  لن الرنس.ييرى  لن الرنس تىيها دي قيمة دي قيمة ونداو لكمة  ديل الجذا لىخى دفاا 
 يلي:وتمثل فيما الهجوم من الثبات بعد أداء مهارة خداع  أسلوب ـ
نسىوب الهجو  دي الثبات ارد نداو خثداا لكمثة ضثريفة القثوة لثم نداو الهجثو  مىكمثة ديث قيمة يماثن  ث

  لن الرنس تىيها دي قيمة ييرى  لن الرنس.
لم نداو الهجو  مىكمة  ا دادية لددا القد  ان   خطوة نسىوب الهجو  دي الثبات ارد نداو خداا ث 

 دي قيمة ييرى  لن الرنس تىيها دي قيمة يمان  لن الرنس.
 :وتمثل فيما يليالهجوم من الحركة بعد أداء مهارة خداع  أسلوب ـ
نسىوب الهجو  دي الحركة ارد خداا لكمة رير دك مىة لم نخذ ن   خطوة االقد  ا دادية لددا   ث

خطوة االقد  الخىفية ونداو الهجو  مىكمة دي قيمة يماثن  لثن الثرنس تىيهثا لكمثة ديث قيمة تىيها ن   
 ييرى  لن الرنس.

لثثم نخثثذ ن ثث  خطثثوة  ا داديثثة لددثثا االقثثد  ن ثث  خطثثوة نسثثىوب الهجثثو  دثثي الحركثثة ارثثد خثثداا  ثثث
 االقد  ا دادية لددا  ونداو الهجو  مىكمة دي قيمة يمان  لن الرنس.

 ما يلي:وتمثل فيجوم من الثبات بعد أداء التحركات بالقدمين اله أسلوب ـ
نسثثىوب الهجثثو  دثثي الثبثثات ارثثد نداو ال حثثرك لددثثا  ونداو الىكمثثة الهجوديثثة الميثث قيمة اليماثثن  لثثن  ثثث

 الرنس.
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نسثثىوب الهجثثو  دثثي الثبثثات ارثثد نداو ال حثثرك فثثي شثثكل قثثوس جهثثة اليمثثيي ونداو الىكمثثة الهجوديثثة  ثثث
 .الرنس   لي الرنس تىيها دي قيمة ييرى  دي قيمة يمان  لن

 ما يلي:وتمثل فيأسلوب الهجوم من الحركة بعد أداء التحركات بالقدمين ـ 
نسىوب الهجو  دي الحركة ارد نداو ال حرك االقثدديي فثي شثكل قثوس لىيمثيي لثم نخثذ ن ث  خطثوة  ث

 الرنس.االقد  ا دادية لددا  ونداو الىكمة الهجودية المي قيمة اليمان  لن 
نسىوب الهجو  دي الحركة ارد نداو ال حرك االقدديي فثي شثكل قثوس لىييثار لثم نخثذ ن ث  خطثوة  ث

 االقد  ا دادية لددا  ونداو الىكمة الهجودية ال اعدة اليمان  لن الجذا.
ــ  ــي ـ البعــدى( فــي اســتخدام ـ ــين القياســين )القبل ــة إحصــائية ب األســاليب أحــد  توجــد فــروق دال

لصـــالح علـــي تطـــوير األداء الخططـــي للمالكمـــين  م(2012رة األولمبيـــة بلنـــدن )بالـــدو الخططيـــة 
 .القياس البعدى

)القبلـي ـ   معـدل التييـر الحـاد  فـي األداء الخططـي لـدي مالكمـي عينـة البحـث فـي القياسـين  ـ
 البعدي( لصالح القياس البعدي.

 التوصيات: ـ
 ا يىي:دي ن ا و يو ي ام الباحثفي حدود دا تم ال و ل  ليه 

  (.2012نحدث ا ساليب الخططية االدورة ا ولمبية مىاد  )الرمل عىي تدريب المالكميي عىي ث 
 لااشئيي.ا جراو دثل دذه الدراسة عىن دي وى اطوةت ث 

 اةس رانة مهذا البرنادو ال دريبية الموجة اغرج تطوير ا داو الخططي لىمالكميي. ث
 هة لىمراحل الياية المخ ىفة. ضرورة ت ميم مرادو تدريبية دشامث 
 
 


