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تأثير التدريب الفتري المختلط في تطوير القوة المميزة بالسرعة واألداء الفني 
 للمالكمين الشباب

 ا.م.د.سندس موسى جواد      م.د.ماجد نعيم حسين
 

 مالكمة -الكلمات المفتاحية: تدريب رياضي 
 ملخص البحث:

ء الفني الكافية التي تساعده في األدا يرتقي األداء بالمالكمة عندما يمتلك الالعب اللياقة البدنية  
بشكل جيد وطول فترات الجوالت وخصوصا القوة المميزة بالسرعة للذراعين والرجلين وهذا ال يأتي 
إال باستخدام التدريب الرياضي الصحيح وخصوصا الطريقة المناسبة في رفع مستوى األداء الفني 

المميزة دريب الفتري المختلط في تطوير القوة ابالتعرف على تأثير الت هدف البحثوالبدني ولهذا 
بالسرعة واألداء الفني لالعبي الشباب ،وتم تحديد مجتمع البحث وعينة بالعبي نادي ديالى 
الرياضي بالمالكمة فئة الشباب وتم االستنتاج بان التدريب المستخدم قد حقق النتائج المرجوة وهي 

فني وأوصى الباحث باعتماد التدريب المستخدم والطريقة تطوير القوة المميزة بالسرعة واألداء ال
 المستخدمة.

 المقدمة-1
تتقدم المجتمعات بتقدم علمائها وما ينتجوه من حقائق علمية مهمة لها تأثير كبير في تقدم    

متطلبات الحياة الضرورية لمجتمعهم ومنها االقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية وحتى 
ونحن في صدد الرياضة وما تحققه من نتائج في مختلف األلعاب لم يأتي بصورة الرياضية ، 

نما من خالل التدريب المناسب واختيار الطريقة المناسبة بالبحث والتقصي عن حقائق كل  عفوية وا 
طريقة تدريبية ومدى أهميتها لهذه اللعبة أو تلك، وتعد المالكمة من األلعاب الرياضية التي لها 

بدنية وفنية تختلف عن باقي األلعاب الفردية وهنا نحتاج إلى طريقة مناسبة يمكن منها متطلبات 
لتدريب وأفضل طريقة هي ا  المزج بين الحمل والراحة ووفق شدد تدريبية مختلفة متوسطة وعالية.

(" تعد طريقة التدريب الفتري من الطرق الهامة في تدريب 212:  1914الفتري إذ يرى)عالوي : 
أنواع األنشطة الرياضية التي تنمي صفات القوة والسرعة والتحمل وكذلك الصفات البدنية  معظم

ما الطريقة المقترحة الباح  .المركبة مثل القوة المميزة بالسرعة وتحمل القوة وتحمل السرعة ث هي وا 
السرعة ب مزيج من الفتري المنخفض الشدة والمرتفع الشدة وهي طريقة مهمة في تطوير القوة المميزة

(" بأنها القوة العضلية أو مجموعة العضالت التي يتوصل  355:  1993والتي يرها )هولمان :  
 أليها الرياضيون جراء تطور المسار الحركي اإلرادي مقابل المقاومة".
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تجلت نتيجة وجود تذبذب بالقوة المميزة بالسرعة واألداء الفني  مشكلة البحثولهذا فان  
ا اثر على مستوى الالعبين في تحقيق النتائج والتي اكتشفها الباحث من خالل المرتبط فيها مم

 المطالعة كونه لديه الخبرة الكافية في دراسة هذه اللعبة ومتابعتها.
إلى التعرف على تأثير التدريب الفتري المختلط في تطوير القوة المميزة  وهدف الباحث 

كذلك تم وضع األهداف اإلحصائية ومنها التعرف على  بالسرعة واألداء الفني للمالكمين الشباب ،
نتائج الفروقات بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وفي نتائج 
االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في تطوير القوة المميزة بالسرعة واألداء 

 الفني للمالكمين الشباب.
إن طريقة التدريب المستخدمة لها تأثير ايجابي وكذلك هذه الطريقة أفضل  رض الباحثوافت 

 من التقليدية للمجموعة الضابطة في تطوير القوة المميزة بالسرعة واألداء الفني للمالكمين الشباب.
مة ي المالكالعب والمجال البشريبالعبي نادي ديالى بالمالكمة للشباب  المجال البشريوتم تحديد 
 2511 1 23ولغاية 2512 15 2فقد حدد للمدة من   المجال الزمانيالشباب إما 

جراءاته الميدانية:-.  منهجية البحث وا 
استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو أسلوب المجموعات المتكافئة الضابطة منهج البحث:  1-.

 كيفية حدوثه، ويتناول ( " التجريب يبحث عن السبب وعن 12: 2510والتجريبية ويرى ) العبادي:
الباحث متغيرات الظاهرة بالدراسة ،ويحدث في بعضها تغييرا مقصودا ويضبط ويتحكم في بعض 
المتغيرات األخرى ذات العالقة ، ليتوصل تأثير ذلك على متغير تابع أو أكثر، بمعنى أخر التوصل 

 .إلى العالقات السببية بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع"
حدد مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم مالكمي الشباب في نادي مجتمع البحث وعينته: .-.

( من الالعبين المتميزين باألداء بالطريقة 15( وتم اختيار عينة )10ديالى الرياضي والبالغ عددهم )
كل  دالعمدية وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالطريقة العشوائية بحيث أصبح عد

 (.1( مالكمين وتم تجانس العينة وتكافؤها بمتغيرات البحث وكما في جدول ) 0مجموعة )
 (يبين التجانس والتكافؤ للمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياسات واالختبارات المستخدمة 1جدول )

قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة القياس القياسات واالختبارات
معامل  ع س تسبةالمح

 االختالف
معامل  ع س

 االختالف
 1.10 1.010 1.30 160.3 1.056 1.6 ..160 سم الطول

 1.3.5 14..4 1.44 11.44 4.150 1.43 11.34 عدد القوة المميزة بالسرعة للذراعين
 ..1.1 4.600 4..1 6.45. 4.060 6..1 6.43. عدد القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 1.145 5.136 .1.3 3..6 5.315 1.33 ...6 درجة فنياألداء ال
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 316..(بلغت = 1.15( واحتمال خطا )0قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 وسائل جمع المعلومات: 3-.
 وسائل جمع البيانات: 3-1-.
 المصادر العربية واألجنبية. -1
 االختبارات والقياسات المستخدمة بالبحث. -2
 لمستخدمة:األجهزة واألدوات ا .-3-.

 ساعة توقيت الكترونية . -1
 ميزان لقياس الوزن . -2
 وسادة حائطية. -3
 قفازات مالكمة. -4
 إجراءات البحث الميدانية: 4-.
 تحديد متغيرات البحث: 4-1-.

بعد مراجعة المصادر والمراجع وحسب خصوصية البحث ومتطلباته في تحديد مشكلة 
) القوة وأنواعها وسرعة ودقة اللكمة ( قيد  البحث ومعالجتها وجد الباحث أن المتغيرات البدنية

 الدراسة ضرورية للمالكمين في تحقيق النتائج والمراكز المتقدمة للعبة . 
 االختبارات المستخدمة: .-4-.
 (:60.:  1000اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين )حسانين :1-.-4-.

 .( ثانية15)االستناد األمامي )ثني ومد الذراعين( باستمرار لمدة 
 قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت للذراعين. الهدف من االختبار:
( 15من وضع االستناد األمامي، ثني ومد الذراعين ألقصى عدد ممكن في ) مواصفات االختبار:

 ثانية.
 (:60.:  1000اختبار القوة المميزة بالسرعة للرجلين )حسانين : .-.-4-.

 ثانية : 1.ثني ومد الركبتين خالل 
 قياس القوة المميزة بالسرعة للعضالت التي تعمل على ثني ومد الركبتين.الغرض من االختبار : 

 (ثانية.25)من وضع الوقوف ( ثني ومد الركبتين كامال في زمن قدرة )إجراء االختبار: 
 ( ثانية . 1.المرات في زمن ) عددالتسجيل: 

 (60: 111.قيمة)رامي : اختبار األداء الفني للكمه المست  3-.-4-.
 (.اختبار اللكم على وسادة الحائط) 

 قياس مستوى األداء الفني للكمات المستقيمة .الغرض من االختبار: 
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 األدوات المستعملة :
 سم(.15سم( وسمكها )05×  95وسادة حائط أبعادها )ة 

 ة استمارة تقويم األداء .
 (.2صورة ثا عدد) 20سعة تردد  ( يابانية الصنع ذاتSONYتصوير فديو نوع ) ة آلة

يقف المختبر في المكان المخصص له أمام وسائد الحائط وعند سماع إشارة البدء وصف األداء :
من قبل المدرس يقوم بأداء ثالث لكمات مستقيمة يسار ثم ثالث لكمات مستقيمة يمين ، وفي 

 الوقت نفسه يتم تصوير األداء.
 ثم بأداء اللكمة الثانية وهكذا بالنسبة لباقي اللكمات . العودة إلى وقفة االستعدادالشروط:
: عن طريق ثالث مقومين  حيث يقوم كل مقوم لوحدة بتقييم كل لكمة من اللكمات ومن التقويم 

 (  في استمارة التقويم الموجودة أمام كل مقوم.15ةةة1خالل إعطاء درجة من  )
 األسس العلمية لالختبارات: 4-3-.

 لى االختبارات المقننة والتي تتمتع بالصدق والثبات والموضوعية .تم االعتماد ع
 التجربة االستطالعية. 4-4-.

على العينة التجريبية وذلك  2512 15 2قام الباحث بإجراء تجربة استطالعية بتاري  
 بتطبيق التمرينات المستخدمة لغرض تقنينها ومعرفة مكونات الحمل الشدة والحجم والراحة . 

 تجربة الميدانية.ال 5-.

 2512 11 0تم تطبيق االختبارات القبلية بتاري  االختبارات القبلية: 5-1-.

 التدريب المستخدم: .-5-.
اسةةةةةةتخدام الطريقة المناسةةةةةةبة وبما انه يمكن تدريبها  بالسةةةةةةرعة تتطلبتطوير صةةةةةةفة القوة المميزة 

األداء  لعبة المالكمة حسةةةةةبالطريقتين مهمة في  الشةةةةةدة وهذهبالفتري المنخفض الشةةةةةدة والمرتفع 
ن تم تطبيق تلك التدريب خالل القسةةةةم الرئيسةةةةةي م المختلط، وقدالفني المطلوب فقد تم اسةةةةتخدام 

الوحدة التدريبية في المنهج التدريبي الخاص بمدرب الفريق والتي شةةملت التمرينات المناسةةبة.وتم 
يةةد على فترات الراحةةة الن . تم التةةأكت( مرا12-1( وبتكرار تراوح بين )%95-%25تطبيقهةةا )

تدريب القوة المميزة بالسةةةةةةةةةرعة يجب أال يتم في حالة تعب كون ظهور التعب سةةةةةةةةةةوف يؤدي إلى 
 هبوط سرعة أداء التمرين .

أعطيةةت التةةدريبةةات بثالث وحةةدات في األسةةةةةةةةةةةةةبوع)األحةةد  الثالثةةاء  الخميس( خالل فترة األعةةداد 
(وحدة 31بح عدد الوحدات التدريبية )(أسةةةةةةبوع وبذلك أصةةةةةةة12الخاص .ولمدة ثالثة أشةةةةةةهر أي )

 2511 1 22وانتهت بتاري   2512 11 1تدريبية. وتم تطبيق التمرينات بتاري  
 2511 1 23تم تطبيق االختبارات البعدية بتاري  االختبارات البعدية: 5-3-.
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 الوسائل اإلحصائية.  6-.
 سائل اإلحصائية:( لمعالجة نتائج البحث وتم استخدام الو SPSSتم استخدام نظام )

نات اختبار )ت( للعي -النسبة المئوية -معامل االختالف -االنحراف المعياري -الوسط الحسابي
 اختبار )ت( للعينات الغير مترابطة.-المترابطة.

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
مستخدمة لعرض النتائج القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية باالختبارات ا 3-1

 ونتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين.
 نتائج الفروقات لقيم )ت( بين األوساط الحسابية القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة ن( يبي.جدول )

س  س قبلي االختبارات
 بعدي

الخطاء 
 القياسي

قيمة ت 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 معنوي 600.. 1.04 33..1 11.34 القوة المميزة بالسرعة للذراعين
 معنوي 3.01 .1.4 0.00. 6.43. القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 معنوي 3.156 .1.3 3..0 ...6 األداء الفني 
 2.221(بلغت = 5.50( واحتمال خطا )4قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

 جريبيةالبعدية للمجموعة التنتائج الفروقات لقيم )ت( بين األوساط الحسابية القبلية و  ن( يبي3جدول )
س  س قبلي االختبارات

 بعدي
الخطاء 
 القياسي

قيمة ت 
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

 معنوي 4.116 1.06 13.00 11.44 القوة المميزة بالسرعة للذراعين
 معنوي 3.410 1.00 0.45. 6.45. القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 ويمعن 4.100 1.64 0.01 3..6 األداء الفني
 006..(بلغت = 1.15( واحتمال خطا )4قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

في األوساط الحسابية البعدية بين المجموعتين  نتائج الفروقات لقيم )ت( ن( يبي4جدول )
 الضابطة والتجريبية

 316..(بلغت = 1.15( واحتمال خطا )0قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 
 

قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة القياسات واالختبارات
 المحتسبة

مستوى 
 ع س ع س لةالدال 

 معنوي 4.640 1.55 13.00 1.45 33..1 القوة المميزة بالسرعة للذراعين
 معنوي 5.44 1.36 0.45. 1.41 0.00. القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 معنوي 4 .1.5 0.01 1.66 3..0 األداء الفني
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 مناقشة النتائج: .-3
( تبين لنا أن المجموعتين الضابطة والتجريبية قد 4( و)3( و)2من خالل مالحظة الجداول )  

 حصلت على التطور في  أنواع القوة وسرعة واألداء الفني .
وبخصوص المجموعة الضابطة تطورت اللتزامها بالتدريب وبدون انقطاع للمنهج المستخدم    

( " إن نجاح المناهج التدريبية 12:  1999المرتفع الشدة فقط إذ يذكر ) القط :  وهو محدد الفتري
يقاس بمدى التقدم الذي يحققه الفرد الرياضي بنوع النشاط الرياضي الممارس ومن خالل المستوى 
المهاري والبدني والوظيفي المتحقق وهذا يعتمد على التكيف الذي يحققه الرياضي مع المنهج 

 لذي طبقه".التدريبي ا
ويرى الباحث أن سبب تطور المجموعة التجريبية إلى استخدامه التدريب المختلط وفق 
الشروط العلمية المقننة وفق مبادئ علم التدريبي الرياضي والتي تساعد في تطور الالعب في 

( "ان هدف عملية التدريب 22:  2515تخصصه الرياضي آذ يذكر )عبد المجيد والياسري : 
هو الوصول بالفرد الرياضي إلى أعلى مستوى من االنجاز الرياضي في الفعالية أو  الرياضي

 النشاط الذي يتخصص فيه الالعب".
التدريب المستخدم وما تضمنه من تمارين خاصة للكمات والتي تكون في ظروف مقاربة 

لقوة المميزة ير الما يحدث في إثناء المباراة الن اللعبة تتطلب مثل هذا التدريب له أهمية في تطو 
( " إن التركيز على التدريبات 44:  1911بالسرعة واألداء الفني اللكمة  ويرى) عبد  الكريم يذكر :

التي يتم فيها استخدام نفس المجموعات العضلية المشتركة في النشاط الرياضي يعتبر أكثر فاعلية 
دقة موعة العضلية وبالسرعة والوفائدة". ولهذا فان التمرينات المستخدمة كانت تعمل بنفس المج

 المطلوبة ل داء بالمالكمة.
 الخاتمة: -4

 على ضوء النتائج التي تم التوصل لها استنتج الباحث :
التدريب المختلط يلعب دورا كبيرا في تطوير القوة المميزة بالسرعة واألداء الفني لالعبي المالكمة 

ددة طريقة التدريب مناسبة لنوعية اللعبة المحالشباب كما تبين إن اختالف الشدة حسب متطلبات 
وهي المالكمة واستنتج ضرورة إن تطبق التمرينات فيها أجواء المنافسة لما تعلبه دورا في األداء 

 الفني.
 وعلى ضوء هذه االستنتاجات توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات:

ي تطوير كمة لما تلعبه دورا كبيرا فمنها اعتماد طريقة التدريب المختلط لتدريب الشباب في المال
القوة المميزة بالسرعة واألداء الفني وكذلك التحكم الصحيح بطريقة التدريب الفتري حسب الشدة 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 
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والطريقة الموضوعة وضرورة إن تؤدي التمرينات فيها أجواء المنافسة باإلضافة إلى إجراء دراسات 
 ق تدريبية أخرى.مشابه لهذه الدراسة لفئة المتقدمين واعتماد طر 

 المصادر:
 أساسيات كتابة البحث العلمي في التربية البدنية وعلوم الرياضةعبد الرزاق كاظم ألعبادي .  حيدر 

 .2015،  1:شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة ، العراق ، البصرة ، ط
 باه وتعلم االنت رامي عبد األمير. تأثير تمرينات سرعة االستجابة الحركية في تطوير أهم مظاهر

األداء الفني للكمة المستقيمة للطالب المبتدئين بالمالكمة،رسالة ماجستير غير 
 .2515منشورة،جامعةبابل،كلية التربية الرياضية،

  صريح عبد الكريم عبد الصاحب  : مدى تأثير القوة المميزة بالسرعة على مستوى االنجاز بالوثبة
 .1911التربية الرياضية ،جامعة بغداد ، الثالثية : أطروحة دكتوراه ، كلية 

   1914،  9، القاهرة ،دار المعارف، ط : التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي . 
  .القاهرة، دار الفكر العربي، 2،ج2: طالتقويم والقياس في التربية البدنيةمحمد صبحي حسانين :

 .211،ص1912
  . دار الفكر العربي ، القاهرة ،  : مدخل تطبيقي –وظائف أعضاء التدريب محمد علي قط

1999. 
  .اتجاهات حديثة في علم التدريب الرياضيمروان عبد المجيد إبراهيم ومحمد جاسم الياسري : 

 .2515، عمان ، الوراق للنشر والتوزيع ، 1ط
 Hollmann,G. Beureilung and Greisse der Kopper Lichen Testungs. 

Fahigkeit, 1993,p.300.) 
 وذج من الوحدات التدريبيةملحق  نم

 األسبوع : األول                                                 اليوم : األحد ، الثالثاء
 %20الشدة :                                           2،  1الوحدة التدريبية : 

 دقيقة                                                         12-15ات الكلي:  زمن التمرين                                                     
 الزمن القسم

 الراحة الحجم التمرينات بالدقيقة
 بين المجاميع بين التكرارات

 الرئيس

3 
4 
 
 

3 
 

4 
 

 الضرب على الوسادة -
 الضرب على كرات تنس معلقة-
 

 الضرب على كفوف المدرب-
تلط على الكرات الضرب المخ-

 التنس وثم على الوسادة

 

10×3 

12×4 

 

 

10×2 

 

11×4 

 رجوع النبض

 ض/د( 125-135) 

 دقيقة 2-3

 رجوع النبض 

 ض/د( 115-125)

 دقيقة 3-4


