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 البحث ملخص

هذه التمرينات خاصة ومدى فاعلية يهدف البحث إلى استخدام تمرينات مهارية        

هج في تطوير القدرات الحركية لدى المالكمين المبتدئين ، فقد استخدم الباحث المن

، أما عينة البحث تضمنت العبي نادي التحدي التجريبي ذو المجموعة الواحدة

ن حيث تم اختيارهم بالطريقة العمدية نظرا يالعب( 01)للمالكمة والبالغ عددهم 

وقد تضمنت مشكلة البحث تدني في  ،درب مع الباحثادي والملتعاون إدارة الن

وتم استخدام االختبارات  ،رات الحركية للمالكمين المبتدئينمستوى بعض القد

، وبعد استخدام الوسائل اإلحصائية قبل األساتذة الخبراء والمختصين المرشحة من

 :المناسبة توصل الباحث إلى استنتاجات أهمها 

الخاصة فاعليتها العالية بسبب معنوية الفروق ألتي أثبتت التمارين المهارية  -0

 . ظهرت بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية

عمار الالعبين أسهم في تطبيقها بشكل صحيح أل المهاريةمالئمة التمرينات  -2

 .للمالكمين المبتدئين ومناسب والذي ساعد كثيرا في تطوير القدرات الحركية

 :ومن أهم التوصيات 

سلوب العلمي عند اختيار التمرينات للوحدة التدريبية مع مراعاتها األإتباع  -0

 .عب ومراعاة مبد الفردية بالتدريبلطبيعة وخصائص الال

داء بالشكل الصحيح مة للمرحلة العمرية إلمكانية األاختيار التمرينات المالئ -2

 .المالكمةالحركية في  القدراتوالذي يساعد في تطوير 

 



Impact exercises skill in the development of motor skills of the 

novice boxers aged (12-14) years 

wamedh Tariq Star 

Abstract 

       The research aims to use the exercises skill especially the 

effectiveness of this exercise in the development of motor abilities in 

boxers novices, the researcher used the experimental method with 

the same group, the sample included a players club challenge of 

boxing, who are (10) players have been selected in the manner 

intentional due to the cooperation of the Department club and coach 

with the researcher, the research problem have included the low 

level in some capacity for motor novice boxers, tests have been used 

by professors nominated experts and specialists, and after using the 

appropriate statistical methods to the conclusions of the researcher, 

including: 

1 - Exercise special skill proved its effectiveness because of the high 

moral differences that emerged between the test results before and 

after. 

2 - Appropriate exercise of the skill players ages contributed to the 

applied correctly and appropriately and that helped a lot in the 

development of motor skills for junior boxers. 

One of the main recommendations:  



1 - Follow the scientific method when choosing a unit training 

exercise with the observance of the nature and characteristics of the 

player and taking into account individual Mbd training. 

2 - Choose the appropriate exercise of the stage performance of the 

possibility of age properly and that helps in the development of 

motor skills in boxing. 

 

 اب األولــــالب

 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته 2-2

تعددد لعبددة المالكمددة واحدددة مددن األلعدداب الرياأددية الفرديددة ألتددي تتميدد  بقدددرات         

عديدددة منهددا البدنيددة والحركيددة والمهاريددة والخططيددة والعقليددة ولمددا لهددذه القدددرات مددن 

 .دور فعال في تحقيق أعلى مستوى في هذه اللعبة

يب علمدي متدوا ن يشدمل وان االرتقاء بهدذا المسدتوى ال يدتم إال إذا كدان هندا  تددر    

مرتكدد ات العمليددة التدريبيددة سددواء كانددت بدنيددة أو حركيددة أو خططيددة أو عقليددة الكددل 

وترقية كل ما من شأنه إظهار المستوى الفني الجيدد أثنداء المنافسدة أو المباريدات ، إن 

المجهود الذي يبذله الالعب أثنداء المبداراة ال يقتصدر علدى المجهدود البددني والحركدي 

اري إنما تفاعل كامل بين أجه ة الجسدم الوظيفيدة والحركيدة ب يدة إنتداو مسدتوى والمه

فني جيد عن طريق الربط بين الصفات البدنية والحركية والمهارية وبتوافق تدام يمدنح 

 .الالعب أداء فني يسر الناظر

تستخدم التمريندات المهاريدة الخاصدة بالبدا فدي مرحلدة اإلعدداد الخدام حيدث يدتم     

لتدريب وفق المهارات األساسية والخاصة لكل لعبة وذلك ألجل تحسين وتطدوير فيها ا



وألجدددل تكيدددا الرياأدددي لظدددروف ، القددددرات المهاريدددة والبدنيدددة والحركيدددة لددد داء 

ومواقدددا األلعددداب الرياأدددية يفضدددل اسدددتخدام تمريندددات مشدددابهة لظدددروف اللعبدددة 

 .اأيةالري

األساسدية والقددرات المهمدة التدي لهدا تدأثير يدة مدن المتطلبدات حركوتعد القددرات ال    

إن تدريب المالكدم الناشدي يشدمل تددريب ، فعال في تطوير مختلا األلعاب الرياأية 

المبتدددئين والمتقدددمين ويبدددأ قدددر اإلمكددان منددذ المراحددل العمريددة المبكددرة وإن تدددريب 

دريب المبتددئين الناشئين يعتبر مرحلة بناء قائمة بذاتها وخالل هدذه المرحلدة يتدداخل تد

مع تدريب المتقدمين الذي يحوي منهج تدريب الناشئين
(0)

. 

وتظهر القدرات الحركية بشكل مترابط ومتكامل في المهارات األساسية والتي مدن     

خاللها يستطيع الرياأي تحقيق المستوى األمثدل مدن األداء المتميد  وهدذا يتحقدق مدن 

ممدا ، ات منهدا المهاريدة والبدنيدة والحركيدة خالل الربط في األعداد بين مختلا القددر

يدديدي ذلددك إلددى سددرعة تكيددا أجهدد ة الجسددم المختلفددة فددي أداء المهددارات الحركيددة 

 .الجديدة خالل عملية التدريب والمنافسة

وبناء على ما تقدم فأن أهمية البحث تكمن في تطوير بعض القدرات الحركيدة التدي     

مهاريددة لتدددريب تمرينددات بواسددطة اسددتخدام  مبتددد لتمثددل القاعدددة األساسددية للمالكددم ا

سددنة للوصددول إلددى االنجددا  العددالي وتحقيددق ( 01 -02)بأعمددار  المبتدددئينالمالكمددين 

 .االنتصارات الرياأية محليا وعالميا

  :مشكلة البحث 2-1

إن القدرات الحركية لهدا دور أساسدي ومهدم فدي تنفيدذ خطدط اللعدب والواجبدات         

سدرعة )التدي يكلدا بهدا المالكدم والتدي تتطلدب أن يمتلدك المالكدم قددرات خاصدة مثدل 

والتي تيهله للقيام ....( الدقة الحركية ، الخ ، االت ان ، الرشاقة ، التوافق ، االستجابة 

هددف إأدافة إلدى الضد ط البددني والنفسدي الواقدع علدى كاهدل بالواجبات التي تحقدق ال

                                                           
 .011م( 2100، 0ط، جامعة ديالى ، المطبعة المرك ية : ) تدريب، تحكيم ، المالكمة تعليم عباس فاأل جابر ؛  -0



وأن اخدتالف المالكمدون فدي قددراتهم البدنيدة ، الالعب طيلة فتدرة الند ال أو التددريب 

والحركية والمهارية ييدي إلى الحصول على نتائج مختلفة ، فالبد مدن وأدع منهجيدة 

ي هذا الهدف للحصدول تيد مهاريةمعينة لرفع مستوى هذه القدرات من خالل تمارين 

 .على المراك  المتقدمة في البطوالت المحلية والعالمية

ومن خالل خبرة الباحث الميدانية في مجال لعبة المالكمة كونه أحد أبطدال العدراق     

فدي المالكمددة وبطدال دوليددا حدائ  علددى ميدداليات ذهبيددة وكحكدم ومدددرب اتحدادي علددى 

ومن خالل متابعتده للعديدد مدن البطدوالت المحليدة والدوليدة والسديما ، مستوى العراق 

العبينددا قياسددا بالمسددتويات العالميددة المتقدمددة الفئددات العمريددة الحدد  تدددني فددي مسددتوى 

بأعمدار  ئيندالمبتدفي بعدض القددرات الحركيدة لددى المالكمدين  أعاعا يا ذلك إلى 

أثير سنة فضال عن قلة تركي  اللكمات في مناطق اللكم المحددة وأدعا تد( 01 -02)

 .اللكمات الصائبة في المنافس

لتطدوير ريدة مهاتمريندات الباحث دراسة هذه المشكلة من خالل استخدام  أىلذا ارت    

 .المبتدئينبعض القدرات الحركية لدى المالكمين 

 البحث  اهدف 2-3

  لتطدددوير بعدددض القددددرات الحركيدددة لددددى المالكمدددين تمريندددات مهاريدددة وأدددع

 .المبتدئين

 فددي تطددوير بعددض القدددرات الحركيددة لدددى  معرفددة تددأثير التمرينددات المهاريددة

 .المبتدئينالمالكمين 

 فرض البحث  2-1

  تأثير للتمرينات المهارية في تطوير بعض القددرات الحركيدة للمالكمدين وجود

  .الناشئين

 

 

 



 مجاالت البحث  5 -2

  01)ل عمددار  نددادي التحدددي الرياأدديعينددة مددن العبددين : المجددال البشددري- 

 .سنة( 01

 0/3/2102ول اية  7/0/2102: اني المجال ال م. 

  الرياأي التحديقاعة نادي : المجال المكاني. 

 

 يــــاب الثانـــــالب

  :الدراسات النظرية والمشابهة -1

 :الدراسات النظرية  1-2

 :التمرينات المهارية الخاصة  1-2-2

إن كل عمل يقوم به اإلنسان يجب أن يكون لديه هدف ومن أجل تحقيقده يجدب           

اختيار الوسيلة المالئمة وال يتحقق ذلك أال عن طريق التمرين فمن خاللده نسدتطيع أن 

فدالتمرين يمكدن أن يكدون عبدارة عدن حركدات ، نطور قدرات الفرد البدنيدة والحركيدة 

لى تنمية الصفات البدنية والحركية والمهاريدة فدي منظمة وهادفة نحصل من خاللها ع

مجال الحياة والرياأة 
(2)

. 

إن أداء التمددارين الخاصددة باللعبددة أو الفعاليددة الرياأددية الممارسددة يدديدي إلددى حدددو  

ت ييرات تشريحية وفسديولوجية متعلقدة بالمتطلبدات الضدرورية بتلدك اللعبدة الرياأدية 

بدأن جسددم اإلنسدان يتكيددا للنشدداط ( 0171ومدداكس  مدداثيوس)الممارسدة ، وقددد وأدح 

البدني الذي ييديه ، فمثل هذا التكيا ال ييدي إلى حدو  ت ييدرات فسديولوجية فقدط ، 

بل ييدي إلى حدو  ت ييرات في األداء المهاري والخططدي والصدفات النفسدية أيضدا 

ة المنفددذة بددأن الوسددائل التدريبيددة أو التمددارين الخاصدد( 0170أو لددين )، فقددد اقتددر  

لتحقيددق تددأثير تدددريبي فعددال يجددب أن تكددون علددى شددكل تمددارين مددأخوذة مددن اللعبددة أو 
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الفعاليددة الرياأددية الددذي يتخصددص فيهددا الرياأددي ، حيددث تعمددل فيهددا مجموعددة مددن 

العضددالت بشددكل مقددارب إلددى سددرعة وقددوة اتجدداه الحركددة الددذي تيديدده العضددالت فددي 

ارسة حركات اللعبة أو الفعالية الرياأية المم
(3)

. 

هدو عمليدة تعلديم ( التكنيدك)وتطرق محمود عبد هللا وآخرون إلى األعداد المهاري      

عن تكوين تصرفات وقدرات حركيدة عبارة وتثبيت مهارات المالكمة ، فعملية التعليم 

خاصة بالمالكمة بينما تعدد عمليدة ترسديخ وتثبيدت التصدرفات والقددرات الحركيدة فدي 

المالكم على استخدامها في ظروف المنا لة المالكمة بأنها قدرة 
(1)

. 

، تسدددتخدم التمريندددات المهاريدددة فدددي الكثيدددر مدددن األلعددداب والفعاليدددات الرياأدددية     

وتستخدم هذه التمرينات بالبا في مرحلة اإلعداد الخام حيث يتم فيهدا التددريب وفدق 

ات المهاريدة المهارات األساسية والخاصة لكل لعبة وذلك ألجل تحسين وتطوير القددر

وألجدددل تكيدددا الرياأدددي لظدددروف ومواقدددا األلعددداب ، والبدنيدددة والحركيدددة لددد داء 

فكثيددرا مددا ، الرياأددية يفضددل اسددتخدام تمرينددات مشددابهة لظددروف اللعبددة الرياأددية 

 التوافدقتتداخل الصفات البدنية فيما بينها لخدمة األداء المهاري فمدثال تتدداخل صدفات 

فيلجددأ المدددربون إلددى ،  ا لخدمددة نددوع الفعاليددة الرياأدديةفيمددا بينهدد والدقددةمددع السددرعة 

وأددع تمرينددات خاصددة للدددمج بددين هددذه الصددفات لخدمددة األداء الرياأددي وتحقيددق 

االنجا  العالي وأن أهم أنواع التمرينات المستخدمة هدي التمريندات المهاريدة الخاصدة 

- :والتي يمكن تعريفها باآلتي 

ا على قسمين أو أكثر من المهارات األساسية التمارين التي يشمل التدريب فيه* 
( )

. 

وتعرف أيضا هي التي يحتوي الج ء الرئيسي منها على تدريبات متنوعة * 
(1)

. 

ويعرفهددا الباحددث بأنهددا تمرينددات يكددون فيهددا األداء مشددابه أو مقددارب إلددى الحركددات 

 .األساسية في الرياأة التخصصية
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 أهداف التمرين وفوائده  1-2-1

أن الهدددف الرئيسددي مددن أجددراء التمددرين هددو األداء األفضددل وتطددوير القابليددة          

فهندا  عددة فوائدد بيدر مباشدرة تظهدر فدي ، ألداء بعض متطلبات المهارة الضرورية 

  -:القابلية على األداء بكفاءة ومهارة عاليتين وهي 

 .تثبيت أسس شكل الحركة -0

 .للمهارةربط األج اء للتوصل إلى األداء الكلي  -2

 .ثبات األداء من خالل األعداد الفني والخططي -3

 (.اآللية)الوصول إلى الحالة األوتماتيكية  -1

 .نقل أثر التعلم إلى مهارات أخرى مشابهه وتعميمها - 

تساهم في بناء الجسم ورفع الكفاية اإلنتاجية و تطوير اللياقة البدنية -1
(7()2)

. 

 طوير األعداد  الخاصالتمرينات المهارية التي تساعد على ت 1-2-3

 ( المالكمة الخيالية)تمرينات اللكم بدون ال ميل  -0

بأنواعهددا المختلفددة ( المالكمددة التدريبيددة)تمرينددات اللكددم مددع  مددالء التدددريب  -2

 (المالكمة الحرة والمالكمة المقيدة والمالكمة المبسطة)

تمريندددات باسدددتخدام أجهددد ة اللكدددم المختلفدددة التدددي مدددن شدددأنها أن ترفدددع كفددداءة  -3

- :ومستوى عناصر األعداد الخام ومن هذه األجه ة 

  كيس اللكم بأنواعه المختلفة 

  ( الكرة المتدلية والكرة الراقصة والكرة المرتدة)كرات السرعة 

  ( وسائد اليد و وسائد الحائط)الوسائد 

  ( بأثقال خفيفة وأمام المرآة)المالكمة الخيالية
(1()01)

. 

 

                                                           
, Human kinetics publisher, motor learning and performance,from principles to practicechmidt, A. S -1

Illinois, 1992 , p214 – 225 . 

، ؛ تأثير التدريب الدائري واأللعاب الص يرة في القسم االعددادي لددرس التربيدة الرياأدية علدى تطدوير اللياقدة البدنيدة  جاسب محسن -2

 .3م، 0113،جامعة ب داد ،كلية التربية الرياأية ، دكتوراه اطروحة 

 .011م(  2100، دار الضياء للطباعة : ) المالكمة الحديثة األسس الفنية والخططيةمحمد جسام عرب وآخرون ؛  1-
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 المالكمة التدريبية  1-2-1

هي وسيلة تدريبية شبيهه لحاالت المنافسة من حيث متطلبات اللعدب وإمكانياتده         

، تعمل المالكمة التدريبية بصورة نسبية على تنمية المسدتوى الفندي لالعدب مدن حيدث 

بحيددث يحقددق الالعددب ( النفسددي والددوظيفي والبدددني)تحقيددق أفضددل مسددتويات التكيددا 

كي يسير بنفس ظدروف المبداراة أو شدبيهه لهدا التكيا مع هذه المتطلبات والتي تهيئه ل

ويسددتطيع المدددرب أن ي يددر أو يحدددد طددرق المنافسددة مددع ال ميددل حسددب متطلبددات ، 

 .التدريب

- :أن شروط ومتطلبات هذا النوع من المالكمة يندرو في المهام اآلتية 

 .تعليم المهارات الحركية للعبة -0

 .باللعبةتطوير القدرات البدنية والحركية الخاصة  -2

 .تنفيذ المهام التكنيكية والتكتيكية التي يقتضيها متطلبات كل ن ال -3

- :لتنفيذ هذه الشروط والمتطلبات هنا  ثال  أنواع من المالكمة التدريبية وهي 

 (المالكمة الخيالية)تمرينات اللكم بدون الزميل / أوال 

وذلدك بعدد أن يتكدون ، نيكيدة تستخدم هدذه التمريندات أساسدا لتعلديم الحركدات التك       

عند المالكم التصور الدقيق لمجدرى الحركدة ليبددأ التمدرن عليهدا فرديدا ، والدى جاندب 

التمرين الفردي على مجرى حركدات ومهدارات تكتيكيدة جديددة وسدابقة هندا  شدكالن 

 (.التمرين أمام المرآة والتمرين بتصور الخصم)آخران من التمرين بدون  ميل 

رن المالكددم أمددام المددرآة يجددب عليدده أن يراقددب تأديتدده للحركددة وأن يقددوم عندددما يتمدد    

بتصحيح األخطاء ذاتيا ، وهكذا يمكن إشرا  الالعدب فدي البحدث عدن إمكانيدات تنفيدذ 

المهام الحركية وتربيته لالعتماد على النفس ومدن الضدروري أن يتأكدد المددرب أثنداء 

درة الالعدب علدى تنفيدذ مهمتده بالشدكل التمرين وعند استكمال التمرين على الحركة بق



وإذا تم اإلعداد للمالكم بشكل صحيح فيمكن من تأدية التمدرين أمدام المدرآة ، المطلوب 

 . بمستوى جيد ألنه يراقب نفسه أثناء التمرين باستمرار

وتسددتخدم طريقددة التمددرين بتصددور الخصددم بهدددف صددقل التصددور التكتيكددي األمددر     

عدب ذا خبدرة بدالن ال بشدكل كداف ليدتمكن فعدال مدن تصدور الذي يشترط أن يكون الال

وإذا نفذت هذه الخبرة فيكون التمرين بتصدور الخصدم راميدا إلدى صدقل ، خصم معين 

 .المهارات الحركية 

 تمرينات اللكم مع الزميل/ ثانيا 

أن المالكمددة عبددارة عددن ندد ال مباشددر ومتواصددل يجددري مددع الخصددم بطريددق        

ل وسدديلة تدريبيددة ذات أهميددة ومددن هددذا المنطلددق تعتبددر التمددارين مددع ال ميدد، رياأددية 

مددن ناحيددة أخددرى يجددب أن يكددون المالكددم وقددت التدددريب مدددركا بأندده يواجدده ،  كبيددرة

المسدتويات العليدا بأنده متجداوب  ويتمي   ميل التدريب فدي رياأدة،  ميله ال خصمه 

يالكم بصورة مريحة وخفيفة وأنه قادر على تدرو المقاومة حسب قدرة الالعدب علدى 

- :للمالكمة التدريبية مع ال ميل ثالثة أنواع هي ، تنفيذ مهمته الحركية بنجا  

 المالكمة التدريبية البسيطة -أ

أي ، التكتيكية بظروف مبسطة يقوم المالكمان بتأدية المهارات التكنيكية و      

المقاومة محدودة من قبل أحد ال ميلين ، نظرا ألن الهدف األول من المالكمة 

ومع مراعاة الظروف ، التدريبية هو تعليم وترسيخ حركات ومهارات معينة 

والشروط الال مة إلجراء المالكمة التدريبية التي قد مر ذكرها سابقا يجب تحديد 

لى نحو يضمن لهما إمكانيات متنوعة لرد الفعل ويجبرهما على المهام لل ميلين ع

االختيار المستقل ألنسب تصرف في موقا معين ، هذا وبالترابط مع تنمية مهارات 

التكتيك والتكنيك يمكن تطوير قدرات خاصة أيضا على أن تراعى أهداف التدريب 

 .ومستوى الالعبين

 



 ( ةالمقيد)المالكمة التدريبية المشروطة  -ب

أن ظروف متطلبات هذا النوع من المالكمة هدو أقدرب مدن واقدع الند ال الحقيقدي       

، ويمكن إجراؤها على حلبة المالكمدة والمطلدوب مدن الالعبدين تعبئدة كامدل قددراتهما 

وتدددوفر المالكمدددة التدريبيدددة المشدددروطة الم يدددد مدددن اإلمكانيدددات فدددي اختيدددار الطدددرق 

طا حاأرة لها ومعينة ال ت ال قائمة خالفا لمدا هدو والوسائل وردود الفعل إال أن شرو

حيث تقتصر المالكمة التدريبية المشدروطة علدى ، الحال في المالكمة التدريبية الحرة 

تنفيددذ مهددام تكنيكيددة وتكتيكيددة معينددة ممددا يحصددر إمكانيددات اسددتخدام الطددرق والوسددائل 

مدددة المنا لددة وفددر  لتنفيددذ هددذه المهددام ، كمددا ويمكددن تبسدديط قددانون اللعبددة وت ييددر 

الشروط المقيدة على طرف واحد فقط وعددم إشدعار احدد الالعبدين بالمهدام التدي يجدب 

 .أن ينفذها  ميله

 المالكمة التدريبية الحرة -ج

إذ أنده ، أن هذا النوع من المالكمة التدريبية يشبه إلى حد كبير المباراة الحقيقية         

يمكن توفير شروط مشابهه تماما مع شروط المباراة مثل وجود خصم م عج وارتدداء 

ويمكدن للمالكمدين اسدتخدام كافدة ، ال ي الرسمي وتحكيم المنا لة ووجدود المتفدرجين 

وتعد المالكمة التدريبية الحرة طريقة جيدة الختبار مددى ،  ن الوسائلهم وإمكانياتهم لل

وبمددا أن فعاليددة المالكمددة ، ثبددات المهددارات التكنيكيددة والتكتيكيددة والتنددوع فددي تنفيددذها 

التدريبية المشروطة والحرة معتمدة على وجود العبين متكدافئين فدي المسدتوى فيجدب 

ام واألسدلوب الكفداحي عندد اختيداره على المدرب أن يراعي أيضا عوامدل القدوة والقدو

يتم بهذا األسلوب توسيع قدرة الالعب علدى معرفدة ، لطرفي المالكمة التدريبية الحرة 

 .الحاالت في الن ال التي هي مالئمة لتسيير الن ال بصورة ايجابية

 التمرين باألدوات المساعدة / ثالثا 

 الدرع( بقفازات المدر)التدريب باستخدام الوسائل اليدوية  -أ



يمكدددن للمددددرب المجدددرب أي ذو الخبدددرة أن يلدددبس وسدددائد يدويدددة ويقدددوم بددددور         

التددريب بصددورة ميقتددة ويعتبددر التمددرين علددى هدذا الشددكل وسدديلة جيدددة لتعلدديم وتنميددة 

مهددارات تكنيكيددة وتكتيكيددة معينددة ، إذ أن المدددرب يسددتطيع مراقبددة تصددرف الالعددب 

قد تحصل في حركة الرجلين والجسدم فدي توجيده باستمرار وأن يصحح األخطاء التي 

 .وتركي  الضربات وفي الت طية بصورة فردية

 التدريب باستخدام أدوات خاصة بالمالكمة -ب

أن العمدددل باسدددتخدام أدوات مسددداعدة مثدددل الكدددرة المثبتدددة مدددن األعلدددى واألسدددفل       

تددددريب والكددديس وكدددرات السدددرعة والكدددرات المرتددددة تلعدددب دورا ثانويدددا فقدددط فدددي ال

 .التكنيكي والتكتيكي

إال أندده يمكددن أن يسدداهم فددي ترسدديخ تأديددة الحركددات المتعلمددة بددالترابط مددع تنميددة     

القدددرات البدنيددة الخاصددة وعلددى المتدددرب أن يتصددور وجددود خصددم معددين ليتصددرف 

وكأنه في المباراة 
(00)

. 

 القدرات الحركية 1-2-5

تعتبدددر القددددرات الحركيدددة مدددن العوامدددل المهمدددة والمددديثرة فدددي جميدددع األلعددداب         

والفعاليات الرياأية وأن توافر القدرات الحركيدة لالعدب المالكمدة بقددر كدافي تمكنده 

مدن تحقيددق أفضددل أداء وانجددا  عددالي ، أن أهميددة القدددرات الحركيددة ال تقتصددر أددمن 

 .ل فرد في المجتمع بصورة عامةالمجال الرياأي فقط وإنما هي مهمة لك

إن كددل صددفة مددن الصددفات المعروفددة لدددينا بالتربيددة الرياأددية يكسددبها الرياأددي     

إن الصفات الحركية هدي صدفات ، عندما يتعلمها أو يتدرب عليها تسمى صفة حركية 

مكتسبة من المحيط ويكون التدريب والممارسة أساسا لها وتتطور حسدب قابليدة الفدرد 

                                                           
، تطبيق وتجميع المدرب الدولي عبدد الناصدر شدباب ، ترجمة أياء الدين تسامحجي : ) علم التدريب المالكمة برونسكة وآخرون ؛ -00

 .12م - 3م( 2110،كلية العلوم الرياأية ، جامعة اليب   



الرشداقة ،  ، المروندة ، المهدارة )والحسية واإلدراكية وإن هدذه الصدفات هدي الجسمية 

( التوا ن
(02)

. 

وذكرت كدل مدن نجدوى سدليمان وثنداء السديد إلدى أن القددرات الحركيدة تعدد أحددى     

الركائ  األساسية التي يتوقا عليهدا اإلعدداد المهداري فدي األنشدطة المختلفدة إذ توجدد 

يددة ومسددتوى األداء المهدداري وإن اختلفددت مسددتويات هددذه عالقددة بددين القدددرات الحرك

وعليه فأن امدتال  الفدرد مسدتوى عاليدا ، العالقة تبعا لنوع النشاط الرياأي الممارس 

من القدرة الحركية أنما يددل علدى أن هدذا الفدرد لديده درجدة مدن القددرة علدى ممارسدة 

النشاط الرياأي بنجا  
(03)

. 

صددنا جددالهيو الصددفات الحركيددة إلددى بعددض  وعددن يعددرب خيددون ذكددر بأندده قددد    

( الدقة الحركية ، الرشاقة، االنسيابية ، التوافق ، التوا ن )القدرات مثل 
(01)

. 

، القدوة ، الرشداقة ): صبحي فقد حدداها بست مكونات هدي إما نجا  مهدي وأكرم     

( سرعة رد الفعل، التوا ن ، السرعة ، الدقة 
(0 )

. 

حسانين نقال عدن الرسدون ثالثدة تفرعدات أساسدية تحددد فدي ويذكر محمد صبحي      

- :طياتها مكونات القدرة الحركية 

  المكونات األساسية التي تيثر في أداء المهارات الحركية 

  ( الجري والمشي والقف  والرمي والتسلق)المهارات الحركية األساسية 

 المهارات األساسية ل لعاب المختلفة. 

بأنها المستوى الراهن لقدرة الفرد التدي تمكنده )بارو ومك جي ويذكر تعاريا كل من 

 (.من القيام بواجباته في نشاطات رياأية متنوعة

                                                           
 7 م(2111ب داد ، مطبعة و ارة التربية ، : ) نظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب وآخرون ؛   -02

مجموعددة رسددائل )هميددة النسددبية لددبعض القدددرات المركبددة التددي تسددهم فددي اختيددار ناشددي كددرة السددلة نجددوى سددليمان وثندداء السدديد ؛ األ -03

 .23م،  0110،ب داد ، مطبعة الرواد ( الدكتوراه والماجستير في التربية الرياأية

 .21م( 2112،مكتب الصخرة للطباعة ، ب داد : ) التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛  -01

 .1 0م( 0111، جامعة البصرة ، مطابع التعليم العالي : ) التعلم الحركيا  مهدي شلش وأكرم صبحي ؛ نج - 0



االسدتعداد الفطدري والمسدتوى الحركدي )وعرفها كل من جونسن ونيلسدون بكونهدا     

وذلدك أكثدر مدن كونهدا ، الذي اكتسبه الفدرد ويظهدر فدي المهدارات الحركيدة األساسدية 

( ليا من التخصص في المسابقات واأللعابمستوى عا
(01)

. 

( بأنها مستوى الفرد في مجال واسع من األنشطة الرياأية)وعن كالر      
(07)

. 

 التوافق الحركي 1-2-6

يقصد بالتوافق قدرة الرياأي علدى سدرعة األداء الحركدي مدع دقدة األداء فدي          

تحقيق الهدف مع االقتصاد في الجهد ، ويتحقق ذلدك مدن خدالل عمليدات عصدبية عددة 

تتلخص فدي اسسدتقبال المدخ للمعلومدات المختلفدة عدن طبيعدة األداء الحركدي مدن خدالل 

الحركددة مددن النددواحي الحركيددة وال منيددة  المسددتقبالت الحسددية ، ثددم تحليددل متطلبددات

والفرابيددة سددواء للجسددم ككددل أم ألحددد أج ائدده ، بعددد ذلددك يرسددل المدد خ اإلشددارات 

العصبية الحركية إلى العضالت لتنفيذ خطدة األداء الحركدي واستجاهدات حركدة الجسدم 

 وأج ائدده فددي الفددراي المحدديط ، أي النددواحي المكانيددة وكلمددا ارتفعددت دقددة تنفيددذ األداء

الحركي دل على ارتفاع مستوى التوافق 
(02)

. 

 -التنسدديق –إلددى أن مفهددوم التوافددق معندداه التنظدديم ( 2117)ويشددير فددرات جبددار      

التبويب ، فالتوافق ترتيب وتنظديم الجهدد المبدذول للكدائن الحدي طبقدا للهددف  -الترتيب

ويختلا التوافق بحسب العلم الذي يبحث فيه 
(01)

. 

فيعرف التوافق بأنه عملية مقرونة بإمكانيات الجها  ( 2111) أما وجيه محجوب    

الحركي على تنظيم القوة الداخلية مع القوة الخارجية الميثرة على الجسم ويختلا 

باختالف الفعل الحركي والتجارب السابقة لدى األفراد 
(21)

 . 

                                                           
 .072م( 2111، الطيا للطباعة ، ب داد : ) االختبار والقياس واإلحصاء في المجال الرياأيعلي سلوم جواد الحكيم ؛  -01

 .  311م(.0127، 2ط، 0و: )دار الفكر العربي ، ة التقويم والقياس في التربية البدنيمحمد صبحي حسانين ؛  -07

 . 21، م(.0117،  0/دار الفكر العربي ، ط، مصر : ) التدريب الرياأي األسس الفسيولوجيةأبو العال أحمد عبد الفتا  ؛  -02

 .21م( 2117، 0ديالى ، مطبعة المتنبي ، ط: ) مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد هللا ؛  -01

 .7 ، م المصدر السابقوجيه محجوب وآخرون ؛  -21



ختلفدة ويعرفه ساري احمدد بأنده قددرة الفدرد للسديطرة علدى عمدل أجد اء الجسدم الم    

والمشتركة في أداء واجب حركي معين ، وربط هذه األجد اء بحركدة أحاديدة انسديابية 

ذات جهد فعال النجا  ذلك الواجب الحركي 
(20)

. 

بأندده عبددارة عددن إيجدداد عالقددة حركيددة متجانسددة مبنيددة علددى )وعرفدده طلحددة حسددام     

( التوقيت الصحيح بين أج اء معينة من الجسم وفق طبيعة الحركة المراد أداَءها
(22)

. 

بدأن التوافدق هدو  الوظدائا التدي تحصدل فددي ( 0112)ويدذكر قاسدم حسدن حسدين      

بة إلدى المسدار الحركدي الهدادف ، الجها  العصبي المركد ي والعضدالت الهيكليدة نسد

أي اندده ) وهددو بددذلك أددبط مقددادير القددوى التددي يجددب أن تبددذل ألداء الحركددة بإتقددان 

الترابط واالنسجام في عمل األطراف المختلفدة فدي آن واحدد لتحقيدق المسدار الحركدي 

( الجيد الموجه
(23)

. 

- :وهنا  عدة تقسيمات للتوافق منها وكاآلتي

 عند أداء المهارات الحركية األساسية كالمشدي والجدري  ويظهر: التوافق العام

 .والتسلق

 ويظهدر عندد أداء الحركدات التدي تتماشدى مدع طبيعدة النشداط : التوافق الخام

 .الرياأي الممارس

 ( :Fleish Man)تقسيم 

  ويستخدم في الحركدات التدي تتطلدب اسدتخدام اليددين معدا أو : توافق األطراف

 .والقدمين معاالقدمين معا أو اليدين 

  ويتضمن حركة الجسم بكامله : التوافق الكلي للجسم. 
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 .010م( 0171والنشر، 



 :تقسيم كالر 

 توافق الذراع والعين. 

  توافق القدم والعين
(21)

. 

 الرشاقة 1-2-7

يعتبر مفهوم الرشاقة من المفاهيم التي اختلدا فيهدا البداحثون فدي مجدال التربيدة         

الرياأية ، وذلدك للطبيعدة المركبدة لهدذه الصدفة ، وارتباطهدا بدبعض القددرات البدنيدة 

 .والحركية والقدرات المهارية األخرى

ويشدير محمددد حسدن عددالوي ونصدر الدددين رأدوان نقددال عدن جونسددون ونيلسددون       

إلى انه يمكن اعتبار الرشاقة قدرة مركبة ، ألنها تتضمن في رأي الكثير مدن البداحثين 

القوة العضلية وسرعة رد الفعل الحركي والسرعة والقددرة العضدلية والدقدة )مكونات 

( والتحكم والتوافق
(2 )

. 

بدأن الرشداقة مد يج لعديدد ( 0117)صدام عبدد الخدالق ومحمدد جدابرويتفق معهم ع     

من القدرات الحركية مثل  من رد الفعل والسدرعة الحركيدة والتوافدق والقددرة والقدوة 

(21)
. 

بأنها القدرة على التوافدق الجيدد للحركدات التدي يقدوم ( 0171)ويعرفها قاسم حسن     

بها الفرد لجميع أج اء الجسم أو ج ء منه 
(27)

. 

الرشداقة مفهدوم يعبدر عدن قددرة األداء الحركدي الدذي يتميد  )ويشير هرتد  إلدى أن     

بددالتوافق والقدددرة علددى سددرعة تعددديل األداء الحركددي بصددورة تتناسددب مددع متطلبددات 

( الموقا المت يرة
(22)

. 
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 . 23، م(.0171رو اليوسا ،

( 0117اإلسدكندرية ، منشدأ المعدارف، ( : )اتجاهدات -مفداهيم -أسدس) التددريب الرياأدي عصام عبد الخالق ومحمد جابر بريقدع ؛  -21

 . 020م

 . 11، م المصدر السابققاسم حسن حسين ؛  -27

القداهرة ، ميسسدة رو اليوسدا : )القياس في التربية الرياأية وعلم الدنفس الرياأدي ؛ محمد حسن عالوي و نصر الدين رأوان  -22

 . 23، م(.0171،



- :اآلتي( 0122)وللرشاقة إمكانات عدة يذكر منها قاسم حسن ومنصور جميل     

  للواجبات الحركية الجديدةإمكانية التكيا. 

 إمكانية االستجابة الصحيحة للمستل مات المت يرة. 

 القدرة على السيطرة الصحيحة وعدم فقدان جمالية الحركة. 

 القدرة على ربط عدة حركات. 

  إمكانيددة ت ييددر االتجدداه بحسددب متطلبددات اللعبددة والقدددرة علددى توجيدده مسددار

هاالحركة بما يخدم تحقيق أهداف الحركة وبرأ
(21)

. 

من الممكن عد الرشداقة قددرة مركبدة )إلى انه ( جونسون ونيلسون)ويشير كل من      

ألنها تتضمن على وفق آراء الكثير مدن البداحثين مكوندات القدوة العضدلية وسدرعة رد 

( الفعل الحركي والسرعة الحركية والقدرة العضلية والدقة والتحكم والتوافق
(31)

. 

 :فتتم عن طريقأما تنمية الرشاقة الخاصة 

ممارسددة المهددارات األساسددية ل لعدداب بأشددكال مركبددة وتوافددق وبشددكل أكثددر  -0

 .صعوبة

تمرينات معاكسة لتنشيط وتدريب المجموعات العضلية المقابلة ، وبذلك تنشديط  -2

التوافق الحركي بين تلك المجموعات العضلية والمجموعات المقابلة 
(30)

. 

 الدراسات المشابهة 1-1

 مجيد عبد الحسيندراسة  2-2-0
(32)

 

تأثير التمارين المهارية الخاصة في تعليم اللكمات المستقيمة المضادة وعالقتها ))

 ((بنتيجة ن االت األشبال بالمالكمة
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تأثير التمارين المهارية الخاصة في تعليم اللكمات المستقيمة المضادة وعالقتها بنتيجة ن االت األشبال بالمالكمة مجيد عبد الحسين ؛  -

 .م2111ماجستير ، كلية التربية الرياأية ، جامعة ب داد ، ، رسالة 



 :أهداف البحث 

 .وأع تمرينات مهارية خاصة لتعليم اللكمات المستقيمة المضادة -0

 .معرفة عالقة اللكمات المضادة بنتيجة الن ال -2

 :البحث إجراءات 

(  الضابطة والتجريبية) استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين 

 .مته طبيعة المشكلة وتحقيق أهداف البحثئلمال

إذ قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من أندية ب داد ، فتم اختيار     

وعة أابطة بالطريقة نادي العمال الرياأي كمجموعة تجريبية ونادي التحدي مجم

مالكمين لكل ( 01)مالكماً مو عين على ( 21)العشوائية إذ بلغ عدد أفراد العينة 

عينة يمثلون األو ان المعتمدة اتحادياً وتم استبعاد األو ان الثقيلة وان العينة متجانسة 

ومتكافئة في مت يرات الو ن والعمر إذ تم تكافي المجموعتين في مت يرات 

 .المهارية االختبارات

وحدات ( 3)وحدة تعليمية بمعدل ( 21)وقد تم وأع منهاو تعليمي متكون من     

تعليمية باألسبوع تم تطبيقها على العينة التجريبية إما العينة الضابطة فتركت تمارس 

أنواع ) منهاجها االعتيادي ، وقد شمل المنهاو التعليمي على تعليم المهارات أللكمية 

حيث تم تطبيق هذه المهارات ( أنواع الدفاعات ، أنواع اللكمات المضادة اللكمات ، 

 .بوسائل وطرائق مشابهة لحاالت المنافسة الحقيقية لتقريب المالكم للمنافسة الحقيقية

 :االستنتاجات 

إن التركي  على التمارين الدفاعية وربطها باللكم المضاد جنب المالكم اإلصابة  -0

عكس إيجابا على عملية التعليم و يادة عدد النقاط التي بلكمات المنافس مما ان

 .يحصل عليها المالكم إثناء المنافسة

إن  يادة عدد التكرارات والتنويع في األداء أدى إلى بناء برامج حركية عامة  -2

 .ل داء حول أداء المالكم إلى أداء آلي يتمي  بالسرعة والدقة



 :مناقشتها

أنواع اللكمات ، أنواع الدفاعات ، أنواع ) هارات أللكمية هدف الدراسة تعليم الم       

حيث يتم تطبيق هدذه المهدارات بوسدائل وطرائدق مشدابهة لحداالت ( اللكمات المضادة 

المنافسة الحقيقية لتقريب المالكم للمنافسة الحقيقية ، أما محور دراسدتنا فهدي اسدتخدام 

ع اللكمدات الهجوميدة وأندواع الددفاعات أنوا(( )المالكمة التدريبية))التمارين المهارية 

 .لتطوير القدرات الحركية للمالكمين المبتدئين( و أنواع اللكمات المضادة

 الثــــالبـــاب الث

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية -3

 :منهج البحث 3-2

لحل  إن طبيعة المشكلة وأهداف البحث هما اللذان يحددان منهج البحث المالئم         

مته ئلذا استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة لمال، مشكلة البحث 

 .طبيعة مشكلة البحث

 مجتمع البحث وعينته 3-1

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من الالعبين المبتدئين لنادي التحدي          

 01 -02 الالعبينعمار العبين وكان متوسط أ( 01)بل ت العينة حيث ،  الرياأي

 : ل سباب التالية نادي التحديوقد اختار الباحث . سنة 

  مع الباحث في سبيل انجا  البحث الناديتعاون ادارة. 

  من محل سكن الباحث والكادر المساعد مما سيوفر الجهد  الناديقرب موقع

 .والوقت

 

 

 



 (2)الجدول 

 تجانس عينة البحث 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

 الوسط

 الحسابي
 الوسيط

 االنحراف

 المعياري

 معامل

 االلتواء

  0،12-  7،11 1 0 1،1 0 سنتمتر الطول

  1،10-  01،31  ،11 11،1 كيلوبرام الو ن

 1 1،77 03 03 سنة العمر ال مني

 1 0،3- 1،112  ،2 1،1 شهر العمر التدريبي

- :يتضح( 0)من الجدول 

ممدا يددل علدى تماثدل تو يدع ( 3±)بدين انَّ قيم معامل االلتدواء كلهدا انحصدرت  

 .عينة البحث األمر الذي يحقق تجانس عينة البحث في المت يرات قيد البحث كلها

 أدوات وأجهزة البحث 3-3

إن أدوات البحث هي الوسيلة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك 

أجه ة، عينات ، األدوات بيانات 
(33 )

 -:األدوات اآلتيةوقد استخدم الباحث ، 

 .المصادر العربية -0

 .المقابالت الشخصية -2

 .سجل مالحظات -3

 .استمارة تسجيل -1

 .والقياسات االختبارات - 

 .قفا ات مالكمة -1

 .كرات تنس -7

 .(DEJTAL)نوع ( 3)ساعة توقيت يابانية عدد  -2
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 .صافرة -1

 .شريط قياس -01

 .شواخص -00

 التجربة االستطالعية 3-1

ولية يقوم بها الباحث على أهي عبارة عن دراسة تجريبية )التجربة االستطالعية     

(دواتهأساليبه وأبهدف اختيار  البحثعينة ص يرة قبل قيامة ب
 (31)

 

نادي  نالعبيعلى عينة من  2/0/2102جراء تجربة استطالعية بتاريخ قام الباحث بإ

لتعرف على ا وذلك ل ر  ،من مجتمع البحث  العبين( 1)عددهم العربي الرياأي 

لى فريق العمل والوقت إ هجراء االختبار وحاجتإمعرفة وقدرة الباحث على 

 .المست رق الختبار العينة

 االختبار القبلي  3-5

 0/2102/ ربعاء القبلي على عينة البحث في يوم األاجري الباحث االختبار        

وقد تم تثبيت الظروف المتعلقة باالختبار كالمكان  ، مساءا الرابعةفي تمام الساعة 

و قريبة منها قدر أوال مان وطريقة تنفيذ االختبار ل ر  تحقيق الظروف نفسها 

 مكان في االختبارات البعديةاإل

 تطبيق التجربة 3-6

عداد التمرينات بحث الرئيسية على عينة البحث بعد إاجري الباحث تجربة ال      

رائهم ومقترحاتهم آبداء تم عرأها على مجموعة من الخبراء إل ة والتيهاريالم

 السبتوتم العمل بالتجربة الرئيسية في يوم  ، ومدى مالئمتها لعينة البحث

حيث كان  من التمارين المهارية في ،  0/3/2102ول اية الخميس  7/0/2102

هذه التمرينات دقيقة حيث كان العمل في ( 01)الج ء الرئيسي من الوحدة التدريبية 

- :وفقا لآلتي

 .تضمن الهدف التدريبي تطوير بعض القدرات الحركية -0

 %(.71 -1 )الشدة المستخدمة لتدريب هذه التمرينات معتدلة -2

                                                           
رسالة )والتدريبية على تعلم بعض المهارات في كرة القدم  اسماعيل عبد عاشور ، تأثير استخدام طريقتي التدريس واالمرية -37

 11م(2110الجامعة المستنصرية ،/ ماجستير بير منشورة، كلية المعلمين



طريقة التدريب الفتري المنخفض هي قة التدريب ألتي اعتمدها الباحث يطر -3

 .الشدة

 (.2 -0)نسبة العمل إلى الراحة  -1

 .ية كان في بداية الج ء الرئيسيالعمل في التمرينات المهار - 

( 3)شهر وفي ( 2)وحدة تدريبية ولمدة ( 21)استمر تدريب التمرينات لمدة  -1

 .وحدات تدريبية أسبوعيا

يطبق كل تمرين من التمرينات المهارية في أسبوع أي خالل ثال  وحدات  -7

األسبوع ) (0األسبوع األول ينفذ فيه تمرين )تدريبية متتالية وعلى النحو اآلتي 

األسبوع الرابع ( )3األسبوع الثالث ينفذ فيه تمرين ) (2الثاني ينفذ فيه تمرين 

 .التمارين الثمانيةاألسابيع ووهكذا إلى نهاية ( 1ينفذ فيه تمرين 

يطبق التمرين بين العبين يطبق فيه الالعب األول الواجب الحركي لثالثة  -2

الواجب الحركي لل ميل الثاني دقيقة ثم يبدل ( 0)جوالت متتالية  من الجولة 

 .ليطبق الواجب الحركي لثالثة جوالت أخرى

الوقت المتبقي من الج ء الرئيسي يتر  للمدرب الذي يفضل أن يعطي فيه  -1

تمرينات لتطوير القدرات العامة والخاصة الضرورية ألتي يحتاجها المالكمين 

 .المبتدئين

  االختبارات المستخدمة بالبحث 3-7

 واستقبال الكراترمي  /أوال
(35)

 :  

 قياس التوافق بين العين واليد :الغرض من االختبار. 

 يرسم خط على بعد خمس أمتار من الحائط. حائط ، كرة تنس  :األدوات الالزمة. 

 يقا المختبر أمام الحدائط وخلدا الخدط المرسدوم علدى األر   :مواصفات األداء

 :حيث يتم االختبار وفقا للتسلسل اآلتي

رمي الكرة خمس مرات متتاليدة باليدد اليمندى علدى أن يسدتقبل المختبدر الكدرة بعدد   -0

 .ارتدادها من الحائط بنفس اليد

                                                           
 .101م( 0127، 2ط، 0و: )دار الفكر العربي ، التقويم والقياس في التربية البدنية محمد صبحي حسانين ؛  - 3



رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يسدتقبل المختبدر الكدرة بعدد   -2

 .ارتدادها من الحائط بنفس اليد

تقبل المختبدر الكدرة بعدد رمي الكرة خمس مرات متتاليدة باليدد اليمندى علدى أن يسد  -3

 .ارتدادها من الحائط باليد اليسرى

 أي أن الدرجدة ، لكدل محاولدة صدحيحة تحتسدب للمختبدر درجدة  :طريقةة التسةجيل

 .درجة(  0)النهائية هي 

الزجزاج بطريقة بارو الجري/ ثانيا
(36)

 : 

 وأدع بدارو هدذا االختبدار أدمن بطاريتده المعروفدة لقيداس  :الغرض من االختبار

القدددرة الحركيددة وهددو اختبددار صددالح لقيدداس الرشدداقة للمرحلددة الثانويددة والسددرعة 

 .للمرحلة االبتدائية

 أو بددادمنتون  خمددس قددوائم وثدب عددالي أو خمددس كدرات طددائرة :األدوات الالزمةة ،

مسدتطيل طولده ، ة إيقداف سداع، كما يمكن استخدام خمس كراسي بدال من القدوائم 

تثبددت أربعددة قددوائم عموديددا علددى األر  فددي األركددان األربعددة ، قدددما ( 01×01)

 .ويثبت القائم الخامس في منتصا المستطيل، للمستطيل 

 بجاندددب أحدددد القدددوائم األربعدددة المحدددددة )مدددن مكدددان البدايدددة  :مواصةةةفات األداء

بالل دة االنجلي يدة ( 8)يجري المختبر جري ال جد او علدى شدكل رقدم ( للمستطيل

 .ييدي المختبر هذا العمل ثال  مرات

 توجيهات:  

 .يجب عدم لمس القوائم أثناء الجري  -0

وإذا حد  إن خالا المختبدر خدط السدير يعداد ، يجب إتباع خط السير المحدد بدقة  -2

 .االختبار مرة أخرى بعد أن يحصل على راحة كاملة

 ختبر في الثال  دوراتيسجل ال من الذي يقطعه الم: طريقة التسجيل. 
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 االختبارات البعدية لعينة البحث  3-8

بعد أن تم تطبيق مفردات التمرينات المهارية   
(*) 

، على مدار ثمانية أسابيع 

ول اية يوم األربعاء المصادف  7/0/2102ابتداء من يوم السبت المصادف 

بعدها ، يومان  تم إعطاء فترة راحة مدتها، وبشكل طبيعي دون عراقيل  0/3/2102

، تم إجراء االختبارات البعدية لعينة البحث  3/3/2102في يوم السبت المصادف 

وقد حرم الباحث بااللت ام على توفير وتهيئة الظروف التي تم إجراء االختبارات 

القبلية فيها من حيث فريق العمل المساعد
()

 . ، وال مان والمكان واألدوات الال مة 

 االحصائيةالمعالجات  3-9

والتي شملت  نتائجالفي معالجة  spssحصائية وقد استخدم الباحث الحقيبة اإل       

  .على

 .الوسط الحسابي -0

 .الوسيط -2

 .االنحراف المعياري -3

 .معامل االلتواء -1

 - (t-test )للمجموعات المترابطة. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (0) رقم ملحق  *

 :فريق العمل المساعد* 

 طالب ماجستير تربية رياأية –السيد نبيل أحمد  -

 .مدرس تربية رياأية –السيد حم ة شاكر  -

 .مدرس تربية رياأية –السيد قصي كريم  -

 .مدرب نادي التحدي الرياأي –السيد محمد حسين  -



 البــــاب الـــرابــــع

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -1

لعينةةة عةةرض نتةةائج اختبةةارات القةةدرات الحركيةةة لالختبةةارين القبلةةي والبعةةدي 1-2

 :وتحليلها ومناقشتها البحث

 (t-test)تدددم عدددر  نتدددائج األوسددداط الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة واختبدددار 

ختبددارات القدددرات الحركيددة لالختبددارين القبلددي والبعدددي وتحليلهددا ومناقشددتها فددي ال

 (.3)و( 2)الجدولين 

 (1)الجدول 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التطور في نتائج القدرات الحركية 

 لالختبارين القبلي والبعدي 

 المتغيرات
 وحدة

 القياس

نسبة  االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س   ع س   التطور

 0،11 0،221 1،1 0،107 3،3 درجة التوافق

 1،311 0،210 21،113 0،333 22،223 ثانية الرشاقة

 (:0)يتبين من الجدول 

 في اختبار التوافق: 

درجة بانحراف معياري مقدداره ( 3،3)بلغ الوسط الحسابي في االختبار القبلي         

درجدة بدانحراف ( 1،1)، في حين بلغ الوسط الحسابي في االختبار البعددي (0،107)

 .(0،11)النسبة المئوية للتطور في حين بل ت ، ( 0،221)معياري مقداره 

 في اختبار الرشاقة: 

ثانيددة بددانحراف معيدداري ( 22،223)بلددغ الوسددط الحسددابي فددي االختبددار القبلددي        

( 21،113)، فددي حددين بلددغ الوسددط الحسددابي فددي االختبددار البعدددي (0،333)مقددداره 



للتطددور  فددي حددين بل ددت النسددبة المئويددة، ( 0،210)ثانيددة بددانحراف معيدداري مقددداره 

(1،311). 

 (3)الجدول 

المحسوبة والجدولية وداللة ( t)فرق الوسط الحسابي وانحرافه المعياري وقيمة  

 في اختبارات القدرات الحركية لالختبارين القبلي والبعدي الفروق 

 ع ف س  ف وحدة القياس المتغيرات
( t)قيمة 

 المحسوبة

( t)قيمة 

 الجدولية

داللة 

 الفروق

 معنوي 2،212  01،331  1،111 3،3  درجة التوافق

 معنوي 2،212 0  ،2 1،171 0،23 ثانية الرشاقة

 

 (.9=2-21)درجة الحرية )*( 

 (:2)يتبين من الجدول 

 في اختبار التوافق: 

( 3،3)بلغ فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي 

المحسوب ة ( t)قيمة  وبل ت، ( 1،111)بانحراف معياري للفروق مقداره 

وتحت درجة حرية ( 2،212)الجدولية البال ة ( t)وهي اكب ر من قيم ة ( 01،331)

االختبار مما يدل على وجود فرق معنوي لصالح (  1،1)وعند مستوى داللة ( 1)

 .البعدي

 في اختبار الرشاقة: 

 (0،23)بلغ فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي 

( 0  ،2)المحسوب ة ( t)وبل ت قيمة ، ( 1،171)بانحراف معياري للفروق مقداره 



وعند ( 1)وتحت درجة حرية ( 2،212)الجدولية البال ة ( t)وهي اكب ر من قيم ة 

 .االختبار البعديمما يدل على وجود فرق معنوي لصالح (  1،1)مستوى داللة 

 في متغير التوافق : 

درجة ، وهدو ميشدر جيدد لتحسدن هدذه القددرة حيدث ( 3،3)لح  تطورها بمقدار        

إن قدددرة التوافددق لهددا عالقددة ارتبدداط قويددة مددع المهددارات الدفاعيددة والدفاعيددة المضددادة 

فددالتوافق هددو صددفة االنسددجام للقدددرات الحركيددة )والهجوميددة والهجوميددة المضددادة ، 

ي المواقددا جميعهددا التددي تتطلبهددا اللعبددة وحركددات يتحددتم علددى الالعددب أن ييديهددا فدد

(للوصول إلى أفضل النتائج مع االقتصاد فدي المجهدود
(37)

، ويدذكر محمدد رأدا عدن  

بأنه يمكن اعتبار الرياأي الذي يمتلدك توافقدا جيددا يكدون قدادرا علدى ( 2111بومبا )

ة أداء المهارة بشكل دقيق ، باإلأافة إلدى الواجدب التددريبي الدذي يتعدر  لده بصدور

فجائية بشكل سريع 
(32)

. 

ويددرى الباحددث إن التوافددق قدددرة يمكددن للمالكددم مددن خاللهددا أداء مختلددا المهددارات 

اللكمية ، فتظهر معظمهدا فدي حداالت الت ييدر بدين الددفاع والددفاع المضداد والهجدوم و 

الهجددوم المضدداد ولمختلددا مندداطق اللكددم المحددددة باإلأددافة إلددى تناسددق ودقددة األداء 

 .المهاري

  متغير الرشاقةفي : 

ثانيددة ، وهددو ميشددر جيددد لتحسددن ( 0،23)كددان مسددتوى التحسددن للعينددة بمقدددار        

ال من المقطوع للمسافة المحددة وهي عامل مهم للتحر  والمناورات والتدي يقدوم بهدا 

إلمكانيدات )المالكم في الحلبة باإلأافة إلى اللكم بالتقددم والتراجدع والددوران ، وذلدك 

األداء الحركددي مددن حيددث إمكانيددة التكيددا للواجبددات الحركيددة الجديدددة ، الرشدداقة فددي 

وإمكانيددددة االسددددتجابة الصددددحيحة للمسددددتل مات المت يددددرة ، والقدددددرة علددددى السدددديطرة 

الصحيحة وعدم فقدان جمالية الحركة ، وإمكانية ت يير االتجاه بحسب متطلبات اللعبدة 

                                                           
،مركد  الكتداب والنشدر،  2القداهرة ، ط: ) العلميدة للكدرة الطدائرة وطدرق القيداساالسس  محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛ -37
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(هدداف الحركدة وبرأدهاوالقدرة على توجيه مسدار الحركدة بمدا يخددم تحقيدق أ
(31)

  ،

فأنه ينتج عدن ذلدك مصدطلح ( السرعة ، القوة االنفجارية ، التوافق)وفي حالة اشترا  

الخفة والرشاقة 
(11)

. 

ويددرى الباحددث إن الرشدداقة هددي قابليددة ت ييددر وأددع جدد ء مددن الجسددم أو الجسددم ككددل 

بسدددرعة وبانسددديابية مدددن وأدددع إلدددى آخدددر ، وبمدددا أن الخطدددط ومهدددارات اللكدددم ألتدددي 

يستخدمها الالعب في الن ال من دفاع وهجوم تت يدر مدن لحظدة إلدى أخدرى وبصدورة 

 . تائج المرجوةمستمرة فأن الحاجة إلى الرشاقة باتت ملحة لتحقيق الن

 ســــاب الخامــــالب

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-2

عمار الالعبين أسهم في تطبيقها بشكل الخاصة ألة هاريمالئمة التمرينات الم -0

  .صحيح ومناسب والذي ساعد كثيرا في تطوير القدرات الحركية

الخاصة فاعليتها العالية بسبب معنوية الفروق ألتي ظهرت  أثبتت التمارين المهارية -2

 . بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية

إن استخدام التمارين المهارية كان له األثر االيجابي في تطوير مستوى القدرات  -3

 (.الرشاقة –التوافق الحركي )الحركية 

 التوصيات 5-1

لوحدة التدريبية مع مراعاتها لطبيعة سلوب العلمي عند اختيار التمرينات لأتباع األ -0

 .وخصائص الالعب ومراعاة مبد الفردية بالتدريب

داء بالشكل الصحيح والذي اختيار التمرينات المالئمة للمرحلة العمرية لإلمكانية األ -2

 .المالكمةالحركية في  قدراتيساعد في تطوير ال

تطويري للقدرات استخدام التمارين المهارية الخاصة كج ء تدريبي وتعليمي و -3

 .الحركية

                                                           
 .71م، ( 2100جامعة ديالى ، المطبعة المرك ية ،: )اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياأي أياد حميد وحسام محمد ؛  -31
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 ادرــــــالمص

  جامعة : )اتجاهات مستقبلية في التدريب الرياضي أياد حميد وحسام محمد ؛

 (.2100ديالى ، المطبعة المرك ية ،

  دار الكتب للطباعة والنشر: ) تخطيط التدريب في المالكمةإبراهيم رحمة ؛ ،

  (.0121، جامعة الموصل 

  مصر : ) التدريب الرياضي األسس الفسيولوجيةأبو العال أحمد عبد الفتا  ؛

 (. 0117،  0/دار الفكر العربي ، ط، 

  اسماعيل عبد عاشور ، تأثير استخدام طريقتي التدريس واالمرية والتدريبية

رسالة ماجستير بير منشورة، كلية )على تعلم بعض المهارات في كرة القدم 

 .(2110ة المستنصرية ،الجامع/ المعلمين

  ترجمة أياء الدين تسامحجي : ) علم التدريب المالكمةبراونسكة وآخرون ؛

كلية العلوم ، جامعة اليب   ، تطبيق وتجميع المدرب الدولي عبد الناصر شباب ، 

 (. 2110،الرياأية 

 عدادي ، تأثير التدريب الدائري واأللعاب الص يرة في القسم اإل جاسب محسن

طروحة دكتوراه بير منشورة أ، تربية الرياأية على تطوير اللياقة البدنية لدرس ال

  .0113،جامعة ب داد،كلية التربية الرياأية ، 

  عمان ، دار وائل : ) اللياقة البدنية والصحيةساري احمد حمدان وآخرون ؛

 (. 2110،  0لنشر، ط

  القاهرة : ) األسس الحركية والوظيفية لتدريب الرياضيطلحة حسام الدين ؛

 (.0111، دار الفكر العربي ، 

  طرق التدريب في المجال الرياضيعباس السامرائي وبسطويسي أحمد؛ 

 (. 0121،جامعة الموصل :)

  المطبعة ،  0ط: ) تدريب, تحكيم , المالكمة تعليم عباس فاأل جابر ؛

 (. 2100،جامعة ديالى ، المرك ية 



  القاهرة : ) تدريب وخطط -كرة القدمعبد المجيد نعمان ومحمد عبدة صالح ؛ ،

 ( . 0117،دار الكتاب 

  مفاهيم -أسس) التدريب الرياضي عصام عبد الخالق ومحمد جابر بريقع ؛- 

 (. 0117اإلسكندرية ، منشأ المعارف، ( : )اتجاهات

  االختبار والقياس واإلحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد الحكيم ؛  :

 (.2111، باعة الطيا للط، ب داد )

  ديالى ، مطبعة : ) مفاهيم عامة في التعلم الحركيفرات جبار سعد هللا ؛

 (.2117، 0المتنبي ، ط

  القواعد األساسية لتعليم العاب الساحة والميدان في قاسم حسن حسين ؛

 (.0171ب داد ، دار الحرية للطباعة والنشر، : ) فعاليات الركض والقفز

  التمارين المهارية الخاصة في تعليم اللكمات  تأثيرمجيد عبد الحسين ؛

، رسالة ماجستير ،  المستقيمة المضادة وعالقتها بنتيجة ن االت األشبال بالمالكمة

 .م2111كلية التربية الرياأية ، جامعة ب داد ، 

  القاهرة ، دار  02/ط: ) علم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي ؛ ،

  (.0112المعارف ، 

  القياس في التربية محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رأوان ؛

 (.0171القاهرة ، ميسسة رو اليوسا ،: )الرياضية وعلم النفس الرياضي 

  المالكمة الحديثة األسس الفنية والخططيةمحمد جسام عرب وآخرون ؛  :

 (.2100، دار الضياء للطباعة )

 اني لنظريات وطرائق التدريب التطبيق الميد محمد رأا إبراهيم المدام ة ؛

  (.2112، جامعة ب داد ، كلية التربية الرياأية : ) الرياضي

  دار الفكر , التقويم والقياس في التربية البدنية محمد صبحي حسانين ؛

 (.0127، 2ط، 0و: )العربي 

 االسس العلمية للكرة الطائرة  محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛

 (. 0117،مرك  الكتاب والنشر،  2القاهرة ، ط: ) وطرق القياس



  و ارة التعليم العالي : ) تعليم وتدريب المالكمةمحمود عبد هللا وآخرون ؛

 (.0111،جامعة ب داد ، والبحث العلمي 

  موسى جواد ؛ تأثير تعميم البرامج الحركية في سرعة ودقة األداء المهاري

تمر العلمي السادس لكليات التربية الرياأية للناشئين بالمالكمة ، بحث منشور، المي

 .2111، جامعة ب داد ، 

  نجوى سليمان وثناء السيد ؛ األهمية النسبية لبعض القدرات المركبة التي

مجموعة رسائل الدكتوراه والماجستير في التربية )تسهم في اختيار ناشي كرة السلة 

 .0110،ب داد ، مطبعة الرواد ( الرياأية

  جامعة البصرة ، مطابع : ) التعلم الحركيشلش وأكرم صبحي ؛ نجا  مهدي

 (.0111، التعليم العالي 

  نعمات احمد عبد الرحمن ؛ عالقة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية

بالتفوق في التمرينات الحديثة ، بحث منشور ، مجلة دراسات وبحو  ، المجلد 

 .0121الثالث ، العدد الثاني ، جامعة حلوان ، 

  ب داد ، دار الحكمة ) : طرائق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛

 (.0113، للطباع ة والنش ر

  ب داد ، مطبعة : ) نظريات التعلم والتطور الحركيوجيه محجوب وآخرون ؛

 (.2111و ارة التربية ، 

  مكتب الصخرة ، ب داد : ) التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛

 (2112،للطباعة 

 

 

 

 



 (2)الملحق 

 للمستقيمة اليسرى( هجومية ودفاعية)التمارين المتكونة من مهارتين لكمية 

 (2)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

 (.دفاع الذراعين)يتخلص بصد اللكمة براحة اليد اليمنى ( 2)المالكم 

 (1)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسار الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

 (.دفاع الجذع)يتخلص بميالن الجذع الى جهة اليمين ( 2)المالكم 

 (3)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

 (.دفاع الجذع)يتخلص بسحب الجذع للخلا ( 2)المالكم 

 (1)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه المالكم ( 0)كم المال

 (.دفاع الساقين)يتخلص باخذ خطوة بالساقين الى الخلا ( 2)المالكم 

( هجومية ودفاعية وهجومية مضادة)التمارين المتكونة من ثالثة مهارات لكمية 

 للمستقيمة اليسرى

 (5)تمرين 

 (.2)المالكم يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه ( 0)المالكم 

وتوجيه لكمة ( دفاع الذراعين)يتخلص بصد اللكمة براحة اليد اليمنى ( 2)المالكم 

 (.0)مستقيمة يسرى مضادة الى وجه المالكم 

 (.دفاع الجذع)يتخلص بميالن الجذع الى جانب اليمين ( 0)المالكم 

 (6)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسار الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

وتوجيه لكمة مستقيمة ( دفاع الجذع)يتخلص بسحب الجذع للخلا ( 2)لمالكم ا

 (.0)يسرى مضادة الى وجه المالكم 



 (.دفاع الساقين)يتخلص باخذ خطوة للخلا بالساقين ( 0)المالكم 

 (7)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

وتوجيه لكمة مستقيمة يسرى ( دفاع الساقين)ا خطوة للخل بأخذيتخلص ( 2)المالكم 

 (.0)مضادة الى وجه المالكم 

 (.دفاع الجذع)يتخلص بسحب الجذع للخلا ( 0)المالكم 

 (8)تمرين 

 (.2)يوجه لكمة مستقيمة يسرى الى وجه المالكم ( 0)المالكم 

وتوجيه لكمة ( دفاع الجذع)يتخلص بميالن الجذع الى جهة اليمين ( 2)المالكم 

 (.0)ستقيمة يسرى مضادة الى بطن المالكم م

(.دفاع الساقين)خطوة بالساقين الى الخلا  بأخذيتخلص ( 0)المالكم 
 ()

 

 

                                                           
موسى جواد ؛ تأثير تعميم البرامج الحركية في سرعة ودقة األداء المهاري للناشئين بالمالكمة ، بحث منشور، الميتمر العلمي * 

 .2111السادس لكليات التربية الرياأية ، جامعة ب داد ، 


