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  : ملخص البحث 
یھدف البحث إلى التعرف على تأثیر بعض التدریبات التوازن الحركي على فاعلیھ الھجوم المضاد 

  المنتخب القومى لمالكمي 

ًالعبا من العبي المالكمة من خالل تطبیق اسلوب ) ١٠(تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة باختیار 
بأسلوب القیاسین القبلي والبعدى حیث یعتبر ذلك مناسبا لتحقیق أھداف ) التجریبیة(المجموعھ الواحده 

  األولى من منتخب جامعھ المنصوره كعینة إستطالعیةمن العبى الدرجة ) ١٠( ، باإلضافة إلى . وفروض البحث

  : أھم النتائج

في حدود منھج البحث، والعینة التي طبق علیھا البحث واإلمكانات المتاحة وفي ضوء األھداف   
والفروض واألدوات المستخدمة وما تم تنفیذه من إجراءات تطبیق البرنامج التدریبى المطبق أمكن التوصل إلي 

  :  التالیةاالستنتاجات

ى  -١ ھ الدراسھ للمالكم دى عین ضاد ل ى الھجوم الم ا عل ى إیجابی التوازن الحرك أثرت التدربیات الخاصھ ب
 % ) .١١.٢٧( الدرجھ االولى والمنتخب القومى بنسبھ 

  : أھم التوصیات

  :في ضوء االستنتاجات المستخلصة من  الدراسة ، تمكن تقدیم التوصیات التالیة 

  : التي أسفرت عنھا الدراسة یوصى الباحث بما یليفي ضوء االستنتاجات

 . إستخدام تدربیات التوازن الحركى فى البرنامج التعلیمھ والتدربیھ الخاصھ بالعبى المالكمھ -١

سین األداء -٢ ى تح ھ ف ن أھمی ا م ا لھ ى لم وازن الحرك ویر الت الیب تط ائل وأس وع وس ام بتن روره اإلھتم  ض
 .د الخططى الھجومى والھجوم المضا

إقامة محاضرات للمدربین المھتمین بنشاط المالكمة إلمدادھم بأحدث األسالیب الخططیة التى تم التوصل  -٢
 .إلیھا 



  
 
 
 
  

 
 

 

   : املقدمة ومشكلة البحث
لقد أصبح تحقیق الفوز في المحافل الریاضیة 
ًالدولیة مظھرا من مظاھر التفوق الذي تحرص الدول 

ھتمامات التي المتقدمة على تحقیقھ، كما أصبح أحد اال
ًترصد لھا كافة الدول المیزانیات الوفیرة، إیمانا منھا 

ًبأن الفوز في ھذا المجال یُعد انعكاسا لتقدمھا فى 

المجاالت األخرى ، حیث أن التنافس القوى اآلن على 
الفوز بأي میدالیة أولیمبیة أصبح شیئا صعبا وھاما  فى 

لدول بتجنید كل أنحاء العالم، مما أدى إلى اھتمام ھذه ا
كافة طاقاتھا وعلمائھا إلعداد فرقھا القومیة على أسس 

  .وقواعد علمیة وتحقیق المزید من اإلنجازات الریاضیة

یذكر كل من عبد الفتاح خضر ، ویحى الحاوى 
م  بأن  ریاضة المالكمة تتمیز  عن غیرھا من ١٩٨٦

أنواع األنشطة الریاضیة األخرى بتقسیم المالكمین تبعا 
 ، السن ومستوى الدرجة مما جعل كل مالكم في للوزن

وزنھ متساوي نسبیا مع منافسھ في القدرات البدنیة 
والوظیفیة والفنیة ، لذا أصبح من الصعب على المالكم 
تنفیذ المھارات الدفاعیة والھجومیة التي تؤدى من 
مسافات اللكم المختلفة تحت الظروف التنافسیة لحمل 

   ) ٢١٤ ، ٢١٣ : ١٤.   ( المباراة بسھولة وآلیة 

م  ، ودیع ١٩٩٦یتفق كال من عبد الفتاح حضر 
م ، أن سرعھ أداء اللكمات ١٩٨٣یاسین وأخرون  

یتوقف على دقھ التوافق الحركى للمالكم ما بین 
الجھازین العصبى والعضلى ، باإلضافھ لعمل ونظام 
المفاصل الحركیھ حول محاور الجسم المختلفھ الرأسیھ 

، وأن المالكم الذى یمتلك القدره على االحتفاظ واألفقیھ 
بالتوازن الحركى ، یستطیع تنفیذ الحركات المركبھ ذات 
التوافق المعقد بصوره فعالھ ، وبالتالى االرتقاء بفعالیھ 

   )١٨٥  :  ٢٤ ) ( ١٤١ :  ٩(األداء المھارى  

 Baumgartnerویذكر بامجارتنر ، جاكسون 
&  Jacksohn  كار،  م ١٩٩٩ Carr م ،، ١٩٩٤

أن التوازن ضمن العناصر الحركیھ التى یجب مراعاتھا 
عند تدریب أى مھارات حركیھ وذلك ألن التوازن أحد 

المكونات األساسیھ للمھاره الحركیھ ، وال یمكن أن تؤدى 
مھاره ریاضیھ بصوره سلیمھ إذا لم ترتبط بصفھ التوازن 

                                                     ) .  ٨٨  :  ٢٧ ) (  ٢٣١ :  ٢٦. ( الحركى 

 أن سرعھ استعاده ١٩٨٤ویؤكد دمحم طلعت  
التوازن الحركى من حالھ فقد الوعى نتجھ ارتفاع كفاءه 
تحمل جھاز حفظ التوازن ألداء االستجابات السریعھ یلعب 
دورا ھاما وأساسیا فى سرعھ استراد الالعب للقدره على 

   ) .٢٠ :  ٢١. ( تحكم فى الحركھ السیطره وال

، )م ١٩٩٣( یتفق كال من صالح السید قادوس 
أن الھجوم ) م ٢٠٠٥( وعبد الفتاح فتحى خضر وأخرون

المضاد ھو أحد األسالیب الخططیة الھامة الذى یعتمد 
علیة الالعب دائما فى االنتقال إلى المرحلة الھجومیة ، 

 اللكمات المضادة ویبنى المالكم ھجوم المضاد أساسا على
المرتبطة بالحركات الدفاعیة ، وتھدف عملیة ربط 
اللكمات المضادة بالحركات الدفاعیة إلى تفادى وتجنب 
لكمات المنافس الھجومیة بواسطة الحركات الدفاعیة 
المناسبة لة وربطھم باللكمات الھجومیة المضادة 

( المناسبة إما فى نفس الوقت مع الحركات الدفاعیة
( ، وإما بعد الحركات الدفاعیة مباشرة )  مقابلةلكمات

، وتتطلب أسالیب الھجوم المضاد أن ) لكمات جوابیة 
یكون الالعب على قدر كبیر من المرونة والرشاقة حتى 
یتمكن من سھولة وسرعة استخدام قدراتة المھاریة 
والحركیة فى مفاجئة المنافس بالھجوم المضاد بدقة 

  )١٢٩ ، ١٢٨ : ١٥ (،) ٣٧٥: ١٠. ( وفاعلیة

م على أن ریاضھ ٢٠٠٦یوضح سامى محب 
المالكمھ واحده من الریاضات التى تتمیز عن غیرھا من 
أنواع األنشطھ الریاضیھ األخرى بالتغیر السریع  فى 
األداء الحركى من خالل الحركات الفنیھ المختلفھ للزاعین 
والرجلین والجذع ، والتى تتمیز بالتوافق الدینامیكى 

ممیز بالسرعھ والدقھ والقوه مع اإلحتفاظ بالتوازن ال
الحركى ، لكى یتمكن المالكم من تسدید اكبر عدد من 
اللكمات ، والعمل على ربطھا بوسائل الدفاع المختلفھ 
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واتقان أسلوب الھجوم المضاد طبقا للخصائص 
  .    واإلمكانات البدنیھ والفنیھ الممیزه لكل مالكم 

  )١٢٧  : ٧.   (   

ًنظرا لوجود كل ھذه العالقات المتداخلة و

والمركبة كان البد من إتباع األسس العلمیة السلیمة فى 
التدریب على اللكمات بجمیع أنواعھا وخاصة اللكمات 
بانواعھا المختلفة نظرا ألھمیتھا القصوى، وكذلك 
ضرورة التدریب علیھا فى شكل جمل لكمیة، حیث أنة 

 اللكمات الفردیة بصورة فى مباریات المالكمة تستخدم
نادرة إذا ما قورنت باللكمات الزوجیة أو مجموعات 

  .اللكمات األخرى

كما أن الھجوم المضاد یعتبر أحد أنواع الھجوم  
الرئیسیة الذى یعتمد علیھا العبى المالكمھ فى  
الحصول  علي العدید من النقاط أثناء المباراه ، وقد 

خیره  بشكل ملحوظ ظھر ذلك خالل  السنوات العشر اال
أثناء البطوالت  الدولیة والعالمیھ  حیث تمیز  الالعبون  
الفائزون بالمراكز المتقدمھ  فى  ھذه البطوالت  

ویرجع  .باجادتھم االسالیب الھجوم المضاد  المختلفھ ،
الباحث ذلك الى ارتفاع شدة وحدة عملیة التنافس 

رعة تنفیذ وارتفاع مستوي األداء المتمثل  فى  زیادة س
المھارات الدفاعیة والھجومیھ  المضاده  والقدرة علي 
الربط بین  الدفاع والھجوم  واالستغالل  األمثل  لكل 

  إمكانات وقدرات المالكم  البدنیة والمھاریھ  والخططیھ

ومن خالل عمل الباحث كمدرب دولى للمالكمھ 
ومن خالل متابعتھ للبطوالت المحلیھ والدولیھ التى تقام 
فى مصر والعالم الحظ السرعھ الفائقھ لألداء فى 

  .المباریات المالكمھ والتى یستغرق فیھا األداء الحركى 

ًونظرا للسرعة الفائقة لألداء فى مباریات 

المالكمة والتى یستغرق فیھا األداء الحركى جزء من 
الثانیة، لذا یجب على المالكم تعدیل وضع الجسم مع 

كى لیتناسب مع األداء الحركى االحتفاظ بالتوازن الحر
بأقصى سرعة، ومن ھنا  الجدید لنوع اللكمات الموجھة

وجب علینا قیاس سرعة أداء اللكمات كمفردات وكجمل 

لكمیة، قید البحث، تأثیر بعض التدریبات التوازن الحركى 
  .على فاعلیھ الھجوم المضاد لمالكمى المنتخب القومى

من البطوالت ومن خالل متابعة الباحث  للعدید 
المحلیة والدولیة وخاصة الدورات االولمبیھ ، باإلضافة 
إلى الخبرة المیدانیة في مجال تدریب المالكمة، فقد الحظا 

)  ث ١٠فقدان التوازن  لمده تقل عن ( حدوث حاالت كبو 
متعددة للمالكمین  في الجوالت الثالثة مقارنة بالجولة 

 حفظ توازنھم كانت األولى والثانیة، وأن عملیة استعادة
ًبطیئة وتستغرق وقتا أطول مما یؤثر بشكل رئیسى على 

نتائج مباریاتھم، والذي قد یرجع إلى ضعف التوازن 
باإلضافة إلى مالحظة انخفاض مستوى . الحركى لدیھم

  الفاعلیة أثناء عملیھ الھجوم المضاد ، وربما 

یرجع ذلك إلى ضعف مستوى اإلعداد البدنى 
ا یؤثر على فاعلیة األداء الحركى خالل والمھارى ، بم

الجوالت األخیرة مقارنة بالجولة األولى، وھذا ما أكدتھ 
، عبدالباسط ١٩٩٤دراستى كل من عادل صبري 

 ودراستى ٢٠٠٥ ، ودراستى دمحم موسى ١٩٩٧جمیل
 ودراستى مصطفى نصر ٢٠١٥جمال  عبد الباسط 

 ٢٠١٢ ، ودراستى دمحم حاتم ٢٠٠٩وحماده عبد العزیز 
 ودراستى السید ٢٠١٨، ودراستى مصطفى نصر  

 ودراستى خالد صادق وایھاب عبد ٢٠١٨مصطفى 
 حیث توصال إلى أن ضعف فاعلیة األداء ٢٠١٨الرحمن 

المھارى یرجع إلى انخفاض مستوى األداء البدنى 
والمھارى وخاصة الھجوم المضاد، وھنا یرجع الباحث  

ؤالء المالكمین انخفاض مستوى نتائج المباریات لدى ھ
  .إلى بعض من ھذه العوامل أو جمیعھا مشتركة

  :هدف البحث
یھدف البحث إلى التعرف على تأثیر بعض تدریبات 
  التوازن الحركي على فاعلیھ الھجوم المضاد للكمات

  لمالكمي المنتخب القومى )   الزوجیة-الفردیة ( 

  :ویتحقق ذلك من خالل" 



  
 
 
 
  

 
 

 

لتوازن الحركى التعرف على تأثیر بعض تدربیات ا -١

وازن و  د الت ن فق ى زم ھ عل ھ التجربی للمجموع

ات  ضاد  للكم وم الم ھ الھج ھ ( فاعلی  -الفردی

  .لمالكمى المنتخب القومى ) الزوجیة

  :فرض البحث

ى -١ ین القبل ین القیاس صائیا ب ة إح روق دال د ف ً توج

د  ن فق ى زم ة ف ة التجریبی دى للمجموع والبع

ضاد  وم الم ة الھج وازن و فعالی ات الت    للكم

 .لصالح القیاس البعدى)   الزوجیة-الفردیة( 

  :  املصطلحات املستخدمة فى البحث 

    Static Balance التوزان الثابت -- ١

ھو قدره الفرد على البقاء فى وضع ثابت عند اتخاذ 
أوضاع معینھ دون اھتزاز أو سقوط بحیث یكون مركز 

  ) . ٥٨   :  ١٣. (ثقل الجسم فوق قاعده اإلرتكاز 

  Dynamic Balance التوزان الحركى -٢

ھو القدره على اإلحتفاظ بتوازن الجسم أثناء تحركھ 
   ) ٢١٢   :  ١.  ( ھو احد أجزاءه من نقطھ إلى أخرى 

  The counter-attack الھجوم المضاد  -٣

ھو قدره المالكم على تلقى ھجوم المنافس ثم القیام 
 الجذع أو الرجلین بحركات دفاعیھ بأستخدام الذراعین أو

ثم الشروع فى تسدید مجموعھ لكمات بسیطھ أو مركبھ 
تجاه الثغره التى نتجت من أداء المالكم لھجومھ وأداء 

 ) ٤٥١  :  ٣. (  مؤدى الھجوم المضاد لحركتھ الدفاعیھ 
  : الدراسات السابقه .

  :  الدراسات السابقة باللغھ العربیھ :أوال 
  )١(جدول       

  الىت تناولت التوازن احلركىالدراسات 
       

١

د  د الحمی عب
( م٢٠١٧دمحم
١٢(  

دریبى  امج ت أثیر برن ت
از  اءة الجھ ى كف عل
ض  دھلیزى وبع ال

  المتغیرات
ة  ة والمھاری البدنی

 لدى العبى المالكمة

یھدف البحث الحالي إلي تصمیم 
دریب امج ت أثیره برن ة ت ى ومعرف

از  اءة الجھ ة كف ى تنمی عل
ض  ى بع ك عل الدھلیزى وأثر ذل
ة  ة والمھاری رات البدنی المتغی
ة  ة عین ي المالكم دى العب ل
.البحث  

 ) ٢٠(  التجربیى
 العب

البرنامج التدریبى القائم على 
ى  وازن أدى إل دریبات الت ت
ي  ث ف ة البح سن عین تح
ارى  ستوى األداء المھ م

ث تراو ث حی د البح ت قی ح
ین  ا ب سن م سب التح ن

)٣٧.٠، %١٠.١٦. (% 

٢

  نصرمصطفى 
   م٢٠١٨

  )٢٣( 

تأثیر بعض تدربیات 
للتوازن الحركى على 

زمن فقد االتزان 
والسلوك الخططى 
 للمالكمین الشباب 

التعرف على تاثیر بعض 
تدربیات التوازن الحركى على 

زمن فقد االتزان والسلوك 
 الخططى للمالكمین الشباب 

 ) ١٠(  ى التجربی
 مالكمین 

ادت التدربیات الخاصھ 
بالتوازن الحركى الى 

تاثیر ایجابى على زمن 
فقد االتزان لدى العینھ 

الدراسھ للمالكمین 
 ٢٤.٤(الشباب بنسبھ 

(%  
أثرت التدربیات الخاصھ 
بالتوازن الحركى 

ایجابیا عبى السلوك 
الخططى لدى عینھ 

الدراسھ من المالكمین 
الشباب 

  ).%٢٢.٨(بنسبھ
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  الدراسات الىت تناولت اهلجوم املضاد:ثانيا 

       

٣ 

  السید مصطفى
  )٩(م٢٠١٨

ویر  أثیر تط ت
سرعة االستجابة 
الحركیة وعالقتھا 
ة األداء  بفاعلی
ضاد  وم الم للھج
ي  دى العب ل

  المالكمة
 

أثیر   ى ت رف عل التع
امج ال دربیى  البرن ت

رعھ  ویر  س ى تط ف
ھ   تجابھ الحركی االس
 لدى العبى المالكمھ

) ١٦(  التجربیى
 مالكم

أظھر البرنامج التدریبى  المقترح  
ھ  ى المجموع ق  عل والمطب

رات   ى متغی سنا ف ھ  تح التجربی
ھ   دى عین ھ  ل تجابھ  الحركی االس

 . الدراسھ
اظھر البرنامج التدریبى المقترح -

ى المجمو ق  عل ھ والمطب ع
رات  ى متغی سنا ف ھ تح التجربی

 .الھجوم المضاد الكمیھ

٤ 

  خالد دمحم صادق
د  اب عب ایھ

  الرحمن
  م٢٠١٨

 )٥(   
 

ض  تأثیر تنمیھ بع
القدرات البصریھ 
ز  ى تركی عل
ھ  اه وفاعلی االنتب
ضاد  وم الم الھج
 للمالكمین الشباب

التعرف على  تأثیر 
تنمیھ بعض القدرات 
البصریھ على تركیز 

لیھ االنتباه وفاع
الھجوم المضاد 

 للمالكمین الشباب

) ٢٢(  التجربیى
 مالكم

دى استخدام التدربیات البصریھ 
المستخدمھ فى البحث الى تحسین 

ملحوظ فى مستوى القدرات 
سرعھ رد الفعل ( البصریھ 

البصري ، التتبع البصرى ، الدقھ 
البصریھ المتحركھ ، توافق العین 

) والید ، السكون البصرى 
نتباه وفاعلیھ الھجوم وتركیز اال

المضاد للمالكمین الشباب أفراد 
 .المجموعھ التجربیھ 

  :        الدراسات السابقة باللغة األجنبية: ثانيا 
  )       ٢(جدول 

       

١ 

شر  ین فلیت ل
 وكرستوفر لونج 

Lain M 
Fletcher 

S Long 
٢٠١٣  

 )29(  

ى  اتج ف ر الن التغی
زان  ى اإلت دره عل الق
دم  ره الق ى ك دى العب ل
سبھ  زین بالن الممی
ر  ضلھ وغی دم الم للق

 المفضلھ

ر  ى التغی رف عل التع
ى  دره عل ى الق اتج ف الن
ره  ى ك دى العب زان ل اإلت
سبھ  زین بالن دم الممی الق
ر  ضلھ وغی دم الم للق

  المفضلھ
 

نھج  الم
 التجریبى 

ب ١٥  الع
 كره قدم

ر االخت ستخدمھ غی ارات الم ب
ھ  ساب امكانی ى ح ادره عل ق
ى  ل ف وازن متماث ود ت وج
سھ  ى الوقت نف القدمین ولكن ف
ھ  ن الحرك ر م ار التمری اختب
ساب  ى ح ھ عل دره كافی ر ق اظھ
دى  وازن ل ى الت تالف ف االخ
دم  ى الق دمین وان العب الق
دم  ى الق ن العب ضل م سر أف اإلی
دم  ساب الق ى ح ن ف اإلیم

 المفضلھ 

٢ 

  ماتیو دانیال 
Daniela C, 
Matteo Z, 

Andrea m, 
Virgilio f f , 
chairella, s 

٢٠١٥  
 )28(   

اد  ى األبع ل ثالث التحلی
سیطره  الستراتجیات ال
ى  وازن لالعب ى الت عل

 النخبھ فى الكاراتیھ 

اتج  ر ن ى أث رف عل التع
التحلیل ثالثى األبعاد على 
ل  وازن داخ ارات الت مھ
 الجمل الحركیھ قید البحث 

ن ھج الم
 الوصفى 

ن ٣  م
ى  العب

 الكاراتیھ 

ارى  ستوى األداء المھ تحسن م
للجمل الحركیھ وتنمیھ السیطره 

 .والتوازن لالعبین 



  
 
 
 
  

 
 

 

  :  إجراءات البحث

  :منهج البحث
استخدم الباحث المنھج التجریبى من خالل تطبیق 

بأسلوب ) التجریبیة(اسلوب المجموعھ الواحده  
بر ذلك مناسبا القیاسین القبلي والبعدى حیث یعت

    .لظروف عینھ  البحث

  :عينة البحث
تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة باختیار   

مالكمین درجة أولى من العبى المنتخب المصرى ) ١٠(
من مالكمي الدرجة ) ١٠( للمالكمة و باإلضافة إلى 

  .األولى من منتخب جامعھ المنصوره كعینھ إستطالعیة

  )  ٣(جدول 
تمع الكلى لعينة البحثتصنيف ا  

   

١ 
مالكمي 
الدراسة 

 االستطالعیة 

   "منتخب جامعھ المنصوره   "
 

١٠ 

   "المنتخب القوى االول "المجموعة 
 ٢ ١٠ التجریبیة

مالكمي 
الدراسة 
 ٢٠ إجمالي العینة األساسیة

  : أدوات وأجهزة البحث 

   تلیفزیون ، فیدیو.  

 یتر لقیاس الطول والوزن جھاز رستام. 

  ث ١/١٠٠ساعة إیقاف ألقرب .  

  أثقال حرة. 

 شریط قیاس  

  كجم٥كرات طبیة وزن  

  مباریات –تدریب ( قفازات مالكمة ( 

 وسادة حائط 

  ثابت ) (  خفیف –ثقیل ( كیس لكم– 

 )متحرك 

 حلقة مالكمة قانونیة 

 وسادة مدرب  

 كرات تنس 

 كرات مترددة وكرات راقصة 

 حبال وثب 

 شرائط الصقة  

  :وسائل مجع البيانات 
استخدم الباحث وسائل متعددة ومتنوعة لجمع   

البیانات بما یتناسب مع طبیعة البحث والبیانات المراد 
الحصول علیھا كاختبارات المكونات البدنیة والمھاریة،  
واختبار فاعلیھ الھجوم المضاد كما استعان الباحث ببعض 

یع المواقف الخططیة، برامج الكمبیوتر لحصر وتقط
  .ومجموعة استمارات لتسجیل البیانات

  :إستمارة تقییم فاعلیھ الھجوم المضاد 

قد قام الباحث بتقیم باستخدام استماره تحلیل فاعلیھ 
الھجوم المضاد باستخدام اربعھ اسالیب مختلفھ السالیب 
اللكم من لكمات فردیھ ولكمات زوجیھ حیث تم اقامھ 



   مجلة كلية التربية الرياضية

 

 
 

ھ الدراسھ قبل وبعد تطبیق البرنامج مباریات بینھم عین
مباراه لكل العب وقد تم  ) ١( التدریبى المقترح عدد 

تصویر ھذه المباریات باستخدام الفیدیو مع استخدام 
برنامج عرض فیدیو متعدد السرعات ومزود بخاصیھ 
التوقف والعرض البطئ وإعاده العرض وذلك التاحھ 

اعلیھ الھجوم امكانیھ استخراج المتغیرات الخاصھ بف
المضاد لالعبین ، وفقد تم عرض الفیدیوھات الى لجنھ 
تحكیم من الحكام الدولین من االتحاد المصرى للمالكمھ 

  . لتقیم الفاعلیھ الھجوم المضاد

  القياسات واالختبارات 
قام الباحث من خالل مسح المراجع العلمیة 
والدراسات السابقة وإستطالع رأى الخبراء باستخالص 

ختبارات البدنیة واختبارات الھجوم المضاد  المناسبة اال
للبحث والتي تم استخدامھا في العدید من الدراسات والتي 
تم ذكرھا في الكثیر من المراجع الرتفاع قیمة المعامالت 

كما تتمیز ھذه االختبارات بقصر زمن أدائھا ، العلمیة لھا
ذھا وسھولة أداء االختبارات وعدم وجود صعوبة في تنفی

  .یوضح ھذه االختبارات) ٤(والجدول رقم 
   ) ٤( جدول 

  وقياس فاعليه اهلجوم املضاد قيد البحث، اإلختبارات البدنية وزمن فقد التوازن 
    

  )٩٤- ٩٣ : ١٩( )متر( الوثب العریض من الثبات  ١

 ).٢٠٨: ٢٠( ) م ١٠ × ٤(ي االرتدادي الجر ٢

  )٣١٨ - ٣١٧: ٢(  اإلنتقال فوق العالمات  ٣

  )٣٢٦ -٣٢٤: ٢٢(  )ث ٣٠(الخطو الجانبى  ٤

 )٢٧٨-٢٧٧ : ١٨( الشد علي العقلة ٥

  )١٦٠ : ١٩(  )  ق ١( الجلوس من الرقود  ٦

 )١٦٠: ١٩( ) ق١(االنبطاح المائل من الوقوف   ٧

  )١٦٢ : ١٧(  )ق١(  حول محور الجسم لمدة الدوران ٨

٩ 

ن 
از

تو
د ال

 فق
من

وز
یھ 

بدن
ت ال

را
تبا

إلخ
ا

 

  )٤٤ : ٢١(  زمن فقد التوازن الحركى 

 ھجوم مضاد مقابل  -١
)                  شمال ( اللكمات الفردیھ 

               
 ھجوم مضاد مقابل  -٢

) یمین ( اللكمات الفردیھ   
 اد مقابل  ھجوم مض -٣

 )   یمین - شمال ( اللكمات الزوجیة 
١٠ 

اد 
ض

الم
وم 

ھج
ھ ال

علی
 فا

ار
ختب

ا
 

   ھجوم مضاد مقابل -٤  
  )  شمال –یمین ( اللكمات الفردیھ 

 

 )٦٢ : ٨(  

  



  
 
 
 
  

 
 

 

  :الراسات االستطالعية للبحث

  :الدراسة االستطالعیة األولى 

أجریت الدراسة االستطالعیة  األولى على عینة 
من مجتمع البحث ولیست ضمن العینة الممثلة 

  : التجریبیة وكان ھدف تلك الدراسة للمجموعة

حساب المعامالت العلمیة لالختبارات قید الدراسة  -

وأجریت ) ٨(، )٧(، )٦(، )٥(ویوضح ذلك جدول 

م  وحتى ٢٠/٧/٢٠١٨فى الفترة من 

  .م  ٢٣/٧/٢٠١٨

  :الدراسة  االستطالعیة الثانیة 

بعد إجراء المعامالت العلمیة لالختبارات قید 
التدریبات التى اشتمل علیھا البرنامج الدراسة تم تقنین 

لتحدید الحمل األقصى لمقدرة أفراد عینة البحث حتى یتم 
تشكیل الحمل المناسب لھم ، كما تم التأكد من سالمة 
األجھزة واألدوات المستخدمة فى البحث وأجریت الدراسة 

م وحتى ٢٥/٧/٢٠١٨االستطالعیة الثانیة فى الفترة من 
  .م  ٢٧/٧/٢٠١٨

  امالت العلمية املع
   ) ٥( جدول 

  معامل الثبات للمتغريات البدنية إلختبار البحث وزمن فقد التوازن 
  ١٠=                     ن

  
   

 
    

 
 

 

 ٠.٩٢* ٠.٠٤ ٢.٥٠ ٠.٠٤١ ٢.٥٢ متر الوثب العریض من الثبات  ١

 ٠.٩٥* ٠.٨٧ ١١.٠٠ ١.١٣ ١١.٢٠ ثانیة )م ١٠ × ٤(الجري االرتدادي  ٢

 ٠.٨٤* ٤.٩٧ ٨٩.٠٠ ٧.٢٤ ٨٩.٥٠ درجھ اإلنتقال فوق العالمات  ٣

 ٠.٩٣* ٥.١٤ ٤١.٥٠ ٥.١٠ ٤٢.٦٠ عدد )ث ٣٠(الخطو الجانبى  ٤

 ٠.٩٤* ٢.٥٩ ٢١.٦٠ ٣.٥٨ ٢٠.٨٠ عدد الشد علي العقلة ٥

 ٠.٨٩* ٣.٢٣ ٤٨.٦٠ ٤.٠٠ ٤٧.٥٠ تكرار )  ق١( رقودالجلوس من ال ٦

 ٠.٨٠* ١.٦٨ ٣٦.٨٠ ٢.٩٧ ٣٦.٢٠ تكرار ) ق١(االنبطاح المائل من الوقوف  ٧

 ٠.٩٣* ٤.٧٠ ٤١.٩٠ ٥.٥٥ ٤٠.٨٠ عدد )ق١(الدوران  حول محور الجسم لمدة  ٨

 ٠.٩٦* ١.٦٢ ٥.٦٨ ١.٦٩ ٥.٤٨ ثانیھ زمن فقد التوازن الحركى  ٩

 ٠.٥٧٦) =  ٠.٠٥(لجدولیة عند مستوى   ا) ر( قیمة *



   مجلة كلية التربية الرياضية

 

 
 

أن ھناك ارتباط طردي ) ٥(یتضح من جدول رقم 
 بین التطبیق األول ٠.٠٥دال عند مستوى معنویة 

والتطبیق الثاني لالختبار على عینة الدراسة 
حیث انحصرت قیم معامالت االرتباط ما بین ، االستطالعیة

  . قید البحث مما یدل على ثبات االختبارات ٠.٩٦: ٠.٨٠
   ) ٦( جدول 

  ١٠=ن                           معامل الثبات لفعالية اهلجوم املضاد                                                        
  

   
    

 
 

  م مضاد مقابل ھجو ١
 ٠.٩٣* ٠.٤٥٤١٢ ٦.٧٢ ٠.٥٣٣٧٥ ٦.٦٦ )شمال ( اللكمات المستقیمة

اللكمات 
  ھجوم مضاد مقابل  ٢ الفردیھ

 ٠.٨٢* ٠.٣١٩٠٣ ٦.٢٢ ٠.٤١٣٦٦ ٦.٢٠ )یمین  ( اللكمات المستقیمة

ھجوم مضاد مقابل اللكمات  ٣
اللكمات  ٠.٨٧* ٠.٦٣٥٠٠ ٦.٥١ ٠.٧٨٠٠٣ ٦.٤٢ )  یمین - شمال ( المستقیمة

ھجوم مضاد مقابل اللكمات  ٤ الزوجیھ
 ٠.٨٧* ٠.٣٦٨٧٨ ٦.٣٦ ٠.٤٣٩٨٢ ٦.٣٧ )  شمال -یمین ( المستقیمة

  ٥٧٦) = . ٠.٠٥( الجدولیة عند مستوى  ) ر( قیمة *

أن ھناك ارتباط طردي ) ٦(یتضح من جدول رقم 
 بین المجموعھ الممیزه ٠.٠٥دال عند مستوى معنویة 

لى عینة والمجموعھ  الغیر ممیزه  لالختبارات ع
حیث انحصرت قیم معامالت ، الدراسة االستطالعیة

مما یدل على ثبات ٠.٩٣: ٠.٨٢االرتباط ما بین
  .االختبارات  قید البحث

  الصدق 

لالختبارات ) صدق التمایز(تم إیجاد معامل الصدق 
للتعرف علي " ت"قید البحث عن طریق تطبیق إختبار 

العبین من  ١٠معنویة الفروق بین متوسطات االختبارات 
العبى الدرجة األولى من منتخب جامعة المنصوره كعینة 
إستطالعیة الذین اشتركوا في بطولة االجمھوریة لدرجة 
االولى بنتائج عشرة مالكمین من المالكمین المتمیزین 
الحاصلین علي المركز المتقدمھ  في نفس البطولة كما 

  ).١٠(ھو موضح في جدول رقم 

  )  ٧(جدول 
للمتغريات البدنيه وزمن فقد التوازن بني العىب املنتخب ) التجربيى ( ل الصدق التمايز حساب معام

  ١٠= ٢ن= ١القومى والعىب املنتخب جامعه املنصوره                  ن 
  

  
    

  

 ٥.٨٦٦* ٠.٣٣ ٠.٢٠ ٢.٢٥ ٠.٠٨٧ ٢.٥٨ )متر( من الثباتالوثب العریض ١
 ٣.٧٦٥* ٠.٦٠ ٠.٩٩ ١٠.٩٠ ٠.٩٤ ١٠.٣٠ )م ١٠ × ٤(الجري االرتدادي  ٢

 ٣.٣٥٤* ١٠.٠٠ ٨.٥٦ ٨٨.٠٠ ٣.٤٩ ٩٨.٠٠ اإلنتقال فوق العالمات ٣
 ٨.٠٦٤* ١١.٢٠ ٢.٣٥ ٣٣.٧٠ ٤.١٧ ٤٤.٩٠ )ث ٣٠(الخطو الجانبى  ٤
 ١٠.٦٧٢* ١١.٥٠ ١.٦٦ ١١.٩٠ ٢.٦٣ ٢٣.٤٠ الشد علي العقلة ٥
 ٦.٥٩٦* ١٢.٦٠ ٥.٥٨ ٣٨.٩٠ ١.٩٧ ٥١.٥٠ ) ق ١( الجلوس من الرقود  ٦
 ٢.٧١٤* ٢.٤٠ ٣.٥٨ ٣٥.٢٠ ١.٦٤ ٣٧.٦٠ )ق١(االنبطاح المائل من الوقوف ٧
 ٦.٤١٠* ٨.٨٠ ٤.٢٣ ٣٤.٨٠ ٣.٧٤ ٤٣.٦٠ )ق١(الدوران  حول محور الجسم لمدة  ٨
 ٧.٩٢٢* ٢.٩٨ ٠.٧٤ ٦.٩٩ ١.١٢ ٤.٠١ ى زمن فقد التوازن الحرك ٩



  
 
 
 
  

 
 

 

 ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة )  ت (قیمة = 

٢.٠٨٦  

أن جمیع قیم اختبار ت ) ٧(یتضح من جدول رقم 
 وأن جمیع ١٠.٦٧ ، ٢.٧١قید البحث تترواح ما بین 

 مما یؤكد صدق ٠.٠٥ھذه القیم ذات داللة عند مستوي 
ھذه االختبارات فیما وضعت من أجلھ وأنھا یمكن أن 

  تفرق بین المالكمین المتمیزین والمالكمین األقل تمیزا 

   ) ٨( جدول 
  لفعالية اهلجوم املضاد بني العىب املنتخب القومى ) التجربيى ( عامل الصدق التمايز  حساب م

  ١٠= ٢ن= ١منتخب جامعه املنصوره              ن  والعىب                                         
  

   
    

  

 ٢.٩٧٩* ٠.٧٩٠٠٠ ٠.٥٣ ٦.٦٠ ٠.٤٩ ٧.٤٥ )شمال ( اللكمات المستقیمة  ١
 ٤.٦٥٠* ١.٢٢٠٠٠ ٠.٤١ ٦.٢٠ ٠.٥٧ ٧.٤٢ )یمین  ( اللكمات المستقیمة  ٢ اللكمات الفردیھ

    اللكمات المستقیمة ٣
 ٤.٤٩٤* ١.٥٢٠٠٠ ٠.٧٨ ٦.٤٢ ٠.٧٢ ٧.٩٤ )  یمین -شمال    ( 

 اللكمات االزوجیھ
    اللكمات المستقیمة ٤

 )  شمال  - یمین    ( 
٣.٧٣١* ١.١٤٠٠٠ ٠.٤٣ ٦.٣٧ ٠.٧٧ ٧.٥١ 

 ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة )  ت ( قیمة = 

٢.٠٨٦  

أن جمیع قیم االختبارات ) ٨(یتضح في جدول رقم 
ین ا ب رواح م ث تت د البح   قی

د٤.٦٥ ، ٢.٩٧ ة عن یم ذات دالل ذه الق ع ھ   وأن جمی
ستوي  ا ٠.٠٥م ارات فیم ذه االختب دق ھ د ص ا یؤك  مم

ین  ین المالكم رق ب ن أن تف ا یمك ھ وأنھ وضعت من أجل
  .المتمیزین والمالكمین الغیر ممیزین 

 :الربنامج املقرتح 

  : ھدف البرنامج 

تأثیر بعض "یھدف البرنامج المقترح إلى تعرف 
التدریبات التوازن الحركى على  فاعلیة الھجوم المضاد 

  مالكمى المنتخب القومى ل

   : أسس وضع البرنامج المقترح 

فى ضوء ھدف البحث ، قام الباحث بتقسیم أسس ومعاییر 

  :وضع البرنامج إلى اآلتى 

  .أن یحقق البرنامج الھدف الذى وضع من أجلھ  -

  .توافر عوامل األمن والسالمة أثناء تطبیق البرنامج  -

ة  - با لطبیع امج مناس صائص ًأن یكون محتوى البرن وخ

  .المرحلة السنیة قید البحث 

  .ًأن یكون البرنامج متكامال خالل مراحلھ المختلفة  -

راد  - ین أف ة ب روق الفردی ا للف ًأن یكون البرنامج مراعی

        .عینة البحث 

سھل - - ھ من ال د تطبیقی درجا عن امج مت  أن یكون البرن

  . إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب

ات واألدوات  - ة توافر االمكان بة لطبیع زة المناس واألجھ

 البرنامج 
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  :خطوات تصميم الربنامج املقرتح 

   تم تحدید محتوى التدریبات االتوازن الحركى قید البحث 

في ضوء المھارات الحركیة قید البحث وما 
یناسبھا من مواقف خططیة، تم اختیار وبناء التدریبات 
التوازن الحركى  للمھارات الحركیة وبذلك یتضمن 

یات التوازن الحركى المستخدم قید البحث لتنمیة تدرب
مرفق . الھجوم المضاد  فى اتجاه واحد فى نفس الوقت 

 )٢(   

  :الفترة الزمنیة للبرنامج 

تم تحدید الفترة الزمنیة للبرنامج المقترح لمدة 
 وحدات ٥ أسبابیع وبواقع ٨شھرین تحتوى على 

حیث یتم ًتدریبیة أسبوعیا، بمعدل وحدة تدریبیة یومیا 
 – األحد –السبت ( تدریب المجموعھ التجریبیة أیام  

بواقع وحدة تدریبیة فى )  األربعاء – الثالثاء –االثنین 
الیوم الواحد حیث یتم تقسیم التدریب لالعبى المنتخب 
إلى الجزء الخاص بتنمیة القدرات البدنیة والوظیفیة 
 ویتم التدریب علیھ صباحا تحت إشراف المدیر الفنى

والجزء الخاص بتنمیة القدرات ، للمنتخب القومى
المھاریة والخططیة یتم التدریب علیھ مساءا ویقوم 
الباحث بتطبیق البرنامج الخاص بھ فى ھذا الجزء على 

  .  أفراد المجموعة التجریبیة فقط

  :زمن الوحدة الیومیة 

 ق مقسمة ١٢٠تم تحدید زمن الوحدة الیومیة بمدة 

  .الیومیة على أجزاء الوحدة 

  راعى الباحث مبادئ حمل التدریب فى تشكیل زمن

 .البرنامج 

  دریبي امج الت ى للبرن زمن الكل  ق  أي ٤٨٠٠=ال

 . ساعة للبرنامج التدریبي ٨٠بمعدل 

  ة ام التدریبی ى األی دریب عل ل الت ع حم م توزی ت

  ) ٢:١( للبرنامج بتشكیل درجة الحمل 

  القیاسات القبلیة

ات الق راء القیاس م إج ة ت راد عین ة ألف بلی
ث ة (البح ھ التجریبی رق ) المجموع ى لف المركز األولیمب ب

ام  ات عشرة أی ذه القیاس تغرقت ھ ادى واس القومیة  بالمع
 العمر التدریبي – الوزن – الطول –السن :(واشتملت على

ة – ارات البدنی ة – االختب ارات االمھاری ار – االختب اختب
  ).م المضاد  إختبار فاعلیھ الھجو–التوازن الحركى 

  وتم أجراء القیاسات القبلیھ الفراد عینع البحث
بكلیھ التربیھ الریاضیھ جامعھ ) المجموعھ الضابطھ  ( 

المنصوره واستغرقت ھذه القیاسات ثالثة أیام واشتملت 
 – العمر التدریبي – الوزن – الطول –السن :(على

 اختبار – االختبارات االمھاریة –االختبارات البدنیة 
  ). إختبار  فاعلیھ الھجوم المضاد–توازن الحركى ال

 :البرنامج التدریبى

  : فیما یلي عرض توزیع أجزاء الوحدة التدریبیة وتشمل
  :اجلزء التمهيدي أو االعدادى

 . اإلعداد البدني العام- ٢ . اإلحماء-١

: الجزء االساسى أو الرئیسي  

   . اإلعداد البدني الخاص-١

 عداد الخططى  اإلعداد المھارى واإل-٢
  :اجلزء اخلتامي او النهائي

  . تمرینات لخفض درجة حرارة الجسم-١

 . تمرینات إطاالت واسترشات للعضالت-٢

  :القیاس البعدى



  
 
 
 
  

 
 

 

تم إجراء القیاس البعدىفى الفترة من 
م، وقد روعى أن یتم ٥/١٠/٢٠١٨م إلى ٢/١٠/٢٠١٨

جمیع القیاسات على نحو ما تم إجراءه فى القیاس 
  القبلى

  :معالجات اإلحصائیةال

قام الباحث بأجراء المعالجات اإلحصائیة من خالل 

  :وتمثلت في األتي، SPSS،EXCELبرنامج 

 . االنحراف المعیاري-. المتوسط الحسابي-

 . معامل االلتواء-. الوسیط-

 .  نسبة التحسن - . معامل ارتباط بیرسون-

  )  .ت (    اختبار - 

  :عرض نتائج فرض البحث 
 –القبلي (روق بین متوسط القیاسیین توجد ف

للمجموعة التجربیھ  في متغیرات زمن فقد ) البعدى
  :          التوازن الحركي وفاعلیھ الھجوم المضاد قید البحث

   ) ٩(جدول 
  للمجموعة التجربيه   )  البعدى–القبلي (داللة الفروق بني متوسط القياسيني 

            يف  متغريات فاعليه اهلجوم املضاد
  ١٠=٢ن= ١                                                                      ن 

  
   

    
  

التوازن 
 الحركي

 ٧.٢٣* ١.٤٧ ١.١٢ ٤.٠٠ ١.٦٩ ٥.٤٨ زمن فقد التوازن الحركى  ١

  )شمال(اللكمات المستقیمة  ٢
 

١١.٢٧* ١.٢٠ ٠.٢٦ ٨.٣٠ ٠.٣٢ ٧.١٠ 
اللكمات 
 الفردیھ

  )یمین( اللكمات المستقیمة  ٣
 ٥.٨٤* ٠.٧٥ ٠.٢٣ ٨.١٧ ٠.٥٨ ٧.٤٢ 

٤ 
    اللكمات المستقیمة

  )  یمین- شمال    (
 

٤.٠٩* ٠.٤٩ ٠.٤٨ ٨.٤٣ ٠.٧٢ ٧.٩٤ 
اللكمات 
 االزوجیھ

٥ 
  ة   اللكمات المستقیم

  )  شمال- یمین     (
 

٤.٣٥* ٠.٩٠ ٠.٤٠ ٨.٤١ ٠.٧٨ ٧.٥١ 

 ٠.٠٥(الجدولیة عند مستوى معنویة  ) ت ( قیمة  (

 =٢.٢٢٨  

ًوجود فروق دالة إحصائیا  ) ٩( تضح من جدول

للمجموعة )  البعدى–القبلي (بین متوسط القیاسیین 

التجریبیة في متغیرات فاعلیھ الھجوم المضاد قید البحث 
 المحسوبة فى  )ت(القیاس البعدى حیث أن قیملصالح 

  .متغیرات فاعلیھ الھجوم المضاد أكبر من قیمتھا الجدولیة
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   )١٠( جدول 
للمجموعة التجربية يف متغريات زمن فقد التوازن احلركي )  البعدى–القبلي ( نسب التحسن بني القياس 

  و فاعليه اهلجوم املضاد  
  ١٠=٢ن= ١                                            ن                            

  
   

    
 

التوازن 
  %٢٧.٠١ ١.١٢ ٤.٠٠ ١.٦٩ ٥.٤٨ زمن فقد التوازن الحركى  ١ الحركي

  )شمال(اللكمات المستقیمة  ٢
 ١٦.٩٠ ٠.٢٦ ٨.٣٠ ٠.٣٢ ٧.١٠% 

اللكمات 
 الفردیھ

  )یمین( اللكمات المستقیمة  ٣
 

١٠.١١ ٠.٢٣ ٨.١٧ ٠.٥٨ ٧.٤٢% 

  )  یمین-شمال(اللكمات المستقیمة  ٤
 

٦.١٧ ٠.٤٨ ٨.٤٣ ٠.٧٢ ٧.٩٤% 
اللكمات 
 االزوجیھ

٥ 
  )  شمال- یمین(اللكمات المستقیمة 

 ١١.٩٨ ٠.٤٠ ٨.٤١ ٠.٧٨ ٧.٥١% 

وللكمات % ) ١١.٩٨( بة للتحسن كانت لزمن فقد التوازن الحركي ومقدارھا أن أعلى نس)  ١٠(یتضح من جدول 
   % ) .٦.١٧( ومقدارھا     )  یمین - شمال ( وأقل نسبة اللكمات الزوجیھ %)  ١٦.٩٠(ومقدارھا ) شمال ( الفردیھ 
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بية فى زمن فقد التوازن و فعاليه للمجموعة  التجري)  البعدى–القبلي (الفروق بني متوسط القياسيني 
  اهلجوم املضاد

  )١(شكل 
) ١(واالشكال رقم ) ١٠-٩(یتضح من الجداول 

وجود نسب للتحسن للمجموعة التجریبیة فى زمن فقد 
ھجوم : التوازن الحركي وفاعلیھ الھجوم المضاد  

، ھجوم مضاد ) شمال ( مضاد مقابل  اللكمات الفردیھ 
، ھجوم مضاد مقابل  ) یمین  ( ھ مقابل  اللكمات الفردی

، ھجوم مضاد مقابل  ) شمال یمین ( اللكمات الزوجیھ 
، قید البحث وقد بلغت )یمین شمال( اللكمات الزوجیھ 

  نسب التحسن لتلك االختبارات على التوالى 

) ١١.٩٨(، %)٦.١٧(، %)١٠.١١.(%  

أن معظم ) ٢٠٠٣(یتفق عصام عبد الخالق 
اده الناجحھ ھى التى یتم الحركات الھجومیھ المض

تنفذھا بعد أداء الحركات الدفاعبھ الناجحھ أو ھى 
الحركات التى یتم تنفیذھا مباشره مع نھأیات الحركات 
الدفاعیھ بحث تكون نھایات الحركات الدفاعیھ بدایات 

   )٣٨  :  ١٦. ( الحركات الھجومیھ 

م إلى ضرورة ١٩٨٩یتفق  عبد الحمید أحمد 
 سرعة الحركات في المالكمة ألنھا تحتل االھتمام بتنمیة

أھمیة كبیرة، فمبادأة الالعب بتسدید اللكمات والقیام 
بالحركات الدفاعیة وسرعة شن الھجوم أو الھجوم 
المضاد قبل المنافس، من أھم عوامل تحقیق الفوز فى 
المباراة، حیث یتوقف نجاح ھذه الحركات والمھارات 

ة والدقة في األداء بدرجة كبیرة على السرعة الخاطف

  .الفني المناسب ألوضاع اللكم المتغیرة والمتالحقة
 )٩٢ : ١١(   

م على أن سرعة رد ١٩٨٩یؤكد عبد الحمید أحمد 
الفعل ذات أھمیة كبیرة ألداء المالكم في حالتى الھجوم 
والدفاع، فنجاح تحقیق الحركات الھجومیة یتوقف على 

كشوف من جسم قدرة المالكم، على مالحظة المكان الم
المنافس والسرعة الفائقة في استغالل ھذه الفرص 
واختیار التوقیت المناسب للقیام بالھجوم وتسدید اللكمات 
مع الحرص الشدید من لكمات المنافس المضادة ویحتاج 
العب المالكمة إلي سرعة رد الفعل وخاصة في حالة 

   )٩٢ : ١١. ( الدفاع 

م ، ٢٠٠٢ویضیف كل من سامح عبد الرؤوف 
م ، عبد الفتاح ١٩٩٧إسماعیل حامد وآخرون 

م نقال عن كل من  تشامب توماس ونید ١٩٩٦خضر
بیوموند، كابى كورتز أن المھارات الدفاعیة في المالكمة 
من أھم العوامل التي تؤثر على نتیجة المباراة، حیث أن 
فاعلیة استخدام ھذه المھارات ونجاحھا یتوقف على مدى 

المھارات وكذلك على مدى   استخدام ھذهقدرة المالكم فى
قدرتھ على الربط بین مختلف أشكال ھذه الدفاعات ضد 
أنواع اللكمات المتعددة والمسددة إلیھ، والذى یتمیز كل 
نوع منھا بخصائصھ المنفردة والتى تتطلب مھارة دفاعیة 
تختلف باختالف تلك اللكمات وكذلك القدرة على ربطھا 

7.5

8

8.5

)  یمین -شمال(اللكمات الزوجیھ 
القیاس القلبى 
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9
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   ) ١٢٨ : ٤ ) ( ١١٨ : ١٣. ( بالھجوم المضاد
 )٢٥٨ : ٦ (   

بأن ) م ١٩٩٧( ویشیر إسماعیل حامد وأخرون 
الھجوم المضاد ھو كافة الطرق والوسائل التى یستعین 
بھا المالكم فى السرعة والثقة والمھارة وخداع 
المنافس ، لتسدید لكمة أو مجموعة اللكمات حاملة لنقل 

لكم ، لیتحقق الجسم وموجھة فى المنطقة المصرح بھا ل
لة الفوز فى المباراة ، حیث أن الھجوم الناجح فى 

ھو الذى ال یفقد فیة المالكم توازنة من حیث : المالكمة 
قدرتة الدفاعیة وأیضا قدرتة الھجومیة المضادة ، وذلك 

وأیضا  بما یتناسب مع قدرتة من حیث قدرتة الدفاعیة
قدرتة قدرتة الھجومیة المضادة ، وذلك بما یتناسب مع 

الخاصة وقدرات منافسة ، یؤدى الھجوم فى منطة اللكم 
الطویل وال یعتمد الھجوم على إتقان المالكم لفن تسدید 
اللكمات ، وإجادتة للدفاع ووسائل المتقدمة فحسب 
وإنما على إیجادتة باستخدام المھارات الخداعیة سواء 

  ) ١٢٠ : ٤. (كان بالزراعین أو بالجذع أو بالقدمین 

إلى ضرورة  ) ١٩٨٩( عبد الحمید أحمد یشیر
االھتمام بتنمیة سرعة الحركات في المالكمة ألنھا تحتل 
أھمیة كبیرة، فمبادأة الالعب بتسدید اللكمات والقیام 
بالحركات الدفاعیة وسرعة شن الھجوم أو الھجوم 
المضاد قبل المنافس، من أھم عوامل تحقیق الفوز فى 

ذه الحركات والمھارات المباراة، حیث یتوقف نجاح ھ
بدرجة كبیرة على السرعة الخاطفة والدقة في األداء 

. ( الفني المناسب ألوضاع اللكم المتغیرة والمتالحقة
٩٢ : ١١(   

،  )١٩٩٣(   ویتفق كال من صالح السید قادوس 
  )٢٠٠٥( وعبد الفتاح فتحى خضر وأخرون 

أن الھجوم المضاد ھو أحد األسالیب الخططیة 
لذى یعتمد علیة الالعب دائما فى االنتقال إلى الھامة ا

المرحلة الھجومیة ، ویبنى المالكم ھجوم المضاد 
أساسا على اللكمات المضادة المرتبطة بالحركات 

الدفاعیة ، وتھدف عملیة ربط اللكمات المضادة بالحركات 
الدفاعیة إلى تفادى وتجنب لكمات المنافس الھجومیة 

 المناسبة لة وربطھم باللكمات بواسطة الحركات الدفاعیة
الھجومیة المضادة المناسبة إما فى نفس الوقت مع 

  ، ) لكمات مقابلة( الحركات الدفاعیة

  لكمات ( وإما بعد الحركات الدفاعیة مباشرة 
، وتتطلب أسالیب الھجوم المضاد أن یكون ) جوابیة 

الالعب على قدر كبیر من المرونة والرشاقة حتى یتمكن 
ة وسرعة استخدام قدراتة المھاریة والحركیة من سھول

. ( فى مفاجئة المنافس بالھجوم المضاد بدقة وفاعلیة
١٢٩ ، ١٢٨ : ١٥(، ) ٣٧٥: ١٠(  

بأن  ) ١٩٩٧( ویشیر إسماعیل حامد وأخرون 
الھجوم المضاد ھو كافة الطرق والوسائل التى یستعین 

س بھا المالكم فى السرعة والثقة والمھارة وخداع المناف
، لتسدید لكمة أو مجموعة اللكمات حاملة لنقل الجسم 
وموجھة فى المنطقة المصرح بھا للكم ، لیتحقق لة الفوز 

ھو : فى المباراة ، حیث أن الھجوم الناجح فى المالكمة 
الذى ال یفقد فیة المالكم توازنة من حیث قدرتة الدفاعیة 

مع وأیضا قدرتة الھجومیة المضادة ، وذلك بما یتناسب 
قدرتة من حیث قدرتة الدفاعیة وأیضا قدرتة الھجومیة 
المضادة ، وذلك بما یتناسب مع قدرتة الخاصة وقدرات 
منافسة ، یؤدى الھجوم فى منطة اللكم الطویل وال یعتمد 
الھجوم على إتقان المالكم لفن تسدید اللكمات ، وإجادتة 
للدفاع ووسائل المتقدمة فحسب وإنما على إیجادتة 

خدام المھارات الخداعیة سواء كان بالزراعین أو باست
  ) .١٢٠  : ٤. (بالجذع أو بالقدمین 

كما یرجع الباحث ھذا التقدم إلي تأثیر البرنامج 
، التدریبي للمنتخب الذى ساھم في تحسین ھذه المتغیرات

والي التدریب المنتظم الذي خضعت لھ العینة،  كما یرجع 
المضاد  إلى التدریبات الباحث التحسن فاعلیھ الھجوم 

التوازن الحركى  التى خضعت لھا عینة البحث حیث بلغت 



  
 
 
 
  

 
 

 

نسبة التحسن بین القیاس القبلى والبعدى للمجوعة 
 التجربیھ 

بناءا علي ما سبق یري الباحث أن الفرض الثانى  
توجد فروق بین متوسط : قد تحقق والذي ینص علي 

تجربیھ في للمجموعة ال)  البعدى–القبلي (القیاسیین 
  متغیرات البدنیة وفاعلیة الھجوم المضاد اللكمات 

  ) .الزوجیة -الفردیة( 

  :االستنتاجات
في حدود منھج البحث، والعینة التي طبق   

علیھا البحث واإلمكانات المتاحة وفي ضوء األھداف 
والفروض واألدوات المستخدمة وما تم تنفیذه من 

طبق أمكن إجراءات تطبیق البرنامج التدریبى الم
  : التوصل إلي االستنتاجات التالیة

ا  -١ ى إیجابی التوازن الحرك أثرت التدربیات الخاصھ ب

على زمن فقد االتزان والتوازن الحركي للمالكمین 

ى  ھ للمالكم ھ الدراس دى عین ضاد ل وم الم في الھج

سبھ  ومى بن ب الق ى والمنتخ ھ االول ( الدرج

١١.٢٧(% 

 إلي تحسین تحسن التوازن الحركي للمالكمین أدي -٢

 )  الزوجیة –الفردیة ( الھجوم المضاد لللكمات 

  :التوصيات

في ضوء االستنتاجات التي أسفرت عنھا الدراسة 

  :یوصى الباحث بما یلي

ى  -١ ى ف وازن الحرك دربیات الت تخدام ت إس

ى  ھ بالعب ھ الخاص ھ والتدربی امج التعلیم البرن

 .المالكمھ 

الیب  -٢ ائل وأس وع وس ام بتن روره اإلھتم ض

ى تطوی ھ ف ر التوازن الحركى لما لھا من أھمی

وم  ومى والھج ى الھج سین األداء الخطط تح

 .المضاد 

شاط  -٣ ین بن دربین المھتم رات للم ة محاض إقام

ة  الیب الخططی دث األس دادھم بأح ة إلم المالكم

 .التى تم التوصل إلیھا 

وازن -٤  إجراء المزید من األبحاث بتطبیق تدربیات الت

ع المرا ى جمی ى  عل ة الحرك سنیة المختلف ل ال ح

) الفردیة والزوجیة(وفاعلیھ الھجوم المضاد اللكمات 

ى  ستوى الخطط ام بالم ة لإلم ة المالكم ى ریاض ف

  لالعبین فى المستویات المختلفة

  :أوال املراجع العربية

 ، األسس التدریب الریاضىأبو العال أحمد عبد الفتاح  .١

 م١٩٩٧الفسیولوجیھ ، دار الفكر العربى ، 

ى  ؤاد الشاذلى أحمد ف .٢ یھ ف وعھ الریاض الموس

 ، منشاه المعارف ، اإلسكندریھ بیومیكانیكا اإلتزان ، 

،٢٠٠٩ 

مبادئ تعلیم المالكمة لطالب  إسماعیل حامد عثمان  .٣

یة ة الریاض ة التربی یة كلی ة الریاض ة التربی ، كلی

 م ١٩٩٧للبنین، جامعة حلوان ، 

یم ، .٤ ز غن د العزی ان ، دمحم عب د عثم ماعیل حام  إس

تعلیم  ضیاء الدین دمحم أحمد، عاطف مغاوري شعالن

ة اھرة ، وتدریب المالكم سعادة ، الق ة دار ال  ، مطبع

  .م ١٩٩٧

أثیر  خالد دمحم صادق ایھاب عبد الرحمن  .٥ ت

اه  ز االنتب ى تركی صریھ عل درات الب ض الق ھ بع تنمی

وفاعلیھ الھجوم المضاد للمالكمین الشباب ، المجلھ 
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ون ا وم وفن ھ لعل ھ العلمی ھ تربی ھ ، كلی لریاض

 م ٢٠١٨ریاضیھ للبنات ، جامعھ حلوان ، 

معامل التحمل وفاعلیة سامح عبد الرؤوف محمود .٦

األداء الفني لمالكمي الدرجة األولى طبقا لمستوى 

ة نتائج المباریات  ة العلمی  ، بحث منشور ، المجل

ة  ة التربی ع ، كلی دد الراب للبحوث والدراسات ، الع

 .م ٢٠٠٢قناة السویس ، الریاضیة ، جامعة 

ھ ، سامى محب حافظ  .٧ ھ الحدیث المدخل إلى المالكم

  م٢٠٠٦ مكتبھ شجره الدره ، المنصوره ، ، ٢ط 

الم   سامى محب حافظ سعید جمیل عبد الفتاح .٨ ع

صوره  ، ١المالكمھ ، ط  مكتبھ شجره الدره ، المن

   م٢٠١٥،

رعة  السید مصطفى حسن  .٩ ویر س أثیر تط ت

ة  تجابة الحركی ة األداء االس ا بفاعلی وعالقتھ

ھ  ة ، المجل ي المالكم دى العب ضاد ل وم الم للھج

ھ  ھ تربی ھ ، كلی ون الریاض وم وفن ھ لعل العلمی

 .م ٢٠١٨ریاضیھ للبنات ، جامعھ حلوان ، 

األسس العلمیة الحدیثة فى   صالح السید قادوس .١٠

 . م ١٩٩٣  ، دار المعارف ، ریاضة المالكمة

د  .١١ د أحم د الحمی ھعب ر ١ط ، المالكم  ، دار الفك

 .م ١٩٨٩العربى ، القاھره ، 

اءة  .١٢ ى كف دریبي عل امج ت أثیر برن د دمحمت د الحمی عب

ة  رات البدنی ض المتغی دھلیزى وبع ـاز ال الجھــــــ

والمھاریة لدى العبي المالكمة ، رسالھ دكتوراه ، 

 .م ٢٠١٧كلیھ التربیھ الریاضیھ ، جامعھ المنیا ، 

ضر  .١٣ ى خ اح فتح د الفت ىعب ع ف ھ ، المرج  المالكم

 .م ١٩٩٦منشاه المعارف ، اإلسكندریھ ، 

اوى  .١٤ ماعیل الح ى إس ضر ،یحی ى خ اح فتح د الفت عب

ھ   ى فعالی ھ عل ھ المقترح ال التدربی أثیر األحم ت

ؤتمر  األداء المھارى للمالكمین ، بحث منشور ، الم

األول ، دور التربیھ الریاضیھ فى مجتمع المعاصر ، 

ی ھ كلیھ التربیھ الریاضیھ للبن ن باإلسكندریھ ، جامع

 .م ١٩٨٦حلوان ، 

ا .١٥ د الفت د عب راھیم، عب ت إب ضر، دمحم طلع ى خ ح فتح

ة  حمدى عبد المقصود الجزار العظیم سیف، المالكم

ر ، ، الجزء الثانى أبو قی یة ب ة الریاض  ، كلیة التربی

 .م ٢٠٠٥اإلسكندریة ، 

ات  عصام الدین عبد الخالق .١٦ التدریب الریاضي نظری

ات– كندریة، ٣، ط تطبیق ارف، اإلس ، دار المع

 .م ٢٠٠٣

دریبى  عالء دمحم عبد العزیز عنبر .١٧ امج ت برن

ا  ى وأثرھ تخدام الحاسب األل ة باس الیب الخططی لألس

ة  ة التربی ین ، كلی دى المالكم ة األداء ل ى فاعلی عل

 .م ٢٠١٢الریاضیة بالسادات ، جامعة المنوفیة ، 

دریبات  .١٨ تخدام ت ر اس د أث د الحمی ابر عب  دمحم ج

رح ا دریبى مقت امج ت ات برن د مكون ومترك كاح لبلی

سابقى  ى لمت على المتطلبات البدنیة للمستوى الرقم

ى ل والثالث ب الطوی ر ، الوث ستیر غی الة ماج رس

ة  ین ، جامع یة للبن ة الریاض ة التربی شورة، كلی من

 .م ١٩٩٤حلوان ، 

اختبارات :دمحم نصر الدین رضواندمحم حسن عالوي   .١٩

ي  ،٣ط . األداء الحركي اھرة ،  دار الفكر العرب ، الق

 .م ١٩٩٤



  
 
 
 
  

 
 

 

ى  دمحم صبحى حسانین .٢٠ ویم ف اس والتق القی

، دار ٥التربیة الریاضیة والبدنیة، الجزء الثانى،ط

 .م٢٠٠٣الفكر العربى، 

رح  دمحم طلعت إبراھیم  .٢١ دربیى مقت امج ت برن

ین ،  وازن للمالكم ظ الت از حف ل جھ سین تحم لتح

یھ مؤتمر الریاضھ للجمیع  ، كلیھ التر ھ الریاض بی

  م ١٩٨٤للبنین بالقاھره ، جامعھ حلوان ، 

ضاد  دمحم موسى إبراھیم  .٢٢ وم الم ھ الھج عالق

الھ ماجستیر  ھ ، رس ى المالكم ات ف بنتائج المباری

ین  یھ للبن ھ الریاض ھ التربی شوره ،  ، كلی ر من غی

 .م ٢٠٠٣بالھرم  ، جامعھ حلوان ، 

دربیات  مصطفى احمد نصر  .٢٣ ض ت أثیر بع ت

سلوك للتوازن ا زان وال د االت ى زمن فق لحركى عل

ھ  ى ، كلی اج علم شباب ،انت ین ال ى للمالكم الخطط

 .م ٢٠١٨التربیھ الریاضیھ ، جامعھ المنصوره ، 

ھ  ودیع یاسین وأخرون  .٢٤ ادىء التدربی المب

ھ ى المالكم ل ، والتكملیھ ف ھ الموص د جامع  ، مجل

 .م ١٩٨٣العراق ، 
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Abstract 

 
The Effect Of Dynamic Blance Exercises On The Effectiveness Of The 

Counter Attack Individual Punches – Doubles For The Boxing 
 Of The National Team 

 
 The research aims to identify the effect of some motor balance exercises on the 

effectiveness of counter-attack for high-level boxers. 

The research sample was chosen deliberately by selecting (10) boxers from the 
boxing players by applying the method of one group (experimental) using the method of 
pre and post measurements as it is considered appropriate to achieve the goals and 
hypotheses of the research. In addition to (10) of the first-class players from the 
Mansoura University team as a pilot sample 

The most important results: 

Within the limits of the research methodology, the sample to which the research was 
applied, the available capabilities and in the light of the aims, hypothesis and tools used, 
and the procedures implemented for the application of the applied training program, 
the following conclusions have been reached: 

1- The training on motor balance affected positively on the counterattack of the study 
group of first-class boxers and the national team at (11.27%). 

 : The most important recommendations  

In light of the findings of the study, the researcher recommends the following: 

1- Using motor balance exercises in the education and training program for boxers. 
2- It is necessary to pay attention to the variety of means and methods of developing the 

motor balance because of its importance in improving the tactical offensive 
performance and the counterattack. 

3- Holding lectures for trainers interested in boxing activity to provide them with the 
latest planning methods that have been reached. 

  


