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 امللخص باللغة العربية  
للمالكمين  الحركية للكمات دقةالتمرينات بصرية مقترحة وأثرها في تركيز االنتباه ومطاولة   

 المتقدمين

مؤثر كبير على نتيجة المالكم اثناء العمل  اسية يجب عدم االغفال عنه كونهسمه اس التدريب البصري
عداده بصورة متكاملة مبنية على أساس علم وفي النزاالت الحقيقية التدريبي لمدربين القدرة على ي يجعل لوا 

حيث  التمييز بين المالكمين ومن خالل ما تقدم فأن التدريب البصري ذو أهمية كبيرة لكافة المالكمين
للوصول إلى حالة االنجاز الذي من خالله يمكن  جب أن يعتمد من قبل المدربين ويمارس من المالكميني

تأهيل المالكم الى اعلى المستويات وبالتالي التغلب على المنافس والنهوض بمظاهر تركيز االنتباه 
سيما اثناء عملية التدريب مة والاهمية كبيرة بالمالكالتي تعد ذو ومطاولة الدقة الحركية بالمالكمة 

النزاالت الحقيقية وما له من تأثير مباشر في حسم نتيجة النزال ويكون لصالح من يمتلك تلك المتغيرات و 
المهمة سعى الباحث الى  من االختباراتالمالكمة لعبة فردية تفتقر لكثير الضرورية بالعمل اللكمي وكون 

ين المالكمين اثناء العمل التدريبي وبالتالي المقدرة على تحقيق اختبارات لمعرفة الفروق الفردية بتصميم 
بناء اختبار  ، اذ يهدف البحث الى  األداء المهاري المتميز من اجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود

التعرف على اثر التمرينات البصرية المقترحة بالمالكمة للمتقدمين و لتركيز االنتباه ومطاولة الدقة الحركية 
البالغ عددهم و بمالكمي منتخب محافظة الديوانية بالمالكمة  مجتمع البحث تلك المتغيرات هذا وتمثلعلى 

تم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين بالطريقة العشوائية المنتظمة بواقع  اذ ( مالكمًا لفئة المتقدمين30)
سس العلمية لالختبارات المصممة وقد تم استخدام اال ن المجموعة التجريبية والضابطةم( مالكم لكل 15)

المجموعة التجريبية المتمثلة بالتمرينات طريقة التدريب المستخدمة في  وقد أسفرت نتائج الدراسة على ان
 تلك المتغيرات وما يحتاجه المالكم اثناء الجوالت لتلك المتغيراتمباشر في تطوير تأثير  هاالبصرية ان ل

اللعب بالمالكمة تمارين مشابهة إلى ظروف  تم استخدام هكون متغيراتاليرجع تطور هذه الى ذلك إضافة 
أن المجموعة  على ومن ذلك نستدلجعل من العمل يتطور شي فشي  رين مشابه للنزالوكلما كان التم

تلك المتغيرات والتي تعد متغيرات مؤثرة التجريبية كانت افضل بكثير من المجموعة الضابطة في تطوير 
وهذا يرجع إلى التمارين المستخدمة والطريقة الناجحة في التدريب واالبتعاد  زال بالمالكمةعلى نتيجة الن

انهم يعتمدون على الروتين بالعملية  دربيناممشكلة اغلب  هروتين في التمارين المستخدمة وهذعن ال
اتية في تشكليها تقنين التمارين المستخدمة واالعتماد على الخبرة والمعلومات الذ ىإضافة إلالتدريبية 

  . وتطبيقها إضافة إلى التمارين المختارة باألسلوب العلمي والمطبق وفق قواعد علم التدريب الرياضي
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Suggested Visual Exercises and their Effecton focusing Attention and Motor 

Endurance Exactitude for the Pumches of Advanced Boxers 
 

                  The Researcher       

     Ali Atshan Khalaf Al-Musharafawy     

 

       Visual training is an essential characteristic which shoud not be overlooked 

becose it greatly offects the achievement of the The trainers of Boxing have to 

Find the most important change which affect on the boxers in the cource of his 

training and in actual bouts . Preparing visual training an as cientific basis makes 

coaches able to disfinguish good boxers . It is highly important and shoud be 

practiced by all boxers to attain the achievemeut that can make the players get to 

higher levels . 

       As boxing is an individual sport that lacks so many important tests , the 

researcher tries to design tests to be acquainted wifh the individual differences 

among the boxers during training in order to attain skill performance which 

serves the requined obicctives . 

       Focusing attention and motor endurance exactitude for advanced boxers to 

explore the effect of the suggested visual exercises on these variables . 

       Team consisting of(30) playrs . the sample is divided into groups according 

to the regular random meth od . 

        The research comes up with on important finding . the  visual exercises 

have thire direct effect on the development of these variables an what the boxer 

needs during the bouts .  

 التعريف بالبحث 
 :مقدمة البحث وأهميته  1-1
ممؤثر كبيمر علمى نتيجمة المالكمم اثنماء العممل  سممه اساسمية يجمب عمدم االغفمال عنمه كونمه ان التدريب البصري    

عممداده بصممورة متكاملممة  وفممي النممزاالت الحقيقيممة التممدريبي لقممدرة علممى لمممدربين اي يجعممل لس علممماأسمم مبنيممة علممىو وا 
لمى عاعلمى المسمتويات وبالتمالي التغلمب  الذي من خالله يمكن تأهيل المالكم المىالمتقدمين مين التمييز بين المالك

مممة اهميممة كبيممرة بالمالكالتممي تعممد ذو االنتبمماه ومطاولممة الدقممة الحركيممة بالمالكمممة المنممافس والنهمموض بمظمماهر تركيممز 
شمر فمي حسمم نتيجمة النمزال ويكمون لصمالح ممن النزاالت الحقيقية وما له من تمأثير مباوالسيما اثناء عملية التدريب و 

يمتلممك تلممك المتغيممرات الضممرورية بالعمممل اللكمممي وكممون المالكمممة لعبممة فرديممة تفتقممر لكثيممر مممن االختبممارات المهمممة 
وبالتممالي  سممعى الباحممث الممى تصممميم تلممك االختبممارات لمعرفممة الفممروق الفرديممة بممين المالكمممين اثنمماء العمممل التممدريبي

ويرى الباحمث أن ضمعف  يق األداء المهاري المتميز من اجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشودالمقدرة على تحق
االداء المتميمممز بمممالتركيز والدقمممة المقرونمممة بالمطاولمممة يعمممود المممى عمممدم ادراظ التمرينمممات البصمممرية المنظممممة بمممالمنهج 

ارة إلمى ارتبماط العديمد ممن التمدريبات والبمد ممن ا شماألداء النهمائي للمالكممين  ضمعفالتدريبي وبالتمالي يتسمبب المى 
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، المالكمم ممن خمالل قدرتمه علمى التركيمزومنها الجانب المهاري الذي يجب أن يتميز بمه المالكمة البصرية بجوانب 
لما له من اهمية كبيمرة بالفعاليمات الرياضمية ومنهما  يالبصر  بالتدريب على المختصين والمدربين االهتماملذا وجب 
تمرينمات بصمرية لتطموير تركيمز االنتبماه ومطاولمة الدقمة الحركيمة وبالتمالي  اعمدادفمي  البحمث هميمةوتكممن ا المالكمة

 المالكمة . تدريبتقديم معلومات اساسية ومبنية على اساس علمي كبير لكل من يعمل في 
      :  مشكلة البحث 1-2

الرياضمي ولكافمة الفعاليمات الرياضمية  المهمة والتي يجب ان اليغفمل عنمه جميمع المعنمين بشمأن التمدريب من األمور
اثنماء  وبماالخ اثناء التدريب اليمومي لصعوبة لكون المالكمة فعالية تتميز با ومنها المالكمة هو التدريب البصري

فممن هنما لجما الباحمث  مقمرون بمطاولمة الدقمة الحركيمة لتحقيمق الفموز النزاالت الحقيقية لما تحتاجمه ممن تركيمز عمالي
علمى  التمرينماتكمين لمعرفة تاثير تلمك بصرية للمال ب البصري من خالل اقتراحه تمريناتالتدري الى ادخال عامل

، في تحقيق الفوز بالمالكمة  من دور كبير لما لتلك المتغيراتاثناء النزاالت  تركيز االنتباه ومطاولة الدقة الحركية
المالكمة سعى الباحث الى تصميم اختبارات يستطيع ولعدم وجود اختبارات لتركيز االنتباه ومطاولة الدقة الحركية ب

المعنممين مممن خاللهمما ان يميممز بممين المالكمممين با ضممافة إلممى تسممليط الضمموء علممى معرفممة تمماثير التمرينممات البصممرية 
كمن ت بصمرية بالمالكممة التمي مم  مشمكلة البحمث فمي عمدم تموفر تمرينمايومن هنا يمكمن تلخمعلى تلك المتغيرات 
 . المتقدمينللمالكمين  ومطاولة الدقة الحركية اهتركيز االنتب من شانها ان تطور

 
 اهداف البحث   1-3

 :الى  يهدف البحث    
 .  بالمالكمة للمتقدمينومطاولة الدقة الحركية لتركيز االنتباه  اتبناء اختبار  -1
 لمتقمدمينالحركية بالمالكممة لومطاولة الدقة  االنتباهتركيز على  المقترحة البصرية اثر التمريناتالتعرف على  -2
. 
 فرض البحث 1-4

 يفترض الباحث مايلي :    
 باالعتماد على االسس العلمية  بالمالكمةاالنتباه ومطاولة الدقة الحركية  تركيزلات أختبار يمكن بناء  -1
مالكمين المتقدمين لل ومطاولة الدقة الحركية للتمرينات البصرية المقترحة على تركيز االنتباه اثر معنوي هناك -2
. 

 مجاالت البحث: 1-5 
   بالمالكمة . متقدمينلل منتخب محافظة الديوانية كموالم:  المجال البشري 1-5-1
 . 22/4/2012 ولغاية 19/1/2012من  لفترةا : المجال الزماني 1-5-2
 ة .الرياضي بمحافظة الديواني الديوانيةقاعة المالكمة بنادي :   المجال المكاني 1-5-3 
   -الدراسات النظرية :-2
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 :  (1)التدريب البصري بالمجال الرياضي  -2-1
التربيممة البدنيممة والرياضممية احممد المجمماالت التممي تممؤثر فممي االنسممان واعتبارهمما عنصممرًا هامممًا واساسمميًا فممي بنمماء الفممرد  

ن المتغيمرات والتمي يمأتي واعداده بصورة متكاملة على اسس علمية فقدرة الفرد على بذل الجهد تتوقف على كثير مم
في مقدمتها المتغيرات البصرية وان المدربين والرياضميين والالعبمين وعلمماء الرياضمة يبحثمون بشمكل دائمم ومسمتمر 
عمن الطمرق التدريبيممة الحديثمة بهمدف تحسممين االداء الرياضمي واكتسماب ميممزة تنافسمية والتمدريب البصممري يعتبمر احممد 

لرياضمممي والتمممدريب البصمممري علمممى انمممه سلسممملة متكمممررة لتمممدريبات العمممين بهمممدف همممذه التقنيمممات المعروضمممة بالمجمممال ا
تحسمممين القممممدرات البصممممرية األساسممممية ، وهممممي هامممممة للرياضممميين فممممي جميممممع الرياضممممات التنافسممممية ، اذ ان التممممدريب 

تمرى البصري في المجال الرياضي يعتبر منطقة صغيرة نسبيًا في منظوممة االداء الرياضمي ولكنهما كبيمرة االهميمة و 
( انه يمكن دراسة التمأثيرات البصمرية ممن خمالل محمددين اساسمين 2004الجمعية االمريكية لطب العيون في عام )

 هما :
نمات البصار وكفاءته وكل مايتعلق بمكو . التاثيرات الداخلية للعين : والذي يقصد بها كفاءة العين الداخلية كقوة ا1

 العين الداخلية كضغط العين . 
الخارجيممة للعممين : والممذي يقصممد بهمما تحسممين كفمماءة العممين الخارجيممة مممن خممالل تحسممين كممل مممايتعلق  . التمماثيرات2

بمماالداء النممموعي بالحيمماة العاممممة وفممي المجمممال الرياضممي بصمممفة خاصممة وتشمممتمل هممذه التمممأثيرات علممى تحسمممين الدقمممة 
الرياضمي بصمورة كبيمرة ونتائجهما البصرية الثابتة والمتحركة والتركيمز البصمري وغيرهما وهمذه تسمتخدم بكثمرة بالمجمال 

 دائمًا تكون اكثر من المتوقع .
نحمو مثيمر معمين واسمتمرار االنتبماه  ضمييق االنتبماه:)يقصد بتركيز االنتباه ت بالمالكمة تركيز االنتباه -2-1-2

او  ثيممرعلممى هممذا المثيممر المختارتفكممأن تركيممز االنتبمماه هممو القممدرة علممى تضممييق او تثبيممت او تأكيممد االنتبمماه علممى م
االنتبماه ان تركيز االنتباه على مثير معين ال يعنمي جممود  هومما تجدر ا شارة إلي،  مثيرات مختارة لمده من الزمن

نمما يتحمرك االنتبماه أث وتوقفه ولكمن فمي  امتمداد االنتبماه جمال اواتسما  اكبمر يطلمق عليمة م او نماء تركيمزه فمي مجمالوا 
مصممطلح ؤبممؤرة  النقطممة التممي يتركممز فيهمما االنتبمماهويطلممق علممى  هعليمم ركيممزالمختممار الممذي يممتم الت حممدود تتبممع المثيممر

ت او بمالثاعينمة همي الهمدف االنتباهؤ كما هو الحال في رياضة الرماية عند تركيز االنتباه في بؤرة معينة او نقطمة م
)(المتحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرك

                                                 

 – 115، ص  2009، دار اسامة للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان ،  1، ط علم الصحة الرياضية( د . عصام الحسنات : 1)
119. 
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1).  
  -مطاولة الدقة الحركية بالمالكمة: -2-1-3

عدة متغيرات متعددة ومهمة ومن اهم هذه المتغيرات التركيز والمطاولة المقرونة  نشاط المالكمة يعتمد اساسًا على
 .النها تعتمد على عمل مستمر ولزمن طويل وهذا يتطلب من المالكم التركيز والدقة باستمرار الحركية بالدقة 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3
 منهج البحث3-1

 وذلك لمالئمته لحل مشكلمة البحث .أختار الباحث المنهج التجريبي     
 مجتمع وعينة البحث :  3-2
البمالغ عمددهم و بمالكمي منتخب محافظمة الديوانيمة بالمالكممة  تمثل مجتمع البحث:  مجتمع وعينة البحث 3-2
 (15تممم تقسمميم عينممة البحممث الممى مجممموعتين بالطريقممة العشمموائية المنتظمممة بواقممع ) اذ ( مالكمممًا لفئممة المتقممدمين30)

 ()لجنممة االطبمماء الخاصممة رئمميس مالكممم لكممل مممن المجموعممة التجريبيممة والضممابطة هممذا وقممد تممم عممرض العينممة علممى
 فقد وجد مايأتي :   بالعيون

 .انها كانت بالمستوى الطبيعي . ان العينة خالية من مرض ضغط العين اذ 1
 ( .6/6. درجة النظر كانت )2
 . حجم العين كان بشكل طبيعي .3

سمميوفر لنمما القممدرة علممى  وبالتمماليليتسممنى لنمما العمممل معهممم بالعمممل البحثممي  هممو رض مممن تلممك الفحوصمماتوكممان الغمم
للمجمممموعتين  تمممدريبهم بالتمممدريب بصمممري والتمممأثير الكبيمممر علمممى سمممير العممممل الممممدروس ، وممممن ثمممم تمممم اجمممراء التكمممافؤ

  . (1) وكما مبين في جدولبالمتغيرات المؤثرة 
 (1جدول )

  للمالكمين  البحث جموعتيميوضح تكافؤ أفراد 

 النتيجة
مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 اتالمتغير 

 س ع -+ س ع-+

 الطول 169.700 3.056 170 3.829 0.194 0.849 غير معنوي

 العمر 21.200 1.235 21.900 1.791 1.043 0.311 غير معنوي

 2.400 0.516 3 0.942 1.765 0.095 غير معنوي
العمر 
 التدريبي

 
                                                 

 . 283، ص2002، القاهرة ،، دارالفكرالعربي  علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية:محمد حسن عالوي (1)
() تخصص عيون . لعيون في الديوانيةرئيس لجنة فحص امكي عبيد :  دكتور ، 
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 الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث 3-3
( 10عمممدد ) وسمممادة حمممائط -(4در  مالكممممة عمممدد ) -( 30قفممماز مالكممممة عمممدد ) -جبل اسمممتمارة تسممم -المصمممادر -

اس أكيمم -(1)كممامرة تصمموير عممدد  -ربيممة الرياضممية / جامعممة القادسممية مممن كليممة الت اسممتعارتهامختلفممة تممم  ماباحجمم
جهماز حاسموب ممع -المقمابالت الشخصمية  -الرسمتاموميتر لقيماس الطمول جهماز -(4مالكممة بأحجمام مختلفمة عمدد)

 لوحة لرسم االختبار . -حلبة مالكمة قانونية -( 10ساعات توقيت عدد ) - CDاقرا  
  التجربة االستطالعية :  3-4
كمممي نممادي السممنية الرياضمي فممي محافظممة الديوانيممة لفئممة أجمرى الباحممث تجربتممه االسممتطالعية علممى عينمة مممن مال   

 ( مالكمين وكان الغرض من التجربة األستطالعية ماياتي :8المتقدمين والبالغ عددهم )

 الوقت المستغرق في أداء االختبارات .ة عرفم - 

 .ساعدالم فريق العملة ءالتعرف على كفا  -

 .والمكان الذي تجري فيه التجربة الرئيسةخدمة دوات المستجهزة واألصالحية األ من التأكد  -

 . في التجربة الرئيسةخطاء والصعوبات التي قد تظهر التعرف على األ  -

 : البناء لالختبارات المصممةأجراءات   5 – 3

 الصدق :  3-5-1
 تم استخدام طريقتين للصدق لالطمئنان من عملية صدق االختبارات وهي : 

 : . صدق المحتوى 1
ًً سليم هو االختبار الذي يمثل تمثيالً ؤختبار الصادق منطقيا اال   أسمتخدم( وعليمه فقمد 1) ؤدراسمتها للميادين المراد ًا

أن االختبممار يقمميس الظمماهرة التممي  مممنالباحممث صممدق المحتمموى إذ يعتمممد علممى أراء الخبممراء والمختصممون فممي التأكيممد 
عمموا علممى أن االختبممارات المسممتخدمة فممي البحممث تقمميس عنممدما أجم( )وهممذا ممما أكممده الخبممراء وضممع مممن أجلهمما فعممالً 

 . الظاهرة التي وضعت من أجلها فعالً 
 . الصدق التصنيفي ) صدق التمايزي( :2
قام الباحث بإجراء عملية التصنيف لعينمة البحمث ألغمراض تقسميم العينمة المى مجمموعتين ليتسمنى لنما ممن معرفمة    

ين باالختبار والتأكد من االختبارات صادقة ألجل ما وضعت وكمما مبمين قدرة االختبارات على التمييز بين المالكم
 ( . 2في جدول )

 
 

                                                 

 .  29، ص 1999، مركز الكتاب للنشر ،  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق( مصطفى باهي :  1)
( ( ينظر ملحق )1. ) 
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 ( 2جدول ) 

 لالختبارات المصممة  صنيفي صدق التال يبين

 Sig النتيجة
قيمة ت 
 المحسوبة

 الصنف االولمجموعة  الصنف الثانيمجموعة 

االنحراف  االختبارات 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 العدد 
النحراف ا

 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 العدد

 تركيز االنتباه 14 5.071 0.730 16 7.875 0.718 10.580 0.000 معنوي

 مطاولة الدقة الحركية 21 4.111 0.333 9 2.142 0.792 7.125 0.000 معنوي

 ( .2.04( هي )0.05( ومستوى داللة )28لقيمة الجدولية عند درجة حرية )ا
وفممي ضمموء ممما ( 1االختبممار الثابممت هممو الممذي ؤ تبقممى عالمتممه متقاربممة ولممو أعيممد لعممدة مممرات ؤ) "الثبــات :  3-5-2

قانون معامل أستخدام تم  من ثمو ها بعد فترة االستشفاء التام للمالكمين تقدم فقد تم أجراء االختبارات ثم أعيد تطبيق
 وقمد ظهمر أن األختبمارات (3بين في جمدول)لألختبارات وكما م االرتباط البسيط) بيرسون( الستخراظ معامل الثبات

 . تتمتع بقدر عاٍل من الثبات
    الموضوعية : 3-5-3
االختبمممار يتمتمممع  دل علمممى إنوكلمممما قمممل ذلمممك التبممماين بمممين المحكممممين ة قلممم تتضمممح موضممموعية االختبمممار ممممن خمممالل 
 تممم  و  ()قبممل حكمممين ختبممارات المسممتخدمة فممي البحممث مممنالباحممث عمممل علممى تقيمميم األ لممذا فممأنعاليممة  موضمموعيةب

 ختبارات باستخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسمون بمين نتمائج المحكممين وبمذلك تكموناأل استخراظ قيمة موضوعية
 ( .3وكما مبين في جدول ) ختبارات المستخدمة تتمتع بموضوعية عاليةاأل

 
 (3جدول )

 البحثيبين األسس العلمية)الثبات والموضوعية( لألختبارات المستخدمة ب

 ( .0.70( هي )0.05( ومستوى داللة )6القيمة الجدولية عند درجة حرية )

                                                 

، وائل للنشر والتوزيع  2، ط تربوي واستخدامه في مجال التدريب الوضعيمدخل إلى القياس والتقويم النبيل عبد الهادي :  )1)
 . 128ص،  2002، عمان ، 

( :الحكام هم) 
 .ياضية ، جامعة القادسية / مالكمة : مدرس مساعد ،طالب دكتوراه ،كلية التربية الر  سمير راجي  -
  . حكم مالكمة  وعضو اتحاد فرعي بالمالكمة سابق / نيةمعهد التقني بالديوا ،م . معهد تقني ، االداري  :  عالوي عباس -

 النتيجة Sig موضوعية النتيجة Sig ثبات المتغيرات

 معنوية  0.001 0.87 معنوية  0.001 0.89 تركيز االنتباه بالمالكمة

 معنوية  0.004 0.80 معنوية  0.003 0.82 مطاولة الدقة الحركية بالمالكمة 
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  الشكل النهائي لالختبارات :  3-6
  . اختبار تركيز االنتباه : 1

 . تركيز االنتباه للمالكمينقياس :  الغرض من االختبار

( دائممرة مرقمممة بشممكل غيممر متسلسممل علممى 30دوائممر بعممدد ) امثبممت عليهممبطممول كمميس اللكممم  قطعممة قممما :  االدوات
 سجيل ، كامرة تصوير .كيس المالكمة ، قفاز خفيف ، ساعة توقيت ، استمارة ت

( رقم كل رقم داخل الدائرة مكون من رقمين 30يقف المالكم امام الكيس الذي يحتوي على ):  مواصفات االداء
( وهكمذا ويكمون المالكمم بوضمع التهيمؤ وعنمد االشمارة بالبمدء يقموم المالكمم بتسمديد اللكممات علمى 27كأن يكون رقم )

( المم   27( و )26( ومممن ثممم )25( فعلممى المختبممر ان يلكممم الممرقم )25)االرقممام بحسممب ترتيممب المممدرب كممأن يكممون 
دقيقة( على كل رقم يلي الرقم الذي نادى به المدرب ويكون اللكم لمرة واحمدة علمى كمل رقمم وممن ثمم يمتم  1وبزمن )

صحيحة على كل رقم صحيح وكلما زاد عدد اللكمات واالرقام ال () حساب الدرجات وفقًا لعدد اللكمات الصحيحة
 زادت درجة المالكم في التركيز . 

 دقيقة( . 1: يسجل للمالكم عدد اللكمات الصحيحة خالل ) التسجيل
 
 . اختبار مطاولة الدقة الحركية للذراعين .2

  قياس مطاولة الدقة الحركية للذراعين .:  الغرض من االختبار
حسب التسلسل ، قفاز خفيف ، سماعة توقيمت  ( غير مرتبة6-1كيس مالكمة مثبت عليه األرقام من ):  االدوات

 ، استمارة تسجيل ، كامرة تصوير .
يواجه المالكم الكيس من وضع الحركة في داخل دائرة بحيث اليخرظ منها المالكم اثناء األداء :  مواصفات االداء

جانمب األخمر المسمجل ويقف بجانبه المدرب الذي يحدد األرقام المطلوب اصابتها بعد كل نداء للمالكمين ويقف بال
األداء لممممدة دقيقمممة واحمممدة وممممن ثمممم يمممتم تؤقمممف سممماعة لكممممات المسمممددة  علمممى الكممميس ويسمممتمر المممذي يحصمممي عمممدد ال

التوقيممت بممدون علممم المالكممم ومممن هنمما نبممدأ بمعرفممة الدقممة للمالكمممين مممن خممالل النممداء علممى األرقممام الموجممودة علممى 
 .  نبهوالحكم واقف بجا الكيس ويتم ذلك بتصوير االداء

( درجات 6يسجل عن كل لكمة صحيحة بعد انتهاء الدقيقة درجة واحدة بحيث تكون الدرجة النهائية ):  التسجيل
. 

 االختبار القبلي :   7 -3
القبلممي لمجممموعتي  بعممد اجممراء عمليممة البنمماء لالختبممارات المصممممة بالمالكمممة تممم اخممذ نتممائج عمليممة البنمماء لالختبممار

مممع تصمموير االختبممارات المصممممة اثنمماء  4/2/2012 الموافممق السممبت يمموم فممي بطة وذلممكالبحممث التجريبيممة والضمما

                                                 

(( ينظر ملحق )2. ) 
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قممد كممان مكممان الكممامره فممي الزاويممة متممر و ( 2)متممر( وبأرتفمما   3التصمموير والتممي كانممت تبعممد مسممافة ) ةبكممامر االداء 
االداء بوضوح تام عنمد  مالكمم يتم رؤية البحيث عند عرض التصوير على الخبير المقو  لمالكمين جميعًا ل المقابلة

( لتقيمميم علممى مجموعممة مممن الخبممراء والمختصممين بالمجممال الرياضممي بالمالكمممة ) صممويروبعممد ذلممك تممم عممرض الت
( بحيث يتعذر CDللتسجيل ومن ثم تم تحويل التصوير على شكل أقرا )باستمارة خاصة تسجيلها لغرض  االداء

وتم تسجيل النتائج في ل دمج المجموعتين الضابطة والتجريبية على المق وم لألداء معرفة اي مالكم يختبر من خال
 ( .  4ويمكن بيان ذلك في جدول ) ختبارلالللشروط والمواصفات المحددة  استمارات خاصة طبقاً 

 (4جدول )

 حتسبةالضابطة وقيمة )ت( المالتجريبية و للعينة  ائج تركيز االنتباه ومطاولة الدقة الحركيةنتالقبلي ل ختباراال بيني

 قيمة ت Sig النتيجة

 الضابطة المجموعة  التجريبية المجموعة 

أنحراف  المتغيرات 
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 تركيز االنتباه        6.133 1.597 7 1.511 1.526 0.138 معنويغير 

 ة الحركي الدقةمطاولة    2.467 1.125 3 1.133 1.293 0.207 معنويغير 

 
 ( .2.04( هي )0.05( ومستوى داللة )28القيمة الجدولية عند درجة حرية )

 

 المنهج التدريبي :  3-8
والذي تم تطبيقمه تخب محافظة الديوانية بالمالكمة . اعتمد الباحث على المنهج التدريبي المعد من قبل مدرب من1

 –ع ثممالث وحممدات تدريبيممة باألسممبو  وهممي )السممبت علممى المجممموعتين التجريبيممة والضممابطة لمممدة ثمانيممة اسممابيع بواقمم
( دقيقممة ، اذ ان هممذا التطبيممق كممان بعيممدًا عممن التمرينممات البصممرية 90)ربعمماء( وزمممن الوحممدة التدريبيممة اال –االثنممين 

 المقترحة اي ان المنهج التدريبي كان اساسه هو البدني والمهاري والخططي والنفسي .
وبعد عرضمها علمى مجموعمة وكما مبين في ادناه  )النظرية والعملية( ات البصرية. تم اقتراح مجموعة من التمرين2

وبشممدة  تممم تطبيقهمما بشممكل نظممري وعملممي( )مممن الخبممراء والمختصممين بمجممال تخصمم  الطممب والمجممال الرياضممي
لممدة وبتكرارات مختلفة بحسب المنهج المبين في ادناه اذ تم التطبيمق فقمط ممن قبمل المجموعمة التجريبيمة  (100%)

                                                 
   هم :  بتقويم االداءالفريق المتخصص 

 .القادسية، مالكمة، كلية التربية الرياضية ، جامعة  مدرس مساعد : سمير راجي -1

 مالكمة سابق . مدرب القادسية ،ية التربية الرياضية ، جامعة ل، ك مدرس مساعد: قاسم لفتة  -2
 ورئيس اتحاد المالكمة فرع الديوانية ، مالكمة. مدرب درجة دولية :السيد سعد لفتة كزار  -3

 عضو اتحاد فرعي ومدرب سابق، مالكمة.:السيد صادق زيدان  -4

 علي عبد الواحد : بكالوريوس تربية ، الديوانية ، حكم معتمد بالمالكمة . -5
  ( 1ينظر ملحق. ) 
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الخمما  بالتمرينممات زمن الممو الخممميس( -الثالثمماء –دات تدريبيممة باألسممبو  وهممي )االحممدثمانيممة اسممابيع بواقممع ثممالث وحمم
 .دقيقة ( 13)البصرية كان 

 التمارين النظرية 
 التمرين االول : تمرين التركيز البصري 

 وكاالتي : يل رسوم الفنية التي رسمت بعناية فائقة لتخفي بعض التفاصلمن ا يتم عرض صورة
 ختبر .مال منسم  30الصورة على مسافة ال تقل عن  وضع – 1
 يركز المختبر على الصورة . – 2
 يمينا وشماال ، أعلى وأسفل محاوال البحث عن التفاصيل الخفية .  هببصر المختبر تجول ي – 3
 ثانية .  30ة لمدة نظر الى شيء خلف الصور ي هوكأن هركز بصر يللصورة  هوجهالمختبر وجه يبينما  – 4
 بحث عن تفاصيل أخرى .يالى الصورة و  هتركيز المختبر د يعي – 5
 . هتخيل هذه الصورة بعقليو  هغمض عينيي – 6
 دقائق . 5صورة لمدة ال تزيد عن ال الخطوات مع هذهالمختبر مارس ي – 7
لمممدة دقيقممة همما ءاؤيممة التممي ر أعطمماء تقريممر عممن الصممورة ومشمماهدة المختبممر وتشممتيت تفكيممره بممرأي أخممر حممول الر  – 8

 واحدة .

 التمرين الثاني : تمارين مغناطيسية لتقوية البصر .
عليه بحيث تكون الدائرة السوداء عالية من  (A4بقياس )ورقة وعلق قف أمام الحائط وعلى بعد متر واحد منه  . أ

بدون ان تحول النظرعن الدائرة مرمى نظرك ثم ثبت نظرك في الدائرة المذكورة وحرك برأسك وأعمل بها شبه قوس 
فمي العضمالت واالعصماب  كبيمراً  السوداء . ولما كمان همذا التممرين يلتمزم تحمرك العينمين فهمو بمالطبع يتطلمب اجهماداً 

 ونو  التمرين المذكور بتحريك رأسك في جهات مختلفة ، وليكن عملك بتؤدة لكي ال تتعب العين .                            
هرك بحائط الغرفة ، وانظر الى الحائط المقابل وصوب النظر الى موضع فيه متنقال منه الى اخر ألصق ظ -ب 

من فوق لتحت ومن اليمين لليسار وبدون ان تتحرك وعندما تشعر بتعب عينيك استرخ ، ثم كرر العمل مرة أخرى 
  . 

 : تمرين الكشف البصري ) التقصي ( : ثالثالتمرين ال
يعتبممر هممذا التمممرين ضممروريا للعديممد مممن الفعاليممات واالعمممال كالمشمماهدة الدقيقممة لألشممياء وتحديممد موقعهمما فممي الفممرا  
وهذا ما يتطلبمه المالكمم اثنماء النمزال ممن خمالل تحديمد االمماكن المسمموح بهما للكمم ويكمون التممرين بأعطماء موضمو  

ممدة خممس دقمائق ويمتم التممرين ممن خمالل ل شفوياً  ويعرض على المختبر كلمة( 100ون من )خا  بالمالكمة مك
 ما يأتي :

أ. الطلب من المختبر بتدوين الكلمة االكثر تكرارًا لمدة دقيقمة واحمدة اي حسماب عمدد الكلممات المطلوبمة خمالل همذا 
 الوقت .
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 وبمة خماللب . الطلب من المختبر بتدوين الحرف االكثر تكمرارًا لممدة دقيقمة واحمدة اي حسماب عمدد الحمروف المطل
 .هذا الوقت 

 : العمق البصري :  التمرين الرابع 
 متعمددة اقسمامحلبة ويقسم التصموير المى يكون في ركن الأ. عرض فلم فديوي الحدى التمارين الرياضية لمالكم ما 

 ( مايأتي :ثا10وقف للعرض ان يدون خالل )ويطلب من المختبر بعد اعطاءه ت
 تخدمها  خالل المالكمة الخيالية اثناء العرض .اكثر اللكمات والدفاعات التي اس -

ن المختبممر ان يممدون ب. عممرض فلممم فممديوي الحممدى الجمموالت لمالكممم ممما مممع منافسممه وبعممد انتهمماء الجولممة يطلممب ممم
 ( مايأتي :ثا 30خالل )

 المجموعات اللكمية التي استخدمها كل مالكم على حده . -

 على حده .  كل مالكم االخطاء والتحذير التي حصل عليها -

 : توافق العين مع الذراع : التمرين الخامس
دقيقة( ومن ثم تغلق العين الرئيسة للمختبر ويطلب منه ان يرسم  5عرض مناظر طبيعية على المختبرين لمدة )  

 .بفترة اقصاها )دقيقة واحدة(  (A4بالذرا  المفضلة للمالكم بورقة ) منظر قريب على ما شاهده

 وية البصر .تمارين عملية لتق

. يقممف المختبممر أمممام وسممادة الحممائط وعلممى بعممد متممر واحممد ويحممدد عليهمما دائممرة بممالمركز ثممم يطلممب مممن المالكممم ان 1
يثبت نظره في الدائرة المذكورة ويقوم بتحريك رأسه على شكل دائرة ومن جهة اليسار وبعكس اتجماه عقمرب السماعة 

منيمة يطلمب ممن المالكمم ان يلكمم اللكممات المختلفمة علمى المدائرة لممدة ثانية( وبعمد االنتهماء ممن الفتمرة الز  15ولمدة )
 ثانية( . 10)

. يقممف المختبممر أمممام وسممادة الحممائط وعلممى بعممد متممر واحممد ويحممدد عليهمما دائممرة بممالمركز ثممم يطلممب مممن المالكممم ان 2
جماه عقمرب السماعة ولممدة يثبت نظره في الدائرة المذكورة ويقوم بتحريك رأسه على شكل دائرة ومن جهة اليمين وبات

 10ثانيممة( وبعممد االنتهمماء مممن الفتممرة الزمنيممة يطلممب مممن المالكممم ان يلكممم اللكمممات المختلفممة علممى الممدائرة لمممدة ) 15)
 ثانية( .

. ممن وضممع التخصممر مممع تثبيممت النظممر علممى دائممرة محمددة بمركممز الكمميس وعنممد سممما  اشممارة البممدء بتممدوير الممراس 3
ثانية( وعنمد انتهماء الوقمت يموعز الممدرب بماللكم علمى المدائرة المحمددة بمالكيس لممدة  15باتجاه عقرب الساعة لمدة )

 ثانية( . 5)

. يقف ثالثة مالكمين على شكل مثلث بمركز الحلبة ويكون الجميع بوضع التهيؤ وعلى المالكم الذي هو بمراس 4
لمف المالكمم بمراس المثلمث للمالكممين المثلث ان يكون على استعداد بصري تام وبعد االيعاز من المدرب الواقمف خ

ثانيمة( وعليممه ان يصمد او يحمذف او يمزو  عممن اللكممة التمي تنطلممق  5االخمرين بماللكم المسمتقيم علممى المالكمم لممدة )
 من احد المالكمين .
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ويمتم ذلمك بتغيمر  للمرأس باحدى اللكمات الهجوميمة عضهما( يقوم الزميل بالهجوم فجأة. )وقوف المالكمان امام ب5 
لخطوة لألمام اواحد األجنماب والمالكمم الثماني ينبغمي وبالحمد األقصمى ممن السمرعة تنفيمذ حركمة المدفا  التمي تطمابق ا

 عملية الهجوم ومن ثم تتم عملية التبديل بين المالكمين . 

 تمرين أبصار االجسام المتحركة : . 6
ثانيمة(  30ا بعينيمك دون تحريمك رأسمك لممدة )الكرة الراقصة بالمالكمة يتم دفعها بكل قوة ، ثم اجلس وتابع حركتهم 

ثانيممة( ايضمما فهممذا  30ثممم انقممل كرسمميك الممى مكممان اخممر اممما الممى الجانممب او الجهممة المقابلممة وكممرر العمليممة لمممدة )
 التمرين يقوي القدرة على المتابعة البصرية لألجسام المتحركة .

 ( :5كما في جدول ) ويمكن توضيح التمارين النظرية والعملية
 

 
 

 (5جدول )

 يبين تفاصيل المنهج التدريبي للتمارين البصرية النظرية والعملية
نو   اليوم االسبو 

زمن  الراحة تكرار التمرينات الزمن التمرين
 التمرين

الزمن الكلي 
 لالسبو 

 االول
 د 13 د 1 ك 2 1 د 6 نظري االحد

 د 13 د 1 ك 2 أ 3 د 6 نظري الثالثاء د 39
 د 10 د 1.30 ك 6 2 ثا 25 عملي يسالخم

 د 3 د 1 ك 3 3 ثا 20

 الثاني
 د 13 د 1 ك 2 ب 3 د 6 نظري االحد

 د 13 ثا 75 ك 3 ب 4 د 3.30 نظري الثالثاء د 39
 د 10 د 1.30 ك 6 1 ثا 25 عملي الخميس

 د 3 ثا 75 ك 3 5 ثا 10

 الثالث
 د 6.30 د 1 ك 5 أ 4 ثا 30 نظري االحد

 د 6.30 د 1 ك 5 ب 2 ثا 30 د 39
 د 13 د 1 ك 2 5 د 6 نظري الثالثاء
 د 13 د 1 ك 7 6 د 1 عملي الخميس

 الرابع
 د 13 ثا 95 ك 7 أ 2 ثا 30 نظري االحد

 د 13 ثا 75 ك 3 ب 4 د 3.30 نظري الثالثاء د 39
 د 13 ثا 125 ك 7 4 ثا 5 عملي الخميس

 الخامس

 د 6 - ك 1 1 د 6 نظري االحد

 د 39
 د 7 ثا 125 ك 4 2 ثا 25 عملي

 د 8 د 1 ك 6 أ 4 ثا 30 نظري الثالثاء
 د 5 ثا  75 ك 4 3 ثا 20 عملي

 د 5 د 1 ك 4 ب 2 ثا 30 نظري الخميس
 د 8 د 1.30 ك 5 1 ثا 25 عملي

 د 6 - ك 1 ب 3 د 6 نظري االحد السادس
 د 7 ثا 120 ك 4 5 ثا 10 عملي د 39

 د 6 - ك 1 5 د 6 نظري الثالثاء
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 د 7 د 1 ك 4 9 د 1 عملي
 د 6.40 ثا  45 ك 6 أ 2 ثا 30 نظري الخميس

 د 6.20 ثا 40 ك 7  3 ثا 20 عملي

 السابع

 د 8 د 1 ك 2 ب 4 د 3.30 نظري االحد

 د 39
 د 5 ثا  65 ك 4 1 ثا 25 عملي

 د 6 - ك 1 1 د 6 نظري الثالثاء
 د 7 ثا 100 ك 5 4 ثا 5 عملي

 د 8 د 1 ك 6 أ 4 ثا 30 نظري الخميس
 د 5 ثا 75 ك 4 3 ثا 20 عملي

 الثامن

 د 6 - ك 1 1 د 6 نظري االحد

 د 39
 د 7 ثا 125 ك 4 2 ثا 25 عملي

 د 8 د 1 ك 6 أ 4 ثا 30 نظري الثالثاء
 د 5 د 1.15 ك 4 3 ثا 20 عملي

 د 5 د 1 ك 4 ب 2 ثا 30 رينظ الخميس
 د 8 د 1.30 ك 5 1 ثا 25 عملي

 

 :االختبار البعدي   3-9
 2012/ 30/3تمممم اجمممراء االختبمممار البعمممدي ولعينمممة البحممممث المتمثلمممة بمممالمجموعتين التجريبيمممة والضمممابطة بتمممماري   

التصموير والتمي كانمت  ةبكمامر وتم ذلك من خالل االختبارات المصممة أذ تم تصوير اختبار األداء  الجمعةالموافق 
بحيممث عنممد لمالكمممين جميعممًا ل قممد كممان مكممان الكممامره فممي الزاويممة المقابلممةمتممر و ( 2)متممر( وبأرتفمما   3تبعممد مسممافة )

علمى وبعمد ذلمك تمم عمرض التصموير االداء بوضوح تمام عنمد  مالكمم يتم رؤية العرض التصوير على الخبير المقو  
للتسمجيل باسمتمارة خاصمة لمجمال الرياضمي بالمالكممة لغمرض التقيميم وتسمجيلها مجموعة من الخبراء والمختصمين با

( بحيث يتعذر علمى المق موم لمألداء معرفمة اي مالكمم يختبمر ممن CDومن ثم تم تحويل التصوير على شكل أقرا )
اصمفات للشمروط والمو  وتمم تسمجيل النتمائج فمي اسمتمارات خاصمة طبقماً خالل دمج المجموعتين الضابطة والتجريبيمة 

، وتم من خالل ذلك معرفة مدى تأثير التمرينات البصرية التي اعدها الباحث على اداء المالكم  ختبارلالالمحددة 
 المتمثلة بتركيزاالنتباه ومطاولة الدقة الحركية بالمالكمة .

 :  الوسائل االحصائية  3-10
 العمليات االحصائية االتية: (  جراءMicrosoft Office Excel 2003 تم االستعانة ببرنامج )   
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري  -
 النسبة المؤئية  -

 االرتباط البسيط  -

 اختبار ت للعينات المستقلة  -

 اختبار ت للعينات المترابطة -
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 النتائج وتحليلها ومناقشتها عرض  -4
 عرض النتائج وتحليلها 4-1
 القبلي والبعدي . لالختبارينابطة لعينة الضوتحليل نتائج اعرض  1-1 – 4

 (6جدول )

 االختبارين القبلي والبعدي للعينة الضابطة وقيمة )ت( المحتسبة ائجنت بيني

 قيمة ت sig النتيجة

 القبلي البعدي

أنحراف  المتغيرات 
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 تركيز االنتباه       6.133 1.597 6.533 1.457 2.449 0.028 معنوي
 الحركية  مطاولة الدقة  2.467 1.125 2.867 0.833 3.055 0.009 معنوي 

 

 ( .2.04( هي )0.05( ومستوى داللة )29القيمة الجدولية عند درجة حرية )

ويظهممر مممن خممالل ذلممك ان هنمماك لالختبممارين القبلممي والبعممدي للعينممة الضممابطة  مقممدار الفممرق( 6يوضممح الجممدول )
لمعمد ممن قبمل نوية بين اختبماري تركيمز االنتبماه ومطاولمة الدقمة الحركيمة للمالكممين اي بمعنمى ان الممنهج افروق مع

 على تلك المتغيرات الرئيسة . لعملية التدريبية ولكن بشكل ملحوظر االمدرب قد اثر على سي

 القبلي والبعدي . لالختبارينلعينة التجريبية انتائج وتحليل عرض  1-2 – 4
 (7جدول )

 نتيجة االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية وقيمة )ت( المحتسبة بيني 

 قيمة ت Sig النتيجة

 القبلي البعدي

أنحراف  المتغيرات 
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي

 تركيز االنتباه        7 1.511 8.267 1.228 5.104 0.000 معنوي
 الحركية  مطاولة الدقة  3 1.133 3.933 1.032 3.761 0.002 معنوي  

 

 ( .2.04( هي )0.05( ومستوى داللة )29القيمة الجدولية عند درجة حرية )

التجريبية ويظهر من خالل ذلك ان هناك فروق لالختبارين القبلي والبعدي للعينة  مقدار الفرق( 7يوضح الجدول )
الدقة الحركية للمالكمين اي بمعنى ان المنهج المعمد ممن قبمل الممدرب معنوية بين اختباري تركيز االنتباه ومطاولة 

 . على تلك المتغيرات الرئيسة لعملية التدريبية ولكن بشكل ملحوظقد اثر على سبر ا

 لعينة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي . انتائج وتحليل عرض   1-3– 4

 (8جدول )
 والتجريبية البعدية وقيمة )ت( المحتسبة نتيجة اختبار العينتين الضابطة بيني

 قيمة ت Sig النتيجة

 الضابطة التجريبية 

أنحراف  المتغيرات 
 معياري

وسط 
 حسابي

أنحراف 
 معياري

وسط 
 حسابي
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 تركيز االنتباه      6.533 1.457 8.267 1.228 3.529 0.001 معنوي
 الحركية  الدقة مطاولة  2.867 0.833 3.933 1.032 3.112 0.004 معنوي  

 

 ( .2.04( هي )0.05( ومستوى داللة )28القيمة الجدولية عند درجة حرية )

والتجريبيممة ويظهمر مممن خممالل ذلممك ان هنماك فممروق معنويممة بممين للعينممة الضممابطة  مقممدار الفمرق( 8يوضمح الجممدول )
تجريبيمة وتمم معرفمة ذلمك ممن خمالل اختباري تركيز االنتباه ومطاولة الدقة الحركية للمالكمين وكان لصالح العينمة ال

االوساط الحسابية للعينة ويعود الفضل المى ذلمك التطمور الكبيمر الحاصمل بمالمتغيرات المى التمرينمات البصمرية التمي 
كانت تتلقاها المجموعة التجريبية والتي كانت مؤثرة وتم معرفة ذلك من خالل االوساط اي فرق االوساط الحسمابية 

   . 
 
 

 لنتائج : مناقشة ا 2 –4

البعديمممة مفارنمممة  كانمممت متطمممورة فمممي االختبمممارات ة الضمممابطةان العينممم( تبمممين 6ممممن خمممالل العمممرض والتحليمممل لجمممدول)
معتادة ضمن المنهج المقمرر وحتى لو كانت  دريبتطريقة  القت ةوهذا بديهي بأعتبار ان العين باالختبارات القبلية

ضميئلة والسمبب  كانمتاذ نتيجمة الن غيمر مطممئن عليهما ممن خمالل وبالتالي النتائج تكمو  فهي تمارين تقليدية للمدرب
حالممه كحممال التممدريب المهمماري والبممدني والخططممي والنفسممي اال وهممو  يكمموناشممراك عنصممر اساسممي  يعممود الممى عممدم

 التدريب البصري المذي يعمد ممن المكونمات االساسمية لعمليمة التمدريب الرياضمي فمي المالكممة وهمذا ممانراه انمه لمم يمتم
قويممة بممالتركيز العالقممة لهمما ال فممي المممنهج المقممرر مممن المممدرب ويعتقممد الباحممث الممى انممه تعممد بصممريةالتمرينممات ال ادراظ

وقمد اكمدت ذلمك  النتيجمة النهائيمة أيومطاولة الدقة الحركية والتي من خاللهمما يمكمن تطمور االداء الحقيقمي بمالنزال 
يحصل على المعلومات او المعارف االنسانية عمومًا عمن  الكثير من المصادر العلمية والتي تؤكد على ان ؤ الفرد

 75طريق الحمواس الخممس وبعمد عمدة تجمارب وجمدوا ان االنسمان يحصمل علمى معلوماتمه ممن خمالل البصمر بنسمبة 
( ومممن خممالل النتممائج 7)والتممي تممم بيانهمما فممي جممدول ، اممما مممن خممالل مالحظتنمما الممى المجموعممة التجريبيممة( 1ؤ ) %

 مرينماتفمي االختبمارات البعديمة للعينمة التجريبيمة ويعمزو الباحمث ذلمك المى الت كبيمراً  أن هنماك تقمدماً  نالنهائيمة لهما تبمي
بحاجمة المى  ان المالكممةبأعتبمار  المالكممة تأثيرًا في كمتغير مستقل مهم جدًا في اغلب الفعاليات واكثرهاالبصرية 

والتمي همي الحاسمة المتقدممة العمين  ة علمى اسماساالممر المذي ادى المى االثمر فمي المتغيمرات المدروسمتدقيق بصري 
تلقي المعلومات الخارجيمة عمن طريمق البصمر من خالل االولى من ضمن الحواس التي تعمل بها هذه الفعالية تعد 

ومن ثمم توصميل االشمارات الحسمية المى المدما  وأصمدار أيعمازات حركيمة عمن طريمق  حركة المنافسوتحديد مسافة و 
اثنمماء اداء المهممارات اللكميممة علممى اعتبممار خاليمما العممين هممي جممزء مممن العضممالت العاملممة االعصمماب الحركيممة الممى 

انه يمثل امتداد لها ونظرًا لكون مثل هذه الخاليا اعلى درجمة ممن التطمور والتكاممل ولكمون خاليما العمين  أيالدما  

                                                 

 . 247، ص  1997 ، ، الزقازيق المركز العربي للنشر ، تطبيقات عملية –اسس نظرية  –المالكمة :حاوييحيى السيد ال( 1(

 



 13 

ان  ومممن جهممة اخممرىلعلمممي مممؤثر لهمما مثمل التمرينممات البصممرية سمميكون بحالممة المى التطممور ا أيخاليما عصممبية فممأن 
مراعممماة الكثيمممر ممممن األممممور المتعلقمممة بالعينمممة وبالتمممالي  ممممن خممماللوضمممعت علمممى أسممماس علممممي  ةالمقترحمممالتمممدريبات 

في الحمل خالل أداء  كذلك التدرظو الموضوعة  البصرية دريباتلتل يبي مناسباستطا  الباحث من ايجاد حمل تدر 
ن ومممن خممالل لمالكممميالتركيممز ومطاولممة الدقمة ليجابيممة وتطمور مسممتوى األمممر الممذي أدى إلمى ظهممور نتممائج إب التمدري

للمالكممين  ةالبصمري اتذلك نالحظ تحقيق فرض البحث وان دل ذلك على شي فأنه يدل على صحة تنظيم التمرين
 ايفة وبتكرارات مختل (وعملي) نظري بشكل  بالمالكمة من خالل اعطاء التدريبات في كل وحدة تدريبية  اوتأثيره

الدقممة وبالتممالي يممؤثر علممى األداء اللكمممي مطاولممة بمعنممى ان التمرينممات جميعهمما كانممت مممؤثرة علممى تطمموير التركيممز و 
والدفاعي للمالكمين هذا من جهة ومن جهة اخرى ان تلك التدريبات بهمذه الطريقمة كانمت تمتماز بخصمائ  علميمة 

يبية وهي مراعاة التثبيت والزيادة اي التعامل مع اسباب جعلت من هذا التفوق للمجموعة التجر  اضافة الىومالئمة 
 مالكمين اصحاء لهم القدرة على النهوض بالعمل التدريبي ويكون بشكل متكرر ومستمر لتطوير األداء بشكل جيد

عدد ممكن من الدرجات اثناء اللكم ممع الزميمل او اللكمم اثنماء النمزاالت الحقيقيمة يسمح له بالتنقيط اي تسجيل اكبر 
تحتوي على عنصر األثمارة بمين المالكممين اثنماء األداء ممن خمالل بيمان اداء  التمريناتكانت بحقيقة األمر ان كما 

المالكممممين خمممالل العممممل سمممواءًا كمممان بمممالزمن ايهمممما يلكمممم بأقمممل زممممن ممكمممن وكمممذلك تسمممجيل اكبمممر عمممدد ممكمممن ممممن 
العلمممي وفممي المالكمممة هنمماك مبممدأ حقيقممي التكمرارات للكمممات والممدفاعات الصممحيحة ويممتم ذلممك جميعممًا خمالل التممدريب 

المشمابهة علمى شمكل جموالت حقيقيمة بمين الحقيقمي او هو انه كلما كانت التدريبات مبنيمة علمى اسماس اللعمب واللكمم 
جمدول العمرض السمابق ل، امما ممن خمالل األداء للمالكمين بسمبب التعمود علمى ذلمك األداء الزميلين يدل على تطور 

ولصالح المجموعة التجريبيمة ويعمود باالختبارات البعدية المجموعتين التجريبية والضابطة  هناك فرق بين ( تبين8)
مباشممر فممي تممأثير  هممال المتمثلممة بالتمرينممات البصممرية طريقممة التممدريب المسممتخدمة فممي هممذه المجموعممة السممبب الممى ان

كمة وما يحتاجه المالكم اثناء الجوالت بالمال الحركية ومطاولة الدقة االنتباه تركيزوالمتمثلة بتلك المتغيرات تطوير 
مهمارة تركيمز االنتبماه تتطلمب ا عمداد والتمدريب ومواصملة وهذا ما اكده الكثير من الخبمراء علمى ان ) لتلك المتغيرات

وا  بالحاجممة الممى تممدريب هممذه المهممارة وان  غيممرالان الالعممب  أذ تركيممز االنتبمماه مممنالجهممد لتحقيممق مسممتوى مناسممب 
وهممذا  تم اال مممن خممالل التممدريب المتواصممل عممن طريممق التممدريب علممى المهممارات التممي تتطلممب التركيممزتطويرهمما ال يمم
األداء المهماري لمتطلبمات البطولمة  او فالالعمب لمن يحقمق مسمتوى عاليما ممن اللياقمة البدنيمة كبيمراً  عقليماً  يحتاظ جهداً 

 (1ه والتمي مممن بينهما تركيمز االنتبمماه ()ممن خمالل األحمالم وكممذلك يجمب علمى الالعممب التمدريب علمى مهممارات االنتبما
اللعمب بالمالكممة وكلمما تممارين مشمابهة إلمى ظمروف  تمم اسمتخدام هكونم المتغيراتيرجع تطور هذه الى ذلك إضافة 

أن المجموعممة  علممى ومممن ذلممك نسممتدلكممان التمممرين مشممابهة للنممزال بالمالكمممة جعممل مممن العمممل يتطممور شممي فشممي 
تلممك المتغيممرات والتممي تعممد متغيممرات مممؤثرة علممى المجموعممة الضممابطة فممي تطمموير  التجريبيممة كانممت افضممل بكثيممر مممن

روتين في وهذا يرجع إلى التمارين المستخدمة والطريقة الناجحة في التدريب واالبتعاد عن ال نتيجة النزال بالمالكمة
تقنممين  ىإضممافة إلممتدريبيممة انهممم يعتمممدون علممى الممروتين بالعمليممة ال دربيناممممشممكلة اغلممب  هالتمممارين المسممتخدمة وهممذ

                                                 

 .  265، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة ،   التدريب العقلي في المجال الرياضي:  محمد العربي شمعون( 1(



 14 

التمارين المستخدمة واالعتماد على الخبرة والمعلوممات الذاتيمة فمي تشمكليها وتطبيقهما إضمافة إلمى التممارين المختمارة 
والسمبب فمي ذلمك يعمود المى ان التمدريبات الخاصمة  . باألسلوب العلمي والمطبق وفق قواعمد علمم التمدريب الرياضمي

لهمما التممأثير المباشممر علممى تطمموير األداء نتيجممة لفعاليتهمما مممن حيممث مبممدأ اسممتمرارية بطريقممة التممدريب البصممري كممان 
بالمالكممة وهمذا  يةاألداء بالتدريب على شكل جديد يحتوي على مجموعة تدريبات لتطوير المهارة اللكمية او الدفاع

 .تقليدي تدريب الما جعل التطوير يصبح كبير عما جاء من تطوير للمجموعة الضابطة التي اعتمدت على ال

 االستنتاجات والتوصيات  – 5

 االستنتاجات  5-1

 ان االختبارات المصممة قد ميزت المالكمين من خالل االعتماد على االسس العلمية في بناءها . .1
حالممه كحممال المكونممات االخممرى . ان متطلبممات مهممارات المالكمممة تعتمممد وبشممكل اساسممي علممى التممدريب البصممري 2

 .دني والخططي والنفسي المهاري والب
 . للمتقدمين . من خالل النتائج التي تم الحصول عليها ان التمرينات البصرية مهمة ومؤثرة بالمالكمة3
 .للمتقدمين  التركيز والمطاولة للدقة الحركية بالمالكمةالمقترحة لها االثر الكبير في تطور  . التمرينات البصرية4

 التوصيات  2 -5

 المصممة بالبحث للتمييز بين المالكمين . االختبارات  ضرورة أعتماد. 1
. ضرورة اعتماد التمرينات البصرية بالمالكمة وبشكل مستمر لما لها من اثر كبير بالمالكمة وخصوصًا التركيز 2

 ومطاولة الدقة الحركية .
 الحركيمممة بالمالكمممممة . يمكمممن للمممممدربين ممممن خممممالل همممذه األختبممممارات التحقمممق مممممن تركيمممز االنتبمممماه ومطاولمممة الدقممممة3

 . للمتقدمين
من قبل المدربين لغمرض تحديمد المالكمم األفضمل باألشمتراك فمي النمزاالت  اراتاالختب ههذ. ضرورة األستفادة من 4

 الرسمية .
. ممكن االستفادة من التمرينات البصرية للحصول على تطور كبير بكثير من المتغيرات وكذلك لتقوية عضالت 5

 العين .
االلعماب فمي لعبمة المالكممة وكمذلك اجمراء دراسمات مشمابهة لبماقي  دراسات مشابهة ولفئمات عمريمة اخمرى  اجراء. 6

 الرياضية .

 املصادر العربية 
 2009، دار اسامة للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان ،  1، ط علم الصحة الرياضيةعصام الحسنات :  .1

. 
 . 2002، دارالفكرالعربي ، القاهرة ، ياضيةعلم نفس التدريب والمنافسة الر :محمد حسن عالوي   .2
 . 2001دار الفكر العربي، القاهرة ،،  التدريب العقلي في المجال الرياضي  :  محمد العربي شمعون .3

 .  1999، مركز الكتاب للنشر ،  المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيقمصطفى باهي :  .4
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،  2، ط التربوي واستخدامه في مجال التدريب الوضعي مدخل إلى القياس والتقويمنبيل عبد الهادي :  .5
 . 2002وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 1997، المركز العربي للنشر، الزقازيق،  تطبيقات عملية –اسس نظرية  –المالكمة يحيى السيد الحاوي: .6
. 

 
 (1ملحق )

 أمساء اخلرباء واملختصني 
 .، تعلم حركي / مالكمة  بغدادلرياضية ، جامعة ستاذ ، كلية التربية اأ : د . كمال جالل .1
 . البصرة ، علم نفس/ مالكمة جامعة ، ستاذ ، كلية التربية الرياضيةأ : د .عبد الكاظم جليل .2
 .، تدريب رياضي  بغدادستاذ ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أ : د. حسين علي. 3
 .بابل، طب رياضي/ أثقال الرياضية ، جامعة ، كلية التربية  أستاذ مساعد:  .عباس حسين د .4
 .، طب وجراحة العيون  القادسية، جامعة  الطب، كلية  مساعد ستاذأ : د. حازم مرتضى التميمي  .5
 .، طب وجراحة العيون  القادسية، جامعة  الطب، كلية  مساعد ستاذأ :عباس  د. حسنين .6
 .القادسية ، اختبارات رياضية ، جامعة ، كلية التربية ال أستاذ مساعد : عالء جبار .7
 القادسية ، فسلجة التدريب .، كلية التربية الرياضية ، جامعة  أستاذ مساعد:  .فالح حسن د .8
 .القادسية، بايوميكانيك /مالكمة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة  مدرس مساعد : سمير راجي .9

  .، تخص  عيون  ية التعليمي ، الديوانيةمستشفى الديوان : طبيب في د. احمد كريم .10
 .تخص  عيون  ، طبيب في مستشفى الديوانية التعليمي، الديوانية :د. حسنين عبد االمير . 11
 نائب رئيس االتحاد المركزي العراقي بالمالكمة . :اسماعيل خليل  .12

 

 ( 2ملحق ) 
 ستمارة تسجيل اللكمات الصحيحة للمالكمني منوذج أل

 

 اللكمات الصحيحة   اسم المالكم  ت      

1    

2    

3     

4    
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