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.لألوملبياداملؤهلة    2020  للمالكمة   اهلجوم املضاد ببطولة افريقيا  ألداءاتحتليلية    راسةد  

 
 د. السيد مصطفى حسن موسى أم*

تالثما     اماليا       بكاللاا الااباات ايبليالبيا  ب ار  العارل  لمالكمالا   القاراات بططوالت  تعتبر بطوالت     
 جتالع الالكمال  حول العرل   عيراا لتقام اال       جرل الالكمال  ب حكر اساارسااير لمحك  تم  تقام ا ر اا  

شااااو ر   International Boxing Association(  Aiba)الالكمال . بلقا قطع االتحرد الابلي لمالكمال   
  بربساااااايربحت  بطول  العرل  ايخيرة   1974م ترالعرل    و ك    تقام باق  ا ر اااااا  الالكمال   لل بطول   

بلقا شاااااااات ا ر اااااا  الالكمال  خكل ملد المترة العااا    التايرات     اساااااارلي  ب    التاا     .2019
   باسااااااااارليا  ب رف االدال الملي بالاط  لمالااراات بكاللاا العااااا    التعاااكت    قار و  تحكي  ا ار ااااااااا

الالكمال  بخكل ملا التطوا بالتاير حاث العااا    التعااكت    القر و  الابلي شااااااااالمز بع ااااااااار      
الالكمالاا   الجوالت بكااللااا تاااد الجواالت بالمواارت الو  ياا  بتاااد  وا    التلاار و خكل ال طوالت باداا   

حرد الابلي لر ر ااااااا  الالكمال   لالبيرد اال ا  احا ام  بأبر  تما التعااكت مو تطبيق االتب    اي   اللسااااااار ي 
بلجل   ااطي    (AIBA Technical Rules Commissionلقرااات المجل  الملي  بلجل  قوا ي  التلر و )

- 19( بأ  ات  التلر و خكل بطوالت الرجرل ساااا     AIBA Coaches Commissionاالتحرد الابلي ) 
 International Boxing(AIBA)سااااااااالا  بااب  باق  اأك ليتاال باللاا االتحارد الاابلي لمالكمالا     40

Association    خطوات تقرب الشااا   بي   لر سااارتAOB-WSB-APB     AIBA Open Boxing 

(AOB)  -  World Series of Boxing (WSB)   -  AIBA Professional Boxing (APB)  
   التالثيل داخل   WSB-APBبخرصا  بعا  وا ق  المجل  ايبلالبي  الابلي  تم   اارب الالشاراك  لاااااااااااااااااااا 

 لر ساارت االبلالبيرد بطللا تااا ن الل االت    بطوالت العرل  بال طوالت القرا   بالابلي  بالالحمي  تشاا   ال  
 International Boxing)حا كبير بطوالت الالحتر ي     الالكمالا  بلقاا اتاال االتحارد الابلي لمالكمالا   

Association )باألالارت    2013لا الشاااااااااكال  ع باااكا  بطولا  العارل   القراا باأ  ككو  تلميال ال طوالت باا
 .(   2013امتوطر  26ال    14مر خستر  خكل المترة )   

 
______________________________________________________________ 

 اإلسكلاا  جر ع   – الر ر ي  الترطي كمي   –دكتوا بقس  الاللر الت بالر ر رت المردك  أسترذ  سرتا * 
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الالؤمما  لوبلالبيارد بالالقار ا  بارلسااااااااالاارل   2020ا ر قيار بخكل اساااااااااتعرا  التقر ر اللاار ي ل طولا          
Senegal   Diamniadio,     ــا  الالقر    بطول  ا ر قير لمالكمال   ب تر جار ات ن ا  بمجمع حلقات داكـــ

Dakar Arena-      الج ا راساااااترت  االمتالرم تاااااااا   دبل   38كالثمو   ب كمال    كم     198بطالشاااااراك 
  التبي  لمالشااراك  برلاباة ايبليالبي  5بتأمل تاد   ااي       ياالي 3ذمبي  بتاد   ياالي    2ال طول  برصاايا  

 7( باكف تأمل التبتي     الج ا ر ليااااا ن أجالرلي الالتأممي     91,+52,75,81,91لممورت الو  ي  ) 
. بمو اال ر اللي كسااااترت  اال ت رد    81 ااااار  ي ب   التبي   ي حي  ل  اتأمل سااااوب الت  باحا    
م حر ايبيض الالتوساااااااااا ترابااار اار باا سااااااااا اار ياار للعاارب  بالاااااسااااااااااا   ي  اااااااااول  تاار   بطولاا  دباد اال 

2018  Spain Tarragona   حي     ي الالرك  ايبل  ي الالكمال بالتي تااااا المر ق الالاااري ال طول  ب
   مر ز  تر   المر ق الج ا ري اقل    الالستوب الالعاود. 

بالتكتيكرت ترلي   تبكللا التاير الجومري  ي تطبيقرت التكليكرلماللر سا     الجياساتعااد اال الر كعكو       
لمك   التطبيقياالسااااموب   دااساااا    ظل تعااكت القر و  الابلي لمالكمال .  الر د ع ال رحث ال   الالسااااتوب 

 لتا  الج ا ر باللي تكحظ خكل  االتتالرد    بيع  بأسااااااااموب أدال ال تب   خكل دااساااااااا   الحمق تم   
الاجوم تااام االختك رت    اسااادااسااا    ابشاااكل كبير تم  الاجوم الال ااارد بشاااقي  الجوابي بالالقربل. بكل

ت عر لمورت  وا    التلر و بجوالت الال را رت با رم  المك  تم  الحمق    الال ااااارد بشاااااقي  الجوابي بالالقربل
  . 2020ايدباا اللار ي  ب طول  ا ر قير الالؤمم  لوبلالبيرد خكل 
جومر       ب الر ال شااا هي  ا  اسااموب بشااكل المك  التطبيقي خكل الاللر ساارت قا اختمت اختك رت      

  ((,Redo,tilewski  اااول اساااتااام الكالبيوتر    تالمي  التحكي  حيث الكر احالا ساااعيا خ ااار  قك ت 
 لل اساااااتااام الحرسااااا  ايلي  ي   رم تقيي  الال را رت  ي أبل بطول  ترل  لمالكمال  لمك را بالوساااااكو    أ  

م سااااااارتا  ي تلليل صاااااااعوطرت تقيي  الالكمالي  بطر ق   و اااااااوفي , ب ا حااث تعااكت  ي ايدال 1990
 ( .  85:  1الالاراي ب الاططي لمالكمالي  بكللا تطو ر أسرلي  ب رف التاا   ) 

الكر سااااار   حر ظ ا  االمتالرم الالساااااتالر بالتقام الالمحوي بالساااااتوب ا ر ااااا  الالكمال     الابل ر مال    
الالتقا   امق  تبوًر تم  الاااسااي  ب الالااطي  لكسااترشاارد ب  ات  تلميلد    تما الابل    اجرالات تمالي   

ع االساو العمالي     بلرل  لكاتقرل بالساتوب الالكمالي  بذلا    خكل التاطيا الجيا باالتااد السامي  بات ر
ب الكر كال     حالاا  حالود تباا الاااك  ب صااااااااا ح  حسااااااااار ي  ا ل  أ  تالميا   .  ( 3:  3البرا   التااا بيا  )

التحميل تعا أحا أسارلي  التقو   الالساتاا   بكثرة  ي اي شاط  الر ر اي  حيث تقام بصامري تماايميري لكل    
تقر راي  تكر كي ت   ساتوب الكتبي   الر كسارتا القر الي  الكت  ب الالااب أثلرل الاللر سا  بم  بللا تالثل  

ت   ر ق البير رت بالالعمو رت الالترح   تم  امتشااارف  قرل القوة بال اااعت بب اااع خطا العك  بالتطو ر
 ( . 225:  12   تالمي  التحميل ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamniadio
https://en.wikipedia.org/wiki/Dakar_Arena
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarragona_(disambiguation)
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لر يكي الالالي   بتتالي  ا ر ا  الالكمال  ت  ايرمر    الر ر ارت االخرب باااوصاي  الحالل بالعالل الاا     
برلقوة بالساااااارت  بالتحالل بالرشاااااارق  ب التوا   بالعلت اللمسااااااي لمالكم  بذلا خكل الجاا البا ي بالعقمي 
باللمساااي الالبلبل المتسااارب بتطبيق بتلميل الالاراات بالقااات خكل التاا   بالاللر سااا  بلعل    أحا أم  

تلميل  اراات الاجوم الال اااارد بخرصاااا  بعا أ   حكرت المو       را رت الالكمال   اب قااة الكت  تم   
اصاااااا ن لماجوم الال اااااارد الالرت   الالتقا      الالكمال  الحااث  بملا  ر اتمق تمي  ال رحث  ع العااا    
ال رحثي  ب العمالرل     جرل الالكمال   ثل سااار   حر ظ ب تبا المترض خ ااار ب كرساااتير  دلكواترد ب دب  

 Dannaسااااااااكوت   رب دا   Br.Algotyب الجوت     Christian Delcourta and Don Kingميل  

Scott( .3 :77 ,78 ب)(ب 77: 9)(ب 34: 18)(84: 20(ب )66: 17  .) 

 رتمي   بتحقيق المو  لالر ل     لجرض الأحا ام  اكر      الاجوم الال اارد  ي الالكمال ب ري ال رحث ا       
د رفي   بالر تشاااااااالم      اراات   الالاتمم   الالكمال بكللا كعتبر تر ك اسااااااارساااااااير    تلميل كر    اراات  

تم  جالال  ليا  ذات   بشاااااااااكال كبير خكل اتااد الكتبي   با  التااا   الحاااث    الالكمالا  كعتالاا  بمجو يا 
تم     الحمق  تعتالا أسارساري هيشاير صاكض السايا قردبك ا ل  أ  اساتراتيجي  ربع خططي لماجوم الال ارد.  

أب الاجوم الال ااارد بذلا ت   ر ق تقاار    عأب الا ررل الاجوم لاحتمري الكت  بوقم  االساااتعااد بتوا    أث
حت  ال كمقا الكت  توا      يدا ارالكت  لقوة لكالرت  باختيرا الالساااااااار رت الاللرساااااااا   بالتوقيز الساااااااامي  

 حيي ترباب باحالا ساااعيا خ ااار  قك ت    (. كالر الكر301: 4)  تمقا أسااارلي   الاططي   رتميتار بطرلترلي
Durjasz,nowak,  اتمم  بخرصاا  أ     ي أ  ذلا التطوا  ي الالكمال  ارجع ا لي اسااتااام أساارلي  خطط 

بالجالال الالرك ا  بالتي تعتالاا تم  السااااااااارت   ي  أصااااااااا ن اي  التركي  تم  تجاليع اللقارل برلمكالارت المردك   
 (. 86: 2(ب )24: 14ل  ايبلي ب حتي  ارك  الال راة )بااك  الجو  ايدال   

الاجوم ب ؤكاا تباا الحالياا احالاا ا ا  الباا ا  ككو  الكتا  بالالاااب تم  تم  تارم باوا  ب الي ات         
تاتمت برختكف    ساميالر اتلرسا   ع اسارلي  ب رف المك  الت    اساتااا راتالك     اساتااا الال ارد حت  

مل  سر   حيث ا  استيعرب بقااة الكت  تم  تحااا بتقاار الالسر رت تقاارا سميالر اؤدب ال  دق  توقيز  
(. كالر الكر تبا الرحال  ساايا ا   ساار رت المك  الالاتمم  تر ل 153: 7تسااااا المكالرت بطرلقوة الك    )
الال اااااااااردة ب كحظ دا الار اثلارل الك  التاير    و يا بالاج  بالاا ارفيا  الاجو يا  ؤثر     جارض تلميال الواج ارت  

المك  الاططي  لكل  لاالر بت عر لمتاير الاا      اب ااارع  يسااارلي بي  الالكمالي    قر    لمالسااار  الالساااتالر  
تلميل اساااااااارلي    اتالك   لار     التي الالساااااااار  حيث كحربل كل الت  االلتجرل ال    الال رااةالمك  بظربف  

 (. 287: 8)لاجو ي  بالا رفي  بالاجو ي  الال ردة بأدال  اراات  االاططي  
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 السابقة:الدراسات  

( دااسااااااا  تحميمي  لمالاراات الاجو ي  ب  رتميتار تمي  تر   1أجري أحالا ساااااااعيا أ ي  خ ااااااار)  -1
(   رااة لمالكمالي  الالشاااااااااتركي   ي بطول   94  را رت الالكمال  , باشاااااااااتالمز تيل  ال حث تمي )

ساااتاام ال رحث تقسااايالا  ا لي أب ا  خةيم  ب توساااط  ب ثقيم  , باسااال  ت    17الجالاوا   تحز 
لطبيع  ال حث , ب   أم  اللتر   ألت  ت  التوصاال ا ليار اختكف اللساا     الت لالك الاللا  الوصاامي  

الالوو ا  لمالااراات ايمثر اساااااااااتاااا اري لوب ا  الثكثا  )خةيما , ب توساااااااااطا , ب ثقيما ( ب كار از ) 
( تمي التوالي, بكاللاا اللسااااااااا ا  الالوو ا  لمالااراات ايمثر    % 19ا45%,  35ا  88%,  44ا67

% (, تمي التوالي بجااات  ربف  8ا26%,  8ا27%,  8ا42 اارتمياا  لوب ا  الثكثاا  بكاار ااز )  
ا حاااااار ي  بي  المر     بالالا ب ي   ي الالاراات ايمثر اساااااتااا ر بكللا ايمثر  رتمي  لاااااارلن 

 المر    .  

اساااااا  تحميمي  ي رم  الحمق  الالاتمم     الالكمال  برلاباة ( دا 2أجري أحالا سااااااعيا أ ي  خ اااااار) -2
(   رااة ت  اختيرامر تشااااوا ير لمالكمالي    40باشااااتالمز تيل  ال حث تمي )  2004ايبلالبي  بأثيلر  
ت  تقسيالا  ا لي أب ا  خةيم  ب توسط  ب ثقيم  , باستاام ال رحث الاللا   ال طول الالشتركي      

ت  ت  التوصال ا ليار اختكف اللسا   الالوو    ل حث , ب   أم  اللتر   الطبيع  االوصامي لالكل ت  ل
لوب ا  الثكث  )خةيم , ب توسااااط , ب ثقيم (. بكللا ت عر  الحمق لك رم   ايمثر اسااااتااا ري تم   

 لالاااك المك  الالاتمم .
لمتسااا  ي  ( دااس  استاا ز التعرف تمي الاللر ق الالستاا      3أجري ا سالرتيل حر ا تثالر  )   -3

  رااة      را رت ال طول ,   80تيل  ال حث تمي  باشاتالمزالالكمال  برلالالمك  العرطي  الساعودك  , 
 سااااتاا ري الاللا  الوصاااامي , ب كر ز أم  اللتر   أ  اللساااا   الالوو   لعاد المكالرت الالوجا  ا لي 

قار ا  بيلالار كار از %     جالوع المكالارت التي كقوم بتسااااااااااااامار الالكم   و ال ال80 لطقا  الوجا   
% ب و اااان ذلا  اي تجرمل الاللطق   20اللساااا   الالوو   لعاد المكالرت الالوج  ا لي  لطق  الجلع  

 ايمبر ب مي الجلع. 
( دااسا  اساتاا ز التعرف تمي  وع الالااسا  التي التالي ا ليار 5أجري  ايرل الاا   حالا الع ب )  -4

م , بكاللاا التعرف تمي  تار    كمالي  1996لالبيا  باأتك تار  ب الالكمالي  الالشااااااااااراكي  بارلااباة اال 
 اااك المك  الالاتمم ,   ساااااتاا ري الاللا  الوصااااامي , بكر ز أم  اللتر   ت  تحااا ايدال الالالي   

 لكل  ااس  بتموف الالااس  الكوطي   ي الال را رت التي تالز جوالتار الثكث .



5 
 

تعرف تمي  رتمي  خطا ( دااسااااا  اساااااتاا ز ال6أجري تر ت  ارباب ب  حالا تبا الع    الي  ) -5
 كم  ,   65الاجوم ب الا رع خكل جوالت الال رااة ب تر   الال را رت, بأشاااااتالمز تيل  ال حث تمي  

الاللا  الوصااااامي, بكر ز أم  اللتر   اساااااتااام الالكمالي  الالشاااااراكي  برلاباة العرطي     برساااااتااام
مالي  المر     لمالاراات لالك م لمكالرت الالسااااتقيال  بالجر بي  بالااااارتاة باسااااتااام ا1995بتو و  

امبر تااد    اللقارل لممو   و يا  أمثر    الالااراات الاا ارفيا   ي الجولا  ايبلي بالثار يا  ال حرا الاج
 ي الال ارااة باساااااااااتاااام الالااراات الاا ارفيا  أمثر    الالااراات الاجو يا   ي الجولا  الثارلثا  لمحماري  
تمي  اراف اللقارل بيلا  بطي   لار سااااااااايا  با   جالوتا   كمالي الاابا اللاار ي حققاز  ساااااااااتوي  

 خططي أ  ل     جالوت   كمالي الابا التالاياي. 

( دااساااااااااا  اساااااااااتااا از التعرف تمي خطا المعا  15)  الوااق ا الجواد  أجري كارسااااااااار  حالاا تبا -6
م بكللا 2000م بطاباة ساايا ي  1996باسااتراتيجيرت الحمق  لالاااك المك  الالاتمم  باباة أتك تر  

دااسااااااا  تأثير     بتاد الجوالت تمي خطا المع  باساااااااتراتيجيرت الحمق  لالاااك المك  الالاتمم   
,  ساااااااااتااا اري  16  ارااة لمااباتي  أبتاالا    دبا    360لا  ال حاث  ب تار   الال ارا ارت , بطمااز تي

الاللا  الوصااامي , بكر ز أم  اللتر   بجود أمثر     ااسااا  لك  داخل المر ق الواحا بكللا ظار  
االختكف  ي خطا الع  باسااااتراتيجيرت الحمق  بعا تاير     بتاد الجوالت بكر  لالا التايير أثرد 

رت بكللا تموف  كمالي الالااسااا  الكوطي   ي   را رت المو   ي الاباتي  ال رلغ تمي  تر   الال را 
 مالر حقق  كماليار الالرك  ايبل  ي الاباتي   ي ترتي  الاليااليرت بالقرا تار برلالاااك ايخرب.

( دااس  استاا ز التعرف تمي 10أجري تبا المترض  تحي خ ر, كحيي السيا ا سالرتيل الحربي )  -7
  الالسااااتاا   لاي  كمالي الااج  ايبلي, بأك ااااري التعرف تمي  اي  رتمي  كل التكليكرت الا رفي

(  كم     72 وع    أ واع التكليكرت الا رفي  الالسااااااااتاا  , , بأشااااااااتالمز تيل  ال حث تمي )
اج  ايبلي, برساتااام الاللا  الوصامي ب   أم  اللتر   التًرثيراال كجربي لمرتمي  التكليا ا كمالي ال
 لالستاام تمي  تر   الال را رت.الا رتي ا

( دااساااا  اسااااتاا ز التعرف تمي أمثر  6أجري تر ت  ارباي شااااعك ,  حالا تبا الع    الي  )  -8
(  84تيل  ال حث تمي) باشاااااااتالمزأ واع المكالرت اساااااااتااا ري  ي   رااة الالكمال  بجوالتار الثرلث , 

م الاللا  الوصاااامي, ب   أم   كم     الالكمالي  الالشااااتركي   ي بطول   لطق  الجي ة, برسااااتااا
اللتر   تموف المكال  الالسااااااتقيال  اليسااااااري  ي   ردة تاد المكالرت الاااااااحيح  بالالؤثرة ت  المكال  

 الالستقيال  الياللي  ي  سر تي المك  الطو م  ب الالتوسط  بكللا برقي أ واع المكالرت الاللحلي .
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  البحث:اهداف 

  االتي: ر سبق تحادت امااف الاااس   ي   تم تأسيسر 
التعرف تم   ساااا   االدالات الاجو ي  الال ااااردة لودالات الاجو ي  لمر ق الج ا ر الالشاااارا   -1

 .2020ب طول  ا ر قير الالؤمم  لوبلالبيرد 
ت عر لمورت  وا       الاجوم الال اااارد بشااااقي  الجوابي بالالقربلالتعرف االختك رت    اسااااتااام  -2

ايدباا اللااار ياا  ب طولاا  ا ر قياار  الت الال اارا اارت با اارم  المك  تم  الحمقاا  خكل  التلاار و بجو 
 . 2020الالؤمم  لوبلالبيرد 

 البحث:فروض  

قا ت  ا  ساااااااا    ساااااااا   االدالات الاجو ي  الال ااااااااردة لودالات الاجو ي  لمر ق الج ا ر  -1
 1 /. 50ت   س    2020الالشرا  ب طول  ا ر قير الالؤمم  لوبلالبيرد 

ت عر لمورت  وا       الاجوم الال ارد بشاقي  الجوابي بالالقربلقا توجا اختك رت    اساتااام   -2
ايدباا اللاار يا  ب طولا  ا ر قيار  التلار و بجوالت الال ارا ارت با ارم  المك  تم  الحمقا  خكل 

 . 2020الالؤمم  لوبلالبيرد 
 ٍاجراءات البحث:
 استاام ال رحث الاللا  الوصمي )تحميل الالحتوب( لالك الت  لطبيع  الاااس  بأماا ار. منهج البحث:
   دبا الثالر ي  بحت  اللار ي لكر    (   رااة اختيرت تالاكر56اشاااااتالمز تيل  ال حث تمي ) عينة البحث:

كشاااااااااالااال ) بالااار  بااارل طولااا   الالشااااااااااااراكااا   الو  يااا   الالؤممي                       15الموااارت  (   ااارااة لكتبي  ر ق الج ا ر 
 . 29/2/2020-20خكل المترة    السلارل  – ا ر قيرالالشراكي  ب طول  (  91,+52,75,81,91) 

  :حتليل حمتوى املبارايت

 كح   لتمر غ بير رت   اساتالراةقيا ال حث  قا قرم ال رحث بتااالي    الاااسا بلتحميل  حتوب الال را رت تيل   
بقا ت  تمر غ  حتوب   الاااسااا ر تم  الابرال لمتأما    صاااكحيتار لكساااتااام    االال را رت بقا ت  تر ااا

 ااطي      الالتاااااي  بالجرل الالكمال  )   2بعاد   االساتعر     خكل  الالكح   ا ا  بالراترةالال را رت 
ال  ال رحث  برإل ار  شاع    كمال     اإلساكلاا  ميو  تاا و بكمي  ترطي  ا ر اي  لمبلي  جر ع    ب ات ارل
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% ب 70كج  أال تقل  ساا   االتمرف ت   أ  ا لي  (9 ساا   االتمرف حيث اشاارات تمرف تبا الكر   ) لتأميا
 التي تعبر ت  ث رت الالكح  .

 

 عرض ومناقشه النتائج : 

 ( 1)جدول  
 حتليل االداءات اهلجومية واهلجومية املضادة لفريق اجلزائر

 15ن = 

 مسافات اللكم  أماكن االداء االوزان  الجوالت  
 قصيرة  متوسطة  طويلة  حبال  اركان  وسط  الثقيلة  المتوسطة الخفيفة  الثالثة  الثانية  االولى 

ة  
مي

جو
له

 ا
ت

ءا
دا

ال
شر  ا

با
 م

وم
ج
 ه

لكمات  
 فردية 

94 81 71 51 64 131 109 53 84 95 86 65 

لكمات  
 زوجية 

102 112 86 67 76 154 84 89 117 113 104 83 

مجموعات  
 لكم

75 86 62 64 57 102 84 79 60 56 88 79 

المجموع  
 الكلى 

271 279 219 182 200 387 287 221 261 264 278 227 

ب 
رك

 م
وم

ج
ه

 

لكمات  
 فردية 

41 32 35 26 18 64 32 41 35 49 38 21 

لكمات  
 زوجية 

32 46 41 26 25 68 46 41 32 33 47 39 

مجموعات  
 لكم

18 29 23 13 12 45 23 26 21 19 27 24 

المجموع  
 الكلى 

91 107 99 65 55 177 101 108 88 101 112 84 

المجموع الكلى  
 لألداءات الهجومية 

362 386 318 247 255 564 388 329 349 365 390 311 

دة 
ضا

لم
 ا
ية

وم
ج
له

 ا
ت

ءا
دا

ال
 ا

ي 
اب
جو

د 
ضا

 م
وم

ج
ه

 

لكمات  
 فردية 

76 65 52 25 41 117 85 48 60 75 62 56 

لكمات  
 زوجية 

81 79 60 44 39 137 68 71 81 64 86 70 

مجموعات  
 لكم

51 70 56 28 36 113 67 59 51 59 66 52 

المجموع  
 الكلى 

208 214 168 107 116 367 220 178 192 198 214 178 

بل 
قا
 م

اد
ض

 م
وم

ج
ه

 

لكمات  
 فردية 

49 53 38 30 26 84 38 49 53 54 47 39 

لكمات  
 زوجية 

31 49 36 22 25 69 41 37 38 39 43 34 

مجموعات  
 لكم

20 32 30 17 24 41 26 37 19 24 31 27 

المجموع  
 الكلى 

100 134 104 69 75 194 105 123 110 117 121 100 
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المجموع الكلى  
لألداءات الهجومية  

 المضادة 
308 348 272 176 191 561 325 301 302 315 335 278 

نسبة االداءات  
الهجومية المضادة  
 لألداءات الهجومية 

85 %  90 %  85 %  71 %  74 %  98 %  83 %  91 %  86 %  %86  %85  89 %  

  ب طول ( بالار  بتحميل االدالات الاجو ي  بالاجو ي  الال اردة لمر ق الج ا ر الالشارا  1جابل )  او ان
الاجو ياا  بالتي تعبر ت  ادالات الاجوم   لودالاتا  الالجالوع الكم     2020ا ر قياار الالؤمماا  لوبلالبياارد

ادالات خااع اب تعاال الالسااار   اب تطو ر الاجوم بعا   كسااا ق الال رشااار بالاجوم الالرك  بمو الاجوم اللب  
الثر ي    الجول خكل   386خكل الجول  ايبل  ب  362جرلت بقي    الال را رتالاجوم الال رشار خكل جوالت  

الثر ي  كر ز دا الر ايم  خكل أدال الالاراات الاجو ي    الجول و ااااان ا   الر ا الثرلث  الجول خكل   318ب
ايبل  االستكشرف بدااس  الاللر و بيلالر    الجول بالتي تعبر ت   لطقي  ايدال حيث دا الر  ر تالثل بااكرت 

ر اظار  الثارلثا  لكحتماري بتقاام اللتيجا  اب تع   مار دب  الالاار رة بارلتعر  لتمق  لكالارت بيلالا  الجولا تكو   
كج    52الاةيماا  بالتي تالثمااز  ي ب      لوب ا االدالات الاجو ياا     إجالاارليالتحمياال لممواارت الو  ياا  ا   

 إجالرليبكر ز    255ك    75بيلالر كر ز االدالات لمو  االب ا  الالتوساط  التي تالثمز  ي ب     247مر ز 
بكاار ااز  تاار   االدالات   564  باا جالاارلي( كج     91+-91-81)  الثقيماا جو ياا  لمواا  االب ا   ااالدالات ال

  349  بإجالرليلاللطق  اياكر    329ب الحمق لاللطق  بسااا   388الاجو ي  ت عر ال رم  المك  تم  الحمق   
 ر او ااااان ا  الكتبي  كم ااااامو  ايدال بتلميل الجالل الملي  باللطق  بساااااا الحمق  لالر لاللطق  الح رل بمو 

خكل تلميال جالال المك  التكتيكيا  بكالا اتارحا  البااا ال الالتلوتا       بالاللارباة   إ كار يا  تعاااال ايدال    تتيحا 
اشاااكرل المك    اااك ت  توا ر اي ر  ت   ر ق االبتعرد ت   ااااول الاللر و بالتي ت  ا  ي  لطق  ااكر  

 الحمق  ب لطق  الح رل .
     395   الالساااااااار   الطو م  ب  365مالر جرلت  تر   االدالات الاجو ي  ت عر لالساااااااار رت المك  بواقع  

باتم  تكراا    الاجو يبمو  ر او اان ا   رتمي  ايدال  القااايرة   الالساار     311الالساار   الالتوسااط  ب
لمكالرت سوال المكالرت ملد الالسر      إ كر ي  تلميل كر   ا  تتيح لماجوم ككو     الالسر   الالتوسط  لالر  

م   جالوترت  االطو م  اب المكالرت القااايرة بكللا تعتبر الالساار   الالتوسااط  مي الالساار   التي ات  تلميل ا
 العرلي.الالستوب  خكلار لكتبيالمك  الملي  

 لالاجو ي  الال ااااااااردة سااااااااوال الجوابي  اب الالقربم  خك  لودالاتمالر أب اااااااان الجابل ا  الالجالوع الكم   
االدالات الاجو يا  خكل الجولا    با جالارلي% تلاا  قارا تاار  85بطلسااااااااا ا     308  با جالارليجارلت  الجوالت  

% تلاا  قارا تاار  90بتالثال    348الثار يا    لمجولا ايبل  بيلالار كار از  جالوع االدالات الاجو يا  الال اااااااااردة  
بتلا   .برللسااااااااا ا  لمجول  الثارلثا %  85بطلسااااااااا ا     272اللتار   بواقع    بجرلتاالدالات الاجو يا    ب جالارلي
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ال ارم  ايدال تم  الحمقا   جاا ا  ت عار  (  1بجاابل )التعر  للتار   تحميال االدالات الاجو يا  الال اااااااااردة  
بطلسااااا      301 لطق  ااكر  الحمق  بقيال  تكراا بجرلت%  82بطلسااااا      325 لطق  بساااااا الحمق  كر ز 

دالات اال  إجالاارلي%  ي حي  أظارت اللتاار   باارلجااابل ا   86بطلسااااااااا اا     302% ب لطقاا  الح اارل  91
% لمالسار   الطو م  بطقيال   86بطلسا      315 ب جالرليالاجو ي  الال اردة ت عر لالسار رت تطبيق المك  كر ز 

 القايرة.% لمالسر   89بطلس    278% لمالسر   الالتوسط  ب85بطلس    335
%  الر كعبر ت  98% باالتم  كر ز   71ب   خكل العر  الجابل  لملتر   تت ااان ا  اقل  سااا   كر ز 

الكتبي  تالشاير  ع االتجرد   بتاا    خكل اتااد  با يساي أسارسايالاجوم الال ارد كالكو    بأدالاتاالمتالرم  
 .2020ر قير  ر ق الج ا ر خكل بطول  ا   ال تببمو  ر كمسر تالي   الالكمال  ي تاا    الحااث

 لودالاتبطتما اللتر   اتحقق الااف ايبل لماااساااااا  برلتعرف تم   ساااااا   االدالات الاجو ي  الال ااااااردة 
المر  ايبل لماااسااااا  بر   سااااا   االدالات الاجو ي  الال اااااردة لمر ق    قب تحق الال را رتالاجو ي  خكل 

ادالات  يجالرلي% برللساا    50ت   ساا    ت  ا   2020  لوبلالبيردالج ا ر الالشاارا  ب طول  ا ر قير الالؤمم   
    الاجوم.

 (2جدول رقم )
 املبارايت لألداءات اهلجومية املضادة تبعا جلوالت  التكرارات والنسبة املئوية  

 56ن = 
 

 
 
 

 اهلجوم املضاد املقابل  اهلجوم املضاد اجلوايب

 
 الجوالت 

 
 الجوالت 

 
 الجولة االولى 

 
 الجولة الثانية 

 
 الثالثة الجولة 

 
 الجولة االولى 

 
 الجولة الثانية 

 
 الجولة الثالثة 

 
اللس    التكرااات 

 الالوو   
اللس    التكرااات

 الالوو   
اللس    التكرااات

 الالوو   
اللس    التكرااات

 الالوو   
اللس    التكرااات

 الالوو   
اللس    التكرااات

 الالوو   
لكمات  
 فرديه 

279 41 % 287 34 % 264 44 % 95 35 % 145 33 % 152 36 % 

لكمات  
 زوجية  

253 38 % 295 35 % 242 41 % 116 42 % 159 37 % 166 39 % 

مجموعات  
 لكم  

142 21 % 249 31 % 85 15 % 62 23 % 131 30 % 106 25 % 

 
 االجمالى 

 
674 100 % 828 1005 591 100 % 273 100 % 435 100 % 424 100 % 

 

 الالوو   لودالات الاجو ي  الال ردة ت عر لجوالت الال رااةالتكرااات باللس   ( بالار  با 2ب و ن جابل )
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سوال بمكالرت  ردك  اب  بجي  مي ايتم  قيال  خكل     الجوابيا   س  ادالات الاجوم الال رد    برل طول 
الالقربل كر ز  35%  ب34بطلس     الثر ي    الجول  ادالات الاجوم الال رد  التوالي بأك ر    الجول  % تم  
بتامبز  س   المكالرت ال بجي     435تكرااات بماز    بأجالرلي باالتم  قيال     الال را رتمي ايم   ي    الثر ي 

%  37ي   خكل الجول  الثر   االستااام س     جرلتتم  المكالرت المردك  ب جالوترت المك  حيث    الالقربم 
 الالقربم % ث   جالوترت المك  الاحو ي  الال ردة  33المردك  بلس      الالقربم لمكالرت ال بجي  تمتار المكالرت  

( باللب كعا  الاااس )تيل   الكتبي خكل اتااد    الالت ع  الر كعكو  وام   اسرلي  التاا    %  30بلس    
ب كعتالا تم    رم التقيي   ي التحكي  لكتجرد  بالل  لمالكمال  تايرا جومر ر  وام ر لتعااكت القر و  الابل   

ا      Br. Al Gotayحيث ارب الجرتواب    امثر    االتتالرد تم  القودال  االدالات السر ع  بالجالل الملي   
كالك  استااا ار    التيبا  ات     ظل الالعراف بالالعمو رت    الاللر س     بيع البا ا  كسير التاا      اتجرد  

 ( .   21:   17لتحقيق المو  ) 

 (3جدول رقم )
 لألداءات اهلجومية املضادة تبعا للفئات الوزنيةالتكرارات والنسبة املئوية  

 
 56ن = 

 
 
 

 الهجوم المضاد المقابل  الهجوم المضاد الجوابي 

 الفئات الوزنية  الفئات الوزنية 

 االوزان الثقيلة  االوزان المتوسطة  االوزان الخفيفة  االوزان الثقيلة  المتوسطة االوزان  االوزان الخفيفة 

 
 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

لكمات  
 فرديه 

286 38 % 301 41 % 243 39 % 145 35 % 130 35 % 117 33 % 

لكمات  
 زوجية  

288 38 % 274 38 % 228 37 % 151 37 % 143 39 % 147 42 % 

مجموعات  
 لكم  

177 24 % 153 21 % 146 24 % 113 28 % 96 26 % 90 25 % 

 
 االجمالى 

 
750 100 % 728 100 % 617 100 % 409 100 % 369 100 % 354 100 % 

 التكرااات باللس   الالوو   لودالات الاجو ي  الال ردة ت عر لممورت الو  ي ( بالار  باا 3جابل )ب و ن 
ب    الجوابيسوال لماجوم الال رد    بال بجي   المردك ا دكرد  س   تلميل المكالرت    بالثقيم    بالالتوسط   الاةيم 

  الاجو ي ي  تلميل  جالوترت المك   بخرص  تلا  قرا تار بق  الو  ي الاجوم  الال رد الالقربل لكر   المورت  
  الو  ي  ا  المورت    Doug Wernerدب  با ر    بتم  الرا     ااال العمالرل  ثلاب الالقربل     الجوابيالال رد  
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    ال تبتا غ الالكمالي  بشكل ب الا بأسموب كالي  ايدال حيث كاتمت شكل بأسموب تطبيق المكالرت لاب  
 را ا    باك ر(    84:    21)    الالستاا  تاتمت تكتيكرت المك     بطرلترليالو   الاةيا ت  الو   الثقيل  

ا   كج       Danna Scottب دا  سكوت    Frank. Kurzel and peiter Wastelموا  ل ب بيتر باستيل  
الالكمالي     االب ا    تاا    الالكمالي     االب      الاةيم  راترد اختكف  تاا    حيث ا    الثقيم ت  

  الثقيم  حيث تتس  ايب ا     الثقيم  تاتمت تلار    ايب ا     الاةيم     ايب ا     الال رااة تطم رت ايدال خكل  
  الاةيم  ايب ا      كماليبيلالر اتالي     بالقر     الالتوسط تم  القود بتطبيق المكالرت    الالسر رت    برالتتالرد

ارب ال رحث ا   (    51:    20( )    44:    22)    الطو م بتلميل المكالرت    الالسر رت    السر ع برلتحركرت  
  الالاتمم    الو  ي مورت  تكليكرت بتكتيكرت الاجوم الال رد قا تتشرب  ال  حا كبير خكل تاا   ب اتااد ال

بتم    الحركي   االستجرب بالالقربل كعتالا  ي الالقرم ايبل تم  سرت     الجوابيال  الاجوم الال رد بشقي   
المرف بامالي     يتااد  الالكمال الرا     اتمرف ال رحث  ع ااال العمالرل السربق  خكل التاطيا بالتاا    ي  

و  الو  ي  اال ا  خكل االتااد بالتاا   تم  االدالات الاجو ي   اختكف شكل بحالل باتجرد التاا   ت عر لمم
مي الالكو     الحركي تكتيكرت الاجوم الال رد بالتي تكو  خكلار االستجرب   الال ردة تتشرب  ال  حا كبير  

بأك ر  الا   الحمق لك را الاطط  لمجالل الملي    ك ت  التوقيز ب كر  تلميل تما الجالل تم     الر يسي
التكرااات باللس   الالوو   لودالات الاجو ي  الال ردة  ( بالار  باا  3ب بيع  الاللر و . للا ك ار جابل )

  الال را رت لتطوا  ي شكل ب الا  اتقراب اللس   الر كعبر ت     بالثقيم   بالالتوسط   الاةيم ت عر لممورت الو  ي 
 القوة. بالتي اتجاز ال  االتتالرد تم  السرت  بقاا االتتالرد تم   الثقيم بخرص   ي  و  االب ا  

 

 (4جدول رقم )
 لألداءات اهلجومية املضادة تبعا الماكن األداء على احللقة التكرارات والنسبة املئوية  

 56ن = 

 
 
 

 الهجوم المضاد المقابل  الهجوم المضاد الجوابي 

 اماكن الحلقة  اماكن الحلقة  

 منطقة الحبال  منطقة االركان  وسط الحلقة   منطقة الحبال  منطقة االركان  وسط الحلقة  

 
 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

  النسبة  التكرارات 
 المئوية 

 التكرارات
  النسبة 
 المئوية 

لكمات  
 فرديه 

314 41 % 281 43 % 235 35 % 97 27 % 100 29 % 95 30 % 

لكمات  
 زوجية  

297 39 % 204 31 % 289 43 % 156 43 % 141 41 % 144 44 % 

مجموعات  
 لكم  

156 20 % 171 26 % 149 22 % 109 30 % 104 30 % 86 26 % 
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 االجمالى 

 
767 100 % 656 100 % 673 100 % 362 100 % 345 100 % 325 100 % 

التكرااات باللس   الالوو   لودالات الاجو ي  الال ردة ت عر ال رم  ايدال ( بالار  با  4ب و ن جابل )     
   الحمق  باللطق  بسا    بالاجوم الال رد الالقربل  الجوابيقي  تكرااات ايدال لماجوم الال رد    عااتمر  الحمق تم   
وم  جتكرااات تلميل الا  إجالرليبكر ز    767  ب جالرلي  الجوابيقي  تكرااات تلميل الاجوم الال رد    جرلتحيز  

الثر ي   ي ايمالي  لتلميل الاجوم    الاللطق  لطق  الح رل    جرلتبقا    362  الحمق الال رد الالقربل بوسا  
ب رجع  الثر ي   ي الترتي  لماجوم الال رد الالقربل    الاللطق بيلالر كر ز  لطق  اياكر  مي    الجوابيالال رد  

اتتالرد (  لير بخططير حيث اتبل  ال رحث تاالي   الاااس ال رحث تما اللتر   ال  اسموب اتااد المرف )تيل   
قا اتسب  تلميل المكالرت    ال طول تحس ر لالواج  التبي  خكل    اي رم   ي الحمق تم  تما  الكتبي     دتااا

ال  اصرب التعااكت   عا   تالشير  ع  بالتكتيا  االدال  لتاير شكل  االتااد  بلللا سبق  الكتبي    الجاااة  
   ا  المكالرت المردك    Billy Fineganبيم   ي  جر      ع  الرأيحيث اتمق ملا    لمالكمال   الابليبرلقر و   
    سر رت  و م  بالتي ارل ر  ر تكو  باللطق   لتات الحمق  تعتبر احس  الوسر ل   الالستاا  بال بجي   

استااا ر لتسجيل  قرل  ع الحمري تم  تر ل اال ر  بم  ارل ر ايمثر استااا ر تلا التالايا لودالات 
 اإلصرب   بلمو  س   استااا ار لاب الالبتا ي  تحقيقر لمتلر و بأ ر      العرليلاب الالستوب    التكتيكي 

ا  كعتال  الالكمال ا  التلر و خكل   را رت    Christy Halbertاؤكا كرست  مرلبرت    كالر  (    45:    16)
كعتالا    الالكمال با  تحقيق المو       را رت    الاللر س   لطبيع بقاا كبير تم   اب تما  الكت  ب ااط   

  التي لالااط  يسموب ب قرل  عت بقود الاللر و    الجياة  بالاااس   لكت بقاا كبير تم  االتااد الاطط   
 ( .  65:  19)  الال رااةكالك  استااا ار خكل 

كعتالا    العرليا   تلا تاا   الالكمالي  ذبب الالستوب    R. Michael Onelloكالر اؤكا  رككل اب يل      
حت  ات  ب ع    الاللر س   ب بيع باسموب الاللر و    لطبيع  تحقيق المو  تم   اب اداا  الكت  بالالااب  

  (.37 :25)التكتيكرت الاللرس   بالالرجن استااا ار بااف التموف تمي  

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christy+Halbert&search-alias=books&text=Christy+Halbert&sort=relevancerank
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 (5جدول رقم )
 لألداءات اهلجومية املضادة تبعا ملسافات اللكم التكرارات والنسبة املئوية  

 56ن = 

 
 
 

 الهجوم المضاد المقابل  الهجوم المضاد الجوابي 

 مسافات اللكم على الحلقة  مسافات اللكم على الحلقة 

 المسافة القصيرة  المسافة المتوسطة  الطويلة المسافة  المسافة القصيرة  المسافة المتوسطة  المسافة الطويلة 

 
 اللس   التكرااات 

 الالوو   
 اللس   التكرااات

 الالوو   
 اللس   التكرااات

 الالوو   
 اللس   التكرااات

 الالوو   
 اللس   التكرااات

 الالوو   
 اللس   التكرااات

 الالوو   
لكمات  
 فرديه 

327 42 % 291 39 % 212 38 % 121 35 % 143 35 % 128 33 % 

لكمات  
 زوجية  

312 40 % 281 37 % 197 35 % 139 41 % 159 39 % 143 37 % 

مجموعات  
 لكم  

143 18 % 182 24 % 151 27 % 81 24 % 106 26 % 112 30 % 

 
 االجمالى 

 
782 100 % 753 100 % 560 100 % 341 100 % 408 100 % 383 100 % 

  لودالات الاجو ي  الال ردة ت عر لالسر رت المك  رلتكرااات باللس   الالوو   ( بالار  ب5ب و ن جابل )

%  39بقيال     ال بجي بالمكالرت    المردك تلا تطبيق المكالرت    الطو م ااتمرع  س  استااام  سر   المك    
بعامر  سر رت المك    جرلت  الجوابي% تم  التوالي  قربل استااام  جالوترت المك   لماجوم الال رد  37ب

ت ار أمالي  الالسر   الالتوسط   % بيلالر كر ز  تر   الاجوم الال رد الالقربل  24 كر ز بقيال     الالتوسط  
بالمكالرت    408بقيال    ال بجي   لمكالرت  ايمبر خكلار  اللاي   بلس   تكراا  % تم  35% ب39المردك  
كعكو تقراب اسموب التاا    الر    الالتوسط بت ار تما اللتر   ا دكرد االتتالرد تم   سر   المك   التوالي  

التب   التلر و  ع  باشكرل  ا الرل  لالجربا   االستعااد  التاا       اتجرد  باباد  كعكو                  باللب 
World Series of Boxing (WSB)- AIBA Professional Boxing (APB)    الحااث   لكتجرد  قر

ب س   تالثيل الالكمالي  الالحتر ي     International Boxing Association  لمالكمال    الابلي    االتحرد  
المك    القردم حيث ا   سر رت  برلا  تلا تطبيق االدالات    الالتوسط     االبلالبيرد    التكتيكي  تالثل امالي  

 Mark Hatmaker andالالحتر ي  حيث اتمق كك     را  مرت  را  ب دب  با ر    لكتب  الالكمال 

Doug Werner   تو ب  سر اب  اامش   Rakesh Sondhi and Tommy   و سو   باك ر 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Doug+Werner&search-alias=books&text=Doug+Werner&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Tommy+Thompson&search-alias=books&text=Tommy+Thompson&sort=relevancerank
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Thompson     تلا تلميل تكتيكرت     عرلي تالثل اتم     التيم  الالسر رت    الالتوسط تم  ا   سر رت المك
كقع تحز  اا دا      الاللر و كستم م العااا    الالاراات    الالسر  با  الالكم  خكل ملد    الالاتمم المك   

ب ر تالثم       الالتوسط ( . ب رب ال رحث ا   سر   المك     56:    24( )    35:    23بالتاا   )    بالابرات
حيث كقع    الالقربم  أ ار تعر  الكت  لتمق  العااا    المكالرت    الاجو ي امالي  برلا  خكل تلميل الالاراات  

 الر كستم م االتااد الجيا بالتطو ر الاا   لتكتيكرت    الالسر   مل الت      اب لكالرت  لر س  خكل ملد  
ال رحث ا  تما الالسر رت تالثل الالسر رت االمثر استااا ر  بتكليكرت المك  لكت  خكل  راحل اتاادد كالر ارب  

تحاث    ملد الالسر رت ب  را لالر تتالي  با    االت    القر ي خكل   را رت الالحتر ي  با  أمثر المكالرت  
   ملد الالسر رت  أ   تر      الال ردة  بالاجو ي   الاجو ي الالحتر ي     قوة بتركي  تم  تلميل الالاراات  

( تع2جابل  استعااد  (  ايدباا  كو  اب  التلر و خكل    برل طول    اللار ي  التب   باشكرل  ا الرل  لالجربا  
 ال طول القردم    ظل  شراك  االتبي  الالحتر ي      ايبلالبيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Tommy+Thompson&search-alias=books&text=Tommy+Thompson&sort=relevancerank
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 (6جدول رقم )
ن عىل المركز األول تحليل االداءات الهجومية والهجومية المضادة   ن الحاصلي   لالعبي 

 8ن =  

 
 مسافات اللكم  أماكن االداء االوزان  الجوالت 

 قصيرة  متوسطة  طويلة  حبال  اركان  وسط  الثقيلة  المتوسطة الخفيفة  الثالثة  الثانية  االولى 

ة  
مي

جو
له

 ا
ت

ءا
دا

ال
شر  ا

با
 م

وم
ج
 ه

لكمات  
 فردية 

51 43 47 54 46 41 53 26 62 51 46 44 

لكمات  
 زوجية 

62 55 41 66 53 39 46 40 72 62 58 38 

مجموعات  
 لكم

33 43 42 35 42 41 42 46 30 26 42 50 

المجموع  
 الكلى 

146 141 130 155 141 121 141 112 164 139 146 132 

ب 
رك

 م
وم

ج
 ه

لكمات  
 فردية 

22 19 21 25 20 17 29 19 14 30 19 13 

لكمات  
 زوجية 

18 26 24 27 22 19 33 16 19 28 23 17 

مجموعات  
 لكم

10 19 15 15 16 13 19 16 9 20 13 11 

المجموع  
 الكلى 

50 54 60 67 58 49 81 51 42 78 55 41 

المجموع الكلى  
 لألداءات الهجومية 

196 195 190 222 199 170 222 163 206 217 201 173 

دة 
ضا

لم
 ا
ية

وم
ج
له

 ا
ت

ءا
دا

ال
 ا

ي 
اب
جو

د 
ضا

 م
وم

ج
ه

 

لكمات  
 فردية 

41 35 26 48 39 15 45 32 25 42 37 23 

لكمات  
 زوجية 

48 42 31 50 38 33 42 49 30 40 52 29 

مجموعات  
 لكم

32 40 28 38 36 26 31 46 23 32 41 27 

المجموع  
 الكلى 

121 117 85 136 113 74 118 127 78 114 130 79 

بل 
قا
 م

اد
ض

 م
وم

ج
ه

 

لكمات  
 فردية 

26 30 22 31 24 23 36 20 22 24 35 19 

لكمات  
 زوجية 

29 28 23 34 26 20 35 26 19 22 34 24 

مجموعات  
 لكم

13 26 24 29 21 13 28 19 16 16 25 22 

المجموع  
 الكلى 

68 84 69 94 71 56 99 65 57 62 94 56 

المجموع الكلى  
لألداءات الهجومية  

 المضادة 
189 201 154 230 184 130 217 192 135 176 224 144 
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نسبة االداءات  
الهجومية المضادة  
 لألداءات الهجومية 

0.96 1.1 0.81 1.0 0.92 0.76 0.97 1.1 0.65 0.81 1.1 0.83 

( بالار  بتحميل االدالات الاجو ي  بالاجو ي  الال اردة لكتبي  الحرصامي  تم  الالرك   6جابل )  او ان
ا  الالجالوع الكم  لودالات الاجو يا    2020ايبل بالالياااليا  الالمبيا  ب طولا  ا ر قيار الالؤمما  لوبلالبيارد

خكل   196ت جرلت بقي   بالتي تعبر ت  ادالات الاجوم الال رشاااااااار بالاجوم الالرك  خكل جوالت الال را ر
تالي  الكتبي  بتقاراب  خكل الجولا  الثارلثا   الار او ااااااااان    190خكل الجولا  الثار يا    195الجولا  ايبل   

بيلالار اظار التحميال  تار   التحميال بالالب كعبر ت  ااتمارع الالساااااااااتوب بث ارت ايدال خكل جوالت الال ارا ارت  
 لمتكرااات   ايتم بم  القيالا     222 ا  الاةيما  كار از  لمموارت الو  يا  ا  إجالارلي االدالات الاجو يا  لوب 

بكر ز إجالرلي االدالات الاجو ي  لمو  االب ا  الثقيم    199بيلالر كر ز االدالات لمو  االب ا  الالتوسااااااط   
 لاللطق  بسااااااا الحمق   222بكر ز  تر   االدالات الاجو ي  ت عر ال رم  المك  تم  الحمق     170ب جالرلي 

لاللطق     206لاللطق  اياكر  بإجالرلي   163 الحمق  اسااتااا ر لتلميل االدالات الاجو ي   بم  امثر أ رم  
الح رل بمو ر او اان ا  الكتبي  كم اامو  ايدال بتلميل الجالل الملي  باللطق  بسااا الحمق  لالر تتيح     

الالتلوت     اشاكرل المك  إ كر ي  تعاال ايدال بالاللرباة خكل تلميل جالل المك  التكتيكي  بكلا اترح  الباا ل 
  ك ت  توا ر اي ر  ت   ر ق االبتعرد ت   اول الاللر و بالتي ت  ا  ي  لطق  ااكر  الحمق  ب لطق   

 الح رل .
     201   الالسااااااااار ا  الطو ما     217مالار جارلت  تار   االدالات الاجو يا  ت عار لالسااااااااار ارت المك  بواقع 

   الالسااار   القاااايرة بمو  ر او ااان ا   رتمي  ايدال الاجو ي باتم  تكراا    173الالسااار   الالتوساااط   
لماجوم ككو     الالسر   الالتوسط  لالر تتيح  ملد الالسر      إ كر ي  تلميل كر   المكالرت سوال المكالرت 

وترت  الطو م  اب المكالرت القااايرة بكللا تعتبر الالساار   الالتوسااط  مي الالساار   التي ات  تلميل اام   جال
 المك  الملي  خكلار لكتبي الالستوب العرلي .

مالر أب اااااااان الجابل ا  الالجالوع الكم  لودالات الاجو ي  الال ااااااااردة سااااااااوال الجوابي  اب الالقربم  خكل 
% تلاا  قارا تاار با جالارلي االدالات الاجو يا  خكل الجولا  96بطلسااااااااا ا     189الجوالت جارلت با جالارلي  

% تلا  قرا تار  101بتالثل    201ات الاجو ي  الال اااااااردة لمجول  الثر ي   ايبل  بيلالر كر ز  جالوع االدال
%برللسااااااااا ا  لمجول  الثارلثا . بتلا    81بطلسااااااااا ا     154ب جالارلي االدالات الاجو يا  بجرلت اللتار   بواقع  

( ت عار ال ارم  ايدال تم  الحمقا   جاا ا  1التعر  للتار   تحميال االدالات الاجو يا  الال اااااااااردة بجاابل )
بطلسااااا      192% بجرلت  لطق  ااكر  الحمق  بقيال  تكراا97بطلسااااا      217الحمق  كر ز  لطق  بساااااا 

%  ي حي  أظارت اللتاار   بارلجااابل ا  إجالاارلي االدالات 65بطلسااااااااا اا     135% ب لطقاا  الح اارل  102
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% لمالسار   الطو م  بطقيال   81بطلسا      176الاجو ي  الال اردة ت عر لالسار رت تطبيق المك  كر ز ب جالرلي 
 % لمالسر   القايرة.83بطلس    144% لمالسر   الالتوسط  101س   بطل 224

%  الر كعبر ت  102% باالتم  كر ز   65ب   خكل العر  الجابل  لملتر   تت ن ا  اقل  س   كر ز 
ب عط  بعض  . االمتالرم بأدالات الاجوم الال ااارد كالكو  أسااارساااي با يساااي خكل اتااد بتاا   الكتبي 

تالشاااااير  ع  وم الال ااااارد جالا   را رتتم  االتااد الاطط  بالر كساااااال     القر ال   رتالال را  ربع  الال را رت
اال ر قيا     القاراةبمو  ار كاير االتتقارد القااك  بالساااااااااار اا بار   االتجارد الحااااث  ي تااا ا  الالكمالا  بمو  ار  

  ب طول    قرا رتارتلا بخرصااااااا     لوبلالبيرد التأمل رف ب حطرت    أساااااااالمي   الالؤمم بططول  الكو مااالي   
عط  ملد اللتر    ؤشارا  تب .  ك طوالت قرا    ؤمم  لمالشاراك   ي االبلالبيرد  اي يركتي باطر اب أاساير بططول   

 برلقراد.لالر أص حز تمي  ا ر   الالكمال   ي قراد ا ر قير بااتقرل بتقام االتااد بالتاا   لكتبي  
برلتعرف االختك رت لماااساا    الثر ياتحقق الااف بالاااساا  بالعر  الجابل  لبير رت التحميل بطتما اللتر   

   اساتااام الاجوم الال ارد بشاقي  الجوابي بالالقربل ت عر لمورت  وا    التلر و بجوالت الال را رت با رم  
 . 2020المك  تم  الحمق  خكل ايدباا اللار ي  ب طول  ا ر قير الالؤمم  لوبلالبيرد 

بوجا اختك رت    اساااتااام الاجوم الال ااارد بشاااقي  الجوابي بالالقربل ت عر لماااسااا   الثر يتحقق المر  ب 
لموارت  وا    التلار و بجوالت الال ارا ارت با ارم  المك  تم  الحمقا  خكل ايدباا اللاار يا  ب طولا  ا ر قيار 

 . 2020الالؤمم  لوبلالبيرد 
 

 االستنتاجات 
  الترلي :التوصل ال  االستلترجرت  لم رحث أ ك تاام ب تر جار بالاللا  الالس الاااس حابد تيل     

 املالكمة.أمهية اهلجوم املضاد متشيا مع االجتاه احلديث يف التدريب يف   الدراسةأظهرت  -1

زادت نسببببببه اسبببببهام اهلجوم املضببببباد يف فاعلية األداء وال  ظهرت يف ارتفاا نسبببببب اهلجوم املضببببباد ا   -2
 نسب االداءات اهلجومية.  

صبببببمله املبارايت ب بببببملة    تكتيكات اللكم املعتمدة على اهلجوم املضبببباد وال أصبببببحه تبهر بو ببببو   -3
 املضاد.اهلجوم   مبارايت

من سببببببببببرعة    يتطلبهتبهر االوزان اخلفيفة واملتوسببببببببببطة ها األعلى يف االعتماد على اهلجوم املضبببببببببباد ملا   -4
 املبارايتاستجابة وسرعة تنفيذ اهلجوم املضاد خالل 
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  واملتوسبببببطة اتسبببببم اداء مالكما الفئات الوزنية ال قيلة خالل البطولة االعتماد على املسبببببافات الطويلة  -5
كانه سببببببببببائدة   ال   املنهجيةخالل أداء اهلجوم املضبببببببببباد ريا يعكب تملت اسببببببببببلو  التدريب املتبع عن  

 .من املسافات الق تة. القويةاالعتماد على قوه االداء والتفوق من خالل االعتماد على اللكمات  

فبة الفئبات  األمباكن ال  يتم خاللبه تطبيقبات اهلجوم املضببببببببببباد لكبا أك رظلبه منطقبة وسببببببببببب  احللقبة ها  -6
 الوزنية  

 

 بىف القانون الدويل للمالكمة ا  تملت اسبلو  اللكم التطبيقا على احللقة ريا يعك اجلوهريادى التملت  -7
 فاعليه االداء وحتقيق الفوز ىف  وء تعديالت القانون الدو  .   اجتاهتطور التدريب ىف 

قببل   البدويلخمبالفبه لبدراسبببببببببببات سبببببببببببابقبه متبه خالل تطبيق القبانون   البدراسبببببببببببة  هبذهنتبائج   بعض  جباءت -8
 .التدريب خالل  املتبعةالتعديالت ريا يو ح تملت طرق التدريب واساليبه 

   التوصيات
    حابد اجرالات ال حث بخار ص تيلت  اوص  ال رحز بالر ام  

ليت  تلميل التاا     قر   القو ي تلا تاا   الالكمالي  بخرصااا  الاللتا رت   الاااسااا االساااترشااارد بلتر     -1
 الالكمال .    العرلالي لمالاااك  ايدالات الاجو ي  الال ردةللس  

 القر و .    ول تاير  الالت ع تاير  رف باسرلي  التاا      رباة -2

بالاططي  بااف االسااتمردة    المليتااف ال  تحميل بتمسااير االدالات   التياجرال الال  ا    الاااساارت   -3
 التاا  . لار    

القر و  الابل  الار  باو  الاللر سااااارت  تتم  تعااك  الالترت  اجرال بحوث بدااسااااارت تم  االثرا   -4
 . الوظيميتتلربل الجر    التيسل  بخرص  ال حوث  40 – 19باب  باق  ااك لمو  الرجرل س  
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