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 " الساندا " للمهارات االكثر استخداما وفاعلية  لالعبي  9102دراسة تحليلية لبطولة العالم 

 ( الكونغ فو) برياضة 

 ناصر محمد حلمي/ د
 مشكلة البحث

إلعدرار الععبديب بم تلد   علمد عمليد  تربييد  دار د  يمي ذد  خا ت  دي   الرياضد يعتبر التدرري         
برنيا يمذاريا ي   يا ينفسيا لليصيل إلد  ععلد  مسدتي   مستيياتذم يحس  قرراتذم إعرارا متعرر ال يان 

   (42:  3) .ممكب 

لععبدديب تعلدديم يت دديير يصددنل ياتندداب يتربيددل المذددارال الحركيدد  التدد   المذددار يسددتذر  ادعددرار        
  (422:  9) .يمكب است رامذا    المنا سال الرياضي  لتحنيق ععل  ادن ازال الرياضي  

ددد   ددب الددر ال عددب الددنف  باسددت رام اليددريب يالددر ليب ي نددا   سدد  يقياعددر ريليدد  " كينددف  دديال"رياضدد       
ال ددق النتددال  يددد  ( السددانرا)يدددي ال ددق ادستعراضدد  ي( ا سددالي ) يتننسددم إلدد  التددايلي . متعددار  عليذددا 

ه  ددديلتيب يحدددايل كدددل دعددد  تنفيدددخ    ددد يب مدددب منازلددد  بددديب دعبددديب متسدددايييب  ددد  السدددب يالددديزب يتكددد
الذ يمي  يالر اعي  عل  المنا ق المصرح  يذا الذ يم للحصيل عل  اكبر عرر مب الننا     حرير زمب 

 (61)(61) .المباراة 
قر لع  الت ير السريع الخي ا تاح كا   ا ن    الرياضي  مب حيث مكيناتذا المذاري  ريرا    قيدام      

يحددرث  دد  المععدد  حيددث عنذددرل المنا سددال عدميدد  العددامليب بم ددال التددرري  الرياضدد  بمتابعدد  كددل مددا 
رراس  المكينال المذاري  بأسلي  عكرر تفصيع عب خي قبل يخلك للتعر  عل   صائصذا الرقين  ييضع 

 (212: 8)  (461: 7)عسالي  البحث بذر  اليصيل لمرالي  ا راء 

باريدال تتميدز بتدي ير عب  صدائ  التكنيلي يدا الحريرد   د  تحليدل الم (م4111)ي ير يلير زغليل 
ال ذددر ياليقددل يالنفنددال يرقدد  عاليدد   دد  إر ددال البيانددال ياسددت راب النتددائل يتنلددل نسددب  ال  ددأ النات دد  مددب 
النيا  يالتعر  عل  ا   اء ال اص  با راء الفن  عرناء عملي  الترري  يالمنا سدال يالتعدر  علد  نندا  

 (42-66:68).        النية يالضع  

عب اسددت رام   (م6979) Larry Kichيدر  كددي     (م6988) مدب محمددر صدبح  حسدانيبيتفدق كدع    
ا سددلي  العلمدد   دد  تنيدديم عراء الععبدديب عرندداء المباريددال ي ددرق النيددا  ال اصدد  بال اندد  المذدداري  دد  

ائل رياض  المستييال العليا  يؤر  إل  النذيض يادرتناء بالمستي  الفن  لألراء بغرض تحنيق ع ضل النت
                                                                                   (42: 46( )7: 62). الممكن 
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يمكدب قيدا  مسدتي  "عنده  إلد  (م6978)ي إيلديب يريدع  درب  ( م4161)يتفدق كدل مدب محمدر بريندع         
مسددد ل  علددد   دددرائ  الفيدددريي عي مدددب  دددعل ا راء المذددداري  دددعل المباريدددال بياسددد   تحليدددل المباريدددال ال

مرحل  ) المعحن  الميضيعي  لألراء المذاري لععبيب مبا رة عرناء المباراة عي عب  ريق تحليلذا كمراحل 
 ( 476: 3()82:  63) ( .  مرحل   –

 نيد  بدأب التحليدل يعتبدر اليسديل  المن (4117) ي ير  مال محمر ععء الريب ، نادر عنير الصباغ        
التدد  ي ددر  بمنتضددادا تنددايل النددادرة ميضددع البحددث كمددا ليكانددل منسددم  إلدد  ع ددزاء عي عناصددر عساسددي  
دع اء تنرير كم  للن ا  التنا سد  يصدبم مدب الضدريري إ دراء تسد يل ميضديع   حدراث ييقدائع ددخ  

 (44:  1 .) المباراة 
 & Okazakiكدازاك  ياستريسددفيك ياي " Brian  "(6991) يبدريب" (6993) "ي يده  ددمنر "يتفدق       

Stricevic  "(6982)  ، " رني دددابDonavan  "(6982)  " ناكايامددداNakayama  "(6979)  علددد  اب
رياضدال المندازدل الفرريد  تتميدز بدالتغير السدريع يالمسددتمر لكدل مدب عمليتد  الذ ديم يالدر ال  د  المياقدد  

_ الذ يميددد  ) رقيق لم تلددد  المذدددارال الحركيددد  التنا سدددي  يتت لددد  مدددب الععددد  مندددررة عاليددد  لع تيدددار الددد
 .مب  عل التيا ق الحرك  ال ير ( الذ يم المضار _ الر اعي  

(67  :72 ,72( )69  :74 – 81( )43 :1 – 61  ,32  ,32 ( )41  :63( )44   :668) 

يلكدد   الم العددالسددنيال السددابن  إن ددازال كبيددرة علدد  المسددتي    دد  الكينددف  ددي لنددر حننددل رياضدد         
اإلن دازال ي د  اددتمدام بدا راء المذدار  يمحايلد  ادرتنداء بمسدتي  الععبديب ياليصديل  ددخ نحا ن عل  

دددخا إد بتحليددل المباريددال لليقددي  علدد  مدديا ب  يددأت بذددم إلدد  ععلدد  المسددتييال المذاريدد  يال   يدد  يلددب 
الفني  حت  يتسن  لنا ت يير مستي  عراء للننا   المحرزةالنية يالضع  يالمذارال ادكرر است راما يكخلك 

حرازا للننا  الفني  للفيز بالمباراة تنانذم المذارال ا كرر تحنينا للفيز يا   .  الععبيب يا 
عمدديم ترمدد  إلدد  تحليددل مباريددال ب يلدد  العددالم  يالتدد مددب المن لددق السددابق تبلدديرة  كددرة دددخا البحددث         

لليقي  عل  اكردر المذدارال   م4169/  61/  42 – 67الفترة مب     الصيب   المنام   للكينف  ي ر ال
إحدرازا للنندا  ا مدر الدخ  يترتد  عليد  إمكداب يضدع  عيالم تلفد  يكدخا اكررددا  اعليد   ا يزاب   است راما 

 . العالم بالمستي  المذار  لععبيب بما يياك  المستي   لعرتناءال    المناسب  للترري  يالت يير 
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 همية البحث أ -
 األهمية العلمية: أوال 

  ندده يدددي ر المعر دد  المسدددبن  د ب دديدل العدددالم محايلدد  تأصددديل اسددت رام التحليدددل 
ا سددد  "المعر ددد  الكاملددد  للمذدددارال الحركيددد   ، باسدددتعرارال الممارسددديب يقدددرراتذم ال اصددد 

يصياغتذا إل   صياغ  الحنائق العلمي  المرتب   با راء"  ني  ا راء-العلمي  ال اص  بذا
 .حنيق  ذم ععمق  راء ت ي تي يه عمليال الترري    يبما يسادم  مياق ،

 األهمية التطبيقية: ثانيًا 
ليضددددع المبددددار     المذددددارال الذ يميدددد  المميددددزة  ب ددددال العددددالمتتضددددم  دددد  محايلدددد  رراسدددد 

ا كردددر عليذدددا عراء التدددرري  لمحايلددد  تحسددديب ا راء الفنددد  ا ساسدددي  التددد  يمكدددب عب يبنددد  
 . ب عل  تي يذذم لعمليال الترري  ما يساعر المرربيب يالععبيم علي  لري الععبيب ا
- :أهداف البحث 

- :يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

 .لعموم الرجال في الكونغ فو األوزان المختلفة ببطولة العالم  فيالمهارات األكثر استخداما  -1

 .. فو الكونغ فيلعموم الرجال وزان المختلفة ببطولة العالم األ فيالمهارات األكثر فاعلية  -2

 .ببطولة العالم األوزان المختلفة  فيالمهارات األكثر فاعلية  فيالفروق بين الفائزين والمهزومين  -3

 .ببطولة العالم  وفاعلية مجموعات المهارات األكثر استخداما فيالفروق بين األوزان المختلفة  -4

 . فو الكونغ فيبطولة العالم لعموم الرجال  مباريات في فاعلية األكثر التكتيكية الخرائط -5

  -: تساؤالت البحث

 .اإلجابة على التساؤالت التالية الكونغ فو يحاول هذا البحث من خالل تحليل مباريات 

 ؟ فو الكونغ يفلعموم الرجال األوزان المختلفة ببطولة العالم  فيالمهارات األكثر استخداما  هيما  -1

 ؟ فو الكونغ فيلعموم الرجال المختلفة ببطولة العالم  األوزان فيالمهارات األكثر فاعلية  هيما  -2

  باألوزانهل توجد فروق دالة احصائيا بين الالعبين الفائزين والمهزومين  -3

 ؟ فو الكونغ فيلعموم الرجال ثر فاعلية ببطولة العالم المهارات االك فيالمختلفة     

      وفاعليةمجموعات المهارات األكثر استخداما   فيهل توجد فروق دالة احصائيا بين األوزان المختلفة  -4

 ؟ فو الكونغ فيلعموم الرجال ببطولة العالم      

 ؟ فو الكونغ في الرجال لعموم العالم بطولة مباريات في فاعلية األكثر التكتيكية الخرائطما هي  -5
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    -:البحث  فيلمستخدمة المصطلحات ا
  -:المهارات االكثر استخداما   -1

  *نقطة أو لم تحرز  عن إنها أدت إلى إحراز خالل المباريات بغض النظر المهارات االكثر تكرارا  هي

   -:المهارات االكثر فاعلية   -1

الذى يؤؤدى إلؤى  يالفنيسمى بالتفوق  تؤدى إلى إحراز نقطة أو نقاط تصل احيانا إلى ما التيالمهارات  هي

 . القانونيأنهاء الجولة حتى لو لم ينتهى زمنها 
دي منررة العع  عل  الذ يم عل  المندا   بمذدارة حركيد  ياحدرة سدياء باليدر عي : الفرديالهجوم  -2

 (42)،(7:62). الر ل 
.  الر ل عي بالير سياء تيببمذار  المنا   عل  الذ يم عل  العع  منررة دي: زوجيال الهجوم -3

(7:62)،(42) 

ددددي مندددررة الععددد  علددد  الذ ددديم علددد  المندددا   بدددأكرر مدددب مذدددارة حركيددد  سدددياء :الهجووووم المركووو  -4
 (7:62). باست رام اليريب عي الر ليب عي كليذما

لحنددد  د ددديم المندددا   ي ددد  نفددد  ( الدددر ال يالذ ددديم)ددددي مندددررة الععددد  علددد   :الهجووووم المضووواد -5
 (7:62) . التيقيل 

 الدراسات المرتبطة 

رراسددد  تحليليددد   كردددر المذدددارال اسدددت راما ي اعليددد  " برراسددد  بعندددياب  ( 6() 4118) ر عمدددارة قدددام عحمددد -1
يذددددر  البحددددث إلدددد  التعددددر  علدددد  " م بأخربي دددداب 4117بب يلدددد  العددددالم للكبددددار للمصددددارع  الريمانيدددد  

لمددنذل اسدت رم الباحدث ا.المذدارال ا كردر اسدت راما ي اعليدد   د  ا يزاب الم تلفد  بب يلد  العددالم للكبدار
مبداراة يكاندل عددم النتدائل تي در  دريق  (621)ا تملل عين  البحث عل  ( تحليل المحتي  ) اليصف  

" مذددارة ر ددع المنددا    ددارب البسددا  مددب يضددع ادلتحددام"رالدد  إحصددائيا بدديب الفددائزيب يالمذددزيميب  دد  
 ( .إحراز الننا )لصالم الفائزيب مب حيث المذارال ا كرر  اعلي  

 لدر  المسدت رم  الر اعيد  ال درق لدبعض تحليليد  برراسد  ( 66() م4117) معداخ محمدر يمالحلد عبدر قام -2
 البحدث عين   يا تملل ، البحث ل بيع  لمعءمته  اليصف  المنذل الباحث ياست رم ، ال يري  دعب
 تددم التدد  النتددائل عدددم يمددب يرنيلدد  يمتيسدد    فيفدد  عيزاب إلدد  الععبدديب تنسدديم يتددم مبدداراة (91) علدد 

  الذ يميدد  المذددارال ضددر المسددت رم  الر اعيدد  ال ددرق بدديب احصددائيا رالدد   ددريق ي ددير إليذددا لتيصددلا
 يكدخلك – ال فيفد  اديزاب لصدالم الم تلفد  اديزاب بديب  ععلد  مدب اللع    ( يريب - يس  -ر ليب)

 -يددلترب)   ا رضدد  اللعدد  مذددارال ضددر المسددت رم  الر اعيدد  ال ددرق بدديب احصددائيا رالدد   ددريق ي ددير
 . ال فيف  اديزاب لصالم الم تلف  اديزاب بيب( كسر -  نق
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 إجراءات البحث  -

 .لمعئمته ل بيع  الرراس  ( تحليل المحتي  ) است رم الباحث المنذل اليصف  منهج البحث 

  الصيب   المنام   للكينف  ي عميم ر التحليل مباريال ب يل  العالم عينة البحث  - 

 .    ميع ا يزاب لمرحل  الر ال   م4169/  61/  42 – 67الفترة مب                    

   .يقبل النذائ  مباراة يد  مباريال الرير النذائ   (33) ا تملل عين  البحث عل                 

 -:أدوات البحث 

 .kin ova ذاز كمبييتر مزير ببرنامل للتحليل الحرك   -1
 عال منسمه عل  اربع  ايام عل   ترتيب سا 4مرة كل  يلم  يلم  يريي  8عرر  -2
 ال ا  بادتحار الريل  لليي ي كينف  ي you Tubeمب عل  ميقع  ( ترة مسائي  – ترة صباحي  )
 .    ميع ا يزاب لمرحل  الر ال  قابله للتحليل العلم   -3
 (  6مر ق "              )مب إعرار الباحث"استمارة تس يل مباراة    الكينف  ي      -4

- :المعامالت العلمية لالستمارة 
اعتمددر الباحددث علدد  عراء ال بددراء  دد  م ددال الكينددف  ددي  دسددت عل عرائذددم حدديل -: صوودا االسووتمارة: عيد 

يبدخلك تيصدل %  011مر  مناسب  ادستمارة  درا  البحث يتساؤدته يقر  اءل ميا نتذم عليذا بنسدب  
                                         .   الباحث إل  ال كل النذائ  لعستمارة 

يلحسدددا  ربدددال اسدددتمارة التسددد يل المبددداراة قدددام الباحدددث بتفريدددف بياندددال إحدددر  -: ثبوووات االسوووتمارة : ثانيوووا 
مباريال الرراس  ادست ععي  رم استعاب بأحدر مدررب  المنت د  لتفريدف بياندال نفد  المبداراة يخلدك لحسدا  

يالتد  ع دارل  (64( ) م6991)نندع عدب عفدا  عبدر الكدريم  Coperكديبر نسب  ادتفداق باسدت رام معارلد  
يالتد  تعبدر عدب ربدال المعحند  ييتضدم خلدك مدب ت بيدق  %71إل   عن  ي   عد تنل نسب  ادتفاق عدب 

 -:المعارل  التالي  
 
 
 

                            

 .إل  ربال ادستمارة  ي ير  أب خلك  1/1 71يبما عب نسب  ادتفاق ت ايزل إل         
 
 

 مرال ادتفاق عرر = ادتفاق نسب 
 عرر مرال عرم  ادتفاق+ مرال ادتفاق  عرر

 ×611 

 والمدر  مرال ادتفاق بيب الباحث عرر

= 

7  ×611 
7  +6 

 =87.2 1/1 



 

 - 6-  

 -:تنفيذ الدراسة 

 (33)بعددر التأكددر مددب صددعحي  اسددتمارة التسدد يل يمعامعتذددا العلميدد  قددام الباحددث بتحليددل عيندد  البحددث الددد 
ردم اعدارة   ميعدااديزاب   د مس ع عكرر المذارال اسدت راما ياكررددا  اعليد   يزب  66مباراة ي نا لتيزيعذا 
عرار البيانال للمعال   ادحصائي  يخلك تنسيمذا إل   ائزي  .عب تساؤدل البحث  لإل اب ب يمذزيميب يا 

 مرحلة العموم بطولة العالم الخامسة عشر في الساندا كونغ فو

 م9102/  01/  92 – 01 تاريخ البطولة اقيمت البطولة في شنغهاي في الصين مكان البطولة

 وزن 66 زانعدد االو فريق 36 :عدد الفرق المشاركين 

 بنين686 –بنات  27: عدد الالعبين المشاركين في البطولة  

 ( رجال 1 –بنات  2)العبين  61: عدد الالعبين المصرين المشاركين في البطولة 

 المركز الثاني ايران -المركز االول الصين : ترتيب الفرق الفائزة       

 المركز الحادي عشر: ترتيب مصر 

  برونز 4 –ميدالية فضة  6 –ميدالية ذهبية  6حصول مصر علي 

 

 :المعالجات اإلحصائية 
  -:ضوء األهداف وتساؤالت البحث استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية  في

( . 2كؤؤا) اختبؤؤار   -النسؤؤبة الميويؤؤة    -نسؤؤبة االتفؤؤاق   -  المعيؤؤارياالنحؤؤراف   - الحسؤؤابيالمتوسؤؤط  -
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 ئجومناقشة النتا عرض

في جميع  استخداماومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر  عرض -1
  في الكونغ فوكجم (  21 - 24 - 28) ألوزان  وقبل النهائي النهائيمباريات الدور 

 ( 6)   ريل
 ئ مباريال الرير النذا ميع     است رامايالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  التكرارال

  في الكونغ فو ك م( 21 - 24 - 28)  يزابيقبل النذائ  
 المجموعات المهارات التكرارات النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 24 5013% 0

 فردي هجوم

 9 ركلة جانبية من األمام 90 0212% 9

 5 ركلة نصف دائرية من األمام 02 05% 5

 2 ة شماللكمة مستقيم 01 0915% 2

 3 لكمة مستقيمة يمين 01 00142% 3

 4 لكمة جانبية شمال 00 113% 4

 1 لكمة جانبية يمين 1 2112% 1

 1 ركلة أمامية من األمام 2 9112% 1

 2 ركلة خلفية مستقيمة 5 9113% 2

  المجموع 024 011% -

 0 الرأس مستقيمة في+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  94 25155% 0

 

 زوجي هجوم

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 03 93% 9

 5 لكمه جانبية شمال يمين  09 91% 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  1 00144% 2

 المجموع 41 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 2 22122% 0

 9 الذراع للرقبة والرمي بالوسطتطويق  5 %55155 9  مركب هجوم

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  9 99199% 5

 المجموع 2 011% -

 0 الغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف 02 % 54112 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 2 % 95141 9

 5 السحب والرميمسك الركلة النصف دائرية و 1 % 90113 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 3 % 05104 2

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 9 % 3194 3

 المجموع 51 011% -

 المجموع الكلى 935 - -

    ادست رام مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 6)  ريل مب يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م (21 - 24 - 28) لأليزاب البحث عين  المباريال
    -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال عنيال عكرر نصف دائرية من الخلفالركلة ال مذارة -

 .   ا يل المركز احتلل خلكيب ( %36,2) مئيي  بنسب  مر  ( 21)  الننا  احراز
 منذا الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل جانبية من األمامالركلة ال مذارة -
ال  التاسع  الرالث المركزمب    احتلل المذارال باق  اما( .  %62,2) مئيي  بنسب  مر  ( 46)

 .عل  الترتي   (%4,12 - %4,72-%2,79-%7,2-%66,12-%64,3 -%63)بنس   
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 المركز احتلل يبخلك( %23,33) مئيي  بنسب  مرة( 41) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 62) تكرار عررب الران  ركزالم لاحتل حيث يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -.ا يل
 -%41)  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -.  (%42)مئيي 

 . الترتي  عل  %( 66,11
 : الهجوم المرك :  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البسا مذارة  -

 المركز احتلل يبخلك (% 22,22 ) مئيي  بنسب  مرة( 2) تكراراتذا عرر بلف يثح است راما
( 3) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -.ا يل
 .  %( 33,33)مئيي  يبنسب 

   الرالث لمركزا مب   احتلل  سفل الرقب   ل  ر ع+  ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -
 .  %( 44,44)مئيي  يبنسب ( 4) تكرار بعرر
 : الهجوم المضاد :  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل المركز احتلل يبخلك %( 31,82) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف
 يبنسب ( 9) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثاد ر   يكن  الركل  مسك مذارة -

 .  (% 43,18)مئيي 
  -% 63,61-% 46,12)  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -

 . الترتي  عل (  % 2,41
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جميع مباريات ومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر فاعلية في  عرض -4
  في الكونغ فوكجم  (21 - 24 - 28)ألوزان  وقبل النهائي النهائيالدور 

 ( 4)   ريل
يقبل  مباريال الرير النذائ  ميع      اعلي يالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  التكرارال

  في الكونغ فو ك م (21 - 24 - 28)  يزابالنذائ  
 المجموعات المهارات كراراتالت النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 51 % 5113 0

 فردي هجوم

 9 ركلة جانبية من األمام 09 % 0913 9

 5 ركلة نصف دائرية من األمام 00 % 00123 5

 2 لكمة مستقيمة شمال 01 % 0113 2

 3 لكمة مستقيمة يمين 1 % 112 3

 4 لكمة جانبية شمال 4 % 4193 4

 1 لكمة جانبية يمين 3 % 319 1

 1 ركلة أمامية من األمام 2 % 210 1

 2 ركلة خلفية مستقيمة 5 % 510 2

  المجموع 24 011% -

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  92 % 21 0
 

 هجوم
 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 02 % 91 9

 5 شمال يمين  لكمه جانبية 01 % 91 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 % 2 2

 المجموع 31 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 2 22122% 0
 هجوم
  مركب

 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 5 55155% 9

 5 لرقبة ألسفلدفع خلف ا+ التحام كنس القدم األمامية  9 99199% 5

 المجموع 2 011% -

 0 الغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف 02 % 54112 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 2 % 95141 9

 5 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 1 % 90113 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 3 % 05104 2

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 9 % 3194 3

 المجموع 51 011% -

 المجموع الكلى 025 - -

    لفاعلي ا مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 4)  ريل مب يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م (21 - 24 - 28) لأليزاب البحث عين  المباريال
    -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 احراز تكرارال عرر بلف حيث  اعلي  المذارال عنيال عكرر نصف دائرية من الخلفالركلة ال مذارة -

 .   ا يل المركز احتلل يبخلك (% 38,2 ) مئيي  بنسب  مر  ( 37)  الننا 
 منذا الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل جانبية من األمامالركلة ال مذارة -
 .   (% 64,2 ) مئيي  بنسب  مر   (64)
 1,42-% 8,2 -%  61,2)ال  التاسع بنس    الرالث المركزمب    احتلل المذارال باق  اما -

 .على الترتيب  % ( 3,6 -%  2,6-%  2,4-% 
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ماما  مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 .ا يل المركز احتلل يبخلك (% 28 ) مئيي  بنسب  مرة( 42) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب  (62) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيث يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -

 .  %( 48)مئيي 
 عل  %( 2 -%  41)  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب  ل احتل المذارال باق  اما -

 . الترتي 
 : الهجوم المرك :  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البسا مذارة  -

 المركز احتلل يبخلك( % 22,22 ) مئيي  بنسب  مرة( 2) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 .يلا 
 يبنسب ( 3) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -

 .  %( 33,33)مئيي 
   الرالث المركز مب   احتلل  سفل الرقب   ل  ر ع+  ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -

 .  %( 44,44)مئيي  يبنسب ( 4) تكرار بعرر
 : ضاد الهجوم الم:  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل المركز احتلل يبخلك %( 31,82) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف
 يبنسب ( 9) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثاد ر   يكن  الركل  مسك مذارة -

 .  (% 43,18)مئيي 
  -% 63,61-% 46,12)  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -

 . الترتي  عل % (  2,41
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وداللتها للفرا بين الفائزين والمهزومين في المهارات (  2كا) عرض ومناقشة نتائج قيمة -3
   في الكونغ فو مكج (21 - 24 - 28)ألوزان   النهائياألكثر فاعلية في مباريات الدور 

 ( 3)  جدول

يردلتذا للفرق بيب الفائزيب يالمذزيميب    المذارال ا كرر  اعلي     مباريال (  2كا)  قيم 
    في الكونغ فو ك م( 21 - 24 - 28)  يزابالرير النذائ  

 المجموعات المهارات الفائزين المهزومين 2كا

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 93 09 2134

 فرديوم هج

 9 ركلة جانبية من األمام 1 2 0155

 5 ركلة نصف دائرية من األمام 1 2 11101

 2 لكمة مستقيمة شمال 1 5 014

 3 لكمة مستقيمة يمين 4 9 9

 4 لكمة جانبية شمال 3 0 9144

 1 لكمة جانبية يمين 5 9 119

 1 ركلة أمامية من األمام 5 0 0

 2 قيمةركلة خلفية مست 9 0 1155

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  01 4 4
 

هجوم 

 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 01 2 9131

 5 لكمه جانبية شمال يمين  1 9 514

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  0 0 1

 0 اطالتحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البس 2 1 2
هجوم 

 مركب 
 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 9 0 1155

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  0 0 1

 0 الغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف 09 9 1102

 

هجوم 

 مضاد

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 3 2 1100

 5 لسحب والرميمسك الركلة النصف دائرية وا 3 5 113

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 5 9 119

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 0 0 1

 (      1.12)عنر مستي   3.82ال ريلي  (  2كا) قيم    
  -: ادت ( 3)مب  ريل  يتضم

 اعليد   ا كررذارال الم   بيب الفائزيب يالمذزيميب لصالم الفائزيب  إحصائياتي ر  ريق رال   -
 الف دخ  د  ا مدام مب رائري  نص  ركل  -ركل  نص  رائري  مب ال ل )كمذارة ( إحراز الننا )

 مسدك الغ د  -البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام -الرع     مستنيم + 
 ( بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ

إحراز ) اعلي   ا كرريب يالمذزيميب مب حيث المذارال د تي ر  ريق رال  إحصائيا بيب الفائز  -
 . المذارال باق    ( الننا 
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في جميع  استخداماومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر  عرض -2
  في الكونغ فوكجم (  72 -71 – 12  - 11) ألوزان  وقبل النهائي النهائيمباريات الدور 

 ( 2)   ريل
 مباريال الرير النذائ  ميع     است رامايالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  ارالالتكر 

  في الكونغ فو ك م( 72 -71 – 12  - 11)  يزابيقبل النذائ  
 المجموعات المهارات التكرارات النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 43 54100% 0

 فردي هجوم

 9 ركلة جانبية من األمام 95 09111% 9

 5 ركلة نصف دائرية من األمام 91 00100% 5

 2 لكمة مستقيمة شمال 02 01133% 2

 3 لكمة مستقيمة يمين 01 % 01 3

 4 لكمة جانبية شمال 03 1125% 4

 1 لكمة جانبية يمين 2 % 3 1

 1 ركلة أمامية من األمام 4 5155% 1

 2 يمةركلة خلفية مستق 3 9111% 2

  المجموع 011 011% -

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  53 24144% 0
 

 هجوم
 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 90 94129% 9

 5 لكمه جانبية شمال يمين  03 02195% 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  1 1121% 2

 المجموع 11 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 01 39145% 0
 هجوم
  مركب

 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 4 50131% 9

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  5 03112% 5

 المجموع 02 011% -

 0 فالغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكت 03 % 51 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 09 % 92 9

 5 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 00 % 99 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 01 % 91 2

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 9 % 2 3

 المجموع 31 011% -

 المجموع الكلى 591 - -

    ادست رام مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 2)  ريل بم يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م( 72 -71 – 12  - 11) لأليزاب البحث عين  المباريال
  -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال يالعن عكرر نصف دائرية من الخلفالركلة ال مذارة -

 .   ا يل المركز احتلل يبخلك( %31,66) مئيي  بنسب  مر  ( 12)  الننا  احراز
 منذا الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل جانبية من األمامالركلة ال مذارة -
ال   الرالث المركزمب    احتلل رالالمذا باق  اما( .  %64,77) مئيي  بنسب  مر  ( 43)

عل  (  %4,77 - %3,33- % 2 - %8,23 -% 61 - %61,22- %66,66)التاسع بنس   
 .الترتي  
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 المركز احتلل يبخلك( %21,11) مئيي  بنسب  مرة( 32) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 46) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيث يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -.ا يل
  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما - .  (%41,94)مئيي 

  . الترتي  عل (  8,97%- 69,43%)
 : وم المرك الهج:  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البسا مذارة  -

 المركز احتلل يبخلك( %24,13) مئيي  بنسب  مرة( 61) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
( 1) رتكرا عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -.ا يل
  سفل الرقب   ل  ر ع+  ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -  (%36,27)مئيي  يبنسب 
 .(  %62,79)مئيي  يبنسب ( 3) تكرار بعرر الرالث المركز مب   احتلل
 : الهجوم المضاد :  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل المركز احتلل يبخلك(  % 31) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف
 مئيي  يبنسب ( 64) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثاد ر   يكن  الركل  مسك مذارة -
-  % 44)  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما - (% 42)

 . لترتي ا عل  (% 2 - % 41
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ومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر فاعلية في جميع مباريات  عرض -2
  في الكونغ فوكجم  (72 -71 – 12  - 11)ألوزان  وقبل النهائي النهائيالدور 

 ( 2)   ريل
يقبل  ير النذائ مباريال الر ميع      اعلي يالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  التكرارال

  في الكونغ فو ك م( 72 -71 – 12  - 11)  يزابالنذائ  
 المجموعات المهارات التكرارات النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 91 90123% 0

 فردي هجوم

 9 لكمة جانبية شمال 90 01111% 9

 5 لكمة جانبية يمين 91 04194% 5

 2 ستقيمة شماللكمة م 03 09102% 2

 3 لكمة مستقيمة يمين 05 01131% 3

 4 ركلة جانبية من األمام 09 2113% 4

 1 ركلة نصف دائرية من األمام 4 2111% 1

 1 ركلة أمامية من األمام 3 2114% 1

 2 ركلة خلفية مستقيمة 2 5193% 2

  المجموع 095 011% -

 0 مستقيمة في الرأس+ ي الفخذ ركلة نصف دائرية من األمام ف 91 25113% 0

 

 زوجي هجوم

 9 لكمه جانبية شمال يمين 90 59110% 9

 5 لكمه مستقيمة شمال يمين 05 91150% 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 5109% 2

 المجموع 42 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 01 39145% 0

 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 4 %50131 9  مركب هجوم

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  5 03112% 5

 المجموع 02 011% -

 0 الغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف 03 % 51 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 09 % 92 9

 5 ركلة النصف دائرية والسحب والرميمسك ال 00 % 99 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 01 % 91 2

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 9 % 2 3

 المجموع 31 011% -

 المجموع الكلى 934 - -

    الفاعلي  مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 2)  ريل مب يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م (72 -71 – 12  - 11) لأليزاب البحث عين  لمباريالا

    -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 احراز تكرارال عرر بلف حيث  اعلي  المذارال عنيال عكرر نصف دائرية من الخلفالركلة ال مذارة -

 .   ا يل المركز احتلل يبخلك (%46,92) مئيي  بنسب  مر  (  47) الننا 
  منذا الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل اللكمة الجانبية شمال  مذارة -
 .  ( %67,17) مئيي  بنسب  مر  ( 46 )
- %64,69- %61,41)ال  التاسع بنس    الرالث المركزمب    احتلل المذارال باق  اما -

  .على الترتيب  ( 3,42%- 2,11%- 2,88%- 9,72%- 61,27%
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 المركز احتلل يبخلك (%23,72) مئيي  بنسب  مرة( 48) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 .ا يل

 يبنسب ( 46) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيث يميب  مال ستنيم م لكمه مذارة -
  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -.  (%34,86)مئيي 

  . الترتي  عل (  3,64% -41,36%) 
 : الهجوم المرك :  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  سا التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البمذارة  -

 المركز احتلل يبخلك (%24,13) مئيي  بنسب  مرة( 61) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
( 1) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -.ا يل
  سفل الرقب   ل  ر ع + ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -.  (%36,27)مئيي  يبنسب 
  .  (%62,79)مئيي  يبنسب ( 3) تكرار بعرر   الرالث المركز مب   احتلل
 : الهجوم المضاد :  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل لمركزا احتلل يبخلك (% 31) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف
 مئيي  يبنسب ( 64) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثاد ر   يكن  الركل  مسك مذارة -
 41- % 44)  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -   (% 42)

 . الترتي  عل (  % 2- %
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فائزين والمهزومين في المهارات وداللتها للفرا بين ال( 2كا) عرض ومناقشة نتائج قيمة -1
   في الكونغ فو كجم( 72 -71 – 12  - 11)النهائي ألوزاناألكثر فاعلية في مباريات الدور 

 ( 1)   ريل
يردلتذا للفرق بيب الفائزيب يالمذزيميب    المذارال ا كرر  اعلي     مباريال (  2كا)  قيم 

    في الكونغ فو  مك( 72 -71 – 12  - 11)  يزابالرير النذائ  
 المجموعات المهارات الفائزين المهزومين 2كا

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 91 1 4193

 فرديهجوم 

 9 لكمة جانبية شمال 03 4 5113

 5 لكمة جانبية يمين 02 4 519

 2 لكمة مستقيمة شمال 01 3 0144

 3 لكمة مستقيمة يمين 1 3 1142

 4 ن األمامركلة جانبية م 1 3 1155

 1 ركلة نصف دائرية من األمام 2 9 1144

 1 ركلة أمامية من األمام 5 9 119

 2 ركلة خلفية مستقيمة 9 9 1

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  91 1 3102
 

هجوم 

 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 01 2 1112

 5 يمين لكمه جانبية شمال  1 3 1142

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 1 9

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 2 0 412
هجوم 

 مركب 
 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 5 5 1

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  9 0 1155

 0 فخذ األمامية والرمي بالكتفالغطس مسك ال 09 5 312

 

هجوم 

 مضاد

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 1 3 1155

 5 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 1 2 1119

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 4 2 112

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 9 1 9

 (      1.12)  عنر مستي  3.82ال ريلي  (  2كا) قيم    
  -: ادت ( 1)مب  ريل  يتضم

 اعليد   ا كررالمذارال    بيب الفائزيب يالمذزيميب لصالم الفائزيب  إحصائياتي ر  ريق رال   -
 نصدد  ركلد   -اللكمدد  ال انبيد   ددمال -ركلد  نصدد  رائريد  مددب ال لد )كمذددارة ( إحدراز النندا )

 عندر التحدام - لكمده مسدتنيم   دمال يمديب  -  الدرع  د  مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري 
 ( بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ   -البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا  

إحراز ) اعلي   ا كررد تي ر  ريق رال  إحصائيا بيب الفائزيب يالمذزيميب مب حيث المذارال  -
 .المذارال باق    ( الننا 
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في جميع  استخداماائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر ومناقشة نت عرض -7
  في الكونغ فوكجم (  +91 -91 – 82  - 81)ألوزان  وقبل النهائي النهائيمباريات الدور 

 ( 7)   ريل
 مباريال الرير النذائ  ميع     است رامايالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  التكرارال

  في الكونغ فو ك م( +91 -91 – 82  - 81)  يزاب يقبل النذائ 
 المجموعات المهارات التكرارات النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 29 91% 0

 فردي هجوم

 9 ركلة جانبية من األمام 93 04144% 9

 5 ركلة نصف دائرية من األمام 95 03155% 5

 2 لكمة مستقيمة شمال 01 09% 2

 3 لكمة مستقيمة يمين 04 01144% 3

 4 لكمة جانبية شمال 00 1155% 4

 1 لكمة جانبية يمين 1 2144% 1

 1 ركلة أمامية من األمام 3 5155% 1

 2 ركلة خلفية مستقيمة 5 9% 2

  المجموع 031 011% -

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  04 54154% 0
 

 جومه
 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 02 50110% 9

 5 لكمه جانبية شمال يمين  09 91191% 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 2132% 2

 المجموع 22 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 05 39% 0
 هجوم
  مركب

 9 بة والرمي بالوسطتطويق الذراع للرق 1 91% 9

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  3 91% 5

 المجموع 93 011% -

 0 الغطس مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف 2 91109% 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة وكنس االخرى 1 93% 9

 5 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 4 01113% 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 3 03149% 2

 3 مسك الركلة والرمي خارج البساط 2 0913% 3

 المجموع 59 011% -

 المجموع الكلى 930 - -

    ادست رام مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 7)  ريل مب يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م (+91 -91 – 82  - 81) لأليزاب البحث عين  المباريال
  -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال عنيال عكرر نصف دائرية من الخلفالركلة ال مذارة -

 .    يلا المركز احتلل يبخلك( %48) مئيي  بنسب  مر  ( 24)  الننا  احراز
 منذا الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل جانبية من األمامالركلة ال مذارة -
ال   الرالث المركزمب    احتلل المذارال باق  اما.   (%61,11) مئيي  بنسب  مر  ( 42)

عل  ( %4- %3,33- %2,11 - %7,33 - %61,11 - %64 - %62,33)التاسع بنس   
 .  الترتي
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 المركز احتلل يبخلك (%31,31) مئيي  بنسب  مرة( 61) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 62) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيث يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -.ا يل
  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -  (%36,86)مئيي 

  . الترتي  عل (  2,22%- 47,47%)
 : الهجوم المرك :  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البسا مذارة  -

 -.ا يل المركز احتلل يبخلك (%24) مئيي  بنسب  مرة( 63) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 7) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة
 مب   احتلل  سفل الرقب   ل  ر ع+  ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -  (%48)مئيي 
  .(  %41)مئيي  يبنسب ( 2) تكرار عررب   الرالث المركز
 : الهجوم المضاد :  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل المركز احتلل يبخلك (%48,64) مئيي  بنسب  مرة( 9) تكراراتذا عرر بلف
( 8) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثيالرم   يالسح  رائري  النص  الركل  مسك مذارة -

  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما - (%42) مئيي  يبنسب 
 .  الترتي  عل (  64,2%- 62,14%- 68,72%)
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 ومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية للمهارات األكثر فاعلية في جميع مباريات عرض -8
  في الكونغ فوكجم ( +91 -91 – 82  - 81)ألوزان  وقبل النهائي النهائيالدور 

 ( 8)   ريل
يقبل  مباريال الرير النذائ  ميع      اعلي يالنسب  المئيي  يترتي  المذارال ا كرر  التكرارال

  في الكونغ فو ك م( +91 -91 – 82  - 81)  يزابالنذائ  
 المجموعات المهارات كراراتالت النسبة المئوية الترتيب

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 21 54154% 0

 فردي هجوم

 9 ركلة نصف دائرية من األمام 91 01101% 9

 5 لكمة جانبية شمال 04 02132% 5

 2 لكمة جانبية يمين 03 05145% 2

 3 ركلة أمامية من األمام 1 1191% 3

 4 لكمة مستقيمة شمال 4 3123% 4

 1 لكمة مستقيمة يمين 3 2132% 1

  المجموع 001 011% -

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  04 54154% 0
 

 هجوم
 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 02 50110% 9

 5 لكمه جانبية شمال يمين  09 91191% 5

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 2132% 2

 المجموع 22 % 011 

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 05 39% 0
 هجوم
  مركب

 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 1 91% 9

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  3 91% 5

 المجموع 93 011% -

 0 والرمي بالكتف الغطس مسك الفخذ األمامية 2 91109% 0

 

 مضاد هجوم

 9 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 1 93% 9

 5 مسك الركلة والرمي خارج البساط 4 01113% 5

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 3 03149% 2

 3 مسك الركلة وكنس االخرى 2 0913% 3

 المجموع 59 011% -

 المجموع الكلى 900 - -

    الفاعلي  مرال عرر حيث مب المذارال عنيال    تبايب ي ير( 8)  ريل مب يتضم        
 لترتي  بالنسب  يخلك في الكونغ فو ك م( +91 -91 – 82  - 81) لأليزاب البحث عين  المباريال
    -: يل  ما يتبيب حيث  المذارال
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 :  الهجوم الفردي: اوال
 احراز تكرارال عرر بلف حيث  اعلي  المذارال عنيال عكرر من الخلف نصف دائريةالركلة ال مذارة -

 .   ا يل المركز احتلل يبخلك (%31,31) مئيي  بنسب  مر  ( 21)  الننا 
 الننا  احراز تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل ركلة نصف دائرية من األمام مذارة -

  .  (%68,68) مئيي  بنسب  مر  ( 41) منذا
- %63,13- %04،54)بنس    السابعال   الرالث المركزمب    احتلل المذارال باق  اما -

  .على الترتيب ( 2,22%- 2,22%- 7,47%
 :  الهجوم الزوجي:  ثانيا
 المذارال عنيال عكررالرع      مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص ال ركل ال مذارة -

 المركز احتلل يبخلك (%31,31) مئيي  بنسب  مرة( 61) ذاتكرارات عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 62) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيث يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -.ا يل
  بنس  الرابع  ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما -  (%36,86)مئيي 

  . الترتي  عل (  2,22%- 47,47%)
 : هجوم المرك ال:  ثالثا
د  عكرر عنيال المذارال  التحام عنر الحا   ر ع المنا   بالخراعيب  ارب البسا مذارة  -

 -.ا يل المركز احتلل يبخلك (%24) مئيي  بنسب  مرة( 63) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما
 يبنسب ( 7) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثباليس   يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة
 مب   احتلل  سفل الرقب   ل  ر ع+  ا مامي  النرم كن  التحاممذارة  اما -  (%48)مئيي 
  .(  %41)مئيي  يبنسب ( 2) تكرار بعرر   الرالث المركز
 : الهجوم المضاد :  رابعا
 حيث است راماد  عكرر عنيال المذارال  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  مذارة  -
 .ا يل المركز احتلل يبخلك (%48,64) مئيي  بنسب  مرة( 9) تكراراتذا عرر بلف
( 8) تكرار عررب الران  المركز لاحتل حيثيالرم   يالسح  رائري  النص  الركل  مسك مذارة -

  بنس   ام ال ال  الرالث المركز مب   احتلل المذارال باق  اما - (%42) مئيي  يبنسب 
 .  الترتي  عل (  64,2%- 62,14%- 68,72%)
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وداللتها للفرا بين الفائزين والمهزومين في المهارات ( 2كا) عرض ومناقشة نتائج قيمة -9
   في الكونغ فو كجم (+91 -91 – 82- 81)النهائي ألوزاناألكثر فاعلية في مباريات الدور 

 ( 9)   ريل
   المذارال ا كرر  اعلي     مباريال  يردلتذا للفرق بيب الفائزيب يالمذزيميب(  2كا)  قيم 

    في الكونغ فو ك م( +91 -91 – 82  - 81)  يزابالرير النذائ  
 المجموعات المهارات الفائزين المهزومين 2كا

 0 ركلة نصف دائرية من الخلف 51 01 01

 فرديهجوم 

 9 ركلة نصف دائرية من األمام 02 4 519

 5 لكمة جانبية شمال 01 4 0

 2 لكمة جانبية يمين 2 4 114

 3 ركلة أمامية من األمام 4 9 9

 4 لكمة مستقيمة شمال 2 9 1144

 1 لكمة مستقيمة يمين 2 0 011

 0 مستقيمة في الرأس+ ركلة نصف دائرية من األمام في الفخذ  09 2 2
 

هجوم 

 زوجي

 9 لكمه مستقيمة شمال يمين 01 2 9131

 5 شمال يمين لكمه جانبية  1 2 0155

 2 ركلة نصف دائرية يمين/مستقيمة شمال  9 1 9

 0 التحام عند الحافة دفع المنافس بالذراعين خارج البساط 2 2 012
هجوم 

 مركب 
 9 تطويق الذراع للرقبة والرمي بالوسط 3 9 0191

 5 دفع خلف الرقبة ألسفل+ التحام كنس القدم األمامية  2 0 011

 0 مسك الفخذ األمامية والرمي بالكتف الغطس 1 9 9111

 

هجوم 

 مضاد

 9 مسك الركلة النصف دائرية والسحب والرمي 3 5 113

 5 مسك الركلة والرمي خارج البساط 2 9 1144

 2 الدفاع ضد مسك الفخذين بالضغط على الرأس 5 9 119

 3 مسك الركلة وكنس االخرى 5 0 0

 (      1.12)ر مستي  عن 3.82ال ريلي  (  2كا) قيم    
  -: ادت ( 9)مب  ريل  يتضم

 اعليد   ا كررالمذارال    بيب الفائزيب يالمذزيميب لصالم الفائزيب  إحصائياتي ر  ريق رال   -
 الف دخ  د  ا مدام مب رائري  نص  ركل  -ركل  نص  رائري  مب ال ل )كمذارة ( إحراز الننا )

 (الرع     مستنيم + 
إحراز ) اعلي   ا كرررال  إحصائيا بيب الفائزيب يالمذزيميب مب حيث المذارال  د تي ر  ريق -

 .المذارال باق    ( الننا 
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النهائي أوزان  دورومناقشة نتائج الخرائط التكتيكية األكثر فاعلية في مباريات ال عرض -61
 في الكونغ فو كجم(  71  - 12 – 11 – 21 – 24) 

 (61)  ريل
 ائل ال رائ  التكتيكي  ا كرر  اعلي     مباريال الرير النذائ  عيزابيمناق   نت عرض

     الكينف  ي ك م( 71  - 12 – 11 – 21 – 24) 
وضع  الخرائط التكتيكية األوزان

 االستعداد

عدد 

 الخطوات

مناطق  الزمن بالثانية

 التنفيذ

 التكرار

 التنفيذ اإلعداد

 
 

 كجم 39
 

 0 3/09 1142 5111 2 يسار ركلة جانبية من األمام
 0 ج/3/2 1112 2191 1 يسار التحام الدفع بالذراعين خروج

 2 أ 1111 0139 5 يسار مسك نصف دائرية الدفع في الصدر

 9 أ/3 0139 5112 2 يسار تطويق الرقبة والرمي بالوسط

 0 3 5135 5122 4 يسار الغطس مسك الفخذين والرفع والرمي

 
 

 كجم 34

 9 3/5 1121 5122 1 يسار صف دائرية من األمامركلة ن

 9 3 0151 3159 2 يسار التحام كنس الرجل األمامية  

 2 3/4 0131 5111 2 يمين مسك نصف دائرية والسحب والرمي
 0 ج/ 3/2 114 9115 4 يمين  خروج +مسك القدم األمامية الدفع للصدر

 2 3/4 519 3141 3 يسار الغطس مسك القدم األمامية 

 0 09/د/3/2 9122 1121 05 يسار مسك نصف دائرية والرمي خارجا

 0 3/2/09 3114 2101 4 يسار ن شمال+ن شمال يمين+م شمال يمين

 
 

 كجم 41

 5 3/2 0155 0115 9 يمين مسك نصف دائرية والسحب والرمي

 9 3/4 9121 9141 3 يسار مسك نصف دائرية الدفع في الصدر

 5 3/2 0192 0151 5 يمين مامية الرمي بالكتفمسك القدم األ

 9 3/2 015 0111 9 يسار تطويق الرقبة والرمي بالوسط
 4 3 1115 211 1 يسار ركلة نصف دائرية من الخلف

 0 ج/3 5142 2124 1 يسار مسك القدم األمامية -خلفية مستقيمة

 
 

 كجم 43

 9 ب/ 3 9105 5112 4 يسار تطويق الرقبة الرمي بالوسط

 9 3/09 019 013 9 يسار الغطس مسك الفخذين والرفع والرمي

 2 2/3/5 0112 5135 4 يسار مسك الركلة األمامية والسحب ألعلى

 0 ج/ 3/2 5124 9112 4 يسار خروج+التحام الدفع بالذراعين 
 3 3/4/د/ 3 0141 312 2 يسار مسك القدم األمامية الرمي بالكتف

 0 3/5 3 1121 9 يسار والطرح+ ن دائرية+ام ر جانبية من األم

 
 

 كجم 11

 0 3/2 1111 1134 5 يمين  ركلة خلفية مستقيمة

 0 ج/ 3 1121 1141 9 يمين ركلة نصف دائرية من الخلف

 0 3/2 0109 2111 1 يمين كنس القدمين معا+ هوك شمال +التحام 

 0 3/ د/ 3 5159 0191 2 يمين م شمال ي+ن دائرية من الخلف + م شمال 

 5 ب/ 3 9131 2124 3 يمين تطويق الرقبة والرمي بالوسط

 21 -24)ادستعرار السائر  لكل عب ال العالم    عيزاب  يضع عب( 61)مب  ريل  يتضم      

عب النرم اليسر  د  قرم ادرتكاز يمنذا ين لق العع   معن ( يسار)دي اليضع  (12- 11 –
بيب عرر مرال الذ يم  لرب لذ يم  يال رائ  التكتيكي  يد  تمرل قاعرة للتنفيخ محررال الن ا  ا

عي الر ال المتتالي  يالمركب  يالرب  بيب الذ م  يالذ م  الت  تليذا يدكخا ن ر عب عرر مرال 
است رام ليضع معيب  عل تنفيخ محررال الن ا  ال     يعتبر مؤ ر عل  ن اح العع     

 (   91: 4. ) ل      عل المباراة زيارة  عالي  الن ا  ا
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  ية ياب عرر ( 63 -4)عب عرر   يال تحرك العع     مرحل  اإلعرار ترايحل بيب        
مسك نصف دائرية والسح  نصف ياب مذارة ، تكرارا  ا كررد  ( 7-1-2-2) ال  يال 
كم ياب  21   يزب ( 2/1)تكرارال     منا ق التنفيخ  9د  اكرر المذارال تكرار بعرر  والرمي
( 2)تكرارال    مكاب التنفيخ  6احتلل المركز الران  بعرر  ركلة نصف دائرية من الخلفمذارة 

 2احتلل المركز الرالث بعرر  مسك القدم األمامية الرمي بالكتفياب مذارة  , كم 11   يزب 
 .كم  12   يزب  يق ( 2/1/د/ 2)تكرارال    مكاب التنفيخ 

عل  عب   يال التحرك مب المؤ رال خال ( م  4162) احث مع عحمر إبراديم  يتفق الب     
ال رائ  التكتيكي  يمحررال الن ا   العل  تنفيخ مت لب الععبيبالتأرير    كفاءة يقررة 

كما عنذا تساعر عل  الرب  بيب المي ال الذ يمي  مما يحنق الزيارة الكمي  ،ال     بالمباراة 
 (   92 :4. ) يالمنا س   بالمباراة     لمحررال الن ا  ال

ياب عكرر ا زمن  ( ث 9,7 -1،27)عب زمب اإلعرار يترايح  بيب ( 61)مب  ريل  يتضم      
عب ادقتصار    ييتفق الباحث مع احمر إبراديم ، ( ث 2 -3)تكرارا     ترة اإلعرار ترايحل بيب 

ارتبا  خلك اإلعرار بالن اح يا  بار المنا   عل   معالزمن  لفترة اإلعرار للذ يم  عل المباراة  
 تم منا ق تسرير عمام العع  المذا م لتنفيخ محررال ال رائ  التكتيكي  مب  عل  عالي  عالي  
لمستي  الن ا  ال     لعع  يعتبر خلك ميزة يعامل مؤرر عل  اقتصار ال ذر مع زيارة 

تت لل زمب المباراة بالمنا س  الت  ي ترك  يذا  رص  الفيز  عل مياق  اللع  المتعررة الت  
 (   92: 4.  ) العع  

ياب عكرر ا زمن  ( ث 2,71 -1,1)بيب   يترايحعب زمب التنفيخ ( 61)مب  ريل  يتضم     
ير  الباحث إب ا تصار زمب التنفيخ (  ث 6,8 -1,1)تكرارا    مرحل  التنفيخ ترايح بيب

مكاني   لعع محرر لنيا  يتنييم  عالي  الن ا  ال      لمحررال الذ يم يالر ال يعتبر يا 
 .التحنق مب  عالي  تر ير  دست رام ال رائ  التكتيكي  بالمباراة عي المنا س  ككل 

عكرردا  است راما كانل  يابعب منا ق التنفيخ  لل رائ  التكتيكي  ت مل  ميع منا ق البسا     
احمر إبراديم انه كلما كانل منا ق اإلعرار يالتنفيخ  ييتفق الباحث مع( 2/9)و( 2/1)منا ق 

كريرة  مباراةعي الر ال  عل ال الذ يمعل  البسا  متعررة كلما كانل  رص  تنفيخ محررال 
يالحصيل عل  ننا  يكيب ميزة لعع  الخي يمكنه مب تر ير ن ا ه ال      عل مياق  

ل زمب المباراة يتلع    يال التحرك لعع  اللع  الت  تنذر عل  منا ق البسا   الكريرة را 
 (  92: 4. ) رير دام ي عال    الزيارة الكمي  لمنا ق اإلعرار عل  البسا  
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ومناقشة نتائج الخرائط التكتيكية األكثر فاعلية في مباريات الدور النهائي أوزان  عرض -66
 في الكونغ فوكجم (  91+  - 91 – 82 – 81 – 72) 

 (66) جدول

 يمناق   نتائل ال رائ  التكتيكي  ا كرر  اعلي     مباريال الرير النذائ  عيزاب رضع
    الكينف  ي ك م(  91 فوق  - 91 – 82 – 81 – 72)  

 – 81 -72)عب يضع ادستعرار السائر  لكل عب ال العالم    عيزاب ( 66)مب  ريل  يتضم     
يمنذا ين لق معن  عب النرم اليسر  د  قرم ادرتكاز ( يسار)دي اليضع ( 91 فوق – 91- 82

العع  لتنفيخ محررال الن ا  الذ يم  يال رائ  التكتيكي  يد  تمرل قاعرة للرب  بيب عرر 
عب عرر ، مرال الذ يم عي الر ال المتتالي  يالمركب  يالرب  بيب الذ م  يالذ م  الت  تليذا 

-4 )   ية ياب عرر ال  يال( 7 -4)   مرحل  اإلعرار ترايحل بيب     يال تحرك العع

ياب عكرر ا زمن  ( ث 1,9 -1,12)عب زمب اإلعرار يترايح  بيب ،  د  ا كرر تكرارا ( 3-2-2
نصف دائرية من الخلف ومن ياب مذارة ، ( ث 2,2 -4,2)تكرارا     ترة اإلعرار ترايحل بيب 

كم  72   يزب ( 3/2)تكرارال     منا ق التنفيخ  61د  اكرر المذارال تكرار بعرر  األمام

وضع  الخرائط التكتيكية األوزان

 االستعداد

عدد 

 الخطوات

مناطق  الزمن بالثانية

 التنفيذ

 التكرار

 التنفيذ اإلعداد

 
 

 كجم 13
 

 9 09/أ 5191 911 5 يسار مسك القدم األمامية الرمي بالكتف
 01 5/3 1112 1142 9 يسار نصف دائرية من الخلف ومن األمام 

 5 5/3 1119 1114 9 يسار الغطس مسك الفخذين والرفع والرمي

 0 أ/ 3 9134 2111 2 يسار مسك ركلة أمامية والسحب والرمي

 0 د/ 3/ ب 5159 9159 2 يسار الغطس مس الرجلين والطرح+ن من األمام

 
 

 كجم 11

 5 ب/ 3 0191 1111 9 يسار كنس األخرى+دائريةمسك نصف 
 0 أ/ 4/3 011 2124 4 يسار مسك القدم األمامية الرمي بالكتف

 5 2/3 0101 9111 5 يسار الغطس مسك الفخذين والرفع والرمي

 0 د/ 3 0192 3121 4 يسار مسك ركلة جانبية والسحب ألعلى
 0 3/2 1112 1142 9 يسار ركلة خلفية مستقيمة

 
 

 كجم 13

 5 3 5111 9141 2 يسار والخلف+ نصف دائرية من األمام

 9 ج/3 5145 3151 3 يسار الرمي خارج البساط+ مسك نصف دائرية
 0 3/2 1139 5144 2 يسار كنس القدم األمامية من األمام

 0 د/ 3/09 2135 0134 5 يسار م شمال +م شمال يمين+ن دائرية من األمام

 
 

21 
 كجم

 0 09/  أ/  3 5111 5104 2 يسار دفع الذراعين خروج+دائرية من الخلفنصف 
 0 09/ أ/ 3 2124 9114 2 يسار مسك الفخذين والرمي+ م يمين+مسك ن دائرية 

 4 د/  2/  3 5115 2114 3 يمين الرمي خارج البساط+ مسك نصف دائرية
 0 3/4 0135 2124 3 يسار مسك القدم األمامية الحمل والرمي خلفا

 0 د/ 3 011 9131 2 يسار لكمة خلفية يمين+لكمة جانبية شمال

 
 21 فوق

 كجم

 0 3/  5 9134 4125 1 يسار السحب والرمي+مسك نصف دائرية

 0 ب/  3 0141 411 4 يسار الغطس مسك القدم األمامية الرمي بالكتف
 9 2/  3 9101 2125 3 يسار دفع الذراعين خروج+نصف دائرية من الخلف
 2 د/  3 1121 9131 2 يسار  نصف دائرية من الخلف
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تكرارال     1احتلل المركز الران  بعرر  الرمي خارج البساط+ مسك نصف دائريةياب مذارة 
 لثاحتلل المركز الرا  مسك نصف دائريةياب مذارة ، كم  91 وزن في(  د/ 2/9)مكاب التنفيخ 

 . كم 91 فوق وزن في(  د/ 2)تكرارال    مكاب التنفيخ  4بعرر 
عب ادقتصار الزمن  لفترة اإلعرار للذ يم  عل المباراة  مع ييتفق الباحث مع احمر إبراديم    

ارتبا  خلك اإلعرار بالن اح يا  بار المنا   عل   تم منا ق تسرير عمام العع  المذا م لتنفيخ 
محررال ال رائ  التكتيكي  مب  عل  عالي  عالي  لمستي  الن ا  ال     لعع  يعتبر خلك 

الفيز  عل مياق  اللع  المتعررة الت    رص ال ذر مع زيارة  ميزة يعامل مؤرر عل  اقتصار
   ( 92: 4) .  تت لل زمب المباراة بالمنا س  الت  ي ترك  يذا العع  

ياب عكرر ا زمن   (ث 2,71 -1,1)عب زمب التنفيخ يترايح  بيب  (66)يتضم مب  ريل      
  الباحث إب ا تصار زمب التنفيخ ير   (ث 2,91 -1,2)تكرارا    مرحل  التنفيخ ترايح بيب

مكاني    لمحررال الذ يم يالر ال يعتبر محرر لنيا  يتنييم  عالي  الن ا  ال    لعع  يا 
عب منا ق . عالي  تر ير  دست رام ال رائ  التكتيكي  بالمباراة عي المنا س  ككل  مبالتحنق 

( 3/2)كرردا  است راما كانل منا ق التنفيخ  لل رائ  التكتيكي  ت مل  ميع منا ق البسا  ياب ع

مع احمر إبراديم انه كلما كانل منا ق اإلعرار يالتنفيخ عل  البسا   ثييتفق الباح (2/9)و
متعررة كلما كانل  رص  تنفيخ محررال الذ يم عي الر ال  عل المباراة كريرة يالحصيل عل  

عل مياق  اللع  الت  تنذر ننا  يكيب ميزة لعع  الخي يمكنه مب تر ير ن ا ه ال      
عل  منا ق البسا   الكريرة را ل زمب المباراة يتلع    يال التحرك لعع  رير دام ي عال 

  ( 92: 4) .    الزيارة الكمي  لمنا ق اإلعرار عل  البسا  
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 -ااستخدام) األكثرلمجموعة المهارات ومناقشة نتائج التكرارات والنسبة المئوية  عرض -64
 في الكونغ فو ألوزان لجميع ا  وقبل النهائي النهائيفي جميع مباريات الدور  (فاعلية

 ( 64)   ريل
(   اعلي  -است راما)ا كرر المذارال لم ميع  المئيي  يالنسب  التكرارال نتائل يمناق   عرض

  ي الكينف     ا يزاب ل ميع  النذائ  يقبل النذائ  الرير مباريال  ميع   

 وزاناأل

 

 الهجوم

 

 

(11-13-21-21)+ (41-43-11-13) (21-39-34) 

 النسبة

 المئوية
 التكرارات

 النسبة

 المئوية
 التكرارات

 النسبة

 المئوية
 التكرارات

 هجوم فردي 024 % 31115 011 % 33112 031 % 32114

 االكثر

 استخداما

 هجوم زوجي 41 % 95110 11 % 95113 22 % 01135

 هجوم مركب 2 % 5133 02 % 3110 93 % 2124

 هجوم مضاد 51 % 03119 31 % 03192 59 % 09113

 المجموع 935 % 011 591 % 011 930 % 011

 هجوم فردي 24 % 22112 059 % 30134 001 % 39105

االكثر 

 فاعلية

 هجوم زوجي 31 % 93121  42 % 93 22 % 91113

 بهجوم مرك 2 % 2144 02 % 1129 93 % 00112

 هجوم مضاد 51 % 02142 31 % 02135 59 % 03104

 المجموع 025 % 011 934 % 011 900 % 011

                                   

 -:  ما يل( 64)يتضم مب  ريل 
( الفاعلي   –است راما ) اب الذ يم الفرري احتل المركز اديل    كل مب المذارال ادكرر  -

 (% 29,72 - % 29,71)ب  مئيي  تترايح بيب     ميع اديزاب بنس
(  الفاعلي  – است راما)  ادكرر المذارال مب كل    ران  ال المركز احتل لزي  ا الذ يم اب -
 (% 67,23 -%  42,91) بيب تترايح مئيي  بنسب  اديزاب  ميع   
(  الفاعلي  – رامااست )  ادكرر المذارال مب كل    رالثال المركز احتل مضارال الذ يم اب -
 % ( 64,72 -% 69,19) بيب تترايح مئيي  بنسب  اديزاب  ميع   
(  الفاعلي  – است راما)  ادكرر المذارال مب كل     رابعال المركز احتل مرك ال الذ يم اب -
 ( % 3,22 -% 66,82) بيب تترايح مئيي  بنسب  اديزاب  ميع   
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 مناقشة النتائج: ثانيا 

ي نا لترتي    (21-24-28)ال فيف   لأليزاب" احرازا للننا "ال ادكرر است راما ي اعلي  المذار  -
يسي  يكتف  الباحث بمناق   المذارال  (4) ،( 6)يريردا ينسبذا المئيي  كما يضحذا  ريل 

   -: كالتال حصلل عل  ععل  نسب  مئيي  يد   الت 
 :  الفردي الهجوم: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال عنيال عكرر ال ل  مب رائري  النص  الركل  مذارة -

    حيب انذا بلغل  ا يل المركز احتلل يبخلك % (36,2) مئيي  بنسب   مر  (21)  الننا  احراز
 .  اعلي   %( 38,2)  مئيي  بنسب   مر  (37)  الننا  احراز تكرارال عرر
 عماب    المذا م ت عل الركل مسا  ص  رائري  تتميز باب النير  الباحث اب مذارة الركل       

 الر ليب عضعل قية ، المنا   قبل مب المضار للذ يم التعرض عي للكمال التعرض مب عكرر
 انتبا  ت تيل    الركعل تستغل عب يمكب ، المنا   عل  تأريرا   يعكرر عقي  الركل ت عل

   خل ال من ن     عرائذا عنر نن تيب عل   العع حصيل يكخلك للذ يم يالتمذير المنا  
بالضرب  الناضي  يالفيز بالمباراة بعر  المنا   بإسنا  قام إخا ننا  رعث عل  العع  حصيل

 (  9:  6)        . عرال  61عر 
( 46) است رامذا تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل ا مام مب ال انبي  الركل  مذارة -
   %( .   64,2)  مئيي  بنسب   مر ( 64)  اعلتذا تكرارال عرر بلف  %(62,2) مئيي   بنسب  مر 

 عل  تأريرا   المذارال عكرر مب  تعتبر ا مام مب ال انبي  الركل  مذارة اب  ير  الباحث      
 يبالتال  الصحيح  بال رين  عراءدا تم إخا البسا  مب  ري ه إل  تؤري عب ييمكب المنا   اتزاب

نن تيب لرائذا    من ن  ال خل يرعث ننا  لي ا رب المنا    عل  المذا م العع  يحصل
 يكخلك تعر ادم عامل مب عيامل ادماب حيث ينيم العع  بأرائذا لربيل المنا    ارب البسا  

 .يعرم السماح له بالر يل    م ال الضر  
 :  الزوجي الهجوم:  ثانيا
 المذارال عنيال عكرر الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب  رائري النص  الركل  مذارة -

 ا يل المركز احتلل يبخلك%( 23,33) مئيي  بنسب  مرة( 41) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما

    مستي  الفاعلي %(  28)  مئيي  بنسب  مرة( 42)قر بلف  تكراراتذا عرر    حيب كاب
د   الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  النص  الركل  مذارة اب الباحث ير      

البراي  ال يرة للر يل    م ال ال صم سياء كاب ارائذا للرا ل اي لل ارب مع اراء اللكم 
 بال رين  العكسي  بمعن  اراء ركل  نص  رائري     الف خ يميب يتبعذا اراء لكمه مستنيم   مال



 

 - 28-  

 حصيل يكخلك يميب  مستنيم  لكمه اراء يتبعذا  مال لف خا    رائري  نص  ركل  اءيعنر ار
 الناضي  بالضرب  المنا   بإسنا  قام إخا ننا  رعث عل  العع  حصيلي  نن تيب عل  العع 
  . عرال 61 عر بعر بالمباراة يالفيز

%( 42)مئيي  يبنسب ( 62) تكرار بعرر الران  المركز احتلل يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -
 %(  . 48) مئيي  يبنسب ( 62)    عرر ادست رام    حيب بلف عرر الفاعلي  

    اليمن  المستنيم  اللكم  عراء عرناء ا يمب للمر ق الزايي المر  عب ير  الباحث        
 ا كبر الزمب    مريعتذا عب عالي  اللكم  سرع  كانل عقل زمني   ترة    زار كلما ال خل

( النبض )الير يصيل عنر اللكم  تسرير نذاي     عقل، يكخلك اللكم  عراء رع س تكيب يبالتال 
 الكت  بمحاخاة للخرال الكامل  ادستنام  لتحنيق الكت  عب( النبض )الير ترتفع د بحيث للذر 
 حيث البراي  يضع    المر ق بزايي  اددتمام ي   كما الذر ، إصاب  لحن  ياحر    يعل 
 مب الذر  نحي لألمام( النبض ) الير ان عق سرع  عل  تؤرر البراي  يضع    المر ق زايي  عب

 ( 2)              1استنامته كامل عل  الخرال ييصيل المر ق لمفصل الكامل المر  عل
 : المرك  الهجوم:  ثالثا
 المذارال عنيال عكرر د  البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام مذارة -
 احتلل يبخلك%(  22,22)  مئيي  بنسب  مرة( 2) تكراراتذا عرر بلف حيث( ي اعلي  است راما)

 . ا يل المركز
 المذارال مب البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام ير  الباحث اب مذارة     
 تعريعل ضيء    منذا ةادستفار  يمحايل  المذارة لسذيل  ير ع "للننا  احرازا"  اعلي  ادكرر
 ارب  المنا   ر ع حال     مضمين  تكيب تكار تيبنن  عل  الحصيل سذيل  يكخلك النانيب

ال رق للفيز حيث اب ال ريب مرتيب    ال يل  الياحرة يكس  العع  صر اق البسا  يتعر مب
راح  رم معايرة رقين  لل 6الفيز بال يل     عي يقل منذا يد تستكمل ال يل  ييأ خ الععبيب 

 .   .ال يل  الراني  يدكخا 
   المذارال ادكرر  الران  المركز احتلل حيث باليس  يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -
 %(   33,33)مئيي  يبنسب ( 3) تكرار بعرر ( ي اعلي  است راما)

 عضلي  قية ل إ تحتاب يالت  الصعب  المذارال مب المذارة دخ  عب إل  خلك الباحث ير     
 ننا  2 احراز منذا العع  مكبت انذا غير الفنري العمير    مرين  إل  تحتاب انذا كما كبيرة

 . المغلق ادلتحام يضع مب تنفخ الت  المذارال مب انذاي 
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 :  المضاد الهجوم:  رابعا
 رامااست ) المذارال عنيال عكرر د  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ   مذارة -

 المركز احتلل يبخلك%(  31,82) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف حيث (ي اعلي 
 .ا يل
 يمرين  النذر عضعل قية ال  تحتاب الت  المذارال مب المذارة دخ  عب الباحث ير       
 نصرعب تتميز انذا كما  ير تحضير ال  تحتاب انذا كما الخراعيب عضعل يكخلك الفنري العمير

 إل  تحتاب الت  الصعب  المذارال مب انذا كما .نن    4ييكس  العع  عنر ارائذا  المفا ئ 
 . المنا   ارتكازال إ عل عل  يقررة قية
 حيث( ي اعلي  است راما) المذارال عنيال عكررمب  د  اد ر  يكن  الركل  مسك مذارة -

  %(  . 43,18)مئيي  يبنسب ( 9) تكرار بعرر الران  المركز احتلل
كبير حيث عنذا  عضل د تحتاب إل  م ذير  الت انذا مب المذارال البسي   ير  الباحث       

 الت المنا   ب ان  عنذا مب المذارال  مسك قرمتت ل  قررة كبيرة مب السرع  يالنررة عل  
نا  يتحنيق يمب  علذا يمكب احراز اكبر عرر مب النمب الصغر لسذيل  تنفيخدا  يتننذا العع 

 .  حال تنفيخدا لرعر  مرال متكررة    ننا   4 الفن الفيز يانذاء ال يل  بالتفيق 
 (21-24-28)اديزاب   عبدالفريق بيب الفائزيب يالمذزيميب بيب ( 3)ييضم  ريل 
 -:كما يل  ( احراز الننا )المذارال ادكرر  اعلي      للعميمبب يل  العالم 

  اعلي  ا كرر المذارال    الفائزيب لصالم يالمذزيميب الفائزيب بيب ئياإحصا رال   ريق تي ر
 الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  -ال ل  مب رائري  نص  ركل ) كمذارة( الننا  إحراز)

 مسك الغ   -البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام -الرع     مستنيم + 
 ( بالكت   يالرم ا مامي  الف خ

 نص  ركل الفريق قر تكيب سببا مر حا لفيز الفائزيب حيث عب مذارة  دخ يير  الباحث عب 
للمذزيميب يكخلك   مر  64مر  للفائزيب ي 42مر  مب بينذم  37مرع قر تكررل  ال ل  مب رائري 
ة مب مر  42قر تكررل "  الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  "مذارة 
 بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحامللمذزيميب يكخلك مذارة  مرال 1 مرة للفائزيب 68بينذم 
 مسك الغ  يمذارة للمذزيميب  صفرمرة للفائزيب  2مب بينذم  المر  4قر تكررل  البسا   ارب
 للمذزيميب  مر  4 للفائزيب مرة 64 بينذم مب مرة 62 تكررل قر" بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ

  اعلي  ا كرر المذارال حيث مب يالمذزيميب الفائزيب بيب إحصائيا رال   ريق تي ر د - 
 .المذارال باق    ( الننا  إحراز)
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ي نا  (72 - 71-12-11)ال فيف   لأليزاب" احرازا للننا "المذارال ادكرر است راما ي اعلي   -
يسي  يكتف  الباحث بمناق   ( 2)، ( 2)يل لترتي   يريردا ينسبذا المئيي  كما يضحذا  ر

   -: كالتال حصلل عل  ععل  نسب  مئيي  يد   الت المذارال 
 :  الفردي الهجوم: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال عنيال عكرر ال ل  مب رائري  النص  الركل  مذارة -

يكخلك كانل  ا يل المركز احتلل يبخلك% ( 31,66) مئيي  بنسب   مر ( 12)  الننا  احراز
  مئيي  بنسب   مر ( 47)  الننا  احراز تكرارال عرر   مستي  الفاعلي  حيث بلف نف  المذارة 

 (46,92 )%  . 
 عماب    المذا م ت عل الركل مسا  ير  الباحث اب مذارة الركل  النص  رائري  تتميز باب      
 الر ليب عضعل قية ، المنا   قبل مب المضار مللذ ي  التعرض عي للكمال التعرض مب عكرر
 انتبا  ت تيل    الركعل تستغل عب يمكب ، المنا   عل  تأريرا   يعكرر عقي  الركل ت عل

   خل ال من ن     عرائذا عنر نن تيب عل  العع  حصيل يكخلك للذ يم يالتمذير المنا  
بالضرب  الناضي  يالفيز بالمباراة بعر  المنا   بإسنا  قام إخا ننا  رعث عل  العع  حصيل

 (  9:  61)        . عرال  61عر 
( 43) است رامذا تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل ا مام مب ال انبي  الركل  مذارة -
احتلل المركز الران     ( ديك)ياب مذارة اللكم  ال انبي    %(64,77) مئيي  بنسب   مر 

   %( .   67,17)  مئيي  بنسب   مر ( 46)  اعلتذا تكرارال عرر بلفيث مستي  الفاعلي  ح
 :  الزوجي الهجوم:  ثانيا
 المذارال عنيال عكرر الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  النص  الركل  مذارة -

 ا يل المركز احتلل يبخلك%( 21,11) مئيي  بنسب  مرة( 32) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما

    مستي  الفاعلي %(  23,72)  مئيي  بنسب  مرة( 48)قر بلف  تكراراتذا عرر    حيب كاب
د   الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  النص  الركل  مذارة اب الباحث ير      

م البراي  ال يرة للر يل    م ال ال صم سياء كاب ارائذا للرا ل اي لل ارب مع اراء اللك
 بال رين  العكسي  بمعن  اراء ركل  نص  رائري     الف خ يميب يتبعذا اراء لكمه مستنيم   مال

 حصيل يكخلك يميب  مستنيم  لكمه اراء يتبعذا  مال الف خ    رائري  نص  ركل  اءيعنر ار
 الناضي  بالضرب  المنا   بإسنا  قام إخا ننا  رعث عل  العع  حصيلي  نن تيب عل  العع 
  . عرال 61 عر بعر بالمباراة يالفيز
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 يبنسب  (46) تكرار بعرر الران  المركز احتلل يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -
   حيب ( ديك)يكانل مذارة اللكم  ال انبي  يميب  مال     عرر ادست رام %( 41,94)مئيي 

 %(  . 34,86) مئيي  يبنسب ( 46) بلف عرر الفاعلي  
 : المرك  الهجوم:  ثالثا
 المذارال عنيال عكرر د  البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام مذارة -
 احتلل يبخلك%(  24,13)  مئيي  بنسب  مرة( 61) تكراراتذا عرر بلف حيث( ي اعلي  است راما)

 . ا يل المركز
 المذارال مب البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام ير  الباحث اب مذارة     
 تعريعل ضيء    منذا ادستفارة  يمحايل  المذارة لسذيل  ير ع "للننا  احرازا"  اعلي  ادكرر
 ارب  المنا   ر ع حال     مضمين  تكيب تكار تيبنن  عل  الحصيل سذيل  يكخلك النانيب

الياحرة يكس  العع  البسا  يتعر مب اقصر ال رق للفيز حيث اب ال ريب مرتيب    ال يل  
رقين  للراح  رم معايرة  0الفيز بال يل     عي يقل منذا يد تستكمل ال يل  ييأ خ الععبيب 

 .   .ال يل  الراني  يدكخا 
   المذارال ادكرر  الران  المركز احتلل حيث باليس  يالرم  للرقب  الخرال ت ييق مذارة -
 %(   10،55)مئيي  نسب يب( 6) تكرار بعرر ( ي اعلي  است راما)

 عضلي  قية إل  تحتاب يالت  الصعب  المذارال مب المذارة دخ  عب إل  خلك الباحث ير     
 ننا  2 احراز منذا العع  مكبت انذا غير الفنري العمير    مرين  إل  تحتاب انذا كما كبيرة

 . المغلق ادلتحام يضع مب تنفخ الت  المذارال مب انذاي 
 :  المضاد جوماله:  رابعا
 است راما) المذارال عنيال عكرر د  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ   مذارة -

 .ا يل المركز احتلل يبخلك%(  31) مئيي  بنسب  مرة( 62) تكراراتذا عرر بلف حيث (ي اعلي 
 رين يم النذر عضعل قية ال  تحتاب الت  المذارال مب المذارة دخ  عب الباحث ير       
 عنصرب تتميز انذا كما  ير تحضير ال  تحتاب انذا كما الخراعيب عضعل يكخلك الفنري العمير

 إل  تحتاب الت  الصعب  المذارال مب انذا كما .نن    4ييكس  العع  عنر ارائذا  المفا ئ 
 . المنا   ارتكازال إ عل عل  يقررة قية
 حيث( ي اعلي  است راما) المذارال عنيال عكررمب  د  اد ر  يكن  الركل  مسك مذارة -

  %(  . 42)مئيي  يبنسب ( 64) تكرار بعرر الران  المركز احتلل
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 (21-24-28)اديزاب  دعب الفريق بيب الفائزيب يالمذزيميب بيب ( 1)ييضم  ريل 
 -:كما يل  ( احراز الننا )المذارال ادكرر  اعلي      للعميمبب يل  العالم 

  اعلي  ا كرر المذارال    الفائزيب لصالم يالمذزيميب الفائزيب بيب إحصائيا رال   ريق تي ر
 الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  -ال ل  مب رائري  نص  ركل ) كمذارة( الننا  إحراز)

 مسك الغ   -البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام -الرع     مستنيم + 
 ( بالكت  يالرم  مي ا ما الف خ

 نص  ركل الفريق قر تكيب سببا مر حا لفيز الفائزيب حيث عب مذارة  دخ يير  الباحث عب 
للمذزيميب يكخلك   مر  7مر  للفائزيب  41مر  مب بينذم  47مرع قر تكررل  ال ل  مب رائري 

مذارة يميب يكانل للمذز  1للفائزيب  62مر  مب بينذم  46مذارة اللكم  ال انبي   مال قر تكررل 
مرة مب بينذم  48قر تكررل "  الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  "

كررت قر يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة يكخلكللمذزيميب  مرال 8مرة للفائزيب  41  46 ت
 المنا   ر ع الحا   عنر التحاميكخلك مذارة  للمذزيميب 2 للفائزيب مرة 67 بينذم مب مرال

يمذارة للمذزيميب  6مرة للفائزيب  9مب بينذم  المر  61قر تكررل  البسا   ارب بالخراعيب
  مر  3 للفائزيب مرة 64 بينذم مب مرة 62 تكررل قر" بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ  

 كررا  المذارال حيث مب يالمذزيميب الفائزيب بيب إحصائيا رال   ريق تي ر د -للمذزيميب
 .المذارال باق    ( الننا  إحراز)  اعلي 

ي نا  (+91 – 91-82-81)ال فيف   لأليزاب" احرازا للننا "المذارال ادكرر است راما ي اعلي   -
يسي  يكتف  الباحث بمناق   ( 8)، ( 7)يريردا ينسبذا المئيي  كما يضحذا  ريل لترتي  

   -: كالتال  حصلل عل  ععل  نسب  مئيي  يد  الت المذارال 
 :  الفردي الهجوم: اوال
 تكرارال عرر بلف حيث است راما المذارال عنيال عكرر ال ل  مب رائري  النص  الركل  مذارة -

يكخلك كانل نف   ا يل المركز احتلل يبخلك% ( 48) مئيي  بنسب   مر ( 24)  الننا  احراز
  مئيي  بنسب   مر ( 21)  الننا  زاحرا تكرارال عررالمذارة    مستي  الفاعلي  حيث بلف 

 (31,31 )%  . 
( 42) است رامذا تكرارال عرر بلف حيث الران  المركز احتلل ا مام مب ال انبي  الركل  مذارة -
احتلل المركز الران      مب رائري  النص  الركل ياب مذارة  %( 61,11) مئيي  بنسب   مر 

   %( .   68,68)  مئيي  بنسب   مر ( 41) علتذا ا تكرارال عرر بلفمستي  الفاعلي  حيث 
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 :  الزوجي الهجوم:  ثانيا
 المذارال عنيال عكرر الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  النص  الركل  مذارة -

 ا يل المركز احتلل يبخلك%( 31,31) مئيي  بنسب  مرة( 61) تكراراتذا عرر بلف حيث است راما

     مستي  الفاعلي %(  31,31) مئيي  بنسب  مرة( 61)قر بلف  تكراراتذا ررع    حيب كاب
 يبنسب ( 62) تكرار بعرر الران  المركز احتلل يميب  مال مستنيم  لكمه مذارة -

   حيب ( ديك)   عرر ادست رام  يكانل مذارة اللكم  ال انبي  يميب  مال  %(36,86)مئيي 
 %(  . 36,86) مئيي  يبنسب ( 62) بلف عرر الفاعلي  

 : المرك  الهجوم:  ثالثا
 المذارال عنيال عكرر د  البسا   ارب بالخراعيب المنا   ر ع الحا   عنر التحام مذارة -
 احتلل يبخلك%( 24)  مئيي  بنسب  مرة( 63) تكراراتذا عرر بلف حيث( ي اعلي  است راما)

 . ا يل المركز
   المذارال ادكرر  الران  المركز احتلل حيث باليس   يالرم للرقب  الخرال ت ييق مذارة -
 %(   48)مئيي  يبنسب ( 7) تكرار بعرر ( ي اعلي  است راما)

 :  المضاد الهجوم:  رابعا
 است راما) المذارال عنيال عكرر د  بالكت  يالرم  ا مامي  الف خ مسك الغ   مذارة -

 .ا يل المركز احتلل يبخلك%(  48,64) مئيي   بنسب مرة( 9) تكراراتذا عرر بلف حيث (ي اعلي 
 احتلل حيث( است راما) المذارال عنيال عكررمب  د  اد ر  يكن  الركل  مسك مذارة -

 رائري  النص  الركل  مسك ياب مذارة %(  . 42)مئيي  يبنسب ( 8) تكرار بعرر الران  المركز
 . %(   42) مئيي  سب يبن( 8) تكرار بعرر د  ادكرر  اعلي  يالرم  يالسح 

+( 91 – 91-82-81)اديزاب  دعب الفريق بيب الفائزيب يالمذزيميب بيب ( 64)ييضم  ريل 
 -:كما يل  ( احراز الننا )المذارال ادكرر  اعلي      للعميمبب يل  العالم 

  اعلي  ا كرر المذارال    الفائزيب لصالم يالمذزيميب الفائزيب بيب إحصائيا رال   ريق تي ر
 الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  -ال ل  مب رائري  نص  ركل ) كمذارة( الننا  إحراز)

  ( الرع     مستنيم + 
 نص  ركل الفريق قر تكيب سببا مر حا لفيز الفائزيب حيث عب مذارة  دخ ير  الباحث عب     
يكانل  للمذزيميب   مر  61يب مر  للفائز  31مر  مب بينذم  21مرع قر تكررل  ال ل  مب رائري 
مرة مب  61قر تكررل "  الرع     مستنيم +  الف خ    ا مام مب رائري  نص  ركل  "مذارة 
 الفائزيب بيب إحصائيا رال   ريق تي ر د -للمذزيميب  مرال 2مرة للفائزيب  64بينذم 

 مذارالال باق    ( الننا  إحراز)  اعلي  ا كرر المذارال حيث مب يالمذزيميب
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 االستنتاجات
 وترتيبها  ( إحراز النقاط)االستنتاجات الخاصة بالمهارات االكثر استخداما واالكثر فاعلية : اوال 

 .بالنسبة لألوزان المختلفة       

 

 %27مؤر  بنسؤبة  271بنسبة تكؤرار ان الهجوم الفردي هو اكثر انواع الهجوم استخداما   -1

مؤر  بنسؤبة  349ر انواع الهجؤوم فاعليؤة بنسؤبة تكؤرار ميوية  وان الهجوم الفردي هو اكث

 % .21ميوية 

 للهجؤوم الفؤردي ان مهار  الركلة نصف دائريؤة مؤن الخلؤف عاليؤا  هؤي االكثؤر اسؤتخداما  -2

 612وهؤي االكثؤر فاعليؤة بنسؤبة تكؤرار  %34,62ميويؤة بنسؤبة مؤر   623بنسبة تكرار  

 27 استخدامامر  14 قد بلغتاالمام وان نفس المهار  من .  %36,16وبنسبة ميوية مر  

 .علي الترتيب % 62,48, % 63,14مر  فاعلية بنسبة ميوية 

 بنسؤبة مؤر  684 تكؤرار بنسؤبة اسؤتخداما الهجؤوم انواع اكثرثاني  هو زوجيال الهجوم ان -3

 تكؤرار بنسؤبة فاعليؤة الهجؤوم انؤواع اكثؤر ثاني هو زوجيال الهجوم وان  ميوية 46,91%

 .% 43,92 يويةم بنسبة مر  628

 االكثؤر هؤيفؤي الؤرأ   ةمسؤتقيم+ االمؤام فؤي الفخؤذ  مؤن دائريؤة نصؤف الركلة مهار  ان  -4

 االكثؤؤر وهؤؤي %24,31 ميويؤؤة بنسؤؤبة مؤؤر  77  تكؤؤرار بنسؤؤبة للهجؤؤوم الزوجؤؤي اسؤؤتخداما

  % .23,12 ميوية وبنسبة مر  18 تكرار بنسبة فاعلية

 بنسؤؤبة مؤؤر  121 تكؤؤرار بنسؤؤبة مااسؤؤتخدا الهجؤؤوم انؤؤواع ثالؤؤث هؤؤو مضؤؤادال الهجؤؤوم ان -5

 641 تكؤرار بنسؤبة فاعليؤة الهجؤوم انؤواع ثالث هو مضادال الهجوم وان  ميوية% 62,22

 % .68,68 ميوية بنسبة مر 

 للهجؤؤوم اسؤؤتخداما االكثؤؤر هؤؤي الغطؤؤس مسؤؤف الفخؤؤذ االماميؤؤة والرمؤؤي بؤؤالكتف مهؤؤار  ان  -6

ة بنسؤؤبة مؤؤر  38  تكؤؤرار بنسؤؤبة المضؤؤاد  ئوي  بنسؤؤبة فاعليؤؤة االكثؤؤر وهؤؤي% 36,11 م

 % . 36,11 ميوية وبنسبة مر  38 تكرار

 بنسؤؤبة مؤؤر  23 تكؤؤرار بنسؤؤبة اسؤؤتخداما الهجؤؤوم انؤؤواع رابؤؤ  هؤؤو ركؤؤبالم الهجؤؤوم ان  -7

 مؤر 23 تكؤرار بنسبة فاعلية الهجوم انواع راب  هو مركبال الهجوم وان  ميوية% 1,37

 % .8,13 ميوية بنسبة

 االكثؤر هؤي افؤة دفؤ  المنؤافس بالؤذراعين خؤارس البسؤاطالتحام عنؤد الح الغطس مهار  ان  -8

 االكثؤر وهؤي% 21,92 ميويؤة بنسؤبة مؤر  47  تكؤرار بنسؤبة  المركب  للهجوم استخداما

 % .21,92 ميوية وبنسبة مر  47 تكرار بنسبة فاعلية
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 ن حيااث المهااارات االكثااراالسااتنتاجات الخاصااة بااالفروق بااين الفااائزين والمهاازومين ماا: ثانيااا 

    بالنسبة لألوزان المختلفة ( إحراز النقاط)لية فاع

ركلد  نصد  رائريد  مدب  "مهؤار   فؤيتوجد فروق دالة إحصائيا بين الفائزين والمهزومين  -1
 .  (إحراز النقاط)لصالح الفائزين من حيث المهارات االكثر فاعلية  "  ال ل 

 مدب رائري  نص  ركل   "مهار   فيتوجد فروق دالة إحصائيا بين الفائزين والمهزومين   -2
لصؤؤالح الفؤؤائزين مؤؤن حيؤؤث المهؤؤارات االكثؤؤر "  الددرع   دد  مسددتنيم +  الف ددخ  دد  ا مددام

   (إحراز النقاط)فاعلية  

 ر دع الحا د  عندر التحدام " مهؤار  فؤي والمهؤزومين الفائزين بين إحصائيا دالة فروق توجد -3
  فاعليؤؤة االكثؤؤر مهؤؤاراتال حيؤؤث مؤؤن الفؤؤائزين لصؤؤالح"  البسددا   ددارب بالددخراعيب المنددا  

 (  .النقاط إحراز)

 الف دخ مسدك الغ د "  مهؤار  فؤي والمهؤزومين الفؤائزين بؤين إحصؤائيا دالؤة فروق توجد  -4
 إحؤؤراز)  فاعليؤؤة االكثؤر المهؤؤارات حيؤؤث مؤن الفؤؤائزين لصؤالح"  بددالكت  يالرمد  ا ماميد 

 (  النقاط

"  اللكم  ال انبي   دمال"   ر مها في والمهزومين الفائزين بين إحصائيا دالة فروق توجد -5

 (  .النقاط إحراز)  فاعلية االكثر المهارات حيث من الفائزين لصالح

 

 من الفائزين لصالح"   "  مهار  في والمهزومين الفائزين بين إحصائيا دالة فروق توجد  -6

 (  النقاط إحراز)  فاعلية االكثر المهارات حيث

 
   -:التوصيات 

 .النا ئيب عل  المذارال ا كرر است راما ي اعلي   اددتمام بترري  ضريرة -1
لتنيديم مسدتي  ( ا كردر  اعليد  –ا كردر اسدت راما )يكيب تحليل مكينال ال ان  المذداري  عب -2

 . ي للمستييال العالي   الكينف دعب ي   مراعاتذا عنر ا تيار  الت ا راء ضمب ا س  
المباريددال الم تلفدد    دد حليددل عراء الععبدديب المصددمم  مددب قبددل الباحددث لت سددتمارةاد اسددت رام -3

 .يللمراحل السني  الم تلف  
 هذهقد تطرأ علية ومحاولة االستفاد  من  التيضرور  االهتمام وااللمام بالقانون والتعديالت  -4

 . التعديالت بقدر االمكان 
االكثؤؤر         زيؤؤاد  المهؤؤارات  وبالتؤؤالياالهتمؤؤام بزيؤؤاد  حصؤؤيلة الالعؤؤب مؤؤن المهؤؤارات وإتقانهؤؤا   -5

 . استخداما واحرازا للنقاط 
االهتمام بإجراء قياسات دورية خاصةً للجانب المهارى وذلف للتعرف على مسؤتوى أداء كؤل  -6

 .وقبل بداية فتر  المنافسات  الرياضيالعب قبل بداية الموسم 
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 :المراجـــــــــــــــــــع 

 
 المراجع العربية  –أوال 

 

م رراس  تحليلي   كرر المذارال است راما ي اعلي  بب يل  العالم للكبار 4118:  عمارة أحمد عبد الحميد  -0
م بأخربي اب ، بحث من ير، العرر الرالث ع ر 4117للمصارع  الريماني  

 . امع   ن ا –كلي  التربي  الرياضي  ، الم ل  العلمي  لعليم التربي  الرياضي   
لي  التحليل يالتننيب لألحمال الترريبي  ال اص  بال رائ  التكتيكي  م عسا4162:  أحمد محمود إبراهيم  -2

من ددددددأة المعددددددار  ، " Kumite –الكيميتدددددده " لععبدددددد  مسددددددابن  النتددددددال الفعلدددددد  
 .اإلسكنرري  ،

 .م  ب الكرة ال ائرة، ال بع  الراني ، م بع  المصري، اإلسكنرري 6978:  إيلين وديع فرج  -1
  العرب ،رار الفكر  الرياض الترري   يننريال عس (م6999):  بسطويسى أحمد  -4
كمؤ دددر للتدرريبدددددال  است دددددرام بعدددددض المدحددددررال البييميكانيكيدددد  (م4111 ):  الشتيحىتامر حسين   -5

رسال  ركتيرا  غير  النيعيددددد  يتأريرددددددا عل  مستي  عراء بعض مذارال المعكم 
 .بنذا،  امع  للبنيبالرياضي   من يرة ، كلي  التربي 

،  الدين عالءمحمد  جمال  -6
 ناهد أنور الصباغ

 يال     يالمذاري البرن  ادراء مستيي لتنييم المتريلي ي  ادس  (:م4117)
 .ادسكنرري  ، المعار  من أة ، للرياضييب

رة ال ائرة رراس  تحليلي  لمستي  ا راء المذاري لبعض  رق الك ( م6987 ) ذكى محمد حسن  -5
م، م ل  بحيث                             6982الم ترك     الريرة اديلمبي  بلي  ان لي 

 1، الزقازيق 7،8التربي  الرياضي  العرر 
، ال بع  ا يل  ،  ا س  الننري  يالت بيني   –م الميكانيكا الحييي   6993 طلحه حسين حسام الديوووون  -8

 . 212صدد، ادرة الن، رار الفكر العرب  
مركز الكتا  ، الترري  الرياض  يالتكامل بيب الننري  يالت بيق م  6999 عادل عبد البصير علي  -9

 . ال بع  اديل  ، للن ر 
ادتحار المصري لليي ي ، ( تايلي)النياعر الريلي  لمسابنال اليي ي م 4117 عاطف طه وحاتم فؤاد  -01

 .كينف  ي 
رراس  تحليلي  لبعض ال رق الر اعي  المست رم  لر  دعب   م 4117:     عبد الحليم محمد معاذ  -00

 بحث من ير،ال يري 
، رسال  ركتيرا  غير " رراس  تحليلي  للمذارال ا ساسي  للكرة ال ائرة"م 6991:  عفاف عبد الكريم  -02

 .من يرة ، كلي  التربي  الرياضي  للبنال ،  امع  اإلسكنرري 
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رية خي، محمد جابر بريقع   -01
 إبراهيم السكري

التحليل )المبار  ا ساسي  للميكانيكا الحييي     الم ال الرياض  م  4161:  
 .اإلسكنرري ، من أة المعار  ، ال زء الران  ( الكيف  

محمد صبحي حسانين،   -04
 حمدي عبد المنعم أحمد

م ا سد  العلميدد  للكددرة ال ددائرة ي ددرق النيددا ، ال ذدداز المركددزي للكتدد  6988: 
 .ل امعي  يالمررسي  ياليسائل التعليمي ، النادرة ا

م تأرير برنامل تدرريب  لل صدائ  المذاريد  يال   يد  ي ندا إسدتراتي ي  4112:  محمود ربيع البشيهى  -05
مباريدددال المسدددتي  العدددالم  علددد  مسدددتي  عراء نتدددائل دعبددد  رياضددد  الكاراتيددده ، 

 .م ،  امع  حليابرسال  ركتيرا  كلي  التربي  الرياضي  للبنيب بالذر 
ال صددددائ  الميكانيكيدددد  للركلدددد  ا ماميدددد  المسددددتنيم  كأسددددا   :(   م 4112) : ناصور محمد حلمي الحنفوي  -06

، رسدددال  ما سدددتير غيدددر من ددديرة ، كليددد   لت ددديير ادراء  ددد  رياضددد  الكيندددف  دددي
 .التربي  الرياض  للبنيب بالذرم ،  امع  حلياب  

 النادرة ، ال بع  اديل  ، الحريث بيب الننري  يالت بيق الكاراتيه: ( 6993)  وجيه شمندى  -05

برنامل تعليم  منترح باست رام الكمبييتر النائم عل  اليسائ  المتعررة  4111:  وليد زغلول حامد  -08
يتأرير  علد   ياند  تعلدم مذدارة اليرد  ال ييدل لتعميدخ الحلند  الرانيد  مدب التعلديم 

بيدد  الرياضددي  للبندديب ،  امعدد  اإلسددكنرري  ، ا ساسدد   رسددال  ركتدديرة ، كليدد  التر 
 .عبي قير
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