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  امللخص
  : مایأتي إلىهدفت الدراسة 

  . لالعبي التایكواندو األوزان المهارات المستخدمة في المباریات لمختلف أهمتحدید  -١
 .تحدید درجة مساهمة كل مهارة في مباریات لمختلف االوزان لالعبي التایكواندو  -٢

 االول والثــاني فــي نالمنتخبــات العالمیــة لــالوزان المختلفــة اللــذي یتنافــسون علــى المركــزیاشــتملت عینــه البحــث العبــو 
  . العبا ) ١٦(والبالغ عددهم ) ٢٠٠٧( في بكین ةعشرالثامنة  العالم لة المباریات النهائیة في بطو

واسـتنتج . باحثـان لـذلك بالبطولـة بواسـطة اسـتمارة اعـدها الالبیانات مـن خـالل تحلیـل الفـیلم إاخـاص   علىالحصولتم 
  الباحثان مایاتي 

v  مهارة الركلة الهاللیة هي اكثر المهارات استخداما ولمختلف االوزان.  
v  مهارة الركلة الخلفیة جاءت بالمرتبة الثانیة استخداما لمختلف االوزان. 
v  االمامیة جاءت بالمركز الثالث مهارة الركلة الدائریة.  
v  بالمركز الرابع  جاءت مستقیمة الالضربة مهارة. 
v  مهارة الركلة المستقیمة جاءت بالمرتبة االخیرة. 

   : یأتي الباحثان بماوأوصى
  . التدریبیة للركلة الهاللیة داخل الوحدات التدریبیة التكراراتاتساع  -
 . اعتماد نتائج البحث ودرجات كل مهارة من قبل جمیع المدربین والعمل بما في بناء البرنامج التدریبي  -

Analytical study of the basic skills and their relative  importance  
in the competition of taekwondo players 

Asst.Prof. Dr.Mahmood S.Salih        Asst.Prof.Dr.Laith I.Sabri                                    

bstractA  
 The research aims as follow: 

• Determine the most important skills used in the competition for different weight of 
taekwondo players. 

• Determine the contribution of each skill affecting level used in the competition for   
different weight for taekwondo players. 

The research sample including 16 different weight players of international teams 
compete for the first and second place in the finals of the 18th world taekwondo   
championship in BEIJING (2007). 

Data is got by a form arranged by the researchers who concluded and analyzed the 
film tape of the championship. 

According to the obtained data we conclude the following:   
• Swing kick skill got the first rank of the most skills used by all weights. 
• Back kick skill got the second rank of the most skills used by all weights. 
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• Front swing kick skill got the third rank of the most skills used by all weights. 
• Body punch skill got the forth rank of the most skills used by all weights. 
• Upward swing kick skill got the last rank of the most skills used by all weights. 

 The researchers have recommended the following: 

• Increase the training repetition of the Swing kick. 
• Adopt the result of the research regarding all skills ranked by all the coaches in their 

training programs. 
 
 

  التعریف بالبحث -١
  :  البحث وأهمیةالمقدمة ١-١

 فــي  علیــه التطــور العلمــي الحــدیث ســمة هــذا العــصر لمــا یتــصف بــه فــي ســرعة فــي التطــور ومــایطرأ أصــبح
 كافــة جدیــد فــي  جدیــدة وكثیــرة علــى مــاهوأفاقــا وان هــذا التطــور یفــتح أســلوبه حدیثــة تــؤثر فــي وأفكــاراتجاهــات جدیــدة 
 االنجـازات الریاضـیة المتمیـزة هـدفا تـسعى الیـه جمیـع الـدول واصـبحت هـذه االنجـازات دلـیال ن تحقیـقا،مجاالت الحیـاة 

اجتمــاعي وحــضاري متقــدم وهــذا یتطلــب االعــداد المتكامــل الــذي یأخــذ مــردود علــى رقــي الــشعوب وتقــدمها لمــا لهــا مــن 
  .  العالي بعین االعتبار الكثیر من الجوانب التي تسهم في وصول الفرق او الالعبین للمستوى

 بعـــد  والســـیما ریاضـــة التایكوانـــدو الریاضـــیات لحدیثـــة التـــي انتـــشرت وبـــسرعة هائلـــة بـــین جمیـــع الـــدول  وتعـــد
 المـستویات العالیــة مــن خــالل  مراتــب  والتنــافس مــن اجــل الوصـول بــالالعبین إلــى األولمبیـة  األلعــابار مدخولهـا مــض

ل تطـــویر الجوانـــب العلمیـــة بمختلـــف جوانبهـــا البدنیـــة والمهاریـــة تطـــویر قابلیـــاتهم باســـتخدام الوســـائل التعلیمیـــة مـــن خـــال
 منــذ البدایــة الالعبــون  یتعلمهــا ة التایكوانــدو العدیــد مــن المهــارات التــي وفــي ریاضــ،)١٢، ١٩٩٦،   الحیــاني(والنفــسیة 

تلـــف هـــذه ویتقنهـــا والتـــي یـــستخدمها فـــي المباریـــات وذلـــك للحـــصول علـــى نقـــاط الفـــوز بمختلـــف المهـــارات الحركیـــة وتخ
المهارات ودرجة استخدامها حسب االمكانیات الفنیة والخططیة لالعب وتختلف ایضا حسب مستوى البطولـة والمنافـسة 

 المبـاراة امـا باسـتخدام حـسم  اثناء الهجوم والدفاع من اجل تسجیل النقاط و فيفهنالك العدید من المهارات التي تستخدم
وهـذا مایمیزهـا عـن ) الركـل( على مهـارات القـدم هایاضة التایكواندو باعتمادریزموتت. مهارات الركل او الضرب المختلفة

ریاضـة التایكوانـدو  ول،)٢٣,٢٠٠٤ ،زهـران . (باقي ریاضیات الدفاع عن النفس االخـرى اذ تعـد االسـاس لتلـك الریاضـة
 الخاصـــة فـــي أثنـــاء هامنهـــا وهـــي مـــشتقة منهـــا ولكـــل مهـــارة اســـتخدامات أخـــرى تتفـــرع   ومهـــارات رئیـــسئةمهـــارات اساســـیة

اســـتخدامها اثنـــاء المبـــاراة فكـــل مهـــارة اهمیـــة مـــن حیـــث  وتتفـــرع منهـــا عـــددة ركـــالت وتتختلـــف هـــذه المهـــارات المباریـــات
خاصــة وهــدف خــاص بهــا فهنالــك مهــارات یــتم مــن خاللهــا الحــصول علــى نقــاط الفــوز وهنالــك اخــرى یكــون الهــدف مــن 

 المباغتــة او المراوغــة او اجبــار الالعــب علــى اعطــاء منافــذ لتنفیــذ الخطــطادائهــا تنفیــذ الخطــط الدفاعیــة والهجومیــة او 
وكــسب النقــاط ومــن هنــا تتجلــى اهمیــة البحــث فــي تحدیــد اهــم المهــارات ودرجــة مــساهمتها وادائهــا فــي المهــارات لــالوزان 

 مــن ثــم تمكــن المــدربین ات للتعــرف علیهــا ومــن یــوتاثیرهــا علــى مجریــات المبار) الخفیفــة والمتوســطة والثقیلــة ( المختلفــة 
  . بناء البرنامج التدریبي على وفق نتائج البحث 

  
   : مشكلة البحث٢-١

ــ  فــي مجــال اللعــب والتــدریب ولــسنوات طویلــة واالطــالع علــى المــصادر العلمیــة فــي انمــن خــالل خبــره الباحث
   نـسب  فـي المباریـات فهنالـك  هنالك تباین كبیر فـي اسـتخدام المهـارات مـن قبـل الالعبـین أناریاضة التایكواندو الحظ

 اهمیتهـا فـي  ومتفاوته وان هنالك عالقة مابین التدریب على مختلف المهارات المستخدمة ودرجـة مـساهمة لكـل مهـارة 
 لكـي تمكـن المـدرب مـن وضـع المهـارات حـسب اهمیتهـا واسـتخدامها فـي المباریـات  المباریـاتمـع اهمیتهـا فـي التدریب 
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  صـرف الوقـت والجهـد فـي مهـارات من خالل س كما هو معمول به لدى الكثیر من المدربینویات التدریب ولیل أوفي 
 مـساهمتها وتاثیرهـا  والبحـث فـي دراسـة هـذه المهـارات مـن هنـا بـرزت مـشكلة د تكون معدومـه او نـادرة االسـتخدام وتكا

  .  مساهمتها لالوزان المختلفة وذلك للوصول إلى اهمیة كل مهارة ودرجة على مجریات المباریات 
  

   : البحثاهدف٣-١
  تحدید اهم المهارات المستخدمة في المباریات لمختلف االوزان ١-٣-١
   مساهمة كل مهارة في المباریات لمختلف االوزان  نسبةتحدید ٢-٣-١
  
   :مجاالت البحث٤-١
 والثـاني فـي األولالمركـز  المختلفة والـذي یتنافـسون علـى لألوزانالعالمیة خبات المنت العبو: المجال البشري ١-٤-١

  المباریات النهائیة 
   ٢٢/٥/٢٠٠٧ ولغایة ٢٠٠٧/ ١٨/٥  أبتداءا من: المجال الزماني ٢-٤-١
   في بكین أقیمتبطوله العالم الثامنه عشرة والتي : المجال المكاني  ٣-٤-١
  
   : تحدید المصطلحات٥-١

 مـن مجموعـة المهـارات الدفاعیـة والهجومیـة والتـي  وتتـألف الفنـون القتالیـة الـشرقیة أشكال شكل من  وهي :التایكواندو 
  :  ثالثة مقاطع من  كلمة تایكواندووتتألفستخدم فیها الالعب الید والقدم وتمتاز حركاتها بالسرعة والرشاقة والقوة ی

  وتعني القدم ومنها داللة على حركات الركل والتي یشملها الفن : تاي  -
  مجموعة حاالت اللعب وتعني القبضة وتشیر إلى: كوان  -
 ) Kim, 1990-13.( وتعكس فلسفة عمیقة وهي فلسفة الحیاة  :  دو -

 
  : ةالدراسات النظریة والدراسة المشابه ١-٢
  : الدراسة النظریة ١-٢
  : مهارات التایكواندو ١-١-٢

 القـدم والقبـضة أي ا جـادة اسـتعمال ان تعلم التایكواندو اشبه بـتعلم اللغـة فـاذا كـان االسـاس فـي التایكوانـدو هـو
 فــان هــذه الخطــوة هــي بمثابــة تعلــم الحــروف االبجدیــة للتایكوانــدو اذ علــى الالعــب ان یعمــل علــى  واللكمــاتالــركالت 

  .) ١٨-١٧، ١٩٩٨، الشافعي ( توظیف وصیاغة هذه الكلمات لتكوین جملة مفیدة
قـة نفـسها والتـي تعلمهـا منـذ الممارسـة  الالعـب بالطرییؤدیهـا وفي ریاضة التایكواندو العدید من المهارات التي 

 العمریة اذ ان البناء الحركي ثابت ولكن االختالف فـي طریقـة اللعـب والموقـف الـذي یتعـرض ه اللعبة مرورا بكل مراحل
  )١٤، ٢٠٠٠، الحیاني.(له االعب خالل المباراة

   :المهارات االساسیة ٢-١-٢
   مهارات وهي) ٦( االساسیة من  المهارتتتألف
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  :الضربة المستقیمة  - 
 الـــضربة المـــستقیمة علـــى وســـط الجـــسم ویمكـــن اداء الـــضربة مـــع القفـــز او الزحـــف او الحركـــة او مـــن  ىوتـــؤد

الوضع الثابت وتستخدم للهجوم والدفاع ویمكن اسـتخدامها فـي المباریـات مـع الرجـل او عكـس الرجـل اذ یـتم اسـتخدامها 
  .ة او تكون مرافقة لالداء مع الحركة او تسبق الحركة او قد یتبعها حرك

  
  :الركلة الهاللیة-

 الركلة مع دورات الجسم نـصف لفـة إلـى داخـل ومـن تـسمیتها یـستدل علـى شـكلها كـون الركلـة تـضرب  ىوتؤد
  .وجهالعلى شكل هالل وتتم بمشط القدم وتؤدي اما على وسط الجسم او على 

  
  :الركلة الدائریة-

دوران الجــسم دورة كاملــة مــع رفعــه الرجــل مــستقیما ثــم ثنــي الرجــل وتــتم  الركلــة الدائریــة علــى الوجــه مــع  ىتــؤد
  .  القدم اذا كانت الرجل مستقیمة  وبكعباثناء الثني  في باطن القدم  بالركلة 

  : الركلة الدائریة األمامیة-  
أخـــرى اثنـــاء دوران الجــسم لألمـــام لفــة الـــى داخـــل الجــسم أي  األنتقـــال مــن جهـــة الــى جهـــة  فــي تــؤدى الركلـــة 

  .وتضرب عادة على وسط الجسم أو على الوجه
  : الركلة الخلفیة-

تؤدى الركلة الخلفیة مع دوران الجسم نصف دائرة ومن تـسمیتها یـستدل علـى شـكلها فهـي تـضرب اثنـاء دوران 
  درجة وتتم بالجزء الداخلي للقدم او بالكعب وتضرب اما على وسط الجسم او على الوجه ) ٩٠(الجسم بزاویة 

تـؤدى الركلـة المـستقیمة علـى الوجـه مـن خـالل رفـع الرجـل عالیـا والـضرب مـع ثنـي الرجـل ویـتم  :لركلة المـستقیمةا -
  .الضرب بباطن القدم وباتجاه االمام وتكون حركة الجسم عكس اتجاه الرجل وتؤدى الركلة على الوجه 

  ) ٦٩-٦٥، ٢٠٠٧،جاسم وصالح(                                                                               
  : مباراة التایكواندو٣-١-٢

او ) درجــة الحــزام( فــي درجــة  متكــافئین وبــین العبــین  محــدد زن والقتــال فــي التایكوانــدو انــه هــو منازلــة فــي
نقــاط اذ یحــاول كــل منهمــا احبــاط محــاوالت االخــر والهجــوم مــن اجــل تــسجیل النفــسه الــوزن او الفئــة العمریــة والجــنس 

   بها القانون الدولي للمباریات  سمحوحسم المباراة باستخدام مهارات الركل والضرب في المناطق التي 
  

   : والمناطق المسموحةاألسالیب ٤-١-٢
   : المسموحة في المباریات وتشمل مایاتياألسالیب: اوال
 مــن القبــضة المثبتــة األوســط واإلصــبع للــسبابة األمامیــة األجــزاء اســالیب القبــضة باســتعمال تــؤدي  التــي :الــضربات-

  . بأحكام
  . اما بمشط القدم او الكعب او باطن القدم الكاحلالقدم باستعمال جزء تحت عظم ركالت تؤدي  :الركالت-
  

   :المناطق المسموحة للضرب والركالت: ثانیا 
 األفقــيخــط  مــن الجــسم ضــمن حــدود المنطقــة مــن الاألمــامي فــي الجــسم ویقــصد بــه الجــزء األوســطالجــذع   - أ

  .تحت العنق إلى اسفل البطن 
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 األذنینوهو الجزء االمامي للوجة ومابین : الوجه   - ب
   هجوم القدم  ألسلوبوهو مسموح فقط ) عدا مؤخرة الراس  (  
  

   : البطولةأوزان ٥-١-٢
v الخفیفة األوزان   

    دون  فماكغم٥٤
  دون    فما كغم٥٨
    دون  فما كغم٦٣
v المتوسطة األوزان   

    دون ما ف كغم٦٨
    دون  فما كغم٧٤
    دون  فما كغم٨٠
v الثقیلة األوزان   

    دون  فماكغم٨٧
 ) Competition Rull , 2010(كغم٨٧+

  
  : الدراسات المشابهة٢-٢
  :)٢٠٠٢(أحمد محمد احمد، جاسر١-٢-٢

  "ة القدم ألندیة الدرجة الممتازة  والمهارات األساسیة لالعبي كرالبدنیةدراسة تحلیلیة للیاقة "
  : مایاتيالدراسة أهدافومن أهم 

 التعرف على الفروق فى مستوى عناصر اللیاقة البدنیة لدى العبى كرة القدم بین أندیة المقدمة وبین أندیة -١
  .المؤخرة باألندیة الریاضیة بالیمن

یة المؤخرة  التعرف على الفروق فى مستوى المهارات األساسیة لدى العبى كرة القدم بین أندیة المقدمة وأند-٢
  .باألندیة الریاضة بالیمن

  :بعض االفتراضات منهاوافترض الباحثان 
 توجد فروق ذات داللة إحصائیة فى مستوى عناصر اللیاقة البدنیة بین العبى كرة القدم بأندیة المقدمة وبین -١

  .العبى أندیة المؤخرة عینة البحث ولصالح أندیة المقدمة
یة فى المهارات األساسیة بین أندیة المقدمة وبین أندیة المؤخرة عینة البحث لصالح  توجد فروق ذات داللة إحصائ-٢

  . أندیة المقدمة 
    : واستنتج الباحث مایأتيإحصائیاوبعد تطبیق االختبارات تم معالجة البیانات 

 والعبي) ء صنعاء والتالل الریاضي وشعب صنعايأهل(  أندیة المقدمة ي توجد فروق دالة إحصائى بین العب-١
 كل من عنصر السرعة والرشاقة والتحمل وكذلك مهارات التصویب في) حسان وشمسان الریاضي( المؤخرة أندیة 

 أندیة المقدمة بینما لم تكون هناك فروق فى عنصر المرونة والقوة وأن كانت لصالح العبيوالمحاورة والتمریر لصالح 
  .العبى أندیة المقدمة
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 أهلي صنعاء  اللیاقة البدنیة حیث تمیز العبو األندیة الخمسة فى متغیراتيًئیا بین العب توجد فروق دالة إحصا-٢
  فى عنصر المرونة والسرعة مقارنة باألندیة األربعة األخرى 

   :يبما یأتوأوصى الباحث 
یة متخصصة  االتحاد الیمني العام لكرة القدم بتكوین لجنة فنحث المسؤولین عن لعبة كرة القدم في یوصى البا-١ 

 أندیة الجمهوریة الیمنیة فى مراحل العبي البحث على تطبیق هذه االختبارات المستخدمة فيتكون مهمتها تنفیذ و
العمر المختلفة وخاصة أن هذه االختبارات صالحة للتطبیق على الناشئین والشباب والفرق الممتازة ویمكن بواسطتها 

  . ط السلیم للبرامج التدریبیة التخطیالتاليتحدید المستویات المختلفة ب
 كرة العبي یوصى الباحث األندیة الیمنیة أن تكون فترة األعداد على األقل سبعة أسابیع عند التخطیط لتدریب -٢

  . والنفسیة والخططیةالقدم ویجب االهتمام بجمیع الجوانب البدنیة والمهاریة 
  
: إجراءات البحث-٣  
   :منهج البحث  ١-٣

   .عة البحثی وطبلمالئمته المنهج الوصفي بطریقة المسح اناستخدام الباحث
   :هت مجتمع البحث وعین٢-٣

 الالعبــون اللــذین وصــلوا إلــى  مــنالمنتخبــات العالمیــة  اتـم اختیــار مجتمــع البحــث بالطریقــة العمدیــة وهــم العبـو
العبــا یتنافــسون علــى ) ١٦(دهم  فــي بكــین والبــالغ عــدأقیمــت والتــي ةالمباریــات النهائیــة فــي بطولــة العــالم الثامنــه عــشر

  .مباریات ) ٨( بواقع األوزان والثاني لمختلف األولالمركز 
   : وسائل جمیع البیانات-٣-٣

ــ بواســطة اســتمارة ) المباریــات النهائیــة( تحلیــل مباریــات بطولــة العــالم ة تــم الحــصول علــى البیانــات عــن طریق
 ,Hoo, ()Kim 1986(. ة الخاصــة ریاضــة التایكوانــدواعــدها الباحثــان لــذلك عــن طریــق مراجعــة المــصادر العلمیــ

1990 ) (shin, 1975 ( والمؤلفة من المهارات االساسیة المستخدمة في المباریـات كمـا فـي الملحـق)وتـم تـسجیل ) ١
  .  للحصول على البیانات  األستمارات البیانات فیها عن طریق تحلیل الفیلم الخاص بالمباریات ومن ثم تفریغ 

  :جربة االستطالعیة  الت-٤-٣
  مبارتین باجراء تجربة استطالعیة على عینه في المجتمع االصلي مؤلفة من انقام الباحث

فــضال عــن  انكــان الغــرض منهــا معرفــة الــصعوبات والمعوقــات التــي تواجــه الباحثــ) مــن مباریــات شــبه النهــائي (  
  . طریقة تحلیل المباریات لكل العب ولكل مهارة 

   :یل تنفیذ التحل-٥-٣
   :  األتیةالعبا على وفق االجراءات ) ١٦ ( منتم تحلیل المباریات لغرض تسجیل البیانات على عینه مؤلفة

   .تهیئة الفیلم الخاص بالبطولة -١
  . تهیئة استمارة تسجیل لكل مباراة  -٢
غایــة الــسادسة  للمهــارة االولـى ثــم الثانیـة لا  حــدكــل علـى ، مــستخدمة للجــوالت الـثالث ال اتمهارالعـددیـتم احتــساب  -٣

 لالعـب ذو الواقیــة الحمــراء وینبغـي الترتیــب للمباریــات ا  الزرقــاء ثـم حــساب كــل مهـارة علــى حــد الواقیــةلالعـب ذو 
 . الثمانیة 
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  .لتسجیل تكرار المهارات ) *(عدمساساعد الباحثان فریق عمل  -
 .تفریغ االستمارات لجمیع المباریات وذلك للحصول على البیانات  -

 
   :اإلحصائیةات  المعالج٦-٣
  . النسبة المئویة-
  
  : عرض ومناقشة النتائج-٤ 

  یبین المهارات وتكراراتها وأهمیتها لألوزان الخفیفة )١(رقم الجدول                     
   %النسبة المئویة  المجموع  3  2  1  المهارة   

  ٨٧.٦٨  ١٢١  ٣٤  ٣٤  ٥٣  الركلة الهاللیة
  ٢.١٧  ٣  ٣  -  -  الركلة الدائریة

  ٧.٢٤  ١٠  ٤  ١  ٥  لة الخلفیةالرك
  ١.٤٤  ٢  ١  ١  -   االمامیةالركلة الدائریة

  ٠.٧٢  ١  -  ١  -  الضربة المستقیمة
  ٠.٧٢  ١  -  -  ١  الركلة المستقیمة

  ٩٩.٩٧  ١٣٨  ٤٢  ٣٧  ٥٩  المجموع

  
  

   المتوسطةلألوزان وأهمیتها اوتكراراتهیبین المهارات )  ٢(رقم جدول ال
  ؤیةالنسبة الم  المجموع  ٣  ٢  ١  المهارة

  ٨٦,٢٤  ٨٨  ٢٤  ٢٩  ٣٥  الركلة الهاللیة
  ٣,٩٢  ٤  ٣  -  ١  الركلة الدائریة
  ٩٢و٣  ٤  ٢  ١  ١  الركلة الخلفیة

  ٢,٩٤  ٣  ٢  -  ١  الركلة الدائریة األمامیة 
  ٠,٩٨  ١  -  ١  -  الضربة المستقیمة
  ١,٩٦  ٢  -  ١  ١  الركلة المستقیمة

  ٩٩,٩٩  ١٠٢  ٣١  ٣٢  ٣٩  المجموع
  
  
  
  

                                                
  فریق العمل المساعد ) *(

  ) مدرب (كر صالح علي ش
  ) مدرب ( جمیل طاهر جمیل 

  ) حكم ( رضوان نوري 
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  )األوزان الثقیلة(هارات وتكراراتها وأهمیتها لالعبي التایكواندو یبین الم) ٣(رقم جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )األوزان المختلفة ( لالعبي التایكواندو وأهمیتهایبین المهارات وتكراراتها ) ٤( رقمجدولال

  النسبة المؤیة  المجموع  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المهارة 
  ٨٧,٩٠  ٢٦٩  ٢٣  ٣٧  ٢٤  ٢٩  ٣٥  ٣٤  ٣٤  ٥٣  الركلة الهاللیة
  ٢,٢٨  ٧  -  -  ٣  -  ١  ٣  -  -  الركلة الدائریة 
  ٥,٥٥  ١٧  -  ٣  ٢  ١  ١  ٤  ١  ٥  الركلة الخلفیة

  ٢,٢٨  ٧  ١  ١  ٢  -  ١  ١  ١  -  الركلة الدائریة المامیة
  ٠,٦٥  ٢  -  -  -  ١  -  -  ١  -  الركلة المستقیمة
  ١,٣٠  ٤  -  ١  -  ١  ١  -  -  ١  الضربة المستقیمة

  ٩٩,٦٦  ٣٠٦  ٢٤  ٤٢  ٣١  ٣٢  ٣٩  ٤٢  ٣٧  ٥٩  المجموع
ـــم الجــــدولمــــن ــأتيیتبــــین) ١ ( رقـ ـــة  ب مایــ ــرار الركلــــة الهاللیـ ـــغ تكــ ـــة  ) ١٢١(لـ ــرار ونــــسبه المئویـ  ) ٨٧.٦٨(تكــ

) ٣(امــا الركلــة الدائریــة االمامیــة فقــد بلــغ تكرارهــا ) ٧.٢٤(تكــرار ونــسبة مئویــة ) ١٠(مــاتكرار الركلــة الخلفیــة فقــد بلــغ أ
 امـا الـضربة المـستقیمة والركلـة المـستقیمة )٦.٤٤(ونـسبه مئویـة ) ٢(ها والركلة الدائریة بلغ تكرار) ٢.١٧(ونسبه مئویة 

وبلـــغ مجمـــوع التكـــرارات للمهـــارات المختلغـــة . لكـــل منهـــا) ٠.٧٢(تكـــرار لكـــل منهـــا ونـــسبة مئویـــة ) ١(فقـــد بلـــغ تكرارهـــا 
ت بالمرتبـة االولـى وبهذا تكـون الركلـة الهاللیـة قـد جـاء.تكرار) ١٣٨( ) كغم ٦٣،  كغم ٥٨، كغم ٥٤(لالوزان الخفیفة 

 الخلفیة وفي المرتبـة الثالثـة جـاءت الركلـة الدائریـة االمامیـة وفـي المرتبـة الرابعـة جـاءت الركلةبین جمیع المهارات تلیها 
  .  جاءت كل من الضربة المستقیمة والركلة المستقیمة األخیرةالركلة الدائریة وفي المرتبة 

امـا الركلـة ) ٨٦.٢٧(تكرار ونـسبه مئویـة ) ٨٨(رار الركلة الهاللیة  مایاتي بلغ تكیتبین) ٢ ( رقم الجدول  من
اما الركلـة الدائریـة . لكل منهما ) ٣.٩٢(تكرار لكل منهما ونسبة مئویة ) ٤(الخلفیة والركلة الدائریة االمامیة فقد بلغت 

فیمــا بلــغ تكــرار ) ١.٩٦(یــة ونــسبه مئو) ٢(وبلــغ تكــرار الــضربه المــستقیمة ) ٢.٩٤(ونــسبة مئویــة ) ٣(فقــد بلــغ تكرارهــا 
كغـم ٦٨(وبلغ مجمـوع التكـرار للمهـارات المختلفـة لـالوزان المتوسـطة ) ٠.٩٨(تكرار ونسبة مئویة ) ١(الركلة المستقیمة 

وبهذا تكون الركلة الهاللیة قد جاءت بالمرتبة االولـى بـین جمیـع المهـارات تلیهـا ،تكرار ) ١٠٢) ( كغم ٨٠، كغم ٧٤، 
 المـستقیمة  الـضربة  بالمرتبة الثانیة اما الركلة الدائریة فقد جاءت بالمرتبـة الثالثـةاألمامیةلركلة الدائریة الركلة الخلفیة وا

  . جاءت الركلة المستقیمة وأخیراالرابعة بالمرتبة 

  النسبة المؤیة  المجموع٣٧  ٢  ١  المهارة
   ٩٠,٩٠  ٦٠   ٢٣   ٣٧   الركلة الهاللیة
   -  -   -  -   الركلة الدائریة
   ٤,٥٤  ٣   -   ٣   الركلة الخلفیة

   ٣,٠٣  ٢   ١   ١  الركلة الدائریة األمامیة 
   -  -   -   -  الضربة المستقیمة
   ٥١و١  ١   -   ١  الركلة المستقیمة

   ٩٩,٩٨  ٦٦   ٢٤   ٤٢   المجموع
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امــا الركلــة ) ٩٠.٩٠(تكــرار ونــسبة مئویــة ) ٦٠( مایــاتي بلــغ تكــرار الركلــة الهاللیــة  یتبــین) ٣ ( رقــم الجــدول ومــن
) ٣.٠٣(ونـسبة مئویـة ) ٢(اما الركلة الدائریة فقد بلـغ تكرارهـا ) ٤.٥٤(تكرار ونسبة مئویة ) ٣(لخلفیة فقد بلغ تكرارها ا

وبهـذا ،)١.٥١(ونـسبة مئویـة ) ١(اما الركلة المستقیمة فلم یتم یسجیل أي تكرار اما الضربة المـستقیمة فقـد بلـغ تكرارهـا 
بــة االولــى وجــاءت الركلــة الخلفیــة بالمرتبــة الثانیــة امــا الركلــة الدائریــة فقــد جــاءت تكــون الركلــة الهاللیــة قــد جــاءت بالمرت

  .بالمرتبة الثالثة وجاءت بالمرتبة االخیرة الضربة المستقیمة 
) الخفیفـة والمتوسـطة والثقیلـة (مایاتي بلغ تكرار الركلة الهاللیة فـي جمیـع االوزان  یتبین )٤ ( رقم الجدول من

) ٢، ٢٨( ونــسبه مئویــة اتتكــرار) ٧(امــا الركلــة الدائریــة االمامیــة فقــد بلــغ تكرارهــا ،)٨٧.٩( مئویــة ركلــة ونــسبه) ٢٦٩(
 ونـسبه مئویـة ت ركـال) ٧(وبلغ تكـرار الركلـة الدائریـة ) ٥.٥٥(ركلة ونسبة مئویة ) ١٧(وبلغ تكرار اداء الركلة الخلفیة 

واخیرا الضربة المستقیمة فقد بلغ تكرارهـا ) ٠.٦٥(سبه مئویه ون) ٢(اما الركلة المستقیمة فقد بلغ اداء تكرارها ) ٢.٢٨(
   )١.٣٠(ركلة ونسبه المئویة) ٤(

ءت وبهــذا تكــون الركلــة الهاللیـــة قــد جــاءت بالمرتبــة االولـــى وجــاءت الركلــة الخلفیــة بالمرتبـــة الثانیــة بینمــا جـــا
 امــا الــضربة المــستقیمة فقــد جــاءت بالمرتبــة الرابعــة  بالمرتبــة الثالثــة )الركلــة الدائریــة االمامیــة والركلــة الدائریــة(ركالت الــ

  ٠یب واخیرا جاءت الركلة المستقیمالترت
  :یتبین مایاتي) ٤، ٣، ٢، ١(من الجداول 

جاءت الركلة الهاللیة لمرتبة االولى في جمیـع االوزان بـین جمیـع المهـارات ویعـد الباحثـان ذلـك إلـى ان الركلـة 
 امكانیـة الحـصول علـى فـضال عـن خدام فـي المباریـات وذلـك لـسرعة وسـهوله ادائهـا ركالت الـسهلة االسـتال منالهاللیة 

نقــاط الفــوز مــن خــالل ســرعة الوصــول للمنــافس وكــذلك تتفـــرع منهــا عــد حركــات وتمتــاز هــذه الحركــات المــشتقة منهـــا 
ركالت التــي تــستخدم  الــ مــن الركلــة ذه وفــي المرتبــة الثانیــة جــاءت الركلــة الخلفیــة كــون هــ.  والــسریعةغتــهبحركــات المبا

 اسـتخدامها واالسیخـسر الالعـب النقـاط أثنـاءفي نیة مهاریة عالیة د بإمكانیاتنها تحتاج اال أ في الخطط الدفاعیة  فقط
  . اثناء الدوران او اثناء سحب الرجل بعد اتمام الحركة 

ن الــركالت إلتــي كثیــرا امــا ســبب انخفــاض الركلــة المــستقیمة والتــي جــاءت بالمرتبــة االخیــرة كــون هــذه الركلــة مــ
ماتستخدم كتمرین والیتفرع منها حركـات كثیـرة تـستخدم فـي المباریـات وتحتـاج إلـى امكانیـات عالیـة وسـرعة رد فعـل مـن 
قبـــل الالعـــب كـــون هـــذه الركلـــة تـــؤدي لمـــسافة بعیـــدة وتحتـــاج ســـرعة عالیـــة وتـــستخدم فـــي مباریـــات الناشـــئین ویـــنخفض 

   . الالعب المدافع یمتلك مهارة عالیة وخبرة لمهارات مثل هذه المهاراتاستخدامها في مباریات المتقدمین كون
  

   :االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥

تكــرار ) ٢٦٩( اذ بلـغ تكرارهـا اتمهـارة الركلـة الهاللیـة هـي اكثـر المهـارات اســتخداما مـن حیـث اجمـالي التكـرار -
   : یاتي كمااألوزانوتوزعت على ) . ٨٧.٩(ونسبة المئویة 

  )٨٧.٦(تكرار ونسبة مئویة ) ٢١( الخفیفة األوزان -
 ) ٨٦.٢(تكرار ونسبة المئویة ) ٨٨( المتوسطة األوزان -
 ) ٩٠.٩(تكرار ونسبة المئویة ) ٦٠( الثقیلة األوزان -
  ). ٢.٥٥(تكرار ونسبة مئویة ) ١٧( ویبلغ تكرارها األهمیةمهارة الركلة الخلفیة تاتي بالمرتبة الثانیة من حیث  -
    :یاتي كما األوزان على عتوتوز

  ) ٧.٢( ونسبة المئویة اتتكرار) ٣( الخفیفة األوزان -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ................................دراسة حتليلية للمهارات األساسية وأهميتها 

 ٤٨

 ) ٣.٩( ونسبة المئویة اتتكرار) ١٠( المتوسطة األوزان -
 ) ٤.٥٤(تكرار ونسبه المئویة ) ٣( الثقیلة األوزان -
  تكــرارات)٧(یــة وبلــغ تكرارهــا مهــارة الركلــة الدائریــة والدائریــة االمامیــة جــاءت بالمرتبــة الثالثــة منــى حیــث االهم -

 ) ٢.٢٨(لكل مهارة ونسبة مئویة 
  

  : كمایاتي األوزانوتوزعت على 
  ) ٣.٦(وبنسبة مئویة ات تكرار) ٥( الخفیفة األوزان -
 ) ٦.٨( وبنسبة مئویة اتتكرار) ٧( المتوسطة األوزان -
 ) ٣(تكرار ونسبة المئویة ) ٢( الثقیلة األوزان -
ونـسبة مئویـة تكـرارات ) ٤(اءت بالمرتبـة الرابعـة مـن حیـث االهمیـة وبلـغ تكرارهـا المـستقیمة جـ، مهارة الضربة  -

)١.٣ ( 
  

   : كمایاتياألوزانوتوزعت على 
  ) ٠.٧(تكرار ونسبة المئویة ) ١( الخفیفة األوزان -
 ) ١.٨(تكرار ونسبة المئویة ) ٢(االوزان المتوسطة  -
 ) ١.٥(ونسبة مئویة ار تكر) ١(االوزان الثقیلة  -
 ) ٠.٦٥(ونسبة مئویة ) ٢(الركلة المستقیمة وجاءت بالمرتبة االخیرة من حیث االهمیة وبلغ تكرارها مهارة  -

  
   :وتوزعت على االوزان كما یاتي

  ) ٠.٧(تكرار ونسبة مئویة ) ١(االوزان الخفیفة  -
 ) ٠.٩( تكرار ونسبة المئویة) ١(االوزان المتوسطة  -
 

  :یوصي الباحثان : التوصیات٢-٥
ــراراتال زیـــادة - ــات وســـهولة  تكـ ــا فـــي الفـــوز فـــي المباریـ ــل الوحـــدة التدربیـــة وذلـــك الهمیتهـ التدربیـــة للركلـــة الهاللیـــة داخـ

  . استخدامها وترتیب الخطط الهجومیة والدفاعیة 
  .  العمل بها في بناء البرنامج التدریبي  و اعتماد نتائج البحث ودرجات كل مهارة من قبل جمیع المدربین-
  

  :واألجنبیةة المصادر العربی
دراســة تحلیلیــة للیاقــة البدنیــة والمهــارات األساســیة لالعبــي كــرة القــدم لندیــة  )٢٠٠٢(أحمــد محمدأحمــد ،جاســم  •

  .الدرجة الممتازة 
  جامعة الموصل ، ترجمة ، التایكواندو ) ٢٠٠٧(محمود شكر ، وصالح ، عبد الجبار ، جاسم  •
بعض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة الخاصـــة لـــ معیاریـــة درجـــات   تحدیـــد) ١٩٩٦(محمـــود شـــكر صـــالح ، الحیـــاني  •

   ٠جامعة الموصل،كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، بریاضة التایكواندو 
ــاني  • ــود. الحیـ ــكر صــــالح  محمـ ــارات المطاولـــة الخاصــــة ) ٢٠٠٦(شـ ـــألداءلتـــصمیم اختبـ ــدو ل ــي التایكوانــ  لالعبـ

  .جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة ،، رةرسالة دكتوراه غیر منشوللفئات المختلفة 
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  القاهرة  ، بدار الكت، التایكواندو ) ٢٠٠٤(احمد سعید ، زهران  •
 القاهرة ،منشاة المعارف،تاریخ التربیة البدنیة ) ١٩٩٨(حسن احمد ، الشافعي  •
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