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 ـة ومشكلة البحث : لمقدما
يشهد العالم في عصرنا الحالي تطورًا ملحوظًا في مختلف مجاالت الحياة حيث خضعت العديد من   

الظواهر في شتى المجاالت إلي البحث العلمي لحل الكثير من المشكالت والتدريب الرياضي مجال من 
 (61:24)المجاالت التي شملها البحث العلمي.

ياضي الجزء الرئيسي من عملية اإلعداد الرياضي بإعتباره العملية التربوية ويعتبر التدريب الر   
الخاصة والقائمة علي استخدام التدريبات البدنية، بهدف تطوير مختلف الفات الالزمة للرياضي لتحقيق 

 (4:6)أعلى مستوى ممكن في نوع معين من األنشطة الرياضية.
م( أن المدرب الناجح هو الذي يخطط لبرنامجه 4222الفتاح" )ويري كاًل من" محمد عالوي" "أبوالعال عبد

التدريبي بحيث ينمي هذا البرنامج الخصائص التي يتطلبها نوع النشاط التخصصي لالعب ويشمل ذلك 
تدريب الالعب باستخدام التدريبات التي تعمل علي تنمية نظام الطاقة الذي يعتمد عليه الالعب في 

ان يستخدم نفس الحركات الخاصة بهذا النشاط حتي يتم التركيز علي تدريب تخصصه الرياضي، كما يجب 
 (42:4)المجموعات العضلية العاملة والمشتركة في أداء النشاط الرياضي التخصصي تبعا لطبيعة عملها.

م( إلي التحمل الخاص علي أنه هو مقدرة الرياضي علي 6992ويشير "أبو العال عبدالفتاح" )  
الناتج عن األحمال البدنية بنشاطه الرياضي التخصصي سواء كان في حالة التدريب أو مقاومة التعب 
 (629:6المنافسة. )

م( أن األهمية األولي للتحمل الخاص وبشكل خاص في 6992ويذكر "السيد عبدالمقصود" )  
اظ علي القدرة المنازالت الفردية ومنها الجودو والمصارعة والمالكمة تنصب في أن يتمكن الالعب من الحف

علي أداء الحمل طوال الفترة الزمنية المحددة ألداء النشاط وايضا أن التحمل الخاص لم يعد يرتبط بالقدرة 
نما بالحفاظ علي القدرة علي أداء الحمل بالصورة  علي اطالة فترة أداء الحمل الي اقصي قدر ممكن، وا 

 (24:4)التي تتناسب مع النشاط طوال فترة  األداء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وب الواديكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنم التدريب الرياضي وعلوم الحركة قس ورئيس*أستاذ 
 كلية التربية الرياضية للبنين جامعة اإلسكندرية.يب المنازالت والرياضات الفردية قسم تدر مساعد **أستاذ 

 ***معيد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية بقنا جامعة جنوب الوادي.
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م(، علي أن التحمل الخاص 6992)م( "ومحمد عالوي" 4222ويتفق كاًل من "عصام عبدالخالق" )  
 (652:42( )622:42)يتمثل في األنواع التالية :)تحمل السرعة ، تحمل القوة ، تحمل العمل واالداء(.

ورياضة المالكمة من الرياضات التي تتطلب لياقة بدنية عالية ) عامة، خاصة ( وحتي يستطيع 
ية العالية البد من التدريب الجيد وقد أشار العاملين في المالكم أن يبدأ المباراة وينهيها بنفس الكفاءة البدن

من التدريبات  % 22وتصل إلي  %22هذا المجال أن نسبة التدريبات البدنية الخاصة الهوائية تصل إلي 
 (6:22)الخاصة الالهوائية حتي يحدث التكيف المالئم.

ات التي تتميز باستقاللية في م( علي أن المالكمة من الرياض6991ويشير "عبدالفتاح خضر")       
األداء الذي يتميز بالقوة والسرعة والتحمل والقدرة لحركية المتغيرة خالل تنفيذ الحركات الفنية المختلفة 
للزراعين أو الرجلين أو الجذع سواء كانت هذه الحركات فردية أو زوجية أو مركبة أثناء مواقف اللكم 

 (1:44المختلفة.)
 عمليه نأ على (6992")عالوي محمد" م(،4225) "عبدالخالق الدين عصام" من كالً  ويتفق

 المنافسات غضون في الفرد يستخدمها التي الرياضية الحركيه المهارات تعليم لىإ تهدف المهاري عداداإل
 المستويات عليأل الوصول عليه تأسس ي منها النهائي الهدف تام لها ، حيث أنال تقانواإل  الرياضية
فمهما بلغ مستوي الصفات البدنية واإلرادية فإنه لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يرتبط كله ،  الرياضية

 (452:41( )469:42باإلتقان للمهارات الحركية الرياضية. )
 في المهارى عداداإلم( أن 4221) "حافظ سامي" م(4224")نصر مصطفى" من كالً  ما يضيفك
 والدفاع الهجوم في والمتمثلة األساسية الحركية المهارات تقانا  و  كتسابإ عمليه عن عباره المالكمة
 حيث اللكم المختلفة، ظروفمع  يتناسب بما ببعض وربطها  ستخدامهاإ على والقدرة المضاد والهجوم
  .النفسي واالعداد الخططي االعداد عليها يبني التي القاعدة تعتبر

(44:22( )669:62) 
كما يقوم بتدريس  بمحافظة االقصرالعبور بنادي ب لرياضة المالكمة ومن خالل خبرة الباحث كمدر         

الحظ أنه علي الرغم من إتقان الالعبين  جنوب الوادي فقد مادة المالكمة بكلية التربية الرياضية بجامعة
للمهارات الخاصة برياضة المالكمة إال أنه مع االستمرار في األداء لفترة طويلة يحدث قصور في مستوي 

داء المهارى نتيجة لعدم القدرة على مواصلة األداء بالشكل المطلوب، ويرجع الباحث ذلك إلي أنه قد األ
 يكون بسبب وجود قصور في مستوي التحمل الخاص للمهارات المرتبطة برياضة المالكمة.

على فاعلية (25(،)22،)(49(، )64(، )61(، )62(، )66(، )62ولقد أكدت نتائج دراسة كل من ) 
خدام التحمل الخاص في تحسين مستوى األداء المهاري المرتبط باألنشطة الرياضية المختلفة، وهذا ما إست

دعي الباحث إلى تصميم برنامج تدريبي لتطوير التحمل الخاص علي مستوي األداء المهاري في رياضة 
 المالكمة .
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  ية البحث:مأه
 : اآلتي فيتكمن أهمية البحث 

 بحث :األهمية العلمية لل -6
 . يعطي البحث إضافة علمية في مجال تدريب المالكمة 
  يعد مرجع علمي للعاملين في مجال التدريب الرياضي بصفة عامة ومجال تدريب المالكمة بشكل

 خاص.
 األهمية التطبيقية للبحث : -4

  إمكانية استفادة العاملين في مجال تدريب المالكمة في  برامجهم التدريبية.   
 امج التدريبي علي نفس المرحلة السنية لعينة البحث .تطبيق البرن 
 ف البحث: اهدأ

 : التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي المقترح علي لىإيهدف البحث 
 تطوير التحمل الخاص لدي العبي المالكمة . .6
 مستوى األداء المهاري لدى العبي المالكمة . .4

 فروض البحث: 
مستوى التحمل الخاص  في  والبعديالقبلي  ينالقياسات درجات بين متوسط اً توجد فروق دالة إحصائي .6

 ي.لصالح القياس البعد
توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي في مستوي االداء المهارى  .4

 لصالح القياس البعدي. 
 مصطلحات البحث:

 التحمل الخاص: -6

الحمال البدنية التخصصية بفاعلية ودون ظهور هبوط هو قدرة الالعب علي االستمرار في اداء ا
 (644:1)في مستوي األداء.

 مستوى األداء المهاري: -4
هو قدرة الالعب علي تسجيل أكبر قدر من النقاط الفنية خالل أداء مجموعة من الحركات الفنية دون 

 (2:42اء الحركات.)هبوط مستوى قدراته البدنية والوظيفية والمهارية عن مالحظة شدة واستمرارية أد
 :اوال: الدراسات العربية

 (25م()4262دراسة مصطفي محمد أحمد نصر) اسم الدارس: .6
تأثير تدريبات تحمل األداء علي اللياقة القلبية التنفسية وفعالية األداء المهاري  عنوان البحث: -

 .للمالكمين
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القلبية التنفسية وفعالية األداء  التعرف علي تأثير تدريبات تحمل األداء علي اللياقة هدف البحث: -
 المهاري للمالكمين الناشئين 

 استخدم الباحث المنهج التجريبي. المنهج المستخدم: -
 سنة. 61-65مالكمين تتراوح أعمارهم من  62كانت عينة البحث قوامها  عينة البحث: -
ياقة القلبية التنفسية وكانت تأثير تدريبات تحمل األداء إيجابيا في تنمية تحمل األداء والل أهم النتائج: -

 "%(2.4( أما اقل نسبة فكانت) معدل النبض أثناء المجهود"%24.4أعلي نسبة لتحمل األداء)
 (61م()4264دراسة سامي عبدالسالم عبداللطيف عكر)اسم الدارس: .4
تأثير تدريبات مهارية خاصة لتطوير التحمل الخاص علي بعض القدرات الالهوائية  عنوان البحث: -

 تخدام فترات راحه قبل المنافسة للمصارعين الفتيانبإس
التعرف علي تأثير التدريبات المهارية الخاصة لتطوير التحمل الخاص علي بعض القدرات  هدف البحث: -

 . الالهوائية بإستخدام فترات راحه مختلفه قبل المنافسة للمصارعين الفتيان
 استخدم الباحث المنهج التجريبي. المنهج المستخدم: -
 مصارعا. 64كانت عينة البحث قوامها  عينة البحث: -
تمل القوة  -تمل السرعة -التأثير اإليجابي علي إختبارات التحمل الخاص )تحمل القوة أهم النتائج: -

 تحمل األداء ( -المميزة بالسرعة
 (62م()4266أيمن مسلم سليمان عبدالسالم) دراسة اسم الدارس: .2
 .ي مقترح لتنمية التحمل الخاص علي فعالية الصراع أرضا للمصارعينتأثير برنامج تدريب عنوان البحث: -
يهدف البحث الي التعرف إلي تأثير البرنامج التدريبي علي تنمية التحمل الخاص) تحمل  هدف البحث: -

 تحمل األداء( -تحمل القوة -السرعة
 استخدم الباحث المنهج التجريبي. المنهج المستخدم: -
 سنة(.42-64مصارعا من المرحلة الثالثة ) 62لبحث قوامها كانت عينة ا عينة البحث: -
تحمل -تحمل القوة-البرنامج التدريبي المقترح أدي الي تنمية التحمل الخاص )تحمل السرعة أهم النتائج: -

 .األداء( للمصارعين
 (69م(.)4229أشرف مصطفي أحمد) دراسة اسم الدارس : .2
باألسلوب الهرمي علي تنمية التحمل الخاص وبعض تأثير إستخدام التدريب الفتري  عنوان البحث: -

 وظائف الجاهز التنفسي ومستوي الألداء التنافسي لناشئ المالكمة 
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يهدف إلي تصميم برنامج تدريبي بإستخدام التدريب الفتري باألسلوب الهرمي )الصاعد  هدف البحث: -
الداء التنافسي لدي  والنازل(علي تنمية التحمل الخاص وبعض وظائف الجهاز التنفسي ومستوي

 المالكمين الناشئين 
 استخدم الباحث المنهج التجريبي. المنهج المستخدم: -
 مالكم ناشئ. 12كانت عينة البحث قوامها  عينة البحث: -
المزج بين نوعي التدريب الفتري باألسلوب الهرمي )الصاعد والنازل( يؤدي إلي تطوير  أهم النتائج: -

ئف الجهاز التنفسي ومستوي األداء التنافسي بنسبة أكبر من استخدام مستوي التحمل الخاص وبعض وظا
 اي من كال النوعين بمفرده.

 :األجنبية: الدراسات ثانيا
 (26)م Edward Thomson (4264)أدوارد تومسن  دراسة  اسم الدارس: .5
 فاعلية االداء علي بعض المهارات الحركية المركبة للمالكمين الشباب  عنوان البحث: -
 التعرف تأثير فاعلية االداء علي بعض المهارات الحركية المركبة للمالكمين الشباب البحث: هدف -
 استخدم الباحث المنهج التجريبى المنهج المستخدم: -
 مالكم 44" بلغ حجم العينة  عينة البحث: -
 لبحث. لصالح المجموعة التجريبية في المهارات الحركية قيد ا إحصائياوجود فروق دالة  أهم النتائج: -
 (25)م M.s smith & Dyson  (4262)م. س سميس وديسون  اسم الدارس: .1
 تقويم بليومترك المالكمة وفاعلية تمييز قوة اللكمات.  عنوان البحث: -
 وتهدف الدراسة التعرف علي تقويم بليومترك المالكمة وفاعلية تمييز قوة اللكمات هدف البحث: -
 التجريبى استخدم الباحث المنهج المنهج المستخدم: -
 مالكم 5بلغ حجم العينة  عينة البحث: -
 وكانت اهم النتائج وجود عالقة بين تطور االداء والتمييز في قوة اللكمات المستقيمة.  أهم النتائج: -
 إجراءات البحث: -

 :أواًل: منهج البحث -
 القبليللمجموعة الواحدة عن طريق القياس  التجريبيبالتصميم  التجريبيالمنهج  ونالباحث استخدم

 البحث.وذلك لمناسبة هذا المنهج وطبيعة  البعديوالقياس 
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 ثانيًا: مجتمع البحث:  -
المصري للمالكمة بمنطقة األقصر في المرحلة  باالتحاديمثل مجتمع البحث العبي المالكمة المسجلين 

 ( مالكما . 45( سنة  والبالغ عددهم )69-62السنية من )
 ثالثًا: عينه البحث:  -

وعددهم  بمحافظة االقصر العبورنادي بار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي المالكمة تم إختي  
( العبين من نفس المجتمع ومن خارج عينة البحث األساسية إلجراء 62) وتم إختيار، مالكم( 65)

 . م4246/م4242للموسم الرياضي  االستطالعيةالدراسات 
 (42قيد البحث )ن= تصنيف أفراد المجتمع والعينة( 6جدول )

 النسبة % العينة اإلستطالعية النسبة % عينة البحث األساسية النسبة % المجتمع األصلي
45 622 65 12 62 22 

من المجتمع الكلي للبحث وقد بلغت  %12( أن العينة األساسية للبحث بلغت نسبة 6يوضح جدول )
 ( مالكمين .62)

 لمعياري ومعامل اإللتواءالمتوسط الحسابي واالنحراف ا (4جدول )
 (62في متغيرات )السن ، الطول ، الوزن ، العمر التدريبي( للعينة قيد البحث )ن=

 معامل اإللتواء اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغير م

 2.222- 2.122 64.2 سنة السن 6

 2.246 2.11 624.4 سم الطول 4

 2.296- 2.22 26.2 كجم الوزن 2

 2.261 6.29 2.42 سنة العمر التدريبي 2

( أي انحصرت بين 2.246: 2.222-( أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )4يوضح جدول )
 ( مما يشير إلى تجانس العينة في المتغيرات السابقة. 2+)
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (2جدول )
 (62)ن= القياس القبلي بارات البدنية للعينة قيد البحثفي االخت ومعامل االلتواء والتفلطح

وحدة  االختبارات  م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفلطح

 تحمل القوة 6
 6.255- 2.92- 4.494 25.4 مرة الجلوس من الرقود وضع ثني الركبتين

 2.222- 2.222 4.161 22.42 مرة انبطاح مائل من الوقوف 4
تحمل  2

 6.65- 2.221- 6.26 42.22 لكمة/ث ثانية 22التسديد على كيس اللكم لمدة  السرعة

 6.64 6.42- 2.44 91.4 لكمة/ق ق 6التسديد على كيس لكم لمدة  تحمل األداء 2

  4.11ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح=     6.21ضعف الخطأ المعياري لمعامل االلتواء= -
وهي أقل  (2.222: 2.92-( أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )2تضح من نتائج جدول )ي

( 6.64:  6.255-من ضعف الخطأ المعياري لمعامل االلتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح ما بين )
ي االختبارات وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح، مما يشير إلى اعتدالية توزيع العينة ف

 البدنية.
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء والتفلطح (2جدول )

 (62)ن= للعينة قيد البحث القياس القبلي المهارىفي اختبارات مستوى االداء  

وحدة  االختبارات  م
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفلطح

 2.192- 2.495- 4.46 22.2 لكمة ث 22ختبار تسديد اللكمة المستقيمة اليسرى لمدة ا 6

 2.214 2.522- 4.62 29.4 لكمة ق6اختبار تسديد اللكمة المستقيمة اليسرى لمدة  4

 2.6.2- 2.656 4.42 21.1 لكمة ث 22اختبار تسديد اللكمة المستقيمة اليمني لمدة  2

 2.261- 2.644- 4.66 12.2 لكمة ق6تقيمة اليمني لمدة اختبار تسديد اللكمة المس 2
 6.5- 2.226- 6.52 56.2 م/ق ق6تسديد مجموعة لكمات "ثالث لكمات" لمدة  5
 2.252 2.212 6.22 16.1 م/ق ق6.5تسديد مجموعة لكمات "ثالث لكمات" لمدة  1
 2.652- 2.162- 2.229 2.21 درجة معامل فاعلية اللكمات الفردية المباشرة 2
 6.91- 2.424 2.225 2.22 درجة معامل فاعلية السلوك لهجومي 4
 2.422- 2.252- 2.269 2.21 درجة معامل فاعلية الهجوم المضاد 9
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  4.11ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح=  6.21ضعف الخطأ المعياري لمعامل االلتواء= -
وهي ( 2.212 :2.162-ت ما بين )( أن قيمة معامل االلتواء تراوح2يتضح من نتائج جدول )

 6.91-بين ) أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل االلتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح ما
( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح، مما يشير إلى اعتدالية توزيع العينة في 2.214:

 .المهارىاختبارات مستوى االداء 
 نة:العي اختيارأسباب  -

 هذه العينة ومنها ما يلي : الختيارهناك العديد من األسباب التي دعت الباحث  
 عملي كمدرب بمنطقة األقصر للمالكمة -
 إنتظام الالعبين من حيث اإللتزام ومواعيد التدريب. -
 تجانس أفراد العينة في العمر التدريبي. -
 قدرتي علي التواصل مع المالكمين. -
 ين باإلتحاد العام ومنطقة المالكمة ومن نفس المرحلة السنية.أن جميع أفراد العينة مقيد -
 وسائل جمع البيانات :  -

 استخدم الباحث لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا البحث األدوات اآلتية:
 :تحليل المراجع واالدوات العلمية  -6

 (62()5()2لديه ) فرتالتي تواوالدراسات السابقة بإجراء مسح للمراجع المتخصصة الباحث  قام
 ( وذلك بهدف:22()22()29()26()22()42()62)
 (6الخاص .مرفق ) لعنصر التحمل البدنية تحديد االختبارات -
 (5تحديد أهم المهارات في رياضة المالكمة. جدول ) -
 (4لالعبي المالكمة قيد البحث. مرفق )اختبارات مستوى االداء المهارى تحديد  -
 (.1مرفق ) تحديد البرنامج التدريبي -
 :تحديد أهم المهارات في رياضة المالكمة 

فى المالكمـة التـي تتناسـب مـع طبيعـة  المهاراتكما قام الباحث بعمل مسح مرجعي بهدف تحديد أهم 
 (5) العينة وكانت نتيجة هذا المسح المرجعي كما هي في جدول
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( أن النسبة المئوية للمسح المرجعي في المهارات في رياضة المالكمة قد تراوحت ما 2يتضح من جدول )
وبذلك توصل ( فأكثر، %42(، وقد ارتضى الباحث بالمهارات التي حصلت على )%622:  %22بين )

 الباحث إلى المهارات التالية:
 اللكمة المستقيمة اليسرى في الرأس -
 اللكمة المستقيمة اليمنى في الرأس -

 الدراسات االستطالعية:
قبل البدء في تطبيق البرنامج التدريبي قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية في األيام الجمعة   

علي عينة من نفس مجتمع البحث) العبي  64/2/4242ي إل 62/2/4242والسبت واألحد في الفترة 
 62ومن خارج عينة البحث األساسية وتم إختيارها بطريقة عمدية وقوامها ) المالكمة بمنطقة األقصر (
 4242/4246مالكمين( للموسم الرياضي 

 :االساسيةالدراسات 
 :الهدف من البرنامج 

تنمية التحمل الخاص علي بعض المتغيرات  يهدف البرنامج المقترح الي التعرف علي" تأثير  
 الفسيولوجية ومستوي االداء المهاري لدي العبي المالكمة.

 :فترة تنفيذ البرنامج 
اإلطالع علي المراجع العلمية المتخصصة في المالكمة وفي علم  التدريبي بعد تم وضع البرنامج 

 وكانت كالتالي: التدريب الرياضي وبعض الدراسات السابقة
 .تطبيق البرنامج في فترة اإلعداد الخاص تم -
 إختيار مجموعة من التمرينات المناسبة لتنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة برياضة المالكمة. -
مراعاة مبدأ التوزيع النسبي والزمني المناسب لفترات التدريب وطبيعة أداء تمرينات البرنامج خالل مدة  -

 التنفيذ.
 أسابيع 4لبرنامج أن تكون المدة الزمنية ل -
 وحدات أسبوعيا(2عدد الوحدات التدريبية للبرنامج ) -
 ( دقيقة .642:92تراوح زمن الوحدة التدريبية من )  -
 تم مراعاة مبدأ التدرج في زيادة شدة وحجم الحمل خالل مراحل التدريب المختلفة طبقا للهدف. -
 .تم تحديد اتجاه حمل التدريب تبعا لنظم إنتاج الطاقة -
 .حمل التدريب اعتمادا علي زمن األداء طبقا لنظم إنتاج الطاقةتشكيل  -
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 طبيق البرنامج التدريبي المقترح:ت 

 (م65/2/4242) يوم االربعاء بتطبيق البرنامج التدريبي المقترح في الفترة من ونقام الباحث 
(وحدات 2ي بواقع )وذلك بصالة تدريب المالكمة بنادي نقادة الرياض (م61/9/4242) وحتي يوم االربعاء

 ( وحدة تدريبية أثناء البرنامج التدريبي المقترح.24األسبوع الواحد أي بواقع )في 
 :القياس القبلي 

، 62أجريت القياسات القبلية علي أفراد مجموعة عينة البحث وذبك يومي اإلثنين والثالثاء  
 بصالة تدرب المالكمة بنادي نقادة الرياضي. 62/2/4242
 بعدية:القياسات ال 

 62/9/4242، 61الموافـق  األربعاء والخمـيستم اجراء القياسات البعدية على عينه البحث ايام 
 لالعبي المالكمة. التحمل الخاص ومستوي األداء المهارى  اختبارات  فيتمثلت  والتي
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة 

 Spssاستخدام البرنامج اإلحصائي بعد جمع البيانات وجدولتها تم معالجتها إحصائيا باستخدام 
(V 20)  :معامل االرتباط ، االنحراف المعياري، المتوسط الحسابي) وفقا لألساليب اإلحصائية التالية
 .)معامل التفلطح، معامل االلتواء، نسبة التحسن.، بيرسون

 أواًل: عـرض النتائـج:
 -رتيب الفروض كما يأتي:النتائج وفق ت ونسوف يعرض الباحث همن خالل هدف البحث وفروض

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  على النتائج المتعلقة بالفرض األول الذي ينص .6
 درجات القياسين القبلي والبعدي في مستوى التحمل الخاص  لصالح القياس البعدي.

 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين (1دول )ج
 (62)ن =  للعينة قيد البحث اختبارات التحمل الخاصعدي في القبلي والب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0202المجلد السابع عشر أكتوبر  - 06 –مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنية 

  4.26( =2.25مستوي داللة ) قيمه )ت( الجدولية عند
( بين 0.0.وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) (6يتضح من نتائج جدول )

قيد البحث  للتحمل الخاص متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي في االختبارات البدنية
(، 66: 809لصالح متوسط درجات القياس البعدي، حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين)

 (0% 66066:  00.6كما تراوحت نسبة التحسن ما بين)
توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطات الذي ينص على  الثانيلنتائج المتعلقة بالفرض ا .4

 درجات القياسين القبلي والبعدي في مستوي االداء المهارى لصالح القياس البعدي. 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين  (2جدول)

 (62)ن =  للعينة قيد البحث مستوي األداء المهارىفي اختبارات  لقبلي والبعديا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  4.26( =2.25قيمه )ت( الجدولية عند مستوي داللة )
( بين متوسطي 2.25) وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى (65يتضح من نتائج جدول )

األداء المهاري للعينة قيد البحث لصالح متوسط درجات  مستويدرجات القياسين القبلي والبعدي في 
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(، كما تراوحت نسبة التحسن 62.24: 5.15القياس البعدي، حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين)
 (.%69.22:  %2.41ن)ما بي

 :ثانيُا: تفسير ومناقشة النتائج
ء نتـائج التحليـل اإلحصـائي، وفـى حـدود القياسـات المسـتخدمة واسترشـادًا بـالمراجع العلميـة ضـو  في

والدراسات السابقة سوف يتم مناقشـه النتـائج تبعـًا ألهـداف البحـث وفروضـه للوصـول إلـى الهـدف الرئيسـي 
 من هذه الدراسة على النحو التالي: 

القبلي  ينالقياسات درجات بين متوسط اً حصائيوالذي ينص " توجد فروق دالة إ مناقشة الفرض االول: -6
 ي.لصالح القياس البعدمستوى التحمل الخاص  في  والبعدي

( بين متوسطي درجات 2.25وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) (1يتضح من نتائج جدول )
اس البعدي، قيد البحث لصالح متوسط درجات القي اختبارات التحمل الخاصالقياسين القبلي والبعدي في 

:  5.21(، كما تراوحت نسبة التحسن ما بين)21: 9.4حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين)
(.ويرجع الباحث ذلك التغير االيجابي بين القياسين القبلي والبعدي في االختبارات البدنية قيد % 42.21

ك بما حواه البرنامج التدريبي من البحث الي انتظام عينة البحث في تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح وذل
لالعبي المالكمة، بما يتفق مع المراجع  التحمل الخاصتنوع وتعدد الوسائل التدريبية الخاصة بتدريبات 

 العلمية المتخصصة في التدريب الرياضي ومراعاة األسس العلمية في تدريب المالكمة. 
والمبــادا العلميــة وذلــك بمــا يناســب متطلبــات  لألســسحيــث تــم تقنــين تلــك التــدريبات علميــا وفقــا 

 .وات واالجهزة دواستخدام اال التحمل الخاص
كمــا يتضــح أن عينــة البحــث قــد تحســنت فــي جميــع متغيــرات القــدرات البدنيــة قيــد الدراســة، ويعــزى 

نـامج الباحث الفروق الدالـة إحصـائيا فـي فـرق القياسـات البعديـة للتحمـل الخـاص إلـي التـأثير اإليجـابي للبر 
المقترح والذي احتوى علـي تـدريبات مختلفـة للتحمـل الخـاص ذات الشـدة المتوسـطة والعاليـة والقصـوى بمـا 
يتناســب مــع قــدرات الالعبــين مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة لألحمــال والتــدرج فــي الشــدة والتكــرارات الموجهــة 

 لتنمية القدرات البدنية الخاصة.
ــــــل مــــــن "ع ــــــه ك ــــــك مــــــع مــــــا أشــــــار الي ــــــدالخالق")ويتفــــــق ذل ( "عــــــادل 42م()4222صــــــام عب

( 22م()6992( " ياسر عبـدالعظيم وخخـرون" )24م( )6992( "مسعد محمود" )69م()6999عبدالبصير")
 إلي أن التدريب المنتظم يؤدي إلي رفع مستوى اللياقة البدنية . 

ل الخاص ( أن الوسائل المختلفة لتنمية مختلف أنواع التحم42م()6992كما يؤكد "محمد عالوي" )
تتسم بالطابع المميز لكل نوع من أنواع االنشطة الرياضية، ويجب مالحظة أن تنمية التحمل الخاص يرتبط 
إرتباط كبير بتنمية التحمل العام نظرا للتباين المتبادل بينهما وتعتبر طريقة التدريب الفتري وطرقة التدريب 

 خاص.التكراري من أهم الطرق المستخدمة في تنمية التحمل ال
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علي أن افضل أسلوب تدريبي يكـون مـن خـالل  wiliam": 6992)(21) "( ويتفق ذلك مع ما ذكره
تطوير الصفات البدنية والقدرات الحركيـة بالنشـاط التخصصـي وبطريقـة تتشـابه مـع المسـار الحركـي والـزمن 

 المطلوب في المواقف التدريبية. 
ي انــه يمكــن تنظــيم هــذا النــوع مــن التــدريب إلــ (2)م(6992) "الســيد عبــد المقصــود"وهــذا مــا أكــده 

بحيــث تكون ظروفه مشابهه من ظروف المنافسة ذاتها لالرتقاء بمستوي االداء البـدني وان هـذا النـوع مـن 
التــدريب يتشــابه مــع المبــاراة اال انــه يختلــف عنهــا فــي بعــض الخصــائص اذا ان الهــدف الرئيســي منــه هــو 

 التدريب.
الـــي اهميـــة ارتبـــاط (66)( 4229)  "أيهـــاب عبـــد الـــرحمن"( 9)(6995) "أمـــراهلل البســـاطي"ويؤكـــد 

القــدرات البدنيــة بطبيعــة االداء المهــاري فــي النشــاط التخصصــي لالعبــين كمــا أن الطــابع المميــز للمهــارات 
الحركيــة االساســية لنــوع النشــاط التخصصــي هــو الــذي يحــدد نوعيــة القــدرات البدنيــة الخاصــة والتــي يجــب 

 .  تنميتها وتطويرها
م ( 4262) "احمــد محمــد عبــد الخــالق" (64)(4265) "حــازم عبــد الــرحمن مجاهــد "ويشــير كــل مــن

(2)Edward Thomson" "(4264) إلي ان تطـوير عناصـر اللياقـة البدنيـة والمهاريـة المختلفـة  (26)م
مـا تمكنـه تساعد المالكم وتمكنه من اداء الحركات السريعة التي تعتمد علي قدر كبير من سرعة رد الفعل ك

االخيـرة بمعرفـة ودراسـة  اآلونـةمن الوصول الي هدف المنافس والسرعة فـي لكمـات المنـافس لـذلك ذاد فـي 
الطرق واالساليب العلمية التي تؤدي الي تطوير عناصر اللياقة البدنية لالعب المالكم مما أدي الـي حـدوث 

لمهاريـة والخططيـة وحتـي اسـاليب ابدنيـة و تطور سريع في السنوات االخيرة لرياضة المالكمة من الناحيـة ال
 وطرق التدريب المختلفة.

فــي أن التــدريب المقــنن والبنــي علــي  (29)(4222وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج يحيــي الحــاوي )
ــين ويحســن مــن مســتوي ليــاقتهم البدنيــة  اســاس علمــي ســليم يعمــل علــي تحســين القــدرات البدنيــة لالعب

 لبات الخاصة بالنشاط الممارس بفاعلية وكفاءة عالية.ويجعلهم قادرين علي أداء المتط
( اســبوع فتــرة اداء 64ذلــك التحســن إلــى االرتفــاع بمســتوى الحمــل علــى مــدار ال ) ونويعــزى البــاحث

 فـيالتنـوع  فـيالبرنامج عن طريق زيادة الحجم ثم تلـى ذلـك زيـادة الشـدة وكمـا يرجـع الباحـث هـذا التحسـن 
لهـدف البرنـامج االساسـي عـن طريـق  التـدريبيسـاعدت علـى انتقـال االثـر  يالتـاستخدام تدريبات المختلفة 

والـذي  األول تحقـقتـم زيادتهـا تـدريجيا ومـن هنـا يكـون الفـرض  التـيالمهاريـة و  البدنية التكرارات للتدريبات
لــي توجــد فــروق دالــة إحصــائياً بــين القياســين القب علــى النتــائج المتعلقــة بــالفرض األول الــذي يــنصيــنص " علــي 

 قد تحقق "لصالح القياس البعدي  مستوى التحمل الخاصفي  والبعدي فيوالبعدي لعينة البحث 
بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي  " توجد فروق دالة إحصائياً الثاني مناقشة الفرض -4

 "..لصالح القياس البعديفي مستوى األداء المهاري 
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( بين متوسطي 2.25دالة إحصائيًا عند مستوى ) وجود فروق (2يتضح من نتائج جدول )-
درجات   للعينة قيد البحث لصالح متوسط  المتغيرات المهارية اختباراتدرجات القياسين القبلي والبعدي في 

(، كما تراوحت نسبة التحسن 62.24: 5.15القياس البعدي، حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين)
 .(%69.22:  %2.41ن)ما بي

التحسن الحادث لدي عينة البحث في متغير مستوى األداء المهاري إلي أن  ونزى الباحثويع
إستخدام تدريبات التحمل الخاص قيد الدراسة أثرت إيجابيا علي ارتفاع مستوي األداء المهاري نتيجة 

سار ارتفاع المستوى البدني، حيث أدت تدريبات التحمل الخاص المستخدمة في الدراسة إلي تثبيت الم
نعكس ذلك علي علي وضوح التصور الحركي للمهارات  الحركي للمهارات داخل الممرات العصبية للمالكم، وا 
الحركية بشكل أفضل، وخاصة التي تتميز بصعوبة األداء مما أدي إلي تطوير مستوى األداء المهاري 

 للمالكمة . نتيجة أداء تدريبات التحمل الخاص في إتجاه العمل العضلي للمهارات الحركية
( 22م()6994( "ياجيت وتونكل")64م()4224ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من"صبري قطب" )

(حيث أشارو إلي أن إستخدام التدريبات النوعية والتي تعمل في نفس 22م( )4226" مصطفى احمد")
سن مستوى إتجاه العمل العضلي تؤدي إلي تحسن مستوى القدرات البدنية وينعكس ذلك بدوره علي تح

 األداء.
 التحسن في القياسات البعدية لعينة البحث في مستوي نتائج االختبارات المهارية ونويرجع الباحث

الي تأثير البرنامج التدريبي المقترح والذي اشتمل علي التمرينات والتدريبات الخاصة التي  ثقيد البح
دة التدريبية علي جزء رئيسي هدفة هو س المسارات الحركية للمهارات وأيضا احتواء الوحفتؤدي في ن

االحمال التدريبية  ظروفقيد البحث، والتدريب علي االجهزة واالدوات تحت  التدريب علي هذه المهارات 
، واستخدام تمرينات المنافسة التي تشابه ما يحدث في المباراة المشابهةالتي تتشابه مع مواقف اللعب 

 علي حلبة المالكمة. 
إلي التدريب علي االدوات واالجهزة من االسـس  (5)م ( 6994)  "ل حامد وَاخرونإسماعي"ويوضح 

ــة وتطــوير  ــي تنمي ــث أنهــا تعمــل عل ــى المســتويات حي ــي أعل ــي الوصــول بالالعــب إل ــي تهــدف إل العامــة الت
إلي ان ( 29)م (4222)"يحيي الحاوي"المهارات الفنية الهجومية والهجومية المضادة والدفاعية، كما يذكر 

مـع مواقــف اللعـب المختلفــة  تتشـابهتـدريب علـي االجهــزة واالدوات تحـت الظـروف األحمــال التدريبيـة التــي ال
 لدي الالعبين بصورة إيجابية.  المهارىأدي إلي زيادة فاعلية األداء 
أنـه اذا تـم (65)م ( 6992) "ختـارمحنفـي  ("21) م(6996)  "مفتـي إبـراهيم"وهذا ما اكده كل من 

علي االشكال المتنوعة من التدريبات التنافسية بما يشابه متطلبات المباراة حيث انها تـؤثر  الالعبينتدريب 
ايجابيـًا علـي زيـادة قدراتـه المهاريـة الهجومـــية وتتـيح لــه اختيـار افضـلها فـي معظـم مواقـف اللعـب الفعلــــية 

جاهــات مختلفــة وال يفــاجئ وتزيـد مــن قــدرة الالعــب علـي المنــاورة وتنفيــذ المهــارات الهجوميــة فـي أمــاكن وات
بموقــف مــالم يــتم التــدريب عليــه ومــن ثــم تحقيــق ســرعة االداء المميــز بالدقــة والتوافــق فــي تنفيــذ الواجــب 

 .الخططي
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 (22)مC. j.hall, A.m lane" ) (4226)" (66)م(4229)  "ايهـاب عبـد الـرحمن"كمـا يضـيف 
بهة ميكانيكـًا لطريقتهـا فـي المنافسـة مـع أن طريقة التدريب لتحسين االداء في الملعب يجب أن تكـون مشـا

الوضع فـي االعتبـار أن جـزء مـن التـدريب يجـب ان يـتم فـي سـرعة مماثلـة للتـي تحـدث فـي المنافسـة حتـي 
 االداء وسرعة باستخدام تمرينات المنافسة.  ميكانيكيةيترجم التدريب إلي تحسن في االداء يجمع بين 

توجـد فـروق دالـة إحصـائياً بـين القياسـين القبلــي  علــى: وبـذلك تحقـق الفـرض الثالـث والـذي يـنص علـي
 لصالح القياس البعدي.مستوى األداء المهارى  فيوالبعدي لعينة البحث 

 االستنتاجات
ــذه مــن  ــم تنفي ــا ت ــات المتاحــة وم ــة البحــث وخصائصــها والمــنهج المســتخدم واالمكان فــي حــدود عين

ياسات المستخدمة في هذا البحث والبـرامج التدريبيـة إجراءات لتحقيق هدف البحث من خالل االختبارات والق
 المطبقة علي عينة البحث واالسلوب االحصائي المستخدم أمكن الباحث التوصل إلي االستنتاجات ااَلتية :

 -من أهم النتائج التي تصل إليها الباحث ما يلى:
درات البدنيـة الخاصـة قيـد البحـث تدريبات التحمل الخاص  إلي تحسن القـ باستخدام.أدي البرنامج التدريبي 6

 لدى افراد عينة البحث.
 (% 42.21حيث تراوحت نسبة التحسن في اختبار الجلوس من الرقود ) -
 (%62.45كما تراوحت نسبة التحسن في اختبار االنبطاح المائل من الوقوف ) -
 (% 5.21ث ) 22كما تراوحت نسبة التحسن في اختبار التسديد علي كيس اللكم لمدة  -
 (%9.21ث )12كما تراوحت نسبة التحسن في اختبار التسديد علي كيس اللكم لمدة  -

.أدي البرنــامج التــدريبي باســتخدام تــدريبات التحمــل الخــاص إلــي تحســن مســتوى األداء المهــاري لــدى افــراد 4
 عينة البحث نتيجة االستخدام للبرنامج التدريبى المقترح.

 (.%69.22:  %2.41ار مستوى االداء المهاري ما بين )حيث تراوحت نسبة التحسن في اختب
 توصيات البحث:

 بما يلي:لباحثون في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث واإلستنتاجات التي تم التوصل إليها، يوصي ا
بإستخدام تدريبات التحمل الخاص لمستوى قطاع الموهوبين في  حاإلستفادة من البرنامج التدريبي المقتر  .6

 مالكمة.رياضة ال
ضرورة االهتمام بتنمية القدرات البدنية الخاصة بمراحل المستويات العليا من خالل إستخدام تدريبات  .4

 التحمل الخاص في رياضة المالكمة وذلك لما لها من تأثير إيجابي علي رفع مستوى األداء المهاري.
 ية مختلفة .إجراء المزيد من الدراسات المشابه لطبيعة البحث الحالي على مراحل سن .2
تحمل األداء المصممين في تقيم مستوى العبي  -تحمل السرعة   –استخدام إختبارات ) تحمل القوة  .2

المالكمة ( وعمل مستويات معيارية لهم في تلك المرحلة السنية وتطبيقها علي العبين مالكمة في مراحل 
 سنية خخري وعمل معامالت علمية لهم.
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المنافسات قبل تطوير قدراتهم  فيإشراكهم  فيأعداد المالكمين وعدم اإلسراع ضرورة اهتمام المدربين بفترة  .5
مجال تدريب  فيتتوافق مع التطورات الحديثة  التيالبدنية الخاصة باستخدام البرامج التدريبية المقننة 

ذلك المالكمة وكذلك اهتمام المدربين بتطوير القدرات البدنية الخاصة بالمالكمين األكثر استخداما و 
 .وذلك بتشابه األداء البدني مع شكل المهارة أثناء التدريبات المهارية  التحمل الخاصباستخدام تمرينات 

 –اللجنة األولمبية المصرية  فيمطالبة كل من االتحاد المصري للمالكمة والمركز األوليمبي إلعداد القادة  .1
هات بإعداد دورات حديثة للمدربين للوقوف على وكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية باعتبارها الج

 مجال رياضية المالكمة وخاصة بعد الدورات األولمبية وبطوالت العالم. فيكل ما هو حديث 
 لمراجعا

 أواًل: قائمة المراجع باللغة العربية:
، دار الفكر  4طم(: "التدريب الرياضي )االسس الفسيولوجية(" ،6992أبو العال أحمد عبد الفتاح ) .6

 العربي ، القاهرة .
م(: "فسيولوجيا التدريب الرياضي"، دار الفكر 4222أبوالعال احمد عبدالفتاح ومحمد حسن عالوي) .4

 العربي، القاهرة. 
م(: "برنامج تدريبي في المالكمة لمواجهه الحاسب االلي في التحكيم"، 6995أحمد أمين محمد) .2

 لتربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق.رسالة دكتوراة، غير منشورة، كلية ا
أحمــــد محـمــــــد عبد  .2

م(:" فاعلية اسلوبين لتشكيل وحدتى التدريب اليومية لالعبى المالكمة على بعض المكونات 4262الخالق)
 البدنية والمهارية والفسيولوجية"، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها.

اعيل حامــــد عثمــــــــان، محـــــمد عبـــد العزيز غنيم، عاطــــــف معــــاري شعـــــالن، ضياء الدين إسم .5
 م(: "تعليم وتدريب المالكمة"، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة .6994محمد الــعــــزب)

ولوجيا التحمل(" مطبعة م(: "نظريات التدريب الرياضي )تدريب وفسي6994ألسيد عبدالمقصود) .1
 الشباب الحر، االسكندرية .

م(: "نظريات التدريب الرياضي، توجيه وتعديل مستوي اإلنجاز"، مكتبة 6992ألسيد عبدالمقصود) .2
 الحسناء، القاهرة.

: "نظريات التدريب الرياضي )تدريب وفسيولوجيا القوة(" ، مركز م(6992ألسيد عبدالمقصود) .4
 . الكتاب للنشر ، القاهرة

(: "التدريب واإلعداد البدني في كرة القدم"، منشأة المعارف، 6995أمر اهلل أحمد البساطي) .9
 اإلسكندرية.
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م(: "تأثير برنامج تدريبي مقترح لتنمية التحمل الخاص علي فعالية 4266أيمن مسلم عبدالسالم) .62
ة، كلية التربية الرياضية الصراع أرضا للمصارعين" بحث منشور،مجلة اسيوط لفنون وعلوم التربية الرياضي

 جامعة أسيوط.
م(:" تأثير تمرينات المنافسة باالثقال علي بعض القدرات البدنية 4229ايهاب عبد الرحمن إبراهيم) .66

وأداء المجموعات اللكمية للمالكمين الشباب"، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، 
 جامعة الزقازيق.

م(:" تأثير برنامج تدريبي علي بعض القدرات الخاصة وفاعلية االداء 4265جاهد)حازم عبد الرحمن م .64
 الهجومي لناشئ المالكمة"، رسالة ماجستير، غير منشورة كلية التربية الرياضية، جامعة الزقازيق.

 (: "المالكمة الحديثة بين النظرية والتطبيق"، الطبعة الثالثة، دار المعارف6992حسام رفقي محمود) .62
( : " تأثير تدريبات القفز بأوزان مختلفة في التحمل الخاص وبعض 4262ين مردان عمر)حس .62

متر"، بحث منشور المجلة األوربية لتكنولوجيا علوم الرياضة،  222المتغيرات الكينماتيكية في إنجاز عدو 
 األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة.

،دار الفكر العربي، 4العلمية في تدريب كرة القدم"،طم(: "األسس 6992حنفـــــى محمـــــود مختار) .65
 القاهرة.

الخاص علي بعض م(:" تأثير تدريبات مهارية خاصة لتطوير التحمل 4264سامي عبدالسالم عكر ) .61
القدرات الالهوائية بإستخدام فترات راحه قبل المنافسة للمصارعين الفتيان"، بحث منشور المجلة العلمية 
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تعد رياضة المالكمة إحدى الرياضات التي تتميز باستقاللية في األداء المتميز بالقوة والسرعة 
والتحمل والقدرة الحركية المتغيرة من خالل تنفيذ الحركات الفنية طبقا لمواقف اللكم المختلفة والتي تتطلب 

 لالعبين .مستوى خاص من الكفاءة الفسيولوجية 
ولقد استهدفت هذه الدراسة التعرف علي تأثير برنامج تدريبي لتطوير التحمل الخاص على 

التجريبي لمالئمته لهدف وفروض الباحث المنهج  استخدم،  مستوى األداء المهاري لدي العبي المالكمة
، وكان قوم  بعديال و القبليللمجموعة الواحدة عن طريق القياس  التجريبيبالتصميم  البحث، وذلك 
سنة، كما استند الباحث إلي األدوات والوسائل  69-62العبين يمثلون المرحلة العمرية  62المجموعة 

 التي تعمل علي تحقيق هدف البحث .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ارتفاع مستوي عينة البحث في النواحي البدنية ومستوى األداء 

 .المهاري
يوصي الباحث بمراعاة استخدام تدريبات التحمل الخاص لقطاع  واستنادا علي نتائج الدراسة

تحمل األداء المصممين في تقيم مستوى  -تحمل السرعة   –) تحمل القوة  اختباراتالموهوبين واستخدام 
العبي المالكمة ( وعمل مستويات معيارية لهم في تلك المرحلة السنية وتطبيقها علي العبين مالكمة في 

 ري وعمل معامالت علمية لهم.مراحل سنية خخ
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Effectiveness of a Training Program for Developing 

Particular Endurance and level of Proficient Performance 

for Boxers 

 *Prof. Mahmoud Mohamed Labib 

 **Prof. Mustafa Hassan 

 *** Khaled Hamdallah Bahij 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Boxing is regarded as one of the sports which is featured with 

independency with its performance of power, speed, endurance and the 

changing kinetic ability through performing the movements. In addition, 

boxing is practiced according the several situations of boxing which require a 

particular level of physiological proficiency of players (boxers). 

The current study aims at determining effect of a training program for 

developing particular endurance and level of proficient performance for 

boxers. The researcher used the experimental methodology because of being 

suitable for objectives and hypotheses of the research through the 

experimental design of one group via the pre-measurement and post-

measurement. This group consisted of (10) boxers with ages that range from 

17 to 19 years old. In addition, the researcher relied on tolls and methods that 

assist to perform and reach objectives of the research. 

The current study found out that level of the research sample increases 

in the physical dimensions and the practical performance.  

Based on the study findings, the researcher recommends necessity of 

using exercises of particular endurance for the talented sector as well as 

recommending to therefore, promoting and enhancing the physical, practical 

and functional levels for boxers.  
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