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مجلة علوم األداء الرياضي

أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة
لدى األطفال فئة ( 14سنة) في رياضة المالكمة.

The effect of a kinetic program using the Aelastic method to
correct a lightside
punchin children (14 years) in boxing.
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ملخص:
تعترب رياضة ادلالكمة من أبرز وأقدم الرياضات واألكثر شعبية واستقطابا وشهرة وشلارسة مقارنة
بالفنون القتالية األخرر عنرد األافرالب ببسرااة أليرا رياضرة د ران عرن الرنفنب لارن تقنيا را
األساسية تعترب صعبة التلقُت يف بدايات شلارستهاب خاصة تقنية اللامة اجلانبية اخلاافةب واليت
تعترب حسب ادلختصُت يف الفن النبيل من أصعب التقنيات األساسية تعلماب لذلك اقًتحنا يف
هرذ الدراسرة برنارلرا تردريبيا يعتمرد علررى أداة ا يالسرتيك كرحداة تصرريي حسرية حركيرةب مررن
خالل اكتشاف أخطاء ادلسار احلركي بإستعمال نظام غولز احلركي لعينة محخوذة للدراسة من
األافرال ادلمارسررُت للمالكمررة ررة  14سررنة مررن خررالل اللارره علررى وجرري دميررة تدريبيررة أ نرراء
استخدام اللامة اجلانبية اخلاافة دلدة زمنية و تارار معُتب حبيث أكردت النترا ف عاليرة أداة
ا يالستيك كحداة لتصريي مسار اللامة اجلانبية اخلاافة ذهنيا وحسيا وحركيا لد األافال
ادلمارسُت للمالكمة ة  13سنةب بعدما كانوا يعانون صعوبات كثَتة يف التراه التقٍت ذلرذا
النون من اللامات.
Abstract: Boxing is one of the most prominent and oldest sports and
the most popular, polarizing, famous and practicing compared to
other martial arts in children, simply because it is a sport of selfdefense, but its basic techniques are difficult to indoctrinate in the
beginnings of its exercise, especially the lightning side punch
technique, which is considered according to specialists in the noble
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art of The most difficult basic techniques learned, therefore we
proposed in this study a training program based on the tool
AeLASTIC as a motor sensory correction tool, by discovering the
errors of the motor path using the Goals kinetic system for a sample
taken from the study of children Practicing 13-year boxing
practitioners by punching on the face of a training puppet during the
use of a light-side punch for a certain period of time and repetition,
so the results confirmed the effectiveness of the AeLASTIC tool as a
tool to correct the kinetic performance of the side-flashing brain
mentally, sensually and motorly among children of boxing
practitioners of 14 years After they had experienced many difficulties
in technical control of this type of punch

 - 1مقدمة
يزخر اجملال الرياضي يف مستوياتي العليا بالعديد من االبتاارات ادلرتبطة بحدوات البرث العلمي
يف شاكلة بطاريات إخت بارات وحركيةب و منذ أن اكتشف اإليطايل غاليليو( - 1564
 1642م) نظريات حركة اإلنسانب وعلوم احلركة يف تطور مستمر خاصة مع القوانُت ادلياانياية
والفيزيا ية اليت تطورت يما بعد عرب زلطات تارؼلية خاصة مع بدايات النهضة األوروبية والثورة
الصناعيةب أين استفاد اجملال ا لرياضي من عديد ا الت و األدوات ادلرتبطة بيب ولعل ظهور
العلوم و االخًتاعات عجل بتطوير كامل وشامل دلختلف قوانُت وقواعد اللعب يف اجملال
الرياضيب إن التطور السريع الذي عر ي اجملال الرياضي بعد بعث األلعاب األودلبية سنة 1896م
وظهور العديد من البطوالت الدولية بعدما توحدت الرياضات أودلبيا وشالت لنفسها
يدراليات غَت حاومية تعمل على تنشيط ادلنا سات الرياضية يف ادلستويات العلياب ومن بينها
رياضة الفن النبيل ادلالكمة.
و تعد الربامف التدريبية احلركية ادلعاصرة اليت تعتمد على تقنيات أدق و أعمق اليت ظهرت يف
الفًتة ادلعاصرة بدأ من القرن الر 20 :م من بُت أحسن الطرق ادلوا قة للمواقف اليت تعرض ذلا
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األ راد يف اجملال الرياضيب لتزداد تطورات ارق التدريب والتعليه يف اجملال الرياضي خالل احلرب
الباردة رغبة يف التفوق يف كل اجملاالتب مبا يها اجملال الرياضيب و تسارعت عملية تطوير ارق
وأس اليب التدريب الرياضي موازاة مع ظهور إبتاارات ألدوات وآالت عملت على حتسُت
األداء الرياضي بعد ياية القرن الر 20 :م وياية احلرب الباردةب لينطلق عصر جديد مع بداية
األلفية اجلديدة من التطورات التانولوجية والرقمية ومعها إبتاارات جديدة خدمت وال تزال
ختدم اجملال الرياضي مبختلف أنشطتي ولعل اريقة ا يالستيك اليت تعتمد على آلة بالستياية
مطااية يف شاكلة حزام بحاراف ذات مقايين مضبواة يزيا يا و مياانيايا من أهه ا الت
ادلبتارة حديثا اليت تعمل على تعليه احلركة وتصريري مياانيايا و تسجيلها يف التصور الذهٍت
للممارس.
وتعترب اريقة ا يالستيك اريقة تحهيل حن حركي أخًتعت من ارف اإليطالية سيلفيا بورزي
و هي عبارة عن دتارين رياضية بطي ة للرركة ادلنفذة تتراه يها أداة بالستياية مطااية على
شال حزام بطر ُت خارجيُت مترركان وحران بقياسات زلددةب حبيث يته حتزؽلها على جسد
الرياضي يف أماكن معينة كالصدر واحلوض واألرجل وتلبن باأليدي أو باألرجل على حسب
حاجة ادلستعمل ويته حتريك اخليوط البالستياية ادلطااية باجتاهات معينة و ببطيءب دف
هذ األداة إىل زيادة عالية استقرار واتزان احلركة ادلطلوبة وتصريي أدا ها والتراه يها
بالشال ادلطلوب حسيا وحركيا.
تعترب رياضة ادلالكمة من بُت أكثر الرياضات حاجة لألداة ا يالستيك دلا يها من صعوبات
تعلمية حركية يف عملية اللاه باأليدي خاصة اللاه الصاعد اخلااف والذي يعترب من أصعب
احلركات تعلما يف رياضة الفن النبيل اليت يته تعليمها لد األافالب دلا ذلا من قواعد مياانياية
يصعب على الطفل التعرف عليها وتطبيقها بصور ا الصريرة حسب وجهة نظر ادلختصُت يف
اجملال.
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 الدراسات السابقة- 2
م2010 بعد تصفرنا للعديد من ادلاتبات و مبا أن اريقة ا يالستيك مبتارة حديثا سنة
توصلنا لوضع ستة دراسات أجنبية إيطالية قط وجدناها على مستو ماتبة جامعة بَتوجيا
اإليطاليةب حيث تناولت استعماالت اريقة ا يالستيك يف بعض األنشطة البدنية والرياضية
:وهي
: الدراسة األولى1-Laureando Eleonora Marzoli Prof. ssa Leonella Pasqualini A.A.
2018/2019
L’esercizio fisico nell’anziano.Attività motoria strutturata con lo
Straight Stability System nel metodo aeLASTIC

:الدراسة الثانية
2-Claudia Fontana Relatore Prof. Francesco Coscia A.A. 2017/2018
Programma di allenamento a corpo libero per il danzatore con
inserimento del sistema di controllo aeLASTIC Analisie Valutazione

:الدراسة الثالثة
3-Mattia Canapini Relatore Prof. Francesco Coscia A.A. 2016/2017
Lo stretching nella prevenzione infortuni del calciatore. Applicabilità
del sistema PNF attraverso la metodologia aeLASTIC

:الدراسة الرابعة

4-Matteo Lucaroni Relatore Prof. Andrea Biscarini A.A. 2015/2016
Tirare Storicamente con l’Arco: dalle basi antiche alle moderne
analisi scientifiche per una “nuova” proposta Sportiva

:الدراسة الخامسة
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5-Nicolò Ugolini Relatore Prof. Francesco Coscia A.A. 2015/2016
L’importanza degli scambi alveolo gassosi nel rendimento
nell’ambiente, confronti didattici tra Mountain Bike,
Nordic
Walking e aeLASTIC dello sportivo. Studio e analisi di attività
fisiche.

الدراسة السادسة:

6-Benedetta De Matteis Prof. Francesco Coscia A.A. 2014/2015
Straight Stability System: analisi, controllo, valutazione ed esempi
applicativi.

جتدر اإلشارة إىل أيا أوىل الدراسات اليت تناولت تطبيق اريقة ا يالستيك بإستعمال أداة احلزام
البالستياي ادلطاايب حيث توصلت الدراسة األوىل إىل تحكيد الدور الفعال لطريقة ا يالستيك
للتنشيط احلركي الستقرار حركات اجلسه من خالل برنامف بدين لد كبار السنب أما الدراسة
الثانية طبقت على راقصات من خالل برنامف تدرييب يعتمد على اريقة ا يالستيكب أما
الدراسة الثالثة أكدت قابلية تطبيق نظام  PNFمن خالل اريق ا يالستيك من خالل دتارين
اإلاالة للوقاية من إصابة العيب كرة القدمب أما الدراسة الرابعة طبقت اريقة ا يالستيك على
رياضيي رمي القوس بتوصيات حديثة خاصة يف عملية سرب القوس قبل إاالقيب أما الدراسة
اخلامسة حكدت على أعلية ادلبادالت الغازية يف احلويصالت الر وية من خالل دراسة مقارنة بُت
رياضيي الدراجة اجلبلية و رياضة ادلش اجلبلية بإستعمال اريقة ا يالستيكب أما الدراسة
ا لسادسة وهي دراسة حتليلية و حتامية و تقييمية و تطبيقية لنظام االستقرار ادلستقيهب وأكدت
كل هذ الدراسات على عالة برامف ا يالستيك ادلقًتحة من ارف الباحثُت يف تعله وتصريي
احلركة لد كبار السن وراقصات الباليي ووقاية العيب كرة القدم من اإلصابة عن اريق دتارين
ا إلاالة والرياضيُت ساحيب القوسب ورياضي الدرجات اجلبليةب أما دراستنا تعمل على وضع
برنامف دترينات حركية و ق مبادئ ا يالستيك وبإستعمال أداة ا يالستيك على رلموعتُت
ضابطة وجتريبية من ة األشبال ادلمارسُت لرياضة ادلالكمة يف مدارس ادلالكمة بال من
بومرداس و بو اريك و العاصمة بإعتبارها أهه ادلدارس اليت جلبت نتا ف ايبة يف رياضة
ادلالكمة.
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 - 3اإلشكالية
التدريب الرياضي سيولوجيا هو رلموعة من التمارين أو اجملهودات البدنية ادلوجهة واليت تؤدي
إىل أحداث تايف أو تغَت وظيفي يف أجهزة وأعضاء اجلسه الداخلية لترقيق مستو عايل من
اإلصلاز الرياضيب و ادلفهوم احلديث للتدريب الرياضي يضع يف اعتبار القاعدة العريضة من أ راد
اجملتمع بترديد األهداف اخلاصة و األسن العلمية لربامف التدريب مبا يتناسب و االجتاهات
الرياضية والثقا ية العامة للمستويات العمرية ادلختلفة لضمان شلارسة الرياضة من خالل برامف
الترسُت اللياقة البدنية اليت سوف تؤهلهه لترقيق مستو لياقة عالية يف النشاط اخلاص
لتجنب اذلزؽلة يف ادلنا سة و ادلباريات( .أمر اهلل أحمد البساطي ،قواعد وأسس التدريب
الرياضي وتطبيقاته)1998 ،

الرياضة القتالية هي نون الد ان عن النفنب جتمع رلموعة من ت قنيات قتالية و د اعية بال
سالح وبالسالح ()ب وعر ت تارؼليا بحيا التدريب عن البعد الروحي و األخالقي للسيطرة على
الذات وضبط النفنب وهي كلمة التينية تعٍت نون مارس رب احلرب الروماين ( Jhon

،)Clements , Historical European Martial Acts,2006
وتعترب ادلالكمة من أ هه الرياضات القتاليةب إن التدريب الرياضي يف الرياضات القتالية يهدف
إىل التنمية الشاملة للفرد من الناحية اخلارجية كالقوةب وادلرونةب والقوة ...ب ومن الناحية
الداخلية كالطاقة والصرة الفارية و األخالقية و تنمية الروح ادلعنوية. ...
ادلالكمة من أقدم الرياضات اليت عر تها البشرية حيث ظهرت يف األلف الثالث قبل ادليالد
حسب آخر منروتة سومرية كما ظهرت ادلنروتات الفرعونية  2000سنة ق م خصمان
يتصارعان بحيدي عارية (الموسوعة البريطانية)2017/05/07 ،ب لياتشف بعدها عامل
ا ار Speiserلوح من احلجر يف بغداد يعود لر 700 :سنة يصور رجالن يستعدان خلوض
نزال ( ،)Boxing Ancient History and Cartoon Fun ,29/11/2017حبيث
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تحسست أول مدرسة أهلية للمالكمة ما بُت سنيت  1730- 1700م من ارف من ارف
جيمن يف بإصللًتة ب ليقوم بعد تلميذ جاك بروتون بتطوير قوانُت ادلالكمة حبيث أسن
ذلا قفازها وحدد توقيتها بر 3 :دقا ق حىت سنة  1865مب ليتحسن بذلك أول إحتاد واٍت
بإصللًتة سنة  1880م كما أقيمت أول بطولة رمسية سنة  1881مب لتصبي رياضة أودلبية سنة
 1904مب وتلقب برياضة الفن النبيل(.ح سن أحمد الشافعي ،تاريخ التربية البدنية في
المجتمعين العربي و الدولي)1998 ،

ادلالكمة هي رياضة قتالية ردية بر 12 :وزن وبالايلوغرام ( ( 48خفيف الذبابة)ب 49
(الذبابة) ب ( 52الديك)ب ( 56الريشة)ب ( 60اخلفيف)ب ( 64خفيف وسط)ب 69
(الوسط)ب ( 71خفيف متوسط)ب ( 75ادلتوسط)ب ( 81خفيف الثقيل)ب ( 91الثقيل)ب +
 ( 91وق الثقيل))ب (حسن أحمد الشافعي ،تاريخ التربية البدنية في المجتمعين العربي و
الدولي )1998 ،و تتاون ضربا ا من ال ة أنوان أساسيةب الضربة األمامية ادلستقيمة JABب
الضربة الصاعدة اخلاافة UPPERCUTب الضربة اجلانبية اخلاافة

. RIGHTHOOK
تعتمد هذ الرياضة القتالية على اللاه بقبضات األيدي ادلوجهة لوجي وجسد اخلصهب يستعمل
يها ادلالكمون قفازات من اجللد زلشوة باإلسفنف و واقي للرأس وآخر لألسنان ويلفون أربطة
وا ية من التيل حول قبضا ه قبل أن يلبسوا قفازاتيب حبيث يرتدي يها ادلالكمون لباسا رياضيا
خاصا على شال قميص وشورت مرػلان و حذاء خفيفب ويتنازل اخلصمان داخل حلبة مربعة
بطول  6أمتار على األقل بحرضية مصنوعة من اللباد بسمك  2- 1سه مغطات بقماش من
التيل لاسر حدة السقوط عليهاب زلااة بثال ة أو أربعة أحبال مشدودة بإحاام بحبعاد مقرة بر:
 4.35م يت ك عليها ادلالكمان ادلتنازالنب خالل  3دقا ق للجولة الواحدة من أصل ال ة
جوالت براحات بينية بُت كل جولة يرتاح يها ادلالكمان على كرسيُت و يتلقيان عناية خاصة
من ارف ااقه ريقة ويتلقى نصا ي من ارف مدربي خالذلاب وػلاط باحللبة خارجيا أربعة
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حاامب يقومون بتنقيط ادلالكمُت كلما دلن أحدهه منااق اللمن القانونية على الوجيب وقد
تنتهي ادلنازلة قبل ياية اجلوالت بالضربة القاضية أو بتوقيف من احلاه أو بقرار مدرب ادلالكه
برمي ادلنشفة أو بسبب اإلصابة أو بسبب تباعد النقاطب أو بسبب الشطبب أو بسبب
اإلنسراب( .إسماعيل حام د عثمان ،القواعد الدولية للمالكمة للهواة)1995 ،
تعتمد رياضة ادلالكمة على وضعية الد ان بضه الذراعُت ألعلى ومحاية الوجيب كما تعتمد على
استعمال لامات متعددة منها اللامات ادلستقيمة و الصاعدة واجلانبية خاافةب بشدات
خفيفة وسريعةب وتعترب اللامة الصاعدة اخلاافة  UPPERCUTمن أقو وأصعب هذ
التقنيات يف تعليمها وتنفيذها بالطريقة الصريرة خاصة عند األافال.
اللامة الصاعدة اخلاافة هي حركة يدوية تنطلق من كتف ادلالكه بإنزال العضد إىل األسفل
جبنب اجلذن بزاوية  °80إىل  °90عند ادلر ق تاون يف إجتا الفراغ األؽلن أو األيسر لتمأل احليز
ما بُت مسا ة كتف ادلنفذ ادلنا ن من األسفل متجهة إىل جهة أسفل وجي ادلالكه اخلصه أي
أسفل الفاُت أي حتت الذقن وهي حركة ذران سريعة وخاافة تنفذ عند قدان وضعية الد ان
باأليدي بفتي الساعدين األؽلن و األيسر من ارف ادلالكه اخلصه( .ميسيوري محمد ،كيف
نمارس فن المالكة)2004 ،
ا يالستيك اريقة تحهيل حركي أخًتعت سنة  2014مب مت اخًتاعها من ارف اإليطالية
سيلفيا بورزي تعتمد على أداة بالستياية مطااية على شال حزام بحاراف خارجية بقياسات
زلددةب تعمل بشال مطااي عند إستعماذلاب حبيث يته حتزؽلها يف أماكن معينة كالصدر
واحلوض واألرجل وتلبن باأليدي أو باألرجل على حسب حاجة ادلستعملب ويته حتريك
اخليوط البالستياية ادلطااية بإجتاهات معينة و ببطئب دف هذ األداة إىل زيادة عالية
إستقرار وإتزان احلركة ادلطلوبة وتصريي أدا ها والتراه يها بالشال
ادلطلوب)Sylvia.Porzi aeLASTIC Method, 2018 , p 02 ( .
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تامن مشالة الدراسة يف صعوبة تعله و التراه يف توجيي اللامة الصاعدة اخلاافة أ ناء
تعلمها عند األافال يف مدارس ادلالكمةب هذا ما اكتشفي العديد من مدريب الف ات الصغر
حيث قمنا بدراسة استطالعية استجوب نا يها  80مدرب للف ات الصغر ب أكدوا يها تلقيهه
صعوبات كبَتة يف تعليه وحتسُت وضعية اللامة الصاعدة اخلاافةب لذلك وجدنا أنفسنا
زلمولُت على التساؤل العام التايل :هل ؽلان لربنامف تعله حركي و ق اريقة ا يالستيك
تسهيل وتصريي حركة اللامة الصاعدة عند تعليمها لد ة ادلالكمُت األافال  14سنة ؟
أو مبعٌت آخر هل توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت أداء حركة اللامة الصاعدة
اخلاافة للمجموعة التجريبية (ادلالكمُت ادلطبقُت لتمارين برنامف اللامة الصاعدة اخلاافة و ق
اريقة ا يالستيك) واجملموعة الضابطة (ادلالكمُت غَت ادلطبقُت لتمارين برنامف اللامة الصاعدة
اخلاافة و ق اريقة ا يالستيك).
 - 4الفرضية
ال توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت أداء حركة اللامة الصاعدة اخلاافة للمجموعة
التجريبية (ادلالكمُت األافال ة  14سنة ادلطبقُت لتمارين برنامف اللامة الصاعدة اخلاافة
و ق اريقة ا يالستيك) واجملموعة الضابطة (ادلالكمُت األافال ة  14سنة غَت ادلطبقُت
لتمارين برنامف اللامة الصاعدة اخلاافة و ق اريقة ا يالستيك)
 - 5أسباب إختيار الموضوع
 تراجع ادلستو الفٍت لرياضة ادلالكمة بسبب ضعف التحاَت ادلتخصص. اطلفاض معدالت إطلراط األافال دلمارسة الفن النبيل يف مدارس ادلالكمة اجلزا رية. صعوبة تعله التقنيات األساسية للمالكمة و استيعاهبا بالطرق التقليدية. وضع الربامف احلديثة يف خدمة رياضة ادلالكمة ومن بينها اريقة ا يالستيك. - 6تحديد المصطلحات وضبط المفاهيم والتعريفات
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العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

 - 1- 6تحديد المصطلحات
الربنامفب ا يالستيكب اللامة الصاعدة اخلاافةب الفلب ب ادلالكمة.
 - 2- 6ضبط المفاهيم
مفهوم البرنامج :خطة عمل شاملة وهاد ة مضبواة يف كل اجلوانب( .محمد إبراهيم أبو

حلوة ،التخطيط في التدريب الرياضي)2016 ،

مفهوم اآليالستيك :تر بورزي أن ا يالستيك بحيا اريقة تصريي وتطوير حركي تستعمل
يها أداة بالستياية مطااية على شال حزام وب حتزم يف أماكن معينة ابقا للغاية ادلراد ليب
وػلرك ادلتمرن على أدا ا ببطيء حىت يتراه ويضبط ادلسار الصريي للرركة ويعطي للذاكرة
الوقت الاايف لتسجيلها يف الذهنS.Porzi - aeLASTIC by Silvia Porzi, ( .

)method, 2013 History and

مفهوم اللكمة الصاعدة الخاطفة :ير زلمد ميسيوري أن اللامة اجلانبية اخلاافة بحيا مسار
حركي ألحد ذراعي ادلالكه تنطلق بسرعة انفجارية بإنزال العضد إىل أسفل حىت الاتف بزاوية
عند ادلر ق ما بُت  °90- °80درجة تند ع يف احليز الفراغي ضلو ذقن الوجي من األسفل
لتفاجئ ادلالكه اخلصه( .محمد ميسيوري ،المالكمة فن النبالء)2014 ،
مفهوم الطفولة :هي ادلرحلة األوىل من حياة الفرد من الوالدة إىل ادلراهقة(.عبد الرحمان
العيسوي  ،سيكولوجية الطفولة والمراهقة)2017 ،
مفهوم المالكمة :ادلالكمة أو رياضة ادللوك هي رياضة نبيلة يتقاتل يها ادلالكمان ذلما نفن
الوزن حىت يفوز أحدعلا إما با النسراب أو العد إىل عشرة أو اإلخضان و أعلها الضربة القاضية
وذلك يف جوالت ال تتجاوز ال ة دقا ق حيث يسمي للمالكمان إستعمال قبضيت يديهما يف
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اجلزء العلوي جلسه ادلنا ن وخاصة الوجي( .زيد مجمود علي ،المالكمة بين التدريب

والتكنيك)2018 ،

 - 3- 6التعريفات اإلجرائية:
- 1- 3- 6تعريف المتغير المستقل( :برنامج أيالستيك الحركي) :وهو برنامف متاون من
دتارين حركية لتصريي وتطوير قدرة التراه يف اللامة اجلانبية اخلاافة من خالل أداة
بالستياية مطااية حتزم على صدر ادلالكه الشبل و يلبن أارا ها بُت يديي كالقفاز ليشرن
بالشد ويته حتريك ال يد بتمارين سلتلفة.
 - 2- 3- 6تعريف المتغير التابع( :اللكمة الصاعدة الخاطفة) :وهي مسار حركي ألحد
ذراعي ادلالكه ادلنا ن تنطلق بسرعة قصو بإنزال العضد إىل أسفل حتت مستو الاتف
جبنب عضلة الصدر بزاوية عند ادلر ق مقدرة بر °60 :درجة تند ع يف الفراغ السفلي ضلو أسفل
وجي ادلالكه اخلصه (الذقن)ب مسببة ضربة قوية تفقد التوازن.
 - 7هدف الدراسة
 تصريي ادلسار احلركي للامة الصاعدة اخلاافة يف التصور الذهٍت لف ة ادلالكمُت األافال 14سنة.
 تطوير مهارات ادلالكمُت األافال  14يف تنفيذ اللامة الصاعدة اخلاافة بإستعمال برنامفحركي و ق اريقة ا يالستيك.
 - 8أهمية الدراسة :تامن أعلية الدراسة يف وضع البدا ل ادلبنية على األسن العلمية يما
ؼلص برامف التدريب التقٍت ادلوجهة لألافالب خاصة يف الرياضات القتالية و باألخص رياضة
ادلالكمة اليت تعتمد على ادلهارة والتقنية الصريرة يف توجيي اللامات ضلو اخلصب اليت بقيت
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تعله بطرق تقليدية قدؽل ة نعتمد على خربة ادلدربُت ادلالكمُت السابقُت وجتارهبه اخلاصةب وعليي
الطرق التدريبية احلديثة البد من أن جتد ماان ذلا داخل مدارس ادلالكمة بدولة اجلزا ر.
 - 9الدراسة النظرية
دتت الدراسة النظرية خالل الفًتة ادلمتدة بُت  2017/09/01إىل غاية  2018/12/20من
خالل وض ع ال ة صول نظريةب صل كامل حول اريقة ا يالستيكب و صل اين يتاله عن
ماونات الربنامف ادلقًتح وكيفية بنا يب و صل الث عن ادلتطلبات احلديثة لتعليه اللامات عند
األافالب ولقد استنتجنا من الدراسة االستطالعية أن تعليه اللامات اخلاافة الصعبة يتطلب
برامف تدريب حد يثة تعتمد على ادلقومات العلمية ال على اخلربة والتجارب الشخصية للمربُت و
ادلدربُت يف رياضة ادلالكمة ومن بُت هذ الربامف برنارلنا ادلقًتح الذي يعتمد على مقوم علمي
متمثل يف اريقة ا يالستيك اليت أ بتت صلاعتها يف سلتلف الرياضات اليت ابقت هذ الطريقة.
 - 10المنهج المتبع :نظرا لطبيعة ادلشالة اليت نعاجلها و ماونا ا اجلز ية اليت تشالها ضبطنا
ادلنهف ادلستعمل يها من خالل ادلنهف التجرييب بقياسُت قبلي وبعدي و بتوظيف عينتُت ضابطة
وجتريبية و بإستعمال إختبار لاه الدمية من خالل مسار متصاعد إلحد الذراعُت زلدد.
 - 11أداة الدراسة
 - 1- 11إختبار لكم الدمية:و هو إختبار مدتي  40انية حيث يقوم ادلالكه بضرب ادلنطقة
احملددة يف ذقن وجي الدمية بلامات صاعدة خاافة بدون توقفب حبيث ياون ادلالكه يف
وضعية وقوف وينطلق بضرب الدمية عند التصفَت دون توقف ويته تسجيل تارارات الضربات
الصاعدة اخلاافة ادلتتالية ويته تصوير احلركة بفيديو حركي خاص لاشف الضربات الصاعدة
اخلاافة الصريرة من اخلاافة يدعى إختبار غولز لألداء احلركيب ويعاد تطبيق نفن اإلختبار
على نفن العينتُت بعد تطبيق برنامف ا يالستيك احلركي على إحد اجملموعتُت وهي اجملموعة
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التجريبية أي نطبق هذا اإلختبار بقياسُت قبلي وبعدي ويتخللها تطب يق برنامف ا يالستيك
احلركي لتصريي وتطوير اللامة الصاعدة اخلاافة.
 - 2- 11الجدول رقم ( :) 01معيار إختبار لكم الدمية باللكمة الصاعدة الخاطفة:
ضعيف
جدا
6- 0
لامة

ضعيف
12- 7
لامة

تحت المتوسط
17- 13
لامة

متوسط
21- 17
لامة

حسن
28- 22
لامة

جيد
34- 29
لامة

ممتاز
35+

- 3- 11نظام غولز :نظام كامَتات حركي بيومياانياي راصد حلركة جسه اإلنسان اليت يته
تسجيلها يف برنامف غولز ال ي األبعاد ()D3ب وهو ماون كامَتات معلقة بسطي و تتوزن
مشالة غر ة تواجد مربعة الشال يتوسطها ادلمترن بعد أن يته إلصاق جسد بالصقات
مضي ة على أماكن معينة بدقة ويقوم بحداء حركي معُت ويته رصد يف برنامف غولز ال ي

األبعاد.
 - 4- 11البرنامج المقترح :بعد تطبيق إختبار لاه الدمية على الذقن على عينُت إ نُتب
ضابطة وأخر جتريبية بعدها يته تطبيق الربنامف احلركي و ق اريقة ا يالستيكب وهو برنامف
يتاون من  16حصة تطبيقيةب بي دتارين حركية تستعمل يها أداة ا يالستيك وهو حزام
بالستياي مطااي ػلزم على صدر األافال و يلبسوني يف يديههب وتتمرن عليها العينة التجريبية
ادلحخوذة للدراسة دون العينة الضابطة أربع مرات أسبوعيا ايلة أربعة أسابيع.

 - 12المجتمع األصلي وعينة الدراسة
 - 1- 12المجتمع األصلي
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مت حتديد منطقة بومرداس كمجتمع ذلذ الدراسة حيث توجد يف هذ الواليات  31مدرسة
للمالكمة شغالة واخًتنا منها  3مدارس لتعليه ادلالكمة من الدوا ر التسعة ادلشالة للوالية
إلجراء اإلختبار وتطبيق برنامف ا يالستيك للتصريي والتطوير احلركي للامة الصاعدة اخلاافة
على أافال تقدر أعمارهه  14سنة.
 - 12عينة الدراسة :يشرح اجلدول التايل كيفية إختيار العينة:
الجدول رقم( :) 01يمثل توزيع العينة المأخوذة للدراسة من والية بومرداس.
مدرسة بومرداس مدرسة بودواو

مدارس المالكمة
عدد المالكمين المأخوذين كعينة الدراسة
الفئة العمرية
المجموع الكلي

16

مدرسة زموري

16

16

 14سنة
 48مالكم من فئة األشبال  14 /سنة

 - 13الدراسة اإلستطالعية :بعد حتديد رلمتعنا و عينة دراستنا قمنا بعملية استطالعية
ألجواء ومقرات ادلدارس ادلذكورة آنفا للوقوف على أهه النقا ص وحتضَت بي ة تطبيق الربنامف
مع ضبط التواريخ بدقة وحتديد ادلواعيد ادلرتبطة بالقياسات واالختبارات و تطبيقات الربنامف
اذلامةب بعد جلب الًتاخيص اتصلنا بطاقه ادلدارس اإلدارية والفنية وشرحنا ذله اريقة العملب
ومت االتفاق على قبول العمل مبقرات ادلدارس و تطبيق اإلختبارات كما مت االتفاق على حتديد
موعد انطالق برنامف التدريب احلركي و ق مبادئ ا يالستيك مع جلب وادلعدات واألدوات
اليت يتطلبها التطبيق ادليداين ذلذا الربنامف احلركي و ق مبادئ ا يالستيك.
 - 14الدراسة التطبيقية :دتت الدراسة التطبيقية خالل الفًتة ادلمتدة بُت 2018/01/06
إىل غاية  2018/05/06بعد االتفاق مع األاقه اإلدارية والفنية دلدارس ادلالكمة الستة
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ادلحخوذة للدراسة على موعد إجراء اإلختبارات وموعد إنطالق الربنامف التدرييب احلركي
لتصريي وتطوير اللامة الصاعدة اخلاافة عند ادلالكمُت األافال لف ة  14سنةب واليت سوف
تطبق مبقرات التدريب لال مدرسة ويف نفن الوقت مع ال ة باحثُت مطبقُت للربنامفب انطلق
الربنامف بإجراء اإلختبار القبلي على العينتُت الضابطة والتجريبية يوم 2018/01/12ب وبعدها
يوم  2018 /01/14انطلقنا يف تطبيق الربنامف احلركي و ق مبادئ ا يالستيك على العينة
التجريبية قط دون العينة الضابطة مبعدل  4مرات أسبوعيا تتخللي راحات بينية و مبجمون 16
حصة و انتهينا من تطبيقي يوم  2018/02/11وبعدها قمنا بنفن اإلختبار على نفن
العينتُت ومت تسجيل النتا ف يف سجل .
 - 15وسائل المعالجة اإلحصائية :سوف نستعمل القوانُت اإلحصا ية التالية :قيه التارارات
على حد ب رلمون القيه كل رلموعة (ضابطة/جتريبية)ب ادلتوسط احلسايبب اإلضلراف ادلعياريب
قانون يت ستيودنت :إلستخراج قيمة ت احملسوبةب جدول قانون يت ستيودنت مبخرج واحد:
إلستخراج قيمة ت اجملدولةب مستو الداللة0.05 :ب درجة احلرية :ما بُت  22و 23ب
إستنتاج وجود روق دالة من عدمها بُت العينة التجريبية والضابطة.
- 16نتائج الدراسة :أكدت النتا ف العامة للامات الصريرة لعينة ة ادلالكمُت األافال
 14سنة على ذقن وجي الدميةب بعد مراجعة أداءات اإلختبارات لال مالكه من خالل نظام
رصد األداء الصريي واخلاائ " GOALSغولز" كما يلي:

- 1- 16النتائج العامة للدراسة
- 1- 1- 16الجدول رقم ( :) 03يمثل اإلختبار القبلي( :قبل تطبيق البرنامج)
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العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

المستوى ضعيف جدا ضعيف تحت المتوسط متوسط

حسن جيد ممتاز

العينة
03

المجموعة

20

01

00

00

00

00

التجريبية
المجموعة الضابطة

06

18

00

00

00

00

00

الجدول رقم( :)02ؽلثل نتا ف تصنيف اإلختبارين القبلي للعينتُت الضابطة والتجريبية للامات
الصاعدة اخلاافة الصريرة لعينة ادلالكمُت األافال ة  14سنة حتت وجي الدمية
(الذقن) قبل تطبيق الربنامف.
 - 2- 1- 16الجدول رقم ( :) 04يمثل اإلختبار البعدي( :بعد تطبيق البرنامج على
العينة التجريبية فقط)
المستوى ضعيف جدا ضعيف تحت المتوسط متوسط

حسن جيد ممتاز

العينة
المجموعة
التجريبية

00

00

00

00

19

05

00

المجموعة الضابطة

07

17

00

00

00

00

00

الجدول رقم( :)02ؽلثل نتا ف تصنيف اإلختبارين البعدي للعينتُت الضابطة والتجريبية
للامات الصاعدة اخلاافة الصريرة لعينة ادلالكمُت األافال ة  14سنة حتت وجي الدمية
(الذقن) بعد تطبيق الربنامف.
- 3- 1- 16الجدول رقم( :)05ؽلثل نتا ف تصنيف اإلختبارين القبلي و البعدي للعينتُت
الضابطة والتجريبية للامات الصاعدة اخلاافة الصريرة لعينة ادلالكمُت األافال ة  14سنة
حتت وجي الدمية (الذقن).
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المؤلفون:
القياس
القبلي

أسم ولقب
العينة

مستوى

د .ميسيوري رزقي
القياس
القبلي

التجريبية

التصن
يف

الضابطة

مستوى
التصني
ف

د .حدي علي
تطبيق برنامج
حركي
بإستعمال
طريقة
اآليالستيك

 -1ن ت

7

ض

5

ضج

 -2ن ك

5

ضج

5

ضج

لتصحيح
وتطوير
مسار

 -3ع ل

11

تم

6

ض

-4م ك

6

ض

8

ض

-5ك ف

8

ض

7

ض

اللكمة
الصاعدة
الخاطفة

 -6أ ب

7

ض

6

ض

-7ك خ

9

ض

8

ض

لدى فئة
المالكمين
األطفال
متكون من:
 16حصة

القياس
القبلي
التجريبية

د .بن عيسى رضا

مستوى

نسبة

التصني
ف

التطور

الضابطة

مستوى
التصنيف

23

ح

16

6

ض

23

ح

18

6

ض

22

ح

11

5

ضج

23

ح

17

9

ض

25

ح

17

8

ض

22

ح

15

8

ض

29

ج

20

9

ض

28

ج

19

5

ضج

25

ح

19

6

ض

25

ح

18

5

ضج

ح

21

6

ض

ح

22

8

ض

16

7

ض

8

ض

 -8ج ع

9

ض

9

ض

 -9غ ط

6

ض

5

ضج

 - 10ك ي

7

ض

9

ض

 - 11ن ن

4

ضج

5

ضج

25

 - 12ك ب

5

ضج

9

ض

27

 - 13ن ن

7

ض

8

ض

23

ح

 - 14ج ح

6

ض

4

ضج

28

ج

22

تطبيقية

القياس
القبلي

 - 15ج ع

9

ض

8

ض

23

ح

14

9

ض

 - 16د ع

9

ض

7

ض

23

ح

14

5

ضج

 - 17ذ ع

10

ض

5

ضج

29

ج

19

6

ض

 - 18ج د

11

ض

6

ض

24

ح

13

8

ض

 - 19ث ك

10

ض

11

ض

26

ح

16

9

ض

 - 20ن ل

9

ض

11

ض

25

ح

16

11

ض

 - 21ص أ

7

ض

12

ض

25

ح

18

5

ضج

 - 22ق خ

9

ض

8

ض

28

ج

19

5

ضج

 - 23ق ف

8

ض

8

ض

27

ح

19

5

ضج

 - 24ل ب

7

ض

8

ض

26

ح

19

8

ض

مجموع القيم

186
ضربة

3
مستويات

178
ضربة

2
مستويين

604
ضربة

2
مستويين

 676ضر
بة

167
ضربة

 2مستويين

 - 2- 16النتائج اإلحصائية
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العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

 - 1- 2- 16المجموعة التجريبية  /قياس قبلي بعدي
العينة

مجموع

المتوسط

اإلنحراف

قيمة تا

قيمة تا

مستوى

درجة

التجريبية

القيم

الحسابي

المعياري

المحسوبة

المجدولة

الداللة

الحرية

قياس

186

7.75

3.58

قبلي
قياس
بعدي

604

القياس البعدي
جترييب
25.1666667
4.84057971
24

25.16

30.85

3.20

0.05

23

الداللة

دالة

4.84

القياس القبلي
جترييب
Moyenne
7.75
Variance
3.58695652
Observations
24
Coefficient de corrélation de Pearson 0.09390807
Différence hypothétique des
moyennes
0
Degré de liberté
23
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 بن عيسى رضا.د

 حدي علي.د

 ميسيوري رزقي.د

:المؤلفون

30.8591511
1.603E-20
1.71387152
3.206E-20
2.0686576

Statistique t
P(T<=t) unilatéral
Valeur critique de t (unilatéral)
P(T<=t) bilatéral
Valeur critique de t (bilatéral)

 قياس قبلي بعدي/  المجموعة الضابطة- 2- 2- 16
الداللة

غير
دالة

درجة

مستوى

تا

الحرية

الداللة

المجدولة

23

0.05

تا قيمة

0.32

اإلنحراف قيمة
المحسوبة
1.00

مجموع المتوسط

المعياري

الحسابي

4.44

7.41

178

قياس
قبلي

3.18

6.95

167

قياس
بعدي
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القيم

العينة
الضابطة

 أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة:العنوان
. سنة) في رياضة المالكمة14 (

القياس القبلي
ظابطة
Moyenne
Variance
Observations
Coefficient de corrélation de
Pearson
Différence hypothétique des
moyennes
Degré de liberté
Statistique t
P(T<=t) unilatéral
Valeur critique de t (unilatéral)
P(T<=t) bilatéral
Valeur critique de t (bilatéral)

7.52173913
4.442687747
23
0.193435744
0
22
1.007340134
0.162361517
1.717144335
0.324723033
2.073873058
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القياس البعدي
ظابطة
7
3.18181818
23

المؤلفون:

د .حدي علي

د .ميسيوري رزقي

د .بن عيسى رضا

 - 3- 2- 16المجموعة الضابطة التجريبية  /قياس بعدي بعدي
التجريبية
الضابطة

مجموع المتوسط
الحسابي
القيم

اإلنحراف قيمة تا قيمة تا مستوى
المعياري المحسو المجدولة الداللة
بة

قياس

604

25.16

3.18

بعدي
قياس
بعدي

167

6.95

القياس البعدي
التجربية
25.2608696
4.83794466
23

30.24

درجة
الحر

الداللة

ية
2.03

0.05

22

دالة

4.83

القياس البعدي
الظابطة
7
3.18181818
23
-0.0463414

Moyenne
Variance
Observations
Coefficient de corrélation de
Pearson
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العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

Différence hypothétique des
moyennes
Degré de liberté
Statistique t
P(T<=t) unilatéral
)Valeur critique de t (unilatéral
P(T<=t) bilatéral
)Valeur critique de t (bilatéral

0
22
-30.246512
1.018E-19
1.71714434
2.0361E-19
2.07387306

 - 4- 2- 16المجموعة الضابطة التجريبية /قياس قبلي قبلي
اإلنحراف قيمة

التجريبية

مجموع المتوسط

الضابطة

القيم

الحسابي

المعياري

قياس

186

7.75

7.41

قبلي
قياس
بعدي

178

7.41

المحسوبة
0.64

تا قيمة

تا مستوى

المجدولة الداللة
0.52

0.05

درجة

الداللة

الحرية
22

دالة

3.58
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 بن عيسى رضا.د

 حدي علي.د

 ميسيوري رزقي.د

القياس القبلي
ظابطة
Moyenne
Variance
Observations
Coefficient de corrélation de
Pearson
Différence hypothétique des
moyennes
Degré de liberté
Statistique t
P(T<=t) unilatéral
Valeur critique de t (unilatéral)
P(T<=t) bilatéral
Valeur critique de t (bilatéral)

7.41666667
4.51449275
24

:المؤلفون

القياس القبلي
التجربية
7.75
3.58695652
24

0.21068773
0
23
0.64520508
0.26258942
1.71387152
0.52517883
2.0686576

:النتيجة العامة اإلحصائية- 3- 16
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العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت نتا ف القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبة.ال توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت نتا ف القياس القبلي والبعدي للعينة الضابطة.توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت نتا ف القياس البعدي للعينة الضابطة والبعديللعينة التجريبية.
ال توجد هناك روق ذات داللة إحصا ية بُت نتا ف القياس القبلي للعينتُت الضابطة و القبليالتجريبة.
 - 4- 16الخالصة العامة التطبيقية :أكدت النت ا ف النها ية على وجود روق ذات داللة
إحصا ية بُت ادلالكمُت األافال ة  14سنة ادلطبقُت لربنامف ا يالستيك احلركي لتصريي
وتطوير اللامة الصاعدة اخلاافة (العينة التجريبية)ب وبُت ادلالكمُت األافال ة  14سنة غَت
ادلطبقُت لي (العينة الضابطة)ب وهذا دليل على عال ية وصلاح قوية جدا لطريقة ا يالستيك من
خالل دتارين الربنامف احلركي ادلاون ذلا ادلقًتح من ار نا و األداة ادلستخدمة يها و الذي قام
بترسُت نسبة أداء ادلالكمُت األافال ة  14سنة ادلحخوذين للدراسة (العينة التجريبية) بنسبة
تطور قدرت بر 418( :لامة) للقياس البعدي لإلختبار بعدما كانت ( 186لامة) قبل تطبيق
الربنامف أما أداء ادلالكمُت األافال ة  14سنة ادلحخوذين للدراسة (العينة الضابطة) الذين مل
يطبق عليهه الربنامف سجلت العينة نفن األداء أي ( 178لامة) وبقيت تقريبا على حاذلا
أي ( 167لامة).
 - 17مناقشة نتائج الدراسة :أكدت النتا ف وجود روق ذات داللة إحصا ية بُت ادلالكمُت
ادلطبقُت لربنامف ا يالستيك احلركي لتصريي وتطوير اللامة الصاعدة اخلاافة (العينة
التجريبية)ب وبُت ادلالكمُت غَت ادلطبقُت لي (العينة الضابطة) بعد تطبيق القياس القبلي والبعدي
إلختبار لاه الدميةب وهذا ما تؤكد الباحثة " بورزي سيلفيا" يف كتاهبا" aeLASTIC by
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المؤلفون:

د .ميسيوري رزقي

د .حدي علي

د .بن عيسى رضا

 "Silvia Porzi, History a methodيف الصفرة 60ب حيث حتد ت عن قدرة
ادلطبق ألداة ا يالستيك يف تصريي حركتي ومسارها وحتسنها من حصة ألخر ب كما أكدت
يف كتاهبا الثاين " " aeLASTIC, principi e manuale applicativoب يف
الصفرة  56أن هنالك قواعد أساسية غلب األخذ هبا عند تطبيق اريقة ا يالستيك حبيث أيا
بدون أدا ا ال ؽلان تطبيقها األداة هي الشيء ادلادي الذي يضغط ويشد على العضو ادلتررك
و تد عي إىل تصريي مسار وتطور مستقبال .
 - 18خاتمة
ما دمنا نعيش عصر التانولوجيا وال رقمة والتطورات الابَتة احلاصلة يف كل القطاعات مبا يها
القطان الرياضيب وجب اإلبتعاد عن الطرق التقليدية القدؽلة يف تعليه وتطوير قدرات صغار
السن من ادلالكمُت للف ات الصغر للتقنيات األساسية للمالكمةب ولقد ظهرت خربات علمية
جديدة تعمل على هذ العملية بطريقة حد يثة وصريرةب ومن بُت هذ الطرق ب اريقة
ا يالستيك اليت أ بتت نتا ف كل الدراسات اليت عملت هبا صلاعتها يف تصريي وتطوير
القدرات التقنية دلختلف األنشطة الرياضيةب مبا يها هذ الدراسة اليت أكدت أن إستعمال
اريقة ا يالستيك يف تعليه مهارات اللاه ناجعة وكفيلة بتصريي كل األخطاء احلركية اليت
يسقط يها األافال أ ناء دتريه على اللامات األساسية لرياضة ادلالكمةب ومبا أن اللامة
اجلانبية اخلاافة تعترب من أهه وأصعب اللامات اليت وجب تعليمها بالشال الصريي للطفل
ادلبتدئ يف تعله مهارات الفن النبيلب كما أكدت هذ الدراسة على صلاعة األداة ادلستخدمة يف
تطبيق برنامف حركي لتعليه مهارة وتقنية اللامة اجلانبية اخلاافة عند األافال للف ة العمرية 13
سنةب.
إن هذ الدراسة تؤكد على عالية دتارين الربنامف احلركي بإستعمال اريقة ا يالستيك (تنشيط
الطاقة ادلطااي) بإستعمال الشد والضغط على العضو ادلمرنب يف حاالت التعله وتنشيط
الذاكرة الذهنية للطفل على تصريي مسار احلركة وتطويرها بالايفية واألسلوب الالزمُت لذلكب
166

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2216

العنوان :أثر برنامج حركي وفق طريقة اآليالستيك لتصحيح و تطوير اللكمة الصاعدة الخاطفة لدى األطفال فئة
(  14سنة) في رياضة المالكمة.

كطريقة حديثة و عالة يف توظيفها الرياضي يف ادلستويات العليا خاصة يف رلال تصريي ادلهارة
أو حىت تطويرها بعد مدة معينةب وعليي طريقة ا يالستيك ت عترب مبثابة بديل علمي يف اجملال
الرياضي أكدت الدراسات التطبيقية صلاعتي.
 - 19المراجع
 - 1- 19المراجع باللغة العربية
 . 1إمساعيل حامد عثمانب القواعد الدولية للمالكمة للهواةب دار الاتاب احلديثب .1996
.

 .2حسن أمحد الشا عيب تاريخ الًتبية البدنية يف اجملتمعُت العريب و الدويلب 1998

 .3زلمد ميسيوريب كيف ظلارس ن ادلالكمةب دار اذلد للطباعة والنشر والتوزيعب . 2004
 .4زلمد ميسيوريب ادلالكمة عرب العصورب منشورات ANEPب .2004
 .5زلمد ميسيوريب ادلالكمة حياة وشلارسةب منشورات ANEPب .2007
 .6زلمد ميسيوريب عمالقة ادلالكمة االحًتا يةب منشورات ANEPب .2010
 . 7أبو عالء أمحد عبد الفتاحب التدريب الرياضي ادلعاصرب دار الفار العريبب .2012
 .8مفيت إبراهيه محادب ادلرجع الشامل يف التدريب الرياضي  -التطبيقات العملية -ب دار الاتاب
احلديثب 2013
 .9بلوغر تومبالتنب اإلبدان القتايل :الدليل الشامل للمبتد ُت يف ادلالكمة ب  Copyleftب
2014
 .10زلمد حسن عالويب عله التدريب الرياضيب ادلاتبة الرياضية الشاملةب ط 11ب .2014
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.2014  زلمد ميسيوريب ادلالكمة ن النبالءب دار الاتاب العريبب.11
ب1 زلمد إبراهيه أبو حلوةب التخطيط يف التدريب الرياضيب دار أرلد للنشر والتوزيع ب ط.12
.2016
.2017  قاسه شالكيب صفرات من تاريخ احللباتب األكادؽلية األودلبية العراقيةب. 13
.2018 ب مركز الاتاب للنشرب1 زيد رلمود عليب ادلالكمة بُت التدريب والتانيكب ط.14
.2019 ب مركز الاتاب للنشرب1 زيد رلمود عليب دروس من رياضة ادلالكمةب ط.15
ب عمانب1عبد الرمحان العيسوي ب سياولوجية الطفولة وادلراهقةب دار أيام للنشرب ط. 16
.2017 األردنب
 المراجع باللغة األجنبية- 2- 19
1. P.Boucher et J.Desruelles,La Boxe Anglaise, Edition Emotion
Primitive.
2. Bruno Hoffer et Philippe Kaminski, Cours de boxe anglaise,
Edition de Vicchi.
3. Dominique Paris, La Prépation physique pour les Sport de
combat, Edition Chiron.
4. Boxing Ancient History and Cartoon Fun ,29/11/2017
5. Jhon Clements, Historical European Martial Acts, 2006
6. Porzi –Coscia – Mencarelli A.A: 2016/2017
7. Porzi – Coscia – Canapini A.A. 2016/2017
8. Porzi – Coscia – Ugolini A.A. 2015/2016
9. Porzi – Coscia – De Matteis A.A. 2014/2015 Straight Stability
System: analisi, controllo, valutazione ed esempi applicativi.
L’importanza degli scambi alveolo gassosi nel rendimento
nell’ambiente, confronti didattici tra Mountain Bike, Nordic
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. سنة) في رياضة المالكمة14 (

Walking e aeLASTIC dello sportivo. Studio e analisi di attività
fisiche.
10.
Biscarini – Porzi - Lucaroni A.A. 2015/2016
Tirare Storicamente con l’Arco: dalle basi antiche alle moderne
analisi scientifiche per una “nuova” proposta sportiva
Lo stretching nella prevenzione infortuni del calciatore.
Applicabilità del sistema PNF attraverso la metodologia
aeLASTIC
11.
S.Porzi - Storia e principi del Taping. Applicazioni nel
metodo aeLASTIC by Silvia Porzi –P. 56 - Porzi Editoriali, 2013
12.
S.Porzi- aeLASTIC by Silvia Porzi, History and method.
P. 60 - Porzi editoriali 2013
13.
S.Porzi - Piede, azione reattiva all’appoggio e controllo
motorio. P. 88 - Porzi editoriali, 2013
14.
S.Porzi - aeLASTIC, principi e manuale applicativo. P. 56
- Porzi editoriali, 2013
15.
S.Porzi - Nordic Walking a Perugia, Pagg. 48 - Porzi
Editoriali 2011
16.
S.Porzi – Rapporto tra componente psicologica e
prestazione tecnica sportiva – Pag. 72 - Società Stampa Sportiva,
1996
17.
Porzi - Coscia – Pettinari A.A. 2017/2018
18.
Microciclo di defaticamento in nuotatori Juniores con
applicazione di aeLASTIC nello stretching Porzi – Coscia
Cruciani A.A. 2017/2018
19.
Porzi- Coscia – Fontana A.A. 2017/2018, Programma di
allenamento a corpo libero per il danzatore con inserimento del
sistema di controllo aeLASTIC. Analisi e Valutazione

: الرسائل واألطروحات- 2- 19
1Laureando Eleonora Marzoli Prof. ssa Leonella Pasqualini
A.A. 2018/2019, L’esercizio fisico nell’anziano.Attività motoria
strutturata con lo Straight Stability System nel metodo aeLASTIC
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2Claudia Fontana Relatore Prof. Francesco Coscia A.A.
2017/2018, Programma di allenamento a corpo libero per il
danzatore con inserimento del sistema di controllo
aeLASTIC Analisi e Valutazione
3Mattia Canapini Relatore Prof. Francesco Coscia A.A.
2016/2017, Lo stretching nella prevenzione infortuni del calciatore.
Applicabilità del sistema PNF attraverso la metodologia aeLASTIC
4Matteo Lucaroni Relatore Prof. Andrea Biscarini A.A.
2015/2016, Tirare Storicamente con l’Arco: dalle basi antiche alle
moderne analisi scientifiche per una “nuova” proposta Sportiva
5Nicolò Ugolini Relatore Prof. Francesco Coscia A.A.
2015/2016, L’importanza degli scambi alveolo gassosi nel
rendimento nell’ambiente, confronti didattici tra Mountain Bike,
Nordic Walking e aeLASTIC dello sportivo. Studio e analisi di
attività fisiche.

7.

Benedetta De Matteis Prof. Francesco Coscia A.A.
2014/2015 ,Straight Stability System: analisi, controllo, valutazione
ed esempi applicativi.
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 - 20المالحق:
- 1أداة برنامج اآليالستيك
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نظام غولز- 2

