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 2015 روسيا :العالم بطولة في التايكواندو لركالت النسبية األهمية

 إعداد

 الجواد عبد بشار :د

 علي لينا:أ

 الملخص

 (،2015) روسيا في أقيمت التي العالم بطولة في التايكواندو لركالت النسبية األهمية إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت
 نهائي والنصف نهائي الربع دور مباريات وتحليل المنافسات بحضور المساعدين من ومجموعة نالباحثي أحد  قام حيث

 إلى وصلت مئوية بنسبة مباراة، (112) المباريات عدد وصل حيث واإلناث، الذكور من كل عند األوزان لجميع والنهائي
 استخدم حيث ،لإلناث مباراة (56و) ر،للذكو  مباراة (56) على العينة شملت حيث مباراة. (888) أصل من (12.61%)

 المئوية. والنسب التكرارات الباحثان

 نتائج أشارت حيث المباريات نتائج لتفريغ استمارة الباحثان إستخدم هدفها، وتحقيق الدراسة تساؤل عن ولإلجابة
 حيث واإلناث، الذكور عند كرارت نسبة أعلى حققت البطن( مستوى على الخلفية بالرجل هجوم كيك )تيرن ركلة أن إلى الدراسة
 مستوى على هجوم تيرن )سلب ركلتي إن كما (،%38.7) الى إالناث عند وصلت بينما (%34.02) إلى الذكور عند وصلت
 إلى وصلت مئوية وبنسب الذكور عند والثالث الثاني الترتيب في جاءت الوجه( مستوى على هجوم تيرن وسلب البطن

 هجوم كيك بوش الوجه، مستوى على هجوم تيرن )سلب ركلتي فجاءت اإلناث عند أما ي.التوال على (9.9% ،17.6%)
 التوالي. على (%8.3 ،%17.8) إلى وصلت مئوية وبنسب والثالث، الثاني الترتيب في البطن( مستوى على األمامية بالرجل

 مستوى على هجوم كيك سايد باك وجه،ال مستوى على هجوم كيك تيرن )سكرو التالية الركالت أن إلى النتائج أشارت كما
 النسبة كانت وقد واإلناث. الذكور عند المباريات في نهائيا تستخدم لم الوجه( مستوى على انسحاب كيك سايد باك الوجه،
 بالركالت مقارنة جدا مرتفعه واإلناث الذكور من كل عند الهجومية واالستراتيجيات الركالت استخدام مرات لعدد المئوية

 بينما (%86) اإلناث وعند (%83) إلى الذكور عند الهجومية للركالت المئوية النسبة وصلت حيث الدفاعيه، ستراتيجياتواإل
 الستخدام المئوية النسب أن كما اإلناث. عند (%14) و الذكور عند (%17) إلى الدفاعية للركالت المئوية النسبة وصلت
 (،%81) إلى الذكور عند البطن ركالت وصلت حيث الوجه، مستوى على الركالت من أعلى البطن مستوى على الركالت
 وقد (.%37) الوجه وركالت (%63) إلى اإلناث عند البطن لركالت المئوية النسبة وصلت فيما (%19) الوجه وركالت
 لالعبينا من كل عند استخداما األكثر هي البطن لمنطقة الموجهة وخصوصا الهجومية الركالت أن الباحثان إستنتج

 بركالت اإلهتمام بضرورة الباحثان أوصى وقد القانون. تعديالت بعد الوجه ركالت استخدام في زيادة هناك أن كما والالعبات،
 الوجه.

 

 الهجومية تيجياتااإلستر  الوجه، ركالت النفس، عن الدفاع ألعاب  المفتاحية: الكلمات
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 مقدمة الدراسة

 2009) الثانية العالمية الحرب بعد الجنوبية كوريا في نشأت التي المعاصرة الرياضات من التايكواندو رياضة تعتبر 

 ,al. et Rimone) إحدى وأصبحت بها ومعترف منتشرة دولية رياضة إلى حرب، رياضة من التايكوندو رياضة تحولت حيث 
 األلعاب قائمة في إدراجها بعد وذلك (.0200) عام بعد التايكواندو في اإلهتمام ازداد وقد النفس، عن الدفاع ألعاب أهم

 األولمبية اللجنة من بقرار التايكواندو أعتمدت حيث التايكوندو لرياضة تاريخية كلحظات اللحظات تلك أعتبرت حيث .األولمبية
 اللعبة لهذه جعل ما وهذا اللعبة، بهذه والالعبين الدول إهتمام من زاد مما األولمبية، األلعاب قائمة في رسمية كلعبة الدولية
 للتايكواندو الدولي اإلتحاد إحصائيات تشير كما للتايكواندو الممارسين الالعبين عدد يصل حيث الالعبين، من جدا كبيرة قاعدة
 أن فيه شك ال ومما .)al et Mohsen., 2010) العالم في دولة (160) من أكثر في العب مليون (40) من أكثر إلى

  .الدول حتى أو مدربين أو العبين كانوا سواء الجميع، إليه يسعى هدفا أصبح التايكواندو رياضة في اإلنجاز

 يضمن وقانون عادل، تحكيمي نظام وجود من بد ال كان األولمبية، األلعاب كإحدى التايكواندو في اإلهتمام وبتزايد 
 تكرار عند وخصوصا قصد، دون تحدث قد التي يةالتحكيم األخطاء من ويقلل تمييز، أو محاباة دون الفوز في الحق لالعبين
 الدولي اإلتحاد دفع ما وهذا .الالعبين لكال وتسجيلها الركالت جميع رؤية الحكام على يصعب حيث بسرعة وتتابعها الركالت

 حيث ه،ركل عند تلقائي بشكل يعمل إلكتروني ورأس صدر واقي إستخدم تم بحيث اللعبة في التحكيم قانون تطوير إلى للعبة
 منها تخلو ال كانت التي التحكيمية األخطاء من كبيرة بدرجة قلل الذي األمر هذا للواقي، القدم مالمسة عند النقاط بتسجيل يقوم
 .الفوز وتحقيق النقاط لتسجيل أكبر فرصا الالعبين وأعطى مباراة، أي

 جهاز إلى إشارة بإرسال الرأس منطقة أو دروالص البطن منطقة في الالعب يرتديه الذي اإللكتروني الواقي يقوم حيث 
 عندما ذلك ويحدث الواقي، يركل الذي لالعب النقاط لتسجيل البلوتوث خاصية بواسطة به الموصول اإللكتروني الحاسب
 يتم بحيث اإللكترونية بالحساسات أيضا المزود الواقي سطح إلكترونية بحساسات مزودا جوربا يرتدي الذي الالعب قدم تالمس
ن .البعض بعضها مع الحساسات تتالمس عنما التسجيل  الالعب يجبر الجورب في مكان من أكثر في الحساسات وجود وا 

 في الحساسات على الجورب يحتوي حيث القدم، بأسفل أو للقدم األمامي بالوجه كانت سواء الركل حركات معظم إستخدام على
 كان ما بعد وجمالها رونقها للعبة وأعاد الركالت، في التنويع على لقدرةا الالعبين أعطى الذي األمر هذا .المنطقتين تلك

 .فقط الركالت بعض استخدام على يقتصرون الالعبون

ن   حيث النفس، عن الدفاع ألعاب باقي عن كثيرا يختلف ال التايكواندو رياضة في المسابقات أو المنافسات نظام وا 
ن .الفوز تحقيق أجل من النقاط من عدد أكبر تسجيل العب كل يحاول بحيث الالعبين بين المنازالت تجري  النقاط تسجيل وا 
 يغطيها التي المناطق إلى موجه الركل يكون بحيث الالعب جسم بإتجاه بالقدم الركل خالل من يتم التايكواندو رياضة في
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 اللكمة توجيه إلى باإلضافة .والوجه الرأس منطقة إلى باإلضافة والبطن، الصدر منطقة وهي الالعب، يرتديه الذي الواقي
  .الحلبة في الجالسين الحكام بواسطة الركالت أو اللكمات هذه تسجل كانت حيث .الصدر أو البطن بإتجاه باليد المباشرة

 ومنطقة والصدر، البطن  لمنطقة الموجهة الركالت حساب خالل من التايكواندو رياضة في النقاط تسجل ما وعادة 
 دفاعية، أو هجومية الركالت تلك كان سواء التسجيل، أجل من الركالت من العديد الالعبين يستخدم ما وعادة والوجه، الرأس
 ولكمة الدورانية الركالت إلى باإلضافة الوجه، مستوى أو البطن مستوى على ركالت أو الخلفية، بالرجل أو األمامية بالرجل

 يحتسب أصبح حيث النقاط، تسجيل آلية هو األخيرة اآلونة في النقاط تسجيل قانون في حدثت التي التغيرات أهم ولعل .اليد
 تلك أن فيه شك ال ومما .فقط واحدة نقطة الالعب تعطي البطن ركالت أما واحدة، نقطة من بدال نقاط ثالثة الوجه لركالت
 استخدام نسبة في ملحوظا إختالفا هناك أن الباحثان يؤكد حيث الوجه، ركالت استخدام زيادة على الالعبين شجعت التغيرات
 القانون حسب وذلك (%8.6) إلى )al et Tze., 2001) عند وصلت حيث القانون، في الجديدة التعديالت بعد الوجه ركالت
              أشار كما (٪22) إلى الوجه لركالت نقاط ثالث واحتساب القانون تعديل بعد وصلت حين في القديم،

(2012 ,al. et Casolino.) 

  :الدراسة مشكلة

 وخصوصا النقاط، تسجيل فرص زيادة أجل من الركالت معظم باستخدام الفرصة الالعبين الواقي استخدام أعطى 
 التنوع، هذا وأعطاها اللعبة إثارة من زاد وما .قدمه في الالعب يرتديه الذي الجورب على موقع من أكثر في بالحساسات بوجود

 والصدر، البطن إلى الموجهة الركالت بين التمييز تم حيث .النقاط تسجيل آلية في للعبة الدولي اإلتحاد أجراها تيال التعديالت
 .الرأس لركالت نقاط وثالث والصدر، البطن لركالت فقط واحدة نقطة إحتساب يتم بحيث الرأس، إلى الموجهة والركالت
 (World (الدورانية الركالت) الدوران وضع من الركل حالة في طنالب ركالت إضافيتين نقطتين احتساب إلى باإلضافة

 2007 ,Federation Taekwondo)  ضافة  نقطة تسجيل إمكانية إلى باإلضافة الدورانية، الرأس لركلة رابعة نقطة وا 
 .النقط تسجيل أجل من المباريات أثناء الركالت تنوع إلى النقاط تسجيل في التنوع هذا أدى حيث اليد، لكمة باستخدام

 إعطاء شأنها من التي الركالت تلك الستخدام الالعبين سعي زيادة إلى الرأس لركالت أكثر نقاط احتساب أدى كما 
 على الضوء تسليط في الباحثين رغبة خالل من الدراسة مشكلة جاءت هنا ومن .الفوز وتحقيق التسجيل في األفضلية الالعببين

 مما ،(2015) عام روسيا في أقيمت التي العالم بطولة في النقاط تسجيل في الالعبين قبل من إستخداما الركالت وأكثر أهم
 وبالتالي الالعبين عند التسجيل بمستوى اإلرتقاء شأنها من التي الركالت تلك على التركيز في الفرصة والمدريين لالعبين يتيح
 .الفوز إحتمالية زيادة

 



4 

 

 :الدراسة أهمية

 عمليات في هام دور له المرتفع، الفني المستوى ذات الهامة الدولية المسابقات في التايكواندو مباريات تحليل إن 
 ويمكن .الالعبين عند واإلنجاز األداء بمستوى اإلرتقاء وبالتالي الحديث، اللعب بإستراتيجيات المستقبلية القرارات واتخاذ التدريب
 :يأتي فيما الدراسة هذه أهمية حصر

 

 .المباريات في المستخدمة الحركات أهم على الضوء تسليط في الدراسة هذه عدتسا .1

 .استخداما األقل والحركات النقاط تسجيل في استخداما الحركات أكثر على الضوء تسليط .2

 .حركات من مستخدم هو ما ضوء في للتدريب التخطيط في المدربين تساعد .3

 

 :الدراسة هدف

 :إلى للتعرف الدراسة هدفت

 عام روسيا في أقيمت التي العالم ولةبط في والالعبات الالعبين من كل عند المستخدمة التايكواندو لحركات النسبية ميةاأله
(2015.) 

 

 :الدراسة تساؤل

 :اآلتي التساؤل عن اإلجابة إلى الدراسة هذه هدفت

 روسيا في أقيمت التي العالم بطولة في والالعبات الالعبين من كل عند المستخدمة التايكواندو لحركات النسبية األهمية هي ما
   (.2015) عام
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 :الدراسة حدود

 :الزمنية  الحدود .1

 (.23/5/2015 الى 16/5/2015) بين الواقعة الفترة في الدراسة هذه أجريت

 :البشرية الحدود .2

 (2015) عام روسيا في أقيمت التي العالم بطولة في المشاركين والالعبات الالعبين على الدراسة إقتصرت       

   .للبطولة المنظمة للجنة الرسمية الكشوفات في والمسجلين

  :المكانية الحدود .3

 (KSNIBYLEHC)  شيالبسك مدينة في البطولة ملعب في وتحليلها المباريات وحضور الدراسة هذه إجراء تم

  .روسيا

 

 السابقة: الدرسات

 الميداليات على الحاصلين الالعبين بين التايكواندو في الركالت استخدام لمقارنة هدفت دراسة (,Kwok 2012) كوك أجرى
 كاميرات استخدام تم حسث الصين. إستضافتها والتي (16) رقم اآلسيوية األلعاب دورة في الميداليات، على الحاصلين وغير
 ركلة أن إلى الدراسة نتائج أهم أشارت وقد مباريات. (107) على الدراسة إجراء تم وقد المباريات، تسجيل أجل من الڤيديو
 إلى وصلت مئوية نسبة حققت حيث الميداليات، علي الحاصلين الالعبين لدى استخداما األكثر الركلة هي كيك( )تيرن

 (٪ 269.) إلى وصلت مئوية نسبة على حصالت حيث األمامية( بالرجل كيك )بوش ركلة الترتيب في تالها ثم (٪ 63.29)
 الثالث. الترتيب يف وجاءت (٪ 7.08) إلى وصلت مئوية نسبة على الخلفية( بالرجل كيك )بوش ركلة حصلت فيما

 التايكواندو، منافسات في المستخدمة اإلستراتيجيات إلى للتعرف هدفت دراسة (al et Tze., 2001) وآخرون تيزي أجرى كما
 وقد الڤيديو، كاميرات باستخدام تسجيلها تم ودفاعي، هجومي حدث (1598) تتضمن مباراة، (21) بتحليل الباحثون قام حيث
 وصلت مئوية نسبة حققت الهجومية اإلستراتيجيات أن إلي الدراسة نتائج أشارت حيث المسجلة المباريات ليبتحل الباحثون قام
 األمامية بالرجل الركالت حققت كا (.٪ 8 .42) إلى وصلت مئوية نسبة الدفاعية اإلسترتيجيات حققت بينما (٪ 55.8) إلى
 حقتت فيما (،٪ 75.9) إلى وصلت مئوية نسبة الخلفية لبالرج الركالت حقتت فيما (٪ 24.1) إلى وصلت مئوية نسبة



6 

 وصلت مئوية نسبة الوجه مستوى على الركالت حققت بينما (٪ 91،4) إلى وصلت مئوية نسبة البطن مستوى على الركالت
 نسبة قتحق حيث استخداما، األكثر الركلة هي الخلفية( بالرجل كيك )تيرن ركلة أن إلى النتائج أشارت كما (.٪ 8.6) إلى

 ركلة حققت فيما (،٪ 11) إلى وصلت مئوية نسبة حققت حيث كيك( تيرن )دبل ركلة تالها (٪ 72.7) إلى وصلت مئوية
 وأخيرا (،٪ 2.2) إلى وصلت مئوية نسبة كيك( )بوش ركلة حققت بينما (،٪ 8) إلى وصلت مئوية نسبة كيك( سايد )باك

 مأه إلى المدربين إنتباه لفت رورةبض الباحثون أوصى وقد (.٪ 1.9) إلى وصلت مئوية بنسبة كيك( )هوك ركلة جاءت
 التايكواندو. في المستخدمة والركالت اإلستراتيجيات

 المنتخب العبي إختيار يكون أن إمكانية إلى للتعرف هدفت دراسة (al., et Casolino 2012) وآخرون كاسولينو أجرى كما
 الفنية األداء مواصفات من كل في بينهم التمييز خالل من يكون أن يمكن بعضهم رتياإخ وعدم اندوللتايكو  اإليطالي الوطني

 اإليطالي، الوطني للمنتخب مختارين غير العبين (5) من عينة على الدراسة إجراء تم وقد للتدريب. النفسية واإلستجابات
 خضع وقد العبا. (11و) العبات، (9) عبا،وال العبا (20) عددهم بلغ لذيوا اإليطالي الوطني المنتخب عبيال إلى باإلضافة

 إنتهاء دوبع يوميا. واحد تدريب وبواقع أسبوع لمدة تدريبي لمعسكر المختارين، وغير للمنتخب المختارين الدراسة عينة أفراد
 رتأشا وقد يوميا. واحد تدريب وبواقع أسابيع ثالثة لمدة تدريبيا معسكرا المختارين الوطني المنتخب العبو أكمل األسبوع،
 المختارين، الالعبين ولصالح المختارين وغير المختارين الالعبين بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى ولاأل األسبوع بعد النتائج

 المزاجية، والحالة التراكمي، الالكتيك حامض ومستوى القلب، ضربات معدل في الفروق إلى باإلضافة الفني، األداء مستوى في
 بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى الثالث االسبوع إنتهاء بعد النتائج أشارت كما المجهود. لمستوى لذاتيا التقييم وفحص
 الالعبين أن إلى النتائج أشارت كما المزاجية. الحالة في المختارين ولصاح المختارين وغير للمنتخب المختارين الالعبين
 على أفضل قدرة إلى باإلضافة أفضل، فني أداء ومستوى التدريب، أثناء أفضل إستجابات حققوا الوطني للمنتخب المختارين

 النفسية القياسات من فاعلية أكثر المجهود، لمستوى الذاتي التقييم أن الباحثون إستنتج وقد المجهود. لمستوى الذاتي التقييم
 إستجابات مراقبة في فاعلية اكثر تكون أن كنالمم من لالعبين المزاجية الحالة أن كما العليا. الممستويات العبي بين للتمييز

 الوطني. المنتخب لتدريبات الالعبين

 الحاصلين عبينالال تميز التي الخصائص إلى للتعرف هدفت (al., et Mohsen 2010) وآخرون محسن اجراها دراسة وفي
 (.2008) بكين في عقدت التي األولمبية لعاباأل دورة في شاركوا الذين البرونزية( الفضية، )الذهبية، ولمبيةاأل الميداليات على

 إلى باإلضافة ليات.ميدا على يحصلوا ولم األولمبية االلعاب دورة في شاركوا الذين بالالعبين الالعبين هؤالء خصائص ومقارنة
 ودورة (2004) أثينا في عقدت التي ولمبيةاأل األلعاب بدورة ومقارنتها (0082) بكين األولمبية األلعاب لدورة البيانات تحليل

 وقد وتحديدها. اللعب إستراتيجيات في الحاصلة التغيرات أهم وتلخيص .(2000) سيدني في عقدت التي األولمبية األلعاب
 عمار،األ بمتوسط يتعلق فيما الحاصلين، وغير الميداليات على الحاصلين بين قفرو  وجود عدم إلى الدراسة نتائج تأشار 

 العمر في قليلة بدرجة أصغر ميدالياتال على الحاصالت اإلناث أن إلى النتائج أشارت كما الجسم. لةكت ومؤشر الطول الوزن،
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 إن إلى النتائج أشارت كما الميداليات. على الحاصالت غير اإلناث من الجسم كتلة مؤشر في طفيفة زيادة مع قامة، وأقصر
 في عقدت التي االولمبية األلعاب دورة من بكل مقارنة عبونالال عليها حصل التي اإلنذارات عدد في ملحوظ إنخفاض هناك
  بكين دورة في الالعبين استخدام في زيادة لوحظ كما (.2000) سيدني في عقدت التي األولمبية األلعاب ودورة (2004) أثينا
 النقاط. تسجيل أجل من الدفاعية لإلستراتيجيات (2008)

 :الدراسة إجراءات

 :الدراسة منهج

  .وأهدافها الدراسة لطبيعة لمالءمته نظرا   التحليلي الوصفي المنهج الباحثان استخدم

 :الدراسة مجتمع

 (.2015) عام روسيا في أقيمت التي  العالم بطولة في لعبت التي الكلي المباريات عدد من الدراسة مجتمع تكون

 مباريات بلغت حيث البطولة، أدوار جميع في مباراة (888) واإلناث الذكور من كل منافسات في المباريات عدد بلغ حيث

   .مباراة (432) اإلناث مباريات بلغت حين في مباراة، (456) الذكور

  :الدراسة عينة

 الذكور من كل عند األوزان لجميع والنهائي نهائي والنصف نهائي الربع دور مباريات من الدراسة عينة تكونت

 إلى وصلت مئوية بنسبة مباراة، (112) الكلي المباريات عدد وصل حيث فئة، لكل أوزان (8) عددهم والبالغ واإلناث

  .لإلناث مباراة (56)و للذكور، مباراة (56) العينة ضمت حيث (12.61%)

 :الدراسة أدوات

 تحتوي بحيث .المبارايات كل نتائج وتفريغ مباراة بكل الخاصة المعلومات لتسجيل خاصة استمارة باستخدام الباحثان قام

 تلك استخدام تكرار عدد بتسجيل ونقوم (1) رقم الملحق في موضح هو كما التايكواندو ركالت جميع على اإلستمارة هذه
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 للمنتخبات كمدربين (.2015) روسيا العالم بطولة في المساعدين المدربين من إثنين مع الباحثين أحد شارك حيث .الحركات

 .لذلك المخصصة اإلستمارات في النتائج وتفريغ ياتالمبار  بحضور وقاموا الوطنية،

 :الدراسة متغيرات

  :يلي كما وهي التايكواندو ركالت جميع على التابعة  الدراسة متغيرات إشتملت

             البطن مستوى على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن -

 الوجه على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن -

 البطن مستوى على األمامية بالرجل إنسحاب كيك تيرن -

 الوجه مستوى على األمامية بالرجل إنسحاب كيك تيرن -

 البطن مستوى على األمامية بالرجل هجوم كيك تيرن سلب -

 البطن مستوى على األمامية بالرجل هجوم كيك تيرن سلب -

 الوجه مستوى على األمامية بالرجل هجوم كيك رايز -

 الوحه مستوى على الخلفية بالرجل هجوم كيك رايز   -

 البطن مستوى على االمامية بالرجل هجموم كيك بوش -

 البطن مستوى على الخلفية بالرجل هجموم كيك بوش -

 البطن مستوى على كيك تيرن سكرو -

 الوجه مستوى علي كيك تيرن سكرو -

  البطن على هجوم سايد باك -

 الوجه على هجوم سايد باك -

  البطن على انسحاب سايد باك -

 الوجه على انسحاب سايد باك -

 الوجه على هجوم تيرن باك -

 الوجه على انسحاب تيرن باك -

 الوجه على األمامية بالرجل كيك  هوك -
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 الوجه على الخلفية بالرجل كيك  هوك -

 :اإلحصائية لمعالجاتا

 .المئوية والنسب التكرارات بإستخدام الباحثان قام هدفها وتحقيق الدراسة تساؤل عن لإلجابة

   النتائج عرض

 لحركات النسبية األهمية هي ما إلى، الدراسة تساؤل يشير حيث النتائج عرض سيتم وتساؤلها الدراسة هدف ضوء في 

 هذا عن ولإلجابة (.2015) عام روسيا أقيمت التي العالم بطولة في والالعبات الالعبين من كل عند المستخدمة التايكواندو

 الالعبين من كل عند الركالت من ركلة كل إستخدام مرات لعدد المئوية والنسب التكرارات بحساب الباحثان قام التساؤل

  .ذلك تبين (2) ورقم (1)رقم الجدولين من كل  ونتائج وتحليلها، مشاهدتها تم التي المباريات في والالعبات

 (1) رقم الجدول

  الالعبين لدى الركالت من ركلة كل إستخدام مرات لعدد المئوية والنسب التكرارات

 النسبة التكرارات التايكواندو ركالت

 المئوية

 النسبة التكرارات  الركلة

 المئوية

 %0 0 الوجه على  هجموم كيك تيرن سكرو %34.02 199 البطن على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن

 %1.5 9 البطن على هجوم سايد باك %1.5 9 الوجه على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن

 %0 0 الوجه على هجوم سايد باك %3.1 18 البطن على االمامية بالرجل انسحاب كيك تيرن

 %3.9 23 البطن على انسحاب سايد باك %1.02 6 الوجه على االمامية بالرجل انسحاب كيك تيرن

 %0 0 الوجه على انسحاب سايد باك %17.6 103 البطن على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب

 %0.34 2 الوجه على هجوم تيرن باك %9.9 58 الوجه على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب



10 

 %0.51 3 الوجه على انسحاب تيرن باك %2.7 16 الوجه على االمامية بالرجل هجموم كيك رايز

 %0.34 2 الوجه على األمامية بالرجل كيك  هوك %2.3 15 الوجه على الخلفية بالرجل هجموم كيك رايز

 %0 0 الوجه على الخلفية بالرجل كيك  هوك %7.9 46 البطن على االمامية بالرجل هجموم كيك بوش

 %7.4 43 الصدر واقي على باليد لكمة %4.8 28 البطن على الخلفية بالرجل هجموم كيك بوش

 %100 585 المجموع %0.86 5 البطن على  هجموم كيك تيرن سكرو

 

 إلى وبالنظر .الالعبين عند إلستخدامها المئوية والنسب الركالت إستخدام مرات لعدد التكرارات (1) رقم الجدول يبين

 بالرجل هجوم كيك تيرن) التوالي على مئوية نسب وأعلى تكرارات أعلى حقتت التالية الركالت أن نجد الجدول في الواردة القيم

 بالرجل هجموم كيك تيرن سلب البطن، مستوى على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب البطن، مستوى على الخلفية

 حيث (البطن مستوى على اليد لكمة البطن، مستوى على االمامية بالرجل هجموم كيك بوش الوجه، مستوى على االمامية

 أقل التالية الحركات حققت حين في (%7.4 ،%7.9 ،%9.9 ،%17.6 ،%34.02) التوالي على المئوية النسب وصلت

 على األمامية بالرجل كيك هوك الوجه، مستوى على هجوم كيك تيرن باك)التالي على مئوية نسب وأقل تكرار مرات عدد

 األمامية جلبالر  انسحاب كيك تيرن البطن، مستوى على هجوم الوجه، مستوى على انسحاب كيك سايد باك الوجه، مستوى

  (.%1.02 ،%0.86 ،  0.51%،0.34%  ،%34.0) التوالي على المئوية النسب وصلت حيث ،(الوجه مستوى على

 مشاهدتها تم التي المباريات جميع في نهائيا تستخدم لم التي الركالت بعض هناك أن إلى (1) الجدول يشير كما

 بالرجل كيك هوك الوجه، مستوى على هجوم كيك سايد باك ه،الوج مستوى على هجوم كيك تيرن سكرو) هي الحركات وهذه

 لعدد المئوية النسبة أن إلى (1) الجدول يشير كما (.الوجهه مستوى على هجوم كيك سايد باك الوجه، مستوى على الخلفية

 الركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة وصلت حين في (%83.42) إلى الهجومية واإلستراتيجيات الركالت إستخدام مرات

 (.%16.58) إلى الدفاعية واإلستراتيجيات
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 التي المباريات جميع في البطن وركالت الوجه ركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسب إلى (1) الشكل يشير كما

 بينما (%81) إلى وصل البطن ركالت جميع إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة أن الشكل من يتضح حيث .مشاهدتها تم

 (.%19) إلى الوجه ركالت جميع ركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة وصلت

 

 الالعبين عند والوجه البطن ركالت استخدام مرات لعدد المئوية النسب (1) شكل

 

 المباريات جميع في الركل في الخلفية والرجل األمامية الرجل إستخدام مرات لعدد المئوية النسب إلى (2) الشكل يشير فيما

 43) إلى وصل الركل في األمامية الرجل إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة أن الشكل من يتضح حيث .مشاهدتها تم التي

 (.% 49) إلى الركل في الخلفية الرجل إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة وصلت بينما (%

 
 الالعبين عند الركل في الخلفية والرجل األمامية الرجل استخدام مرات لعدد المئوية النسب (2) شكل

19%

81%

الوجه 

البطن

43%

49%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

الرجل األمامية الرجل الخلفية
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 الباحثان قام  وتحليلها مشاهدتها تم التي المباريات في الالعبات عند الركالت من ركلة كل إستخدام مرات عدد إلى وللتعرف

 .ذلك تبين (2) الجدول ونتائج المئوية، والنسب التكرارات بحساب

 (2) الجدول

 الالعبات لدى الركالت من ركلة كل إستخدام مرات لعدد المئوية والنسب التكرارات

 النسبة التكرارات التايكواندو ركالت

 المئوية

 النسبة التكرارات  الركلة

 المئوية

 %0 0 الوجه على  هجموم كيك تيرن سكرو %38.7 122 البطن على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن

 %9.2 3 البطن على هجوم سايد باك %3.8 12 الوجه على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن

 %0 0 الوجه على هجوم سايد باك %14. 13 البطن على االمامية بالرجل انسحاب كيك تيرن

 %92. 9 البطن على انسحاب سايد باك %8.4 15 الوجه على االمامية بالرجل انسحاب كيك تيرن

 %0 0 الوجه على انسحاب سايد باك %3.6 20 البطن على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب

 %0 0 الوجه على هجوم تيرن باك %8.17 56 الوجه على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب

 %32.0 1 الوجه على انسحاب تيرن باك %8.3 12 الوجه على االمامية بالرجل هجموم كيك رايز

 %1.3 4 الوجه على األمامية بالرجل كيك  هوك %4.4 14 الوجه على الخلفية بالرجل هجموم كيك رايز

 %0 0 الوجه على الخلفية بالرجل كيك  هوك %3.8 26 البطن على االمامية بالرجل هجموم كيك بوش

 %9.1 6 الصدر واقي على باليد لكمة %63.0 2 البطن على الخلفية بالرجل هجموم كيك بوش

 %100 315 المجموع % 0   0 البطن على  هجموم كيك تيرن سكرو
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 إلى وبالنظر .الالعبات عند إلستخدامها المئوية والنسب الركالت إستخدام مرات لعدد التكرارات (2) رقم الجدول يبين

 بالرجل هجوم كيك تيرن) التوالي على مئوية نسب وأعلى تكرارات أعلى حققت التالية الركالت أن نجد الجدول في الواردة القيم

 األمامية بالرجل هجوم كيك بوش الوجه، مستوى على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب البطن، مستوى على الخلفية

 على األمامية بالرجل انسحاب كيك تيرن البطن، مستوى على االمامية بالرجل هجموم كيك تيرن سلب الوجه، مستوى على

 حققت حين في (%4.8 ،%6.3 ،%8.3 ،%17.8 ،%38.7) التوالي على المئوية النسب وصلت حيث (.الوجه مستوى

 كيك بوش الوجه، مستوى على انسحاب كيك تيرن باك)التوالي على مئوية نسب وأقل تكرار مرات عدد أقل التالية الحركات

 مستوى على األمامية رجلبال كيك هوك البطن، مستوى على هجوم كيك سايد باك البطن، مستوى على الخلفية بالرجل حجوم

 ،%1.3 ،0.95%،0.63%  ،%32.0) التوالي على المئوية النسب وصلت حيث (الصدر واقي على اليد لكمة الوجه،

1.9%.)  

 مشاهدتها تم التي المباريات جميع في نهائيا تستخدم لم التي الركالت بعض هناك أن إلى (2) الجدول يشير كما

 كيك سايد باك الوجه، مستوى على هجوم كيك تيرن سكرو البطن، مستوى على هجوم يكك تيرن سكرو) هي الحركات وهذه

 بالرجل كيك هوك الوجه مستوى على هجوم تيرن باك الوجه، مستوى على إنسحاب سايد باك الوجه، مستوى على هجوم

 واإلستراتيجيات الركالت دامإستخ مرات لعدد المئوية النسبة أن إلى (2) الجدول يشير كما ،(الوجه مستوى على الخلفية

 (.%14) إلى الدفاعية واإلستراتيجيات الركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة وصلت حين في (%86) إلى الهجومية

 جميع في الالعبات عند البطن وركالت الوجه ركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسب إلى (3) الشكل يشير كما

 إلى وصل البطن ركالت جميع إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة أن الشكل من يتضح حيث .هدتهامشا تم التي المباريات

 (.%31) إلى الوجه ركالت جميع ركالت إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة وصلت بينما (69%)
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 الالعبات عند والوجه البطن ركالت استخدام مرات لعدد المئوية النسب (3) شكل

 

 جميع في الركل في الخلفية والرجل األمامية الرجل إستخدام مرات لعدد المئوية النسب إلى (4) الشكل يشير فيما 

 في األمامية الرجل إستخدام مرات لعدد المئوية النسبة أن الشكل من يتضح حيث .الالعبات عند مشاهدتها تم التي المباريات

 (.% 52) إلى تقريبا الركل في الخلفية الرجل إستخدام مرات لعدد ئويةالم النسبة وصلت بينما (% 46) إلى تقريبا وصل الركل

 
 الالعبات عند الركل في الخلفية والرجل األمامية الرجل استخدام مرات لعدد المئوية النسب (4) شكل
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 النتائج مناقشة

 مستوى على الخلفية بالرجل هجوم كيك تيرن) ركلة أن إلى (2) رقم وجدول (1) رقم جدول من كل نتائج شارتأ 
 الى إالناث عند وصلت بينما (%34.02) إلى الذكور عند وصلت حيث واإلناث، الذكور عند تكرار نسبة أعلى حققت (البطن

 والقوة السرعة من كل أهمية يؤكد وذلك وقوتها، الالعبين قبل من الركلة هذه أداء سرعه إلى ذلك الباحثان ويعزو (38.7%)
Tasika, &  (Butios 2007 ) و al. et ovic(Mark, 2008) من كل أشار كما التايكواندو العبي ىلد األداء في

 هذه أداء سهولة إلى باإلضاقه الخصم، إلى الموجه الركالت وتكرار متابعة على القدرة الالعبين تعطي أنها إلى باإلضافة
 نسبة وصلت حيث (al et Tze., 2001) اإليه أشار ما مع ذلك ويتفق .صعبه متطلبات أو دوران إلى تحتاج ال حيث الركله
 الستخدامها المئوية النسبة وصلت حيث األول الترتيب في (Ckow, 2012) عند جاءت كما  (.%72,7) الى الركلة تكرار
 أكد ما وهذا الركالت، بباقي قورنت ما اذا جدا مرتفع يعتبر الركلة تلك عن الناتج (الدفع قوة) الزخم أن كما (.٪63.29) إلى
 في تساعد حيث التايكواندو رياضه في الركل عند الهامه األمور من (الدفع قوة ) الزخم ويعتبر (al et Tze., 2001) عليه
 باتجاه الركالت تتابع في والسرعه لخصما ركل و مهاجمة سرعة على القدرة الالعب أيضا وتعطي الخصم، مواجهة أو صد

  .النقاط تسجيل فرص من يزيد مما الخصم

 مستوى على هجوم تيرن سلب) ركلتي من كل ان إلى (2) رقم وجدول (1) رقم جدول من كل نتائج اشارت كما 
 إلى وصلت يةمئو  وبنسب الذكور عند والثالث الثاني الترين في جاءت (الوجه مستوى على هجوم تيرن وسلب البطن

 هجوم  كيك بوش الوجه، مستوى على هجوم تيرن سلب) ركلتي فجاءت اإلناث عند أما .التوالي عل (9.9% ،17.6%)
 ويعزو (%8.3 ،%17.8) إلى وصلت مئوية وبنسب والثالث، الثاني الترتيب في (البطن مستوى على األمامية بالرجل
 الخلفية بالرجل مقارنه والخصم، األمامية الرجل بين المسافه قرب بسبب ماميةاال بالرجل الركلة أداء سرعه الى ذلك الباحثان
 .الخلفية بالرجل الركل من قوه أقل تعتبر الركله هذه ولكن

 بالرجل الركل زمن من أقصر االمامية بالرجل الركلة زمن أن وجدوا حيث  (Hong & Luk, 2000( ذلك على ويؤكد 
 يبحث التي الهامه األمور من الركالت أداء سرعة يعتبر حيث الالعبين، عند مرتفعه أفضلية الركلة هذه يعطي مما الخلفية،

 .للخصم ةالمعاكس الدفاعات أو الضربات اديلتف الالعبين عنها

 من كل عند (البطن مستوى على االمامية بالرجل كليك بوش) ركلة استخدام في زياده هناك أن الباحثان الحظ كما 
 فيما الرابع، الترتيب في وجاءت (7.9)% الى الذكور عند الركله الستخدام المئوية النسبة وصلت حيث واإلناث، الذكور
 قورنت ما إذا جيده النسبة هذه وتعتبر .الثالث الترتيب في وجاءت اإلناث عند (%8.3) الى وصلت مئوية نسبة على حصلت
 حيث الحديثه التايكواندو متطلبات من الركلة هذه وتعتبر(.%2.02)الى وصلت حيث  (al et Tze., 2001) دراسة  بنتائج
 أسفل حساس يوجد حيث االلكتروني، الجديد التحكيم نظام هو ذلك في السبب ولعل االخيرة، اآلونه في الركلة تلك استخدام زاد
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 أشكال أحد اصبحت الركلة تلك أن إلى باإلضافه .االلكتروني للواقي القدم أسفل مالمسة عند نقاط بتسجيل لالعب يسمح القدم
 اإلنثنناء وضع في تكون الركبة أن وخصوصا الخصم هجوم مواجهة أو صد في الفرصه االعب يعطي حيث لالعبين الدفاع

 .االلكتروني الواقي منطقة إلى الخصم وصول يعيق مما الجسم أمام ومرفوعه

 الالعبين قبل من نهائيا تستخدم لم التي الركالت بعض هناك أن (2) رقم والجدول (1) رقم الجدول من ويتضح 
 باك الوجه، مستوى على هجوم كيك سايد باك الوجه، ومستوى البطن، مستوى على هجوم كيك تيرن سكرو) وهي والالعبات

 وماهو (الخلفية بالقدم كيك هوك الوجه، مستوى على الخلفية بالرجل هجوم كيك وتيرن الوجه، مستوى على انسحاب كيك سايد
 لعدم مشترك سبب هناك أن إلى يشير مما واإلناث الذكور من كل عند تستخدم لم الركالت تلك من االكبر النسبة أن ظمالح

 الركالت تلك جميع أن هو أولهما رئيسين، سببين إلى يعود إنما الركالت تلك استخدام عدم أن الباحثان ويرى .استخدامها
 من إضافيا مجهودا يتطلب ألنه سهال، أمرا ليس الرأس إلى الركالت توجيه أن معروف هو وما الوجه، أو الرأس منطقة باتجاه

 الضربات يتفادوا حتى وذلك وتغطيتها الرأس منطقة عن الذراعين باستخدام الدفاع يحاولوا ما عادة الالعبين أن كما الالعبين،
 التي الصعب التكنيك ذات الفنية الدورانية الركالت من تعتبر الركالت تلك أن هو الثاني والسبب المباراة، تنهي التي القاضيه
 على ويسقطه توازنه الالعب يفقد قد الركالت هذه أداء أثناء الدوران أن إلى باإلضافه استخدامها، العب أي على اليسهل
 يفقد تالركال هذه مثل في الدوران أن إلى باإلضافه نقطة، نصف خصم أي اإلنذار عقوبة على حصوله يعني مما األرض،
 .الوجه مستوى أو البطن مستوى على الركالت بعض لتلقي عرضة يجعله مما جسمه عن الدفاع على قدرته الالعب

 الركالت استخدام مرات لعدد المئوية النسبة أن إلى (2) ورقم (1) رقم الجدولين من كل نتائج اشارت كما 
 وصلت حيث الدفاعية، واإلستراتيجيات الركالت مقارنة جدا رتفعهم كانت واإلناث الذكور من كل عند الهجومية واالستراتيجيات

 وفيما ،(%17) إلى الدفاعية للركالت المئوية النسبة وصلت بينما (%83) إلى الذكور عند الهجومية للركالت المئوية النسبة
 ميوية نسبة لدفاعيةا الركالت حققت حين في (%86) إلى وصلت مئوية نسبة الهجومية الركالت حققت باإلناث، يتعلق
 منعت والتي اللعبة، قانون في التعديالت إلى يعود التايكواندو في الهجوم نسبة ارتفاع في السبب ولعل (%14) إلى وصلت
 حالة وفي ثواني، (10) من أقل خالل بالهجوم الالعبين القانون يلزم حيث ثواني، (10) من ألكثر السلبي اللعب من الالعبين

 .المباراة فترة طيلة الهجوم على الالعبين أجبر الذي األمر هذه (.نقطة نصف خسارة) باإلنذار الالعبين اقبيع الهجوم، عدم
 مما الحلبة في اللعب منطقة من الخروج وأحيانا للخلف، التراجع إلى أحيانا الخصم يجبر الخصم على الهجوم أن إلى باإلضافة
 اعتمده الذي اللعبة قانون حسب (2014) عام القانون في الجديده عديالتالت أن علما واالنذار، عقوبة إلى أيضا يعرضه
ن حتى المباراة لخسارة الالعبين يعرض  الدولي االتحاد  في انذارات (10) على حصول حالة في النتيجة في متقدم كان وا 
   .(Federation Taekwondo World, 2014(  المباراة

 المؤية النسبة وصلت حيث الهجومية واإلستراتيجيات الركالت أهمية على (al. et Casolino, 2012( ويؤكد 
 (.%8,4) الى وصلت مئوية نسبة على الدفاعية الركالت حصلت فيما (%91,6) إلى دراسته في الهجومية الركالت الستخدام
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 استخدام نسب كانت حيث للتايكواندو، الجديد القانون وبعد قبل اللعب استراتيجيات في والتغيير الفرق ويالحظ 
 إلى  (al et Tze., 2001) دراسة في وصلت حيث ما، نوعا متقاربة الدفاععية بالحركات مقارنة الهجومية الحركات

 وتعديل باختالفات اللعب استراتيجيات اختالف يؤكد وذلك .الدفاعيه للحركات (%42,8) و الهجومية للحركات (55,9%)
 .القانون

 البطن مستوى على الركالت الستخدام المئوية النسب أن نجد (3) رقم والشكل (1) رقم الشكل من كل إلى وبالنظر 
 فيما (%19) الوجه وركالت ،(%81) إلى الذكور عند البطن ركالت وصلت حيث الوجه، مستوى على الركالت من أعلى

 (.%37) الوجه وركالت (%63) إلى اإلناث عند البطن لركالت المئوية النسبة وصلت

 مقارنه البطن ركالت سرعه هو الوجه، بركالت مقارنه البطن ركالت نسبة ارتفاع في السبب أن إلى الباحثان ويشير 
, SooH) كل أشار حيث البطن، الترك من أكبر عضلي مجهود إلى تحتاج الوجه ركالت أن إلى باإلضافه الوجه، بركالت
2000 &  luk)  و (1995  ,Pieter &  Pieter) أداء عند بكثير أعلى والساق الفخد عضالت في العضلي النشاط أن إلى 
 مرتفع مستوى على الحفاظ أجل من البطن منطقة في الركل يفضلون الالعبين معظم فان لذلك .الرأس مستوى على الركالت

 .المباراة في ممكنة زمنية فترة الطول األداء من

 الركالت، أداء تتابع في أكبر وسرعة فرصة الالعبين يعطي البطن، منطقة على الركالت استخدام أن إلى باالضافة 
 بعد الوجه ركالت استخدام أن إال الوجه، ركالت عن البطن ركالت تفوق من وبالرغم النقاط، تسجيل فرص زيادة بالتالي

 تزايد في الركالت تلك استخدام جعل واحدة، نقطه من بدال نقاط ثالث الوجه ركلة أعطت والتي (2007) عام القانون تعديالت
 قورنت ما إذا مرتفعه نسب وهي (%37) إلى اإلناث وعند (%19) الى الذكور عند الدراسه في وصلت حيث مستمر

 الوجه وركالت (%91,4) إلى (al et Tze., 2001) دراسة في البطن ركالت وصلت حيث (2007) عام قبل بالدراسات
 .وبعده القانون تعديل قبل الوجه ركالت أهمية بين الفرق هنا ويالحظ (8,6%)

 من أعلى الخلفية بالرجل الركالت الستخدام المئوية النسب أن إلى (4) رقم والشكل (2) رقم الشكل من كل أشار كما 
 الرجل ركالت حصلت بينما (%46) إلى الذكور عند الخلفية الرجل ركالت وصلت ثحي األمامية، الرجل باستخدام الركالت
 (%46) األمامية الرجل وركالت (%52) على اإلناث عند الخلفية بالرجل الركالت حصلت حين في (%43) على األمامية
 حيث الدفع، وقوة الركالت تلك عةسر  عن الناتج الركالت تلك قوة إلى الخلفية بالرجل الركالت نسبة ارتفاع الباحثان ويعزو
 النظام ضبط يتم حيث النقاط، تسجيل يتم حتى معينة بقوة الصدر واقي ركل الى التسجيل في الجديد اإللكتروني النظام يحتاج

 .والالعبات الالعبين أوزان من وزن لكل القوة من معين مستوى على االلكتروني

 ٪) إلى وصلت حيث الخلفية بالرجل الركالت استخدام نسبة ارتفاع على (al. et Casolino, 2012( ويؤكد 
  (al et Tze., 2001) دراسة في الخلفية بالرجل الركالت وصلت كما (.%5,6) على حصلت األمامية القدم بينما (94,4
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 على الخلفية بالرجل الركالت تفوق من الرغم وعلى مالحظ ماهو (.%24,1) إلى األمامية بالرجل والركالت (%75,9) إلى
 إلى الذكور عند وصلت حيث األمامية، بالرجل الركالت استخدام نسب في زيادة هناك ن إال، األمامية، بالرجل الركالت

 حصلت حيث (al. et Casolino, 2012) من بكل قورنت ما اذا مرتفعه نسبة وهي (%39) االناث عند بينما (43%)
 الرجل ركالت حصلت  (al et Tze., 2001) دراسة وفي (%5,6) إلى وصلت مؤية نسبة على االمامية رجلبال الركالت
 ثالث على الحصول أجل من الوجه ركالت في األمامية الرجل استخدام كثرة الى ذلك الباحثان ويعزو (%24,1) على األمامية

 .القانون تعديالت بعد نقاط

 جيد نسبة سجل النقاط تسجيل في اليد لكمة استخدام أن نجد (2) رقم والجدول (1) رقم الجدول الى بالنظر وأخيرا 
 ولعل (%1.9) إلى اإلناث عند وصلت بينما (%7.4) إلى الذكور عند وصلت حيث السابقة، بالدراسات مقارنه ومرتفعة
 حالة في وخصوصا الالعبين قبل من والمستخدمة المعتمدة الدفاعية التكتيكات من أصبحت اليد لكمة أن ذلك في السبب

 مؤثرة تكون قد الصدر، واقي على قوية لكمة توجيه في فرصة الالعب يعطي مما الخصم، رجل ورفع (كيك البوش) استخدام
  .واحده قدم على وارتكازه القدمين إلحدى رفعه بسبب توازنه اختالل إلى تؤدي وقد الخصم قي

 

 :اإلستنتاجات

 :يلي ما الباحثان استنتج الدراسة نتائج ضوء في

 .واإلناث الذكور ن كل عند أهمية األكثر الركلة هب (البطن مستوى على الخلفية بالرجل كيك تيرن) ركلة تعتبر .1

 .واإلناث الذكور عند الوجه ركالت من وتفضيال إستعماال األكثر هي البطن إلى الموجهة الركالت تعتبر .2

 .واإلناث الذكور عند فاعليةالد بالركالت مقارنة الهجومية الركالت إستخدام نسبة إرتفاع .3

 تعديالت بسبب الوجه ركالت استخدام في كبيرة زيادة هناك أن إال الوجه، ركالت علي البطن ركالت تفوق من الرغم على .4
 .نقاط ثالث الوجهة ضربات أعطت التي القانون

 .نهائيا تستخدم لم الركالت بعض هناك .5

 .الصدر واقي إلى جهةالمو  اليد لكمة باستخدام الالعبين إهتمام زيادة .6
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 :التوصيات

ستنتاجاتها الدراسة نتائج ضوء في  :يلي بما الباحثان أوصى وا 

 .الوجه بركالت اإلهتمام بزيادة والمدربين الالعبين توجيه .1

 .أبدا تستخدم لم التي بالركالت واإلهتمام الركالت في أكثر بشكل بالتنويع اإلهتمام .2

 .والهجومية الدفاعية اإلستراتيجيات كإحدى الصدر بلكمة اإلهتمام .3

 .والعالمية واإلقليمية الدولية اإلتحادات كافة على الدراسة نتائج تعميم .4
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Abstract  

The aim of this study was to determine the relative importance of Taekwondo kicks in the world 

championship in Russia (2015). Researchers and a group of assistants attended competitions and 

analyze the matches of the quarter final and a semifinal and the final of all weights (male and fe-

male), the number of matches was(112) matches, representing (12.61%) of (888) games.  

The results indicated that the kick (Tern kick background man attack on the level of the abdomen) 

achieved the highest rate of recurrence in males and females, and arrived at the male to (34.02%), 

while females reached to (38.7%), Also (Tern attack on the level of the abdomen and Tern attack 

on face level) came in second and third respectively in males and percentages reached (17.6%, 

9.9%), respectively. As for the female (Tern attack on the face level, Bush kick front attack on 

the level of the abdomen) in second and third respectively, and the percentages reached (17.8%, 

8.3%), respectively. The results also indicate that the following kicks (screw Tern kick attack on 

the face level, back Side Kick attack on the face level, back Side Kick on the face level) it was 

not used in males and females. And the percentage of the number of times the use of kicks and 

offensive strategies for both males and females is very high compared with kicks and defense 

strategies, reaching the percentage of offensive kicks among the males was (83%) And among the 

females was (86%), while its percentage of defensive kicks among the males was (17 %) and 

(14%) among the females. The results also show the percentages for the use of kicks to the abdo-

men higher level of kicks to the face level, reaching the abdomen kicks among the males was 

(81%), and kicks in the face (19%) while reaching the percentage of kicks in the abdomen among 

the females was (63%) and kicks in the face (37%). 

The researchers concluded that kicks offensive and especially directed to the abdomen is the most 

widely used at each of the males and the females, as there is an increase in the use of facial kicks 

after the role changes. The researchers recommended that interest of face kicks. 

 

 

 

Keywords: Martial Art, Face kicks, Attack Strategy  
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