
 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

842 
 

تأثير منهج تدريبي بتموج حمل متباين الشدة والحجم في بعض المتغيرات البدنية 
والوظيفية ومستوى األداء الفني لبعض مسكات الوقوف لمصارعي الرومانية 

 الشباب
 

 محمد رشيد لطيف  ران            . م قاسم مهدي شمأ . م . د جمال محمد شعيب        م 
 ملخص البحث 

إعداد منهج تدريبي بتموج حمل متباين الشتتتدة والحجم في بعض المتغيرات  دف البحث إلىه     
البدنية والوظيفية ومستتتتتتتتتتوى األداء الفني لبعض مستتتتتتتتتتكات الوقوف لًلعبي المصتتتتتتتتتتارعة الرومانية 

ك ألن وذل على متغيرات البحث المستتتتتتتتتخدمة ، وكذلك التعرف على تأثير هذا المنهجالشتتتتتتتتباب ، 
يثتتة في التتتدريتتب الريتتاضتتتتتتتتتتتتتتي تركزت على الكثير ممتتا يخص العمليتتة التتتدريبيتتة االتجتتاهتتات الحتتد

للريتاضتتتتتتتتتتتتتتين ومنهتا الحجوم التتدريبيتة والتي من خًللها يمكن تطوير القدرات البدنية واألداء الفني 
والذي من خًللها تحدث تغيرات فستتتتتيولوجية وصتتتتتوالا لدرجة التكيف لألجهزة الوظيفية للجستتتتتتم من 

يبيتتة أو األيتتام التتتدريبيتتة او المرحلتتة التتتدريبيتتة من خًلل طرائق متعتتددة منهتتا خًلل الجرعتتة التتتدر 
الزيادة في عدد الوحدات التدريبية في االسبوع أو الزيادة في الحجم التدريبي في الوحدات التدريبية 

 وبنفس الشدة المستخدمة في االسبوع الماضي .
مصارعة من قوة وسرعة في األداء فضًلا عن ونظراا للتطور الكبير الذي وصلت اليه لعبة ال     

حاجة المصارعين إلى لياقة بدنية عالية ، وهذا يعني التكامل بين األداء البدني والفني والخططي، 
وهذا األمر يتطلب وصول المصارعين إلى تكيف وظيفي يمكنه من األداء الجيد خًلل النزال ، 

لتدريبية المختلفة التي يمكن التحكم فيها عند فهم وهذا ال يتم إال من خًلل التموج في األحمال ا
طبيعة اللعبة ومتطلباتها والذي ينعكس ايجابياا على األداء البدني الذي يساهم في األداء المهاري 
والخططي، لذلك أصبح  تقنين الحمل ضرورة واجبة لًلرتقاء بالمستوى الرياضي وتحقيق أفضل 

ار تصميم وتم اختي التجريبي لمًلئمته لحل مشكلة البحث إذ استخدم الباحثون المنهج النتائج،
عينة البحث  إذ تكونت ،االختيار المجموعتان المتكافئتان ذات االختبارين القبلي والبعدي عشوائية

( كغم وبواقع )  00  – 00المصارعة في محافظة ديالى لفئة الشباب للفئة الوزنية )  من العبي
( العبين مصارعة لكل وزن فضًلا  1( مصارعين )  0ة ) ( العب مصارعة ، كل مجموع 21

عن استخدام الوسائل واألدوات واألجهزة المناسبة ، وتم إجراء تجربة استطًلعية وكذلك إجراء 
االختبارات القبلية، وتطبيق المنهج التدريبي المعد من قبل الباحثون، ثم إجراء االختبارات البعدية، 

ت ومعالجتها إحصائيا، ومن ثم عرضها وتحليلها ومناقشتها ، واستنتج وبعد ذلك تم تفريغ البيانا
من قبل الباحثون له دور فعال في تطوير القدرات البدنية الباحثون أن المنهج التدريبي المعد 
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المنهج التدريبي المعد من قبل الباحثون  ، وأن الخاصة ومستوى األداء لبعض مسكات الوقوف
 م والشدة في األحمال التدريبية والضرورية لتطبيقه اثر بشكل ايجابي فيوفقاا لتموج متباين الحج

يوصي و لدى أفراد المجموعة التجريبية،  تطوير الجانب الوظيفي للجسم وحدوث تكيف ألجهزة الجسم
 ،صارعين في تدريبات الم المنهج التدريبي المعد من قبل الباحثونضرورة استخدام الباحثون إلى 

 الحمال التدريبية ملبية لحاجات وقدرات المصارعين .يجب ان تكون او 
The impact of a training curriculum with different degrees of intensity and size in 

some physical and functional variables and the level of technical performance of 

some of the stands for the young Romanian youth 

 
A . Prof. Jamal Mohammed Shuaib  A.T. Qasim Mahdi Shamran  Mohammed 

Rashid  

Research Summary 

     The objective of the research is to prepare a training curriculum with varying 

degrees of intensity and size in some physical and functional variables and the level of 

technical performance of some of the stands for young Romanian wrestling players, as 

well as the impact of this approach on the research variables used because the recent 

trends in sports training focused on much The training process for athletes, including 

training volumes, through which the physical abilities and technical performance can 

be developed through which physiological changes occur to the degree of adaptation 

to the functional organs of the body through the training dose or the training days or 

Training phase through various methods, including the increase in the number of 

training units per week or the increase in training volume in training units and with the 

same intensity used in the past week .                                            
     Due to the great development of the wrestling game of strength and speed in 

performance as well as the need for wrestlers to the fitness of high, and this means the 

integration of physical performance, technical and plan, and this requires the arrival 

of wrestlers to adapt to the functionality of the performance can be good during the 

descent, Through the culmination of different training loads that can be controlled 

when understanding the nature of the game and its requirements, which reflected 

positively on the physical performance, which contributes to the performance of skill 

and plan, so the rationing of pregnancy has become a necessity to upgrade the level of 

sport and achieve the best results, The experimental sample was composed of wrestling 

players in Diyala governorate for the youth category of the wazaniya class (60 - 66) kg 

and 12 wrestling players, each group (6) (3) Wrestling players for each weight as well 

as the use of appropriate means, tools and devices. A pilot experiment was carried out, 

as did tribal tests, the application of the training curriculum prepared by the 

researchers, and then the tests of the dimension. P The researchers concluded that the 

training curriculum prepared by the researchers has an effective role in the 

development of physical abilities and the level of performance of some parking stands. 

The training curriculum prepared by the researchers according to the variance of size 

and intensity in the training loads and necessary for its application positively affect the 

development of the side. The researchers recommend the use of the training curriculum 

prepared by the researchers in the wrestler's training, and the training loads must meet 

the needs and abilities of the wrestlers .   
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 المقدمة   – 1
يعد التدريب الرياضي واحداا من العلوم التي تم توظيفها من قبل المختصين لخدمة االنجاز  

تفق إذ اتخذت العملية التدريبية شكًلا وهيكًلا تنظيمياا ي المختلفة،الرياضي في األلعاب الرياضية 
أضاف  وأن هذا التطور ب،التدريمع حالة التطور الجديد لألساليب والوسائل المستخدمة في عملية 

 لتخصصي،االكثير من هذه األساليب الحديثة والجديدة بما يلتزم مع طبيعة الفئة العمرية والنشاط 
 والتي لها تأثير مباشر لًلرتقاء بالمستوى المهاري والبدني والوظيفي والخططي .

 داا من قبلوتعد لعبة المصارعة واحدة من األلعاب الرياضية التي القت اهتماما متزاي
المختصين سعياا منهم إلى تطور هذه اللعبة من خًلل رفع مستويات الًلعبين في جميع نواحي 
اإلعداد المختلفة " وبما إن األداء المهاري  واألداء الخططي يعتبران العاملين األساسين إال أن 

عي ، المولى ) الربي      اإلعداد البدني ) عناصر اللياقة البدنية ( تعد الجسر الذي يربط بينهما " ،
( ، لذا فأن هذا االهتمام والتكامل بين األعداد المهاري والخططي والبدني جاء  22:  2900: 

 نتيجة التخطيط العلمي السليم للمراحل التدريبية والذي يؤدي أيضاا إلى تحقيق اإلنجاز .
ة متقدمة في المستويات كافمن أجل تحقيق اإلنجازات الرياضية والوصول إلى المراكز ال" و      

وسائل ترفع من مستوى أدائهم إلى الحد الذي يفوق قدراتهم الفردية ، ولكي يحقق البد من وجود 
الرياضيون طموحاتهم للوصول إلى المستويات العليا البد لهم من اللجوء إلى زيادة األحمال التدريبية 

أن االداء العالي لهذه اللعبة بحاجة  ( ، إذ 11:  1021وجرعاتها " ) القيسي ، جمال شعيب : 
الى متطلبات بدنية خاصة لها االثر المباشر بنجاح أداء المسكات الفنية أثناء النزال ، وباألخص 
المسكات التي تؤدى من وضع الوقوف المتعددة والمختلفة االتجاهات والتي من خًللها يحصل 

 ائها .المصارع على النقاط الفية العالية في حالة نجاح أد
من خًلل مًلحظة الباحثون كونهم من المختصين في لعبة المصارعة وتكمن مشكلة البحث      

، إذ الحظوا ان اغلب المدربين يركزون على أجراء وحدتهم التدريبية خًلل مرحلة االعداد الخاص 
مية أو و بشكل تكون متساوية الحجوم وبإيقاعات تدريبية واحدة سواء خًلل الوحدة التدريبية الي

االسبوعية أو الشهرية ، لذا أرتائ الباحثون دراسة هذه المشكلة من خًلل إعداد منهج تدريبي بتموج 
سعياا منهم في تطوير الجانب البدني والوظيفي ومستوى األداء الفني  متباين الشدة والحجم حمل

 . لبعض مسكات الوقوف لمصارعي الرومانية    الشباب
حث المجال البشري من مصارعوا الرومانية الشباب في محافظة ديالى وشملت مجاالت الب     

 12( كغم ، والمجال الزماني كان للفترة من   00  – 00سنة للفئة الوزنية )  (10 – 20)أعمار 
، أما المجال المكاني فكان في قاعة المركز التدريبي  1022/  0/  21ولغاية     1022/  1/ 

 المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية . –بعقوبة  –ى للمصارعة في محافظة ديال
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جراءاته الميدانية  - 1  منهجية البحث وا 
 منهج البحث 1 - 2

إن المنهج التجريبي " يمثل االقتراب األكثر صدقاا لحل العديد من المشكًلت العلمية بصورة      
 ( . 122: ص  2999علمية ونظرية " ) عًلوي ، أسامة كامل : 

عة مشكلة لمًلءمته طبي المتكافئتين( )المجموعتينبأسلوب وعليه استخدم الباحثون المنهج      
حيث  احد،و فهو " محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير  البحث،

 يسي:الكبرافع  الشوك، )نورييقوم الباحث بتطويره أو تغيره بهدف تحديد وقياس تأثيره العلمي " 
 . (10ص  :1004

 عينة البحث  2 – 2 
اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مصارعي الرومانية الشباب في قام الباحثون ب     

( كغم ، إذ بلغ عددهم  00  - 00( سنة للفئة الوزنية )  10 – 20محافظة ديالى أعمار ) 
وائياا بطريقة القرعة إلى مجموعتين ( مصارع ، وتم توزيعهم عش 10( مصارعاا من مجموع )  21) 

( لكل وزن ، وبذلك شكلت نسبة  1( مصارعين لكل مجموعة )  0تجريبية وضابطة وبواقع ) 
،  2،  1،  1،  2( من المجتمع االصلي ، وبطريقة القرعة تم سحب األرقام )  % 00العينة ) 

،  22،  20،  0،  1،  4 ( كغم عشوائياا واألرقام ) 00( من قبل المصارعين وزن )  9،  0
(  0 – 2( كغم أيضاا عشوائياا ، وبعد ذلك مثلت االرقام من )  00(  المصارعين وزن )  21

النوع من االختيار " ( المجموعة الضابطة ، وبهذا  21 – 2المجموعة التجريبية واالرقام من ) 
ديلجي : نة المختارة " ) قنيعطي الباحث فرصة متساوية لكل أفراد المجتمع بان  يكونوا ضمن العي

2999  :241  ). 
 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  3 – 2
 وسائل جمع المعلومات 1 – 3 –2

المصادر العربية واألجنبية والدراسات المشابهة والمقابًلت الشخصية والمًلحظة واالختبارات      
 . فريق العمل المساعدوالقياسات و 

 دوات واألجهزة المستخدمة في البحث األ 2 – 3 –2
ميزان طبي لقياس الوزن ) كغم ( صيني الصنع وشريط لقياس الطول وساعة توقيت عدد )      
 ( زوج 21( وحذاء مصارعة عدد )  21مايو مصارعة عدد ) ( وصافرة وبساط مصارعة و  1
 ( . 2د ) عد  DELL( وحاسبة البتوب نوع 2)    CATIGAحاسبة يدوية علمية نوع و 
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 تحديد متغيرات البحث واختباراتها  4 - 2
قام الباحثون بتحديد متغيرات البحث واختباراتها التي يحتاجها العبي المصارعة الرومانية       

 الشباب وفقاا لخبرتهم الميدانية المحلية والدولية في مجال لعبة المصارعة وهي :
 رية واختباراتهاتحديد المتغيرات البدنية والمها  1 – 4 - 2
أداء مسكة االسقاط الجانبي أرضا من وضع الوقوف  لقياس القوة االنفجارية في أداء المسكة  .2

  . 
سقاط الخصم أرضا من وضع الوقوف لقياس القوة المميزة  .1 أداء مسكة الدخول من تحت اإلبط وا 

 بالسرعة في أداء المسكة .
 ياس تحمل القوة في أداء المسكة . أداء مسكة الرمي من فوق الظهر من وضع الوقوف لق .1
أداء مسكة إسقاط الخصم إلى الجانب من وضع الوقوف لقياس مستوى األداء الفني في أداء  .4

 المسكة 
 تحديد المتغيرات الوظيفية واختباراتها    2 – 4 - 2

 اختبار  قياس النبض قبل الجهد . .2
 اختبار قياس نسبة حامض الًلكتيك بالدم . .1

 ات المستخدمة بالبحث االختبار  5 – 2 
تعد االختبارات من الوسائل المهمة للتقويم في جميع المجاالت العامة بشكل عام وفي مجال       

التربية البدنية وعلوم الرياضية بشكل خاص لهذا فان " اختيار االختبارات يجب ان يكون في ضوء 
 ( . 100:  1002األغراض التي من اجلها يتم التنفيذ " ) إبراهيم : 

من حيث نوع المسكة ، وقد (  12:  2994تم تعديل االختبارات العائدة الى ) الكبيسي :      
قام الباحث بإجراء األسس العلمية لًلختبارات وقد تمتعت االختبارات جميعها بالصدق والثبات 

 . والموضوعية 
واحدة بأقل زمن  رةالوقوف لماختبااار أداء مسكة االسقاط الجانبي أرضا من وضع  1 – 5 – 3

 .  ( 57:  1004الكبيسي :  ممكن )
  قياس القوة االنفجارية في أداء المسكة .  الغرض من االختبار : 
بساط مصارعة ، مايو مصارعة ، حذاء مصارعة ، صافرة ، ساعة توقيت األدوات المستخدمة : ) 

. ) 
المختبر والًلعب المنافس  من وضع الوقوف وجهاا لوجه والتماسك بين الًلعبوصف األداء : 

 وعند إعطاء إشارة البدء بالصافرة يبدأ الًلعب المختبر بتنفيذ المسكة .  
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 شروط االختبار : 
 ت يجب أن يكون الًلعب المنافس بنفس الوزن مع الًلعب المختبر . 2
 ت تعطى محاولتين لًلعب المختبر وتحتسب األفضل منهما . 1
 من ممكن في أداء المسكة ألفضل محاولة .يسجل اقل ز طريقة التسجيل :   
سقاط الخصم أرضا من وضع الوقوف  اختبااار 2 – 5 – 3 أداء مسكة الدخول من تحت اإلبط وا 

 .   ( 57:  1004الكبيسي :  ( ثانية ) 11خالل ) 
 قياس القوة المميزة بالسرعة في أداء المسكة . الغرض من االختبار : 
مصارعة ، مايو مصارعة ، حذاء مصارعة ، صافرة ، ساعة توقيت  بساطاألدوات المستخدمة : ) 

 . ) 
من وضع الوقوف وجهاا لوجه والتماسك بين الًلعب المختبر والًلعب المنافس  وصف األداء :

عودة إلى بصورة كاملة وال وعند إعطاء إشارة البدء بالصافرة يبدأ الًلعب المختبر بتنفيذ المسكة
(  20وتنفيذ المسكة مرة أخرى محاوالا تكرارها اكبر عدد ممكن خًلل )  الوضع األول ) الوقوف (

 ثانية .  
 شروط االختبار : 

 ت يجب أن يكون الًلعب المنافس بنفس الوزن مع الًلعب المختبر . 2
 ت أي توقف يكون من ضمن وقت االختبار . 1

 ثانية .   20احتساب عدد المسكات الصحيحة خًلل  طريقة التسجيل :
( ثانية  61اختبار أداء مسكة الرمي من فوق الظهر من وضع الوقوف  خالل )  3 – 5 – 3
   ( . 57:  1004الكبيسي :  )

 قياس تحمل القوة في أداء المسكة . الغرض من االختبار : 
 .  توقيت(ساعة  صافرة، مصارعة،حذاء  مصارعة،مايو  مصارعة، )بساط المستخدمة:األدوات 

 وصف األداء :  
من وضع الوقوف وجهاا لوجه والتماسك بين الًلعب المختبر والًلعب المنافس وعند إعطاء إشارة 
البدء بالصافرة يقوم الًلعب المختبر بتنفيذ المسكة والعودة إلى الوضع لتنفيذ المسكة مرة أخرى 

 ( ثانية . 00محاوالا تكرارها اكبر عدد ممكن خًلل ) 
 شروط االختبار : 

 ن الًلعب المنافس بنفس الوزن مع الًلعب المختبر . ت يجب أن يكو 2
 ت أي توقف يكون من ضمن وقت االختبار . 1

  .  ( ثانية .  00احتساب عدد المسكات الصحيحة خًلل ) طريقة التسجيل : 
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 اختبااااااار أداء مسااااكااااة إسقاط الااخصااام إلااااى الجانااب ماااان وضااااع  4 – 5 – 3
 . (  57:  1004لكبيسي : ا الوقوف)

 تقويم المستوى المهاري في أداء المسكة . الغرض من االختبار : 
 بساط مصارعة ، مايو مصارعة ، حذاء مصارعة ، صافرة  . األدوات المستخدمة : ) 

 وصف األداء : 
 ةمن وضع الوقوف وجهاا لوجه والتماسك بين الًلعب المختبر والًلعب المنافس وعند إعطاء إشار 

 البدء بالصافرة يبدأ الًلعب المختبر بتنفيذ المسكة .  
 شروط االختبار : 

 ت يجب أن يكون الًلعب المنافس بنفس الوزن مع الًلعب المختبر . 2
 ت تعطى محاولة واحدة فقط لًلعب المختبر . 1

 طريقة التسجيل : 
 ت تقويم المستوى المهاري من قبل المقومين من ذوي االختصاص . 2
 ء)الجز عشر نقاط ألفضل أداء فني مقسمة وفقاا ألجزاء المسكتتتتتة  (20)تم االتفاق على إعطاء ت 1

تم إ   ،نقاطثًلث  (1)ثًلث نقاط والجزء الختامي  (1)أربع نقاط والجزء الرئيسي  (4)التحضيري 
وعرضها على السادة المقومين من ذوي االختصاص بحيث  (CD)تصوير أداء المسكة في قرص 

 واحد منهم عليه تقويم جزء من أجزاء المسكة ) الجزء التحضيري والرئيسي والختامي ( . كل
 اختبار  قياس النبض والضغط 5 – 5 – 3

 (  rossmaxتم قياس النبض والضغط  بواسطة جهاز الكتروني ) 
 : قياس النبض .  الغرض من االختبار

 ( ، كرسي ذات مسند . rossmax ): جهاز  األدوات
: يوضع الجهاز  على الساعد األيسر لًلعب ويربط بواسطة حزام خاص به ، ترفع يد  اءاألد

الًلعب على مستوى قريب من القلب ، ثم يقاس النبض والضغط بواسطة زر في الجهاز يتحكم 
 في التصفير والقياس . 

 اختبار قياس نسبة حامض الالكتيك بالدم  6 – 5 – 3
ًلكتيك في الدم قبل جهد المنافسة ) صراع جولتين ( كل جولة استعمل جهاز قياس حامض ال     

دقيقتان يفصلهما ثًلثون ثانية استراحة ، إذ تم وخز السبابة للمصارع وأخذ قطرة من دم المصارع 
وتثبيت نسبة حامض الًلكتيك في استمارة خاصة أعدت لهذا الغرض نسبة حامض الًلكتيك 

تهاء جهد المنافسة ) صراع جولتين ( ، وقد تم بمساعدة بالملي مول وبعد خمس دقائق متتتن ان
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الكادر الطبي المساعد ، إذ استخدم جهازين لقياس نسبة حامض الًلكتيك لكًل المصارعين وذلك 
 لضبط وقت القياس . 

 المعامالت العلمية لالختبارات   6 – 1
 صدق االختبار  1 – 6 – 2

قياس ما وضع من اجله أو السمة المراد   قياسها "  يعرف الصدق " بأنه قدرة االختبار على     
 ( . 10:  2992) الغريب : 

وقد استخدم الباحثون معامل الصدق الذاتي عن طريق ) ناتج جذر معامل الثبات ( حيث      
( عند درجة حرية  0012كانت نتائج القيم المحسوبة جميعها أعلى من القيمة الجدولية والبالغة ) 

  ( مما يدل على صدق جميع هذه االختبارات . 0.01ى داللة ) ( ومستو  20) 
 ثبات االختبار 2 – 6 – 2

الثبات هو " االتساق في النتائج وُيَعدُّ ثابتاا إذا حصلنا منه على نفس النتائج  يعرف االختبار      
 ( . 29:  2909) مجيد :  عند اعاده تطبيقه على نفس األفراد في نفس الظروف "

 (21)د طبق الباحثون االختبارات المختارة على عينة التجربة االستطًلعية والبالغ عددهم وق     
ل ثم تم استخرج معام ستة أيام،وأعيد تطبيق هذا االختبار بعد  ،1022/  1/  12مصارع في يوم 
ن مبين نتائج االختبارين إذ كانت نتائج القيم المحسوبة جميعها أعلى  )بيرسون(االرتباط البسيط 

( مما دل  0.01وتحت مستوى داللة )  (20)عند درجة حرية  (0.12)القيمة الجدولية والبالغة 
 تمتع بدرجة ثبات عالية .على أن جميع االختبارات ت

 موضوعية االختبار  3 – 7 – 2
تعني الموضوعية " عدم اختًلف المقدرين في الحكم على شيء ما أو على موضوع معين "      

 ( . 10 :2999 :حسين )مصطفى
تأشير استعان الباحثون بحكمين ل ولغرض الحصول على موضوعيه االختبار المعني بالبحث      
 الرتباط،اوبعد معالجة نتائج كل من الحكمين إحصائياا من خًلل استخراج معامل  االختبارات،نتائج 

 (20)عند درجة حرية  (0012)ظهرت أن جميع القيم المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية البالغة 
 ( مما يدل على موضوعية جميع هذه االختبارات .  0.01ومستوى داللة ) 

 إجراءات البحث الميدانية  1 – 2
إن إجراءات البحث تمثلت باالختبارات القبلية والمنهج التدريبي المستخدم فضًلا عن       

 .االختبارات البعدية لعينة البحث
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 ي االختبار القبل 1 – 1 – 2
تم إجراء االختبارات القبلية لعينة البحث خًلل يومين في قاعة المركز التدريبي للمصارعة      

بعد تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات من حيث الزمان والمكان واألدوات المستخدمة وطريقة 
ي يوم االربعاء فإذ تم اختبار القدرات البدنية ومستوى األداء الفني  المساعد،التنفيذ وفريق العمل 

  .1022/  0/  0المصادف واالختبارات الوظيفية في يوم الخميس  ،1022/  0/  2المصادف 
 المنهج التدريبي  2 – 1 – 2

بعد اطًلع الباحثون على كثير من المصادر العلمية المتوافرة في مجال علم التدريب ولعبة      
تم إعداد المنهج التدريبي من قبل براء المصارعة والمقابًلت الشخصية مع بعض السادة الخ

الباحثون هدفه االرتقاء في بعض المتغيرات البدنية والوظيفية ومستوى األداء الفني لبعض لمسكات 
وقد  ( كغم ، 00 - 00( للفئة الوزنية )  10 – 20الوقوف لمصارعي الرومانية الشباب أعمار ) 
لتدريبية وفقاا وتم تحديد الشدة ايبية وفقاا لتقسيماتها ، تم فيه مراعاة األمور المتعلقة بالوحدة التدر 

ثًَل وكذلك تحديد الحجم المراد العمل به ، فم، لطرائق التدريب الفتري المرتفع الشدة والتكراري 
( ، أما في األسبوع الثاني يكون معدل الشدة   % 01خًلل األسبوع األول يكون معدل الشدة ) 

لتدريب خًلل األسبوع يكون أكبر ، أما األسبوع الثالث فتزداد شدة ( ولكن حجم ا % 01كذلك ) 
( بنفس اسلوب االسبوع األول ، وفي االسبوع الرابع يتم النزول في الشدة  % 90التدريب إلى ) 

بنفس اسلوب األسبوع الثاني وهكذا لبقية فترة التجربة ، أما فترات الراحة فقد تم إعطاؤها وفقاا لتلك 
ذ المنهج وبعدها قام الباحثون بتنفي  جام وطريقة التدريب للحصول على أفضل النتائجالشدة واألح

وقد ،  1022/  0/  1ولغاية   1022/  0/  20التدريبي على المجموعة التجريبية للفترة من  
 تضمن المنهج التدريبي على ما يلي : 

وحدات تدريبية في األسبوع الواحد (  0( اسابيع وبواقع )  0. استغرق تطبيق المنهج التدريبي )  2
( وحدة تدريبية تم تنفيذها في فترة  40ويوم الجمعة راحة وبذلك بلغ عدد الوحدات التدريبية ) 

  .اإلعداد الخاص
( أي ثًلثة أسابيع صعود واألسبوع الرابع نزول  2:  1. استخدم الباحثون مبدأ التدرج بالحمل )  1

ية اسبوعية حسب التسلسل خًلل كل شهر تدريبي ، ففي الشهر ، إذ بدأ التدريب بصعوبة تدريب
، أما في الشهر الثاني  (  % 01،  % 90،  % 90،  % 01األول تكون الشدة االسبوعية ) 

  ( . % 91،  % 200،   % 91،  % 91تكون ) 
ى ل. أعتمد الباحثون على الجزء الرئيسي في حساب صعوبة الوحدة التدريبية لضمان وصولها إ 1

 د( 00)إذ كان وقت الجزء الرئيسي في األسبوع االول من كل شهر  القياس،المستوى الحقيقي في 
 د ( .  20أما في األسبوع الثاني الذي يخص زيادة الحجم يكون وقته ) 
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 االختبارات البعدية  3 – 1 – 2
ارات البعدية االختببعد االنتهاء من تطبيق المنهج التدريبي ألفراد عينة البحث أجرى الباحثون   

لعينة البحث كذلك في يومين في قاعة المركز التدريبي للمصارعة وقد حرص الباحثون على توفير 
قدرات البدنية إذ تم اختبار ال البحث،كافة الظروف والمتطلبات التي تم فيها االختبار القبلي لعينة 

الختبارات الوظيفية في يوم وا ،1022/  0/  1ومستوى األداء الفني في يوم السبت المصادف 
 .  1022/  0/  0المصادف االحد 
  الوسائل اإلحصائية  0 – 2   
(  T-testاختبار )  معامل االلتواء . .  الوستتتتتتتتتيط.  االنحراف المعياري الوستتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتابي . 

م عايد كريالتطور )( للعينات المستتتتقلة . قانون نستتتبة  T-testللعينات غير المستتتقلة . اختبار ) 
 ( . 221 – 200- 240- 49-19 :1009 الكناني:

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  – 3
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات البدنية والوظيفية ومساااااتوى األداء  1 – 3 

 لبعض مسكات الوقوف في المصارعة الرومانية للمجموعة التجريبية وتحليلها ومناقشتها .
بين قيم األوسااااااط الحساااااابية واالنحرافات المعيارية بين نتائج االختبارين القبلي ( ي 1جدول ) 

والبعادي للمتغيرات الباادنياة والوظيفياة ومساااااااااتوى األداء لبعض مساااااااااكااات الوقوف للمجموعااة 
 التجريبية 

 
  االختبارات المستخدمة

 وحدة القياس

  المجموعة التجريبية
 قيمة
 (T ) 

 المحسوبة

 
 داللة الفروق

 االختبار البعدي الختبار القبليا

 ع -س ع -س

اختبار أداء مسكة االسقاط 
الجانبي لقياس القوة االنفجارية 

 في أداء المسكة
 2.666 ثانية

 
1.712 
 

1.113 
 

1.204 
 

1.103 
 معنوي 

اختبار أداء مسكة الدخول من 
تحت اإلبط لقياس القوة المميزة 

 بالسرعة في أداء المسكة
 6 عدد مرات

 
1.264 
 

11.666 
 

1.166 
 

0.761 
 معنوي 

اختبار أداء مسكة الرمي من 
فوق الظهر لقياس تحمل القوة 

 في أداء المسكة
 16 عدد مرات

 
2.656 
 

21.5 
 

3.631 
 

11.241 
 

 معنوي

 معنوي 6.353 1.316 61.666 2.332 66.333 ن / د اختبار قياس النبض قبل الجهد
اختبار قياس نسبة حامض 

 تيك بالدمالالك
ملي مول / 

 معنوي 6.143 1.411 11.033 1.433 11.133 لتر
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 (   5( ودرجة حرية )  1.15تحت مستوى داللة ) (  2.57 ( الجدولية ) Tقيمة )    
( نتائج متغيرات البحث البدنية والوظيفية ومستوى األداء الفني لبعض مسكات 2يبين الجدول )     

 النفجاريةاالوقوف في االختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية ، ففي اختبار قياس القوة 
بار القبلي في االخت، فقد بلغ الوسط الحسابي  االسقاط الجانبي أرضا من وضع الوقوف (لمسكة ) 
         ( ، أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي  0.202( وانحراف معياري مقداره )  1.000) 
(  0.291( المحسوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  0.194( بانحراف معياري قدره )  2.201) 

  لى وجود فروق معنوية  . مما يدل ع(  1.12( الجدولية والبالغة )  Tوهي أكبر من قيمة ) 
سقاط الخصم لمسكة  اختبار قياس القوة المميزة بالسرعة ) أما في       الدخول من تحت اإلبط وا 

( وانحراف معياري  0( ، فقد بلغ الوسط الحسابي في االختبار القبلي )  أرضا من وضع الوقوف
( وبانحراف  22.000حسابي ) ( ، أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوسط ال 2.104مقداره ) 

 T( وهي أكبر من قيمة )  9.200( المحسوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  2.000معياري قدره ) 
  مما يدل على وجود فروق معنوية  . (   1.12( الجدولية والبالغة ) 

لغ فقد ب ،(الوقوفالرمي من فوق الظهر من وضع  لمسكة)اختبار قياس تحمل القوة  فيو      
( ، أما في االختبار  1.010( وانحراف معياري مقداره )  20لوسط الحسابي في االختبار القبلي ) ا

( فيما بلغت قيمة )  1.010( وبانحراف معياري قدره )  10.1البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي ) 
T المحسوبة )   (( وهي أكبر من قيمة )  22.142T  (   الجدولية والبالغة )1.12   )يدل  مما

 على وجود فروق معنوية 
 00.111فقد بلغ الوسط الحسابي في االختبار القبلي )  اختبار قياس النبض قبل الجهد ، أما     

( ، أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي )  1.111( وانحراف معياري مقداره ) 
(  0.111( المحسوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  2.120( وبانحراف معياري قدره )  00.000

 مما يدل على وجود فروق معنوية .(  1.12( الجدولية والبالغة )  T)  وهي أكبر من قيمة 
               قبليفقد بلغ الوسط الحسابي في االختبار القياس نسبة حامض الًلكتيك بالدم ،  اختبار وفي     
في االختبار البعدي فقد بلغ الوسط  ( ، أما 0.411( وانحراف معياري مقداره )  22.011) 

( المحسوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  0.400( وبانحراف معياري قدره )  20.911)  الحسابي
مما يدل على وجود فروق (   1.12( الجدولية والبالغة )  T( وهي أكبر من قيمة )  0.041
  معنوية .

اختبار أداء مسكة الرمي من 
فوق الصدر لقياس مستوى 
 األداء الفني في أداء المسكة

 معنوي 11.310 1.016 1.5 1.132 4.333 درجة
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 الرمي من فوق الصدر من وضع     الوقوفلمسكة اختبار قياس مستوى األداء الفني )  أما      
( ،  2.011( وانحراف معياري مقداره )  4.111( فقد بلغ الوسط الحسابي في االختبار القبلي ) 

( فيما  0.920( بانحراف معياري قدره )  0.1أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي ) 
 1.12( الجدولية والبالغة )  Tمن قيمة )  ( وهي أكبر 20.109( المحسوبة )  T)  بلغت قيمة

 مما يدل على وجود فروق معنوية . (  
ويعزو الباحثون معنوية الفروق في اختبارات القدرات البدنية ) القوة االنفجارية ، القوة المميزة      

ار ببالسرعة ، تحمل القوة ( للمجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االخت
البعدي إلى التمرينات البدنية والمهارية المتنوعة المستخدمة في المنهج التدريبي المعد من قبل 
الباحثون فضًلا عن التموج المتباين الشدة والحجم والطرائق واالساليب التدريبية المستخدمة أثرت 

ب يتطلب دريبشكل كبير على تطوير الجانب البدني للمصارعين الشباب كون هذا النوع من الت
جهداا عالياا عند أداء التمرينات الخاصة به فضًلا عن التأثيرات الكبيرة على أجهزة الجسم الداخلية 

 ورفع الكفاءة البدنية للمصارعين .  
أما بالنسبة لمتغير النبض قبل الجهد فيعزو الباحثون السبب في ذلك إلى أن استخدام التدريب      

 ي بتموج حمل متباين الشدة والحجم والذي أعده الباحثون كان له التأثيربشدة عالية وفق منهج تدريب
الكبير في حدوث تكيفات فسيولوجية للنبض قبل الجهد مما أدى إلى حدوث انخفاض واضح بعدد 
ضربات القلب بعد التدريب وهذا ما تؤكده معظم المصادر أن االنخفاض بالنبض ناتج عن التدريب 

التكيفات الفسيولوجية المناسبة للفعالية " يتأثر معدل القلب في الراحة الصحيح والمنظم وحدوث 
 ( . 400:  1001بالتدريب فنجده أقل لدى الرياضيين المدربين جيداا " ) ابو العًل : 

وكذلك يعزو الباحثون معنوية الفروق في تركيز حامض الًلكتك إلى تأثير المنهج التدريبي 
تحمل تراكم حامض الًلكتيك في عضًلتهم إلى نهاية النزال  في زيادة قدرة المصارعين على

والمحافظة على مستوى األداء ألطول مدة ممكنة نتيجة التكيفات الفسيولوجية التي حدثت نتيجة 
 التدريب . 

في اختبار قياس مستوى األداء الفني للمجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي  أما معنوية الفروق
لح االختبار البعدي ، إذ يعود السبب إلى المنهج التدريبي والتمرينات التي احتواها والبعدي ولصا

أسهمت بشكل إيجابي في تطوير مستوى األداء ، فضًلا عن مًلئمة المنهج التدريبي مع قدرات 
لمصارعة بعض مسكات الوقوف في االمصارعين والتي أثرت بشكل إيجابي في تطوير األداء الفني ل

( " إن هذه التمارين تؤدي حتما إلى  202:  2991 وهذا يتفق مع ما أكده ) الهرهوري : الرومانية
 . تحسين التوافق العصبي العضلي وكفاية العضًلت العاملة وتطوير قدرتها على األداء "
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عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات البدنية والوظيفية ومستوى األداء  2 – 3
 بعض مسكات الوقوف في المصارعة الرومانية للمجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها الفني ل

 
( يبين قيم األوساااااااااط الحسااااااااابية واالنحرافات المعيارية بين نتائج االختبارين القبلي 2جدول )

والبعادي للمتغيرات الباادنياة والوظيفياة ومساااااااااتوى األداء لبعض مساااااااااكااات الوقوف للمجموعااة 
 الضابطة

 (   5( ودرجة حرية )  1.15تحت مستوى داللة ) (  2.57 ( الجدولية ) Tقيمة )    
( نتتائج متغيرات البحتث البتدنية والوظيفية ومستتتتتتتتتتتتتتتوى األداء الفني لبعض  1يبين الجتدول )      

مستتتتتتتتتتتتتتكتات الوقوف في االختبتارين القبلي والبعتدي ألفراد المجموعتة التجريبية ، ففي اختبار قياس 
ي ، فقد بلغ الوستتط الحستتابي ف  االستتقاط الجانبي أرضتتا من وضتتع الوقوف (لمستتكة القوة األنفج) 

( ، أمتا في االختبتار البعدي فقد  0.419( وانحراف معيتاري مقتداره )  1.211االختبتار القبلي ) 

 
 ات المستخدمةاالختبار 

 
وحدة 
 القياس

  المجموعة التجريبية
 قيمة
 (T ) 

 المحسوبة

 
داللة 
 الفروق

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع -س ع -س

اختبار أداء مسكة االسقاط 
الجانبي لقياس القوة 

 االنفجارية في أداء المسكة
 معنوي 6.024 1.364 1.112 1.450 2.733 ثانية

اء مسكة الدخول اختبار أد
من تحت اإلبط لقياس القوة 
المميزة بالسرعة في أداء 

 المسكة

 عدد
 معنوي 7.215 1.116 0 1.132 6.166 مرات

اختبار أداء مسكة الرمي من 
فوق الظهر لقياس تحمل 
 القوة في أداء المسكة .

 عدد
 معنوي 0.161 1.311 11.5 1.556 14 مرات

اختبار قياس النبض قبل 
 معنوي 5.175 1.565 63.5 1.577 66.133 د ن / الجهد

اختبار قياس نسبة حامض 
 الالكتيك بالدم

ملي مول 
 معنوي 5.235 1.235 11.616 1.471 12.466 / لتر

اختبار أداء مسكة الرمي من 
فوق الصدر لقياس مستوى 
 األداء الفني في أداء المسكة

 معنوي 7.104 1.752 6.5 1.752 4.5 درجة
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(  T( فيما بلغت قيمة )  0.104( بانحراف معياري قدره )  2.021بلغ الوستتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتابي ) 
مما يدل على وجود (  1.12( الجدولية والبالغة )  Tبر من) ( وهي أك 0.914المحستتتتتتتتتتتتتتوبتة ) 
  فروق معنوية . 

سقاط الخصم لمسكة  اختبار قياس القوة المميزة بالسرعة ) أما في       الدخول من تحت اإلبط وا 
( وانحراف  0.200( ، فقد بلغ الوستتتط الحستتتابي في االختبار القبلي )  أرضتتتا من وضتتتع الوقوف

( وبانحراف 9( ، أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوستتتتتتط الحستتتتتتابي ) 2.211)  معياري مقداره 
 T( وهي أكبر من قيمة )  2.101( المحستتوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  0.020معياري قدره ) 

  مما يدل على وجود فروق معنوية .  (  1.12)    ( الجدولية والبالغة
د بلغ ( ، فق الرمي من فوق الظهر من وضع الوقوف ةلمسك اختبار قياس تحمل القوة ) فيو      

( ، أمتتا في  2.110( وانحراف معيتتاري مقتتداره ) 24الوستتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتابي في االختبتتار القبلي )
( فيما بلغت  2.100( وبانحراف معياري قدره ) 20.1االختبار البعدي فقد بلغ الوسط الحسابي )

مما (   1.12( الجدولية والبالغة )  Tة ) ( وهي أكبر من قيم 9.000( المحستتتتتتتوبة ) Tقيمة ) 
  يدل على وجود فروق معنوية .

فقتتد بلغ الوستتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتابي في االختبتتار القبلي )  الجهتتد،اختبتتار قيتتاس النبض قبتتل  أمتتا     
( ، أمتتتا في االختبتتتار البعتتتدي فقتتتد بلغ الوستتتتتتتتتتتتتتط  2.122( وانحراف معيتتتاري مقتتتداره ) 00.011

( المحستتتتتتتتتتتتوبة )  T( فيما بلغت قيمة )  2.101ياري قدره ) ( وبانحراف مع 01.1الحستتتتتتتتتتتتابي ) 
مما يدل على وجود فروق (  1.12( الجدولية والبالغة )  T)   ( وهي أكبر من قيمة  1.221
  معنوية .

، فقد بلغ الوستتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتابي في االختبار  قياس نستتتتتتتتتبة حامض الًلكتيك بالدم اختبار وفي     
( ، أمتتتا في االختبتتتار البعتتتدي فقتتتد بلغ  0.422ري مقتتتداره ) ( وانحراف معيتتتا 21.400القبلي ) 

(  T( فيما بلغت قيمة )  0.111( وبانحراف معياري قدره )  22.000)   الوستتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتابي 
مما يدل على (  1.12( الجدولية والبالغة )  T( وهي أكبر من قيمة )  1.111المحستتتتتتتتتتتتتتوبة ) 

 وجود فروق معنوية .
لمستتتتتتتتتتتتكة الرمي من فوق الصتتتتتتتتتتتتدر من وضتتتتتتتتتتتتع     توى األداء الفني ) اختبار قياس مستتتتتتتتتتتت أما      
( وانحراف معياري مقداره )  4.1( ، فقد بلغ الوستتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتابي في االختبار القبلي )  الوقوف
( بانحراف معياري قدره )  0.1( ، أما في االختبار البعدي فقد بلغ الوستتتتتط الحستتتتتابي )  0.211
( الجدولية  T( وهي أكبر من قيمة )  2.294المحستتتوبة ) (  T)     ( فيما بلغت قيمة 0.211

  مما يدل على وجود فروق معنوية  . (   1.12والبالغة ) 
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ويعزو البتتاحثون معنويتتة الفروق في اختبتتارات القتتدرات البتتدنيتتة ) القوة االنفجتتاريتتة ، القوة المميزة   
بار بلي والبعدي ولصتتتتتتالح االختبالستتتتتترعة ، تحمل القوة ( للمجموعة الضتتتتتتابطة بين االختبارين الق

البعتتدي مقتتارنتتة مع المجموعتتة التجريبيتتة إلى تتتأثير المنهج التتتدريبي المعتتد من قبتتل المتتدرب التتذي 
أستتتتتتتتتتتتتتهم في إحتداث تغيرات فستتتتتتتتتتتتتتيولوجيتة وبتدنيتة من خًلل الجهد المبذول أثناء التمارين وطريقة 

مك انيات المصتتتتتتتتتارعين نتيجة استتتتتتتتتتخدامها ومدة دوامها الذي أثر بشتتتتتتتتتكل جيد في تطوير قدرات وا 
 التكيفات الفسيولوجية التي تؤهلهم إلى المستوى الذي يتناسب مع طبيعة اللعبة . 

وتحليل االختبارات البعدية للمتغيرات البدنية والوظيفية ومستوى األداء الفني  عرض 3 – 3
ها للبعض مسكات الوقوف في المصارعة الرومانية للمجموعتين التجريبية الضابطة وتحلي

 ومناقشتها .
( المحسوبة المحسوبة  Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و قيمة ) (  3جدول ) 

للمتغيرات البدنية والوظيفية ومستوى األداء الفني لبعض  ومستوى الداللة لالختبارات البعدية
 للمجموعتين التجريبية والضابطة مسكات الوقوف 

    ( 11( ودرجة حرية )  1.15تحت مستوى داللة ) (  2.22( الجدولية )  Tقيمة )  
توى البدنية والوظيفية ومس( الخاص باالختبارات البعدية لمتغيرات البحث  1يبين الجدول )       

ياس القوة اختبار ق ففي ، للمجموعتين التجريبية والضابطةاألداء الفني لبعض مسكات الوقوف 
لوسط افقد بلغت قيمة ،  االسقاط الجانبي أرضا من وضع الوقوف (لمسكة )         األنفجارية

( ، فيما  0.194 ( وانحراف معياري ) 2.201 الحسابي لًلختبار البعدي المجموعة التجريبية )

  اختبارات المسكات الفنية
 Tقيمة  المجموعة

 المحتسبة
داللة 
 التجريبية الضابطة الفروق

اختبار أداء مسكة االسقاط الجانبي لقياس القوة 
 االنفجارية في أداء المسكة

 1.204 1.364 ع معنوي 3.124 1.113 1.112 -س
 اختبار أداء مسكة الدخول من تحت اإلبط

 مسكةلقياس القوة المميزة بالسرعة في أداء ال
 11.666 0 -س

 1.166 1.116 ع معنوي 4.443
 اختبار أداء مسكة الرمي من فوق الظهر
 لقياس تحمل القوة في أداء المسكة

 3.631 1.311 ع معنوي 5.743 21.5 11.5 -س

 معنوي 3.111 61.666 63.5 -س اختبار قياس النبض قبل الجهد
 1.316 1.565 ع

 1.411 1.235 ع معنوي 3.515 11.033 11.616 -س الالكتيك بالدمقياس نسبة حامض  اختبار
اختبار أداء مسكة الرمي من فوق الصدر لقياس 

 مستوى األداء الفني في أداء المسكة
 1.016 1.752 ع معنوي 3.773 1.5 6.5 -س
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( ، وانحراف معياري )  2.021 بلغ الوسط الحسابي لًلختبار البعدي للمجموعة الضابطة )
(  T) ( وهي أكبر من قيمة  1.014( المحسوبة والبالغة )  T( ، وباستخراج قيمة )  0.104

، مما يدل  ( 20وعند درجة الحرية )  ( 0.01( تحت مستوى الداللة )  1.11ولية والبالغة ) الجد
  على وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .

سقاط الخصم لمسكة  اختبار قياس القوة المميزة بالسرعة ) أما في      الدخول من تحت اإلبط وا 
الوسط الحسابي لًلختبار البعدي المجموعة التجريبية ( ، فقد بلغت قيمة  رضا من وضع الوقوفأ
( ، فيما بلغ الوسط الحسابي لًلختبار البعدي للمجموعة  2.000 ( وانحراف معياري ) 22.000 )

( المحسوبة والبالغة )  T( ، وباستخراج قيمة )  0.020( ، وانحراف معياري )  9 الضابطة )
 0.01( تحت مستوى الداللة )  1.11( الجدولية والبالغة )  T) ( وهي أكبر من قيمة  4.441

، مما يدل على وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية  ( 20وعند درجة الحرية )  (
  والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .

د ( ، فق لظهر من وضع الوقوفالرمي من فوق ا لمسكة اختبار قياس تحمل القوة )وفي      
 ( وانحراف معياري ) 10.1 الوسط الحسابي لًلختبار البعدي المجموعة التجريبية )بلغت قيمة 

( ، وانحراف  20.1 ( ، فيما بلغ الوسط الحسابي لًلختبار البعدي للمجموعة الضابطة ) 1.010
( وهي أكبر من قيمة  1.241 ( المحسوبة والبالغة ) T( ، وباستخراج قيمة )  2.100معياري ) 

 (T  ( الجدولية والبالغة )0.01( تحت مستوى الداللة )  1.11 )  ( 20وعند درجة الحرية )  ،
 مما يدل على وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 

عدي الوسط الحسابي لًلختبار البة فقد بلغت قيم اختبار قياس النبض قبل الجهد ، أما في     
( ، فيما بلغ الوسط الحسابي  2.120 ( وانحراف معياري ) 00.000 المجموعة التجريبية )

( ، وباستخراج  2.101( ، وانحراف معياري )  01.1 لًلختبار البعدي للمجموعة الضابطة )
 1.11لجدولية والبالغة ) ( ا T) ( وهي أكبر من قيمة  10101( المحسوبة والبالغة )  Tقيمة ) 

، مما يدل على وجود فروق معنوية  ( 20وعند درجة الحرية )  ( 0.01)  ( تحت مستوى الداللة
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .

ختبار الوسط الحسابي لًل، فقد بلغت قيمة  قياس نسبة حامض الًلكتيك بالدم اختبار وفي     
( ، فيما بلغ الوسط الحسابي  0.400 ( وانحراف معياري ) 20.911 لبعدي المجموعة التجريبية )ا

( ، وباستخراج  0.111( ، وانحراف معياري  )  22.000 لًلختبار البعدي للمجموعة الضابطة )
 1.11( الجدولية والبالغة )  T) ( وهي أكبر من قيمة  1.221( المحسوبة والبالغة )  Tقيمة ) 

، مما يدل على وجود فروق معنوية  ( 20وعند درجة الحرية )  ( 0.01( تحت مستوى الداللة ) 
   بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .
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 ( لمسكة الرمي من فوق الصدر من وضع الوقوفأما اختبار قياس مستوى األداء الفني )       
             ( وانحراف معياري 0.1 لًلختبار البعدي المجموعة التجريبية ) لحسابيفقد بلغت قيمة الوسط ا، 
( ، وانحراف  0.1 ( ، فيما بلغ الوسط الحسابي لًلختبار البعدي للمجموعة الضابطة ) 0.920 )

( وهي أكبر من قيمة  1.202( المحسوبة والبالغة )  T( ، وباستخراج قيمة )  0.211 معياري )
 (T ال ) ( 0.01( تحت مستوى الداللة )  1.11جدولية والبالغة )  ( 20وعند درجة الحرية )  ،

 مما يدل على وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 
ويعزو البتاحثون معنويتة الفروق بين االختبتارين البعتديين للمجموعتين التجريبيتة والضتتتتتتتتتتتتتتابطة     
لقدرات البدنية ) القوة االنفجارية ، القوة المميزة بالستتتتتتتتتتتتترعة ، ل لصتتتتتتتتتتتتتالح المجموعة التجريبية إلىو 

تحمل القوة ( إلى المنهج التدريبي المعد من قبل الباحثون الذي أستتتتهم في تطوير متغيرات البحث 
ستتاعد في نها تالبدنية والوظيفية ، إذ أن القدرات البدنية الخاصتتة مهمة جداا في لعبة المصتتارعة أل

اكتستتتتتتتتاب النقاط الفنية من خًلل األداء الفني للمستتتتتتتتكات الفنية وباألخص مستتتتتتتتكات الوقوف التي 
يكتستتتتتتتتتب من خًللها المصتتتتتتتتتارع أعلى النقاط الفية وتحقيق أفصتتتتتتتتتل النتائج ، لذلك لكي يكتستتتتتتتتتب 

طرائق لالًلعب القوة الكافية لتحستتتين عمل العضتتتًلت ذات العًلقة باألداء الفني عليه باستتتتتخدام ا
واالستتتاليب التدريبية بشتتتكل علمي مدروس لتطوير القدرات البدنية الخاصتتتة ، وذلك للترابط الوثيق 
بين القدرات البدنية واألداء الفني ألنه ال يمكن للمصتتتتتتتتتتتتتتارع من أتقان المستتتتتتتتتتتتتتكات الفنية من غير 

 امتًلكه لقدرات بدنية عالية .
وفقاا لألستتتتتس العلمية الدقيقة من حجم وشتتتتتدة  فضتتتتتًلا عن إعداد المنهج التدريبي من قبل الباحثون

وراحة مناستتتتبة لقدرات المصتتتتارعين مما ادى الى تطوير الجانب البدني والوظيفي ومستتتتتوى األداء 
التجريبية ، إذ ان " التدريب المنظم والمبرمج واستتتتتتتتخدام انواع الشتتتتتتتدة المقننة في  الفني للمجموعة

:  2991رارات يؤدي الى تطوير االنجاز "  ) مجيد ، التدريب واستتتتتتتتتتتخدام الراحة المثلى بين التك
402  . ) 
 . الخاتمة  4

 من خالل ما تقدم تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية 
درات من قبل الباحثون له دور فعال في تطوير القاستنتج الباحثون أن المنهج التدريبي المعد      

 المنهج التدريبي المعد من قبل وأن ،وقوفالالبدنية والوظيفية ومستوى األداء لبعض مسكات 
الباحثون وفقاا لتموج متباين الحجم والشدة في األحمال التدريبية والضرورية لتطبيقه اثر بشكل 

عة لدى أفراد المجمو  ايجابي في تطوير الجانب الوظيفي للجسم وحدوث تكيف ألجهزة الجسم
 التجريبية . 
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 ي الباحثون : ومن خالل ما توصل من االستنتاجات يوص
يجب و  ، في تدريبات المصارعين المنهج التدريبي المعد من قبل الباحثونضرورة استخدام إلى      

  ان تكون االحمال التدريبية ملبية لحاجات وقدرات المصارعين . 
 

 المصادر
  ت يارااخت -خطط  -مهارات  -إبراهيم ، مروان عبد المجيد ، الموسوعة العلمية للكرة الطائرة

، عمان ، مؤسسة الوراق  2تحكيم ، ط  -معاقين  -انتقاء  -بدنية ومهارية قياسات جسمية 
 .  1002للنشر ، 

 دار الفكر العربي ،  القاهرة  2أبو العًل أحمد عبد الفتاح ، فسيلوجيا التدريب والرياضة ، ط ،
 ،1001  . 
 ق منهج تدريبي لتطويرالقيسي ، جمال محمد شعيب ، استخدام المكمًلت الغذائية على وف 

القدرات البدنية الخاصتتتة وتأثيرها على األداء الفني لبعض المسكات لمصارعي الحرة أعمار ) 
 .   1021( سنة ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،  22ت  20

 2929رية ، نجلة المصالغريب ، رمزية ، التقويم والقياس النفسي والتربوي ، القاهرة مكتبة اال  
   الشوك ، نوري إبراهيم ، و الكبيسي رافع صالح ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية

 .  1004الرياضية ، بغداد ، 
  ) الكبيسي ، حمدان رحيم ، تأثير التحمل الخاص في أداء بعض مسكات الرمي ) الخطف

 . 2994ية ، جامعة بغداد ، للمصارعين ، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياض
  الكناني ، عايد كريم الكناني ، مقدمة في اإلحصتتتتاء وتطبيقاتspss  العراق   ،

 . 1009، دار الضياء للطباعة والتصميم ، 
 بنغازي ، منشورات جامعة قاريونوس  2الهرهوري ، علي صالح ، علم التدريب الرياضي ، ط ،

 ،2991 . 
  سامة كامل  ، البحث العلمي في التربيتتتة الرياضيتتتة وعلم عًلوي ، محمد حسن  و راتب ، أ

 . 2999النفس الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر   العربي ، 
  كاظم الربيعي وموفق المولى ، االعداد البدني لكرة القدم ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة

 0 2900الموصل 
 خدام مصادر المعلومات  ، دار البازوري العلمية قنديلجي ، عامر إبراهيم ، البحث العلمي واست

     .2999للنشر والتوزيع ، 
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 2مجيد ، ريسان خريبط ، موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية ، ج  ،
 .  2909جامعة البصرة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

  ن التدريب الرياضي ، بغداد ، نو مجيد ؛ ريسان خريبط ، تطبيقات في علم الفسيولوجيا و
 . 2991للمستحضرات الطباعية ، 

  ، مصطفى حسين باهي ، المعامًلت العلمية بين النظرية والتطبيق ، الثبات ، الصدق
 .   2999، القاهرة ، مكتب الكتاب للنشر ،  2الموضوعية ، المعايير ، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


