تأثير منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض مسكات الوقوف في المصارعة
الرومانية للمصارعين أعمار (  ) 61 - 61سنة وزن (  ) 85كغم
طالب الدكتوراه  -م  .م جمال محمد شعيب
ملخص البحث
اشتمل البحث على خمسة أبواب
الباب االول  :التعريف بالبحث
تعد لعبة المصارعة واحدة من األلعاب الفردية التي تتمزيب ثرةيرة متيراتما ومماراتميا
الحركزة األساسزة والمتنوعة الدفاعزة والمجومزة  ,وتعتميد عىيم ميا يمتىريم المصيار
ميين رييدران ثدوزيية وممارييية وفسسزيية ووفتييزة لتحتز ي ذفي ي النتييا

يعييد التييدري

العىم الصحزح العام األساس ف الوصول لم ذداء المماران الرياضيزة األساسيزة
ثدرة عالزة .
ميين انييا ترميين ذامزيية البحييض ميين فييرل وضييت ميينم تييدريب متتيير لتسييوير ثعي
متييران الورييو

ف ي المصييارعة الروماوزيية لررتتيياء ثالمتييتوع الفن ي لىمصييارعزن

ذعمار (  ) 61 - 61سنة .
مشكلة البحث
من فرل فبرة الباحض كووم احد ذثسيال المصيارعة التياثتزن وميدرب سياث ور يز
اتحيياد المصييارعة ف ي محافليية ديييالم حالزييا ومتاثعتييم لىبسييولن المحىزيية لح ي رىيية
استخدام المتران الت تؤدع من وضت الورو

رغم ذامزتما في ويبالن المصيارعة

وحصول مؤديما عىم (  ) 3ثرثة وتاط  ,لياا ارتياء الباحيض دراسية اياش المميرىة مين
فييرل وضييت ميينم تييدريب متتيير لتسييوير ثع ي

متييران الورييو

ف ي المصييارعة

الروماوزة والرتتاء ثالمتيتوع المميارل لىمصيارعزن ذعميار (  ) 61 - 61سينة وزن
(  ) 85كغم .

هدفا البحث
 .6عييداد ميينم تييدريب متتيير لتسييوير ثع ي

متييران الورييو

ف ي المصييارعة

الروماوزة لىمصارعزن ذعمار (  ) 61 - 61سنة .
 .2التعيير
الورو

عىييم مييدع تييلثزر الميينم التييدريب المتتيير لتسييوير ثع ي

متييران

ف المصارعة الروماوزة لىمصارعزن ذعمار (  ) 61 - 61سنة .

 4 - 6فرضيتا البحث
 .6انيياف فييروت ان دلليية معنوييية ثييزن الفتبييارين التبىي والبعييدل لىمجمييوعتزن
التجريبزة والياثسة ولصالح الفتبار البعدل .
 .2اناف فروت ان دللة معنوية ثزن الفتبارين البعديزن لىمجميوعتزن التجريبزية
والياثسة ولصالح المجموعة التجريبزة .
 8 - 6مجاالت البحث
 6 – 8 – 6المجال البشري  :عزنة من منتخ محافلية دييالم لىمصيارعة الروماوزية
ذعمار ( )61 -61سنة وزن ( )85كغم
 2 – 8 – 6المجااااال اليماااااني  :الفتييييرة ميييين  2066 / 62 / 65ولغاييييية / 3 / 68
.2062
 3 – 8 – 6المجال المكاني  :راعة المصارعة الخاصة ف ثعتوثة .
الباب الثاني  :الدراسات النظرية والمشابهة
وتيمن ما يى  :ماازة المصارعة  ,األداء الفن ( المتران ) ف لعبة المصارعة ,
ذامزة متران الورو

ف لعبة المصارعة .

الباب الثالث  :منهجية البحث إجراءات الميدانية
تم استخدام المنم التجريب

لح ممرىة البحض ,وافتزرن عزنة البحض ثالسريتة

العمدية وثلسىوب الترعة تم تتتزممم لم مجموعتزن تجريبزة وضاثسة وثوارت ()62
مصار ( )1مصارعزن لر مجموعة فيرً عن تحديد الوسا

واألدوان واألجمبة

لستخدامما ف البحض ,كالك تحديد الفتباران وذجريت لما تجرثة استسرعزة ثم جراء
الفتباران التبىزة لمعرفة متتوع العزنة  ,وثعد لك تم تسبز المنم التدريب المتتر  ,ثم

جراء الفتباران البعدية وثنف

اللرو

الت ذجريت ثما الفتباران التبىزة .

الباب الرابع  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
تم تحتز المد
الباب الةالض  ,ما المد

األول والال يتيمن وضت منم تدريب متتر من فرل
الةاو فتد تم التعر

عىزم من فرل تحتز فرضزتا البحض

 ,حزض تحتتت الفرضزتان من فرل العمىزان اإلحصا زة حزض ظمرن فروت ان
دللة معنوية ولصالح الفتبار البعدل ثالنتبة لىفرضزة األولم وفروت ان دللة
معنوية ولصالح المجموعة التجريبزة وتزجة لىمنم
المتتخدمة فزم واعتمادش عىم األس

التدريب

المتتر

والتمارين

العىمزة الدرزتة .

الباب الخامس  :االستنتاجات والتوصيات
 6 - 8االستنتاجات
ف ضوء النتا
ثع

الت تم الحصول عىزما من فرل تسبز التجرثة المزداوزة واسيتخدام

الوسا اإلحصا زة تم استخرص النتا

اآلتزة :

 6ـ ذن اسييتخدام الميينم التييدريب المتتيير ذثبييت انيياف تسييوراً واضييحا ً لىمجموعيية
التجريبزيية في الفتبيياران الممارييية ذمييا المجموعيية الييياثسة فتمزييبن ثوجييود فييروت
معنوييية ثتيييزسة لرفتبيييارين التبىييي والبعيييدل فييي الفتبييياران المماريييية متاروييية ميييت
المجموعة التجريبزة .
 2ـ تمزيبن المجموعتيان التجريبزية واليياثسة ثفيروت معنويية ثيزن وتيا

الفتبيارين

البعيييديزن ولصيييالح المجموعييية التجريبزييية فييي الفتبييياران المماريييية المتيييتخدمة فييي
البحض.
 2 - 8التوصيات
ف ضوء النتا

الت تم التوص لزما يوص الباحض ثما يى :

 6ـ اسييتخدام الميينم التييدريب المتتيير عىييم مصييارع الروماوزيية ف ي المنتخبييان
الوطنزة ذعمار (  ) 61 - 61سنة وزن ( . ) 85
 2ـ استخدام الفتباران الممارية المتتخدمة ف البحض لغرض التزاس والتيدري في
المجال المزداو لىعبة المصارعة الروماوزة .

 ـ جراء دراسان وثحيو ممياثمة ولفتيان عمريية مختىفية و ليك لتسيوير المتيتوع3
. الممارل لمصارع الروماوزة
 ـ وضيت منياا تدريبزية متترحية ذفيرع عىيم ثتزية األوزان ولفتيان عمريية مختىفية4
. وف مراح اإلعداد المختىفة
ABSTRACT
The Effect of a Suggested Training Method in Developing Some
Standing Grips in Roman Wrestling for Wrestlers Aged (16-17)
Years Weight (58) kg.
By: Asst. Inst. Jamal Mohammed Shuaib
The paper compromises five sections:
Section One: Introduction
Wrestling is considered one of the individualistic games which is
characterized by the great number of catches and basic motion skills
in attack and defense. It depends on the wrestler’s physical, technical
planning and psychological abilities to achieve the best results for
scientifically based training, is regarded as the basic factor in
reaching the main sporting skills with high precision. Therefore, the
study attempts at setting a suggested training method to develop
some standing grips in Roman wrestling to heighten the technical
level of wrestlers aged (16-17) years, weight (58) kg.
1.2 The problem
Throughout the researcher’s experience in wrestling, as he was an
ex-champ, coach and the president of Diyala’s Federation of
Wrestling, and through watching the local championship, he noticed
the lack in performing standing grips despite their great importance
in wrestling matches in getting 3 points. Thus the researcher decided
to study this problem through setting a suggested training method to

develop some standing grips in Roman wrestling to heighten the
technical level of wrestlers aged (16-17) years, weight (58) kg.
1.3 The Aims
1. Setting a suggested training method to develop some standing
grips in Roman wrestling to heighten the technical level of wrestlers
aged (16-17) years.
2. Finding out the level of influence of the suggested training
method to develop some standing grips in Roman wrestling to
heighten the technical level of wrestlers aged (16-17) years, weight
(58) kg.
1.4 Hypotheses
1. There are significant differences between pre and post tests of the
two groups; the experimental and the controlling in favor of the post
test.
2. There are significant variations between the two post tests of the
experimental and controlling groups in favor of the experimental
one.
1.5 Scope of Study
1.5.1 Humanistic Scope: A sample of Diyala Roman wrestling team
aged (16-17) years, weight (58) kg.
1.5.2 Time Scope: The period from March/ 1st/ 2012 to June/ 20th/
2012.
1.5.3 Location Scope: Private wrestling hall/ Baquba.
Section Two: History of Literature
It includes; what is wrestling, technical performance (grips) in
wrestling, the importance of standing grips in wrestling.
Section Three: Methods and Procedures

The experimental method is applied to solve the study’s problems,
the sample is chosen in the vertical way and wrestlers are divided
into two groups; experimental and controlling with (6) wrestlers
each. Moreover, the tools, methods and devices used in the study are
specified in addition to setting the tests and doing an explorative
experiment, then performing the pre tests to decide the sample’s
level. After that the suggested training method is applied, followed
then by performing the post tests within the same circumstances of
the pre tests.
Section Four: Discussion
The study’s first aim is achieved in section three, while the second is
figured out when verifying the paper’s hypotheses. The two
hypotheses are certified through statistical operations. There
appeared significant differences in favor of the post test according to
the first hypothesis, and significant variations in favor of the
experimental group due to the suggested training method, the
exercises used in it and its relying on minute scientific bases.
Section Five: Conclusions and Recommendations
5.1 Conclusions
In the light of the achieved results obtained through applying the
field experiment and using some statistical methods, the following
conclusions are set:
1. Results achieved by using the suggested training method verified
that there is a clear development in the experimental group in skill
tests, while the controlling group was characterized by significant
variations with low level development between pre and post tests
results in skill tests in comparison to the experimental group.

2. The two groups; the experimental and the controlling showed
significant differences between the two post tests results in favor of
the experimental group in skill tests used in this study.
5.2 Recommendations
In the light of the achieved results, the researcher recommends:
1. Applying the suggested training method on Roman wrestlers in
national teams of ages (16-17) years, weight (58) kg.
2. Using the skill tests used in this study in measuring and training in
the field scope of Roman wrestling.
3. Accomplishing similar studies and papers on different ages so as
to develop skill level in Roman wrestling.
4. Setting other suggested training methods on other weights of
different ages and in different preparation levels.

الباب االول
 - 6التعريف بالبحث:
6 - 6المقدمة وأهمية البحث:
تعيييد لعبييية المصيييارعة واحيييدة مييين األلعييياب الفرديييية التييي تتمزيييب ثرةيييرة متيييراتما
ومماراتما الحركزة األساسزة والمتنوعة الدفاعزة والمجومزة  ,وتعتميد عىيم ميا يمتىريم
المصار مين ريدران ثدوزية ومماريية وفسسزية ووفتيزة لتحتزي ذفيي النتيا

يعيد

التدري العىم الصحزح العام األساس ف الوصيول ليم ذداء الممياران الرياضيزة
األساسزة ثدرة عالزة .
ويج عىم المصار ذن يرون مىميا ثيلكبر عيدد ممرين مين المتيران الفنزية والتي
تييؤدع ميين وضييت الورييو

والجىييوس ك ي يييتمرن ميين ذداء وبالتييم ثر ي كفيياءة وحتييم

النبال ثلسر ورت وار جمد من فرل استخدام متران ذكةر فاعىزة وتلثزر في حتيم
النبال ومين اياش المتيران اي المتيران التي تيؤدع مين وضيت الوريو

فمي تعتبير

متران فنزة كبرع تعسي لمؤديميا ( )3ثرثية وتياط ليالك فمي فعالية وميؤثرة جيدا في
لعبة المصارعة .
من انا ترمن ذامزة البحيض مين فيرل وضيت مينم تيدريب متتير لتسيوير ثعي
متييران الورييو

ف ي المصييارعة الروماوزيية لررتتيياء ثالمتييتوع الفن ي لىمصييارعزن

ذعمار (  ) 61 - 61سنة وزن ( . ) 85
 2 - 6مشكلة البحث :
ميين فييرل فبييرة الباحييض كووييم احييد ذثسييال المصييارعة التيياثتزن ومييدرب سيياث
ور ز

اتحاد المصارعة ف محافلية دييالم حالزيا ومتاثعتيم لىبسيولن المحىزية لحي

رىيية اسييتخدام المتييران التيي تييؤدع ميين وضييت الورييو

رغييم ذامزتمييا فيي وييبالن

المصارعة وحصيول مؤديميا عىيم (  ) 3ثرثية وتياط  ,لياا ارتياء الباحيض دراسية اياش
الممييرىة ميين فييرل وضييت ميينم تييدريب متتيير لتسييوير ثعي

متييران الورييو

في

المصارعة الروماوزة والرتتاء ثالمتتوع الممارل لىمصيارعزن ذعميار ( ) 61 - 61
سنة وزن ( . ) 85
 3 - 6هدفا البحث :
 -6عيييداد مييينم تيييدريب متتييير لتسيييوير ثعييي

متيييران الوريييو

فييي المصيييارعة

الروماوزة لىمصارعزن ذعمار (  ) 61 - 61سنة .
-2التعر

عىم مدع تلثزر المنم التيدريب المتتير لتسيوير ثعي

متيران الوريو

ف المصارعة الروماوزة لىمصارعزن ذعمار (  ) 61 - 61سنة .
 4 - 6فرضا البحث :
-6انييياف فيييروت ان دللييية معنويييية ثيييزن الفتبيييارين التبىييي والبعيييدل لىمجميييوعتزن
التجريبزة والياثسة ولصالح الفتبار البعدل .
-2انيياف فييروت ان دلليية معنوييية ثييزن الفتبييارين البعييديزن لىمجمييوعتزن التجريبزيية
والياثسة ولصالح المجموعة التجريبزة .

 8 - 6مجاالت البحث :
 6 – 8 – 6المجال البشري  :عزنة من منتخ محافلية دييالم لىمصيارعة الروماوزية
ذعمار (  ) 61 – 61سنة وزن ( )85كغم
 2 – 8 – 6المجاااال اليمااااني  :الفتيييرة مييين  2066 / 62 / 65ولغايييية / 3 / 68
. 2062
 3 – 8 – 6المجال المكاني  :راعة المصارعة الخاصة ف ثعتوثة .

الباب الثاني
 2ـ الدراسات النظرية والمشابهة:
 2ـ  6الدراسات النظرية:
 2ـ  6ـ  6ماهية المصارعة :
تع يد المصييارعة حييدع األلعيياب الولمبزيية والت ي تتمزييب ثنييوعزن ذساسييزن امييا
المصيييارعة الحيييرة والمصيييارعة الروماوزييية حزيييض عرفميييا حميييدان الربزتييي ثلوميييا
" المصييارعة التيي يمنييت فزمييا متييك الخصييم ميين رجىييم وكييالك الرفييت ذو العةييار
ثالتييدمزن " ( ,)6ا يتمزييب ايياا النييو ميين المصييارعة ثالميير الجمييال واألداء الفن ي
المتمزييب ثدريية ذداء الحركييان الفنزيية وطبتيا ً لوضييت الصييرا وثيياألف
تؤدع من وضت الورو

الحركييان التي

و لك من فرل الوتتيال مين وضيت ثيدء الصيرا

ليم وضيت

آفر واو وضت الصرا األرض .
وتعتمد ااش الرياضة ثمر كبزر عىم الناحزة الفنزة من حزض فرل التيوازن وذداء
المتران الفنزة ف المجوم  ,وكيالك محاولية فميال فسي الخصيم عين طريي اليدفا
()2

فيرً عن استغرل وضت الخصم ف الدفا لىتزام ثمجوم مياد .
ن تحتز النتا

الرياضزة ف المنافتان المممية يتتيي مين المصيار ذن يريون

ثمتتوع عال من األداء الفن والخسس لزصبح رادراً عىم تتجز النتاط الفنزة سيواء
( )6حمدان الربزت ؛ اثر السريتة الجب زة والرىزة والمختىسة ف تعىزم فن المتران لىمصارعة الروماوزة  ( :رسالة ماجتتزر  ,كىزة
الترثزة الرياضزة  ,جامعة ثغداد  ) 6853 ,ص . 84
( ) )2ذسامة رياض ؛ الس الرياض والعاب التوة ( المصارعة  ,المركمة )  ( :مصر  ,مركب الرتاب لىنمر  ) 2006 ,ص. 688

كييان لييك ثسري ي المجييوم المبا يير ذو ثسري ي الييدفا  ,إلحبيياط محاوليية الخصييم ف ي
تتييجز ذل تتييدم فن ي ثسري ي المجييوم المييياد الييال يتسى ي ميين المصييار اسييتغرل
لىتزام ثمجوم ميياد

وضت الخصم و فمال محاولتم المجومزة مت الستفادة من اللر

()6

يرون الخصم فزم غزر رادر عىم اتخا اإلجراءان الدفاعزة ضدش .
 2ـ  6ـ  2األداء الفني ( المسكات ) في لعبة المصارعة:

ف المصارعة يعتبر استرمال وتةبزت األداء الفني ( المتيران ) المحتيوع الير ز
في عمىزيية التييدري ,

يلفيا مراويية ممميية ضيمن ثنيياء المتييتوع لن تيلثزر تنفزيياش في

المنافتيية مبن ي عىزييم مجم ي التييدري  .لييالك يعتبيير تنفزييا ( المتييرة الفنزيية ) المييد
األساس ف المنافتة  ,ذما الجواو األفرع سوع كاويت ثدوزية  ,وفتيزة  ,فرريية فإوميا
تخدم ااا المد

 ,فم ذساس تفورم عىم منافتم وف كةزر من األحزان تحيدد ردرتيم ,

فعند كي مصيار مين ول المتيتويان المتتدمية تتيراكم في مزيدان فبرتيم العدييد مين
الحركان والمتران الفنزة الت يتتنما ويتتخدمما ثنجا ذثناء المنافتة .
فيياألداء الفني ( لىمتييران ) في لعبيية المصييارعة عنييدما يعييد ثميير

يام ومتنييو

يعتبر واحداً من ذام متسىبان المتتوع العال ف المنافتان الرياضزة وتحتز ذفي
الوجازان .
" ووؤكد انا ثان فعالزة األداء الفن ف المصارعة تتمة ف

مراوزة المصار مين

تتيجز اكبيير عييدد ميين النتياط الفنزيية ذثنيياء المنافتيية مين فييرل تنفزيياش األمةي لىمتييران
الفنزية الناجحيية دون ابييوط متييتوع ردراتييم البدوزيية والوظزفزيية والفررييية في ذثنيياء ييدة
واستمرارية الصرا "(.)2
 2ـ  6ـ  3أهمية مسكات الوقوف في لعبة المصارعة:
يعتمد تعىيم الممياران المختىفية عىيم األسيالز التدريبزية التي ترتتي في المتيتوع
الممارل لم ذعىم متتوع وااا يتسىي جميداً عالزيا ً وعميرً منلميا ً لميدة زمنزية كافزية
وثميير ميينلم ومبا يير ومتييتمر لتحتز ي اوجييازان عالزيية  .ف ي لعبيية المصييارعة تعييد
( )6عبد عى وصزف و( آفرون ) ؛ المصارعة الروماوزة ثزن النلرية والتسبز  ( :مساثت التعىزم العال  ) 6880 ,ص. 11
( )2حمدان الربزت ؛ التعىم والتدري الرياض ف لعبة المصارعة  ( :ثغداد  ,الدار الجامعزة لىسباعة والنمر والترجمة ) 2005 ,
ص. 55 – 51

المتران ا المد

األساس ف عمىزة التعىم ذما ثتزة الجواو األفيرع سيواء كاويت

ثدوزة ذو وفتزة ذو فسسزة فإوما تخدم اياا الميد

لياا تيؤدل عمىزية التعىيزم في متيتوع

اإلعييداد في تييراكم الخبييران وثالتييال تسييور المتييران واسييتخدامما ثميير مييتتن ذثنيياء
التسبزي ميين اجي الفييوز وتحتزي ذفيي النتيياط ذثنيياء تسبزي المتييرة  ,لييالك يجي ان
يمتىك المصار معىومان ولرية عن كزفزة عمي وتيلثزر التيواوزن المزراوزرزية الحزويية
البتزسة ف فررة العم الحرك  ,كما ن تسبز المترة مين الناحزية العىمزية وافتزيار
تنفزااا يتاام ف ترجزح المصار ثتحتز الفوز عىم فصمم .

()6

الباب الثالث
 - 3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 6 - 3منهج البحث:
استخدم الباحيض المينم التجريبي واليال يميم " استتصياء العرريان التيببزة ثيزن
المتغزران المتؤولة عن تمرز اللياارة ذو الحيد ذو التيلثزر فزمميا ثمير مبا ير ذو
غزر مبا ر و لك ثمد

التورف عىم اثر ودور ك متغزر من ااش المتغزران "(. )2

وثلسييىوب المجموعييان المترافتيية التجريبزيية والييياثسة لغييرض المتارويية  ,ثحزييض
ترون ااتان المجموعتان " مترافتتزن ثجمزت فواصمما من كافة النيواح عيدا المتغزير
التجريب الال يؤثر عىم المجموعة التجريبزة " (.)3
 2 - 3عينة البحث :
تم افتزار العزنية ثالسريتية العمديية وثلسيىوب الترعية تيم تتتيزممم ليم مجميوعتزن
تجريبزة وذفرع ضاثسة " واي جماعية تنياظر الجماعية التي تجيرل عىزميا التجرثية
رييدر اإلمرييان ميين حزييض ذفراداييا وصييفاتما وتتعييرض لجمزييت ذصييول التجرثيية مييا عييدا

( )6حمدان الربزت ؛ تلثزر التحم الخاص ف ذداء ثع
الرياضزة  ,جامعة ثغداد  . ) 6884 ,ص. 41
( )2زك مصسفم عىزان وعةمان غنزم ؛ ذسالز البحض العىم األس النلرية والتسبز العمى  ( :عمان  ,دار الصفاء لىنمر والتوزيت
 ) 2004 ,ص . 86
( )3عامر ثراازم رنديىج ؛ البحض العىم واستخدام مصادر المعىومان  ( :دار البازورل العىمزة لىنمر والتوزيت  ) 6888 ,ص 61
متران الرم ( الخسف ) لىمصارعزن  ( :ذطروحة دكتوراش  ,كىزة الترثزة

المتغزر الال يخيت لىدراسة "( )6المنم التجريب  .ولماا ذصبح مصيارع منتخي
محافلة ديالم ذعمار( )61 - 61سنة وزن ( )85كغم ايم عزنية البحيض وثواريت ()62
مصييار ميين مجمييو ( )20مصييار وثوارييت (  ) 1مصييارعزن لري مجموعيية وثميياا
رىت العزنة وتبة ( )% 10من المجتمت الرى .
 3 - 3الوسائل واألدوات واألجهية المستخدمة في البحث :
اسييتعان الباحييض ثيياألدوان الرزميية واليييرورية التي تتيياعد في " جمييت البزاوييان
وح ممرىتم وافتزار صدرم وفروضم وتحتز ذادا

ثحةم ممميا كاويت تىيك األدوان

سواء ذكاوت ثزاوان ذو عزنان ذو ذجمبة "(. )2
 6 - 3 - 3وسائل جمع المعلومات:
 المصادر العرثزة واألجنبزة .
 المتاثرن المخصزة .
 استمارة استسر آراء الخبراء .
 المرحلة والتجري .
 الفتباران والتزاسان .
 فري العم المتاعد .
 2 - 3 - 3األجهية واألدوات المستخدمة في البحث :
 جماز لتزاس السول معتمد ( سم ) .
 مزبان طب لتزاس الوزن ( كغم ) .
 ثتاط مصارعة .
 ساعة تورزت الرترووزة .
 صافرة

( )6حتزن عى حتزن ؛ منم متتر لتسوير ذام الصفان البدوزة الخاصة ثتعىزم فعالزان التفب العال  ( :رسالة ماجتتزر  ,كىزة الترثزة
الرياضزة  ,جامعة ثغداد  ) 6880 ,ص. 38
( )2وجزم محجوب وآفرون ؛ طرا البحض العىم ومنااجم ف الترثزة الرياضزة  ( :ثغداد  ,مسبعة التعىزم العال والبحض العىم ,
 ) 6855ص. 58

 4 - 3تحديد المسكات واختباراتها:
من اج تحديد ثع

المتران الفنزة الخاصة ثالمصارعة وافتباراتما ريام الباحيض

ثعمىزة متح لىعديد من المراجت العىمزة من اج التعر

عىم ثعي

متيران الوريو

وافتباراتمييا  ,كييالك تييم تصييمزم اسييتمارة اسييتباوم وتييم عرضييما عىييم مجموعيية ميين
الخبراء والمختصزن في مجيال التيدري الرياضي والفتبياران والتزياس وثعيد جميت
السيييتماران وتفرييييا البزاويييان اعتميييدن المتيييران التييي حصيييىت عىيييم وتيييبة اتفيييات
( )% 18فصاعداً " وا وتبة متبولية ولىباحيض الحي في افتزيار النتيبة التي يراايا
()6

مناسبة لفتزارش لىمتغزران ذو الفتباران "

.

 8 - 3االختبارات المستخدمة في البحث :
 6 – 8 – 3اختبااار أداء مسااكة الدخااـول مااـن تحااس اطبااـص وإسااقاط الخصاام أرضااا
(السكيف) من وضع الوقوف(.)2
اسااام االختباااار  :ذداء متيييرة الدفيييـول ميييـن تحيييت اإلثيييـ و سيييتاط الخصيييم ذرضيييا
(الترزف) من وضت الورو

.

الغرض من االختبار :تتويم المتتوع الممارل لمصارع الروماوزة ف ذداء المترة
األدوات المستخدمة  :ثتاط مصارعة ـ مايو مصارعة ـ حااء مصارعة ـ صافرة .
وصاااف األداء  :مـيييـن وضيييت الورـيييـو
المختبـييـر والمنيياف

وعنـييـد عسـييـاء

وجميييا ً لوجـيييـم والتماسـيييـك ثزيييـن الرعبزيييـن
ـييـارة البييدء ثالصييافرة يتـييـوم الرعي ثتنفزـييـا

المترة .
شروط االختبار :
 .6يج ذن يرون وزن الرع المناف

ثنف

الوزن مت الرع المختبر .

 .2تعسم محاولة واحدة فت لىمختبر .
طريقة التسجيل :
 .6تتويم المتتوع الممارل من رب المتومزن من ول الفتصاص .
( )6محمد حتن عرول ومحمد وصر الدين رضوان ؛ التزاس ف الترثزة الرياضزة وعىم النف
) ص. 311
( )2حمدان الربزت ؛ مصدر سب كرش  6884 ,ص85

 ( :التاارة  ,دار الفرر العرث 6881 ,

 .2تم التفيات عىيم عسياء (  ) 60وتياط ألفيي ذداء ( الجيبء التحييزرل ( ) 4
ذرثييت وتيياط والجييبء الر زتي (  ) 3ثيير وتيياط والجييبء الختييام (  ) 3ثيير
وتاط ) .
 6 – 8 – 3اختبااار أداء مسااكة الرمااي مـااـن فااـوب الظهاار بكلتااا الياادين وبوضااع
الركبتين على البساط ( الحمال ) من وضع الوقوف(. )6
اسم االختبار  :ذداء مترة الرم مــن فـوت اللمر ثرىتا الزدين وثوضت الركبتزن
.

عىم البتاط ( الحمال ) من وضت الورو

الغرض من االختبار :تتويم المتتوع الممارل لمصارع الروماوزة ف ذداء المترة
األدوات المستخدمة  :ثتاط مصارعة ـ مايو مصارعة ـ حااء مصارعة ـ صافرة .
وصف األداء  :مــن وضت الورــو
المختبــر والمناف

وعنــد عســاء

وجما ً لوجــم والتماســك ثزـن الرعبزـن
ــارة البدء ثالصافرة يتــوم الرع

ثتنفزــا

المترة .
شروط االختبار :
 6ـ يج ذن يرون وزن الرع المناف

ثنف

الوزن مت الرع المختبر .

 2ـ تعسم محاولة واحدة فت لىمختبر .
طريقة التسجيل :
 6ـ تتويم المتتوع الممارل من رب المتومزن من ول الفتصاص .
 2ـ تم التفات عىم عساء (  ) 60وتاط ألفي ذداء ( الجبء التحييزرل (  ) 4ذرثيت
وتاط والجبء الر زت (  ) 3ثر وتاط والجبء الختام (  ) 3ثر وتاط ) .
 1 - 3التجربة االستطالعية :
عمد الباحض جراء تجرثتم الستسرعزة ييوم األحيد المصياد

2066 / 62 / 65

عىييم عزنيية لييم يميياركوا ف ي التجرث ية الر زتييزة وثالسريتيية العمييوا زة والمتمةىيية ( ) 3
ثرثة مصارعزن من وف

( )6حمدان الربزت ؛ مصدر سب

الفتة والوزن  ,وريد ذجرييت التجرثية السيتسرعزة كووميا "

كرش  6884 ,ص. 85

تدريبا ً عمىزا ً لىباحض لىورو

عىم التىبزان الت تتاثىم ذثناء جراء الفتبار لتفاديميا "

(.)6
 1 - 3إجراءات البحث الميدانية :
ن جراءان البحض تمةىت ثالفتباران التبىزة والمنم التدريب المتيتخدم فييرً عين
الفتباران البعدية لعزنة البحض .
 6 - 1 - 3االختبارات القبلية :
تم جراء الفتباران التبىزة ف راعة المصارعة الخاصية في ثعتوثية في ييوم الخميز
المصاد

 2066 / 62 / 22ورد راعم الباحض اللرو

المتعىتة ثالفتباران من واحزية

البمان والمران واألدوان المتتخدمة وطريتة التنفزا وفري العم المتاعد من اج العمي
عىم توفزراا ف الفتباران البعدية .
 2 - 1 - 3المنهج التدريبي :
رييام الباحييض ثإعييداد ميينم تييدريب ادفييم الرتتيياء ثييبع

متييران الورييو

لمصييارع

الروماوزة ذعمار (  ) 61 - 61سنة ووزن (  ) 85كغم حزض استغرت تسبز المنم
) ذساثزت وثمعدل (  ) 3وحدان تدريبزية في األسيبو ,
الخمييز

( 60

كاويت األييام ( األحيد  ,الةرثياء ,

) ذيامييا تدريبزيية وثييالك ثىييا مجمييو الوحييدان التدريبزيية (  ) 30وحييدة تدريبزيية ,

وألج ضمان العم تم عرضم عىم مجموعة من الخبراء والمختصيزن حزيض افيا الباحيض
ثييارا مم ثنليير العتبييار ثعييد ذن تمييت منارمييتمم في ثعي
الباحض لم عداد المنم

ارجييم الفييتر

وثييالك توصي

المتتر  ,حزض تيم تسبزي المينم لىفتيرة مين 2066 / 62 / 28

ولغاية. 2062 / 3 / 6
 3 - 1 - 3االختبارات البعدية:
تم جراء الفتباران البعديية لعزنية البحيض ييوم الخميز

المصياد

 2062 / 3 / 4في

راعة المصارعة الخاصة ف ثعتوثية وريد حيرص الباحيض عىيم تيوفزر ظيرو
البعدية و جراءاتما ثنف

اللرو

الفتبياران

المتبعة ساثتا ً ف الفتباران التبىزة .

 5 - 3الوسائل اطحصائية:
 6ـ  . T . Testلعزنتزن متتتىتزن غزر مرتبستزن(.)2
( )6راسم حتن المندلول وآفرون ؛ الفتباران والتزاس والتتويم ف الترثزة الرياضزة  ( :الموص  ,مسبعة التعىزم العال ) ص . 601
( )2مايرز آن  ,ترجمة فىز ثراازم ؛ عىم النف التجريب  ( :ثغداد  ,مساثت دار الحرمة  ) 6880 ,ص . 381

 2ـ الوس الحتاث .
 3ـ الوحرا

المعزارل .

 4ـ مان وتن لىعزنان الصغزرة(.)6
 8ـ ولروكتن لىعزنان الصغزرة(.)2

الباب الرابع
 - 4عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات المهارية لعينة البحث :
 6 – 4عرض وتحليل نتاائج االختباارات المهارياـة القبلياـة والبعديـاـة للمجموعـــاـة
التجريبية :
جدول ( ) 6
يبين درجات االختبارات القبلية والبعدية وقيمة الفرب بينهما ورتب الفرب والرتب
الموجبة والسالبة وقيمة ( ولكوكسن ) المحتسبة والجدولية ونسبة الداللة
لالختبارات المهارية للمجموعة التجريبية
ت

درجات المجموعة

الفرب

التجريبيـــــــــــة

فبلي

قيمة ولكوكسن
الرتب

مستوى

داللة

رتب

الفرب الموجبة السالبة

الداللة

الفرب

االختبار

االختبار

ــ

القبلي

البعدي

بعدي

6

9

61

1-

6,8

2

6,

65

5-

3,8

3

5

61

9-

8,8

4

66

65

1-

6,8

8

5

61

5-

3,8

1

5

61

9-

8,8

الرتب

المحتسبة الجدولية

دال
صفر

26

صفر

1

 ,,,8معنوي

26

( )6عبد الجبار توفز ؛ التحىز اإلحصا ف البحو الترثوية والنفتزة والجتماعزة السرت الرمعىمزة :ط ( 2الرويت  ,مؤستة
الرويت لىتتدم العىم  ) 6858 ,ص. 681
( )2عودة احمد سىمان وفىز يوسف ؛ اإلحصاء لىباحض ف الترثزة والعىوم اإلوتاوزة  :ط  ( 2عمان  ,دار الفرر لىنمر والتوزيت ,
 ) 2000ص . 435

 6 – 6 – 4عرض وتحليل نتائج اختبــار ( ولكوكسن ) اطحصائـاـي لعينتياـن ـيـاـر
مستقلتين ومرتبطتين:
ثىا مجميو

من فرل الجدول (  ) 6تبزن وجود فروت معنوية لىمجموعة التجريبزة ,
الرت التالبة (  ) 26ومجمو الرت الموجبية ( صيفر )  ,وثعيد معالجية النتيا

حصيا زا ً

تبزن ن رزمة ( ولروكتن ) المحتتبة تتاول ( صفر ) وا اصغر من رزمية ( ولروكتين )
الجدولزة والبالغة (  ) 1تحت متتوع دللة (  ) 0,08مميا ييدل عىيم وجيود فيروت معنويية
لىمجموعيية التجريبزيية  .ويعييبو الباحييض ذسييباب تسييور المجموعيية التجريبزيية فيي الجاويي
الممارل لم ووعزة التمارين المتتخدمة في المينم التيدريب المتتير والتي ركيبن عىيم
تسييوير األداء الفن ي ( الترنزييك ) حزييض اسييتخدم الباحييض مجموعيية م ين التمييارين الممارييية
المتنوعة ومن ذوضا مختىفة تخدم ف تسوير متتوع األداء الممارل .

 2 – 4عرض وتحليل نتاائج االختباارات المهارياـة القبلياـة والبعديـاـة للمجموعـــاـة
الضابطة:
جدول ( ) 2
يبين درجات االختبارات القبلية والبعدية وقيمة الفرب بينهما ورتب الفرب والرتب
الموجبة والسالبة وقيمة ( ولكوكسن ) المحتسبة والجدولية ونسبة الداللة لالختبارات
المهارية للمجموعة الضابطة
درجات المجموعة

الفرب

الضابطـــــة

فبلي

ت

قيمة ولكوكسن
رتب

االختبار

االختبار

ــ

القبلي

البعدي

بعدي

6

1

64

1-

8,8

2

1

62

1-

4

3

1

66

8-

2

4

1

63

1-

8,8

8

5

63

8-

2

1

1

62

8-

2

الرتب

الفرب الموجبة

الرتب

مستوى

داللة

السالبة

الداللة

الفرب

المحتسبة

26

الجدولية

دال
صفر

26

صفر

1

,,,8

معنوي

 6 – 2 – 4عااارض وتحليااال نتاااائج اختبـاااـار ( ولكوكسااان ) اطحصائـاااـي لعينتياااـن ـيـاااـر
مستقلتين ومرتبطتين:
من فرل الجدول (  ) 2تبزن وجود فروت معنوية ثتيزسة لىمجموعية اليياثسة ,

ثىيا

مجمو الرت التيالبة (  ) 26ومجميو الرتي الموجبية ( صيفر )  ,وثعيد معالجية النتيا
حصا زا ً تبزن ن رزمية ( ولروكتين ) المحتتيبة تتياول ( صيفر ) واي اصيغر مين رزمية (
ولروكتيين ) الجدولزيية والبالغيية (  ) 1تحييت متييتوع دلليية (  ) 0,08ممييا يييدل عىييم وجييود
فييروت معنوييية ثتييزسة لىمجموعيية الييياثسة  .ويعييبو الباحييض ذسييباب حييدو ايياا التسييور
البتز ف المجموعة الياثسة متاروة مت المجموعية التجريبزية في الجاوي المميارل ليم
عييدم اعتميياد التمييارين المتييتخدمة ف ي تييدريبان المجموعيية الييياثسة لييم األس ي

العىمزيية

الصحزحة وعدم وجيود رثي صيحزح ودرزي ثيزن عيدد التريراران في التميرين وثيزن الميدة
المتتخدمة والراحة ثزن الترراران وثزن التمارين والعتماد عىم التدري الرتجال .

 3 – 4عرض وتحليل نتاائج االختباارات المهارياة البعدياة للمجماوعتين التجريبيـاـة
والضابطة:
جدول ( ) 3
يبين درجات االختبارات البعدية والرتب الخاصة بها وقيمة ( مان وتني ) المحتسبة والجدولية
ومستوى الداللة لالختبارات المهارية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة التجريبية
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 6 – 3 – 4عـرض وتحليــل نتائـج اختبـــار ( ماـان وتناـي ) اطحصائــاـي لعينتيـاـن
مستقلتين وـير مرتبطتين:
تييم اسييتخدام افتبييار ( مييان وتن ي ) اإلحصييا
ودلت النتا

لعزنتييزن متييتتىتزن وغزيير مييرتبستزن ,

الت تم الحصول عىزما عىم وجود فيرت معنيول لىمجميوعتزن التجريبزية

والياثسة ف الفتبار البعيدل ,

ثىيا مجميو الرتي لىمجموعية التجريبزية ( ) 81

ومجمو الرتي لىمجموعية اليياثسة (  ) 26وثعيد معالجية النتيا

حصيا زا ً تبيزن ن

رزمة ( مان وتن ) المحتتيبة تتياول ( صيفر ) واي اصيغر مين رزمية ( ميان وتني )
الجدولزة والبالغة (  ) 61تحيت متيتوع دللية (  ) 0,08مميا ييدل عىيم وجيود فيروت
معنوييية لىمجمييوعتزن التجريبزيية والييياثسة ولصييالح المجموعيية التجريبزيية  .ويعييبو
الباحض ذسباب حدو ااا التسور ليدع عزنية البحيض التجريبزية ذكةير مين عزنية البحيض
الياثسة لم ووعزة التميارين المماريية المعتميدة ليم األسي

العىمزية الصيحزحة التي

استخدمت ف المنم التدريب فيرً الرث الدرز ثزن عدد الترراران لر تمرين ميت
المدة والراحة البزنزية ثيزن التريراران وويزن التميارين كيان العامي األساسي في
ذداء المتران  .وثالك تحتتت ذادا

تتيان

وفروض الدراسة .

الباب الخامس
 - 8االستنتاجات والتوصيات:
 6 - 8االستنتاجات:
ف ضوء النتا
ثع

الت تم الحصول عىزما من فرل تسبز التجرثة المزداوزة واسيتخدام

الوسا اإلحصا زة تم استخرص النتا

اآلتزة :

 6ـ ذن اسييتخدام الميينم التييدريب المتتيير ذثبييت انيياف تسييوراً واضييحا ً لىمجموعيية
التجريبزيية في الفتبيياران الممارييية ذمييا المجموعيية الييياثسة فتمزييبن ثوجييود فييروت
معنوييية ثتيييزسة لرفتبيييارين التبىييي والبعيييدل فييي الفتبييياران المماريييية متاروييية ميييت
المجموعة التجريبزة .
 2ـ تمزيبن المجموعتيان التجريبزية واليياثسة ثفيروت معنويية ثيزن وتيا

الفتبيارين

البعديزن ولصالح المجموعة التجريبزة ف الفتباران الممارية المتتخدمة ف البحض

 2 - 8التوصيات
ف ضوء النتا

الت تم التوص لزما يوص الباحض ثما يى :

 6ـ اسييتخدام الميينم التييدريب المتتيير عىييم مصييارع الروماوزيية ف ي المنتخبييان
الوطنزة ذعمار (  ) 61 - 61سنة وزن ( . ) 85
 2ـ استخدام الفتباران الممارية المتتخدمة ف البحض لغرض التزاس والتيدري في
المجال المزداو لىعبة المصارعة الروماوزة .
 3ـ جراء دراسان وثحيو ممياثمة ولفتيان عمريية مختىفية و ليك لتسيوير المتيتوع
الممارل لمصارع الروماوزة .
 4ـ وضيت منياا تدريبزية متترحية ذفيرع عىيم ثتزية األوزان ولفتيان عمريية مختىفية
وف مراح اإلعداد المختىفة .

المصادر


ذسييامة رييياض ؛ الس ي الرياض ي والعيياب التييوة ( المصييارعة  ,المركميية ) :

( مصر  ,مركب الرتاب لىنمر . ) 2006 ,


حتزن عى حتزن ؛ منم متتر لتسوير اايم الصيفان البدوزية الخاصية ثتعىيزم

فعالزان التفب العيال  ( :رسيالة ماجتيتزر  ,كىزية الترثزية الرياضيزة  ,جامعية ثغيداد ,
. ) 6880


حميييدان الربزتييي ؛ اثييير السريتييية الجب زييية والرىزييية والمختىسييية فييي تعىيييزم فييين

المتران لىمصارعة الروماوزة (:رسالة ماجتيتزر  ,كىزية الترثزية الرياضيزة  ,جامعية
ثغداد . )6853 ,


حمييدان الربزتيي ؛ تييلثزر التحميي الخيياص فيي ذداء ثعيي

متييران الرميي (

الخسف ) لىمصارعزن  ( :ذطروحة دكتوراش  ,كىزة الترثزة الرياضيزة  ,جامعية ثغيداد
. ) 6884 ,


حمدان الربزت ؛ اليتعىم والتيدري الرياضي في لعبية المصيارعة  ( :ثغيداد ,

الدار الجامعزة لىسباعة والنمر والترجمة . ) 2005 ,


زك مصسفم عىزان وعةميان غنيزم ؛ ذسيالز البحيض العىمي األسي

النلريية

والتسبز العمى  ( :عمان  ,دار الصفاء لىنمر والتوزيت . ) 2004 ,


عامر ثراازم رنديىج ؛ البحض العىمي واسيتخدام مصيادر المعىوميان  ( :دار

البازورل العىمزة لىنمر والتوزيت . ) 6888 ,


عبيييد الجبيييار توفزييي ؛ التحىزييي اإلحصيييا

فييي البحيييو الترثويييية والنفتيييزة

والجتماعزيية السييرت الرمعىمزيية :ط ( 2الرويييت  ,مؤستيية الرويييت لىتتييدم العىم ي ,
. ) 6858


عبد عى وصزف و (آفرون ) ؛ المصارعة الروماوزة ثزن النلرية والتسبزي :

( مساثت التعىزم العال . ) 6880 ,



عييودة احمييد سييىمان وفىز ي يوسييف ؛ اإلحصيياء لىباحييض ف ي الترثزيية والعىييوم

اإلوتاوزة  :ط  ( 2عمان  ,دار الفرر لىنمر والتوزيت . ) 2000 ,


راسييم حتيين المنييدلول وآفييرون ؛ الفتبيياران والتزيياس والتتييويم ف ي الترثزيية

الرياضزة  ( :الموص  ,مسبعة التعىزم العال ) .


مييايرز آن  ,ترجميية فىزي ثييراازم ؛ عىييم اليينف

التجريبي  ( :ثغييداد  ,مسيياثت

دار الحرمة . ) 6880 ,


محميييد حتييين عيييرول ومحميييد وصييير اليييدين رضيييوان ؛ التزييياس فييي الترثزييية

الرياضزة وعىم النف


 ( :التاارة  ,دار الفرر العرث . ) 6881 ,

وجزيييم محجيييوب وآفيييرون ؛ طرا ييي البحيييض العىمييي ومنااجيييم فييي الترثزييية

الرياضزة  ( :ثغداد  ,مسبعة التعىزم العال والبحض العىم . ) 6855 ,

