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أثر تدريبات األربطة المقيدة في تطوير بعض القدرات البدنية واألداء الفني لمسكة
الرمي من فوق الصدر بالمصارعة الرومانية  -أندية بغداد للناشئين
* أ .م .د .محمد عبدالكريم محمود
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تاريخ القبول2022/08/13:

تاريخ االستالم2022/07/14:

المستخلص:
تعد القدرات البدنية وتطوير المستتو البدني للمصتارعي م خالل إستتددام أفضت تمرينات
الجديدة المشتتتا لألداء إستتتتددام اطر طة المقيدة والتي تعتبر م الوستتتا التدريبية في هذا
المجال ،ونظرا طهمية القدرات البدنية للمصتارعي  ،لذا ارتأ الباحث تناول هذا الموضتو ؛
طهميت القصتتو في تطوير اطداء الفني لعبة المصتتارعة م خالل تطوير المستتتو البدني
للمصتتتتارعي والستتتتيما القدرات البدنية ،وقد تجلت أهمية البحث في وضتت ت أمام المهتمي
والمدر ي تمرينات خاصتتة إستتتددام اطر طة المقيدة لتطوير القدرات الداصتتة واطداء الفني
لمستتكة الرمي فوق المصتتارعة الرومانية ،أما مشتتكلة البحث هي استتتعمال وستتيلة تدريبية
(اطر طة المقيدة) وفق أست علمية لتطوير القدرات البدنية واطداء الفني لمستكة الرمي م فوق
الصتتدر المصتتارعة الرومانية اطكثر إحرازا للنقاط وهذا ما يستتع الي ك مصتتار لحستتم
النزال والفوز ،وهدف البحث ال وضت تدريبات خاصتتة إستتتددام اطر طة المقيدة والتعرف
عل أثر هذه التدريبات الداصتة إستتددام هذه الوستيلة اطر طة المقيدة في تطوير عض القدرات
البدنية واطداء الفني لمستكة الرمي م فوق الصتدر المصتارعة الرومانية ،وأفترض الباحث أن
هناك فروق ذات داللة إحصتتتا ية ي االختبارات القبلية والبعدية في تطوير القدرات البدنية
واطداء الفني لمستتكة الرمي م فوق الصتتدر المصتتارعة الرومانية ،ووجود فروق ذات داللة
إحصتا ية ي المجموعتي (التجريبية ،والضتا طة( ولصتال المجموعة التجريبية ،وحدد الباحث
مجتم البحث وهو المصتتتارعي الشتتتبا في أندية غداد للفئات الوزنية ( )65-55كغم والبالغ
عددهم ( )14وقد اختيرت عينة قوامها ( )12مصتتارعي  ،وقد تم تقستتيم العينة إل مجموعتي
اطول تجريبية وعددهم ( )6والتي تتدر وفق المنهج المعد م قب الباحث إستتتددام وستتيلة
تدريبية (اطر طة المقيدة) ،أما المجموعة الثانية (الضتا طة) وعددهم ( )6فقد تدر ت وفق منهج
المدر  .وم ثم إجراء االحصتتتا يات ،وتحليلها ومناقشتتتتها ووضتت االستتتتنتاجات المناستتتبة
والتوصيات م النتا ج المتحققة.
كلمات مفتاحية :القدرات البدنية ،اطر طة المقيدة.
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The researcher considered addressing this topic because of its
paramount importance in developing the technical performance in the
wrestling game through the development of the physical level of the
wrestlers, especially the physical abilities. The importance of the research
was manifested in putting in front of the interested and coaches special
exercises using the tied ligaments to develop the special abilities and the
technical performance of the throwing grapple over the Roman wrestling.
As for the research problem, it is using a training method (tied
ligaments) according to scientific foundations to develop physical abilities
and technical performance of the throwing grip from above the chest in
Roman wrestling, which scores the most points, and this is what every
wrestler seeks to resolve the fight and win.
The research aimed to develop special exercises using tied ligaments
and to identify the impact of these exercises using this method tied
ligaments in developing some physical abilities and technical performance
of throwing over the chest in Roman wrestling.
The researcher assumed that there are statistically significant
differences between the pre and posttests in the development of physical
abilities and the technical performance of the throwing grip in Roman
wrestling, and that there are statistically significant differences between the
two groups (experimental and control) in favor of the experimental group.
The researcher identified the research community, which is the
young wrestlers in Baghdad clubs - Rusafa youth category (55-65) kg and
their number is (14) and a sample of (12) wrestlers was chosen. The sample
was divided into two groups, the first is an experimental group, and they
are (6), which are trained according to the method prepared by the
researcher, using a training method for the tied ligaments. As for the second
group (the control group), were (6), it was trained according to the trainer’s
approach.
Then the statistics were conducted, analyzed and discussed, and the
appropriate conclusions and recommendations were drawn up from the
achieved results.
Keywords: Physical abilities, tied ligaments.

الباب االول

: التعريف بالبحث-1
: المقدمة وأهمية البحث1-1
تتمت لعبة المصتارعة في العراق مكانة متميزة نظرا لتاريدها وشعبيتها الواسعة وانتشارها
 كما تعد م اطلعا التي تطورت خالل الستنوات اطخيرة،ي العراقيي في أكثر المدن العراقية
 وقد لغ حجم االهتمام هذه اللعبة، وحققت نتا ج متقدمة عل المستتو العر ي والدولي،و سترعة
في جمي البالد والدول العر ية الرتباطها صتتتفات القوة والرجولة ونتيجة للتطور العلمي الذي
 ومنها علم التدريب وإستتتتددام الوستتتا المستتتاعدة،فت آفاقا جيدة لمدتلف العلوم الرياضتتتية
 وما وصت إلي علم التدريب الرياضتي الذي يبحث شتك متطور ع أفضت،كاطر طة المقيدة
الوستتا واطستتاليب الحديثة التي تؤثر شتتك إيجا ي عل تطور القدرات البدنية للرياضتتيي
وتعزز إنجازاتهم في اطلعا الرياضتية وخاصتة القدرات البدنية التي تلعب دورا في اطداء الفني
 اذ تعد القدرات،ال ستتيما في لعبة المصتتارعة التي تعتمد عل متطلبات خاصتتة في اطداء الفني
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البدنية أحد محددات التطور ،لي فقط في المجال الرياضتتي للحياة العامة ،و ذلك ينظر إليها
المدر ون كمفتاح التقدم لك الفعاليات الرياضتتتية عل حد ستتتواء ،حيث يتوقف مستتتتو تلك
الالعب م مواصتفات جستمية ،م تفاوت تلك العالقة مد إحتياجها
الفعاليات عل ما يتمت
إل مد إتقان اطداء الفني؛ مما جع المدتصي في المصارعة م مدر ي ومسؤولي وإداريي
أن يبذلوا جهدا كبيرا لتحقيق االنجاز واالنتصتتتتارات في المباريات والبطوالت ،وتعد القدرات
البدنية واطداء الفني التي يجب أن يمتلكها المصتارعون شتك خاص ،عامال حاستما للفوز لكثير
م مواقف المصارعة طنها تمث إمكانية التغلب عل الدصم أو مواجهت )4 :1( .
لذا فإن ضتمان نجاح اطداء في المصتارعة لبعض القدرات البدنية تضتم التغلب عل مقاومة
المصتتار المناف لذلك عالج البحث إستتتددام وستتيلة مستتاعدة كاطر طة المقيدة وهي تعد م
الوستتا التدريبية في هذا المجال ،ونظرا طهمية القدرات البدنية ،لذا ارتأ الباحث تناول هذا
الموضو طهميت القصو في تطوير اطداء الفني في لمسكة الرمي م فوق الصدر المصارعة
الرومانية ،وذلك تتجل اطهمية أمام المهتمي والمدر ي تمرينات خاصة إستددام هكذا اسلو .
 2-1مشكلة البحث:
في ما آل إلي التطور الها أحدث جملة م التغيرات في نواحي الحياة العامة وم خالل
إطال الباحث عل العديد م المصتادر والدراستات العلمية والعملية والمتا عة ومشتاهدة للعديد
م البطوالت المحلية والعر ية والدولية والعالمية التي شتتارك فيها مصتتارعونا ،الحظ أن هناك
للمستتكات دور كبير في إحراز الفوز نزاالت المصتتارعة ،وأن القدرات البدنية تتداخ شتتك
فعال وكبير ومباشتر جمي عناصترها وارتباطها م عضتها لتنفيذ تلك المستكات عل أفضت ما
يمك والستيما مصتارعي أفراد العينة م مصتارعي أندية محافظة غداد الرصتافة الرياضتية ،لذلك
يمك تطويرها وتحستتي مستتتو المستتكات لديهم م خالل إدخال وستتا تدريبية جديدة مث :
(اطر طة المقيدة) ،وعند تطبيق المصتتار لبعض المستتكات منها مستتكة الرمي م فوق الصتتدر
عل الرغم م إتقان النواحي الفنية والدططية قد تكون القدرات البدنية ضتعيفة أو غير مرتبطة
م عضتها في عض اطحيان؛ مما يؤدي إل هدر الفرص المتاحة لتحقيق النتا ج الجيدة ،فضتال
ع قلة إستتتتددام البعض م المدر ي م إستتتتددام هذه الوستتتا واطستتتاليب العلمية لتطوير
القدرات البدنية الداصتتة المصتتارعة ،لذلك أرتأ الباحث الدوض في هذه الدراستتة م حيث
إستتددام وستيلة تدريبية (اطر طة المقيدة) وفق أست علمية لتطوير القدرات البدنية واطداء الفني
لمستكة الرمي م فوق الصتدر المصتارعة الرومانية اطكثر إحرازا للنقاط ،وهذا ما يستع الي
ك مصار لحسم النزال والفوز.
وايمانا م الباحث في اعتماد البحث العلمي لح هذه المشتتتتكلة كون الطريق اطمث لها،
أرتأ الباحث إستتتددام تدريبات اطر طة المقيدة محاولة من لتوضتتي فيما إذا كان هناك تأثيرا
إستتددام هذه التدريبات اطر طة المقيدة لتطوير القدرات البدنية واطداء الفني لمستكة الرمي م
فوق الصدر المصارعة الرومانية طفراد عينة البحث.
 3-1أهداف البحث:
 إعداد تدريبات اطر طة المقيدة طفراد عينة البحث. التعرف عل أثر إستتددام هذه اطر طة المقيدة قي تطوير القدرات البدنية واطداء الفني لمستكةالرمي م فوق الصدر للمصارعي م أفراد العينة.
 4-1فروض البحث:
 هناك فروق ذات داللة إحصتتتا ية ي االختبارات القبلية والبعدية في تطوير القدرات البدنيةواطداء الفني لمسكة الرمي م فوق الصدر المصارعة الرومانية طفراد عينة البحث.
 وجود فروق ذات داللة إحصتا ية ي المجموعتي (التجريبية ،والضتا طة) ولصتال المجموعةالتجريبية في المتغيرات قيد الدراسة.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :مصارعو أندية غداد الرصافة المصارعة الرومانية.
 2-5-1المجال الزماني :للمدة م  2021/12/1ولغاية .2022/2/7
 3-5-1المجال المكاني :قاعة نادي االعظمية الرياضي المصارعة الرومانية.
الكلمات المفتاحية :القدرات البدنية :تعد القدرات البدنية عامال حاسما للفوز كثير م مواقف
المصارعة طنها تمث امكانية التغلب عل الدصم أو مواجهت )4 :1( .
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 تدريب األربطة المقيدة :وهو استتلو م استتاليب تدريبات المقاومة إلستتتددام اطر طة المقيدةوالتي لها خاصتية المقاومة م ما يتدذه الجستم ستواء اإلعاقة أو المقاومة والتي تظهر فا دتها عد
انتهاء االداء سواء كانت هذه م حم أو ثق أو مقاومات متغيرة تنمي العضالت العاملة.
()253 :2
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الباب الثاني

 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
أستتددم الباحث المنهج التجريبي أستلو المجموعتي الضتا طة والتجريبي؛ لمال مت لطبيعة
المشتكلة ،إذ أن المنهج التجريبي " يمث االقتران اطكثر صتدقا لح العديد م المشتكالت صتورة
علمية ونظرية)217 :2( .
 2-2المجتمع وعينة البحث:
حدد الباحث مجتم البحث وهو المصتارعي الشتبا أندية الفرات االوستط فئة وزن ()65-55
والبتالغ عتددهم ( )14وقتد اختيرت عينتة قوامهتا ( )12مصتتتتارعي تم تقستتتتيمهم إل مجموعتي
ضا طة وتجريبية ( )6لك مجموعة ،حيث تم االعتماد عل مصارعي ( )2للتجر ة االستطالعية
وفق المنهج المعد م قب الباحث إستتتتددام وستتتيلة تدريبية اطر طة المقيدة للتجر ة للمجموعة
(التجريبيتة) ،أمتا المجموعتة الثتانيتة (الضتتتتتا طتة) فقتد تتدر تت وفق منهج المتدر  ،وقتد تم إجراء
التجان والتكافؤ في عض المتغيرات منها( :الطول ،العمر التدريبي ،الوزن ،القدرات البدنية).
الجدول ( )1يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف للمجموعتين (التجريبية
والضابطة) لفئة ألفراد العينة لمتغيرات البحث لغرض التجانس

المتغيرات

وحدات القياس

الطول
العمر التدريبي
الوزن

سم
سنة
كغم

الوسط
الحسابي
172,4
20,35
55,6

االنحراف المعياري

معامل االختالف

2,951
2,12
55,716

172,31
21,23
55,36

وكما مبي في الجدول( )1إن قيم معام االختالف قد انحصتترت تحت ( ،)%30وهذا يدل
عل تجان العينة في المجموعة الواحدة" فكلما قر معام االختالف م ( )%1يعد تجانستتا
عاليا وإذا زاد ( )%30يعني أن العينة غير متجانسة)161 :3( .
الجدول ( )2يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين (التجريبية والضابطة ( لفئة ألفراد
المتغيرات
اختبار القوة االنفجارية
اختبار القوة المميزة
بالسرعة
اختبار تحمل القوة

في متغيرات البحث لالختبارات القبلية لغرض التكافؤ
المجموعة التجريبية
س
±ع
1,218
8,31
0,048
9,003

المجموعة الضابطة
س
±ع
1,312
8,013
0,079
9,002

2,26

2,13

19

20

قيمة (ت)
المحسوبة
0,926
0,031

مستوى
الداللة
عشوائي
عشوائي

0,701

عشوائي

 3-2الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 1-3-2وسائل جمع المعلومات:
 المصادر والمراج العر ية واطجنبية. المالحظة والتجريب. استمارة جم وتفريغ المعلومات. استمارة تقييم اطداء الفني للمسكات قيد الدراسة.االختبارات والقياس. 2-3-2األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث:
 شريط قياس الطول) نو صيني). ميزان طبي (نو يا اني). ساط مصارعة قانوني. ساعة إيقاف. أر طة مقيدة عدد (.)10 حماالت حديد لتثبيت اطثقال عدد ( ،)2ومصتاطب ،و ارات ،وأقراص حديدية متنوعة ومتعددةاطوزان ( )15 ،10 ،5 ،2,5كغم.
 شاخص مصارعة  +شواخص. طباشير  +صافرة  +كرة طبية زنة ( 3كغم). فريق العم المساعد. 3-3-2االختبارات قيد الدراسة:
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 1-3-2االختبارات البدنية:
 -1اختبار رمي الكرة الطبية زنة ( 3كغم) ألبعد مسافة عاليا خلفا من الوقوف:
 الهدف من االختبار :قياس القوة االنفجارية للعضالت للرجلي والبط والجذ والذراعي . األجهزة واألدوات :كرة طبية زنة (3كغم)  ،طباشير ،شواخص ،شريط قياس. مواصففات األداء :ترستم نقطة البداية لمجال الرمي قياس ( )15مترا ويتدذ المصتار وضتعةعند نقطة البداية متدذا وضتت الوقوف المعاك لمجال الرمي ان يمستتك الكرة الطبية اليدي
أمام الصتدر م تشتكي زاوية ( )90درجة في مفصتلي المرفقي اليمن واليستر للذراعي م
انثناء قلي في مستتو مفصت الركبتي وميالن الجذ قليال أماما ،م إعطاء إشتارة البدء م قب
القا م عل االختبار ،يقوم المصتار المدتبر مد الرجلي والجذ والذراعي ورمي الكرة الطبية
اليدي الممدودتي عاليا خلفا م فوق الصدر ،ويعطي المصار المدتبر محاولتي .
 طريقة التسفجيل :يتم تستجي المستافة وستاطة شتريط قياس م نقطة البداية ال النقطة التيتسقط فيها الكرة الطبية ،إذ يتم احتسا متوسط الدرجة للمحاولتي )81 :4( .
 -2اختبار الرمية الخلفية (السنتر الخلفي):
 الهدف من االختبار :قياس القوة المميزة السرعة الداصة مجموعة الرمية الدلفية. األجهزة واألدوات :شاخص مصارعة ،ساعة إيقاف ،ساط مصارعة. مواصففات األداء :يقف الالعب في وضت الصترا عاليا ممستكا الشتاخص وعند ستما إشتارةالبتدء يبتدأ احتستتتتا زم اطداء ويقوم الالعتب تأداء الرميتة الدلفيتة (الستتتتنتر الدلفي) حمت
الشتاخص م الوستط والذراعي حت المرحلة الدتامية تعرض ظهر الشتاخص للبستاط ويكرر
اطداء ثالث مرات.
 طريقة التسجيل :يعط الالعب ثالثة محاوالت ويسج أفضلها طقر ثانية)19 :5( . -3أختبار الرمية الخلفية بالشاخص لمدة دقيقة :
 الهدف من االختبار :قياس تحم القوة ع طريق أداء مهارة الرمية الدلفية الشتتاخص لمدةدقيقة.
 األجهزة واألدوات :شاخص مصارعة ،ساعة إيقاف ،ساط مصارعة. مواصففات األداء :يقف الالعب في وضت الصترا عاليا م الشتاخص وعند ستما إشتارة البدءيبدأ لألداء يقوم الالعب أداء الرمية الدلفية حم الشتاخص م الوستط والذراعي حت المرحلة
الدتامية تعريض ظهر الشتتتاخص للبستتتاط ويكرر اطداء أكبر عدد م المرات خالل الزم
المحدد وهو دقيقة.
 2-3-2اختبارات األداء المهاري:
 اختبار مسكة السحب والدخول على منتصف الجسم:أجر الباحث اختبار اطداء الفني لمستكة الستحب والدخول عل منتصتف الجستم عل عينة
البحث ،حيث تم تقستيم درجات هذا االختبار إل ( )10درجات استتمارة تقييم خاصتة  لتقييمها
م قب محكمي .
 الهدف من االختبار :تقييم اطداء الفني لمسكة السحب والدخول عل منتصف الجسم. األجهزة واألدوات :ساط مصارعة ،صافرة. مواصفات األداء :يقوم الالعب عند سما صافرة الحكم أداء المسكة كاملة و صورة سريعة طريقة التسفجيل :يتم تقويم المستكة م قب المحكمي وحستب أقستام المستكة وتعط درجاتم ( )10درجات وحسب اطقسام الداصة المسكة.

 4-2التجربة االستطالعية:
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قام الباحث إجراء تجر ت االستتتتطالعية تاريخ  2021/12/15عل ( )2مصتتتارعي م
خارج عينة البحث وتهدف هذه التجر ة ما يلي:
 معرفة المعوقات التي تصادف الباحث عند تنفيذ التجر ة الر يسة. التأكد م مد سالمة اطجهزة واطدوات المستددمة البحث. التعرف عل الوقتت الالزم طداء التمتاري تالوستتتتيلتة التتدريبيتة (اطر طتة المقيتدة) وأجراءاالختبار.
 تدريب الكادر المساعد وتعريفة كيفية تنفيذ التدريب الوسيلة التدريبية إلجراء االختبار. 1-4-2االختبار القبلي:
أجر البتاحتث تجر تت القبليتة تتاريخ  2021/12/7لالختبتارات (اطر طتة المقيتدة والقتدرات
البدنية ولألداء الفني) للمستكات قيد الدراستة لعينة البحث وتم تصتوير اطداء الفني لغرض تقييمها
م قب حكام اللعبة (المصارعة الرومانية).
 2-4-2البرنامج التدريبي لتدريبات األربطة المقيدة:
عد االنتهاء م تنفيذ االختبارات تم البدء تطبيق المنهاج التدريبي لمجموعتي البحث ،إذ تم
وضت ت هذه المناهج عد االطال عل مبادئ علم التدريب الرياضتتتي ونظريات الفستتتلجية في
التدريب ،وتم تطبيقها عد إجراء عض التعديالت عليها واالستتتتتفادة م مالحظات الستتتتادة
الدبراء في مجال التدريب الرياضي.
تم تنفيذ المنهج الداص التدريبات عل الوستيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) عل عينة البحث
واق ثالث وحدات تدريبية في ك اسبو  ،أي تنفذ ( )12وحدة تدريبية كما يأتي:
 المجموعة اطول (التجريبية اطول ) نفذت المنهاج التدريبي الداص التدريبات عل الوستيلةالتدريبية المساعدة )اطر طة المقيدة) وعددهم ( )6مصارعي .
 المجموعة الثانية (الضتتتا طة) نفذت المنهاج التدريبي الداص التدريبات االعتيادية المعطاةم قب المدر  ،وعددهم ( )5العبي  .وراع الباحث ما يأتي في أثناء تنفيذ ك وحدة تدريبية:
 -1إ تداء الوحدة التدريبية اإلحماء العام لتهيئة جمي عضالت الجسم للعم ولجمي أفراد العينة.
 -2عطاء إحماء خاص للمرونة وتمطي العضتتالت العاملة قب البدء أداء التدريبات اطستتاستتية
لك تدريب م قب أفراد العينة كافة.
 -3تمتت مراعتاة العمت تاطداء الفني متا يتالءم وطبيعتة العمت في المنتافستتتتات عنتد أداء هتذه
المسكات البطوالت المحلية والدولية.
 -4تم إستتتتددام القوة النستتتبية في هذا البحث طنها تتالءم م طبيعة العم المصتتتارعة الن
المصتار يقوم استتددام القوة الناتجة م العضتالت العاملة للتغلب عل قوة المصار فضال ع
قوة الجاذ ية اطرضتتية ،والوزن الزا د للمصتتار المناف تلك اطمور تحتاج إلخراج اكبر قدر
م القوة م العضالت العاملة لكي يتغلب عل تلك الظروف.
 -5إنهاء الوحدة التدريبية قيام جمي أفراد العينة أداء تمرينات التهد ة واالسترخاء.
 -6تم إجراء ثالث وحدات تدريبية يوم (االحد ،والثالثاء ،والدمي ( م ك أستتتبو  ،وأجراء
التدريب عصرا.
 -7مدة التدريب إستتددام الوستيلة التدريبية المستاعدة ( )2شتهر ،عدد اطستا ي ( )8أستا ي  ،عدد
الوحدات ( )24وحدة تدريبية.
 -8مدة الوحدة التدريبية في القسم الر يسي هو ( )30دقيقة تتدللها فترات راحة ينية.
 -9طريقة التدريب المستددمة  :التكراري.
 -10إستددام ثالثة تماري اطر طة المقيدة شبيهة اطداء الفني للمسكات قيد الدراسة.
 -11التدريب وفق هذه الوسيلة ضم فترة اإلعداد الداص لهذه العينة.
 -12التمري اطول :السحب اطر طة المقيدة والدخول عل منتصف الجسم.
 -13التمري الثاني :السحب اطر طة المقيدة والرمي م فوق الصدر (الدطف).
 -14التمري الثالث :السحب اطر طة المقيدة والدخول عل الدصر.
 3-4-2االختبار البعدي:
أجر الباحث االختبار البعدي الداص االختبارات قيد الدراسة تاريخ  2021/2/7الداصة
لعينة البحث ،وتم تصوير اطداء الفني الظروف نفسها لالختبارات القبلية لغرض تقييمها م قب
الحكام ،وتم اخذ الوسط الحسا ي لهذا التقييم وأجراء العمليات اإلحصا ية ل .
 5-2الوسائل اإلحصائية:
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تم إجراء الوسا اإلحصا ية في رنامج الحقيبة اإلحصا ية ( )spssوإستددام القواني :
 الوستط الحستا ي ،واالنحراف المعياري ،ومعام االختالف ،والقوة النستبية ،واختبار)ت)للعينات المترا طة والمستقلة.

الباب الثالث

 -3عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:
عد ان تمت عملية التدريب عل التماري الوستتتتيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) و المادة
المحددة لهذا واستتحصتال البيانات اطزمة م خالل االختبارات التي وضتعت م اج الوصتول
ال أدق البيانات الداصة هذه الدراسة سيتم عرضها في جدول وم ثم تحليلها ومناقشتها.
 1-3عرض نتائج المجموعتين (التجريبية ،والضابطة) وتحليلها:
جدول ()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة بين االختبارين
القبلي والبعدي وللمجموعتين ولألداء الفني للمسكات لعينة البحث

المجموعة
الضباطة
التجريبية

المسكات
السحب والدخول على منتصف الجسم
مسكة الرمي من فوق الصدر (الخطف)
مسافة الدخول على الخصر
السحب والدخول على منتصف الجسم
مسكة الرمي من فوق الصدر (الخطف)
مسافة الدخول على الخصر

االختبار القبلي
س
±ع
0,993
5,3
0,892
5,3
0,443
2,3
0,633
5,2
0,833
5,3
0,705
5

االختبار البعدي
س
±ع
0,953
7,3
0,544
7,3
0,708
7
1,032
6,7
0,444
6,3
0,415
6,2

قيمة(ت)
المحسوبة
2,114
6,323
4,819
5,202
3
5

داللة
الفروق
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

يبي الجدول ( )3نتا ج االختباري القبلي والبعدي لألداء المهاري للمستتتكات ،إذ أظهرت
وستتتتطا حستتتتا يا لالختبار القبلي وللمجموعتي عل الترتيب ()5-5,3-5,2-2,3-5,3-5,3
و تتانحراف معيتتاري عل الترتيتتب (،)0,705-0,833-0,633-0,443-0,892-0,993
و لغ الوستط الحستا ي لالختبار البعدي لهذه الفئة ( )6,2-6,3-6,7-7-7,3-7,3عل الترتيب
و تتانتحتراف متعتيتتاري قتتدره عتلت التتترتتيتتب (-0,444-1,032-0,708-0,544-0,953
 ،)0,415وعند مقارنة قيمة )ت) المحستتو ة والبالغة عل الترتيب -4,819-6,323-2,114
 )5-3-4,8112,201م قيمة ) ت) الجدولية والبالغة ( )2,123عند مستتتو داللة ()0,05
ودرجة حرية ( ، )4كانت القيمة المحستتتو ة أكبر م قيمتها الجدولية؛ مما يدل عل معنوية
الفروق ي االختبارات القبلية والبعدية لألداء الفنة للمستتتكات ولصتتتال االختبارات البعدية
وللمجموعتي )التجريبية والضتا طة) ،لتأثر اطداء الفني الوستيلة التدريبية ،وهذا يحقق الهدف
والفرض للدراسة الحالية.
جدول ( )4يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة بين االختبارات البعدية
للمجموعتين لألداء الفني للمسكة لعينة البحث
المتغيرات

السحب والدخول على منتصف الجسم
مسكة الرمي من فوق الصدر
(الخطف)
مسافة الدخول على الخصر

الضابطة

التجريبية

قيمة(ت)
المحسوبة

داللة
الفروق
معنوي
معنوي
معنوي

س

±ع

س

±ع

7,3
7,3

0,953
0,544

6,8
6,9

1,032
0,449

1,895
2,531

7

0,708

7,3

0,419

2,139

يبي الجدول ( )4نتا ج االختبارات البعدية ولألداء الفني لمستتكة وللمجموعتي  ،إذ أظهرت
وستتتتطا حستتتتا يا لالختبار البعدي للمجموعة التجريبية عل الترتيب ( )7-7,3-7,3و انحراف
معيتاري عل الترتيتب ( )0,708-0,544-0,953ينمتا في المجموعتة الضتتتتتا طتة فكتانتت
االوستتتتتاط الحستتتتتا يتة عل الترتيتب ( )7,3-6,9-6,8و تانحراف معيتاري قتدره عل الترتيتب
( ،)0,419-0,449-1,032وعنتد مقتارنتة قيمتة (ت) المحستتتتو تة و تالبتالغتة (-2,531-1,895
 )2,139م قيمتة (ت) الجتدوليتة و تالبتالغتة ( )1,86عنتد مستتتتتو داللتة ( )0,05ودرجتة حريتة
( ،)8كتانتت القيمتة المحستتتتو تة أكبر م قيمتهتا الجتدوليتة؛ ممتا يتدل عل معنويتة الفروق ي
االختبارات البعدية لألداء الفني للمستكة ولصتال االختبارات البعدية وللمجموعة ) التجريبية)،
لتأثر اطداء الفني الوسيلة التدريبية ،وهذا يحقق الهدف والفرض للدراسة الحالية.
 1-1-3مناقشة نتائج األداء الفني للمسكات وللمجموعتين )التجريبية ،والضابطة)
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أظهرت النتا ج في الجدول ( )3أن هناك فروق معنوية ما ي االختباري القبلي والبعدي،
إذ كانت قيمة (ت) المحستو ة اكبر م قيمتها الجدولية دل ذلك عل تطور مستتو اطداء الفني
للمسكات لهذه الفئة العمرية وللمجموعتي (التجريبية والضا طة).
" إن إستتتتتددام التدريبات التي تتفق في طبيعة أدا ها م الشتتتتك العام طداء المهارات
التدصتتصتتية يؤدي إل نتا ج أفضت "( ،)8: 6ينما أظهرت النتا ج في الجدول ( )4أن هناك
فروق معنوية ي المجموعتي االختبارات البعدية ولصتتتتال المجموعة التجريبية ،ويعزو
الباحث ذلك؛ مما كان للوستتتيلة التدريبية المستتتاعدة (اطر طة المقيدة) اطثر والدور الكبير في
تحستتتي مستتتتو اطداء الفني ،إذ كان التطور لعينة البحث أكبر للمجموعة التجريبية وذلك
إلحراز عض أفراد العينة م الموهو ي المستتو العالي م النقاط وهو ( )5نقاط فنية لألداء
م الوضت ت العالي للمهارة ،ينما في المجموعة الضتتتا طة كان أداء المهارة في اطغلب م
المستتو الجانبي الذي يستج ( )4نقاط فقط ،وكذلك يعزو الباحث ذلك إل (الوستيلة التدريبية)
دور كبير في اطداء الفني إعطاء المصتتتار القوة الالزمة للتغلب عل مقاومة المصتتتار
المداف وقوة جاذ ية اطرض مجتمعتان مما يستته عملية النهوض إل اطعل قوة ،فضتتال
ع أن تم وضت اطر طة المقيدة في مكان يستم ل أداء الحركة شتك انستيا ي م دون تقييد
الحركة ،وكلما زادت التكرارات اطر طة المقيدة المر وط كانت القوة الستاحبة أكبر؛ مما تعم
عل إعطاء زخم أكبر للمصتار المهاجم وغرس جانب الثقة النف طداء هذه المهارة أفضت
صتورة ممكنة للحصتول عل تستجي أعل للنقاط ،وم خالل التبدي جهة التنفيذ مرة م جهة
اليمي واطخر م جهة اليستتار أعط المصتتار ميزة التنو والتبدي اطداء؛ مما يشتتتت
تركيز المصتار المناف ويزيد م قدرت عل تمويه وهذه خاصتية يحتاجها ك مصتار في
استتراتيجيت الهجومية .وهذا اطثر المحستوس ارتبط سترعة أداء الحركة المتأتية م التدريب
المستتمر و تكرارات كثيرة أستهمت و شتك فعال وايجا ي تحست زم اطداء "تتطور سترعة
الحركات ع طريق وستا التدريب العامة والداصتة ،وان سترعة أداء الحركات مرتبطة إل
حد كبير الوظيفة العصبية وان القدرة عل تطويرها شك ايجا ي تكون مناسبة")425 :7( .
ويعزو الباحث هذا التطور إل الوستتيلة التدريبية في تحستتي مستتتو اطداء للمصتتار
المهاجم ،إذ إن التدريب عل هذه الوستيلة ولمدة )شتهر) ستاعد عل التكيف وجود هذه الوستيلة،
حيث تعم عل زيادة ستترعة اطداء لدي وتطبيق المستتكة كاملة يعوده عل هذه الستترعة في
اطداء و التالي ينمي لدي ستتترعة االستتتتجا ة فضتتتال ع مقاومة اطر طة المقيدة المر وطة
والتدر عليها استتتتمرارية يعطي أفضتتتلية لالستتتتجا ة الحركية عند اطداء وزيادة قا ليات
المصتتار م التحلي واستتتيعا الوضتتعيات الداصتتة اطداء والتصتترف طبقا لها "أن رف
عمليات التحلي واستتيعا الوضتعيات والتصترف طبقا لها وما يرتبط ها م قا ليات رد الفع
والتغير والمعرفة المبكرة للقا ليات التكتيكية اطستاستية وما يرتبط ها م التوق الحركي تعمالن
عل تطوير سرعة االستجا ة الحركية درجة كبيرة")425 :8( .
 2-1-3عرض نتائج االختبارات للقدرة البدنية للمجموعتين (التجريبية ،والضابطة) وتحليلها:
جدول ( )5يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة بين االختبارين القبلي
والبعدي وللمجموعة التجريبية في اختبارات القدرة البدنية
اختبارات
القدرة البدنية

القوة االنفجارية
القوة المميزة بالسرعة
تحمل القوة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

8,31
9,003
19

1,218
0,048
2,026

9,57
7,468
23

1,464
0,083
2,122

* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية (2,123 = )4

قيمة(ت)
المحسوبة

داللة
الفروق

2,547
3,434
4,313

معنوي
معنوي
معنوي

يبي الجدول ( )5نتا ج االختباري القبلي والبعدي وللمجموعة التجريبية في اختبارات القدرة
البدنية  ،إذ أظهرت وسطا حسا يا لالختبار القبلي عل الترتيب ( )19-9,003-8,31و انحراف
معياري عل الترتيب ( ،)2,065-0,048-1,218و لغ الوستتط الحستتا ي لالختبار البعدي عل
الترتيتتب ( )23-7,468-9,57و تأنحراف معيتتاري قتتدره عل الترتيتتب (-0,083-1,464
 ،)2,122وعند مقارنة قيمة (ت) المحستو ة والبالغة عل الترتيب ()4,313-3,434-2,547
م قيمة (ت) الجدولية و البالغة ( )2,123عند مستتو داللة ( )0,05ودرجة حرية ( ،)4كانت
القيمة المحسو ة أكبر م قيمتها الجدولية؛ مما يدل عل معنوية الفروق ي االختبارات.
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جدول ( )6يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة بين االختبارين
القبلي والبعدي وللمجموعة الضابطة في اختبارات القدرة البدنية
اختبارات
القدرة البدنية

القوة االنفجارية
القوة المميزة بالسرعة
تحمل القوة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

8,013
0,902
20

1,312
0,079
2,13

8,8
7,753
20,8

0,976
0,074
2,409

* قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية (2,123 = )4

قيمة(ت)
المحسوبة

داللة
الفروق

2,886
6,015
2,306

معنوي
معنوي
معنوي

يبي الجتدول ( )6نتتا ج االختبتاري القبلي والبعتدي وللمجموعتي في اختبتارات القتدرة
البتدنيتة ،إذ أظهرت وستتتتطتا حستتتتتا يتا لالختبتار القبلي عل الترتيتب ()20-0,902-8,013
و انحراف معياري عل الترتيب ( ،)2,13-0,079-1,312و لغ الوستتتتط الحستتتتا ي لالختبار
البعتدي عل الترتيتب ( )20,8-7,753-8,8و تانحراف معيتاري قتدره عل الترتيتب (-0,976
 ،)2,409-0,074وعند مقارنة قيمة (ت) المحستو ة والبالغة عل الترتيب (-3,435-2,542
 )4,316م قيمة (ت) الجدولية و البالغة ( )2,123عند مستتتتو داللة ( )0,05ودرجة حرية
( ،)4كتانتت القيمتة المحستتتتو تة أكبر م قيمتهتا الجتدوليتة؛ ممتا يتدل عل معنويتة الفروق ي
االختبارات القبلية والبعدية ولصال االختبارات البعدية لتأثرها الوسيلة التدريبية.
جدول ( )7يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحسوبة بين االختبارات القبلية
اتخبارات
القدرة البدنية
القوة االنفجارية
القوة المميزة بالسرعة
تحمل القوة

•

والبعدية وللمجموعتين في اختبارات القدرة البدنية
الضابطة

التجريبية

س

±ع

س

±ع

9.57
7,468
25

1,464
0,083
2,122

8.8
7,755
20,9

0,976
0,075
2,409

قيمة(ت)
المحسوبة

داللة
الفروق

1,983
1,095
1,912

معنوي
معنوي
معنوي

قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية (1,86 = )8

يبي الجتدول ( )7نتتا ج االختبتارات البعتديتة والقبليتة وللمجموعتي في اختبتارات القتدرة
البدنية ،إذ أظهرت وستتتطا حستتتا يا لالختبار البعدي للمجموعة التدريبية عل التوالي (-9,57
 )25-7,468و تتانحراف معيتتاري ( )2,122-0,083-1,464عل التوالي ،و لغ الوستتتتط
الحستتتا ي لالختبار البعدي للمجموعة الضتتتا طة عل التوالي ( )20,9-7,755-8,8و انحراف
معيتاري قتدره عل التوالي ( ،)2,409-0,075-0,976وعنتد مقتارنتة قيمتة (ت) المحستتتتو تة
والبتالغتة عل الترتيتب ( )1,912-1,095-1,983م قيمتة (ت) الجتدوليتة و تالبتالغتة ()1,86
عند مستتتو داللة ( )0,05ودرجة حرية ( ،)8كانت القيمة المحستتو ة أكبر م قيمتها الجدولية
في عض االختبارات وأق في االختبارات االخر ؛ مما يدل عل معنوية الفروق ي االختبارات
البعدية للمجموعة التجريبية في عض االختبارات وتطور ستيط وملحوظ في االختبارات االخر
لتأثرها الوسيلة التدريبية.
 2-3مناقشة نتائج اختبارات القدرة البدنية للمجموعتين (التجريبية ،والضابطة)
م خالل عرض النتا ج لالختبارات القبلية والبعدية وتحليلها في الجدول ( )5الختبارات
القتدرة البتدنيتة ،أظهرت فروق ذات داللتة معنويتة ي االختبتارات القبليتة والبعتديتة للمجموعتة
التجريبية ولصال االختبارات البعدية.
ويعزو الباحث ذلك إل إن هذه التنمية التي ظهرت م خالل االختبارات وخاصتتتة في
االختبارات البعدية النتظام أفراد المجموعة في التدريب عل وفق اطست العلمية حيث ظهر
أثر التدريب عل نتا ج االختبارات البعدية شتتك واضت  ،وهذا يتفق م مباد ء علم التدريب
الرياضتي الذي تشتير إل إن التدريب عل وفق الصتيغ العلمية الصتحيحة يكون ل أثر إيجا ي
عل المتدر ي  .إذ إن التدريب العلمي يعد الوستتيلة المثل التي يتبعها المدر في ناء العبي
وتعويدهم عل مواجهة الصتتعو ات المحتملة في الستتباقات "وقد عد التدريب عملية نا ية في
تطوير وتنمية القدرات البدنية في ستبي تحقيق إنجاز معي م حيث المستتو ودرجة االرتقاء.
()16 :9
"كما أن الوصتتول إل المستتتويات الرياضتتية العالية ال يتحقق جزافا ،م جراء التدريب
المنظم لفترة طويلة")11 :10( .
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وم خالل الجدول ( )6يتض ت في عض االختبارات المجموعة الضتتا طة يوجد فروق كما
في القوة االنفجارية  ،والقوة المميزة الستترعة وتحم القوة ،وهذا يدل عل إستتتددام التماري
الداصتتتة الوستتتيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) كان ذلك اإلحماء أو التمرينات ستتتواء كانت
مستكات أو تمرينات دنية ،لذلك استتعان الباحث الجانب اإلحصتا ي لمعرفة أي م المجموعتي
هي اطفضتتت  ،وهذا ما أظهره الجدول ( )7م خالل المقارنة ي المجموعتي االختبارات
البعتديتة حيتث أظهرت النتتا ج وجود فروق معنويتة ي المجموعتي ولصتتتتتال المجموعتة
التجريبية؛ مما يدل عل أن للوستيلة التدريبية هي اطفضت في القدرة البدنية ،فضتال ع اطداء
الفني .وان هذا التطور الذي حصت ت في معظم االختبارات للقدرة البدنية كان نتيجة التدريب
الوستيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) ،واطداء وفق هذه الوستيلة ذو المستار الحركي الذي يشتا
أداء المستكة؛ مما يعطي انطبا التكرار المجدي والمفيد في تحستي القدرة البدنية فضتال ع ان
جمي االختبارات هي قريبة طبيعة أدا ها إل طبيعة أداء هذه المسكات.
وقد أشتتتار )لؤي ستتتاط )( " ،)16 ،11ان مرحلة اإلعداد الداص م المراح المهمة
للرياضتي في الوصتول ال أفضت مستتو دني ومهاري وخططي فضتال ع الستمات اإلرادية
والدلقية الداصة التي يتطلبها النجاح في المنافسات الرياضة".
وكذلك (احمد عبد الحميد عمارة وحستتتام الدي )( ،)18 :12إذ "ان المهارة هي عصتتتب
اطداء في ك رياضة وانجازها يعتمد عل اإلعداد البدني".
وأن تحست القوة المميزة السترعة تتطلب القوة والسترعة في آن واحد م اج التغلب عل
المقاومات المطلو ة ويعزو الباحث ذلك إل اطثر الذي أحدثت التمرينات الداصتة الوستيلة الذي
أد إل زيادة القوة والسترعة في المجامي العضتلية م جراء الزيادة في عدد التكرارات التي
يؤديها المصتتتتارعون ،والتنو فيها؛ مما أد إل الزيادة في القوة المميزة الستتتترعة لد
مصتارعي في االختبارات البعدية" ،عندما تتدر العضتلة أقصت قوتها للتغلب عل أقصت
مقاومة في زم محدد حينئذ تدف مقطعها العرضتتتتي ال الزيادة وم ثم تزداد قوتها القوة
المميزة لها"( ،)121 :13اما تطور تحم القوة وذلك كان نتيجة التدريبات وفق أنظمة الطاقة
معتمدا عل زم مدة دوام النظام فضتال ع التركيز في هذه التدريبات عل الوستيلة التدريبية
)اطر طة المقيدة) وطبيعة أداء تلك التمرينات الداصتة ،اذ يق تحت التحم الالهوا ي طنشتطة
التي تطلب تنميتها وتطويرها ك م تحم الستترعة وتحم القوة .وهذا ما يؤكد علي (طلحة
حستام الدي وآخرون)( )52 :13ال ضترورة التنوي في إستتددام التمرينات وأستلو تطبيقها،
اذ ان أكثر اطخطاء التدريبية انتشتارا ي المدر ي هو إغفال عملية التغير في اإلثارة التدريبية
وم تلك المتغيرات مثال التغير في عدد التكرارات أو عدد المجامي أو م خالل شتتدة الحم
المستددم في سرعة أداء التمري وفترات الراحة".
وقد أشتار)قاستم حست حستي )(" )15 :14ان التركيز عل التمرينات التي تم فيها إستتددام
نف المجموعات العضتلية المشتتركة في اطداء الرياضتي والتي تشتارك فيها الوحدات الحركية
في االنقباض العضتتتلي تبعا لمقدار المقاومة ستتتتزداد مقدرة اطلياف العضتتتلية في إنتاج القوة
الالزمة لمواجهة المقاومة والتغلب عليها مما يؤدي ال تحقيق أفضت مستتو ممك " حيث "أن
التدريب الرياضتتي المنظم يؤدي إل زيادة كفاءة عم الجهاز العضتتلي ويظهر ذلك صتتورة
مباشرة")15 :15( .

الباب الرابع

 -4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
في ضوء النتا ج التي حص عليها البحث وم خالل االختبارات والتقييم للنتا ج وإستددام
للطرا ق واطساليب اإلحصا ية لها توص إل االستنتاجات التالية:
 -1للوستيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) اطثر االيجا ي في تطوير اطداء الفني لبعض المستكات
قيد الدراسة طفراد العينة.
 -2اطثر االيجا ي للوستتيلة التدريبية (اطر طة المقيدة) في تطوير القدرة البدنية والذي أد إل
تحسنها و شك ملحوظ.
 -3أن إستتتتددام التماري هذه الوستتتيلة أظهر تطورا في اطداء الفني والبدني لمصتتتارعي
الرومانية طفراد العينة.
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 2-4التوصيات:
في ضوء الدراسة وما أسفرت م نتا ج يوصي الباحث ت:
 -1ضرورة إستددام هذه الوسيلة في تدريبات مصارعي الرومانية وللفئة العمرية (الموهو ي ).
 -2التأكيد عل تعميم التمرينات المستددمة في هذه الدراسة طنها مؤشر فعال للتطور في اطداء
الفني والبدني.
 -3ضتتترورة تصتتتميم أدوات خاصتتتة الختبار عض المستتتكات التي تؤثر نتيجة إتقانها عل
مجريات اللعب والفوز.
 -4ضرورة إجراء حوث مشا هة لتطوير اطداء الفني لبعض المسكات في المصارعة الحرة.

المصادر:

 .1أ و العال أحمد ،ومحمد حستت عالوي :فستتيولوجيا التدريب الرياضتتي ،القاهرة ،دار
الفكر العر ي.1984 ،
 .2ستتتتليمان علي حستتت  ،وعواطف محمد لبيب :تنمية القوة العضتتتلية ،القاهرة ،دار الفكر
المعاصر.1997 ،
 .3ستتلميان علي حستت  :أستت التدريب في المصتتارعة ،ط ،2دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية.2009 ،
 .4هاء متي روفا ي  :التحم النفستتي لد المراهقي وعالقت العمر والجن والترتيب
الوالدي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة غداد ،كلية ا رشد.2003 ،
 .5حمدان رحيم الكبيسي :التعلم والتدريب الرياضي في لعبة المصارعة ،غداد.2008 ،
 .6سليمان علي حس  :تنمية القوة العضلية ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر المعاصر.1983 ،
 .7طلحة حستتام الدي )وآخرون) :الموستتوعة العلمية في التدريب الرياضتتي – القوة –
القدرة – تحم القوة – المرونة ،القاهرة ،دار الفكر العر ي.2011 ،
 .8عادل تركي حست الدلوي :مباد ء التدريب الرياضتتي وتدريبات القوة ،ط ،2العراق،
دار الضياء للطباعة والتصميم.2011 ،
 .9عبد علي نصتيف (وآخران) :المصتارعة الرومانية ي النظرة والتطبيق ،جامعة غداد،
.1990
 .10فريق فا ق قاستتم :تأثير منهج تدريبي مقترح لتطوير عض الصتتفات البدنية الداصتتة
وعالقتها مستتو أداء عض مستكات الرمي (الدطف) المصتارعة الرومانية فئة الناشتئي
أعمار ( )17-16سنة ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة غداد.2003 ،
 .10قاستتم حس ت حستتي  ،وعبد علي نصتتيف :علم التدريب الرياضتتي للمرحلة الرا عة،
الموص  ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر.1980 ،
 .11قاستتم حستت حستتي  :أستت التدريب الرياضتتي ،ط ،2غداد  ،دار الفكر للطباعة،
.1998
 .12لؤي ستتتتاط محمتد جواد :التتدريتب تاطوزان المتغيرة وتتأثيرهتا في تطوير القوة
الداصة طداء عض مسكات المصارعة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة غداد.2005 ،
 .13محمد حست عالوي ،وأستامة كام راتب :البحث العلمي في التر ية الرياضتية وعلم
النف الرياضي ،القاهرة  ،دار الفكر العر ي.1999 ،
 .14وجي محجو  :التطور الحركي منذ الوالدة حت س الشيدوخة ،ج ،1غداد ،مطبعة
جامعة غداد.1987 ،
 .15ودي ياستتتي  ،وحستتت محمد عبد العبيدي :التطبيقات اإلحصتتتا ية وإستتتتددامات
الحاسو في حوث التر ية الرياضية ،الموص  ،دار الكتب للطباعة والنشر.1999 ،
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مدرب

ت
1
2
3

االسم
محمد عبدالرضا
نظير محمد علي
ابراهيم احمد محمد
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ملحق ( )2يبين كادر التحكيم الخاص بتقييم األداء الفني للمسكات
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2
3

تعلم مصارعة
تعلم مصارعة

م.د .ثائر كريم احمد
م,د ,فائز كريم صالح

الجامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الجامعة المستنصرية -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ملحق ( )3يبين استمارة تقييم األداء الفني للمسكات قيد الدراسة استمارة تقييم أداء
تحية طيبة. . . .
يروم الباحث إجراء البحث الموستتوم( :أثر تدريبات األربطة المقيدة في تطوير بعض القدرات البدنية واألداء
الفني لمسكككة الرمي مف فوق الرككدر بالمرككارعة الرومانية للناشككنيف) عل عينة م (الناشتتئي ) للمصتتارعة
الرومانية في أندية محافظة غداد.
ونظرا لما تتمتعون م خبرة ودراية في مجال التحكيم والتقييم للمستكات في لعبة المصتارعة ،أرجو تقييم
المستكة قيد الدراستة ولجمي أفراد العينة كما مرقم لك مصتار في القرص ( )CDالموجود ي أيديكم وتثبيت
درجات التقييم عل االستمارة الداصة المرفقة طيا.
شاكرين حسن تعاونكم
أسم الحكم:
التوقيع:
الباحث
التاريخ:

أنموذج استمارة تقييم المسكات لمصارعي (فئة الموهوبين) والدرجات لكل قسم
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اقسام المسكة
القسم التحضري
القسم الرئيسي

الدرجة
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مسكة الرمي من فوق الصدر (الخطف)
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المصارع ()3

مسكة الرمي من فوق الصدر (الخطف)
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القسم النهائي
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المصارع ()4
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