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 والقوة الخاصة األداء المهاري لمسكة الرمي )الكندة( تطويرفي وسيلة تدريبية مقترحة  تأثير
  بالمصارعة الرومانية

 بحث تجريبي

 0202 عامنادي الرافدين الرياضي لالشباب في على عينة من العبي 

 الباحثونتقدم به 

 أحمد شمس الدين مولودالسيد                         م . عامر موسى عباس              أ.م.د رحيم رويح حبيب        

( لكندةامساعدة بين يدي المدربين تسهم في تطوير مسكة الرمي )مقترحة لت أهمية البحث في وضع وسيلة تدريبية تج   
 المصارعة الرومانية .ب الشباب الخاصة لدى العبيالقوة و

د احباب الشمن قبل المصارعين العراقيين  (الكندةمسكة الرمي )ل االداء هناك ضعف فيبان تكمن مشكلة البحث و      
ر األداء الوسيلة التدريبية المقترحة في تطوي تأثيرهدف التعرف على ال فكان .اسبابه قلة التدريبات في القوة الخاصة 

 هتأثير لهذناك هوالفرض  ، (المصارعة الرومانية لفئة )الشبابالخاصة في القوة الكندة( والمهاري لمسكة الرمي )
موعة وقد استخدم الباحثون مج، على منهجية البحث وإجراءاته الميدانية حث واشتمل الب . لوسيلة التدريبية المقترحةا

( فضالً عن التجربة االستطالعية وتضمنت أيضاً متغيرات البحثختبارات وحسابها )من الوسائل واألدوات لقياس اال
الستنتاجات لن ثم التوصل وم عرض النتائج وتحليلها ومناقشتهاوتم  الوسائل اإلحصائية الستخراج البيانات وجمعها .

للطرائق  موالتقويم للنتائج واستخدامه اترمن خالل االختبا ونفي ضوء النتائج التي حصل عليها الباحثوالتوصيات 
 .واألساليب اإلحصائية 

 :التعريف بالبحث  -
 : المقدمة وأهمية البحث 1 -1
تتمتع لعبة المصارعة في العراق بمكانه متميزة نظراً لتاريخها وشعبيتها وسعة انتشارها بين العراقيين على مستوى    

القطر ، كما تعد من األلعاب التي تطورت خالل العقود الماضية وحققت نتائج متقدمة على المستوى العربي والدولي ، 
لعلمي ا الدول مرتبة عالية الرتباطها بصفات القوة والرجولة ونتيجة للتطوروقد بلغ حجم االهتمام بهذه اللعبة ببعض 

فضل الوسائل عن أ يب الرياضي الذي يبحث بشكل متطورجيدة لمختلف العلوم الرياضية ومنها علم التدر أفاقاً الذي فتح 
 جازاتهم .ي للرياضيين وتعزيز إنواألساليب الحديثة التي تؤثر بشكل ايجابي على تطور القدرات البدنية واألداء المهار

ولعبة المصارعة من األلعاب ذات المهارات المفتوحة التي تتطلب خصوصية في تعليمها وتدريبها وخاصة بعد   
حيث تتطلب أداء سريع وقوة كبيرة من قبل  لمصارعة على مسكة الرمي )الكندة(التعديالت األخيرة للقانون الدولي ل

 لفوز بالمنافسة من خالل النقاط التي تمنح للمنافس عندالما لها من دور كبير في تحقيق و، الالعب في تنفيذ المسكة 
ن أ إذ، لك فأن اغلب المدربين يركزون عند الوحدات التدريبية على أداء هذه المسكة ذأداء هذه المسكة بشكل ناجح ل

سم ان عضالت كبيرة وصغيرة لمختلف أجزاء الجوالوقوف وبالتالي ف الجلوس يكون في حالتي األداء الفني لهذه المسكة 
هذه العضالت العاملة في األداء من خالل بهذه المسكة بشكل ناجح وهذا يعني على المدربين االهتمام  إلنجازتشترك 

ى أقص إنجازأي هنالك مقاومة كبيرة تتطلب ، تطوير قوة وسرعة العمل العضلي ألن هذه المسكة تؤدى ضد منافس 
 رعة كي ال يتمكن الخصم من اتخاذ وضع دفاعي ضد هذه المسكة  .قوة وأقصى س

القوة ( ولكندةاوتجلت أهمية البحث في وضع وسيلة تدريبية مساعدة بين يدي المدربين تسهم في تطوير مسكة الرمي )  
 المصارعة الرومانية .ب الشباب الخاصة لدى العبي

 

 : مشكلة البحث 2 -1
لعاب ذات المهارات المفتوحة التي تتطلب في أداءها التنوع في األداء الحركي لتأدية إن لعبة المصارعة من األ   

للعديد من المباريات الخاصة بالمصارعة الرومانية  ونالمسكات دون التقيد بحالة معينة ثابتة ومن خالل مالحظة الباحث
ي ) الكندة ( ، ونظراَ لتعدد مسكات البدل والتركيز من قبل المصارعين على إحراز النقاط من خالل استخدام مسكة الرم

لها من قبل الالعبين المنافسين وإيجاد وسائل بديلة دائماً من قبل المدربين مما يؤدي إلى عدم تحقيق أعلى النقاط 
الخوض في هذه المشكلة من  ونللمصارع المؤدي للمسكة وهذا يؤثر على مستواه بتحقيق الفوز ، لذى ارتأى الباحث

بي الخاصة لدى العالقوة اد وسيلة تدريبية مساعدة تسهم في تطوير األداء المهاري لمسكة الرمي ) الكنده ( وخالل إيج
المصارعة الرومانية لفئة )الشباب ( لتحقيق أعلى مستوى من النقاط والتقليل من مسكات البدل التي يقوم بها المنافس 

 .قصوى يتسم بالسرعة والقوة ال الذيمن خالل العمل العضلي 
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 هدف البحث : 1-3
 يهدف البحث للتعرف على :   
ة في المصارع الخاصةالقوة اثر الوسيلة التدريبية المقترحة في تطوير األداء المهاري لمسكة الرمي )الكندة( و -

 ( في نادي الرافدين الرياضي .)الشبابالرومانية لفئة 
 فرض البحث : 4 -1
 : ونيفترض الباحث   
المصارعة في )الخاصة القوة وسيلة التدريبية المقترحة في تطوير األداء المهاري لمسكة الرمي )الكندة( هناك اثر للو -

 .( في نادي الرافدين الرياضي )الشبابلفئة  (الرومانية
 مجاالت البحث : 5 -1
 . 0202 عامل )الشباب(  ةرافدين لفئالعبو نادي ال:  المجال البشري 1-5-1
 . 8/9/0202 ولغاية  0/6/0202 من الفترة:  المجال الزماني1-5-2
 . فدين الرياضي في محافظة القادسيةقاعة المصارعة واألثقال في نادي الرا : المجال المكاني1-5-3
 الدراسات النظرية :  -2
 القوة الخاصة وأنواعها :  2-1
 تطور قابلية القوة العامة يضع األساس ان رفع متطلبات قابلية القوة باستمرار أدى الى تطور لعبة المصارعة ، وان   

لقابلية القوة الخاصة وتفهم تحت قابلية القوة العامة قابلية لياقة اإلنسان على التأثير في القوى الخارجية والمضادة والتسلط 
 رعليها ، وهذه متعلقة بعضالت المرء وجهازه العصبي وبناء شعيراته العضلية ومقطعها العرضي وبحجم عضالته وسي

التكتيكية خالل  /عملها البيوميكانيكي ودرجة تعبها . أما القوة الخاصة فهي مرتبطة دائماً بأداء التصرفات التكنيكية 
 الصراع .

 

 القوة القصوى : 2-1-1
ان مكونات قابلية القوة القصوى هي حجم القوى الخارجية أو المقاومات التي يتمكن الجهاز العصبي العضلي من      

أو التسلط عليها . وخالل أداء المسكات والمحافظة على مركز الثقل ومقاومة مسكات الخصم على المصارع  تعادلها
اإلتيان بمستوى قوة قصوى نسبياً ، فضالً عن الى ان قوى الخصم التي تصعب الحالة يجب التسلط عليها ويحاول 

ركز ثقله والمحافظة على جسمه في حالة الثبات المدافع بواسطة الشد القصوي من تعادل القوى التي تعمل على كسر م
أو إعادة ثباته بعد تغير وضعه فضالً عن تهيئة اإلمكانيات لتطبيق مسكاته وهنا تأتي خصوصية لعبة المصارعة وهي 
المشاركة بالشد العالي أو القصوي لعدد كبير نسبياً من المجاميع العضلية في حل الواجب الحركي وعلى هذا األساس 

وع البناء الحركي للمصارعة أصبح من الضروري الحصول على الشد القصوي للمجاميع العضلية الرئيسة التي ولتن
تشارك في األداء الفني ) التكنيك ( فضالً عن ذلك فأن قابلية القوة القصوى الجيدة تضع األساس لتطوير قابلية القوة 

 (   061،  0981المميزة بالسرعة . ) عبد علي ، 
 القوة االنفجارية : 2-1-2
ان القوة االنفجارية تمثل شكالً من أشكال القوة المركبة كونها تتركب من القوة العضلية والسرعة ولذلك ُعرفت بأنها    

 " قدرة الفرد على بذل القوة في اقل زمن ممكن " .
مكنة ولمرة واحدة ، وبذلك ان القوة االنفجارية تظهر من خالل ما يقوم به المصارع من اقصى قوة واقصى سرعة م

فهي أقصى قوة سريعة لحظية ، ومثال على ذلك انه عندما يقوم المصارع بحركة تستخدم فيها القوة القصوى في لحظة 
 الحركة وتظهر هنا القوة االنفجارية لهذا المصارع  إلنتاجقصيرة 

 فجاري وهذا يتطلب مايأتي :ان القوة االنفجارية تتطلب استخدام معدالت عالية من القوة بشكلها االن
 درجة عالية من القوة العضلية . -
 درجة عالية من السرعة . -
 القدرة على دمج القوة بالسرعة بشكل انفجاري . -

إذ يعد الربط بين القوة والسرعة الحركية أحدى متطلبات األساسية في األداء عند مصارعي الرومانية ، وهذا واضح    
( واستخدام هذه القوة ضد المصارع المنافس في أداء التصرفات الخطف( لمسكات الرمي )تكنيكالعند األداء الفني )

 التكتيكية بسرعة فائقة لعدم إعطاء الوقت له لمعادلة القوى المسلطة عليه . /التكنيكية 
 القوة المميزة بالسرعة : 2-1-3
يفها بأنها " مقدرة الجهازين العضلي والعصبي بالتغلب على تعد هذه الصفة مهمة في  لعبة المصارعة ويمكن تعر    

 مقاومة أو مقاومات خارجية بأعلى سرعة انقباض عضلي ممكن " .
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التكتيكية ضد منافس مقاوم  /ان قابلية القوة المميزة بالسرعة في المصارعة تظهر بسرعة أداء التصرفات التكنيكية 

ط عليها في لعبة المصارعة كبيرة نسبياً إذ يجب رمي المنافس أو سحبه إلى ، إن القوى أو المقاومات التي يجب التسل
البساط أو خطفه والذي بعادل وزنه وزن المهاجم ، وخالل أداء التكنيك يلعب التعجيل االبتدائي العالي دوراً خاصاً في 

 ه وبتعبير أخر المحافظة علىكسر مركز ثقل المدافع وبسرعة فائقة وعدم إعطائه الوقت لمعادلة القوى المسلطة علي
 ثبات جسمه وهذا يبعد بالوقت نفسه خطر أداء المسكة المضادة .

 تحمل القوة : 2-1-4
هو " قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب في أثناء المجهود المتواصل ويتميز بطول مدده وارتباطه بمستويات    

 (  18،  0220القوة العضلية " ) ساري ونورما ، 
وترتبط تنمية وتطوير تحمل القوة بطبيعة األداء التخصصي في المنافسة ، ففي المصارعة تستخدم االنقباض المركزي 
والالمركزي وااليزمتري ، والشواخص أو أداء الخطفات مع منافسين أثقل وزناً ، ويتراوح مقدار المقاومة في مدى 

 ه التي يواجهها الرياضي في المنافسة أو أعلى منها .كبير غير انه غالباً ما تكون في مستوى المقاومة نفس
 : (Wrestlingالمصارعة ) 2-2
تعد رياضة المصارعة احد األنشطة التي حظت باالهتمام على مر العصور والتي مارسها اإلنسان في تحديه لقوى    

 ضة فن ود فعل عصبية ثم أصبحت ريادالطبيعة والكائنات المتعايشة معه وقد بدأت بطبيعة الحال بأساليب ارتجالية ور
وليس من السهل تحديد الموطن األول الذي نشأت فيه اللعبة بشكل واضح حيث كانت هناك الحضارات القديمة وهي   

 ) حضارة وادي الرافدين ، وحضارة وادي النيل ، وحضارة الشرق األقصى  ) الحضارة الصينية ( .
بالغ لدى المسلمين حيث تشير المصادر إلى أن" المصارعة رياضة قوية تعمل  وقد حظيت لعبة المصارعة باهتمام   

على تقوية أبدان المسلمين ، وتنمية مهاراتهم الدفاعية والقتالية فضالً عن تنمية القدرات العقلية والنفسية ، فهي تعتمد 
د على إحكام القبض على المنافس على القوة والخداع معاً في التغلب على المنافس ، وكانت المصارعة قديماً تعتم

 (000،  0991وطرحة أرضاً  أو إجباره على اتخاذ وضع بدني يعجز معه عن المقاومة  " . ) أمين ، 
( : بأنها منازلة بين مصارعين وفقاً  Petrove ،0986 وللمصارعة المعاصرة تعاريف منها ما يذكره بتروف )

مصارع السيطرة على حركة منافسه وذلك من خالل المهارات الفنية ، والحركات  للقوانين الوضعية ، وفيها يحاول كل
 المركبة ، والقدرات الخططية وكل ما يمتلكه المصارع من إمكانيات بدنية ونفسية .

ومن أهم أنواع المصارعة تقدماً وشهرة واعترافاً بها على الصعيد العالمي هي ) المصارعة الرومانية ، والمصارعة 
 ة ( .الحر

وللمصارعة دور في نمو الجسم واتزانه حيث يؤكد تومينان بأن " المصارعة تحقق النمو المتزن ألجزاء الجسم ، 
وتكسب ممارسيها القدرة على استخدام عضالت الجسم وأجهزته بكفاءة تامة وتعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية 

 ( 00،  0988وتحسين كفاءة األجهزة فسيولوجية " .) تومينان ، 
 المصارعة الرومانية للهواة : 2-3
" نمط من أنماط المصارعة تطبق في المسكات على جميع أجزاء الجسم ما عدا الرجلين ، غير مسموح فيه بالخشونة    

 ( 1، 0991أو المسك عكس المفصل " . ) مسعد ،
 المسكات الفنية في المصارعة : 2-4 

أللعاب الرياضية التي تكثر فيها االحتماالت والمسكات الفنية أثناء الصراع من وضع الوقوف " تعد لعبة المصارعة من ا
 08،  0221لرمانية " . ) لؤي ، ( مسكة فنية في المصارعة الحرة وا 022أو الصراع األرضي ، إذ هناك تقريباً ) 

 لتي هي محور البحث هذا .ومن هذه المسكات واألكثر شيوعاً واستخداماً مسكة الرمي ) الكنده ( وا (
 المسكة :  2-5
هي عبارة عن حركات منتظمة بشكل منسجم وتتم هذه الحركات أو قسم منها بأن واحد يكون تأثيرها موجهًه على    

الخصم ومتبادالً في القوة الخارجية والداخلية بشكل فعال ومتكامل من اجل استثمارها للحصول على نتائج جيدة حسب 
 قانون اللعبة . ما يقره

 المنازلة في المصارعة الرومانية : 2-6
دقيقة( ويتكون النزال من جولتين 0في مباريات المصارعة الرومانية في جميع المراحل للعبة تكون فترات الجولة )   

نها في وضع ثانية( م12وتستمر إلى ثالث جوالت في حالة التعادل ، وتتكون الفترة من )دقيقة ونصف( لعب وقوفاً )
 ارضي .

وتبدأ المباراة وقوفاً وبعد مرور دقيقة ونصف يوقف الحكم المباراة ويأمر بوضع أرضاً ويبدأ التنفيذ لالعب األكثر    
 نقاط فنية .
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لمرتدي ويبدأ الالعب اإذا لم يتم تسجيل نقاط خالل الدقيقة والنصف  يتم جلوس الالعب المرتدي اللون األزرق أرضاً 

سم( عن بعضها وللتنفيذ فأن  12اللون األحمر  بالتنفيذ ) معتلى ( ويكون جلوس الخصم أرضاً صحيحاً واألذرع تبعد )
 الالعب المعتلي يكون في جانب خصمه ويمسك خصمُه من الوسط ويمكنه ان يكون واقفاً أو مستنداً على أحدى ركبتيه 

كن الالعب تنفيذ حركته وللخصم المقاومة والهجوم المضاد خالل وبمجرد مسك الحركة يعطي إشارة البدء ويم   
ثانية ( دون تحقيق نقاط 12ثانية ( يمكن لكال الالعبين تنفيذ حركاتهم في أي وضع وقوفاً أو أرضاً ، وإذا انتهت  )12)

بين للجولة الثانية ( ثانية راحة يعود الالع12يخسر الالعب األحمر نقطة وتنتهي الجولة وإذا استمرت الجولة وبعد )
وإذا استمر التعادل بدون نقاط يجلس الالعب األحمر ويبدأ بالتنفيذ الالعب األزرق وفي الجولة الثالثة إذا استمر التعادل 

 الحكم بإجراء قرعة لجلوس احدهم .يقوم 
 أهمية مسكة الرمي ) الكنده ( في المصارعة : 2-7
إلحراز النقاط وإنهاء الصراع وبقية الجوانب األخرى ، ونتيجة التغيرات  إن أداء المسكات هي الهدف األساسي   

الكثيرة التي أجريت على قانون اللعبة اجبر المدربون على تحسين التكنيك والتكتيك في أداء المسكات وظهرت دراسات 
( للمصارع الذي يتخذ نقاط  1عديدة على هذا الجانب وكان نصيب هذه المسكة في القانون األخير للعبة بتخصيص ) 

هذه المسكة بتكنيك عالي وصحيح وهو أعلى تقدير وتقيم من بين المسكات ، وان اغلب مسكات الرمي عندما تؤدى 
 بشكل صحيح تكون بلمسة الكتف أو وقوع الخصم في وضع الخطر .

 المسكة الفنية المستخدمة بالبحث ) مسكة الرمي الكنده ( : 2-8
 إلى عدة أجزاء أو أوضاع يقوم بها كال الالعبين المتصارعين : تقسم هذه المسكة   
الوضع األول : وضع الربط عند جلوس الالعب الخصم أرضاً يقوم الالعب صاحب األداء)المعتلي( بالوقوف بجانب  -

 ( .0ظر   الشكل )الخصم ويمسك خصمه من الوسط أي يطوقه بذراعيه من منطقة الحزام . أن
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الوضع األول ) وضع الربط(0شكل )      
الوضع الثاني : وضع التحميل عندما يبدأ الحكم بصافرة البداية يقوم الالعب المعتلي بحمل خصمه بقوة وسرعة معاً  -

قسم العلوي من جسمه منتصباً ( ويكون ال0قبل أن يبدأ الخصم الدفاع ويقوم برفعه إلى منطقة الصدر ، انظر الشكل )
 ويساعد هذا الوضع السحب القوي بالذراع .

 
 
 
 
 

 
 
 

 (وضع التحميل( يوضح الوضع الثاني )0شكل )                                         
خصم إلى الخلف وهذا الوضع مهم جداً فعندما يقوم الالعب المهاجم برمية الخصم الوضع الثالث : وضع الرمي بال -

 ( 1نقاط( كاملة في حالة الرمي الصحيح ، انظر الشكل ) 1إلى الخلف ويكون الخصم في حالة الخطر يعطى )
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 (الخلفالث )وضع الرمي بالخصم إلى ( يوضح الوضع الث1شكل )
( 0الوضع الرابع : وضع الخطر يقود هذا الوضع إلى صرعة الكتف وانتهاء النزال لصالح المهاجم ، انظر الشكل ) -
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ( يوضح الوضع الرابع ) الوضع الخطر(0شكل )                                            

             الوسائل المساعدة :                                 2-9
إن العالم بتطوره السريع يسعى إلى إدخال هذا التطور في مجاالت عديدة من مناحي الحياة ، وان هذا التسارع يهدف    

إلى تطوير التقنيات والوسائل المساعدة لتجاوز العقبات والمشاكل وحلها . لقد أُعطي الكثير من التعاريف لمفهوم الوسائل 
بأنها  " أجهزة مساعدة تستخدم لغرض تسهيل المهمة وتشجيع االستجابات بحيث يكون هذا التدريب منها ما يذكره يعرب 

 (081،0220الحقيقية  " . )يعرب :  مؤثرا في الحالة التنافسية أو
عال في تسهم بشكل فكما وأن نجاح استخدام الوسائل في التدريب ال يأتي قيد الصدفة ولكن ال بد من توافر عناصر 

نجاح استخدام وسيلًة ما حيث يذكر)علي( " إن فاعلية الوسيلة تتوقف على مدى التكامل بين عناصرها الثالثة وهي 
المادة العلمية، واآللة أو الجهاز. وتقنيات العمل )تصميم ، وإنتاج، واستخدام( التي يقوم بها المدرب " . )محمد : 

01،0221.) 
ل واألجهزة المساعدة مهمة في التربية الرياضية لما تقدمه من خبرات حية شديدة التأثير التي بدورها وتعتبر الوسائ  

 (10،0990تودي إلى اكتشاف وابتكار وترسيخ المعلومات عن المهارات . ) عباس وعبد الكريم : 
 (86،0222وتتلخص أهمية الوسائل المساعدة بما يأتي : )عبد الحميد:

 شكل كبير في فهم جوانب الحركة الرياضية المراد تعلمها والتدرب عليها.أنها تساهم ب -0
أنها تبرز الشكل العام والمفروض إن تكون عليه الحركة إثناء األداء الصحيح وهذا ما سعى الباحث إلى تحقيقه من  -0

 خالل الوسيلة المقترحة .
 ت . أنها تساعد على تسريع عملية التعليم والتعلم واختصار الوق -1
 أنها ال تترك الفرصة لتصورات خاطئة عن الحركة المراد تعلمها عند المتعلم. -0
 أنها وسيلة مشوقة وتبدد الملل وتحفز الالعب لألداء. -1
 تساعد على رفع المستوى المهاري لألداء الحركي وهذا ما أراد الباحث تحقيقه في استخدام هذه الوسيلة . -6
 ت.تعمل على تفادي اإلصابا -1

ألسباب كثيرة قد يلجا المدربون إلى استخدام أدوات لمساعدة المتدرب للمهارات الحركية وإن األجهزة واألدوات    
 المثالية تستخدم إلثارة المتعلم والمتدرب على األداء المناسب وفي الظروف المناسبة  

 : ث وإجراءاته الميدانيةالبح يةمنهج -3
 منهج البحث : 3-1
 . أهدافهوتحقيق  مته لطبيعة مشكلة البحثءلمالتم اختيار المنهج التجريبي      
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 عينة البحث :مجتمع و3-2

وزنية الللفئات  (0202لعام )الرياضي  دينفي نادي الرافالشباب  المصارعين مجتمع البحث وهو ونحدد الباحث  
( مصارعين بعد استبعاد عدد من المصارعين 02( وقد اختيرت عينة قوامها )01) م والبالغ عددهمكغ (12-11-62)

تجريبية  لىاألومجموعتين  إلىالتدريبية اليومية وقد تم تقسيم العينة  عدم االلتزام بالوحداتمصارعين ل (1) وعددهم
ابطة ضالالمجموعة الثانية ) ، أماريبية المقترحة باستخدام وسيلة تد نووالتي تتدرب وفق المنهج المعد من قبل الباحث

،  دريبيالعمر التالطول، ) التكافؤ في بعض المتغيرات منهاإجراء التجانس وق منهج المدرب وقد تم فقد تدربت وف (
          ( الخاصة القوةاختبارات ،  الوزن

(0الجدول )  

للمجموعتين )التجريبية والضابطة(ومعامل االختالف رافات المعيارية يبين األوساط الحسابية واالنح  

 . رات البحث لغرض التجانس( لمتغيلفئة )الشباب

 
 المجموعات

 الوسائل اإلحصائية
 للمتغيرات

 وحدات القياس
 الوسط
 الحسابي

 معامل االختالف االنحراف المعياري

 
ية

يب
جر

لت
ا

 

 %06000 16096 06968 سم الطول

لتدريبيالعمر ا %26008 06081 0068 شهر   

%016010 96120 1160 كغم الوزن  

القوة  اختبار
(ذراعينال)القصوى  

غمك  26101 26211 16111%  

 القوة القصوى اختبار
  (ظهرال)

غمك  06211 26000 026100%  

وأجزائهالمتر  اختبار القوة االنفجارية  8608 0.009 %00،920  

وة المميزة اختبار الق
 بالسرعة

  8،220% 26211 2.900 الثانية وأجزائها

  00،168% 0،016 09 عدد المرات اختبار تحمل القوة

القوة القصوى      اختبار  
(رجلينال)  

غمك  2690 26261 66906%  

 

طة
اب
ض
 ال

 %06216 66180 068 سم الطول

%016690 0688 0260 شهر العمر التدريبي  

%066001 96200 1068 كغم الوزن  

القوة  اختبار
(الذراعين)القصوى  

غمك  2669 26208 66916%  

القوة  اختبار
(الظهر)القصوى  

غمك  26980 2620 06210%  

القوة  اختبار 
(الرجلين)القصوى  

غمك  26811 26200 06681%  

  006960% 06000 860 المتر وأجزائه اختبار القوة االنفجارية

اختبار القوة المميزة 
 بالسرعة

  9689% 2629 2690 الثانية وأجزائها

 006861% 06120 0960 عدد المرات  اختبار تحمل القوة

وهذا يدل على تجانس العينة في  (%12قيم معامل االختالف قد انحصرت تحت ) إن( 0وكما مبين في الجدول )   
العينة غير  أن( يعني %12زاد عن) وإذا( يعد تجانساً عالياً %0الختالف من )المجموعة الواحدة " فكلما قرب معامل ا

 ( .060، 0999، )وديع وحسن  متجانسة "
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(0الجدول )  

)التجريبية والضابطة(يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  للمجموعتين   
فؤ .في متغيرات البحث لالختبارات القبلية لغرض التكا لفئة )الشباب(  

 

 
 

                        ( .0،86(هي ) 8رية ) ( وأمام درجة ح2621قيمة ) ت ( الجدولية تحت مستوى داللة )  *
في القياسات الخاصة باالختبارات البدنية القوة النسبية بدل من القوة المطلقة لمالءمته  ونظة / لقد استخدم الباحثمالح

 لطبيعة العمل للمصارعين .

االختبارات والقياسات المستخدمة بالبحث : 3-3  

 3-3-1 اختبار الضغط من االستلقاء على المصطبة المستوية ) بنج بريس( : 

- الهدف من االختبار : يقيس هذا االختبار قوة عضالت الصدر، واألكتاف ، والعضالت ذات الرأسين ،  والثالثة 
 رؤوس العضدية .

 

  - األجهزة واألدوات : مصطبة مستوية ، وبار حديدي ، وأثقال متنوعة .
 

- مواصفات األداء : يوضع الثقل المناسب في البار الحديدي ، ويتخذ المختبر وضع الرقود على الظهر فوق المقعد 
السويدي تكون الذراعان في وضع الثني ، والمد وباتساع األكتاف عند إعطاء إشارة البدء يقوم المختبر بمد الذراعين 

 مداً كامال ومن ثم يقوم بإنزال البار الحديدي على صدره .

 - طريقة التسجيل : يعطي المختبر محاولتين تسجل أفضل محاولة له بـ )كغم( .)موفق ، 0220 ، 010(

 

 

 

 

 

 
               

( يوضح اختبار البنج بريس1شكل )  
 

) dead lift ) : اختبار قوة عضالت الظهر 3-3-2  
 - الهدف من االختبار : قياس القوة القصوى لعضالت الظهر .

 

 - األجهزة واألدوات : مصطبة بار حديدي ، وأثقال متنوعة .
 

- مواصفات األداء : يقف المختبر والبار أمام القدمين ، والقدمين باتساع عرض الكتفين ، ينخفض المختبر ويقبض 
عرض الكتفين ، الجزء  البار بالقبض المختلط ) راحة يد تشير لألمام وأخرى تشير للخلف ( ، الذراعين باتساع

العلوي من الفخذين يكون تقريباً موازياً لألرض ، والكتف أعلى البار ، وعضالت الظهر صلبة ومقّوسة الرأس 

 
  ت

تالمتغيرا  

 المجموعة 
 التجريبية 

 المجموعة 
 الضابطة

 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
 مستوى
 الداللة

ع±  س   ع±  س     

1-  عشوائي 26198 66180 068 16096 06968 الطول 

3-  عشوائي 26811 0688 0260 06181 0068 العمر التدريبي 

4-  
 

 عشوائي 26020 96200 1068 96120 1160 الوزن

5-  
 

اختبار القوة القصوى  
(الذراعين)  

 عشوائي 06160 26208 2669 26211 26101

6-  اختبار القوة القصوى 
(الظهر ) 

 عشوائي 06696 26202 26980 26000 06211

7- اختبار القوة القصوى  
(الرجلين)  

 عشوائي 06019 26200 26811 26261 2690

8-  عشوائي 26211 06000 860 06009 8608 اختبار القوة االنفجارية 

9- اختبار القوة المميزة  
 بالسرعة

 عشوائي 2618 2629 2690 26211 26900

11-  عشوائي 26019 06120 0960 06016 09 اختبار تحمل القوة 
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الرجلين والمقعدة لسحب البار إلى ت الظهر صلبة ، ويستخدم المختبرعمودي على الجذع أثناء الحركة تبقى عضال

  .بار الركبة تستمر الركبة ، والمقعدة في االستقامة ثم تستقيم عضالت الظهرارتفاع الركبة بمجرد أن يتجاوز ال
 

- طريقة التسجيل : يعطى المختبر محاولتين تسجل أفضل محاولة له بـ )كغم( . )طلحة وآخران ،0991، 012-
010)  

 

 

 

 

 

السحبة الميتة )الديد ليفت( ( يوضح اختبار6شكل )  
 

  :اختبار جلوس القرفصاء الخلفي ) دبني(  3-3-3

    -الهدف من االختبار : يقيس هذا االختبار القوة القصوى لعضالت الفخذ والساق .
 

  - األجهزة واألدوات : بار حديدي ، وأثقال متنوعة ، ومساند لألثقال عمودية .
 

- مواصفات األداء : يقوم المختبر بوضع البار الحديدي خلف الرأس فوق لوحي الكتف في وضع االستعداد لتنفيذ 
 االختبار يقوم المختبر برفع أقصى ثقل ممكن رفعه لمرة واحدة .

 

  - طريقة التسجيل : يعطى المختبر محاولتين تحتسب أعلى محاولة بـ )كغم( . )موفق ، 0220 ، 010( 
 

 

 

 

جلوس القرفصاء )الدبني ( ( يوضح اختبار1شكل )  
 

 : ( ألبعد مسافة عالياً خلفاً من الوقوفكغم 3ار رمي الكرة الطبية زنة )اختب 3-3-4
 قياس القوة االنفجارية للعضالت المادة للرجلين والبطن والجذع والذراعين  الهدف من االختبار: -
 . كغم( ، طباشير ، شواخص ، شريط قياس1كرة طبية زنة ) :األجهزة واألدوات  -
طة البداية ( متراً ويتخذ المصممارع وضممعة عند نق01ترسممم نقطة البداية لمجال الرمي بقياس ) :مواصفففات األداء -

( في 929الصدر مع تشكيل زاوية ) أماممتخذاً وضمع الوقوف المعاكس لمجال الرمي بان يمسك الكرة الطبية باليدين 
منى واليسمرى للذراعين مع انثناء قليل في مسمتوى مفصل الركبتين وميالن الجذع قليالً اماماً ، مفصملي المرفقين الي

المختبر بمد الرجلين والجذع والذراعين ورمي لى االختبار ، يقوم المصارع إشمارة البدء من قبل القائم ع إعطاءمع 
 الكرة الطبية باليدين الممدودتين عالياً خلفاً من فوق الصدر ، ويعطي المصارع المختبر محاولتين . 

ا الكرة الطبية هيتم تسجيل المسافة بوساطة شريط قياس من نقطة البداية الى النقطة التي تسقط في : طريقة التسجيل - 
 (80،  0221فريق ، ) ، اذ يتم احتساب متوسط الدرجة للمحاولتين .

 

 ( 02-19، 0229)أحمد وحسام ،  (السنتر الخلفي)اختبار الرمية الخلفية  3-3-5
 قياس القوة المميزة بالسرعة الخاصة بمجموعة الرمية الخلفية . : الهدف من االختبار - 
 .بساط مصارعة ،  إيقافشاخص مصارعة ، ساعة  :األجهزة واألدوات  - 
يقف الالعب في وضع الصراع عالياً ممسكاً الشاخص وعند سماع  إشارة البدء يبدأ احتساب  : مواصففات األداء - 

حمل الشمممممماخص من الوسممممممط والذراعين حتى ببأداء الرمية الخلفية ) السممممممنتر الخلفي (  ألداء ويقوم الالعبزمن ا
 ثالث مرات . األداءكرر المرحلة الختامية بتعرض ظهر الشاخص للبساط وي

 ( ثانية .2،20يعطى الالعب ثالثة محاوالت ويسجل أفضلها ألقرب ) : طريقة التسجيل -
 

 (08-01، 0229)أحمد وحسام ،  اختبار الرمية الخلفية بالشاخص لمدة دقيقة : 3-3-6
 قياس تحمل القوة عن طريق أداء مهارة الرمية الخلفية بالشاخص لمدة دقيقة  : الهدف من االختبار -
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 شاخص مصارعة ، ساعة إيقاف ، بساط مصارعة . :األجهزة واألدوات  -
م يقو يقف الالعب في وضمع الصمراع عالياً مع الشماخص وعند سمماع  إشارة البدء يبدأ لألداء : مواصففات األداء -

الالعب بأداء الرمية الخلفية بحمل الشمماخص من الوسممط والذراعين حتى المرحلة الختامية بتعريض ظهر الشمماخص 
 للبساط ويكرر األداء أكبر عدد من المرات خالل الزمن المحدد وهو الدقيقة  .

  يقة .في زمن قدره دقالالعب  يتم حساب عدد المرات الصحيحة التي أدائها : طريقة التسجيل - 

                                                          اختبار األداء المهاري لمسكة الرمي ) الكندة ( : 3-3-7
لمسكة الرمي )الكندة( على عينة البحث حيث تم تقسيم درجات هذا االختبار إلى اختبار األداء الفني  نوأجرى الباحث

 . لتقويمها من قبل محكمين  ( درجات باستمارة تقويم خاصة02)
 تقويم األداء الفني لمسكة الرمي )الكندة( . الهدف من االختبار : - 
 بساط مصارعة ، صافرة . : األجهزة واألدوات -
يقوم الالعب عند سماع صافرة الحكم بأداء المسكة كاملًة وبصورة سريعة كما مبين في الشكل  : مواصفات األداء -
(8. ) 
( درجات وحسب 02يتم تقويم المسكة من قبل المحكمين وحسب أقسام المسكة وتعطى درجات من ) : طريقة التسجيل -

 األقسام الخاصة بالمسكة . 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 (الكندة( يوضح أداء مسكة  الرمي )8شكل )
 

 

 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :  3-4
 وسائل جمع المعلومات : 3-4-1
 . واألجنبيةالعربية  والمراجعالمصادر -
 المالحظة والتجريب . -
 المعلومات .وتفريغ استمارة جمع  -

 .لمسكة الرمي ) الكندة (  مهاريال األداءاستمارة تقويم  -
 . الختبارات والقياسا -

 المستخدمة بالبحث : واألدوات األجهزة 3-4-2
 قياس الطول ) نوع صيني ( .شريط  -
 ميزان طبي ) نوع ياباني ( . -
 بساط مصارعة قانوني . -
 ساعة إيقاف . -
 مساعدة بعد تعديله لكي يتالءم وطبيعة المسكة . تدريبيةالجهاز المستخدم كوسيلة  -
 061األوزان )  ، ومصاطب ، وبارات ، وأقراص حديدية متنوعة ومتعددة 0حماالت حديد لتثبيت األثقال عدد /  -

 ( كغم . 01،  02،  1، 
 دمية مع حماالت خاصة لحمل الدمية . -

                                                 
 ( علمًا انه المحكمين تم عرض عليهم االختبارات القبلية والبعدية لألداء المهاري ل3ينظر الملحق ). تقويمها  

 (3نظر الملحق )ي 
 (2ينظر الملحق) **
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 شاخص مصارعة + شواخص . -
 كغم ( . 1طباشير + صافرة + كرة طبية زنة ) -
 .** مساعدالعمل فريق ال -

 

 التجربة االستطالعية : 3-5
ات ( العبين من الفئ1لى )ع 12/1/0202ف المصاد حداال التجربة االستطالعية في يوم جراءإب ونقام الباحث   

 : إلىوتهدف هذه التجربة وتم استبعادهم من التجربة الرئيسية الوزنية نفسها العمرية و
 

 عند تنفيذ التجربة الرئيسة . ونمعرفة المعوقات السلبية التي تصادف الباحث -
 المستخدمة بالبحث . واألدوات األجهزةمن مدى سالمة  التأكد -
 االختبار . وأجراء المقترحة التدريبية التمارين بالوسيلة ألداء أالزمتعرف على الوقت ال -
 ار.إلجراء االختب قترحةالتدريبية المتدريب الكادر المساعد وتعريفة بكيفية تنفيذ التدريب بالوسيلة  -

 االختبار القبلي : 3-6
ت اختباراوالفني لمسكة الرمي )الكندة(  لألداءالختبار القبلي ا 0/6/0202المصادف  ثالثاءالفي يوم  ونثالباح أجرى   

ارعة المص)لغرض تقويمها من قبل حكام اللعبة المهاري األداء وتم تصوير  فئة الشبابلعينة البحث الخاصة القوة 
 .( الرومانية

 

 التجربة الرئيسة : 3-7
تبارات القبلية ، والمنهاج التدريبي ، واالختبارات البعدية ( قسمت التجربة الرئيسة على ثالثة أقسام ، وهي ) االخ   

 ينفردات التي تّم الحصول عليها أخذمن خالل الم تهُ تغطيين تطرق في البحث إلى كل قسم على انفراد محاولنلذا س
الحقائق العلمية .على بالحسبان مبدأ االختصار مع المحافظة   
                   حيث على عينة البحث 0202/ 6/6حد المصادف تم البدء في التجربة الرئيسة في يوم األ

 

 * تّم التطرق أنفاً إلى االختبارات القبلية .
 

 تنفيذ المنهج التدريبي :* 
 

هج التدريبي لمجموعتي البحث ، إذ تّم وضع هذه المناهج بار القبلي ثم البدء بتطبيق المنبعد االنتهاء من تنفيذ االخت   
على مبادئ علم التدريب الرياضي ونظرياته الفسلجية في التدريب ، وتّم تطبيقها بعد إجراء بعض  االطالعبعد 

 التعديالت عليها ، واالستفادة من مالحظات السادة الخبراء في مجال التدريب الرياضي .
 

اقع ثالث وحدات تدريبية ( على ّعينة البحث بوالمقترحة  على الوسيلة التدريبيةتدريبات ) التم تنفيذ المنهج الخاص ب
( وحدة تدريبية كما يأتي :00في كل  األسبوع ،  أي تنفذ )  

 

 على الوسيلة التدريبية المساعدةتدريبات الالمجموعة األولى ) التجريبية األولى( نفذت المنهج التدريبي الخاص ب -
( العبين .1، وعددهم )المقترحة   

االعتيادية المعطاة من قبل المدرب ، تدريبات اللمنهج التدريبي الخاص ب( نفذت ا الضابطةالمجموعة الثانية )   -
( العبين .1وعددهم )  

 

 : تدريبية وحدة كل تنفيذ أثناء في يأتي ما ونالباحث وراعى
 

ابتداء الوحدة التدريبية باإلحماء العام لتهيئة جميع عضالت الجسم للعمل ولجميع أفراد العينة .  -0  
 

خاص للمرونة وتمطية العضالت العاملة قبل البدء بأداء التدريبات األساسية لكل تدريب من قبل إعطاء إحماء  -0
 أفراد العينة كافة.

هذه المسكة بالبطوالت  أداءتمت مراعاة العمل باألداء المهاري بما يتالءم وطبيعة العمل في المنافسات عند  -1
لية والدولية .حالم  
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 ترحةالمق الوسيلة التدريبية المساعدة باستخدام( الكندةالرمي )يوضح أداء مسكة  (9شكل )
مراعاة وضع األوزان الخاصة بالوسيلة التدريبية لكل العب وحسب الشدة القصوية لكل العب وبما يتالءم مع  -0

 . ونطبيعة المنهج الموضوع من قبل الباحث
تم استخدام القوة النسبية في هذا البحث ألنها تتالءم مع طبيعة العمل بالمصارعة الن المصارع يقوم باستخدام القوة  -1

والوزن الزائد للمصارع الناتجة من العضالت العاملة للتغلب على قوة المصارع فضالً عن قوة الجاذبية األرضية 
 المنافس تلك األمور تحتاج إلخراج اكبر قدر من القوة من العضالت العاملة لكي يتغلب على تلك الظروف 

ء تمرينات التهدئة واالسترخاء .إنهاء الوحدة التدريبية بقيام جميع أفراد العينة بأدا  -6  
 

  أسبوع , وأجراء التدريب عصراً . تّم إجراء ثالث وحدات تدريبية يوم ) األحد , والثالثاء , والخميس ( من كلّ  -

تّم تحديد الشدة واألزمنة الالزمة ألداء التكرارات وفترات الراحة بين التكرارات وعدد المجاميع على ضوء تحليل  -
:لضبط المتغيرات  نودر العلمية ، والتجربة االستطالعية التي قام بها الباحثمحتوى المصا  

 أسابيع بما يتالءم مع الشدة وحسب المنهج. 8وتم توزيع الشدة على  %022-11من :  الشدة المستخدمة  -
 .حسب الشدة في كل أسبوعتكرارات في الوحدة ال تعتمد  عدد التكرارات في الوحدة التدريبية : -
 مجموعات . 1عدد المجموعات في الوحدة التدريبية :  -
 فترات الراحة بين المجموعات : حتى االستشفاء التام . -
( وحدة 00) ، عدد الوحدات  أسبوع( 8) األسابيع( شهر ، عدد 0المساعدة ) التدريبية مدة التدريب باستخدام الوسيلة -

 تدريبية .
 

 االختبار البعدي : 3-8
لمسكة الرمي )الكندة(  مهاريال لألداءاالختبار البعدي  نوالباحث أجرى 0/8/0202 المصادف حداالفي يوم    
رض بنفس الظروف لالختبار القبلي لغ الخاصة لعينة البحث فئة الشباب وتم تصوير األداء المهاريوة اختبارات القو

 .، وتم اخذ الوسط الحسابي لهذا التقويم وأجراء العمليات اإلحصائية له  تقويمها من قبل الحكام

 : ئيةاإلحصاالوسائل  3-9
 ( ، واستخدام القوانين :Spss) اإلحصائيةفي برنامج الحقيبة  اإلحصائيةالوسائل  إجراءتم    
 القوة النسبية .و ،معامل االختالف و ، االنحراف المعياريو ،الوسط الحسابي  -
 اختبار )ت( للعينات المترابطة والمستقلة .و ،
 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
 ،يتضمن هذا الجزء عرض نتائج االختبارات في جداول خاصة بكونها تعد أداة توضيحية لما تمخضت عنه النتائج    

ناقشممة فضمالً عن م ثم تحليل هذه النتائج في عرض كتابي لمعرفة مدى صمحتها وتطابقها مع أهداف البحث وفرضمياته
 .النتائج التي تم التوصل إليها 

 
 
 
 

 

                                                 
  . انمار صباح : حكم دولي في المصارعة الرومانية 

 بهاء عباس  : حكم دولي في المصارعة الرومانية .   
 صباح كاظم : حكم درجة أولى في المصارعة الرومانية .   
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 وتحليلها :  للمجموعتين عرض نتائج األداء المهاري لمسكة الرمي ) الكندة( 4-1

 (1جدول )
لمجموعتين لويبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي 

                                                    . )الشباب (العمرية  كة الرمي ) الكندة( للفئةاري لمسلألداء المه

 المجموعة
قيمة)ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

 معنوي 1،101 0،016 1،6 2،890 1،0 التجريبية

 معنوي 9،198 0،100 6،6 2،816 1،1 الضابطة
 

 0،001( هي = 0( ودرجة حرية )2،21* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
 = الدرجة  * وحدة القياس لألداء المهاري )التقويم (

( إذ بالعمرية )الشمممبا ة( نتائج االختبارين القبلي والبعدي لألداء المهاري لمسمممكة الرمي )الكندة( للفئ1يبين الجدول)   
 -2،890( وبمانحراف معياري )1،1 - 1،0)وللمجموعتين على التوالياً حسمممممممابيماً لالختبمار القبلي أظهرت وسمممممممطم

انحرافاً معياري بوعلى التوالي ( 6،6 - 1،6) ةوبلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي لهذه الفئ ،على التوالي  (2،816
على التوالي ( 9،198 - 1،101والبالغة )بة ة )ت( المحسمممووعند مقارنة قيم ،(0،100- 0،016)على التوالي  قدره

كانت القيمة المحسوبة أكبر  ،( 0( ودرجة حرية )2،21( عند مستوى داللة )0،001مع قيمة )ت( الجدولية والبالغة )
مما يدل على معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لألداء المهاري ولصالح االختبارات  ،من قيمتها الجدولية 

ا يحقق الهدف وهذ ،مقترحة الالتدريبية لـتأثر األداء المهاري بالوسيلة  ،وللمجموعتين ) التجريبية والضابطة ( البعدية 
  .والفرض للدراسة الحالية 

 (0جدول )
داء للمجموعتين لأللمحسمممممموبة بين االختبارات البعدية يبين األوسمممممماط الحسممممممابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ا

 .( الكندة( للفئة العمرية )الشبابمهاري لمسكة الرمي )ال

 المتغيرات
قيمة)ت(  الضابطة التجريبية

 المحسوبة
داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

االداء المهاري لمسكة 
 الرمي )الكندة(

 معنوي 0,000 0،100 6،6 0،016 1،6
 

 (  0،86(هي )  8ية ) ( وأمام درجة حر2،21( الجدولية تحت مستوى داللة ) تقيمة )          
( بمابشممممممم)ال  ( نتمائج االختبمارات البعمديمة لألداء المهماري لمسمممممممكمة الرمي )الكنمدة( للفئمة العمريمة0) يبين الجمدول   

( وبانحراف معياري 6،6 - 1،6) وللمجموعتين على التوالي بعديوللمجموعتين إذ أظهرت وسطاً حسابياً لالختبار ال
مع قيمة )ت( الجدولية  (0،000وعنمد مقمارنمة قيممة )ت( المحسممممممموبمة والبالغة ) ،التوالي ( على  0،100 -0،016)

 ،كانت القيمة المحسمممموبة أكبر من قيمتها الجدولية  ،( 8( ودرجة حرية )2،21( عند مسممممتوى داللة )0،86والبالغة )
 ةتبممارات البعممديممة وللمجموعمممممما يممدل على معنويممة الفروق بين االختبممارات البعممديممة لألداء المهمماري ولصمممممممالح االخ

  ،وهذا يحقق الهدف والفرض للدراسة الحالية  ،قترحة تأثر األداء المهاري بالوسيلة التدريبية المل ،( التجريبية)
 

 :وللمجموعتين  مناقشة نتائج األداء المهاري لمسكة الرمي ) الكندة( 4-2
 ،( عمرية )الشممبابة ما بين االختبارين القبلي والبعدي للفئة الهناك فروق معنوي أن( 1أظهرت النتائج في الجدول )   

 الكندة( لهذهإذ كانت قيمة )ت( المحسمموبة اكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على تطور مسممتوى األداء لمسممكة الرمي )
 ،الفئة العمرية وللمجموعتين ) التجريبية والضابطة (  

يعة أدائها مع الشكل العام ألداء المهارات التخصصية يؤدي إلى نتائج أفضل " إن استخدام التدريبات التي تتفق في طب
( بممان هنمماك فروق معنويممة بين 0بينممما أظهرت النتممائج في الجممدول ) ،(  98، 0991 ،أبو العال واحمممد نصمممممممر" )

يبية لوسممممممميلة التدرذلك مما كان ل ونويعزو الباحث ،المجموعتين باالختبارات البعدية ولصمممممممالح المجموعة التجريبية 
إذ كان التطور لفئة الشباب أكبر للمجموعة التجريبية وذلك   ،المسماعدة األثر والدور الكبير في تحسين مستوى األداء 

( نقاط فنية لألداء من الوضع العالي للمهارة 1إلحراز بعض أفراد العينة من الشباب المستوى العالي من النقاط وهو )
وكذلك  ،( نقاط فقط 1بطة  كان أداء المهارة في األغلب من المسممتوى الجانبي الذي يسممجل )بينما في المجموعة الضمما

(  دور كبير في األداء المهاري بإعطاء الالعب القوة قترحةالوسممممممميلمة التمدريبيمة المذلمك إلى للجهماز ) ونيعزو البماحث
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ن مما يسمممممممهل عملية النهوض به إلى الالزممة للتغلمب على مقماوممة الالعب المدافع وقوة جاذبية األرض مجتمعتا

األعلى بقوة فضمممالً عن انه تم وضمممع الدمية على مسممماند  في مكان يسممممح له بأداء الحركة بشمممكل انسممميابي دون تقييد 
القوة السممممممماحبمة أكبر ممما تعممل على إعطماء زخم أكبر لالعب  تاإلثقمال( المربوط كمانموكلمما زاد الوزن ) ،الحركمة 

ومن  ،قة بالنفس ألداء هذه المهارة بأفضمل صورة ممكنة للحصول على تسجيل أعلى للنقاط المهاجم وغرس جانب الث
أعطى الالعب ميزة التنوع والتبديل باألداء  من جهة اليسممممار واألخرىبجهة التنفيذ مرة من جهة اليمين خالل التبديل 

حتاجها كل مصممارع في إسممتراتيجيته مما يشممتت تركيز الالعب المنافس ويزيد من قدرته على تمويهُه وهذه خاصممية ي
 .الهجومية 

هذا األثر المحسموس ارتبط بسمرعة أداء الحركة المتأتية من التدريب المستمر وبتكرارات كثيرة أسهمت وبشكل و     
 وان سرعة ،فعال وايجابي بتحسن زمن األداء " تتطور سرعة الحركات عن طريق وسائل التدريب العامة والخاصة 

ت مرتبطة إلى حد كبير بالوظيفة العصمممبية وان القدرة على تطويرها بشمممكل ايجابي تكون مناسمممبة " )عبد أداء الحركا
 ( 001 ،0992 ،علي وآخران 

عتلي( إذ المسممين مسممتوى األداء لالعب المهاجم في تح قترحةالم التدريبية هذا التطور إلى الوسمميلة ونويعزو الباحث   
حيث تعمل على زيادة سرعة  ،لى التكيف بوجود هذه الوسميلة شمهرين( سماعد عولمدة )إن التدريب على هذه الوسميلة 

األداء لديه وتطبيق المسممكة كاملًة يعوده على هذه السممرعة في األداء وبالتالي ينمي لديه سممرعة االسممتجابة فضممالً عن 
 لالسمممتجابة الحركية عند األداء و والتدرب عليها باسمممتمرارية يعطي أفضممملية المربوط بالجهاز واألثقالمقاومة الحبل 

زيادة قابليات الالعب من التحليل واستيعاب الوضعيات الخاصة باألداء والتصرف طبقاً لها  " أن رفع عمليات التحليل 
واسممممتيعاب الوضممممعيات والتصمممممرف طبقاً لها وما يرتبط بها من قابليات كقابليات رد الفعل والتغير والمعرفة المبكرة 

تاكتيكية األسممماسمممية وما يرتبط بها من من التوقع الحركي تعمالن على تطوير سمممرعة االسمممتجابة الحركية للقابليات ال
 ،( 001 ،0992 ،بدرجة كبيرة " )عبد علي وآخران 

 

   :وتحليلها  للمجموعتين الخاصةوة االختبارات للقعرض نتائج  4-3
 (1جدول )

 ةيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي وللمجموعيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وق
 . الخاصة القوة في اختبارات  التجريبية

 ت
 القوة اختبارات

 الخاصة

قيمة)ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

1- 
القوة القصوى 

 (الذراعين)
101،2  211،2  عنويم 1،00 2،209 2،801 

2- 
القوة القصوى 

 (الظهر)
211،0  000،2  معنوي 0،210 2،261 0،000 

3- 
القوة القصوى 

 (الرجلين)
90،2  

261،2  
 

 معنوي 0،001 2،280 0،20

 عشوائي 0،106 0,061 9,16 0,009 8,08 القوة االنفجارية -4

5- 
القوة المميزة 

 بالسرعة
 معنوي 1، 011 2، 280 2، 1 2,211 2,900

 معنوي 1، 110 0، 000 00 0,016 09 القوةتحمل  -6
 

 ( الجدولية عند مستوى داللة )0،001( هي = 0( ودرجة حرية )2،21قيمة )ت 
ذ أظهرت إ   الخاصة القوة وللمجموعة التجريبية في اختبارات ( نتائج االختبارين القبلي والبعدي 1يبين الجدول)     

( وبانحراف معياري  09 -9002, -  8 ،08 -2،90 -0،211 - 2،101الي)وسطاً حسابياً لالختبار القبلي على التو
وبلغ الوسمط الحسابي لالختبار البعدي  ،( على التوالي 0، 2,211 - 016  - 0,009 -2،261 - 2،000 -2،211)
 -2،261-2،209على التوالي ) وبانحرافاً معياري قدره( على التوالي 00 -2،-1 -9,16 0،20 -0،000 -2،801)

- 0،001 -0،210- 1،00وعند مقارنة قيمة )ت( المحسممممموبة والبالغة ) ،(0، 000- 2 ،280 -0,061 -2،280
( 2،21( عند مسمممممتوى داللة )0،001( على التوالي مع قيمة )ت( الجدولية والبالغة )1، 110 -1، 011 - 0،106

مما يدل على معنوية الفروق بين االختبارات  ، كانت القيمة المحسممممموبة أكبر من قيمتها الجدولية ،( 0ودرجة حرية )
ارية ( كان ماعدا ) القوة االنفج ، قترحةلـمممممممتأثرها بالوسيلة التدريبية الم ، القبلية والبعدية ولصمالح االختبارات البعدية

  ،وهذا يحقق الهدف والفرض للدراسة الحالية  ،هناك تطور طفيف فيها
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 (6جدول )

النحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارين القبلي والبعدي وللمجموعة يبين األوساط الحسابية وا
 .الخاصة  القوة في اختباراتضابطة ال

 الخاصةالقوة اختبارات  ت
قيمة)ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

1- 
القوة القصوى 

 (الذراعين)
69،2  208،2  عشوائي 0،210 2،009 2،101 

980،2 (الظهرالقوة القصوى ) -2  20،2  عشوائي 0،210 2،91 0،20 

3- 
القوة القصوى 

 (الرجلين)
811،2  200،2  معنوي 0،001 2،020 2،901 

 عشوائي 2 ،880 2 ،910 8 ،1 0,000 8,0 القوة االنفجارية -4

 معنوي 6 ،000 2، 211 2 ،110 2,29 2,90 القوة المميزة بالسرعة -5

 معنوي 6 0 ،028 02 ،6 0,120 09,0 تحمل القوة -6
 

 ( الجدولية عند مستوى داللة )0،001( هي = 0( ودرجة حرية )2،21قيمة )ت 
 إذ أظهرت الخاصمممممة  القوة في اختبارات ضمممممابطةوللمجموعة ال( نتائج االختبارين القبلي والبعدي 6يبين الجدول)   

( وبانحراف معياري 09 ،0 -2 ،90 - 8 ،0 -2،811 -2،980 - 2،69ر القبلي على التوالي)وسمطاً حسابياً لالختبا
وبلغ الوسممممممط الحسممممممابي لالختبار البعدي  ،( على التوالي 0,120 -2,29 -0,000 - 2،200 - 2،20 -2،208)
-2،009لي )على التوا معياري قدره وانحرافاً ( على التوالي 02 ،6 -2 ،110 -8 ،1 -2،901 -0،20 -2،101)

 -0،210 - 0،210وعند مقارنة قيمة )ت( المحسمموبة والبالغة ) ،(0 ،028 -2 ،211 -2 ،910 -2،020 -2،291
( 2،21( عند مسمممتوى داللة )0،001( على التوالي مع قيمة )ت( الجدولية والبالغة )6 -6 ،2-000 ،880 -0،001

ا يدل مم ،في بعض االختبارات وأقل في األخرى لجدولية كانت القيمة المحسوبة أكبر من قيمتها ا ،( 0ودرجة حرية )
( والقوة لينللرجللقوة القصممممممموى ) على معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية ولصممممممالح االختبارات البعدية

ين االختبار ب قليلةولكنها تطور لل ووجود فروق ، لـتأثرها بالوسيلة التدريبية المساعدة ،المميزة بالسرعة وتحمل القوة 
 .والقوة االنفجارية  ،( للذراعين والظهرللقوة القصوى )القبلي والبعدي 

 (1جدول )
في ن تيوللمجموع ةالبعدي االختباراتيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين 

 .الخاصة  القوة اختبارات

 ت
القوة ختبارات ا

 الخاصة

قيمة)ت(  الضابطة التجريبية
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع± س   ع± س  

1- 
القوة القصوى 

 (الذراعين)
 معنوي 0،920 2،009 2،101 2،209 2،801

2- 
 القوة القصوى

 (الظهر)
 معنوي 0،200 2،91 0،20 2،261 0،000

3- 
 القوة القصوى

 (الرجلين)
 معنوي 1،001 2،020 2،901 2،280 0،20

 عشوائي 0،291 2 ،910 8 ،1 0,061 9,16 لقوة االنفجاريةا -4

5- 
القوة المميزة 

 بالسرعة
 عشوائي 0،290 2 ،211 2 ،110 2 ،280 2 ،1

 عشوائي 2،911 0 ،028 02 ،6 0 ،000 00  تحمل القوة -6
 

  * .( 86،0(هي )8( وأمام درجة حرية )21،2( الجدولية تحت مستوى داللة )تقيمة ) 
إذ أظهرت وسممممطاً حسممممابياً  ، الخاصممممةالقوة في اختبارات تين وللمجموع( نتائج االختبارات البعدية 1بين الجدول)ي   

وبممانحراف ( 00 -2 ،1 -9,16 -0،20 -0،000 -2،801)لالختبممار البعممدي للمجموعممة التجريبيممة على التوالي 
وبلغ الوسمممط الحسمممابي لالختبار  ، على التوالي( 0 ،000 -2 ،280 -0,061 -2،280 -2،261-2،209)معياري 

وبانحرافاً معياري  (02 ،6 -2 ،110 -8 ،1 -2،901 -0،20 -2،101)على التوالي للمجموعة الضممممابطة البعدي
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وعند مقارنة قيمة )ت( المحسوبة  ،(0 ،028 -2 ،211 -2 ،910-2،020 -2،291-2،009) على التوالي قدره

( على التوالي مع قيممة )ت( الجمدوليمة والبالغة 2،911 ،0،290 ،0،291 ،1،001 ،0،200 ، 0،920والبمالغمة )
في بعض كانت القيمة المحسمممموبة أكبر من قيمتها الجدولية  ،( 8( ودرجة حرية )2،21( عند مسممممتوى داللة )0،86)

تبارات الخمما يدل على معنوية الفروق بين االختبارات البعدية ولصمممالح ا ،االختبارات وأقل في االختبارات األخرى 
بالوسيلة  لـمممتأثرها ،في بعض االختبارات وتطور بسيط وملحوظ في االختبارات األخرى للمجموعة التجريبية  البعدية

   .وهذا يحقق الهدف والفرض للدراسة الحالية  ، قترحةالتدريبية الم
 

 

 : للمجموعتين الخاصة وةلقااختبارات نتائج  مناقشة 4-4
ظهرت ،  الخاصمممممة وة( الختبارات الق1في الجدول )ئج لالختبارات القبلية والبعدية وتحليلها من خالل عرض النتا   

                                                                                  .ولصممممممممالح االختبممارات البعممديممة  ة التجريبيممةفروق ذات داللممة معنويممة بين االختبممارات القبليممة والبعممديممة للمجموعمم
ام البعدية النتظوخاصمممممممتاً في االختبارات االختبارات التي ظهرت من خالل ذلك إلى إن هذه التنمية  ونويعزو البماحث

في التدريب المبرمج على وفق األسمممممممس العلمية المختارة للمناهج التدريبية بحيث ظهر أثر التدريب  المجموعمةأفراد 
وهذا يتفق مع مبادئ علم التدريب الرياضي التي تشير إلى إن التدريب  ،نتائج االختبارات البعدية بشمكل واضمح  على

                                                                          .المممممبممرمممج عمملممى وفممق الصمممممممميممغ الممعمملممممميممممة الصممممممممحمميممحممممة يممكممون لممممه أثممر إيممجممممابممي عمملممى المممممتممممدربمميممن 
من هنا تظهر أهمية التدريب على وفق األسممس العلمية إذ إن التدريب العلمي يعد الوسمميلة المثلى التي يتبعها المدّرب و

في بناء العبيه وتعويدهم على مواجهة الصممممعوبات المحتملة في السممممباقات " وقد عد التدريب عملية بنائية في تطوير 
 ، ) سمممليمان علي حسمممن ،عين من حيث المسمممتوى ودرجة االرتقاء " وتنمية القدرات البدنية في سمممبيل تحقيق إنجاز م

0981، 06 )                                                   
 

ق ج  ،بل من جراء التدريب المنظم لفترة طويلة "  ،افاً ز" كما أن الوصول إلى المستويات الرياضية العالية ال يتحقـممممممّ
                                            (00، 0982،قاسم حسن وعبد علي نصيف )

 

إلى األحممال التمدريبيمة التي تدّربت عليها العينة خالل فترة المنهاج ، مّما التي ظهرت الزيمادة  ونوكمذلمك يعزو البماحث
أكبر عدد من مّما جعل عمل العضالت المشاركة بأقصى طاقة ممكنة من خالل استثارة  ،أدى إلى زيادة الشد العضلي 

وان االستمرار بالتدريب على األحمال العليا لفترة ما يجعل العضلة تزداد  ،األلياف العضلية لإلثارة العصبية المتولدة 
 ت التصمماعدية  في منطقة الحمل" يمكن تطوير القوة باسممتخدام التدريبات ذات المقاوماحيث أشممار فوكس وماثيو ،قوة 

                                                                                                 .الزائد " 
  

 القوة( يتضمممممح في بعض االختبارات المجموعة الضمممممابطة لم توجد فروق كما في اختباري 6ومن خالل الجدول )   
ة والقوة المميزة بالسرع ، الرجلين() القوة القصموىبخالف اختبار، والقوة االنفجارية ( ) الذراعين والظهر القصموى 

 التمارين سواء أوذلك باإلحماء  أكانوهذا يدل على استخدام التمارين الخاصة بهذا الجزء اكبر من غيره وتحمل القوة 
اإلحصمممائي لمعرفة أي من المجموعتين هي األفضمممل بالجانب  ونكانت مسمممكات او تمارين بدنية لذلك اسمممتعان الباحث

( من خالل المقممارنمة بين المجموعتين بماالختبممارات البعمديممة حيمث أظهرت النتممائج بوجود 1وهمذا ممما أظهرهُ الجممدول )
ي األفضل ه قترحةللوسيلة التدريبية الم أنفروق معنوية بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية مما يدل على 

 .                                                              فضالً عن األداء المهاري القوة الخاصة ية في تنم
كان نتيجة التدريب بالوسيلة التدريبية المقترحة وان هذا التطور الذي حصل في معظم االختبارات للقوة الخاصة    

هذا الجهاز ذو المسار الحركي الذي يشابه أداء المسكة مما  وساعدت مدة التدريب واألوزان المستخدمة ، واألداء في
ا فضالً عن ان جميع االختبارات هي قريبة بطبيعة أدائه يعطي انطباع التكرار المجدي والمفيد في تحسين القوة الخاصة

 إلى طبيعة أداء هذه المسكة .

 االستنتاجات والتوصيات -5
 : االستنتاجات 5-1
من خالل االختبار والتقويم للنتائج واسمممتخدامه للطرائق واألسممماليب  ونفي ضممموء النتائج التي حصمممل عليها الباحث   

 إلى االستنتاجات التالية : وااإلحصائية لها توصل
 ( بابالش)رية العم ةلفئلالكندة( األثر االيجابي في تطوير األداء المهاري لمسكة الرمي ) قترحةالم التدريبية للوسيلة -0
 .ظ ها وبشكل ملحوأدى إلى تحسنوالذي  الخاصة القوة في تطوير قترحةالمالتدريبية األثر االيجابي للوسيلة  -0

 

 التوصيات : 5-2
 بــــ : ونفي ضوء الدراسة وما أسفرت من نتائج يوصي الباحث

 ( .الشبابية )العمر ةضرورة استخدام هذه الوسيلة في تدريبات مصارعي الرومانية وللفئ -0
 دني والبلتطور في األداء المهاري لألنها مؤشر فعال الجهاز المصمم وملحقاته في هذه الدراسة التأكيد على تعميم  -0
 ضرورة تصميم أدوات خاصة الختبار بعض المسكات التي تؤثر نتيجة إتقانها على مجريات اللعب والفوز . -1
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 األداء المهاري لبعض المسكات في المصارعة الحرة . ضرورة إجراء بحوث مشابهة لتطوير -0

 

 المصادر العربية واألجنبية :
 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  ، 0، طأسس التدريب في المصارعة أحمد عبد الحميد وحسام الدين مصطفى :  -
  م . 0229اإلسكندرية ، 

 م .0991، دار الفكر العربي ، القاهرة ، فسيولوجية اللياقة البدنيةين : أبو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الد -
 م .0991، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  الرياضة والحضارة اإلسالميةأمين أنور الخولي :  -
 م .0226القانون الدولي للمصارعة ترجمة شعالن عبد الكاظم ،  -
 م .0988ن محمد صادق ، جامعة الموصل ، ، ترجمة غسا المصارعة الرياضيةتومينان :  -
 م .0220، دار وائل للنشر ، عمان ،  اللياقة البدنية والصحيةساري أحمد حمدان ونورما عبد الرزاق :  -
 م .0989، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 0ط ، القياس النفسيصفوت فرج :  -
 كمة،دار الح ، تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضيةكفايات عباس احمد السامرائي ،عبد الكريم محمود : -

 .م 0990، البصرة
 .م 0222،، القاهرة  العربي، دار الفكر 0، ط تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية عبد الحميد شرف : -
 م .0981، مطابع التعليم العالي ، الموصل ،  0، ط التدريب في المصارعة:  عبد علي نصيف -
 م . 0992، جامعة يغداد ،         المصارعة الرومانية بين النظرة والتطبيقبد علي نصيف وآخران : ع -
 تمرين مصور 122 –المرونة  –تحمل القوة  –القوة  –لموسوعة العلمية في التدريب طلحة حسام الدين واخران : ا -
 م . 0991مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ، 
أثير منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض الصممفات البدنية الخاصممة وعالقتها بمسممتوى أداء بعض فريق فائق قاسممم : ت -

( سممممنة ، أطروحة دكتوراه غير  01- 06مسممممكات الرمي ) الخطف( بالمصممممارعة الرومانية فئة الناشممممئين بأعمار )
 م . 0221منشورة ، جامعة بغداد ، 

، بغداد ، مطابع جامعة  ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي االختبارات والقياسقيس ناجي ، وبسطويسي احمد :  -
 م .0980بغداد ، 

، بغداد ، مطبعة االختبارات ومبادئ اإلحصمماء في المجال الرياضممي  : قيس ناجي عبد الجبار ، وبسممطويسممي احمد -
 م .0981التعليم العالي ، 

في تطوير القوة الخاصمممممممة ألداء بعض مسمممممممكات لؤي سممممممماطع محممد جواد : التدريب باألوزان المتغيرة وتأثيرها  -
 م .0221دكتوراه ، جامعة بغداد ،  أطروحةالمصارعة ، 

 - محمد السيد علي :تكنولوجيا التعليم والوسائل المساعدة ، جامعة المنصورة، اإلسراء،0221م .   
 م .0991، جامعة المنصورة ،  المبادئ األساسية لمصارعة الهواةمسعد علي محمود :  -
موفق سممعيد الدبا: : أثر اسممتخدام برنامج تدريبي مقترح لتطوير القوة القصمموى لعضممالت األطراف العليا والسممفلى  -

 0220، المجلد الثامن ، العدد الثامن والعشرون ،  مجلة الرافدين للعلوم الرياضيةللمشاركين في دورة اللياقة البدنية " 
 م .

التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية بيدي : وديع ياسمين التكريتي ومحمد حسن الع -
 . م0999، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

 .م 0220،  مكتب الصخرة للطباعة بغداد، جامعة بغداد ،  0ط،  التعلم الحركي بين المبدا والتطبيقيعرب خيون: -
 

- petrove R-Free style and Greco-Roman wrestling File 0986 . 
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 (0ملحق )

 0229 المصارعة العراقي المركزي لعام التحاديبين الفئات العمرية المعتمدة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2ملحق )

 يبين فريق العمل المساعد

 االسم ت
اللقب العلمي 

 واالختصاص
 ن العملمكا

 جامعة القادسية - كلية التربية الرياضية مدرس  رأفت عبد الهادي -1

 جامعة القادسية - كلية التربية الرياضية مدرس مساعد ليث جبار نعمة -2

 جامعة القادسية - كلية التربية الرياضية مدرس مساعد قاسم لفته -3

 نادي الرافدين الرياضي مدرب مصارعة حيدر حسين راضي -4

 (3ملحق )
 يبين استمارة تقويم األداء المهاري لمسكة الرمي ) الكندة(

 استمارة تقويم
 . . .  تحية طيبة .

في تطوير األداء المهاري لمسففكة الرمي مقترحة تدريبية إجراء البحث الموسففوم )أثر وسففيلة  ونيروم الباحث       
مانية في نادي انية ( على عينة من )الشفففففباب ( للمصفففففارعة الروفي المصفففففارعة الرومالخاصفففففة  والقوةالكندة ( )

 .م  2111الرافدين لعام
ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال التحكيم والتقويم للمسفففففففكات في لعبة المصفففففففارعة   أرجو تقويم 

وجود بين ايديكم وتثبيت ( المCDالمسففكة قيد الدراسففة ولجميع أفراد العينة كما مرقم لكل العب في القرص ال فففففففف )
 درجات التقويم على االستمارة الخاصة المرفقة طياً .

 شاكرين حسن تعاونكم
 

 أسم الحكم :
 التوقي      ع :
 التاري      خ :

                               
 

 ونالباحث                                                                                      
 أ.م.د رحيم رويح حبيب                                                                               
 م . عامر موسى عباس                                                                                

 أحمد شمس الدين السيد                                                       
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 والدرجات لكل قسم( الشباب)فئة  نموذج استمارة تقويم المسكة لالعبي

 (1الالعب )
 مسكة الرمي )الكندة( الدرجة أقسام المسكة ت

  2 القسم التحضيري  -1

  5 القسم الرئيسي -2

  3 القسم النهائي  -3

 (2الالعب )
 مسكة الرمي )الكندة( الدرجة أقسام المسكة ت

  2 القسم التحضيري  -1

  5 القسم الرئيسي -2

  3 القسم النهائي  -3

 (3الالعب)
 مسكة الرمي )الكندة( الدرجة أقسام المسكة ت

  2 القسم التحضيري  -1

  5 القسم الرئيسي -2

  3 هائيالقسم الن  -3

 (4الالعب)
 مسكة الرمي )الكندة( الدرجة أقسام المسكة ت

  2 القسم التحضيري  -1

  5 القسم الرئيسي -2

  3 القسم النهائي  -3

 (5الالعب)
 مسكة الرمي )الكندة( الدرجة أقسام المسكة ت

  2 القسم التحضيري  -1

  5 القسم الرئيسي -2

  3 القسم النهائي  -3

 (4ملحق)
 يبين بعض الصور الخاصة بالبحث 

 


