وزارة التعلين العالي والبحث العلوي
جاهعت القادسيت
كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت

عالقح قوج القثضح مبسكح اخلطف اخللفيح يف ادلصارعح احلرج
دلنتخة النساء يف حمافظح القادسيح
ى

حبث تقذمت ته الطالثح

نثأ

إلىىمجلسىكلوةىالتربوةىالبدنوةىوصلومىالرواضةى–ىجامعةى
القادسوةىى
وهيىجزءىمنىمتطلباتىنولىشهادةىالبكالورووسىفيىالتربوةى
البدنوةىوصلومىالرواضةىى

تإشراف

أ.د االء عثذ الوهاب

 8341هـ

إىل رمززززززززززززل موخ وزززززززززز ز

108

مو زززززززززز ز

.............أبي موعلول

م مزززززززززز ز م زززززززززز ز

إىل منبزززززززززز ز ملززززززززززززة ملنزززززززززز ز

مو زززززززززز ز

مو زززززززززز ز

..............أمي ملب ب

-1

التعريف بالبحث

 1-1المقدمة واهمية البحث
تعد لعبة المصارعة من األلعاب التاريخية التي يرتبط وجودىا بوجود االنسان نفسو
،اذ مارسيا في الدفاع عن نفسو وفي الحصول عمى مصادر العيش األخرى الفردية
التي حققت انتشا اًر واسعاً في أرجاء العالم لما ليا من مزايا تربوية وبدنية وعقمية ،

وتشيد ىذه المعبة تطو اًر مستم اًر في مستوى أداء مصارعييا ونتائج نزاالتيا  ،مما

يضيف متطمبات فنية وخططية يستوجب مراعاتيا عند إعداد المناىج التدريبية

الخاصة بالمعبة ونتيجة لمتطور العممي الذي فتح افاقاً جديدة لمختمف االلعاب

الرياضية اصبح من الضروري البحث عن افضل الوسائل واألساليب الحديثة التي

تؤثر بشكل ايجابي عمى تطور االداء المياري والفني لمرياضيين وتعزز انجازاتيم في
األلعاب الرياضية والسيما لعبة المصارعة التي تعتمد عمى متطمبات خاصة في
االداء المياري اذ تعد واحدة من االلعاب الرياضية ذات االتجاىات المتعددة في اداء
حركاتيا.
ولعبة المصارعة الحرة واحدة من الفعاليات المميزة بالمصارعة ،اذ تتطمب
قابميات وقدرات بدنية وحركية خاصة بالنسبة لممارسييا  ،وكبقية العاب االخرى فان
التطور اليائل بمستوى االنجاز  ،والذي وصمت اليو الدول المتقدمة يشير لنا انو من

غير الممكن اومن الصعب عمى الالعب او المدرب تجاوز ىذه المستويات العالية
باالعتماد عمى االساليب المتبعة في التدريب  ،وانما من خالل ايجاد وسائل عممية
تساعد المصارعة عمى اداء المسكات بميارة وانسيابة عالية من اجل نجاحيا وبالتالي
الحصول عمى النقاط الكاممة ليا .وتعد مسكات الرمي (الخطف) من فوق الصدر
في المصارعة الحرة من المسكات االساسية والميمة في ىذه الرياضة ،الن القانون
يمنح جراء اد ائيا اعمى درجات التنقيط ليذا يجب اعطاء أىمية لمقوة العضمية لدى
المصارعات وخصوصا قوة القبضة لعضالت الذراعين في مواجية الخصم والتغمب
عميو.وبما ان لعبة المصارعة وكما ىو معروف لعبة محددة بفئات وزنية لذا فأن القوة
النسبية ليا دو اًر ميماً في االداء المياري وخصوصا مسكات الخطف الخمفية.

ومن ىنا جاءت اىمية البحث في التعرف عمى العالقة بين قوة القبضة ومسكة
الخطف الخمفية في المصارعة الحرة لمنساء كونيا لعبة حديثة اعتدمتيا االتحاد

المركزي بناءا عمى طمب االتحاد المركزي الدولي لممصارعة .
 2-1مشكمة البحث :
لعبة المصارعة ىي واحدة من االلعاب التي تمتاز بصعوبة اداء حركاتيا
ومسكاتيا الفنية وتعدد اتجاىات مساراتيا الحركية ونظ ار لما تتضمنو ىذه المعبة من
الميارات الفنية عالية الصعوبة مثل مسكات الخطف الخمفية وخصوصا عمى النساء
اثناء متابعة وطرح االسئمة عمى الخبراء والمختصين في بطولة العراق االخيرة لمنساء
.
تبين وجود ضعف واضح في عممية رفع المنافسة وطرحيا ارضا لكسب اكبر عدد
من النقاط وبعد اجراء عددة اختبارات لقوة القبضة لعدد من الالعبات الحظنا ضعف
واصح في قوة القبضة لذا ارتأت الباحثة دراسة العالقة بين قوة القبضة ومسكة
الخطف الخمفية في المصارعة الحرة لمنساء .
3 -1اهداف البحث:
يهدف البحث الى :

 -1التعرف عمى قيم قوة القبضة لمذراعين وكذلك اداء المسكة الخمفية في المصارعة
الحرة لمنساء
 الدراسات النظرية والدراسات السابقة : 1-2الدراسات النظرية :
 1-1-2المصارعة

Wrestling

تعد رياضة المصارعة أحد األنشطة التي حظيت باالىتمام عمى مر
العصور ،والتي مارسيا االنسان في تحديو لقوى الطبيعة والكائنات المتعايشة معو،
وقد بـدأت بطبيعة الحال بأساليب ارتجالية وردود فعل عصبية ثم أصبحت رياضة
وفن.
وليس من السيل تحديد الموطن األول الذي نشأت فيو المعبة بشكل واضح " ،لكن
من خالل الحضارات األصمية القديمة وىي قميمة العدد في تـاريـخ اإلنسان وفي
مقدمتيا حضارة وادي الرافدين ،وحضارة وادي النيل ،وحضارة الشرق األقصى (
الحضارة الصينية )" (" .)1
يعرفيا " بتروفPetrove
والمصارعة المعاصرة ِّ

:1986

بأنيا منازلة بين

مصارعين وفقا لمقوانين الموضوعية ،وفييا يحاول كل مصارع السيطرة عمى حركة

)  (1عبد عمي نصيف :التدريب في المصارعة ،ط ،2الموصل  :دار الكتب لمطباعة والنشر ،1987 ،ص.7

منافسة ،وذلك من خالل الميارات الفنية ،والحركات المركبة ،والقدرات الخططية،
وكل ما يمتمكو المصارع من إمكانيات بدنية ونفسية" ( .)22
ومن أىم أنواع المصارعة تقدماً وشيرة واعترافاً بيا عمى الصعيد العالمي ىي
المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة ،ولممصارعة أىمية كبيرة لدى الشباب وذلك
الرتباطيا بمستوى ٍ
عال من التحدي لقدرات الشباب فيما بينيم ،والتي تتمثل في
طبيعة النزاالت الفردية ،إذ يعتمد المصارع عمى قدراتو فقط في مواجية منافسو بشكل
مباشر لغرض تحقيق الفوز.
" والمصارعة تحقق النمو المتزن ألجزاء الجسم ،وتكسب ممارسييا القدرة عمى
استخدام جميع عضالت الجسم وأجيزتو بكفاءة تامة إذ تعمل المصارعة عمى تطوير
عناصر المياقة البدنية و تحسين كفاءة االجيزة الفسيولوجية ،وذلك من خالل الجيد
المبذول عند تنفيذ الميارات اليـجـومـيـة والـدفاعية وميارات اليجوم المضاد ،إذ يتطمب
التمييد ليذه الميارات المعقدة وتنفيذىا مع منافس متساوي الوزن ان يبذل المصارع
جيوداً بدنيةً كبيرةً ،واذا قاوم المنافس بصورة إيجابية وبكل امكانياتو؛ فال بد من
تعبئة كل القدرات والكفاءات الخاصة بالحالة التدريبية لممصارع"(.)3

(2 ).Petrove R: Free style and Greco Roman wrestling, published by Fila,1698, p17

) (3تومنيان.ك.ص:المصارعة الرياضية ،ترجمة غسان محمد صادق ،عمي بن صالح اليرىوري ،دار الكتب
لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،1988 ،ص.13-12

الميمة التي
لذا يعد االعداد البدني والوظيفي الجيد لممصارعين من الجوانب
ّ
تجعل المصارع يواجو ىذه المنافسين بصورة افضل ،وكذلك التكيف الوظيفي لكل
أجيزة وأعضاء الجسم لمثل ىذه الجيود لمتصارع.
 2-1-2المصارعة الحرة :
تعتبر المصارعة الحرة واحدة من األلعاب األولمبية التي يتميز المعب فييا
باستخدام جميع أجزاء الجسم بشكل حر وبما يسمح بو قانون المعبة  ،والفوز فييا
يكون أما بالنقاط أو عند مس كتفي المصارع البساط في وقت واحد أو عند حصول
المصارع عمى (  ) 3ثالثة إنذارات في السباق .
وأدخمت المصارعة الحرة في األلعاب األولمبية عام  1994في الدورة األولمبية
الثالثة والتي أقيمت ( بسانت لويس ) .

()4

حيث يعتمد أداء مصارعي الحرة عمى القوة العضمية الكبيرة والسرعة وعمى مطاولة
القوة إضافة عمى عناصر المياقة البدنية األخرى مثل المرونة والرشاقة والتوازن
وغيرىا .
وتعتمد ىذه الرياضة بشكل كبير عمى الناحية الفنية من حيث إخالل التوازن واداء
المسكات الفنية في اليجوم  ،وكذلك محاولة إفشال مخططات الخصم عن طريق
الدفاع فضال عن استغالل وضع الخصم في الدفاع لمقيام بيجوم مضاد  ،لذلك فان

( )4عبد عمي نصيف :التدريب في المصارعة  ،مطبعة جامعة بغداد  ، 1989 ،ص19

لمقوة العضمية نصيبا كبي ار في أداء المسكات الفنية إلى جانب ( التكتيك ) لتحقيق
افضل اإلنجازات بأسيل الطرق وايسرىا .
والتدريب في المصارعة الحرة يجب أن يشمل تدريب جميع أجزاء الجسم كالرقبة
والذراعين والصدر والبطن والظير والجذع والرجمين ….الخ إضافة إلى تعمم
المسكات ا لفنية التي تؤدى من وضع الوقوف أو من وضع الجموس كي يصل
المصارع إلى درجة عالية من اإلتقان لمميارة واستغالليا لموصول إلى مستوى
اإلنجاز في تحقيق الفوز في السباقات .

 3-1-2القوة العضمية واهميتها بالمصارعة :
أن القوة العضمية عمى اختالف أنواعيا عبارة عن قدرة الرياضي في التغمب عمى
مقاومات خارجية أو التصدي ليا .

()1

والقوة كما يعرفيا عمماء التدريب بأن القوة ىي مقدار ما تطمقو العضمة من طاقة
لمقيام بعمل ديناميكي أو استاتيكي أي عمل متحرك أو عمل ثابت .

()2

أن القوة عنصر أساسي تؤثر في مستوى القابمية الجسمية  .وفي ىذا الخصوص
البد من مالحظة عالقتيا ( بصورة خاصة ) بالمطاولة والسرعة في سير الحركات
الثنائية والثالثية .
وأن القوة المطمقة لمعضالت ( القوة القصوى ) تعتبر بصورة عامة من مكونات
القابمية وعمى وجو التحديد فأنيا مقياس لحصة القوة القصوى في القوة السريعة وفي
مطاولة القوة .
)(1
)(2

()3

ريسان خريبط  ،عمي تركي مصمح  ،نظريات تدريب القوة  ،بغداد  ، 2992 ،ص. 35

عبد عمي نصيف  ،صباح عبدي عبداهلل  ،الميارات والتدريب في رفع االثقال  ،مطبعة التعميم العالي .

بغداد  ، 1988 ،ص. 44

وتزداد أىمية القوة العضمية كما أشار ليا ريسان خريبط وعمي تركي لالنجاز
الرياضي بمقدار المقاومة التي يجب التصدي ليا أو التغمب عمييا في المباراة .
وىي ذات أىمية كبرى في أنواع الرياضة المميزة بالقوة والسرعة وال يجوز إىمال

تنميتيا في بقية أنواع الرياضة األخرى حيث يحدد مستوى قوة الرياضي (.)5

وكذلك يشير الالمي إلى أىمية القوة باأللعاب الرياضية بان ىناك فعاليات رياضية
تكون القوة فييا العامل الحاسم والميم جدا مثل رفع األثقال  ،المصارعة  ،المالكمة

(.)6

ويرى الباحث أن القوة العضمية من أىم الصفات البدنية التي يجب التركيز عمييا في
لعبة المصارعة ألىميتيا في اإلنجاز الرياضي وحسم نتيجة النزال لصالح المصارع
الذي يمتاز بقوة عضمية ومياريةوخططية أعمى .
 4-1-2مسكة الخطف الخمفية

()7

:

مسكة الرمي من فوق الصدر األمامية وىي حركات تقوسيو تؤدي من وضع
المواجية لممنافس حيث يقوم الالعب المياجم بمسك المنافس وتطويقو من(الخصر-
خصر وذراع-ذراعين وخصر معا) وذلك بمف ذراعي المياجم حول منطقة المسك ثم
يأخذ المياجم خطوة لألمام بالقدم الخمفية مع مد الركبتين وحمل المنافس لألعمى ثم
ال رمي في حركة دائرية لمجانب جية القدم المتحركة من الخمف لألمام لحين طرح
المنافس في وضع الخطر.
نصيب ىذه المسكة قانونية ثالث حاالت

()8

:

 -1نقطة واحدة اذا وقع المنافس بعد رميو عمى الصدر أرضا .
)(3

ىا ار  ( /ترجمة ) عبد عمي نصيف  ،أصول التدريب  ،مطابع التعميم العالي  ،جامعة بغداد ، 1999 ،

ص . 163

( ) 5ريسان خريبط وعمي تركي  ،مصدر سبق ذكره  ،2992 ،ص . 36 ، 35
 6عبد اهلل حسين الالمي  :األسس العممية لمتدريب الرياضي  ( :بغداد  ،الطيف لمطباعة ، ) 2994 ،ص . 72

()

( ) 7حمدان الكبيسي  :التعمم والتدريب الرياضي في لعبة المصارعة ،ط ، 1بغداد ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر والترجمو  2998،م  ،ص54
( ) 8لؤي ساطع محمد جواد  :التدريب باألوزان المتغيرة وتأثيرىا في تطوير القوة الخاصة ألداء بعض مسكات المصارعة  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة بغداد 2995 ،م ،
ص 21

 )3( -2نقاط اذا كانت الرمية جانبا اي غير دائرية كاممة .
 )5( -3نقاط اذا كانت دورة كاممة بالمنافس .
وكما مبين بالشكل (. )1

المرحمة التمييدية

المرحمة الرئيسية

المرحمة الختامية

شكل ()1
يوضح المراحل الرئيسية لمسكة الخطف الخمفية
 2-2الدراسات السابقة :

 1-2-2دراسة عامر موسى عباس(  ()9( )2009أثر وسيمة مساعدة في تطوير
األداء المهاري لمسكة الرمي ( الكندة) في المصارعة الرومانية )

ىدفت الرسالة الى التعرف عمى اثر الوسيمة المساعدة في تطوير األداء المياري

لمسكة الرمي (الكندة) في المصارعة الرومانية لمفئات العمرية ( األشبال  ،والناشئين
 ،والشباب ) في نادي الرافدين الرياضي .
تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وىي تمثل الفئات العمرية ( األشبال  ،والناشئين ،
والشباب ) لنادي الرافدين الرياضي لممصارعة الرومانية في مدينة الديوانية وبأوزان
( )47 -42لفئة األشبال  ،و( )54 -59لفئة الناشئين  ،و( )69 - 55لفئة الشباب
() 9عامر موسى عباس  :أثر وسيمة مساعدة في تطوير األداء المياري لمسكة الرمي ( الكندة) في المصارعة
الرومانية  ،بحث منشور  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بابل . 2999 ،

 ،وكان عدد العبي كل مجموعة ( )5العبين يمثمون الوزن المحصور بين الفئتين
الوزنيتين لكل فئة بحيث يكون عدد العينة ( )15مصارع  ،ويتم التعامل مع كل فئة
عمى حدة باستقاللية تامة .
وكانت اهم االستنتاجات هو :
لموسيمة المساعدة األثر االيجابي في تطوير األداء المياري لمسكة الرمي ( الكندة)
ولجميع الفئات العمرية ( األشبال  ،الناشئين  ،الشباب ) .
أما أهم التوصيات كانت :
ضرورة استخدام ىذه الوسيمة في تدريبات مصارعي الرومانية ولمفئات العمرية (
األشبال  ،الناشئين  ،الشباب ).
 2-2-2دراسة احمد فرحان التميمي 2007 ,

()10

(عالقة القوة المميزة بالسرعة

في أداء بعض مسكات الرمي (الخطف) من فوق الصدر في المصارعة اإلغريقية

الرومانية)
يي ــدف البح ــث ال ــى معرف ــة العالق ــة ب ــين الق ــوة المميـ ـزة بالس ــرعة واداء بع ــض مس ــكات
الرمي (الخطف) في المصارعة االغريقية – الرومانية.
استخدم الباحث المـنيج الوصـفي باالسـموب المسـحي باعتبـاره افضـل المنـاىج وايسـرىا
في تحقيق اىداف ىذا البحث.
تم اختيار عينة البحث من الالعبين الشباب لنادي الشرطة الرياضـي بأعم ــار (– 18
 )29سنة في المصارعة اإلغريقية – الرومانية والبالغ عددىم ( )16مصارعاً.
اىم ماتوصل اليو من استنتاجات :

 .1لمقوة المميزة بالسرعة لعضالت الجذع اىمية كبيرة في اداء الميارات قيد الدراسة.
 .2لمقـ ــوة الممي ـ ـزة بالسـ ــرعة لعضـ ــالت الـ ــذراعين تـ ــاثير كبيـ ــر فـ ــي اداء الميـ ــارات قيـ ــد
الدراسة.
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(

) احمد فرحان التميمي  :عالقة القوة المميزة بالسرعة في أداء بعض مسكات الرمي (الخطف) من فوق

الصدر في المصارعة اإلغريقية الرومانية  ،بحث منشور  ،العدد  ، 128الجمد الثاني مجمة كمية التربية

الرياضية جامعة بغداد . 2997 ،

 .3تــؤثر القــوة الممي ـزة لمســرعة لعضــالت الــبطن بشــكل فاعــل فــي اداء الميــارات قيــد
الدراسة.
 .4الق ــوة الممي ـ ـزة بالس ــرعة لعضـ ــالت الـ ــرجمين تـ ـؤثر ايجابيـ ــا ف ــي اداء الميـ ــارات قيـ ــد
الدراسة.
في ضوء االستنتاجات يوصي الباحث باالتي:
 .1اعتماد االختبارات البدنية كأساس لبناء مناىج تدريبية تطور األداء المياري.
 .2التركيــز عمــى تضــمين المنــاىج الخاصــة بالمصــارعة عمــى وحــدات تدريبيــة اليــدف
منيا تطوير القوة المميزة بالسرعة من اجل تحسين اداء مسكات الرمي (الخطف).
 3-2-2مناقشة الدراسات السابقة :
تشابيت دراستنا الحالية مع دراسة احمد فرحان باستخدام المنيج الوصفي
واختمف من دراسة عامر موسى باستخدامو المنيج التجريبي في حين اختمفت دراستنا
الحالية مع الدراستين السابقتين بعينة البحث وىن النساء في لعبة المصارعة وكذلك
اختمفت دراستنا الحالية حيث استعممت المصارعة الحرة لمنساء عمى عكس
والدراستين السابقتين المصارعة الرومانية لمرجال وكذلك اختمفت في دراسة العالقة
بين متغير قوة القبضة لكال اليدين ومسكة الخطف الخمفية .
في حين تم االستفادة من الدراسة السابقة في طبيعة اجراء االختبارات وسير
منيجية البحث والدراسات النظرية .
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : 1-3منهج البحث :

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية لمالءمتو طبيعة

المشكمة .
 2-3مجتمع البحث :
حددت الباحثة مجتمع بحثيا بمصارعات منتخب محافظة القادسية المشاركات في
بطولة العراق لممصارعة الحرة المقامة في مدينة السميمانية في كانون االول عام
 2916والحائزات عمى مراكز متقدمة في البطولة والبالغ عددىن ( )15مصارعة
وبأوزان مختمفة وبأعمار تتراوح مابين ( )25-18سنة .

 3-3االجهزة والوسائل المستخدمة في البحث :
 -1جياز داينوميتر لقياس قوة القبضة
 -2ميزان طبي (لقياس الوزن والطول)  -بساط مصارعة  -دمى مصارعة عدد
(.)4
 -3كاميرات تصوير فديوية بسرعة ( )199صورة بالثانية عدد ( – )2حامالت
كامرة عدد (. )2
 -4ساعات توقيت
 -5حاسبة البتوب.
 -6استمارة تقيم اداء الخطف الخمفية

 4-3اجراءات البحث الميدانية:
 1-4-3تحديد االختبارات المستعممة بالبحث

أتماماً إلجراء البحث ولتحقيق االىداف البد من وجود اختبارات عممية مقننة لقياس

المتغيرات المتعمقة بالظاىرة المراد قياسيا حيث قام الباحث بتحديد االختبارات الذي

يراىا مناسبة وكذلك بعد االطالع عمى المصادر والمراجع العممية في مجال االختبار
والقياس والتدريب الرياضي .
 1-1-4-3اختبار قوة القبضة

()11

:

غرض االختبار :قياس قوة القبضة اليمنى او اليسرى ( العضالت المثنية لألصابع )
األدوات المستخدمة (جياز داينوميتر)
تعميمات األداء :

يمسك المصارع بجياز داينوميتر بقبضة اليد وتكون الذراع

ممدودة من دون وجود أي ثني في مفصل المرفق وتبتعد قميال عن الجسم ،ويقوم
11

(

) عادل تركي حسن  :مبادئ التدريب الرياضي وتدريبات القوة  ،النجف  ،دار الضياء لمطباعة والتصميم ،

 ، 2911ص366

المصارع بالضغط بقبضة اليد عمى داينوميتر لمحاولة إخراج أقصى قوة ممكنة.
طريقة التسجيل :يسجل الرقم الذي يصل إليو مؤشر جياز الديناموميتر كقيمة لمقوة
القصوى لعضالت االصابع لممصارعة  ،وتقاس بالكغم .وكما مبين بالشكل (. )1

 2-1-1-4-3اختبار االداء الفني لمسكتي الرمي (الخطف)(. )12
أجرى الباحث اختبار األداء الفني لمسكتي الرمي (الخطف) عمى عينة البحث
حيث تم تقسيم درجات ىذا االختبار إلى ( )19درجات باستمارة تقويم خاصة

(*)

لتقويميا من قبل محكمين (**).

 اليدف من االختبار  :تقويم األداء الفني لمسكتي الرمي (الخطف) . أدوات االختبار  :بساط مصارعة  ،صافرة . -وصف األداء :يقوم الالعب عند سماع صافرة الحكم بأداء المسكة كاممةً وبصورة

سريعة.

 التسجيل  :يتم تقييم المسكة من قبل المحكمين وحسب أقسام المسكة وتعطىدرجات من ( )19درجات وحسب األقسام الخاصة بالمسكة  .وكما مبين بالشكل
(. )2

( )12احمد شمس الدين مولود  :منيج تدريبي عمى وفق الصفاتالبدنية لممصارعين العالميين النخبة وأثره في
االداء الفني لبعض مسكات الخطف ومؤشرات دالة (القوة – الزمن) لممنتخب الوطني بالمصارعة الرومانية
لمشباب ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة القادسية  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  ، 2916 ،ص . 78

(*

) ينظر الممحق ()1

(** ) اسماء المقومين :

 -1الحكم صباح كاظم – حكم درجة اولى معتمد من قبل االتحاد المركزي
 -2الحكم حيدر الغرابي– حكم درجة اولى معتمد من قبل االتحاد المركزي

الشكل ()3
يوضح التسمسل الصوري لمسكة الخطف الخمفية
 5-3التجربة االستطالعية :
ان التجربة االستطالعية ىي عبارة عن تجربة رئيسية مصغرة لما تحتويو من
اجراءات لموقوف عمى ما يصادفو اثناء االختبارات من صعوبات او سمبيات من اجل
تفادييا وتوفير المستمزمات الصحيحة وكذلك صالحية المعدات الخاصة باالختبارات،
قام الباحثة باجراء تجربتو االستطالعية بتاريخ 2917 / 1 / 39عمى عينة مؤلفة
من ( )3مصارعات في الساعة الثانية ظي ار في قاعة المصارعة في نادي الرافدين
الرياضي .
وكان اليدف من ىذه التجربة التأكد من االتي:
 -1صالحية جياز الداينوميتر لقياس قوة القبضة .
 -2التاكد من المسافة المخصصة لمكامي ار الفديوية الخاصة بتصوير محاوالت األداء
الفني من حيث بعدىا عن المصارعات و ارتفاعيا عن سطح االرض.

 -3المعوقات والصعوبات التي قد تواجو الباحثة في االختبارات  ،فضالً عن الوقت
المستغرق ألجراء االختبارات .

 -4قدرة وكفاءة فريق العمل المساعد( ،)عمى ادارة وتنظيم شؤون تطبيق االختبارات
ميدانياً.

 6-3التجربة الرئيسية :

أجرت الباحثة التجربة الرئيسية ألفراد عينـة البحـث والتـي تشـمل اختبـارات قـوة القبضـة

لميم ــين واليس ــار بت ــاريخ  2917 / 2 /5ف ــي تم ــام الس ــاعة الثاني ــة ظيـ ـ ار ف ــي قاع ــة
المصارعة في نادي الرافدين الرياضي  ،وتم ضـبط جميـع المتغيـرات مـن حيـث الوقـت
واألدوات واألجيزة وكذلك فريق العمل المساعد .
 7-3الوسائل االحصائية :
الوسط الحسابي
االنحراف المعياري
معامل االرتباط البسيط (بيرسون)

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج : 1-4عرض وتحميل قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات قوة
القبضة واداء مسكة الخطف الخمفية لعينة البحث :
جدول ()1

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات قوة القبضة واداء مسكة الخطف
الخمفية لعينة البحث

االختبارات
قوة القبضة
(

) ينظر الممحق ()2

يمين

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

31.24

6.67

يسار

39.94

4.92

اداء مسكة الخطف الخمفية

5.12

1.88

من خالل الجدول ( )1ظيرت قيمة الوسط الحسابي لقوة القبضة اليمين ()31.24
وبانحراف معياري ( )6.67اما قوة القبضة اليسار فكانت ( )39.94وبانحراف
معياري ( )4.92في حين كانت قيمة الوسط الحسابي الداء مسكة الخطف الخمفية
( )5.12وبانحراف معياري (. )1.88

 2-4عرض وتحميل ومناقشة العالقة بين اختبارات قوة القبضة واداء مسكة
الخطف الخمفية لعينة البحث :

جدول ()2

يبين معامل االرتباط البسيط بين اختبارات قوة القبضة واداء مسكة الخطف الخمفية لعينة البحث

االختبارات

قوة القبضة

اداء مسكة الخطف

قيمة (ر)

الخمفية

الجدولية

يمين

9.55

يسار

9.63

9.53

الداللة
معنوي
معنوي

من خالل الجدول ( )2ظيرت قيمة معامل االرتباط البسيط بين قوة القبضة اليمين
واداء مسكة الخطف الخمفية ( )9.55في حين كانت قيمة معامل االرتباط البسيط
بين قوة القبضة اليسار واداء مسكة الخطف الخمفية ( )9.63عند درجة حرية ()13
ونسبة خطا ( )9.95وعند مقارنتيا بالقيمة الجدول لمعامل االرتباط البسيط بيرسون
وىي ( )9.53مما يدل عمى وجود عالقة معنوية طردية بين المتغيرات المدروسة

ويعزى ذلك الى اشتراك عضالت القبضة والساعد في احكام السيطرة عمى مركز ثقل
الجسم (لمخصم) وتثبيتو ومنعو من الحركة تؤثر في عممية سحب الخصم باتجاه
المسار الحركي المطموب .حيث ان عامل السرعة يرتبط بدرجة اكبر من ارتباط القوة

بيا عند االداء الرياضي( .)3وان ىذه الميارات تعتمد في ادائيا الفني عمى استخدام
العضالت الذراع وقوة القبضة وخصوصا في المرحمة التمييدية الداء ىذه المسكة
من اجل السيطرة عمى المنافس ورفعو وطرحو ارضا .
 االستنتاجات والتوصيات : 1-5االستنتاجات
 .1لمقوة القبضة لميمين اىمية كبيرة في اداء مسكة الخطف الخمفية في المصارعة
الحرة لمنساء .
 .2لمقوة القبضة لميسار اىمية كبيرة في اداء مسكة الخطف الخمفية في المصارعة
الحرة لمنساء .
 .3لمقوة القبضة اليمين واليسار عالقة طردية مع اداء مسكة الخطف الخمفية في
المصارعة الحرة لمنساء .
 2-5التوصيات

في ضوء االستنتاجات يوصي الباحث باالتي:

 .1التركيز عمى تضمين المناىج الخاصة بالمصارعة عمى وحدات تدريبية اليدف
منيا تطوير قوة القبضة من اجل تحسين اداء مسكة الخطف الخمفية في المصارعة
الحرة .
 .2اجراء دراسات مشابية عمى صفات بدنية اخرى وكذلك عمى فئات عمرية مختمفة
.
 .3االىتمام بالمصارعة النسوية كونيا رياضة مستحدثة من قبل االتحاد المركزي
العراقي .
المصادر العربية واالجنبية :
()3

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ اختبارات االداء الحركي .ط( :1القاىرة ،شركة دار الصفا

لمطباعة ،)1982 ،ص.118

 احمد شمس الدين مولود  :منيج تدريبي عمى وفق الصفاتالبدنية لممصارعين
العالميين النخبة وأثره في االداء الفني لبعض مسكات الخطف ومؤشرات دالة
(القوة – الزمن) لممنتخب الوطني بالمصارعة الرومانية لمشباب  ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة القادسية  ،كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 2916 ،
 احمد فرحان التميمي  :عالقة القوة المميزة بالسرعة في أداء بعض مسكات
الرمي (الخطف) من فوق الصدر في المصارعة اإلغريقية الرومانية  ،بحث
منشور  ،العدد  ، 128الجمد الثاني مجمة كمية التربية الرياضية جامعة بغداد
. 2997 ،
 تومنيان.ك.ص:المصارعة الرياضية ،ترجمة غسان محمد صادق ،عمي بن
صالح اليرىوري ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل.1988 ،


حمدان الكبيسي  :التعمم والتدريب الرياضي في لعبة المصارعة

،ط ، 1بغداد ،الدار الجامعية لمطباعة والنشر

والترجمو  2998،م

 ريسان خريبط  . ،عمي تركي مصمح  ،نظريات تدريب القوة  ،بغداد ،
. 2992
 عادل تركي حسن  :مبادئ التدريب الرياضي وتدريبات القوة  ،النجف  ،دار
الضياء لمطباعة والتصميم . 2911 ،
 عامر موسى عباس  :أثر وسيمة مساعدة في تطوير األداء المياري لمسكة
الرمي ( الكندة) في المصارعة الرومانية  ،بحث منشور  ،كمية التربية
الرياضية  ،جامعة بابل . 2999 ،
 عبد اهلل حسين الالمي  :األسس العممية لمتدريب الرياضي  ( :بغداد ،
الطيف لمطباعة.) 2994 ،
 عبد عمي نصيف  ،صباح عبدي عبداهلل  ،الميارات والتدريب في رفع االثقال
 ،مطبعة التعميم العالي  .بغداد 1988 ،
 عبد عمي نصيف ؛ التدريب في المصارعة  ،مطبعة جامعة بغداد 1989 ،

 عبد عمي نصيف :التدريب في المصارعة ،ط ،2الموصل  :دار الكتب
لمطباعة والنشر1987 ،
 لؤي ساطع محمد جواد  :التدريب باألوزان المتغيرة وتأثيرها في تطوير
القوة الخاصة ألداء بعض مسكات المصارعة  ,اطروحة دكتوراه  ,جامعة
بغداد 5002 ,م
 محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ اختبارات االداء الحركي.
ط( :1القاىرة ،شركة دار الصفا لمطباعة.)1982 ،
 ىا ار  ( /ترجمة ) عبد عمي نصيف  ،أصول التدريب  ،مطابع التعميم العالي
 ،جامعة بغداد 1999 ،
 Petrove R: Free style and Greco Roman wrestling,
published by Fila,1698
ممحق ()1
استمارة تقييم فن االداء المهاري
ت
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االسم الثالثي

الوزن

أقسام المسكة
التحضيري 4

الرئيسي 3

الدرجة الكمية
الختامي 3
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الباحثة

ممحق ()2
اسماء فريق العمل المساعد
ت

االسم

التحصيل الدراسي

مكان العمل

دكتوراه تربية بدنية

عضو االتحاد المركزي العراقي لممصارعة

وعموم الرياضة

ورئيس لجنة المدربين باالتحاد

.1

احمد شمس الدين مولود

.2

نياية ظاىر محسن

.3

نادية صائب عباس

.4

عيد خضير فاضل

طالبة

.5

ايثار كنعان طالب

طالبة

.6

االء لطيف نعمة

طالبة

.7

رواء عمي حسن

طالبة

.8

زىراء طارق حسين

طالبة

بكالوريوس تربية
رياضية
بكالوريوس تربية
رياضية

مدربة مصارعة
مدربة مصارعة
جامعة القادسية – كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة
جامعة القادسية – كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة

جامعة القادسية – كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة

جامعة القادسية – كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة

جامعة القادسية – كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة

ممحق ()3

مجتمع البحث مصارعات منتخب القادسية الحاصالت عمى المركز االول في بطولة
العراق لمنساء المقامة في مدينة السميمانية

