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 التعرٌف بالبحث :-8

 المقدمة واهمٌة البحث : 8-8

ان التطورالسرٌع فً تحقٌق المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة فً شتى        

المجاالت الرٌاضٌة سواء فً االلعاب الجماعٌة اوالفردٌة ٌسٌرمتواكبا مع 

تكنولوجٌا علوم التدرٌب الرٌاضً حٌث طال تطورهذه العلوم جمٌع 

االلعاب الرٌاضٌة ومنها لعبة المصارعة التً تعد من االلعاب التً 

طورت خالل العقود الماضٌة بشكل كبٌرمن حٌث االداء الفنً والخططً ت

والتً حققت مستوٌات متقدمة على المستوى العربً والدولً ، وقد بلغ 

حجم االهتمام بهذه اللعبة ببعض الدول مرتبة عالٌة الرتباطها بصفات 

دة القوة والرجولة والقٌم االخرى ونتٌجة للتطور العلمً الذي فتح آفاقا جٌ

لمختلف العلوم الرٌاضٌة ومنها علم البٌومٌكانٌك والتحلٌل الحركً 

الرٌاضً والتحلٌل ثالثً االبعاد . ومن المإكد ان تقدم العلوم ٌبحث بشكل 

متطور عن افضل الوسابل واالسالٌب الحدٌثة التً تإثر بشكل اٌجابً 

ً على تطور االداء المهاري والفنً   للرٌاضٌٌن وتعزز انجازاتهم ف

االلعاب الرٌاضٌة والسٌما لعبة المصارعة التً تعتمد على متطلبات 

خاصة فً االداء المهاري اذ تعتبرواحدة من االلعاب الرٌاضٌة ذات 

االتجاهات المتعددة فً اداء حركاتها والتً تحتاج الى آلٌة عالٌة الدقة فً 

دنٌة تحلٌل تلك المهارات فً مساراتها الحركٌة ، واٌضا لها متطلبات ب

خاصة مثل القوة بانواعها وسرعة االداء ومسافات الرمً والتً لها 

االثرالبارز الداء المهارات الحركٌة اضافة الى انها لعبة اوزان حٌث انها 

 محددة بفبات وزنٌة لالعبٌن .
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واٌضا للعبة المصارعة متطلبات مهارٌة الن فٌها مهارات صعبة االداء 

من القانون الدولً  38مثل مسكات الرمً والتً تنص المادة 
(8)

، ان لها  

بالمقابل تقٌٌم عالً من النقاط ٌصل الى خمس اوثالث نقاط فنٌة على االقل 

حدة فً حالة نجاحها اوحتى ممكن حصول الالعب المإدي على نقطة وا

فً حالة نجاح المسكة بدون حدوث حالة الخطر ، والتً لها الدورالبارز 

فً حسم الجولة فً حالة نجاحها . لذلك ٌنظرالٌها على انها المفتاح االهم 

للفوزبالنزال من هنا تاتً اهمٌة البحث فً اٌجاد عالقة بٌن الشغل 

ٌل من العمودي المنجز ونجاح اداء مسكات الرمً من فوق الصدربالتحم

االرض للتوصل الى اهم النقاط التً تجعل اداء هذا النوع من المسكات 

الفنٌة اسهل نسبٌا وٌكون المصارع اكثررغبة واصرار على اداء مسكات 

الرمً لحسم النزاالت المهمة وبالتالً ال ٌكون من الصعب ادابها من قبل 

 المصارعٌن .

 مشكلة البحث : 8-7

ان التطورالكبٌرفً لعبة المصارعة ادى الى البحث عن ادق        

التفاصٌل التً من الممكن ان تشكل الفارق فً تسجٌل اعلى عدد ممكن من 

النقاط لذلك ومن خالل خبرة الباحث المٌدانٌة وباالعتماد على 

المصادروالمراجع واللقاءات مع المختصٌن الحظ الباحث قلة اداء مسكات 

قبل المصارعٌن خصوصا فً النزاالت المهمة رغم اهمٌتها  الرمً من

الكبٌرة فً حسم الجولة وبالتالً النزال نظرا لحصوله عندادابها بنجاح الى 

خمس نقاط اوثالث نقاط على اقل تقدٌر. لذا ارتا الباحث البحث فً عالقة 

بٌومٌكانٌكٌة مدروسة باعتماد الشغل المنجزللوقوف على اهم نقاط القوة 

 اعتمادها كمبادئ تدرٌبٌة لالسالٌب الحدٌثة ان تحققت .و

 

_________________________ 

(1) Rul Book& Guide to Wrestling FREESTYLE,GRECO-
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ROMAN,WOMENS,and BEACH WRESTLING 2010 Edition p 38 – 41             

                 .      

 اهداف البحث : 8-4

  قٌاس الشغل العمودي المنجزفً اثناء االداء المهاري لمسكات

 الرمً 

 بالتحمٌل من االرض فً المصارعة الرومانٌة .     

  التعرف على العالقة بٌن الشغل العمودي واالداء المهاري لمسكات 

 الرمً بالتحمٌل من االرض لدى عٌنة البحث .     

 -فرض الباحث : 8-3

 حصابٌة بٌن الشغل العمودي المتحقق واداء وجودعالقة ذات داللة ا 

 لفبة الرومانٌة  بالتحمٌل من االرض فً المصارعة  الرمً  مسكات      

 الشباب .     

 -مجاالت البحث : 8-5

المجال البشري : مصارعً نادي الدٌوانٌة لفبة الشباب فً  8-5-8

 المصارعة الرومانٌة .

 الدٌوانٌة الرٌاضً .المجال المكانً : قاعة نادي  8-5-7

 86/3/7182ولغاٌة   75/87/7186المجال الزمانً 8-5-4
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 الدراسات النظرٌة -7
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 اهم مسكات الرمً فً المصارعة الرومانٌة 7-4

 المسكات المستخدمة فً البحث 7-4-8

مسكات الرمً من وضع التحمٌل  7-4-8-8

 االرضً

المراحل الفنٌة لمسكة الرمً من فوق  7-4-8-7

 الصدربالتحمٌل من االرض
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 الدراسات النظرٌة :-7

 الشغل : 7-8

ان من المصطلحات المٌكانٌكٌة التً ٌتم دراستها اثناء تاثٌرالقوى        

الحداث حركة معٌنة هوالشغل ،" لواثرت قوة معٌنة وتحرك بفعل 

تاثٌرتلك القوة فانها تكون قد انجزت شغال ،" 
(8)

 

وٌستخدم مصطلح الشغل عادة فً سٌاقات الكالم مختلفة ومتعددة ، فعلى 

خص الذي ٌجلس فً غرفة مفرغة من الهواء وٌتحدث سبٌل المثال فان الش

فانه ٌنجزشغال اوقدٌكون الشغل هوالجهدالمبذول خالل عملٌات االمتحان 

اوالتفكٌر. وعلٌه فان الشغل من الناحٌة المٌكانٌكٌة هوالقوة المسلطة 

 ضدمقاومة معٌنة مضروب فً المسافة المزاح الٌها الجسم.

جسم معٌن واكسبته حركة معٌنة ، حٌث لوان قوة خارجٌة سلطت على 

فان هذا الجسم قدامتلك قٌمة متحققة من الشغل المنفذ ٌعادل بقٌمته حاصل 

المسافة التً تحرك الٌها هذا الجسم اما اذا سلطت × ضرب القوة المسلطة 

قوة على جسم ولم تتولد حركة معٌنة كان ٌكون السبب االحتكاك العالً او 

هذه الحالة ال ٌوجد شغل متولد اوناتج لحٌن  وزن الجسم العالً فانه فً

حدوث حركة فً هذا الجسم .
(7)

 

فلواثرنا فً جسم بقوة معٌنة وقطع نتٌجة تاثٌرهذه القوة مسافة معٌنة فان 

القوة تكون قدانجزت شغال معٌنا ، اما اذا كانت المسافة المقطوعة نتٌجة 

تاثٌرتلك القوة اكبرفان الشغل ٌكون اكبر.
(4) 

 

 

_________________________ 

، الموصل ، دارالكتب للطباعة والنشر ،  7( سمٌرمسلط الهاشمً ، الباٌومٌكانٌك الرٌاضً ،ط8)
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 .824،ص8111

,ed.mcgraw hill nd, 2basic Biomeshanics(2) Hall J. Susan ,

patlisher,1995,p.385. 

 ( سمٌرمسلط الهاشمً ، مصدر سبق ذكره .4)

 -منها :وللشغل عدة انواع 

فً حالة تحرك الجسم بصورة مستقٌمة نتٌجة تاثٌر قوة مسافة معٌنة  -8

 فان 

 االزاحة × الشغل = القوة 

فً حالة الجسم الساقط من االعلى باتجاه االرض فان مقدار الشغل  -7

المبذول بفعل تاثٌر قوة الجذب االرضً التً هً ) وزن الجسم ( فان 

 الشغل 

 ة العمودٌة ) االرتفاع (المساف× الشغل = الوزن 

فً حالة حركة الجسم من نقطة الى اخرى بفعل تاثٌر قوة ال ٌنطق خط  -4

عملها على مسار االزاحة بل تكون بزاوٌة معٌنة فان مقدار الشغل المنجز 

المسافة التً تحركها الجسم مضروبا فً جٌب تمام × ٌساوي مقدار القوة 

 الزاوٌة بٌن القوة وخط المسافة .

فً حالة حدوث حركة للجسم بفعل تاثٌر القوة فً سطح مابل ولٌس فً  -3

 سطح مستوي فان الشغل فً هذه الحالة ٌساوي 

 جا الزاوٌة ×المسافة المقطوعة على السطح المابل× الشغل = وزن الجسم 

فً حالة االنقباض العضلً الٌة مجموعة عضلٌة فانها ستحدث حركة 

المجموعة العضلٌة وبالتالً فان هنالك  على الجزء الذي ستعمل علٌه هذه

شغل منجز لهذا الجزء نتٌجة القوة العضلٌة والمسافة التً تحرك الٌها 

ً اواٌجابً حسب طبٌعة الحركة جزء الجسم وقد ٌكون شغل سلب

 االنقباض العضلً .او

ومثال على الشغل االٌجابً هو رفع ثقل معٌن العلى والشغل السلبً هو 
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قل ) القرفصاء بالثقل ( اثناء الهبوط .حركة الدبنً بالث
(8) 

 

 

_________________________ 

(1) Chapman E,Arthar,Biomechanical Analysis of fundamental Human 

Mvements , human Kinetic , 2008 , p 4                                                     .         

                                                   .                                                            

ل الغذاء ان كل شغل ٌتطلب طاقة النجازه وتاثٌرهذه الطاقة من خال

الٌومً الذي تتناوله ، وٌذهب بالتالً الى العضالت التً ٌمكنها من 

تنفٌذاالنقباض وعندها تتحول الطاقة الكٌمٌابٌة الى الطاقة حركٌة مٌكانٌكٌة 

تحرك من خاللها العظام الجزاء الجسم اوتكون قٌمة هذا الشغل المنجز 

 سافة .مساوٌا للقوة المنتجة من هذه العضلة مضروبا فً الم

المسافة المنجزة وهو ٌساوي التغٌر فً الطاقة الحركٌة ×الشغل هوالقوة 

التً ٌمتلكها الجسم . وٌمكن حساب الشغل المنجز من لحظة اوطا نقطة 

لجزء معٌن لحٌن وصولها الى اعلى نقطة فً جزء الحركة الثانً .
(8)
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ة احد االنشطة التً حظٌت باالهتمام على تعد رٌاضة المصارع       

مرالعصور ، و التً مارسها االنسان فً تحدٌه لقوى الطبٌعة و الكابنات 

المتعاٌشة معه ، و قد بدات بطبٌعة الحال باسالٌب ارتجالٌة و ردود فعل 

 عصبٌة ثم اصبحت رٌاضة و فن .

بشكل ولٌس  من السهل  تحدٌد الموطن االول الذي نشات فٌه اللعبة 

واضح ،"لكن من خالل الحضارات االصلٌة القدٌمة وهً قلٌلة العدد فً 

تارٌخ االنسان  وفً مقدمتها حضارة وادي الرافدٌن ، وحضارة وادي 

وحضارة الشرق االقصى )الحضارة الصٌنٌة (". النٌل ،
(7)
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_________________________ 

، دار دجلة  8، ط التدرٌب الرٌاضً واالداء الحركًتطبٌقات البٌومٌكانٌك فً ( صرٌح عبدالكرٌم ، 8)

 . 17، ص  7181للطباعة، االردن ، 

 . 2،ص 8112، الموصل : دارالكتب للطباعة والنشر، 7، ط التدرٌب فً المصارعة( عبد علً نصٌف : 7)

"وقدشجع الدٌن االسالمً على مزاولة المصارعة اذ ثبت ان الرسول 

لم( مارس المصارعة بنفسه ، فقد صرع محمد )صلى هللا علٌه وآله وس

ركانه بن عبد ٌزٌد ، كما صرع غٌره ، كما استخدمها رسول هللا )صلى 

هللا علٌه وآله وسلم( فً اختباربعض فتٌان الصحابة اللحاقهم بجٌش 

 المسلمٌن .

والمصارعة رٌاضة قوٌة تعمل على تقوٌة ابدان المسلمٌن ، وتنمٌة 

ة فضال عن تنمٌة القدرات العقلٌة والنفسٌة ، فهً مهاراتهم الدفاعٌة والقتالٌ

تعتمد على القوة والخداع معا فً التغلب على المنافس ، وكانت المصارعة 

القدٌمة تعتمد على احكام القبض على المنافس وطرحه ارضا او اجباره 

على اتخاذ وضع بدنً ٌعجز معه عن المقاومة ".
(8)

 

: بانها منازلة  Petrove 8116والمصارعة المعاصرة ٌعرفها " بتروف 

بٌن مصارعٌن وفقا للقوانٌن الموضوعٌة ، وفٌها ٌحاول كل مصارع 

السٌطرة على حركة منافسة ، وذلك من خالل المهارات الفنٌة ، و 

الحركات المركبة ، والقدرات الخططٌة ، وكل ما ٌمتلكه المصارع من 

ونفسٌة ". امكانٌات بدنٌة
(7) 
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_________________________ 

، دراسة تحلٌلٌة فلسفٌة للمإسسة الرٌاضٌة االسالمٌة ، الرٌاضة والحضارة االسالمٌة ( امٌن انور الخولً ؛ 8)

 . 713، ص  8115دارالفكرالعربً ، القاهرة ، 

, published by Roman Wrestling-Freestyle and Greco(2) Petrove R:

Fila,1998,p17                                                                                                     . 

ومن اهم انواع المصارعة تقدما وشهرة واعترافا بها على الصعٌد العالمً 

هً المصارعة الرومانٌة والمصارعة الحرة ، وللمصارعة اهمٌة كبٌرة 

وذلك الرتباطها بمستوى عال من التحدي لقدرات الشباب فٌما لدى الشباب 

بٌنهم ، والتً تتمثل فً طبٌعة النزاالت الفردٌة ، اذ ٌعتمد المصارع على 

 قدراته فقط فً مواجهة منافسه بشكل مباشر لغرض تحقٌق الفوز.

" والمصارعة تحقق النمو المتزن الجزاء الجسم ، وتكسب ممارسٌها 

دام جمٌع عضالت الجسم واجهزته بكفاءة تامة اذ تعمل القدرة على استخ

المصارعة على تطوٌر عناصر اللٌاقة البدنٌة وتحسٌن كفاءة االجهزة 

الفسٌولوجٌة ، وذلك من خالل الجهد المبذول عند تنفٌذ المهارات الهجومٌة 

والدفاعٌة ومهارات الهجوم المضاد، اذ ٌتطلب التمهٌد لهذه المهارات 

ٌذها مع منافس متساوي الوزن ان ٌبذل المصارع جهودا بدنٌة المعقدة وتنف

كبٌرة ، واذا قاوم المنافس بصورة اٌجابٌة وبكل امكانٌاته ، فالبد من تعببة 

كل القدرات والكفاءات الخاصة بالحالة التدرٌبٌة للمصارع ".
(8)

 

لذا ٌعد االعداد البدنً والوظٌفً الجٌد للمصارعٌن من الجوانب المهمة 

ً تجعل المصارع ٌواجه هذه االعباء الهجومٌة والدفاعٌة والخططٌة ، الت

وكذلك التكٌف الوظٌفً لكل اجهزة واعضاء الجسم لمثل هذه الجهود 

 للتصارع .
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_________________________ 

،ترجمةغسان محمدصادق ، علً بن صالح الهرهوري ، دارالكتب المصارعة الرٌاضٌة( تومنٌان .ك.ص:8)

 . 84-87، ص  8111للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 

 

 اهم مسكات الرمً فً المصارعة الرومانٌة : 7-4

ان تحقٌق النتابج الرٌاضٌة فً المنافسات المهمة ٌقتضً من        

المصارع ان ٌكون بمستوى عال من االداء الفنً والخططً لٌصبح قادرا 

طرٌقة الهجوم المباشراوبطرٌقة على تسجٌل النقاط الفنٌة سواء كان ذلك ب

 الدفاع الحباط محاولة الخصم .

وٌعتبرالنجاح باداء مسكات الرمً من فوق الصدرهو افضل اداء ممكن  

ان ٌقدمه المصارع المهاجم وكذلك ٌعتبرالشكل االفضل لالداء الفنً وذلك 

من عدة جوانب اهمها من حٌث صعوبة الحركة المإداة من قبل الالعب 

والتً قٌمت باعلى الدرجات من قبل االتحاد الدولً للمصارعة بحٌث 

ت اعلى تقٌٌم للمسكات بعدد خمس اوثالث نقاط باقل تقدٌرفً حالة "اعطٌ

النجاح بادابها واٌضا تم تمٌٌزها بنقطة واحدة فً حالة نجاح ادابها مع عدم 

مواجهة ظهرالمنافس للبساط اثناء االداء ".
(8) 

والمهارات الفنٌة الخاصة بالمصارعة االغرٌقٌة الرومانٌة ٌمكن تجزبتها 

الى قسمٌن :
(7) 

 المهارات الفنٌة المإداة من الوقوف : -8

المسكة الفنٌة المإداة من الهجوم المباشر)ومنها مسكات الرمً )الخطف( -أ
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 من فوق الصدر(.

 المسكات والمهارات الدفاعٌة الحباط محاوالت الخصم الهجومٌة . -ب

 

 

 

_________________________ 

(1) Rule Book& Guide to Wrestling FREESTYLE,GRECO-ROMAN,WOMENS, 

and BEACH WRESTLING 2010 Edition p 38-41                  .                                         

العالً  ة بٌن النظرٌة والتطبٌق.)الموصل،مطابع التعلٌم)وآخرون(؛المصارعة الرومانٌ( عبدعلً نصٌف7)

  .27(،ص 8111،

لهجوم الخصم ، )ومنها مسكات الرمً)الخطف(من المسكات المضادة  -ج

 فوق الصدر(.

 المسكات الفنٌة المركبة . -د

 المهارات الفنٌة المإداة من وضع الخاك . -7

 المسكات المستخدمة فً البحث : 7-4-8

 مسكات الرمً من وضع التحمٌل االرضً : 7-4-8-8

ً البحث مسكات الرمً بالتحمٌل من االرض : وهً ما ٌهمنا ف       

وهً المسكات التً ٌقوم الالعب بها من حمل المنافس من االرض وهوفً 

وضعٌة الجلوس اواالنبطاح والوصول به بارتفاع الى اعلى نقطة وبعدذلك 

ٌقوم بعملٌة الرمً الى الخلف اوالجانب للحصول اٌضا على ثالث اوخمس 

سب نقاط وطبعا تختلف آلٌة المسك عندالرمً حسب وضعٌة الالعب وح

 وضع المنافس . 

المراحل الفنٌة لمسكة الرمً من فوق الصدربالتحمٌل  7-4-8-7

 من االرض :
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 القسم التحضٌري : -8

من وضع الوقوف والمنافس بوضعٌة الجلوس او االنبطاح ٌطوق الالعب 

المإدي جذع المنافس بكلتا الٌدٌن وهوفً وضعٌة االنثناء فوق المنافس 

تقرٌبا ثم ٌثنً فً مستوى ركبتٌه تقرٌبا درجة  11والركبتٌن بزاوٌة 

 لٌقوس الى الخلف بالظهروٌبدأ برفع المنافس .

 

 

 

 

 

 

 القسم الربٌسً : -7

ٌواصل المهاجم مد الجذع واالطراف السفلى لٌرفع المنافس عالٌا الى 

اعلى نقطة ثم ٌبدأ بتقوٌس الظهرالى الخلف حتى ٌصبح المنافس فوق 

الصدرثم ٌرمٌه الى الخلف .
(8) 

 القسم النهابً : -4

ٌمدالمهاجم كال رجلٌه مقوسا الى الخلف لٌستقر على رجل واحدة ثم عند 

مالمسة منافسه البساط ٌستدٌر لٌكون فوقه وٌحكم السٌطرة علٌه فً وضع 

الخطر.
(7) 
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_________________________ 

مسكات الرمً )الخطف(للمصارعٌن ، ( حمدان رحٌم الكبٌسً ؛ تؤثٌر التحمل الخاص فً أداء بعض 8)

 . 51، ص 8113أطروحة دكتوراه ، غٌرمنشورة،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة،جامعة بغداد، 

Th technical Evolution of modern wrestling (2) Ion,Corneanu(and others) ;

,FILLA,Roma,1986,p-51 .                                                                                    

           . 

 

 

 الفصل الثالث   

 

 منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة -4

 منهج البحث 4-8

 عٌنة البحث 4-7

 الوسابل واالدوات واالجهزة المستخدمة 4-4

 الوسابل البحثٌة 4-4-8

 االدوات واالجهزة المستخدمة بالبحث 4-4-7
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 اجراءات البحث المٌدانٌة 4-3

وضع الكامٌرات اثناء التصوٌروتحلٌل  4-5

 المهارات الحركٌة

 الوسابل االحصابٌة 4-6
 

 

 

 

 

 منهج البحث واجراءاته المٌدانٌة : -4

 منهج البحث : 4-8

البحث هو"الوسٌلة لتعمٌم الظاهرة كحقٌقة عامة ، فهو بذلك أداة        

العلم والطرٌق الذي ٌسلكه السابرون نحو الحقٌقة "
(8)

 

وبناءاً على ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفً وتحدٌداً شكل خاص من 

 اشكاله وهو)العالقات االرتباطٌة المتبادلة(.

اذ تبنى العالقة على استٌعاب الحقابق فً جوانب كثٌرة وتعطً معلومات 

 وصفٌة تلقً الضوء على مشكلة البحث .

 عٌنة البحث : 4-7

د دراستها أدت الى اختٌار العٌنة وهم ان طبٌعة المشكلة التً ٌرا       

العبً نادي الدٌوانٌة لفبة الشباب فً المصارعة الرومانٌة والبالغ عددهم 

 العبٌن. 1

 تجانس العٌنة :

العبٌن من حٌث  1عمد الباحث الى اجراء تجانس للعٌنة البالغ عددها 
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ل وزن كتلة الجسم للمنافس والطول والعمرالزمنً والعمرالتدرٌبً والشغ

 ( ٌبٌن تجانس عٌنة البحث .8والجدول )

 

 

 

 

_________________________ 

 . 2(، ص  8121:)الكوٌت ، وكالة المطبوعات ، أصول البحث العلمً ومناهجه ( احمدبدر. 8)

 

 

 

 (8جدول )                                  

 ٌبٌن تجانس عٌنة البحث                          

 المعالجات
 اإلحصابٌة
 المتغٌرات

 وحدة   
 القٌاس  

 الوسط  
 الحسابً 

 االنحراف
 المعٌاري

 
 الوسٌط 

 معامل  
 االلتواء 

 وزن كتلة
 الجسم  
 للمنافس 

 
 كٌلو غرام

 

  5,25 

 

  16,1 

 
   25 

 

  17,1 

 51,1-  5,862   14,3   41,866 سم    الطول  

 العمر  
 الزمنً 

 83,1   5,776   16,1   772 ,41 الشهر  

 العمر  
 التدرٌبً 

 54,1   5,31    54,5   37     الشهر  

 55,1   546    42,844 75,568 جول   الشغل  
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 -الوسابل واألدوات واألجهزة المستخدمة : 4-4

ٌتعٌن على الباحث التوصل الى حل مشكلته توفٌرالوسابل واألدوات        

واألجهزة الخاصة ببحثه ، وبشكل مناسب لضمان نجاح بحثه الن " أدوات 

البحث هً الوسٌلة التً ٌستطٌع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك 

األدوات والبٌانات ، والعٌنات ، واألجهزة ".
(8)

 

 

 

 

_________________________ 

،الموصل،دارالكتب للطباعة 7، ط طرابق البحث العلمً ومناهجه(وجٌه محجوب : 8)

 .844،ص8111والنشر،

 

 -الوسابل البحثٌة : 4-4-8

 المصادروالمراجع العربٌة واالجنبٌة . -

 االختبارات والقٌاسات . -

 استمارة تسجٌل البٌانات . -

 التحلٌل بالحاسوب . -

 المالحظة . -

المقابالت الشخصٌة -
 *

. 

 -االدوات واالجهزة المستخدمة بالبحث : 4-4-7

 . 8بساط مصارعة عدد  -

 شرٌط قٌاس معدنً . -

 اعمدة معدنٌة)حواجز(. -
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 . 7جهازحاسوب نوع البتوب عدد  -

 ( م .8مقٌاس رسم بطول ) -

 . 8مٌزان طبً عدد  -

 . 7كامٌرا فٌدٌوٌة عدد  -

 

 

_________________________ 

 * أسماء السادة الخبراء فً المقابلة الشخصٌة :

 ا.م عامرموسى جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة. -8  

 م.م غزوان كرٌم جامعة القادسٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة. -7  

 

 اجراءات البحث المٌدانٌة : 4-3

تحقٌق اهداف البحث عمد الباحث الى اتباع الخطوات التالٌة لغرض       

: 

تحدٌدمتغٌرات البحث وذلك باالعتماد على بعض المصادروالمراجع  -8

العلمٌة ، فضال عن خبرة الباحث الشخصٌة فً مجال رٌاضة المصارعة 

، اذ تم تحدٌد متغٌري الشغل العمودي واالداء المهاري لمسكات الرمً من 

 بالتحمٌل من االرض كمتغٌرات للبحث .فوق الصدر 

 تحدٌد عٌنة البحث . -7

 اجراء التجربة االستطالعٌة والتاكد من كفاءة الفرٌق المساعد . -4

 اجراء التجربة الربٌسٌة . -3

عمد الباحث الى استخراج الشغل العمودي بداللة حاصل ضرب القوة  -5

ع وحسب القانون ) الشغل المسافة التً قطعها الجسم اثناء الرف× المبذولة 

 التعجٌل االرضً .× المسافة ( وبما ان القوة = الكتلة × = القوة 
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 المسافة× التعجٌل االرضً × الشغل = الكتلة                  

اذ ان الكتلة تمثل كتلة الالعب المرفوع والمسافة هً المسارالذي قطعه 

 الحركً . الجسم من لحظة بداٌة الحركة لغاٌة انتهاء الواجب

 وضع الكامٌرات اثناء التصوٌروتحلٌل المهارات الحركٌة : 4-5

ٌتم وضع الكامٌرات حول البساط بابعاد متساوٌة بحٌث تغطً اغلب        

اجزاء البساط التً من الممكن حدوث المهارات المطلوبة وتكون على 

ة م ( عن مركز البساط وتكون العدسة موجه 5,1م (وبعد ) 71,8ارتفاع )

بصورة مستقٌمة على مركز البساط ، حٌث كانت الكامٌرات من نفس 

 النوع من حٌث الصنع .

 

 

 

 -الوسابل االحصابٌة : 4-6

تم استخراج قٌمة الشغل العمودي عن طرٌق قانون الشغل = الكتلة        

 التعجٌل االرضً .× المسافة × 

نتابج البحث واستعمل الباحث الوسابل االحصابٌة المناسبة لمعالجة 

واستخراج ما  spss)باستخدام الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة )

 ٌاتً :

)) الوسط الحسابً ، االنحراف المعٌاري ،معامل االرتباط البسٌط 

 )بٌرسون، معامل االغتراب((.
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 الفصل الرابع   

 

 

 عرض النتابج وتحلٌلها ومناقشتها -3

تحلٌل ومناقشة نتابج عالقة الشغل عرض  3-8

 العمودي بمسكات الرمً بالتحمٌل من األرض
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 عرض النتابج وتحلٌلها ومناقشتها : -3

عرض تحلٌل ومناقشة نتابج عالقة الشغل العمودي بمسكات  3-8

 الرمً بالتحمٌل من االرض :

 

 (7الجدول)                          

 ٌوضح االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للشغل العمودي وقٌمة 

 االداء المهاري للمسكات                          
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المعالجات               

اإلحصابٌة              

 المتغٌرات

 

 وحدة 

 القٌاس

 

 المتوسط 

 الحسابً    

     

 

 االنحراف 

 المعٌاري 

 161,858 722,511 الجول الشغل العمودي

 145,8   251,8 النقاط األداء المهاري

 

 

( ٌتوضح لنا بان المتوسط الحسابً للشغل 7من خالل عرض الجدول)

( ، فٌما بلغ 161,858( وبانحراف معٌاري )722,511العمودي بلغ )

 (.145,8معٌاري)(وبانحراف 251,8المتوسط الحسابً لالداء المهاري )

 

 

 

 ( 4الجدول)                                            

 ٌوضح الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة )ر( المحسوبة       

 ومستوى الخطؤ                                 

الوسابل 

 اإلحصابٌة

 قٌمة     

 طمعامل االرتبا

 )ر( المحسوبة

 

 درجة

 الحرٌة

 

 معامل   

 االغتراب

  

 مستوى

 الخطؤ 

 

 داللة  

 المتغٌرات االرتباط

الشغل 

 العمودي

 غٌر       

 معنوي
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 164,1 243,1   6    611,1-    األداء المهاري

 (.6(وامام درجة حرٌة)15,1(عندمستوى الداللة)21,1قٌمة)ر( الجدولٌة)

 

معامل االرتباط ( ٌتضح لنا ان قٌمة 4من خالل عرض الجدول)

( تحت مستوى 164,1( وبنسبة خطؤ )611,1-)بٌرسون(المحسوبة بلغت)

( وبما ان 243,1( وبمعامل اغتراب بلغ )6( وبدرجة حرٌة )15,1داللة )

قٌمة معامل االرتباط )ر( المحسوبة اقل من قٌمة معامل االرتباط )ر( 

عمودي واالداء الجدولٌة هذاٌدل على عدم وجود داللة ارتباط بٌن الشغل ال

 المهاري.

الباحث عدم وجود الداللة المعنوٌة الى طبٌعة اداء المسكات فً  وٌعزو

نوعت اداء هذه المسكات لعبة المصارعة فانها تعتمد على القوة بحٌث ت

 لها اٌجابٌاتها وسلبٌاتها حٌث انمسافة الرفع ولكل حالة بطول وقصر

لى رفع المنافس الى اع الالعب صاحب القوة القصوى الكبٌرة ٌتمكن من

امكانٌة توجٌه  على دهكبٌرة تساعنقطة مكتسبا بذلك مسافةعمودٌة

 منطقةالى  المنافسرظه

 

 

 

الخطرولكن اٌضا اذا كان الالعب المإدي علٌه المسكة ذوامكانٌة عالٌة قد 

ٌتمكن من استغالل الوقت الطوٌل نسبٌا الداء حركات من شانها المساعدة 

 .على افشال المسكة 

وكذلك ٌمٌل بعض الالعبٌن من ذوي القوة القصوى االقل نسبٌا الى رفع 

المنافس الى مسافة قلٌلة ومن ثم المباشرة بالجزء الربٌسً منها لمواجهة 

ظهرالمنافس لمنطقة الخطرلٌستغل عنصرالمفاجؤة نقص القوة القصوى 

لمسكة وكثٌرا ما تتم هذه العملٌة بنجاح ولكن اٌضا من الممكن عدم نجاح ا

بسبب عدم الحصول على مسافة رفع كافٌة وبالتالً من الممكن عدم نجاح 

 هذه المسكة .
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اي ان نجاح مسكة الرمً من فوق الصدربالتحمٌل من االرض قد ال ٌعتمد 

بالضرورة على مسافة الرفع لوجود ارتباط اعلى بالقوة القصوى 

ذلك ما اعطى واالمكانٌات الفردٌة والتكنٌكٌة لالعب المإدي للمسكة و

ضعف الداللة المعنوٌة للشغل المنجز باداء مسكات الرمً من فوق الصدر 

 بالتحمٌل من االرض .

" ان التكنٌك ٌعتبرنظاما خاصا لحركات تإدى بآن واحد اوبالتعاقب مستندا 

على تنظٌم مجدي للعالقة بٌن القوى الخارجٌة المإثرة على الرٌاضً . ان 

شكل كامل للوصول الى النتابج الرٌاضٌة "هذه القوى ٌجب ان تستثمرب
 (8) 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(1) Die vervollkommnung der sportlichen Technik, In : Theorik und praxis der 

koerperkultur , 1973,Beiheft.                                                  .                            

                                                                     .
 

 

 الفصل الخامس  
 

 االستنتاجات والتوصٌات -5

 االستنتاجات 5-8
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 التوصٌات 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -االستنتاجات و التوصٌات : -5

 -االستنتاجات : 5-8

ان مسافة رفع المنافس عند تؤدٌة مسكة الرمً من فوق الصدر ال  -8

 تإدي بالضرورة الى نجاح هذه المسكة على أكمل وجه .

ان القوة القصوى ذات أهمٌة كبٌرة ألداء مسكات الرمً من فوق  -7

 الصدر بالتحمٌل من االرض .

أداء مسكات الرمً من فوق الصدر بالتحمٌل من االرض ان لنجاح  -4

 تتطلب امكانٌات مهارٌة عالٌة لنجاحها .
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 -التوصٌات : 5-7

التؤكٌد على المدربٌن على ضرورة ضبط األداء المهاري مسكات  -8

 الرمً من فوق الصدر .

ضرورة تؤكٌد المدربٌن على التوافق مع اسلوب اللعب لتؤدٌة مسكة  -7

 ق الصدر وتحسٌن االسلوب بزٌادة القوة القصوى والخبرات.الرمً من فو

دراسة متغٌرات مٌكانٌكٌة أخرى لمعرفة مدى عالقتها بؤداء هذا النوع  -4

 من المسكات المهمة .

ضرورة تؤهٌل المدربٌن بدراسة علم البٌومٌكانٌك ووسابله المختلفة  -3

 المكانٌة تطوٌر األداء الحركً .

ة على المهارات الفنٌة فً رٌاضة المصارعة اجراء أبحاث مشابه -5

 وللفبات العمرٌة المختلفة .
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 . 8121المطبوعات ، 

الرٌاضة والحضارة االسالمٌة ، دراسة تحلٌلٌة  أمٌن أنورالخولً ، -7

 .8115، دارالفكرالعربً ، القاهرة ، فلسفٌة للمإسسة الرٌاضٌة االسالمٌة 
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، ترجمة غسان محمد صادق المصارعة الرٌاضٌة  تومنٌان ،ك،ص: -3
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لكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،علً بن صالح الهرهوري ، دارا

8111 . 

حمدان رحٌم الكبٌسً ، تؤثٌرالتحمل الخاص فً أداء بعض مسكات  -5

الرمً )الخطف( للمصارعٌن ، أطروحة دكتوراه ، غٌرمنشورة ، كلٌة 

 . 8113التربٌة الرٌاضٌة ، جامعة بغداد ، 

صل ، دار ، المو 7، طالباٌومٌكانٌك الرٌاضً سمٌرمسلط الهاشمً ،  -6

 . 8111الكتب للطباعة والنشر ، 

 تطبٌقات البٌومٌكانٌك فً التدرٌب الرٌاضً صرٌح عبدالكرٌم ، -2

 . 7181، دار دجلة للطباعة ، األردن ،  8، طواألداء الحركً 

، الموصل ،  7، طالتدرٌب فً المصارعة  عبدعلً نصٌف ، -1

 . 8112دارالكتب للطباعة والنشر، 

 

 

 

 المصارعة الرومانٌة بٌن النظرٌةٌف )وآخرون(، عبدعلً نص -1

 . 8111،الموصل، مطابع التعلٌم العالً ، والتطبٌق

 

، الموصل ،  7وجٌه محجوب ، طرابق البحث العلمً و مناهجه ، ط -81
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