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)الوزن املصارعة الرومانية   املهارات األكثر استخداما وفاعلية ملباريات
   م2016  أوملبياد ريودي جانريو  اخلفيف(

 *    أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة
 **   د / محمد بيلي ابراهيم 

 *** الباحث / أحمد السيد عبيد السيد أبو عبيد
 :مقدمة البحث 

أصبحت الرياضة أحد المظاهر الحديثة التي تعكس مظاهر تقدم الدول وحجم رقيها واهتمامها  
فيها    يتجلىفاللقاءات الدولية العالمية واألولمبية وحتى المحلية منها تعتبر محافل    الجديد،ببناء اإلنسان  

ية لتحقيق هذا األداء مستوي األداء البدني والمهاري والخططي والتقدم اإلنساني فتتوج بذلك جهود علم
 المتميز. 

حققت انتشارا واسعا فى ارجاء العالم لما لها من   التيمن االلعاب الفردية    المصارعةتعد لعبة  
وتشهد تطورا مستمرا فى مستوى اداء مصارعيها ونتائج نزاالتهم مما يضيف    وعقلية  وبدنيةمزايا تربوية  

 د تنفيذ المناهج التدريبية الخاصة باللعبة.  يستوجب مراعاتها عند إعدا  وخططيةمتطلبات فنية 
 التيعلى مهارات متعددة    تحتوي   التيالرومانية من االلعاب الرياضية    المصارعةكما تعد لعبة  

يعتمد نجاحها وفاعليتها على صفات بدنية خاصة تتميز بدرجة عالية من التطور فى المفاصل و  
للمهارة لذلك يتحتم االعداد الجيد  الفنيتكامل االداء العضالت الرئيسية العاملة فى االداء فضال عن 

تحقيق فاعليتها   بما يضمنعلى الشكل المطلوب  المصارعةللمصارع بدنيا و التدريب الجيد للمهارات 
  بالمباراة.النقاط و الفوز  إلحراز

  لطبيعة نظرا  والخططي والمهارى  البدنيتتطلب درجة عالية من االعداد  المصارعةرياضة 
يتحتم تنفيذها فى الوقت المناسب  التي والحركات  والخطفات يتميز بالعديد من المسكات  لذيالداء ا

 والمتوسط العالي ما بين كما يتميز بالتغير المستمر فى مستوى وضع الجسم تبعا لمواقف الصراع 
  والمنخفض.

أن اإلتقان التام للمهارات الحركية من حيث أنه الهدف   م(   2004ويشير محمد حسن عالوي ) 
النهائي لعملية اإلعداد المهاري يتأسس عليه الوصول ألعلي المستويات الرياضية فمهما بلغ مستوي  

ما لم  الصفات البدنية للفرد ومهما اتصف به من سمات خلقية وإرادية فإنه لن يحقق النتائج المرجوة
 يرتبط ذلك كله باإلتقان التام للمهارات الحركية فى نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه

أن المصارعة شأنها شأن باقي األلعاب والرياضات األخرى حيث تتكون من   ويرى الباحث
 مجموعة من المهارات والمبادئ األساسية التي يجب على المصارع معرفتها والتدريب عليها باستمرار

 جامعة مدينة السادات  ة ـالرياضي ةــة التربيــكليالمصارعة بقســـــم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائية اذ ــــــأست*

 بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  -المنازالت والرياضات المائية   وتطبيقات  بقسم نظريات **مدرس

 رياضي بجامعه مدينة السادات  أخصائي***
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والتطوير منها باستخدام األدوات والنظريات الحديثة فى مجال اللعبة وتبعًا للمتغيرات الفسيولوجية  
 الالعبين.الناتجة عن اختالف الفروق الفردية بين 

إتقان المصارع للمهارات األساسية    إلىأن اإلعداد الفني يهدف    م(2001)علىمسعد  ويوضح  
عداداته البدنية والوظيفية بحيث يكون قادرًا على تنفيذها بنجاح  والحركات التي تتناسب مع قدراته واست

تحت الظروف المتغيرة للمباراة ويجب العمل المستمر والمتصل لتنمية وتطوير الحركات المألوفة فى 
 التدريب من خالل المقاومة المتدرجة وتحت الظروف المختلفة مع التهيئة لها بوسائل متعددة

هذا  األلعاب وتحقيقالرياضية العالمية حلم يراود الجميع في جميع  إلى المستويات والوصول 
الهدف غاية كل إنسان يسعى إلى تحقيقها بالجهد والعرق وتسعي معظم العلوم اإلنسانية في األخذ 
باألسباب العصرية لحل كثير من المشكالت خاصة في نهاية هذا القرن عن طريق استخدام التطور  

من خالل البحوث الميدانية والتطبيقية   الرياضي، وذلكملموسا في المجال  التكنولوجي الذي أصبح
 والتحليلية . 

: التحليل هو عبارة عن   ( 1986محمد صبحي حسنين و حمدي عبد المنعم " ) يذكر " 
"نظام صالح الستخدام تقويم األداء لجميع األوقات التي يمارس فيها الالعب أو الفريق اللعب ويعد 

 كاماًل للتقويم وأيضا أسلوبا تربويا تعليميا لتتبع حالة الفريق وتقدمه أسلوبًا مت
أن المصارعة واحدة من الرياضات التى ال تختص بفئة   م(2000جيرمان وهانلى " )يذكر " 

أو بقوام معين ولكن يتم تقسيم األوزان لكى ال يكون هناك أى ميزة أو أفضلية ، فالمصارع   معينة،
فى نفس الوزن بالتحديد ليتنافس معه ، وكذلك يمكن تعديل المصارعة لتناسب  يجب أن يقابل من هو 

 الصم( حتى يمكنهم المنافسة بنجاح فيما بينهم -ذوى الحاالت الخاصة )العمى
و المصارعة واحدة من الرياضات التى ال   (:م2002)"  االتحاد المصرى للمصارعةيذكر " 

م تقسيم األوزان لكى ال يكون هناك أى ميزة أو أفضلية ،  تختص بفئة معينة ، أو بقوام معين ولكن يت 
فالمصارع يجب أن يقابل من هو فى نفس الوزن بالتحديد ليتنافس معه ، وكذلك يمكن تعديل المصارعة 

 الصم( حتى يمكنهم المنافسة بنجاح فيما بينهم -لتناسب ذوى الحاالت الخاصة )العمى
أن المصارعة من الرياضات  م( 2003ديوى )إيهاب فوزى الب بريقع،محمد جابر ويذكر 

النزالية العنيفة التى يقوم المصارع فيها بمجهود بدنى شديد أثناء فترة اإلعداد وفترة ما قبل المنافسات 
وخالل المنافسات, لذلك يجب التخطيط جيدًا لوضع البرنامج التدريبى, حيث يتم تقسيم الموسم التدريبى  

season training  مع تحديد األهداف الخاصة بكل فترة, على أن تهدف كل فترة إلى إلى فترات
 تنمية قدرات المصارع ومتابعة تقدمه مما يحثه على اإلستمرار وبذل الجهد 
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أن رياضه المصارعه تطورت بشكل مذهل وأصبحت   م(2005أيمن مسلم سليمان )ويذكر 
التخطيط للبرامج التدريبيه لإلرتقاء  ترتكز على أسس ومباديء علميه باإلضافه إلى اإلهتمام الكبير ب

 بالنواحى الفنيه أثناء أدائه للحركات 
إن اإللمام بمحتوى المهارات الحركية وجوانبها الفنية   (م1994)  طلحة حسام الدينويذكر 

ومعرفة األسس الحركية للحركات كقاعدة أساسية ألى أداء مهارى والتعرف على العوامل التى تحد من 
فعالية األداء كلها موضوعات يبنى عليها نظريات التدريب والطريق الذى يجب أن يسلكه المدرب فى 

 حل مشكلة الالعبين الحركية 
 - الخصائص التى يتميز بها األداء المهارى :

 التوافق والتناسق بين الحركات  •
 السهولة فى األداء. •
 االقتصاد فى بذل الجهد.  •
 التحكم والدقة فى األداء. •
 السرعة فى إنجاز الواجب المطلوب.                   •
 التوقيت الصحيح تبعًا لحركات المنافسين.  •
 األداء مناسبًا للموقف االستراتيجية التى تجعل  •

 مشكلة البحث :
تحقيق االنجاز العالمي و حسم نتائج النزاالت هو ما يسعي الية المصارعون ومدربيهم و   ان

كل من هو معنى بلعبة المصارعة وان امتالك المهارات الحركية و االسلوب الخططى فى الصراع  
يستند باألساس لتوافر متطلبات بدنية خاصة تسهم بشكل فعال فى تحقيق نتيجة افضل ولعبة المصارعه 

االلعاب المفتوحة التى تتطلب فى ادائها التنوع فى االداء الحركى لتأدية المسكات و المهارات دون   من
من خالل ممارسه الباحث لرياضة المصارعه الرومانية كاالعب و أيضا من  التقيد بحالة معينة ثابتة 

و متابعه  خالل عمل الباحث فى مجال التدريب فى مصر فى االنديه الرياضية ومراكز الشباب 
باالوزان  المصارعه العالمية وكذلك المصريه فقد وجد فى الفترة االخيرة قله أداء بعض الالعبين المصريين 

للمهارات الفنيه وكذا إذا تم أدائها ال تسفر عن إحراز نقاط أو تحقيق مكاسب منها كما الحظ   الخفيفه
عبين المصريين الكلى على القوة الال ث من خالل متابعه العديد من البطوالت العالمية إعتماد حالبا

العضلية وأحراز النقاط عن طريق خطأ الغير أو إخراج المنافس خارج منطقة الصراع دون محاوله  
منهم لتنفيذ المهارات الحركيه التى تم التدريب عليها خالل الخطة التدريبية كما الحظ الباحث أن بعض  

رات الهجوميه و الدفاعية دون التركيز على المهارات االكثر  المدربين يقوموا بتدريب االعبين على المها 
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فاعلية على نتائج المباريات وذلك لعدم معرفتهم بأهم المهارات التى استخدمت فى البطوالت الكبيرة و  
كما لوحظ االفراط فى عمليات التدريب التى ساهمت فى فوز االعبين و الحصول على المراكز المتقدمه  

الخفيفه دون مراعاة السس و مبادئ علم التدريب مما ادى لوصل االعب لمرحلة الحمل لالعبي االوزان  
 الذائد التى يفقد فيها االعب تركيزة و قدرتة على االداء بفاعلية اثناء البطولة  

ومن هذا المنطلق ارتأى الباحث تتبع و تحليل اداء العبين النتخبات العالمية المشاركة ببطولة  
م و التعرف على االسباب الحقيقية لمعوقات تحقيق الفوز بمباريات البطولة ووضع  2016االولمبياد 

 حلول لها . 
 أهداف البحث :

الصراع    –مجموعات المهارات الفنية في أوضاع الصراع المختلفة ) الصراع من أعلى  التعرف على   .1
بياد ريودي جانيرو  االجالس ( األكثر استخداما و فاعلية لألوزان  ) الخفيفة ( بأولم -من أسفل

 م في رياضه المصارعة الرومانية .2016
الفروق بين المصارعين الفائزين و المهزومين فى مجموعات المهارات الفنية فى  التعرف على  .2

اإلجالس ( االكثر استخداما  -الصراع من أسفل  –أوضاع الصراع المختلفة ) الصراع من أعلى 
 م فى رياضه المصارعة الرومانية 2016أولمبياد ريودي جانيرو  وفاعلية تبعا لألوزان ) الخفيفة  ( ب 

 البحث :تساؤالت 
فروق بين المصارعين الفائزين و المهزومين فى مجموعات المهارات الفنية فى أوضاع  هل يوجد  .1

اإلجالس ( االكثر استخداما وفاعلية   -الصراع من أسفل  –الصراع المختلفة ) الصراع من أعلى 
 م فى رياضه المصارعة الرومانية 2016لألوزان  ) الخفيفة ( بأولمبياد ريودي جانيرو  تبعا 

م في رياضه  2016األكثر فاعلية لألوزان) الخفيفة ( بأولمبياد ريودي جانيرو    ماهي المهارات الفنية  .2
 المصارعة الرومانية 

 : المصطلحات المستخدمة فى البحث
 :  المهارات االكثر فاعلية

المهارات التى تؤدى إلى إحراز نقطة أو نقاط تصل احيانا إلى مايسمى بالتفوق  الفنى هى 
 الذى يؤدى إلى أنهاء الجولة حتى لو لم ينتهى زمنها القانونى 

 : لمهارات االكثر استخداماا
هى المهارات االكثر تكرارا خالل المباريات بغض النظر عن إنها أدت إلى إحراز نقطة أولم  

 .  تحرز
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 إجراءات البحث :
 - :منهج البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفى ) تحليل المحتوى ( لمالئمة لطبيعة هذا البحث و أهدافها ألنه  
 يعتمد على وصف ما هو كائن بالفعل وتفسيره و االهتمام بتحديد العالقات بين الوقائع واالحداث 

 - مجتمع وعينة البحث:
  بطولة  في المشاركين للمصارعين مباريات الوزن الخفيف جميع أشتمل مجتمع البحث على عدد 

  مباراة (  43)  البطولة  مباريات   عدد   وبلغ   بالبرازيل  م  2016  الرومانية  للمصارعة  جانيرو   ريودي  أولمبياد 
و تم اختيارهم بالطريقة  .   الرومانية  للمصارعة(  66,59)  وهى  باالوزان الخفيفة  البطولة  أدوار  جميع  وتمثل

(  %97.79) مئوية بنسبة مباراة ( 40) البحث  عينة بلغت  حيث  البحث  مجتمع مباريات  من العشوائية
   موزعه كاالتى البطولة مباريات  مجموع من

 (  1جدول )
 توصيف عينة البحث  

 عدد الالعبين المشاركين عدد الـدول المشاركة  نوعية الميزان  م
 18 18 (  59ميزان )  1
 19 19 (  66ميزان )  2

 37 37 المجموع 
 (  2جدول )

 (  ميزان بكل االعبين عدد – المشاركة الدول) توصيف عينة البحث 

 عدد الالعبين   (  66ميزان )  (  59ميزان )  الـدول المشاركة االختصار م

1 ALG 1 1 - الجزائر 
2 ARM 1 1 - أرمينيا 
3 AZE 2 1 1 أذربيجان 
4 BLR 1 - 1 روسيا البيضاء 
5 CHN  1 - 1 الصين 
6 CUB 2 1 1 كوبا 
7 EGY 2 1 1 مصر 
8 FIN 1 1 - فنلندا 
9 GEO 1 1 - جورجيا 
10 GER 1 1 - ألمانيا 
11 HUN 1 1 - المجر 
12 IRI 2 1 1 ايران 
13 JPN 2 1 1 اليابان 
14 kAZ 1 - 1 كازاخستان 
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15 KGZ 2 1 1 قيرغيزستان 
16 LTU 1 1 - ليتوانيا 
17 KOR 2 1 1 كوريا الجنوبية 
18 MAR 1 - 1 المغرب 
19 NOR 1 - 1 النرويج 
20 NZL 1 1 - نيوزيلندا 
21 PRK 1 - 1 كوريا الشمالية 
22 ROU 1 1 - رومانيا 
23 RUS 2 1 1 روسيا 
24 SRB 2 1 1 صربيا 
25 USA 1 - 1 الواليات المتحدة 
26 UZB 1 - 1 أوزبكستان 
27 VEN 2 1 1 فيتنام 

 37 19 19 27 المجموع
 (4جدول )
 (  59-66الميزان الخفيف ) عدد الالعبين التى فى مجموعة 

 ميزان الخفيف  م
59 66 

1 18 19 

 - أدوات ووسائل جمع البيانات:
 المصادر و المراجع العربية و االجنبية   •
م وتم نقل مقاطع الفيديو من  2016أقراص صلبة محمل عليها بطولة أولمبياد ريودي جانيرو  •

 االقراص لجهاز الحاسب األلى لعرضها 
 جهاز حاسب ألي لنقل جميع المباريات علية لعرضها و تحليلها   •

 - : وسائل جمع البيانات
 إعداد الباحث "  بالبطولة "استمارة تسجيل نقاط الالعبين  •
المشاركين بأولمبياد ريودى جانيرو  الخفيف(  للمصارعين )الوزن استمارة تحليل المباريات  •

 من أسفل ( " إعداد الباحث   –م للمهارات الفنية في أوضاع الصراع المختلفة ) من أعلى  2016
 -المعالجات اإلحصائية:

 اإلحصائية االتية :في ضوء التساؤالت و االهداف استخدم الباحث المعالجات  •
 نسبة االتفاق -المتوسط الحسابي                         •
 النسبة المئوية                             •

https://mnase.journals.ekb.eg/
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 عرض النتائج :
 كجم( 66 –  59التكرارات و النسب المئوية تبعا الستخدامها في جميع المباريات الخاصة باألوزان الخفيفة ) 

النسبة  التكرار المهارات المجموعات
 الترتيب المئوية

على 
ن أ

ع م
صرا

ال
 

ى  و
العل

راع 
ص

ن ال
ت م

ركا
الح

 

 1 %58 192 إرتكازات
 2 %14 48 االمام من الوسط على السقوط

 3 %5 17 للخارج المنافس دفع
 4 %4 13 هامر براولية

 4 %4 12 أنكة
 5 %3 11 االبط تحت من السقوط
 6 %2 7 دوران براولية

 7 %1 4 سوبلكس
 7 %1 4 صاروخ
 7 %1 3 تلفيحة

 7 %1 3 تشبيك أنكة
 7 %1 3 الطائر على تلفيحة
 7 %1 3 البساط للخارج المنافس دفع ثم الخارج من الذراع تطويق
 8 %1 2 للخلف الرمى و الرقبة و الذراع تطويق
 8 %1 2 والرقبة الذراع تطويق ثم السفل الرقبة جذب
 8 %1 2 لألمام و للجانب الرمي و االعب بمرجحة سنتير
 8 %1 2 سنتير
 9 %0.30 1 الخارج من بالذراعين الذراع جذب
 9 %0.30 1 البساط خارج المنافس دفع ثم تلفيحة
ــاد هجوم  ـبالـيد واـلدـفاع للرقـبة المـاســــــــــــــكـة اـلذراع تطويق لالنكـة مضــــــــــــ

 9 %0.30 1 مواجه الدوران مع والسفل للخلف البعيد المنافس كتف االخرى 
 9 %0.30 1 ولالمام ألسفل الضغط مع وتطويقه الوسط على السقوط ارتكاز

 االول % 100 332 المجموع  

 

الس
الج

ت ا
ركا

ح
 

     
 1 %18 50 بالذراعين الذراع جذب
 2 %17 49 المنافس خلف الدوران و بالذراعين الذراع جذب
 3 %17 48 السفل الرقبة جذب

 3 %17 48 لألمام و سفل ال بالكتف الدفع و الخارج من الذراع تطويق
 4 %13 37 المنافس خلف الدوران ثم الذراع و الرقبة تطويق

ــق ــذراع تطويـــ ــن الـــ ــدفع و الخـــــارج مـــ ــل الـــ ــفل الكتـــــف بمفصـــ  ثــــــم الســـ
 5 %12 34 المنافس خلف الدوران
 6 %4 11 المنافس خلف والدوران والرقبة الذراع تطويق ثم الرقبة جذب

 7 %1 4 المنافس خلف الدوران ثم الدوران البراولية من التخلص
 8 %0.40 1 للخلف الرمى و الرقبة و الذراع تطويق
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 8 %0.40 1 المنافس خلف الدوران و االنكة من التخلص
 8 %0.40 1 المنافس خلف الدوران و االبط تحت من السقوط
 8 %0.40 1 العضد من بالزراعين الزراع جذب

 الثانى %100 285 المجموع  

ـفل
ســـــــ

ن أ
 مـــ

راع
صــــــ

ال
 

 

 1 %34.20 38 الوسط  من برم شيلة
 2 %18.00 20 الصدر  من برم
 3 %15.30 17 الوسط من برم
 4 %8.10 9 الخصر  من برم
 5 %5.40 6 الرقبة  و الذراع بتطويق برم
 5 %5.40 6 ربوة

 كوبرى  عمل  ثم  الجانب من  رقبة و ذراع تطويق"  معكوس كوبرى 
 6 %2.70 3 المنافس ظهر أعلى  من  للخلف

 6 %2.70 3 الوسط مع الذراع بتطويق برم
 7 %1.80 2 االمام من الذراع و الرقبة بتطويق برم
 8 %0.90 1 الصدر  مع الذراع بتطويق برم

 8 %0.90 1 للخارج  المنافس  ودفع البرم من التخلص
 8 %0.90 1 والجانب  للخلف والرمى والرقبة الذراع تطويق
 8 %0.90 1 المنافس   خلف  مواجه   الدوران   ثم  الصدر  على   الركبتين  ضم"    البرم  دفاع
 8 %0.90 1 سنتير المنافس قلب الوسط برم شيلة
 8 %0.90 1 الخصر  من برم شيلة
  خلف  مواجه والدوران  جانبا اماما العكسية القدم قذف البرم دفاع

 8 %0.90 1 المنافس
 الثالث %100 111 المجموع  

   -وسنتناول ايضاح المهارات االكثر استخداما فى المباريات فى اوضاع الصراع المختلفة كاالتى :
 -:أوال : مجموع الصراع من أعلى 

جاءت مهارة  إرتكاز في المركز األول كأكثر أنواع المهارات إســـــــــــــتخداما في المباريات حيث  .1
 حتلت المركز األول  ( ولذالك ا%58( مره بنسبه مئوية ) 192بلغ عدد تكرارها ) 

جاءت مهارة السقوط على الوسط من االمام في المركز الثانى كأكثر أنواع المهارات إستخداما  .2
( ولـذالـك احتلـت %14( مره بنســــــــــــــبـه مئويـة )   48في المبـاريـات حيـث بلغ عـدد تكرارهـا ) 

 المركز الثانى  
كـأكثر أنواع المهـارات إســــــــــــــتخـدامـا في جـاءت مهـارة  دفع المـنافس للخـارج في المركز الـثاـلث   .3

( ولـذالـك احتلـت المركز  %5( مره بنســــــــــــــبـه مئويـة ) 17المبـاريـات حيـث بلغ عـدد تكرارهـا ) 
 الثالث . 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 19 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة   
 

2020( يناير 1( العدد )33المجلد )  

أنكة في المركز الرابع  كأكثر أنواع المهارات إستخداما في  –جاءت مهارة  براولية هامر  .4
( ولذالك احتلت المركز  %4مئوية )  ( مره بنسبه 13المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) 

 الرابع 
جاءت مهارة   السقوط من تحت االبط  في المركز الخامس في الترتيب  إستخداما في  .5

( ولذالك احتلت المركز  %3( مره بنسبه مئوية )  10المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) 
 الخامس .  

ترتيب  إستخداما في المباريات حيث جاءت مهارة   براولية دوران في المركز السادس في ال .6
 ( ولذالك احتلت المركز السادس  %2( مره بنسبه مئوية )   7بلغ عدد تكرارها )  

صاروخ  في المركز السابع في الترتيب  إستخداما في المباريات   -جاءت  مهارة  سوبلكس  .7
 ز السابع . احتلت المرك ( ولذالك %1( مره بنسبه مئوية )    4حيث بلغ عدد تكرارها )  

تطويق الذراع من الخارج ثم دفع   -تلفيحة على الطائر  -أنكة تشبيك  -جاءت مهارة تلفيحة  .8
المنافس للخارج البساط في المركز السابع في الترتيب  إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد  

 ( ولذالك احتلت المركز السابع . %1( مره بنسبه مئوية )  3تكرارها )  
جذب الرقبة السفل ثم تطويق الذراع  -ة  تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف جاءت مهار  .9

سنتير  في المركز الثامن كأكثر    -سنتير بمرجحة االعب و الرمي للجانب و لألمام    -والرقبة  
(  % 1( مره بنسبه مئوية )2أنواع المهارات إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  

 المركز الثامن   ولذالك احتلت 
هجوم   -تلفيحة ثم دفع المنافس خارج البساط  -جاءت جذب الذراع بالذراعين من الخارج  .10

مضاد لالنكة تطويق الذراع الماسكة للرقبة والدفاع باليد االخرى كتف المنافس البعيد للخلف 
ي  ارتكاز السقوط على الوسط وتطويقه مع الضغط ألسفل ف -والسفل مع الدوران مواجه 

( مره  1المركز التاسع كأكثر أنواع المهارات إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  
   ( ولذالك احتلت المركز التاسع%0.30بنسبه مئوية )

 :  : حركات االجالس ثانيا
في المركز األول كأكثر أنواع المهارات إستخداما في    بالذراعين الذراع جذب جاءت مهارة   -1

 ( ولذالك احتلت المركز األول  %18( مره بنسبه مئوية )  50المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  
  في الترتيب  الثانى  في المركز المنافس خلف الدوران و بالذراعين الذراع جذب جاءت مهارة   -2

( ولذالك احتلت   %17( مره بنسبه مئوية ) 49تكرارها )  إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد 
 الثانى المركز 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 20 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة   
 

2020( يناير 1( العدد )33المجلد )  

  لألمام   و  سفل  ال  بالكتف  الدفع  و  الخارج  من   الذراع   تطويق  - السفل    الرقبة  جذب جاءت مهارة   -3
( مره بنسبه    48إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها)    في الترتيب   الثالث  في المركز  

 الثالث .  ( ولذالك احتلت المركز %17مئوية )  
إستخداما   في الترتيب   الرابعفي المركز    المنافس  خلف  الدوران  ثم  الذراع   و  الرقبة  تطويقجاءت   -4

ك احتلت المركز ( ولذال%14( مره بنسبه مئوية ) 37في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها) 
 الرابع.  

في  المنافس خلف الدوران ثم السفل الكتف بمفصل الدفع و الخارج من الذراع تطويقجاءت  -5
( مره بنسبه  34إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها)  في الترتيب  الخامسالمركز 
 الخامس . ( ولذالك احتلت المركز %12مئوية )  

السادس في في المركز  المنافس خلف والدوران والرقبة الذراع تطويق ثم الرقبة جذب جاءت  -6
( ولذالك %4( مره بنسبه مئوية ) 11إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها)  الترتيب 

 السادس . احتلت المركز 
  السابع في الترتيب في المركز  المنافس خلف الدوران ثم الدوران البراولية  من التخلص جاءت  -7

( ولذالك احتلت %1( مره بنسبه مئوية ) 4خداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها) إست
 السابع . المركز 

المنافس   خلف  الدوران  و  االنكة  من  التخلص   -    للخلف  الرمى  و  الرقبة   و  الذراع  تطويقجاءت   -8
في العضد  من بالزراعين الزراع جذب  -المنافس  خلف الدوران و  االبط تحت  من السقوط -

( مره بنسبه مئوية  1إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها)    الثامن في الترتيب المركز  
 الثامن . ( ولذالك احتلت المركز 0.40%) 

 أســــــــفل:  مـــن الصــــــراع:  ثالثا
في المركز األول كأكثر أنواع المهارات إستخداما في  الوسط من برم شيلةجاءت مهارة   -1

 ( ولذالك احتلت المركز األول  %34( مره بنسبه مئوية )  38المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  
إستخداما في المباريات حيث بلغ    في الترتيب   الثانى    في المركز  الصدر  من  برمجاءت مهارة    -2

 الثانى( ولذالك احتلت المركز  %18( مره بنسبه مئوية ) 20عدد تكرارها )
إستخداما في المباريات حيث بلغ    في الترتيب   الثالث    في المركز  الوسط  من  برمجاءت مهارة    -3

 الثالث( ولذالك احتلت المركز  %15( مره بنسبه مئوية ) 17عدد تكرارها )
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إستخداما في المباريات حيث بلغ    في الترتيب   الرابع  في المركز  الخصر  من  برمجاءت مهارة    -4
 الرابع .( ولذالك احتلت المركز  %8( مره بنسبه مئوية ) 9عدد تكرارها )

إستخداما  في الترتيب  الخامس في المركز ربوة  - الرقبة و  الذراع بتطويق برمجاءت مهارة   -5
 ركز( ولذالك احتلت الم %5( مره بنسبه مئوية ) 6في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) 

 الخامس.
 من للخلف كوبرى  عمل ثم الجانب  من رقبة و ذراع تطويق"  معكوس كوبرى جاءت مهارة   -6

إستخداما  في الترتيب  السادس في المركز  الوسط مع الذراع بتطويق المنافس برم ظهر أعلى
 ( ولذالك احتلت المركز %2.7( مره بنسبه مئوية ) 3في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )

 السادس.
إستخداما  في الترتيب  السابع في المركز االمام من الذراع و الرقبة بتطويق برمجاءت مهارة   -7

 ( ولذالك احتلت المركز %1.8( مره بنسبه مئوية ) 2في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )
 السابع .  

  -   للخارج المنافس  ودفع البرم من التخلص  -الصدر  مع الذراع بتطويق  برمجاءت مهارة   -8
  ثم  الصدر على  الركبتين  ضم"  البرم دفاع"  - والجانب  للخلف والرمى والرقبة الذراع تطويق
الخصر   من  برم  شيلة  -  سنتير  المنافس  قلب   الوسط  برم  شيلة  -  المنافس   خلف  مواجه  الدوران

لثامن ا في المركز المنافس خلف مواجه والدوران جانبا اماما العكسية القدم قذف البرم  دفاع  -
( %0.90( مره بنسبه مئوية ) 1إستخداما في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) في الترتيب 

 الثامن ولذالك احتلت المركز
 

 كجم(66  – 59باألوزان الخفيفة )  وتكرار المهارات االكثر فاعلية فى مبارياتالتكرارات و النسب المئوية 

النسبة  التكرار المهارات المجموعات
 الترتيب المئوية

على 
ن أ

ع م
صرا

ال
راع   

ص
ن ال

ت م
ركا

الح
ى  و

العل
 

 1 12 3 دفع المنافس للخارج
 1 12 3 تلفيحة على الطائر 

 2 8 2 السقوط على الوسط من االمام
 2 8 2 أنكة

 2 8 2 تلفيحة 
 2 8 2 سنتير بمرجحة االعب و الرمي للجانب و لألمام 
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 2 8 2 سنتير
 3 4 1 إرتكازات

 3 4 1 أنكة تشبيك
 3 4 1 تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف

 3 4 1 براولية دوران
 3 4 1 سوبلكس

 3 4 1 تطويق الذراع من الخارج ثم دفع المنافس للخارج البساط
 3 4 1 تلفيحة ثم دفع المنافس خارج البساط 

ــاد لالنكـة تطويق اـلذراع المـاســــــــــــــكـة للرقـبة واـلدـفاع ـبالـيد  هجوم مضــــــــــــ
 3 4 1 االخرى كتف المنافس البعيد للخلف والسفل مع الدوران مواجه 

 3 4 1 ارتكاز السقوط على الوسط وتطويقه مع الضغط ألسفل ولالمام 
  100 25 المجموع  

ات
حرك

 
الس

الج
ا

 

 1 25.00 3 الدوران ثم الدوران خلف المنافسالتخلص من البراولية 
ــفل ثم الدوران  تطويق الذراع من الخارج و الدفع بمفصــــــل الكتف الســــ

 2 16.67 2 خلف المنافس
 2 16.67 2 جذب الذراع بالذراعين و الدوران خلف المنافس
 3 8.33 1 تطويق الرقبة و الذراع ثم الدوران خلف المنافس

 3 8.33 1 الذراع من الخارج و الدفع بالكتف ال سفل و لألمامتطويق 
 3 8.33 1 تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف

 3 8.33 1 التخلص من االنكة و الدوران خلف المنافس
 3 8.33 1 السقوط من تحت االبط و الدوران خلف المنافس

  100 12 المجموع  

ن 
 مـــ

راع
صــــــ

ال
ـفل

ســـــــ
أ

 

 1 36.54 19 شيلة برم من الوسط
 2 13.46 7 برم من الوسط

 3 9.62 5 برم من الخصر
 3 9.62 5 برم من الصدر

 4 7.69 4 برم بتطويق الذراع و الرقبة
" كوبرى معكوس " تطويق ذراع و رقبــة من الجــانــب ثم عمــل كوبرى 

 5 5.77 3 للخلف من أعلى ظهر المنافس
 6 3.85 2 بتطويق الذراع مع الصدربرم 

 6 3.85 2 تطويق الذراع والرقبة والرمى للخلف والجانب 
 7 1.92 1 التخلص من البرم ودفع المنافس للخارج 

ــدر ثم الدوران مواجه خلف  ــم الركبتين على الصــــــــ " دفاع البرم " ضــــــــ
 المنافس 

1 1.92 7 
 7 1.92 1 برم بتطويق الذراع مع الوسط

 7 1.92 1 شيلة برم من الخصر
دفـاع البرم قـذف القـدم العكســــــــــــــيـة امـامـا جـانبـا والـدوران مواجـه خلف 

 المنافس 
1 1.92 7 

  100 52 المجموع 
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 - وسنتناول ايضاح المهارات المستخدمة بفاعلية فى المباريات فى اوضاع الصراع المختلفة كاالتى :
 -:أوال : مجموع الصراع من أعلى 

في المركز األول كأكثر أنواع   تلفيحة على الطائر ( -دفع المنافس للخارج  )جاءت مهارة  -1
( ولذالك %12( مره بنسبه مئوية )  3في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )    فاعلية  المهارات  

 احتلت المركز األول  
سنتير بمرجحة االعب و   -تلفيحة  -   أنكة -  السقوط على الوسط من االمامجاءت مهارة  -2

في المباريات    فاعلية  في المركز الثانى كأكثر أنواع المهارات  سنتير     -الرمي للجانب و لألمام  
 .( ولذالك احتلت المركز الثانى  %8( مره بنسبه مئوية )     2حيث بلغ عدد تكرارها ) 

براولية   -  بة و الرمى للخلفتطويق الذراع و الرق -  أنكة تشبيك - إرتكازات جاءت مهارة  -3
تلفيحة ثم    -    تطويق الذراع من الخارج ثم دفع المنافس للخارج البساط  -    سوبلكس   -دوران  

هجوم مضاد لالنكة تطويق الذراع الماسكة للرقبة والدفاع باليد    -دفع المنافس خارج البساط 
هجوم مضاد لالنكة تطويق     -االخرى كتف المنافس البعيد للخلف والسفل مع الدوران مواجه   

الذراع الماسكة للرقبة والدفاع باليد االخرى كتف المنافس البعيد للخلف والسفل مع الدوران  
في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها    فاعلية كأكثر أنواع المهارات  الثالث في المركز مواجه  

 .   الثالث ( ولذالك احتلت المركز %3( مره بنسبه مئوية )  1) 

 -االجالس :  حركات:  ثانيا
في المركز األول  التخلص من البراولية الدوران ثم الدوران خلف المنافس( )جاءت مهارة  -1

( مره بنسبه مئوية )  3في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  فاعلية كأكثر أنواع المهارات 
 .( ولذالك احتلت المركز األول  25%

الذراع من الخارج و الدفع بمفصل الكتف السفل ثم الدوران خلف تطويق  )جاءت مهارة  -2
كأكثر أنواع   الثانىفي المركز  جذب الذراع بالذراعين و الدوران خلف المنافس ( -المنافس 
( %16.67( مره بنسبه مئوية ) 2في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  فاعلية المهارات 

 .  الثانى ولذالك احتلت المركز 
  و   الخارج  من  الذراع  تطويق   -المنافس    خلف   الدوران  ثم  الذراع   و  الرقبة   تطويق  ) ت مهارة  جاء -3

 االنكة  من  التخلص   -للخلف    الرمى  و   الرقبة  و  الذراع  تطويق  -لألمام    و  سفل  ال  بالكتف  الدفع
في المركز  المنافس( خلف الدوران و  االبط تحت  من السقوط - المنافس  خلف الدوران و
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( مره بنسبه  1في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  فاعلية كأكثر أنواع المهارات  الثالث 
 . الثالث  ( ولذالك احتلت المركز%8.33مئوية )  

 -ثالث : الصراع من أسفل :
في المباريات    فاعلية  في المركز األول كأكثر أنواع المهارات  الوسط    من  برم  شيلةجاءت مهارة   -1

 .( ولذالك احتلت المركز األول  %25( مره بنسبه مئوية )  19رارها ) حيث بلغ عدد تك
في المباريات    فاعلية  كأكثر أنواع المهارات    الثانىفي المركز    برم من الوسط (  )جاءت مهارة   -2

 .  الثانى( ولذالك احتلت المركز %13.46( مره بنسبه مئوية )  7حيث بلغ عدد تكرارها ) 
كأكثر أنواع المهارات  الثالث في المركز  الصدر( من برم -الخصر  من برم )جاءت مهارة  -3

( ولذالك احتلت %9.62( مره بنسبه مئوية ) 5في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) فاعلية 
 .  الثالث المركز 

  فاعلية كأكثر أنواع المهارات  الرابع في المركز  برم بتطويق الذراع و الرقبة( )جاءت مهارة  -4
( ولذالك احتلت المركز %7.69( مره بنسبه مئوية ) 4اريات حيث بلغ عدد تكرارها ) في المب
    الرابع 

" كوبرى معكوس " تطويق ذراع و رقبة من الجانب ثم عمل كوبرى للخلف من    )جاءت مهارة   -5
في المباريات حيث  فاعلية كأكثر أنواع المهارات  الخامسفي المركز  أعلى ظهر المنافس (

   الخامس .  ( ولذالك احتلت المركز %5.77( مره بنسبه مئوية ) 3رارها )بلغ عدد تك 
 والجانب(   للخلف  والرمى  والرقبة  الذراع  تطويق  - الصدر    مع   الذراع  بتطويق  برم  )جاءت مهارة   -6

( 2في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها )  فاعلية كأكثر أنواع المهارات  السادسفي المركز 
   السادس.  ( ولذالك احتلت المركز %3.857مره بنسبه مئوية )  

  على  الركبتين ضم"  البرم دفاع  -  للخارج المنافس ودفع البرم من التخلص  )جاءت مهارة  -7
  من  برم شيلة -الوسط  مع الذراع بتطويق  برم - المنافس خلف مواجه الدوران ثم الصدر

في  المنافس( خلف مواجه والدوران جانبا  اماما العكسية القدم قذف البرم  دفاع -الخصر 
( مره  1في المباريات حيث بلغ عدد تكرارها ) فاعلية كأكثر أنواع المهارات  السابع المركز 

   السابع.  ( ولذالك احتلت المركز %1.92بنسبه مئوية ) 
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 (  10جدول رقم )
(   أسفل من الصــــــراع -االجالس  حركات -أعلى  من ) الصراع الصراع الحركات ونوعية مجموع

 كجم( 66 –  59المباريات الخاصة باألوزان الخفيفة ) فى لمهارات فاعليتها ل
 فاعليتها  مجموع الحركات  نوعية الصراع 
 25 332 الصراع من أعلى 
 12 285 حركات االجالس

 52 112 الصــــــراع من أسفل 

 (  10جدول رقم )
 المبارياتفى  استخداماالمهارات االكثر  وداللتها للفرق بين الفائزين والمهزومين فى (2قيمة ) كا

 كجم( 66 –  59باألوزان الخفيفة )  الخاصة 
 2كا مهزوم فائز المهارات المجموعات

على 
ن أ

ع م
صرا

ال
 

ى  و
العل

راع 
ص

ن ال
ت م

ركا
الح

 

 *126.38 42 150 إرتكازات
 *25.50 30 18 االمام من الوسط على السقوط

 *8.76 7 10 للخارج المنافس دفع
 *8.38 3 10 هامر براولية

 *10.17 11 1 أنكة
 *5.55 6 5 االبط تحت من السقوط
 *4.14 5 2 دوران براولية

 2.50 3 1 سوبلكس
 *4.00 0 4 صاروخ
 1.67 2 1 تلفيحة

 3.00 0 3 تشبيك أنكة
 1.67 2 1 الطائر على تلفيحة
 3.00 0 3 البساط للخارج المنافس دفع ثم الخارج من الذراع تطويق
 2.00 0 2 للخلف الرمى و الرقبة و الذراع تطويق
 2.00 0 2 والرقبة الذراع تطويق ثم السفل الرقبة جذب
 2.00 0 2 لألمام و للجانب الرمي و االعب بمرجحة سنتير
 2.00 0 2 سنتير
 1.00 1 0 الخارج من بالذراعين الذراع جذب
 1.00 1 0 البساط خارج المنافس دفع ثم تلفيحة
ــاد هجوم  ـبالـيد واـلدـفاع للرقـبة المـاســــــــــــــكـة اـلذراع تطويق لالنكـة مضــــــــــــ

 1.00 1 0 مواجه الدوران مع والسفل للخلف البعيد المنافس كتف االخرى 
 1.00 1 0 ولالمام ألسفل الضغط مع وتطويقه الوسط على السقوط ارتكاز

ت 
ــــــــــا

ركــــ
ـــــــــــــ

حـ
الس

الج
 ا

     

 *26.00 20 30 بالذراعين الذراع جذب
 *19.51 19 20 المنافس خلف الدوران و بالذراعين الذراع جذب
 *25.50 18 30 السفل الرقبة جذب
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 *32.17 10 38 لألمام و سفل ال بالكتف الدفع و الخارج من الذراع تطويق
 *20.78 12 25 المنافس خلف الدوران ثم الذراع و الرقبة تطويق
ــفل الكتف  بمفصــــــل  الدفع و  الخارج من الذراع تطويق  الدوران ثم الســــ
 المنافس خلف

26 8 
21.76* 

 *11.00 0 11 المنافس خلف والدوران والرقبة الذراع تطويق ثم الرقبة جذب
 *4.00 0 4 المنافس خلف الدوران ثم الدوران البراولية من التخلص
 1.00 1 0 للخلف الرمى و الرقبة و الذراع تطويق

 1.00 1 0 المنافس خلف الدوران و االنكة من التخلص
 1.00 1 0 المنافس خلف الدوران و االبط تحت من السقوط
 1.00 1 0 العضد من بالزراعين الزراع جذب

ـفل
ســـــــ

ن أ
 مـــ

راع
صــــــ

 ال

 

 *20.89 13 25 الوسط من برم شيلة
 *14.90 3 17 الصدر من برم
 *8.76 7 10 الوسط من برم
 *5.89 2 7 الخصر من برم
 3.33 2 4 الرقبة و الذراع بتطويق برم
 *4.33 5 1 ربوة

  كوبرى  عمـــل ثم الجـــانـــب من رقبـــة و ذراع تطويق"  معكوس كوبرى 
 1.67 2 1 المنافس ظهر أعلى من للخلف

 3.00 0 3 الوسط مع الذراع بتطويق برم
 2.00 0 2 االمام من الذراع و الرقبة بتطويق برم
 1.00 1 0 الصدر مع الذراع بتطويق برم

 1.00 1 0 للخارج المنافس ودفع البرم من التخلص
 1.00 1 0 والجانب للخلف والرمى والرقبة الذراع تطويق
 خلف  مواجه  الدوران ثم  الصــــــــــــــدر  على الركبتين ضــــــــــــــم"   البرم دفاع

 1.00 1 0 المنافس
 1.00 1 0 سنتير المنافس قلب الوسط برم شيلة
 1.00 1 0 الخصر من برم شيلة
 خلف مواجـه  والـدوران جـانبـا امـامـا العكســــــــــــــيـة القـدم قـذف البرم دفـاع

 1.00 1 0 المنافس
  

 3.841=   0.05( عند مستوى  معنوية  2قيمة ) كا
 ( ما يلى :)   يتضح من جدول 

توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان الخفيفة   -
  - السقوط على الوسط من االمام  -كجم( الصراع من أعلى في مهارات )إرتكازات 66 – 55) 

اروخ  ص   -براولية دوران    -السقوط من تحت االبط    -أنكة    - براولية هامر    -دفع المنافس للخارج  
جذب الرقبة  - جذب الذراع بالذراعين و الدوران خلف المنافس  -جذب الذراع بالذراعين    -

تطويق الرقبة و الذراع ثم   -تطويق الذراع من الخارج و الدفع بالكتف ال سفل و لألمام    -السفل  
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ان خلف  تطويق الذراع من الخارج و الدفع بمفصل الكتف السفل ثم الدور   -الدوران خلف المنافس  
التخلص من البراولية    -جذب الرقبة ثم تطويق الذراع والرقبة والدوران خلف المنافس     -المنافس  

 الدوران ثم الدوران خلف المنافس ( ولصالح الفائزيين 
ال توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان   -

  - أنكة تشبيك     -تلفيحة     -الصراع من أعلى في مهارات ) سوبلكس    كجم(66  –  55الخفيفة )  
تطويق الذراع    -تطويق الذراع من الخارج ثم دفع المنافس للخارج البساط    -تلفيحة على الطائر  

سنتير بمرجحة االعب -جذب الرقبة السفل ثم تطويق الذراع والرقبة     -و الرقبة و الرمى للخلف  
تلفيحة ثم دفع المنافس    -جذب الذراع بالذراعين من الخارج    -سنتير    - مام   و الرمي للجانب و لأل

هجوم مضاد لالنكة تطويق الذراع الماسكة للرقبة والدفاع باليد االخرى كتف   -خارج البساط  
ارتكاز السقوط على الوسط وتطويقه مع   -المنافس البعيد للخلف والسفل مع الدوران مواجه  

التخلص من االنكة و الدوران    -تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف    -م   الضغط ألسفل ولالما
جذب الزراع بالزراعين من   - السقوط من تحت االبط و الدوران خلف المنافس  - خلف المنافس 

 العضد لصالح الفائزين. 
زان الخفيفة  توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالو  -

 -برم من الصدر  -كجم( الصراع من أسفل  في مهارات )  شيلة برم من الوسط 66 – 55) 
 برم من الخصر ( لصالح الفائزين  -برم من الوسط  

توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان الخفيفة   -
 ل  في مهارات )  الربوة( لصالح المهزومين كجم( الصراع من أسف66 –  55) 

ال توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان   -
  - كجم( الصراع من أسفل  في مهارات )  برم بتطويق الذراع و الرقبة66 – 55الخفيفة ) 

مل كوبرى للخلف من أعلى ظهر المنافس  كوبرى معكوس " تطويق ذراع و رقبة من الجانب ثم ع
برم بتطويق الذراع   -برم بتطويق الرقبة و الذراع من االمام  -برم بتطويق الذراع مع الوسط  -

تطويق الذراع والرقبة والرمى للخلف  -التخلص من البرم ودفع المنافس للخارج   -مع الصدر 
شيلة برم    -الدوران مواجه خلف المنافس   دفاع البرم " ضم الركبتين على الصدر ثم     -والجانب  

دفاع البرم قذف القدم العكسية اماما جانبا   -شيلة برم من الخصر -الوسط قلب المنافس سنتير 
 . والدوران مواجه خلف المنافس  ( لصالح الفائزين 
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(  10جدول رقم )  

المباريات الخاصة فى   االكثر فاعليةالمهارات  (وداللتها للفرق بين الفائزين والمهزومين فى 2قيمة ) كا  
كجم(66  – 59باألوزان الخفيفة )    

 2كا مهزوم فائز المهارات المجموعات

على 
ن أ

ع م
صرا

ال
 

ى  و
العل

راع 
ص

ن ال
ت م

ركا
الح

 

 1.67 1 3 دفع المنافس للخارج
 1.67 1 3 تلفيحة على الطائر

 2.00 0 2 السقوط على الوسط من االمام
 2.00 0 2 أنكة

 2.00 0 2 تلفيحة
 2.00 0 2 سنتير بمرجحة االعب و الرمي للجانب و لألمام

 1.00 1 2 سنتير
 1.00 0 1 إرتكازات

 1.00 0 1 أنكة تشبيك
 1.00 0 1 تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف

 1.00 0 1 براولية دوران
 1.00 0 1 سوبلكس
 1.00 0 1 الذراع من الخارج ثم دفع المنافس للخارج البساطتطويق 

 1.00 0 1 تلفيحة ثم دفع المنافس خارج البساط
هجوم مضـــــاد لالنكة تطويق الذراع الماســـــكة للرقبة والدفاع باليد االخرى 

 1.00 1 1 كتف المنافس البعيد للخلف والسفل مع الدوران مواجه

 1.00 1 1 الوسط وتطويقه مع الضغط ألسفل ولالمامارتكاز السقوط على 

ات
حرك

 
الس

الج
ا

 
 1.67 2 3 التخلص من البراولية الدوران ثم الدوران خلف المنافس

تطويق الذراع من الخارج والدفع بمفصـــل الكتف الســـفل ثم الدوران خلف 
 1.00 1 2 المنافس

 1.00 1 2 جذب الذراع بالذراعين والدوران خلف المنافس
 1.00 0 1 تطويق الرقبة و الذراع ثم الدوران خلف المنافس

 1.00 1 1 تطويق الذراع من الخارج و الدفع بالكتف ال سفل و لألمام
 1.00 1 1 تطويق الذراع و الرقبة و الرمى للخلف

 1.00 0 1 التخلص من االنكة والدوران خلف المنافس
 1.00 1 1 والدوران خلف المنافسالسقوط من تحت االبط 

ـفل
ســـــــ

ن أ
 مـــ

راع
صــــــ

ال
 

 *11.63 5 19 شيلة برم من الوسط
 *4.14 2 7 برم من الوسط

 3.40 1 5 برم من الخصر
 2.60 2 5 برم من الصدر

 2.50 1 4 برم بتطويق الذراع و الرقبة
ــانـــب ثم  ــة من الجـ ــل كوبرى  " كوبرى معكوس " تطويق ذراع و رقبـ عمـ

 3.00 0 3 للخلف من أعلى ظهر المنافس
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 1.00 1 2 برم بتطويق الذراع مع الصدر
 2.00 2 2 تطويق الذراع والرقبة والرمى للخلف والجانب

 1.00 1 1 التخلص من البرم ودفع المنافس للخارج
" دفـاع البرم " ضــــــــــــــم الركبتين على الصـــــــــــــــدر ثم الـدوران مواجـه خلف 

 1.00 0 1 المنافس

 1.00 0 1 برم بتطويق الذراع مع الوسط
 1.00 1 1 شيلة برم من الخصر

 1.00 0 1 دفاع البرم قذف القدم العكسية اماما جانبا والدوران مواجه خلف المنافس
 

 يتضح من جدول )   ( ما يلى :
لالوزان   فاعلية توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر ال  -

 كجم( الصراع من أعلى ولصالح الفائزيين 66  –  55الخفيفة )  
لالوزان   فاعليةتوجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر  -

برم من   -كجم( الصراع من أسفل  في مهارات )  شيلة برم من الوسط 66 – 55الخفيفة ) 
 برم من الخصر ( لصالح الفائزين   -برم من الوسط  -الصدر 

مهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان  توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين وال -
  من  برم -الوسط  من برم شيلةكجم( الصراع من أسفل  في مهارات )  66 – 55الخفيفة ) 

 ( لصالح المهزومين الوسط
ال توجد فروق دالة احصائيا بينن الفائزيين والمهزوميين في المهارات األكثر استخداما لالوزان   -

 لصالح الفائزين باقى المهارات   الصراع من أسفل  في  كجم(66  –  55الخفيفة )  
 االستنتاجات :

وفى حدود عينة البحث و طبيعة االساليب االحصائية التى استخدمت فى  فرضياتهفى ضوء اهداف البحث و 
  -تحليل النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات االتية :

عدد كبير جدا من المهارات مما يدل على ارتفاع المستوى البدنى لديهم   الالعبين بتنفيذ يقوم  -
 والخططى لديهم .والكن بدون فاعلية مما يدل على انخفاض المستوى المهارى 

 التوصيات 
 ضرورة إجراء برامج تدريبية لالهتمام بالمهارات الدفاعية . -
ضرورة إجراء دراسات تحليلية للبطوالت األولمبية والعربية بصفة مستمرة للوصول علي أهم   -

 التطورات في اإلعداد المهارى  
ي مستوي أداء كل االهتمام بإجراء قياسات دورية خاصة للجانب المهارى وذلك للتعرف عل -

 العب قبل بداية الموسم الرياضي وقبل بداية المنافسات 
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اهتمام المدربين اثناء العملية التدريبية بثقل االعداد المهارى و التأكيد على االداء المهارى   -
 الفعال من خالل اللقاءات و االحتكاكات الخاجية قبل موسم المنافسة  

 المــــراجـــــــع
   -أوال :  المراجع العربيه :

 م 2004، القاهرة  6محمد حسن عالوي : علم التدريب الرياضي ، دار المعارف ، ط - 1
مسعد علي محمود : المبادئ األساسية للمصارعة الرومانية والحرة للهواه ، دار الطباعة للنشر   - 2

 م .2001والتوزيع ، المنصورة   
: )القاهرة   1منعم ؛ طرق تحليل المباراة في كرة الطائرة,طمحمد صبحي حسنين و حمدي عبد ال - 3

 (   1986.دار الفكر العربي .
محمد جابر بريقع, ايهاب فوزى البديوى: "الموسوعة العلمية للمصارعة الجزء الثانى", تخطيط   - 4

 م. 2003برامج التدريب, منشأة المعارف باإلسكندرية, 
سة تحليلية لألساليب الخططية فالمباريات التنافسية للفرق م ( درا2007أيمن محمد فتوح غنيم ) -  5

, ونسب مساهمتها في نتائج المباريات لسالح سيف المبارزة رسالة ماجستير غير 
 منشورة كـلـــيـــة الـتربيـــة الــريـاضــــية للبنـــين جـــامـــعــــة حلوان   

م  ، ترجمة عادل مصطفى، مطابع  2002الدولية للمصارعة،  االتحاد المصرى للمصارعة القواعد    -  6
 االتحاد ، القاهرة 

م( برنامج تدريبي مقترح لتنمية التحمل الالهوائي وتأثيره على  2002محمد بيلى إبراهيم بيلى)  - 7
مقاومة زيادة الالكتيك في الدم لدي المصارعين . رسالة ماجستير غير منشورة كلية 

 عة المنوفية . التربية الرياضية جام
م(: دراسة تحليلية لبعض المتغيرات المهارية والخططية لالعبى  2000ناصر غريب أحمد محمد )  -  8

التنس المساهمة فى نتائج المباريات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 
 الرياضية للبنبن، جامعة حلوان.

ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنبن،  رسالة   م (2014وصال عبد الواحد قرطام )  -  9
 جامعة مدينة السادات.

 

10 - Jerman & Hanley : Wrestling for Beginner’s, Contemporary , Books, 
Inc., Chicago, U.S.A.,2000 . 
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