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 لالعبي ضبط وجهة التدريب فى ضوء بعض المتغيرات الفسيولوجية 
 فى المصارعة الحرة   المرحلة الثالثة 

 م.د محمود السعيد راوى حسن  1                                        
 : المقدمة ومشكلة البحث

ات على الجسم  أن المصارعة الحرة للهواة أحد أنماط المصارعة التى يسمح فيها بتطبيق المسك
عالية من األعداد نظرا لطبيعة  رجة ككل بما فى ذلك الرجلين ، كما أنها من الرياضات التى تتطلب د 
 ( 38:24األداء الذى يتميز بالعديد من المسكات والخطفات والحركات.)

من الرياضات التى تتطلب درجة عالية  الحرة  المصارعة  م(ان  2003مسعد محمود )ويذكر  
  تتميز يتميز بالعديد من المسكات والخطفات،كما    الذيداء  ألنظرًا لطبيعة ا  ني والفنيبد العداد  أل من ا

 (  4:23المستمر فى مستوى الجسم طبقا لمواقف الصراع .) بالتغير
فى  والمتخصصين  الباحثين  من  العديد  باهتمام  تحظ  لم  الحرة  المصارعة  أن  الباحث  ويرى 

ا فى إكساب ممارسيها صفات بدنية متعددة ، األمر الذى  مجالى التدريب والقياس بالرغم من أهميته
خ الى األشارة بان المصارع الذى يمتلك مستوى مرتفع من هذه الصفات  دعى كال من بيتروف  وإمبا 

بجانب األداء الحركى المتميز يستطيع التفوق على منافسه بسهولة فى المباراة وأن يحول هزيمته الى  
   ( 26:  44)( 46  -40:  40).نصر فى أى وقت من المباراة 

الدينيؤكد  و  نصر  واحمد  الفتاح  عبد  العال  توكر(  م  1993)  أبو      Key Tukerوكى 
اندرسون  2000) اوين   ،) واكايوشى    Owen Anderson   (2001 م  كوجى   ،  )  Kojiم 

Wakayoshi   (2001  )أن معدل التنفس والنبض و الحمض المتراكم فى الدم من المؤشرات التى    م
:  38)(    221:   33( )154:3لها يمكن الحكم على التكيف المباشر لألحمال التدريبية . ) من خال
102 ( )35 :60   ) 

الدينيؤكد  و  نصر  واحمد  الفتاح  العال عبد  توكرم(    1993)    أبو      Key Tukerوكى 
اندرسون  2000) اوين   ،) واكايوشى    Owen Anderson   (2001 م  كوجى   ،  )  Kojiم 

Wakayoshi   (2001  )أن معدل التنفس والنبض و الحمض المتراكم فى الدم من المؤشرات التى    م
(  . التدريبية  المباشر لألحمال  التكيف  الحكم على  يمكن  :  38( )221:  33( )154:3من خاللها 

102 ( )35 :60   ) 

 
1

 جامعة بنها  –التربية الرياضية للبنين  بكلية المنازالتنظريات وتطبيقات رياضات مدرس بقسم  
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من   كال  ،بوجادذيف    Oparina (2003 اوبارينا  ويذكر   ) مBojaziev  (2004 ،)م 
أن من أهم مهام القياسات العلمية الرياضية التعرف على مقدرة   م Kitmanov ( 2004)كيتمانوف 

التمثيل الغذائى ( وكذلك انزيمات وهرمونات الجسم    –التنفسى    –الرياضى البدنية ) الجهاز الدورى  
المختلفة كأساس لتشخيص حالته وتقيم قدراته البدنية الخاصة بنوع نشاطه الرياضى باإلضافة إلى  

 (   26-25: 34( )90:  28( )  60: 37) جها فى تقنين األحمال التدريبية.ئ ااستخدام نت
م (، بهاء سالالالالالالمة  2000، محمد عثمان ) م(1997أبو العال عبد الفتاح )من كل  ويؤكد  

إلى أن عملية تقنين األحمال التدريبية تشككككككككككككككل الهيكل للبرام     م(  2004م( ، على جالل ) 2002)
يضككككككعها القائم على العملية التدريبية للوصككككككول    التيالراحة (   –الحجم    –التدريبية من حيث ) الشككككككدة  

بالعبيه إلى التكيف الفسككككككككككككيولوجى، فاذا كان مسككككككككككككتوى األحمال التدريبية مناسككككككككككككب لقدرات وإمكانات 
الرياضكككككى تحقق الهدف منه أم اذا كان مقدار األحمال أقل لم يتحقق التكيف الفسكككككيولوجى ، وإذا كان  

  (64:1تدريبية غير مناسككككككككككككب نت  عنه تاعيرات سككككككككككككلبية على مسككككككككككككتوى األداء.)لامسككككككككككككتوى األحمال  
(65:18()97:8()10 :218-219   ) 

كال  و  )(م2001)  Horst Wienواين    هورست  منيتفق  البيك  وشيفارد  1984،على  م( 
Shephard Strand (1996)استراند التأعير    م  أساس  على  يقوم  البدنية  بالصفات  االرتقاء  أن 

ريب على النواحى الحيوية للرياضى ومتابعة النبض والضغط أصبح ضروريا وأن تحديد تد الخاص لل
بالطرق  النتائ   قورنت  ما  إذا  كبيرا  تفوقا  أظهر  الوظيفية   االستجابات  عن طريق  الشدة  مستويات 

 (  32:  42( )75:  11() 23:32األخرى. ) 
دة من أهم الوسائل التى تساعد  احويرى الباحث أن أستخدام ردود أفعال أجهزة الجسم الوظيفية و 

القائمين على تقنين الحمل التدريبى المعطى للعملية التدريبية للوقوف على مستوى المصارعين و كذلك 
إعدادهم للمشاركة فى الصراع طبقا لمستوى كفاءاتهم الوظيفية التى تعد مؤشرا على مستوى لياقتهم ،  

 مناسبة .البما يتمشى مع طرق وأساليب ووسائل التدريب 
يتضح لنا أهمية معرفة مدى استجابة أجهزة الجسم المختلفة تحت تأعير  سبق    من خالل ماو 

األحمال التدريبية المتغيرة الشدة من خالل أداء األختبارات الوظيفية قبل التخطيط لبناء البرام  التدريبية  
الحمل التدريبى ووسيلة  ت  المشكلة فى ضرورة وجود معيار تنسب اليه تحديد درجا  تبلورت   من هناو 

لناشىئ   الصراع  طبيعة  لتناسب  التدريبية  األحمال  لتقنين  الوظيفية  االستجابات  أنسب  على  للتعرف 
دراسة العالقة بين تلك االستجابات الوظيفية ومستويات حمل الباحث    المصارعة الحرة للهواة ، لذا رأى

ية حتى نسترشد بأهمية كل منها فى المساهمة  يب تها فى تقنين األحمال التدر مساهم التدريب وأيضا نسبة  
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باألرتقاء بالمستوى الوظيفى والبدنى ومستوى األنجاز المهارى وأيضا الوقاية من األعار السلبية لألحمال 
 التدريبية الغير مقننة. 

 أهداف البحث : 
 : علىلتعرف ى تقنين األحمال التدريبية لناشئ المصارعة الحرة من خالل ايهدف البحث إل

 الفروق بين متوسطات األحمال التدريبية المختلفة فى االستجابات الوظيفية.  -
لناشئ   - التدريبية  األحمال  ومستويات  الوظيفية  االستجابات  بعض  بين  االرتباطية  العالقات 

 . المصارعة الحرة للهواة 

لناشئ المص - التدريبية  الوظيفية مساهمة فى تحديد مستويات األحمال    ةارعأهم االستجابات 
 .لحرة للهواة ا

  : روض البحثف
 توجد فروق بين متوسطات األحمال التدريبية المختلفة فى االستجابات الوظيفية.  -

عالقات إرتباطية بين االستجابات الوظيفية  فى متوسطات األحمال التدريبية المختلفة  توجد   -
 . فى لناشئ المصارعة الحرة 

دالت التنبؤئية فى تحديد مستويات األحمال  اعمال  تختلف نسبة مساهمة االستجابات الوظيفية و -
 .التدريبية لناشئ المصارعة الحرة 

 مصطلحات البحث 

 :  وجهة التدريب
تقنين الحمل التدريبى المعطى طبقا لنوع النشاط المستخدم عن طريق استخدام حمل بدنى  

   *يعمل على تنمية او تثبيت الصفات البدنية الخاصة بالنسشاط الممارس

 :  مرحلة الثالثةالى عبال
  "  الشباب احدى مراحل اللعب فى المصارعة الحرة وهى فئة محددة للعمر وتشمل العبى  

Juniors (18 -20 ) سنة   * 

 :  المتغيرات الفسيولوجية
المرتبطة باألداء الحركى   لالجهزة الحيوية الداخلية و  الوظيفية  االستجابات هى مجموعة من  

التخصص الرياضى  النشاط  وهى)الى  داخل    النبض   -  ق/    نبضة   مجهود بال  النبض   معدلممارس 
  -  ق/كجم  /مللى  النسبى  األكسجين   حجم   -  نبضة /    مللى   الضربة  حجم   -   نبضة /    مللى   األكسجينى
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  عانى   حجم-ق/مللى  المطلق  األكسجين  حجم  -   ق  /لتر  الرئوية  التهوئة  معدل  -   ق  /لتر  القلبى  الدفع
 (*لتر/ مول /ملى الألكتيك ض ماح  نسبة-ق/ مللى المنت  الكربون  اكسيد 

 ككككككككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك 

 تعريف اجرائى*

 البحث : وإجراءاتطرق 
 منهج البحث : 

 . الوصفى لمناسبته لطبيعة البحث المنه   الباحث  ستخدامإ
 مجتمع وعينة البحث : 

القليوبية  ب  بالمدرسككككة الرياضككككية للموهوبين الحرة للهواة المصككككارعة    ناشككككئيشككككمل مجتمع البحث 
سكككككككاسكككككككية من  عينة البحث األ  اختياروقد تم  ، سكككككككنة (  17:  15)عمارهم منأ   اوحر تللمصكككككككارعة والذين ت

من نفس    مصكككككارعين(  5ختيار)إتم  و   مصكككككارع(16وبلغ عددهم)العبي المدرسكككككة الرياضكككككية للموهوبين  
 ستطالعية عليهم.اإل ةجراء الدراسأمجتمع البحث من بهدف 
 :تجانس عينة البحث 

 ( 1جدول ) 
 الوسيطةات يف اإلحصائي للمتغير التوص

 (16ن= )

 المتغيرات م
وحدة  

 القياس 

المتوسط 

 الحسابي 
 الوسيط 

االنحراف 

 المعياري 
 معامل االلتواء 

 - 0.65 0.03 16.07 16.06 سنة العمر الزمنى 1

 - 0.63 0.03 8.07 8.06 سنة العمر التدريبي 2

 0.22 1.21 168.00 167.56 سم الطول   3

 0.85 2.13 68.00 68.56 كجم الوزن   4

 - 0.28 6.18 266.00 265.19 وات الكفاءة البدنية 5

 مات حصككككككر انن جميع قيم االلتواء للمتغيرات المختارة قيد البحث قد أ( 1يتضككككككح من جدول )
 . فى المتغيرات الوسيطة أفراد عينة البحث  إعتدالية بيانات  يعنىمما ( 3±)بين 

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
قة وكذلك المراجع العلمية لتحديد  للبحوث والدراسككككككككككات السككككككككككاب  قام الباحث بدراسككككككككككة مسككككككككككحية

المتغيرات الوظيفية التى يمكن عن طريقها الحكم على شكككككككككدة حمل التدريب ، وكذا تحديد مسكككككككككتويات  
(، محمد  11م ()1984على البيك )األحمال التدريبية وقد أسكككككفرت نتائ  هذه الدراسكككككة اتفاق كال من  

( ،أحمد خاطر 3م ( )2003نصالالالالالالر الدين)  العال عبد الفتاح وأحمد ( ، أبو 16م( )1991وبى )ر ال
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(  25م( )  1998(، مفتى ابراهيم )1م( )1997( أبوالعال عبالد الفتالاح )4م( )1996وعلى البيالك )
م(  1999(، بسالالطويسالالى احمد )21م( )1998( ، محمد نصالالر الدين )14م()1993محمد عالوى)

 العمل داخل البحث . ت على تحديد أليا (7)
 : مستويات األحمال التدريبية  : أوالا 

 حمل التدريب اآلقل من األقصى  -حمل التدريب األقصى         
 حمل التدريب البسيط -حمل التدريب المتوسط         

 االستجابات الوظيفية :ثانياا : 
 نبضة  /النبض األكسجينى مللى  - ق /معدل النبض )مجهود( نبضة  -
 ق/كجم  /ألكسجين النسبى مللىم احج- نبضة  /الضربة مللى   محج-
 ق  /معدل التهوئة الرئوية لتر- ق  /الدفع القلبى لتر-
 ق/حجم ثانى اكسيد الكربون المنتج مللى- ق/حجم األكسجين المطلق مللى-
  لتر/مول   /نسبة حامض الألكتيك ملى-

 األجهزة المستخدمة:
 للجسم.الكلي  الطول  جهاز الرستاميتر لقياس   •
 قياس الوزن.ميزان طبي ل •

 زمن .  ألقربساعة إيقاف   •

   الوظيفية.  لقياس المتغيرات  COSMEDإنتاج شركة     Quark Cpetجهاز  •

 Accusport  جهاز األكيوسبورت لقياس تركيز حامض الالكتيك فى الدم  •

 االختبارات المستخدمة:
 كجم(   /إختبار نوفاكى )وات

 (257:21)( 79-77:31)وات(   إختبار الكفاءة البدنية )

يتم تطبيق األختبكار على الكدراجكة األرجومتريكة بحيكث يقوم المصككككككككككككككارع بكالتبكديكل على الكدارجكة 
ق  10ق تقريبا عم يحصككل المصككارع على  /ن 140:120ق( بحيث يكون النبض منحصككر بين  6لمدة )

لمككككد  الككككدراجككككة مرة أخرى  يعككككاود اآلداء على  عم  بحيككككث يكون النبض من6ة)راحككككة  حصككككككككككككككر بين  ق( 
م تسككجيل معدل نبض القلب والطاقة المنتجة لكل مرة ويتم الحصككول على  ا عم يتق تقريب/ن170:150

 مستوى الكفاءة البدنية للمصارع من خالل تطبيق المعادلة التالية:
) )((

)(
)(
)(
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 الدراسة االستطالعية : اوأل 
على   7/2019/ 12ىوحت   2019/    7 /  6جراء دراسة استطالعية خالل الفترة  أ قام الباحث ب

كد من صالحية  أواستهدفت هذه الدراسة الت  األساسية( من خارج العينة  5العينة االستطالعية وعددهم )
 وطريقة ضبط وتقنين األحمال التدريبية . جهزة المستخدمة ألدوات واألا

 :ساسية ألثانيا : الدراسة ا
ل فى معمم  7/2019/ 22لى  م إ  7/2019/   20ن  فى الفترة م   الدراسة األساسية   إجراء  تم  

بتحديد شدة  الباحث  قام  الزقازيق ،حيث  للبنين جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  الفسيولوجية  القياسات 
  كجم( وتعتمد على قياس وزن المصارع لتحديد األحمال /  األحمال التدريبية وفقا لطريقة نوفاكى )وات 
كجم( فأننا نبدأ بحمل   70ارع )وزن المص  د ميل, فإذا كانالتدريبية التى سوف يتم تنفيذها على التري

ق( يتم    2ق( وكل )  2وات / كجم( ولمدة ) 1وات( لكل كجم من وزن الجسم )   1وات( أي)  70مقداره )
,  5الدقيقة ) وات( وفى 160=    4,  3وات / كجم( ليصبح الحمل فى الدقيقة  ) 1زيادة الحمل أيضًا )

 حمل يمكن أداءه. ل الفرد إلى أقصى رج فى زيادة الحمل حتى يصوات(، وهكذا يتم التد  240=   6

 عالجة اإلحصائية:الم
 :التاليةاستخدم الباحث فى معالجته اإلحصائية لبيانات العينة الطرق اإلحصائية 

 

 الوسيط - المتوسط الحسابي.  -
 االنحراف المعياري.  -

 معنوى أقل فرق  -
 االلتواء  -

 تحليل التباين  -
 االرتباط  وفةمصف - قى لألنحدار التحليل المنط -

 : عرض النتائج ومناقشتها
 : عرض النتائج

إلي نتائ  التحليل اإلحصككائي تم عرن نتائ  البحث  واسككتناداً  من خالل عنوان البحث وهدفه
 من خالل الجداول التالية:
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 ( 2جدول)
 طالبسيط والمتوسلحمل بعد اتوصيف عينة البحث في شدة األحمال التدريبية واالستجابات الوظيفية 

 16ن = 

( الجدول  من  بين2يتضح  انحصر  االلتواء  معامل  قيم  أن  واالستجابات   ±3 (  الحمل  لشدة 
   الحمل البسيط والمتوسط بعد عينة  الأفراد  إعتدالية بيانات  يعنىمما الوظيفية 

 ( 3جدول)
 بعد الحمل األقل من األقصى واألقصى        حث في شدة األحمال التدريبية واالستجابات الوظيفيةينة البعتوصيف 

    16ن =   

( الجدول  من  بين± 3يتضح  انحصر  االلتواء  معامل  قيم  أن  وا  3(  الحمل  الستجابات لشدة 
 بعد الحمل األقل من األقصى و األقصى .  عينةالأفراد  إعتدالية بيانات  يعنىمما الوظيفية 

 
 
 

وحدة  املتغريات
 القياس

 احلمل املتوسط احلمل البسيط
 االلتواء االحنراف الوسيط املتوسط االلتواء االحنراف الوسيط املتوسط

 0.43 2.13 147.50 148.13 - 0.37 2.48 71.00 70.44 وات شدة احلمل
 - 1.86 5.10 156.00 155.31 - 0.36 2.24 126.00 125.94 ق نبضة / ) جمهود ( معدل النبض

 - 0.73 1.81 32.00 31.06 - 0.14 2.14 25.00 25.19 ملي / نبضة حجم الضربة
 - 1.77 0.61 11.95 11.88 - 0.58 0.24 8.95 8.96 2لرت / ق الدفع القليب

 - 1.30 0.66 27.65 27.58 - 1.25 0.52 25.76 25.72 ملي / نبضة النبض االكسجيين
 0.97 64.78 2,746.33 2,758.82 0.97 64.78 2,446.33 2,458.82 ملي / ق حجم األكسجني املطلق

 - 0.88 0.58 22.45 22.49 0.36 0.40 13.60 13.62 ملي /ق الكربون حجم ثاني أكسيد
 - 1.89 0.81 28.51 28.32 - 0.44 0.39 26.51 26.51 ق/كجم/ملي حجم األكسجني النسيب

 0.48 0.09 1.40 1.42 0.40 0.07 1.25 1.29 لرت / ق ئويةمعدل التهوية الر
 2.53 0.11 4.46 4.47 - 3.70 0.24 3.25 3.19 ملي مول/ لرت نسبة الالكتيك

وحدة  املتغريات
 القياس

 األقصىاحلمل  األقل من األقصى احلمل
 االلتواء االحنراف الوسيط املتوسط االلتواء االحنراف الوسيط املتوسط

   0.96   5.67   308.00   308.50 - 1.91   9.97   226.00   224.00 وات ملاحل شدة

   0.03   3.59   206.00   205.94 - 1.09   5.20   185.00   183.50 نبضة / ق ) جمهود (معدل النبض

   0.02   2.34   43.00   43.50 - 0.22   2.09   35.00   35.31 ملي / نبضة حجم الضربة

 - 2.00   0.51   16.58   16.54 - 1.31   0.29   13.92   13.76 2ق لرت / الدفع القليب

 - 1.12   0.34   33.65   33.70   0.91   0.99   30.76   30.83 نبضةملي /  النبض االكسجيين

   0.69   68.75   3,246.33   3,264.22   1.33   65.70   2,982.00   2,999.65 ملي / ق حجم األكسجني املطلق

 - 2.28   2.31   34.24   33.45 - 0.92   1.03   28.28   28.01 ملي /ق ونحجم ثاني أكسيد الكرب

   0.20   0.87   34.51   34.52   0.20   0.87   30.51   30.52 ق/كجم/ملي حجم األكسجني النسيب

   0.19   0.06   1.72   1.73   0.28   0.06   1.54   1.56 لرت / ق معدل التهوية الرئوية

 - 1.22   0.56   7.83   7.52   0.83   0.21   6.18   6.29 ملي مول/ لرت نسبة الالكتيك
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 ( 4) جدول
 تحليل التباين بين المستويات األربعة لألحمال التدريبية واالستجابات الوظيفية 

 =  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوي معنوية 
(  0.05( وجود فروق ذات داللة إحصكككككائية عند مسكككككتوي معنوية )4رقم )  يتضكككككح من الجدول

،حيث أن قيمة ف المحسككوبة أكبر من قيمة ف الجدولية فى المتغيرات قيد الدراسككة لذا   القياسككات بين  
 .(L. S. D فرق معنوى )سوف يقوم الباحث بتوجيه الفرق عن طريق حساب اقل 

 ( 5جدول )
 يفية لتدريبية فى االستجابات الوظالفرق بين متوسطات األحمال ا

 أقصي  أقل من  متوسط  يطبس المتوسط  القياسات  المتغيرات 

 شدة احلمل
 )وات(

 * 238.06 * 153.56 * 77.69   بسيط

 * 16.37 * 75.87    متوسط 

 * 84.50     أقل من 

      أقصي 

مستوى  

 الداللة 
 قيمة ف 

متوسط مجموع  

 المربعات 
 مجموع المربعات 

درجة  

 الحرية 

  درمص

 باين الت
 المتغيرات 

 4683.271 دالة 
 شدة احلمل بني القياسات 3 499631.797 166543.932

 داخل القياسات 60 2133.688 35.561 )وات( 

 1086.206 دالة 
 (هود)جمالنبض معدل  بني القياسات 3 57748.797 19249.599

 داخل القياسات 60 1063.313 17.722 نبضة / ق  

 215.146 دالة 
 حجم الضربة بني القياسات 3 2848.672 949.557

 داخل القياسات 60 264.813 4.414 مللي / نبضة 

 840.345 دالة 
 الدفع القليب بني القياسات 3 488.315 162.772

 داخل القياسات 60 11.622 194. لتر / ق 

 442.721 دالة 
                                   األكسجيينالنبض  بني القياسات 3 597.021 199.007

 داخل القياسات 60 26.971 450. مللي / نبضة 

 432.716 دالة 
 حجم األكسجني املطلق بني القياسات 3 5658314.458 1886104.819

 داخل القياسات 60 261525.306 4358.755 مللي / ق 

 665.041 دالة 
 ون املنتج د الكربني أكسيثا حجم بني القياسات 3 3437.707 1145.902

 داخل القياسات 60 103.383 1.723 ق مللي /

 329.279 دالة 
 حجم األكسجني النسيب بني القياسات 3 571.797 190.599

 داخل القياسات 60 34.730 579. مللي /كجم /ق 

 115.270 دالة 
 معدل التهوية الرئوية بني القياسات 3 1.692 564.

 داخل القياسات 60 294. 005. لتر / ق 

 555.362 دالة 
 نسبة حامض الالكتيك بني القياسات 3 176.485 58.828

 داخل القياسات 60 6.356 106. مللى مول/ لتر
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 (جمهودالنبض )معدل 
 نبضة / ق

 * 80.00 * 57.56 * 29.37   بسيط
 * 50.62 * 28.19    متوسط 

 * 22.44     أقل من 

      أقصي 

 

 حجم الضربة
 مللي / نبضة

 

 *18.31 *10.12 *5.87   بسيط
 * 12.44 * 4.25    متوسط 

 * 8.19     أقل من 

      أقصي 

 الدفع القليب
 لرت / ق
 

 *7.58 *4.80 *2.92   بسيط
 * 4.67 * 1.88    متوسط 

 * 2.79     أقل من 

      أقصي 

 نبض االكسجيينلا
 مللي / نبضة

 *7.97 *5.11 *1.86   بسيط
 *6.11 *3.25    متوسط 
 * 2.87     أقل من 

      أقصي 

 حجم األكسجني املطلق
 مللي / ق

 *805.39 *540.83 *300.00   بسيط
 *505.39 *240.83    متوسط 

 *264.56     أقل من 

      أقصي 

حجم ثاني أكسيد 
 ج مللي / قالكربون املنت

 *19.83 *14.39 *8.87   بسيط
 * 10.96 * 5.52    متوسط 

 * 5.44     أقل من 

      أقصي 

 حجم األكسجني النسيب
 مللي /كجم /ق

 *8.01 *4.01 *1.81   بسيط
 * 6.20 * 2.20    متوسط 

 * 4.00     أقل من 

      أقصي 

 معدل التهوية الرئوية
 لرت / ق

 *0.44 *0.27 *0.13   بسيط
 .*30 *013    متوسط 

 * 0.17     أقل من 

      أقصي 

 نسبة حامض الالكتيك
 مللى مول/ لرت

 *4.33 *3.10 *1.28   بسيط
 * 3.05 * 1.81    متوسط 

 * 1.23     أقل من 

      أقصي 

متوسكككككطات األحمال التدريبية  ( وجود فروق داللة إحصكككككائية  بين  5م )يتضكككككح من الجدول رق
 تجابات الوظيفية.فى االس
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 ( 6)  جدول
 البسيطللحمل  الوظيفية( االستجاباتاالرتباط بين متغيرات الدراسة )معامالت 

( الجدول  من  متغيرا6يتضح  بين  االرتباط  بمعامالت  والخاص  الدراسة  (  )االستجابات ت 
 0,05الوظيفية ( والحمل البسيط وجود معامالت ارتباط دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 

 ( 7جدول )
 تحليل االنحدار لالستجابات الوظيفية للحمل البسيط 

 نسبة  

 المساهمة 

 قيمة ف 

 المحسوبة 

قيمة ت  

 المحسوبة 

 الخطأ  

 المعياري

معامل االنحدار  

 الجزئي 
 المتغيرات 

 شدة الحمل  158.9 138.5 0.81 0.19 0000

 معدل النبض ) مجهود (  0.1118 0.5321 0.32 0.312 0.012

 حجم الضربة  1.872 - 3.228 0.38 - 1.30 0.07

 الدفع القلبي  1.679 4.632 0.28 8.89 0.123

 النبض االكسجيني  1.226 - 4.327 0.27 - 7.07 0.079

 م األكسجين المطلق جح 0.0002 0.0211 0.06 6.86 0.008

 حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج  1.842 2.22 0.76 0.80 0.034

 حجم األكسجين النسبي  0.087 - 2.66 0.05 - 6.64 0.0.20

 ية معدل التهوية الرئو 56.37 - 84.33 0.72 - 10.61 0.410

 نسبة الالكتيك  2.629 - 8.45 0.358 - 2.55 0.200

  0.865                     إجمالي نسبة المساهمة

ان اكثر االسكككككككتجابات مسكككككككاهمة فى درجة الحمل البسكككككككيط هى معدل (   7يوضكككككككح الجدول )  
ة  ( ،عم يليه نسكككككككككككب 0.123( ويليه الدفع القلبي بنسكككككككككككبة مسكككككككككككاهمة )0.410التهوية الرئوية حيث بلغ )
سككاهمت فى درجة   بالذكر أن هذه االسككتجابات الوظيفية(، والجدير 0.200الالكتيك بنسككبة مسككاهمة )

نسبة 
 الالكتيك

معدل 
التهوية 
 الرئوية

حجم 
األكسجني 

 النسيب

حجم ثاني 
أكسيد الكربون 

 املنتج

 حجم
كسجني األ

 املطلق

النبض 
 األكسجني

 الدفع القليب
حجم 

 الضربة

معدل 
 (جمهود)ضالنب

 املتغريات

 النبض ) مجهود ( دلمع  0.524 0.622 0.395 0.289 0.374 0.608 0.365 0.381

 حجم الضربة    0.451 0.302 0.267 0.318 0.200 * 0.631 0.518

 دفع القلبي لا    0.259 0.462 0.210 0.328 0.374 0.308

 النبض االكسجيني     0.413 0.504 0.433 0.320 0.432

 المطلق  األكسجينحجم        0.561 0.528 0.388 0.278

 م ثاني أكسيد الكربون المنتج جح       0.461 0.394 0.378

 حجم األكسجين النسبي         0.387 0.258

 معدل التهوية الرئوية          0.290

 الالكتيك  بةنس          
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( وبذلك تصكبح المعادلة التنبؤية لدرجة الحمل البسكيط لناشكئي  0.865البسكيط بنسكبة مسكاهمة ) الحمل
 المصارعة بداللة االستجابات الوظيفية كما يلي : ك 

+    0.0002+    1.23  – 1.67+   1.87 –  0.112+   158درجة حمل التدريب البسيط = 
1.84  -0.09    -56.37 - 2.63 

 ( 8 ) جدول
 المتوسطللحمل  الوظيفية( االستجاباتمعامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة )

)االستجابات (  8)  الجدولمن    يتضح الدراسة  متغيرات  بين  االرتباط  بمعامالت  والخاص 
 0,05مستوى معنوية  والحمل المتوسط وجود معامالت ارتباط دالة احصائيًا عند  ظيفية (الو 

 ( 9جدول )
 تحليل االنحدار لالستجابات الوظيفية للحمل المتوسط

 نسبة  
 المساهمة 

 قيمة ف 
 المحسوبة 

قيمة ت  
 ة المحسوب

 الخطأ 
 المعياري  

 معامل  
 االنحدار الجزئي 

 املتغريات

 شدة الحمل  174.5 158.7 1.58 0.12 0000

 معدل النبض ) مجهود (  0.0561 - 0.3871 0.29- 0.45 0.054

 حجم الضربة  1.689 2.656 0.71 7.21 0.066

 الدفع القلبي  0.061 2.458 0.08 0.89 0.412

 النبض االكسجيني  1.799 - 7.650 0.43 - 4.63 0.112

 حجم األكسجين المطلق  0.01612- 0.02645 0.74- 18.61 0.009

 حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج  0.863 - 3.456 0.29 - 2.34 0.083

 حجم األكسجين النسبي  0.544 2.587 0.35 0.43 0.048

 معدل التهوية الرئوية  26.65 68.54 0.38 5.77 0.423

 نسبة الالكتيك  1.654 - 5.932 0.258 - 4.79 0.098

  0.856إجمالي نسبة المساهمة                  

نسبة 
 الالكتيك

معدل 
التهوية 
 الرئوية

حجم 
األكسجني 

 النسيب

حجم ثاني 
أكسيد الكربون 

 املنتج

حجم 
األكسجني 

 املطلق

النبض 
 األكسجيين

 الدفع القليب
حجم 

 الضربة

 معدل النبض
 جمهود ( )

 املتغريات

 معدل النبض ) مجهود(   0.356 0.387 0.632 0.347 0.438 0.399 0.397 0.418

 حجم الضربة    0.598 0.557 0.601 0.498 0.422 0.531 0.561

 الدفع القلبي     0.632 0.410 0.325 0.258 0.100 0.132

 النبض االكسجيني      0.549 0.416 0.333 0.287 0.388

 المطلق  حجم األكسجين      0.378 0.450 0.308 0.379

 حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج        0.361 0.397 0.592

 حجم األكسجين النسبي         0.239 0.452

 معدل التهوية الرئوية          0.367

 نسبة الالكتيك          
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( ان اكثر االستجابات مساهمة فى درجة درجة الحمل المتوسط هى هى   9يوضح الجدول )  
( ،عم يليه النبض  0.412( ويليه الدفع القلبي بنسبة مساهمة )0.423معدل التهوية الرئوية حيث بلغ )

  جة (، والجدير بالذكر أن هذه االستجابات الوظيفية ساهمت فى در 0.112نسبة مساهمة ) االكسجيني ب
( وبذلك تصبح المعادلة التنبؤية لدرجة الحمل المتوسط لناشئي  0.856الحمل المتوسط بنسبة مساهمة )

 المصارعة بداللة االستجابات الوظيفية كما يلي : ك  
  –  0.016 -  1.80  – 0.06+   1.69+   0.056  – 174درجة حمل التدريب المتوسط = 

0.86   +0.54    +26.65 - 1.65 
 ( 10)  جدول

 للحمل األقل من األقصى الوظيفية( االستجاباتت االرتباط بين متغيرات الدراسة )مالمعا

الجدوليتضح   )االستجابات (  10)  من  الدراسة  متغيرات  بين  االرتباط  بمعامالت  والخاص 
 0,05وجود معامالت ارتباط دالة احصائيًا عند مستوى معنوية والحمل األقل من األقصى ( وظيفيةال

  

نسبة 
 الالكتيك

معدل 
التهوية 
 الرئوية

حجم 
األكسجني 

 النسيب

حجم ثاني 
أكسيد الكربون 

 املنتج

حجم 
األكسجني 

 املطلق

النبض 
 االكسجيين

 الدفع القليب
حجم 

 الضربة

 معدل النبض
 جمهود ( )

 املتغريات

 معدل النبض)مجهود (   0.548 0.698 0.392 0.360 0.384 0.489 0.589 0.508

 حجم الضربة    0.482 0.368 0.541 0.402 0.370 0.269 0.578

 الدفع القلبي     0.487 0.484 0.408 0.490 0.065 0.431

 النبض االكسجيني      0.533 0.489 0.432 0.482 0.390

 المطلق  حجم األكسجين      0.477 0.552 0.571 0.480

 حجم ثاني أكسيد الكربون المنتج        0.402 0.389 0.485

 حجم األكسجين النسبي         0.410 0.497

 معدل التهوية الرئوية          0.633

 نسبة الالكتيك          
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 ( 11جدول )
 تحليل االنحدار لالستجابات الوظيفية للحمل األقل من األقصى 

( ان اكثر االسكككككككتجابات مسكككككككاهمة فى درجة األقل من األقصكككككككى هى    11يوضكككككككح الجدول )  
( ،عم يليه  0.129( ويليه النبض االكسجيني بنسبة مساهمة )0.375معدل التهوية الرئوية حيث بلغ )

سككاهمت فى (، والجدير بالذكر أن هذه االسككتجابات الوظيفية  0.121الالكتيك بنسككبة مسككاهمة )  نسككبة
( وبذلك تصكككككككبح المعادلة التنبؤية لدرجة 0.846مل األقل من األقصكككككككى بنسكككككككبة مسكككككككاهمة )درجة الح

الحمل األقل من األقصكككككككى لناشكككككككئي المصكككككككارعة بداللة االسكككككككتجابات الوظيفية كما يلي : درجة حمل 
  0.43 –  0.0002+    1.78 –  1.59+   0.15+    0.08 –  266ب األقل من األقصكى  =  التدري
 +0.24  -  2.36  - 1.85 

 

  

 نسبة
 المساهمة  

 قيمة ف 
 محسوبة ال

قيمة ت  
 المحسوبة 

 الخطأ  
 المعياري

 معامل  
 االنحدار الجزئي 

 المتغيرات 

 شدة احلمل 266.5 257.5 0.97 0.10 000

 معدل النبض ) جمهود ( 0.0764 - 0.587 0.12 - 0.51 0.068

 حجم الضربة 0.148 1.963 0.08 2.35 0.009

 الدفع القليب 1.587 3.847 0.48 4.69 0.096

 النبض االكسجيين 1.781 - 3.717 0.38 - 5.80 0.129

 ألكسجني املطلقحجم ا 0.00019 0.0293 0.05 0.30 0.006

 حجم ثاني أكسيد الكربون املنتج 0.428 - 2.408 0.23 - 1.49 0.084

 حجم األكسجني النسيب 0.238 3.29 0.05 1.89 0.090

 معدل التهوية الرئوية 2.36 - 30.14 0.08 - 9.00 0.375

 نسبة الالكتيك 1.852 - 3.848 0.38 - 1.21 0.121

  0.846         إجمالي نسبة المساهمة         
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 ( 12جدول) 
 للحمل األقصى الوظيفية( االستجاباتمعامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة )

الجدول)   من  االرتباط (  12يتضح  بمعامالت  )االستجابات   والخاص  الدراسة  متغيرات  بين 
 0,05وجود معامالت ارتباط دالة احصائيًا عند مستوى معنوية   والحجم األقصىالوظيفية ( 

 ( 13جدول)
 تحليل االنحدار لالستجابات الوظيفية للحمل األقصى

نسبة  
 اهمة المس

 قيمة ف 
 المحسوبة

قيمة ت  
 المحسوبة

 المعياري الخطأ 
معامل االنحدار  

 الجزئي 
 المتغيرات

 شدة احلمل 5.74 - 511.0 0.88 - 1.42 000

 معدل النبض ) جمهود ( 0.1869 - 0.532 0.45 - 0.521 0.005

 حجم الضربة 2.848 - 3.820 1.65 - 1.13 0.093

 الدفع القليب 8.74 - 4.220 1.58 - 2.870 0.099

 النبض االكسجيين 4.065 - 4.875 0.78 - 0.963 0.096

 حجم األكسجني املطلق 0.0198 0.0356 0.54 3.894 0.009

 حجم ثاني أكسيد الكربون املنتج 0.967 3.654 0.36 0.0752 0.095

 حجم األكسجني النسيب 0.921 - 3.846 0.29 - 0.045 - 0.090

 معدل التهوية الرئوية 7.55 - 32.22 0.27 - 0.066 - 0.425

 يكنسبة الالكت 7.895 6.488 0.90 0.840 0.087

  0.832إجمالي نسبة المساهمة                 

( ان اكثر االسكككتجابات مسكككاهمة فى درجة األقصكككى هى معدل التهوية    13يوضكككح الجدول ) 
( ،عم يليه النبض االكسككجيني  0.099( ويليه الدفع القلبي بنسككبة مسككاهمة )0.425الرئوية حيث بلغ )
ه االسككككتجابات الوظيفية سككككاهمت فى درجة الحمل (، والجدير بالذكر أن هذ 0.096بنسككككبة مسككككاهمة )

( وبذلك تصككككبح المعادلة التنبؤية لدرجة الحمل األقصككككى لناشككككئي  0.832بنسككككبة مسككككاهمة )األقصككككى  
 المصارعة بداللة االستجابات الوظيفية كما يلي : ك 

نسبة 
 الالكتيك

معدل 
التهوية 
 الرئوية

حجم 
األكسجني 

 النسيب

حجم ثاني 
 أكسيد الكربون

 املنتج

حجم 
األكسجني 

 املطلق

النبض 
 االكسجيين

 الدفع القليب
حجم 

 الضربة

 لنبض معدل ا
 (جمهود)

 املتغريات

 معدل النبض ) جمهود (  0.636 0.428 0.387 0.458 0.396 0.389 0.286 0.398

 حجم الضربة   0.569 0.460 0.389 0.519 0.364 0.532 0.449

 الدفع القليب   0.582 0.501 0.546 0.537 0.269 0.155 0.599

 سجييناالكالنبض      0.586 0.388 0.330 0.382 0.250

 حجم األكسجني املطلق      0.189 0.389 0.458 0.377

 حجم ثاني أكسيد الكربون املنتج       0.558 0.538 0.369

 حجم األكسجني النسيب        0.418 0.244

 ئويةمعدل التهوية الر         0.420

 نسبة الالكتيك         
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+    3.09  –  8.47   -  2.80   -  0.190  –  537  -التككدريككب االقصككككككككككككككي =    درجككة حمككل
0.0121  +0.93 -  0.83  -  6.2  +7.69 

 مناقشة النتائج وتفسيرها : 
 ناقشة الفرض األول :م

( وات بالنسكككبة للحمل البسكككيط بينما  71.61( أن شكككدة الحمل كانت )  3،  2يشكككير الجدول ) 
(وات بينما كانت 221.85نت للحمل األقل من األقصككى )(وات وكا147.62كانت للحمل المتوسككط )

التريد ميل باسككككككتخدام  لعينة قيد البحث بناء على وزن الجسككككككم على  (وات ل305.13للحمل األقصككككككى )
 اختبار نوفاكى )وات|كجم (

أن الحمل المنخفض الشدة م( نقال عن بالتونف  2012حيث يشير أبو العال عبد الفتاح )
% والحمل األقل من األقصككككى بين    60:40ما يتراوح الحمل المتوسككككط بين  % بين  25:15يتراوح من 
 (88:  2) لتعب الكامل.ما يمكن أن يصل الحمل األقصى إلى مرحلة ا% بين 75:60

ويرى البكاحكث أنكه كنتيجكة لألحمكال التكدريبيكة المتغيرة فى شككككككككككككككدتهكا ودرجكاتهكا ، تلعكب دورا هكاما  
، فنجد مثال أن متوسكككط معدل النبض بعد أداء الحمل البسكككيط فى التأعير على أجهزة الجسكككم الوظيفية

لمتوسككككككككط حتى وصككككككككل إلى بعد أداء الحمل ا  156.31ق بينما وصككككككككل إلى ن|  126.88كان مقداره 
 ن|ق بعد أداء الحمل األقصى . 204.0

فكلما إرتفعت درجة الحمل زادت درجة التعب والتغيرات المرتبطة بالجسكككككككككككم مما يتطلب مزيدا 
أخرون (، ونعيم فوزى و 8م()2000ت إستعادة الشفاء ، وهذا يتفق مع كال من بهاء سالمة )من عمليا

( وأبو العال عبكككد الفتكككاح  43م ()2004)stefanon at all( وسككككككككككككككتيفكككانون واخرون  26م()2004)
 (.17م()2014( محمد عبد الظاهر )2()2012)

ويات االربعة لألحمال ( وجود فروق دالة احصككككائيا بين المسككككت4،5كما يتضككككح من الجدول ) 
 ولصالح الحمل األقصى.التدريبية واالستجابات الوظيفية لناشئ المصارعة الحرة ،

لى أن اسكككككككككتمرار المصكككككككككارع في األداء وتأعير األحمال التدريبية المتغيرة  ويعزو الباحث ذلك إ
ات األكسككككككككدة ويكون األحتياج إلى األكسككككككككجين فى العضككككككككالت العاملة أكثر، بالتالى تزداد نوات  عملي

م(  2000بهاء سالالالالالالالمة ) فتحدث اسككككككككككتجابات وتغيرات فى وظائف الجهاز الدورى و يتفق هذا مع  
(،   37م()  2003)  oparinaأوبالارينالا  (،  36م()  2003) kostovواخرون  ( وكوسالالالالالالالالالتوف   8)

التككدريبيككة تحككدث عككدة تغيرات فى أنككه لزيككادة وتغير االحمككال    (34م()2004)kitmanv كيتمالانوف  
 تكيف الجسم على تلك األحمال . معدالت استجابات وظائف الجسم المختلفة كنتيجة ل
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أن اى نشككككككككاط بدنى يودى الى اسككككككككتجابات وظيفية    مbompa  (1999)بومبا  حيث يشككككككككير  
لكثكافكة ( ا –الحجم  –وحيويكة بنكاء على مكونكات الحمكل التكدريبى وكلمكا زاد الحمكل التكدريبي ) الشككككككككككككككدة  

 (188:29أدى الى زيادة االستجابات الوظيفية الناتجة.) 
بينما ارتفع حجم    204.0:  126.88اليه النتائ  حيث زاد معدل النبض من  وهذا ما تشكككككككير  

لتر | ق حيث   16.06:  8.95مللى|نبضكككة  وكذلك زاد الدفع القلبى من    42.08:   25.08الضكككربة  
حتى أكثر   14م( أن معدل التنفس يزداد من 2003ر الدين )نصككككككأشككككككار أبو العال عبد الفتاح واحمد  

 (220-205:  3مرة ) 30من 
مللى   33.05بعد إداء الحمل البسككككككككككيط  :25.67ووصككككككككككل النبض االكسككككككككككجينى الواحدة من 
( نقال عن فاينك  17م()2014محمد عبد الظاهر )|نبضككككة بعد أداء الحمل االقصككككى ويتفق ذلك مع 

Weineck   يزداد النبض االكسككككجينى حتى يصككككل الى أعلى    ةدة االحمال التدريبيياحيث اشككككار انه بز
الحمل االقصككككككى وكلما زاد النبض االكسككككككجينى دل ذلك على زيادة قدرة الجهاز الدوري قيمة بعد أداء  

 والتنفسي على االقتصاد فى العمل .     
لى|ق بعد مل  2421.4ام بالنسكككبة  لحجم االكسكككجين المطلق فقد اسكككتهلكت عينة البحث  من  

تضككح انه كلما زاد شككدة مللى|ق بعد أداء الحمل االقصككى ، حيث ي  3225.6أداء الحمل البسككيط الى 
 الحمل زاد احتياج الجسم الى االكسجين ،

(و ابو العال عبالد الفتالاح واحمالد نصالالالالالالالالالر الالدين 9م()2002بهالاء سالالالالالالالالالالمالة )وهكذا يتفق مع  
،   4400ء الحمل االقصكككى يصكككل الى داأن حجم االكسكككجين المطلق المسكككتهلك بعد ا  (3م()2003)

ه بزيادة االحمكال التكدريبكة يزداد اسككككككككككككككتهال  أنك  (28م()2004) bojadziev بودجاردزيف  كمكا ذكر  
مللى |ق بعد اداء الحمل   13.59االكسكككككككجين ، بينما  وصكككككككل حجم عاني اكسكككككككيد الكربون المنت  من  

وجود عالقة بين حجم التهوية  ل مللى |ق بعد اداء الحمل االقصكككككككككى ويرجع هذا  33.65البسكككككككككيط الى 
 لمنت  .الرئوية واستهال  االكسجين وعانى اكسيد الكربون ا

مللى كجم ق بعد اداء 26.55بينما وصككككل حجم االكسككككجين النسككككبى المسككككتهلك لعينة البحث 
محمد  مللى |كجم |ق بعد أداء الحمل االقصككككككى وقد أشككككككار   34.35الحمل البسككككككيط بينما اسككككككتهلكت  

إلى أن حجم االكسككككجين النسككككبى المسككككتهلك يرجع إحتالفه   م (2000 عبد الفتاح )عالعالوى ،ابو ال
 (.310- 306: 15وزن الجسم ويقل للذكور عن االناث ) إلى

لتر|ق حتى وصككككككككككل الى   1.31وكان معامل التهوية الرئوية بعد اداء الحمل البسككككككككككيط مقداره 
ية الى قدرة الجسم على االقتصاد فى هو لتر |ق بعد اداء الحمل االقصى حيث يشير معامل الت  1.76
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الكسكككككككجين الالزم للعضكككككككالت وتزيد قمته باالرتفاع بالحمل  عملية التنفس بأخذ اقل كمية هواء لتوفير ا
م( حيث ان معامل التهوية زاد بزيادة  1992) andreas nickelوهذا يتفق مع دراسكككة اندرياس نيكل  

 (17: 27االحمال التدريبية.)
مللى |مول |لتر بعد   3.27تركيز حامض الالكتيك فى الدم وصككككلت الى   نسككككبةبينما نجد ان  

 بعد اداء الحمل االقصى . 8.57لبسيط حتى وصلت نسبة تركيزه الى اداء الحمل ا
أن اختالف شكككككككككككدة الحمل تجعل تراكم حمض الالكتيك يزيد م(  2006محمد القط )  ويشكككككككككككير

الى اقصكى مسكتوى له عند نهاية التمرين   يصكل  أضكعاف مسكتوياته فى الراحة كما أنه  4:2بمعدل من  
 (   34 – 32:  20حتى االنها  .)

 الفرض الثانى : مناقشة
( والخكككاصككككككككككككككككة بمعكككامالت االرتبكككاط بين متغيرات  6،8،10،12يتضككككككككككككككح من الجكككداول رقم )

االسككككتجابات الوظيفية قيد البحث لمسككككتويات األحمال التدريبية األربعة ) البسككككيط ، المتوسككككط ، األقل 
 ألقصى ، األقصى ( لناشئ المصارعة وجود عالقة دالة بينهما .من ا

الت االرتباط )االسكككتجابات الوظيفية( للحمل المتوسكككط لناشكككئ المصكككارعة  فنجد أن أعلى معام
كانت معدل النبض و حجم األكسككككككجين المسككككككتهلك ومعامل التهوية الرئوية وهى عالقة طردية ، بينما  

يرات االسكككتجابات الوظيفية فى الحمل األقصكككى لناشكككئ المصكككارعة  متغ  نجد أن معامالت االرتباط بين
االرتباط لحجم الضكككككككككربة والدفع القلبى والنبض االكسكككككككككجينى وحجم االكسكككككككككجين  كانت أعلى معامالت 

المسككككككتهلك والنسككككككبي وعاني أكسككككككيد الكربون المنت  وايضككككككا وجود عالقة طردية دالة فى االسككككككتجابات  
 الوظيفية. 

المصككككككككارع عند بداية العمل العضككككككككلي ) المجهود البدني ( يحتاج الى   ك إنويعزو الباحث ذل
ذلكك فسككككككككككككككتجيكب معظم األجهزة الوظيفيكة كنتيجكة لألحمكال التكدريبيكة التى يواجههكا، فمثال طكاقكة للقيكام بك

يتصككككاعد مسككككتوى الحد اآلقصككككى السككككتهلك األكسككككجين مع تقدم الحمل ، ، حيث نجد أيضككككا زيادة فى 
ة والذى نحصككككل منهم على الدفع القلبى وتسككككتمر هذه العالقة الطردية ، لضككككربمعدل النبض و حجم ا

عتمد على الآلكتيك فى الدم كمؤشكككر جيد لتحمل االداء للمصكككارع ويتضكككح ذلك من عالقة  ويمكن أن ي
 و تركيز حامض الالكتيك . vo2maxنسبة ال

( 17( )م2014(، محمالد عبالد الظالاهر)   20م( )2006محمالد القط )وتتفق هكذه النتكائ  مع  
باط طردى على وجود إرت  .Merle L. Foss & Steven J.Keteyianنقال عن ميرل وسالتيفن  

   بين المتغيرات الوظيفية للجهاز الدورى والتنفسى.
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انه تنت  تغيرات فى  م (1999م(، محمد القط )  1998غازى يوسال  )حيث يشككير كال من 
 يبية لتدر وظائف الجسم المختلفة لتكيف الجسم على األحمال ا

(18،19:12 ()19  :243) 
 powers Hawleyهولى   م(، وباورز1990) Dobson دوبسالالالالالالون  كما يتفق كال من 

م( وبيتر  2001) kojy wakayoshiم( ،وكوجى واكايوشالالالالى  2000م( وبهاء سالالالالالمة )1996).
أن االسككككتجابات الوظيفية من    م(2015م(،أحمد شالالالعراوى )2002)peter hanssen 0هانسالالالين  

الكم الكبكرامك   الكقكيكككككككاسكككككككككككككككككككككات  وتكقكيكيكم  الكتكككككككدريكبكيكككككككة  االحكمكككككككال  لشكككككككككككككككككككككدة  ككمكؤشكككككككككككككككرات  سكككككككككككككككتكخكككككككدمكككككككة 
 (105:5()15:39()200: 35()   98-82: 8()101:41()71:30التدريبية.)

أن أسكككتخدام معامل فسكككيولوجيا  مowen Anderson   (2001  ) أوين أندرسالالون  ويوضكككح  
عبر عن مسككتوى الجهد  دريبة بواسككطة االسككتجابات الوظيفية التى تالرياضككة فى تقنين شككدة االحمال الت

 (.15: 38البدنى الواقع على أجهزة الجسم المختلفة.)
ل العرن السكككككابق يتضكككككح لنا أن عملية تقنين االحمال التدريبية لناشكككككى المصكككككارعة  ومن خال

حلة التكيف المباشكر  تحتاج الى تفهم دقيق لمظاهر التكيف خالل مراحل التدريب المتعددة وخاصكة مر 
جيه  عملية التدريب أعناء تقنين الحمل واسكككككككتخدام العالقة بين االسكككككككتجابات  التى تعتبر من اسكككككككس تو 

فية والتداخل بينها فى تشككككككيل البرام  التدريبية وعدم االعتماد على الخبرة الشكككككخصكككككية فى تقييم  الوظي
 المستخدم للمصارعين خاصة الناشئين .الحالة التدريبية حتى يمكن االرتقاء بفاعلية اتجاه الحمل 

 شة الفرض الثالث :مناق
وظيفية والمعادالت ( اختالف نسككككككبة مسككككككاهمة االسككككككتجابات ال7،9،11،13توضككككككح الجداول)

التنبؤئية فى درجة األحمال األربعة ) البسكككككككيط ،المتوسكككككككط ،األقل من األقصكككككككى، األقصكككككككى ( لناشكككككككئ  
 المصارعة .

الوظيفيكة  لنتككائ  فمجئ معككدل النبض أكثر االسككككككككككككككتجككابككات  ويعزو البككاحككث ذلككك الى منطقيككة ا
المتغير داخكل المعكامكل مسككككككككككككككاهمكة فى تحكديكد مسككككككككككككككتوى األحمكال التكدريبيكة بكاعتبكار إمككانيكة قيكاس هكذا  

الفسككككككككيولوجية وأيضككككككككا المالعب ،مما يجعلنا نسككككككككترشككككككككد به فى  تقييم الحالة التدريبية ودرجة األحمال  
ناشككككئ لألحمال فى مرحلة الناشككككئين ، حيث تعرن الالعب ال التدريبية المناسككككبة لكل العب وخاصككككة

ر إيجابى وينعكس هذا على  التدريبية الغير مقننة يعرضككككككككه ألعران سككككككككلبية ويجعل حمل التدريب غي
 األداء .
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كما يتضكح اختالف نسكبة مسكاهمة االسكتجابات الوظيفية فى درجة الحمل االقل من االقصكى  
صكككى هى معدل االسكككتجابات مسكككاهمة فى درجة األقل من األقواالقصكككى لناشكككئ المصكككارعة وأن أكثر 

لجدير بالذكر أن هذه االسككككتجابات  التهوية الرئوية ويليه النبض االكسككككجيني ،عم يليه نسككككبة الالكتيك وا
( ،كما تبين أن هذه 0.887الوظيفية سككككاهمت فى درجة الحمل األقل من األقصككككى بنسككككبة مسككككاهمة )

 .( 0.884درجة الحمل األقصى بنسبة مساهمة )االستجابات الوظيفية ساهمت فى 
ى نت  عنهكا  ويعزو البكاحكث هكذا إلى زيكادة األحمكال التكدريبيكة التى تعرن اليهكا النكاشككككككككككككككئ والت

تغيرات فى أجهزة الجسكككم المختلفة ،وأيضكككا نوع المصكككارعة الحرة حيث متطلباتها أعلى من المصكككارعة  
ة  التنفس بعمق وببطئ ومع زيكادة الحمكل وحكاجك الرومكانيكة ، حيكث يتضككككككككككككككح أن فى بكدايكة المجهود يتم

مسكككتهلك والنسكككبى  العضكككالت الى األكسكككجين يزداد معدل التنفس وتزداد الحاجة إلى حجم األكسكككجين ال
وأيضككككككككا النبض األكسككككككككجينى مما يقل الزمن الذى يسككككككككتغرقه الجسككككككككم إلتمام عمليتى الشككككككككهيق والزفير 

عمليات ى الدم يدل على العالقة المتبادلة بين الللمصككككارع ، وبما أن مسككككتوى تركيز حمض الالكتيك ف
خلص منه فزيادة التنفس  التى تؤدى إلى ظهوره  فى العضكككككككالت العاملة والعمليات التى تعمل على الت

يرفع من مسكككككتوى األكسكككككجين فى الدم وهذا يتطلب زيادة دفع قلبى و حجم الضكككككربة وبالتالى تمدد فى 
المتغيرة يمثل ترتيبا    السككككككككككتجابات الوظيفية فى األحمال التدريبيةاألوعية الدموية إذن إختالف ترتيب ا

 ة حمل التدريب المناسبة .موضوعيا لنسب مساهمة كال منهم وإستخدامهم فى تحديد درج
( محيى الدين الدسالالالوقى  8م()  2000بهاء سالالالالمة )وتتفق هذه النتائ  مع دراسكككككة كال من  

( ودراسالالالالالة محمد جابر  6م()  2004( ودراسالالالالالة أشالالالالالرف مسالالالالالعد  محمد عبا  )  22م()  2000)
 (.43م()2004)stevanov at. All(ودراسة ستيفانوف واخرون  13 م()2005)

 :  االستخالصات
 فى حدود عينة البحث و النتائ  التى تم التوصل اليها أمكن استخالص ما يلى 

 األحمال التدريبية المتغيرة أدت إلى تباين فى االستجابات الوظيفية قيد البحث . -
 تدريبية تأعير على االستجابات الوظيفية .الحمل األقصى يعد أكثر األحمال ال -
 غيرة واالستجابات الوظيفية .لمتوجود عالقة بين األحمال التدريبية ا -
 يمكن وضع معدالت تنبؤئية بدرجة شدة الحمل بداللة االستجابات الوظيفية . -
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 لتوصيات :ا
 فى ضوء ما تقدم من استخالصات يرى الباحث التوصية بما يلى :

سككككتجابات الوظيفية فى تقنين األحمال التدريبية و الحكم على التكيف المباشككككر  االسككككترشككككاد باال -
 حمال التدريبية لناشئ المصارعة الحرة .لأل

 االهتمام بالقياسات المعملية قبل وأعناء وبعد الموسم الرياضي للمصارعين  -
 عدم استخدام مؤشر وظيفي واحد لتقييم األحمال التدريبية لناشئ المصارعة الحرة  -
يب لناشكككككككككككئ تدر اسكككككككككككتخدام المعادالت التنبؤية التي تم التوصكككككككككككل إليها فى التنبؤ بدرجة حمل ال -

 المصارعة الحرة .

 أوالً: المراجع العربية

األسكس الفسكيولوجية الطبعة األولى ،    –التدريب الرياضكى : أبو العال احمد عبد الفتاح  .1
 م  .1997، القاهرة، ىدار الفكر العرب

 – الفسككككككيولوجية    سالتدريب الرياضككككككى المعاصككككككر  األسكككككك : بو العال احمد عبد الفتاحأ  .2
التكدريكب طويكل   –تكدريكب النكاشككككككككككككككئين    –خطط التكدريبيكة  ال

، ىأخطكككاء حمكككل التكككدريكككب ، دار الفكر العرب  –المكككدى  
 م.2012القاهرة، 

أبو العال عبد الفتاح،   .3
 احمد نصر الدين 

فكر العربى، القكاهرة، فسككككككككككككككيولوجيكا الليكاقكة البكدنيكة، دار ال :
 م.2003

احمد محمد خاطر، علالالى   .4
 فهمى البيك. 

ى المجكال الريكاضككككككككككككككى، دار المعكارف، القكاهرة،  القيكاس ف :
 م.1996

 احمالالد محالمد شعراوى   .5

 
إسككككككككككتجابة بعض مكونات وأمالح الدم وحامض الالكتيك   :

لفعالية األداء المهارى  للمصكككارعين الكبار، مجلة بحوث 
 م.2015، جامعة بنها، نياضية ، للبنيالتربية الر 

ابراهيم  أشرف مسعد   .6
 ،محمد عبا :

سنة فى   20-15االحمال التدريبية لناشى المبارزة    تقنين :
ضككوء معدل النبض )دراسككة مقارنة( ،مجلة العلوم البدنية  
والريكاضكككككككككككككككة،يوليو ، كليكة التربيكة الريكاضككككككككككككككيكة   جكامعكة 

 م.2004المنوفية ,
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بسطويسى احمد   .7
 سىبسطوي

الفكر العربى، أسكككككككس ونظريات التدريب الرياضكككككككى، دار   :
 م.1999القاهرة، 

فسككككككيولوجيا الرياضككككككة واألداء البدنى الكتات الدم  الطبعة  : اء الالدين سالالالمة بهالال  .8
 م.2000االولى، دار الفكر العربى، القاهرة، 

 بهالالاء الالدين سالالالمة   .9
 

نشكككككككاط  الصكككككككحة الرياضكككككككية و المحددات الفسكككككككيولوجية لل :
 م.2002العربى، القاهرة، الرياضى ، دار الفكر 

تربية البدنية واألنشكككككطة الرياضكككككية ، المركز  فسكككككيولوجيا ال : على جالل  .10
 م2004العربى للنشر ،الزقازيق ،

 كالى البيالى فهمالعل  .11
 

سككككككككككككككبكاحكة ،الطبعكة األولى ، مطكابع    -حمكل التكدريكب  عكام 
 م1984الشروق، اإلسكندرية،

  غازى يوس        .12
 
 

: 

 

بعض إسكككككككككتجابات الجهاز الدورى التنفسكككككككككى وأمالح الدم  
إلى خطوط اللعككب لككدى العبى    ألعر مجهود بككدنى مقنن

،كليككة   30كرة القككدم ،مجلككة نظريككات وتطبيقككات ، العككدد  
 م 1998التربية الرياضية للبنين ، الزقازيق ، 

محمد جابر عبد الحميد      .13
: 

: 

 
 

هوائية خالل مرحلة الالاسكككتجابات بعض إنزيمات الطاقة  
متر عدو ، المجلة العلمية 400األسكككككككتشكككككككفاء لمتسكككككككابقى  

ربية البدنية والرياضككككككككككة ،كلية التربية الرياضككككككككككية لعلوم الت
 م.2005بالمنصورة ، العدد الخامس ،

 : محمد حسن عالالوي    .14

 

علم التكككدريكككب الريكككاضككككككككككككككي، دار الفكر العربي، القكككاهرة،  
 م.1993

محمد حسن عالالوي ،أبو    .15
  عبد الفتاح  العال

: 

 

العربي،  الفكر  دار   ، الرياضى  التدريب  فسيولوجيا   :
 م. 2000القاهرة،  

 محمالد رضالا الروبي   .16
 

بفاعلية  : البدنية  و  الفسيولوجية  القياسات  بعض  عالقة 
وتطبيقات،  نظريات  مجلة  للمصارعين،  المهارى  األداء 

علوم   فى  متخصصة  علمية  و مجلة  البدنية  التربية 
كل باإلسكندرية،   ةيالرياضة،  للبنين  الرياضية  التربية 

 . م1991
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 محمد عبد الظاهر :   .17
 

التدريب  خطوات األس : أحمال  لتخطيط  الفسيولوجية  س 
 م. 2014نحو النجاح , مركز الكتاب الحديث، القاهرة ,

 : محمد عبد الغنى عثمان  .18
 

البيوفسيولوجية  : واالستجابات  والتكيف  التدريبي  الحمل 
لتدريبية بين النظرية والواقع التطبيقى ، ا  األحماللضغط  

 . م2000,دار الفكر العربى ، القاهرة 
 محمد على القط :  .19

 
 1وظائف أعضاء التدريب الرياضي   مدخل تطبيقي   ،ط :

 م.1999، دار الفكر العربي ,
 محمد على القط :  .20

 
العربي    المركز  السباحة،  الرياضي فى  فسيولوجيا األداء 

 م . 2006للنشر,
  ز، مرك1طرق قيككاس الجهككد البككدنى فى الريككاضكككككككككككككككة، ط : محمالد نصالالر الدين رضوان   .21

 م.1998، ةكتاب للنشر، القاهر ال

بعض التغيرات الوظيفيككة للرئتين أعنككاء المجهود بككاحمككال   : محى الدين دسوقى  :  .22
الشدة لناشى مركز الموهوبين رياضيا فى المبارزة مختلفة  

،كلية التربية  23، المجلد ,مجلد بحوث التربية الرياضكككككككككية
 م .2000الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق ,

تأعير برنام  تدريبي مقترح لتنمية مهارتي تغير مستوي  : د حسن هدية           مسع  .23
المتغيرات البدنية الخاصة الجسم واالختراق على بعض  

للهواة،  الحرة  المصارعة  لناشئ  المهاري  األداء  وفعالية 
دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، رسالة 
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