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" أثر أستخدام تقييد تدفق الدم المعتدل عمي مستوي القوة العضمية وفاعمية األداء المياري لبعض
ميارات التقوس خمفاً من الرفع ألعمي لممصارعين "

*م.د /محمود أحمد توفيق .

المقدمة ومشكمة البحث-:

لقد أعطت الدول المتقدمة أهميةة بيية ل لحي ةل اليحمةث يةل ييةد الوألةيحة الألحألةية لت ألةين يةحل

النألةةحن و وبةةحن لحماةةحل ال يحبةةث ن ةةيا بيية مةةن الي ةةحل اليحميةةة ظةةث الاتة ل ال ية ل نظة ا لمةةح تقةةوم ية

ال يحبةةة مةةن دو يةةحلي الهميةةة ظةةث ال تقةةحو يمألةةتور الةةدول يةةين يي هةةح مةةن اليحةةدان ظةةث الم حظةةل الدوليةةة
والولميية والةدليل عحةث كلةك التطةو التبنولةواث الفح ةل ظةث الافةال والدوات ال يحبةية التةث تألةيث الةدول

بل يةوم ليتبح هةح أو ت ألةين وظياتفةح ألةواو ةيل عمحيةة التةد يا أو المنحظألةة لبةث تألةحعد ال يحبةث عحةث
ت قيق المألتويحت المتقدمة دا مح ظث الم حظل الدولية .

ويكب خالد أحمد محمد محمد (7104م) أن التد يا ال يحبث الت

ةث أ تةل م تيةة متقدمةة

ظةةث ت تيةةا هةةكا الي ةةحل والد األةةحت وكلةةك لمةةح يغةةفدا مةةن يا ةاات يي ة مألةةيوية ظةةث تطةةوي ليحيةةة النألةةحن
وت ألين مبونحتفح و يل يفدف التد يا ال يحبةث للةث تطةوي مألةتور الداو ال يحبةث مةن ةيل تطةوي

ميدالت النمو ال بث والمفح ر واليدنث والناألث واليقحث وال ططث ويي هح من مبونحت التد يا ال يحبث
ال ديل والم تيطة يت ألين النوا ث المو ظولواية والوظياية والاأليولواية لح يحبيين )0:7( .

ويغي محمد رضا الروبي (7112م) أن يحبة الم ح عة من ال يحبحت القوية والتةد يا اليةدنث

ال حص يفح يتا ي اة أألحألية ن و ايحدل القول اليبحية والت مل والم ونة والألة عة وت ألةين التبنيةك وأن

الم ةةح ع يألةةتطيف تنايةةك ميظةةم ال بةةحت الفاوميةةة والدظحعيةةة والفاةةوم المبةةحد مةةن ةةيل أمتيب ة لن ةواع

القول اليبحية وتمياا عن منحظأل ظث هكا الين

ال يور )073:1( .

لكا ي ر أبو العال عبد الفتاح و برنت رشال 7103( BRENT RUSHALم) أن تقييةد تةدظق

الدم الميتدل هو عيح ل عن تبنولوايح

ينية اديدل تألت دم ظث ماحل التد يا ال يحبث واليةي الطيييةث

لايحدل القول والتب م اليبحث مف أألت دام غدل من ابة من  %31-71من أي ث غدل لحتب ا ظث الم ل
الوا دل و ويد أيتب هكا الط يقة اليحلم اليحيحنث  Yoshiaki sato of japanعةحم 0653م وييةد لغةفح
هكا الط يقة ظث يحليحيحن أنتغ ت ظث الواليحت المت دل الم يبية وألمحنيح وظ نألح وايطحليح .

وكبة وا أن بحيةةة الطةةا ال يحبةةث الم يبيةةة تو ةةث يبألةةت دام مةةل يةةدنث يغةةدل  %41مةةن أي ةةث

غدل لحتب ا م ل وا دل مف تب ا الداو ليدد  07-3تب ا لحو ةول للةث التبة م اليبةحث والقةول اليبةحية
وهكا يمبن أن ت قق ط يقة تقييةد تةدظق الةدم لنفةح ت ةدل تبيةف ظألةيولواث يبألةت دام غةدل مةل من ابةة

 %31-%01من أي ث يول تب ا لمة ل وا ةدل  1RMويمبةن أن ي ةدل التبة م اليبةحث يبألةت دام غةدل
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مل  %71مف لعحية ميتدلة لحدم الوا د مةن الو دل للةث القحةا هةكا الط يقةة ت ةحأ ظةث تبهيةل ال يحبةيين

الم حيين يإ حيحت ال يحط ال حييث المحمث وبكلك ظث تبهيل م بث القحا وبيح الألن .

وأغح وا أيبح أن تد يا تقييد تدظق الدم الميتدل ي تةح للةث افةحا يقةوم يتقنةين عمحيةة التقيةد وهةكا

الافةةحا عيةةح ل عةةن أ يطةةة يةةتم وبةةيفح عنةةد نفحيةةحت الة احين مةةن أعحةةث وبةةكلك نفحيةةحت الةةا اعين مةةن أعحةةث
ويتم ن ديد مألتور البغط عحث الو دل يقول بغط تيحدل  711-031مم ا يق )073-071:0( .
ومةةن ةةيل تنايةةك اليح ةةل لحو ةةدات التد يييةةة لحم ةةح عين والطةةيع والمغةةحهدل لحيط ةوالت الم حيةةة
ومي ظة مألتور وغبل الداو المفح ر يفح ومقح نة كلك الداو يحليطوالت الدوليةة واليحلميةة ال ةظ اليح ةل

واود ييض الا وق ظث متغي ات الداو المفح ر أثنحو تنايةك مفةح ات التقةول حاةح مةن ال ظةف لعحةث لةييض
اليعيين الم حيين يحلمقح نة يةحليعيين الةدوليين دا ةل و ةح

م ة وي اةف اليح ةل كلةك للةث عةدم أمةتيك

ييض االعيين الم حين لاحعحية الداو المفح ر لمفح ات التقول حاح من ال ظف لعحث وكل لبيف مألتور
القول اليبحية لديفم لكا ي ر اليح ل أن تيايا مألتور القول اليبحية لديفم تايد من ظحعحية الداو المفح ر
لةةييض مفةةح ات التقةةول حاةةح مةةن ال ظةةف لعحةةث و ح ةةة مفةةح ل الي مةةة اليحليةةة ومفةةح ل ال ييةةوا اليةةحلث بةةونفم
البث غيوعح ظث الميح يحت ظث حلةة ال ة اع ال بةث لةكا أر اليح ةل بة و ل واةود وألةيحة ظيحلةة لتقويةة
اليبيت اليحمحة لحم ح عين ظث تحك المفح ات لحتبثي الميحغ عحيفةح مةن ةيل تقييةد تةدظق الةدم الميتةدل
لتحةةك اليبةةيت مةةن أاةةل ظةةف مألةةتور القةةول اليبةةحية ومي ظةةة تةةبثي هةةكا النوعيةةة مةةن التةةد يا عحةةث ظحعحيةةة
الداو المفح ر لييض مفح ات التقول حاح من ال ظف لعحث لحم ح عين الم الكر دظةف اليح ةل ل تيةح
موبةةوع ي ثة يينةوان أ أثة أألةةت دام تقييةةد تةةدظق الةةدم الميتةةدل عحةةث مألةةتور القةةول اليبةةحية وظحعحيةةة الداو
المفح ر لييض مفح ات التقول حاح من ال ظف لعحث ظث الم ح عة ال ومحنية أ.

أىداف البحث- :
يفدف الي ل الى ت ميم ي نحمج تد ييث يإألت دام تقييد تدظق الدم الميتدل  BFRلمي ظة -:
 تةةبثي ا عحةةث مألةةتور القةةول اليبةةحية متمثحةةة ظةةث (القةةول الق ةةور لحظف ة و القةةول الق ةةور لح ة احين و القةةولالق ةةور لحةةا اعين و يةةول القيبةةة و القةةد ل اليبةةحية لح ة احين و القةةد ل اليبةةحية لحةةا اعين و ت مةةل القةةول و

ت مل الداو المفح ر و الأل عة ال بية و الم ونة) ظث الم ح عة ال ومحنية .

 تبثي ا عحث ظحعحية الداو المفح ر لييض مفح ات التقول حاح من ال ظف لعحث متمثحة ظث مفح ل (الي مةاليحلية و ال ييوا اليحلث ) ظث الم ح عة ال ومحنية .
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فروض البحث-:
 -تواةةد ظ ة وق كات داللةةة أ

ةةح ية يةةين القيحألةةين القيحةةث والييةةدر لحماموعةةة التا يييةةة ييةةد الي ةةل ظةةث

مأل ةةتور الق ةةول اليب ةةحية متمثح ةةة ظ ةةث (الق ةةول الق ةةور لحظفة ة و الق ةةول الق ةةور لحة ة احين و الق ةةول الق ةةور

لحةةا اعين و يةةول القيبةةة و القةةد ل اليبةةحية لح ة احين و القةةد ل اليبةةحية لحةةا اعين و ت مةةل القةةول و ت مةةل

الداو المفح ر و الأل عة ال بية و الم ونة) لحم ح عين ل حلأ القيحل الييدر لحماموعة التا ييية .
 -تواةةد ظ ة وق كات داللةةة أ

ةةح ية يةةين القيحألةةين القيحةةث والييةةدر لحماموعةةة التا يييةةة ييةةد الي ةةل ظةةث

مألتور ظحعحية الداو المفح ر لييض مفح ات التقول حاح من ال ظةف لعحةث متمثحةة ظةث ( الي مةة اليحليةة
مةةن ال ظةةف لعحةةث و ال ييةةوا اليةةحلث مةةن ال ظةةف لعحةةث ) لحم ةةح عين ل ةةحلأ القيةةحل الييةةدر لحماموعةةة

التا ييية .

مصطمحات البحث -:
تدريب تقييد تدفق الدم (تدريب الكاتسو) )blood flow restriction training (kaatsu training

يكب يحيي الصاوي محمود (7100م) أن تقييد تدظق الدم الميتدل هث أ عمحيةة لألةت دام التةد ييحت

ال يحبية يبألحوا تقييةد تةدظق الةدم الميتةدل واليح ةد مةن اليبةيت للةث القحةا ظةث الو دل مةن ةيل أ يطةة
هوا يةة تةم اميحي تفةح ( لبةيط ييمةة البةغط الو يةدر ) يغةدات متاحوتةة عحةث اليبةيت اليحمحةة أثنةحو الداو
التد ييث أ )10:5( .
أوالً :الدراسات العربية :
 -0دراسة محمد صالح الدين محمد بكر (5102م) ()2

عنوووان الدراسووة  :ظحعحيةةة أألةةحوا البحتألةةو ( تقييةةد تةةدظق الةةدم ) عحةةث ييةةض المتغي ة ات اليدنيةةة والمفةةح ات
الفاومية لدر العيث الب ل الطح ل .

ىدف الدراسة  :أألتفدظت الد األة التي ف عحث ظحعحية أألحوا البحتألو ( تدظق الدم الو يةدر ) عحةث ييةض
المتغي ات اليدنية والمفح ات الفاومية لدر العيث الب ل الطح ل .

المنيج  :التا ييث يبألت دام الت ميم التا ييث كو ماموعتين أ داهمح تا ييية وال ر بحيطة .

العينة  :العيث نحدر القحدألية البويتث.

مدة الدراسة  3 :أألحييف تد ييية يوايف و دتين ظث بل أأليوع .
النتائج  :أث أألحوا البحتألو يغبل أياحيث ظث ت ألين المتغي ات اليدنية والمفح ية ليعيث البة ل الطةح ل .
 -5دراسة رضوي الشرقاوي  ،مايسة محمد (5105م) ()03

عنووان الدراسووة  :تةةبثي ي نةةحمج تةد ييث يتقييةةد تةةدظق الةةدم الو يةةدر (البحتألةو) عحةةث بتحةةة وم ةةيط اليبةةيت
الفيبحية والقول اليبحية والي وألتحايندين والمألتور ال يمث لأليحق (111م) عدو .
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ىدف الدراسة  :أألةتفدظت الد األةة التية ف عحةث تةبثي ي نةحمج تةد ييث يتقييةد تةدظق الةدم عحةث بتحةة وم ةيط
اليبةيت الفيبحيةة والقةول اليبةةحية والي وألةتحايندين بمشغة لميةدل ألة يحن الةدم ظةث اليبةيت والمألةةتور
ال يمث ظث أليحق (111م) عدو .

المنيج  :التا ييث يبألت دام الت ميم التا ييث كو ماموعتين أ داهمح تا ييية وال ر بحيطة .
العينة  73 :العيح ظث مألحيقة (111م) عدو من ظ يق نحدر الايش أليح المغحل .
مدة الدراسة  3 :أألحييف تد ييية يوايف ثيل و دات أأليوعية .
النتوووائج  :واةةود ظ ة وق دالةةة أ

ةةح يح يةةين بةةي مةةن الماموعةةة التا يييةةة والبةةحيطة ظةةث بتحةةة اليبةةيت

الفيبحية ينألية أ تيف (. )%01.3
ثانيا :الدراسات األجنبية :
 -3دراسة يامانكا واَخرون 5105( yamanka et alم) ()51
عنوان الدراسة  :تد يا تقييد تدظق الدم يايد القول اليبحية ليعيث ب ل القدم د اة الثحنية .
ىوودف الدراسووة  :تفةةدف الد األةةة للةةث الت قةةق مةةن تةةبثي  1أألةةحييف مةةن تةةد يا المقحومةةة مةةن اض الغةةدل مةةف
تقييةد تةةدظق الةدم عحةةث القةول اليبةةحية والتبة م اليبةةحث لحطة ظين اليحةةور والألةاحث ليعييةةى بة ل القةةدم د اةةة

ثحنية ظث الاميية ال يحبية الاحميية الوطنية .

المنيج  :التا ييث يبألت دام الت ميم التا ييث كو ماموعتين أ داهمح تا ييية وال ر بحيطة .
العينة  37 :العا ب ل يدم .
النتووووائج  :أظفة ة ت النت ةةح ج اي ةةحدل ظ ةةث ب ةةغط الق ظ ةةحو وال ةةد ( %4و  ) %5يحلت تي ةةا و واي ةةحدل ظ ةةث
التب م اليبحث ظث الماموعة التا ييية .
 -4دراسة كريستين كوك واَخرون 5101( C,cook et alم) ()6
عنوان الدراسة  :ت ألين القول اليبحية والقد ل لح يحبين المةد يين ية ة ة 3أألةحييف مةن تةد يا تقييةد تةدظق الةدم
(تد يا البحتألو) .
ىدف الدراسة  :تفدف الد األةة للةث ل تيةح تةبثي ات التمة ين يحل مةل الميتةدل مةف أو يةدون تقييةد تةدظق الةدم
عحث القول و القد ل والقد ل عحث تب ا الأل عة الق ور ياحنا المشغ ات الف مونية ال حدل والمامنة .
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منيج البحث  :التا ييث يبألت دام الت ميم التا ييث كو ماموعتين أ داهمح تا ييية وال ر بحيطة .
العينة  71 :العا من ابيث الد ااحت .
مدة الدراسة  1 :أألحييف تد ييية يوايف  1و دات تد ييية أأليوعيح .
النتائج  :تو حت النتح ج الث ت ألنحت بيي ل ظث الماموعةة التا يييةة بةد الماموعةة البةحيطة ظةث بةغط
ال د والق ظ حو وامن الأل عة الق ور والقد ل لح احين.
-5

دراسة جابريال نيتو واَخرون 5103( Gabriel r.neto et alم) ()01

عن ووان الدراسووة  :تةةد ييحت المقحومةةة ال ةةحدل مةةف تقييةةد تةةدظق الةةدم تةةشث عحةةث ميةةدل بة يحت القحةةا والتغةةيف
البألاينث أثنحو المافود .
ىوودف الدراسووة  :تفةةدف الد األةةة لحتية ف عحةةث تةةبثي ات تةةد ييحت المقحومةةة عحليةةة الغةةدل مةةف تقييةةد تةةدظق الةةدم
عحث ميدل ب يحت القحا والتغيف البألاينث أثنحو المافود .
المنيج  :أألت دم اليح ل المنفج التا ييث مألت دمح ط يقة تدوي الماموعحت .
العينة  71 :يحبث من الكبو .
النتائج  :واود ت ألن دال ظث متغي ميدل ب يحت القحا لماموعة تقييد تةدظق الةدم و وواةود ت ألةن دال
ظث نألا التغيف يحلبألاين ظث ماموعة تقييد تدظق الدم عن ظث ماموعة الغدات اليحلية .
 -6دراسة سوسا واَخرون 5104( Sousa et alم) ()04
عن ووان الدراسووة  :تةةبثي تةةد يا القةةول اليبةةحية مةةف تقييةةد تةةدظق الةةدم عحةةث عةةام الةةدو ان والنغةةحط اليبةةحث
البف يح ث والت مل اليبحث الاا ث لح يحبيين ال

حو .

ىووودف الدراسوووة  :تفةةدف الد األةةة لحتي ة ف عحةةث تةةبثي ات تةةد يا القةةول اليبةةحية مةةف تقييةةد تةةدظق الةةدم عحةةث
ة ةةح ص عة ةةام الةةةدو ان والنغةةةحط اليبة ةةحث البف ية ةةح ث لحيبة ةةيت والت مة ةةل اليبة ةةحث ليبة ةةيت ال ة ة احين

لح يحبيين ال

حو .

منيج البحث  :التا ييث .
العينة  34 :يحبث أ

حو تم تقأليمفم  1ماموعحت يوايف ثيل ماموعحت تا ييية وماموعة بحيطة.
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النتووائج  :ت ألةةن مح ةةوظ ظةةث عةةام الةةدو ان والنغةةحط اليبةةحث البف يةةح ث والت مةةل اليبةةحث ظةةث الماموعةةحت
المندماة مف تقييد تدظق الدم يحلغدل المن ابة .

إجراءات البحث :
أوالً  :منيج وعينة البحث :
 -0منيج البحث :
أألةت دم اليح ةةل المةنفج التا ييةةث كو الت ةةميم التا ييةث لماموعةةة وا ةةدل تا يييةة يإألةةت دام القيحألةةين
القيحث والييدر وكلك لمي مت لطييية الي ل .

 -9مجتمع وعينة البحث :
أ -مجتمع البحث :

امي ةةف العي ةةين الم ةةح عة ال ومحني ةةة المأل ةةاحين يحالت ةةحد الم ة ة ر لحم ةةح عة ظ ةةى م حظظ ةةة ين ةةث

ألويف.

ب -عينة البحث :
تةةم أ تيةةح عينةةة الي ةةل يحلط يقةةة اليغ ةوا ية مةةن العيةةث منت ةةا احميةةة ينةةث ألةةويف لحم ةةح عة

ال ومحنية والمألاحين يحلت حد الم

ر لحم ح عة وعددهم ( )71العيةين يةل يحةي القةوام الألحألةث لحيينةة

التا ييية ( )01العيين وت او ت موااين اليعيين من ( )24بام للى ( )072بام .

ويةةحم اليح ةةل يةةبا او الد األ ةةة الألةةتطيعية عح ةةث عين ةةة يوامفةةح ( )01العي ةةين مةةن دا ةةل ماتم ةةف

الي ل و ح

عينة الي ل الألحألية .

ج -توصيف عينة البحث :

جدول ()0

توزيع أفراد العينة
م

العينة

العدد

النسبة المئوية

0

اليينة الألتطيعية

01

%21

01

%21

71

%011

5
3
1

اليينة الألحألية

اليينة التا ييية

اليينة البحية
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ثانياً  :األدوات واألجيزة :
 .3مياان طيث لقيحل الوان .

 .3افحا ألتحميت لقيحل الطول .
 .9ألحعة ليقحف .
 .3ب ات طيية .

 .5غدادات مقحومة ( أألحتك مطحطية ) .
 .6غ يط ييحل .

 .7يألحط م ح عة .
 .8أيمحع .

يل وثا .

.9

 .33ب ل ألويأل ية .
 .33غوا ص م ح عة م تحاة الواان .

 .33أدوات تد ييية م تحاة (أيمحع و أطيحق ييألتيبية و ...الخ)
 .39افحا البحتألو .
 .33دينحموميت .

 .35دينحموميت القيبة .
ثالثاً  :األختبارات والمقاييس :
يحم اليح ل يامف الييحنحت عن ط يق لا او اإل تيح ات والمقحييل لحمتغي ات ييد الي ل بمح يحث :
القياسات الجسمية :
.3

ييحل الطول يإألت دام افحا ال ألتحميت .

.3

ييحل الوان يإألت دام المياان الطيث .

القياسات البدنية :

 .3القول الق ور ليبيت الظف .
 .3القول الق ور ليبيت ال احين .

 .9القول الق ور ليبيت الا اعين .
 .3القول الق ور لقيبة اليد .
 .5القد ل اليبحية لح احين .
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 .6القد ل اليبحية لحا اعين .
 .7ت مل القول .

 .8ت مل الداو المفح ر .
 .9الأل عة ال بية .
 .33الم ونة .

القياسات الميارية :
 أستمارة قياس مستىي األداء المهاري لمهاارة االرزماا اللالياا ما الزفا ألليا ،ا الزوراىل اللاال ،ما
الزف أللي. ) ،
 أستمارة قيااس فاليياا األداء المهااري لمهاارة االرزماا اللالياا ما الزفا ألليا ،ا الزوراىل اللاال ،ما
الزف أللي. ) ،
رابعاً  :التجربة اإلستطالعية :
يحم اليح ل يإا او التا ية اإلألتطيعية ظى الات ل من  02للى  7105/00/77عحث عينةة يوامفةح
( )01العيين من ماتمف الي ل و ح

عينة الي ل الألحألية من العيث منت ا احمية ينث ألويف .
جذول ()9

المتىسط الحسابً واألوحراف المعٍاري والتفلطح ومعامل األلتىاء للمتغٍراث الىصفٍت
(ن=)01
م

المتغيرات

وحدة القياس

المتوسط

األنحراف

الحسابي

المعياري

التفمطح

معامل
األلتواء

0

السن

ألنة

06.31

0.56

-1.135

1.311

5

الطول

ألنتيمت

043.01

5.31

-1.046

-1.510

3

الوزن

بام

45.51

01.70

-1.303

1.163

1

العمر التدريبي

ألنة

5.01

0.47

-1.627

1.122

مجلت بحىث التربٍت الشاملت – كلٍت التربٍت الرٌاضٍت للبىاث -جامعت السلازٌك  -المجلذ األول -للىصف األول لألبحاث العلمٍت9102 -م

 - 968أحر أستخذام تمٍٍذ تذفك الذم المعتذل علً مستىي المىة العضلٍت وفاعلٍت األداء المهاري لبعض مهاراث التمىش خلفا ً مه الرفع ألعلً للمصارعٍه

ٌتضح مه جذول (: )9
أنحصز ملامل األلتىاء مابي ا )9±ليمتغيزات الىصفيا قيد الدراسا وهذا ودل لي ،مدي ألتداليا
تىسو الريانات .
الصذق :
جدول ()3

داللة الفروق بين الربيعي ( األعمي  ،األدني ) لألختبارات البدنية والميارية

م المتغيرات

0

م

األختبارات

0

قوة عضالت الظير

5

قوة عضالت الرجمين

3

قوة القبضة

1

تحمل القوة

2

قوة عضالت الزراعين

البدنية
3

تحمل األداء المياري

4

القدرة العضمية لمرجمين

5

القدرة العضمية لمزراعين

6

السرعة الحركية

01

المرونة

المجموعات

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

U

(ن=)01
الداللة

1.113 *1.111
1.121 *1.111
1.121 *1.111
1.121 *1.111
1.121 *1.111
1.113 *1.111
1.113 *1.111
1.121 *1.111
1.113 *1.111
1.121 *1.111

مجلت بحىث التربٍت الشاملت – كلٍت التربٍت الرٌاضٍت للبىاث -جامعت السلازٌك  -المجلذ األول -للىصف األول لألبحاث العلمٍت9102 -م

 - 969أحر أستخذام تمٍٍذ تذفك الذم المعتذل علً مستىي المىة العضلٍت وفاعلٍت األداء المهاري لبعض مهاراث التمىش خلفا ً مه الرفع ألعلً للمصارعٍه

00

فاعمية األداء لمبرمة العالية

 05فاعمية األداء لمريبوه العالي
 5الميارية
 03مستوي األداء لمبرمة العالية
 01مستوي األداء لمريبوه العالي

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

الدنث

7

3

العحث

2

02

*1.111

1.113

*1.111

1.134

*1.111

1.113

*1.111

1.113

*الداللة < 1.12

يتضح من جدول ( )3أنو -:
يواةةد ظ ة وق كات داللةةة أ

ةةح ية يةةين المامةةوعتين ( الدنةةث و العحةةث ) ممةةح يةةدل عحةةث

التمحيا وأن ال تيح ات ييد الد األة لفح القد ل عحث التميا يين الماموعتين .

ةةدق

الثبات :

إلياحد ميحمل الثيحت لألت دم اليح ل تطييق اإل تيح واعحدل التطييق ييد ظت ل امنية مةدتفح أألةيوع

عحى ماموعة من اليعيين تتطحيق عحيفم بل موا احت أظ اد اليينة وبحن عددهح ( )01العيين وكلك يوم

ال م ةةيل المواظ ةةق  7105 / 00 /02و بم ةةح ت ةةم لع ةةحدل التطيي ةةق ل ةةنال اإل تي ةةح عح ةةى نا ةةل اليين ةةة ي ةةوم
ال مةيل  7105 / 00 / 77و وكلةك إلياةةحد ميحمةل اال تيةةحط يةين نتةةح ج القيحألةين الول والثةةحنثو بمةح هةةو
موبأ يحلادول يم (. )1
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جدول ()1

قيم األرتباط بين التطبيق ( األول  ،الثاني ) لألختبارات قيد الدراسة

م

م المتغيرات

التطبيق األول

األختبارات

م

 0قوة عضالت الظير

6.62 57.44

 5قوة عضالت الرجمين

 0البدنية

م
53.13

ع

ر

الداللة

1.111 *1.500 6.65

1.111 *1.610 3.22 017.22 3.13 017.1

 3قوة القبضة

3.11 35.00

 1تحمل القوة

1.111 *1.542 04.15 035.22 04.1 036.1

 2قوة عضالت الزراعين
 3تحمل األداء المياري
 4القدرة العضمية لمرجمين
 5القدرة العضمية لمزراعين
 6السرعة الحركية

3.63 50.03
2.36 33.55

 00فاعمية األداء لمبرمة العالية
 05فاعمية األداء لمريبوه العالي
 03مستوي األداء لمبرمة العالية
 01مستوي األداء لمريبوه العالي

36.47
57.21
34.12

4.1
4.1
3.1

1.111 *1.605
1.111 *1.444
1.111 *1.511

1.111 *1.617 2.00 051.03 1.63 053.1
2.12

0.1

1.511 6.43

5.57 21.30

 01المرونة

 5الميارية

ع

التطبيق الثاني

(ن=)01

1.657 2.43
2.05

0.41

01

0

03

2.03

1.111 *1.613 0.14

6.31

1.111 *1.467 1.510

23.61

1.111 *1.547 5.31

3

1.111 *1.541 1.662

2.22

1.111 *1.622 0.57

02

1.111 *1.466 0.15

01.16 1.652

0

1.111 *1.555

*الداللة < 1.12

يتضح من جدول ( )1أنو -:
يوا ة ةةد أ تي ة ةةحط كات دالل ة ةةة أ

الألتاحيحت عند أعحدل التطييق .

ة ةةح ية ي ة ةةين التطيي ة ةةق ( الول و الث ة ةةحنث ) مم ة ةةح ي ة ةةدل عح ة ةةث أتأل ة ةةحق
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سادساً  :الدراسة األساسية :
-0

القياسات القبمية :
تم لا او القيحألحت القيحية لظ اد عينة الي ل يوم الأليت المواظق . 7105/00/71

-9

تطبيق البرنامج :
تم تطييق الي نحمج التد ييث عحث عينة الي ل ظةى الاتة ل مةن ال ةد المواظةق 7105/00/72

ال د المواظق . 7106/0/3
-3

تةث

القياسات البعدية :
تم لاة او القيحألةحت الييديةة لظة اد عينةة الي ةل ويةنال غة وط وأدوات القيةحل القيحيةة وكلةك ظةى يةوم

الثنين المواظق . 7106/0/4
-4

المعالجات اإلحصائية :
 ال

حو الو اث .

 ميحمل ال تيحط أليي محن .
 داللة الا وق محن وتنث (. (U
 داللة الا وق (ت) .
 نألا الت ألن (. )%
وسىف ٌرتضى الباحج مستىي معىىٌت (  ) 1015فً جمٍع مراحل البحج 0
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عرض ومناقشة النتائج :
أوالً  :عرض النتائج :
جدول ()2

المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والتفمطح ومعامل األلتواء لمقياسات القبمية قيد الدراسة

(ن=)01

م

المتغيرات

0

البدنية

5

الميارية

م

األختبارات

 0قوة عضالت الظير

المتوسط

وحدة القياس

األنحراف

الحسابي

المعياري

التفمطح األلتواء

بام

56.31

01.13

-1.612

1.334-

بام

000.01

4.21

-1.112

1.153

 1تحمل القوة

بام

10.21

4.60

-1.445

1.736

تب ا

013.21

04.27

1.475

1.603

 2قوة عضالت الزراعين

بام

51.01

4.11

-1.376

1.107-

تب ا

33.71

2.31

1.425

0.30-

ألنتيمت

057.51

1.25

-0.35

1.731

مت

1.55

1.625

-0.03

1.134-

امن

6.52

1.530

0.50

0.42

ألنتيمت

21.41

5.55

1.151

0.00

 00فاعمية األداء لمبرمة العالية

عدد الم حوالت ال

ي ة

2.21

1.640

-1.203

1.717

 05فاعمية األداء لمريبوه العالي

عدد الم حوالت ال

ي ة

2.71

0.42

-0.73

1.121-

د اة

01

0.12

-1.121

1.407

د اة

01

0.55

-0.21

1.017

 5قوة عضالت الرجمين
 3قوة القبضة

 3تحمل األداء المياري

 4القدرة العضمية لمرجمين

 5القدرة العضمية لمزراعين
 6السرعة الحركية
 01المرونة

 03مستوي األداء لمبرمة العالية
 01مستوي األداء لمريبوه العالي

يتضح من جدول ( )2أنو -:
تاحوتةةت يةةيم المتوألةةطحت ال ألةةحيية لألةةتاحيحت اليينةةة التا يييةةة ييةةد الي ةةل عحةةث القيحألةةحت القيحيةةة

لأل تيح ات (اليدنية و المفح ية ) و بمةح أن

ة ميحمةل اللتةواو مةح يةين  3±ممةح يةدل عحةث أعتداليةة توايةف

الييحنحت .
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شكل ()0
يوضح المتوسط الحسابي ألستجابات العينة عمي القياسات القبمية في متغيرات الدراسة
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جدول ()3
المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والتفمطح ومعامل األلتواء ألستجابات العينة عمي القياسات
البعدية قيد الدراسة

م المتغيرات

م

األختبارات

 0قوة عضالت الظير

0

البدنية

بام

010.21

01.31

بام

16.31

4.43

وحدة القياس

 5قوة عضالت الرجمين
 1تحمل القوة

تب ا

 2قوة عضالت الزراعين
 3تحمل األداء المياري

 4القدرة العضمية لمرجمين

 5القدرة العضمية لمزراعين
 6السرعة الحركية
 01المرونة
 00فاعمية األداء لمبرمة العالية
 5الميارية

المتوسط

األنحراف

بام

 3قوة القبضة

 05فاعمية األداء لمريبوه العالي

 03مستوي األداء لمبرمة العالية
 01مستوي األداء لمريبوه العالي

(ن=)01
الحسابي

071.01
044.01
63.21

بام

13.21

تب ا

064

ألنتيمت

2.43

مت

5.57

امن

ألنتيمت
عدد الم حوالت ال
عدد الم حوالت ال
د اة
د اة

ي ة
ي ة

المعياري
4.55

71.02
6.23
2.21

01.16
0.20

1.572

20.71

5.34

5.51

1.337

5.41

05.11
04.61

1.573
1.203
1.542

التفمطح

األلتواء

-0.71

1.731-

-1.713

1.123

0.36

1.433

-1.531

1.373

1.371

1.651

1.350

-0.56

-1.421
0.66

0.350.16

1.401
0.44

1.751

0.17

1.046

1.037

-0.11
-0.74
-0.43

1.354
1.151
1.773

يتضح من جدول ( )3أنو -:
تاحوتةةت يةةيم المتوألةةطحت ال ألةةحيية لألةةتاحيحت اليينةةة التا يييةةة ييةةد الي ةةل عحةةث القيحألةةحت الييديةةة
لأل تيح ات (اليدنية و المفح ية ) و بمةح أن

الييحنحت .

ة ميحمةل اللتةواو مةح يةين  3±ممةح يةدل عحةث أعتداليةة توايةف
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شكل ()5
يوضح المتوسط الحسابي ألستجابات العينة عمي القياسات البعدية في متغيرات الدراسة
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جدول ()4

داللة الفروق ونسب التحسن لمقياسين القبمي والبعدي لألختبارات البدنية والميارية قيد الدراسة
لمعينة قيد البحث

م المتغيرات

م

القبمي

األختبارات

م

 0قوة عضالت الظير

البعدي
ع

م

ع

ت

الداللة

نسبة
التحسن

%03.3 1.111 *02.72 01.31 010.21 01.13 56.31

 5قوة عضالت الرجمين
 3قوة القبضة

4.55 071.01 4.21 000.01

%00.4 1.111 *73.31

16.31 4.60 10.21

4.43

%06.2 1.111 *70.36

 2قوة عضالت الزراعين

63.21 4.11 51.01

6.23

%01.4 1.111 *5.73

13.21 2.31 33.01

2.21

%74.4 1.111 *01.76

01.16

%4.4 1.111 *3.42

 1تحمل القوة
 0البدنية

(ن=)01

%73.1 1.111 *77.65 71.02 044.01 04.27 013.21

 3تحمل األداء المياري

 4القدرة العضمية لمرجمين

 5القدرة العضمية لمزراعين
 6السرعة الحركية

 01المرونة

1.25 057.51

064

2.43 1.625 1.55

0.20

5.57 1.530 6.52

%01.1 1.111 *00.07 1.572

20.71 5.55 21.41

%3.1 1.111 *03.17

5.34

1.113 *3.65

%05

 00فاعمية األداء لمبرمة العالية
 05فاعمية األداء لمريبوه العالي 5.51 1.640 2.21
 5الميارية

 03مستوي األداء لمبرمة
 01العالية

مستوي األداء لمريبوه

2.71

0.42

5.41

1.337
1.573

*6.1

1.111

%31

%34.3 1.111 *6.36

01

%30.1 1.111 *06.61 1.203 05.11 0.12

01

%74.5 1.111

1.542 04.61 0.55

*6.1

العالي
*الداللة < 1.12

يتضح من جدول ( )4أنو -:
يواةةد ظ ة وق كات داللةةة أ

ةةح ية يةةين القيحألةةين القيحةةث والييةةدر ل ةةحلأ القيةةحل الييةةدر ظةةث اميةةف

القيحألحت (اليدنية و المفح ية ) و بمح تاحوتت نألا الت ألةن لةدر الماموعةة التا يييةة واةحوت من

يين (  %3.1و . ) %34.3

ة ل مةح
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شكل ()3

يوضح داللة الفروق ونسب التحسن لمقياسين القبمي والبعدي لألختبارات البدنية والميارية قيد الدراسة
لمعينة قيد البحث
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ثانياً :مناقشة النتائج :
 مناقشة نتائج الفورض األول والو ي يونل عموي " تواةد ظة وق كات داللةة أ

ةح ية يةين القيحألةين

القيحث والييدر لحماموعة التا ييية ييد الي ل ظث مألتور القول اليبحية متمثحة ظةث (القةول الق ةور لحظفة
و القول الق ور لح احين و القول الق ور لحا اعين و يول القيبة و القد ل اليبحية لح احين و القد ل اليبحية
لحةا اعين و ت مةةل القةةول و ت مةل الداو المفةةح ر و الألة عة ال بيةةة و الم ونةة) لحم ةةح عين ل ةةحلأ القيةةحل
الييدر لحماموعة التا ييية أ
حيووث يتضوووح مووون جوودول ( )4واةةود ظ ة وق كات داللةةة أ

ةةح ية يةةين القيحألةةين القيحةةث والييةةدر

ل ةحلأ القيةةحل الييةدر ظةةث اميةف القيحألةةحت اليدنيةةة و بمةح تاحوتةةت نألةا الت ألةةن لةدر الماموعةةة التا يييةةة
واحوت من

ل مح يين (  %3.1و  ) %74.4يل أيةل ييمةة ت ألةن بحنةت مةن ن ةيا متغية الم ونةة

يينمح القيمة البي بحنت من ن يا متغي ت مل الداو المفح ر .
وي اةف اليح ةل هةكا الاة وق للةث الي نةحمج التةةد ييث المتيةف يبألةت دام تقييةد تةةدظق الةدم الميتةدل مةةن
يل افحا البحتألو نحنو يل ظف تبثي ا يغبل وابةأ عحةث مألةتور القةول اليبةحية لحيينةة التا يييةة ييةد
الي ل يل أبحظت تقنية تقييد تدظق الةدم الميتةدل مةل لبةحظث عحةث الليةحف اليبةحية ليبةيت ال اةل
وب ةةكلك المة ة يحلنأل ةةية ليب ةةيت ال ةةا اعين المة ة ال ةةكر ي ةةدو ا أدر للة ةث اي ةةحدل المقط ةةف الي ب ةةث لحيب ةةحة
ويحلتحلث ايحدل ام الليحف اليبحية ممةح أدر للةث تنميةة وتطةوي مألةتور القةول اليبةحية لميظةم عبةيت
الاألم .
ويتاق اليح ل مف نتح ج بي من تكاشي اَبي واخرون 7113( Takashi Abe et alم) ()05
و مووادرامي واَخوورون 7115( Madarame,et alم) ( ، )03جيرمووي لووونكي واَخوورون Jeremy
7100( loenneke et alم) ( ، )05جيرموووي لوووونكي واَخووورون Jeremy loenneke et al
(7107م)( ، )00موووادرامي واَخووورون

7103( Madarame,et alم) ( )01و توووايمور واَخووورون

7103( Taylor et alم) (. )06
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 مناقشة نتائج الفرض الثاني وال ي ينل عمي " تواد ظة وق كات داللةة أ

ةح ية يةين القيحألةين

القيحث والييةدر لحماموعةة التا يييةة ييةد الي ةل ظةث مألةتور ظحعحيةة الداو المفةح ر لةييض مفةح ات التقةول
حاةةح مةةن ال ظةةف لعحةةث متمثحةةة ظةةث ( الي مةةة اليحليةةة مةةن ال ظةةف لعحةةث و ال ييةةوا اليةةحلث مةةن ال ظةةف لعحةةث )
لحم ح عين ل حلأ القيحل الييدر لحماموعة التا ييية أ .
حيث يتضح من جدول ( )4واود ظ وق كات داللة أ

ح ية يين القيحألين القيحث والييدر ل حلأ

القيحل الييدر ظث مألتور ظحعحية الداو المفح ر لييض مفح ات التقول حاح من ال ظةف لعحةث متمثحةة ظةث
( الي مةةة اليحليةةة مةةن ال ظةةف لعحةةث و ال ييةةوا اليةةحلث مةةن ال ظةةف لعحةةث ) و بمةةح تاحوتةةت نألةةا الت ألةةن لةةدر
الماموعةة التا يييةة واةةحوت من

ة ل مةةح يةين (  %74.5و  ) %34.3يةل أيةةل ييمةة ت ألةةن بحنةت مةةن

ن يا متغي مألتور الداو المفح ر لح ييوا اليحلث من ال ظف لعحث يينمح القيمة البية بحنةت مةن ن ةيا
متغي ظحعحية الداو المفح ر لح ييوا اليحلث من ال ظف لعحث .
وبرجع الباحث لك للث أألت دام تد يا تقييد تدظق الدم الميتدل ( تد يا البحتألو ) يل بةحن لة
تبثي بيي ظث ايحدل القول اليبحية لحيبيت اليحمحة ظث مفح ل ( الي مةة اليحليةة مةن ال ظةف لعحةث و ال ييةوا
اليةةحلث مةةن ال ظةةف لعحةةث ) ممةةح تألةةيا ظةةث ت ألةةين مألةةتور الداو المفةةح ر والاحعحيةةة ال ح ةةة يفةةم وهةةكا
يحلبحظة للث التد يحت المفح ية وتد ييحت المنحظألة المألت دمة ظث الو دات التد ييية يل الاةاو المفةح ر
وال ططث .
وى و ا يتفووق مووع د األةةة بةةي مةةن محمووود أحموود توفيووق (7102م) ( )3و محموود أحموود المحموودي
(7101م) ( )3و نبيووووول حسوووووني الشووووووربجي (7115م) ( )4و رضووووووي الشووووورقاوي و مايسوووووة محمووووود
(7107م)( ، )03دراسووة يامانكووا واَخوورون 7107( yamanka et alم)( ، )51محموود صووالح الوودين
محمد ( )2( )7102و خالد أحمد محمد (7104م) (. )7

مجلت بحىث التربٍت الشاملت – كلٍت التربٍت الرٌاضٍت للبىاث -جامعت السلازٌك  -المجلذ األول -للىصف األول لألبحاث العلمٍت9102 -م

 - 983أحر أستخذام تمٍٍذ تذفك الذم المعتذل علً مستىي المىة العضلٍت وفاعلٍت األداء المهاري لبعض مهاراث التمىش خلفا ً مه الرفع ألعلً للمصارعٍه

األستنتاجات :
ظى بوو أهةداف وطيييةة الي ةل وظةث ةدود عينةة الي ةل والمةنفج المألةت دم ومةن وايةف الييحنةحت
التث تم اميفح ونتح ج الت حيل اإل
 وا ةةود ظة ة وق كات دالل ةةة أ

ح ث توصل الباحث إلي إستنتاج ما يمى -:
ةةح ية ي ةةين القيحأل ةةين القيح ةةث واليي ةةدر ل ةةحلأ القي ةةحل اليي ةةدر ظ ةةث امي ةةف

القيحأل ةةحت اليدني ةةة و بم ةةح تاحوت ةةت نأل ةةا الت أل ةةن ل ةةدر الماموع ةةة التا ييي ةةة وا ةةحوت من

ة ة ل م ةةح ي ةةين

(  %3.1و  ) %74.4يةةل أيةةل ييمةةة ت ألةةن بحنةةت مةةن ن ةةيا متغي ة الم ونةةة يينمةةح القيمةةة البي ة
بحنت من ن يا متغي ت مل الداو المفح ر .
 واود ظ وق كات داللة أ

ح ية يين القيحألين القيحث والييدر ل حلأ القيحل الييدر ظث مألتور ظحعحية

الداو المفةةح ر لةةييض مفةةح ات التقةةول حاةةح مةةن ال ظةةف لعحةةث متمثحةةة ظةةث ( الي مةةة اليحليةةة مةةن ال ظةةف
لعح ةةث و ال يي ةةوا الي ةةحلث مة ةن ال ظ ةةف لعح ةةث ) و بم ةةح تاحوت ةةت نأل ةةا الت أل ةةن ل ةةدر الماموع ةةة التا ييي ةةة
واةةحوت من

ة ل مةةح يةةين (  %74.5و  ) %34.3يةةل أيةةل ييمةةة ت ألةةن بحنةةت مةةن ن ةةيا متغي ة

مألةةتور الداو المفةةح ر لح ييةةوا اليةةحلث مةةن ال ظةةف لعحةةث يينمةةح القيمةةة البي ة بحنةةت مةةن ن ةةيا متغي ة
ظحعحية الداو المفح ر لح ييوا اليحلث من ال ظف لعحث .

التوصيات :

ظةةث بةةوو اإلا ة اوات التةةث تمةةت ظةةث هةةكا الد األةةة وظةةث ةةدود عينةةة الي ةةل الم تةةح ل واألةةتنحدا للةةى

النتح ج واإلألتنتحاحت الألحيقة يمكن التوصية باألتي -:

 .3الألةةتيحنة يةةحلي امج التد يييةةة الموبةةوعة يحلغةةدل المن ابةةة مةةف تقييةةد تةةدظق الةةدم الميتةةدل لتطةةوي
متغي ات القول اليبحية وأيت حد المافود لحم ح عين .
 .3الأل ةةتيحنة يت ةةد يا تقيي ةةد ت ةةدظق ال ةةدم الميت ةةدل ببتا ةةحا ت ةةد ييث ةةديل ظ ةةث تط ةةوي متغية ة ات الق ةةول
اليبحية لحم ح عين .
 .9الألةةتيحنة يتةةد يا تقييةةد تةةدظق الةةدم الميتةةدل ظةةث ت ةةميم ي ة امج أألتغةةاح ية ييةةد التي ة ض لحتةةد يا
ال اا د أو ال حية .
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المراجع :

المراجع العربية-:

-0

أبووو العووال عبوود الفتوواح  ،برنووت رشووال :
(5103م)

-5

خالد أحمد محمد محمد (5104م)

:

-3

محمد أحمد المحمدي (5101م)

:
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