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  الشكر والتقدير
          

  . الحالية  صورته فيبھدى من هللا ، وعونه ، وتوفيقه ، فقد وفقني هللا إلخراج ھذا البحث  

دكتو لألستاذ شكرييطيب لي أن أتقدم بعظيم  لذا         واألستاذ   – سـيف معبـد العظـي نعبـد الـرمح/ ر ال

دكتور – طارق حسني الزواوى/  واألستاذ الدكتور – حممد رضا الروبى/ الدكتور  دمحـدي عبـد املقصـو/  واألستاذ ال

 من توجيھات علمية دقيقة طوال فترة إعداد ھذا البحث قدموه ليعلى الرسالة ، لما  ونالمشرف - اجلزار

.  

دكتور إلىتقدم بخالص الشكر والتقدير أإال وأن  ينوال يفوت          – حسـن عبجالسـالم حمفـوظ / األستاذ ال

دم ب ا أتق كريكم زازى  ش تاذوإعت دكتور لألس ــاح /ال ة  – إيهــاب مصــطفى عبجالقت لھما بالموافق ى تفض عل

  .لمناقشة ھذا البحث  

دير أكما          ىتقدم بوافر الشكر والتق دريبالسادة أعضاء قسم  إل ة ت ازالت والرياضات الفردي  المن

  .والى أفراد عينة ھذه الدراسة  اإلسكندريةجامعة  –بكلية التربية الرياضية للبنين 

ة  إلىكما أتقدم بشكري واعتزاى         ين بجامع ا  اإلسكندريةإدارة كلية التربية الرياضية للبن ى م عل

  . يبذلوه من جھد مع تذليل الصعاب

  . أھلي وعشيرتي الذين أھديھم ھذا العمل المتواضع  إلىلتقدم بالشكر وال يفوتني ا         

د           ا محم ى نبين دانا هللا ، وصلى هللا عل وال أن ھ دي ل ا لنھت ا كن ذا وم دانا لھ ذي ھ والحمد  ال

   وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً 
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Abstract 
 

  

Impact of a proposed training program with weights for 

 wrestlers and weightlifters on the function of left ventricle  

 
 

Researcher: Shokry Mohamed Shokry Mohamed Ali 
 

         This study aims at identifying the impact of a proposed training 

program with weights for wrestlers and weightlifters on the function 

of left ventricle 

 

The study has been prepared as of March 2007 until May 2007  

  

- Main study has been conducted in a sample comprising of 25 

wrestlers and weightlifters from the Alexandria Sports Inc. Three 

athletes have been excluded for failing to attend regular training. The 

sample became 22 athletes who were divided into two experimental 

groups, each comprising of 11 athletes. The first group practices 

wrestling and the other practices weightlifting. 

  
  

  
  

 
 

 



 

  كلمة شكر وتقدير
  

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

  }قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ {

  صدق هللا العظيم
   ) ٢٨اآلية: سورة الرعد(

د/ ستاذ الدكتورن لألتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفاأ العظيم عبد الرحمن عب
 ول على الرسالةت والرياضات الفردية والمشرف األرئيس قسم تدريب المنازال سيف

ذا العمل المتواضععلى الجھد المبذول فى إ ات والمشاكل  ،خراج ھ ذليل العقب ى ت وعل
م ابلتنى فلمست فيه عطف الوالد واألالتى ق د العون لكل باحث ول د ي خ الكريم الذى يم
أ ه ر لخيت ذا البحث وإخراج از ھ امى بانج اء قي ورة أثن ديم النصح والمش ى تق ة ف حظ

  .كون قد وفيته حقهوأتمنى أن أ ،جزيالً  شكره شكراً بالصورة التى عليھا اآلن فأ

ى محمد رضا حافظ  /ستاذ الدكتور أنسى أن أشكر األ كما ال تاذ بقسم األ الروب س
ة ات الفردي ازالت والرياض دريب المن ه بم ،ت الةلقيام ة الرس ات  تابع ع اللمس ووض

ى إ اء النصائح ف رة وإعط ثاألخي ذا البح راج ھ ريفيخ ه بتش ى  ، وقيام ر عمل ى مق ف
ى األ لمتابعة تجربة البحث د فى توالوقوف عل ة البحث داء الصحيح والجي دريب عين
واء المصارعين أ اعينس ه بإو الرب ب قيام ى جان ذى ، إل ه ال ى الوج الة عل داد الرس ع

  .ث بالمظھر المشرف فله الشكر والتقدير والعرفانھذا البح ظھري

ل األ الم الجلي دكتوروال أنسى الع تاذ ال زار /س د المقصود الج دى عب تاذ األحم س
ة ل  ،بقسم تدريب المنازالت والرياضات الفردي ة وقب ذ البداي ذا البحث من ذى تبنى ھ ال

ة ذ التجرب ام بتنفي ى القي ث وحت ذا البح جيلى لھ ح ،تس ديم النص دى تق ورة وم ، والمش
ه  ى الوج ه عل ام البحث وإخراج ى إتم ة والصدق ف ة العلمي ى األمان ه معن وتعلمت من

خراج ھذا إرشاد فى إعطائي المعلومة والنصح واإليبخل لحظة فى  كما أنه لم ،كملاأل
ذا الرجل روح األالبحث ى ھ ة والص، ولمست ف وة والشھامة فى المواقف الھام عبة ب

  .فله كل الشكر والعرفان والتقدير ،خريناآل ومدى ثقته بنفسه وثقته فى



 

دكتور وال تاذ ال ى االس زواوى /أنس ين ال ارق حس ب  ط م القل ب بقس تاذ القل أس
ب واأل ة الط ة بكلي ة الدموي ة اإلوعي كندريةجامع ذا  ،س يات ھ ع أساس ام بوض ذى ق ال

ث ذا البحث ،البح ة ھ اص لخدم ه الخ ن وقت تقطع م ان يس ل ك ل  ،ب ريص ك ان ح وك
تمام الموجات إ فى ولم يبخل لحظة ،رشادنجاح ھذا البحث بالمتابعة واإللى الحرص ع

ت، كما أنه كان يدفعنى كى أنجز ھذا البحث فى أفوق الصوتية ل وق ه كل الشكر  ،ق فل
  .والتقدير والعرفان

وظحسن عبد السالم  /ستاذ الدكتور أشكر األن وأود أ ذه  محف لتفضله بمناقشة ھ
يالرسالة ومدى االھتمام الذى قام به تج اد وأحي ديم النصح واإلرش الة وتق  اه تلك الرس

حيث ھد الصادق والتعاون فى نقد ھذا العمل فى ھذا الرجل روح التواضع والحلم والج
ن أستطيع أن أ ومھما تحدثت ،عجِ شْ اء ومُ نه بنَّ لمست فى نقده أ ه من الشكر فل ه حق وفي

  .فله جزيل الشكر والعرفان ،لعرفان والتقديروا

ة أستاذ القلب واأل يھاب محمد مصطفى عبد الفتاحإ/ وأيضا األستاذ الدكتور وعي
ب واألال م القل ة  بقس ةدموي ة المنوفي ة الطب جامع ة بكلي ة الدموي كره، أود أن أوعي  ش

ه الخاصة والسن إلحُ  جزيالً  شكراً  ه مستقباله لى فى عيادت دى سعادته حظت فى عيني
ورا بمناقشة فى تفضله مشكوراً  ذا من  هرسالة دكت ان ھ ة الرياضية وك ة التربي فى كلي

ذا ولى فى رينه العب دبعد ذلك أ تُ مْ لِ ننى عَ ي إلسن حظحُ  لة فأسرى ھ رة الس اضة ك
لوبه وآ ه الجم فى أس اء وأدب ده البن ى نق اءةراالبحث وأشكره عل ه كل الشكر  ءه البن فل

  .والتقدير والعرفان

وده/ وال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور  ة  خالد حم ة التربي د كلي عمي
ذا الرجل أود أن  –الرياضية  د وال تحصى، فھ ه معي ال تع جامعة اإلسكندرية لمواقف

ذا الرجل بفضل  د استطاع ھ أحييه وأشكره شكراً جزيالً لمروري ببعض العقبات، فلق
رام هللا ثم بفضله أن يحل تلك المش اتذتي الك دي أس ين أي اً ب وم واقف اكل وأن يجعلني الي

ي  ل ف ن هللا أن يطي ب م دير وأطل ان والتق كر والعرف ل الش ه ك ور، فل ادة الحض والس
  .عمره

دكتور  د/ وأشكر أيضاً األستاذ ال و زي م  مجدي أب ذا البحث ول اءه قواعد ھ إلرس
ه يبخل أيضاً في إعطاء المعلومة والنصح واإلرشاد، وھو صاحب  اء، فل ھذا الفكر البن

  .كل الشكر والعرفان والتقدير وأتمنى أن يعود بسالمة هللا إلى أرض الوطن

دكتور تاذ ال كر األس الل/ وأش ة الطب  ب د كلي ه  –عمي كندرية لوقوف ة اإلس جامع
  .بجواري لتذليل كافة العقبات التي واجھتني فله كل الشكر والتقدير والعرفان



 

  .ى إخراج ھذه الرسالة على الوجه األكملكما أشكر كل من ساعدني عل

كر  ع الش أرجو وللجمي اتذتي ف ض أس ر بع دم ذك انتني لع ي خ ان ذاكرت وإن ك
  .والتقدير

 .وال أنسى أن أشكر أمي لدعائھا دائماً لي، وإخوتي وأخواتي لھم مني كل الشكر
رغ اة ومشقة التف تحملھم معان  وأشكر أيضاً زوجتي وأوالدي محمد ومصطفى وإيمان ل

  .للبحث حتى يخرج على ھذا الوضع فلھم مني جميعاً كل الشكر

  .-رحمه هللا رحمة واسعة  –كما أنني أھدي ھذا العمل إلى روح والدي 
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  القصوى الحركية المصارعين فى قياس القوة

  

٦٥ 

ة  ٩ دى للمجموع ى والبع اس القبل ى القي ة ف وة القصوى الحركي ة الق مقارن
ة  ات التجريبي ى قياس ارعين ف ة المص ى مجموع وتيةاألول ات الص  الموج

(ECO).  
  

٦٧ 

مقارنة فى القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيةالثانية المصارعين   ١٠
  فى قياس القوة القصوى الثابتة

  

٦٨ 

ة   ١١ ة الثاني ة التجريبي دى للمجموع ى والبع اس القبل ى القي ة ف ى (مقارن رافع
  لقوة القصوى الحركيةفى قياسات ا) األثقال

  

٦٩ 

ة   ١٢ ة الثاني ة التجريبي دى للمجموع ى والبع اس القبل ى القي ة ف ى (مقارن رافع
 (ECO)فوق الصوتية الموجات فى قياسات ) األثقال

  

٧١ 

ى   ١٣ ة األول ة التجريبي دى للمجموع اس البع ى القي ة ف ارعة(مقارن ) المص
ة  ة الثاني ة التجريبي دى للمجموع اس البع ى(والقي ال رافع وة ) األق ى الق ف

  القصوى الثابتة 
  

٩١ 

ى   ١٤ ة األول ة التجريبي دى للمجموع اس البع ى القي ة ف ارعين(مقارن ) المص
فى اختبارات القوة القصوى ) رافعى األثقال(والمجموعة التجريبية الثانية 

  الحركية 
  

٩٢ 

ى   ١٥ ة األول ة التجريبي دى للمجموع اس البع ى القي ة ف ارعة(مقارن ) المص
ة والمج ة الثاني ة التجريبي ال(موع ى األثق عة ) رافع ات األش ى قياس ف

  (ECO)بالموجات فوق الصوتية  

٩٣ 

  
  املرفقاتقائمة 

  
  العنوانرقم 



و  

 املرفق

  البرنامج التدريبى المقترح باألثقال لالعبى رفع األثقال ١
  

 

  البرنامج التدريبى المقترح فى المصارعة لالعبى المصارعة  ٢
  

 

  التدريبى المقترح باألثقال لالعبى المصارعة البرنامج  ٣
  

 

ارعة  ٤ ي المص ارعة لالعب ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع األول(
  

 

ي  ٥ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع الثانى(المصارعة 

  

 

ارعة واأل ٦ ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن ي نم ال  لالعب ثق
  )األسبوع الثالث(المصارعة 

  

 

ي  ٧ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع الرابع(المصارعة 

  

 

ي  ٨ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع السادس(المصارعة 

  

 

ي الم  ١٠ بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن ي نم ال  لالعب ارعة واألثق ص
  )األسبوع السابع(المصارعة 

  

 

ي   ١١ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع الثامن(المصارعة 

  

 

ي   ١٢ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع التاسع(المصارعة 

  

 

دريبي أس  ١٣ امج ت وذج لبرن ي نم ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف
  )األسبوع العاشر(المصارعة 

  

 

ي   ١٤ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع الحادى عشر(المصارعة 

  

 

ي   ١٥ ال  لالعب ارعة واألثق ي المص بوعي ف دريبي أس امج ت وذج لبرن نم
  )األسبوع الثانى عشر(المصارعة 

  

 

وذ  ١٦ ال نم ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت بوع (ج لبرن األس
  )األول

  

 

  

  املرفقاتقائمة : تابع 
  

  العنوانرقم 



ز  

 املرفق

ال  ١٧ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الثانى

  

 

ال  ١٨ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع ا(نم ألس
  )الثالث

  

 

ال  ١٩ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الرابع

  

 

ال  ٢٠ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الخامس

  

 

ال  ٢١ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )السادس

  

 

ال  ٢٢ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )السابع

  

 

ال  ٢٣ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الثامن 

  

 

ال  ٢٤ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )التاسع

  

 

د  ٢٥ امج ت وذج لبرن ال نم ع األثق ى رف ال لالعب بوع (ريبي أسبوعي باألثق األس
  )العاشر

  

 

ال   ٢٦ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الحادى عشر

  

 

ال   ٢٧ ع األثق ى رف ال لالعب دريبي أسبوعي باألثق امج ت وذج لبرن بوع (نم األس
  )الثانى عشر

  

 

  

  


