العدد التاسع والجالثون  -يوليو 0202م

"تأثري تذرٌبات بالشاخص على فعالٍة أداء كاتا(واجً وىكاتا)
احلسام األضىد(دان )1-لالعبً اجلىدو"

م.م /ساره السيد عبد السالم

أ.م.د /ريهام حممد األشرم

مدرس مساعد بكسم التدريب الرياضي

أستاذ مساعد بكسم التدريب الرياضي

نلية الرتبية الرياضية – جامعة املنصورة

نلية الرتبية الرياضية  -جامعة املنصورة

أ.د /علي السعيد رحيان
أستاذ تدريب املصارعة املتفرغ بكسم التدريب الرياضي
عميد نلية الرتبية الرياضية(األسبل) – جامعة املنصورة.
ملخص البحث :

تهراتؿح تؿض تطّالخ الكاذا الرٕ ًٖػهُا االذؽاد الهصشٔ للعّدِ ِظذ أو ًَاا صصاّس لاذٔ الؿذٖاذ ناى البؾثاٗى
فٕ صذسذُم ؾلٕ االعرهشاسٖح فإ اددا تواّج ِعاشؾح ؼرإ يُاٖاح الكاذااظ ِٖبؼاع اقاربب الواّج تاٗى العاايثٗى نهاا ٖا شش
تالغلة ؾلإ أدا ِذاّاصو البؾاة الهُااظم والراّسٔ ) Toreظ ِلازا ُٖاذب َازا الثؽاس تلآ ذؿاشب ؾلإ
تالشااق

ؾلآ فؿالٗاح أدا

ذايشٗش ذاذسٖثاخ

اذاويااظٕ يّ اذاا) الؽاضا ادعاّدوداو )1-لبؾثإ العّدِ نهاا أشااس لاذْ الثاؼصاح افراشا

ِظّد فشِق راخ داللح تؼصائٗح تٗى الهعهّؾرٗى الرعشٖثٗح ِالضاتطح فإ الوٗااط الثؿاذٔ لصاالػ الهعهّؾاح الرعشٖثٗاحظ
ِصذ اعرخذند الثاؼصح الهًُط الرعشٖثٕ تاعرخذا الرصهٗم الرعشٖثٕ لهعهّؾرٗى تؼذاَها ذعشٖثٗح ِادقشْ ضااتطح ؾلآ
الؾثٓ العّدِ تًادْ الًاصشٖح وذؽد 18عًح) ِالهوٗذِو تغعبخ اإلذؽاد الهصشْ للعّدِ ِالثالغ ؾذدَم  02الؾةظ ذام
ذوغٗهُم و 12للهعهّؾاح الرعشٖثٗاح ِ  12للهعهّؾاح الضااتطٍ ) ِذام اعارخذا اقرثااساخ ]اقرثااس ناأ ناّاسٔ أِ ٗهإ
للرااّاصو -اقرثاااس أذااك ااّنٕ لهااذج 1ق لرؽهااا اددا  -اقرثاااس أذااك ااّنٕ وٖهااٗى -شااها ) للرّاف ا  -اقرثاااس فؿالٗااح أدا
اذاوياظٕ يّ اذا  )Nage no kataالؽضا ادعّد وداو. [)1-
ِصذ أغُشخ يرائط الذساعح ِظاّد فاشِق راخ داللاح تؼصاائٗح تاٗى الهعهاّؾرٗى الرعشٖثٗاح ِالضااتطح فإ الوٗااط
الثؿذٔ فٕ فؿالٗح أدا

اذاوياظٕ يّ اذا) الؽضا ادعّدوداو )1-لصالػ الهعهّؾح الرعشٖثٗح .
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ً
أوال :ادلقذمة ومشكلة البحث:
ِذااز ش يٗڤااٗى ؼغااٗى نؽهااّد و ) 0210أو

تو أعااالٗة الرااذسٖة الشٖاضاآ ذُااذب تاااقربب
أيّاؾُاااا تلااآ ذطاااّٖش نغااارّْ اددا الشٖاضااإ ت اااش
الّصّ تلٕ أؾلٕ الهغرّٖاخ الوهٗحظ َِازا نااٖر

اذاويااااظٕ يّ اذاااا  )Nage no kataناااى ضاااهى
ناؽ

الهرطلثااااخ ادعاعاااٗح لبؾثاااٗى البصناااح للرشصااإ لذسظاااح

ناااا أشااااس تلٗاااٍ ؾلااإ الغاااؿٗذ سٖؽااااو و ) 0224أو

الؽاااضا ادعاااّد وداو )1ظ ِصاااذ ؾشفُاااا االذؽااااد الاااذِلٕ

الرذسٖة الؽذٖس فٕ نعا الهًاصالخ ٖرعٍ تلٕ االعار ادج

والكّدِ اااااو  )Kodokanالكاذااااا تييُااااا

ؾااااذد نااااى

الكانلح نى ادعالٗة الؽذٖصح الهثركشج فٕ نعا الراذسٖة

الؽش اااخ ال ًٗااح الهخرل ااح ل ًااّو اللؿثااح ِالهر ا ؾلُٗااا

ِأصثػ ا٘و اعرخذا الشاق

عل ا نّضّؾح فٕ نعهّؾح ؾلٕ أعظ ِصّاؾاذ ؾلهٗاح

فٕ ذًهٗح ِذطّٖش اددا

الثااااذيٕ ِالهُاااااسٔظ ؼٗااااس أيُااااا ذااااّفش ؾّانااااا ادنااااى

نذسِعااح ظ ِذشاااها الكاذاااا ؾلااإ نعهّؾاااح ثٗاااشج ناااى

ِالغااابنحظ هاااا أيُاااا ذرًاعاااة ناااؽ الًاشا ا ٗى ِالكثااااسظ

الهُاااساخ ال ًٗااح الخاصااح ت ًااّو سٖاضااح العااّدِ َِاإ

ِ زلك نؽ ادِصاو الهخرل حظ ِٖعة ؾلٕ الهذسب ذذسٖة

ِعااٗلح لوٗاااط نغاارّٔ البؾثااٗى ديُااا ذاا دٔ تطشٖوااح

نخرل ح ادِصاو ِادؼعا ظ ؼرٕ

ظذٖاااااح ِفواااااا للخطاااااّاخ الؽش ٗاااااح الهؽاااااذدج ِذّصٗاااااد

ٖرًاعااة رلااك نااؽ الػااشِب الراإ صااذ ذّاظااٍ البؾااة نااى

اددا ِاإلذواو الراا للغاوطاخ الهخرل اح أشًاا اددا .و2

نواِناخ نخرل ح ِأؼعا نخرل ح.و)121: 2

)41:

البؾثٗى ؾلٕ شّاق

ِٖشٔ ب نى ؾثذ الؿضٖض ؼغى ؾثذ الؿضٖاض و

ِأِضؽد يغهح ؾصا سشااد و ) 0215أو

) 0222ظ نؽهاااذ اتاااشاَٗم ؾثا اذ الؽهٗاااذ و) 0211ظ

الكاذااا دقلااد ضااهى تااشانط اإلذؽاااد الهصااشٔ ِادفشٖواإ

نؽهذ أؼهذ أيّس و) 0211ظأو الراذسٖثاخ تالشااق

ِالؿشتٕ ثطّلاح سعاهٗح ِن َلاح للهشااس ح فإ تطّلاح
الؿالم نًز نّعم . 0213 – 0212و )2 :5

لُا ذيشٗش تٖعاتٓ فٓ ذطّٖش ِسفؽ اللٗاصح الثذيٗح الخاصاح
لبؾاةظ ِتذوااو اددا لؿاذ ِظاّد نواِناح أِ ذ ٗٗاش فإ

تو أدا الكاذااا اااو ت ااش

اذعاَاااخ العغاامظ ِالرولٗااا اإلصاااتاخظ ًِٖهاإ الص ا اخ

الًعاااغ فاإ اقرثاااس

الؽااضا فواايظ ؼٗااس ٖغاارلض ؼصااّ البؾااة ؾلاإ%42

الثذيٗاااح الخاصاااح ؼٗاااس عاااشؾح االعااارعاتح الؽش ٗاااح –

ناااى دسظاااح الكاذاااا للًعااااغظ ِا٘و أصاااثؽد داقاااا يػاااا

الغشؾح الؽش ٗح.و)52:3و)21: 7و)22:4

ذًافغاإ تااٗى البؾثااٗىظ ِالؽصااّ ؾلاإ نش ااض ٖغاارلض

هااا أضاااب قالااذ فشٖااذ ِأقااشِو و) 0215

أؾلاإ دسظااح نهكًااح نااى الروٗااٗمظ ِٖاارم ذوٗااٗم ااا نُاااسج

أيٍ ٖغرخذ للرذسٖة ؾلٕ ادِذك ّنٕ ِالًاظٕ اّنٕ

داقا الكاذا ناى ؼٗاس ذّافا الشنٗاح ناؽ شاشِو اإلٖثاّو

لهُااساخ الشنإ ناى أؾلإ ويااظٕ ِاصا) Nage waza

واددا توااّج –عااشؾح –ؾلاإ الػُااش انااا) ِذيقااز 12

ِالرااذسٖة ؾلاإ نُاااساخ اللؿااة نااى أعا ا و رااانٕ ِاصا

يواو نشف و)0ظ ِؾلإ الاش م ناى الرطاّس الُائاا الازٔ

 )Katame wazaدِو ِظاّد ناذافؽ )أِ إ (Uke

ؼااذز فاإ ادِيااح ادقٗااشج فاإ سٖاضااح العااّدِظ تال أيااٍ

ؼٗاااس ٖؿرثاااش ِعاااٗلح ناااى الّعاااائا العٗاااذج ؾًاااذ ذاااذسٖة

ٖبؼع ؾذ صذسج الؾثًٗا ؾلٕ نّا ثح َزا الرطّس ِٖرهصا
رلك فٕ ِظّد ايخ ا

الًاش ٗى فٕ سٖاضح العّدِ .و)172-142:0

ِضػ فٕ يراائعُم فإ تطاّالخ الؿاالم للكاذاا ؼٗاس الؼاع

ًَِا أعالٗة صٗشج لشفؽ نغرّٔ اددا ِأٖضا
فؿالٗح اددا تال او الهذستٗى الٖغرخذنّو الشاق

نلؽّظ فٕ نغرّاَم ادنش الازٔ

الثاؼصٗى قشِض البؾثاٗى ناى تطاّالخ الؿاالم للكاذاا دِو

.

الؽصااّ ؾلاإ نشا ااضظ ِتهراتؿااح تؿااض تطااّالخ الكاذااا
الراإ ًٖػهُااا االذؽاااد الهصااشٔ للعااّدِ ِظااذ أو ًَااا
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صصاااّس لاااذٔ الؿذٖاااذ ناااى البؾثاااٗى فااإ صاااذسذُم ؾلااإ

 )katالؽاااضا ادعاااّد وداو)1-ظ ِيغاااثح الرؽغاااى

االعاااارهشاسٖح فاااإ اددا توااااّج ِعااااشؾح ؼراااإ يُاٖااااح

لصالػ الوٗاط الثؿذٔ.

الكاذاوؼٗااس ًٖرُاإ الااضنى الهخص ا

للكاذااا 2-7ق صثااا

 -ذّظذ فشِق دالاح تؼصاائٗلا تاٗى الوٗاعاٗى الثؿاذٖٗى

ايُائُا)ظ ِٖبؼع اقربب الوّج تاٗى العاايثٗى نهاا ٖا شش

لكب نى الهعهّؾح الرعشٖثٗح ِالضاتطح فٕ فؿالٗح

تالغااااااالة ؾلااااااإ أدا ِذاااااااّاصو البؾاااااااة الهُااااا ااظم

أدا

والراّسٔ ِ )Toreرلاك تالًغاثح لبؾثاٗى الشظاا ظ تًٗهاا

ادعااّد وداو)1-ظ ِيغااثح الرؽغااى لصااالػ الوٗاااط

ٖبؼاااع ؾاااذ نشااااس ح البؾثااااخ ا٘يغااااخ فااإ تطاااّالخ

الثؿذٔ للهعهّؾح الرعشٖثٗح.

ً
رابعا :مصطلحات البحث:

الكاذا.
ِناااى َااازا الهًطلا ا صاااا الثااااؼصٗى ترًااااِ َااازا
الثؽااس فاآ نؽاِلااح للكشاا
الشاااق

 )1الشاق

ؾااى نااذْ ذًهٗااح ذااذسٖثاخ

الهطاطٗح ِٖرم غا ٌ ت طاا ظلاذٔ نراٗىظ ِٖهصاا َٗكاا

ِنؿشفاح أشاشٌ

لعغم الؾة نى وسأطظ ظزؼظ رساؾٗىظ سظلاٗى) ِّٖظاذ

ؾلٓ فؿالٗح اددا الهُاسْ لبؾثٕ سٖاضح العّدِ .
ً
ثاوٍا :هذف البحث:
ُٖذب َزا الثؽس تلٓ ذصهٗم شاق

ِذاذسٖثاخ

قاصاااح لهؿشفاااح ذيشٗشَاااا ؾلااآ فؿالٗاااح أدا

اذاااا ويااااظٕ

تااااٍ ظٗااااّب نّصؾااااح فاااإ تؿااااض اظضائااااٍ لضااااثي ِصو
الشااااق
وذؿشٖ

ِذيشٗشَا ؾلٕ:

َاإ الذسظااح الكلٗااح الراإ ٖؽصااا ؾلُٗااا البؾااة
يرٗعااح أدائااٍ نعهّؾااح نااى الؽش اااخ ال ًٗااح دِو َثااّو
نغاااارّٔ صذساذااااٍ الثذيٗااااح ِالّغٗ ٗااااح ِالهُاسٖااااح نااااؽ

اددا – الرّاف ).

نبؼػااااح شااااذج ِاعاااارهشاسٖح أدا الؽش اااااخ نااااى صثااااا

اذاا ويااظٓ يّ اذاا) Nage no kat

الهؽكهٗى .وذؿشٖ

الؽضا ادعّد وداو )1-لبؾثٕ العّدِ.

تظشائٕ)

ّٖظاذ اعارهاسج صٗااط اددا الهُااسٔ ال ًإ للكاذااا

ً
ثالثا :فروض البحث:

نؿرهذج نى االذؽاد الذِلٕ الهصشٔ للعّدِ نشف و.)0

 )1اذاوياااظٕ يّ اذااا  )Nage no kataالؽااضا
ادعّد وداو:)1-
 -الكاذا kata:

 ذّظااذ فااشِق دالااح تؼصااائٗلا تااٗى الوٗاعااٗى الوثلاإِالثؿااااذٔ للهعهّؾااااح الضاااااتطح فاااإ الهر ٗااااشاخ
الثذيٗح ِفؿالٗح أدا

تظشائٕ)

 )0فؿالٗح اددا :

ذًهٗاااح تؿاااض الصا ا اخ الثذيٗاااح والراااّاصو -ذؽهاااا

فؿالٗاح أدا

تاضاااافح أ ٗااااط سنااااظ ِٖثلاااغ ِصياااٍ تاااذِو

ذضِٖااذٌ تا ٗااااط سنلٗاااح  13ظ ِٖثلااغ طّلاااٍ 142عااام.

يّ اذاااا  )Nage no kataالؽاااضا ادعاااّد وداو)1-
لبؾثٕ العّدِ

:

َاااّ ؾثااااسج ؾاااى دنٗاااح نصاااًّؾح ناااى ادلٗااااب

لكاذاوياااظٕ يّ اذااا  )Nage no kataنااى

قب ذصاهٗم تشياانط ذاذسٖثاخ تالشااق

اذاا ويااظٓ يّ اذاا ) Nage no katالؽاضا

اذا وياظٓ يّ اذا Nage no

 )katالؽاااضا ادعاااّد وداو)1-ظ ِيغاااثح الرؽغاااى

َاإ ؾااذد نااى الؽش اااخ ال ًٗااح الهخرل ااح ل ًااّو

لصالػ الوٗاط الثؿذٔ.

اللؿثح ِالهر

ؾلُٗا نى صثا االذؽاد الذِلٕ والكّدِ او

 -ذّظااذ فااشِق دالااح تؼصااائٗلا تااٗى الوٗاعااٗى الوثلاإ

ِ )Kodokanنّضاااّؾح فااإ نعهّؾاااح ؾلااإ أعاااظ

ِالثؿااااذٔ للهعهّؾااااح الرعشٖثٗااااح فاااإ الهر ٗااااشاخ

ِصّاؾاذ ؾلهٗاح نذسِعاحظ ِذا دٔ ِفا قطاّاخ نؽااذدج

الثذيٗح ِفؿالٗح أدا

ِذشها قهظ نعهّؾاخ .نشف و)1و)41: 2

اذا وياظٓ يّ اذا Nage no
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خامطا :طرق وإجراءات البحث

الؾثااٗىظ نغااعلٗى تغااعبخ االذؽاااد الهصااشٔ للعااّدِ
ِادٖكٗاااذِ ِالغاااّنّ ِنًرػهاااّو فااإ الراااذسٖة قااااب

 )1مىهج البحث:

الهّعم الشٖاضٕ . 0202 / 0212

ذاااام اعاااارخذا الهااااًُط الرعشٖثاااإ فاااإ ذصااااهٗم

هااا ذاام اقرٗاااس ؾًٗااح أقااشْ نااى الؾثاآ نعرهااؽ

الهعهّؾرٗى Tow Group Designتؼذاَها ذعشٖثٗح

الثؽس ادصالٕ ِقااسض ؾًٗاح الذساعاح ادعاعاٗح نكّياح

ٖطث ؾلُٗاا الثشياانط الهوراشغ ِادقاشْ ضااتطح ٖطثا

نىو)02الؾة تُذب تظشا الذساعاخ االعرطبؾٗح.

ؾلُٗا الثشيانط الهرثؽ.

)3اعتذالٍة تىزٌع عٍىة البحث:

 )2جمتمع وعٍىة البحث:

ذاام الري ااذ نااى اؾرذالٗااح ذّصٖااؽ ؾًٗااح الثؽااس فاإ

ٖهصاااا نعرهاااؽ الثؽاااس الؾثااإ ذؽاااد  15عاااًح

نر ٗشاخ الغى ِالطّ ِالّصو ِالؿهش الرذسٖثٕ لبؾثإ

تهؽافػااح الذصُلٗااحظ ذاام اقرٗاااس ؾًٗااح الثؽااس تالطشٖوااح

العاااّدِ صثاااا ذطثٗاا الثشياااانط الراااذسٖثٕظ هاااا نّضاااػ

الؿهذٖح نى الؾثٓ ياادْ الًاصاشٖح الشٖاضإ ِالازٔ تلاغ

تعذِ و)1

ؾاااذد أفاااشادٌ  02الؾاااة ذااام ذوغاااٗهُم الااآ نعهاااّؾرٗى
نرغااااِٖرٗى وذعشٖثٗاااح  -ضاااتطح) صاااّا اااا نًُهاااا 12

جذول ()1
ن = 22

اعتذالٍة تىزٌع عٍىة البحث يف ادلتغريات األضاضٍة والعمر التذرٌبً
املتغريات

وحدة القياس

املتوسط

االحنراف املعياري

الوسيط

معامل االلتواء

الغى

عًح
عم

17.722

1.015

15.222

2.240-

142.132

5.222

142.322

2.222-

الّصو
الؿهش الرذسٖثٕ

عم
عًح

74.222
332ظ 7

12.217
1.502

71.222
322ظ 7

2.314
2.300

الطّ

ٖرضا اػ ناااى ظاااذِ و )1اؾرذالٗاااح ذّصٖاااؽ ؾًٗاااح

االؾرذالٗح ذرشاِغ ناا تاٗى و1-ظ )1+نهاا ٖ اذ اؾرذالٗاح

الثؽس فإ الهر ٗاشاخ وصٗاذ الثؽاس) ِأو ظهٗاؽ نؿاانبخ

ذّصٖؽ أفشاد نعهّؾاح الثؽاس فإ والهر ٗاشاخ ادعاعاٗح

اإللرّا صشٖثح نى االؾرذالٗح ؼٗس أو صٗم نؿانا اإللرّا

ِالؿهش الرذسٖثٕ) صثا الرعشتح.
جذول ()2

اعتذالٍة تىزٌع عٍىة البحث يف ادلتغريات (البذوٍة – فعالٍة أداء كاتا
(واجً وىكاتا  )Nage no kataاحلسام األضىد

املتغريات
الرّاصو
الهر ٗشاخ
الثذيٗح

ال ؿالٗح

اقرثاس نأ
نّاسٔ أِ ٗهٕ

(دان)1-

املتوسط احلسابي

الوسيط

ذكشاس
شّايٕ
ذكشاس

اذك ّنٕ
ذؽها اددا
أِذك ّنٓ
الرّاف
ذكشاس
وٖهٗى -شها )
الؽش ٕ
فؿالٗح أدا اذاوياظٕ يّ اذا Nage no
 )kataالؽضا ادعّد وداو)1-
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االحنراف املعياري معامل االلتواء

10.222
0.332
27.122

11.222
02.222
32.222

0.172
1.417
3.257

223ظ2.201
2.210-

02.022

02.222

1.207

2.215

113.22

113.222

1.145

054ظ
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ٖرضاااػ ناااى ظاااذِ و )0اؾرذالٗاااح ذّصٖاااؽ ؾًٗاااح

فٓ ال رشج نى  0214تلٓ ِ 0212رلاك تُاذب ذؽذٖاذ

اذاوياااظٕ

أَم ادقطا الشائؿح ِأِظٍ الوصّس فٕ نُاساخ الكاذا.

الثؽاس فاإ الهر ٗااشاخ والثذيٗاح  -فؿالٗااح أدا

 )2االقرثاساخ:

يّ اذا )Nage no kataو الؽضا ادعّد وداو )1-وصٗذ
الثؽس) ؼٗس ذشاِؼد صٗم نؿانا االلرّا تاٗى و1-ظ)1+

صااا الثاااؼصٗى تالهغااػ الهشظؿاإ ِذاام الرّصااا

نها ٖ ذ اؾرذالٗح ذّصٖؽ ؾًٗح الثؽس فٓ ذلك الهر ٗاشاخ

تلٕ االقرثاسخ الرالٗح:

صثا الرعشتح.

اقرثااااااس للراااااّاصو َِاااااّ اقرثااااااس ناااااأ ناااااّاسٔ

عادعلا:أدِاخ ِِعائا ظهؽ الثٗاياخ:

أِ ٗهٕ.و)1

 )1االعرثٗاو:

اقرثاااااس لرؽهااااا اددا َِااااّ أذااااك ااااّنٕ لهااااذج
1ق.و)5و)2

ذاااام اعاااارطبؼ سأْ الخثااااشا ِرلااااك لهؿشفااااح أَاااام
اقرثاااساخ نكّياااخ اللٗاصااح الثذيٗااح الهشذثطااح ترااذسٖثاخ
الشاق

اقرثااااااس للرّافااا ا َِاااااّ أذاااااك اااااّنٕ وٖهاااااٗى-

ِالكاذا فٕ سٖاضح العّدِ ِالهًاعثح للهشؼلاح

شها ).و)5و)2

الغًٗح وصٗذ الثؽس).نشف و)7

اقرثااس فؿالٗاح أدا

 )0الهغػ الهشظؿٕ:

 )kataالؽضا ادعّد وداو.)1-و)11

ً
ضابعا :الذراضات االضتطالعٍة:

ؼٗاااااااااس ذاااااااااام اإلطااااااااابؼ ؾلاااااااااآ نشظااااااااااؽ
و)3ظو)4ظو)7ظو)5ظوِ )12رلاااك تُاااذب الرؿاااشب ؾلااآ

صاااااا الثااااااؼصٗى تاااا ظشا ؾاااااذد و )0دساعااااااخ

أيغااااة االقرثاااااساخظ ِأيغااااة الرااااذسٖثاخ الراااإ ٖهكااااى

اعارطبؾٗح فإ ال راشج الضنًٗاح ناى  0212/4/11تلآ

اعرخذانُا فٕ ذًهٗاح نُااساخ اذاا الًااظٓ يّ اذاا تؽٗاس

ِ 0212/4/15رلااك ؾلاآ ؾًٗااح اعاارطبؾٗح نغااؽّتح

ٖكّو ذش ٗثُا الذًٖانٗكٕ نشااتُلا أِ ٖهكاى ذؿذٖلاٍ تشاكا

نااى الهعرهااؽ ادصاالٕ للثؽااس ِنااى قاااسض ؾًٗااح الثؽااس

ٖرطااات نااؽ اذعاااٌ الهغاااس الؽش اإ للهُاااساخ الؽش ٗااح

ادعاعٗح:

للكاذاظ ها أو َزا الهغاػ الهشظؿإ صاذ أؾطآ للثااؼصّو
ن ششلا فٕ ٗ ٗح ذصهٗم ذذسٖثاخ تالشاق

 )1الذراضة االضتطالعٍة األوىل:

أقشْ ِفآ

ي ااظ اذعاااٌ الهغاااس الؽش اإ للهُاااساخ الؽش ٗااح وصٗااذ
الثؽااس)ظِذم ذؽذٖااذ ذااذسٖثاخ الشاااق
سفااؽ نغاارّْ أدا

اذاويااظٕ يّ اذاا Nage no

ذاام تظااشا َاازٌ الذساعااح فاإ  0212/4/11ظ ؼٗااس صااا

الهغاارخذنح فاإ

الثاؼصٗى:

اذااا الًاااظٓ يّ اذاااظ شاام ذاام ذصااهٗم

 -ترصهٗم شاق

ذذسٖثاخ راخ اذعاَاخ ِذش ٗثاخ نخرل ح لرًهٗاح نُااساخ

ؾثاسج ؾاى َٗكاا لعغام الؾاة ناى

وسأطظ ظزؼظ رساؾٗىظ سظلٗى)ظ ِٖركّو نى ألٗااب

الكاذا الهخرل ح وصٗذ الثؽس) نشف و.)1

صااااًاؾٗح ِيشاااااسج قشااااة ِاؾهااااذج نااااى ال لااااٗى

 )1الهبؼػح:

الهض ا ّوظ ِذاام غااائٍ ت طااا ظلااذٔ نرااٗىظ ِتلااغ

ذم نراتؿح الؿذٖذ نى الثشانط الرذسٖثٗح تاديذٖاح

طّلااٍ 142عااام ذوشٖثااااظ ِتلااغ ِصياااٍ  17ذوشٖثاااا

الهخرل ح ِ زلك تطّالخ العهُّسٖح لكاذاا الًااظٓ يّ اذاا

فااإ

ؼٗاااس اعرششاااذ الثااااؼصٗى تاااثؿض ادشاااخا

ذصاهٗهٍ ِأقاز نرّعاي أِصاو البؾثاٗى ِأقاز 1/1
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تأثري تدريبات بالشاخص على فعالية أداء كاتا (ناجى نوكاتا) ..........
وتائج الذراضة:

الاااّصوظ ِذااام ذضِٖاااذٌ تعٗاااّب نّصؾاااح فااإ تؿاااض
أظضائااااااااٍ لضٖااااااااادج الااااااااّصو ت ضااااااااافح أ ٗاااااااااط

ذاام الرا ااذ نااى صاابؼٗح الصااالح العااّدِ ِاالدِاخ

سنلٗح.نشف و)2

ِادظُضٌ.

ذاام اقرثاااس الشاااق

للري ااذ نااى نااذٔ صاابؼٗرٍ

ذااام ذاااذسٖة الهغااااؾذٖى ؾلااآ تظاااشا االقرثااااساخ

للهشؼلح الغًٗح لبؾثٗى.

ِ ٗ ٗح الوٗاط ِالرغعٗا.

وتائج الذراضة:

ذم الري ذ نى أو ذذسٖثاخ الشااق

ذم الري ذ ناى صابؼٗح الشااق

ِناذٔ نًاعاثرٍ

الهورشؼاح وصٗاذ

الثؽس) نًاعثح لطثٗؿح الهشؼلح الؿهشٖحظ ؼٗس صاا

للهشؼلح الغًٗح لبؾثٗى.

أفاااااشاد ؾًٗاااااح الذساعاااااح االعااااارطبؾٗح تااااا ظشا

 )2الذراضة االضتطالعٍة الثاوٍة:

الرااااذسٖثاخ دِو أٔ صااااؿّتاخظ نهااااا ذااااّافش لااااذْ
الثاؼصٗى تنكايٗح ذطثٗ َازٌ الراذسٖثاخ ؾلآ أفاشاد

ذاااام تظااااشا َاااازٌ الذساعااااح فاااإ ال رااااشج نااااى

ؾًٗح الثؽس ادعاعٗح.

 0212/4/15 : 0212/4/14ظ تُذب:

ذم ذوًٗى ادؼها الرذسٖثٗاح ِذؽذٖاذ الشاذج ِالؽعام

الري ذ نى صبؼٗح الصالح العّدِ تًادٔ الًاصشٖح

ِفرشاخ الشاؼح الثًٗٗح لهؽراّْ تشياانط الراذسٖثاخ

الرٕ عٗرم فُٗا ذطثٗ الرعشتاح ناى قاب نبؼػاح

تالشاق

.

ً
ثامىا :الربوامج ادلقرتح:

العّاياااة الرالٗاااح والرُّٖاااح – اإلضاااا ج – صايّيٗاااح
تغاو العّدِ).

 )1هذف الربوامج:

الري ذ ناى صابؼٗح اددِاخ ِادظُاضج الهغارخذنح

ُٖاااذب الثشياااانط الهوراااشغ تلااآ ذؿاااشب ذااايشٗش

فٕ الوٗاط.
ذذسٖة الهغاؾذٖى ؾلٓ تظشا االقرثاساخ ِ ٗ ٗاح

ذذسٖثاخ الشاق

الوٗاااط ِالرغااعٗا ِرلااك لرؽذٖااذ الصااؿّتاخ الراإ

الؽضا ادعّد وداو )1-لبؾثٕ العّدِ .

ذّاظٍ الثاؼصٗى ِالهغاؾذٖى أشًاا ذً ٗاز الوٗاعااخ

 )2أضص وضع الربوامج:

ِاالقرثاااساخ ِالرؿااشب ؾلاآ ادقطااا الراإ ٖهكااى

ذااام ِضاااؽ أعاااظ تًاااا الثشياااانط ؾلااآ أو ٖؽوا ا

الّصّؼ فُٗا أشًا الوٗاعاخ لضاهاو صاؽح ذغاعٗا

الُذب الزْ ِضؽ نى أظلٍ ِرلك نى قب :

الثٗاياخ.
ذعشتااح الرااذسٖثاخ الهورشؼحوصٗااذ الثؽااس) ِنؿشفااح
نااااذْ نًاعااااثرُا ددا الكاذااااا ِالهشؼلااااح الغااااًٗح

-

ذصهٗم شاق

-

ذااااّافش ؾّانااااا ادنااااى ِالغاااابنح أشًااااا ذطثٗاا ا

ظّدِ.

الثشياااانط ِنشاؾااااج طثٗؿاااح ِقصاااائ

ذؽد15عًح.

الهشؼلاااح

الغًٗح .

ذوًااٗى نر ٗااشاخ ؼهااا الرااذسٖة لهعهّؾااح ذااذسٖثاخ
تالشاااااااق

ؾلٕ فؿالٗح أدا

اذا والًااظٓ يّ اذاا)

-

الهورشؼااااااح ِنغاااااارّٖاخ الصااااااؿّتح

أو ٖكّو الثشيانط نركانبل قب نشاؼلاٍ الهخرل اح
ِنشاؾٗلا لل شِق ال شدٖح تٗى أفشاد ؾًٗح الثؽس.

لُا.
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-

-

االذ اااق نااؽ الهااذٖش ال ًاإ لشٖاض اح العااّدِ تًااادٔ
الًاصشٖح الشٖاضٕظ ؼٗس أيٍ الهغ ّ ؾى الؾثآ

ادعااااّد وداو )1-ؾااااى طشٖاا ا قهااااظ صضاااااٌ أِ

الكاذا الهطث ؾلاُٗم ذعشتاح الثؽاسظ ؾلآ نشاؾااج

نؽكهااٗى ِٖاارم اعاارثؿاد أؾلاإ دسظااح ِأصااا دسظااح

ادعظ ِالهؿاٖٗش الرالٗح:
ً

الؿهلٗحوصٗااذ الثؽااس) ِذّاظااذ الثاااؼصٗى طااّا

الوٗاعاخ الوثلٗح:

فرااشج ذطثٗ ا الثشيااانط الهورااشغظ ؾلاإ أو ٖاارم

ذم تظشا الوٗاعاخ الوثلٗح لبؾثإ الهعهاّؾرٗى

ذطثٗ الثشيانط الهورشغ ؾلٕ الؿًٗح الرعشتٗاح

الرعشٖثٗااح  -الضاااتطح فاإ ظهٗااؽ الهر ٗااشاخ الهغاارخذنح

نى صثا الثاؼصٗى نشف و)3

صٗااااااذ الثؽااااااس فاااااإ ٖااااااّ  0212/4/02تلاااااآ ٖااااااّ

ٖ اااارم ذطثٗاا ا الثشيااااانط الهرثااااؽ ؾلاااإ الؿًٗااااح

. 0212/4/01

الضاااتطحظ يهااّرض لّؼااذج ذذسٖثٗااح للهعهّؾااح

ذطثٗ االثشيانط:

الضاتطح.نشف و)4

ذاااام ذطثٗاا ا الثشيااااانط الهورااااشغ ؾلاااإ الؾثاااإ

 ذااام االذ ااااق ناااؽ الهاااذٖش ال ًااإ ؾلااآ الرّصٖاااؽ

الهعهّؾااااااااح الرعشٖثٗااااااااح نشفاااااا ا و)3ظ نااااااااى ٖااااااااّ

الًغاااثٕ ِالضنًااآ للثشياااانط ِذشاااكٗبخ دِسج

 0212/4/03تلٓ ّٖ  0212/2/1ظ ِذام أقاز أظااصج

الؽهااااا والشااااُشٖح – ادعااااثّؾٗح –الّٗنٗااااح)

الؿٗذ ادضؽٕ نى  0212/5/11تلٕ 0212/5/13

ِ زلك نكّياخ ؼها الراذسٖة وشاذج – ؼعام –

الوٗاعاخ الثؿذٖح:

ساؼاااح الثًٗٗاااح – صافاااح) قاااب فراااشج ذطثٗا ا
الثشيانط الهورشغوصٗذ الثؽس).

ذم تظشا الوٗاعاخ الثؿذٖح لًاشٓ الهعهّؾرٗى

ٖاارم ذطثٗ ا الثشيااانط الرااذسٖثٕ الهورااشغ فاإ فرااشج

الرعشٖثٗااح  -الضاااتطح فاآ ظهٗااؽ الهر ٗااشاخ الهغاارخذنح

ظ تهاااذج و )5أعااااتٗؽ تّاصاااؽ و)1

صٗذ الثؽس ظ ِتً ظ ششِو ِذشذٗة الوٗاعاخ الوثلٗح نى

اإلؾاااذاد الخاااا

ّٖ  0212/2/3تلٓ ّٖ . 0212/2/5
ً
عاشرا :ادلعاجلات اإلحصائٍة:

ِؼااذاخ ذذسٖثٗااح أعااثّؾٗلاظ ٖرااشاِغ صنااى الّؼااذج
نى 102-22ق.
-

هاا صاا الثاااؼصٗى تاعارخذا ذشاكٗا الؽهااا و)1:1

ذاااااام اعاااااارخذا الثشيااااااانط اإلؼصااااااائٕ SPSS

قب دِسج الؽها للّؼذاخ الّٗنٗح.
-

ِأقز نرّعي الوضاٌ الصالصح الثاصٗى.نشف و)5

تاضعا :خطىات إجراء البحث:

 اشرشا ظهٗؽ الؾثٕ الكاذا تالًادٔ فٕ الرعشتح

-

ٖرم صٗاط فؿالٗح أدا

اذا والًااظٓ يّ اذاا) الؽاضا

للؽصّ ؾلٓ الهؿالعاخ اإلؼصائٗح الرالٗح :

ذم اعرخذا أعلّب الرذسٖة الذائشٔ .

الهرّعااااااي الؽغاااااااتٕظ الّعااااااٗيظ االيؽااااااشاب
الهؿٗاسٔظ نؿانا االلرّا ظ اقرثاس وخ)ظ الًغاثح اله ّٖاح
لهوذاس الرؽغىظ نؿانا االسذثاو تٗشعّو .
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تأثري تدريبات بالشاخص على فعالية أداء كاتا (ناجى نوكاتا) ..........
احلادي عشر :عرض ومىاقشة الىتائج:

 -عرض ومىاقشة وتائج الفرض األول:

جذول ()3

داللة الفروق بني القٍاضني القبلً والبعذي للمجمىعة الضابطة يف فعالٍة أداء كاتا

(واجً وىكاتا  )Nage no kataاحلسام األضىد (دان )1-لصاحل القٍاش البعذي
الكياس الكبلي

املتغريات
اقرثاس الرّاصو
نأ نّاسٔ أِ ٗهٕ
الثذيٗح

ال ؿالٗح

ذؽها اددا اذك
ّنٕ
الرّاف الؽش ٕ أِذك
ّنٓ وٖهٗى شها )
فؿالٗح أدا اذاوياظٕ
يّ اذا Nage no
)kata

الكياس البعدي

الفرم بني
املتوسطني

( ن =)12

قيمة ت

نسبة التحسن

*4.220

%12.05
%37.52

املتوسط
11.122

االحنراف
0.231

املتوسط
13.022

االحنراف
0.752

1.2

1.222

1.054

1.222

1.223

1.1

*0.210

23.222

3.422

27.122

3.014

1.7

*2.073

%1.72

02.222

1.225

00.522

0.752

0.2

*3.125

%11.74

112.522

1.132

111.422

0.321

15.5

*15.17

%14.17

دا *

صٗهح خ العذِلٗح ؾًذ نغرّْ نؿًّٖح 1.511 = 2.23
وِ )1ظّد فشِق دالح

ذااايشٗش تٖعااااتٕ فااإ نغااارّْ اددا ال ًااإ ِرلاااك يرٗعاااح

تؼصائٗلا تٗى الوٗاعٗى الوثلٕ ِالثؿذٔ للهعهّؾح

لركااشاس الراايشٗشاخ الّاصؿااح ؾلاآ أفااشاد َاازٌ الهعهّؾااح

الضاتطح صٗذ الثؽس فٕ الهر ٗشاخ والثذيٗح -فؿالٗح أدا

تاإلضاااافح تلااآ ذااايشٗش نؽراااّْ العاااض الرًافغااإ ِالااازٔ

ٖرضػ نى ظذِ

ٖاااااا شش ؾلاااااآ ذؽغااااااى فؿالٗااااااح اددا الهُاااااااسْ.و:1

اذا وياظٕ يّ اذا  ))Nage no kataلصالػ الوٗاط
الثؿذٔ ؼٗس ايد صٗهح

خ

)131

الهؽغّتح أؾلٓ نى

صٗهرُا العذِلٗح ؾًذ نغرّْ الذاللح 2.23ظ ِصذ

ِٖؿضْ الثاؼصٗى ال شِق الذالاح تؼصاائٗلا ِيغاة

ذشاِؼد يغثح الرؽغى للهعهّؾح الضاتطح نا تٗى

الر ٗش الؽادشح لذْ الؾثٓ الهعهّؾح الضاتطح تلٓ ذايشٗش

و )%37.52 - %1.72لصالػ الوٗاط الثؿذٔ.

الثشيااانط الرااذسٖثٕ الهرثااؽ ِالاازْ اؼرااّْ ؾلاآ ذااذسٖثاخ
نُاسٖح ِتذيٗاح أدخ تلآ اسذ ااؼ فؿالٗاح أدا

هاااااا ٖهكاااااى أو يشظاااااؽ َااااازا الر ٗاااااش الؽاااااادز

اذاا ويااظٕ

لبؾثااااااإ الهعهّؾاااااااح الضااااااااتطح فااااااإ الهر ٗاااااااشاخ

يّ اذا )Nage no kataالؽاضا ادعاّد وداو )1-ؼٗاس

اذااا وياااظٕ يّ اذااا Nage no

أياااٍ تالههاسعاااح ِتؾاااادج الهؽاِلاااح ٖااارؿلم ال اااشد تشاااكا

والثذيٗااح -فؿالٗااح أدا

أِضااػ ِٖولااا نااى دسظااح ادقطااا فاإ اددا ِتالرااالٕ

 ) )kataتلااااااآ اعااااااارهشاسٖرُم ِايرػاااااااانُم فااااااإ أدا
الثشياااااانط الراااااذسٖثٕ الخاااااا

ٖصا تلٓ ذؽوٗ أؾلٓ نغرّْظ َِزا ناٖر

تُااااام ِالااااازْ أدْ تلااااآ

نؽ ب نى

اسذ ااااااؼ الهغااااارّْ ذاااااذسٖعٗلا تاااااذيٗلا ِنُاسٖلاااااا يرٗعاااااح

قالااذ فشٖااذ و ) 0225ظ يٗ ااٗى ؼغااٗى و) 0211ظ

ؼااااذِز ؾهلٗااااح الركٗااا ظ ؼٗااااس ٖشااااٗش قالااااذ فشٖااااذ

و .) 0215و)1و)12و)5

يغهح ؾصا

نها ذوذ يعذ أو ال ش

و ) 0225أو نؽرّٖاااااااخ ظااااااض الرااااااذسٖة الهُاااااااسْ

ِالاازْ ٖااً

الهطثااا ا ؾلااااآ أفاااااشاد الهعهّؾاااااح الضااااااتطح ٖؽاااااذز
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ؾلاآ

ادِ للثؽاس صاذ ذؽوا

ذّظااذ فااشِق دالااح تؼصااائٗلا تااٗى

العدد التاسع والجالثون  -يوليو 0202م
الوٗاعااااٗى الوثلاااآ ِالثؿااااذْ للهعهّؾااااح الضاااااتطح فاااآ
الهر ٗااااشاخ والثذيٗااااح ظ فؿالٗااااح أدا

 )Nage no kataالؽااضا ادعااّد وداو ))1-لبؾثاإ

اذاوياااااظٕ يّ اذااااا

 )2عرض ومىاقشة وتائج الفرض الثاوً:

العّدِ لصالػ الوٗاط الثؿذْ.

جذول ()4

داللة الفروق بني القٍاضني القبلً والبعذي للمجمىعة التجرٌبٍة يف فعالٍة أداء كاتا(واجً وىكاتا Nage
 )no kataاحلسام األضىد (دان )1-لصاحل القٍاش البعذي
الكياس الكبلي

املتغريات

الثذيٗح

ال ؿالٗح

اقرثاس الرّاصو
نأ نّاسٔ أِ ٗهٕ
ذؽها اددا اذك
ّنٕ
الرّاف الؽش ٕ أِذك
ّنٓ وٖهٗى شها )
فؿالٗح أدا اذاوياظٕ
يّ اذا Nage no
)kata

الكياس البعدي

( ن =)12

الفرم بني

قيمة ت

نسبة التحسن
%22
%135.4

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسطني

10.322
1.122

1.222
1.211

15.222
5.222

1.741
1.144

3.3
2.2

*7.430
*1.217

22.022

2.520

33.522

3.222

4.4

*12.473

%11.21

02.222

1.557

04.422

0.115

4.4

*7.204

%11

114.222

1.215

131.222

2.702

17.2

*24.242

%00.47

دا *

صٗهح خ العذِلٗح ؾًذ نغرّْ نؿًّٖح 1.511 = 2.23
ٖرضااااػ نااااى ظااااذِ وِ )2ظاا اّد فااااشِق دالااااح

الثؽس) تشكا أ صش دصح نى قب الههاسعح ِ صشج ذكاشاس

اؼصاااائٗا تاااٗى الوٗاعاااٗى الوثلااإ ِالثؿاااذٔ للهعهّؾاااح

اددا ظ ها ساؾٓ الثشيانط الهورشغ ال شِق ال شدٖح تاٗى

الرعشٖثٗح صٗذ الثؽس فٕ الهر ٗاشاخ الثذيٗاح ِفؿالٗاح أدا

البؾثااٗى ؼٗااس أدْ رلااك تلاآ صٖااادج ذؽكاام البؾثااٗى فاإ
ذّظٗااٍ أدائُاام للعّاياااة الصااؽٗؽح لاا دا نااى عاااشؾح

اذاوياااظٕ يّ اذااا  )Nage no kataالؽااضا ادعااّد
وداو ))1-لصالػ الوٗاط الثؿذٔ ؼٗس اياد صٗهاح خ

ِذؽش صؽٗػ عاّا للهُااظم أِ للهاذافؽ ِذّصٗاد أدا

الهؽغاااّتح أؾلااآ ناااى صٗهرُاااا العذِلٗاااح ؾًاااذ نغااارّْ

الهُاااسج ِذولٗااا ال ّاصااا الضنًٗااح تااٗى نشاؼااا الهُاااسج

الذاللااح 2.23ظ ِصااذ ذشاِؼااد يغااثح الرؽغااى للهعهّؾااح

ِالااازْ ًٖااارط ؾًاااٍ ايغاااٗاتٗح ِعاااُّلح اددا للهُااااظم

الرعشٖثٗااح فاإ الهر ٗااشاخ الثذيٗااح نااا تااٗى و-%11.21

فٗؽااذز ذوااذ فاإ الهغاارّْ الهُاااسْ نااؽ صٖااادج عااشؾح

 )%135.4لصالػ الوٗاط الثؿذٔ.

اددا ِالزْ ٖ دْ فٕ الًُاٖح تلٓ ذؽوٗ الُاذب اد ثاش
ِالهشاد َِّ الذسظح الكانلح للهُاسج دِو أقطاا ظ َِازا

ِٖؿضْ الثاؼصٗى تسظااؼ ال اشِق الذالاح تؼصاائٗلا

نااااٖر

ِيغة الر ٗش الؽادشاح لاذْ الؾثإ الهعهّؾاح الرعشٖثٗاح

الؿضٖاااااااااض و  ) 0222ظ نؽهاااااااااذ اتاااااااااشاَٗم ؾثاااااااااذ

فٕ الهر ٗشاخوصٗذ الثؽس) تلٓ الريشٗش اإلٖعاتٕ للرذسٖثاخ
تالشاااق

ناااؽ يراااائط دساعاااح ؾثاااذ الؿضٖاااض ؼغاااى ؾثاااذ

الؽهٗااااااااااااااااااذ و ) 0211ظ ن ؽهااااااااااااااااااذ أؼهااااااااااااااااااذ

داقااا الثشيااانط الهورااشغ ِالراإ ذاام ِضااؿُا

أيّس و.) 0211و)3و)7و)4

ِذصااااهٗهُا تًااااا ل ؾلاااآ شااااكا اددا الصااااؽٗػ لاا ا دا

نها ذوذ يعذ أو ال ش

الهُاااسْ للكاذااااظ ِالاازٔ عااااؾذ ؾلاإ ِضاااّغ الرصاااّس

ِالاازْ ٖاااً

الؽش ااإ لطثٗؿاااح اددا الهُااااسْ للكاذاااا اااا نُاسجوصٗاااذ

الصايٓ للثؽس صاذ ذؽوا

ؾلااآ ذّظاااذ فااشِق دالاااح تؼصاااائٗلا تاااٗى

الوٗاعٗى الوثلٓ ِالثؿذْ للهعهّؾح الرعشٖثٗح تاعارخذا
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تأثري تدريبات بالشاخص على فعالية أداء كاتا (ناجى نوكاتا) ..........
ذذسٖثاخ تالشااق

وداو ))1-لبؾثٕ العّدِ لصالػ الوٗاط الثؿذْ .

فآ الهر ٗاشاخ والثذيٗاحظ فؿالٗاح أدا

اذاوياااظٕ يّ اذااا  )Nage no kataالؽااضا ادعااّد
 )3عرض ومىاقشة وتائج الفرض الثالث:

جذول ()5

داللة الفروق بني القٍاضات البعذٌة للمجمىعات الضابطة والتجرٌبٍة يف ادلتغريات (البذوٍة ،فعالٍة أداء
كاتا(واجً وىكاتا  )Nage no kataاحلسام األضىد (دان ))1-لالعبً اجلىدو ( ن= 1ن)12=2
اجملموعة التجريبية

املتغريات

الثذيٗح

ال ؿالٗ
ج

اقرثاس الرّاصو
نأ نّاسٔ أِ ٗهٕ  12ز
ذؽها اددا اذك ّنٕ 1ق
الرّاف الؽش ٕ أِذك ّنٓ
وٖهٗى شها )  12ز
فؿالٗح أدا اذاوياظٕ يّ اذا
)Nage no kata

اجملموعة الضابطة

الفرم بني

قيمة ت

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسطني

15.222
5.222
33.522

1.741
1.144
3.222

13.022
1.222
27.122

0.752
1.223
3.014

0.5
3
5.7

*0.452
*2.250
*1.771

04.422

0.115

00.522

0.752

1.5

*1.217

131.222

2.702

111.422

0.321

02.1

10.224
*

دا *

صٗهح خ العذِلٗح ؾًذ نغرّْ نؿًّٖح 1.511 = 2.23
ٖرضااااػ نااااى ظااااذِ وِ )3ظااااّد فااااشِق دالااااح

للهعهّؾااااااح الرعشٖثٗااااااح ؼٗااااااس صٗهااااااح خ الهؽغااااااّتح

اؼصاااائٗا تاااٗى الوٗاعااااخ الثؿذٖاااح للهعهّؾاااح الضااااتطح

ذشاِؼاااااد تاااااٗىوَِ )10.22-0.452ااااإ أؾلااااآ ناااااى

ِالرعشٖثٗااح صٗااذ الثؽااس فاإ نر ٗااشاخ والثذيٗااحظ فؿالٗااح

صٗهاااااااح خ العذِلٗاااااااح ِالرااااااإ تل اااااااد  1.511ؾًاااااااذ

أدا

نغرّْ نؿًّٖح .2.23

اذاويااااظٕ يّ اذاااا  )Nage no kataالؽاااضا

ادعااااااااااّد وداو ))1-لصااااااااااالػ الوٗاااااااااااط الثؿااااااااااذٔ
جذول ()6
الفروق بني وطب التحطه للمجمىعات الضابطة والتجرٌبٍة يف ادلتغريات (البذوٍة ،فعالٍة أداء كاتا(واجً
وىكاتا  )Nage no kataاحلسام األضىد (دان ))1-لالعبً اجلىدو
املتغريات

الثذيٗح

ال ؿالٗح

اقرثاس الرّاصو
نأ نّاسٔ أِ ٗهٕ  12ز
ذؽها اددا اذك ّنٕ 1ق
الرّاف الؽش ٕ أِذك ّنٓ وٖهٗى شها )  12ز
فؿالٗح أدا

اذاوياظٕ يّ اذا )Nage no kata

( ن= 1ن)12=2

نسبة التحسن

الفرم بني

اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

النسبتني

%22
%135.4
%11.21
%11

%12.05
%37.52
%1.72
%11.74

%02.70
%122.71
%2.47
%01.02

%00.47

%14.17

%4.12

ٖرضااػ نااى ظااذِ وِ )4ظااّد فااشِق تااٗى يغااة

ذلااك ال ااشِق نااا تااٗى أصااا فااشق و )%2.47فاإ نر ٗااش

الرؽغى للهعهّؾاخ الضااتطح ِالرعشٖثٗاح وصٗاذ الثؽاس)

الرؽها ِأؾلآ فاشق و )%122.71الواذسج ؾلإ الصثااخ

فاإ ظهٗااؽ الهر ٗااشاخ الثذيٗااح صٗااذ الثؽااس ؼٗااس ذشاِؼااد

اذاوياظٕ يّ اذاا

فٕ الرّاصو ِتلغ ال شق فٕ فؿالٗح أدا
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العدد التاسع والجالثون  -يوليو 0202م
نها ذوذ يشْ أو ال ش

 )Nage no kataالؽاضا ادعاّد وداو))1-و)%4.1

ِالاازٔ ٖاااً

لصالػ الهعهّؾح الرعشٖثٗح.

الصالاس للثؽاس صاذ ذؽوا

ؾلااآ ذّظاااذ فااشِق دالاااح تؼصاااائٗلا تاااٗى

ِٖؿااضْ الثاااؼصٗى ال ااشِق الذالااح تؼصااائٗلا فاإ

الوٗاعااٗى الثؿااذٖٗى لكااا نااى الهعهااّؾرٗى والرعشٖثٗااح –

فااااشق الوٗاعااااٗى الوثلاااإ -الثؿااااذٔ تااااٗى الهعهااااّؾرٗى

فاآ الهر ٗااشاخ

الضاااتطح) تاعاارخذا ذااذسٖثاخ الشاااق
والثذيٗااحظ فؿالٗااح أدا

الرعشٖثٗااح -الضاااتطح ِ اازلك يغااة الر ٗااش الؽادشااح فاإ
نر ٗشاخ و الثذيٗحظ فؿالٗح أدا

اذاوياااظٕ يّ اذااا Nage no

 )kataالؽضا ادعّد وداو ))1-لبؾثٕ العّدِ لصاالػ

اذاوياظٕ يّ اذا Nage

 )no kataالؽضا ادعّد وداو ))1-لصاالػ الهعهّؾاح

الوٗاط الثؿذْ للهعهّؾح الرعشٖثٗح .

الرعشٖثٗح تلٓ الريشٗش اإلٖعااتٕ للثشياانط الهوراشغ ِالازْ

الثالث عشر :االضتىتاجات:

اؾرهذ تشكا أعاعٕ ؾلٓ ذّظٍٗ الرذسٖة إلذثاؼ ادعاظ

اعاارًادلا تلاآ نااا أغُشذااٍ يرااائط الثؽااس ِفاآ ضااّ

الصاااؽٗؽح لشاااكا اددا ناااى صِاٖاااا ن اصاااا الؽااااّ
ِالعاازؼ ِالااشظلٗى ِالاازساؾٗى ِأٖضااال عااشؾح أدا

َذب ِفشِ
ااا

الثؽس ذّصا الثااؼصٗى تلآ االعارًراظاخ

الرالٗح:

نُاااسج نااؽ االلرااضا تهؿاااٖٗش اددا الرّافوٗااح الصااؽٗؽح
للعايثٗى ادٖهى ِادٖغش.

 )1أؼااذز اعاارخذا ذااذسٖثاخ الشاااق

ذؽغااى نلؽااّظ

فاآ نر ٗااشاخ والثذيٗااحظ فؿالٗااح أدا

اذاوياااظٕ يّ اذااا

هاا ساؼ الثاااؼصٗى ؾًااذ تًااا الثشيااانط الرااذسٖثٕ

 )Nage no kataالؽضا ادعّد وداو ))1-لبؾثإ

أو ٖكّو ًَاا ذًاّؼ ناى ؼٗاس شاكا ِطثٗؿاح الراذسٖثاخ

العّدِظ ؼٗس ذؽغى والرّاصو تًغاثح  -%22ذؽهاا

الهغااارخذنح داقاااا الثشياااانط نهاااا ٖشاااثٍ طثٗؿاااح ِشاااكا

اددا تًغااثح  - %11.21الرّافاا الؽش اإ تًغااثح

َاااازٌ

اذاا يااظٕ يّ اذااو Nage no

اددا فاااإ الهًافغاااااخ تاإلضااااافح تلاااآ ذّغٗاا ا

)%11ظوفؿالٗاح أدا

الرااذسٖثاخ نااى ؼٗااس طشٖوااح ؾهلُااا ِنغاارّْ الصااؿّتح

 )kataالؽاااضا ادعاااّد تًغاااثح  )%00.47لصاااالػ

لكااا ذااذسٖةظ ِأو ُٖااذب ااا ذااذسٖة نغاارخذ تلاآ ذًهٗااح

يغة الرؽغى للهعهّؾح الرعشٖثٗح.

أ صش نى صذسج فٕ ي ظ الّصدظ ِأٖضاال أو ذراعاة طثٗؿاح
الرااااذسٖثاخ الهصااااههح لررّافاا ا نااااؽ طثٗؿااااح أدا

ااااا

نعهّؾااح نااى نعهّؾاااخ الكاذااا الهخرل ااح عااّا

ايااد

 )0أؼاااذشد فاااشِق يغااااة الرؽغاااى تاااٗى الهعهااااّؾرٗى
والرعشٖثٗح -الضاتطح) فآ نر ٗاشاخ والثذيٗاحظ فؿالٗاح
أدا

سناآ نااى أؾلاآ وياااظٕ ِاصا  )Nage wazaاِ سناإ

ادعااّد وداو ))1-لبؾثاإ العااّدِ ذ ااّق الهعهّؾااح

تالرضؽٗحوعاّذٗهٓ ِاصا ) sutemi Wazaناؽ طشٖواح

الرعشٖثٗاااااح الرااااإ اعااااارخذند ذاااااذسٖثاخ الشااااااق

اددا الهُاااسْ للكاذاوصٗااذ الثؽااس) َِاازا لاام ٖرااّافش لااذْ

الهورشؼح والرعشٖثٗح) ؾلٓ الهعهّؾح الضاتطح الرإ

الؾثاااإ الهعهّؾااااح الضاااااتطح ِالراااإ اؾرهااااذخ ؾلاااآ

اعااارخذند الثشياااانط الهرثاااؽظ ؼٗاااس ذشاِؼاااد ذلاااك

الرذسٖثاخ الثذيٗح الؿانح ِالهُاسٖح تصاّسج ذولٗذٖاح دِو

ال اااشِق ناااا تاااٗى أصاااا فاااشق و )%2.47فااإ نر ٗاااش

ذّظُُٗااااا لطثٗؿااااح اددا الرًافغاااإ أشًااااا الهًافغاااااخ

الرؽهاااا ِأؾلااآ فاااشق و )%122.71الواااذسج ؾلااإ

الشعاااااهٗح نهاااااا ااااااو لاااااٍ أ ثاااااش ادشاااااش فااااإ فؿالٗاااااح
أدا

اذاوياااظٕ يّ اذااا  )Nage no kataالؽااضا

الصثااااخ فااإ الراااّاصو ِتلاااغ ال اااشق فااإ فؿالٗاااح أدا

اذا وياظٕ يّ اذا )Nage no kataالؽضا ادعّد

اذاوياظٕ يّ اذاا  )Nage no kataالؽاضا ادعاّد

وداو )1-الؾثٓ الهعهّؾح الرعشٖثٗح .

وداو))1-و )%4.1لصالػ الهعهّؾح الرعشٖثٗح.
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تأثري تدريبات بالشاخص على فعالية أداء كاتا (ناجى نوكاتا) ..........
الرابع عشر :التىصٍات:

 -3ؾثاااذ الؿضٖاااض ؼغاااى ؾثاااذ الؿضٖاااض : 0222ذصاااهٗم
شاق

ّٖصااااااااآ الثااااااااااؼصٗى تاالعااااااااارؿايح تراااااااااذسٖثاخ
الشاق

تلكرشِيٕ نرؿذد الّغائ

إلعرخذانٍ فٕ ذاذسٖة

سٖاضااااح الهب هااااحظ سعااااالح ناظغاااارٗشظ لٗااااٍ الرشتٗااااح

وصٗذ الثؽس) أشًا الرذسٖة ؾلٓ الهؽرّْ

الهُااااسْ لكاذاااا الًااااظٓ يّ اذاااا ِلعهٗاااؽ الهشاؼاااا

الشٖاضٗحظ ظانؿٍ الهًصّسج.

الغًٗح.

 -4نؽهااااذ أؼهااااذ أيااااّس أؼهااااذ يؿااااٗم  : 0211ذاااايشٗش

ذصااااهٗم ذااااذسٖثاخ تالشاااااق

ذاااذسٖثاخ الشااااق

لرًاعااااة اديااااّاؼ

الهصثاااد فااإ ادشواااا ؾلااآ فؿالٗاااح

ادقاااشٔ ناااى الكاذاااا فااإ سٖاضاااح العاااّدِ و راااانٓ

اددا الهُااااااسٔ لهعهّؾاااااح ؼش ااااااخ الرواااااّط قل ااا اال

يّ اذااا ٗ – Katame no kataهاآ يّ اذااا

للهصاااااسؾٗى الكثاااااسظ سعااااالح د رااااّساجظ لٗااااح الرشتٗااااح
الشٖاضٗحظ ظانؿح الهًصّسج.

 )Kime no kataالقربب شكا ِطثٗؿاح اددا

 -7نؽهااذ اتااشاَٗم ؾثااذ الؽهٗااذ  : 0211ذاايشٗش تشيااانط

الهُاسْ فُٗها.

ذذسٖثٓ تاعرخذا شاق

الكرشِيٓ نثركش لضٖادج ِذًاّؼ

اخلامص عشر :قائمة ادلراجع
ً
أوال -قائمة ادلراجع باللغة العربٍة:

الهب هاااحظ سعاااالح ناظغااارٗشظ لٗاااٍ الرشتٗاااح الشٖاضاااٗحظ

 -1قالااذ فشٖااذ ؾااضخ  : 0225ذاايشٗش تشيااانط ذهشًٖاااخ

ظانؿٍ طًطا.

ذغاذٖذ اللكهاااخ الاآ نًطوااح الااشأط ِالعاازؼ لاذْ ياشا ٓ

يّؾٗاح لرًهٗاح الرّافوٗاح ؾلآ تؿاض نػااَش االيرثااٌ

 -5يغهح ؾصا سشااد  : 0215ذايشٗش تؿاض الراذسٖثاخ

ِنغرّْ اددا ال ًٕ لًاشئ سٖاضاح العاّدِظ سعاالح

الرّافوٗااح ؾلاإ الهغاارّٔ الثااذيٕ ِالهُاااسٔ لكاذاوياااظٕ

د رّساجظ لٗح الرشتٗح الشٖاضٗحظ ظانؿح الهًصّسج.

يّ اذاااا) لبؾثااإ الذسظاااح ادِلااإ فااإ سٖاضاااح العاااّدِظ

 -0قالااذ فشٖااذ ؾااضخظ أؼهااذ نؽهااذ ؾثااذ الهااًؿمظ سُٖااا
نؽهذ ادشش ظ ششٖ

سعااااالح د رااااّساجظ لٗااااح الرشتٗااااح الشٖاضااااٗحظ ظانؿااااح

ناَش: 0215الهثااد ادعاعاٗح

الهًصّسج.

لشٖاضح العّدِظ و0ظ نكرثٍ شعش الذسظ الهًصّسج.

 -2يٗڤٗى ؼغٗى نؽهّد : 0210فًّو العّدِ ظو1ظ

 -1سُٖا نؽهذ يثّٔ ادشش ِ : 0212ضؽ

داس الهًُا للطثاؾح الضصاصٖ .

نغرّٖاخ نؿٗاسٖح لثؿض اقرثاساخ اإلدسا اخ الؽظ

 : 0211 ---------- -12ذيشٗش تشانط ذذسٖثٗح

ؼش ٗح لهعهّؾح نُاساخ اذا الؽضا ادعّد وداو)1-

تاعرخذا اددِاخ ال شضٗح ؾلٓ الغٗادج الذنا ٗح

وداو )1-لبؾثاخ العّدِ ظ سعالح ناظغرٗشظ لٍٗ

ِاالسذوا تهغرّْيدا نُاساخ الكاذا لعايثٕ العغم فٓ

الرشتٗح الشٖاضٗحظ ظانؿٍ الهًصّسج.

سٖاضح العّدِظالهعلح الؿلهٗح للرشتٗح الثذيٗح ِؾلّ

 -2ؾلٓ الغؿٗذ سٖؽاو : 0224الهّعّؾح الؿلهٗح

الشٖاضحظ لٗح الرشتٗح الشٖاضٗح تًٗىظظانؿح ؼلّاو.

للهصاسؾٗىظ الهًصّسجظ ظانؿح الهًصّسجظ لٗح

شايٗا:نشاظؽ شثكح اإليرشيد:

الرشتٗح الشٖاضٗح.
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Abstract
The effect of individual training exercises on the performance effectiveness of the
kata (Nagi No kata) black belt (Dan-1) for judo players
M / Sara El-Saied Abdel-Salam

Prof. Dr. Reham Mohammed Al-Ashram

Assistant Lecturer, Department of Sports Training College of Physical Education
Mansoura University

Assistant Professor, Department of Sports Training College of Physical Education –
Mansoura University

Prof. Ali Al-Saeed Rayhan
Emerging Professor of Wrestling Training, Department of Sports Training –
Former Dean of the College of Physical Education - Mansoura University

By following up on some kata tournaments organized by the Egyptian Judo
Federation, it was found that many players have deficiencies in their ability to continue
performing strongly and quickly until the end of the kata, and it is noticed the difference in
strength between the two sides, which negatively affects the performance and balance of the
attacking player (Tore), and therefore this research aims To know "the effect of individual
training on the effectiveness of kata (Nagi No kata) black belt (Dan-1) for judo players",
which raised the researcher's assumption that there are statistically significant differences
between the experimental and control groups in the post-measurement in favor of the
experimental group, and the researcher used the method Experimental design using the
experimental design of two groups, one experimental and the other controlling the judo
players of the Nasiriyah club (under 18 years old) who are registered in the records of the
Egyptian Judo Federation of 20players, they were divided (10 for the experimental group
and 10 for the control group) and the tests were used) The May Mwari Okimi test for
balance - test H Kumi for 1 min for endurance performance- H Kumi (right-left)
compatibility test- Test for kata performance effectiveness (Nage no kata) black belt (Dan1) ].
The results of the study showed that there were statistically significant differences
between the experimental and control groups in the post measurement in the effectiveness
of the performance of the kata (Nagy Nukata) black belt (Dan-1) in favor of the
experimental group.
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