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 بعض القدرات الحركية على المستوى األداء المهارى تنمية "تأثير

 لكاتا الحزام البنى لالعبى الجودو" 

 

 ا.د /محمد السيد خليل 
 أستاذ بقسم التدريب الرياضى 

 جامعة المنصورة-وعميد كلية التربية الرياضية سابقاً 

 ا.د /نيفين حسين محمود 
 ية والمنازالت تدريب الجودو بقسم الرياضات المائ استاذ 

 جامعة الزقازيق- كلية التربية الرياضية

 ا.م.د/  السيد المحمدى قنديل  
 أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضى  

 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية

 الزهراء مصطفى السيد  الباحثة/ 
 ائية نشاط رياضى بجامعة الزقازيقأخص

 

 

 الملخص 

الحزام البنىىى لنا ىىج الجىىودن  نبينقمىىا عةقىىة ن يقىىة تىىد   مجموعات الكاتا األداء ستوىترتبط بم القدرات الحركية

على مدى كفاءة الرياضى فى األداء مجموعات الكاتا األساسية حيث اليستطيع إتقانقا فى حالىىا افتقىىارق للقىىدرات الحركيىىة 

س لقىىا نتتطىىور حسىىا قابليىىة الةعىىا نيكتسبقا عىىن يريىىب البىىرامر التدريبيىىة المقننىىة نيكىىن التىىدريا نالممارسىىة  سىىا

الجسمية نالحسية ناإلدراكية مما يساعدهم على  داء مجموعات الكاتا الحزام البنى لنا ج الجودن نلذا يقدف هذا البحىىث 

التعرف" تأ ير تدريبات القدرات الحركية الخاصة على مستوى اداء مجموعىىات الكاتىىا الحىىزام البنىىى لنا ىىج الجىىودن نلىىذا 

لبحث التعرف " تأ ير تدريبات القدرات الحركيىىة الخاصىىة علىىى مسىىتوى  داء مجموعىىات الكاتىىا الحىىزام البنىىى يقدف هذا ا

 لنا ج الجودن".

نقد استخدمت الباحثة )المنقر التجريبى ( لمةءمتا لقىىدف نفىىرنب البحىىث  نسلىىا باسىىتخدام التصىىميم التجريبىىى 

سىىنوات   كمىىا اسىىتخدمت الباحثىىة  15حلىىة العمريىىة تحىىت لمجموعتين مجموعا تجريبية نمجموعة ضىىابطة يمثلىىوم المر

األدنات نالوسائل التى تعمل على تحقيب هدف البحث   ن  ارت  هم النتائر  هم مكونات القدرات الحركية المناسىىبة علىىى 

دريبى مستوى اداء مجموعات الكاتا الحزام البنى لناشء الجودن هىىى )التىىواام  التوافىىب  الر ىىاقة (  نقىىر البرنىىامر التىى 

 المقترح تأ يراُ إيجابيا يرديا على المتغيرات )مستوى  داء مجموعات الكاتا الحزام البنى لنا ج الجودن البحث .

 نكانىىت  هىىم التوصىىيات االسىىتفادة ضىىرنرة االهتمىىام بتنميىىة القىىدرات الحركيىىة داخىىل البىىرامر التدريبيىىة الخاصىىة 

لجىىودن   نسلىىا لمىىا لقىىا مىىن تىىأ ير إيجىىابى علىىى رفىىع مسىىتوى األداء بمستوى  داء مجموعات الكاتا الحزام البنى لنا ج ا

 المقارى للكاتا.
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

 اوال :مقدمة ومشكله البحث:

م( 2001يىىرى كىىة من"مىىراد إبىىراهيم يرفىىة" )

م( إم رياضىىىىات 2002ن"نجيىىىىا احمىىىىد  ىىىىمندى" )

المنااالت بصفة عامة يعتمد على القدرات الحركية نهىىى 

داد  هميتقىىىا كأحىىىد األسىىىاس األن   لةعبىىىين  حيىىىث تىىىز

مكونىىات األداء نخاصىىة بعىىد التطىىور السىىريع لمسىىتوى 

الةعبين في العالم نتمكىىنقم مىىن تنفيىىذ ناجبىىات التىىدريا 

بمستوى عالى مىىن الناحيىىة المقاريىىة نالخططيىىة ن ي ىىا  

مىىن الناحيىىة البدنيىىة حيىىث القىىوة نالسىىرعة نالتوافىىب 

نالر اقة حتى تىىتم اسىىتجابات الةعىىا نيسىىتطيع خىىوب 

 - 18( )  48 - 13افسىىات بأسىىلوث  كثىىر فاعليىىة  )  المن

14. ) 

م( 2005نيوضىىك كىىة مىىن قاسىىم لىىزام محمىىد " )

م(   " إم القىىىىدرات 2007"ليلىىىىى السىىىىيد فرحىىىىات" )

الحركيىىىة تىىىرتبط بمسىىىتوى األداء المقىىىارى الى ن ىىىاي 

تخصصىىى نبينقمىىا عةقىىة ن يقىىة نإنقىىا تىىد  علىىى مىىدى 

لحركيىىة األساسىىية  كفاءة الرياضي  فى األداء للمقىىارات ا

حيىىث اليسىىتطيع إتقانقىىا  فىىي حالىىا  افتقىىارق للقىىدرات 

الحركية نيكتسبقا عن يريب البىىرامر التدريبيىىة المقننىىة 

نيكوم التىىدريا نالممارسىىة  ساسىىا لقىىا نتتطىىور حسىىا 

قابليىىة الةعىىا الجسىىمية نالحسىىية ناإلدراكيىىة نهىىى ال 

علىىى تعتمد ب كل  ساسي على الحالة البدنية نإنما تعتمد 

السيطرة الحركية ب كل  ساسىىي ن تىىأتي مىىن خىىة  قىىدرة 

الجقاا العصبي المركزي على إرسا  إ ارات دقيقىىة إلىىى 

(  29 - 9الحركىىي )الع ةت النجاا المقمىىة  ن الواجىىا 

(7- 83 .) 

ني ىىيك كىىىة مىىن "عصىىىام الىىدين عبىىىد الخىىىالب"      

م(  م 2010)-م(  ن "نيفىىىين حسىىىين محمىىىود" 2007)

د البدني الخاص للتمرينات الم ابقة لىىاداء فاعلية اإلعدا

المقارى تعد الوسىىيلة الرئيسىىية لدعىىداد المقىىارى ألنقىىا 

تعطى لةعا نفس اإلحساس المطلوث تنفيذق فى المقارة 

الحركية  نإم نقىىه هىىذق التمرينىىات تثقىىر تىىأ يرا سىىلبيا  

على مقدرة الةعا نهبىىوي مسىىتوى التىىدريا لديىىا ن إم 

ء المقىىارى لةعىىا الجىىودن نتطىىور ارتفاع مسىىتوى األدا

األساليا الخططية نالفنية نتنوع المقارات  ضاف عاء 

كبير على الةعبين إس يتطلا منقم قدرات خاصة كسىىرعة 

االستجابة المركبة نالر اقة  التواام الحركي ف ة  عىىن 

باقي القدرات الحركية  لذا فإم تنمية هذق القدرات يعكس 

م يصل إليىىا الةعبىىين نالىىذي مستوى التقدم الذي يمكن  

ينعكس علي مستوى األداء المقارى نالخططي  نتقتىىرم 

القىىىدرات الحركيىىىة بتوافىىىب  داء المقىىىارات الحركيىىىة 

المرتبطة بأداء مجموعات الكاتا لذا فإم القدرات الحركية 

هي الركيزة نالقاعدة األساسية إلتقام المقارات الحركيىىة 

)   فىىي رياضىىة الجىىودن نتعتبر  حد متطلبىىات األداء الجيىىد

6-12  (, )15-34  .) 

" Neil Ohleikanني ىىير كىىة مىىن "نيىىل اهلكىىين    

م(  إم 2014م(  ن"نيفىىىىين حسىىىىين محمىىىىود" )2006)

إعداد العا الجودن يجا  م يتأسس على األعداد البىىدنى 

المتمثىىل فىىى مكونىىات القىىدرات الحركيىىة الخاصىىة بنىىوع 

ى نالنفسي  نبمىىا األداء الممارس ن كذلا اإلعداد المقار

 م ممارسىىة هىىذق الرياضىىة تتطلىىا التفكيىىر الىىدائم نثىىرا  

لتميزها باالحتكاك المبا ر نلصعوبة األداء نتعدد نتنوع 

مقاراتقا لذلا يجىىا علىىى العبيقىىا  م يكىىوم سن مسىىتوى 

بدنى لمواجقة هىىذق التغيىىرات نتركيىىز الجىىزء األكبىىر مىىن 

اج إلىىى عمليىىات التفكيىىر فىىى االداء المقىىارى نالتىىي يحتىى 

القوة الحركية ناالستدارة نالتحكم فىىى األداء فىىى سلسىىلة  

فنية متحركة متناغمة ألم  كىىل سلىىا يمثىىل جىىوهر عمليىىة 

 ( .33 -15( )  18 -23التدريا للكاتا )

م "ياسىىر  2001نيتفب كة من مراد ابرهيم يرفىىة" )    

( ن "(  م الكاتىىا  سىىلوث كةسىىيكي 2005عبد الرؤف" )

ت حركىىات ن سىىاليا فنىىوم الجىىودن مكونىىا مىىن مجموعىىا

المختلفة  من الرميات المتفب عليقا نالتىىي تىىبدي ب ىىكل 

استعراضىىي إلنقىىار القىىدرات الحركيىىة نالمقاريىىة لىىدي 



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 

 

 

87 

نااا ( نمىىن  -الةعبىىين نتىىبدي مىىن الوقىىوف )تات ىىي

نااا ( الغىىىرب منقىىىا تىىىدريا  –السىىىقوي ) سىىىوتيمي 

 الةعبىىىين علىىىي إتقىىىام األداء السىىىليم لجميىىىع العناصىىىر

 –المكونىىة للحركىىة فىىي الجىىودن مثىىل اخىىتة  التىىواام 

السىىىقطات  – سىىلوث المسىىا  –التحىىرك علىىي البسىىىاي 

نغيرها التي لو  جادها الةعا ألمكنىىا اسىىتخدام  سىىاليا 

 ( .76 -13(  )  56-19) فنوم الجودن بنجاح

قواعد "اإلتحاد الدنلي للجودن " عند  داء مقىىارات  ❖

 -هي :لجانبي الجسم  Kata) -)الكاتا 

ضرنرة إتقام الحركىىات األساسىىية لرياضىىة الجىىودن  -

نفقأ  لتوقيتات محددة لىىذلا يجىىا  م تىىبدى بطريقىىة 

 جيدة نفعالة نفقا  لةلتزامات الحركية   ناء األداء .

لجىىانبي الجسىىم  Kata)  -عند  داء مقىىارات )الكاتىىا -

يقوم كة الةعبين بىىأداء نفىىس المجموعىىات نيعطىىى 

     يقة نتوقيت األداء   .المحكموم درجات على ير

لجىىانبي الجسىىم Kata)  -عنىىد  داء مقىىارات )الكاتىىا -

يمين نيساريجا اداء التغيىىرات فىىي  نضىىاع اليىىدين 

 -كاتىىىا -عىىىن يريىىىب األنىىىواع المختلفىىىة  )كىىىومي

(kuomi-  kata ( 25نكذلا تحركات الرجلين.) 

نمن خة  عمل الباحثىىة كمدربىىة لرياضىىة الجىىودن 

ل ىىرقية الحثىىت  م  غلىىا فىىى مركىىز  ىىباث ناصىىر با

الةعبين ليس لديقم القدرة على  داء مقارات مجموعىىات 

الكاتا الحزام البنى بصورة متتاليىىة نصىىعوبة اسىىتمرارهم 

 -Nage -نااا –في اداء مقارات اللعا من اعلى )ناجى 

Waza  ( ضىىمن مقىىارات الرمىىي مىىن الوقىىوف )تىىات– 

 -Te نااا -( لمقارات اليدين )تى waza- Tachi -نااا

wazaنااا -( نمقىىىارات الىىىرجلين )ا ىىىى- Ashi- 

wazaنااا -( نمقىىارات الوسىىىط )كو ىىىي- Koshi- 

waza  نترجع الباحثة سلا إلى انخفاب مستوى بعىى )

القدرات الحركية الخاصة بكاتا الحزام البنى  مما ادى الى 

انخفاب فى مستوى االداء  لذلا قامىىت الباحثىىة بتصىىميم 

ميىىة القىىدرات الحركيىىة الخاصىىة برنامر  مقارى بىىدنى لتن

لمعرفىىة  تأ يرهىىا علىىى مسىىتوى  داء مجموعىىات الكاتىىا 

 الحزام البنى لنا ئى الجودن . 

 ثانياً: األهمية العلمية والتطبيقية للبحث :

معرفىىىة المعنىىىى المقصىىىود لحركىىىات الجىىىودن مىىىن  -1

(  ن) الوسىىىىط  Ti- Waza -)حركىىىىات اليىىىىدين 

Koshi -Waza  (  ن) الىىرجلين- Ashi -Waza 

 ( .Sutemi -Waza  -(  ن) الت حية 

تىىدريا الةعبىىين علىىى كيفيىىة التحىىرك السىىليم علىىى  -2

 ( .Ashi- Sapaki -سباكي -البساي  )  ي

 –كاتىىا  -تىىدريا الةعبىىين علىىى المسىىاكات )كىىومي -3

Komi- Kata  المناسبة لكل للمقىىارات المختلفىىة )

 ( .Ti- Sapaki -سباكي -لليدين )تاى

إجىىادة رمىىي مقىىارات مىىن تىىدريا الةعبىىين علىىى  -4

 (Hidari -  هيداري  Migi -االتجاهين ) ميجي

التىىدريا علىىى خلىىب التوافىىب الحركىىى بىىين كىىة مىىن  -5

( ن المىىدافع -TORIالةعبىىام المقىىاجم ) التىىورى

 (  .Uke  -)االنكى

 ثالثاً: هدف البحث :

بعىى  القىىدرات يقدف هذا البحث إلى  معرفة تأ ير 

 لمقارىالحركية على المستوى األداء ا

   سنا لةعبى الجودن 15الحزام البنى تحت  لكاتا

تنميىىة بعىى  القىىدرات الحركيىىة  نالمتمثلىىة فىىي )  -1

 الر اقة   التواام   توافب( .

 15تحسين األداء المقارى لكاتا الحىىزام البنىىى تحىىت  -2

 سنا لةعبى الجودن    

 رابعاً: فروض البحث:

 في ضوء  هداف البحث تفترب الباحثة ما يلي:

جىىد فىىرنل دالىىة إحصىىائيا  بىىين القياسىىين القبلىىي تو -1

نالبعدى للمجموعة التجريبية في القىىدرات الحركيىىة   

ننسىىا التحسىىن ن لصىىالك القيىىاس البعىىدى لةعبىىى  

 الجودن . 
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

توجىىد فىىرنل دالىىة إحصىىائيا بىىين القياسىىين القبلىىي  -2

نالبعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة فىىي األداء المقىىارى 

تحسىىن ن لصىىالك القيىىاس لكاتا الحزام البنى ننسا ال

 البعدى لةعبى  الجودن .      

 خامساً: المصطلحات المستخدمة قيد البحث:

 القدرات الحركية: ❖

نهي صفات مكتسىىبة يكتسىىبقا الةعىىا  ن المىىتعلم 

مىىن المحىىيط ان تكىىوم موجىىودة نتتطىىور حسىىا قابليتىىا 

الجسىىىمية نالحسىىىية ناإلدراكيىىىة مىىىن خىىىة  الممارسىىىة 

 (.85 - 16نالتدريا) 

 مستوى األداء :  ❖

هو الدرجة التي يصىىل إليقىىا النا ىىئين نتيجىىة اداء 

نإتقام المقىىارات الحركيىىة ان) المركبىىة ان الم ىىادة ( ان 

مجموعات الكاتىىا نيعبىىر عنقىىا بالسىىلوك الحركىىي بأدائقىىا 

بانسيابية ندقة نبدرجة عالية من الدافعيىىة مىىع االقتصىىاد 

 (  .11- 16في الجقد فى رياضة الجودن ) 

 عات الكاتا الحزام البنى :مجمو ❖

ت مل مجموعات الكاتا علىىى خمسىىة ع ىىر مقىىارة 

(   NAGE- WAZAممثلىىة فىىي مقىىارات ) نىىاجى نااا

موضوعة في خمس مجموعىىات ن كىىل مجموعىىة ت ىىتمل 

على  ةث مقارات فنية مختلفة االداء ناالتجاهات يبديقا 

( ن المىىدافع TORIمقارتقىىا العبىىام المقىىاجم ) التىىورى

( من االتجاهين )االيمن نااليسىىر(  ىىاملة Uke )االنكى 

( نحركىىات نسىىط Ti- Waza -نااا -حركات يىىدين )تىىي

 -( حركات رجلين )  يCoshi Waza -نااا  -)كو ي

 -نمقىىىارات ت ىىىحية )سىىىوتيمى( Ashi -Waza-نااا 

 -نااا -سىىوتيمى -( لامىىام )مىىاىSutimi- waza -نااا

Mai- Sutimi- waza( نللجىىانبين )يوكىىو سىىوتيمي- 

( ن يىىتم ادائقىىا نفىىب  Yoko- Sutimi- waza-نااا 

 رني معينة نخطىىوات حركيىىة محىىددة مىىن قبىىل اإلتحىىاد 

 ( . 60 - 15الدنلي  للجودن )   
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

 سابعا : إجراءات البحث

 منهج البحث: ❖

اسىىتخدمت الباحثىىة المىىنقر التجريبىىي سن القيىىاس 

 القبلي البعدي لمجموعة تجريبية ناحدة

 عينة البحث:  ❖

اختيارعينة البحث  بالطريقة العمدية مىىن نا ىىج تم 

(  28نادي ساحة ناصر بمدينة الزقاايب نقد بلغ عىىددها )

م نتىىىم اختيىىىار عينىىىة   2013/2014نا ىىىىء لموسىىىم  

استطةعية بالطريقة الع وائية مىىن عينىىة البحىىث الكليىىة 

( نا ىء إليجاد المعىىامةت العلميىىة نالتجىىارث 6قوامقا )

( نا ىى ج للغيىىاث 2تىىم اسىىتبعاد )ن للبحىىث االسىىتطةعية

( 20المسىىتمرنبذلا بلىىغ بىىاقي عينىىة البحىىث األساسىىية )

 ( يوضك توايع عينة البحث الكلية.3نا ىء نجدن ) 

 (3)  جدول رقم

 تصنيف عينة البحث الكلية

 20ن = 

 المستبعدين العينة اإلستطالعية عينة البحث األساسية عينة البحث الكلية البيــان 

 2 6 20 28 العدد

 %1 %21 %72 % 100 النسبة المئوية الكلية

نللتأكد من اعتدالية مجتمع البحث قامت الباحثىىة بإيجىىاد 

 معامةت االلتواء  في بع  المتغيرات نهي:

 نام الجسم  (. –الطو   –معدال ت النمو )السن  -

 القدرات الحركية )التواام  الر اقة  التوافب ( -

حزام البنى لنا ىىىء مستوى  داء مجموعات الكاتا ال -

 الجودن.

 ( 4جدول رقم )  

 التوصيف االحصائي لمتغيرات النمو لعينة البحث الكلية  

 20ن=

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط وحدة القياس المتغيرات م

 0.986- 0.621 15.000 14.531 سنة السن 1

 0.059- 7.716 157.000 156.875 سم الطو  2

 0.059- 7.716 60.000 59.875 كجم الوام 3

ممىىا  3(  ي  نقا تنحصر ما بىىين 0.986-  0.059-(  م قيم معامل االلتواء ترانحت ما بين ) 4يت ك من جدن  ) 

 يبكد اعتدالية عينة البحث الكلية في متغيرات النمو. 
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 ( 5جدول ) 

 التوصيف االحصائي لمتغيرات القدرات الحركية  لعينة البحث الكلية

 20ن= 

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط وحدة القياس المتغيرات م

 0.312 1.397 17.000 16.719 تكرار التواام 1

 0.001- 1.798 17.000 17.156 ث الر اقة 2

 0.035- 2.520 6.000 5.688 درجة التوافب 3

ممىىا  3(  ي  نقا تنحصر ما بىىين 0.312   0.001-(  م قيم معامل االلتواء ترانحت ما بين ) 5يت ك من جدن  ) 

 يبكد اعتدالية  عينة البحث الكلية في متغيرات القدرات البدنية )قيد البحث(.  

 (6جدول ) 

 التوصيف االحصائي لمستوى أداء مجموعات الكاتا الحزام البنى لعينة البحث الكلية

 20ن=

 االلتواء معامل الوسيط االنحراف المتوسط وحدة القياس المتغيرات م

 المستوى مجموعات للكاتا 1

 0.478- 3.246 39.500 38.906 درجة يمين

 0.398- 3.720 37.250 36.766 درجة  ما 

 ( قيمىىة معامىىل االلتىىواء 6يت ىىك مىىن جىىدن  ) 

 (  ي  نقىىىىا تنحصىىىىر  0.398-   0.478-نقىىىىد بلغىىىىت )

 ممىىا يبكىىد اعتداليىىة عينىىة البحىىث الكليىىة  3مىىا بىىين 

وى  داء مجموعىىات الكاتىىا الحىىزام البنىىى  فىىي متغيىىر مسىىت

 .  البحث( )قيد

 :   نالبرنامر المقترح  دنات ننسائل جمع البيانات ❖

نقد تمت معايرة هذق األجقزة بىىأجقزة  خىىرى للتأكىىد مىىن 

 صةحيتقا.

االســــتمارات والمقــــابالت الشخصــــية والبرنــــامج  -1

 المقترح: 

استمارة موافقة نادي ساحة ناصر بمدينة الزقاايب  •

 (.1تطبيب البحث )مرفب  على

استمارة استطةع ر ى الخبراء لتحديد  هم القدرات  •

الحركيىىة الخاصىىة علىىى مسىىتوى اداء مجموعىىات 

 (.2الكاتا الحزام  البنى لنا ىء الجودن( )مرفب 

اسىىىتمارة  هىىىم القىىىدرات الحركيىىىة الخاصىىىة علىىىى  •

حىىزام البنىىى لنا ىىىء مستوى  داءمجموعات كاتا ال

 ( .3)مرفب  الجودن

تمارة اسىىىتطةع ر ى الخبىىىراء لتحديىىىد اهىىىم اسىىى  •

االختبىىىارات البدنيىىىة المقاريىىىة لقيىىىاس القىىىدرات 

بأداء مجموعات كاتا الحزام البنى  الحركية الخاصة

 (.  4لنا ىء الجودن  )مرفب

اسىىىتمارة االختبىىىارات لقيىىىاس القىىىدرات البدنيىىىة  •

المقارية نالنسىىبة المئويىىة بنىىاء علىىى راى السىىادة 

ات كاتا الحزام البنى لنا ىىىء بأداء مجموع الخبراء

 (. 5الجودن ) مرفب 
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

اسىىىتمارة اسىىىتطةع ر ى الخبىىىراء لتحديىىىد المىىىدة  •

المناسىىىبة لتطبيىىىب البرنىىىامر التىىىدريبى المقتىىىرح 

الخاص  بتدريبات القىىدرات الحركيىىة الخاصىىة علىىى 

مستوى  داء مجموعات الكاتا الحزام البنى لنا ىء 

 ( .6الجودن )مرفب 

سىىىىىات االنثربومتريىىىىىة اسىىىىىتمارة تسىىىىىجيل القيا •

ناالختبىىارات البدنيىىة المقاريىىة للقىىدرات الحركيىىة 

الخاصة بأداء مجموعات كاتا الحزام البنى لنا ىىىء 

 (.7الجودن  )مرفب 

استمىارة تقييىم نتسىجيل درجات كاتا الحىىزام البنىىى  •

المصىىممة مىىن قبىىل االتحىىاد المصىىري للجىىودن ن 

 (.8األيكيدن نالسومو )مرفب  

السادة الخبراء فىىى مجىىا  التىىدريا استمارة اسماء  •

 (.9الرياضى ن رياضة الجودن )مرفب 

استمارة اسماء المحكمين لقياس القدرات الحركيىىة   •

الخاصة على مستوى اداء مجموعات الكاتا الحىىزام 

 (.10البنى لنا ىء الجودن) مرفب 

استمارة  مجموعىىات الكاتىىا الحركيىىة الحىىزام البنىىى  •

 (.11لنا ج الجودن ) مرفب 

لبرنامر المقتىىرح فىىي صىىورتا النقائيىىة  ننحداتىىا ا •

 (.12)مرفب 

االختبارات الخاصة لقياس القدرات البدنيــة المهاريــة  -2

 )قيد البحث(:

قامت الباحثة  بىىااليةع علىىى المراجىىع نالدراسىىات 

السىىابقة لتحديىىد  هىىم االختبىىارات التىىي تقىىيس القىىدرات 

ام الحركية الخاصة  بمستوى  داء مجموعات الكاتىىا الحىىز

 البنى لنا ىء الجودن.

 -Mae  - نكيمىىىي -مىىىواري  -اختبىىىار )مىىىاي •

Moware- Uremia( لقيىىاس ) التىىواام( مقىىدرا

 .(11بالعدد )مرجع 

لقياس )الر ىىاقة(  دائري(  نصك ماتا إت  (اختبار •

 ( .12مقدرا بالثانية ) مرجع  

اختبىىىىىار )اتىىىىى  كىىىىىومى بىىىىىالتحرك للخلىىىىىك (  •

 ( .10لقياس)التوافب( مقدرا بالدرجة )مرجع

 تاسعا : الخطوات التمهيدية والتنفيدية للبحث :

 التجربة االستطالعية األولي: -1

قامت الباحثة بإجراء التجربة االسىىتطةعية األنلىىي 

م إليجىىاد المعىىامةت 17/5/2014م إلي 5/2014/ 10فى 

العلميىىة )الصىىدل  الثبىىات( علىىي العينىىة االسىىتطةعية 

( نا ىىج 6) المختىىارة مىىن عينىىة البحىىث الكليىىة نعىىددها

سىىنا )  17( من نا ج تحت 6 )مجموعة غير مميزة( ن)

مجموعة مميزة( بقدف إيجاد المعىىامةت العلميىىة لجميىىع 

 القياسات ناالختبارات ) قيد البحث(.  

 صدق االختبارات: -أ

تم حسىىاث اختبىىارات القىىدرات الحركيىىة ناختبىىارات 

الكاتىىا الحىىزام البنىىى لنا ىىىء الجىىودن باسىىتخدام صىىدل 

بين المجموعتين ) المميىىزة ن االقىىل تمىىايز (  نتىىم  التميز

م  5/2014/ 10إجىىىراء جميىىىىع االختبىىىىارات فىىىىي يىىىىوم 

 ( التالى يوضك سلا:8نالجدن  )
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 (  7جدول )

 داللة الفروق بين القياسين للمجموعتين ) مميزة وغير المميزة(

 6=2=ن1ن         في متغيرات ) قيد البحث(  )الصدق(

 وحدة القياس المتغيرات م

المجموعة المميزة 

 6ن=

المجموعة الغير مميزة 

-Mann 6ن=

Whitney U 
Z 

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 2.796 0.000 21.00 3.50 57.00 9.50 تكرار التواام 1

 2.225 4.500 25.50 4.25 52.50 8.75 ث الر اقة 2

 3.207 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 درجة التوافب 3

 الكاتا 4
 2.983 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 الدرجة يمين

 2.908 0.000 57.00 9.50 21.00 3.50 الدرجا  ما 

 7=0.05قيمة مام نتنى الجدنلية عند مستوى معنوية 

 1.96=0.05الجدنلية عند مستوى معنوية  Zقيمة 

ين ( نجود فرنل دالىىة إحصىىائيا بىى 7يوضك جدن  )

المجموعتين المميزة نغيىىر المميىىزة فىىى المتغيىىرات قيىىد 

البحث حيىىث كانىىت قيمىىة مىىام نتنىىى المحسىىوبة اقىىل مىىن 

ممىىا ي ىىير  0.05قيمتقا الجدنليىىة عنىىد مسىىتوى معنويىىة 

المحسىىوبة اعلىىى  Zالى االختبارات قيد البحىىث ن   قيمىىة 

 من قيمتقا الجدنلية .

 بىىىات االختبىىىارات:تم حسىىىاث معامىىىل الثبىىىات  -ث

 – Testطريقىىة تطبيىىب االختبىىار نإعىىادة تطبيقىىا ب

Retest) علي نفس العينة االستطةعية السىىابب سكرهىىا )

نالمسحوبة من عينة البحث  الكلية نسلىىا بفاصىىل امنىىي 

م  2014/ 10/5(  يىىىىام بىىىىين التطبيىىىىب األن  يىىىىوم 7)

م لةختبىىىارات القىىىدرات 17/5/2014نالتطبيىىىب الثىىىاني 

 سلا. الحركية نالجدن  التالي يوضك

 (8جدول)

 معامل الثبات بين التطبيقين االول والثاني للعينة االستطالعية

 6ن=          في اختبارات القدرات الحركية )قيد البحث(

 وحدة القياس المتغيرات م
قيمة"ر"  التطبيق الثانى التطبيق االول

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط وداللتها

 * 0.904 1.862 16.333 2.168 16.500 تكرار التواام 1

 *0.950 0.753 16.833 0.894 17.000 ث الر اقة 2

 * 0.820 2.191 5.000 2.563 4.833 الدرجة التوافب 3

 * 0.907 1.049 41.500 1.033 41.667 الدرجة يمين الكاتا 4

 * 0.953 1.033 40.667 0.816 40.333 الدرجة  ما 

 *= دا     0.829= 0.05معنوية  قيمة ر الجدنلية عند مستوى 
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

( نجىىىود ارتبىىىاي يىىىردى دا  8يوضىىىك جىىىدن  )

احصائيا بىىين التطبيىىب األن  نإعىىادة التطبيىىب للمتغيىىرات 

قيد البحث حيث كانت قيمة ر المحسوبة  على من قيمتقىىا 

مما ي ير الىىى  بىىات  0.05الجدنلية عند مستوى معنوية 

 االختبارات قيد البحث .

التدريبى المقترح من قبــل الباحثــة محتويات البرنامج  -2

 (:12مرفق ) 

 خطوات تصميم البرنامر التدريبى المقترح: •

 القدف من البرنامر التدريبى المقترح :  - 

 تقدف البرنامر إلى  :

لتنمية بعىى  القىىدرات الحركيىىة الخاصىىة نالمرتبطىىة  -

بمستوى  داء مجموعات الكاتا الحزام البنى لنا ىىىء 

 الجودن  

توى اداء مجموعات الكاتا الحىىزام البنىىى تحسين  مس -

 لنا ىء الجودن  )قيد البحث(.

  سس نضع البرنامر التدريبى المقترح:  -ث

راعىىت الباحثىىة األسىىس التاليىىة عنىىد نضىىع البرنىىامر 

 التدريبى المقترح :

  م تكوم مكونات البرنامر تتفب مع تحقيب األهداف. -

 ىىاملة تنوع تمرينات البرنامر بحيث يحقب التنمية ال -

للقدرات الحركية )قيىىد البحىىث( نيسىىاهم فىىى تحسىىين 

 داء مجموعات الكاتا الحزام البنىىى لنا ىىىء الجىىودن  

( علىىي 12نقد تم عرب البرنامر المقترح  ) مرفىىب 

السىىادة الخبىىراء المتخصصىىين فىىي رياضىىة الجىىودن 

 (. 9مرفب ) 

التوايىىع الزمنىىى لمحتويىىات البرنىىامر التىىدريبى  -ج

 المقترح:

قامىىىت الباحثىىىة بتحديىىىد األسىىىس العامىىىة بعىىىد  م 

للبرنامر تم استطةع ر ى الخبىىراء لتحديىىد الفتىىرة الكليىىة 

للبرنامر نعدد الوحدات التدريبية فى األسبوع نامن كىىل 

 ( نالجدن  التالي  يوضك سلا.6نحدة تدريبية مرفب ) 

 (9جدول )

 دريبى المقترحالنسبة المئوية الراء الخبراء فى المحتوى الزمني  للبرنامج الت

 النسبة المئوية رأي الخبراء  محتوى البرنامج التدريبى المقترح

 % 93  سبوع 8 الفترة الزمنية الكلية للبرامر

 % 100 نحدات 3 عدد الوحدات التدريب ة خة  األسبوع

 % 100 دقيقة 90 ة الواحدةيالتدريبامن الوحدة 

( التوايىىىع الزمنىىىى للبرنىىىامر  9يت ىىىك مىىىن جىىىدن  ) 

 التدريبى نالنسبة المئوية حسا  راء الخبراء. 

 توايع محتويات البرنامر التدريبى المقترح :  -د

تىىم توايىىع محتويىىات البرنىىامر التىىدريبى المقتىىرح 

 مىىىىرات  3علىىىىى  مانيىىىىة نحىىىىدات اسىىىىبوعيا بواقىىىىع 

 ة تدريبيىىىىة يوميىىىىة ن يىىىىتم البرنىىىىامر التىىىىدريبى لمىىىىد

  قرام .

 التجربة االستطالعية الثانية: -3

قامت الباحثة بإجراء التجربة االسىىتطةعية الثانيىىة 

م 18/5/2014السابب سكرهىىا الموافىىب  علي نفس العينة 

( 12نسلا لتجربة نحىىدة مىىن نحىىدات البرنىىامر مرفىىب ) 

لمعرفة مدي مةئمتا للتطبيب نقىىد  سىىفرت النتىىائر علىىي 

لتطبيب علي العينة األساسىىية مةئمة محتويات البرنامر ل

 ( التالى يوضك سلا11للبحث نجدن  )
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ــى  -4 ــزام البن ــا الح ــات الكات ــتوي أداء مجموع ــيم مس تقي

 لناشىء الجودو )قيد البحث(: 

تىىم تقيىىيم مسىىتوي اختبىىارات القىىدرات الحركيىىة 

الخاصة ن مسىىتوى اداء مجموعىىات الكاتىىا الحىىزام البنىىى 

جنىىة مكونىىة مىىن لنا ىء الجودن )قيد البحث( من خىىة  ل

 ةث خبراء في مجا  رياضىىة الجىىودن نخبىىرة تزيىىد عىىن 

( نتىىم التقيىىيم عىىن يريىىب اسىىتمارة 10سنة مرفىىب )  15

( نضىىىمانا لتحقيىىىب  8  7خاصىىىة لكىىىل نا ىىىج مرفىىىب ) 

الموضوعية نصدل القياس تم تقييم النا ىىئين باسىىتخدام 

نفىىس اللجنىىة فىىي القياسىىيين القبلىىي  البعىىدي نتىىم اخىىذ 

 .  متوسط الدرجات

 عاشرا :خطوات إجراء تجربة البحث االساسية: 

 القياسات القبلية: - 

 تىىم إجىىراء القياسىىات القبليىىة لجميىىع المتغيىىرات 

)قيد البحث( التي قد تب ر علي المتغير  التجريبي نقامىىت 

اللجنة الثة ية بأخذ القياسات القبلية يوم السبت الموافىىب 

 نا تملت علي:  م19/5/2014

 و نالقىىىىدرات الحركيىىىىة الخاصىىىىة اختبىىىىارات النمىىىى  -

 )قيد البحث(.

 اختبىىىارات الكاتىىىا  الحىىىزام البنىىىى لنا ىىىىء الجىىىودن   -

 )قيد البحث(.

 تطبيق التجربة االساسية للبحث: -ث

قامت الباحثة بتطبيب البرنىىامر التجريبىىي المقتىىرح 

 ة مىىرات تدريبيىىة )األحىىد   سىىابيع ( بواقىىع  ة ىى  8لمىىدة )

( دقيقىىة فىىي 100: 90ة )  الخميس ( امن الوحىىدالثة اء

م إلىىي 2014/ 20/5األسىىبوع الواحىىد فىىي الفتىىرة مىىن 

م نسلا نفقا ألراء الخبراء نقد تىىم التطبيىىب 13/7/2014

بالصاالت الخاصة برياضىىة الجىىودن بنىىادي مركىىز  ىىباث 

ناصر نتم تقسيم الوحدة التدريبية كالتىىالي اعمىىا  اداريىىة 

لزمنيىىة دقائب( نهى خىىارج المىىدة ا 5للح ور ن الغياث )

للبرنامر )فترة إحماء عام( نالزمن المحىىدد لقىىذق الفتىىرة 

ل ( نتىىم فيقىىا تقيئىىة  جقىىزة الجسىىم المختلفىىة نقىىد 10)

رنعي تطبيب مجموعة  ىىاملة نمتنوعىىة مىىن التمرينىىات 

لجميىىع  جقىىزة الجسىىم  ىىم )فتىىرة االعىىداد البىىدنى العىىام( 

ل( نتم   داء التمرينىىات 15نالزمن المحدد لقذق الفترة  )

تنوعىىىة ن) فتىىىرة التىىىدريا األساسىىىية( نبلىىىغ الىىىزمن الم

دقيقة ( نألم من  هىىم  سىىس  60المخصه لقذا الجزء )

بنىىاء الوحىىدة التدريبيىىة  م يكىىوم األداء المقىىارى عقىىا 

األحمىىاء ناالعىىداد البىىدنى العىىام مبا ىىرة النىىا يحتىىاج  م 

يكوم الجقاا العصبى فى ان ط ناف ل حاالتا النا اسا تم 

بىىدنى سىىيعود سلىىا بالسىىلا علىىى االداء  تنفيذ بعد مجقىىود

المقارى  نليس سلا فقط بل مىىن الممكىىن ام يتسىىبا فىىى 

نقور اخطاء فى االداء المقىىارى للنا ىىج  نتىىم تقسىىيمقا 

دقيقة ( نيتم فيقا تحقيىىب القىىدف الرئيسىىي مىىن  30الى )

البحث بتطبيب يرل التدريا المختلفة لةرتقاء بمسىىتوى 

البنى لنا ج الجودن لجىىانبى اداء مجموعات الكاتا الحزام 

الجسىىم بتطبيىىب التىىىدريبات المتنوعىىة الخاصىىة بطىىىرل 

التدريا المختلفة لرياضة الجودن  م تىىم تطبيىىب) االعىىداد 

دقيقىىا( ناسىىتخدمت  30البىىدنى خىىاص( ن بلىىغ مدتىىة )

الباحثة يريقة التدريا الفتىىري لتنميىىة مسىىتوى القىىدرات 

متبىىاد  الحركيىىة الخاصىىة معتمىىدا علىىى تحقيىىب التكيىىك ال

مابين فترات الحمل نفترات الراحة   ناء الوحدة التدريا 

نكمبد  يعتمد  سلوث التدريا الفتري علىىى نضىىع الجسىىم 

في فترات تدريا ب ىىدة معينىىة نتكررعلىىى فتىىرات امنيىىة 

يتخللقا فترات راحة بينية للعودة الجزئية للحالة الطبيعية 

النقىىا  نإلستعادة ال فاء نتكوم هذق الفترات مقننىىة بدقىىة

تسىىاعد فىىي الىىتخله مىىن حىىام  اللبنيىىا المتجمىىع فىىي 

الع ةت نتقليل األحسىاس بالتعا نكىىذا إسىىتعادة تكىىوين 

مصىىادر الطاقىىة المسىىتقلكة   نىىاء األداء نمىىن  ىىم القىىدرة 

علىىى التكىىرار بمعىىد  عىىالي مىىن ال ىىدة  نقىىد اسىىتخدمت 

الباحثىىة التىىدريا الفتىىرى )اقىىل مىىن المتوسىىط(  ىىدة  داء 

( 6: 2% بعىىدد مىىرات تكىىرار التمىىرين )85:60التمىىرين 
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

 ( نفتىىرات الراحىىة البينيىىة مىىن7:2نعىىدد المجموعىىات ) 

ث(    ىىىم ااداد التىىىدرج إلىىىي الوصىىىو  الىىىى  60: 20) 

التدريا الفترى )اقل من االقصى (  دة  داء التمرين من 

(80    )% 

نقد راعت الباحثة عنىىد اسىىتخدام جرعىىات التىىدريا 

 مل الجرعة التدريبية الواحدة سات االتجاق المتعدد )اى ت

على تنمية اكثر مىىن متغيىىرين مىىن القىىدرات الحركيىىة فىىى 

نفىىس الوقىىت ب ىىكل متتىىالى( مراعىىاة توافىىب القىىدرات 

الحركية التى يتم استخدامقا فىىى نفىىس الوحىىدة التدريبيىىة 

 نكىىذلا ترتيىىا تنميتقىىا ن قىىىد تىىم  تطبيىىب التمرينىىىات 

البحىىث( نفقىىا المتنوعة الخاصة بالقىىدرات الحركيىىة )قيىىد 

 لاحما  التدريبية في البرنامر في كل نحدة تدريبية

 م )فترة التقدئة( نقد بلىىغ الىىزمن المخصىىه لقىىذق 

دقىىائب( فىىي نقايىىة كىىل نحىىدة تدريبيىىة نتىىم  5الفتىىرة )

%( نا ىىىتملت علىىىى  30اسىىىتخدام الحمىىىل ال ىىىعيك )

تمرينىىىات االسىىىترخاء ان الم ىىىى ن الجىىىرى الجفيىىىك 

لفتىىرة إلىىي اسىىتعادة ال ىىفاء ناالهنىىزااات نتقىىدف هىىذق ا

نعىىودة  جقىىزة الجسىىم إلىىي اقىىرث مىىا يكىىوم الىىى حالتقىىا 

الطبيعية  ن قد تم تىىدريا المجموعىىة ال ىىابطة بالطريقىىة 

 المتبعة بالنادي

 القياسات البعدية: -ج

بعد االنتقاء من تنفيذ التجربة األساسية للبحىىث تىىم 

إجراء القياسات البعدية في جميع المتغيرات )قيد البحث( 

نقد رنعيىىت نفىىس ال ىىرني نالثىىرنف التىىي اتبعىىت فىىي 

 م.14/7/2014القياسات القبلية  فى   

 الحادى عشر: المعالجات اإلحصائية: 

 االنحراف المعياري.   -المتوسط الحسابي           -

 (.T- testقيمة "ت" )  -معامل االلتواء.              -

 معامل االرتباي . -

 لنتائج  االثنى عشر : عرض و مناقشة ا

 (10جدول )

 بين القياسات القبلىة نسبة التحسنداللة الفروق وقيمة "ت" و

 10ن= والبعدية فى مستوى القدرات الحركية  للمجموعة التجريبية

 وحدة القياس  المتغيرات
 القياس البعدى القياس القبلى

 نسبة التحسن ت 
 ع س  ع س 

 % 25.30 * 13.105 0.717 12.250 0.516 16.400 تكرار  التواام 

 % 20.73 * 4.456 0.816 13.000 1.897 16.400 ث الر اقة 

 % 113.64 3.575* 1.265 9.400 4.142 4.400 درجة  التوافب

 *= دا       2.262= 0.05الجدنلية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

( نجىىود فىىرنل دالىىة احصىىائيا  10يوضك جىىدن  ) 

ريبيىىة بىىين القياسىىين القبلىىى نالبعىىدى للمجموعىىة التج

للمتغيرات قيد البحث نلصالك القياس البعدى حيىىث كانىىت 

المحسىىوبة اعلىىى مىىن قيمتقىىا الجدنليىىة عنىىد  Tقيمىىة 

مما ي ىىير الىىى تحسىىن المجموعىىة  0.05مستوى معنوية 

التجريبية فى المتغير قيد البحث كما يوضىىك الجىىدن  قىىيم 

 نسا التحسن.



 
   –العدد الخامس والعشرون 

 م 2015سبتمبر 
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( نجود فرنل دالىىة إحصىىائيا  10يت ك من جدن  )

وسىىطي القياسىىات القبليىىة نالبعديىىة  نقيمىىة "ت"  بين مت

فىىى القىىدرات الحركيىىة الخاصىىة للمجموعىىة التجريبيىىة 

نلصالك القيىىاس البعىىدى نترجىىع الباحثىىة سلىىا  للبرنىىامر 

التىىدريبى المقتىىرح التىىى اعىىدت مىىن قبلقىىا  نالىىذي سىىاعد 

على حدنث تأ يرات ايجابية مىىن الناحيىىة البدنيىىة    نالم 

طريقة مقننا نفقىىا لاسىىس العلميىىة عملية التدريا تمت ب

السليمة  فى البرنامر التدريبى المقترح نما يحتويا على 

تمرينىىات متنوعىىة  لتنميىىة قىىدرة التىىواام سىىاعد علىىى 

المحافثة على  نضاع الجسم في حالة إتزانىىا عنىىد رمىىي  

( ن سىىرعة اسىىتعادة الوضىىع فىىي Ukeالمدافع  )االنكى  

إرتكىىااق ن داء  حالىىة إنحىىراف مركىىز الثقىىل عىىن قاعىىدة

الواجبات المقارية عىىن يريىىب الىىتحكم الع ىىلي العصىىبي 

بدقىىة ناتىىزام نالتىىى كىىام لقىىا تىىأ ير فعىىا  فىىى التىىدرج 

نالترابط  حيث يعىىد التىىواام القاعىىدة االساسىىية إلنطىىةل 

األداء الحركي كما تثقر  هميتة عند  داء مقىىارات الكاتىىا 

مجىىا  النقا تتطلا  دء بع  مقاراتقا مساحة محىىدندة ن

حركىىي ضىىيب كمىىا ادى تنميىىة قىىدرة التوافىىب عىىن يريىىب 

التمرينىىات الخاصىىة بقىىا الىىى تنميىىة التوافىىب الع ىىلي 

العصىىىبي ناالرتفىىىاع بمسىىىتوى االمكانيىىىات الونيفيىىىة  

ناسىىىترخاء الع ىىىةت غيرالعاملىىىة نسىىىرعة انقبىىىاب 

للع ةت العاملة على المقارة الحركية نتحسىىن التوايىىع 

الحركىىي حيىىث تكىىوم كىىل هىىدق  الزمني نالديناميكي لاداء

العوامل بمثابة اساس االرتكاا لحدنث التغيىىرات للتوافىىب 

بين اجزاء الجسم مما ادى الى االقتصادية في بذ  الجقىىد 

نسقولة نانسيابية ايقاع االداء من مقىىارة الخىىرى الداء 

جملة حركية متناغمة  دت إلىىى االرتقىىاء بمسىىتوى األداء 

نالتىىى   بات قدرة الر ىىاقة( نتدريKataالمقاري ) للكاتا

كانىىىىت فىىىىى نفىىىىس اتجىىىىاق المقىىىىارات التىىىىى تحتويقىىىىا 

( مكن النا ئين من تغييىىر  نضىىاع جسىىما   Kata)الكاتا

حسا اتجاق المقارة سىىواء بالجسىىم كلىىا  ن  حىىد  جىىزاءق 

الم بعىىى  مقاراتقىىىا تىىىبدى عكىىىس اتجىىىاق الخطىىىوات 

التمقيديىىة ن مرحلىىة الكوان ىىى لقىىا ن سىىاعد سلىىا علىىى 

 تحقيب المبادئ الفنية لاداء  .تمكنقم من 

م( ام 2011ن يىىىذكر "احمىىىد محمىىىود ابىىىراهيم ")

تحسن مستوى االداء الحركىىى يتحقىىب مىىن خىىة  تحقيىىب 

التواام بين متطلبىىات االداء المقىىارى نامكانىىات الةعىىا 

نقدرتا الخاصة  نام البرامر المقننة تعمل على االرتفاع 

الوصىىو   فى مسىىتوى قىىدرات الفىىرد ناسىىتعداداتا بقىىدف

العلىىى درجىىة مىىن االعىىداد المتكامىىل نالىىذى يتبلىىور فىىى 

تحقيب اعلىىى مسىىتوى للحالىىة الرياضىىية بجانىىا االرتقىىاء 

ببع  المتطلبات البدنية الخاصة نالتى تسىىقم اي ىىا فىىى 

االرتقىىىاء بمسىىىتوى االداء الحركىىىى مثىىىل ) الر ىىىاقة   

 (  .45:    1التواام   التحمل الخاص   التوافب ( )

م( ام 2009من "محمد  ىىوقي ك ىىا" )نيرى كة 

البرامر التدريبية البد ام تكوم  املة نمتكاملىىة لتطىىوير 

الجوانا البدنية الةامة لنىىوع التخصىىه الممىىارس نام 

تنميىىة القىىدرات الحركيىىة )السىىرعة  الر ىىاقة  القىىوة  

التحمل  التوافب( يساعد علىىى ايجىىاد التناسىىب نالتناسىىا 

جزاء الجسم لمىىا لىىا مىىن بين المجموعات الع لية نبين ا

تا ير ناضك على تطىىوير المقىىارات المتنوعىىة مىىع ايىىادة 

قىىدرة النا ىىج علىىي اتخىىاسق للوضىىع الصىىحيك نالمناسىىا 

لىىاداء المقىىاري اس يعتبىىر مسىىتوى االداء هىىو محصىىلة 

الحالىىة التدريبيىىة مىىن جميىىع النىىواحى البدنيىىة نالمقاريىىة    

(12 :55.) 

من  " ايات فىىتك  ن يتفب نتىىائر هذا البحث مع كة 

(  "هىىىىىدير احمىىىىىد حسىىىىىن" 3()2013هللا خليفىىىىىة ")

م ( 2010( ن " محمىىود السىىيد احمىىد")  17م() 2014)

( حيىىث  14م( )2012منىىى كامىىل يوسىىك"  )   "( ن11)

كانت  هم النتائر : توجد فرنل دالا فى القياسات البعديىىة 

 لبع  القدرات الحركية   .

 ينه على :  نبقذا يتحقب صحة الفرب االن  الذى 

توجد فرنل دالة إحصىىائيا  بىىين القياسىىين القبلىىي  "

نالبعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة فىىي القىىدرات الحركيىىة   

لك القيىىىاس البعىىىدى لةعبىىىى  ننسىىىا التحسىىىن ن لصىىىا

 "الجودن
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تأثير تنمية بعض القدرات الحركية على 

 ..................  المستوى

 (11جدول )

 بـين القيـاسات القبلىة  نسبة التحسـنداللة الفـروق وقيمة "ت" و

 10ن=          ات الكاتا   للمجموعة التجريبيةوالبعدية فى مستوى اداء مجموع

 وحدة القياس المتغيرات
 القياس البعدى القياس القبلى

 نسبة التحسن ت
 ع س ع س

 الكاتا

 %24.35 *10.071 0.816 48.000 2.547 38.600 درجة يمين

 %29.78 *11.429 0.784 46.850 2.633 36.100 درجة  ما 

 *= دا       2.262= 0.05ستوى معنوية الجدنلية عند م Tقيمة 

( نجىىود فىىرنل دالىىة احصىىائيا  11يوضك جىىدن  ) 

بىىين القياسىىين القبلىىى نالبعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة 

للمتغيرات قيد البحث نلصالك القياس البعدى حيىىث كانىىت 

المحسىىوبة اعلىىى مىىن قيمتقىىا الجدنليىىة عنىىد  Tقيمىىة 

مجموعىىة مما ي ىىير الىىى تحسىىن ال 0.05مستوى معنوية 

التجريبية فى المتغير قيد البحث كما يوضىىك الجىىدن  قىىيم 

 نسا التحسن.

( نجود فرنل دالىىة إحصىىائيا  11يت ك من جدن  )

بين متوسىىطي القياسىىات القبليىىة نالبعديىىة  نقيمىىة "ت" 

للمجمىىوعتين التجريبيىىة   فىىى مسىىتوى اداء مجموعىىات 

الكاتىىا  نلصىىالك القيىىاس البعىىدى للمجموعىىة التجريبيىىة 

جع الباحثة سلا  للبرنامر التىىدريبى المقتىىرح  نالىىذى نتر

ا تمل على التمرينات خاصة بمقارات الكاتا نالتى كانىىت 

 فى اتجاق المسار الحركى لةداء المقارى

 نا ىىىرة تنميىىىة  القىىىدرات البدنيىىىة )قيىىىد البحىىىث( 

بصورة يردية على مواصلة الةعا لبذ  الجقد  لتحقيب 

داء مقىىارات الكاتىىا  علىىى مسىىتوى للتوافىىب الحركىىي ال

بطريقة انسيابية  نايادة القدرة على الرمي بين كىىة مىىن 

 ( فىىىي االتجاهىىىات Uke  -( ن)االنكىىىىTori -) التىىىورى

 ن االرتفاعىىات المختلفىىة باسىىىتخدام تمرينىىات المقاريىىىة

 )  ىىادن  ات ىىي كىىومي   تسىىكوري   راميىىا نراميىىة( 

صل مما  دى إلى تحسن التما ل الونيفي للع ةت نالمفا

 نالمسىىىىىارات العصىىىىىبية المبديىىىىىة لمقىىىىىارات كاتىىىىىا 

 النا ئين ) قيد البحث (  . 

كما ساعد البرنامر المقنن علي عمىىل المجموعىىات 

الع لية الم تركة فى اداء مقىىارات الكاتىىا بنثىىام نتتىىابع 

متصل نبسرعة معتدلىىة نبتوافىىب جيىىد نتيجىىة انقباضىىات 

حىىدة سريعة نقوية للع ىىةت العاملىىة داخىىل المقىىارة الوا

نسلا من خة  تنفيذ مراحلقا من) كوان ى   اتسىىكورى 

  كاكى ( النقا تبدى فى اتجاهات مختلفة ننفب خطىىوات 

محىىددة مىىن قبىىل االتحىىاد العىىالمى للجىىودن ن م التىىدريا 

المنتثم عمىىل علىىى حىىدنث تىىأ يرات إيجابيىىة للجسىىم مىىن 

الناحيىىىة المورفولوجيىىىة الىىىذى سىىىاعد بطريقىىىة يرديىىىة 

 لنا ئين على االداء المقارى للكاتا.باالرتقاء بقدرة ا

نكمىىا مكىىن البرنىىامر المقىىنن  كىىة مىىن الةعىىا 

( من Uke( ن المدافع )االنكى  Toriالمقاجم ) التورى 

 Kataتغييىىىر انضىىىاع اليىىىدين  للمسىىىا ) كىىىومى كاتىىىا  

Kome مىىع تغييىىر انضىىاع الىىرجلين إلحكىىام السىىيطرة )

قىىدميقا نانتقا  مركز  قلقا حسا المقىىارة المىىبداة ب ىىم 

ان فتحقا  ن بثنيقا انالتقدم لةمام انالتراجع للخلك الداء 

مرحلة الرمىىى ) تسىىكورى( ناالنتقىىا  مىىن مقىىارة اخىىرى 

 حسا التسلسل الموضوع .

نيتفب كة من "محمىىد حسىىن عىىةني" ن "محمىىد 

م(  م العناصىىر البدنيىىة مىىن 2001نصر الدين رضىىوام")
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ات التىىدريا  هم األسس التي تلعا دنر هام في بناء عملي

الرياضي كما يجا  توافرها  ن خاصة األن طة الرياضية 

التىىي تتطلىىا احتكىىاك ن م اسىىتخدام بعىى  المجموعىىات 

الع لية بمعدالت مرتفعة دنم نثيرتقا عند ممارسىىة  ي 

رياضة يبدى إلى عدم التواام نتيجة الخطأ فىىي التىىدريا   

 يبدي الي هبوي في مستوي االداء المقاري نتيجة افتقار

الةعا لبع  القدرات البدنية في الع ةت الغيىىر عاملىىة 

(10 :43    .) 

 م ( 2014نت ىىىيك  "ني ىىىين حسىىىين محمىىىود") 

 م تحقيىىب مسىىتوى عىىالي مىىن القىىدرات البدنيىىة يسىىاعد 

 العبىىي الجىىودن علىىى إتىىزام  جسىىامقم خىىة  كىىل مرحلىىة 

من مراحل األداء نكىىذلا السىىرعة فىىي إسىىتعادة تىىواانقم 

طىىر  علىىى نضىىعقم نتيجىىة لمىىب رات بعىىد  ي تغيىىرات ت

 خارجيىىىىىة نمب رات داخلية)فسىىىىىيولوجية( ناإلنىىىىىدماج 

الىىىواعى نالتركيىىىز فىىىى المواقىىىك االحسىىىاس بىىىالتحكم 

نالسىىيطرة نتسىىاهم فىىى اسىىتثمار التفاعىىل بىىين عقلىىة 

نجسىىمة خىىة  ممارسىىة رياضىىة الجىىودن لتحقيىىب  ف ىىل 

 (.56: 13اداء )

سيد نصر الن يتفب نتىىائر هذا البحث مع كة من " 

 ( "تاكىىىىىىاهيكو ني ىىىىىىيجيما" 2م() 2012السىىىىىىيد ")

( ن "مىىىىىىىىىىىاركو الكسىىىىىىىىىىىىندرنفى   54م ( ) 2006)

( 21م()2008( ن  "انتوريجواميلسىىىىىار)22م()2007)

حيىىث كانىىت  هىىم النتىىائر : توجىىد فىىرنل دالىىا لصىىالك 

 القياسات البعدية فى االداءات المقارية   

   نبقذا يتحقب صحة الفرب الثانى الذى ينه على :

توجد فرنل دالة إحصىىائيا بىىين القياسىىين القبلىىي  "

نالبعدى للمجموعىىة التجريبيىىة فىىي األداء المقىىارى لكاتىىا 

الحزام البنىىى ننسىىا التحسىىن ن لصىىالك القيىىاس البعىىدى 

   لةعبى  الجودن" .
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Abstract 

"Effect of specific motor abilities drills on performance level for  

brown belt Judo Junior" 

 

Kinetic capabilities linked to performance groups brown belt kata for nascent Judo 

level The close relationship between them and indicated the extent of athletic 

performance efficiency in basic kata groups where they can not master in case of lack of 

the capacity of the motor and acquired by inhaler training programs And is essentially a 

training and practice an< evolve according to the player's physical ability, sensory, 

cognitive, helping them to perform kata brown belt kits for emerging Judo and 

therefore aims to identify Hmaseat "Effect of specific motor abilities drills on 

performance level for brown belt Judo Junior" 

The researcher used (experimental method) for its relevance to the purpose and 

research hypotheses, using the experimental design of the two experimental group and a 

control group representing the age group under 15 years The researcher used the tools 

and methods that work to achieve the goal of the research, and the results indicated the 

most important components of the appropriate motor capacity at the level of 

performance of kata groups brown belt for judo is an emerging (balance, compatibility, 

agility,)The proposed program Altdrebby showed positive impact on the variables 

directly proportional (kata performance groups level structures belt judo nascent 

research.) 

The main recommendations Benefit need to pay attention to the development of 

motor capabilities within the special training programs And because of its positive 

impact on raising the skill level of performance of the kata. 

 


