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مستخلص البحث
ان عملية اعداد الالعبين بدنيا و مهاريا وحركيا يتطلب جهدا مضاعفا و استخدام وسائل تدريب مختلفة من قبل املدربين للوصول الى املستوى
الرياض ي املطلوب ،وان مصارعة الجودو احدى االلعاب الرياضية التي تطورت في اآلونة االخير ،تم تسمية جهاز ( )R4للتوازن العضلي امليكانيكي أو
 R4للتوازن العضلي العصبي للقياس والتطوير في األلعاب الرياضية حيث يتكون الجهاز من أربع أجزاء رئيسية للحركات امليكانيكية وكذلك على
ضوء اسم املصمم للجهاز الذي يتكون اسمه من أربعة أحرف باللغة العربية ،الغرض من تصميم الجهاز هو وسيلة لقياس مدى التوازن العضلي
الثابت واملتحرك وتطوير عنصر أساس ي من العناصر ملكونات األداء الحركي للعبة الجو دو خصوصا ولالعبين اآلخرين في األلعاب الرياضية
الحركية عموما الذي يحتل نسبة  %70من العناصر األخرى (القوة ،والسرعة  ،واملطاولة ....الخ ) من اجل تحقيق الكفاية العضلية والتحكم في
اتجاهات الجسم للوصول إلى مستوى التوازن الذي يعتبر عنصر مهم في جميع األلعاب الفرقية والفردية ورفع مستوى اللياقة البدنية ،أن التطور
الذي حصل في املجال الرياض ي بشكل عام جاء نتيجة البحوث العلمية الجادة وصناعة أجهزة للقياس والتطوير والتي تساعد على الرقي في كافة
األلعاب وكان نصيب لعبة الجودو أوفر ملكانتها في األلعاب االوملبية ،وقد أكد( سنجر ) ) (1أهمية التوازن العضلي بالنسبة لألداء الحركي في األلعاب
الرياضية األنشطة واملهارات التي تتطلب تغييرا مفاجئ أفي الحركات أو عندما يتغير وضع الجسم االتزان الى وضع أخر ويحتاج الالعب فيها الى
استعادة اتزانه الستكمال استمرارية الحركة او لبدء حركة جديدة كما هو الحال (الجودو ،البالية ،الجمناستك ،املصارعة....الخ).
التوازن العضلي ( )muscle balanceهو قوة أو قدرة أو تحمل أو اطالة عضلة او مجموعة عضلية بالنسبة لعضلة أو مجموعة عضلية أخرى
ً
،وغالبا ما يعبر عن التوازن العضلي بمصطلحات القوة النسبية ،ويتضمن املقارنة بين العضالت العاملة والعضالت املقابلة لها على نفس املفصل
مثل مقارنة العضالت ملادة مفصل الركبتين بالعضالت الثانية لهما  (2) .بما ان املهارات األساسية للجودو تتصف بالسرعة العالية املتداخلة في
ً
أدائها وتتطلب درجة عالية من التوازن وتتطلب تحريك أكثر من جزء من أجزاء الجسم في ان واحد مع وجود قاعدة ارتكاز صغيرة جدافي بعض
املهارات ،وبالنظر إلى مهارات الصراع من أعلى في الجودو نجد أن هناك مهارات تؤدى وكلتا قدمى الالعب على البساط ومنها حيث تكون قدم واحدة
مالمسة للبساط تحمل وزن الجسم والقدم األخرى أما تعرقل الخصم أو تقطع أو ترفس وفيه يتم اخراج مركز ثقل الجسم عن قاعدة االرتكاز
فأساس لعبة الجودو اخالل توازن الخصم للفوز باملنافسة .
ً
،اما اجرات البحث امليدانية لذا فقد استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم املجموعتين املتكافئتين الضابطة والتجريبية مرجعا للمقارنة إذ
تكون املجموعات ،اما عينة البحث ( )16العب حيث تمثله نسبة ()% 72.72من مجتمع االصل تم تقسيمهم وبطريقة القرعة الى مجموعة ضابطة
ً
واالخرى تجريبية .وهو مصارعي الجودو الشباب بأعمار ()20_18سنه و للموسم  2017/2016العبا ولوزني () 60-66كيلو غرام التابعين للمركز
التدريبي في محافظة ذي قار و بواقع ()8العبين لكل فئه ضابطه وتجريبية حيث كل مجموعه تشمل اربعة العبين لوزن ( )60كيلو غرام وأربعة
العبين لوزن ( )66كيلو غرام حتى تصبح كل مجموعه ( )8العبي ،اما استنتاجات البحث ومنها اثبت النتائج ان تدريب باستخدام الجهاز املستخدم
له تاثير كبير في تطوير صفة التوازن الثابت واملتحركة لدى العبي الجودو ملاله في اهمية الفوز بالبطوالت .يوص ي الباحثون في استخدام الجهاز
كوسيلة اساسية القياس وتطوير الصفة التوازن لعدم وجود جهاز مباشر لهذة الصفة .

كاريطةري بةكارهيَناني ئاميَري ( )R4بؤ ثةرةثيَداني هاوسةنطي ماسولكةيي (جيَطير وجوالوة) و
ئةنجامداني كارامةيي بؤ زؤرانبازاني الواني جؤدؤ
م.ي .عةبباس موحسين عليَوي /زانكؤي زي قار

ث.دِ .رةبيع لةفتة داخل  /زانكؤي زي قار

ثوختةى تويَذينةوة

) (1مراد أبراهيم طرفا :الجودو بين النظرية والتطبيق ،ط( 1القاهرة ،دار الفكر العربي (،) 2001ص118
) (2محمد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،ط( :3القاهرة،دارالفكرالعربي )1995،ص435

ثرؤسةى ئامادةكردني ياريزانان لةرووي جةستةيي و كارامةيي و جولةييثيَويستي بةئةركيَكي زيَدة
هةية وبةكارهيَناني شيَوازة مةشقي هةمة ضةشنةكان لةاليةن راهيَنةرانةوة بؤ طةيشتن بة ئاستي وةرزشي
ث َيويست ،زؤرانبازي جؤدؤ يةك َيكة لةوياريية وةرزشيانةى لةودوايية ثةرةي سةندووة ،ئام َيري( )R4بؤ
هاوسةنطي ماسولكةيي ميكانيكي يان( )R4بؤ هاوسةنطي ماسولكةيي دةماري بؤ ث َيوانة وثةرةث َيداني
لةياريية وةرزشيةكان ضونكة ئةو ئاميَرة ثيَكديَت لةضوار بةشي سةرةكي بؤ جولة ميكانيكيةكان هةروةها
لةسةر رؤشنايي ناوى دانةري ئاميَرةكة ناوةى ثيَكديَت لة ضوار ثيت بةزماني عةرةبي ،مةبةست لة
دروستكردني ئةو ئام َيرة بريتية لة ش َيوازيَك بؤ ث َيوانةى رادةى هاوسةنطي ماسولكةيي جيَطير وجوالو
وثةرةثيَداني توخمي بنةرةتي لةتوخمةكاني ثيَكهاتةى ئةنجامداني جولةيي بؤ ياري جؤدؤ بةتايبةتي وبؤ
ياريزاناني ياريية وةرزشيةكاني تر بةطشتي كة ِريَذةى  %70لةتوخمةكاني تري وةكو ( هيَز ،خيَرايي،
دريَذةدان....،هتد) بةمةبةستي بةديهيَناني تةواويماسولكةيي وكون ترؤلكردني ئاراستةكاني جةستة بؤ ئاستي
دادةنري لة ثرؤسةى باشي و ثيشةسازي ئاميَرةكاني ثيَوانة وثةرةثيَدان كة
هاوسةنطي كة بةتوخميَكي طرنط
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يارمةتيدةرة بؤ بةرزبونةوة لةسةرجةم يارييةكان و ياري جؤدؤ ثيَطةيةكي باشي وةرطرتوة لة ياريية
ئؤلؤمثيةكان( ،سنجةر) باسي كردو وة كة طرنطي هاوسةنطي ماسولكةيي سةبارةت بة ئةنجامداني جولةيي
لةياريية وةرزشيةكان وئةو ضاالكي كارامةييانةى ثيَويستي بة طؤرانيَكي لةناكاو هةية لة جولةكان يان
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هاوسةنطي ماسولكةيي بريتية لة هيَز يان توانا يان بةرطةطرتن يان دريَذكردنةوةى ماسولكة يان
كؤمةلَة ماسولكةييةك بؤ ماسولكة يان كؤمةلَة ماسولكةيةكي تر ،زؤرجار هاوسةنطي ماسولكةيي بة
زاراوةى ه َيزي ِر َيذةيي د َيت ،بةراوردكردني ن َيوان ماسولكة كاركةر وماسولكو بةرامبةرةكان لةخؤ
دةطري لةسةر هةمان جومطة وةكو بةراوردكردني ماسولكة دريَذةكاني جومطةى هةردوو ئةذنؤ بة
َ
ماسولكةكاني دووةمي خؤيان.
لةبةر ئةوةى كارامة بنةرةتيةكاني جؤدؤ خيَرايي بةرزي هةية وتيَكةلَة لةئةنجامدان وثيَويستي بةثلةيةكي
بةرزي هةية لةهاوسةنطي وث َيويستي بةجوالندني بةشيَك لةبةشةكاني جةستة هةية لةيةك كاتدا لةطة َل
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ريَكارةكاني تويَذينةوة بريتية لةوةى تويَذةران ريبازي ئةزمونيان بةكارهيَناوة بة دارشتني دووكؤمةلةى
هاوئاستي ِريككاري وئةزموني بؤ بةراوردكردن ،.نمونةى تو َيذينةوة ( )16ياريزانة كة ريذةى %72,72
وريَككاري ،
ني لة كؤمةلَطةى رةسةن وبةريَطةى تيروثشك كراون بة دوو كؤمةلَةى ئةزموني ِ
ثيَكديَ َ
ئةونايش زؤرانبازاني الواني جؤدؤ لةتةمةني ( )20 – 18سال بؤ وةرزي  2017 -2016بؤ كيَشي
(66كطم) كة سةر بة بنكةى مةشقي ثاريزطاي زي قارن و بةرادةى ( )8ياريزان بؤ هةر ئاستيَك

كطم) وضوار ياريزان بؤ60(  بةجؤري هةر كؤمةلَةيةك ضوار ياريزانن بؤ كيَشي، ريككاري و ئةزموني
 دةرةنجامةكان بريتين لةوةى ئةنجامةكان،) ياريزان8( كطم) واتة هةر كؤمةلَةيةك66( كيَشي
دةبي لةثةرةثيَدانس
ضةسثاندوويانة كة مةشق بةبةكارهيَناني ئاميَري بةكارهاتوو كاريطةري طةورةى
َ
سيفةتي هاوسةنطي ج َيطير وجوالوة لةاليةن ياريزاناني جؤدؤ و طرنطي خؤي هةية لةسةركةوتن لة
 تويَذةران راسثاردة دةكةن ئةو ئاميَرة بةكاربيَت وةكو هؤكاريَكي بنةرةتي بؤ ثيَوانةو،ثيَشبركيَكان
.ثةرةثيَداني هاوسةنطي لةبةر نةبووني ئاميَري راستةوخؤ بؤ ئةو سيفةتة
The effect of using the R4 device to develop muscular balance (fixed and
moving) and the skillful performance of young judo wrestler sent
Summary of the research
The process of preparing players physically, skillfully and dynamically requires a multiplier
effort and the use of different training methods by the trainers to reach the desired level of sport.
Judo wrestling is one of the most recently developed sports. R4 is called mechanical muscle
balance or R4 for muscle balance The device is composed of four main parts of the mechanical
movements as well as the name of the designer of the device, which consists of the name of four
characters in Arabic, the purpose of the design of the device is a means to measure the balance of
muscle and fixed and moving and the development of a basic component The components of the
aerodynamic performance of the game, especially for other players in motor sports generally,
which occupies 70% of the other elements (strength, speed, rotation, etc.) in order to achieve
muscular efficiency and control the body's directions to reach the level of balance Which is an
important element in all sports and individual fitness and fitness, that the development in the field
of sports in general was the result of serious scientific research and the manufacture of measuring
devices and development, which helps to improve in all games and the share of judo and more for
its place in the Olympic Games, a The importance of muscle balance for motor performance in
sports activities and skills that require a sudden change in the movements or when the body's
position is balanced to another position and the player needs to regain his balance to complete the
continuity of movement or to start a new movement as (Judo, , Gymnastics, wrestling ...)
Muscle balance is the strength, ability, bearing or prolongation of muscle or muscle group for a
muscle or other muscle group. Muscle balance is often expressed in terms of relative strength. It
involves comparing the working muscles and the corresponding muscles to the same joint, (2)
Since the basic skills of Judo are characterized by high speed intertwined in their performance
and require a high degree of balance and require moving more than one part of the body parts in
one with a small fulcrum base some skills, and given the skills of conflict from the top in a Judo,
we find that there are skills and both feet of the player on the rug, including where one foot
touching the rug carrying the weight of the body and the other foot, either obstruct the opponent
or cut or kick in which the center of the weight of the body is removed from the base base of the
game judo imbalance of the opponent to win the competition.
.The researcher used the experimental method to design the two control and experimental groups
as a reference for the comparison of the groups. The sample of the research was (16) players
represented by (72.72%) of the community of origin were divided by lottery method into a
control group and the experimental one. (18/20) year and season 2016/2017 players and Luzani
(60-66) kg of the training center in the province of Dhi Qar and the (8) players for each category
of officer and pilot where each group includes four players to weight (60) Kg and four players to
weight (66) kg to become a total of (8) players, either the results of the research and the results
proved that training using the device used to have a significant impact in the development of
static balance and mobility of judo players to his money in the importance of winning the

championships. The use of the device as a basic measurement and development of the
equilibrium character of the absence of a direct device for this Adjective
 -1التعريف بالبحث:
 1-1املقدمة وأهمية البحث :
فرض التقدم العلمي أفاقا ال حدود لها في علوم الرياضة ومنها علم التدريب الرياض ي  ،وقد سخرت لخدمت التطور الرياض ي واالرتقاء ملا هو
افضل ،وملا لها من اصول وقواعد راسخة  ،يستند عليها ويستمد منها مادته  ،ومما الشك فيه "ان للتدريب الرياض ي قواعد عامه وضعت لهذا
امليدان اذا ما اتبعها بناء املجتمع بسياقات مناسبة وصحيحة كانت في خدمة ذلك ،ان عملية اعداد الالعبين بدنيا و مهاريا للتوازن الحركي يتطلب
جهدا مضاعفا و استخدام وسائل تدريب مختلفة من قبل املدربين للوصول الى املستوى الرياض ي املطلوب
وان مصارعة الجودو احدى االلعاب الرياضية التي تطورت في اآلونة االخيرة و بشكل ملحوظ و خاصة في الوطن العربي اذ ال تخلو منصات
التتويج العاملية و االسيوية واألفريقية من ابطال العرب في مصارعة الجودو  ،وذلك نتيجة لتطور العلوم والنظريات باستخدام اجهزة ووسائل
للتدريب مختلفة التطوير مستواهم الحركي والبدني واملهاري مما اوصلتهم لهذه املستويات .
و بما ان لعبة الجودو من االلعاب التي تعتمد على الهجوم والدفاع للتوازن دور مهم في استخدام احدى مهارات الرمي من الوقوف ( تاتش ي – وازا
) وهي من املهارات الهجومية و الدفاعية ملصارع الجودو كونه يستطيع حسم النزال في الثواني االولى من وقت املباراة عن طريق حصوله على نقطة
كاملة (آيبون) .وقد الحظ الباحثون ان احد العوامل األساسية التي تعيب بعض مناهج التدريب في تطوير بعض القدرات البدنية ومنها صفة
التوازن ملالها من دور مهم في املراحل الفنية للوحدات التدريبية األساسية املتمثلة في مهارات دخول الالعب بالحركة وتكرارها وان أهمية التوازن
العضلي بالنسبة لألداء الحركي في األلعاب الرياضية األنشطة واملهارات التي تتطلب تغييرا مفاجئا في الحركات أو عندما يتغير وضع الجسم االتزان
الى وضع أخر ويحتاج الالعب فيها الى استعادة اتزانه الستكمال استمرارية الحركة او لبدء حركة جديدة كما هو الحال (الجودو ،البالية
،الجمناستك،املصارعة....الخ).
التوازن العضلي ( )muscle balanceهو قوة أو قدرة أوتحمل أو اطالة عضلة او مجموعة عضلية بالنسبة لعضلة أو مجموعة عضلية أخرى
ً
،وغالبا ما يعبر عن التوازن العضلي بمصطلحات القوة النسبية ،ويتضمن املقارنة بين العضالت العاملة والعضالت املقابلة لها على نفس املفصل
مثل مقارنة العضالت ملادة مفصل الركبتين بالعضالت الثانية لهما  ،بما ان املهارات األساسية للجودو تتصف بالسرعة العالية املتداخلة في أدائها
ً
وتتطلب درجة عالية من التوازن وتتطلب تحريك أكثر من جزء من أجزاء الجسم في ان واحد مع وجود قاعدة ارتكاز صغيرة جدافي بعض
املهارات،وبالنظر إلى مهارات الصراع من أعلى في الجودو نجد أن هناك مهارات تؤدى وكلتا قدمى الالعب على البساط ومنها يؤدى بحيث تكون قدم
واحدة مالمسة للبساط تحمل وزن الجسم والقدم األخرى أما تعرقل الخصم أو تقطع أو ترفس وفيه يتم اخراج مركز ثقل الجسم عن قاعدة
االرتكاز فأساس لعبة الجودو اخالل توازن الخصم للفوز باملنافسة .
وفي ضوء ما تقدم تكمن اهمية البحث في تطوير بعض القدرات الحركية والبدنية واملهارية من خالل حفظ التوازن الخاصة ملهارة (
الرمي من الوقوف ) لالعبي الجودو الشباب عن طريق استخدام جهاز (التوازن) كونها مهارات اساسية وحاسمة في املباراة مما يؤدي الى تحسين
األداء الفني للمهارة املختارة .
 2-1مشكلة البحث:
نظرا لتعدد طرائق التدريب وأساليبه التي تهدف جميعها إلى تطوير النواحي البدنية والحركية واملهارية وتحسين االنجاز لفعالية معينه
 ،والسيما لعبة الجودو ،وعن طريق الخبرة امليدانية املتواضعة للباحثون ملمارسته العاب الفنون القتالية ومشاركته في العديد من البطوالت
املحلية الحظوا أن فترة التدريب على مهارات( التاتش ي–وازا) في صفة التوازن الحركي قليلة وغير كافية في املناهج والوحدات التدريبية التي يعدها
املدربين وملالها من دور مهم في املستوى الفني للمهارات الحركية و ايضا لفت انتباه الباحثون ان هناك ضعف واضح في التدريب نتيجة لعدم وجود
وسيلة قياس مباشرة لقياس التوازن املتحرك امليكانيكي في بعض األلعاب التي تحتاج في األداء الحركي لعنصر التوازن العضلي وملا والدور املهم له
في هذة االلعاب للحصول على مدالية أوملبية للبلد من هنا يمكننا ان نحدد التوازن العضلي بأنه قوة عضلة واحدة أو مجموعة عضلية وعالقتها
النسبية بعضلة أومجموعة عضلية اخرى  ،وغالبا" مايعبر التوازن العضلي عن الحدود النسبية للقوة العضلية املبتكر الذي يعتبر من الوسائل
الضرورية للمساعدة في تطوير القدرات البدنية والحركية واألداء املهاري محاولة علميه لحل مشكله من مشاكل لعبة الجودو .
 3 -1أهداف البحث :

 _1تصميم جهاز ( )R4مبتكر
-2التعرف على تأثير استخدام جهاز ( )R4في تطوير القدرات البدنية( التوازن )و األداء املهاري ملصارعي الجودو الشباب .
-3التعرف على معنوية الفروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية .
 -4التعرف على حجم االثر و نسبة التطور بين املجموعتين الضابطة والتجريبية .
 4-1فرضا البحث
-1توجد فروق ذات دالله إحصائية بين نتائج االختبارين القبلي و البعدي في بعض الصفات البدنية والقدرات الحركية و األداء املهاري ملصرعي
الجودو الشباب .
-2توجد فروق ذات دالله إحصائية في نتائج االختبارات البعدية في بعض القدرات البدنية و الحركية واملهارية لدى العبي الجودو الشباب و لصالح
املجموعة التجريبية باستخدام الجهاز .
 4-1مجاالت البحث
 1- 5-1املجال البشري:
عينة من مصارعي الجودو العراقيين مركز تدريب ذي قار فئة الشباب ()18-20سنة للوزن ( )60-66سنة 2017
 2- 5-1املجال ألزماني :
للمدة الزمنية املحصورة من (  ) 2016/7/1لغاية ( ) 2017/1/18
 3- 5-1املجال املكاني :
قاعة املركز التدريبي للجودو /ذي قار

 5-1تحديد املصطلحات:
جودو :عرفها األب الروحي لها (جيكوروكانو) بأنها "الطريقة الشاملة واألكثر فعالية الستخدام الفكر والجسد في الهجوم والدفاع بشكل دقيقوفعال"(.)1
تاتش ي –وازا ( :)2()Tachi-wazaوهي إحدى أقسام األداء املهاري للرمي من الوقوف في مصارعة الجودو وتحتوي على ثالث مجموعات فرعية هي:*-مهارات ال (آش ي-وازا) مهارات الرجلين.
*-مهارات ال (كوش ي-وازا) مهارات الورك.
*-مهارات ال (تي -وازا) مهارات الذراعين.
مكونات الجهاز (  ) R4للتوازن العضلي امليكانيكي
يتكون الجهاز (  ) R4للتوازن من املواد التالية املوضحة في األشكال التالية (الشكل األول يوضح الجهاز كامال والشكل الثاني يوضح بعض األجزاء
الدوارة والشكل الثالث يوضح جزء من منظومة الحماية والسرعة أما الشكل الرابع فهو ملنظومة التحريك والحماية املوجودة أسفل الجهاز) :
 محرك كهربائي عد2 مجهز قدرة كهربائية مستمرة عدد2 محول قدرة متناوبة الى مستمرة عدد1 هيكل حديدي اسطواني للقاعدة عدد1 نوابض للحركة العمودية عدد 4 اسطوانة للحركة الدورانية والحماية مزدوجة عدد1 قاعدة دائرية اسطوانية عدد1() 1
() 2

الربيعي :الجودو ،ط( :1بغداد ،المكتبة الرياضية العراقية ،2011 ،ص.)29
عدي طارق
ّ
أحمد محمود إبراهيم  :االتجاهات الحديثة لتقنين رياضة الجودو( :اإلسكندرية ،منشأة المعارف2011 ،م ،ص .)63

 أزرار حماية عدد 4 زر تغيير السرع عدد1 زر تشغيل عدد1 منظومة حماية وتوقف اضطراري عدد2 توصيالت كهربائية وأجهزة سيطرة مختلفة -3منهجية البحث وإجراءاته امليدانية :
 1-3منهج البحث :
إن طبيعة املشكلة واهداف البحث هما اللذان يحددان املنهج املالئم له ،لذا فقد استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم املجموعتين
ً
ً
املتكافئتين الضابطة والتجريبية مرجعا للمقارنة إذ تكون املجموعات (متكافئة تماما في جميع ظروفها ماعدا املتغير التجريبي الذي يؤثر على
املجموعة التجريبية)(.)1وكما مبين من الجدول ( ) 1
الجدول ( ) 1
يبين التصميم التجريبي للبحث
ت العدد املجموعات قياس قبلي

1

2

8

املجموعة
التجريبية

8

املجموعة
الظابطة

 -١بعض مهارات
الوقوف()Tachi-waza
 -٢القدرات الحركية
 –٣القدرات البدنية

املعالجة التجريبية
الرمي

قياس بعدي

 -١بعض مهارات الرمي من
من
منهج املدرب تدريب ( )R4الوقوف()Tachi-waza
 -٢القدرات الحركية
على الجهاز
 –٣القدرات البدنية

 -١بعض مهارات
 -١بعض مهارات الرمي من الوقوف
الوقوف()Tachi-waza
()Tachi-waza
املنهج املعد من قبل املدرب
 -٢القدرات الحركية
 -٢القدرات الحركية
بدون جهاز
 -3القدرات البدنية
 –٣القدرات البدنية

الرمي

من

 2-3مجتمع البحث وعينته:
ان طريقة اختيار العينة ضرورة من ضرورات البحث العلمي لذلك ،تم تحديد مجتمع البحث من قبل الباحثون بالطريقة العمدية من
املنتخب محافظة ذي قار فئة الشباب( ) 22العب تم استبعاد ست العبي تجربة استطالعية ،اما عينة البحث ( )16العب حيث تمثله نسبة
()% 72.72من مجتمع االصل تم تقسيمهم وبطريقة القرعة الى مجموعة ضابطة واألخرى تجريبية .وكانوا مصارعي الجودو الشباب بأعمار
ً
()20_18سنه و للموسم  2016/2015العبا ولوزني ( ) 60-66كيلو غرام التابعين للمركز التدريبي في محافظة ذي قار و بواقع ()8العبين لكل فئة
ثم تم اختيار مجموعتين ضابطه وتجريبية حيث كل مجموعه تشمل اربعة العبين لوزن ( )60كيلو غرام وأربعة العبين لوزن ( )66كيلو غرام حتى
تصبح كل مجموعه ( )8العبين وكان سبب اختيار االوزان هو-:
*-ضمان وجود العينة بعدد كافي للدراسة.
*-تعاون مدرب النادي مع الباحثون.
*-قرب العينة من مكان الباحثون.
*-ولتقارب الوزنين من بعضهما.
*-و لكون العمر التدريبي ال يقل عن ثالث سنوات.
( )1ريسان خريبط  ،مناهج البحث في التربية البدنية ،الموصل :مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،1987 ،ص .99

*-و لكون املصارع حاصل على الحزام البني على االقل .
*-و ايضا لكون املصارع مسجل في االتحاد العراقي املركزي للجودو .
*-و لكون املصارع مشترك في بطوالت عديدة
وقام الباحثون بإدخال املتغير التجريبي وهو استخدم التمرينات الخاصة على جهار مصمم ( )R4على املجموعة التجريبية للبحث في
ً
حين ترك افراد املجموعة الضابطة لتتدرب مع مدربهم ،علما أن الجزء الرئيس من املنهاج متفق عليه بين املدرب والباحثون في استخدام جهاز
()R4املوضوعه من قبل الباحثون .كما مبين في الجدول ( .) 2
الجدول ( ) 2
يبين توزيع العينه على املجاميع التجريبية
أسم املجموعة

عدد الالعبين

النادي

املجموعة التجريبية

8

املركز التدريبي في ذي قار

املجموعة الضابطة

8

املركز التدريبي في ذي قار

التجربه االستطالعية

6

املركز التدريبي في ذي قار

املجموع

22

ومن أجل تكافؤ املجاميع البحثية فيما بينها وألجل ضبط املتغيرات البحثية التي تؤثر في التجربة ولالنطالق من نقطة شروع واحدة سيعمل
الباحثون على إيجاد التكافؤ للعينة عن طريق نتائج االختبارات القبلية الخاصة ببعض القدرات البدنية والحركية ومهارات الرمي من الوقوف
( )Tachi-wazaوملجوعتي البحث.

جدول رقم ()3
يبين تجانس مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ملتغيرات الطول ،العمر والوزن قبل التجربة
الوسائل اإلحصائية

املجموعة التجريبية
ن=8

املجموعة الضابطة
ن=8

املتغيرات

س

ع

س

ع

قيمة
املحتسبة

) (tالداللة اإلحصائية

الطول (م)

1.68

5.66

1.69

7.60

0.004

غير معنوية

العمر (سنة)

19.62

0.518

19

0.925

1.504

غير معنوية

الوزن (كغم)

64.75

2.30

63

2.5

1.363

غير معنوية

قيمة ) (Tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05وأمام درجة حرية  14تساوي .2.145
شكل ( )1
يوضح تجانس عينة البحث

169

ضابطة

64.75

63

168

كما موضح في الجدول ( )3من خالل قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) واملثبتة إزاء كل
متغير .ومن اجل التوصل إلى معرفة مدى تجانس املجموعتين قيد الدراسة قام الباحثون باستخدام قانون ) (Test-Tللعينات املستقلة للتحقق من
معنوية الفروق بين قيم األوساط الحسابية حيث بلغت قيمة ) (Tاملحتسبة ملتغير الطول ( )0.004في حين بلغت قيمة ) (Tملتغير العمر (، )1.504
وقيمة ) (Tاملحتسبة ملتغير الوزن بلغت ( )1.363وعند مقارنة قيم ) (Tاملحتسبة للمتغيرات أعاله قد أظهرت انها اصغر من قيمة ) (Tالجدولية
والبالغة ( )2.145عند مستوى داللة ( )0.05وأمام درجة حرية ( ،)14وهذا يدل على عدم وجود فروق معنوية بين املجموعتين (التجريبية
والضابطة) ملتغيرات الطول  ،العمر  ،والوزن في االختبارات القبلية وهذا يعني تجانس عينتي البحث قيد الدراسة ،لتحقيق الشروط العلمية
لالختبارات املستخدمة في البحث لغرض معرفة القوة التفريقية بين مستويات افراد لعينة من خالل تحليل مفردات االختبار  ،قام الباحثون
ً
بترتيب الدرجات الخام التي حصلت عليها العينة في االختبار القبلي ثم ترتب تنازليا من اعلى درجة الى اقل درجة وتم تقسيم الدرجات الى نصفين
الدرجات العليا والدرجات الدنيا .وباستخدام االختبار الثاني ) (Te-testلالختبارين في املجموعتين.
 3- 3األدوات والوسائل واألجهزة املستخدمة بالبحث :
 1 -3-3وسائل جمع البيانات:
•

املالحظة.
• االختبارات.
• املصادر العربية واألجنبية.
• املقابالت الشخصية.
• استمارة تقيم االداء.
 2-3-3األجهزة واألدوات :
أستخدم الباحثون األجهزة األتية :
• كاميرا تصوير فيدوية () nikonيابانية الصنع عدد (. )1
• حاسبة الكترونية نوع  casioيابانية الصنع عدد (.)3
• شريط معدني لقياس الطول.
• ميزان لقياس وزن الجسم اليكتروني.
• حاسوب اليكتروني محمول نوع  –DELLصيني الصنع.
• شريط الصق بألوان مختلفة.
• أصباغ بألوان مختلفة.
• ساعة توقيت صينية الصنع عدد (. )3
• مسطبة مدرجة.
• عارضة خشبية بطول 5م وعرض  20سم وارتفاع  30سم.
• بدالت جودو ،وبساط جودو ،و صافرة.
• جهاز(  ) R4املصمم ومبتكر من قبل الباحثون .

 4-3طريقة عمل الجهاز :
تم تصنيع الجهاز من هياكل حديدية قادرة على تحمل حركات ووزن الالعب وهي الحركة االستاتيكية الثابتة  Static Load Movementوالحركة
الديناميكية املتحركة  .Dynamic Load Movementالشكل العام للجهاز هو االسطواني بارتفاع  60سم .اسطوانة القاعدة تتكون من هيكل
حديدي توضع في داخله املكونات االساسية للجهاز وهي محول القدرة الكهربائية املتناوبة  Alternative Currentالى قدرة كهربائية مستمرة Direct
 Currentوهو ) (AC/DC Converterوذلك لغرض حماية املستخدمين للجهاز من اي شحنة كهربائية متناوبة قاتلة فيكون استخدامه امين وموثوق
منه حتى لو حصل تماس كهربائي فهو غير مؤثر حيث يكون بجهد كهربائي  24اربعة وعشرون فولت .يتم توزيع الكهرباء املستمرة الى بقية اجزاء
الجهاز مثل محرك تدوير قاعدة ارتكاز الالعب الذي يحرك الالعب باتجاهين مخلفين جيئة وذهابا بزاوية  180درجة لكل شوط مع عقرب الساعة
وعكس عقرب الساعة وذلك لخلق حالة من عدم التوازن لالعب من خالل الدوران الرجوعي املتناوب .كذلك تحتوي القاعدة االسطوانية على
اجهزة الحماية والتشغيل املرتبطة بمجهز القدرة املستمرة والتي ترتبط بمسند تغيير السرع واالطفاء الذي يكون خارج االسطوانة والذي يقوم
باطفاء الجهاز بشكل اضطراري من قبل الالعب نفسه او من خالل املدرب تبعا للمسافة التي يبتعد بها عن الجهاز حسب رأي املشغل للجهاز حيث
يرتبط بأسالك التشغيل التي يمكن ان تبتعد عن الجهاز ملسافة  5خمسة امتار وهو بمثابة حماية اخرى للجهاز والالعبين واملدرب .باالضافة الى
ذلك تم تثبيت كتلة حديدية دائرية اسطوانية ترتفع عن االسطوانة السفلية بمسافة  20سم يثبت عليها كتلة حديدية اخرى مناظرة دائرية مثبت
عليها متحسسات اليقاف الجهاز عند سقوط الالعب عليها الي سبب كان وهي طريقة اخرى لحماية املعدة ولالعب واملدرب .كذلك تحمل هذه
القاعدة املحرك الكهربائي الذي يخلق الحركة الترددية االفقية لقاعدة وقوف الالعب والتي تتحرك ملسافة  50سم باتجاهين مختلفين ذهاب
وعودة بالتناوب .اما قاعدة وقوف الالعب فتم تصنيعها من قاعدة حديدية محاطة بمادة اسفجية ذات مقاومة للوزن الناتج عن الالعب وكذلك
تبتعد عن القاعدة التي تحتها بمسافة  10سم بواسطة نوابض حلزونية عدد  4اربعة موزعة على املساحة بالتساوي وذلك لغرض خلق حركة
عمودية ترددية تنتج بسبب عدم توازن الالعب.
ان الحركات الثالثة االساسية اعاله باإلضافة الى الحركة العمودية املحيطية الناتجة
بسبب عدم توازن الالعب عند سقوطه تشكل حالة عدم التوازن لالعب املختبر والتي
تكون بثالث سرع مختلفة بطيئة ومتوسطة وسريعة لقياس قدرة الالعب على موازنة
نفسه بسبب الحركات االربعة املختلفة لهذا لجهاز كذلك فان هذا الجهاز قادر على رفع
كفاءة الالعب في التوازن العضلي من خالل التدريب املستمر عليه.
يقف الالعب في املكان املخصص له بقطر  40سم ثم يتم تشغيل الجهاز بتشغيل
مصدر التيار الكهربائي املتناوب ثم زر التشغيل على القاعدة باللون االخضر يتم
تشغيل سرع الحركات بالتدريج من البطيئة ثم املتوسطة ثم السريعة وباإلمكان
التشغيل بأي سرعة كأن تكون املتوسطة اوال او السريعة حسب رأي املدرب حيث تكون
التدرجات باستخدام الزر االسود على عمود الحماية خارج الجهاز والذي ممكن ان
يتحكم به الالعب او املدرب لكونه مرتبط مع الجهاز الرئيس ي بأسالك ملسافة  5متر .ان
مجرد مالمسة ارجل او جسم الالعب لألسطوانة املحيطة بالجهاز سوف يقوم الجهاز
بإطفاء اجزاءه ذاتيا او عندما يقوم بالضغط السريع على الزر االحمر االعلى للجهاز
الخارجي (باللون االحمر) .ال يمكن تشغيل الجهاز مرة اخرى اال بفتح حماية الزر االحمر
االعلى او انهاء التوقف بالزر املوجود في القاعدة االسطوانية للجهاز او بواسطة اطفاء
وتشغيل الجهاز بزر التشغيل االخضر في القاعدة ايضا.

 1-4-3منهج املدرب باستخدام الجهاز :
تم استخدام منهج املدرب تدريب ( )R4على الجهاز لبعض مهارات الرمي من الوقوف( )Tachi-wazaوالقدرات الحركية والقدرات البدنية وقام
الباحثون بإدخال املتغير التجريبي وهو استخدم التمرينات الخاصة على جهار مصمم ( )R4على املجموعة التجريبية للبحث في حين ترك افراد
ً
املجموعة الضابطة لتتدرب مع مدربهم  ،علما أن الجزء الرئيس ي من املنهاج متفق عليه بين املدرب والباحثون في استخدام جهاز ( )R4املوضوعة
من قبل الباحثون ويتم تطبيق هذا الجهاز لالعبين في رياضة الجودو ملا تتمتع به بمعيار اساس ي وهو توازن الالعب فبإمكان الالعبين التدريب على
الجهاز لتطوير القدرات العضلية والجسدية لالعب وكذلك الختبار الالعب الجيد الذي يحافظ على توازنه لهذه اللعبة كذلك فان هذا الجهاز
قادر على رفع كفاءة الالعب في التوازن العضلي من خالل التدريب املستمر عليه حيث يقف الالعب في املكان املخصص له بقطر  40سم ثم يتم
تشغيل الجهاز بتشغيل مصدر التيار الكهربائي املتناوب ثم زر التشغيل على القاعدة باللون االخضر يتم تشغيل سرع الحركات بالتدريج من
البطيئة ثم املتوسطة ثم السريعة وباإلمكان التشغيل بأي سرعة كأن تكون املتوسطة اوال او السريعة حسب رأي املدرب حيث تكون التدرجات
باستخدام الزر االسود على عمود الحماية خارج الجهاز والذي ممكن ان يتحكم به الالعب او املدرب لكونه مرتبط مع الجهاز الرئيس ي بأسالك
ملسافة  5متر .ان مجرد مالمسة ارجل او جسم الالعب لألسطوانة املحيطة بالجهاز سوف يقوم الجهاز بإطفاء اجزاءه ذاتيا او عندما يقوم
بالضغط السريع على الزر االحمر االعلى للجهاز الخارجي (باللون االحمر) وال يمكن تشغيل الجهاز مرة اخرى اال بفتح حماية الزر االحمر االعلى او
انهاء التوقف بالزر املوجود في القاعدة االسطوانية للجهاز او بواسطة اطفاء وتشغيل الجهاز بزر التشغيل االخضر في القاعدة ايضا وان دور
املدرب في تطبيق املنهج استخدم التمرينات الخاصة على جهار مصمم ( )R4على املجموعة التجريبية للحصول على النتائج املرجوه من تصميم
الجهاز ). (R4
 5-3التطبيقات:
يتم تطبيق هذا الجهاز لالعبين املختلفين وملعظم األلعاب الرياضية وباألخص رياضة الجودو ملا تتمتع به بمعيار اساس ي وهو توازن الالعب.
كذلك بقية االلعاب مثل الجمنا ستك والقفز واملصارعة فكلها العاب تحتاج إلى التوازن .فبإمكان الالعبين التدريب على الجهاز لتطوير القدرات
العضلية والجسدية لالعب وكذلك الختبار الالعب الجيد الذي يحافظ على توازنه لهذه األلعاب
 6-3إجراءات البحث امليدانية:
 1-6-3تحديد اختبارات البحث:
غالبا ما يحتاج الباحثون إلى اختبار أو أكثر لقياس املتغيرات املرتبطة بالظاهرة املراد قياسها  ,إذ اطلع الباحثون عل املصادر التي تعني
باالختبارات والقياس والبحوث التي لها صلة وثيقة بمشكلة البحث ورياضة مصارعة الجودو فوجد الكثير من االختبارات املقننة  ,وقد تم عرض

مجموعة من االختبارات على عدد من الخبراء واملختصين في رياضة الجودو واالختبارات والقياس ،لتأكيد صالحيتها ولترشيح ما يرونه مناسبا
وصالحا للبحث وعليه تم اختيار االختبارات التي حققت نسبة اتفاق  %75فما فوق وكما يأتي- :
والجدول ( )4يبين آراء الخبراء حول تحديد اختبارات البدنية بحسب األهمية النسبية أتفاق الخبراء واملختصين
ت

اختبارات صفة التوازن

1
2
3
4
5

االتزان فوق لوحة الجهاز
الوقوف بالقدم على الكرة
الوقوف بالقدم الطولية على العارضة
اختبار االتزان املقلوب
االتزان فوق الشكل الثماني

أهمية للمتغيرات
( )5- 1
الدرجات الكلية ()75
70
66
55
54
71

النسبة املئوية %
%93
%88
%87
%90
%91

مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

 2-6-3توصيف االختبارات :
-1اختبار الوقوف بالقدم طولية على العارضة :
مواصفات االداء :يقف املختبر فوق حافة العارضة باحدى القدمين على ان توضع القدم بحيث تكون طولية على العارضة هذا ويضع املختبرالقدم الثانية على اللوحة او على االرض عند سماع اشارة البدء يقوم املختبر برفع الرجل التي على العارضة ويستمر االتزان فوق العارضة اكبر
وقت ممكن ويؤدي نفس العمل بالقدم االخرى .
التسجيل  :يسجل للمختبر الزمن الذي استطاع خاللة االحتفاظ بتوازنة فوق العارضة وذلك من لحظة مغادرة قدمة الحرة للوحة او االرضوحتى ملس اللوحة او االرض باي جزء من اجزاء الجسم .
  -2االتزان فوق الشكل الثماني : الغرض من االختبار  :قياس التوازن الحركي االدوات  :الجهاز مصنوع من الخشب ولة ثمانية اضالع يرسم خط في منتصف احد االضالع الثمانية بارتفاع الجزء (20سم) ليكون بمثابة خطللبداية والنهاية .
 مواصفات االداء  :يقف املختبر على حافة الجهاز وفوق خط البداية يقوم املختبر باملش ي على حافة الجهاز لعمل دورة كاملة باملواجهة تنتهيبتخطيه بكلتا القدمين لخط البداية (النهاية ) ثم يقوم باملش ي لعمل دورة كاملة اخرى عكس الدورة االولى حتى يتجاوز خط البداية بكلتا القدمين
اذا فقد املختبر اتزانه وملس االرض علية ان يعود مرة اخرى الى حافة الجهاز من نفس مكان سقوطه .
 التسجيل  :يسجل للمختبر عدد املرات التى فقد فيها االتزان خالل الدورتين االمامية والخلفية فكلما قل عدد مرات فقد االتزان دل ذلك علىارتفاع درجة االتزان عند املختبر .
 -3االتزان فوق الوح (الخشب)
الغرض من االختبار :قياس االتزان الثابتاألدوات  - 1 :ساعة إيقاف االلكترونية - 2خشب طويلة 1م مواصفات األداء:يقف املختبر على ظهر اللوحة كما هو موضح بالشكل حيث يقوماملختبر باالتزان على عارضة من الخشب إلى اكبر وقت ممكن حيث
ينهى االختبار فور مالمسة احد طرفي اللوح.
التسجيل :يسجل للمختبر الوقت الذي ينجح في االحتفاظ فيه باالتزان على عارضةالوح.
 -4الوقوف بالقدم على الكرة:
-الغرض من االختبار  :قياس االتزان

 األدوات  :ساعة إيقاف ،كرة سلة.مواصفات األداء  :للمختبر الحق في اختيار القدم التي يتزن عليها يضع املختبرً
القدم املميز فوق أعلى الكرة والقدم األخرى على األرض يقوم ،تعطى ثالث محاوالت لكل الالعب ،برفع القدم الحرة محاوال االرتكاز على القدم
التي فوق الكرة اكبر وقت ممكن.
التسجيل  :يحسب الزمن من لحظة مغادرة الرجل الحرة األرض حتى انتهاء االختباربان يفقد املختبر اتزانه فيلمس األرض بأي جزء من أجزاء جسمه.
شكل( )2يوضح الوقوف بالقدم على الكرة

 - 5اختباراالتزان املقلوب
الغرض من االختبار  :قياس قدرة الفرد على التوازن في وضع مقلوباألدوات  :لهذا االختبار يتألف من . - 1التوازن الثالثي  -2التوازن على اإلطراف  -3توازن الرأس
 -4توازن الرأس مع الساعدين  - 5الوقوف على اليدين
التسجيل  -1:يحسب الزمن الذي يستغرقه املختبرفي أداء كل اختبارمن االختباراتالخمسة بحد أقص ى خمس ( )5ثواني لكل اختبار
 - 2يضرب التوازن املستخلص من أداء االختبار في رقم اختبار(  )1،2،3،4،5وبهذا يكون الحد األقص ى للدرجات الخام املستخلصة من االختبار
إذا نجح املختبر في التوازن ملدة خمس ( )5ثواني في االختبار( 75=)5×5(+)4×5(+)3×5(+)2×5(+)1×5درجه.
مثال توضيحي  :استطاع مختبر أن يحقق أالزمنه التالية في االختبارات الخمسة (5ث2،ث4،ث3،ث2،ث) فتكون درجته الخام هي
( 43=)5×2(+)4×3(+)3×4(+)2×2(+)1×5درجه
شكل ( )3يوضح االتزان املقلوب بأنواعه الخمس

وتم إجراء االختبارات للعينة بإشراف محكمين دوليين مع مراعاة تأمين جميع الظروف وطريقة إجراء االختبارات ثم تم جمع النتائج ومعالجتها
إحصائيا عن طريق حساب معامل االرتباط البسيط (بيرسون) بين نتائج أفراد العينة لكل من املحكمين وجاءت جميع االختبارات بموضوعية عالية
جدول ( )5يبين معامل ثبات االختبارات املستخدمة في البحث وصدق واملوضوعية لجميع االختبارات
ت

االختبارات

وحدة
القياس

الثبات

الصدق

املوضوعية

النتيجة

االتزان فوق لوحة الجهاز

ثا

0.80

0.98

0.82

معنوي

الوقوف بالقدم على الكرة

ثا

0.98

0.78

0.82

معنوي

الوقوف بالقدم الطولية على العارضة

ثا

0.88

0.98

0.79

معنوي

اختبار االتزان املقلوب

درجة

0.80

0.98

0.82

معنوي

االتزان فوق الشكل الثماني

ثا

0.98

0.78

0.82

معنوي

1

لقياس مستوى التخصص"(1) "Spezieltechnik

مرة/ثا

0.78

0.82

0.80

معنوي

2

كواو تش ي – جاري  ...اوكي – جوش ي في  15ثا

مرة/ثا

0.80

0.98

0.82

معنوي

3

اختبار رمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص ملدة 15ثا

مرة/ثا

0.98

0.78

0.82

معنوي

4

رمية مرتي-سيو-ناجي بالشاخص (زمن ثالث رميات)( )1

ثا

0.88

0.98

0.79

معنوي

 3-6-3اختبارات تكافؤ عينة البحث
تم إجراء اختبارات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة يومي الثالثاء و االربعاء املوافق  ، 2016/3/30- 29ولقد سعى الباحثون
الى تدوين الظروف املتعلقة باالختبارات جميعها من حيث الزمان واملكان واألدوات واالجهزة وطريقة تنفيذ االختبارات وذلك ملحاولة تهيئة الظروف
نفسها أو ما يشابهها عند اجراء االختبارات البعدية ،وبعد الحصول على النتائج االختبارات ثم تثبتها وتدوينها في استمارة تثبيت النتائج وألجل سير
عمل الباحثون باالتجاه العلمي الصحيح ولتوكيد موضوعية العمل عمد الباحثون الى ايجاد التكافؤ بين عينتي البحث (املجموعة التجريبية
واملجموعة الضابطة) .وذلك ملعرفة مدى التكافؤ املجموعتين في جميع املتغيرات ماعدا املتغير التجريبي على املجموعة التجريبية عند انتهاء مدة
تطبيق املنهج التدريبي لذا َّ
تم استعمال بعض االجراءات لضبط املتغيرات املختارة جميعها
جدول ( )6يبين االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) املحسوبة ودرجة ( ) Sigوالداللة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
في االختبارات القبلية تحت مستوى داللة  %5وبدرجة حرية ()14

الوقوف بالقدم على الكرة

1.800

0.073

1.002

0.56

0.948

0.632

غير معنوي

الوقوف بالقدم الطولية على العارضة

2.067

0.340

1.880

0.78

0.477

0.541

غير معنوي

اختبار االتزان املقلوب

40.45

0.890

33.89

0.45

1.438

0.172

غير معنوي

االتزان فوق الشكل الثماني

4.89

0.87

3.89

0.67

1.548

5.312

غير معنوي

1

لقياس مستوى التخصص""Spezieltechnik

7.506

1.035

6.250

1.786

1.548

5.312

غير معنوي

2

كواوتش ي – جاري  ...اوكي – جوش ي في  15ثا

4.510

0.988

5.250

1.492

0.948

0.632

غير معنوي

ت االختبارات املستخدمة في البحث

س

ع

س

ع

قيمة ت املحتسبة

ودرجة () Sig

الداللة االحصائية

االتزان فوق لوحة الجهاز

4.52

0.47

3.55

0.80

1.548

5.312

غير معنوي

املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

)(1

PERRIER : Exercises de Maculation . Editions jibing- PARIS 1969 .p67.

)(1

3

اختبار رمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص 4.898
ملدة 15ثا

0.998

5.110

0.013

0.477

0.541

غير معنوي

4

رمية مرتي-سيو-ناجي بالشاخص (زمن ثالث 4.556
رميات)

0.176

3.001

0.370

1.438

0.172

غير معنوي

كما موضح في الجدول من خالل االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) واملثبتة ازاء كل اختبار من
اختبارات (قيد الدراسة) ،ومن اجل التوصل الى معرفة مدى تكافؤ املجموعتين في االختبارات اعاله قام الباحثون باستخدام قانون )(T-test
ً
للعينات املستقلة للتحقق مع معنوية الفروق بين قيم االوساط ألحسابية حيث اظهرت ألنتائج ان قيمة ) (Tاملحتسبة لالختبارات اعاله هي جميعا
اصغر من قيمة ) (Tالجدولية والبالغة ( )2.145عند مستوى داللة ( )0.05وإمام درجة حرية ( ، )14وهذا يدل على عدم وجود فروق معنوية بين
املجموعتين (التجريبية والضابطة) في االختبارات اعاله .وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات قيد الدراسة قبل التجربة.
 4-6-3االختبارات البعدية
تم إجراء االختبارات البعدية بتاريخ  2016 /5/ 26- 27لالختبارات الخاصة بالبحث  ،وكانت الغاية من أجراء االختبارات على يومين كي ال تتأثر نتائج
االختبار وإصابة الالعب بالتعب من كثرة االختبارات وبالتالي عدم الحصول على النتائج الحقيقة لالختبارات  ،وقد أجريت االختبارات في تمام
الساعة الرابعة مساءا تحت إشراف الباحثون واملدرب وفريق العمل املساعد وقد تم مراعاة تثبيت جميع الظروف املتعلقة باالختبارات من حيث
الزمان واملكان واألدوات وطريقة التنفيذ من اجل العمل قدر اإلمكان على توفير الظروف نفسها في االختبارات القبلية .
 5-6-3الوسائل اإلحصائية :
تم استخدام الحقيبة االحصائية (1)1. "Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ver 19
وتم الحساب كل من (النسب املئوية ،االنحراف املعياري  ،الوسط الحسابي ،معامل االلتواء ،الوسط الحسابي املرجح ،االهمية النسبية ،معامل
االرتباط البسيط (بيرسون)  ،واختبار ) ) t-test
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
بعد االنتهاء من تطبيق املنهج التدريبي باستخدام جهاز التوازن ( ) R4على املجموعة التجريبية وأجراء االختبارات البعدية لجميع
املتغيرات املبحوثة على املجموعتين التجريبية والضابطة قام الباحثون بترتيب نتائج البحث لالختبارين القبلي والبعدي ومعالجتها بالوسائل
اإلحصائية ووضعها على شكل جداول مبين فيها نتائج االختبارات القبلية والبعدية مع أشكال بيانيه ألنها تعتبر اداة توضيحية ومن ثم تفسير
مختلف النتائج التي تم التوصل اليها على وفق التحليل العلمي الدقيق لغرض تحقيق اهداف البحث وفروضه.
بعد أن قام الباحثون بإجراء االختبارات القبلية والبعدية ملصارعي الجودو الشباب وتمت معالجة النتائج إحصائيا للتوصل إلى تحقيق أهداف
البحث وللتحقق من الفروض املصاغة فيه ،وفيما يأتي عرض وتحليل النتائج باألشكال البيانية والجداول ومن ثم مناقشة املعالجات اإلحصائية
الواردة فيها وتوضيح األسباب التي أدت إليها ودعمها باملصادر العلمية .
 1-4عرض النتائج وتحليلها :
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية ملجموعتي البحث وتحليلها:
يعرض الباحثون نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة وكما موضح في الشكل ( )4ومبين في الجدول (: )7
شكل ( )4يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجوعتين الضابطة والتجريبية
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)
) (1محمد بالل الزعبي وعباس الطالفحة  :النظام اإلحصائي  SPSSفهم وتحليل البيانات اإلحصائية  ،عمان  ،ط ، 1دار وائل للنشر، 2000 ،ص
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ن =  8في كل مجموعة درجة الحرية ن –  1مستوى الداللة ()0.05
يتبين من الجدول أن في اختبار االتزان فوق لوح الجهاز كان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )7,50واالنحراف املعياري بلغ ( )1,05وفي
االختبار البعدي كان الوسط الحسابي ( )9,99واالنحراف املعياري ( )0.60وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ()2,49
واالنحراف املعياري للفرق (،)0,70ونسبة التطور (  ) 42.49وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت
( )7.00وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.000والتي هي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي وا لبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها الحسابي في االختبار القبلي
فرق ٍ
( )6.250وانحرافها املعياري ( ،) 1.786وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )8.875واالنحراف املعياري ( ،)0.998وبلغ متوسط فرق
األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )2.625واالنحراف املعياري للفرق (،)0.393ونسبة التطور ( ) 29.57وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة
باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( )2.321وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
بينما كانت نتائج اختبار الوقوف بالقدم على الكرة كاالتي حيث بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )4.510واالنحراف املعياري بلغ
( )0.998وفي االختبار البعدي كان الوسط الحسابي ( )7.625واالنحراف املعياري ( )0.916وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين
االختبارين ( )3.115واالنحراف املعياري للفرق (،)1.356ونسبة التطور ( )40.58وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات
املترابطة والتي كانت ( )2.346وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.041والتي هي أصغر من
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها
) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
الحسابي في االختبار القبلي ( )5.250وانحرافها املعياري ( ،) 1.492وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )5,990واالنحراف املعياري
( ،)0.678وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )0.74واالنحراف املعياري للفرق (،)0.345ونسبة التطور ( )12.35وبعد
حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( ) 3.231وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح
) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.003وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
االختبار البعدي .
بينما كانت نتائج اختبار الوقوف بالقدم الطولية على العارضة كاالتي حيث بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )4.786واالنحراف
املعياري بلغ ( ) 0.998وفي االختبار البعدي كان الوسط الحسابي ( )7.750واالنحراف املعياري ( )0.822وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما
بين االختبارين ( ) 2.852واالنحراف املعياري للفرق (،)1.196ونسبة التطور ( )36.81وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت)
للعينات املترابطة والتي كانت ( )5.656وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.000والتي هي

دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان
أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
وسطها الحسابي في االختبار القبلي ( )5.110وانحرافها املعياري ( ،)0.331وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )6.375واالنحراف املعياري
( ،)0.505وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )1.265واالنحراف املعياري للفرق (،)0.886ونسبة التطور ( ) 19.84وبعد
حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( ) 3.989وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح
) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
االختبار البعدي .
بينما كانت نتائج اختبار االتزان املقلوب كاالتي حيث بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )4.556واالنحراف املعياري بلغ ( )0.176وفي
االختبار البعدي كان الوسط الحسابي ( )6.007واالنحراف املعياري ( )0.351وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ()1.451
واالنحراف املعياري للفرق (،)0.353ونسبة التطور ( )24.15وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت
( )9.785وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.000والتي هي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها الحسابي في االختبار
وجود فرق ٍ
القبلي ( )3.001وانحرافها املعياري ( ،) 0.370وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )4.347واالنحراف املعياري ( ،)0.916وبلغ متوسط
فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )1.346واالنحراف املعياري للفرق (،)0.254ونسبة التطور ( )30.69وبعد حساب قيمة (ت)
املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( )3.324وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ()7
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
والبالغة ( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
بينما كانت نتائج اختبار االتزان فوق الشكل الثماني حيث بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )4.510واالنحراف املعياري بلغ ( )0.998وفي
االختبار البعدي كان الوسط الحسابي ( )7.625واالنحراف املعياري ( )0.916وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ()3.115
واالنحراف املعياري للفرق (،)1.356ونسبة التطور ( )40.58وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت
( )2.346وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ( )0,05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.041والتي هي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها الحسابي في االختبار
وجود فرق ٍ
القبلي ( )5.250وانحرافها املعياري ( ،)1.492وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )5,990واالنحراف املعياري ( ،)0.678وبلغ متوسط
فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )0.74واالنحراف املعياري للفرق (،)0.345ونسبة التطور ( )12.35وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة
باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( )3.231وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
( )0.003وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
لقياس مستوى التخصص" Spezieltechnikكان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي ( )7.506واالنحراف املعياري (،)1.035
وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )9.998واالنحراف املعياري ( ،)0.603وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين
( )2.494واالنحراف املعياري للفرق (،)0.707ونسبة التطور (  ) 24.94وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة
والتي كانت ( )7.000وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.000والتي هي أصغر من )،(0.05
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها الحسابي في
وهذا يعني وجود فرق ٍ
االختبار القبلي ( )6.250وانحرافها املعياري ( ،) 1.786وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )8.875واالنحراف املعياري ( ،)0.998وبلغ
متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )2.625واالنحراف املعياري للفرق (،)0.393ونسبة التطور (  ) 29.577وبعد حساب قيمة
(ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت( )2.321وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
حرية ( )7والبالغة ( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
أما في اختبار كواوتش ي – جاري  ...اوكي – جوش ي في  15ثا فقد كان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي ( )4.510واالنحراف
املعياري ( ،) 0.998وفي االختبار ألبعدي أصبح وسطها الحسابي ( )7.625واالنحراف املعياري ( ،)0.916وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما
بين االختبارين ( )3.115واالنحراف املعياري للفرق ( ،)1.356ونسبة التطور (  ) 40.85وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت)
للعينات املترابطة والتي كانت ( )2.346وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.041والتي هي
أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان
وسطها الحسابي في االختبار القبلي ( )5.250وانحرافها املعياري ( ،) 1.492وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )5.990واالنحراف املعياري
( ،)0.74وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )0.687واالنحراف املعياري للفرق (،)0.345ونسبة التطور (  ) 12.350وبعد

حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت ( )3.231وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح
) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.003وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
االختبار البعدي .
أما في اختبار رمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص ملدة 15ثا فقد كان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي ( )4.898واالنحراف
املعياري ( ،) 0.998وفي االختبار ألبعدي أصبح وسطها الحسابي ( )7.750واالنحراف املعياري ( ،)0.822وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما
بين االختبارين ( )2.852واالنحراف املعياري للفرق (،)1.196ونسبة التطور (  ) 36.810وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت)
للعينات املترابطة والتي كانت ( )5.656وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( ) 7والبالغة ( )0.00والتي هي أصغر
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لص الح االختبار البعدي ،أما املجموعة الضابطة فقد كان وسطها
من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
الحسابي في االختبار القبلي ( )5.110وانحرافها املعياري ( ،) 0.331وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ( )6.375واالنحراف املعياري
( ،)0.505وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( ) 1.265واالنحراف املعياري للفرق (،)0.886ونسبة التطور (  ) 19.841وبعد
حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت ( )3.989وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح
) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
االختبار البعدي .
أما في اختبار رمية مرتي –سوي –ناجي بالشاخص (زمن ثالث رميات)فقد كان الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي ()4.556
واالنحراف املعياري ( ،)0.176وفي االختبار ألبعدي أصبح وسطها الحسابي ( )6.007واالنحراف املعياري ( ،)0.351وبلغ متوسط فرق األوساط
الحسابية فيما بين االختبارين ( )1.549واالنحراف املعياري للفرق (،)0.353ونسبة التطور (  ) 24.155وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة
باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت ( )9.785وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة
دال إحصائيا بين االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي  ،أما املجموعة
( )0.00والتي هي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
الضابطة فقد كان وسطها الحسابي في االختبار القبلي ( )3.001وانحرافها املعياري ( ،) 0.370وفي االختبار البعدي أصبح وسطها الحسابي ()4.347
واالنحراف املعياري ( ،)0.256وبلغ متوسط فرق األوساط الحسابية فيما بين االختبارين ( )1.346واالنحراف املعياري للفرق ( ،)0.254ونسبة
التطور (  ) 30.961وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات املترابطة والتي كانت ( )3.324وهي دالة باملقارنة مع قيمة
دال إحصائيا بين االختبارين
) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )7والبالغة ( )0.004وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي
 2-4عرض نتائج االختبارات ملصارعي الجودو البعدية بين مجموعتي البحث وتحليلها :
جدول ( )8يبين األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة (ت) املحسوبة ودرجة ) (Sigوالداللة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في
اختبارات البحث .

(ت)
املحسوبة

االختبار

املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

ن

س

+ع

ن

س

+ع

درجة
)(Sig

الداللة

االتزان فوق لوحة الجهاز

8

9.998

0.603

8

8.875

0.998

2.557

0.016

دال

الوقوف بالقدم على الكرة

8

6.625

0.916

8

5.990

0.687

3.784

0.006

دال

الوقوف بالقدم الطولية على
العارضة

8

7.750

0.822

8

6.375

0.505

3.777

0.005

دال

اختباراالتزان املقلوب

8

4.007

0.351

8

3.001

0.256

6.134

0.003

دال

االتزان فوق الشكل الثماني

8

6.625

0.916

8

5.990

0.687

3.784

0.006

دال

مستوى
لقياس
التخصص"("Spezieltechnik
كواوتش ي – جاري  ...اوكي
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– جوش ي في  15ثا

9.998

0.603

8

8.875

0.998

2.557

0.016

دال

8

6.625

0.916

8

5.990

0.687

3.784

0.006

دال

اختباررمية مرتي – سيو –
ناجي بالشاخص ملدة 15ثا

8

7.750

0.822

8

6.375

0.505

3.777

0.005

دال

رمية مرتي-سيو-ناجي
بالشاخص (زمن ثالث رميات)

8

4.007

0.351

8

3.001

0.256

6.134

0.003

دال

درجة الحرية (ن 14 = )2-ومستوى الداللة ()0.05
يتبين من الجدول ان الوسط الحسابي الختبار االتزان فوق لوح الجهاز للمجموعة التجريبية كان ) (9.998واالنحراف املعياري
( ) 0.603اما املجموعة الضابطة فقد بلغ الوسط الحسابي ( )8.875وبانحراف معياري ( )0.998وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام
قانون (ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت ( )2.557وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية بيمنا في اختبار الوقوف
( )0.016وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
بالقدم على الكرة كأن الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )6.625واالنحراف املعياري ( ) 0.916اما املجموعة الضابطة فقد بلغ الوسط
الحسابي ( )5.990وبانحراف معياري ( )0.687وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت ()3.784
دال
وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.006وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية .
بيمنا في اختبار الوقوف بالقدم الطولية على العارضة كأن الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )7.750واالنحراف املعياري ( )0.822اما
املجموعة الضابطة فقد بلغ الوسط الحسابي ( )6.375وبانحراف معياري ( )0.505وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت)
للعينات غير املترابطة والتي كانت ( )3.777وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.005وهي
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية.
أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
بيمنا في اختبار االتزان املقلوب كأن الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )4.007واالنحراف املعياري ( )0.351اما املجموعة الضابطة فقد بلغ
الوسط الحسابي ( )3.001وبانحراف معياري ( )0.256وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت
( )6.134وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.003وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
فرق ٍ
بيمنا في اختبار االتزان فوق الشكل الثماني كأن الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )6.625واالنحراف املعياري ( )0.916اما املجموعة
الضابطة فقد بلغ الوسط الحسابي ( )5.990وبانحراف معياري ( )0.687وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات غير
املترابطة والتي كانت ( )3.784وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.006وهي أصغر من
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في اختبار لقياس مستوى التخصص" )9.998( Spezieltechnikواالنحراف املعياري ( ،)0.603أما املجموعة
الضابطة فقد كان وسطها الحسابي ( )8.875واالنحراف املعياري ( ،)0.998وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات غير
املترابطة والتي كانت ( )572.5وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.016وهي أصغر من
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية أما الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في
) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
اختبار كواوتش ي – جاري ...اوكي – جوش ي في  15ثا البعدي فقد كان ( )6.625واالنحراف املعياري ( ،)0.916والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة
بلغ ( )5.990واالنحراف املعياري ( ،)0.687وبعد حساب قيمة (ت)
املحسوبة باستخدام قانون (ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت ( )3.784وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة
دال إحصائيا ولصالح املجموعة التجريبية .
حرية ( )14والبالغة ( )0.006وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ

أما اختبار رمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص ملدة 15ثا الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في البعدي فقد كان ( )7.750واالنحراف املعياري
( ،) 0.822والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بلغ ( )6.375واالنحراف املعياري ( ،)0.505وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون
(ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت () وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ( )0.005وهي
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
أما رمية مرتي-سيو-ناجي بالشاخص (زمن ثالث رميات) الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في البعدي فقد كان ( )4.007واالنحراف املعياري
( ،)0.351والوسط الحسابي للمجموعة الضابطة بلغ ( )3.001واالنحراف املعياري ( ،)0.256وبعد حساب قيمة (ت) املحسوبة باستخدام قانون
(ت) للعينات غير املترابطة والتي كانت ( )6.134وهي دالة باملقارنة مع قيمة ) (Sigعند مستوى داللة ) (0.05ودرجة حرية ( )14والبالغة ()0.003
دال إحصائيا فيما مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
وهي أصغر من ) ،(0.05وهذا يعني وجود فرق ٍ
 3-4مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية ملجموعتي البحث :
ويرى الباحثون ان حدوث التطور لدى عينة البحث التجريبية يعود الى اعتماد التمارين املستخدمة على الجهاز املقترح على اسس العلمية
الصحيحة والربط الدقيق ما بين التكرارات لكل تمرين مع الشدة واوقات الراحة كذلك قام الباحثون بتفصيل الحركات املركبة بتعليم التكنيك
الصحيح لها والعمل بمبدأ فصل املهارتين(اوجي -كومي) الى قسمين في التعلم ثم ربط املسكة املركبة بالشكل الصحيح واملناسب بالتدريب املستمر
عليها كذلك استخدام املهارات املركبة في النزاالت.
املهارات املركبة (رنزوكو – وازا) تتكون من املهارة األساسية لالعب (مهارة التخصص)  +مهارة واحدة او مهارتين او اكثر حيث اعتمد
ً
ذلك في اإلعداد املهاري مساويا لالعداد البدني وبما ان اغلب التمارين املستخدمة تخص (كوش ي  -وازا) اي الورك تؤدي الى تطوير العضالت
املحيطة باملفصل مما ادى لزيادة سرعة الحركية لدوران الورك والرجلين مما ساعده على أداء مسكة (ايبون–سوي ناكة ) بالشكل املطلوب
"،تعتبر القوة السريعة القابلية األساسية لنجاح أداء املسار الحركي ذي الصفة الثالثية والثنائية الحركية"(.)1عند مالحظتنا النتائج يتضح لنا ان
التطور الذي حدث في املهارات قيد البحث (مرتي-سوي -ناكة  ...اوكي– جوش ي ....أيبون–سوي-ناكة) ..لقياس مستوى التخصص) كان في املجموعة
التجريبية لصالح االختبار البعدي .
وهذا ما يعزوه الباحثون الى بناء مفردات املنهج التدريبي وما احتواه من تمارين خاصة لتطوير املهارا ت االساسية مرتكز على أسلوب علمي سليم
لألحمال التدريبية والتي كانت مناسبة ألعمار عينة البحث اذ تم االعتماد على املصادر العلمية ومبادئ علم التدريب في تشكيل الوحدات التدريبية
ضمن املنهج التدريبي املستخدم .التغير باألحمال قد ال يؤدي إلى النتيجة املطلوبة وهذا م ا استطاعه الجهاز من تحقيقه بسهولة التحكم
ً
باملقاومات من خالل زيادة وزن األثقال تدريجيا في الوحدات التدريبية التي تصاحب األداء الفني .كما ان الستخدام الجهاز املقترح األثر البالغ
األهمية في تطور املسكات قيد البحث إذ ان استخدام الجهاز بظرف مشابه للحركة مع مقاومة مشابهة لظروف السباق مما يقرب العب من الحالة
الحقيقية التي تحدث أثناء النزال  ،األمر الذي يجعل العب الجودو يتقن املهارة بدرجة اكبر نتيجة التوافق العضلي وتكيف اداء املهاري بانسيابية
وبجهد اقل بسبب تصحيح زوايا العمل العضلي .األمر املؤدي الى عدم اشراك املجاميع العضلية التي ال تتطلب عملها عند أداء املهارة ،كما ان
التطور الحاصل في العناصر البدنية العامة والخاصة الداء املهاري الحركات (تاش ي–وازا ) وهو اختيار التمارين املناسبة تمكن املدرب من تطوير
واتقان الالعب للمهارات "(.)2
إضافة لذلك فان الستخدام الحمل االقل من االقص ى كان له الدور البارز في التطور اذ يذكر (مفتي إبراهيم  )3()1998بانه من" خالل الحمل األقل
من األقص ى يمكن تحقيق ثبات املستوى دون وقوع عبئ بدني وعصبي اقص ى على الرياض ي ويستخدم الحمل األقص ى في تطوير انواع االداء البدني
املرتبطة باألداء املهاري ".
اذ ان استخدام الجهاز ال يشكل اعاقة لالعبي الجودو عند تنفيذ للمهارة اذ يستطيع بسهولة التحكم في أوضاع جسمه كون اداء املهارة سوف يكون
مغلقا وليس مفتوحا مما يتيح لالعب السيطرة والتحكم الكامل.
ً
ومما سبق يتضح أن الفرض األول والثاني لهذا البحث قد تحقق والذي ينص على أن الجهاز( )R4يساهم ايجابيا في تحسين مستوى االداء املهاري
للرمي من الوقوف( )Tachi-wazaملصارعي الجودو الشباب في القياس القبلي والبعدي ،ويتطور األداء املهاري كوش ي -وازا .

( )1كارل هانز وكسبردشروتر ،قواعد العاب الساحة والميدان (ترجمة) قاسم حسن حسين واثير صبري ،بغداد  :مطبعة التعليم العالي،1988 ،
ص.146
( )2حنفي محمود مختار ؛ المدير الفني لكرة القدم  ( :القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ، 1998،ص. 46
( )3مفتي ابراهيم حمادة  :التدريب الرياضي الحديث (تخطيط وتطبيق وقيادة)  ,ط , 2القاهرة  ,دار الفكر ال ربي  ،2001 ,ص. 213

 يوص ي الباحثون باستخدام الجهاز في االداء وهناك نسبة تحسن بين القياسات البعدية للمجموعة التجريبية والضابطة في مستوى مهارات الرميمن الوقوف( )Tachi-wazaملصارعي الجودو الشباب ملجموعتي البحث وباتجاه املجموعة التجريبية.
 5-4عرض حجم األثروتحليلها للعينتين التجريبية والضابطة االختبارات املستخدمة في البحث :

شكل (  )5يوضح حجم األثر لالختبارات املستخدمة

جدول( )9
يبين قيمة (ت) املحسوبة ودرجة الحرية وحجم تأثير الجهاز ( )R4تقدير حجم األثر لالختبارات املستخدمة قيد الدراسة

حجم األثر(ر)

ت

اسم االختبارات

قيمة ت
املحسوبة

درجة
الحرية

تقديرحجم
االثر( )0.50
فما فوق

االتزان فوق لوحة الجهاز

2.557

14

0.564

كبيرجدا

الوقوف بالقدم على الكرة

3.784

14

0.711

كبيرجدا

الوقوف بالقدم الطولية على العارضة

3.777

14

0.710

كبيرجدا

اختباراالتزان املقلوب

6.134

14

0.853

كبيرجدا

االتزان فوق الشكل الثماني

3.777

14

0.710

كبيرجدا

1

لقياس مستوى التخصص""Spezieltechnik

2.557

14

0.564

كبيرجدا

2

كواوتش ي – جاري  ...اوكي – جوش ي في  15ثا

3.784

14

0.711

كبيرجدا

3

اختباررمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص ملدة 15ثا

3.777

14

0.710

كبيرجدا

4

رمية مرتي-سيو-ناجي بالشاخص (زمن ثالث رميات)

6.134

14

0.853

كبيرجدا

تم استخدام حجم االثر ملعرفة هل هناك داللة احصائية باستخدام جهاز تدريبي () R4أي و جود أثر عملي للجهاز لهذه الداللة االحصائية يمكن
من خاللة االطمئنان الى موضوعية الداللة االحصائية ،اذا اليجوز االكتفاء بنتيجة االختبار االحصائي بل توسع املعرفة االثر الكامن خلفها،كون

حجم االثر مقياس معياري دال يعمل على توحيد القيم لحجم االثر،استخدم اختبار (ت) للعينات املستقلة ،ودرجة الحرية(ن+1ن) 2- 2وكانت
االختبارات كاالتي:
(
يتبين من الجدول ( )15أن قيمة (ت ) املحسوبة لقياس مستوى التخصص" "Spezieltechnikللمجموعة التجريبية والضابطة في البعدي كان
( )2.557ودرجة الحرية (،)14فكان حجم االثر(ر) الجهاز التدريبي (  ) 0.564فكانه الدالة اإلحصائية اكبر من(  - 0.50فما فوق) وهذا يعني وجود
دال إحصائيا في تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع مجموعتي البحث و لصالح املجموعة التجريبية .
فرق ٍ
يتبين من الجدول ( ) 15أن قيمة (ت ) املحسوبة للمجموعة التجريبية والضابطة في (كواوتش ي – جاري  ...اوكي – جوش ي) في  15ثا البعدي كان
( )3.784ودرجة الحرية (،)14فكان حجم االثر(ر) الجهاز التدربيي ( ) 0.711فكانه الدالة االحصائية اكبر من(  - 0.50فما فوق)وهذا يعني وجود
دال إحصائيا في تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
فرق ٍ
يتبين من الجدول ( )15أن قيمة (ت ) املحسوبة للمجموعة التجريبية والضابطة في اختبار اختبار رمية مرتي – سيو –ناجي بالشاخص ملدة  15ثا
ملفصل الفخذ البعدي كان ( )3.777ودرجة الحرية (،)14فكان حجم االثر(ر) الجهاز التدربيي (  ) 0.710فكانه الدالة االحصائية اكبر من( - 0.50
دال إحصائيا في تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
فما فوق)وهذا يعني وجود فرق ٍ
يتبين من الجدول ( )15أن قيمة (ت ) املحسوبة للمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار رمية مرتي-سيو -ناجي بالشاخص (زمن ثالث رميات)
البعدي كان ( )6.134ودرجة الحرية (،)14فكان حجم األثر(ر) الجهاز التدربيي (  )0.853فكانه الدالة اإلحصائية اكبر من( -0.50فما فوق)
دال إحصائيا في تأثير املتغير املستقل في املتغير التابع مجموعتي البحث ولصالح املجموعة التجريبية
وهذا يعني وجود فرق ٍ
 -5االستنتاجات و التوصيات :
 1- 5االستنتاجات :
ً
 -1اثبتت النتائج ان التدريب باستخدام الجهاز املقترح له تأثيرا كبيرا في تطوير ما يأتي :
مهارات اوكي – جوش ي  .سيو –ناجي .
 -2ان التطور الحاصل لدى أفراد املجموعة الضابطة لم يرتق إلى مستوى أفراد املجموعة التجريبية وهذا يدل على إن التدريب باستخدام الجهاز
كان اكثر فاعلية وفائدة من الوسائل األخرى .
 2-5التوصيات:
يوص ي الباحثون بإدخال الجهاز التدريبي املقترح ضمن املناهج التدريبية للمنتخبات الوطني مراكز تدريب في املحافظات ملا اظهر من نتائج إيجابيةوفعاله في تطوير االداء املهاري أش ي –وازا حركات الرجلين وإضافة مهارات أخرى بعد أجراء بعض
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