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دراسة تحليلية لتقييم بعض متغيرات األداء المهاري في بطولة المنطقة الشمالية 
 لناشئي الجودو

 حيدر جليل ابراهيم الخزرجي  م.م
haiderjudo@yahoo.com 

 الكلمات المفتاحية: دراسة تحليلية، األداء المهاري، الجودو
 ملخص البحث

المهاري ء األدا لمعرفة مستوىيعد التحليل في رياضة الجودو هو أحد المرتكزات األساسية 
يقي تعرف المستوى الحقالمدرب والالعب من  من مساعدةكي نتمكن  وتقيمها وتقويمها الفني، او

المطلوب، فضال  عن تحديد نقاط الضعف والقوة لالعبين والعمل على  ولتحقيق المستوىلالعبين 
تصحيح المناهج التدريبية ووضع مناهج تناسب التطور الحاصل للفرق المنافسة لرفع مستوى 

فادة المدربين من نتائج الدراسة  الالعب والفريق. وتكمن األهمية التطبيقية لهذا البحث في مساعدة وا 
 العبيهم المهارية سواء كانت دفاعية او وتطوير قابلياتووضع البيانات امام المدربين لمعرفة 

داما اهم المهارات واكثرها استخ االخرى وتحديدهجومية او اللعب االرضي ومعرفة مستويات الفرق 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي . وطرق علمية مدروسة بأساليبلنسبة لالعب وتطويرها با

عرض النتائج الخاصة بالبحث وتحليلها واستخدام الجداول وقام الباحث ب المسحي،باألسلوب 
ومن اهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي ان اكثر المهارات استخداما  ومناقشتها.لتوضيحها 

حصلت فالمهارات الدفاعية  ( اما%60في البطولة هي المهارات الهجومية اذا حصلت على نسبة )
استخدام المهارات الدفاعية  ة(. قل%07.0)نسبة اللعب االرضي على  مهارات( و %07.0على )

 الرضي.االمدربين بالمهارات الدفاعية واللعب  وقلة اهتمامة في البطولة لبعض المنتخبات المشارك
 منتخباتات مماثلة تتناول تحليل بطوالت وأوصى الباحث باالهتمام بأجراء بحوث ودراس

المحافظات الوسطى والجنوبية او بطوالت العراق والجمهورية او على عينه الشباب او المتقدمين 
 النساء. االشبال اواو 
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An analytical study to evaluate some of the performance 
variables in the Northern Judo Championship 

Research Summary 
The judo analysis is one of the basic pillars of the level of 

performance، evaluation and evaluation so that we can help the trainer 
and the player to identify the real level of players and to achieve the 
required level، as well as identify the strengths and weaknesses of players 
and work to correct the curriculum and develop curricula Match the 
development of the teams to compete to upgrade the player and the team. 
The practical importance of this research is to help and benefit the trainers 
from the results of the study and to develop data in front of the trainers to 
learn and develop the skills of their players، whether defensive or offensive 
or ground play and know the levels of the other teams and identify the 
most important skills and most used for the player and developed methods 
and scientific methods studied. The researcher used the descriptive 
method in the survey method، and the researcher presented the results 
of the research and analysis and use tables to clarify and discuss. One 
of the most important results reached by the researcher is that the most 
used skills in the championship are offensive skills if they got 65%. 
Defense skills got 17.5% and ground play skills at 17.5%. The use of 
defensive skills of some of the teams participating in the tournament and 
the lack of attention of the trainers with defensive skills and ground play. 
The researcher recommended to take care of research and similar studies 
dealing with the analysis of championships for the central and southern 
provinces or Iraqi and republican championships or on the eye of young 
people، applicants، caterpillars or women. 
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 :المقدمة-1
ان تحقيق االنجاز يجب ان يكون مدروسا  بطرق واساليب علمية صحيحة وتوظيف المختصين    

دت رياضة وشه في المجال الرياضي للعلوم كافة لخدمة اإلنجاز في الفعاليات واأللعاب الرياضية.
 النفسية،و منها المهارية والبدنية والخططية  جميع النواحيالجودو تطورا كبيرا على النطاق الدولي في 

وترابط هذه النواحي في عالقات متداخلة الواحدة باألخرى بحيث أدى هذا الترابط والعالقات 
ير نشاهد مستويات تث وأصبحناالمتداخلة في النواحي أعاله الى تطور مستوى رياضة الجودو 

وبعد كل دورة او بطولة تطوير المستويات وخير دليل على ذلك هو ما نشاهده المتعة والتشويق 
  أساليب اللعب. والتجدد في

ان رياضة الجودو هي احدى الفعاليات الرياضية التي تستقطب عدد ا غير قليل من االفراد    
)ديفد  فس. اكدالنالسيما تلك التي تتكون من مهارات بدنية للدفاع عن و الراغبين بممارسة الرياضة 

( تعد الجودو واحدة من اكثر الرياضات ممارسة على نطاق David Matsumotoماتسيموتو  
( واشار )روبر  David : 2000 : 12واسع في العالم مع ذلك هناك بحوث قليلة تتعلق بالجودو )

Robert Lasserre)،   وهي من الرياضات المهمة التي يمكننا عّدها فنا  وفلسفة ، وتعد فن ا من
(.  ويمكن (Robert :1975 :19 ن الضعيف من أن يتغلب على القوي  فنون القتال األعزل وتمكّ 

"هي تلك اللعبة التي تعتمد على مجابهة القوة والقسوة بالمرونة واللين، مع القدرة على  تعريفها ايضا
اخالل توازن المنافس عبر التنظيم المميز للفكر والجسد وضبط االداء الفني والمحافظة على الثبات 

 مهمة تدفعيعد التحليل في رياضة الجودو وسيلة (. و 03 :0113 الربيعي:) على البساط"والتوازن 
داء لكونها من الوسائل الفعالة لرفع مستوى اال تطويرها،العملية التدريبية إلى االمام وتعمل على 

ق يمن خالل تحديد السلبيات وااليجابيات في اداء الالعب او الفريق وامكانية مقارنة مستوى الفر 
وتكمن  (.03: 0100 حسين:المشاركة في البطولة او الدورات االولمبية ) الالعب بالفرقاو 

فادة المدربين من نتائج الدراسة ووضع البيانات امام  األهمية التطبيقية لهذا البحث في مساعدة وا 
عب االرضي لكانت دفاعية او هجومية او ال العبيهم المهارية سواء وتطوير قابلياتالمدربين لمعرفة 

اهم المهارات واكثرها استخداما بالنسبة لالعب وتطويرها  االخرى وتحديدومعرفة مستويات الفرق 
وال بد االشارة هنا الى اهمية اخرى للبحث هو الكشف عن مستوى  مدروسة.وطرق علمية  بأساليب

الالعبين ( وكان عدد 0100المنتخبات المحافظات المشاركة  في بطولة المنطقة الشمالية )
                           في محافظة اربيل على قاعة )بنصالوة( بتاريخ ا  ( العب08المشاركين في البطولة )

من حيث السلبيات وااليجابيات في تطبيق بعض المتغيرات المهارية الهجومية  0-6/00/0100
ات االت الهجوم ، ومهار والدفاعية واللعب االرضي، والمتمثلة في اهم المهارات المستخدمة في ح
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مكن ايضا الخنق( وي ،المستخدمة في الحاالت الدفاعية واهم المسكات في اللعب االرضي)التثبيت 
 مقارنتها مع الفرق االخرى او الالعبين في كل االوزان .

ومن المهارات التي تم اختيارها هي مهارات هجومية ودفاعية )فن الرمي من االعلى تاتشي    
 -تسوري كومي –( ومهارة )سساي 010:  0100ارة) ايبون سيو ناكي ( )خضر : وازا(هي مه

من المهارات الهجومية من االعلى اما المهارات الدفاعية  دانيع( اذ 73:  0100اشي( )الربيعي : 
( و مهارة  )سكوي ناكي( )الربيعي 006: 0991من االعلى هي مهارة )اوشيروكوشي( )سعد : 

ارات اللعب االرضي ) كتامي وازا( التثبيت والخنق ،في مهارات التثبيت ( اما مه80:  0100: 
-91:  0103)اوساي كومي وازا( هي مهارة )كيسا كتامي  ، يوكو شيهو كتامي ( )عبد الحليم : 

( واما مهارات اللعب االرضي الخنق)شيمي وازا(  مهارتين )كاتاها جيمة ، هاداكا جيمة( )عبد 90
 ( .98- 97:  0103الحليم : 

الحظ الباحث قلة وجود تحليل للبطوالت التي يقيمها االتحاد المركزي العراقي للجودو ولما لها    
من تأثير مهم وفعال للكشف  عن سلبيات وايجابيات  والتعرف على مستوى المنتخبات المحافظات 

و الناكي _ وازا( اوعلى اهم واكثر المهارات استخداما  في البطوالت سواء من اللعب من االعلى )
وازا( وتحليل لبعض المتغيرات المهارية  ألي منتخب او فريق  قيد  –اللعب االرضي )كتامي 

الدراسة من خالل متابعة النزاالت التي خاضها الفريق والوقوف على بعض المتغيرات التي حدثت 
ف عن تغيرات، والكشأثناء االنزاالت لتأشير نقاط الضعف والقوة لذلك الفريق من خالل هذِه الم

ظهار الجوانب الجيدة  أسباب الضعف في بعض المهارات بغية معالجته وتجاوزه من ناحية، وا 
وتدعيمها من ناحية ُأخرى. ومن خالل متابعة الباحث ومالحظته ومشاهدته المستمرة لعدد من 

مام االهت تذبذب وعدم استقرار في مستويات االداء الهجومي احيانا واخرى عدم البطوالت وجد
بمهارات الدفاعية للعب من االعلى ) الناكى_ وازا( وان معظم الفرق ال تهتم باللعب االرضي ولما 

 له من تأثير مهم من حسم النزال.  
ومن هنا يمكن توضيح مشكلة البحث، إظهار المستوى الحقيقي للمنتخبات المشاركة في بطولة     

 طولة وتعرفالبخالل البيانات التي سيتم تحليلها خالل المنطقة الشمالية للناشئين بالجودو من 
المهارات الهجومية االكثر استخدام والمحاوالت الفاشلة والناجحة لها والدفاعية واهم واكثر المهارات 

اللعب االرضي و للوقوف على الحاالت اإليجابية والسلبية والتي تدعم مسيرة  استخداما ومسكات
ص نقاط القوة والضعف عن طريق تسجيل وتحديد بياناتها بشكل علمي لتشخي المنتخبات المشاركة

 .دقيق
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جراءاته الميدانية : منهجية-2  البحث وا 
 البحث:منهج  2-1

ُيَعدُّ اختيار منهج البحث من األمور المهمة في تنفيذ إجراءات البحث، إذ تحدد مشكلة البحث      
نوع المنهج الذي استخدم في التوصل ِإلى حل المشكلة ومعالجتها، تحديد طبيعة العينة التي يختارها 

.  (00: 8098)مجيد :   الباحث وفق ا لمشكلة بحثه من الخطوات المهمة لتحقيق أهداف البحث "
وعليه استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والمبني على أساس المالحظة، والتحليل، 

 والمقارنة لتحقيق أهداف البحث.
 عينة البحث: 2-2
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية، من خالل بطولة المنطقة الشمالية التي اقامها االتحاد    

بيل، ر أشمالية والتي تضم كل من )ديالى، ( لمنتخبات المنطقة ال0100للجودو  ) المركزي العراقي 
وكركوك( وقد تم استبعاد منتخب محافظة كركوك لمشاركته بالالعب واحد وفقط  ،دهوك ،سليمانية 

( منتخبات 0كغم( والتي جرت في اربيل كان عدد المنتخبات المشاركة  )91للناشئين في وزن )+
حسب االوزان المعتمدة من قبل االتحاد المركزي والتي تشكل نسبتهم بالالعبين و  (8لكل منتخب )

تضمنت جميع األوزان المعتمدة من قبل االتحاد ف( من المجتمع األصلي اما عينه البحث 81%)
كغم ( اذ تم استبعاد هذا الوزن لوجود العبين اثنين فقط  91المركزي العراقي للجودو عدا وزن )+

وتم  ا  ( العب31ب ديالى ومنتخب كركوك وعدد الالعبين المشاركين  في البطولة )هم من منتح
( من مجتمع االصل  وبحسب ما يبين  %93.3تمثل عينه البحث وبنسبة ) ا  ( العب08اختيار )
 ( .0الجدول )

 ( يبين ترتيب المنتخبات بعد انتهاء من البطولة 1الجدول ) 
 بالكغماالوزان  عدد ال عبين المنتخبات
 12 21 73 99 92 55 52 7 ديالى
 12 21 73 99 92 55 52 7 اربيل
 12 21 73 99 92 55 52 7 دهوك
 12 21 73 99 92 55 52 7 سليمانية
        22 المجموع

 البحث:الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في  2-3
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 التحليل. ةالبيانات. استمار المراجع والمصادر العربية واألجنبية. المالحظة. استمارة جمع 
 األجهزة واألدوات المستخدمة: 2-3-2
 . (Dell). وحاسبة الب توب  Sony( 3. وكامرة تصوير عدد ) DVD)اقراص ليزرية )   
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 إجراءات البحث: 2-4
الباحث بتحديد المتغيرات المهارية للبحث من خالل الخبرة  البحث: قامتحديد متغيرات  2-4-1

عمل كمدرب لعدد من المنتخبات الوطنية  ومدرب ة كونه من ذو الخبرة واالختصاص و الميداني
 0118نادي ديالى الرياضي  وتم تحديد المتغيرات وحسب التقسيمات الفنية لرياضة الجودو)علي : 

 :068) 
عد قيام الباحث بجمع المعلومات النظرية من خالل االطالع على ب استمارة التحليل: 2-4-2

إعداد استمارة لتحليل بعض  واالختصاص تمالمصادر والدراسات واستشارة السادة ذوي الخبرة 
المهارات الهجومية والدفاعية ومهارات اللعب االرضي: استمارة لقياس مجموع المحاوالت الهجومية 
والدفاعية واللعب األرضي الناجحة والفاشلة لكل منتخب وحسب االوزان. وتم االتفاق مع فريق 

 يرات قيد الدراسة بوضع إشارة )     (إحصاء المحاوالت الناجحة والفاشلة للمتغ عند المساعدالعمل 
شارة  للمحاولة الفاشلة في االستمارة الخاصة لكل متغير، ويتم بعد ذلك )×( للمحاولة الناجحة وا 

حسب االوزان ثم يتم معاملة نتائج بعملية جمع هذِه المحاوالت كل على انفراد لكل منتخب و 
 إحصائي ا . 

يذ منهجية البحث وللحصول على نتائج صحيحة ودقيقة، من َأجل تنف االستط عية:التجربة  2-5
( وذلك من خالل تحليل بعض   0/00/0100قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية بتاريخ ) 

النزاالت في  بطولة بغداد للناشئين  بوساطة الفريق العمل المساعد للتأكيد من صالحية األجهزة 
 يق العمل المساعد ومعرفة الصعوبات التي تواجه الباحثالمستخدمة في عملية التحليل وتدريب فر 

 عند التطبيق .
مالية الباحث بتصوير بطولة المنطقة الش جميعها قامإتمام االستعدادات  الرئيسة: بعدالتجربة  2-9

التحليل  الدراسة وإلجراء( نزال لجميع االوزان قيد 00بواسطة كامرة تصوير وكانت عدد النزاالت )
طقة الشمالية للمنتخبات المشاركة وفق ا لالستمارة التي أعدها الباحث بدأت عملية التحليل بطولة المن

وانتهت بتاريخ  9/00/0100فريق العمل المساعد االوزان وبمساعدةحسب بلكل متغير و 
وجمع البيانات قام الباحث بتفريغها حليل جميع النزاالت لكل األوزان ، وبعد ت(01/0/0106)

 بالصورة النهائية لمعالجتها إحصائي ا.وتبويبها 
 استخدم الباحث قانون النسبة المئوية .اإلحصائية:  الوسائل2-7
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  ومناقشتها:عرض النتائج وتحليلها  –3
عرض نتائج تحليل جميع المتغيرات المهارية الناجحة والفاشلة للمنتخبات المشاركة في 3-1

 بطولة المنطقة الشمالية للناشئين
المتغيرات المهارية الناجحة والفاشلة للمنتخبات المشاركة في بطولة المنطقة يبين  (2)جدول 

 الشمالية للناشئين
 النسبة المئوية عدد تكرار المهارات الناجحة والفاشلة المهارات

 %95 29 المهارات الهجومية
 %17.5 7 المهارات الدفاعية

 %17.5 7 مهارات اللعب االرضي
 %122 42 المجموع

جميع المتغيرات المهارية الناجحة والفاشلة للمنتخبات المشاركة في بطولة  (0يبين الجدول )   
المهارات  ( ونسبة%60المنطقة الشمالية للناشئين ان نسبة المهارات الهجومية الناجحة والفاشلة )

 (%07.0( ونسبة مهارات اللعب االرضي )%07.0الدفاعية قيد الدراسة )
مناقشة نتائج المهارية الناجحة والفاشلة للمنتخبات المشاركة في بطولة المنطقة الشمالية  3-2

  للناشئين:
( الذي يوضح مدى اهتمام المدربين باللعب الهجومي اكثر من اللعب الدفاعي  0يبين لنا جدول )   

و اللعب واء دفاعية  اواللعب االرضي ولما له اهمية بحسم النزال ولكن االهتمام بباقي المهارات س
( ولذي نقله Ionderee 1990االرضي  يجب ان يكون في نفس االهتمام وهذا ما اكده )لونديرى 

ازا( فن و  –)عاطف عبد المتجلى عبدالقادر(" ان اللعب االرضي )الكتامي وازا( ينقسم الى) اوساى 
ظم انه من المعلوم لمع ذاوازا( فن الكسر،  -و)كنستسوا وازا( فن الخنق ،–التثبيت ، و)شيمى 

المدربين انه يجب التدريب على فنون )الكتامي وازا( بنفس االهتمام ب)الناجي وازا( الن المتابع 
لمباريات الجودو يجد ان نسبة كبيرة من المباريات تنتهي في اللعب االرضي وخاصة في حالة 

متجلى( نقال عن (. وكما اكد )عاطف عبد ال03:  0100تكافؤ الالعبين")عبدالقادر :
بمثابة العمود الفقري في الجودو وتلك  دان المهارات اللعب االرضي  تع (Morinier)مورينير،

المهارات تشمل تقديم كل مهارات على حده وبجانب تطبيقاتها في صورة تدريبات خاصة واالهتمام 
 (.00:  0100بها)عبدالقادر :

اذ يرى الباحث ان االهتمام بالمهارات الهجومية مهم ولكن يجب ان يكون االهتمام بالمهارات    
الدفاعية ايضا الن المهارات الدفاعية واللعب االرضي اذا كانت متقنه سيكون ذا اثر مهم في حسم 

م الخبرة هالنزال وخصوصا للفئات العمرية المتمثلة بالناشئين واالشبال  الن في هذا الفئة ليس لدي
الكافية في حاالت الدفاع او اللعب االرضي ويمكن من الالعب استغالل الثغرات و الفرص الكثيرة 
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وعلى المدربين االهتمام باللعب االرضي والمهارات الدفاعية ويجب على المدرب تنمية القدرات 
التدريب طها بالمعرفية وتعليم الالعب الناشئ على عدد مواقف في اللعب االرضي والدفاعي ورب

اذا اكتسب الالعب تدريبات على عدت مواقف دفاعية محتمله ممكن ان يكون لدية سرعه في 
 اثناء النزال ومباغت الخصم وحسم النزال .في التصرف 

لة والفاش االرضي الناجحةعرض جميع المتغيرات المهارية الهجومية والدفاعية واللعب  3-2
  تهاومناقش هاوتحليل طقة الشمالية للناشئينللمنتخبات المشاركة في بطولة المن

( عرض المتغيرات المهارية الناجحة والفاشلة للمنتخبات المشاركة في بطولة المنطقة 3الجدول )
 تهاومناقش هاوتحليل الشمالية )الناشئين(

 اسم المهارة المهارات
 المجموع المهارات الفاشلة المهارات الناجحة

  النسبة العدد النسبة العدد

 
المهارات 
 الهجومية

 23 %91.9 19 %32.4 7 إيبون سيوناكي
سساي تسوري 
 3 %33.3 1 %99.7 2 كومي اشي

 29 %95.31 17 %34.91 1 المجموع

 
 المهارات الدفاعية

 5 صفر صفر %122 5 يوشيرو كوشي
 2 صفر صفر %122 2 سكوي ناكي
 7 صفر صفر %122 7 المجموع

 
 
 

اللعب 
 االرضي

 
 
 التثبيت

 3 %99.7 2 %33.3 1 كيسا كتامي
يوكو شيهو 

 صفر صفر صفر صفر صفر كتامي

 3 %99.7 2 %33.3 1 المجموع

 
 الخنق

 3 %99.7 2 %33.3 1 كاتاها جيمة
 1 %122 1 صفر صفر هاداكا جيمة
 4 %75 3 %25 1 المجموع

كانت هجومية او دفاعية او اللعب ( المهارات المستخدمة في البحث سواء 3يبين الجدول )   
( 06االرضي )التثبيت ، الخنق( الناجحة والفاشلة اذ حصلت المهارات الهجومية والبالغ تكرارها )

(  تكرار لجميع الفرق المشاركة في 03إيبون سيوناكي على ) تكرار ناجح وفاشل اذ حصت مهارة
( اما المهارات %31.0للمهارات الناجحة )( وبلغت النسبة المئوية 7البطولة وكانت الناجحة منها )

( اما مهارة سساي تسوري كومي %69.6( مهارة فحصلت على نسبة )06الفاشلة والبالغ عددها )
( تكرار والنسبة المئوية لهما 0( تكرارات ناجحة وفاشلة فالناجح منها )3اشي والبالغ عددها )

( ، اما المهارات الدفاعية التي استخدمها 33.3( تكرار ونسبته المئوية )0( والفاشل هو )66.7%)
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( تكرارات لمهارة يوشيرو 0( للمهارات المدروسة فكانت )7الالعبين في البطولة كانت تكراراتها )
( فحصلت %011كوشي وكانت جميع محاوالت المهارات الدفاعية  ناجحة اذ حصلت على نسبة )

لمهارة الدفاعية  سكوي ناكي والبالغ عددها ( وا%70.0المهارة الدفاعية يوشيرو كوشي على نسبة )
( ، اما مهارة اللعب االرضي )التثبيت(  والبالغ %08.6تكرارين حصلت على نسبة )

( والفاشل %33.3( تكرار وبنسبة )0(تكرارات لمهارة كيسا كتامي فكانت الناجحة منها )3عددها)
بيت( يوكو شيهو كتامي لن ( ومهارة اللعب االرضي )التث%66.7( تكرار وبنسبة )0منها )

( اما مهارات اللعب االرضي )الخنق( كانت عدد %1يستخدمها الالعبين وحصلت على نسبة )
( %70( والفاشلة )%00( ناجحة وفاشلة اذ حصلت المهارات الناجحة على نسبة )0تكراراتها )

شكل نسبة ( تكرار فقط وي0( تكرارات  والناجحة منها )3وحصلت مهارة كاتاها جيمة على )
( اما مهارة )الخنق( هاداكا جيمة %66.7( تكرار وحصل على نسبة )0( والفاشل منها )33.3%)

( 0( اما الفاشلة منها فحصلت على تكرار )%1لم تحصل على اي تكرار ناجح وشكلت نسبة )
 ( .%011ويشكل نسبة )

ة ي الناجحة والفاشلمناقشة جميع المتغيرات المهارية الهجومية والدفاعية واللعب االرض3-3
  للناشئين:للمنتخبات المشاركة في بطولة المنطقة الشمالية 

( الذي يوضح المهارات الهجومية والدفاعية واللعب االرضي )التثبيت ،الخنق( 3يبين الجدول )   
 ( هي مهارة )ايبون سيوناكي استخداماان اهم المهارت المستخدمة في المهارات الهجومية واكثرها 

( تكرار وحصلت مهارة 03( اذ حصلت على اكثر التكرارات في البطولة )3مبين بالجدول ) وكما
( تكرار اي حصلت مهارة )ايبون 06( تكرارات من مجموع )3)سساي تسوري كومي اشي( على )

( بينما حصلت مهارة )سساي تسوري كومي اشي (على نسبة %88،06سيوناكي ( على نسبة )
( تكرارات 7رارات الناجحة والفاشلة وكانت تكرار المهارات الناجحة )( من مجموع التك00.00%)

( مهارة فاشلة وحصلت مهارة %69.6( تكرار وبنسبة )06( والفاشلة على )%31،0وبنسبة )
(  والفاشلة %66.7( تكرار وبنسبة) 0( تكرارات الناجحة )3)سساي تسوري كومي اشي ( على )

احث سبب االستخدام االكثر للمهارة الهجومية )ايبون بال ( اذ يعزو%33.3( وبنسبة )0تكرار )
سيوناكي ( هو لسهولة استخدامها وبساطتها ، وهذا ما اكده )حيدر الخزرجي( ان سبب استخدام 
مهارة )ايبون سيوناكي ( من قبل الالعبين يعود الى سهولة االداء المهاري واهتمام المدربين بهذه 

ا وسرعة ادائها اي ال  تحتاج الى درجة عالية من الصعوبة في المهارة يعود الى سهولة تعلمه
 (.  88:  0100التعليم واالداء)الخزرجي :

ومن خالل النتائج التي حصل عليها الباحث ان اكثر المهارات تكرارا هي المهارات الهجومية      
ين الذين ادو م الالعبلمهارة )ايبون سيوناكي ( وان معظ الهجوميتين يكونولو قارنا بين المهارتين 
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هذه المهارة قد حسموا النزال لصالحهم اذا تعد هذه المهارة ذات اثر ايجابي في حسم النزال او يعود 
الى الوقت المخصص لها في المنهج التدريبي  او الوسائل واالدوات المستخدمة في المنهج واهتمام 

رحلة االعداد الخاص مما ادا الى المدربين بالمهارات الهجومية اكثر من غيرها وخصوصا في م
 تكرار المهارات الهجومية . زيادة
عود الى ي ويرى الباحث ان قلة استخدام المهارات الدفاعية واللعب االرضي )التثبيت ، الخنق(   

قلة الوقت المخصص لها في المناهج الموضوعة من قبل المدربين اذ حصلت المهارات الدفاعية 
( منها لمهارة )يوشيرو كوشي( وبنسبة) 0( تكرارات كانت )7ناكي ( على ) )يوشيرو كوشي، سكوي

( وان جميع %08.6( تكرار وبنسبة )0( بينما حصلت مهارة )سكوي ناكي ( على )70.0%
( وتعزو الباحث ان اهتمام %011المهارات الدفاعية كانت متقنه رغم قلتها اي شكلت نسبة نجاح )

ال وهذا ما جدا في حسم النز  ا  وطرق تعليمها للفئات العمرية كان مؤثر  المدربين بالمهارات الدفاعية
( 0997يتفق بة الباحث مع  )عاطف عبد المتجلى( نقال عن )علي السعيد ريحاني ،محمد مرسال

ان الدفاع المستخدم ضد المسكة المتقنة  لو اخذة الوضع المناسب واستخدم بدقة وفي الوقت 
 (.09: 0100ي وحاسم  للدفاع عند مهاجمه الخصم)عبدالقادر:المناسب يكون ذا اثر ايجاب

نسبة استخدام يرى الباحث ان ف( 3وكما  مبين في الجدول) اما اللعب االرضي )التثبيت الخنق (   
الالعبين للمهارات اللعب االرضي هي قليلة جدا اي قلة اهتمام المدربين بمهارات اللعب االرضي 

حسم النزال  واهتمام المدربين بمهارات دون اخرى والحظ الباحث ان ولما لها من تأثير مهم في 
بة رغم عدم اتقان التثبيت ولكن شكل اعلى نس اهتمام المدربين بمهارات التثبيت )كيسا كتامي (

من التكرار من مهارة التثبيت )يوكو شيهو كتامي ( والتي لم يكون لها اي تكرار وحصلت على 
حث ان سبب قله اهتمام المدربين بهذه المهارة او الالعب نفسه هو نسبة )صفر%(  ويعزو البا

صعوبة المهارة وصعوبة السيطرة على الخصم وهذا ما اكده )عاطف عبد المتجلى( في مهارة 
)يوكو شيهو كتامي (يصعب السيطرة على الخصم اي عدم قدرة المهاجم على السيطرة على 

خصم المهاجم بمسك الالعب ال اذا تتطلب ان يقوم الالعبالالعب نظرا لطبيعة المهارة ومتطلباتها 
سه ورجليه مما يصعب السيطرة التامة على الخصم الن مركز ثقل المهاجم سيكون بعيدا أمن ر 

على حد ما  ويمكن الخصم في تلك المهارة في اداء حركات دفاعية تتمثل في اداء مهارة الخنق 
ما يؤدي الى قلة اهتمام المدربين والالعبين بهذه المهارة هذا  (.79: 0100اي التثبيت)عبدالقادر : 

ما يجعل االفضلية لمهارة )كيسا كتامي ( لسهولة السيطرة على  العمرية وهذاوخصوصا الفئات 
الخصم  وان التدريبات على مهارة اللعب االرضي مع الزميل وادراجها واعطاء الوقت الكافي لها 

ابع جيد ومميز وخصوصا للفئات العمرية اذا يعد من التدريبات في المناهج التدريبية يكون ذا ط
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 واالشبال  وفي نفس الوقت يكون ذا اثر ايجابي لتحسين االداء الناشئينالممتعة والشيقة لالعبين 
 المهاري لمهارات اللعب االرضي . 

( ان 3بالجدول )ين ب( وكما ماما مهارات اللعب االرضي الخنق)كاتاها جيمة ، هاداكا جيمة    
هتمام واتخاذ الحذر عند اليرى الباحث مهارة الخنق من المهارات  الخطر ويجب على المدربين ا

اذ حصلت  اثناء التدريب عليها .في تعليمها لالعبين وخصوصا الفئات العمرية ومتابعة الالعبين 
اكا جيمة(على نسبة ( وحصلت مهارة )هاد %70( تكرارات و نسبة )3مهارة) كاتاها جيمة ( على )

( سواء ناجحة او فاشلة اي تعد نسبة قليلة جدا اي من مجموع المهارات الهجومية والدفاعية 00%)
وقد اكد )محمد احمد رشوان ( ان استخدام اللعب االرضي او  مهارات اللعب من اسفل)كتامي 

ي في اللعب االرضوازا( مهارات )الخنق  ،التثبيت (  هي مجموعة من المهارت وتستخدم بكثرة 
والغرض منها تنفيذ احد انواع الخنق النهاء المبارة بالنقطة الكاملة من خالل استسالم المنافس 

 ( 00-00: 0100 رشوان:بسرعة جدا . )

تعد مهارات اللعب االرضي)الخنق( من المهارات المهمة والحاسمة في بعض النزاالت اذ يرى    
اشكال من المهارات المختلفة   ةب االرضي يحتوي على ثالث( ان اللع0110،)مراد ابراهيم طرفة

( وهذا ما اكده ايضا 000:  0110حيث تختلف طريقة االداء والهدف المراد منه)طرفة : 
)عاطف(اذ يجب على المدربين ان يهتموا بفنون اللعب االرضي بنفس االهتمام بمهارات الرمي 

كافؤ خاصة في حاالت تبي في اللعب االرضي و من االعلى الن نسبة كبيرة من المباريات تنته
(.وهذا ما يتفق به الباحث مع كل من ) محمد احمد، عاطف 03:  0100الالعبين )عاطف : 

اللعب االرضي )الخنق(  الى قلة استخدام المدربين  استخدامويرى الباحث الى قله  عبد المتجلي(
رات ت او قلة تدريب الالعبين على هذه المهابمهارات الخنق او قلة خبره الالعبين على هذه المهارا

مباريات ايجابي على نتائج ال وتأثير.هذا ما اكده )محمد احمد فؤاد(" يتميز اللعب االرضي بفاعلية 
وخاصة مهارات )الخنق(برغم قلة الوقت الذي يخصصه المدربون للتدريب على فنون الخنق واللعب 

 ( 037: 0100ات اللعب من اعلى")رشوان:االرضي عن الوقت المخصص لتدريب على مهار 
ويتفق الباحث مع )محمد احمد( "ضرورة اهتمام المدربين بفنون الخنق وتدريب العبيهم   

اسرع وسيلة للحصول على النقطة الكاملة)ايبون( حيث يكون استسالم المنافس  اذ يعدعلى مهاراته 
مهارات فنون الخنق القوي والمباشر فال يستطيع الالعب  بعد لحظات قصيرة من تعرضه الحدى

 (.038 :0100تحمله اال بعض الثواني قبل فقدان الوعي" )رشوان:
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عرض جميع المتغيرات المهارية الهجومية والدفاعية واللعب االرضي الناجحة والفاشلة  3-4
 تهامناقشو  هاوتحليل ئينلكل منتخب للمهارات قيد الدراسة في بطولة المنطقة الشمالية للناش

فاشلة وال االرضي الناجحةعرض جميع المتغيرات المهارية الهجومية والدفاعية واللعب  3-4-1
 هاوتحليل لكل منتخب للمهارات قيد الدراسة في بطولة المنطقة الشمالية للناشئين

الفاشلة و  الناجحةاالرضي ( يبين جميع المتغيرات المهارية الهجومية والدفاعية واللعب 4جدول )
 لكل منتخب للمهارات قيد الدراسة في بطولة المنطقة الشمالية للناشئين

الناجحة والفاشلة للمهارات قيد الدراسة ان عدد تكرارات ( الخاص بالمهارات 0تبين من الجدول)    
( 00( تكرار وكان نصيب منتخب محافظة ديالى هو)06المهارات الهجومية الناجحة والفاشلة هو )

كان عدد التكرارات ف(  اما منتخب محافظة اربيل %81.77اي بنسبة ) ا  وناجح فاشال   ا  تكرار 
( وكان عدد تكرارات %00.00تكرار اي ما يعادل نسبة)  (3للمهارات الهجومية والدفاعية هو )

( %3.80( تكرار للمهارات الناجحة والفاشلة اي ما يعادل نسبة) 0لمنتخب محافظة دهوك هو )
( من المهارات الهجومية %3.80( ايضا اي بنسبة) 0وكان منتخب محافظة السليمانية تكرار)

( وكان منتخب محافظة ديالى 7تكرارها ) كانوالفاشلة فوالدفاعية . اما المهارات الدفاعية الناجحة 
( تكرار 0(وحصل منتخب محافظة اربيل على)%00.80( تكرارات اي بنسبة)3قد حصل على )
( %08.07( تكراراي نسبة )0(وحصل منتخب محافظة دهوك على )%08.07اي ما يعادل )

 ولم يحصل منتخب السليمانية على اي تكرار .
( 3كانت عدد تكرارات المهارات الناجحة والفاشلة هي )فاالرضي)التثبيت (  اما مهارات اللعب

( ولم %66.7على نسبة ) ت( تكرار اذ حصل0ب محافظة ديالى )تكرارات كانت نصيب منتخ
( تكرار 0يحصل منتخب اربيل على اي تكرار اي )صفر( وحصل منتخب محافظة دهوك على )

 فظة سليمانية على اي تكراراي )صفر( .( ولم يحصل منتخب محا%33.3اي بنسبة) 

 المنتخبات

عدد تكرارات المهارات 
الهجومية الناجحة 

 والفاشلة

عدد تكرار المهارات 
الدفاعية الناجحة 

 والفاشلة

 عدد تكرار مهارات اللعب االرضي الناجحة والفاشلة

 الخنق التثبيت

النسبة  عدد
النسبة  عدد المئوية

النسبة  عدد المئوية
 النسبة المئوية عدد المئوية

 %75 3 %99.7 2 %42.25 3 %22.77 21 ديالى
 %25 1 %2 2 %22.57 2 %11.54 3 اربيل
 %2 2 %33.3 1 %22.57 2 %3.24 1 دهوك
 %2 2 %2 2 %2 2 %3.24 1 سليمانية
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( تكرارات 0اما مهارات اللعب االرضي)الخنق( كانت عدد تكرارات المهارات الناجحة والفاشلة هي )
( يحصل منتخب اربيل %70( تكرار اذ حصلة على نسبة )3نصيب منتخب محافظة ديالى ) كانف

 صفر(( لم حصل منتخب محافظة دهوك على اي تكرار اي )%00نسبة ) ( اي0على اي تكرار )
  ولم يحصل منتخب محافظة سليمانية على اي تكراراي )صفر(.

الهجومية والدفاعية واللعب االرضي الناجحة  مناقشة جميع المتغيرات المهارية 3-4-2
  :للناشئينوالفاشلة لكل منتخب للمهارات قيد الدراسة في بطولة المنطقة الشمالية 

( المهارات المستخدمة في البحث سواء كانت هجومية او دفاعية او اللعب 0يبين الجدول )   
لمنطقة المنتخبات المشاركة في بطولة ا منتخب منالخنق( الناجحة والفاشلة لكل  التثبيت،االرضي )

بينت النتائج ان التفوق الواضح لمنتخب محافظة ديالى على باقي المنتخبات  اذالشمالية للناشئين 
 الى:عود ياسباب هذا التفوق  الباحث انفي المهارات الهجومية والدفاعية ولعب االرضي اذ يعزو 

 ديالى هم من مدربي المنتخبات الوطنية.مستوى المدربين العاملين لمنتخب محافظة  -0
الخبرة وحاملين شهادات تدريبية دولية عكس  يان مدربي منتخبات ديالى واربيل ومن ذو  -0

مدربي دهوك وسليمانية الذين لديهم فقط خبرة من خالل تمثيلهم كالعبين ان الدورات التدريبية 
 لنتائج.اواضح من  لمدربين وهذاوادور مهم في تطوير الالعبين  داخلية لهاسواء خارجية او 

منتخب محافظة ديالى من خالل خبرتهم وتدرجهم من  والعب هاالتفوق الواضح الذي يمتلك -3
 من ت وتميزهمللمهارافي اتقانهم  ا  مرحلة البراعم الى االشبال ثم الناشئين يمكن ان يكون سبب

 المنتخبات.باقي 
 للناشئين.لوطني منتخب اال بومعظم العبي منتخب ديالى هم الع ان -0
ليه كونه ااثناء البطولة لشعورهم بمكان ومستوى المنتخب الذي ينتمون في اندفاع الالعبين  -0

ومتقدم على مستوى بطوالت العراق ويحصل على مراكز متقدمة  منتخبات ذات مستوى عالٍ 
والثقة  لالعبين باستمرارفي البطوالت العراق وليس المنطقة الشمالية فحسب والدعم المقدم 

 .بالنفسالعالية 
ورا رئيسا ديلعب ويرى الباحث بان تكرار األداء للمهارات في المواقف المشابهة لظروف اللعب     

ى وكذلك دعوة العبي منتخب ديالى إل ،في تنمية القدرات البدنية والمهارية الخاصة بهذه المهارة
المنتخبات الوطنية والتدريب بأشراف مدربي خبرات عالية أو مدربي أجانب واشتراكهم في منافسات 
دولية مما يزيد في تطوير هذه القدرات لديهم والذي ساهم بشكل كبير بإعطاء الفروق عن المنتخبات 

لتميز ات االخرى  وهذا ما اثبتته نتائج البحث ااالخرى وهو تفوق متوقع عن عينة البحث في منتخب
 وعبنية والمهارية التي يمتلكها الالواضح لمنتخب ديالى واربيل ويعزو الباحث ان القدرات البد

ذلك كثرة المواقف الحركية التي يتعرض لها الالعب خالل  فضال  عن ةمنتخب ديالى  كانت واضح
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لردود  والتي تعتمد بصورة كبيرة االستجابة العالية ونعبت التي يشترك بها هؤالء الالسير النزاال
أفعال حركات الالعب الخصم من كثر االحتكاك بباقي الفرق واجراء المنافسات الودية مع فرق 

 ال  عنفضمنتخبات المحافظات في الوسط والجنوب كان ذات طابع مميز ويعطي نتائج جيده ، 
رين وهذا ماكده )محسن علي نصيف( فإن "للتمن والمدروسة و ج التدريبية التي يعتمدها المدربالمناه

 (.00:  0111)نصيف :  المنظم والعلمي المدروس تأثيرا  كبيرا  في نتائج االختبارات"
  الخاتمة:-4
استنتج الباحث ان اكثر المهارات استخداما في البطولة هي المهارات الهجومية  اذا حصلت    

(  والمهارات اللعب االرضي %07.0حصلت على )ف(  اما المهارات الدفاعية %60على نسبة )
(، وان اكثر المهارات الهجومية استخداما في البطولة هي مهارة )ايبون سيو %07.0على نسبة)
ان منتخب محافظة ديالى كان االكثر استخداما للمهارات الهجومية  من باقي المنتخبات ناكي ( ، و 

( من عدد تكرارات المهارات الناجحة والفاشلة ويليه منتخب %81.77اذ حصل على نسبة )
( ، وقله استخدام المهارات الدفاعية لبعض المنتخبات المشاركة %00.00محافظة اربيل بنسبة)

 لة اهتمام المدربين بالمهارات الدفاعية واللعب االرضي .في البطولة ، وق
ويوصي الباحث االهتمام بأجراء بحوث ودراسات مماثلة تتناول تحليل بطوالت للمنتخبات     

المحافظات الوسطى والجنوبية او بطوالت العراق والجمهورية او على عينه الشباب او المتقدمين 
تدريب الالعبين على اللعب االرضي سواء )التثبيت، الخنق ( او االشبال  او النساء ، وضرورة  

وعلى المدربين االهتمام باللعب االرضي ، وضرورة  تدريب الالعبين على مهارات الدفاع من 
عي لتوضيح لهم اهمية اللعب االرضي والدفاين بها ، واقامة دورات للمدربين االعلى واهتمام المدرب

ورة زيادة الوقت المخصص للتدريب على اللعب الدفاعي واالرضي ، والتأكيد على المدربين بضر 
 )التثبيت ، الخنق( .
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 والمراجع:المصادر 
 ومية الهج دراسية تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات الخططية، رعد عبد القادر ؛ حسين

 0100لمباريات المنتخبين الوطني العراقي والياباني المشاركين بالتصفيات المؤهلة لييكأس الييعياليم 
 ( .0100رسالة ماجستير ، جامعة ديالى ، كلية التربية الرياضية )
  الخزرجي ، حيدر جليل ؛ تأثير منهج تدريبي لتطوير تحمل القوة المميزة بالسرعة واداء

الرمي باليدين )تي _ وازا( لالعبي الجودو الشباب .) رسالة ماجستير ، جامعة  بعض مهارات
 (. 0100ديالى : كلية التربية  الرياضية ،

  0100القاهرة : دار الكتاب للنشر ،  .1تقنيات فن الجودو ،طخضر ، فايزة احمد ؛ . 
 اصة مقترح في تطوير بعض القدرات البدنية الختأثير منهج تدريبي  طارق؛عدي  ،الربيعي

التربية  جامعة بغداد: كلية ،ر)رسالة ماجستي .الشبابوالمسكات الفنية المركبة لمصارعي الجودو 
 (.0113الرياضية،

  بيروت:العالمية .1ط،تحكيم  –تعليم  –تاريخ  -الجودو؛ الربيعي، عدي طارق
 .0100،المتحدة

  برنامج تدريبي لبعض مهارات الخنق واثرة على مستوى ؛ رشوان ، محمد احمد فؤاد
 .0100. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1االداء لدى العبي الجودو ، ط

  0991،  لألعالمالقاهرة : وكالة ندر  اصول و مناهج -الجودوسعد ، جمال محمد ؛. 
  0110 ،دار الفكر العربي ،: مصر الجودو بين النظرية والتطبيقطرفة ، مراد ابراهيم ؛. 
  االسكندرية : دار 1الطرق الحديثة لتعليم الجودو ، طعبد الحليم ، عبد الحليم محمد ؛.

 . 0103الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،
  برنامج تدريبي لتنمية مستوى االداء الفنى لبعض عبد القادر، عاطف عبد المتجلى؛

. االسكندرية: دار الوفاء لدنيا  0، ط رياضة الجودوالحركات الدفاعية للعب االرضي في 
 .0100الطباعة والنشر،

 1رؤية مستقبلية للنهوض برياضة الجودو في الوطن العربي ،ط علي ، نادى احمد ؛  .
 .0118اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،

 عة ،الموصل:مطابع جاممناهج البحث العلمي في التربية الرياضيةمجيد، ريسان خريبط؛
 .0988الموصل،

  ؛ منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة نصيف ، محسن علي
،) رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، باختبارات كوبر لحكام كرة القدم

0111 .) 
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