التمايز واإلسهام النسبي لبعض الدالالت البيولوجية والبدنية المهارية
لالعبي مسابقة القتال الوهمي (الكاتا) المميزين وغير المميزين كمحدد
لالنتقاء والتصنيف برياضة الكاراتيه.
===========
مقدمة الدراسة وأهميتها:
إن احتماالت وصول الناشئ إلى المستويات العليا في المجال الرياضي التخصصيي تصيبذ تات
فعالية إتا أمكن من البداية االنتقاء للناشئ ،وتوجيهه إلى نوع النشاط – المسابقة – الرياضي
التي يتالءم مع استعداداته وقدراتيه المختلةية ،والتنبيف وفقيا س لوسيم والمعيايير العلميية بميد
تأثير عمليات التدريب والممارسة على اإلنماء والتطوير لتلك االستعدادات والقيدرات المختلةية
بطريقة فعالة تمكن الالعب من تحقيق التقدم المستمر في نشاطه الرياضي.
واالنتقاء المدروم يجب أن يرتكز على اليدالالت البيولوجيية لالجسيمية والوييةييةل والبدنيية
والنةسية حيث أنه عملية متشعبة االتجاهيات تتطليب تييافر جمييع النتياوص للوصيول إليى هيدف
وت وجيه الالعب للنشاط أو المسابقة التي يتالءم إمكاناته معها ،وهتا يساهم فيي تقيديم نميوت
جيييد لالنتقيياء والتصيينيف للناشييوين مسييتقبالس فيصييبذ الالعبييين المميييزين هييم النمييوت المالوييم
لتحديد معايير االنتقاء والتصنيف.
ويتةق الباحث مع الرأي التي يشير إلى أنه بصرف النير عين الجيدل القياوم لتحدييد المحيددات
والعناصر األساسية التي يجب مراعاتها عند االنتقاء واالختيار لالعبيي أي نشياط رياضيي في ن
هناك بعض جوانب االتةاق في اآلراء المرتبطة بتلك والتي تحدد في بعض النقاط الهامة ،حيث
أن وصول الالعبيين إليى مسيتو مرتةيع نسيبيا س ييدل عليى اميتالكهم لقيدرات وإمكانيات تيفهلهم
لتلك التميز في النشاط ،وتجعل بينهم قدرا س من التقارب والتجانم مما يجعلهم مميزين يمثليون
نموتجا س نستمد منه المحددات والعناصر األساسية والهامة لعملية االنتقاء والتصنيف.
وتعتبر رياضة الكاراتيه  Karate Sportمن الرياضات القتالية التنافسية والتي تتمييز بأنهيا
تات مواقف لعب متغيرة تيهر من خالل يروف مةاجوية ،مميا يتطليب مين الالعيب ردود أفعيال
حركية متعددة ومتنوعة تتمثل في استخدام أساليب الدفاع والهجوم باإلضافة لتحركات القدمين
وأوضاع االتزان ،وجميعها أساليب غير متكررة يغلب عليها العمل الديناميكي – الحركي – في
أغلب ثواني المباراة.
مع دوام األداء السريع لةترات طويلة وتلك من أجل إحراز التةوق على المنافم.
ورياضة الكاراتيه مثلها مثل أي رياضة لها مسابقات متعددة ،ولكل مسابقة خصاوصيها فهنياك
مسييابقة القتييال الةعلييي (الكوميتييه –  )Kumiteومسييابقة القتييال الييوهمي (الجمليية الحركييية

لالكاتيييال –  ،) Kataباإلضيييافة إليييى وجيييود بطيييوالت داخيييل المسيييابقة الواحيييدة منهيييا الةيييردي
والجماعي يشترك خاللها البنين والبنات كالس على حده.
وخالل مسابقة القتال الوهمي يفدي الالعب أو الالعبة الجملة الحركية الدولية لالكاتال ،وهيي
عبييارة عيين سلسييلة متتالييية ميين األسيياليب الدفاعييية والهجومييية المتمثليية فييي الصييدد واللكييم
والضرب والركل واإللقاء في اتجاهات وسرعات متباينة ،مع توجييه تليك إليى مسيتويات ثالثية
ميين جسييم منييافم أو مجموعيية ميين المنافسييين الييوهميين ،مييع اتخييات أوضيياع إتييزان مختلةيية
ومتعددة واالحتةاي بالنسق الدولي لوداء المتعارف عليه.
وبالرغم من تواجد خمم مدارم أساسية في رياضة الكاراتيه تتدر تحيتهم حيوالي خمسيون
جملة حركية دولية (كاتا) يفدي الالعب منها خالل المسابقة وفقا س لمواد القانون الدولي ،جملية
حركييية إجبارييية (شيييتاي – كاتييا  )Shitei – Kataوجمليية حركييية اختيارييية (تييوكي – كاتييا
 ،)Tokui – Kataإال أن تلك المدارم جميعها بالجمل الحركية المصنةة دوليا س تتبع أسلوبين
أساسيييان للكاراتيييه نشييأ كييل منهمييا بصييورة منةصييلة واسييتخدام فلسييةة خاصيية بييه سييواء فييي
أسيلوب األداء أو فيي طرييق التيدريب ،األسيلوب األول هيو شيوري ( )Shorei Styleويعتميد
عليى الحركييات واألسيياليب الدفاعييية والهجوميية المتميييزة بانسيييابية األداء والمةاجويية الحركييية
نسبياس ،مع اسيتخدام األوضياع األساسيية الضييقة التيزان مثيل لسانشيين – داشيي Sanchin-
Dachiل ،لشيكو – داشي Shiko-Dachiل واستخدام السرعة بنسبة أكبر مين القيوة خيالل
أداء الجملة الحركية التي تنتمي لهتا األسلوب ،أما األسلوب الثاني شورين ()Shorei Style
ويعتمييد علييى األداء ميين خييالل انسييياب الحركيية والتنيياوب بييين السييرعة والييبطء خييالل األداء
لوساليب الدفاعية والهجومية ،وتحقيق التزامن من حييث درجية القيوة والسيرعة المتمثيل فيي
اإليقاع الحركي للجملة الحركية ككل مع اتخات الالعب المفدي لووضاع األساسية الواسعة مثل
لزينكوتسو – داشييZenkutus-Dachi ،ل ،لكوكوتسيو – داشييKokutsu-Dachi ،ل،
لكيبا – داشيKiba-Dachi ،ل.
وير الباحث كمخطط لوحمال التدريبية لالعبي منتخب إسيكندرية للكاراتييه وعضيو فيي لجنية
الكاراتيه التقليدي باالتحاد المصري وحكم أيضاس ،أن توافر المعرفة حول أهم مميزات الالعبيين
يمثل مدخالس مناسب لتقويم مد صالحيتهم لممارسية نشياط رياضيي تخصصيي وبالتيالي يمكين
توجيه عملية االنتقاء والتصنيف ،وبالرغم من االهتمام المتزايد للدراسات والبحوث التطبيقيية
فييي مجييال الرياضيية القتالييية عاميية ورياضيية الكاراتيييه خاصيية ،إال أن مسييابقة القتييال الييوهمي
(الكاتيييا –  ) Kataوبيييالرغم مييين أهميتهيييا كأحيييد اليييدعاوم األساسيييية للهيكيييل البنييياوي لرياضييية
الكاراتيه ،وأحيد المسيابقات الحاصيدة للمييداليات فيي البطيوالت الدوليية واإلقليميية ،إال أنهيا ليم

تحيييى فييي حييدود علييم الباحييث بدراسيية تحييدد الييدالالت البيولوجييية والبدنييية المهارييية الخاصيية
لالعبي القتال الوهمي بشكل عام وإسهامها في مستو الجمل الحركية األكثر استخداما س بشيكل
خاص ،حيث أن االنتقاء والتصنيف حاليا س مبني على العيين الخبييرة للحكيم عليى مسيتو األداء
المهاري مما يسمذ لوهواء الشخصية بالتدخل في االنتقاء والتصينيف دون تيدعيمها باألسيم
العلمية ،ليتا تعتبير تليك الدراسية فيي حيدود عليم الباحيث األوليى مين نوعهيا فيي مجيال االنتقياء
والتصيييني ف لالعبيييي مسيييابقة القتيييال اليييوهمي (الكاتيييا) التيييي تبحيييث فيييي مضيييمونها اليييدالالت
البيولوجييية والبدنييية المهارييية المميييزة لالعبييي المسييتو األول تخصييص قتييال وهمييي ومييد
اإلسييهام النسييبي لتلييك الييدالالت فييي المسييتو األداء الحركييي المهيياري للجمييل الحركييية األكثيير
استخداما س كالس على حده وهتا يوضذ األهمية التطبيقية لهته الدراسة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 التعرف على بعض الدالالت البيولوجية والبدنية المهارية المفدية للتةوق فيي مسيابقة
القتال الوهمي (الكاتا) برياضة الكاراتيه من خالل تحليل التمايز بيين العبيي المسيتو
األول لالمميزينل والمستو الثاني لغير المميزينل.


التعرف على فعالية استخدام الدالة المميزة بين العبي مسابقة القتال الوهمي (الكاتيا)
برياضيية الكاراتيييه المسييتو األول والثيياني فييي بعييض الييدالالت البيولوجييية والبدنييية
المهارية كمحدد لالنتقاء والتصنيف.



التعرف على اإلسهام النسبي للدالالت البيولوجية والبدنيية المهاريية المستخلصية فيي
مستو األداء الحركي المهاري للجمل الحركية الدولية (بصاي .داي – كاتا ،جيون –
كاتا ،إمبي – كاتا ،كانكو .داي – كاتيا ،جوجييو – شيهيو .شيو – كاتيا) لالعبيي القتيال
الوهمي المميزين قيد الدراسة.



محاولة التوصل إلى معادالت تنبئ بمستو األداء الحركي المهاري لكل جملة حركية
دولييية (الكاتييا) ميين أسييلوبي شييورين وشييوري قيييد الدراسيية لييد الالعبييين المميييزين
لالمستو األولل.

تسافالت الدراسة:
 ما هي اليدالالت البيولوجيية والبدنيية المهاريية التيي تمييز العبيي المسيتو األول عين
الثاني في مسابقات القتال الوهمي (الكاتا) برياضة الكاراتيه؟


ما هي نسبة فعالية استخدام الدالة المميزة بين العبي مسابقة القتال الوهمي (الكاتيا)
برياضة الكاراتيه المستو األول عين الثياني فيي بعيض اليدالالت البيولوجيية والبدنيية
المهارية المميزة كمحدد لالنتقاء والتصنيف؟



هل تحديد األهمية النسبية للدالالت البيولوجية والبدنيية المهاريية الخاصية بكيل جملية
حركييية دولييية يسييهم فييي توجيييه عمليتييي االنتقيياء والتييدريب لالعبييي القتييال الييوهمي
(الكاتا) برياضة الكاراتيه؟



هييل ترتيييب األهمييية النسييبية للييدالالت البيولوجييية والبدنييية المهارييية يتغييير بيياختالف
متطلبات كل جملة حركية دولية (الكاتا) قيد الدراسة؟

المصطلحات المستخدمة في الدراسة:
 القتال الةعلي لالكوميته – Kumiteل:
هييو منازليية فييي زميين محييدد بييين العبييين متكييافوين فييي الدرجيية – مسييتو الحييزام – والييوزن
والمرحلة السنية ومن نةم النوع يحاول كل منهما إحباط محاوالت اآلخر مع الهجوم لتسجيل
النقاط وتلك باستخدام األطراف لالتراعين واليرجلينل فيي المنياطق المصيرل خاللهيا بيالهجوم
والتسديد داخل إطار مواد قانون رياضة الكاراتيه.
 الجملة الحركية الدولية لالكاتا – Kataل:
هي سلسلة لميزيص مين األداء الحركيي لوسياليب الدفاعيية والهجوميية يفديهيا العيب أو العبية
بتسلسل مقنن دوليا س ضد مجموعة من المنافسين الوهميين وتلك في اتجاهات مختلةة وسيرعة
وقوة متباينة وفقا س للموقف.
 الجملة الحركية لبصاي – دايBassai-Dai ،ل:

معنى اسمها لمحطم القلعةل وتتميز باستخدام لشوتو – وازال سيف الييد باإلضيافة للحركيات
السييريعة والييدفاعات كبيييرة المييد التييي تييدخل فييي أعميياق المنييافم وإسييقاطه علييى األرض
والقضاء عليه ،تتكون من  47أسلوب دفاعي وهجومي وزمن أداوها  60ثانية.
 الجملة الحركية لجيونJion ،ل:
واسمها مين أصيل صييني عين معبيد يسيمى لجييون – جييل وهيو أول المعابيد التيي انشيأ فييه
رياضة الكاراتيه ،وتمت ممارستها ألول ميرة فيي قريية تياموراي ،وتتمييز باألسياليب الدفاعيية
والهجومييية تات قاعييدة ارتكيياز كبيييرة مييع تبيياين السييرعة والقييوة المسييتخدمة ،تتكييون ميين 54
أسلوب دفاعي وهجومي وزمن أداوها  90ثانية.
 الجملة الحركية لإمبيEmpi ،ل:
ومعنى اسمها لطيران السنونول أو لالعصةور المحلقل وهي من الجمل الحركيية التيي تتمييز
باألسيياليب الدفاعييية والهجومييية القوييية السييريعة وكييتلك البطيويية مييع االلتحييام وإلقيياء الخصييم
وامتصاص حركات القةز عند الهبوط ،تتكيون مين  43أسيلوب دفياعي وهجيومي وزمين أداوهيا
 60ثانية.
 الجملة الحركية لكانكو – دايKunku-Dai ،ل:
معنى اسمها لالنير إلى السماءل وهي من الجمل الحركية الطويلة واإلجباريية فيي البطيوالت،
وتتميز باألساليب الدفاعية والهجوميية القويية واسيتخدام سييف الييد وكيتلك زوكيي – وازا أي
أسلوب الضرب ،جيري – وازا أسلوب الركيل خيالل اتجاهيات كثييرة ليتا فهيي مليوية باألسياليب
وعددها  65أسلوب وزمن أداوها  120ثانية.
 الجملة الحركية لجوجيوشيهو – شوGojushiho-Sho ،ل:
معنى اسمها ل 54خطوة صغر ل وأطلق عليها اسم لهوتاكول ويعني عصةور نقيار الخشيب،
وتلييك لتشييابه حركاتييه بأسيياليب الهجييوم فييي تلييك الجمليية الحركييية ،وتتميييز الجمليية باسييتخدام
أساليب متعددة ما بين قاعدة ارتكاز كبيرة وصغيرة ميع توقييت أحيانيا س بطيئ ميع تبياين درجيات
القوة والسرعة المستخدمة عن أداء أساليب الدفاع والهجوم التي يبلغ عيددها  65وتيفدي فيي
زمن قدره  120ثانية.
اإلجراءات المتبعة خالل الدراسة:
منهص الدراسة :استخدام المنهص الوصةي المسحي وتلك لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
مجاالت الدراسة:

المجييال البشييري والعينيية :العبييي رياضيية الكاراتيييه المشييتركين ببطوليية منطقيية اإلسييكندرية
والجمهورية لمسابقة القتال الوهمي لالجملة الحركية الدوليةل مستو الدرجة األولى – فوق
 18سيينة للموسييم الرياضييي 1999/98م ،تييم اختيييار عينيية الدراسيية بالطريقيية العمدييية وفقييا س
للشروط اآلتية:
أن يكون الالعب حاصل على الحزام األسود الثاني كحد أدنى.
أن يبلغ العمر التدريبي لالعب بالدرجة األولى ثالث سنوات كحد أدنى.
أن يكون الالعب لم يتعرض لإلصابة خالل المباريات بالمسابقة.
أن يكون الالعب قد وصل لدور ما قبل النهاوي بالمسابقة كحد أدنى لالختيار.
أن يكون انضم لمعسكر وتجارب تصةيات المنتخب للموسم .1999/98
وقد بلغ قيوام العينية للدراسية  21العيب ،حييث بليغ المتوسيط الحسيابي للعمير الزمنيي 20.71
بانحراف معياري  1.06 ±تم تقسيمهم إليى ثيالث مجموعيات حييث المجموعية األوليى تحتيوي
على العبي القتال الوهمي تو المسيتو األول وهيم الحاصيلون عليى المركيز األول إليى الثيامن
في بطولية منطقية اإلسيكندرية أو الجمهوريية وانضيموا لمعسيكر المنتخيب وقيد بليغ قيوامهم 8
العييب ،المجموعيية الثانييية وتحتييوي علييى العبييي القتييال الييوهمي تو المسييتو الثيياني وهييم
الحاصييلون علييى المركييز التاسييع إلييى السييادم عشيير ولييم ينضييموا لمعسييكر المنتخييب وقييد بلييغ
قوامهم  7العب ،بينما المجموعية الثالثية وتحتيوي عليى العبيي القتيال اليوهمي غيير مصينةين
وقييد بلييغ قييوام العينيية  6العييب ،وتييم اختيييار العبييي المجموعيية الثالثيية بهييدف التأكييد ميين نسييبة
النجال للمتغيرات المستخلصة من الدراسة كمحددات لالنتقاء والتمييز لالعبيي القتيال اليوهمي
برياضيية الكاراتيييه ،وقييد اسييتخدم المجموعيية الييثالث ميين العينيية خييالل خطييوات تنةيييت المرحليية
الثانية من الدراسة ،بينما استخدم المجموعة األولى فقط خيالل خطيوات تنةييت المرحلية الثالثية
للدراسة.
المجال الجغرافي والزمني:
نةييتت إجييراءات القياسييات بأميياكن تييدريب المنتخييب بالصييالة المغلقيية بمركييز تييدريب المنتخبييات
ب ستاد اإلسكندرية والصالة المغلقة بنادي مويةي محافية اإلسكندرية وتليك خيالل الةتيرة مين
 1998/12/5إلى  ،1998/12/24ما بين الساعة  5عصرا س إلى  7مساء يوم بعد يوم.
القياسات والمعادالت المستخدمة في الدراسة:
أوالس :المتغيييرات الجسييمية :واشييتملت علييى األطييوال واألعييراض والمحيطييات والييوزن ،وقييد تييم
القيام وفقا س للنقاط التشريحية وأسلوب القيام الموضذ بالمراجع.

ثانييياس :المتغيييرات الوييةييية والبيوكيمياوييية :واشييتملت علييى متغيييرات تييم قياسييها باألسييلوب
المباشر والبعض اآلخر باألسلوب غير المباشر حيث تم قيام معدل ضربات القلب ،ضغط اليدم
الشرياني ،السعة الحيوية ،زمن كتم النةم ،عدد كرات الدم الحمراء ،عدد كرات الدم البيضاء،
نسبة تركيز الهيموجلوبين بالدم ،نسبة تركيز إنيزيم لكتيات ديهييدروجينيز ،نسيبة تركييز إنيزيم
كرياتين فسيةوكينيز ،وتليك باألسيلوب المباشير ،بينميا تيم القييام باألسيلوب غيير المباشير مين
خييالل معييادالت لكييل ميين مفشيير اسييتهالك عضييلة القلييب لوكسييجين ،كةيياءة الجهيياز الييدوري
التنةسييي ،النييبض األوكسييجيني ،حجييم الييدم المييدفوع ،معامييل التحمييل الحيييوي ،الحييد األقصييى
السييتهالك األكسييجين المطلييق ،السييعة الحيوييية النسييبية ،الحييد األقصييى السييتهالك األكسييجين
النسبي ،مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي.
ثالثاس :البدنية المهارية الخاصة :اشتملت على المتغيرات اآلتية القوة المميزة بالسرعة وتحميل
السييرعة وتحمييل القييوة باسييتخدام األداء الحركييي المهيياري للكميية المسييتقيمة األمامييية الطويليية
 Oi-Zukiواللكميية المسييتقيمة األمامييية المقابليية  Gyaku-Zukiوالركليية األمامييية Mae-
 Geriحيث تمثل أغلب األساليب المكونة للهيكل البناوي للجمل الحركية قيد الدراسية وفقيا س لميا
أيهره التحليل للمراجع المتخصصية .كميا أن لهيا اختبيارات تات معيامالت علميية عاليية يمكين
االعتماد عليها في القيام.
رابعاس :مستو األداء المهاري للجملة الحركية :تم التقييم للمستو من خالل لجنة مين الحكيام
معتمدة من االتحاد المصري للكاراتيه واستخدام مواد ومعايير التحكيم الواردة بالقانون الدولي
لرياضة الكاراتيه.
التجربة األساسية :وقد تمت على ثالث مراحل أساسية وهي:
المرحلية األوليى :بهيدف اختييار الجميل الحركيية لالكاتيا – Kataل قييد الدراسية وتحديييد راء
المراجييع التييي تناولتهييا ميين حيييث التحليييل الكمييي والكيةييي لييوداء والتوقيييت الزمنييي لييوداء
واتجاهات ومسار األداء أيضاس ،والنواحي الوييةية الخاصة بها ،وكتلك أسلوب األداء للكاراتيه
التقلييييدي التيييي تتبعيييه وفقيييا س للميييدارم المختلةييية ،كيييتلك التحلييييل ليييبعض البطيييوالت الدوليييية
والجمهورية للموسم 1999 – 98م ،وتم بناء على ميا سيبق اختييار الجميل الحركيية لبصياي.
داي – كاتال ،لإمبي – كاتال ،لكانكو .داي – كاتال ،لجوجيوشيهو .شو – كاتال ،وهي تمثل
أسلوب شورين بينما لجيون – كاتال وهيي تمثيل أسيلوب شيوري ،باإلضيافة ألنهيا مين الجميل
الحركية لالكاتال اإلجبارية خالل المسابقات للمرحلة السنية قيد الدراسة ،وكتلك ضمن ترقيات
الحزام األسود وتميزها بصةة العمل الهيواوي والالهيواوي خيالل األداء الحركيي واليتي يتيراول

زمن أداوه ما بين  60إلى  120ثانية وعدد أساليب دفاعية وهجومية وأوضياع اتيزان يتيراول
عددها ما بين  43إلى  65أسلوب.
المرحلة الثانية :بهدف التوصل لإلجابة على التسافل األول والثاني للدراسية وتحقييق أهيدافها
األول والثاني.
المرحلة الثالثة :بهدف التوصل لإلجابة على التسافل الثالث والرابع للدراسة وتحقييق أهيدافها
الثالث والرابع.
أساليب المعالجة اإلحصاوية المستخدمة:
تمييت المعالجيية اإلحصيياوية بوحييدة الحاسييب اآللييي بكلييية التربييية الرياضييية للبنييين – جامعيية
اإلسييكندرية بواسييطة حزميية البييرامص اإلحصيياوية  SPSSإليجيياد اآلتييي :المتوسييط الحسييابي،
االنحراف المعياري ،اختبار ويلكز لمبادا للةروق ،اختبارلفل األحادي للةروق ،أسلوب تحليل
التمييايز المتعييدد ،االرتبيياط المتعييدد ،االنحييدار الجزوييي ،الخطييأ المعييياري لمعادليية التنبييف ،قيميية
القاطع ،معامل التغير المووي.
عرض النتاوص ومناقشتها:
* المرحلة الثانية :عرض نتاوص تحليل التمايز ومناقشتها:
ومن بيانات جدول ()3 ،2 ، 1الخاصة بقيم المتوسيط الحسيابي واالنحيراف المعيياري واختييار
ويلكيز لمبييادا وكيتلك اختبييار لفل األحيادي للمتغيييرات البيولوجيية والبدنييية المهاريية الخاصيية
لالعبي رياضة الكاراتيه تخصص مسابقة القتال الوهمي – الجملة الحركية لالكاتا – Kataل
توي المسييتو األول والثيياني ،والمطبييق عليييهم أسييلوب تحليييل التمييايز

Discriminate

 Analysisيتضييذ تةييوق العبييي القتييال الييوهمي – الجمييل الحركييية لالكاتييال توي المسييتو
األول في قيم المتغيرات البيولوجيية لالجسيمية والوييةيية والبيوكيمياوييةل والبدنيية المهاريية
الخاصية ،وعنيد المقارنية اإلحصياوية بيين العبييي المسيتويين األول والثياني فيي قييم المتغيييرات
البيولوجييية والبدنييية المهارييية الخاصيية عييين طريييق اسييتخدام اختبييار ويلكييز لمبيييادا و لفل
األحادييية لبيييان معنوييية الةييروق بييين العبييي رياضيية الكاراتيييه تخصييص قتييال وهمييي – الكاتييا،
اتضيذ بالنسييبة لقيييم المتغيييرات الجسييمية جييدول ( )1وجييود فييروق بينهمييا داليية إحصيياوية عنييد
مستو  0.05في قيم الوزن ،محيط الكتةين ،عرض المرفق ،عرض رسغ القدم ،طول السياق
لصالذ العبي توي المستو األول بينما لم تيهر أي داللة إحصاوية للةيروق المتحصيل عليهيا
لباقي المتغيرات الجسمية.
وبالنسبة لقيم المتغيرات الوييةية والبيوكيمياوية جدول ( )2فقيد وجيدت فيروق دالية إحصياوية
عند مستو  0.05بين الالعبيين فيي جمييع قييم المتغييرات الوييةيية لصيالذ العبيي المسيتو

األول ،عدا قييم كيالس مين متغيير مسيتو الكةياءة الوييةيية للجهياز العصيبي المركيزي والكةياءة
للجهيياز الييدوري التنةسييي لييم تيهيير دالليية للةييروق المتحصييل عليهييا عنييد مقارنيية قيييم العبييي
المسييتو األول والثيياني ،إال أن وجييدت فييروق داليية إحصيياوية عنييد مسييتو  0.05لقيييم جميييع
المتغيرات البيوكيمياوية عند مقارنة العبيي المسيتويين األول والثياني وجميعهيا لصيالذ العبيي
القتال الوهمي – لالكاتال توي المستو األول.
وأيضيا س بالنسييبة لقيييم المتغيييرات البدنييية المهارييية الخاصيية جييدول ( )3فقييد وجييدت فييروق داليية
إحصاويا س عند مستو  0.05عند مقارنة العبي المستو األول والثاني وكانت جميعهيا لصيالذ
العبييي المسييتو األول ،ولكيين لييم تيهيير دالليية للةييروق عنييد مقارنيية العبييي المسييتو األول
والثاني ببعضهما في قيم تحمل السرعة للركلة األمامية اليسر .
وير الباحث أن تلك البيانيات الخاصية بجيدول ( )3 ،2 ،1تشيير إليى أن هيته القييم للمتغييرات
البيولوجية والبدنية المهارية الخاصية قيد ال تكيون سيببا س فيي تمييز العبيي المسيتو األول عين
الثاني في رياضة الكاراتيه تخصيص قتيال وهميي – لالكاتيال ،وأن النتياوص السيابقة تشيبه إليى
درجيية كبيييرة مييا توصييل إليييه بعييض الدارسييين فييي كثييير ميين الدراسييات والبحييوث السييابقة فييي
رياضيية الكاراتيييه تخصييص قتييال فعلييي – الكوميتييه – Kumite Competitionل أو فييي
رياضات أخر  ،والتي استخدمت فيها اختبار لتل الةروق بين العينات البسيطة ،وهو أسلوب
إحصاوي بسيط وال يتةق مع هدف الدراسات السابقة في تحديد أهيم المتغييرات واليدالالت التيي
تميز العبي المستو األول لالعاليل عن باقي العبي المستويات المختلةة األخر .
كما ير الباحث أن الةوق التي يهرت من خالل بيانات جيدول ( )3 ،2 ،1بيين العبيي رياضية
الكاراتيه تخصص قتال وهمي لالكاتال توي المستو األول والثاني قد ترجيع إليى الخصياوص
والممييزات العامية لالعبيي رياضية الكاراتيييه دون أي تيأثير عليى التةيوق أو التخصصيية داخييل
مسابقتها كرياضة فردية ،كما يمكن أن تكيون الةيرق التيي يهيرت راجعية إليى عواميل الصيدفة
والتييأثير المتييداخل والمتبيياين بييين قيييم المتغيييرات البيولوجييية والبدنييية المهارييية الخاصيية مييع
بعضها البعض ،وهتا ال يقود أو يوجه إلى تحديد أسم االنتقاء والتصنيف بشكل قاطع ومحدد
للمتغيييرات والييدالالت البيولوجييية لالجسييمية والوييةييية والبيوكيمياويييةل والبدنييية المهارييية
الخاصة المميزة لالعب رياضة الكاراتييه توي المسيتو األول سيواء بصيورة عامية أو بشيكل
أكثر تخصصية لالعبي القتال الةعلي لالكوميتهل ،والعبي القتال الوهمي لالكاتال ،ويتةق تليك
مع ما أشار إليه كل من.
ولما كانت هته الةروق لها ما يبررها علميا س بشكل فيردي لكيل متغيير عليى حيده وهيتا ال يحيدث
فييي الواقييع التطبيقييي النتقيياء وتييدريب العبييي رياضيية الكاراتيييه ومسييابقاتها المختلةيية وخاصيية

مسابقة القتال الوهمي لالكاتال ،والتي لها أساليب مختلةة في أداوهيا وفقيا س لمدارسيها ونشيأتها
الةلسةية ،حيث العب القتال الوهمي لالجملة الحركيية – الكاتيال يقيوم بياألداء داخيل المسيابقة
متضمنا س التةاعل بين كل المتغيرات والدالالت معاس ،حيث أن الدراسة لكل متغير على حده مجرد
افتراضييات نيرييية ال يمكيين تييدعيمها ميين خييالل المجييال التطبيقييي ،ممييا سييبق ييير الباحييث أن
يستخدم في دراسته أسلوب تحليل التمايز بين قيم المتغيرات لكل مين العبيي المسيتويين األول
والثيياني حيييث أنييه أحييد أسيياليب التحليييل اإلحصيياوي لمتغيييرات متعييددة ويعتمييد علييى اإلحصيياء
المتعدد ،ويستخدم في إيجاد أحسن توليةه خطية لمجموعة من المتغيرات والدالالت يكيون لهيا
القدرة على التمييز بين مجموعتين أو أكثر من الالعبين ألعلى درجية ممكنية مين الدقية بشيكل
مركب وتراكمي يتالءم مع طبيعة األداء الةعلية التطبيقية داخل إطار المسابقة.
يتضييذ ميين بيانييات جييدول ( )4والخيياص بتحليييل التمييايز التزايييدي لترتيييب المتغيييرات الخاصيية
حسب أهميتها في اإلدخال ثم اتجاههيا وقيمية اختبيار ويلكيز لمبيادا لإلضيافة ومعنويية اإلضيافة
لكل المتغيرات الجسمية والوييةية والبدنيية المهاريية الخاصية وجيود  10متغييرات تكيون معيا س
توليةه يمكن من خاللها التمييز بيين العبيي المسيتويات المختلةية ،وقيد اسيتخدم تحلييل التميايز
كأسييلوب إحصيياوي للوصييول إلييى أفضييل نمييوت ميين المتغيييرات يييفدي إلييى إيهييار التمييايز بييين
العبي المستويين تبعا س لمحك معين ،ومن خالل استخدام طريقية إدخيال المتغييرات عليى مراحيل
مع تطبيق اختبار ويلكز لمبادا لليتحكم فيي مراحيل اإلدخيال أمكين والتوصيل إليى أحسين توليةية
منها تات داللة إحصاوية ويتةق تلك مع أشار إليه كل من.
وقد استخلص  10متغيرات وتلك من إجراء  10خطوات منها  2متغير جسمي مميز 6 ،متغير
وييةية مميز 2 ،متغير بدني مهاري خاص مميز وتلك كأحسن توليةية خطيية لهيته المتغييرات
لها القدرة على التمييز بين العبي رياضة الكاراتيه تخصصي القتال الوهمي لالجملة الحركيية
– الكاتييال ويتضييذ أن أهييم المتغيييرات حسييب ترتيبهييا فييي اإلدخييال هييي (معييدل ضييربات القلييب،
مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي ،القوة المميزة بالسيرعة للكمية المسيتقيمة
األمامية الطويلة ال يسر  ،تحمل السرعة للكمة المستقيمة األمامية المقابلية اليمنيى ،زمين كيتم
النةم ،مفشر استهالك عضلة القلب لوكسجين ،طيول الطيرف السيةلي ،محييط الكتةيين) وهيي
متغيييرات داليية علييى الحاليية البيولوجييية والبدنييية المهارييية الخاصيية لالعييب رياضيية الكاراتيييه
تخصص قتال وهمي بشكل عام.
ويتض يذ ميين خييالل تحليييل الجمييل الحركييية الدولييية األكثيير اسييتخداما س خييالل البطييوالت الدولييية
واإلقليمييية والمحلييية وكييتلك االسترشيياد بييبعض المراجييع التييي تناولييت خصيياوص األداء للجمييل
الحركية وأهمها أن خالل مسابقة القتال الوهمي لالجمل الحركية – الكاتال يتطلب من الالعيب

المنافسة طول اليوم وما يشمله من أدوار تصةيه وقبل نهاوي والنهاوي مع االلتزام بأداء جميل
حركية – الكاتا – مقننة إجباريا س على المستو األول ،وتليك مين حييث تسلسيل أداوهيا الحركيي
وإيقاع سرعة والقوة متباين ألداء أساليبها الدفاعية والهجومية في اتجاهات مختلةة ،وأن أي
خلييل فييي التقنييين الييدولي لييوداء يعييرض الالعييب للجييزاءات التييي قييد تصييل إلييى الخييرو ميين
المسييابقة ،وهييتا يشييير إلييى يهييور المتغييير البييدني المهيياري القييوة المميييزة بالسييرعة الخيياص
باللكمييات  ،Punchesوأن تكييرار األداء فييي اتجاهييات مختلةيية وفتييرات ومواقييف كثيييرة داخييل
إطار الجملة الحركية المفداه قيد يكيون مصيدر يهيور متغيير تحميل السيرعة الخياص باللكميات
أيضيا س حيييث أن الهيكييل التكييويني للجمييل الحركييية يعتمييد فييي أكثرهييا علييى اللكمييات سييواء باليييد
الواحدة أو باليدين معاص وتلك من خالل مواقف مختلةة وأوضاع اتزان متنوعة داخل الجملة
الحركية الواحدة ويتةق تلك مع أشار إليه.
كمييا اتضييذ أ ن أداء الجمييل الحركييية يتطلييب ميين الالعييب ردود أفعييال حركييية متعييددة ومتنوعيية
تتمثل في استخدام أساليب الدفاع والهجوم باإلضافة لتحركيات القيدمين وإيهيار تةهيم وتصيور
األداء الةعلي لوساليب وجميعها يغلب عليها العمل الديناميكي في أغلب ثيواني األداء ميع دوام
األداء السييريع فييي أغلييب أزمنيية أداء الكاتييا ،وهييتا يوضييذ يهييور المتغيييرات الوييةييية كأحييد
المتغيرات األساسية للتمييز لالعبيي رياضية الكاراتييه تخصيص قتيال وهميي لالكاتيال حييث أن
المتخصص في مسابقات القتال الوهمي لالكاتال من الضرورة أن يتمتع بمستويات عاليية مين
الكةاءة الوييةية والتي تدل على تكيف أجهزة الحيوية – البيولوجيةل مع متطلبيات المنافسية.
كمييا أن كةيياءة الجهيياز الييدوري والتنةسييي العصييبي يبنييى عليهييا تطييوير قييدرات العييب رياضيية
الكاراتيييه الوييةييية والبدنييية والتييي تيينعكم علييى أداوييه خييالل البطييوالت حيييث أنهييا متطلبييات
أساسييية يجييب أن يركييز عليهييا المييدربين بعييد التطييورات التييي اسييتحدثت علييى نيييام المباريييات
وأسيياليب األداء فييي الةتييرة األخيييرة  1997م إلييى  1999م ،ويتضييذ تلييك فييي يهييور أهمييية
المتغيرات معدل ضربات القلب ومستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي وزمن كتم
النةم ومفشير اسيتهالك عضيلة القليب لوكسيجين وحجيم اليدم الميدفوع والنيبض األوكسيجيني
وجميعهييا ميين المفشييرات الهاميية التييي تييدل علييى كةيياءة الجهيياز العصييبي والتنةسييي والييدوري
لالعييب ومييد تكيةهييا  Adaptetionمييع متطلبييات المنافسيية واألداء خاللهييا للجمييل الحركييية
الدولية .ويتةق تلك مع ما أشار إليه كل من.
كما أيهر التحليل للجمل الحركية أنها تفدي في اتجاهات مختلةة ،كما أنها تتكيون مين أسياليب
دفاعية وهجومية وتحركات للقدمين متعددة ،لتا ف ن يهور متغير طول الطرف السةلي ومحيط
الكتةييين كمتغيييرات جسييمية تسيياعد فييي عملييية االنتقيياء والتصيينيف لالعبييي الجمييل الحركييية

لالكاتييال يرجييع لكثييرة التحركييات واألداء فييي مواقييف مختلةيية ومتعييددة االتجاهييات مييع إيهييار
الالعب لقدرته على األداء المتزن وتركيز القوة والسرعة المطلوبتين نحو الهدف المحدد ،كما
أنه يحتيا فيي بعيض الجميل أداء الوثيب مين فيوق الخصيم والهبيوط فيي وضيع قاعيدة ارتكيازه
صغيرة مع أداء أسلوب هجومي في نةم الوقت مميا يجعيل الالعيب يعتميد كثييرا س عليى الطيرف
السييةلي خييالل أداوييه واسييتغالله لقاعييدة ارتكيياز والييتحكم فييي وضييع مركييز الثقييل خييالل أداءاتييه
المهارية داخل إطار الجمل الحركية لالكاتال وهو ما أشار إليه كل من.
وبتلك أمكن اسيتخالص  10متغييرات لهيا أهميتهيا كيدالالت مسيببة لتميايز بيين العبيي مسيابقة
القتال الوهمي لالجمل الحركية – الكاتال برياضة الكاراتيه ،وتلك بمعامل ارتباط تجميعيي بليغ
 1.00وهو ارتباط عالي أد إلى استخالص نسبته  % 100من التباين المتجمع بين الحاالت.
ويتضذ من بيانات جدول ( )5أنه أمكن من خالل تلك المتغيرات العشر الوصول إليى أكبير قيدر
من التمايز بين العبيي مسيابقة القتيال اليوهمي ،لالجميل الحركيية الكاتيال تو المسيتويين األول
والثييياني برياضييية الكاراتييييه ،كميييا أمكييين الوصيييول إليييى معيييادلتين للتنبيييف بوضيييع الالعيييب فيييي
المجموعة المميزة (المستو األول) أو غير المميزة (المستو الثاني) بناء على قياساته فيي
تلك المتغيرات العشر ،وإحد هته المعيادالت معياريية تعتميد عليى تحوييل اليدرجات الخيام إليى
درجات معيارية قبل تطبيقها للتغلب على وجود الثابت في المعادلة ،أما المعادلية األخير غيير
المعيارييية فيييمكن اسييتخدامها مباشييرة ميين الييدرجات الخييام ،ولتحديييد درجيية دقيية وصييحة داليية
التميييز فيي انتقياء وتصيينيف أفيراد العينية إلييى مسيتويين فقيد تييم مقارنية متوسيطاتهم والوسييط
المكييافئ لكييل ميين العبييي المسييتويين األول والثيياني ،وكييان تقسيييم الالعبييين علييى أسييام قييرب
قياسييياتهم فيييي المتغييييرات العشييير مييين الوسيييط المكيييافئ لالعبيييي المسيييتو األول واليييتي بليييغ
 191.18960أو العبي المستو الثاني وقد بلغ  218.50241وتلك بالمعادلة غير المعيارية.
واتضذ من بيانات جدول ( )6وبعد تطبيق المعادلة المستخلصة على عينة مين العبيي رياضية
الكاراتيه تخصص قتال وهمي لالجمل الحركية – كاتال ،أنها كانت تات ثالث مستويات لاألول
والثاني وغير مصنةينل إليجاد نسبة نجال المعادلة وقدرتها على االنتقياء والتصينيف لالعبيي
مسييابقة القتييال الييوهمي لالجمييل الحركييية – الكاتييال برياضيية الكاراتيييه ،فقييد وجييد نسييبة نجييال
للمعادلة وقيدرتها عليى االنتقياء والتصينيف قيد بلغيت  % 100وهيي نسيبة تشيير إليى االعتمياد
عليها خالل تلك العمليتين االنتقاء والتصنيف لالعبي الجمل الحركية لالكاتال بشيكل عيام وفقيا س
لما تفهلهم قياساتهم إليه وهو ما يدعم التخطيط لوحمال التدريبية واالرتقاء بمستو أداوهم.
وبتلك النتاوص تتحقق المرحلة الثانية من الدراسة والتيي تجييب عليى التسيافالت األول والثياني
واألهداف األول والثاني للدراسة.

المرحلة الثالثة:
عرض نتاوص اإلسهام النسبي للمتغيرات في مستو األداء الحركي المهاري لكل جملية حركيية
– كاتا – على حدة ومناقشتها.
يتضذ من بيانات جدول (من  7إلى  )16قيم االرتباط المتعدد ومعامل االنحدار الجزوي والخطيأ
المعييياري للمعادليية التنبووييية ،ودالليية إسييهام كييل متغييير ميين المتغيييرات البيولوجييية والبدنييية
المهارييية الخاصي ة فييي مسييتو األداء الحركييي المهيياري للجمييل الحركييية الدولييية قيييد الدراسيية
لبصيياي .داي – كاتيياBassai-Kata ،ل ،لجيييون – كاتيياJion-Kata ،ل ،لإمبييي – كاتييا،
Empi-Kataل ،لكانكو .داي – كاتاKanku.Dai-Kata ،ل ،لجوجيوشيهو .شو – كاتيا،
Gojushiho.Sho-Kataل على التوالي.
*بالنسييبة للجمليية الحركييية الدولييية لبصيياي – داي – كاتيياBassai- Dai- Kata ،ل تشييير
بيانات جدول ( ) 8 ،7أن هنياك سيتة متغييرات يهيرت لقييم لفل الخاصية بهيا داللية إحصياوية
معنوييية عنييد مسييتو  ،0.01وهييتا يشييير إلييى أنهييا األكثيير تييأثيرا س وإسييهاما س فييي مسييتو األداء
المهاري للجملية الحركيية الدوليية لبصياي .دايل ليد العبيي مسيابقة القتيال اليوهمي لكاتيال
برياضيية الكاراتيييه ،حيييث اتضييذ أن هنيياك ترتيييب لهييته المتغيييرات وفقيا س ألهميتهييا النسييبية لكييل
جملة حركيية لكاتيال عليى حيده مميا يشيير إليى تخصصيية االنتقياء والتيدريب ،وبيالنير لنتياوص
الجدول ( )8 ،7نجد أن حجم الدم الميدفوع قيد احتيل الترتييب األول فيي أهميية اإلسيهام للجملية
الحركية لبصاي .داي – كاتال ،وتلك نيرا س الحتيا العب رياضية الكاراتييه خيالل أداء الجملية
الحركية قيد الدراسة إلى كةاءة الجهاز الدوري المتمثل في حجم الدم الميدفوع إلميداد األنسيجة
والعضالت بحاجتها من األكسجين للحةاي على متطلبيات التمثييل وإنتيا الطاقية ،حييث الالعيب
خالل أداوه للجملة الحركية لبصاي .داي – كاتال ينةت أساليب دفاعية وهجومية بشيكل متكيرر
خالل اتجاهات ومسافات وارتةاعات متباينة مع تغير أوضاع جسمه والثبيات اللحييي بأوضياع
االتزان المختلةة ،مما يتطلب مقدرة عالية على توليد الطاقة األمر التي يحتاجه إلى كمية أكبير
من حجم الدم ويتةق تلك مع ما أشار إليه.
كمييا احتييل مسييتو الكةيياءة الوييةييية للجهيياز العصييبي المركييزي الترتيييب الثيياني فييي األهمييية
كمتغير له تأثير إيجابي على مستو األداء المهياري للجملية الحركيية لبصياي .داي – كاتيال،
ويرجع تلك على احتواء الجملة الحركية على سيبعة وأربعيون أسيلوب دفياعي وهجيومي يقيوم
الالعب بأداوهم وفقا س لنسق مقنن دوليا س مع الحةاي على معيايير األداء المثيالي إليى حيد ميا ،وميا
يحويه من تغيير أوضاع الجسم بشيكل سيريع خيالل زواييا دوران تبليغ ميا بيين  ْ 180،ْ 90ميع
االلتزام بالتسلسل الحركي لوداء ومتطلبات الحم حركية من تقيدير لليزمن والقيوة والسيرعة،

مع قدرة الالعيب عليى إيهيار االختييار اليدقيق ليردود األفعيال الحركيية وضيبط وتنيييم وتكييف
الوياوف الحيوية خالل األداء مما يشير احتيا الالعب لكةاءة عالية للجهاز العصبي المركزي
ويتةق مع تلك ما أشار إليه.
وقد احتل طول الطرف السةلي الترتيب الثالث في األهمية كمتغير له تأثير إيجابي على مستو
األداء المهياري للجملية الحركيية لبصياي .داي – كاتييال ،ويرجيع تليك ألداء الالعيب كثييرا س ميين
أسيياليب الييدفاع والهجييوم ميين خييالل التنييوع بييين أوضيياع االتييزان المختلةيية ،ممييا يتطلييب تحديييد
االرتةاع األمثل التي يتخته الالعب عند تنةيت تلك األساليب ،باإلضافة إلى تحركات القدمين في
االتجاهات المختلةة وعدم يهور التموجية لمسار نقطة مركز الثقل لالعب ويعتبر طول الطرف
السةلي من العوامل المحققة لما سبق ويتةق تلك مع ما أشار إليه.
ويتضذ من بيانات جدول ( )8 ،7أن معدل ضربات القلب قد احتل الترتييب الرابيع فيي األهميية
النسييبية كمتغييير مييفثر إيجابي يا س فييي مسييتو األداء المهيياري للجمليية الحركييية لبصيياي .داي –
كاتال وقد يرجع تلك لطبيعة الهيكل البناوي للجملة الحركية من حيث امتالكها إليقاع يتتبتب ما
بين االرتةاع واالنخةاض الشد العضلي خالل أداء األساليب الدفاعية والهجومية سواء بصورة
فردييية أو علييى شييكل موجييات تكتيكييية ،كمييا أن األداء المتكييرر لتلييك األسيياليب خييالل اتجاهييات
مختلةة وبسرعات وقوة متباينة وفقا س لييروف ومواقيف اللعيب ومتطلباتيه المةاجوية ،يسيتوجب
تزويد الالعب وأجهزته الحيوية باحتياجاتها مين األكسيجين وهيتا يتطليب كةياءة عاليية للجهياز
الدوري ومعدالت نشاط القلب واليدورة الدمويية لتوصييل وميد الالعيب باألكسيجين خيالل األداء
للجملة الحركية الدولية لبصاي .داي – كاتال ويتةق تلك مع ما أشار أليه.
والجملة الحركية لبصاي .داي – كاتال يغليب عليى هيكلهيا البنياوي تكيرار األداء خيالل مواقيف
متغيرة تتميز بالعمل الديناميكي وتلك فيي اتجاهيات مختلةية خيالل فتيرة دوام سيتون ثانيية مميا
يتطلب من الالعب مقدرة على التحمل الخاص خالل األداء مع االحتةاي ب يجابيته وعدم هبوطه
أو تغيير خصاوص األداء ،وهتا يةسر احتالل تحمل السرعة للكمة المستقيمة األمامية للترتيب
الخامم لوهمية كمتغير مفثر إيجابيا س على مسيتو األداء المهياري للجملية الحركيية لبصياي.
داي – كاتال ويتةق تلك مع ما أشار إليه.
كما يتضذ من بيانات جدول ( )8 ،7احتالل عرض الكتةين الترتييب السيادم لوهميية النسيبية
كمتغير يفثر على مستو األداء المهاري للجملة الحركيية ،ويرجيع تليك إليى اسيتخدام الالعيب
لعضالت منطقة الكتةين والصدر عند أداوه ألغلب األساليب الدفاعية والهجومية – لكم وضرب
وكسر – خالل الهيكل البناوي للكاتا ،باإلضافة إلى توجيه تلك األساليب األداوية لمنطقة شودان

 Chudanوالواقعة في نطاق محيط الكتةين والصدر مميا ييهير ألهميية هيتا المتغيير وتيأثيره
في األداء.
مما سبق يستخلص معادلة التنبف لمستو األداء الحركيي المهياري للجملية الحركيية لبصياي.
داي – كاتال وهي كاآلتي:
مستو األداء الحركي المهاري للجملة الحركية الدولية لبصاي .داي – كاتيال = + 17.723
( × 0.003-حجييم الييدم المييدفوع) ( × 0.011-مسييتو الكةيياءة الوييةييية للجهيياز العصييبي
المركيييزي)  × 0.037( +طيييول الطيييرف السيييةلي)  × 0.003-( +معيييدل ضيييربات القليييب) +
( × 0.02300تحمل السرعة للكمة المستقيمة األمامية المقابلية اليمنيى)  × 0.405( +محييط
الكتةين).
بالنسيبة للجملية الحركيية الدوليية لجييون – كاتياJion – Kata ،ل تشيير بيانيات جيدول (،9
 )10أن هناك داللة إحصاوية عند مستو  0.01لقيم لفل الخاصة بستة متغيرات ،وهتا ييدل
على إنها أكثر إسهاما س وتأثيرا س في مستو األداء المهياري للجملية الحركيية الدوليية لجييون –
كاتال لد العبي مسابقة القتيال اليوهمي لالكاتيال برياضية الكاراتييه ،وقيد احتيل طيول الطيرف
السةلي الترتيب األول في الترتيب لوهمية النسبية كمتغير له تأثير إيجابي على مستو األداء
المهاري للجملة الحركيية لجييون – كاتيال وقيد يرجيع تليك إليى احتيواء الجملية لالكاتيال عليى
أربعة وخمسون أسلوب دفاعي وهجيومي يفديهيا الالعيب فيي تسلسيل حركيي مقينن ومتعيارف
عليييه دوليييا س ميين خييالل اتخيياته ألوضيياع اتييزان مختلةيية ،وهييتا يتطلييب ميين الالعييب اسييتخدام
ارتةاعات مختلةية وعدييدة ،إال أنهيا تحقيق األداء األمثيل وفقيا س للمواقيف الدفاعيية أو الهجوميية
داخل إطار الجملة الحركية لالكاتال باإلضافة أن الالعب يتحرك في اتجاهات مختلةة مع تغييير
أوضيياع جسييمه فييي زوايييا تقييع مييا بييين  ْ 180 ،ْ 45مييع االحتةيياي بمسييار األداء وعييدم يهييور
التوجيه خالل األداء المهاري للجملة ،حيث إنه يعتبر من القواعيد األساسيية للتقيييم والبيد مين
المحافية عليه ويتةق تلك مع ما أشار إليه.
والجملة الحركية لجيون – كاتال يغلب على هيكلها البناوي تكرار األداء خيالل مواقيف متعيددة
تتميز بالعمل الديناميكي في اتجاهات مختلةة مع استخدام العدييد مين أنيواع اللكميات واليركالت
بصييورة تات كثافيية عددييية ،يفديهييا الالعييب خييالل أوضيياع اتييزان متباينيية المسيياحة لقاعييدة
االرتكاز ،وهتا األداء الكلي للجملة يستغرق تسعون ثانية مما يتطليب مين الالعيب مقيدرة عليى
التحمل الخاص خالل األداء والحةياي عليى خصياوص السيرعة والقيوة لوسياليب المنةيتة وعيدم
هبوط إيجابية األداء الكلي للكاتا ،وهتا يةسر احتالل تحمل السرعة اللكمة المسيتقيمة األماميية
المقابلة اليمنى والقوة الممييزة بالسيرعة للكمية ييفثران إيجابييا س عليى مسيتو األداء المهياري

للجمليية الحركييية الدولييية لجيييون – كاتييال ويتةييق تلييك مييع مييا أشييار إليييه ،كمييا احتييل مسييتو
الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي الترتيب الثالث في األهمية النسبية كمتغير يفثر إيجابيا س عليى
مستو األداء العب القتال الوهمي برياضة الكاراتيه للجملة الحركية الدولية لجيون – كاتيال
وقد يرجع تلك الحتواء الهيكل البناوي للكاتيا لجييونل عليى العدييد مين المواقيف القتاليية التيي
تتطلب تنةيت الالعب ألساليب الدفاع والهجوم ضد أكثير مين منيافم فيي اتجاهيات متباينية ،ميع
كثرة االنتقال بين أوضاع االتزان التي تختلف من حييث مسياحة قاعيدة االرتكياز وموقيع مركيز
الثقل داخلها وفقيا س للموقيف القتيالي ،باإلضيافة إليى تليك ييهير ضيرورة أداء الالعيب للكاتيا مين
خالل االلتزام بالتسلسل الحركي لوداء وخصاوصه المقننة دوليا س مع إيهار القدرة على االختيار
الدقيق لردود األفعال الحركية وضبط وتكيف الوياوف الحيوية وتكاملها من خالل الحةاي عليى
مثالية األداء للجملة الحركية ويتةق تلك ميع ميا أشيار إلييه ،وقيد احتيل محييط الكتةيين الترتييب
الخامم لوهمية النسبية ويرجع تلك لتنةيت الالعب ألكثر مين اثنيين وخمسيون أسيلوب دفياعي
وهجييومي داخييل الهيكييل البنيياوي للكاتييا وتلييك باسييتخدام الييتراعين ممييا يجعييل عضييالت الكتةييين
واصدر واقع عليها مجهود يفدي عند تكراره خالل بيرامص التيدريب إليى إحيداث تكييف يينعكم
على القياسات الجسمية المميزة والمفثرة على األداء المهاري ،ومعدل ضربات القلب قد احتيل
الترتيب السادم في األهمية النسبية كمتغير مفثر إيجابيا س على مستو األداء المهاري للجملة
الحركييية الدولييية لجيييون – كاتييال لييد العبييي القتييال الييوهمي كمسييابقة برياضيية الكاراتيييه،
ويرجع تليك إليى طبيعية الهيكيل البنياوي للكاتيا ،واليتي يتكيون مين إيقياع متبياين مين السيرعات
واالنقباضيييات العضيييلية خيييالل أداء األسييياليب الدفاعيييية والهجوميييية ميييع األداء المتكيييرر خيييالل
اتجاها ت متباينة فيي شيكل أداء فيردي يعقبيه أداء عليى شيكل موجيات خططيية مركبية ،ونتيجية
لدوام تلك فترة تبلغ تسعون ثانيية مميا يتطليب كةياءة عاليية للجهياز اليدوري والتنةسيي وقيدرة
علييى توصيييل كمييية كبيييرة ميين الييدم ومييد الالعييب باحتياجاتييه ميين األكسييجين ،مييع القييدرة علييى
سرعة التخلص من نواتص عمليات التمثيل خالل األداء ،وهيتا يشيير إليى أهميية معيدل ضيربات
القلب كمتغير مساهم إيجابيا س على مسيتو األداء المهياري للجملية الحركيية الدوليية لجييون –
كاتال ويتةق تلك مع ما أشار إليه.
مما سبق يستخلص معادلة التنبف لمستو األداء الحركي المهاري للجملة الحركيية لجييون –
كاتال وهي كاآلتي:
مسيييتو األداء الحركيييي المهييياري للجملييية الحركيييية الدوليييية لجييييون – كاتيييال = + 29.194
( × 0.005طييول الطييرف السييةلي)  × 0.006( +تحمييل السييرعة للكميية المسييتقيمة األمامييية
المقابليية اليمنييى) × (مسييتو الكةيياءة الوييةييية للجهيياز العصييبي المركييزي) × 0.035 -( +

القوة المميزة بالسرعة للكمة المستقيمة األمامية اليسر )  × 0.038 -( +محييط الكتةيين) +
( × 0.028 -معدل ضربات القلب).
بالنسبة للجملية الحركيية الدوليية لإمبيي – كاتيا Empi – Kataل تشيير بيانيات جيدول (،11
 )12إلى يهور داللة معنوية عند مستو  0.01لقيم ستة متغيرات ،وهتا يدل عليى أنهيا أكثير
المتغيرات إسهاما س وتأثير في مستو األداء المهاري للجملية الحركيية الدوليية لإمبيي – كاتيال
لد العبي مسابقة القتال الوهمي لالكاتال برياضة الكاراتيه ،وقيد احتيل معيدل ضيربات القليب
الترتيب األول كمتغير له تيأثير إيجيابي عليى مسيتو األداء المهياري للجملية الحركيية الدوليية
لإمبي – كاتال ،وقد يرجع تليك إليى احتيواء الجملية المختلةية ،ميع مالحيية تمييز تليك الجملية
الحركية ب يقاع حركي سريع واستخدام انقباضات عضلية تمتاز بالسيرعة والقيوة ،حييث يغليب
علييى الهيكييل البنيياوي للجمليية الحركييية لإمبييي – كاتييال طييابع األداءات السييريعة والقوييية فييي
اتجا هات متعددة مع االلتحام بالمنافم في مواقف قتاليية تتطليب إيهيار التغليب عليى المقاومية
مع قدرة عالية في تغير االتجاه بزاوية تصل إلى  ْ 360ميع الوثيب خيالل تنةييت الالعيب إلحيد
أسيياليب الهجييوم ،وهييتا األداء ينةييت خييالل سييتون ثانييية ممييا يتطلييب كةيياءة الجهيياز الييدوري
والتنةسي في إمداد أجهزة الالعب الحيوية باألكسجين الالزم إلنتا الطاقة ،وهتا ينعكم عليى
كةيياءة عضييلة القلييب وضييخها كمييية دم اكبيير خييالل األداء ،كمييا أن معييدل القلييب نتيجيية للتييدريب
المسييتخدم فييي بييرامص رياضيية الكاراتيييه – تييدريب فتييري – قييد أحييدث تكيييف للجهيياز الييدوري
والتيينةم والييتي أتضييذ فييي إسييهام هييتا المتغييير وتييأثيره فييي مسييتو األداء المهيياري للجمليية
الحركية الدولية لإمبي – كاتال.
واحتل زمن كتم النةم ومستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي ومفشر اسيتهالك
عضلة القلب لوكسجين الترتيب الثاني والثالث والرابع فيي ترتييب األهميية النسيبية كمتغييرات
لها تأثير إيجابي في مستو األداء المهاري للجملة الحركية الدوليية لإمبيي – كاتيال حييث أن
تلييك الجمليية الحركييية يغلييب علييى أداوهييا العمييل الييديناميكي مييع تغيييير أوضيياع االتييزان وتنةيييت
األساليب الدفاعية والهجومية في اتجاهات تتغير بشكل سريع ومةاجئ خالل زواييا تتيراول ميا
بين  ْ 90إلى  ،ْ 360كما أن الالعب ينةت أسياليب اللكيم والضيرب بصيورة أكثير عدديية ،ونييرا س
لتكرار األداء المهاري للجملة الحركية وميا يحتوييه هيكلهيا البنياوي سيواء فيي التيدريب أو فيي
أدوار التصةية بالبطولة يحدث تحسنا س في وياوف وحجم الروتين وعمليات التينةم وزييادة فيي
معييدل الحييد األقصييى ال سييتهالك عضييلة القلييب لوكسييجين ،وهييتا يشييير إلييى تميييز العبييي القتييال
الوهمي بكةاءة عالية للروتين من حيث الحجم والقدرة على استيعاب أكبر كمية من األكسجين،
من خالل التجانم بين الجهاز العصبي والدوري والتنةسي خالل أداء الالعب للجملية الحركيية

الدولييية لإمبييي – كاتييال المليويية بييالمواقف القتالييية التييي تتطلييب ردود أفعييال حركييية كثيييرة
ومتنوعة يغلب على خصاوصها األداء السريع الممزو بالقوة ،باإلضافة إلى أن أداء األساليب
في رياضة الكاراتيه يتضمن إيقاع في عملية التنةم حث يتضمن الشهيق عند الدفاع والزفيير
عند الهجوم ،مما يشير لميد إسيهام المتغييرات الوييةيية السيابقة بشيكل إيجيابي فيي مسيتو
أداء الجملة الحركية لإمبي – كاتال.
وقد احتل محيط الكتةين الترتيب الخامم في األهميية النسيبية وبيالنير للهيكيل البنياوي للجملية
نجيد أن الالعيب ييفدي خاللهيا أسياليب دفاعيية وهجوميية باسيتخدام اليتراعين تتمثيل فيي اللكييم
والضرب والرفع لإللقاء ،مما يشير إلى استخدام عضالت منطقية الكتةيين واليتراعين والصيور
بشييكل مباشيير ،كمييا أن طييول الطييرف السييةلي قييد احتييل الترتيييب السييادم فييي األهمييية النسييبية
كمتغير له تأثير إيجابي على مستو األداء المهاري ،وقد يرجع تلك التخات الالعب للعديد مين
أوضاع االتزان ،والتغيير بينهم خالل أداوه للمواقف الدفاعية والهجومية باإلضافة إلى احتيواء
الجملة الحركية الدوليية لإمبيي – كاتيال عليى وثبية بزاويية دوران  ْ 360ميع الهبيوط وإيهيار
مقدرة على األداء بعد تليك بوضيع اتيزان خلةيي ثابيت ،ويعتبير هيتا األداء مين الصيعوبات التيي
يمكن من خاللها الحكم على مستو األداء باإلضافة لهتا ف ن الجملية الحركيية الدوليية لإمبيي
– كاتال تحتوي على أساليب تيفدي فيي ثيالث مسيتويات محيددة عليى جسيم المنيافم لجيودان
 ،Jodanشودان  ،Chudanجيدان Jedanل مميا يتطليب مين الالعيب تغييير ارتةياع جسيمه
عن البساط من خالل التنوع في اسيتخدام أوضياع االتيزان وتليك ييهير األهميية النسيبية لطيول
الطرف السةلي كمتغير مساهم بشكل إيجابي في مستو األداء المهاري للكاتا لإمبي – كاتال.
مما سبق يستخلص معادلة التنبف لمستو األداء الحركي للجملة الحركية لإمبي – كاتال وهي
كاآلتي:
مستو األداء الحركي المهاري للجملة الحركية الدوليية لإمبيي – كاتيال 0.017( + 22.347
× معييدل ضييربات القلييب)  × 0.023 -( +زميين كييتم اليينةم)  -( +مسييتو الكةيياءة الوييةييية
للجهاز العصبي المركزي)  × 0.025( +مفشر استهالك عضلة القلب)  × 0.021 -( +محيط
الكتةين)  × 0.022( +طول الطرف السةلي).
بالنسبة للجملة الحركية الدولية لكانكو .داي – كاتاKasnku. Dai – Kata ،ل تشير نتاوص
جدول ( )14.13أن هناك داللة إحصاوية عند مستو  0.01لقيم مستو لفل الخاصة بسيتة
متغيرات ،وهتا يوضذ أنها أكثر إسهاما س وتيأثيرا س فيي مسيتو األداء المهياري للجملية الحركيية
الدولية لكانكو – داي – كاتال لد العبي مسابقة القتال الوهمي لالكاتيال برياضية الكاراتييه،
وقد احتل النبض األكسجيني الترتيب األول في األهمية النسيبية كمتغيير ليه تيأثير إيجيابي عليى

مستو األداء المهاري للجملة الحركية لكانكو داي – كاتال وقد يرجع تلك إلى احتيو الكاتيا
على خمسة وستون أسلوب دفاعي وهجومي يفديها الالعب في تسلسل مقنن ومتعيارف علييه
دوليا س وتلك من خالل أوضاع اتزان وما يتبعها من التحرك في اتجاهات مختلةة مع تغيير وضع
الجسم  Tai – Sabakiواليتي يحقيق لالعيب المنياورة حيول المنيافم ميع االقتيراب واالبتعياد
عنه وتحديد المسافة المثلى ألداء أساليب الدفاع أو الهجوم ،كما بالنير للهيكل البناوي للجملية
الحركية لكانكو داي – كاتال نجد الالعب ييفدي خالليه أسياليب الضيرب واللكيم أيضيا س اليركالت
والتي يغلب عليه العمل الديناميكي مرتةعة الشدة ،مما يتطلب كةاءة وييةية عالية في توصييل
األكسجين بواسطة كرات الدم الحمراء وكتلك سالمة القلب وحجم الدم وقدرة األوعية الدمويية
عليى تحوييل الييدم مين األنسييجة غيير العامليية إليى العضييالت العاملية أي كةيياءة عملييات التمثيييل
الغتاوي إلنتا الطاقة ،ويشيير النيبض األكسيجيني إليى الكةياءة الوييةيية العاليية لوجهيزة ليد
الالعييب ،لييتا احتييل الترتيييب األول وهييتا يةسيير احتيييا الالعييب لوكسييجين خييالل أداء الجمليية
الحركية لكانكو داي – كاتال والتي يستغرق ماوة وعشرون ثانية يغلب عليها األداء المتحرك
المتواصل بدون فترات.
وقييد احتييل مفشيير اسييتهالك عضييلة القلييب لوكسييجين الترتيييب الثيياني كمتغييير يييفثر إيجابييا س فييي
مسييتو األداء المهيياري للكاتييا ،ويرجييع تلييك الحتيييا الالعيب كمييية ميين األكسييجين أثنيياء أداء
محتييو الجمليية الحركييية لكييانكو داي – كاتييال ميين أسيياليب دفاعييية وهجومييية مييع فتييرة دوام
تستغرق  120ثانية يغلب على أغلبها العمل الالهيواوي ،كميا أن العميل العضيلي أثنياء أداء تليك
الجملة بقدر بحمل مرتةع الشدة مع اشتراك مجموعة من العضالت الكبيرة وتلك يزيد من الحد
األقصى الستهالك األكسجين ،التي يعتبر مفشر للعديد من الوياوف الةسيولوجية ومنها كةاءة
الجهاز الدوري والتنةسي في توصيل هواء الشهيق للدم وتوصيل األكسيجين لونسيجة العاملية
وكةاءة العضالت في استهالك األكسجين لعمليات التمثيل الغتاوي وإنتا الطاقة.
واحتل مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي الترتيب الثالث في األهميية النسيبية
لد العبي القتال الوهمي برياضة الكاراتييه ،ويرجيع تليك إليى احتيواء الهيكيل البنياوي للجملية
الحركية قيد الدراسة على العديد من المواقف القتالية التي ينةت الالعب خاللهيا أسياليب اليدفاع
والهجيوم خيالل مواقييف لعيب متغييرة تتطلييب سيرعة برمجية واالختيييار ليردود األفعيال الحركييية
الييدفاع والهجييوم خييالل مواقييف لعييب متغيييرة تتطلييب سييرعة برمجيية واالختيييار لييردود األفعييال
الحركية المناسبة ،كما أن الالعيب ييفدي أسياليب مختلةية خيالل الجملية الحركيية فيي اتجاهيات
مختلةة وبسرعات متباينة مع إيضال مقدار القوة المبتولة في مستو أداء الالعيب مين حييث
التحكم في مقدار القوة العضلية لوداء الحركي المطلوبة وكتلك سرعة األداء واتجاهات حركية

الجسييم وتنةيييت األسيياليب الدفاعييية والهجومييية علييى السييواء ،كمييا احتييل طييول الطييرف السييةلي
الترتيب الرابع مين حييث األهميية النسيبية ويرجيع إليى احتيواء الكاتيا عليى العدييد مين أوضياع
االتزان يتحرك من خاللها الالعب لتنةيت خمسة وستون أسلوب دفاعي وهجومي فيي اتجاهيات
مختلةة مع سيرعة تغييير وضيع الجسيم فيي زواييا تنحصير ميا بيين  ْ 45إليى  ْ 180وليتا يعتبير
الطرف السةلي محور أساسي فيي ضيبط المسيافة خيالل األداء والتيي تعتبير أحيد أسيم التقيييم
لمسييتو األداء المهيياري للجمليية الحركييية ،كمييا أن هييته الجمليية الحركييية تنتمييي إلييى أسييلوب
شورين  Shorinوالتي يتطلب في أداوه السرعة والقوة مع القيدرة عليى تغييير وضيع الجسيم
بسرعة مما ييهر إسهام الطرف السةلي في األداء.
كما احتل معد ل ضربات القليب الترتييب الخيامم مين حييث األهميية النسيبية كمتغيير ليه إسيهام
إيجابي في مستو األداء المهاري للجملة الحركيية الدوليية لكيانكو داي – كاتيال ويرجيع تليك
إلى أداء العب القتال الوهمي عدد كبير مين التكيرارات للجملية الحركيية ككيل ميع الحةياي عليى
خصاوص طبيعة األداء ،وتلك من خالل الجرعات التدريبية مع االلتزام بالتسلسل الحركي وييتم
تلك داخل إطار التدريب الةتري مع مالحية أن الهيكل البنياوي للجملية الحركيية لكيانكو داي –
كاتال وما يحتويه مين أسياليب دفاعيية وهجوميية تيفدي بصيورة فرديية أو عليى شيكل موجيات
خططية مركبة تات عمل عضلي متحرك خيالل ماوية وعشيرون ثانيية ،وهيتا يشيير إليى اعتمياد
الالعيب خيالل األداء عليى العملييات الهواويية والالهواوييية إلنتيا الطاقية ،واليتي يتطليب كةيياءة
عالية للجهاز الدوري وقدرته على مد الالعب باحتياجاته من األكسجين وسيرعة اليتخلص مين
نواتص عمليات التمثيل خالل األداء.
وقد احتل تحمر السرعة اللكمة المسيتقيمة األماميية المقابلية اليمنيى الترتييب السيادم ويرجيع
تلك إلى تكرار األداء خيالل مواقيف يغليب عليهيا اسيتخدام اليتراعين للكميةل بالييد منقبضية أو
مةتوحة ،مع تميز األداء بالجملة الحركية بالعمل الديناميكي مما يتطلب قدرة من الالعيب عليى
تحمييل األداء لوس ياليب الدفاعييية والهجومييية وثبييات ورسييوو األداء وعييدم تييأثره بالتعييب مييع
الحةياي عليى المسييار الحركيي وخصيياوص األداء المثيالي خييالل تليك الةتييرة مين األداء ،وإيهييار
قدرة على تغيير وضع الجسم والتحرك لوداء في االتجاهات المختلةة.
مما سبق يستخلص معادلة التنبف لمستو األداء الحركي للجملة الحركية لكانكو داي – كاتال
وهي كاآلتي:
مستو األداء الحركي المهاري للجملة الحركية الدولية لكانكو داي – كاتال = -( + 2.891-
 × 0.002النييبض األكسييجيني)  ×0.001 -( +مفشيير اسييتهالك عضييلة القلييب لوكسييجين) +
( × 0.033مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركيزي)  × 0.019-( +طيول الطيرف

السةلي)  × 0.465( +معدل ضربات القلب)  × 0.037 -( +تحمل السيرعة للكمية المسيتقيمة
األمامية المقابلة اليمنى).
بالنسيبة للجملية الحركيية الدوليية لجوجيوشييهو .شيو – كاتيا Gojuhiho. Sho – Kataل
تشير بيانات جدول ( )16 ،15أن هناك داللة إحصاوية عند مستو  0.01لقييم لفل الخاصية
بخمسيية متغيييرات ،ويييدل تلييك علييى أنهييم أكثيير المتغيييرات إسييهاما س وتييأثيرا س فييي مسييتو األداء
المهاري للجملة الحركية الدولية لجوجيو شيهو .شو – كاتال حيث احتل طول الطرف السةلي
الترتيب األول لوهمية النسبية كمتغيير ليه تيأثير إيجيابي عليى مسيتو األداء المهياري للجملية
الحركية لجوجيو شيهو .شو – كاتال حيث احتل طول الطيرف السيةلي الترتييب األول لوهميية
النسبية كمتغير له تأثير إيجابي على مستو األداء المهاري للجملة الحركية لجوجيو شييهو.
شييو – كاتييال وقييد يرجييع تلييك إلييى احتييواء الهيكييل البنيياوي للكاتييا علييى خمسيية وسييتون أسييلوب
دفاعي وهجيومي يقيوم بأداوهيا الالعيب وفقيا س لتسلسيل مقينن دولييا س تو سيرعات متباينية وخيالل
اتجاهييات مختلةيية باإلضييافة إلييى التغيييير المسييتمر ألوضيياع الجسييم باسييتخدام تحركييات سييريعة
ومةاجوة خالل زاويية تنحصير ميا بيين  ْ 45إليى  ،ْ 180ميع قيدرة الالعيب عليى اتيزان والثبيات
خالل أوضاع اتزان متنوعة ومتعددة تساعد الالعب في الحةاي على عدم يهور تموجية خيالل
األداء المهيياري للجمليية الحركييية ،والحةيياي علييى خييط سييير مركييز ثقييل الجسييم بالشييكل األكثيير
موضوعية ومثالية لوداء ،كما احتلت القوة المميزة بالسرعة للكمة المستقيمة األمامية اليمنى
علييى الترتيييب الثيياني ويرجييع تلييك إلييى التركيييز خييالل أسيياليب الييدفاع والهجييوم بالجمليية علييى
استخدام اليد اليمنى باإلضافة إلى األداء السريع المةاجئ في االتجاهات المختلةة والتي يتطلب
القوة المميزة بالسرعة ،كما احتل الترتيب الثالث معدل ضربات القلب كمتغير هام ومسيهم فيي
مستو األداء المهاري للجملة الحركية الدولية قيد الدراسة ،ويرجيع تليك إليى احتيواء الهيكيل
البنياوي عليى أسيياليب دفاعيية وهجومييية تيفدي خييالل فتيرة زمنيية كبيييرة ميع درجيية عاليية ميين
الحمييل البييدني والعصييبي ،والمتمثييل فييي إيقيياع سييرعة تنةيييت األسيياليب المتبيياين ،باإلضييافة إلييى
األداء المتكييرر والمختلييف االرتةاعييات والمسييافات مييع تغييير أوضيياع الجسييم خييالل اتجاهييات
بسرعة ،وهتا يتطلب إمداد الالعب بكمية دم محملة باألكسيجين اليالزم لعمليية التمثييل الغيتاوي
وإنتا الطاقة ،كما احتل كمية الدم المدفوعة كمتغير تو أهمية رابعة يفثر على مستو األداء
المهيياري للجمليية الحركييية ويرجييع تلييك الرتباطييه مييع معييدل ضييربات القلييب فييي مييد الالعييب
باألكسجين الالزم إلنتا الطاقة المسيتخدمة خيالل االنقباضيات العضيلية المشياركة خيالل األداء
لمحتو الجملة الحركية مين أسياليب دفاعيية وهجوميية عليى ميد ماوية وعشيرون ثانيية هيو

زميين األداء الةعلييي للجمليية الحركييية ،ممييا ييينعكم علييى مييد التكيييف الحييادث علييى النييواحي
الوييةية المختلةة والمتمثلة في كةاءة الجهاز الدوري التنةسي.
وقد احتل مسيتو الكةياءة الوييةيية للجهياز العصيبي المركيزي الترتييب السيادم فيي األهميية
النسييبية ويرجييع تلييك إلمييتالء الهيكييل البنيياوي للكاتييا بمواقييف قتالييية ضييد منافسييين تتطلييب ميين
الالعييب سييرعة برمجيية للمواقييف وإيهييار االختبييار الييدقيق والصييحيذ لييردود األفعييال الحركييية
المناسييبة ،مييع قييدرة ضييبط وتكيييف وتنييييم العمليييات البيولوجييية خييالل األداء ،باإلضييافة إلييى
احتيا الالعب خالل أداء الجملة الحركية إلى االلتزام بتسلسل حركي مقنن دولياس ،التي يحتيا
لمتطلبات حم حركية مع تقدير للمسافة المنةت خاللها األداء ،والتي يسهم المحلل العصبي في
تحديييدها ميين خييالل ارتةيياع أوضيياع االتييزان التييي يتخييتها الالعييب ،كمييا أيض يا س تقييدير للقييوة،
والسييرعة حيييث يتطلييب أداء بعييض أسيياليب الهجييوم والييدفاع بالجمليية وإيهييار أسييلوب المسييك
للمنافم أو التخلص من حركة مسك المنافم ،ويعتبر الجهاز العصبي المركيزي هيو المهميين
على تلك العمليات خالل األداء للجملة الحركية قيد الدراسة.
مما سبق يستخلص معادلة التنبف لمستو األداء الحركيي المهياري للجملية الحركيية لجوجييو
شيهو .شو – كاتال وهي كاآلتي:
مسييتو األداء الحركييي المهيياري للجمليية الحركييية الدولييية لجوجيييو شيييهو .شييو – كاتييال =
 × 0.148( + 15.941طول الطيرف السيةلي)  × 0.039-( +القيوة الممييزة بالسيرعة للكمية
المسييتقيمة األمامييية اليمنييى)  × 0.158( +معييدل ضييربات القلييب)  × 0.021( +حجييم الييدم
المدفوع)  × 0.022( +مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي).
وبتلك النتاوص تتحقق المرحلة الثالثة من الدراسة والتي تجيب عليى التسيافالت الثاليث والرابيع
واألهداف الثالث والرابع للدراسة.
االستنتاجات:
في حدود أهيداف الدراسية وحجيم العينية والمعالجية اإلحصياوية والنتياوص اسيتخلص الباحيث ميا
يلي:
من خالل استخدام تحليل التمايز أمكن استخالص عشرة متغييرات – عواميل – مسيببة للتميايز
بين العبي القتال الوهمي (الكاتا) الممييزين تو المسيتو األول وغيير الممييزين تو المسيتو
الثاني برياضة الكاراتيه وهم :معدل ضربات القلب ،مستو الكةاءة الوييةية للجهياز العصيبي
المركزي ،القوة المميزة بالسرعة للكمة المستقيمة األمامية الطويلية اليسير  ،تحميل السيرعة
للكميية المسييتقيمة األمامييية المقابليية اليمنييى ،زميين كييتم اليينةم ،مفشيير اسييتهالك عضييلة القلييب
لوكسجين ،حجم الدم المدفوع ،النبض األكسجيني ،طول الطرف السةلي ،محيط الكتةين.

أمكن استخالص نسيبة فعاليية الدالية الممييزة فيي تحدييد موقيع العبيي مسيابقة القتيال اليوهمي
(الكاتا) والتنبيف بمسيتوياتهم مين خيالل اليدالالت البيولوجيية والمهاريية البدنيية الممييزة بقيدرة
دالة بلغت .%100
الدالالت البيولوجية والبدنية المهاريية المسيهمة فيي مسيتو األداء الحركيي المهياري لالعبيي
مسابقة القتال الوهمي (الكاتا) هي كاآلتي:
بصاي .داي – كاتا :حجم الدم المدفوع ،مستو الكةاءة الوييةيية للجهياز العصيبي المركيزي،
طول الطرف السةلي ،معدل ضربات القلب ،تحمل السرعة اللكمية المسيتقيمة األماميية المقابلية
اليمنى ،محيط الكتةين.
جيون – كاتا :طول الطرف السةلي ،تحمل اللكمة المستقيمة األمامية المقابلة اليمنى ،مسيتو
الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزين ،القوة المميزة بالسرعة للكمة المستقيمة األماميية
الطويلة اليسر  ،محيط الكتةين ،معدل ضربات القلب.
إمبي – كاتا :معدل ضربات القلب ،زمن كتم النةم ،مستو الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي
المركزي ،مفشر استهالك عضلة القلب لوكسجين ،محيط الكتةين ،طول الطرف السةلي.
كييانكو .داي – كاتييا :النييبض األكسييجيني ،مفشيير اسييتهالك عضييلة القلييب لوكسييجين ،مسييتو
الكةاءة الوييةية للجهاز العصبي المركزي ،طول الطرف السةلي ،معدل ضربات القليب ،تحميل
السرعة للكمة المستقيمة األمامية الطويلة اليمنى.
لجوجيو شيهو .شو – كاتال :طول الطرف السةلي ،القوة المميزة بالسرعة للكمية المسيتقيمة
األمامية الطويلة اليمنى ،معدل ضربات القلب ،حجيم اليدم الميدفوع ،مسيتو الكةياءة الوييةيية
للجهاز العصبي المركزي.
يتغير ترتيب األهمية النسبية البيولوجية والبدنية المهارية باختالف متطلبات كل جملية حركيية
دولية قيد الدراسة.
أمكن بناء معادالت تنبف لمستو األداء الحركي المهاري للجمل الحركية قيد الدراسة الحالية.
التوصيات:
في حدود ما أمكن التوصل إليه من نتاوص يوصي الباحث باآلتي:
االسترشاد بالمتغيرات العشر المستخلصة كتوليةة خطية دالة على كةاءة الحالة التدريبية وتلك
خالل عمليات االنتقاء والتصنيف والتدريب لالعبي القتال الوهمي (الكاتا) برياضة الكاراتيه.
مراعاة األهميية النسيبية للمتغييرات البيولوجيية والبدنيية المهاريية المستخلصية خيالل عمليتيي
االنتقاء والتصنيف والتدريب لالعبي القتال الوهمي سواء أسلوب شيورين أو شيور برياضية
الكاراتيه.

استخدام المعادالت التنبفية المستنتجة والخاصة بكل جمل حركية من الجمل قيد الدراسة وتلك
خالل عملية االنتقاء والتصنيف والتدريب.
تبصير المدربين والقاومين على االنتقاء والتخطييط واإلعيداد لبيرامص التيدريب الخياص بالعبيي
القتال الوهمي (الكاتا) بأهمية التخصص لالعبي القتال الوهمي برياضة الكاراتيه.
إجييراء مزيييد ميين الدراسييات والبحييوث لتحديييد الييدالالت المختلةيية المييفثرة فييي حاليية الالعييب
التدريبية لالسترشاد بها خالل عمليات االنتقاء والتصنيف والتدريب لالعبي الرياضيات الفردية
األخر .

يمكن االستزادة بزيارة الموقع االلكتروني :
www.prof-ahmedibrahim.com
www.ijssa-gezira.com
ويمكن الي استفسار مراسالتنا علي البريد االلكتروني :
Prof-dr-ahmed.ibrahim@outlook.com

