 الوحدات التدريبية ذات التأثري املتعدد «املركب» لألمحال التدريبية املوجهة لتطوير مستوى اإلجناز
املهارى لالعبي رياضة الكاراتيه-:

وتلك الوحدات التدريبية توهةخ لهل ةأل ااح ةألت التدريبية لتمةويي أةوأيث و مكةي ةث أوأةألت ال يأة

البنةةأل ل للألل ة الهلةةر التدريبي ة «سةةيل وتل ة ةةكهعة وسةةيل و اء ةةألرم ةةكهع»ة ل ة ا ضت ة
الوحدات التدريبي تع للى تلقيق هدفيث فى وقت واحد لل درب لهت لمتخ التدريبي ة ويستخدم ال درب
ك تلةةك

لهت تنفي ه للجيلألت التدريبي ال لقق اهدافخ سلوبيث تلقيق اهداف بصورة تتأللي و تلقيق اهداف

بصةةورة تتألبع ة ة واكي ة اعي ةةث ال ةةدربيث ال ةةلهليث وال ةةدرايث اه ي ة التخمةةيي والتنفي ة لرح ةةألت التدريبي ة
يسةةتخد وك ااسةةلوبيث ل ة ألك فعأللي ة الع لي ة التدريبي ة والتنةةول فةةى التةةب يي للةةى حألل ة الهلةةر التدريبي ة

ل

ألك االرتقألء ب سةتوم انأجةألل ل أوأةألت ال وهة اللياية

ةث سةأللير فأللية وهجو ية و و ةألل اتة اك

تعد ة بألن ألف لتلياألت وأق الجسم لهت اا اء.

 الوحدات التدريبية ذات التأثري املتعدد لألمحال التدريبية املوجهة
لألهداف املتتالية للربامج التدريبية لالعبي رياضة الكاراتيه- :

وللى ال درب لند استخدام الوحدات ذات التةب يي ال ياةر «ال تعةد » بتشةأي يلقةق ااهةداف التدريبية

ببسلوب تتألللة ك ضيالى الو وح فةى التتةألبا ال سةتخدم لوسةأل

تلقيةق تمةويي القةدرات البدأية الخأل ة

بأللهلةةر و ي ةألع العهقة ال كلةةى لتشةةأي ااح ةةألت التدريبية الخأل ة بةةأللتمويي والتةةل تلقةةق هةةداف الوحةةدة
التدريبي وا لك تنألغم التب ييات وتكأل ل أل لتلقيق ااهداف بشأ

تتأللل الواحد تلو اآللي.

 ما جيب على املدرب وخمطط الربامج التدريبية مراعاته خالل عمليتي التخطيط لألمحال التدريبية
املوجهة لالرتقاء مبستوى اإلجناز املهارى لالعبي رياضة الكاراتيه باستخدام األسلوب املتتايل .

( )1عندددما يوجدده اامددر التدددريبي بالوحدددا حت متطلبددات
وحمددات االنتباه من تركيز وتوزيع وحدا .

تدداج حت كفدداءا ااهدداز الع ددبي

ف ة ك للةةى ال ةةدرب و ةةا الت يينةةألت الخأل ة ب ة لك فةةى القسةةم ااوت ةةث الج ة ء الكةةألأل ةةث الوحةةدة

التدريبي لتجنر تب يي التعر للى تمويي تلك ال تملبألت لأل

إذا و ةا الل ة التةدريبل الخةألا ب ةأل

فى أ ألي الوحدة م يعقر ذلةك ااح ةألت ال وه ة إلةى لنصةي و أةوك بةدأل و لممةل وفقةألع لل ةدف

التدريبل للوحدة.

( )2عند ختطيط األمحال التدريبية لتحقيق تطوير للسرعة والتحمر .

فعلى ال درب و ا تنفي ااح ألت التدريبي للسيل فى القسم ااوت بأللج ء الكألأل ث الوحدة التدريبية
ةةم ضليةةخ التل ة ة ي ك لنةةد تنفية ااح ةةألت لةةهت الوحةةدة يجةةر ك يسةةتخدم ال ةةدرب الوسةةأل

«ت يينألت وا لك وات» فى اتجأله تمويي السيل والع م التل

ال وا ل وهأ ا.

ال نفة ة

( )3عند ختطيط األمحال التدريبية املوجهة لتطوير الفاعلية الوظيفية لألداء «التكيف الوظيفى» .

يقتيح ك ضتم تيشيد ااح ألت والع فى اتجأله أظألم المألق الههةوا ى الفوسةفألتل ةم ضليةخ الهمتيأةى وبعةد
ذلةةك أظةةألم المألق ة ال ةوا ل وييالةةى ذلةةك وفق ةألع لنسةةر الت كي ة لتلةةك الةةنظم الخةةألا بأ ة ه ل ة حياي ة
لخصو ي ذلك سواء األك لهلر سألبق القتألت الفعلل «الكو تيخ» و اللر سألبق الج لة اللياية
ي القتألت الوه ل «الكألتأل».

 تشكيالت الوحدات التدريبية ذات التأثري املتعدد بأسلوب األهداف املتتالية
لربامج العبي رياضة الكاراتيه.

ي أث لل درب ك ضنول ث تشأيهت لتوم ااح ةألت التدريبية بأللوحةدات ذات التةب يي ال تعةد لرهةداف

وال لقق بصورة تتأللي وييالى ث لهت تلك التشأيهت النقألط الكهث السألبق وتلك التشأيهت ال قتيحة

لل درب تش

للى اآلتل:

التشكير(:)1

ويلتةةوم للةةى ااح ةةألت التدريبي ة ال قنن ة وال وه ة لتمةةويي السةةيل و أوأألت ةةأل ضلي ةةأل ح ةةألت تدريبي ة

لتمويي القوة و أوأألت أل و لي اعي ح ألت التل ة اأوالةخ ال ختلفة لهلةر سةألبق القتةألت الفعلةل «الكو تيةخ-
 »Kumiteة ةةأل اللةةر الج ل ة اللياي ة
التدريبي ة بشةةأ

تتةةأللل لتمةةويي ج ولةة

ال ألرم للج ل اللياي

سةةألبق القتةةألت الةةوه ل «الكألتةةأل »Kata -هنةةأل توهةةد ااح ةةألت
ةةث العنأل ةةي «ال تملبةةألت» البدأيةة الخأل ةة ب تملبةةألت اا اء

ك «هوهوشي و -ام.مألتأل» هنةأل توهةخ ااح ةألت التدريبية إلةى االرتفةألل ب سةتوم

السيل و أوأألت أل م ضلل ذلك ااح ألت التدريبي لتمويي القوة وتقسي ألت أل و لية اعي ضتبةا ذلةك توهيةخ ااح ةألت
التدريبي لتمويي التل

ببأوالخ ال ختلف .

التشكير (:)2

يلتوم للى تشأي لرح ألت التدريبية ال وه ة لتلقيةق تمةويي ل أوأةألت السةيل ة ةم ضلةل ذلةك ح ةألت

التمويي التل

ال وا ل ا يالألة تلقيق هداف الوحدة التدريبي للتمةويية وتةوفي في ة لهستشةفألء ةث

ال ةوا ال تيام ة النألتج ة

ةةث التفألل ة

الفعلل «الكو تيخ »Kumite -ال

ال ة الع ةةهت العأل ل ة قب ة
سألبقألت ريأل

عةةألو ة التةةدريرة وه ة ا لهلةةر القتةةألت

الكألراتيخة أل اللر الج ل اللياي

سألبق القتألت

الةةوه ل «الكألتةةأل »Kata -ف أةةخ ضيالةةى توهةةخ ااح ةةألت التدريبي ة ال قنن ة لتمةةويي فعأللي ة اا اء لل ةةألرات
الخأل ة بأللج لة اللياية «الكألتةأل »Kata -ةةم بعةد ذلةةك تةبتى ااح ةةألت التدريبية ال وه ة لتمةويي فعأللية
تنفي ال ألرات الخممي لهت ال بألريألت وال نألفسة وال ةألرات الخممية تظ ةي فةى تةدرير الج لة اللياية
ةةث لةةهت التيةةألر الج ل ة اللياي ة ال ه ة لك ة

ور ةةث وار البمول ة والتةةل يظ ةةي لهل ةةأل الهلةةر و

الهلب إ أألأألت ببقصى فعأللي تعأل ت تملبألت اا اء لتلك الج ل .
التشكير (:)3

يلتوم للى ح ألت تدريبي توهخ لتمويي السيل ضلي أل ح ألت تدريبي

وه

لتمويي التل

الههوا ى

الفوسةةفألتل ةةم ضلي ةةأل ااح ةةألت ال وه ة لتمةةويي التل ة الهه ةوا ى الهمتيأةةى وذلةةك لهلةةر سةةألبق القتةةألت

الفعلل «الكو تيخ »Kumite -أل اللر الج ل اللياي و سألبق القتألت الوه ل «الكألتأل »Kata -حية

لهت ه ا الشأ توهخ ااح ألت التدريبي لتمويي ستوم االأجألل ال ألرم للج ل اللياي ويتبا ال ةدرب و
نف ااح ألت تسلس يلقق ال دف ث التمةويي فيبةد بتمةويي السةيل

ةم ضلةل ذلةك توهةخ ااح ةألت لتمةويي

التل

الههوا ى الفوسفألتل م ضلل ذلك ااح ألت ال وه

البد ك يأوك يتبك بأللخصأل ص ال ي ة للج ل اللياي

لتمويي التل

ال وا ل -المتيةك وهة ا التسلسة

ا االهت ألم بنسةر ت كية أظةم المألقة لةهت تلةك

ااح ألت التدريبي .
ملحوظدددددددددة:

وهنألك شأألت ليم ي أث إ رام أل ولكث تنألولنأل ااشأألت اامكةي ه ة لتةدرير الج ة اللياية «الكألتةأل»
الكألراتيخ.
بييأل
التشكير (:)4

يلتوم للى ح ألت تدريبي

وهخ لتمويي فعأللي اا اء لل ألرات الخأل

بأللنشألط الييأل ل التخصصةل

ةةم بعةةد ذلةةك تةةبتى ااح ةةألت التدريبي ة ال وه ة لتمةةويي فعأللي ة تنفي ة ال ةةألرات الخممي ة لةةهت ال بألريةةألت

وال نألفسألت ا يالألة التخصص الدقيق لهلر ال أشألط اهلر القتألت الفعلل «الكو تيخ»Kumite -
و اللر سألبق القتألت الوه ل «الكألتأل »Kata -بييأل

الكألراتيخ.

