تأثٌر تخطٌط الٌوم التدرٌبً ذو الوحدات المتعددة وفقا لمؤشرات نوعى اإلٌقاع الحٌوي علً
المستوي الكمً لمحددات النشاط الهجومً لالعبً مسابقة القتال الفعلً الكومٌته "

الباحثة  /أبرار حسٌن كارون عبد السٌد

أهمٌه اإلٌقاع الحٌوي ودوره فً التأثٌر على المحددات البدنٌةة وارتباطهةا بكفةااة ازجهةلة الحٌوٌةة
داخل جسم اإلنسان وقدراتها علً العمل علً مدار الٌوم الكامل ومدي أهمٌه ذلك بالنسبة للنشاط الرٌاضً
عامة وفةً ططةار اسةتحداس أسةالٌي جدٌةدة للتةدرٌي مةن هنةا تقةوم البحةوس و الدراسةات العلمٌةة بمحاولةه
تحدٌةةد أهةةم المتطلبةةات الوظٌفٌةةة والبدنٌةةة – المهارٌةةة التةةً تتطلبهةةا خطةةاة

وطبٌعةةة النشةةاط الرٌاضةةً

الممارس كما ٌؤثر باإلٌجةاي علةً فاعلٌةة العملٌةة التدرٌبٌةة للوطةول طلةً المسةتوٌات الرٌاضةٌة العالٌةة
ومن ذلك ٌتضح لنا أهمٌة الدراسة والحاجة طلٌه وذلك عن طرٌة محاولةه تستكشةا

تةأثٌر تخطةٌط الٌةوم

التةةدرٌبً ذو الوحةةدات المتعةةددة وفقةةا لمؤشةةرات نةةوعً اإلٌقةةاع الحٌةةوي علةةً المسةةتوي الكمةةً لمحةةددات
النشاط الهجومً لالعبً مسابقة النةلال الفعلةً " الكومٌتةه  " " kumite -برٌاضةة الكاراتٌةه وتةري
الباحثة انه من الضروري وفقا لطبٌعةة الدراسةة الحالٌةة القٌةام بدراسةة استكشةافٌة للتعةر

علةً اإلسةهام

النسةةبً لةةبعد محةةددات الخةةراةط التكتٌكٌةةة المسةةهمة فةةً فعالٌةةة النشةةاط الهجةةومً وفقةةا لطبٌعةةة الدراسةةة
الحالٌة .
مما سب عرضه تتبلور أهمٌة الدراسة فً استكشا

تةأثٌر تخطةٌط الٌةوم التةدرٌبً ذو الوحةدات

المتعددة وفقا لمؤشرات نوعً اإلٌقاع علةً المسةتوي الكمةً لمحةددات النشةاط الهجةومً لالعبةً مسةابقة
النلال الفعلً " الكومٌته  " " kumite -برٌاضة الكاراتٌه .
هــد

الدراسة -:

التعةةر

علةةً تةةاثٌر تخطةةٌط الٌةةوم التةةدرٌبً ذو الوحةةدات المتعةةددة وفقةةا لمؤشةةرات نةةوعً اإلٌقةةاع

الحٌةةو علةةً المسةةتوي الكمةةً لمحةةددات النشةةاط الهجةةومً لالعبةةً مسةةابقة القتةةال الفعلةةً " الكومٌتةةه -
" kumite

فرود الدراسة -:

 .1هنةةاك تةةأثٌر تسةةتخدام مؤشةةرات اإلٌقةةاع الحٌةةوي لتوجٌةةه ازحمةةال التدرٌبٌةةة المقترحةةة علةةً
المستوي الكمةً لمحةددات النشةاط الهجةومً " مرحلةة اإلعةداد للهجةوم " لةد تعبةً مسةابقة
النةةلال الفعلةةً " الكومٌتةةه  " " kumite -برٌاضةةة الكاراتٌةةه قٌةةد الدراسةةة لطةةالح القٌةةاس
البعد .
 .2هنةةاك تةةأثٌر تسةةتخدام مؤشةةرات اإلٌقةةاع الحٌةةوي لتوجٌةةه ازحمةةال التدرٌبٌةةة المقترحةةة علةةً
المستوي الكمً لمحددات النشاط الهجومً " مرحلة تنفٌذ الهجوم " لد تعبً مسابقة النلال
الفعلً " الكومٌته  " " kumite -برٌاضة الكاراتٌه قٌد الدراسة لطالح القٌاس البعد .
منهج الدراسة :
استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمالةمته لطبٌعة الدراسة .
مجاتت الدراسة -:
المجال البشري -:
تةةم اختٌةةار العٌنةةة بالطرٌقةةة العمدٌةةة مةةن تعبةةً مسةةابقة القتةةال الفعلةةً" الكومٌتةةه  "Kumiteمةةن
تعبةةً المسةةتوي المحلةةً بمركةةل شةةباي سةةموحه  -بمحافظةةة اإلسةةكندرٌة وبلةةم عةةددهم  2تعةةي مةةن فةةةة
الشباي الالعي اتول تحت  00كجم والالعي الثانً بالعٌنة تحت ولن  06كجم .
المجال المكانً :
تم طجرااات القٌاسات القبلٌة والبعدٌة لالعبً مسابقة القتةال الفعلةً " كومٌتةه " المجموعةة المنفةذة
لمحتو البرنامج التدرٌبً بالطالة المغلقة  -أ  -بمركل شباي سموحه بمحافظة اإلسكندرٌة.
المجال اللمنً :
تةةم تنفٌةةذ جمٌةةا القٌاسةةات ومحتةةو الوحةةدات التدرٌبٌةةة المكونةةة للهٌكةةل البنةةاةً الخةةا

بالبرنةةامج

المطب خالل الموسم الرٌاضً ( )2010 – 2010وطبقت التجربة ازساسٌة علً مةرحلتٌن لكةل تعةي
الالعي ازول مروان دمحم مرسةً خةالل الفتةرة مةن  2010/1/1طلةً  2010/3/13بٌنمةا الالعةي الثةانً
لٌاد دمحم ٌحًٌ نفذت التجربة ازساسٌة خالل لفترة من  2010/12/16طلً 2010/3/20
تقٌٌم مستو الفعالٌة الكمٌه لبعد محددات النشاط الهجومً :

قامت الباحثة بإقامة بطولة تجرٌبٌة بٌن الالعي قٌد الدراسة وتعي آخر من نفس المرحلة السنٌة
والفةة الولنٌة والمستوي المهار – درجة الحلام -

واستخدام لجنة  0من الحكام معتمدة من

اتتحاد المطري للكاراتٌه للتقٌٌم وتم التطوٌر للمبارٌات باستخدام الفٌدٌو (متعدد الوظاة ) جهال
عرد "فٌدٌو" متعددة السرعات وملود بخاطٌة التوق

والعرد البطئ وطعادة العرد .

فً حدود اإلجرااات التنفٌذٌة للدراسة واتستخالطات الناتجة عنها أمكن للباحثة أن توطً باتتً
-:
 اتسترشاد بمحتو الهٌكل البناةً المكون للبرنامج التدرٌبً المقترح باستخدام منحنٌات اتٌقاع
والنمط الحٌوي لتوجٌه أحمال تدرٌبٌة خاطة بازداا المهار لألسالٌي الخططٌة علً بعد محددات
النشاط الخططً " طعداد – تنفٌذ " لدي تعبً مسابقة القتال الفعلً " الكومٌته "برٌاضة الكاراتٌه.
 اتهتمام بالخطط البحثٌة الموجهة لتنمٌة محددات النشاط الخططً " طعداد – تنفٌذ " لدي تعبً
مسابقة القتال الفعلً " الكومٌته " برٌاضة الكاراتٌه خالل المراحل السنٌة ازخر
العلمً لرٌاضة الكاراتٌه .

استكمات للبناا

