تأثير استخدام بعض الخرائط التكتيكية خالل التقسيمات الزمنية والمكانية علي مؤشرات الفعالية
الكمية لألداء الخططي لالعبي الكوميته برياضة الكاراتيه "
الباحث :دمحم عبد الرحمن دمحم علي  3102م
مقدمة ومشكلة البحث
تعتبر رٌاضة الكارتٌه من الرٌاضات التنافسٌة التً تتمٌز بتنوع األسالٌب المتعددة والمداخل
الهجومٌة والدفاعٌة و المتباٌنة اإلستخدام خالل المبارٌات ،وذلن نظرا إلختالف ظروف المبارٌات
فً مسابمات الكومٌته " فإن ردود األفعال بٌن المنافسٌن تختلف بإختالف الموالف المتغٌرة من
الهجوم والدفاع خالل زمن المبارة ،كما أنها إحدي الرٌاضات المتالٌة التنافسٌة ،والتً تتمٌز بموالف
لعب متغٌرة تظهر من خالل ظروف مفاجئة مما ٌتطلب من الالعب أداءات متنوعة ومتعددة تتمثل
فً أسالٌب الدفاع والهجوم باإلضافة إلً تحركاته المتعددة ذات اإلتجاهات المختلفة التً ٌوجه من
خاللها خطط اللعب.
وٌري أحمد محمود إبراهٌم أن مسابمات الكومٌته فً رٌاضة الكاراتٌه تعتبر من المسابمات
ذات التطوٌر والتحدٌث المستمر والمائم علً أساس الدراسة العلمٌة فً الجوانب البدنٌة ،المهارٌة،
النفسٌة ،العملٌة ،الخططٌة حٌث تتعدد وتتنوع األسالٌب الخططٌة التً ٌؤدٌها الالعب فً مختلف
الموالف التنافسٌة والتً تختلف فً محتواها وأدائها من العب ألخر والتً تؤدي بأسالٌب هجومٌة
ودفاعٌة ,وتعتبر بمثابة جوهر فنون رٌاضة الكاراتٌه ,كما أنها تحتل المكانة األولً فً إهتمام
خبراء هذه الرٌاضة خاصة بعد التعدٌالت الجدٌدة لمواد لانون الكاراتٌه.
كما ٌضٌف أحمد محمود إبراهٌم بعُد مستوى الالعبٌٌن المصرٌٌن عن المستوٌات الدولٌة
لمسابمات رٌاضة الكاراتٌه وذلن نتٌجة نمص فى البناء الخططى لالعبٌٌن وفما لموافك اللعب
المتغٌرة  ,عدم إكتمال البناء البدنى وفما لمستجدات التدرٌب ,لصور فى البناء المهارى وفما
لمستجدات طبٌعة المباراة ,كما ٌضٌف أٌضا أن نتٌجة لبعض تعدٌالت مواد المانون الدولى
لمسابمات رٌاضة الكاراتٌه فً مسابمة المتال الفعلى الكومٌته  ،زٌادة زمن المباراة الملعوبة من 3
الً  4دلائك فً كال من النهائً ولبل النهائً  ,وفتح التسجٌل للنماط خالل المباراة حتى ٌتحمك
فارق  8نماط أو ٌنتهى زمن المباراة ,واستداث لاعدة  10ثوانى االخٌرة من زمن المباراة الفعلى ما
ادت إلٌه هذه المواد من تغٌر على طبٌعة وخصائص المبارٌات الزٌادة الكمٌة والكٌفٌة ألسالٌب

األداء لالعب خالل المباراة  ,و زٌادة فً سرعة إٌماع األداء داخل المباراة ,وإستحداث متطلبات
خططٌة متعددة باإلضافة لترشٌدها خالل الموالف الخاصة  10ثوانى ,وإستحداث استخدام الالعب
للتسجٌل من خالل الموجه الحركٌة وزٌادة فعالٌتها خالل المباراة.
وٌوضح جمال عالء الدٌن مفهوم التاكتٌن علً أنه مجموعة أسالٌب إدارة النزال الرٌاضً
وعناصر التاكتٌن هً المداخل أو التحركات الخططٌة ,و األداءات أو األفعال " المهارٌة –
الخططٌة " ,ووسائل تدابٌر التأثٌر السٌكولوجً علً المنافس ,وإختٌار وشغل األماكن بالملعب ,
وإخفاء لصد أو النٌة " أعمال الخداع " .
وٌذكر عبد الفتاح خضر مفهوم التاكتٌن علً أنه دراسة شكل وانواع ووسائل التنافس مع
مختلف المنافسٌن فً ادارة المبارة  ,وٌظهر تكتٌن المالكمٌن ذوي الخبرة العالٌة والمستوي الرفٌع
فً اللكم فً لدرتهم علً الحٌاد من النواحً الموٌة للمنافس وفً نفس الولت إستخدام النواحً
الضعٌفة فً منافسه للممٌزات الفردٌة الخاصه فً لٌادته لمباراة.
ولمد إتفك الباحث مع دٌفٌد مٌتشل و تومً مورٌس Davied Mitchel & Tommy
 Morrisعلً أن تكتٌكات عبارة عن مركبات من المهارات الفنٌة المتسلسة والمتتابعة والتً تتسم
بالجدٌة والتحلٌالت المنطمٌة بهدف تحمٌك الفوز من خالل التوظٌف الجٌد لإلمكانات وإستغالل نماط
الضعف لدي المنافس وأن عامل المفاجأة والخداع من أهم العوامل التً تؤثر فً نجاح الجمل
الخططٌة فً األداء الهجومً فً المنافسات.
وإتفك أٌضا مع جمال عالء الدٌن إنه ٌمكن تموٌم أو تمدٌر نوع األداء الخططً المؤ َدي غالبا ما
ٌتم ممارنته باألداء الخططً األفضل من نفس النوع كالتالً
 -1األداء الخططً األمثل الفردي والمتحصل علٌه بالمحاولة والخطأ.
 -2األداء الخططً للرٌاضً من ذوي المستوٌات الرٌاضٌة العالٌة األكثر إرتفاعا ,مثل األداء
الخططً ألبطال العالمٌن.
 -3األداء الخططً األمثل المتحصل علٌه بواسطة عملٌة ( النمذجة)له.
ومما سبك وفً حدود علم الباحث وما تم عرضه من تحلٌل الدراسة اإلستطالعٌة األولً
والثانٌة وما تم عرضه من األطار النظري تتبلور مشكلة الدراسة فً محاولة تطوٌر بعض جوانب
األداء الخططً فً محاولة لتغٌٌر أسلوب اللعب بما ٌتفك مع تطور اللعبة ومستحدثات المانون

ومحاولة مساٌرة الركب العالمً من خالل التعرف علً الخرائط التكتٌكٌة ألبطال العالم فً رٌاضة
الكاراتٌة.
 أهـداف البحـث :يهدف البحث إلى :
 -1التعرف على تأثٌر استخدام بعض الخرائط التكتٌكٌة خالل التمسٌمات الزمنٌة والمكانٌة علً
مؤشرات الفعالٌة الكمٌة لألداء الخططً لالعبً الكومٌته برٌاضة الكاراتٌه.
 فروض البحث :فى ضوء هدف البحث يضع الباحث الفروض التالية -:
 -1هنان فروق دالة إحصائٌا بٌن لٌم المٌاسات المبلٌة البعدٌة والبٌنٌة فً متغٌرات الموة الممٌزة
بالسرعة ،وتحمل السرعة ،وتحمل الموة ،وتحمل األداء للمهارت االساسٌة .
 -2هنان فروق دالة إحصائٌا بٌن لٌم المٌاسات المبلٌة البعدٌة والبٌنٌة فً متغٌرات للخرائط
التكتٌكٌة
 -3هنان فروق دالة إحصائٌا بٌن لٌم المٌاسات المبلٌة البعدٌة والبٌنٌة فً متغٌرات لفعالٌة
السلون الهجومً و فعالٌة السلون الدفاعً و فعالٌة النشاط الخططً لدي العبً األوزان
األربعة ولصالح المٌاس البعدي.
إجراءات البحث
أوالً :منهج البحث:
لام الباحث باستخدام المنهج التجرٌبً لما ٌتمٌز به من خصائص تتفك مع طبٌعة هذا الدراسة الذي
ٌتضمن مجموعتان أحداها تجرٌبٌة واألخرى ضابطه
ثانياً :مجاالت البحث
 المجال البشرى ( العينة ) :تم اختٌار العٌنة بالطرٌمة العمدٌة من العبً نادي سموحة تخصص كومتٌه مرحلة ( تحت 16سنة)
خالل الموسم الرٌاضً  2013/2012بمحافظة اإلسكندرٌة .
ـ المجال المكاني:

لام الباحث بإجراء المٌاسات المبلٌة والبٌنٌة و البعدٌة ألفراد العٌنة الدراسة وكذا تنفٌذ المحتوى
البرنامج التدرٌبً بنادي سموحة الرٌاضً
ـ المجال الزماني:
طبمت إجراءات الدراسات االستطالعٌة واالساسٌة فى الفترة الزمنٌة من2012/8/20
 )2013/3/30:وٌتضح التسلسل الزمنى لتطبٌك الدراسات االستطالعٌة
 وسائل جمع البيانات -1الدراسات المرجعٌة السابمة والمرتبطة واألدبٌات العلمٌة المتعلمة بمجال البحث وذلن لبناء
االستمارات والمماٌٌس وتصمٌم البرنامج الممترح للبحث .
 -2الممابلة الشخصٌة مع المتخصصٌن حول ما ٌجمع كل أركان البحث بممابلة المتخصصٌن
فً المناهج وطرق التدرٌس ،علم النفس الرٌاضً باإلضافة إلى إتباع الخطوات العلمٌة
المنهجٌة
 االدوات المستخدمة في البحث : -1مٌزان طبً لمٌاس الوزن أللرب كجم
 -2ممٌاس الطول  Rest meterلمٌاس طول أللرب سم
 -3ساعة إٌماف  Stop watchلمٌاس الزمن أللرب ( )0.01من الثانٌة.
 -4استمارة تسجٌل الحكام
 -5وسائد الركل
 -6استمارة مالحظة تسجٌل
 -7كامٌرا تصوٌر تلفزٌونً
 -8مسجل مرئً متعدد السرعات
 -9كانزات (المع)
 -المعالجات اإلحصائية:

استخدام الباحث معادلة النسبة المئوٌة للتعرف علً مدي فعالٌة البرنامج المطبك  ،المتوسط
الحسابً  ،االنحراف المعٌاري  ،لٌمة  ، L .S.Dلٌمة الل فرق معنوي
 استخالصات البحث: فً حدود عٌنة الدراسة والمنهج المستخدم واإلختبارات والمٌاسات المستخدمة فً هذهالدراسة والبرنامج التدرٌبً المطبك علً العبً األوزان المختلفة وكذلن األسلوب
اإلحصائً المطبك.
 أمكن الباحث التوصل إلً اإلستنتاجات التالٌة-: -1أدي البرنامج التدرٌبً للخرائط التكتٌكٌة الموجه لتطوٌر مستوي األداء الخططً إلً
التأثٌر اإلٌجابً علً فعالٌة أداء الصفات البدنٌة  -المهارٌة للمهارات لٌد الدراسة التً
إتضحت من خالل تفوق نتائج إختبارات والمٌاسات البعدٌة عن المٌاس المبلً لالعبً
األوزان المختلفة.
 -2أدي البرنامج التدرٌبً للخرائط التكتٌكٌة إلً تطور مستوي فعالٌة األداء الخططً
وزٌادة كال من فعالٌة السلون الهجومً و فعالٌة السلون الدفاعً وفعالٌة االداء
الخططً لدي لالعبً االوزان األربعة وذلن من خالل اإلستخدام األمثل لألسالٌب
الهجومٌة والتكتٌكٌة .
 -3تم التوصل إلً إستمارة التحلٌل الخرائط التكتٌكٌة لالعبً الكومتٌه برٌاضة الكاراتٌه .
 توصيات البحث: .1استخدام الخرائط التكتٌكٌة كجزء مسهم فً زٌادة فعالٌة الجانب الخططً وتعلٌم مفرداتها
ثم مزجها بكل من المهارت المختلفة سواء ( فردٌة  -مركبة ) وذلن فً أماكن الملعب
المختلفة وأٌضا فً مسافات اللعب المختلفة وأٌضا فً الموالف ( هجوم – هجوم مضاد
– دفاع ).
 .2االسترشاد باالسس العلمٌة التً طبمت فً تصمٌم البرنامج التدرٌبً الموجه لتنمٌة
الجانب الخططً بإستخدام الخرائط التكتٌكٌة
 .3اإلسترشاد بالنتائج التً أكدها الباحث عند التطبٌك والتدرٌب خالل اإلعداد الخططً
لألوزان المختلفة

 .4إستخدام إستمارة تحلٌل الخرائط التكتٌكٌة خالل تمٌٌم لالعبً الكومتٌه رٌاضة الكاراتٌه
وعدم اإللتصار علً الجانب البدنً والمهاري فمط بل إستخدام متغٌرات الخرائط فً
تمٌٌم مستوي الكفاءة الخططٌة لالعب
ٌ .5وصً الباحث بالنسبة للتطبٌك باستخدام الخرائط -:
 .1فً حالة المباغته او الخسارة إستخدام إسلوب اللكم ومدخل الهجوم السن نو سن ومسافة
الهجوم المصٌرة الرتباطم بإنخفاض الزمن الكلً للمهارة وبتالً المدرة علً التهدٌف
بمعدل اكبر
 .2فً حالة الفوز زٌادة استخدام إسلوب المهاري المختلط – الركل – اللكم للكم و مداخل
الهجوم جونو سن  -تاٌنو سن ومسافة الهجوم البعٌدة الرتباطهم بزمن الكلً للمهارة
بالتالً المدرة علً استنفاذ ولت لمباراة
 .3ادراج عنصر الخداع فً الوحدة التدرٌبٌة وبشكل أساسً حٌث ٌعتبرعنصرا أساسٌا
وهاما فً مكونات الخرٌطة التكتٌكٌة لالعبً االوزان المختلفة
 .4استخدام التمنٌن الفردي الخرائط التكتٌكٌة الخاصة بكل وزن من األوزان األربعة.
 -5استخدام استمارة تحلٌل الخرائط التكتٌكٌة فً عملٌة التمٌٌم للالعبً الكاراتٌه

