تأثٌر استخدام الخرائط التكتٌكٌة علً مستوي الفاعلٌة الكمٌة
لبعض محددات النشاط الهجومً لالعبً مسابمة المتال الفعلً
" الكومٌته " برٌاضة الكاراتٌه
رسالة دكتوراه ممدمه من الباحثة  /والء حمدي فرغلً عبد الرحمن
ممدمة ومشكلة الدراسة :
لمد تعرضت رٌاضة الكاراتٌه فً اآلونة األخٌرة علً المستوي العالمً إلى الكثٌر من التطور
العلمً فً الجوانب المختلفة لالعبٌن والمدربٌن وخاصة برامج التدرٌب المطبمة علٌهم مما أدى
إلى التغٌٌر فً أسالٌب اللعب سواء الهجومٌة أو الدفاعٌة شأنها فً ذلن شأن األنشطة الرٌاضٌة
األخرى
وتعتبر رٌاضة الكاراتٌه أساس رٌاضات الدفاع عن النفس لشمولها علً مداخل الهجوم
المختلفة والدفاع بالذراعٌن متمثلة فً حركات اللكم والركل واستخدامها تنالنها من الدم والوي
األلعاب المتالٌة وهً تطور لحركات الجسم الطبٌعٌة لخلك نوع من التنافس الحركً بٌن االٌدي
واألرجل لعمل نوع من االنسجام بٌن العمل والجسم كما تعد رٌاضٌة الكاراتٌه من الرٌاضات
الفردٌة التً تتصف بالتغٌٌر السرٌع والمستمر لموالف اللعب المختلفة .
وٌري احمد محمود إبراهٌم أن مسابمات الكومٌتٌه فً رٌاضة الكاراتٌه تعتبر من المسابمات
ذات التطوٌر والتحدٌث المستمر والمائم علً أساس الدراسة العلمٌة فً الجوانب البدنٌة
والمهارٌة والنفسٌة  ,العملٌة  ,والخططٌة حٌث تتعدد وتتنوع األسالٌب الخططٌة التً ٌؤدٌها
الالعب فً مختلف الموالف التنافسٌة والتً تختلف فً محتواها وأدائها من العب آلخر والتً
تؤدي باسالٌب هجومٌة ودفاعٌة وتعتبر بمثابة جوهر فنون رٌاضة الكاراتٌه كما انها تحتل
المكانه االولً فً اهتمام خبراء هذه الرٌاضة خاصة بعد التعدٌالت الجدٌدة لمواد لانون الكاراتٌه
.
وٌتفك كل من "براٌن  "Braionو " اوكازاكً واسترٌسفن "Okazaki &Stricevic
علً ان رٌاضات المنازالت الفردٌة تتمٌز بالتغٌٌر السرٌع والمستمر لكل من عملتً الهجوم
والدفاع فً الموالف التنافسٌة مما تتطلب من االعب الممدرة لالختبار الدلٌك لمختلف المهارات
الحركٌة سواء كانت هجومٌة او دفاعٌة مضادة بدرجة فائمة التحكم من خالل السلون والهدف
الخططً .
وٌري احمد محمود ابراهٌم () 2002م ان بعد مستوي الالعبٌن المصرٌٌن عن المستوٌات
الدولٌة لمسابمات الكاراتٌه ٌرجع الً نمص فً البناء الخططً للالعبٌن وفما لموالف اللعب
المتغٌرة وعدم اكتمال البناء البدنً وفما لمستجدات التدرٌب ولصور فً البناء المهاري وفما
لمستجدات طبٌعة المباراة .
كما ٌضٌف اٌضا انه نتٌجة لتعدٌل بعض مواد المانون الدولً لمسابمات رٌاضة الكاراتٌه فً
مسابمة المتال الفعلً " الكومتٌه" مثل زٌادة زمن المباراه من  3الً  4دلائك فً كل من النهائً
ولبل النهائً فتح التسجٌل للنماط خالل المباراه حتً ٌتحمك فارق  8نماط او ٌنتهً زمن المباراة
ولاعدة ال  10ثوانً االخٌرة من زمن المباراة الفعلً واضافة مباراه فاصلة فً حالة التعادل
تتكون من دلٌمة مستملة وتضٌف معاٌٌر احتساب التماط علً االسالٌب االدائٌة خالل المباراة .

ومن هنا الحظت الباحثة ان هدف كل العب هو الفوز بالمباراة ولكن هنان فروق كبٌرة بٌن
اداء الالعبٌن الدولٌٌن والالعبٌن المحلٌٌن فالالعبٌن الدولٌٌن لدٌهم المدرة العالٌةال ي علً
االستفادة من كافة جوانب الموالف التنافسٌة بشكل مؤثر وفعال لصالحهم مع الهادفٌة الفعالٌة .
وٌنعكس اثر ذلن علً اداء معظم الالعبٌن فً المبارٌات حٌث تظهر العشوائٌة وعدم الهادفٌة
فً التفكٌر واالداء خالل زمن المباراة واستعدادهم للدفاع اوالهروب غٌر المنظم وغٌر
الفعال الذي ٌكون سببا فً فمدان الالعب لنمطة او اكثر نتٌجة االستغالل الجٌد من المنافس
لمواضع الضعف والثغرات التً تظهر فً هجوم ذلن الالعب وٌظهر اٌضا علٌهم التكرار والنمطٌة
فً ادائهم خالل المبارٌات المتعددة
ومن اثم اصبح استخدام الخرائط التكتٌكٌة ٌعتبر مدخال جدٌدا ومستحدث لالرتماء بانتاجٌة
الالعب وزٌادة فاعلٌة ادائه الخططً خالل مسابمة المتال الفعلً " الكومتٌه " وٌحتاج التطبٌك
لهذا االسلوب داخل البرامج التدرٌبٌة الً التمنٌن الموجه اوال الً تطوٌر المتطلبات البدنٌة -
المهارٌة لالسالٌب المهارٌة المكونة للخرائط التكتٌكٌة مثل الموة الممٌزة بالسرعة  ,وتحمل
السرعة  ,وتحمل االداء  ,وتحمل الموة  ,و الرشالة ثانٌا تمنٌن الخرائط التكتٌكٌة المنفذة سواء
من خالل التمسٌم المكانً فوق البساط او خالل التمسٌم الزمنً خالل زمن المباراة الفعلً
بالمسابمة
ومن هنا ظهرت اهمٌة تمنٌن االنواع المتعددة لتأثٌر الالعب خالل مجرٌات المباراة مابٌن
فائز او متعادل او مهزوم مؤلتا وعل الالعب اختٌار الخرائط التكتٌكٌة فً الولت والمكان المالئم
للحفاظ او التغٌٌر من حالة تأثٌر الالعب علً مجرٌات المبارة كما ٌجب تحدٌد خرائط متععدة
ٌمكن الالعب تنفٌذها وٌتالئم ذلن مع نوعٌة تاثٌر الالعب علً مجرٌات المبارة وهذا ٌرتبط
بالهدف والتخطٌط خالل المنافسة
أهمٌة الدراسة-:
وتري الباحثة ان التعرف علً الخرائط التكتٌكٌة للالعبٌن ذوى المستوٌات العالٌة ثم
التدرٌب علٌها ٌؤدى إلى تطوٌر تكتٌكات اللعب و المدرات الخططٌة لالعبٌن المحلٌٌن ومن ثم
الوصول بها إلً درجة األلٌة وبالتالى تظهر بشكل أفضل عند ظهور المثٌرات المولفٌة خالل
المباراة .
ومن خالل العرض السابك وما تم عرضه فى المشكلة تتبلور أهمٌة الدراسة كمحاولة
علمٌة للتعرف علً الخرائط التكتٌكٌة وفما للتمسٌمات المكانٌة والزمنٌة ومداخل الهجوم ألبطال
العالم فً رٌاضة الكاراتٌه "الكومٌته  "kumite -المشاركٌن فً بطولة العالم وممارنتها
بالخرائط التكتٌكٌة لالعبٌن المصرٌٌن المشاركٌن فً بطولة الجمهورٌة " المحلٌة " وذلن
للتعرف علً الفارق فً المستوى بٌن ألعبً العالم والالعبٌن المصرٌٌن من أجل إستخدامها فً
توجٌة برامج التدرٌب والوحدات الٌومٌة لتطوٌر المدرات الخططٌة للالعبٌن والوصول بها إلً
درجة اآللٌة وبالتالً استدعائها عند ظهور المثٌرات المولفٌة خالل المباراة فً محاوله لتغٌٌر
أسلوب اللعب بما ٌتفك مع تطور اللعبة ومستحدثات المانون ومحاولة مساٌرة الركب العالمً.

هدف الدراسة -:
 التعرف علً اثر استخدام الخرائط التكتٌكٌة علً مستوي الفاعلٌة الكمٌة لبعض محددات
النشاط الهجومً لدي العبً مسابمة المتال الفعلً " الكومٌته  "kumite -برٌاضة
الكاراتٌه.
تساؤالت الدراسة -:
 .1ماهً مكونات الخرائط التكتٌكٌة المؤثرة فً فاعلٌة النشاط الهجومً لالعبً مسابمة
المتال الفعلً " الكومٌته  "kumite-علً المستوي الدولً والمحلً برٌاضة الكاراتٌه
.
 .2ما هً محددات النشاط الهجومً الممٌزة لالعبً المستوي الدولً علً المستوي المحلً
فً مسابمة المتال الفعلً " الكومٌته  " kumite-برٌاضة الكاراتٌه .
 .3ما هً نسبة اسهام المحددات الممٌزة والمستخلصه فً فاعلٌة النشاط الهجومً لالعبً
المستوي المحلً فً مسابمة المتال الفعلً " الكومٌتٌه " برٌاضة الكاراتٌه.
 .4ما مدي تأثٌر استخدام الخرائط التكتٌكٌة المترحة علً مستوي الفاعلٌة الكمٌة لبعض
محددات النشاط الهجومً لدي العبً مسابمة المتال الفعلً " الكومٌته " kumite-
برٌاضة الكاراتٌه
المصطلحات المستخدمة فً الدراسة:
 الخرائط التكتٌكٌة -:
هً مسار ممنن لتنفٌذ موالف لعب متغٌرة من لبل الالعب وفما لتحركات المنافس علً
اساس المكان والتولٌت خالل مجرٌات المباراة فوق البساط من استخدام موجه حركٌة
تتكون من اسالٌب هجومٌة ودفاعٌة تنفذ من خالل مداخل اللعب المتعددة .
 فاعلٌة االداء الهجومً -:
هً نسبة عدد مرات تحمٌك الهدف من استخدام االسالٌب الهجومٌة الً عدد مرات
تحمٌك الهدف من استخدام االسالٌب خالل زمن المباراة الفعلً
 مسابمة المتال الفعلً " الكومٌتٌه " -:
عرفها احمد ابراهٌم بانه منازلة بٌن العبٌن متساوٌٌن فً نفس الدرجة والوزن فً
زمن محدد مسبما وٌحاول كل العب تنفٌذ خططه الهجومٌة والدفاعٌة علً المناطك
المصرح فٌها بالهجوم للحصول علً اكبر عدد من النماط فً حدود زمن المباراة "
منهج الدراسه:
تستتتتخدم الباحثتتته المتتتنهج التجرٌبتتتً لمالئ متتتته لطبٌعتتتة ونتتتوع الدراستتته بالتصتتتمٌم التجرٌبتتتً ذو
المجموعه الواحدة ٌجري لها لٌاس لبلً ولٌاس بعدي وعدة لٌاسات بٌنٌة.
المجال البشري (العٌنة):
تم اختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌمة العمدٌة من العبً "الكومٌته  " kumite -بمحافظة
اإلسكندرٌه من (مركز األبطال الرٌاضً ) تخصص مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته kumite -
" تحت  16سنة خالل الموسم اللرٌاضً .2013/2012

تتتتم إجتتتراءات المٌاستتتات المبلٌتتته والبٌنٌتتته والبعدٌتتته لالعبتتتً مستتتابمة المتتتتال الفعلً"الكومٌتتتته -
 " kumiteللمجموعة المنفذة لمحتوى البرنامج التدرٌبً بصالة ألعاب الدفاع عن التنفس بنتادي
االبطال بمحافظة اإلسكندرٌة .
المجال الزمنً:
تم تنفٌذ جمٌتع المٌاستات ومحتتوى الوحتدات التدرٌبٌتة المكونتة للهٌكتل البنتائً الختاص بالبرنتامج
المطبك خالل الموسم الرٌاضً (2012م2013/م) بٌنما طبمت التجربة األساسٌه خالل الفتره من
(2012/5/1م) إلى (2012/8/1م) .
المعالجات اإلحصائٌة -:
استخدمت الباحثه برنامج الحزمة اإلحصائٌة للبحوث التربوٌة  SPSSلمعالجتة بٌانتات الدراستة
وهً كاآلتً -:
 المتوسط الحسابً . االنحراف المعٌاري. معامل االلتواء. اختبارات "ت" الفروق . اختبار الفروق النسبه المئوٌه. تحلٌل التباٌن ذو اتجاه واحد . -اختبار الل فرق معنوي.

االستنتاجات - :
 تم استخالص 3خرائط تكتٌكٌه ومكونات هٌكلهم المسهم فً زٌادة فعالٌة لبعض محددات النشاطالهجومً لالعبتً مستابمة المتتال الفعلً"الكومٌتته " Kumite-علتى المستتوى التدولً والمحلتً
برٌاضة الكراتٌه.
 تم استخالص محددات النشاط الهجومً المسهمه والممٌزه لكل خرٌطته تكتٌكٌته خاصته بالعبتًاألوزان المانونٌه بمسابمة المتال الفعلً "الكومٌته  " Kumite-على المستوى الدولً والمحلتً
برٌاضة الكراتٌه وهً كآلتً -:
*الخرٌطه األولى -:وٌسهم بها  8محددات أساسٌه وفما للترتٌب اآلتً-:
"منطمة االعداد للهجوم على البساط رلم ( ,)3منطمة االعداد للهجوم على البساط رلم (د),
متوسط زمن االعداد للهجوم  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (أ)  ,متوسط عدد خطوات
االعداد للهجوم  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم(ج)  ,الفعالٌة الكمٌه للنشاط الهجومً
بالدلٌمه " ,"2منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (ب) .
الخرٌطة األولــــــــــــــــــــــــــــــــى -:
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ج

*الخرٌطه الثانٌة -:وٌسهم بها  12محدد اساسً وفما للترتٌب اآلتً -:
"منطمتتة االعتتداد للهجتتوم علتتى البستتاط رلتتم ( , )6منطمتتة االعتتدا للهجتتوم علتتى البستتاط رلتتم (, )9
منطمة االعداد للهجوم على البساط رلم (أ )  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (ب)  ,منطمتة
تنفٌذ الهجوم على البساط رلم ( , )12متوسط زمن االعداد للهجوم  ,متوسط عدد خطوات االعداد
للهجوم  ,متوستط عتدد مترات استتخدام تولٌتتات متداخل الهجتوم ,استتخدام استلوب الركتل المركتب
المهاري  ,منطمة تنفٌذ الهجتوم علتى البستاط رلتم (د) ,الفعالٌته الكمٌته للنشتاط الهجتومً بالدلٌمته
" "2بالمباراه  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (ج).
الخرٌطة الثــــــــــــانٌه-:
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*الخرٌطه الثالث -:وٌسهم بها  11محدد أساسً وفما للترتٌب اآلتً -:
"منطمتة االعتداد للهجتتوم علتى البستتاط رلتم ( , )6منطمتة االعتتداد للهجتوم علتتى البستاط رلتتم (د) ,
متوسط زمن االعداد للهجوم  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (ب)  ,تولٌتت متدخل الهجتوم
غٌر المباشر "جو -نو -سن "  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم (ج) ,متوسط عتدد خطتوات
االعداد للهجوم  ,منطمة تنفٌذ الهجوم على البساط رلم ( ,)9متوسط عدد مرات استتخدام تولٌتتات
مداخل الهجوم  ,متوسط زمن الهجوم المنفذ ,الفعالٌه الكمٌه للنشاط الهجومً بالدلٌمه ". "3

الخرٌطة الثـــــــــــــــــــالثة-:
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 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنتتائً للختترائط التكتٌكٌتته تتتأثٌر إٌجتتابً علتتى لتتٌم المتطلتتب البتتدنً  -المهتتاري "المتتوة الممٌتتزة
بالستترعه"الخاص باألستتالٌب المهارٌتته حٌتتث بلغتتت نستتبة التتتأثٌر المئوٌتته متتابٌن ( %50.65إلتتى
,)%100.67لتتدى العبتتً مستتابمة المتتتال الفعلتتً "الكومٌتتته"Kumite-برٌاضتتة الكراتٌتته لٌتتد
الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً على لٌم المتطلب البدنً  -المهاري"تحمل السرعه"الخاص
باألستتالٌب المهارٌتته حٌتتث بلغتتت نستتبة التتتأثٌر المئوٌتته متتابٌن ( %19.15إلتتى ,)%146.40لتتدى
العبً مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته"Kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً على لٌم المتطلتب البتدنً  -المهاري"تحمتل األداء"الختاص
باألستتالٌب المهارٌتته حٌتتث بلغتتت نستتبة التتتأثٌر المئوٌتته متتابٌن ( %23.95إلتتى ,)%73.50لتتدى
العبً مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته"Kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً علتى لتٌم المتطلتب البتدنً  -المهاري"تحمتل الموه"الختاص
باألسالٌب المهارٌه حٌث بلغت نسبة التأثٌر المئوٌه مابٌن ( %17.30إلى ,)%59.7لتدى العبتً
مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته"Kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنتتائً للختترائط التكتٌكٌتته تتتأثٌر إٌجتتابً علتتى لتتٌم المتطلتتب البتتدنً  -المهاري"الرشتتاله"الخاص

باألسالٌب المهارٌه حٌث بلغت نسبة التتأثٌر المئوٌته متابٌن ( %16.8إلتى ,)%25.3لتدى العبتً
مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته"Kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهه لمكونات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً على لٌم محتددات النشتاط الهجتومً ختالل مرحلتة "اإلعتداد
للهجوم " حٌث بلغت نسبة التأثٌر المئوٌه متابٌن ( %51.8إلتى  )%230.8لتدى العبتً مستابمة
المتال الفعلً "الكومٌته  "kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً علتى لتٌم محتددات النشتاط الهجتومً ختالل مرحلتة " تنفٌتذ
الهجوم " حٌث بلغت نسبة التأثٌر المئوٌه مابٌن ( %20.04إلى  )%1450لتدى العبتً مستابمة
المتال الفعلً "الكومٌته  "kumite-برٌاضة الكراتٌه لٌد الدراسه .
 أظهر محتوى البرنامج التدرٌبً الممترح باستخدام األحمال التدرٌبٌة الموجهته لمكونتات الهٌكتلالبنائً للخرائط التكتٌكٌه تأثٌر إٌجابً على لٌم محددات النشاط الهجومً خالل مرحلتة " الفعالٌته
الكمٌتتته للهجتتتوم ختتتال ل المبتتتاراه " حٌتتتث بلغتتتت نستتتبة التتتتأثٌر المئوٌتتته متتتابٌن ( %714.67إلتتتى
 )%1212.50لتتدى العبتتً مستتابمة المتتتال الفعلتتً "الكومٌتتته  "kumite-برٌاضتتة الكراتٌتته لٌتتد
الدراسه .
التوصٌات -:
 االسترشتتاد بمحتتتوى الهٌكتتل البنتتائً المكتتون للبرنتتامج التتتدرٌبً الممتتترح باستتتخدام الختترائطالتكتٌك ٌة الهجومٌة لزٌادة فعالٌتة بعتض محتددات اإلعتداد وتنفٌتذ الهجتوم لتدى العبتً مستابمة
المتال الفعلً " الكومٌته –  "Kumiteبرٌاضة الكاراتٌه .
 االسترشاد بمكونات ومحتددات الخترائط التكتٌكٌتة الهجومٌتة لزٌتادة انتاجٌتة الالعتب وزٌتادةفعالٌة ادائه الخططً خالل مسابمة المتال الفعلً "الكومٌته  " kumite-برٌاضة الكاراتٌه .
 االهتمام بالخطط البحثٌة الموجهتة لتطتوٌر النشتاط الهجتومً وزٌتادة فعالٌتته ختالل المراحتلالسنٌة االخرى ،استكماال للبناء العلمً لرٌاضة الكاراتٌه .

