رؤية علمية حملددات ومداخل االنتقاء لالعبي املسابقات املتعددة

" مسابقة القتال الفعلي الكوميته –  ، kumiteومسابقة القتال الوهمي
الكاتـــا –  " kataبرياضة الكاراتيه .
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االنتقاء الرياضي لالعبي رياضة الكاراتيه:
مدخل االنتقاء واالختيار يف رياضة الكاراتيه:
إن احتماالت وصول الناشئ إلى المستويات العليا في المجاال اليياياي التصصصاي ايياياك الااياتيا
تصبح ذات فاعليك إذا أماان مان البياياك االنتقاا واالصتيااي للناشائ وتوجيا إلاى ناون النشااي اليياياي الاذ
يتال م مع استعيايات وقييات المصتلفك والتنبؤ وفقا ً لألسس والمعااييي العلمياك بمايأ تا عيي عملياات التاييي
والممايسك على اإلنما والتيويي لتلك االستعيايات والقييات المصتلفك بيييقك فعالك تمان الالع من تحقيق
التقيم المستمي في نشاي الييايي وهذا ما تستهيف عمليك االنتقا في المجال الييايي مان اصتيااي أفيال
الناشاانين لممايسااك نشاااي ييايااي متصصااب والوصااول بهاام علااى المسااتويات فااي هااذا النشاااي ومسااابقات
المتعيية.
أن مفهوم االنتقا يحتو على عملياك اصتيااي أفيال الييايايين علاى فتايات ةمنياك متعايية بناا علاى
مياحل اإلعياي الييايي المتعيية لذا يتيح لنا أن عمليك إعياي اليياييين يون القيام باالنتقا ا ولى المقنن
يعي عمليك تفتقي لمقومات النجاح واالستمياييك لتحقيق ا هياف المحيية من قبل والتي يسعى االنتقا صياوة
أساسيك لتحقيقها.

مفهوم االنتقاء واالختيار وأهميته خالل رياضة الكاراتيه:
وهنا يج على لجان اصتياي وانتقا الالعبين سوا بالنااي أو المنتصا أن يياعوا نصا أعيانهم أن
قبااول الاايا بين لممايسااك ييايااك الااياتياا بمسااابقاتها المتعاايية يون إصياااعهم الصتيااايات يقيقااك صاصااك
بمتيلبات ييايك الااياتي

أو

يعي صي تيبو ابيي حيث أن نسبك تفوقهم في تلك اليياياك قابلاك لالنصفاا

االيتفان بمعنى صيفك االصتياي يون اليجاون إلاى نتاان االصتياايات اليقيقاك والصاصاك بمحاييات اإلنتقاا فاي
ييايااك الااياتي ا وبااذلك ياتشااف القااانمون علااى باايام اإلعااياي لالعبااين المنتقااون أن أ لاابهم ال تساااعيهم
إماانياااتهم وقاايياتهم للوصااول إلااى مسااتوأ عااالي ماان اإلنجاااة سااوا فااي التصصااب الاايقيق ياصاال النشاااي
الييايااي التصصصااي االااياتي ا "مسااقاتقالقتتلااقفلقت
قتتلقفلقتوهم

ا

ل–لقتكوميل ا "ل"ل"مسااقات ل

ل–لقتكقتق" .ل

لذا يتيح لنا أن عمليك االصتياي واالنتقا لأليفال عني بي انيمامهم لمييسك الناشنين "لتعلم مهايات
ييايك الااياتي التاي توصالهم للبيولاك" .تتبلاوي فاي االصتيااي ياصال حصاب التيبياك البينياك وأعناا النشااي
يااي الماانفم لليفاال ويجا صااالل تلااك العمليااك الموجهااك لالصتياااي واالنتقااا المالحفااك ا وليااك لنسا

واللعا
تواجي بعا

مان المحاييات التاي تعتباي يايوييك ومؤشاي واياح لباي متابعاك المياحال المتعايية ومفاهيهاا

المصتلفك تمهييا ً لتصصب الالع ووصاول

علاى معايالت اإلنجااة اليياياي صاالل يياياك الااياتيا ساوا

اانت مسابقك القتال الفعلي أو مسابقك القتال الوهمي.
من هذا المنيلق لإلصتياي واالنتقا و هميت لييايك الااياتي بمسابقاتها المتعيية نستعي
المتعيية لإلنتقا واصتياي العبي ييايك الااياتي

المياحل

حيث تناول الميحلك ا ولى والتي تشتمل على االنتقا

التمهيي في ييايك الااياتي من صالل محييات هامك وييوية تواجيها بنسبك تيتفع عن  %65ليأ
الناشئ وهي محيي الحالك الصحيك واإلماانات الوفيفيك عم محيي المتيلبات البينيك ا وليك ومستواها عم
محيي الحالك النفسيك واإلياييك ا وليك ومستواها ليأ الناشنين.
عم ننتقل بالناشئ للميحلك العانيك من االنتقا وتشتمل على االنتقا التوجيهي في ييايك الااياتيا مان
صالل تحييي مستوأ الالع أو الالعبك في بع

محييات التفوق واإلنجاة الييايي بييايك الااياتيا

وتلاك

اليالالت تتاون من اليالالت الصاصك بالحالك الصحيك والتايف الوفيفي معل مؤشاي يايبات القلا صاالل فتاية
الياحك وبعي تنفيذ حمل بيني مقنن معل أيا جملك حيايك يولياك " هياان  -جاويان HEAIN –GODAN ,
"الااتا" عم هناك اليالالت الصاصك بالحالك البينيك والنفسيك لالع معل حالك االستعياي النفسي لالع وايفيك
تقيييه لتصيف السلواي اإليجابي صالل آصي  30عانيك من المباياة بمسابقك القتال الفعلي "الاوميت ".

عم االنتقال للميحلاك العالعاك مان االنتقاا واالصتيااي وهاي االنتقاا النهااني لالعا فاي يياياك الااياتيا
وتوجيه للتصصصيك اليقيقك ياصل ييايك الااياتي .

مراحل االنتقاء واالختيار لالعبني وترشيدها برياضة الكاراتيه:
إن االنتقا واالصتياي لالعبي يياياك الااياتيا بايا ً مان انيالقاك ممايساك الناشائ أو الناشانك لمساابقات
الااياتي وحتى الوصول ب إلى أعلى مستويات اإلنجااة اليياياي يعتباي ميحلاك يويلاك مساتمية قاي تسات يق
عية سانوات فهاي تبايأ بانتقاا الالعا وتوجيا لناون التصصاب الايقيق ياصال يياياك الااياتيا وتصال فاي
النهايك إلى انتقا الالع يمن الفييق الويني "القومي" لليولك.

ومتر عملية االنتقاء مبراحل متعددة ومتتالية ،تتلخص يف اآلتي:
* املرحلة األوىل "االنتقاء التمهيدي يف رياضة الكاراتيه"-:
وهاي ميحلااك هامااك فااي حياااة الناشائ والناشاانك حيااث ماان صاللهااا يصايي القااياي بماايأ مالنمااك إماانااات
الناشئ مع متيلبات ييايك الااياتي بصاوية عاماك والتصصصايك لمساابقاتها بصاوية صاصاك "قتاال فعلاي أو
قتال وهمي" لذا فإن تلك الميحلك ا ولى من االنتقا يفيال أن تبايأ بعاي ممايساك الناشائ ليياياك الااياتيا
بشال عام لفتاية مان  2-1سانك وتلاك الممايساك وتااون منتفماك حتاى تفهاي للمايي أو القاانم علاى عملياك
االنتقا مستوأ عبات واستقياي لقييات وإماانات الناشئ الماونك للهيال البنااني لحالتا التيييبياك "وفيفياك
بينيك مهاييك عقليك نفسيك ....الخ" والتي يمان االعتماي عليها في إصياي القياي الصحيح لإلنتقا .
وصالل تلك الميحلك ا ولى مان االنتقاا يياعاى االستيشااي بالعيياي مان االصتياايات والمقااييس المقنناك
علميا ً والمالنمك للميحلك السنيك للناشئ أو الناشنك والتي تتلصب في اآلتي-:
* احلالة الصحية واإلمكانات الوظيفية-:

وهنا نجي أن افا ة الجهاة العصبي المياة واذلك الجهاة اليوي وصصانب مؤشيات افا ة الجهاة
التنفسي تلع اليوي ا ساسي لبي االنتقا للناشئ حيث أن تمتع بمستويات عاليك من افا ة تلك ا جهةة
يمينا بيالالت لقيية تلك ا جهةة على تقبل ا حمال التيييبيك الصاصك باالنتقا بمستوأ اإلنجاة الييايي
لالع على مياي فتية اإلعياي يويل الميأ اما يشيي إلماانيك تحقيق معيالت عاليك من التايف الوفيفي
لهذا الناشئ على الميأ البعيي مما يحقق لنا االستقياي في نتانج المستقبليك.

* مستوى املتطلبات البدنية األولية-:

من المييك حاليا ً ونتيجك للبحث العلمي واستصالصا ً من اليياسات في مجال التيوي المياحل السنيك مع
االصتالف قليالً للقايم ماا باين البناين والبناات وبناا علاى ذلاك يماان تقيايم مساتوأ القاييات البينياك الصاصاك
بييايك الااياتي صالل أ ميحلك سنيك ومقاينتها بعي فتيات متباينك بمساي نموها اليبيعي والما اان هناك
تميااة لتلااك القاايم اااان لاايينا سااني علمااي لإلنتقااا والتميااة لهااذا الناشاائ وماان تلااك المتيلبااات الصاصااك بييايااك
الااياتي هو مستوأ ال من القوة المميةة بالسيعك لعيالت اليجلين والذياعين العاملك صالل ا يا الحيايك
سالي اليفان والهجوم المتعيية باإليافك لتحمل السيعك والقوة والتحمل الوفيفي لأليا والميونك واليقاك
واليشاقك والتواةن وإذا أمتلك الناشئ تلك القييات بمستوأ فوق المتوسي في الميحلك ا ولى من االنتقاا
فهذا ييل على ايتفان قابليت لأليا والتصصب الييايي في ييايك الااياتي مساتقبالً صاالل المياحال التالياك
لالنتقا .
* احلالة النفسية واإلرادية األولية-:

إن تقييم الحالك النفسيك للناشئ والسامات اإليايياك بشاالها المبايني صاالل الميحلاك ا ولاى مان االنتقاا
للناشئ وتوجيه نحو التصصصيك في مسابقات الااياتي

ويبيعك يياياك الااياتيا تشايي إلاى يايوية تمتاع

الناشاائ إلااى متيلبااات نفساايك للفااوة وااليتفااان بمسااتوأ اإلنجاااة ومنهااا اإلصااياي علااى الفااوة وتحقيااق نتااان
متقيمك المعابية على بذل أقصاى جهاي والمحاففاك علاى مساتوأ تنفياذ ا يا تحات يا ي المنافساك ومفااهي
التع المصتلفك وهذا على سبيل المعال.
*املرحلة الثانية "االنتقاء ال توجيهي يف رياضة الكاراتيه"-:
وفااي تلااك الميحلااك يباايأ الالع ا فااي التوج ا للتصصصاايك لمسااابقات ييايااك الااياتي ا وفق اا ً إلماانات ا
وقييات واستعيايات التي يمتلاها وتتوافق مع متيلبات التصصب ياصل مسابقات ييايك الااياتي
الميحلك وأهميتها يبيأ الناشئ في تنفيذ بع

وفي تلك

البيام التيييبيك التصصصيك والتي تحتو علاى أحماال مقتنا

وموجهك بما يتال م مع ماونات الهيال البناني لحالك الناشئ التيييبيك في الوقت الحالي وفتية استمياي تلاك
الميحلك من  5 – 3سنوات يتمان الناشئ من إفهاي عبات واستقياي لمحييات االنتقا المتعايية وهاي تتبلاوي
في ايتفان مستوأ التايف العام "الوفيفي البيني المهاي

العقلي النفسي" لألحمال التيييبيك المنفذة من

قبل الناشئ صالل تلك الفتية.
وعلااى الماايي أو القااانم بعمليااك االنتقااا التااوجيهي لالع ا أو الالعبااك الممايسااك لمسااابقات ييايااك
الااياتي

متابعك يالالت التايف وذلك على النحو التالي-:

* دالالت احلالة الصحية والتكيف الوظيفي-:

وهنا يج القياس والتقييم لقيم تلك اليالالت معل معيل ييبات القلا امؤشاي للحالاك الوفيفياك ويماان
قياس صالل الياحك وبعي اإلحما مباشية عم بعي أيا المجهوي سوا اان صالل الوحية التيييبيك أو بعاي حمال
المباياة ومقاينك قيم العالث و تسجيل الفيوق بينهما وتتباع هاذا الفايق علاى ماياي تلاك الميحلاك العانياك مان
االنتقا

اما يمان اذلك تقييم بنفس ا سالو لابع

المتيلباات الوفيفياك لمساابقك القتاال الفعلاي "الاوميتا

 "Kumiteأو مسااابقك القتااال الفعلااي "الااتااا –  "KATAمعاال افااا ة الجهاااة العصاابي المياااة
الحي ا قصى الستهالك ا اسجين اليفع القلبي والتهويك الينويك وافاا ة الجهااة التنفساي  ..الاخ .والماا ةاي
معيل ايتفاان مساتوأ التاياف الاوفيفي والحالاك الصاحيك لالعا صاالل تلاك الميحلاك مان اإلنتقاا الماا يماان
اإلنتقال با حمال التيييبيك الموجهك إلى ميحلك االنتقا النهانيك أو الصتاميك.
* دالالت احلالة البدنية والنفسية-:

وصالل تلك الميحلك يتم التقييم التتبعي للمتيلبات البينيك والنفسيك الصاصك لالع والتعيف على معايل
الت يي اإليجابي لها صالل فتية الميحلك العانيك ب املها وصالل تلك الميحلك ينفذ الالع بيام تييي تتيمن
أحمال تيييبيك مشابهك حمال المباياة في المسابقك التصصصيك بييايك الااياتيا

وهاذا يسااعي ويساهم فاي

تيوي الحالك البينيك الصاصك لالعا باإلياافك إلاى تلاك ا حماال تعمال علاى تياويي السامات النفسايك اإليايياك
والتي تتيلبها المسابقك ياصل ييايك الااياتي

حيث أن تحتو تلك ا حمال على مواقف مشابهك لما يواجه

الالع صالل المباياة مما ينمي لييا القايية علاى اتصااذ القاياي الصاحيح اإليجاابي التصايف الحيااي المحقاق
للهيف صالل الموقف المستهيف معل اتصاذ قياي أيا أسلو حياي "تصيف حياي" صالل فتية الـ  30عانيك
في حالك التعايل اإليجابي بالنقاي مع المنافس وهذا يفهي االستعياي النفسي لالعا علاى حيياك اتصااذ القاياي
والقيية على تحمل المسنوليك باإليافك إلى إيجابيك اإلستجابك للمواقف اللعبيك المتعيية المتوقاع منهاا "سابق
التييي عليها" أو المواقف يي المتوقعك والتي تعتمي على صبية الالع السابقك.
ويشي ي البع

إلى أهميك التقييم الميحلي "التتبعي" للقييات البينيك والنفسايك الصاصاك والتاي يتيلبهاا

التصصاب "نوعياك المسااابقك" فاي يياياك الااياتيا

وهاذا مان أجاال بياان المسااي الصاااب بيينامياياك تيااوي

التايف البيني والنفسي لالع أو الالعبك صالل ميحلك اإلنتقا التوجيهي والميتبي بصوية إيجابيك بمتيلبات
المنافسك وتحقيق أعلى اإلنجاة الييايي التصصصي.

* املرحلة الثالثة "اإلنتقاء النهائي يف رياضة الكاراتيه"-:
هنا وصالل تلك الميحلك مان اإلنتقاا يفهاي لناا إتجااه التصصاب الايقيق لالعا حياث ييااة المايي أو
القااانم علااى عمليااك اإلنتقااا ماان توجي ا الالع ا أو الالعبااك إلااى تصصااب أاعااي يقااك صااالل النشاااي الييايااي

التصصصي فمعالً يوج الالع صالل الميحلاك العانياك مان اإلنتقاا إلاى التصصاب فاي أحاي مساابقات يياياك
الااياتي سوا قتال فعلي "اوميت " أو قتال وهمي "ااتا" أما في هذه الميحلك من اإلنتقا يوج الالع إلى
التصصصيك ال يقيقك وأاعي عمق فإذا اان الالع متصصب في مسابقك القتال الفعلي ففاي صاالل هاذه الميحلاك
يااتم تحييااي التصصااب ا اعااي عمااق وهااو الااوةن الااذ يشااايك فيا الالعا بالمنافسااك وذلااك لتقياايم إماانات ا
ومستوأ قييات أو ما يسمى بماونات الهيال البناني للحالك التيييبيك وميأ إسهام ذلك في اإلنجاة اليياياي
التصصصي المتوقع من الالع .
وفي يياسك لتحييي العالقك بين مستوأ الافا ة الوفيفياك للجهااة العصابي الميااة وبعا

صصاانب

االنتباااه امحاايي إلنتقااا العبااي الااياتي ا بمصتلااف ا وةان اللعبيااك لمسااابقك القتااال الفعلااي "الاوميت ا " ياصاال
المياحل السانيك تحات  20 18فاوق  20سانك يجاال والتاي توياح ماا حفاي با االنتبااه مان اهتماام ابياي
للباحعين يبلوي أهميك ت عييه على فاعليك ا يا في النشاي اليياياي وقاي أشاايت نتاان البحاوث واليياساات
على اليياييين صالل المنافسات إلى أن نجاح هؤال اليياييين يتوقف على عنصي اإلنتباه حيث يصتلف حاية
اإلنتباه بين لحفاك وأصايأ وعناي حلاول التعا يقال اإلنتبااه وقاي ينعايم فاي حالاك اإلجهااي .وإن الوصاول إلاى
المستويات العليا يتوقف إلى حي ابيي على إنما وايتقا تلك الصصانب ليأ الالعبين والتي من أهمها "حية
وعبات وتحويل وتوةيع اإلنتباه".
ولما اانات يياياك الااياتيا تصصاب قتاال فعلاي "اوميتا " تعتباي مان اليياياات الفييياك التاي تتمياة
بالت يي السييع المستمي لمواقاف اللعا وهاذا يتيلا مان الالعا سايعك بيمجاك المواقاف المت ياية لاال مان
الاايفان والهجااوم والهجااوم المياااي بعااي يفااان إيجااابي أ أن الالع ا هنااا يج ا أن يمتلااك مقاايية عاليااك ماان
االصتياي اليقيق اإليجابي لمصتلف ا فعال الحيايك من صالل يي فعل سييع وصصانب إنتباه ذو مساتوأ عاالي
مع ييجك فانقك للتحام من صالل تيشيي إست الل القييات الحيايك الصاصك وتبعاا ً لصصوصايك المساابقات وفقاا ً
للااوةن فااي ييايااك الااياتي ا فقااي توصاالت يياسااك العالقااك بااين مسااتوأ الافااا ة الوفيفيااك للجهاااة العصاابي
المياااة مااع بع ا

صصااانب اإلنتباااه لنتااان تويااح أهميااك إييااهااا صااالل ميحلااك اإلنتقااا النهاااني وذلااك

لصصوصيتها وتباينها صالل البيوالت المتعيية وفقا ً للوةن المباياني بمسابقك القتال الفعلي بيياياك الااياتيا
وعلى سبيل المعال هم النتان التي تؤاي ما سبق ذايه حول اإلنتقا النهاني ومحييات نجي أن-:
أوالً :المت ييات المميةة لالعبي الوةن الواحي-:
 -1وةن حتى  60ايلو جيام-:
 تمية العبي تحت  18عن العبي تحت  20سنك تمية العبي فوق  20عن العباي تحات  20سانك فاي
مت يي حية اإلنتباه.

 اما اان الالع أص ي سنا ً "تحت  20سانك" تمياة عان الالعباين ا اباي سانا ً فاي مت ياي عباات الحالاك
الوفيفيك للجهاة العصبي المياة .
 -2وةن حتى  80ايلو جيام-:
 تمية العبي فوق  20سنك عن العبي تحت  18في مت يي حية اإلنتباه وعن العبي تحت  20سنك في
مت يي عبات اإلنتباه.
 الما اان الالع أابي سنا ً "فوق  20سنك" تمية عن العبين ا ص ي سنا ً في مت يي توةيع اإلنتباه.
وهذه النتاان معاال علاى وجاوي تصصصايك أيق وأعماق صاالل التصصاب اليياياي لالعا ياصال نشااي
الااياتي وهنا العباي الاوةن الواحاي بيانهم تمياة واياح وتبااين وفقاا ً للميحلاك السانيك باالي م مان إشاتيااهم
جميعا ً في وةن لعبي موحي (معالً – تحت  60ايلو جيام) وهذا يجا أن يياعاي عناي القياام باإلنتقاا النهااني
لالع أو الالعبك.
عانياً :العالقات المحققك بين المت ييات المميةة لالع الوةن الواحي-:
 -1وةن حتى  60ايلو جيام-:
* تميز العبي هذا الوزن بعالقة عكسية دالة بين حدة اإلنتباه وتحويله ،كما يتميززون بعالقزة يياابيزة بزين
محددات كفاءة الاهاز العصبي المركزي والمتمثلة في ثبات الحالة الوظيفية للجهاة العصبي المياة والافا ة
الوفيفياك للجهااة العصابي الميااة

وبنااا علاى تلاك العالقاك يجا االهتمااام بتنميتهاا يامن بايام التااييي

وويعها امحيي من محاييات الميحلاك العالعاك إلنتقاا العباي يياياك الااياتيا بصافك عاماك والعباي مساابقك
القتال الفعلي – الاوميت – بصفك صاصاك .ويجا أن نياع أماام إهتمامناا اماييبين أو قاانمون علاى عملياات
اإلنتقا التوجي أن إصتالف التصصاب الايقيق فاي يياياك الااياتيا ماا باين قتاال فعلاي أو وهماي يبناي علاى
اإلصتالف القانم في متيلبات ال منهما باإليافك معالً ياصل التصصاب الايقيق هناا تصصصايك أاعاي يقاك حاول
المتيلبات وميأ مالنمك ماونات الهيال البناني لحالاك الالعا التيييبياك لتلاك المتيلباات فماعالً العا يياياك
الااياتي المتصصب في اإلشتياك بمسابقك القتال الوهمي – الااتاا – يصتلاف اماا ذايناا عان العا المسااهم
في فعاليات مساابقك القتاال الفعلاي – الاوميتا – إال أن هنااك تصصصايك أيق وأعماق تتياح فاي معاال العا
ييايااك الااياتي ا تصصااب "ااتااا" حيااث أن لااال جملااك حيايااك يوليااك "الااتااا" متيلبااات تصتلااف فااي تيتي ا
أهميتها وفقا ً لماونات تلك الجملك الحيايك فقي قام أحمي محموي إبياهيم عام 1999م بيياساك علمياك بعناوان
(التماااية واإلسااهام النساابي لاابع

الاايالالت البيولوجيااك والبينيااك المهاييااك لالعبااي مسااابقك القتااال الااوهمي

"الااتا" المميةين و يي المميةين امحيي لإلنتقا والتصنيف بيياياك الااياتيا ) وااان الهايف مان اليياساك
هو تحييي واليالالت البيولوجيك والبينيك – المهاييك المؤييك للتفاوق صاالل مساابقك القتاال الاوهمي "الااتاا –
 "KATAبييايك الااياتي

مع التعيف على ميأ اإلسهام النسابي لتلاك الايالالت المستصلصاك فاي مساتوأ

اإلنجاة الييايي لأليا الحياي المهاي للجمل الحياياك اليولياك (بصاا – يا  .ااتاا جياون .ااتاا إمباي.
ااتا ااناوا – يا  .ااتا جوجوشيهو – شو  .ااتا) باإليافك لمحاولك الوصول إلى معايالت تنبئ بمستوأ
هااذا اإلنجاااة اليقمااي لالع ا مسااابقك القتااال الااوهمي "الااتااا –  "KATAعنااي أيان ا إحاايأ الجماال الحيايااك
سلوبي الشويين  SHORINأو الشوايأ .SHOREI
وكقنلمنلأهملقتنلقئجلقتلوصللإتىل10لمحددقالمسلخ ص لمنل64لملغير
وتلك المحييات العشي ياونوا معا ً توليفك علميك من المحييات المسهمك في انتقا العبي الجملك الحيايك وفقا ً
لتصصصاتهم علما ً ب ن تلك المحييات وهي "معيل ييبات القل
المياااة

مستوأ الافا ة الوفيفيك للجهااة العصابي

القااوة الم مياااةة بالساايعك للالماااك المسااتقيمك ا ماميااك اليويلاااك تحماال السااايعك للامااك ا مامياااك

المستقيمك المقابلك ةمن اتم التنفس مؤشي استهالك عيالك القلا لإلاساجين حجام الايم المايفون الناب
ا اسجيني يول الييف السفلي محيي الاتفين" وبنفية تحليليك نجي أن تلك المحييات الـ  10السابقك تمعال
المحييات الجسميك الوفيفيك البينيك المهاييك والمسهمك صالل عمليتي اإلنتقا والتييي بنسبك .%100
باإليافك للنتان السابقك قي وجي الباحث بيياست أن هناك تيتيا محايي وصااب لتلاك المحاييات وذلاك
وفقا ً ليبيعك ماونات الجملك الحيايك "الااتا" وأسلو أيانها واإليقان الحياي مع صصاانب السايعك والقاوة
عنااي أيا أسااالي الاايفان والهجااوم صاللهااا حيااث أن هااذا التيتيا يصتلااف ماان جملااك حيايااك صاايأ ومعيفااك
الميي والقانم على اصتياي وإعياي الالع أو الالعبك أو الفييق لذلك ييشيه إلى ييجك إسهام تلاك المحاييات
والتنبؤ بمستوأ اإلنجاة اليقمي لالع أو الالعبك عني أيان لجملك حيايك محايية "ااتاا –  "KATAجايول
(.)1

جيول ()1
اليالالت البيولوجيك والبينيك – المهاييك الصاصك المسهمك في ايتقا مستوأ ا يا المهاي لبع
الحيايك اليوليك "الااتا" وتيتي أهميتها
اسم الجملك الحيايك

اليالالت المسهمك في مستوأ ا يا الحياي المهاي وفقا ً هميتها

"الااتا"

"بي من جهك اليمين"

بصا – يا – ااتا

حجااام الااايم المااايفون مساااتوأ الافاااا ة الوفيفياااك للجهااااة العصااابي

BASSAI-DAI
KATA
جيون "ااتا"
JION-KATA

المياة

يول الييف السفلي معيل ييبات القل

تحمل السيعك

للامك المستقيمك ا ماميك المقابلك محيي الاتفين.
ياااول اليااايف السااافلي تحمااال القاااوة للاماااك المساااتقيمك ا مامياااك
المقابلك مستوأ الافا ة الوفيفيك للجهاة العصبي الميااة

القاوة

المميةة بالسيعك للامك المستقيمك ا ماميك اليويلك محيي الاتفاين
معيل ييبات القل .
امبي "ااتا"
EMPI-KATA

معاايل ياايبات القلا

ةماان اااتم الاانفس مسااتوأ الافااا ة الوفيفيااك

للجهاة العصبي المياة

مؤشي استهالك عيلك القلا لألاساجين

محيي الاتفين يول الييف السفلي.
ااناوا – يا " .ااتا"
KUNKU-DAI.
KATA
جوجوشيهو – شو
"ااتا"
GOJUSHIHOSHO KATA

مؤشي استهالك عيلك القل لألاساجين مساتوأ الافاا ة الوفيفياك
للجهاااة العصاابي المياااة

يااول الياايف الساافلي معاايل ياايبات

القل تحمل السيعك للامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.
يااول الياايف الساافلي القااوة المميااةة بالساايعك للامااك المسااتقيمك
ا ماميك اليويلك معيل ييبات القل

حجم اليم المايفون مساتوأ

الافا ة الوفيفيك للجهاة العصبي المياة .

الجمل

* حمددات عملية اإلنتقاء واالختيار لالعبي رياضة الكاراتيه-:
* احملددات البدنية واملهارية اخلاصة لالعبي برياضة الكاراتيه-:
يحتاج ال نشاي ييايي بما يحتوي من أسالي مهاييك سوا يفاعياك أو هجومياك إلاى متيلباات بينياك
صاصك تسهم فاي اإليتقاا بمساتوأ ا يا واإلنجااة اليياياي لاذا فاالنتقاا اليياياي يجا أن يشاتمل صاالل
إجيا ات على محييات بينيك صاصك با يا .
 -1يج على الميي أن يتفهم الفتيات الصاصك بتيوي المحييات البينيك حياث يسااعيه ذلاك فاي تحيياي
مساي التيوي لتلاك القاييات البينياك الصاصاك وتحيياي مقاياي نموهاا وسايعك هاذا المسااي مان التياوي
والتوقياات الااذ يفهااي صالل ا الحااي ا قصااى للتيااوي للمحااييات البينيااك الصاصااك بالنشاااي الييايااي
والتصصب الياصلي لمسابقات .
 -2هناك فتية تيوي صاصك صالل العمي الةمني لالع أو الالعبك وقي يلت ا بحااث واليياساات العلمياك
على إماانيك استصي ام تلك الفتاية والتاي يبلام نماو القاييات البينياك الصاصاك لالعا أو العباك يياياك
الااياتي أعلى معيالتها في التقييم واالنتقا

واذلك عني تقنين ا حمال صاالل بايام تياويي ماوناات

الهيال البناني لحالك الالع أو الالعبك التيييبيك على مياي الصيك التيييبيك حيث نمو القوة العيليك
يصاال علااى معيالتا صااالل الفتااية ماان  17 – 13ساانك والقااوة المميااةة بالساايعك والساايعك ييتفااع
مستوأ نموهماا ويصال علاى معيالتا صاالل الفتاية مان  15 – 12سانك مان  15 – 13سانك علاى
التوالي إال أن السيعك يانصف

معايلها بعاي سان  15سانك عام ييتفاع لتصال قصاى معايل لهاا صاالل

الفتية من  30 – 20سنك اما أن سيعك ا يا الحياي وسيعك تييي الحياك تعتبي الفتاية مان – 7
 9سنوات هي أحسن الفتيات والتي يبلم مستواها أعلى معيالت

واذلك الفتية السنيك من 13 – 12

سنك.

تقييم القدرات البدنية – املهارية اخلاصة-:
نفيا ً اليتباي القييات البينيك بيبيعك ا يا المهاي في النشاي الييايي التصصصي لالعا أو العباك
امااا أن اليااابع المميااة للمهااايات الحيايااك لنااون النشاااي التصصصااي هااو الااذ يحاايي نوعيااك القااييات البينيااك
الييوييك والتي يج تتبع مساي يينامياياك تيويهاا مان صاالل اصتياايات بينياك – مهايياك صاصاك بهاا وذلاك
صاالل فتاايات ت يااويي ماونااات الهياال البناااني احالااك الالعا التيييبيااك بصاوية عامااك والهيااال البناااني الباايني
بصااوية صاصااك ونفاايا ً الحتياااج الع ا أو العبااك ييايااك الااياتي ا للعييااي ماان القااييات البينيااك – المهاييااك
الصاصااك ب ا يا ا سااالي اليفاعيااك أو الهجوميااك صااالل مسااابقات القتااال الفعلااي "الاوميت ا – "KUMITE

والقتاال الاوهمي "الااتاا –  "KATAنساتعي

بعا

االصتياايات التاي تقيايم القاييات البينياك – المهايياك

التااي يحتاجهااا ا يا الحياااي للمهااايات المتعاايية الصاصااك بالعا أو العبااك الااياتيا مااع مياعاااة التصصااب
اليقيق بالبيوالت والمسابقات.
واستيشاي بآيا بع

المياجع العلميك واليياساات نتبناى المبايأ العلماي الاذ يشايي إلاى أن اصتياايات

المهاااية  Skillتاايصل ياامن اصتيااايات ا يا التااي يمااان أن تسااتصيم لقياااس بعا

القااييات البينيااك الصاصااك

بيياياك مااا ولااذا فاإن االصتيااايات المقيمااك الحقاا ً تصايم فااي عمليتااي اإلنتقااا والتقيايم لمياحاال تيااوي وتنميااك
القييات الصاصك با يا من جان وأسلو ا يا المشاابهك لألسالو المهااي الصااب بالالعا مان الجانا
اآلصي بمعنى أن هناك اصتياي يقيم مستوأ القوة المميةة بالسيعك اقيية بينيك صاصك بالع ييايك الااياتي
ماع اساتصيام ا يا الفعلاي للاماك المساتقيمك ا مامياك المقابلاك  GYAKUZUKIوالحفااف علاى صصااانب
ا يا من مساي حياي وإيقان سيعك وقوة ا يا صالل ا يا

وهاذا يتحقق النمذجك بين تقييم الامي للقيية

البينيك الصاصك والتقييم الوصفي لألسلو المهاي المؤي .
نماااذج لاابع
الااياتي  .ادول ()2

االصتب اايات التااي يمااان أن تسااتصيم صااالل عمليتااي اإلنتقااا والتااييي لالعبااي ييايااك

بعض اختبارات التقييم للقدرات البدنية – املهارية اخلاصة

بأساليب األداء املهارية مسابقة القتال الفعلي الكوميته  ،ومسابقة القتال الوهمي
الكاتـــا " برياضة الكاراتيه

اسم القيية البينيك

ا سلو الحياي المهاي

ةمن تنفيذ االصتياي

القوة المميةة بالسيعك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.

 10عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك المقابلك.

 10عانيك

 -اليالك النصف يانييك.

 10عانيك

 -اليالك النصف يانييك المعااسك.

 10عانيك

 -اليالك الجانبيك.

 10عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.

 20عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك المقابلك.

 20عانيك

 -اليالك النصف يانييك.

 25عانيك

 -اليالك النصف يانييك المعااسك.

 25عانيك

 -اليالك الجانبيك.

 25عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.

 40عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك المقابلك.

 40عانيك

 -اليالك النصف يانييك.

 40عانيك

 -اليالك النصف يانييك المعااسك.

 40عانيك

 -اليالك الجانبيك.

 40عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.

 45عانيك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك المقابلك.

 45عانيك

 -اليالك النصف يانييك.

 45عانيك

 -اليالك النصف يانييك المعااسك.

 45عانيك

 -اليالك الجانبيك.

 45عانيك

تحمل السيعك

تحمل ا يا

تحمل القوة

يشاقك

 -اللامك المستقيمك ا ماميك اليويلك.

ةمن أيا  8ياالت في

 -اللامك المستقيمك ا ماميك المقابلك -

يانية نحو اتجاهات

اليالك النصف يانييك.

(أيبعك في إتجاه عقاي

 -اليالك النصف يانييك المعااسك.

الساعك أيبعك في عاس

 -اليالك الجانبيك.

إتجاه عقاي الساعك).

احملددات البيولوجية اخلاصة لالعبي رياضة الكاراتيه-:
وهنا يج على الميي تيشيي اتجاهين في وقت واحي وحيث أنهماا يماعالن الجانا الاوفيفي والجانا
الجسمي وهما إتجاهين ذو أهميك وت عيي على مستوأ ا يا واإلنجاة الييايي لالع صالل مسابقات النشاي
الييايي التصصصي وهنا يج على الميي يياسك اإلتجاهيين وت عيهما با حمال التيييبيك المنفذة من قبال
الالع ا ياصاال باايام التيااويي واإلعااياي باإليااافك لمحاولااك التعاايف علااى أعااي الحماال المباااياني علااى بع ا
اليالالت الوفيفيك التاي تلعا يوي هاام لالعا صاالل المبايياات والتاييي

ومان تلاك الايالالت الوفيفياك التاي

يمان للميي االعتماي عليها في اإلنتقا والتنبؤ الوفيفي ما يلي-:

( ) 1معدل ضربات القلب "النبض"-:
ويمااان تيشاايي تقياايم معاايل ياايبات القل ا صااالل الفتاايات التاليااك قباال اإلحمااا

قباال المباااياة أو ا يا

للواج الحياي مباشية بعي االنتها من المباياة أو الواج الحياي المقنن والمحيي سلفا ً بعاي 1،2،3،4،5
يقيقك من االنتها من المباياة أو ا يا للواج الحياي المحيي سالفا ً ومقانن وذلاك لحساا ماا يسامى بحالاك
االستشفا  .جيول (.)3

جدول يوضح االجتاه واهلدف التدريبي ،درجة وشدة احلمل البدني والعصبي ،معدل ضربات
القلب املعرب عن نظام إنتاج الطاقة املستخدم خالل التدريبات
االتجاه وال ي

ييجك شية الحمل البيني

التيييبي

والعصبي
تيييبات هوانيك بهيف تيويي

ييجك الحمل المنصفيك

التحمل

ييجك الحمل المتوسيك

معيل ييبات القل
(نبيك /يقيقك)
الحيوي اليبيعيك للفيي إلى أقل
من  130نبيك/يقيقك
من  131إلى  150نبيك/يقيقك

تيييبات مصتليك
ييجك الحمل فوق المتوسي

(هواني  +ال هواني)

من  151إلى  165نبيك/يقيقك

بهيف تيويي تحمل القوة
ييجك الحمل أقل من ا قصى

وتحمل السيعك

من  166إلى  180نبيك/يقيقك

تيييبات ال هوانيك بهيف
تيويي السيعك والقوة

ييجك الحمل في حيوي

من  181إلى أقصى معيل

المميةة بالسيعك والتوافق

المقيية القصوأ

ييبات القل للفيي

واليقك

وعلى املدرب (املعلم) أن يسرتشد مبعدل ضربات القلب عند حتديد
درجات شدة األمحال التي حيتوي عليها برناجمه.
مثال توضيحي-:
يتم إجيا تقييم لمعايل ناب

أحاي الالعباين اميشاي لإلنتقاا ويياساك حالاك الجهااة الايوي

حياث ياتم

قياس معيل ييبات قلب قبل وبعي ا يا لمجهوي بيني مقنن يصل بالالع لحالك االعتمااي علاى نفاام الياقاك
الالهواني ويعبي عن ذلك معيل نبي بعي المجهوي الذ يصل في حيوي من  180ف اعي.
خطوات التنفيذ من قبل املدرب-:
( )1يتم قياس معيل ييبات القل صالل فتية الياحك لمية  10عواني معالً 11 .نبيك

( )2يااتم أيا مجهااوي باايني مقاانن معاال الجااي فااي الماااان أو علااى ساايي متحاايك وذلااك لمااية  2يقيقااك
بسيعك  180لفك أو صيوة في اليقيقك وهنا يج استصيام جهاة يبي اإليقان حتى يحافف الالع
على إيقان الصيوة وسيعك ا يا الحياي.
( )3يتم قياس معيل ييبات القل بعي انتها الحمل البيني مباشي ولمية  10عواني (معالً  18نبيك).
( )4يتم حسا الفايق باين قايم معايل يايبات القلا صاالل الياحاك وبعاي االنتهاا مان المجهاوي البايني
المقنن مباشية ولمية  10عواني في ال مية قياس.
( )5يحس المعيل المنو لةياية ييبات القل من المعايلك اآلتيك-:
الفيق بين قيم القياس البعي والقبلي

× 100

قيم القياس القبلي
()11 – 18

وهنا نجي
أ
وبذلك تاون الةياية في معيل النب

11

7

× % 63.64 = 100

11

حوالي  % 64من معيل قبل المجهوي المنفذ.

( )2القياسات الجسميك-:
تلع ا القياسااات الجسااميك يويا ً فعااال فااي مسااتوأ اإلنجاااة الييايااي لالع ا صااالل مسااابقات النشاااي
الييايي التصصصي حيث أن هناك عالقك بين المقااييس الجساميك المتعايية ومساتوأ ا يا المهااي ياصال
النشاي التصصصي الواحي ويج على الميي والقانمين باإلعاياي لبايام اإلنتقاا واالصتيااي لالعباي النشااي

التصصصي مياعاة مقاييس ا يوال والمحييات وا عيا

واذلك اميك الايهون بالجسام وهاذا أوال ً عام عانياا ً

البحااث حااول العالقااات بااين تلااك المقاااييس ووةنهااا النساابي الت ا عيي فااي مسااتوأ ا يا المهاااي لالع ا أو
الالعبك ياصل مياةه التصصصي بالنشاي الييايي الواحي ونستعي

بع

اإلسهامات العلميك فيما يلي-:

 إن القياسات الجسميك تمينا ب ساس ومعلوماات صاصاك تتعلاق بالصصاانب الحياياك والتاي تساهم فاي
معيفك إماانيك الوصول إلى مستوأ عالي من ا يا واإلنجاة.
 إن القياسااات المتعلقااك بماونااات الاايهون والعيااالت والعفااام تماانح الماايي والقااانمين علااى عمليتااي
اإلنتقااا والتااييي

تصااويا ً أاعااي عمااق وتصصااب للتاا عيي الميااا للعمليااات الوفيفيااك والجسااميك

المسهمك في االيتفان بمستويات اإلنجاة الييايي معل الصصانب التشييحيك لعيلك القل باإليافك
لاميك اليفع القلبي ومؤشي اساتهالك عيالك القلا لألاساجين ساوا فاي وقات الياحاك أو صاالل فتاية
االستشفا بعي الحمل الييايي.
 تعتبي المواصفات الجسميك من ا سس التي يج تيشييها صالل عملياك اإلنتقاا اليياياي اليتبايهاا
الوعيق بإماانيك وصول الالع أو الالعبك إلى المستويات اليياييك العاليك وذلك لما لها تا عيي علاى
مستوأ فهوي الصصانب البينيك والمهاييك والوفيفيك الييوييك لتحقيق تلك المساتويات العلياا فاي
النشاي الييايي التصصصي امسابقك القتال الفعلي أو القتال الوهمي بييايك الااياتي .
 من أهم القياسات الجسميك التي يمان االستيشاي بهاا صاالل عملياك اإلنتقاا لالعباي يياياك الااياتيا
والتااي يمااان أن تسااهم فااي اإليتقااا بااا يا المهاااي لالع ا الااياتي ا سااوا تصصااب قتااال وهمااي
"ااتا" أو قتال فعلي "اوميت " هي-:
( )1ا يااوال :وتتمعاال فااي :اليااول الالااي للجساام يااول الياايف العلااو

يااول الياايف الساافلي يااول

الذيان يول الاف يول اليجل يول القيم.
( )2المحييات :وتتمعال فاي :محايي الصايي فاي حاالتي الشاهيق والةفياي محايي الوساي محايي الفصاذ
محيي العيي في حالتي االنقبا
( )3ا عاايا

 :وتتمعاال فااي :عااي

واالنبساي محيي الساق في حالتي اإلنقبا
الاتفااين عااي

الصاايي عااي

واإلنبساي.

الساااعي عااي

الفصااذ عااي

الساق.
( )4سمك عنايا الجلي :وتتمعل في المنايق اآلتيك :فوق الاتف من أعلى الساعي مان أماام العياي مان
صلف العيي من فوق الصيي مان صلاف عفام اللاوح مان فاوق الابين مان فاوق الحاق الحيقفاي
لعفم الفصذ من فوق الساق.
( )5أوةان :وتتمعل في :وةن العفام الميلق وةن العفام النسبي وةن اليهون الميلق وةن الايهون
النسبي وةن العيالت الميلق وةن العيالت النسبي وةن الجسم الالي.
( )6النمي الجسمي الالي لالع .

اليالالت االنعيوبومتيياك والفسايولوجيك

وهناك من اليياسات العلميك التي استصلصت إلي تحييي بع

الصاصك لالعبي الااياتي مستوأ الييجك ا ولى تصصب قتال فعلي وبلم عيي العينك  38الع محقق لمياة
من ا ول إلى اليابع في آصي بياوالت موسام  1995اليياياي وقاي تام إجايا أهام القياساات اإلنعيوبومتيياك
"الجسميك" والفسيولوجيك "الوفيفيك" التي يمان أن تسهم في اإلنتقا لالعبي ييايك الااياتي وقي بلم عيي
القياسات الجسميك المقامك  47وبلم عيي المت ييات الوفيفياك  10وأساتصلب الباحاث عايي  16مت ياي "15
جساامي  1وفيفااي" ماان إجمااالي  57مت يااي وتلااك المت ياايات المستصلصااك  16يمااان ماان صاللهااا التمييااة
واالنتقا بيقك لالعبي القتال الفعلي "الاوميت –."KUMITE
اما قيمت اليياسات العلميك بع

الصصاانب المويفولوجياك لالعباي يياياك الااياتيا بهايف التعايف

على تلك الصصانب وإيجاي العالقك بينهاا وباين مساتوأ ا يا لالعباي المساتوأ العاالي تصصاب قتاال فعلاي
"الاوميت –  "KUMITEوالقتال الوهمي "الااتاا –  "KATAوقاي بلام عايي العيناك  160العا مساتوأ
الييجك ا ولى أجي عليهم عيي  34قياس جسمي وأستصلب أن لال فنك من العبي وةن معين معالً  60اجم
لهم صصانب تصتلف عن باقي فنات لالعبي ا وةان ا صيأ والعبي القتال الوهمي "الااتا" استصلب لهم 3
قياسات ذات أهميك وتستصيم في اإلنتقا وهم عي

الصيي عي

الحو

محيي الفصذ.

وأصييا ً يمان استصالب أن من نتان اليياسات وا بحاث أن التصصصيك في مسابقات ييايك الااياتي
تصاابم علااى العبااي ااال مسااابقك صصااانب تتايااف لمتيلبااات ا يا المهاااي لماونااات ا سااالي اليفاعيااك أو
الهجوميك والتحياات الصاصك بهاا ولاذا فيجا علاى المايي أو مسانول االنتقاا لالعباين وفقاا ً لتصصصااتهم
بييايك الااياتي أن يياعي الصصانب المميةة لهم.
( )2الحي ا قصى الستهالك ا اسجين-:
وهنا نستعي

بع

اآليا العلميك

 الما ةايت شية الحمل ةايت سيعك استهالك ا اسجين.
 اليوجي فيوق بين البنين والبنات في الحي ا قصى الستهالك ا اسجين الميلق حتى سن البلوغ.
 بعي ميحلك البلوغ يقل الحي ا قصى الستهالك ا اسجين الميلق لايأ اإلنااث عان اليجاال بمقاياي 25
– .% 30
 يعتباي الحااي ا قصااى السااتهالك ا اساجين ماان العواماال المااؤعية فاي الافااا ة البينيااك لالعا أو العبااك
صاصك في الييايات التي تعتمي على التحمل الميتبي با يا .
 هناك عية عمليات وفيفيك تؤعي على الحي ا قصى الستهالك ا اسجين منها الافا ة الوفيفيك للجهاة
العصاابي المياااة والافااا ة الوفيفيااك للجهاااة الاايوي "عماال القل ا

الااينتين ا وعيااك اليمويااك

ييناميايااك الاايم" باإليااافك لافااا ة عمليااات إنتاااج الياقااك لالعاا أو الالعبااك أ عمليااات التمعياال
ال ذاني,.
 عالمات الوصول إلى الحي ا قصى الستهالك ا اسجين هي-:
ةياااية معاايل ياايبات القل ا عاان  180ن/ي مااع ةياااية عاايي ماايات التاانفس لييجااك ال يسااتييع الالع ا
االستمياي في ا يا مع تلك الةياية.
مثال لتحديـد احلـد األقصـى السـتهالك األ سـعني لالعـب اصـص مسـابقة قتـال علـي
" وميته":
( )1يقوم الالع ب يا تبييل على عجلك أيجوميتي (ييجك قيااس الجهاي البشاي ) بسايعك  60لفاك فاي
اليقيقك مع استصيام مقاومك  150وات ولمية  5يقانق.
( )2يحس معيل النب

لالع عني نهايك اليقيقك الصامسك ولمية  60عانيك ااملك.

( )3يقيي مقياي الحي ا قصى الستهالك ا اسجين باستصيام معايلك (الم .)1984
الحي ا قصى الستهالك ا اساجين

 × 0.01926 – 6.3معايل يايبات القلا المحساو لالعا بعاي

اليقيقك الصامسك لأليا .
 170 × 0.01926 – 6.3ن/ي

 3.025لتي  /يقيقك.

 الحاااي ا قصاااى الساااتهالك ا اساااجين الميلاااق ل ياااي الييايااايين يتاااياوح مااان  3.5 – 2لتي/يقيقاااك
ولليياييين من  6 – 4لتي/يقيقك.
 وجوي عالقك موجبك بين ةياية الايفع القلباي والحاي ا قصاى الساتهالك ا اساجين حياث ةيااية الايفع
القبلي ييل على ةياية نقل ا اسجين إلى العيالت وبالتالي ةيااية الحاي ا قصاى الساتهالك لالعا أو
الالعبك.
 أن صااالل المجهااوي الباايني المااا ةايت المجموعااات العيااليك المشاااياك فااي ا يا المااا أيتفااع الحااي
ا قصااى السااتهالك ا اسااجين ويفهااي ذلااك لالعبااي مسااابقك القتااال الااوهمي "الااتااا – "KATA
بييايك الااياتي حيث هناك صصوصيك لماونات ال جملك حياياك "الااتاا" فهنااك جملاك مياباك معال
"بصا – يا  .ااتا  "BASSI- IDALماونك من  42حياك وتؤي في  60عانياك بينماا "اااناو
– يا  .ااتا  "KUNKU – DALماونك من  65حياك وتؤي في  90عانياك هناا نجاي أن هنااك
تباين في ةمن ا يا للجملتين باإليافك أن عيي الحياات الماونك للجملتين مصتلف مما يشيي إلى أن
حجاام الحماال المنفااذ للجملتااين يااي متساااو

وبنااا علااى ذلااك يتيااح أن الالع ا صااالل أيا الجملااك

الحيايك "ااناوا – يا  .ااتا" يستهلك حيا ً أقصى من ا اسجين أابي مان حياث الاام مان ا اساجين
المستهلك عني أيا الجملك الحيايك "بصا – يا  .ااتا".

 )4الت ييات الوفيفيك الصاصك:
نييف هنا بع المعلومات الوفيفيك التي تسهم في بنا الهيال التيييبي-:
 التييي الييايي المنتفم والمقنن يؤي إلى ةياية لةوجك اليم بنسبك بل ت في نتان بعا

ا بحااث

من (.)% 65 – 60
 أعبتت اليياسات العلميك في مجال التييي الييايي الصاب بييايك الااياتي مستوأ الييجك ا ولى
إيتفااان نساابك تيايااة حااام

الالاتيااك بالاايم صاصااك عنااي توجي ا ا حمااال التيييبيااك ياصاال الوحاايات

التيييبيك إلى العمل الالهواني "صاصك في مسابقك القتال الفعلي – الاوميت ."KUMITE
 إن الحمل المباياني لمسابقك القتال الفعلي يؤعي علاى معايالت الت ياي المنوياك لاال مان معايل يايبات
القل

ي ي اليم االنقبايي يا ي الايم المتوساي تياياة الهيموجلاوبين ومؤشاي اساتهالك عيالك

القل لألاسجين وهذا الت عيي يتج لةياية قايم تلاك المت يايات مماا ياؤعي علاى ييجاك تاياف ا جهاةة
الوفيفيك لالع المنفذ الحمل المبااياني ياصال مساابقك القتاال الفعلاي اماا ياؤعي هاذا الحمال للمبااياة
صاصك في حالك تاياي االشتياك في عيي من المباييات المتتاليك مما يشيي إلى تياام الحمل المباياني
والذ يفهي في ت عييه السلبي على معيل الت يي المنو الذ يةيي لال مان قايم المت يايات الوفيفياك
"افااا ة الجهاااة العصاابي المياااة

ياا ي الاايم االنبسااايي وتيايااة حااام

الالاتيااك اإلحساااس

بالمسافك اإلحساس بالةمن صي إيياك هيف متحيك".
 إن الحمل المباياني لمسابقك القتال الوهمي "الااتا –  "KATAيؤعي على قيم معيالت الت يي لبع
المت ياايات الوفيفيااك "معاايل ياايبات القل ا

ي ا ي الاايم االنقبايااي معاايل التاانفس حجاام التاانفس

و ييها من المت ييات اليالك على مستوأ التايف الوفيفي لالع أو الالعبك صالل التنافس".
المحييات النفسيك والقييات العقليك الصاصك لالعبي ييايك الااياتي -:
وقي أفهيت العييي من اليياسات وا بحاث العلميك أن العا الااياتيا مان صاالل أيا أسااليب اليفاعياك
والهجوميك واليبي بينهما من صالل المواقف المت يية التي يتعي

لها أعنا المساابقات يعتماي علاى اإليياك

الصحيح لصصانب ا فعال من حيث مقياي القوة والسيعك المبذول واالتجاه الصحيح المتمياة باليقاك اماا أن
لسيعك يي الفعل وصصانب اإلنتباه والعبات االنفعالي يوي هاما ً ومؤعيا ً على فعالياك ا يا المهااي والنشااي
الصيياي ولماا ااان التفاوق فاي النشااي الييايااي التصصصاي مايتبي بمايأ ايتفاان اإلماانياات النفسايك لاايأ
الالع لتحقيق متيلبات المنافسك فقي قام العييي بينها وبين افا ة الجهاة العصبي الميااة
بحااث حااول الصصااانب النفساايك المميااةة بيااال العااالم فااي ييايااك الااياتي ا

والابع

اآلصاي

وذلااك للوقااوف علااى محااييات

اإلنتقا النفسيك الصاصك لالع ييايك الااياتي

وايفياك وياع البايام التيييبياك لتيوييهاا وفقاا ً لمتيلباات

التصصصيك ياصل مسابقات ييايك الااياتي .
ومن ا معلك لتلك اليياسات العلميك والبحاوث ماا قاام با ميال  .ف .وآصايون )1992( MEL.Fet al
بيياسك عنوانها
"تحليل أعي القلق التنافسي على ا يا المهاي صالل بيولك الااياتي ".
"ANALYSIS OF THE EFFECT OF COMPETTTIVE TRATTANXIETY
"ON PERFORMANCE IN KARATE COMPETTTION
وقي نفذت اليياسك على  58العا بنسابك  % 73العباون  % 27العباات متوساي عماي  25 4سانك
واستصيم اصتياي القلق التنافسي الييايي لمايتن واان الهيف مان اليياساك التعايف علاى أعاي القلاق المايتبي
بالعمليات اإليياايك على ا يا صالل البيولك "التنافس الييايي" واانت أهم النتان وجوي عالقك ذات ياللك
بين سنوات الصبية ومستوأ أيا الجمل الحيايك "الااتا –  "KATAعيم وجوي فايوق يالاك إحصاانيا باين
السمك التنافسيك لليياييين سوا حققوا فوةا ً أو عيم تحقيق الفاوة صاالل البيولاك اماا ال توجاي فايوق يالاك
إحصانيا ً بين القلق التنافسي ومستوأ ا يا المهاي ليأ العبي القتاال الفعلاي "الاوميتا – "KUMITE
والقتال الوهمي "الااتا – ."KATA
وقي قام بول  .أ  .وآصيون  )1998( PAUL.A.ET.ALبيياسك عنوانها
"أعي الحاييين صالل التييي على مستوأ ا يا المهاي لالعبي الااياتي ".
SKILL LEVEL AND AUDIENCE EFFECTS ON PERFORMANCE OF A
"KARATE DRILL
وقي نفذت اليياسك على  25العا

 8العباك ليياياك الااياتيا

واساتصيم مقيااس "لواتساون فايين"

لتقييم ا نفمك اليفاعيك والتجن االجتماعي والصعوبك واستصيم اصتياي أيا مهاي حيااي "لليالاك اليانيياك
– ماواشي جيي  MAWASHI-GARIمن ويع االتةان ا مامي العابت حيث يؤي الالع أو الالعبك
االصتياااي وهااو تاااياي أابااي عاايي ممااان ماان الااياالت لفتااية  15عانيااك ويااايي ذلااك أيبعااك مجموعااات ب اين ااال
مجموعك وأصيأ فتية ياحك  30عانيك وهذا االصتياي نفذ مية بوجوي حاييين "الصبيا " ومية بيون وجوي
حاييين.
واان من أهم النتان أعي وجوي الحاييين سلبيا ً على ا يا المهاي من حيث الام وليس الاياف حياث
أن الالعبين والالعبات في حيوي الصبيا قاي تجنباوا ةيااية عايي الاياالت الصاحيحك المنفاذة فاي مقابال عايم
ايتفان نسبك ا صيا في ا يا المهاي لليالك اليانييك.

 القييات العقليك:
تلع القييات العقليك يوي هام في ايتفان مستوأ اإلنجاة الييايي بشال عام والع ييايك الااياتيا
منااذ بااي ممايساات بشااال صاااب ويعتبااي ماان أهاام تلااك القااييات هااو الااذاا الااذ لا يوي فعااال وإيجااابي فااي
االيتفان بمستوأ اإلنجاة صالل مسابقات القتاال الفعلاي والاوهمي والتاي تتسام باالمواقف المتعايية والمصتلفاك
والمليناك بواجبااات حيايااك تتيلا إيياك الالعا لمجييااات المباااياة والبينااك المحييااك بهااا وتشاايي العييااي ماان
اليياسااات والبحااوث إلااى ياايوية االهتمااام ب ا نوان الااذاا المتعاايية اماايصل الصتياااي وانتقااا العبااي الفاايق
اليياييك صاصك التي تتيل مستوأ ميتفع من القييات اإلييااياك اماا نايأ للاذاا يوي هاام فاالنتبااه يمعال
نقيك انيالق لمستوأ ميتفع من اإلنجاة في حالك تمتاع الالعا فاي يياياك الااياتيا بمساتوأ ميتفاع منا
وهو يعتبي الصيوة ا ولى في يييق تياية الالع صاصك في مساابقك القتاال الفعلاي جهةتا اإلييااياك نحاو
جوان محيية معل تحياات المنافس وأساليب اليفاعيك والهجوميك عم إشاايات الحاام والقيااة باإلياافك إلاى
توجيهات المايي والجاو المحايي ببيناك الملعا والمنافساك وقاي أعبتات اليياساك والبحاوث العلمياك فاي مجاال
انتقااا العبااي ييايااك الااياتيا تصصااب مسااابقك القتااال الفعلااي والااوهمي وجااوي عالقااك بااين مسااتوأ افااا ة
الجهاااة العصاابي المياااة وبعاا

صصااانب اإلنتباااه (حااية عبااات توةيااع تحوياال) باإليااافك إلااى وجااوي

تصصصيك لتلك العالقك تصتلف باصتالف الوةن المباياني لالع معالً العا يشاايك تحات وةن  60ايلاو جايام
نجي ليي عالقك عاسيك بين حية اإلنتباه وتحويل بينما العا يشاايك فاي بيولاك تحات وةن  80ايلاو اجام "
قتال فعلي – اوميت " نجي ليس ليي عالقك بين حية اإلنتباه وتحويل .
امااا يشاايي الاابع

إلااى وجااوي ايتباااي بااين اإليياك ب نواع ا المصتلفااك (البصااي والحياااي والساامعي)

وصصااانب اإلنتباااه المتعاايية وهنااا نجااي أن اإليياك واإلنتباااه قااي أصاابحوا الصيااوة ا ولااى فااي اتصااال الالع ا
بالبينك المحييك ب سوا في الناي أو المنافسك واذلك تعتبي صيوة لتايف مع تلك البينك.
وهنا تتيح أهميك اإلنتباه في ت عييه أييا ً على العمليات اإليياايك التاي تتيلا أاعاي مان عملياك عقلياك
معل التعيف على الموقف الاذ يواجا الالعا صاصاك فاي الجمال الحياياك "مساابقك القتاال الاوهمي" الااتاا
وتذاي التصيف اليفاعي والهجومي المالنم لذلك الموقف ياصل محتوأ الااتا معل أيا الالع لسالوك يفااعي
في إتجاه أمامي عم الهجوم المياي على منافس ب اعي من سلوك هجومي.
وهذا يظهر خالل الشرح التنفيذي للكاتا "بنكاي ."BOUNKI
وقي أفهيت نتان بعا

اليياساات العلمياك أن السايعك اإلييااياك تفهاي فاي قايية الالعا فاي التميياة

والتحييي والتعيف على مواقف اللع المصتلفك والمفايلك بين اإليجابي منها والسلبي مع قيية الالع علاى
اتصاذ القياي الصحيح المالنم للموقف مما يعوي على فعاليك ومستوأ اإلنجاة الييايي.

امااا نجااي أن اإليياك الحياااي قااي عباات عالقتا بااالتعلم الحياااي وصاصااك فااي المياحاال ا ولااى ماان الااتعلم
الحياي أاعاي مان أ ميحلاك صاالل فتاية ممايساك الالعا للنشااي التصصصاي وهناا يفهاي عناي مقايناك باين
العبين يشاياون في بينام تعليمي وتييي

للمهايات ا ساسيك اليفاعيك لييايك الااياتيا نجاي أن الالعا

الذ ليي قيية إيياك حياي أعلى يفهي على سلوا قيية عاليك في التعلم بالي م من تسااو الالعباين فاي
فتية ومحتاوأ الجيعاك التعليمياك والتيييبياك مماا يبايهن علاى تا عيي مساتوأ اإليياك الحيااي اإليجاابي علاى
مستوأ اإلنجاة ليأ الالع صاصك الناشنين.
الصالصك:
مما سبق نجي أن القييات العقليك – اإليياايك يجا االهتماام بهاا عناي اصتيااي وانتقاا الالعباين للايوي
اإليجابي المؤعي لتلك القييات العقليك – اإليياايك على مستوأ التعلم لألساالي اليفاعياك والهجومياك وااذلك
القيية على اتصاذ القياي السليم باإليافك إلى توةيع االنتباه صالل التييي والمنافسك على العييي من المعييات
يون ت عيها إلى حيا ً ما بمفاهي التع

لذا وج تيشيي وسانل واصتيايات تقيايم القاييات العقلياك – اإلييااياك

"إيياك هيف متحيك – إيياك ةمن المباياة – إيياك المسافك بين المنافس – إيياك مساحك الملع – إلاخ"
عني إنتقا ناشئ ييايك الااياتي بمساابقاتها المتعايية "قتاال فعلاي – اوميتا  KUMITEقتاال وهماي –
ااتا ."KATA
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