
المقموبة لنصف دائرية مساعدة في تطوير دقة مهارة الرفسة ا ائلوس تأثير
 بالكاراتيه لمناشئين )اورامواشي كيري(

 نجم عبد يزدان -طالبة الماجستير          فخري الدين قاسم صالح   أ.م.د.
                              ديالى / كمية التربية البدنية وعموم الرياضةجامعة  

yezdann@yahoo.com                      d.fakhir@yahoo.com 
                             الكاراتية ،مهارة الرفسة ،الكممات المفتاحية: وسائل مساعدة

 ممخص البحث
تتميز الوسائل المساعدة بانيا تمبي حاجات التدريب وتساىم بشكل كبير باالرتقاء بقدرات       

لذا ىدف البحث الى تطوير دقة ميارة الرفسة  ،والميارية وتطور ميارات العبة  الالعبين البدنية
واستخدم  ،مستوى  ألعمىالنصف دائرية المقموبة )اورا مواشي كيري( واالرتقاء بيا لموصول 

 لمالءمتو مشكمة البحث . الباحثان المنيج التجريبي
غ والبال وىم ناشئي محافظة ديالى بالطريقة العشوائية البسيطة البحثواختار الباحثان عينة 

( 41البالغ ) %( من مجتمع البحث األصمي 41،16( العب وبنسبة مئوية مقدارىا )41عددىم )
 .%(411ويمثمون نسبة )العب 

وبعد االنتياء من االختبارات تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لموصول إلى النتائج 
 ،إلى أىم االستنتاجات المذكورة  انبعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا وقد توصل الباحثو 

التركيز عمى تطوير الدقة لميارات الرجل لما ليا من اثر فعال في آما أىم التوصيات فكانت 
 االقتراب من الفوز المرتقب.
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 :المقدمة-1
ذات القاعدة الواسعة و رياضة الكاراتيو من االلعاب التي ازدىرت باألعوام االخيرة  دتع     

 سرعة عمى تعتمد والتي المتغيرة المواقف ذات الرياضات من ىيو وتمارس بشكل واسع في العالم 
 المواقف إدراك سرعة عمى تعتمد جعميا دقة االداء فييا مماو  او الدفاعي اليجومي األسموب أداء

حسب ما بو  وبدقة عالية ليا المالئمة الخططية والطرق األساليب وتنفيذ اختيار ثم ،المختمفة
 ف .يقتضيو الموق

في لعبة اليجومية ىي احدى اىم الميارات االساسية المقموبة وميارة الرفسة النصف دائرية      
وىذا  ،المدربينالفضل ىو ما يطمح اليو الكاراتيو وان االستمرار في تطويرىا لموصول لممستوى ا

عمى دقة ادائيا حيث انيا تسجل يتحقق عن طريق تطوير مستوى الالعب في مراحل مبكرة 
نقاط ) ايبون ( ويكون الالعب اقرب لمفوز لو اعتمد عمييا  عمى درجة بالتحكيم وىي ثالثا

وىذا يتحقق عن طريق تطوير الدقة حيث ان الدقة ىي " مقدرة باإلضافة لباقي الميارات االخرى 
 (411: 1144محمود:في السيطرة عمى حركاتو االرادية لتوجيو شيء نحو شيء اخر ")الفرد 



ويتفق المتخصصين في رياضة الكاراتيو عمى أن تحقيق الفوز عمى المنافس في مباريات     
( تتطمب العديد من العوامل ومن بينيا إجادة العديد من المكمات والركالت  Kumiteالكوميتيو )

 ( .11: 1111دقيق )شمندي:والدفاعات وبشكل 
ينص عمى أنو من الشروط  اذ(  1141ويؤكد عمى ذلك تعديل القانون الدولي لمكاراتيـو )     

كونات الشكل الجيد في األساسية الحتساب النقاط ىو األداء الميارى الصحيح الذى ىو أحد م
 .(Rules:2002: 5)أداء العب الكاراتيو

وفي مجال التدريب الميدانية في مجال المعبة  امخبرتيو  انومن خالل اطالع الباحث     
في  ديدلوحظ ارتكاب الالعب في ىذه الميارة اخطاء ميارية او قانونية بسبب عدم التسالرياضي 

المكان الصحيح االمر الذي يجعمو ربما يخسر المباراة او االعتماد عمى الميارات االخرى سعيا 
ومن ىنا تتبين اىمية البحث في محاولة استخدام وسيمة مساعدة جديدة  ،وراء تحقيق الفوز 

 لتطوير دقة االداء ليتم مواكبة المستويات العربية والعالمية . 
تعرف تأثير الوسيمة و  ،الميارةدقة  لقياسخدام وسيمة مساعدة استوىدف البحث الى     

 الميارة.ليذه المساعدة في تطوير الدقة 
ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبمي والبعدي في الدقة  وافترض الباحثان ان    

وان  التجريبية والضابطة.بالكاراتيو لمناشئين ولممجموعتين المقموبة لميارة الرفسة النصف دائرية 
 تين التجريبية والضابطة في دقة الميارة .ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموع

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
 منهج البحث : 2-1

المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبمي  استخدم الباحثان      
 ألنو يالئم طبيعة مشكمة البحث. والبعدي وذلك

 مجتمع البحث وعينته: 2-2
-بابل-بغداد-كربالء–النجف–تم تحديد مجتمع البحث وىم العبي أندية محافظات )ديالى     

 -1141بالكاراتيو وباألوزان كافة لمموسم الرياضي ) ( سنة 41 -41الديوانية( لمناشئين بأعمار) 
% من المجتمع االصل 411( العب ويمثمون نسبة 41( وقد بمغ عدد العبييم الكمي ) 1141

وفقًا لما تتطمب إجراءات البحث الذي يتضمن تصميم وتقنين  البحثعينات  انوقد اختار الباحث
سة بالطريقة العشوائية البسيطة وقد بمغ عدد أفراد االستطالعية والتجربة الرئي ةربوالتجختبار اال

بإعدادىا  االختبار المستخدم والتي قام الباحثان العينة الذين شممتيم إجراءات البحث وذلك لتقنين
بينما بمغ عدد الالعبين الذين طبق  ،(41وذلك لحساب المعامالت العممية ليذه االختبارات )

كغم( 16 -كغم11% بوزني )41،16العب ويمثمون نسبة  (41عمييم التجربة قيد ىذا البحث )



( يبين 4والجدول ) ،( العبين لكل مجموعة6قسموا الى مجموعتين )تجريبية وضابطة( وبواقع )
 مجتمع البحث وعيناتو:

يبين مجتمع البحث وعيناته المستخدمة لمدراسة االستطالعية وتقنين االختبارات  (1جدول )
 والدراسة األساسية

 أسم النادي المحافظة ت
عدد 

الالعبين 
 الكمي

عدد 
 العينة

النسبة 
 استعمال العينة المئوية

 
1 

 ديالى

 %1.6 1 1 المقدادية

 التجربة الميدانية
 %3.1 3 1 ديالى
 %1.3 1 3 شيربان

 %3.1 3 3 خان بني سعد
 %1.3 1 1 الشييد أركان

 
2 

 النجف
 %1.6 1 1 التضامن

التجربة 
 االستطالعية

 %1.6 1 1 النجف
 %3.1 3 3 الكوفة

 
 
3 

 كربالء
 %1.3 1 3 الجماىير

التجربة 
 االستطالعية

 %1.5 1 1 الغدير
 %3.1 3 1 كربالء

 
4 

 بغداد
 %1 1 1 الشباب

 %1 1 1 اآلثوري لم تستخدم
 %1 1 1 الطارمية

 
 
5 

 بابل
 %1.6 1 1 بابل

التجربة 
 االستطالعية

 %1.3 1 1 المحاويل
 %1.6 1 1 حطين

 
6 

 الديوانية
 %3.1 3 1 السنية

التجربة 
 االستطالعية

 %3.1 3 1 عفك
 %3.1 3 1 الميناوية

  %11.1 11 41 المجموع
( 4تم تطبيق الوسائل المساعدة عمى العبي المجموعة التجريبية)المتغير المستقل( لمدة )و     

ومن أجل  ، أما المجموعة الضابطة فتستمر بالتدريب االعتيادي المتبع من قبل المدرب ،أسابيع
بأجراء تجانس وتكافؤ  انضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث قام الباحث

دقة ميارة الرفسة النصف  ،العمر التدريبي ،المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات )الطول



( وتم معالجة ىذه المتغيرات إحصائيا المقموبة  أداء ميارة الرفسة النصف دائرية ،المقموبة ائريةد
عن طريق استخدام معامل االختالف لمتجانس اذ "تعد العينة متجانسة كمما كانت قيمة معامل 

( لمعينات المستقمة المتساوية t.testوقانون )( 411: 4555ياسين ومحمد:) ("3 )±االختالف 
 ( :1وكما مبين في الجدول )،العدد لمتكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 يبين تجانس وتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة (2جدول )

 المتغيرات

س
لقيا

ة ا
وحد

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 Tقيمة 

قيمة 
مستوى 
 ع س   الداللة

ل 
عام
ة م

قيم
الف

الخت
ا

 

 ع س  

ل 
عام
ة م

قيم
الف

الخت
ا

 

 1،83 1،21 1،47 1،21 173 1،66 1،29 174 سم الطول
 1،76 1،31 1،81 1،91 2،86 1،66 1،81 3،11 سنة العمر التدريبي

دقة مهارة الرفسة النصف 
 1،21 1،33 1،95 1،97 5،57 1،95 1،39 6،43 درجة دائرية المقموبة

الرفسة النصف أداء مهارة 
 1،11 1،11 1،23 1،48 5،71 1،23 1،48 5،71 درجة دائرية المقموبة

( مما يثبت تجانس 3 )±( أن جميع قيم معامل االختالف أقل من 1يتبين من الجدول )     
( وجميعيا أكبر من 4.11 – 1.11فيما تراوحت قيم مستوى الداللة بين ) ،البحثمجموعتي 

( مما يدل عمى عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة وىذا يثبت 1.11)
 تكافؤ المجموعتين في المتغيرات كافة.

 أدوات البحث واألجهزة المستخدمة: 2-3
"الوسيمة أو الطريقة التي يستطيع بيا الباحث حل مشكمة البحث ميما  ،ادوات البحث وىي    

 وقد استعمل الباحثان (413: 1111محجوب:) كانت تمك األدوات بيانات أو عينات أو أجيزة"
المصادر والمراجع العممية  ،المقابمة الشخصية ،االستبيان ،المالحظة األدوات واألجيزة اآلتية:

واقيات ، بدالت كاراتيو ،وجمع وتفريغ البيانات مارات تقييم األداء الميارىاست ،العربية واألجنبية
حاسبة  ،الشبكة الدولية لممعمومات)االنترنت( ،بساط كاراتيو ،ميزان طبي صيني الصنع ،يد وساق

كرة  ،(الباحثانجياز قياس الدقة )من تصميم ، (Casioساعة توقيت نوع ) ،الكترونية يدوية
 .كيس مالكمة متحرك ،كرات تنس ،مالكمة

 اجراءات البحث الرئيسة: 2-4
 :المقموبة تقييم مهارة الرفسة النصف دائرية 2-4-1



بتصميم  ان( قام الباحثمواشي كيرياورا ) المقموبةالرفسة النصف دائرية لغرض تقييم ميارة     
استمارة تقييم بالميارة وتم عرض ىذه االستمارة عمى لجنة من الخبراء وقد اتفق السادة الخبراء 

 مواشي كيري( عمى النحو التالي :اورا )المقموبة عمى ان يكون تقييم اقسام الرفسة النصف دائرية 
 ( درجة .1* القسم التحضيري )
 ( درجة .1* القسم الرئيسي )

 ( درجة .3ي )* القسم النيائ
طريقة التصوير  انتصوير الميارة فيدويا اذ اختار الباحثولغرض المباشرة بعممية التقييم يتم    

 ،(163: 1114زيد:) الفيديوي لزيادة الموضوعية في التقييم ولموقوف عمى دقة االداء الميارى
بخمسة تعانة ستمت االلذا  ،ومن الشروط الواجب توافرىا ايضا حضور )خمسة( حكام لمتقييم 
(  ووزعت عمييم االستمارة 4من الحكام المعتمدين لدى االتحاد العراقي المركزي لمكاراتيو ممحق )

( لتصوير الميارة لعينة البحث ولكال CD( وأقراص)1المعدة لتقييم االداء الميارى ممحق )
العب أقصاىا المجموعتين ويكون تقييم األداء وفق ىذه االستمارة بأن يمنح كل حكم درجة ل

وتأخذ متوسط الدرجات  ،( درجة ثم تمغى أعمى درجة واقل درجة وحسب القانون الدولي 41)
 الثالث الباقية وعندىا تكون درجة الالعب النيائية .

 بالكاراتيه:           المقموبة تصميم جهاز قياس الدقة لمهارة الرفسة النصف دائرية  2-4-2
طالع عمى العديد من االجيزة الرياضية المصممة واالجيزة الخاصة البعد ا فكرة تصميم الجهاز:
جاءت فكرة  ،كذلك االجيزة المصممة في الدراسات الخاصة بمعبة الكاراتيو  ،بقياس صفة معينة 

المقموبة تصميم الجياز من حاجة الدراسة الحالية لقياس صفة الدقة لميارة الرفسة النصف دائرية 
ن بصورتو النيائية يحاكي اداء الالعب الفني واالداء الحركي وينبانا بقياس فكا ،لالعب الكاراتيو 
والجياز عبارة عن جياز  ،وىذا القياس الحقيقي ىو ما يميز االجيزة المصممة ،حقيقي لمدقة 

ميكانيكي الكتروني تم تصنيعو محميا من قبل ميندس الكتروني مختص وذلك لتحقيق اىداف 
 فروض البحث.البحث وايضا التحقق من 

( سم  11×  11الجياز مصنع من االلمنيوم وىو عبارة عن صندوق ابعاده ) مواصفات الجهاز:
يحتوي عمى ثالث ماطورات بالداخل  ،( سم بما يتناسب مع اطوال عينة البحث 411وبارتفاع )

وتمتد من كل ماطور ذراع لمخارج من فتحة صغيرة بواجية  ،موضوعة عمى رفوف بالتدريج 
( سم باتجاه الجانب اي االذرع 41( سم باتجاه االعمى و )41ياز والمسافة بين ذراع واخرى )الج

و ممكن التحكم  ،وعممية خروجيا ودخوليا يكون بشكل عشوائي ،الثالث تخرج بشكل قطري 
( سم 3الذراع مصنعة من االلمنيوم وىي عمى شكل اسطوانة قطرىا ) ،بالسرعة الخاصة بيا 

( سم لمذراع الثالثة 31( سم لمذراع الثانية و )11( سم لمذراع االولى اي العميا و ) 11وطوليا )
اي السفمى وفي النياية قطعة من االسفنج المقوى عمى شكل كف التدريب وبداخميا حساسات 



الذراع مربوطة بجياز صوتي موضوع عمى الجانب قرب مفتاح  الكترونية تمتد عبر اسطوانة
زر و  ،د مالمسة الذراع من قبل الالعبالتشغيل يقوم بإطالق صوت باإلضافة الى الضوء عن

( عبارة عن عتمة صغيرة موضوعة عمى الجزء الجانبي   ON – 0FFالتشغيل وااليقاف ) 
 واالشكال التالية تمثل اجزاء الجياز : ،لمجياز 

 
 (4شكل ) 

يوضح زر التحكم 
 بالسرعة

 
 (1شكل ) 

 يوضح مجيز القدرة

 
 ( 3شكل )
ح يوض
 D4007الدايود

 
 (1شكل ) 

 يوضح الريمي الكيربائي

 

 
 ( 1شكل )

 يوضح المفتاح الميكروي

 

 

 
 (1شكل ) 

جياز قياس الدقة يوضح 
لميارة الرفسة النصف دائرية 

 بالكاراتيو من االمامالمقموبة 

 
 (6شكل ) 

جياز قياس الدقة يوضح 
لميارة الرفسة النصف دائرية 

 بالكاراتيو من الجانبالمقموبة  

 
 ( 4شكل )

جياز قياس الدقة لميارة يوضح 
المقموبة الرفسة النصف دائرية 

 بالكاراتيو بشكمو النيائي
 
 



 متغيرات البحث : توصيف اختبار 2-4-3
اء عمى معظم المصادر العممية المتوفرة وبعد اخذ راي الخبر  الباحثانمن خالل اطالع       

 :لالختبارالدقة وفيما يمي توصيف ب والمختصين تم اعداد االختبار الخاص
 المقموبة اختبار الدقة لمرفسة النصف دائرية

 المقموبة اختبار الدقة لمرفسة النصف دائرية اسم االختبار :
 .المقموبةالنصف دائرية  لمرجل عند اداء الرفسة قياس دقة الضربة الهدف من االختبار:
 جياز قياس الدقة . االدوات واالمكانات:

يقف الالعب بمواجية الجياز وعند بدء تشغيل عمى درجة السرعة االعمى لمجياز  طريقة االداء:
 يبدا الالعب بالرفس عمى الذراع التي تخرج وتحديدا عمى مكان الرفس المخصص لذلك.

 .(درجة 4لكل رفسة صحيحة) تحتسب يل:طريقة التسج
 وكما موضح بالشكل : ،محاوالت لكل العب (41تمنح ) عدد المحاوالت:

 
  (5شكل ) 

 يوضح اداء اختبار الدقة
 التجربة االستطالعية: 2-4-4
عمى عينة من العبي الكاراتيو  1141/ 44/  41-4من أجريت التجربة االستطالعية لمفترة    

( العب وكان اليدف من تنفيذ التجربة 11( والبالغ عددىم )4من األندية المبينة في الجدول )
التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي يمكن إن تواجو الباحثان خالل التجربة ىو  االستطالعية
كذلك مالئمة االستمارات المعدة لتسجيل ،ة تعرف سالمة األجيزة واألدوات المستخدمالرئيسة و 

 نتائج االختبارات.
 األسس العممية لالختبارات: 2-4-5

اما لثبات  لالختبار،تم استخدام الصدق الظاىري والصدق التمايزي بالنسبة لمعامل الصدق      
كما و  االختبار،تم استخالص موضوعية  االختبار، واخيرااالختبار فقد استخدام طريقة اعادة 

 (:3مبين في الجدول)
 



 العممية لالختبارات يبين األسس (3جدول ) 

وحدة  االختبارات ت
 القياس

معامل  معامل الصدق
 الثبات

 )بيرسون(

معامل 
 الموضوعية
 التمايزي)ت( (2الظاهري)كا )بيرسون(

1 
 اختبار الدقة لمرفسة النصف دائرية

 1.86 1.86 3.98 8.33 درجة المقموبة

 (.3.84( تبمغ )1.15( ومستوى داللة )1= )1-2= 1-( الجدولية بدرجة حرية=عدد الخاليا 2*قيمة )كا
 (.2.186( تبمغ )1.15ومستوى داللة ) 21=2-11+11=2-2+ن1*قيمة )ت( الجدولية بدرجة حرية=ن
 (.1.683( تبمغ )1.15ومستوى داللة ) 9=2-11=2-*قيمة )ر( الجدولية بدرجة حرية=ن

 االختبار القبمي: 2-4-6
ا في الساعة الثالثة عصر  1141/  44/  41تم إجراء االختبار القبمي يوم السبت الموافق      

 عمى توثيق االختبارات عن طريق التصوير الفيديوي نادي ديالى الرياضي وقد حرص الباحثان
وكذلك الظروف المتعمقة باالختبار من حيث الزمان والمكان واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ 

 عمى توفيرىا في االختبار البعدي.وفريق العمل المساعد من اجل العمل 
 تطبيق التمرينات باستخدام الوسائل المساعدة: 2-5

اعد  ،ت الشفوية مع خبراء المعبة بعد االطالع عمى المصادر العممية ومن خالل المقابال    
أّما المجموعة  ،المنيج التدريبي لمرحمة اإلعداد الخاص ولممجموعة التجريبية فقط  الباحثان

الضابطة فتقوم بتنفيذ التدريبات المتبعة من قبل المدرب بعدىا تم عرض المنيج التدريبي عمى 
بجميع التعديالت  قو وقد اخذ الباحثانلتحديد صالحيتو وتدقي في مجال التدريب الرياضي خبيرين

وبعد االنتياء  ،إلى أفضل صيغة لممنيج التدريبي التي اقترحيا السادة الخبراء من اجل الوصول
من إعداد المنيج التدريبي الخاص بتطوير الدقة باستخدام وسائل تدريبيو مساعدة ووضع مفرداتو 

وبإشراف مباشر  ( من قبل المدربين41/4/1141ولغاية  41/44/1141تم تطبيقو ابتداء من )
عمى المجموعة التجريبية ولمدة شيرين وىي كافية لحدوث التأثيرات عمى  من قبل الباحثان

 المستوى الميارى لالعب .
 وعند تنفيذ المنيج التدريبي تم مراعاة ما يمي:

( 11-11زمن التمرينات الخاصة باستخدام الوسائل المساعدة في الوحدة التدريبية من ) -4
 دقيقة )القسم الرئيسي(.

 الخميس (.–الثالثاء –األسبوع )االحد( وبواقع ثالث وحدات في 11عدد الوحدات التدريبية ) -1

                                                           


 تخصص تدريب رياضي وخبير المعبة .أ.م.د. عباس ميدي فاضل /   
 عوديشو / مؤسس اللعبة وتخصص تذريب رياضي. تيرس أ.د  



مبدأ التموج والتدرج في رفع وخفض مكونات حمل التدريب )الشدة والحجم  استخدم الباحثان -3
% وتضّمن المنيج حماًل تدريبيا مناسبا  61 – 11والراحة( مستخدما الشدة التي تتراوح بين 

بما يتالءم مع خصوصية الفعالية كذلك عينة البحث التي ىي من الناشئين والمرحمة 
 .التدريبية التي يمر بيا الرياضي 

تكونت التمرينات باستعمال وسائل تدريبية مساعده ومنيا جياز ميكانيكي الكتروني ذو  -1
 ى.ث اذرع باإلضافة الى وسائل اخر ثال

تم مراعاة جوانب اإلعداد من خالل المتغيرات الخاصة بالبحث التي تدخل في تحسين  -1
 االداء الميارى لالعب الكاراتيو.

التدريب الفتري منخفض الشدة مرتفع الحجم لتطوير المتغيرات  ةقيطر  استخدم الباحثان -1
 المبحوثة.

 االختبار البعدي : 2-6
/ 41)تم إجراء االختبار البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية في يوم الجمعة      
المتبع وتم إجراء ىذه االختبارات وتطبيقيا باألسموب ،في تمام الساعة الثالثة عصرا  (4/1141

 .في االختبار القبمي 
 الوسائل اإلحصائية: 2-7

 .( SPSSتم استعمال برنامج الحقيبة اإلحصائية )    
 عرض النتائج ومناقشتها : – 3
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمدقة لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها  3-1

 ومناقشتها
( في االختبارات Tلنا الوسط الحسابي وقيمة االنحراف المعياري وقيمة ) يبين ( 4جدول )

 والضابطة في اختبار الدقة القبمية والبعدية ما بين أفراد المجموعتين التجريبية

 المجموعات ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف ف س  

قيمة 
T 

نسبة 
 الخطأ

مستوى 
 ع س   ع س   الداللة

4 
المجموعة 
 التجريبية

 معنوي 1.113 1.41 4.15 1.64 4،11 5،41 4،35 1،13 درجة

1 
المجموعة 
 الضابطة

 1.31 4.11 4.14 1.16 4،11 1،41 1،56 1،16 درجة
غير 
 معنوي

 1=  4-تحت درجة حرية ن
( أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي 1أظيرت النتائج في الجدول )    

(  5،41أما االختبار البعدي فكان ) ،( 4،35( وبانحراف معياري مقداره ) 1،13لمدقة كان )



(  1( عند درجة حرية )t( )1،41( في حين بمغت قيمة ) 4،11وبانحراف معياري مقداره )
( 1،16اما لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي لمدقة كان ) ( .1،11وتحت مستوى داللة )

( وبانحراف معياري مقداره 1،41أما االختبار البعدي فكان ) ،(1،56وبانحراف معياري مقداره )
 (.1،11( وتحت مستوى داللة )1) رجة حريةعند د ( t( )4،11( في حين بمغت قيمة )4،11)
 مناقشة نتائج اختبارات الدقة :   3-2
ومن مقارنة االوساط الحسابية واالنحرافات  ( 1من خالل النتائج التي عرضت بالجدول )   

المعيارية نالحظ الفروق المعنوية لنتائج المجموعة التجريبية بالنسبة لممجموعة الضابطة ويعزو 
ىذا التباين بالنتائج الى استخدام وسائل مساعدة تدريبية غير مستخدمة سابقا كذلك  انالباحث

ومالئمة العينة واعمارىم لتطوير  ،التمرينات اثناء الوحدات التدريبية كانت تحمل طابع الحداثة 
صفة الدقة واستمتاع الالعبين بالتدريب وحرصيم عمى مواصمة التدريبات كميا عوامل ليا دور 

 في فرق النتائج لصالح المجموعة التجريبية . فعال
شاىدنا مؤخرا في البطوالت االخيرة ألندية العراق ان الالعبين يعتمدون بالدرجة األساس  اذ   

 ،عمى حركات الرجمين بنسبة كبيرة تزيد عن حركات الذراعين وذلك الن عدد النقاط يكون اكثر 
ويمكن حسم المباراة بوقت اقصر من خالل تنفيذ ثالث حركات من حركات الرجمين لكن في 
المكان الصحيح الراس ) جودان ( بدال من أداء حركات عديدة لمذراعين .ولغرض الوصول 
 لتحقيق النتائج يجب ان يتواكب العمل التدريبي مع ما توصل اليو الدول المتقدمة في ىذا المجال

 .(44: 4551الحديثي:)
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممهارة  لممجموعتين الضابطة والتجريبية  3-3

 وتحميمها ومناقشتها
( في االختبارات Tلنا الوسط الحسابي وقيمة االنحراف المعياري وقيمة ) يبين (5جدول )

 اختبار المهارةالقبمية والبعدية ما بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 المجموعات ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
 ع ف َس ف

قيمة 
T 

نسبة 
 الخطأ

مستوى 
 ع َس  ع َس  الداللة

المجموعة  1
 التجريبية

 معنوي 1.11 9.72 1.81 3.11 1،75 8،71 1،48 5،71 درجة

المجموعة  2
 معنوي 1.11 3.33 1.13 1.42 1،91 7،14 1،48 5،71 درجة الضابطة

 6= 1-تحت درجة حرية ن
( أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار القبمي 1أظيرت النتائج في الجدول )     

( 4،64أما االختبار البعدي فكان ) ،(1،14( وبانحراف معياري مقداره )1،64لمميارة كان )



( وتحت 1( عند درجة حرية ) t( )5،61قيمة )( في حين بمغت 1،61وبانحراف معياري مقداره )
( 1،64اما لممجموعة الضابطة في االختبار القبمي لمميارة كان ) ( .1،11مستوى داللة )

( وبانحراف معياري مقداره 6،41أما االختبار البعدي فكان ) ،(1،14وبانحراف معياري مقداره )
 (.1،11( وتحت مستوى داللة )1 ( عند درجة حرية )t( )3.33( في حين بمغت قيمة )1،51)
 مناقشة نتائج اختبارات المهارة :   3-4

ومن قيم االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة  (1من خالل عرض الجدول )      
T.TEST الفروق المعنوية  لالختبار القمبي والبعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة نالحظ

وىذا  ،بالنسبة لممجموعة الضابطة ضئيمة او معدومة في االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية 
حيث ان الوحدات  ،يؤكد ان المنيج المتبع لو اثر ممموس في تطوير الميارة كما منيج المدرب 

التدريب وطابع الحداثة في ايضا تكثيف  ،التدريبية كانت ترتكز الى تطوير الميارة بكافة جوانبيا
التمرينات في ضوء الوسائل المساعدة كميا كانت عوامل مساعدة لتطوير الميارة بشكل جيد 

وىذا في ظل نتائج  ،وممموس من ناحية االدراك ليا وسرعة االستجابة ودقة مكان الرفسة 
يد بالتدريب ان الممارسة وبذل الجالصدد "وفي ىذا  .ختبارات البعدية ليذه المتغيراتاال

والتدريب عامل مساعد وضروري في عممية  التعمم،والتكرارات المستمرة ضرورية في عممية 
تفاعل الفرد مع الميارة والسيطرة عمى حركاتو وتحقيق التناسق بين الحركات المكونة لمميارة في 

ت مناسب،أداء متتابع سميم وزمن  شمش ) قانيا "والتدريب المستمر وحده يزيد من تطور الميارة وا 
 .(431: 4561وصبحي:

عرض نتائج االختبارات البعدية البعدية لمدقة لممجموعتين الضابطة والتجريبية وتحميمها  3-5
 :ومناقشتها

( في االختبار Tلنا الوسط الحسابي وقيمة االنحراف المعياري وقيمة  ) يبين (6جدول )
 والضابطة في اختبار الدقةبعدي ما بين أفراد المجموعتين التجريبية -البعدي

وحدة  المجموعات ت
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
قيمة  الضابطة

T 
نسبة 
 الخطأ

مستوى 
 الداللة

 +ع َس  +ع َس 
 معنوي 1.11 5،25 1،16 6،14 1،16 9،14 درجة االختبار البعدي بعدي 1

 12=  2 –عند درجة حرية ن 
( أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي 1)أظيرت النتائج في الجدول     

اما لممجموعة الضابطة في ، (4،11( وبانحراف معياري مقداره ) 5،41بعدي لمدقة كان )
في حين بمغت  ،( 4،11( وبانحراف معياري مقداره ) 1،41االختبار البعدي بعدي لمدقة كان )

 (.1،11وتحت مستوى داللة )( 41 ( عند درجة حرية )t( )1،11قيمة )



 مناقشة نتائج الدقة :  3-6
( واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 1من خالل ما تم عرضو بالجدول )     

t.test جريبية لالختبار البعدي بعدي لمدقة ومالحظة التطور الحاصل في نتائج المجموعة الت
ىذا الى احتواء المنيج المتبع عمى تمرينات تم تأديتيا  بالنظر لممجموعة الضابطة يعزو الباحثان

ير في تطور الدقة عند بأجيزة وادوات ووسائل تدريبية مساعدة جديدة والتي ليا دور فعال وكب
 الالعبين .

وتحميمها الضابطة والتجريبية  لممهارة لممجموعتينبعدي -عرض نتائج االختبار البعدي 3-7
 :ومناقشتها

( في االختبار Tلنا الوسط الحسابي وقيمة االنحراف المعياري وقيمة  ) ( يبين7جدول )
 بعدي ما بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في المهارة-البعدي

 المجموعات ت
وحدة 
القيا
 س

المجموعة 
قيمة  المجموعة الضابطة التجريبية

T 
نسبة 
 الخطأ

مستوى 
 الداللة

 +ع َس  +ع َس 
 معنوي 1.14 3،53 1،91 7،14 1،75 8،71 درجة االختبارالبعدي بعدي 1

 12=  2 –عند درجة حرية ن 
( أن الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في االختبار 6أظيرت النتائج في الجدول )       

اما لممجموعة الضابطة  (.1،61( وبانحراف معياري مقداره )4،64البعدي بعدي لمميارة كان )
في حين  ،(1،51( وبانحراف معياري مقداره )6،41االختبار البعدي بعدي لمميارة كان ) في

 (.1،11( وتحت مستوى داللة )41 ( عند درجة حرية )t( )3،13بمغت قيمة )
 مناقشة نتائج المهارة :  3-8

 t.test( من اوساط حسابية وانحرافات معيارية وقيمة 6من خالل ما تم عرضو بالجدول )      
الخاصة باالختبار البعدي بعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة نالحظ الفروق المعنوية لصالح 

دقة لتتطور وتصل لان ىذه الميارة من الميارات التي تحتاج  انالمجموعة التجريبية ويرى الباحث
الالعبين ىذه النتائج الى أن العينة ىي من  انايضا يعزو الباحث ،لما يطمح لو المدرب والالعب 

 الناشئين وىذه العينة تحتاج إلى تدريب مكثف ليصبح لدييم تطور في الميارة .
لمنيوض بالنشاط "يعتبر التدريب الرياضي الصحيح المبني عمى قواعد واصول عممية أساسا 

 .(5: 4541رشدي:الرياضي المختار")
االقتصاد بالجيد والزيادة في سرعة ومن البدييي إن األداء الفني الصحيح لمميارة يؤدي بالنياية 

 الحركة من خالل ضبط المسار الحركي والتقميل من الحركات المصاحبة واقتصاد الجيد

 .(11: 1111صالح:)



 : الخاتمة-4
المنيج التدريبي في تطوير الدقة لميارة الرفسة  توضح نجاحمن خالل االستنتاجات       

االختبار القبمي  معنوية بينكانت النتائج ذات داللة و  لمناشئين، بالكاراتيو المقموبةالنصف دائرية 
والبعدي ولصالح المجموعة التجريبية في االختبارات القبمية والبعدية في الدقة لميارة الرفسة 

االختبار  معنوية بينكانت النتائج ذات داللة كذلك  لمناشئين،بالكاراتيو  المقموبةالنصف دائرية 
لح المجموعة التجريبية في اختبارات الدقة لميارة الرفسة النصف دائرية البعدي بعدي ولصا

 بالكاراتيو لمناشئين . المقموبة
ات استخدام الوسائل المساعدة ليذه الدراسة في تطوير الميار  يمكناما التوصيات فكانت انو 

ل ليا من اثر فعاالتركيز عمى تطوير الدقة لميارات الرجل لما و  ،اليجومية  االخرى بالكاراتيو 
ضرورة توفير ادوات ووسائل تدريبية لكافة الفئات العمرية كذلك  ،في االقتراب من الفوز المرتقب 

ضرورة التنوع بأساليب التدريب وبطرق و  ،اليجومية والدفاعية بالكاراتيو  لغرض تطوير الميارات
استخدام لتوصيات ايضا ومن ضمن ا ،والمستوى التدريبي لالعبين حديثة وحسب الفئة العمرية 

كذلك  ،رات اليجومية االخرى بالكاراتيو المنيج التدريبي في تطوير األداء الفني لبعض الميا
إجراء دراسات مشابية باستخدام الوسائل المساعدة والبرنامج التدريبي عمى ميارات أخرى أو في 

 .فعاليات رياضية أخرى
 :والمراجع المصادر

 جامعة  ،التحميل الحركي المياري الرفسة االمامية: )رسالة ماجستير؛ رائد فائق : الحديثي
 .(4551 ،البصرة

  عالقة سرعة االستجابة الحركية لبعض الميارات اليجومية  في  ميدي:عباس صالح ؛
 مستوى األداء الفني لالعبي الكاراتيو باستخدام جياز قياس سرعة االستجابة الحركية المقترح

 (.  1111 ،جامعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية  ،رسالة ماجستير . )
  منشورات المنشأة  ،: )طرابمس   1ط ، اسس التدريب  الرياضيعادل: محمد رشدي ؛

 (.  4541 ،العامة لمتوزيع والنشر  
  عمان : دار دجمة لمطباعة التعمم والميارات األساسية في كرة القدم: اسعد موفقمحمود ؛ .، 

1144 . 
  1114 ، دار  الضياء لمطباعة والنشر ،النجف  ، التعمم الحركي: عبد دةناىزيد ؛ . 
  جامعة البصرة ،: ) البصرة  التعمم الحركي محمد :اكرم صبحي ؛  و ميدي  نجاحشمش ؛، 

 .(  4561 ،دار الكتب لمطباعة والنشر 
  القـاىرة.   إعـداد العب الكاراتيو لمبطولة " النظرية والتطبيق" احمد :وجيو شمندى ؛ ، 

1111 



  بغداد : مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر  البحث العممي ومناىجووجيو : محجوب ؛ .، 
1111 . 

  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث حسن: محمد ؛  وديع وياسين ؛
 . 4555 ،. الموصل: دار الكتب لمطباعة والنشر التربية الرياضي

 International Karate Rules ،world Karate Fedration،2002  . 
 
 
 
 

 


