
- 912 - 
 

 الكوميتيو في رياضة الكاراتلناشئي  األداءات اليجومية المركبة الخداع عمى فعالية أساليبتأثير استخدام بعض  

 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

  األداءات الهجومية المركبة على فعالية الخداع أساليببعض استخدام تأثير  
 في رياضة الكاراتيه هيالكوميت لناشئي

   النور محمد سعيد أبو أ.م.د/*                                                                                                 
 المقدمة ومشكمة البحث:

بتنوع تتميز التي في رياضة الكاراتيو  اليامةتعتبر مسابقة الكوميتيو من المسابقات          
أساليب مباشره وغير مباشرة بين ما اساليب أداء الميارات اليجومية والدفاعية خالل مبارياتيا، 

المختمفة التي يتعرض الييا الالعب أثناء المواقف التنافسية والتي يتوقف استخداميا عمى طبيعة 
مابين مواقف ىجومية خاطفة ومواقف ىجومية مضادة ومواقف دفاعية، يحتاج كل  عممية التنافس

وفقًا الختالف محددات الموقف التنافسي بين و موقف منيا الى تصرفا خططيًا مختمفًا عن األخر 
  خرى.أمباراة و 

المختمفة ىو  وتيو بأنواعياليجوم في الكومالى أن  م(9004محمد سعيد أبوالنور )ويشير      
العامل الرئيسي لحصول الالعب عمى أكبر عدد من النقاط سواء كان ىذا اليجوم ىجومًا بسيطًا 

أو غير مباشرًا، كما أن األسموب الحديث في رياضة الكاراتيو  أو ىجومًا مركبًا أو ىجومًا مباشرًا 
المباريات تيو يعتمد عمى سرعة ودقة تنفيذ الميارات اليجومية أثناء يوالخاص بالعبي الكوم

ووصول ىذه الميارات إلى أىدافيا المختمفة سواًء باستخدام الذراعين أو الرجمين وأىمية توظيف 
إمكانات الالعب المختمفة أثناء المباريات ووفقًا لقدراتو واستعداداتو حتى يمكن تنفيذ الواجبات 

بذل الجيد أثناء األدوار قتصاد في اليجومية والدفاعية المختمفة بفعالية أثناء المباريات مع اإل
 (6111: 61) التمييدية والنيائية التي يمر بيا خالل منافسات الكوميتيو.

 

عداد يتطمب اإل ون التدريب عمى الكوميتيأ م( 9002) يالسرسعبدالفتاح عماد ويذكر        
 الميارى الجيد عن طريق استخدام الحركات الخداعية فى التدريب من خالل سرعة التحرك فى
جميع الزوايا حول المنافس مع مراقبة حركاتو الخداعية ومحاولة كشف ثغرة فى جسمة مع سرعة 

وة اليجوم المباشر مع تغيير وضع جسمة بسرعة  وقرة مناسبة ااالستجابة الحركية الصحيحة بمي
 ( 1: 61)عمى المنافس. 

 

       أن العب الكوميتيو إلى  م(9002) ، عمر محمد لبيبشريف محمد العوضي ويشير 
لى اإللمام إيحتاج جادتو الميارات ونمو قدراتو الحركية إبجانب المستوى المياري المتقدم و ذ

بحركات الخداع والتي تعتبر من أىم العوامل المساعدة لتحقيق النصر، ومحاولة خداع المنافس 

                                                           
 أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات الفردية بكمية التربية الرياضية لمبنين جامعة الزقازيق*
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منافس وفتح ثغرة لبدء بعاد وتشتيت تفكير الإعن طريق استعمال بعض حركات الخداع بغرض 
ذا استغل الالعب الخداع كميارة فان ذلك يعمل عمى مفاجأة المنافس من إاليجوم عن طريقيا، أما 

 عو.ز ج رجميو أو رأسو أو ات من ذراعيو أوخالل حركة سريعة مفاجئة مرتبطة بحرك
                                                                              (61 :221) 

أن الخداع ىو فن استخدام الجسمم بالتظماىر  م(2431عبدالفتاح فتحي خضر )كما يوضح 
أخممرى، وىممذا  منطقممةالتغير السممريع عمممى عمممى منطقممة ممما مممن جسممم المنممافس ثممم مفاجئتممو بمم بمماليجوم

يتطممممب أن يكمممون الالعمممب المممذي يريمممد خمممداع منافسمممو أثنممماء المبممماراة أن يكمممون متمكنمممًا ممممن كثيمممر ممممن 
الميارات الحركية الخداعية حتى يمكنو من اسمتخدام الحركمة الصمحيحة والمناسمبة لممواقمف اليجوميمة 

 ( 621:   66طي امكانيات المدافع.)التى تمكنو من تخ
أىميممة  لممىإ م(9002) ، عمررر محمررد لبيرربيف محمررد العوضرريشررر وفممي ىممذا الصممدد يشممير 

نوع الحركمة الخداعيمة التمي تمرتبط وتتناسمب ممع ممع الميمارة التمى ختيار إمساعدة المدرب العبيو عند 
يؤدييا الالعب، مع مالحظة عدم أداء ىذه الحركات بطريقة اليو، بل عميو أن ينوع ويستعمل الكثيمر 
منيا مع التغييمر المسمتمر حتمى ال يتعمرف المنمافس عممى حركاتمو الخداعيمة ويميزىما وبنماءًا عممى ذلمك 

 (221: 61دة ليا.) يقوم بالحركات المضا

أنو يجب عمى المدربين تعميم وتدريب ب م(9002) عبدالرؤوف يوسف ياسر ويوصي  
الالعبين عمى عدة ميارات خداعية فى جميع االتجاىات وأيضا بعض الميارات المساعدة عمى 

 (616:  26.)ةالخداع بحيث اليقل اتقان الالعب عن ثالث ميارات خداعي

رتفاع شدة وحدة عممية التنافس إل خيرة ونظراً لمبطوالت الدولية األ ومن خالل متابعة الباحث
رتفاع مستوى األداء المتمثل في زيادة سرعة تنفيذ الميارات الدفاعية واليجومية واليجومية ا  و 

 والميارية والخططية استغالل كل إمكانات وقدرات الالعب البدنيةفقد وجد الباحث أىمية  ،المضادة
لتحقيق ميزه لم يعد اليجوم المباشر كافيًا  المنافس لمحصول عمى النقاط، حيثفي اختراق مجال 

في بطوالت العالم  بالمراكز المتقدمةالالعبون الفائزون لالعب عن االخر بل الحظ الباحث أن 
رتبط ارتباطًا ت والتي الغير مباشر اليجومبإجادتيم ألساليب  ونتميز ياألخيرة  العشر سنواتخالل 
أو قطري أو   ي خط مستقيمممىذه الحركات تؤدى ف باجادتيم لحركات الخداع سواء كانتوثيقًا 

أو ازاحو أو    مسمابين حركات كن ة في الخداع مالمستخدم الى تنوع الحركات ةضاف، امختمط 
 رمي أو ميارات تمييدية تشتت انتباه المنافس.حركات 

 



- 991 - 
 

 الكوميتيو في رياضة الكاراتلناشئي  األداءات اليجومية المركبة الخداع عمى فعالية أساليبتأثير استخدام بعض  

 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

ومتابعتو لبطوالت اإلتحماد المصمري ومن خالل العرض السابق ومن خالل مالحظة الباحث 
في لمكاراتية بشكل عام ومنطقة الشرقية لمكاراتيو عمى وجو الخصوص في مسابقة الكوميتيو لمناشئين 

فمممي األداءات اليجوميممة ممممن فقممد الحمممظ الباحممث عمممدم نجمماح العديممد  سممنو  61المرحمممة السممنية تحمممت 
نظمممرًا العتمممماد معظمممم الالعبمممين عممممى  المختمفمممةإختمممراق مجمممال المنمممافس وعمممدم وصممموليا إلمممي أىمممدافيا 
خداعية عنمد القيمام  بأداءاتالمتمثل في التمييد و اليجوم المباشر وعدم استخدام اليجوم الغير مباشر 

 .بعممية اليجوم عمى المنافس

حيمممث أدى ذلمممك إلمممي التمممأثير بشمممكل مباشمممر عممممي فعاليمممة النشممماط الخططمممي أثنممماء المباريمممات 
لعديممد مممن المباريممات بإنتيمماء زمممن المبمماراة ولمميس بتحقيممق فممارق السممتة نقمماط بممين والمتمثممل فممي إنيمماء ا

حيممث أن إسممتمرار المنافسممة  ،الالعممب ومنافسممو كممما ىممو وارد بقممانون االتحمماد الممدولي لرياضممة الكاراتيممو
حتى ينتيي زممن المبماراة يمؤدي إلمي بمذل الكثيمر ممن الجيمد والطاقمة والتعمرض إلحتماليمة فقمد الالعمب 

فممي حممين أن الالعممب القممادر عمممي تنفيممذ ثالثممة أو أربعممة أداءات ىجوميممة مركبممة  ،يممد مممن النقمماطالعد
صمممحيحة منتييمممة بركممممة فمممي منطقمممة الشمممودان أو الجمممودان أو كمممنس الالعمممب المنمممافس ومتابعمممة ذلمممك 
بالتسديد يستطيع الالعب الفوز بالمباراة فمي أقمل وقمت وذلمك إلسمتغالل بماقي زممن المبماراة فمي الراحمة 

 لمتابعة األدوار التالية بكفاءة عالية. 
ضافة لما ذكر وممن خمالل المسمح المرجعمي لمعديمد ممن الدراسمات ا أنمة لمم توجمد  وجمد لسمابقةوا 

مما دعا الباحث إلى تناول مثمل  ،تناولت مثل ىذه المشكمة بالبحث -في حدود عمم الباحث -دراسة 
 أسرراليب الخررداعتررأثير اسررتخدام بعررض " :التعممرف عمممى وذلممك بيممدفبالبحممث والدراسممة ىممذه المشممكمة 
  "يو و في رياضة الكاراتيالكوميت األداءات اليجومية المركبة لناشئيعمى فعالية 

 ىردف البحث:

األداءات عمى فعاليمة  أساليب الخداعتأثير استخدام بعض  :ييدف البحث إلى التعرف عمى
 :اليجومية المركبة لناشئي الكوميتيو في رياضة الكاراتيو"

 فروض البحث:
        بعض أساليب الخداع توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعدي في فعالية -6

 ولصالح القياس البعدي. التجريبيةلدى المجموعة  واألداءات اليجومية المركبة
        عبعض أساليب الخدا فعاليةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعدي في  -2

 ولصالح القياس البعدي. الضابطةلدى المجموعة  واألداءات اليجومية المركبة
 فعالية لممجموعتين التجريبية والضابطة في نتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديي -1

 ولصالح المجموعة التجريبية. واألداءات اليجومية المركبة  بعض أساليب الخداع
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بعض  فعاليةفي  الضابطةو  نسب التحسن بين المجموعتين والتجريبية توجد فروق في -1
 ولصالح المجموعة التجريبية. واألداءات اليجومية المركبة أساليب الخداع

 :البحث مصطمحات
 

  :*أساليب الخداع
أو لفتح ثغرة يميد بيا يستخدميما الالعب لساليب التي ة من األممجموع"عبارة عن  ىى          

 النقاطمحصول عمى لأو الخالل توازنو إلكتساب ميزه لتشتيت إنتباه المنافس 
 

 :*األداءات اليجومية المركبة
األداءات الميارية المعدة والمرتبة وفقًا ألىداف حركية  مجموعة من"ىى عبارة عن            

وخططية معينة تتناسب مع المواقف التي يتعرض إلييا الالعب أثناء عممية التنافس وتؤدى  
 اليدين أو القدمين أو بالمزج بينيما".باستخدام 

  

 الدراسات السابقة:

أثر تطوير بعض  عمى التعرف ىدفيا دراسة (24()م2443:)منعم فاروق جمعة أجري -2
 التجريبي المنيج الباحث استخدم وقد  ،أنواع الخداع عمى مستوى االنجاز في المالكمو 

 ،من العبي المنتخب العسكري  العب 11 قواميا عينة عمىلضابطة االمجموعتين التجريبية و 
المستخدم والتاثير ارتفاع مستوى االداء ودرجة الفعالية بالنسبة لمخداع  ىى النتائج اىم وكانت

المباشر لمخداع المستخدم عمى جميع متغيرات االعداد المياري لمكمات االساسية من حيث عدد 
 المكمات ومستوى االداء ودرجو الفاعمية.

 تطوير فاعمية عمى التعرف ىدفيا دراسةب (21()م9009:)النور بوأ سعيد محمد" قام -2
 الباحث استخدم وقد   الكاراتيو، لالعبى المباريات نتائج عمى المركبة اليجومية الميارات بعض
 11 قواميا عينة عمى ضابطة األخرى تجريبية احداىما مجموعتين بتصميم التجريبي المنيج
 ثنائية المركبة اليجومية لمميارات اليجومي السموك فعالية زيادة ىى النتائج اىم وكانت العب،
 لصالح المباريات نتائج في معنوية فروق وظيور الدراسة، قيد المياري التركيب ورباعية وثالثية

 .الضابطة بالمجموعة مقارنة التجريبية المجموعة
 

تطوير بعض الخطط اليجومية دراسة ىدفيا  (2م()9002)"ابراىيم عمى االبيارى" أجرى -1
التجريبي استخدم الباحث المنيج ، وقد وتأثيرة عمى نتائج المباريات لدى ناشئى رياضة الكاراتيو
العب تتراوح  62عمى عينة قواميا  بتصميم مجموعتين احداىما تجريبية األخرى ضابطة
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 وزيادة الحصيمة الخططيو لالعبين زيادة الحصيمة الميارية لالعبين ،سنة 61-61اعمارىم من 
 .كيرفوزيادة المساحة الخططية وحسن الت

 

بدراسة ىدفيا التعرف : (29)م(9002) عمرو محمد حمويش و عالء محمد حمويش أجرى -2
برنامج تدريبي بإستخدام التدريبات النوعية لتحركات الرجمين أثناء أداء الموجات عمى تأثير 

استخدم وقد  المبارائي، لالعبي الكاراتيو وتأثيرة عمي تحقيق اإلنجاز (كتدريب أولي)  اليجومية
من العبي نادي األىمي بدبي  ين العب 61قواميا  المجموعتينالمنيج التجريبي بتصميم  انالباحث

 5العبين ( لممجموعة التجريبي و)5حيث قسمت إلي ) ،سنة 61-61تتراوح اعمارىم من 
وكانت أىم النتائج ان البرنامج التدريبي المقترح كان لو تأثير  العبين( لممجموعة الضابطة

 ايجابي عمى تحقيق االنجاز المبارائي لدى عينو البحث.
  

برنامج  تأثير مدى معرفة ىدفيا بدراسة (90()م9002")وليد ابراىيم احمد شتات " قام -5
 وقد تدريبي باستخدام بعض حركات الخداع عمى مستوى االنجاز لدى العبي رياضة الجودو ،

العبين من منتخب  1 واحدة قواميا مجموعة تجريبية بتصميم التجريبي المنيج الباحث استخدم
ن البرنامج التدريبي المقترح أدى الى أىى  النتائج ىمأ وكانت سنو، 61الغربية لمجودو تحت 

 مستوى األداء الفني لمحركات الخداعية والميارات المصاحبة بشكل ممحوظ.رفع 
 

 

معرفة مدى تأثير المنظومة  دراسة ىدفيا( 9م()9002")االبيارى عبدالحميدابراىيم " أجرى-1
استخدم و، وقد داء لدى العبى رياضة الكاراتيفاعمية األالخططية الختراق مجال المنافس عمى 

عمى عينو قواميا  الباحث المنيج التجريبي بتصميم مجموعتين احداىما تجريبية األخرى ضابطة
 ادارة زمن المباراة واختراق مجال المنافس،زيادة فاعمية العب، وكانت اىم النتائج ىى  21

ت الممعب وخاصة صرف الالعبين مع استغالل مساحاوزيادة المساحة الخططية لحسن تفكير وت
 المساحات الركنية

 

دراسة استيدفت التعرف عمى: تأثير برنامج ( 2م( )9022أحمد محمد الشحات ) قام  -7
تدريبي مقترح لتحسين حركات الخداع وتأثيره عمى معدل فاعمية أداء العبي التايكوندو، وقد قام 

( العب من العبي التايكوندو في 11التجريبي عمى عينة قواميا )الباحث بإستخدام المنيج 
سنة، وقد أشارت أىم النتائج إلي أن البرنامج التدريبي كان لو تأثيرًا  67المرحمة السنية تحت 

ايجابيًا عمى المجموعة التجريبية في متغيرات الرشاقة والقوة المميزة بالسرعة والتي بدورىا تؤثر 
  ارات الخداع لالعبي التايكوندو.عمى مستوى أداء مي
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دراسة ىدفيا التعرف عمى فاعمية تطوير بعض ب (:2م()9022أحمد محمد حسان" )" أجرى -1
الموجات اليجومية القطرية عمى محددات اليجوم ونتائج المباريات لناشئي الكوميتيو في رياضة 

 وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم مجموعتين احداىما تجريبية الكاراتيو، 
ىم أ، وكانت سنو 61: 61ناشئ في المرحمة السنية من  11واالخرى ضابطة، عمى عينو قواميا 

قدرة الالعب عمى استغالل اليجوم النتائج ىى أن البرنامج التدريبي المقترح أدى إلى زيادة 
فرعية المختمفة والمتمثمة في الدوائر التدريبية المقترحة،  لرئيسية والوالدفاع في االتجاىات ا

 اضافة الى زيادة فعالية الموجات اليجومية أثناء المباريات.
  منيج البحث:

جراءاتمممو وذلمممك ممممن خمممالل  اسمممتخدم الباحمممث الممممنيج التجريبمممي         لمناسمممبتة لطبيعمممة البحمممث وا 
تجريبيمة واألخممرى ضمابطة عممن طريمق القياسمميين )القبمممي، التصمميم التجريبممي لمجمموعتين إحممداىما 

 البعدي(.
 عينة البحث:

الشممبان المسممممين بنممادي ناشممئي الكاراتيممو تممم اختيممار عينممة البحممث بالطريقممة العمديممة مممن  
سممنة،  61 دان المرحمممة السممنية تحممت (6الشممرقية لمكاراتيممو الحاصمممين عمممى الحممزام األسممود ) بفممرع

 داختيممار عممدلمكاراتيممو، وتممم  المصممريبالمنطقممة واالتحمماد مقيممدين  بالعمم( 11وكممان حجممم العينممة )
( العمب تمم 21)األساسمية صبح عينة البحمث لت( العبين منيم إلجراء الدراسة االستطالعية، 61)

( 62إحممداىما تجريبيممة واألخممرى ضممابطة قمموام كممل مجموعممة ) متسمماويينتقسمميميم إلممى مجممموعتين 
    .(6جدول رقم: ) خاللذلك من ضح توي العب حيث تم التكافؤ بينيا

 (2دول )رج
 تصنيف عينة البحث

 النسبة المئوية العدد نوع العينة
 ٪22.92 19 مجموعة تجريبية

 ٪22.92 19 مجموعة ضابطة

 ٪92.29 12 مجموعة إستطالعية

 2005 22 المجموع
 

 أسباب اختيار عينة البحث:
 الكافي إلجراء البحث.إنتظام الالعبين في التدريب وتوفر العدد  -

 م9212/9212الموسم الرياضي المنطقت  لتمشاركت أفراد عينت البحث في بطو -

 ( دان .6أفراد عينة البحث حاصمين عمي الحزام األسود ) -
 تقارب العمر التدريبي لألفراد عينة البحث. -
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 تجانس عينة البحث:
، رتفمماع القامممةإالسممن، )متغيممرات  فمميقممام الباحممث بممإجراء التجممانس بممين أفممراد عينممة البحممث 

( األداءات اليجوميممممة المركبممممةفعاليممممة  ، بعممممض أسمممماليب الخممممداعفعاليممممة  ،يالعمممممر التممممدريب المممموزن،
 (1)، (2الجدولين أرقام: ) خاللذلك من تضح وي

 (9) دولرج
 تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات )السن، ارتفاع القامة، الوزن، العمر التدريبي(    

 22ن=                                                                                      

 وحدة المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معامل الوسيط المعياري

 االلتواء
 1.51 65.51 1.52 61.11 ةسن نرالس

 1.17 615.11 1.11 615.15 مس ارتفاع القامة
 1.15- 51.51 1.51 51.11 جمك الوزن

 1.15- 7.11 6.75 1.17 سنة  العمر التدريبي

( أن جميممع قمميم معامممل اإللتممواء لمتغيممرات )السممن، ارتفمماع القامممة، 2يتضممح مممن جممدول )                          
فمي   ( مما يشير الي تجانس أفراد عينة البحمث 1±الوزن، العمر التدريبي( قد إنحصرت ما بين )

 المتغيرات. ىذه
 (2جدول )

 قيد البحث بعض أساليب الخداع  فعاليةتجانس أفراد عينة البحث في         
 22ن=                                                                                        

  فعالية بعض أساليب الخمداع( أن جميع قيم معامل اإللتواء في 1يتضح من جدول )
( مممما يشممير الممي تجممانس أفممراد عينممة البحممث فممي ىممذه 1±قيممد البحممث  قممد إنحصممرت ممما بممين )

 المتغيرات.
     
 

                                  البيان                              
   المتغيرات

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معامل الوسيط المعياري

 االلتواء

 23.12 0.42 21.10 1.14 23.12 أداء خداعي في خط مستقيم
 22.29 0.92- 21.00 2.11 22.29 أداء خداعي قطري
 24.22 0.92- 20.00 2.21 24.22 أداء خداعي متنوع
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 (2دول )رج
 قيد البحث داءات اليجومية المركبةاأل جانس أفراد عينة البحث في فعاليةت

  22ن=                                                                                             
 البيان                           

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
معامل  الوسيط المعياري

 االلتواء
 12.12 1.51 11.11 1.15 12.12 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 55.65 1.11 55.11 5.76 55.65 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو

 11.15 1.55- 15.11 1.11 11.15 جيري  ماواشي أورا كيزامي - زوكي كيزامي
 زوكري جيراكو - شرودان زوكري جيراكو -يزوكر كيزامي

 11.17 1.11 15.11 5.11 11.17 بنفس الذراع جودان
 11.21 1.72 12.51 7.11 11.21 جيري ماواشي  كيزامي - يزوك جياكو - زوكي كيزامي

 

 األداءات اليجومية المركبةفعالية في ( أن جميع قيم معامل االلتواء 1يتضح من جدول )
( مممممما يشممممير الممممي تجممممانس افممممراد عينممممة البحممممث فممممي ىممممذه 1±قممممد إنحصممممرت ممممما بممممين ) قيممممد البحممممث
 المتغيرات.

 البحث: ىمجموعتتكافؤ 
، ارتفمماع القامممةالسممن، )متغيممرات  فمميقممام الباحممث بإيجمماد التكممافؤ بممين أفممراد عينممة البحممث 

قيمممد  األداءات اليجوميمممة المركبمممةفعاليمممة ، فعاليمممة بعمممض أسممماليب الخمممداع ،يالعممممر التمممدريب الممموزن،
   (.5خالل جدول رقم: )ن م ويتضح ذلك البحث(

 
 (1دول )رج

 العمر التدريبي( ،الوزن ارتفاع القامة، ،والضابطة في )السنتكافؤ مجموعتي البحث التجريبية 
 20=9=ن2ن                                                                                

 البيان        
 المتغيرات 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة )ت(

 ع + رس  ع + رس 
 2.22 0.29 21.49 0.19 21.99 السن

 0.21 2.14 214.00 2.42 213.21 ارتفاع القامة
 0.20 2.23 13.13 2.92 13.29 الوزن

 0.92 0.40 1.29 0.12 1.10 العمر التدريبي

    9,202= 0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
( عممدم وجممود فممروق دالممة إحصممائيًا بممين مجممموعتي البحممث التجريبيممة 5يتضممح مممن جممدول )
(، األمممر الممذي يشممير إلممى السممن ، ارتفمماع القامممة، المموزن، العمممر التممدريبيوالضممابطة فممي متغيممرات )

 .تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه المتغيرات
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 (1جدول )
 قيد البحثفعالية بعض أساليب الخداع البحث التجريبية والضابطة في  ىتكافؤ مجموعت

 20=9=ن2ن                                                                         

    9,202= 0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
( عممدم وجممود فممروق دالممة إحصممائيًا بممين مجممموعتي البحممث التجريبيممة 1يتضممح مممن جممدول )

يشمير إلمى تكمافؤ مجمموعتى ، األممر المذي قيمد البحمث أسماليب الخمداعفعاليمة بعمض والضابطة في 
 .ىذه المتغيراتالبحث في 

 (2دول )رج
 األداءات اليجومية المركبةالبحث التجريبية والضابطة في فعالية  ىتكافؤ مجموعت         

                                                                                                                   20=9=ن2ن                                                                               
 البيان                               

 المتغيرات
 قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع + رس  ع + رس  ت( )
 0.22 2.09 14.22 1.29 10.29 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 0.21 2.02 11.00 2.43 11.29 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو
 0.32 1.99 29.10 1.29 22.13 جيري  ماواشي أورا كيزامي -زوكي كيزامي
 زوكري جيراكو - نشرودا  زوكري جيراكو - يزوكر كيزامري

 0.23 1.39 22.03 2.22 21.91 بنفس الذراع جودان
 0.92 3.02 22.21 1.90 29.49 جيري ماواشي كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي

     9,202=  0.01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  
البحث التجريبية  ى( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين مجموعت7يتضح من جدول )

الذي يشير إلى تكافؤ األمر  قيد البحث، فعالية األداءات اليجومية المركبةوالضابطة في 
 مجموعتي البحث في ىذه المتغيرات.

 أدوات ووسائل جمع البيانات:
اإلطالع قام الباحث بتحديد أدوات ووسائل جمع البيانات الخاصة بالبحث من خالل 

 السابقة وتتضح ىذه الوسائل فيما يمي:الدراسات  عمى المراجع العممية المتخصصة وكذلك

 

                                  البيان                              
   المتغيرات

 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع + رس  ع + رس  

 0.93 1.22 22.32 1.21 23.12 أداء خداعي في خط مستقيم
 0.14 2.22 22.22 1.22 29.41 أداء خداعي قطري
 0.93 2.99 20.29 1.23 22.91 أداء خداعي متنوع
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 (2مرفق) المباريات:تحميل أواًل: 
الموسم  سنو 61بطولة الجميورية في المرحمة السنية تحت مباريات بعض تحميل تم 
كثر فعالية في األاألداءات اليجومية المركبة وذلك لتحديد أىم م 2161/2167الرياضي 
والجدول التالي يوضح أىم وأكثر األداءات اليجومية مباراة  65حيث تم تحميل عدد  المباريات

 (:1نتائج ىذا التحميل من خالل جدول رقم )أىم  المركبة تكرارًا أثناء المباريات حيث تتضح
 (3دول )رج

األداءات لتحديد أىم سنو  21تحميل بطولة الجميورية لمناشئين تحت نتيجة         
 قيد البحثاليجومية المركبة 

 الترتيب النسبو التكرار األداءات اليجومية المركبة
 األول 99.35 32 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 الثاني 21.105 14 جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي

 الثالث 22.205 11 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو -
 الرابع 22.095 29  جودان زوكي جياكو - نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي
 الخامس 20.305 22 جيري  ماواشي  كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي

 ًً  :بعض أساليب الخداع قيد البحثقياس فعالية  :ثانيًا
( مباريمات مقيمدة 1الالعمب فمي ) من خالل إشمتراك فعالية بعض أساليب الخداعتم قياس 

أداء خررداعي  أداء خررداعي فري خرط مسررتقيم، أداء خرداعي قطرري،) لكمل مبماراة محمدد خمداعيبواجمب 
)نمادي      المرحمة السنية وفي نفس الوزن من أحد األنديمة المنافسمةمع العبين في نفس ( متنوع 

الخمممداعي  االسمممموبحيمممث قمممام كمممل العمممب بتنفيمممذ  ،دقيقتمممان وكمممان زممممن المبممماراة  (،ىييممما الرياضمممي
 شمرطالخداعي  األداءات الناجحو في االسموبوذلك ليتم حساب  ،في كل مباراة عمى حده المحدد

  .ن يكون سببًا في احراز نقطوأ
 : داءات اليجومية المركبةاألقياس فعالية ثالثا:

( مباريمممات 5مممن خممالل إشمممتراك الالعممب فممي ) االداءات اليجوميمممة المركبممةفعاليممة تممم قيمماس 
مقيدة بواجب ىجومي محدد مع العبين في نفس المرحمة السنية وفي نفس الوزن من أحمد األنديمة 

حيمث قمام كمل العمب بتنفيمذ األداء  ،دقيقتمان وكمان زممن المبماراة  (،ىييما الرياضمينمادي ) المنافسة
وذلمك لتحديمد عمدد األداءات اليجوميمة  ،أثنماء المبماراة بمر عمدد ممن المحماوالتكأ اليجمومي المركمب

كما تم اإلستعانة بمجنة من حكام االتحماد المصمري  ،المركبة الناجحة لكل العب من عينة البحث
 ات.لمكاراتيو إلدارة المباري

 رابعًا: األجيزة واألدوات:
  .ارتفاع القاموجياز رستاميتر لقياس  -6

 ميزان طبي معاير لقياس الوزن.  -2

 )فيديو( متعدد السرعات، كاميرا فيديو.   يجياز مسجل مرئ -1

 )ثانية(.  1.16ساعة إيقاف لقياس الزمن  -1
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 شريط قياس مدرج بالسنتيمتر. -5

 الدراسة االستطالعية:
م إلمممى  2167/ 1 /61 االحمممد الدراسمممة االسمممتطالعية فمممي الفتمممرة ممممنقمممام الباحمممث بمممإجراء 

( العبين من المجتمع األصمي لمبحث وخارج عينة 61م عمى عينة قواميا )21/7/2167 االثنين
 البحث األساسية وذلك بيدف التعرف عمى ما يمي:

 التأكد من سالمة وصالحية األدوات واألجيزة المستخدمة. -
 التي تواجو الباحث عند تنفيذ القياسات واالختبارات.تحديد الصعوبات  -

 وترتيبيا. تحديد الزمن الالزم لتنفيذ القياسات -

 تدريب المساعدين عمى كيفية إجراء اإلختبارات والقياسات. -

ختيار التمرينات الخاصة بالبرنامج التدريبي. -  تقنين األحمال التدريبية وا 
 الثبات( لالختبارات قيد البحث.  - إجراء المعامالت العممية )الصدق -
 

 قيد البحث: لمقياساتالثبات(  –المعامالت العممية )الصدق
 :الصدقأواًل: 

قيد البحث من خالل تطبيق  لمقياساتقام الباحث بحساب معامل صدق التمايز 
( 6( العبين حاصمين عمى الحزام االسود )61عمى مجموعتين إحداىما مميزة قواميا ) لقياساتا

حاصمين عمى بطولة الجميورية سنة  61دان وىى مجموعة من العبي الكوميتيو تحت 
المستخدمة في إيجاد ثبات  المجموعة ( العبين وىي نفس61) قواميا أقل تميزاً ومجموعة 

وقد تم حساب قيمة "ت" بين  ،س بيانات التطبيق األول ليااإلختبارات عن طريق إستخدام نف
ويتضح ذلك من خالل الجدولين  ،في المتغيرات قيد البحث واالقل تميزاً المجموعتين المميزة 

 (66)،(61أرقام:)
    (4دول )رج

 قيد البحث  لفعالية بعض أساليب الخداعمعامل صدق التمايز 
 20=9= ن2ن                                                                            

    البيان                                       
 المتغيرات

 قيمة )ت( االقل تميزاً المجموعة  المجموعة المميزة
 ع + رس  ع + رس  المحسوبة

 *1.65 1.65 15.11 1.51 51.15 أداء خداعي في خط مستقيم
 *1.65 5.21 15.51 7.56 12.51 أداء خداعي قطري
 *1.55 7.75 11.11 1.62 11.51 أداء خداعي متنوع

               0,05*دال عند مستوى                                   9.042= 0.01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
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 واالقل تميزاً ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين المميزة 5يتضح من جدول )
يشير إلى صدق ىذه  قيد البحث، مما فعالية بعض أساليب الخداع ولصالح المجموعة المميزة في

 القياسات.
 (20) دولرج

              فعالية األداءات اليجومية المركبة قيد البحثلمعامل صدق التمايز             
 20= 9= ن2ن                                                                                   

 البيان                                   
 المتغيرات

قيمة )ت(  االقل تميزاً المجموعة  المجموعة المميزة
 ع + رس  ع + رس  المحسوبة

 *1.71 1.51 11.11 1.55 71.11 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 *1.21 5.27 55.11 1.76 15.11 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو
 *2.25 5.75 12.11 1.17 11.51 جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي
 جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي

 *2.71 5.61 11.11 1.12 12.11 بنفس الذراع جودان زوكي
 *2.11 7.11 11.51 5.17 51.11 ماواشي كيزامي -ي زوك جياكو -زوكي كيزامي

               0,01*دال عند مستوى                           9,042=0,01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
 

واالقل ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين المميزة 61يتضح من جدول )
فعالية األداءات اليجومية المركبة قيد البحث، مما يشير إلى  المميزة فيولصالح المجموعة تميزاً 

 القياسات.صدق ىذه 
 

 :الثباتثانيًا: 
عادة التطبيق القياسستخدام طريقة تطبيق إالثبات ب معامل قام الباحث بحساب بفارق  وا 

من نفس مجتمع  العبين (61) ستطالعية وعددىااإل الدراسة وذلك عمى عينة،  ( ايام7)زمني 
وشروط  تحت نفس ظروف القياساتحيث تم تطبيق ىذه  ،البحث وخارج العينة األساسية

ويتضح  ،والثانياألول  ينالتطبيقنتائج بين البسيط  وقد تم إيجاد معامل االرتباطالتطبيق األول، 
 .(62) ،( 66ين أرقام : )جدولذلك من خالل ال
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 (22دول )رج                              
 قيد البحث فعالية بعض أساليب الخداعثبات معامل 

                                                                                                    20ن=                                                                                    
 البيان                                    

 المتغيرات
 قيمة )ر( التطبيق الثانيي التطبيق األول

 ع + رس  ع + رس  المحسوبة

 *1.51 1.17 11.71 1.65 15.11 أداء خداعي في خط مستقيم

 *1.15 7.11 11.11 5.21 15.51 أداء خداعي قطري

 *1.11 5.12 11.11 7.75 11.11 أداء خداعي متنوع

 0,129=0,01قيمة "ر" الجدولية عند مستوى      
بمممين  1015( وجمممود عالقممة إرتباطيممة دالممة احصمممائيًا عنممد مسممتوى 66يتضممح مممن جممدول )

وىممذا يشممير إلممي  ،فعاليممة بعممض أسمماليب الخممداع قيممد البحممثالتطبيقممين األول والتطبيممق الثمماني فممي 
 .ىذه القياسات عن اعادة تطبيقياثبات 

 (29جدول )
 ثبات فعالية األداءات اليجومية المركبة قيد البحثمعامل 

 20ن=                                                                                      

 البيان                                             
 المتغيرات             

 قيمة )ر(  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع + رس  ع + رس  المحسوبة

 *0.39 3.12 12.10 1.13 12.00 زوكي جياكو - زوكي كيزامي

 *0.20 1.44 11.10 1.92 11.00 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو

 *0.30 2.22 29.10 1.21 29.00 جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي

 جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي

 *0.20 1.29 22.00 1.21 21.00 بنفس الذراع جودان زوكي

 *0.22 3.22 21.00 2.32 21.10 جيري ماواشي كيزامي -ي زوك جياكو -زوكي كيزامي

 0,129=0,01قيمة "ر" الجدولية عند مستوى      
بممين  1.15( وجممود عالقممة إرتباطيممة دالممة إحصممائيًا عنممد مسممتوى 62يتضممح مممن جممدول )

وىمذا  ،األداءات اليجوميمة المركبمة قيمد البحمث فعاليمة قياساتالتطبيقين األول والتطبيق الثاني في 
 .إعادة تطبيقياعند  القياساتيشير الي ثبات ىذه ا
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 (1تفصيميا مرفق ) التدريبي المقترح: جالبرنام

قام الباحث بإعداد البرنامج التدريبي المقترح وفقًا لألسس العممية ومن خالل اإلطالع  
 "أحمد محمود إبراىيم"التالية:  السابقةعمى بعض المراجع العممية المتخصصة والدراسات 

 ،(21م() 9009)"محمد سعيد أبوالنور،"(24()م2443) "منعم فاروق جمعة"،(1) م(2441)
حمويش محمد حمويش وعمرو محمد عالء ، (6()م9002")االبيارىبراىيم عمى إ
 "حمد محمود إبراىيمأ" (،90)(م9002")وليد ابراىيم احمد شتات ، "(29م()9002)
 م(9002)"إبراىيم عبدالحميد اإلبيارى" ،(22)م(9001محمود ربيع البشييي )(،1)(9001)
"       ، (1)(م9022) "الشحات محمد أحمد(، "2م()9022أحمد محمد حسان" )" (،9)

  (.22)م(9021) "عويس الجبالي، تامر الجبالي

تقسيميم الى تم اثنى عشر اسبوعا  حيث تم تحديد الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبي بواقع  
 عمى النحو التالي:  ثالث مراحل

 أسابيع( 2.      )مرحمة االعداد العام -
 أسابيع( 1)   .مرحمة االعداد الخاص -
 أسابيع( 2) ما قبل لممنافسات.مرحمة  -

كممممممممما تممممممممم تطبيممممممممق محتمممممممموى البرنممممممممامج التممممممممدريبي المقتممممممممرح بوحداتممممممممو التدريبيممممممممة اليوميممممممممة 
بأجزائيممممما المختمفمممممة )التمييمممممدي، اإلعمممممدادي، الرئيسمممممي، الختمممممامي( عممممممى المجمممممموعتين التجريبيمممممة 

تمرينمممممات  والضمممممابطة فمممممي نفمممممس المكمممممان والتوقيمممممت وتحمممممت ظمممممروف تدريبيمممممة متشمممممابية بإسمممممتخدام
االداءات  اإلعممممممداد البممممممدني الخمممممماص واإلعممممممداد الميمممممماري واإلعممممممداد الخططممممممي بإسممممممتثناء تمرينممممممات

 اميا مع المجموعة التجريبية فقطوالتي تم إستخد الخداعية

سممممتغرق تنفيممممذ البرنممممامج التمممممدريبي  وحممممدات تدريبيممممة فمممممي  1بواقمممممع  اثنممممى عشممممر أسممممبوعاً وا 
 -75حيمممممث تمممممراوح زممممممن الوحمممممدة التدريبيمممممة مممممما بمممممين ) ،( وحمممممدة تدريبيمممممة11األسمممممبوع بإجممممممالي )

دقيقمممممممممة بمممممممممدون زممممممممممن الجمممممممممزء التمييمممممممممدي )اإلحمممممممممماء(، الجمممممممممزء  1251( دقيقمممممممممة بإجممممممممممالي 661
( أي أسممممممبوع حمممممممل متوسممممممط الشممممممدة يتبعممممممو 2: 6الختممممممامي )التيدئممممممة( وبتشممممممكيل حمممممممل تممممممدريبي )

( 215شممممدة )حيممممث بمممممت زمممممن التممممدريب فممممي األسممممبوع المتوسممممط ال ،أسممممبوعين حمممممل مرتفممممع الشممممدة
كممممما بمممممت زمممممن التمممممدريب فممممي األسممممبوع ذو الشممممدة العاليمممممة  ،دقيقممممة بممممدون زمممممن اإلحممممماء والتيدئمممممو

كممممما بمممممت زمممممن التممممدريب فممممي األسممممبوع  ذو الشممممدة ، ( دقيقممممة بممممدون زمممممن اإلحممممماء والتيدئممممو215)
( دقيقممممة بممممدون زمممممن اإلحممممماء والتيدئممممو وذلممممك ليصممممبح عممممدد األسممممابيع متوسممممطة 165القصمممموى )
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وعمممممدد األسمممممابيع ذات الشمممممدة  ،( أسمممممابيع5وعمممممدد األسمممممابيع عاليمممممة الشمممممدة ) ،أسمممممابيع  (1الشمممممدة )
 ( أسبوع .1القصوى )

دقمممممائق أثنممممماء  5دقيقمممممة وزممممممن التيدئمممممة بواقمممممع  65كمممممما تمممممم تحديمممممد زممممممن اإلحمممممماء بواقمممممع 
دقيقممممة ، وبمممممت اجمممممالى زمممممن  511الوحممممدة التدريبيممممة، حيممممث بمممممت إجمممممالى زمممممن الجممممزء التمييممممدي

 دقيقة. 611 الجزء الختامي

بنسمممممبة مئويمممممة  دقيقمممممة 6617.5بواقممممع االعمممممداد البمممممدني جمممممزء وتممممم تحديمممممد المممممزمن الكمممممى ل
 من إجمالي زمن البرنامج التدريبي بدون اإلحماء والتيدئو. ٪15بمغت 

بنسمبة مئويمة بمغمت  دقيقمة 6111بواقمع  االعمداد الميماريلجمزء كما تم تحديد الزمن الكمى 
 من إجمالي زمن البرنامج التدريبي بدون اإلحماء والتيدئو.  205

بنسمبة مئويمة   دقيقمة  162.5بينما تمم تحديمد المزمن الكممي لجمزء اإلعمداد الخططمي بواقمع 
 من إجمالي زمن البرنامج التدريبي بدون اإلحماء والتيدئو. ٪25بمغت 

 

مممن  ٪15دقيقممة بنسممبة  515داءات الخداعيممة بواقممع كممما تممم تحديممد الممزمن الكمممى لجممزء األ
داءات الخداعية ، حيث تم توزيع ىذا الزمن عمى محاور تدريبات األاجمالي زمن االعداد المياري

 كالتالي:
 داءات الخداعيممممة ٪ مممممن الممممزمن المخصممممص لممممأل11أداءات خداعيررررة فرررري خررررط مسررررتقيم         

 دقيقة. 675.5بواقع 

  داءات الخداعيممممممة٪ مممممممن الممممممزمن المخصممممممص لممممممأل11أداءات خداعيررررررة فرررررري قطريررررررة              
 دقيقة. 675.5 بواقع

  داءات الخداعيممممممة ٪ مممممممن الممممممزمن المخصممممممص لممممممأل11أداءات خداعيررررررة فرررررري منوعررررررة             
 دقيقة. 211 بواقع
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 (22جدول )                                         
التوزيع الزمني لمتغيرات البرنامج التدريبي المقترح بالنسب المئوية والدقائق

النسبة  المتغيرات                   
 المئوية 

الزمن 
 بالدقيقة

 اإلجمالي بالدقيقة

 
 

الصفات 
البدنية 
 العامو

 222 915 القوة 

21% 
 ق213 

2223 
 

 دقيقة

 42.1 905 السرعة 
 42.1 905 التحمل 
 20.9 215 المرونة 
 21.3 205 الرشاقة 
 21.3 205 التوازن

 
 

 
القدرات 
 البدنية
 الخاصة

 222 905 القوةالمميزة بالسرعة

11% 
 ق 320 

 220.1 215 سرعة االداء
 222.2 225 الرشاقة
 202.2 295 المرونة

 32 205 تحمل سرعو
 32 205 تحمل قوه

 32 205 تحمل اداء 
 32 205 تنفسيتحمل دورى 

 
األداءات 
 الميارية

 

  13.1 225 ميارات فردية بالذراعين 
23% 

 ق234
 
 

2099 
 دقيقة 

 23.9 215 ميارات فردية بالرجمين 
 30 235 ميارات مركبة بالذراعين 
 202.1 995 ميارات مركبة بالرجمين 

 221.3 205 مركبة بالذراعين والرجمين

األداءات 
 الخداعية

 210 205 أداءات خداعية في خط مستقيم
 19% 

 ق 122
 210 205 أداءات خداعية في قطرية

 922 205 أداءات خداعية متنوعة

 
الواجبات 
 الخططية

 222.1 215 دفاعات

 223 905 ىجوم خاطف دقيقة 340
 999.1 915 ىجوم مضاد

 211 205 مباريات تجريبية
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 (22دول )رج 
 التوزيع الزمني لالداءات الخداعية  قيد البحث عمى أسابيع البرنامج بالدقائق

               
 االسابيع           

 المتغيرات 

ول
األ

ني 
الثا

لث 
الثا

رابع 
ال

س 
خام

ال
س 

ساد
ال

ابع 
لس

ا
من 

الثا
سع 

التا
شر 

لعا
ا

شر 
 ع

دي
لحا

ا
شر 

 ع
ني

الثا
 

 المجموع

أداءات خداعية 
 210  20  92.9  90  91.2   22 91.2 في خط مستقيم
أداءات خداعية 

 210 92  92  90 90.9   91.1 23.9 - - قطرية
أداءات خداعية 

 922 20 94.9 90 20 92.9  22.9 90.9 29.2 - - - متنوعة

 ق355 12 14.9 22 12.9 22.9 20.9 22.9 21.2 23 23.9 22 91.2 اإلجمالي

قيد البحث عمى أسابيع البرنامج   لالداءات الخداعية( التوزيع الزمني لمتغيرات 61) يوضح جدول
 بالدقائق

 (21دول )رج
 التوزيع الزمني لالداءات الخداعية قيد البحث عمى الوحدات التدريبية 

 يد البحث خالل الوحدات التدريبيق  االداءات الخداعيةالتوزيع الزمني ( زمن 65يوضح جدول )     

 اليوم
 المجموع الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت    األسبوع 

 91.2 - 8.7 - 8.5 - 8.5 - األول
 22 - 13 - 12 - 12 - الثاني
 23.9 - 16.2 - 16 - 16 - الثالث

 23 - 12.4 - 12.6 - 12 - الرابع
 21.2 - 20.2 - 13.1 - 13 - الخامس

 22.9 - 16 - 16 - 15.2 - السادس

 20.9 - 20 - 10.2 - 10 - السابع

 22.9 - 23.2 - 10 - 10 - الثامن
 12.9 - 30 - 11 - 10.2 - التاسع

 22 - 20 - 13 - 10 - العاشر

 14.9 - 29.2 - 15 - 15 - الحادي عشر

 12 -- 30 -- 13 -- 10 -- الثاني عشر

 ق355  المجموع
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 الكوميتيو في رياضة الكاراتلناشئي  األداءات اليجومية المركبة الخداع عمى فعالية أساليبتأثير استخدام بعض  

 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

 (21جدول )
 نموذج من وحدة تدريبية مطبقة عمى المجموعة التجريبية

 عالية:  الشدةة       دقيق 220الوحدة: زمن   الخميس   اليوم:   (23)رقم الوحدة: 

اجزاء 
 الوحدة

مكونات 
 الوحدة

رقم 
 التمرين

ىدف      
 التمرين

 
 الشدة

نبض 
 القمب

 الحجم
زمن 
 الراحة

 الكثافة
زمن   
زمن  التمرين

 تكرارال
 مجموعات

 
الجزء 
 التمييدي

 
 إحماء

 ق(21)

2 

 
التييئة     

 البدنية

 
من 
20 %

 إلي
10% 

 حتى
 يصل
الى 
 ن290

 
 غير
 محدد
 بعدد
 ثابت

 ث200 - - 2

 ث230 - - 2 2

 ث230 - - 2 1

 ث290 - - 2 2

 ث290 - - 2 4

 
 
 
 

الجزء 
 االعدادي

 
 

قدرات 
 بدنية
 ق12

 

2 

 مرونة
 

 
30% 

 

- 
 ث210 9:  2 ث10 2 ث20

 ث210 9:  2 ث10 2 ث20 1

 ث210 9:  2 ث10 2 ث20 3

3 

 رشاقو  
 

 ن222 30%

 ث210 9:2 ث10 2 ث20

 ث210 9:2 ث10 2 ث20 4

 ث210 9:2 ث10 2 ث20 22

 ث210 9:2 ث10 2 ث20 29

وه مميزه رق 2
 بالسرعو

 

 ن211 21%
 ث991 9:  2 ث20 1 ث21

 ث991 9:  2 ث20 1 ث21 1

 ث991 9:  2 ث20 1 ث21 4

 
الجزء 
 الرئيسي

ميارات 
 حركية

 ق 24

1 

ميارات 
ىجومية 
 مضادة

 ن222 30%

 ث230 9:  2 ث 30 2 ث20
 ث230 9: 2 ث30 2 ث20 1

 ث230 9:  2 ث30 2 ث20 2

 ث230 9:  2 ث30 2 ث20 2

أداءات 
 خداعية

 ق 21

اداءات  21
 خداعية 
 متنوعة

30% 

 
 ن222

 ث241 9:  2 ث220 2 ث11

 ث241 9:  2 ث220 2 ث11 22

 ث241 9:  2 ث220 2 ث11 23

الجزء 
 الختامي

 التيدئة
 ق(1)

1 
العودة 
الي 

الحالة 
 الطبيعية

أقل 
من 
20% 

اقل 
من 
 ن290

 ث290 - - 2 ث290

 ث230 - - 2 ث230 3
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 الكوميتيو في رياضة الكاراتلناشئي  األداءات اليجومية المركبة الخداع عمى فعالية أساليبتأثير استخدام بعض  

 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

 التجربة األساسية:
 القياس القبمي: 

السمبت يموم قيمد البحمث  القبممي عممي عينمو البحمث فمي المتغيمراتقام الباحث بإجراء القياس 
بنممادي الشممبان بصممالة الكاراتيممو م 2167/ 7/ 2الموافممق  االحممدم وحتممى يمموم 2167/ 7/ 6الموافممق

 بالزقازيق.المسممين 
 تطبيق البرنامج المقترح:

عينممو البحممث وذلممك فممي الفتممرة مممن عمممى بتطبيممق برنممامج التممدريبات المقترحممة قممام الباحممث 
( وحمدات تدريبيمة 1بواقمع ) اسبوع( 62م  ولمدة )2167/ 21/5 االحدم إلي 2167/ 7/ 1 الحدا

 الشبان المسممين بالزقازيق.بنادي ( وحدة تدريبية، بصالة الكاراتيو 11في االسبوع بإجمالي )
 :البعديالقياس 

 الثالثماء قيد البحث يوم بعدي عمي عينو البحث في المتغيراتقام الباحث بإجراء القياس ال
بنممادي بصممالة الكاراتيممو ،  2167/ 5/ 27الموافممق  االربعمماءوحتممى يمموم  2167 /5 /21الموافممق  

 القبممميالقيمماس  فممي اجرائيمماتممم  التممي القياسمماتحيممث تممم تطبيممق نفممس ، الشممبان المسممممين بالزقممازيق.
 معممدة لممذلك تمييممداً  إسممتمارات فمميوتممم تفريممت البيانممات التممي تمممت فممي القيمماس القبمممي الشممروط بممنفس 

 .إحصائياً لمعالجتيا 
 

 :المعالجات اإلحصائية
( فممممى spssاسممممتخدم الباحممممث حزمممممة البرنممممامج االحصممممائى لمبحمممموث والعممممموم االجتماعيممممة)

 االحصائية لمبيانات باستخدام:المعالجات 
 Arithmetic Average                           المتوسط الحسابى                          -
 Standard deviation                          االنحراف المعيارى                           -

                                                                 Sper manمعامل االرتباط " سبيرمان "  -

 T. test                                                                       اختبار " ت "  -

         Equivalent percentage of improvemene       معادلة النسبة المئوية لمتحسن%  -

                                      
 
 

 عرض ومناقشة النتائج:
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 الكوميتيو في رياضة الكاراتلناشئي  األداءات اليجومية المركبة الخداع عمى فعالية أساليبتأثير استخدام بعض  

 م1028-لألبحاث العلمية  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعة السقازيق  –كلية التربية الرياضية للبنات  –مجلة بحوث التربية الشاملة 

 

 أواًل عرض النتائج:
 (22جدول )

  التجريبيةلممجموعة داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 
  فعالية أساليب الخداع قيد البحثفي 

 29ن=                                                                                          

 0.01*دال عند مستوى                              9.902 = 0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة    
  بين القياسين  1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 67)يتضح من جدول 
 القياس      ولصالح  فعالية أساليب الخداع قيد البحثفي  لتجريبيةا القبمي والبعدي لممجموعة

 .البعدي
 

 (23دول )رج
  التجريبيةداللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة 

 داءات اليجومية المركبة قيد البحثاألفي فعالية 
 29ن=                                                                                   

 البيان                                   
 المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبمي
 (تقيمة )

 ع + رس  ع + رس 
 *2.12 1.29 22.49 1.29 10.29 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 *3.31 2.39 14.13 2.43 11.29 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو
 *2.20 2.29 12.03 1.29 22.13 جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي
 جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي

 *4.92 9.20 10.00 2.22 21.91 بنفس الذراع جودان زوكي
 *1.03 2.42 12.22 1.90 29.49 ماواشي كيزامي -ي زوك جياكو -زوكي كيزامي
 0.01دال عند مستوى *                             9,902=  0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة 
 بين القياسين القبمي 1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 61)يتضح من جدول       

 .ولصالح القياس البعدي المركبة األداءات اليجوميةفعالية التجريبية في  والبعدي لممجموعة
 
 (24جدول )

                                  البيان                             
   المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت"

 ع + رس  ع + رس 

 *1.10 2.12 12.12 1.21 23.12 أداء خداعي في خط مستقيم
 *2.42 2.11 10.00 1.22 29.41 أداء خداعي قطري
 *1.23 2.02 12.22 1.23 22.91 أداء خداعي متنوع



922 
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  الضابطةلممجموعة داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي 
 فعالية أساليب الخداع قيد البحثفي 

 20ن=                                                                                      

 0.01*دال عند مستوى                         9.902 = 0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة     
  بين القياسين  1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 24)يتضح من جدول 

 .البعدي القياسولصالح  فعالية أساليب الخداع قيد البحثفي  الضابطة القبمي والبعدي لممجموعة
 (90دول )رج

 داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة 
 األداءات اليجومية المركبةفي فعالية 

                                                                                                                     20ن=                                                                                      
 البيان                                  

 المتغيرات
قيمة  القياس البعدي القياس القبمي

 ع + رس  ع + رس  (ت)
 *9.30 1.90 12.03 2.09 14.22 (زوكي جياكو - زوكي كيزامي) 
 *2.32 2.14 12.22 2.02 11.00 (جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو)
 *2.31 9.32 19.10 1.99 29.10 (جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي)
 زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي)

 *1.99 9.11 22.03 1.39 22.03 بنفس الذراع( جودان
 *9.23 9.14 10.32 3.02 22.21 (ماواشي كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي)

 0.01دال عند مستوى *                              9,902=   0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة 
بين القياسين القبمي  1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 21)يتضح من جدول       

 .القياس البعدي ولصالح األداءات اليجومية المركبةفعالية في  لضابطةا والبعدي لممجموعة
  
 

 
 ( 92)جدول 

                                  البيان                              
   المتغيرات

 القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة "ت"
 ع + رس  ع + رس 

 *2.20 2.22 21.12 1.22 22.32 أداء خداعي في خط مستقيم
 *2.22 9.29 19.49 2.22 22.22 أداء خداعي قطري
 *9.31 9.39 22.03 2.99 20.29 أداء خداعي متنوع
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  والضابطة تين التجريبيةلممجموع البعديينداللة الفروق بين القياسين 
 فعالية أساليب الخداع قيد البحثفي 

 20ن=                                                                                      

 0.01*دال عند مستوى                          9.030 = 0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة     
  بين القياسين  1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 26)يتضح من جدول          
 ولصالح قيد البحث فعالية أساليب الخداع في التجريبية والضابطةتين لممجموع البعديين

 .التجريبيةالمجموعة 
 (99دول )رج
 والضابطة تين التجريبيةلممجموع البعديينداللة الفروق بين القياسين 
 األداءات اليجومية المركبةفي فعالية 

 20=9=ن2ن                                                                                    
 البيان                                                    

 المتغيرات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"
 ع + رس  ع + رس 

 *2.22 1.29 22.49 1.90 12.03 (زوكي جياكو - زوكي كيزامي)
 *2.21 2.39 14.13 2.14 12.22 (جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو)
 *2.23 2.29 12.03 9.32 19.10 (جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي)
 زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي)

 *9.21 9.20 10.00 9.11 22.03 (بنفس الذراع جودان
 *9.22 2.42 12.22 9.14 10.32 (اواشيم كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي)

 0.01دال عند مستوى *                               9.030=  0.01الجدولية عند مستوى  "ت"قيمة 
بين القياسين  1.15عند مستوى  اً حصائيإ( وجود فروق دالة 22)يتضح من جدول            

 ولصالح األداءات اليجومية المركبةفي فعالية  التجريبية والضابطةتين لممجموع البعديين
 .المجموعة التجريبية

 
 (92جدول )

                       البيان                              
   المتغيرات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة "ت"

 ع + رس  ع + رس 
 *9.41 2.12 12.12 2.22 21.12 أداء خداعي في خط مستقيم

 *1.21 2.11 10.00 9.29 19.49 أداء خداعي قطري
 *2.42 2.02 12.22 9.39 22.03 أداء خداعي متنوع
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 مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(نسب التحسن بين القياسات القبمية والبعدية ل
 داءات اليجومية المركبةفي أساليب الخداع واأل 

 البيان                                 
 

 المتغيرات     

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
نسب 
 التحسن

الفروق في 
نسب 
 التحسن

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 نسبة
 التحسن

القياس 
 القبمي

القياس 
 البعدي

 ٪61.11 ٪21.21 11.11 17.11 ٪11.11 56.11 11.57 أداء خداعي في خط مستقيم
 ٪26.11 ٪61.11 52.52 11.76 ٪15.11 11.11 12.51 أداء خداعي قطري
 ٪62.11 ٪61.11 17.11 11.12 ٪25.21 51.11 16.25 أداء خداعي متنوع

 ٪65.55 ٪61.17 17.11 55.67 ٪21.51 77.52 11.12 زوكي جياكو - زوكي كيزامي
 ٪1.11 ٪61.17 11.67 55.11 ٪25.55 15.51 55.12 جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكو
 ٪1.56 ٪21.51 52.51 12.51 ٪21.11 57.11 11.51 جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي كيزامي
 -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي

 ٪61.51 ٪21.57 17.11 17.11 ٪17.51 51.11 11.25 بنفس الذراع( جودان زوكي جياكو

 كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي
 ٪61.11 ٪61.61 51.11 11.75 ٪21.26 51.67 12.52 (اواشيم

تحسممن بممين القياسممات القبميممة والبعديممة النسممب فممروق فممي ( وجممود 21يتضممح مممن جممدول )  
حيمث تراوحمت المجموعمة التجريبيمة فمي  ولصمالح مجموعتى البحمث )التجريبيمة والضمابطة(لكل من 

( جيري  ماواشي أورا كيزامي- زوكي جياكولكل من األداء المركب ) ٪65.55،  ٪1.56الفروق ما بين 
 (.زوكي جياكو - زوكي كيزامي، )

 ثانيًا مناقشة النتائج: 
جراءاتمممو والنتمممائج التمممي تمممم  فمممي ضممموء ىمممدف البحمممث وفروضمممو وفمممي حمممدود عينمممة البحمممث وا 
التوصل الييا ومن خالل اإلعتماد عمي المراجع العممية والدراسات السمابقة تمم مناقشمة النتمائج وفقمًا 

  لترتيب فروض البحث عمي النحو التالي:
 مناقشة نتائج الفرض األول:

بين  1015الى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (61، )(67) ىنتائج  جدولتشير 
األداءات اليجومية فعالية و  أساليب الخداعفعالية القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

، 5.11)ولصالح القياس البعدي، وقد إنحصرت قيمم )ت( المحسوبة ما بين  قيد البحثالمركبة 
،  5.11، وما بين )داء الخداعي القطرياألفعالية أالداء الخداعي المتنوع ، فعالية في  (7.56
 كيزامي)،  (اواشيم كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي) المركب ( في األداء اليجومي 5.26

حيث كانت قيمة )ت(  ، بنفس الذراع( جودان زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك
تتضح من خالل جدول  إضافة إلي وجود نسب تحسن قيمة )ت( الجدولية،المحسوبة أكبر من 

%( لكل من 11.76%، 17.11) بين إنحصرت ما قيد البحث أساليب الخداعفعالية في ( 21)
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، وفي فعالية االداءات فعالية أالداء الخداعي في خط مستقيم ، وفعالية االداء الخداعي القطري
لكل من االداءاليجومي  (17.51%، 25.55انحصرت ما بين )قيد البحث اليجومية المركبة 

 -يزوك كيزامي(، االداء اليجومي المركب )جيري  ماواشي  كيزامي – زوكي جياكوالمركب )
 .بنفس الذراع( جودان زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو

ي فعاليمة ويرجع الباحث ىمذه الفمروق بمين القياسمين القبممي والبعمدي لممجموعمة التجريبيمة  فم
التمممدريبات برنمممامج إلمممى قيمممد البحمممث وفعاليمممة األداءات اليجوميمممة المركبمممة الخمممداعي األداء سممماليب أ

 مباريمات أثنماء الخداعيمة داءات ألاوالتي تتشابو في أدائيما ممع طبيعمة  ساليب الخداعيةباألالخاصة 
قيمد البحمث، حيمث كانمت داءات اليجوميمة المركبمة مسمتوى األالتي كان ليا تأثير إيجمابي و الكوميتو 

ىمممذه التمرينمممات ىمممي المتغيمممر الوحيمممد المممذي تمممم إضمممافتو إلمممى البرنمممامج المطبمممق عممممى المجمممموعتين 
ولممذا يمكممن لمباحممث أن يرجممع أي فممرق بممين المجممموعتين فممي  ،التجريبيممة دون المجموعممة الضممابطة

ت الخاصممممة تممممم تقسمممميم التممممدريباسمممماليب الخداعيممممة إلممممي ىممممذا المتغيممممر، اضممممافة الممممى مسممممتوى ىممممذه األ
المحمممور األول واشمممتمل عممممى أداءات خداعيمممة فمممي خمممط : المممى ثالثمممة محممماور سممماليب الخداعيمممةباأل

داخمممل جممزء االعمممداد  سممماليب الخداعيممةلأل% مممن إجممممالي الممزمن المحممدد 11بمغممت نسمممبتيا  مسممتقيم
% 11بمغممت نسممبتيا داءات خداعيممة قطريممة أ، والمحممور الثمماني اشممتمل عمممى ق611بواقممع  الميمماري

والمحور ،  ق611بواقع  المياريداخل جزء االعداد  ساليب الخداعيةلألمن إجمالي الزمن المحدد 
 الحمدد % ممن إجممالي المزمن11بمغمت نسمبتيا  أداءات خداعيمة متنوعمة والذي اشتمل عممى الثالث 

التدريبيمة لى تقنمين األحممال إإضافة ، ق261بواقع  المياريداخل جزء االعداد  ساليب الخداعيةلأل
ممن كمل يمدف الالخاصمة بيمذة التمدريبات وتحديمد األزمنمة المناسمبة ألدائيما بمما يتناسمب ممع طبيعمة و 

 .أسموب
تعقيد الميارات الحركية و نظرًا لتنوع إلى أنو  (1()9001أحمد محمود ابراىيم )يشير و 

ختيار التمرينات أن إحيث  ي،فإن معظم التمرينات يجب أن تتم فى ظروف مشابية لألداء الحرك
الخاصة والتدريب عمى األداء الحركى الخاص بنوعية النشاط التخصصى المختار يعتبر األسموب 
األمثل لمتقدم باألداء مع مراعاة إضافة حمل التدريب وتشكيل الراحة البينية ليذا األسموب الذى 

 الخاصة. ةوالمياري        يؤدى إلى تنمية النواحى الوظيفية التى تدخل فى تنمية القدرات البدنية

أن التدريب اإلرادي المنتظم  (2)م(9002االبياري" ) دالحمي إبراىيم عبد"يذكر كما 
والمستمر لالعب خالل البرامج التدريبية التي يتعرض ليا عمى الجمل أو التكوينات الميارية 

ال  اليجومية المتنوعة وفقًا لمختمف اإلحتماالت الموقفية يظير إنعكاسو وفعاليتو خالل المباريات 
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ية أداء جمل أو تكوينات ميارية ىجومية إراديًا في ردود أفعالو السريعة والصحيحة وأيضًا إمكان
 جديدة في ترتيبيا داخل الخطة اليجومية الموقفية وفي طريقة أدائيا وفقًا لمموقف التنافسي الجديد.

محمد ، (24()م2443) منعم فاروق جمعة :وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من       
    عالء محمد حمويش، (6()م9002")االبيارىبراىيم عمى إ ،(21م() 9009) سعيد أبوالنور

حمد أ" (،90)(م9002")وليد ابراىيم احمد شتات "،( 29)م(9002)وعمرو محمد حمويش
 محمد أحمد (،9) م(9002)"إبراىيم عبدالحميد اإلبيارى"(، 1)(9001) "محمود إبراىيم

في أن التدريبات التى تتشابو في (، 2م()9022أحمد محمد حسان" )" (،1)(م9022الشحات )
في رفع المستوى الفني ليا تأثير إيجابي أثناء المباريات  داءات الخداعيةاألأدائيا مع طبيعة 

  .ممحوظ للمحركات الخداعية والميارية المصاحبة ليا بشك
توجرد فرروق دالرة إحصرائيًا " وبذلك يتحقق فمرض البحمث األول والمذي يمنص عممى أنمو :         

بررين القياسررين القبمرري والبعرردي فرري فعاليررة بعررض أسرراليب الخررداع واألداءات اليجوميررة المركبررة 
  .لدى المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي

 
 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

بين  1015الى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (21، )(65) ىتشير نتائج  جدول
األداءات اليجومية فعالية و  أساليب الخداعفعالية في  الضابطةالقياسين القبمي والبعدي لممجموعة 

، 2.15)ولصالح القياس البعدي، وقد إنحصرت قيمم )ت( المحسوبة ما بين  قيد البحثالمركبة 
، وما بين المتنوع ، فعالية األداء الخداعي في خط مستقيمفعالية أالداء الخداعي في  (1.11

 (اواشيم كيزامي -يزوك جياكو -زوكي كيزامي) المركب ( في األداء اليجومي 5.22،  2.71)
حيث كانت قيمة  ، بنفس الذراع( جودان زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي)، 

تتضح من خالل  إضافة إلي وجود نسب تحسن الجدولية،)ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( 
%( 21.21%، 61.11) بين إنحصرت ما قيد البحث أساليب الخداعفعالية في ( 21جدول )
، وفي فعالية فعالية أالداء الخداعي المتنوع ، وفعالية االداء الخداعي في خط مستقيملكل من 

لكل من  (21.57%، 61.17انحصرت ما بين )والتي األداءات اليجومية المركبة قيد البحث 
 كيزامي(، االداء اليجومي المركب )جياكو زوكي – زوكي كيزامياليجومي المركب ) داءاأل

 .بنفس الذراع( جودان زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك
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ىممذه الفممروق بممين القياسممين القبمممي والبعممدي لممجموعممة الضممابطة فممي فعاليممة  الباحررثويرجمع 
إلممى خضمموع أفممراد الخممداعي وفعاليممة األداءات اليجوميممة المركبممة قيممد البحممث األداء أسمماليب فعاليممة 

التمممى خضمممعت ليممما أفمممراد  والخططيمممة المجموعمممة الضمممابطة المممى نفمممس التمممدريبات البدنيمممة والمياريمممة
قيمممد البحمممث والتمممي تمممم األداءات الخداعيمممة المجموعمممة التجريبيمممة باسمممتثناء الجمممزء الخممماص بتمممدريبات 

 بالوحدة التدريبية اليومية . يبية فقط داخل جزء االعداد المياريتطبيقيا عمي المجموعة التجر 

كمما أن انتظمام أفمراد المجموعمة الضمابطة فمي التممدريب كمان لمو تمأثير ايجمابي عممى مسممتوى 
الخممداعي األداء أسمماليب فعاليممة  لقياسممين القبمممي والبعممدي فممىالالعبممين وأدى الممى وجممود فممروق بممين ا

  عالية األداءات اليجومية.وف

حنفررى محمررود " ،(2م( )2442"السرريد عبررد المقصررود" )كممل مممن  يتفممق وفممي ىممذا الصممدد 
أن البممرامج التدريبيممة المقننممة التممى  الممى (3)م(2444، بسطويسرري أحمررد )(4م( )2443مختررار" )

يراعممى عنممد تصممميميا األسممس والمبممادئ العمميممة المنظمممة والتممى يممتم اختيممار تمريناتيمما عمممى أسمماس 
المسمممارات الحركيمممة لمميمممارات المختمفمممة، والتمممى تعممممل عممممى العضمممالت العامممممة عنمممد أداء الميمممارات 

 دنى والميارى معًا.بصورة مباشرة تكون أكثر تركيزًا عمى تنمية األداء الب

محمرد ، (24()م2443) مرنعم فراروق جمعرةوتتفق ىذه النتائج مع نتمائج دراسمة كمل ممن 
إبرررراىيم عبدالحميرررد "،  (6()م9002")برررراىيم عمرررى االبيرررارىإ ،(21م() 9009) سرررعيد أبوالنرررور

أحمررررررد محمررررررد حسرررررران" "(، 1)(م9022الشررررررحات ) محمررررررد أحمررررررد (،9) م(9002)"اإلبيررررررارى
المجموعمممممة  ليممممما التمممممدريبات البدنيمممممة والمياريمممممة والتنافسمممممية التمممممى خضمممممعتفمممممي أن (، 2م()9022)

وذلك نتيجة لتكمرار  ثناء المبارياتأات اليجومية فعالية األداءعمى  تأثيرًا إيجابي كان لياالضابطة 
 ،.عمى أفراد ىذه المجموعةوالخططية مجموعة الواجبات البدنية والميارية 

توجرد فرروق دالرة إحصرائيًا " وبذلك يتحقق فمرض البحمث الثماني والمذي يمنص عممى أنمو : 
بين القياسين القبمي والبعدي في فعالية بعض أساليب الخداع واألداءات اليجومية المركبة لدى 

 المجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي.

   مناقشة نتائج الفرض الثالث:
 1015( الى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 22) (،26تشير نتائج  الجدولين )

فعالية و  أساليب الخداعفعالية في لممجموعتين التجريبية والضابطة  القياسين البعديينبين 
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، وقد إنحصرت قيمم )ت( المجموعة التجريبيةولصالح  قيد البحثاألداءات اليجومية المركبة 
فعالية أالداء الخداعي في خط مستقيم ، فعالية األداء في  (5.15، 2.55)المحسوبة ما بين 
 -زوكي كيزامي) المركب ( في األداء اليجومي 1.71،  2.11، وما بين )الخداعي القطري 

كيزامي أورا ماواشي  -يزوك كيزامي)، االداء اليجومي المركب  (اواشيم كيزامي -يزوك جياكو
فروق إضافة إلي وجود  قيمة )ت( الجدولية، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من ، (جيري

إنحصرت  قيد البحث أساليب الخداعفعالية في ( 21تتضح من خالل جدول )في نسب التحسن 
داء ، وفعالية األ في خط مستقيمفعالية أالداء الخداعي %( لكل من 26.11%، 61.11) بين ما

قيد البحث والتي انحصرت ما بين ، وفي فعالية األداءات اليجومية المركبة القطريالخداعي 
جياكو زوكي(، االداء  – زوكي لكل من األداء اليجومي المركب )كيزامي (%65.55، 1.56)

كيزامي اورا ماواشي جيري (، واالداء اليجومي المركب  -يزوك كيزامياليجومي المركب )
 )كيزامي زوكي جياكو زوكي( ولصالح المجموعة التجريبية.

ويرجع الباحث ىذه الفروق بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة  في 
إلى التأثير اإليجابي ، قيد البحثاألداءات اليجومية المركبة فعالية و  أساليب الخداعفعالية 

حيث راعى  والمطبقة عمى المجموعة التجريبية،داءات الخداعية التدريبات الخاصة باأللمجموعة 
التي  الخداعيةداءات ألأن تكون متنوعة ومرتبطة بطبيعة ا التدريباتالباحث عند إختياره ليذه 

خداعية أو أداءات  خداعية في خط مستقيم داءاتاألتؤدى في مباريات الكوميتيو سواء كانت ىذه 
 التدريباتيذة ، إضافة إلى تقنين األحمال التدريبية الخاصة بقطرية أو أداءات خداعية متنوعة

  التدريبات.وتحديد األزمنة المناسبة ألدائيا بما يتناسب مع طبيعة وىدف ىذه 

ىذه التدريبات ىي المتغيمر المذي تمم إضمافتو إلمى المجموعمة التجريبيمة دون  اضافة الى أن
يرجممع داخممل الوحممدات التدريبيممة، ولممذلك يمكممن أن  الميمماريالمجموعممة الضممابطة أثنمماء جممزء االعممداد 

األداءات اليجوميمممة فعاليمممة و  أسممماليب الخمممداعفعاليمممة الباحممث وجمممود أي فمممرق بمممين المجمممموعتين فمممي 
 إلي ىذا المتغير. قيد البحثالمركبة 

إلمي أن االممتالك المبكمر لالعمب الشمكال ( 1م( )9001"أحمد محمود ابراىيم" ) كما يشير
متنوعمممة ممممن االداءات المياريمممة بمممما يشمممابو متطمبمممات المبممماراة تتممميح لمممو اختيمممار افضمممميا فمممي معظمممم 

قدرتمممو عممممى المنممماورة والخمممداع وتنفيمممذ الخطمممط فمممي أمممماكن مواقمممف المعمممب الفعميمممة، فيمممى تزيمممد ممممن 
 واتجاىات مختمفة، ولذلك ال يفاجأ بموقف لم يتدرب عميو.
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محمد ، (24()م2443) منعم فاروق جمعةوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
إبراىيم عبدالحميد "، (6()م9002")براىيم عمى االبيارىإ ،(21م() 9009) سعيد أبوالنور

تجريبية في تفوق المجموعة ال(، 2م()9022أحمد محمد حسان" )" (،9) م(9002)"اإلبيارى
المستوى الفني لالداءات الخداعية والميارات المصاحبة ليا وزيادة في  ضابطةال عمى المجموعة

  .داءات اليجومية بشكل ممحوظفعالية األ
 :االستنتاجات والتوصيات

 : أوال االستنتاجات
في ضوء ىدف البحث وفروضو، وفي حدود عينة البحث، ومن واقع النتائج والبيانات 

اإلحصائية المستخدمة في البحث تم التوصل إلي التي تم التوصل إلييا، ومن خالل المعالجات 
 اإلستنتاجات التالية:

إنحصرت حيث  قيد البحث الخداعية البرنامج التدريبي المقترح عمى فعالية األساليب يؤثر -6
فعالية أالداء الخداعي %( لكل من 11.76%، 17.11) بين مانسب تحسن األساليب الخداعية 
، وفي فعالية االداءات اليجومية المركبة قيد الخداعي القطري في خط مستقيم، وفعالية االداء

  كيزامي – زوكي جياكولكل من االداءاليجومي المركب ) (17.51%، 25.55البحث ما بين )

 زوكي جياكو -  نشودا  زوكي جياكو -يزوك كيزامي(، االداء اليجومي المركب )جيري  ماواشي

 .بنفس الذراع( جودان
 في مباريات الكوميتيو المستخدمة داءات الخداعيةلألتدريبات متنوعة ومشابية  إختياريؤدى  -2

 لدى ناشئي الكوميتيو. والميارات اليجومية المركبةبعض أساليب الخداع تحسن فعالية الى 
عمى المناورة والخداع ة تقدر  الكوميتيو الى تحسنتنوع األداءات الميارية لناشئي تؤدي زيادة  -1
 من الممعب. متعددةفي أماكن واتجاىات الخططية المختمفة الميارية و تنفيذ الواجبات القدرة عمى و 
فعالية في بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تحسن الفروق في نسب  توجد -1

%، 1.56)إنحصرت مابين قيد البحث حيث  أساليب الخداع والميارات اليجومية المركبة
جياكو زوكي(، األداء اليجومي  – زوكي اليجومي المركب )كيزاميلكل من األداء  (65.55

كيزامي اورا ماواشي جيري (، واألداء اليجومي المركب )كيزامي زوكي  -يزوك كيزاميالمركب )
 .جياكو زوكي( ولصالح المجموعة التجريبية

 ثانيا: التوصيات:
 يوصي بما يمي: نتاجاتفي ضوء ما توصل اليو الباحث من است      

أداءات خداعية في خط :  أساليبالى ثالثة  في الكوميتيو األساليب الخداعية تصنيفأىمية  -6
 أداءات خداعية متنوعة.، أداءات خداعية قطرية، مستقيم
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وتحديد األزمنة المناسبة ألدائيا  باالساليب الخداعيةتقنين األحمال التدريبية الخاصة  أىمية  -2 
 .بما يتناسب مع طبيعة وىدف كل تدريب

التدريبية داخل جزء  اتأثناء الوحد باألساليب الخداعيةالتدريبات الخاصة تنفيذ أىمية  -1
 .المياري

في اماكن واتجاىات مختمفة  االساليب الخداعية المختمفةالكوميتيو عمى  ناشئيأىمية تدريب  -1
 .اثناء المباريات فعالية األداء اليجومي ب  لما ليا من أىمية في زيادةمن الممع

من المنافسة حتى يتمكن نفس ظروف في مماثمة  أساليب خداعيةتدريب الالعب عمى أىمية  -5
 التى يعتمد عمييا عند تعرضو لمواقف مختمفة أثناء المباريات. المياريةزيادة الحصيمة 

 المراجع العربية: 

تطوير بعض الخطط اليجومية وتأثيرة عمى نتائج  :(م9002) بيارىعمى اإلابراىيم  -6
رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية  ،رياضة الكاراتيو يالمباريات لدى ناشئ

 بالسادات، جامعة المنوفية.
وتأثيرىا منظومة خططية الختراق مجال المنافس صميم تم(: 9002بياري )اإل عمىابراىيم  -2

، كمية التربية  دكتوراة، رسالة و،رياضة الكاراتي يداء لدى العباألعمى فاعمية 
 .، جامعة المنوفيةالساداتبالرياضية 

برنامج تدريبي مقترح لتحسين حركات الخداع : (م9022) الشحات محمد محمد أحمد -1
وتأثيرة عمي معدل فاعمية أداءالعبي التايكوندو، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 .  جامعة طنطا   الرياضية،   
فاعمية تطوير بعض الموجات اليجومية القطرية عمى  م(:9022أحمد محمد حسان) -1

محددات اليجوم ونتائج المباريات لناشئي الكوميتيو في رياضة الكاراتيو، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة بنيا.

  –ط لمبرامج التعميمية والتدريبية : مبادئ التخطيم(2441أحمد محمود محمد إبراىيم ) -5
 رياضة الكاراتيو ، الطبعة االولى، منشأة المعارف، االسكندرية.

موسوعت محذداث التذريب الرياضي النظريت والتطبيقيت  م(:9001) أحمد محمود ابراىيم -1

 لتخطيط البرامج التذريبيت برياضت الكاراتيه، منشاة المعارف، اإلسكنذريت.
، تدريب وفسيولوجيا القوة –نظريات التدريب الرياضي  م(: 2442المقصود ) السيد عبد    -2

 القاىرة . ،مركز الكتاب لمنشر
 أسس ونظريات التدريب الرياضي ، دار الفكمر م(:2444بسطويسى أحمرد بسطويسى) -3
  العربي، القاىرة    
 رانمأسس تخطيط برامج التدريب الرياضى"، دار زى م(:2433حنفى محمود مختار) -4
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 لمنشر والتوزيع، القاىرة     
 –: قواعد اليجوم م( 9002) ، عمر محمد لبيبيشريف محمد عبد القادر العوض -20

 ، اسالميك جرافيك،القاىرة.وليالطبعة األ ،تيو يكوم
لدى مالكمي الدرجة  تحميل فاعمية التكنيك اليجومي: م(2431عبدالفتاح فتحي خضر ) -22

 تاريخ الرياضة، جامعة المنيا.لمؤتمر العممي االول، االولى، بحث منشور، ا
برنامج تدريبي                       م(: 9002)عمرو محمد حمويش و عالء محمد حمويش -29

)  بإستخدام التدريبات النوعية لتحركات الرجمين أثناء أداء الموجات اليجومية
لالعبي الكاراتيو وتأثيرة عمي تحقيق اإلنجاز المبارائي، بحث  (كتدريب أولي

منشور،العدداألول، المجمة العممية لعوم التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية 
 جامعةاإلسكندرية. لمبنات،

تأثير برنامج تدريبي في تنمية الصفات البدنية  م(:9002عماد عبدالفتاح السرسي ) -22
 ،كمية التربية الرياضية  ،والميارية الخاصة بالعبي الكاراتيو ؛ رسالة دكتوراه 

  2116طنطا 
النظرية  -: منظومة التدريب الرياضي الحديثم(9021عويس الجبالي، تامر الجبالي ) -22

 والتطبيق، الطبعة الثالثة، مركز برنت، القاىرة.
فاعمية تطوير بعض الميارات اليجومية المركبة عمى  م(:9009) النور بوأمحمد سعيد  -21

رسالة ماجستير، كمية  نتائج المباريات لالعبي الكوميتيو في رياضة الكاراتيو،
 .الزقازيق، جامعة لمبنينالتربية الرياضية 

حركي وعالقتو بفعالية اليجوم البسيط  –اإلدراك الحس م(:9004محمد سعيد أبو النور ) -21
والمركب أثناء مباريات الكوميتيو لالعبي الكاراتيو، المؤتمر العممي الدولي 
الثالث، الجزء الثالث، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة الزقازيق، مصر، من 

 مارس. 1-5
ائص الميارية : تأثير برنامج تدريبي لمخصم( 9001محمود ربيع أمين البشييى ) -22

والخططية وفق استراتيجية مباريات المستوي العالمي عمي مستوي أداء ونتائج 
 ،كمية التربية الرياضية لمبنين بالقاىرة ،رسالة دكتوراه ،العبي رياضة الكاراتيو

 جامعة حموان.
تأثير برنامج تدريبي عمى فاعمية أداء بعض الميارات  :م(9020معتز ىالل أبو األسعاد" ) -23

اليجومية والدفاعية في مناطق المعب المختمفة لناشئي الكوميتيو في رياضة 
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة.ريالكاراتيو، رسالة ماجست
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االنجاز في أثر تطوير بعض أنواع الخداع عمى مستوى  :(م2443:)منعم فاروق جمعة -24
 المالكمة، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة االسكندرية.

تأثير برنامج تدريبي باستخدام بعض حركات الخداع  :م(9002وليد ابراىيم أحمد شتات ) -90
عمى مستوى االنجاز لدى العبي رياضة الجودو، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 الرياضية ، جامعة طنطا.
دار    والقرن الحادي والعشرون،  رياضة الجودو، :م(9002ياسر يوسف عبدالرؤوف ) -92

 بوالنبيل لمطباعة، القاىرة.أ
 

 

 
 
 
 


