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ملخص :أراد الباحث يف هذه الدراسة التعرف على دور اإلمحاء الرايضي يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه ،من خالل التعرف على الوقت الذي خيصص
ملرحلة اإلمحاء اخلاص ومدى إشراف املدربني على هذه املرحلة من احلصة التدريبية ،حيث مت إجراء البحث على عينة مكونة من  15مدرب و 35العب من فئة
الناشئني12-09سنة لوالية جيجل ،ومت االعتماد على االستبيان كأداة حبث جلمع البياانت ،وكانت نتائج البحث:
يويل املدربون والالعبون برايضة الكاراتيه أمهية ابلغة ملرحلة اإلمحاء.خيصص املدربون وقت كايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص.يشرف املدربون على مرحلة اإلمحاء لتجنب اإلصاابت الرايضية.كلمات مفتاحية :اإلمحاء الرايضي ،احلصة التدريبية ،رايضة الكاراتيه.
Abstract: the researcher in This study wanted to know the role of sports warm-up in the karate
training session by identifying the time allocated to the special warm-up phase and the extent to
which the coaches oversee this phase of the training session, where the research was conducted on a
sample of 15 coaches and 35 players from the junior category 09-12 years for the state of jijel, and
the questionnaire was used as a research tool to collect data, the search results were:
- the coaches and players of karate attach great importance to the warm-up phase.
-Coaches allocate enough time for the special warm-up phase.
-trainers supervise the warm-up phase to avoid sports injuries.
Key words: sports worm-up, training session, karate sport.

 .1مقدمة:
مع التطور املذهل يف مستوايت األداء البدين وحتصيل األرقام القياسية اليت نشاهدها اليوم والناجتة من استخدام العلوم الرايضية يف
التدريب بدأت أنظار العلماء تتجه إىل اجلسم البشري الذي ال ميكن القيام أبي عمل وجهد بدين كبري ما مل يهيأ لذلك العمل بنوع من
التمرينات التمهيدية اليت تسبق العمل املنجز مباشرة وتسبق املسابقات أال وهي عملية اإلمحاء الرايضي والتهيئة.
* املؤلف املرسل.

دور اإلحماء الرياض ي في الحصة التدريبية لرياضة الكاراتيه فئة الناشئين 12-09سنة

اإلمحاء قبل ممارسة أي نشاط بدين مثاال مفيدا عن فكرة التهيئة الفسيولوجية والبدنية للجسم ،والالعب الذي ال يعطي تدريبات
اإلمحاء والتهيئة األمهية املطلوبة والالزمة يلحق الضرر أبعضاء اجلسم املختلفة وإجنازاته الرايضية وقد يتعرض لإلصابة املباشرة اليت ترتك
أثرها وتعيق عمله وإجنازاته.
ولقد تطور اإلمحاء بتطور فروع الرايضة ولكنه أتخر عن األداء وتطور طرق التدريب وإىل اآلن ال يوجد رأي موحد حول هذه
العملية التمهيدية ،وال توجد االختبارات اليت ميكن بواسطتها الكشف عن نتائج القيام هبذه العملية ،والوصول إىل حقائق علمية مضبوطة
حول مرحلة اإلمحاء ،فإذا نظران إىل اإلمحاء من اجلانب الفردي جند أنه عميق جدا وحيتاج إىل االنتباه لنواحي كثرية ،فكل مسابقة فردية
وكل عمل ختصصي يف أي نشاط له طريقة خاصة من اإلمحاء تتماشى مع متطلبات ونوعية كل منهما ،ويف هذا الصدد يشري زكي
درويش" :إىل أنه بدون إجراء عملية اإلمحاء املناسبة ال يستطيع الالعبون حتقيق مستوى عايل من اإلجناز أثناء التدريب أو املنافسة فهو
عنصر أساسي وفعال يف ممارسة أي مباراة أو مسابقات ،وكذلك األمر ابلنسبة ألبطال املستوايت الرايضية العالية ال يستطيعون الوصول
إىل أفضل مستوى من اإلجناز يف املنافسة أو االقتصاد يف التدريب بدون إجراء عملية اإلمحاء والتهيئة املناسبة.
يف حني نستعني مبثال من الفنون القتالية واليت منها رايضة الكاراتيه اليت حتتاج إىل التهيئة الضرورية للشروع يف تنفيذ أي
اختصاص سواء كان "الكاات" (قتال ومهي) أو "الكوميتيه" (قتال فعلي) ،فالكاراتيه حيتوي على عدة تقنيات مركبة ومبختلف األساليب ويف
كل االجتاهات ،وهو طريقة دفاع أو هجوم ترتكز على االستعمال اجليد واحلسن للقدرات الطبيعية واإلمكاانت املوفرة عن طريق اجلسم،
وقد يتعرض العيب رايضة الكاراتيه لإلصاابت الرايضية بصفة ابلغة كنتيجة عن غياب اإلمحاء الكايف خالل احلصة التدريبية ،وقد تسبب له
اإلصاابت اإلعاقة البدنية والنفسية ،مما قد تؤدي إىل االعتزال املبكر وهو يف أوج وقمة العطاء.
 .2اإلشكالية:
يعترب اإلمحاء أحد العناصر الرئيسية املهمة ،قبل بداية أي نشاط رايضي .وهذا للدور واألمهية الكبرية اليت يكتسبها ،كالوقاية من
اإلصاابت ،وهتيئة أعضاء اجلسم الداخلية واخلارجية.
إذ يرى مجيع املختصني يف جمال الرايضة ،بضرورة إتباع متارين اإلمحاء قبل وبعد ممارسة األنشطة الرايضية املختلفة ،وخصوصا
الرايضات القتالية ،حىت ال تتعرض عضالت ومفاصل اجلسم لألذى واإلصابة ،ألن اإلصاابت البالغة جتعل الرايضة تلحق ضررا ابجلسم وال
حتقق الفائدة املرجوة منها ،وتكون سببا رئيسيا يف االبتعاد املبكر عن ممارسة األنشطة الرايضية ،ابإلضافة إىل ترك آاثر نفسية سيئة لدى
الرايضيني ،وقد تستمر آالم وأعراض تلك اإلصاابت الرايضية حىت بعد ترك الرايضة لسنني طويلة ،لدى فإنه يفضل القيام ابلتمارين
املنتظمة يف األلعاب الرايضية اليت تتخللها حركات ولو كانت بسيطة ،فاإلمحاء قبل ممارسة أي نشاط رايضي أمر مهم ،ألنه األساسي
لتهيئة كافة عضالت اجلسم ومفاصله واستمرارية التدريب الرايضي لتحقيق األهداف املسطر هلا.
واإلمحاء أمر ضروري خالل احلصة التدريبية ،فال ميكن أن نتصور حصة تدريبية بدون إمحاء ،حىت نتجنب املشاكل املتمثلة يف
متهد وتتناسب مع نوع النشاط املمارس ،أي النشاط
اإلصاابت املختلفة ،ويفضل استخدام متارين وحركات وألعاب شبه رايضية متنوعة ّ
املراد تعلمه يف احلصة التدريبية املربجمة من طرف املدرب.

تعترب رايضة الكاراتيه رايضة ج ّد تقوميية حيث أهنا جتمع بني البعد اجلمايل حلركات ممارسيها والتناسق يف تتابع احلركات ،ولتنفيذ
تلك احلركات العالية الدقة البد من هتيئة أجهزة اجلسم للفرد الرايضي ،لكي يكون مستعدا للتفاعل مع جمرايت التدريب يف احلصص
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التدريبية وذلك بفاعلية وكفاءة .إذ نرى أن رايضة الكاراتيه هلا طريقة خاصة يف تنفيذ عملية اإلمحاء اليت تتماشى مع متطلبات احلصة
التدريبية ،اليت هتدف يف مضموهنا إىل حتسني اجلانب البدين للرايضي.
وخبصوص أمهية اإلمحاء يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه ،وأتثريها على الالعبني من الناحية الفسيولوجية وأيضا الصحية وكذا
مدى اهتمام املدربني واعتمادهم على األسس واملبادئ العلمية خالل عملية اإلمحاء ،ولكوهنم املشرفني الرئيسيني على سري احلصة التدريبية،
مت التطرق إىل طرح التساؤل العام التال:
 هل يعطي املدربون األمهية الالزمة ملرحلة اإلمحاء يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه ؟ولإلجابة على هذا التساؤل العام مت طرح التساؤالت الفرعية التالية:
هل خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية؟هل يشرف مدربو رايضة الكاراتيه على مرحلة اإلمحاء من اجل جتنب اإلصاابت الرايضية خالل احلصة التدريبية؟• الفرضية العامة:
يعطي املدربون األمهية الالزمة ملرحلة اإلمحاء يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه.• الفرضيات الفرعية:
خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية.يشرف مدربو رايضة الكاراتيه على مرحلة اإلمحاء من أجل جتنب اإلصاابت الرايضية خالل احلصة التدريبية. .3أهداف البحث:
التعرف على الوقت الذي خيصصه مدربو رايضة الكاراتيه ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية.التعرف على كيفية جتنب اإلصاابت الرايضية وعالقتها إبشراف املدرب على مرحلة اإلمحاء خالل احلصة التدريبية. .4الدراسات السابقة واملشاهبة:
*الدراسة األوىل :دراسة بعنوان" :اإلصاابت الرايضية الشائعة لدى العيب الكاات يف رايضة الكاراتيه" ،مت إعدادها من طرف
الطلبة :مهند الزغيالت ،وماجد جملي ،صهيب البزيرات ،يف إطار إجناز مذكرة الليسانس يف الرتبية البدنية والرايضية ،عام  ،2012األردن.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أكثر اإلصاابت شيوعا لدى العيب الكاات يف رايضة الكاراتيه يف األردن ومواقعها وأسباهبا
تبعا حلالة اهلجوم والدفاع ،شدة اإلصابة ،ابإلضافة إىل أهم اإلرشادات الوقائية من اإلصاابت الرايضية ،كما هدفت الدراسة إىل التعرف
على الفروق يف حدوث اإلصاابت تبعا لوقت حدوث اإلصابة (التدريب واملنافسة) وتبعا ألجزاء اجلسم العلوي والسفلي ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحثون املنهج "الوصفي" أبسلوبه املسحي ملناسبته وطبيعة الدراسة ،وكأداة حبث مت االستعانة ابالستمارة ،وقد طبقت
على عينة الدراسة اليت تتمثل يف  147العبا مثلوا ما نسبة  %9من جمتمع الدراسة ،وكأداة إحصائية مث استخدام التكرارات والنسب
املئوية.
وقد أسفرت هذه الدراسة إىل أن أكثر اإلصاابت شيوعا تبعا ملتغريات الدراسة لفئة الكاات كانت التقلصات العضلية و إصاابت
العظام ،أما أكثر املناطق عرضة لإلصاابت كانت الفخذ والظهر ،أما ابلنسبة ألهم األسباب املؤدية لإلصاابت كانت عدم اإلمحاء اجليد،
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وكانت أكثر فرتة حتدث فيها اإلصاابت هي فرتة التدريب ،وأما أكثر األجزاء املعرضة لإلصابة تبعا ألجزاء اجلسم كانت اجلزء السفلي من
اجلسم.
*الدراسة الثانية:
دراسة بعنوان" :تطور بعض اخلصائص البدنية والفسيولوجية أثناء املنافسة لدى العيب الكاراتيه صنف أشبال  17-14سنة" ،مت
إعدادها من طرف الطالبان :بوهاوية هارون وبوطغان مراد ،حتت إشراف الدكتور :درويش حممد ،يف إطار إجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة
املاسرت يف التدريب والتحضري البدين ،عام  ،2015عن جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التأثريات اليت خيلفها التدريب من الناحية البدنية والفسيولوجية والوصول إىل مدى أتقلم
األجهزة الوظيفية للناشئني مع الربانمج التدرييب املستخدم وقد استخدم فيها املنهج "الوصفي" كأداة حبث مت االستعانة ابالختبارات البدنية
والقياسات الفسيولوجية اليت تضمنت  6اختبارات بدنية و 4اختبارات فسيولوجية وقد طبقت على عينة الدراسة تتمثل يف  13العب
كاراتيه صنف األشبال ،وكأداة إحصائية مت استخدام قانون املتوسط احلسايب Xواملعيار اإلحنرايف.S
أسفرت هذه الدراسة يف األخري إىل أن املرحلة العمرية  17-14سنة مرحلة مناسبة لتنمية الصفات البدنية وتطور اخلصائص
الفسيولوجية لالعيب الكاراتيه ،لوصول هبم إىل اكتساب متطلبات حديثة يف هذه الرايضة.
*الدراسة الثالثة:
دراسة بعنوان "دور وأمهية اإلمحاء يف حصة الرتبية البدنية والرايضية" للطور الثانوي  16-015سنة 9مت إعدادها من طرف
الطالب :بوطغان مراد ،بوهاوية هارون ،بوربيع رزقي ،حتت إشراف األستاذ "درويش حممد" ،يف إطار إجناز مذكرة الليسانس يف التدريب
الرايضي ،عام  ،2013-2012من جامعة أم البواقي ،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على :الدور واألمهية العلمية لإلمحاء يف نظر
األساتذة ،وكذلك التعرف على مدى أتثري عملية اإلمحاء على اإلصاابت والسري اجليد حلصة التدريب البدنية والرايضية ،وقد استخدم فيها
املنهج "الوصفي" وكأداة حبث مت االستعانة بـ :املالحظة اليت تضمنت  30اثنوية موزعة على  3والايت وقد كان عدد احلصص املالحظة
 50حصة ،وكأداة إحصائية مت فيها استخدام قانون النسب املؤوية وتوصلت نتائج املالحظة إىل أن:
اإلمحاء العام  ،%100اإلمحاء اجلماعي  ،%100اإلمحاء اخلاص ،%60اإلمحاء الفردي  ،%0اإلمحاء بـالكرة ،%20بدونكرة.%100
حساب نبضات القلب قبل اإلمحاء  ،%10بعد اإلمحاء -.%30فيما كانت مدة اإلمحاء ترتاوح بني  20-15دقيقة ،كما مت استخداماالستبيان والذي تضمن  20سؤاال وطبق على عينة الدراسة وتتمثل يف  50أستاذ وكأداة إحصائية مت فيها استخدام قانون النسبة املئوية
وتوصلت نتائج االستبيان إىل أن معظم األساتذة يولون اهتماما كبريا لعملية اإلمحاء ويعتربونه الركيزة األساسية ألداء حصة انجحة.
 .5منهجية البحث وإجراءاته امليدانية:
 .1.5الدراسة االستطالعية:
يف هذه املرحلة مت مجع املعلومات واإلطالع على البحوث السابقة واملذكرات اليت هلا عالقة مبوضوع البحث ،واالتصال
ابملختصني يف هذا امليدان من اجل توفري املعطيات الكافية واإلملام ابملوضوع من مجيع اجلوانب حىت يتسىن تكوين فكرة شاملة وكاملة
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وابلتايل إعداد اإلطار النظري هلذا املوضوع ،وقبل توزيع االستمارات املتعلقة ابلبحث مت إجراء دراسة استطالعية على عينة من جمتمع حبثنا
بلغ عددهم  11مدرب و 20العب كاراتيه.
 .2.5متغريات البحث:
 1.2.5املتغري املستقل :هو الذي يؤدي التغيري يف قيمته إىل التأثري يف قيم متغريات أخرى هلا عالقة به ،ويعترب املتغري املستقل السبب يف
تواجد ظاهرة معينة ،ويف هذا البحث املتغري املستقل هو" :اإلمحاء الرايضي".
 2.2.5املتغري التابع :هو الذي يتوقف على قيم متغريات أخرى ومعىن ذلك أن الباحث حيدث تعديالت على املتغري املستقل ،وتظهر
نتائج تلك التعديالت على قيم املتغري التابع .ويف هذا البحث املتغري التابع هو" :احلصة التدريبية ".
 3.5منهج البحث:
بناءا على طبيعة ونوعية املوضوع الذي اخرتانه للدراسة قمنا ابستعمال املنهج الوصفي حيث نرى أبنه هو األصلح للتعامل مع
املعطيات املشتقة من حاالت املالحظة البسيطة ،سواء كانت قد مت مالحظتها فعليا أو قد مت مالحظتها من خالل االستبيان أو فنيات
أخرى.
*يعرف املنهج الوصفي على انه عبارة عن مسح شامل للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة ويف مكان معني ووقت حمدد ،حبيث حياول
الباحث كشف ووصف األوضاع القائمة واالستعانة مبا يصل إليه يف التخطيط للمستقبل.
كما انه يعترب من أكثر مناهج البحث استخداما خاصة يف جمال الرتبية النفسية واالجتماعية والرايضية ،ويهتم جبميع أوصاف
دقيقة علمية للظواهر املدروسة ووصف الوضع الراهن وتفسريه.
 4.5جمتمع البحث:
هو إجراء يستهدف متثيل اجملتمع األصلي حبصة أو مقدار حمدود كم مفردات اليت عن طريقها تؤخذ القياسات أو البياانت
املتعلقة ابلدراسة أو البحث وذلك بغرض تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها من العينة على اجملتمع األصلي املسحوب منه العينة.
يتمثل جمتمع البحث يف مدريب رايضة الكاراتيه ،وكذا العيب الكاراتيه من فئة الناشئني  12-9سنة وذلك "من أندية الكاراتيه
لوالية جيجل" والذي يبلغ عددهم  26مدرب و200العب من فئة الناشئني موزعني على  22اندي للكاراتيه بوالية جيجل.
 5.5عينة البحث:
العينة هي الوحدة املصغرة اليت متثل متثيال حقيقيا جملتمع البحث ليقوم الباحث إبجراء جممل دراسته عليه.
ومن اجل دراسة هذا البحث مت اختيار العينة بطريقة عشوائية من مدربني والعبني خمتصني يف رايضة الكاراتيه ،دون وضع شروط
أو عوامل لذلك االختيار وقد بلغ عددهم  15مدراب ،بنسبة  %58و 35العب ،بنسبة  %18من جمتمع البحث.
 6.5أدوات البحث:
مت االعتماد على االستبيان ،حيث يعرف أبنه وسيلة جلمع البياانت واملعلومات يف ميدان العالقات اإلنسانية لكشف الرأي،
القيم ،السلوك ،االستفسارات وهو كذلك عبارة عن جمموعة من األسئلة بطريقة منهجية ،وهو وسيلة اتصال أساسية بني البحث
واملبحوث.
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حيث يتكون االستبيان اخلاص هبذا البحث يف صورته األولية (ملحق رقم )1من  40سؤال موزع على حمورين (بني املدربني
والالعبني) ،حيث مت عرضه على جمموعة من احملكمني وهم أساتذة قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية وأساتذة قسم علم
االجتماع (من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلامعة جيجل).
وبلغ عددهم  15أستاذ ،وذلك إلبداء آرائهم وإعطاء مالحظاهتم حول مدى سالمة اللغة وفصاحتها ومالئمة العبارات ألغراض
الدراسة ،من حيث مشوليتها وتغطيتها حملاور الدراسة ،وقد مت األخذ بنصائح ومالحظات احملكمني فحذفت بعض األسئلة ومت إعادة
صياغة البعض منها.
أصبح االستبيان يف صورته النهائية ملحق رقم ( )3متكون من  29سؤال موزع على حمورين وموجه للمدربني والالعبني.أسئلة احملور األول خاصة ابلفرضية األوىل ومرقمة .10-1أسئلة احملور الثاين خاصة ابلفرضية الثانية ومرقمة من  20-11هذا فيما خيص االستبيان املوجه للمدربني.أما فيما خيص االستبيان املوجه لالعبني فيحتوي على  9أسئلة موزعة على احملورين األول والثاين من  1إىل  5خاص ابلفرضية
األوىل ومن  9-6خاص ابلفرضية الثانية ،فيما كانت هناك  2أسئلة متفرعة من السؤال رقم .06
 7.5جماالت البحث:
 .1.7.5اجملال املكاين:مت توزيع االستبيان اخلاص ابلالعبني واملدربني على مستوى بعض األندية الكاراتيه لوالية جيجل.
 .2.7.5اجملال الزماين:
املرحلة األوىل :من أواخر شهر نوفمرب 2019حىت 30جانفي.2020
املرحلة الثانية :من شهر فيفري إىل غاية بداية شهر مارس.2020
 3.7.5اجملال البشري:
متثل اجملال البشري يف  15مدرب و 35العب كاراتيه موزعني على  5نوادي للكاراتيه .
 8.5األداة اإلحصائية :مت االعتماد على الطريقتني اإلحصائيتني التاليتني:
• املعاجلة الوصفية:
النسبة املؤوية =
• املعاجلة التحليلية:
حساب "كا "2اجملدولة لدرجة احلرية  dd1عند مستوى الداللة 0.05
*يف حالة إذا كان "كا "2احلسايب اكرب أو يساوي "كا "2اجملدولة ميكن القول أنه توجد داللة إحصائية معربة ،أما إذا كان "كا "2احلسايب
أقل أو يساوي "كا "2اجملدولة فهنا نستطيع القول انه ال توجد داللة إحصائية أي غري دالة.
∑ :ميثل اجملموع ،ن :القيم املالحظةَ ،ن :القيم املتوقعة.
وحلساب " ًن" املتوقعة نستعمل القانون التايل:
َن =
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 .6عرض وحتليل ومناقشة النتائج :
 1.6احملور األول :خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية.
إجاابت املدربني:السؤال رقم  :04ما هو الوقت الذي ختصصه ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية؟جدول رقم  :04ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم .04االختيارات التكرار النسبة %

كا 2احملسوبة

كا

2

a

DF

اجملدولة
 5-دقائق

01

اإلحصائية

%6,67

 10-دقائق 05

%33,33

 15-دقيقة 07

%46,67

02

%13,33

-أكثر من

الدالة

6,08

7,82

0,05

3

دال

 15د
اجملموع

%100

15

حتليل النتائج:
من خالل نتائج اجلدول رقم  04يتضح لنا أن النسبة الكبرية من املدربني واملقدرة بـ %46,67أجابوا أبهنم خيصصون 15
دقيقة ملرحلة اإلمحاء اخلاص مت تليها نسبة  %33,33من املدربني خيصصون  10دقائق ،يف حني الذين خيصصون أكثر من  15د كانت
نسبتهم  ،%13,33أما النسبة القليلة واملقدرة بـ %6,67كانت للذين خيصصون  5دقائق ملرحلة اإلمحاء اخلاص ،وهذا ما مت متثيله يف
الشكل رقم .04
كما يوضح لنا اجلدول مقدار (كا )2عند مستوى الداللة  0,05ودرجة احلرية ( ،)3حيث كانت قيمة (كا )2احملسوبة املقدرة
بـ 6,08اصغر من كا 2عند مستوى الداللة  0,05درجة احلرية ( ،)3حيث كانت قيمة (كا )2احملسوبة املقدرة بـ 6,08اصغر يف
كا2اجملدولة واملقدرة بـ ،7,82وهذا يوضح لنا أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية.
إجاابت الالعبني:السؤال رقم  :03ما هو الوقت الذي تستغرقه يف مرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية؟جدول رقم  :23ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم .03
االختيارات

التكرار النسبة %

كا 2احملسوبة كا

2

a

DF

اجملدولة
 5-دقائق

02

%5,71

 10-دقائق

14

%40

18,12

7,82

الدالة
اإلحصائية

3 0,05

دال
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 15-دقيقة

16

%45,71

-أكثر من  15د

03

08,58

اجملموع

35

%100

حتليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول رقم  23يتضح لنا أن النسبة الكبرية من الالعبني واملقدرة بـ %45,70أجابوا أبهنم
يستغرقون  15دقيقة يف مرحلة اإلمحاء اخلاص ،مث تليها نسبة  %40من الالعبني يستغرقون  10دقائق ،يف حني نسبة  %8,58للذين
اختاروا اإلجابة األخرية أي أهنم يستغرقون أكثر من  15دقيقة ،أما أقل نسبة واملقدرة بـ %5,71فكانت ابلنسبة لالعبني الذين يستغرقون
 5دقائق  ،هذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05ودرجة احلرية ( ،3حيث أن كا 2احملسوبة
واملقدرة بـ 14,12اكرب من قيمة كا 2اجملدولة واملقدرة بـ.7,82
 2.6احملور الثاين :يشرف مدربو رايضة الكاراتيه على مرحلة اإلمحاء من أجل جتنب اإلصاابت الرايضية خالل احلصة التدريبية.
إجاابت املدربني :السؤال رقم  :14هل غياب إشرافك على مرحلة اإلمحاء يؤدي إىل حدوث اإلصاابت الرايضية؟جدول رقم  :14ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم .14
االختيارات

كا 2احملسوبة

التكرار النسبة%

-نعم

04

%33,33

-ال

04

%26,67

-أحياان

06

%40

اجملموع

15

%100

0,4

كا 2اجملدولة
5,99

a

 DFالدالة اإلحصائية
غري دال

2 0.05

حتليل النتائج:
من خالل النتائج احملصلة من اجلدول رقم  14نالحظ انه مت تسجيل اكرب نسبة واملقدرة بـ %40من املدربني الذين أجابوا بـ
"أحياان" على أن غياب إشرافهم على مرحلة اإلمحاء يؤدي إىل حدوث اإلصاابت الرايضية ،بينما تليها نسبة  %33,33للذين أجابوا
بـ"نعم" ،أما الذين أجابوا بـ"ال" فكانت نسبتهم قليلة واملقدرة بـ %26,67وهذا ما يوضحه لنا الشكل رقم .14
كما وضح لنا اجلدول مقدار كا 2عند مستوى الداللة  0,05ودرجة احلرية ( ،)2حيث كانت قيمة كا 2احملسوبة واملقدرة بـ0,4
أقل من كا 2اجملدولة واملقدرة بـ  ،5,99وهذا ما يدل على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية.
إجاابت الالعبني :السؤال رقم :08هل هلذه اإلصاابت عالقة بعملية اإلمحاء؟جدول رقم  :29ميثل التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 2للسؤال رقم .08االختيارات
-نعم

التكرار النسبة %كا
28

%80

2

كا

2

احملسوبة

اجملدولة

12,6

3,84

a

 DFالدالة
اإلحصائية

0,05

1

دال
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-ال

07

%20

اجملموع

35

%100

حتليل النتائج:
من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم  29تبني لنا أن أكرب نسبة مقدرة بـ %80سجلت لالعبني الذين أجابوا
بـ"نعم" أي أنه توجد عالقة بني اإلصاابت الرايضية وعملية اإلمحاء بينما سجلنا أقل نسبة واملقدرة ب %20من الالعبني الذين أجابوا
بـ"ال" أي أهنم يرون أبن حدوث اإلصابة خالل احلصص التدريبية غري مرتبط بعملية اإلمحاء ،هذا ما يوضحه لنا الشكل رقم .29
كما مثل لنا اجلدول مقدار كا 2عند مستوى الداللة  0,05ودرجة احلرية ( ،)1حيث كانت قيمة كا 2احملسوبة واملقدرة
بـ 12,6اكرب من قيمة كا 2اجملدولة واملقدرة بـ 3,84هذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية.
• مناقشة نتائج الفرضية األوىل:
تنطلق الفرضية األوىل من اعتقاد مفاده أن:
"خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية" وللتأكد من صدق أو نفي هذه الفرضية ،قمنا
بدراسة وحتليل نتائج اجلداول املتعلقة ابحملور األول.
وحسب حتليل أجوبة االستبيان اخلاص ابملدربني اتضح لنا ما يلي:
من خالل جداول احملور األول واملرقمة من  1إىل  ،10توصلنا إىل أن أغلبية املدربني كانت إجابتهم تنصب يف نفس سياق واجتاه هذه
الفرضية ،فنجد مثال نسبة ( %100اجلدول رقم  )01من املدربني ينصحون ابالهتمام مبرحلة اإلمحاء ألهنم يرون أبهنا ضرورية يف احلصة
التدريبية ،هذا ما جاء به وأكد عليه الباحث" :أمر هللا أمحد البساطي" يف قوله انه" :ال يوجد نشاط بدين بدون عملية اإلمحاء" ونسبة
 %100للمدربني الذين يقسمون عملية اإلمحاء إىل مرحلتني عام وخاص (جدول رقم  )02ابإلضافة إىل نسبة ( %86,67اجلدول
رقم )03من املدربني الذين يهتمون مبرحلة اإلمحاء اخلاص ،وفيما خيص املدربني خيصصون الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص فكانت
نسبة  %46,76واجلدول رقم  04دليل على ذلك.
كما صرح املدربني على أهنم يشرفون على مرحلة اإلمحاء اخلاص وخيصصون الوقت الكايف لإلمحاء اجلماعي وكانت نسبتهم
 %100جدول رقم  05ونسبة  %93,33جدول رقم  ،06كما جند نسبة  %100من املدربني الذين أمجعوا على أو وقت اإلمحاء
اخلاص يتغري على حسب هدف احلصة واملناخ جدول رقم  08وقم  ،09هذا ما جاء وأكد عليه الباحث "مفيت إبراهيم محاد" يف قوله
أبن" :يتغري وقت اإلمحاء بتغري هدف احلصة ،كما انه مرتبط ابلظروف الطبيعية املتغرية."...
صرحوا أبهنم يقدمون النصائح واإلرشادات لالعبني لالهتمام أكثر
كما جند نسبة  %100جلدول رقم  10للمدربني الذين ّ

مبرحلة اإلمحاء العام واخلاص.

ومن حتليل أجوبة االستبيان املتعلق ابلالعبني يتضح لنا أيضا:
من خالل جداول احملور األول واملرقمة من  21إىل  25توصلنا إىل أن أغلبية الالعبني كانت إجاابهتم تنصب يف نفس اجتاه هذهالفرضية ،فمثال جند نسبة ( %100جدول رقم  )21من الالعبني أجابوا على أن مرحلة اإلمحاء ضرورية ابلنسبة هلم يف احلصة التدريبية
179

دور اإلحماء الرياض ي في الحصة التدريبية لرياضة الكاراتيه فئة الناشئين 12-09سنة

ونسبة  %91,43من الالعبني الناشئني يهتمون مبرحلة اإلمحاء اخلاص والنسبة موضحة ابجلدول رقم ،22كما سجلنا نسبة %45,71
صرحوا أبهنم يستغرقون وقت كايف وهو  15دقيقة خالل مرحلة اإلمحاء اخلاص (جدول رقم  ،)23يف حني كانت نسبة
من الالعبني الذين ّ

 %77,14جدول رقم  25لالعبني الذين صرحوا ابن املدربني يقدمون هلم النصائح واإلرشادات حول فائدة اإلمحاء العام واخلاص.

يف ضوء هذا التحليل اخلاص ابحملور األول و من خالل هذه النقاط املتوصل إليها وعلى ضوء املؤشرات السابقة يتبني لنا مدى
صدق وحقيقة هذه الفرضية اليت تقول أبنه :خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص خالل احلصة التدريبية"
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به الدراسة السابقة واملشاهبة بعنوان" :دور واإلمحاء يف حصة الرتبية البدنية والرايضية" الطور الثانوي ،حتت
إشراف األستاذ" :درويش حممد" واليت توصل فيها إىل قول" :أبن مدة اإلمحاء ترتاوح ما بني  15و 20دقيقة".
• مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
تنطلق الفرضية اجلزئية الثانية من اعتقاد موضح كما يلي:
"يقوم مدربو رايضة الكاراتيه ابإلشراف على مرحلة اإلمحاء لتجنب اإلصاابت الرايضية خالل احلصة التدريبية" وللتأكيد من صدق أو نفي
هذه الفرضية قمنا بدراسة وحتليل نتائج اجلداول املتعلقة ابحملور الثاين.
وحسب حتليل أجوبة االستبيان املتعلق ابملدربني اتضح لنا ما يلي:
من خالل جداول احملور الثاين واملرقمة من  11إىل  ،20توصلنا إىل أن أغلبية املدربني برايضة الكاراتيه كانت إجاابهتم تنصب يف اجتاه
هذه الفرضية ،فنجد مثال نسبة  %53,33جدول رقم  12من املدربني يرون ابن سبب حدوث اإلصاابت الرايضية هو قصر وقت
اإلمحاء ،كما جند أيضا نسبة  %100جدول رقم  13من املدربني الذين أدلوا بتصريح هو أن اإلصاابت الرايضية هلا عالقة كبرية مبرحلة
اإلمحاء خالل احلصة ،هذا ما جاء وأكد به الباحث" :أسامة رايض" الذي قال ابن عدم االهتمام ابإلمحاء ،خالل التدريب يؤدي إىل
حدوث اإلصاابت الرايضية يف حني سجلنا نسبة  %40و( %33,33اجلدول رقم  )14من املدربني الذين صرحوا ابن غياب إشرافهم
على مرحلة اإلمحاء يؤدي يف غالب األحيان إىل حدوث اإلصاابت الرايضية ،لدى يقومون ابإلشراف عليها أبنفسهم وهذا كما يوضحه
اجلدول رقم  18الذي ميثل نسبة  %53,33من املدربني الذين صرحوا أبهنم ال يرتكون فرتة اإلمحاء ألحد الرايضيني لإلشراف عليها ،كما
سجلنا نسبة ( %100جدول رقم  )19من املدربني الذين أجابوا أبهنم يقدمون النصائح واإلرشادات لالعبني الناشئني لتجنب اإلصاابت
الرايضية ،هذا ما أكدت عليه الباحثة "مسية خليل حممد" يف قوهلا إنه من الضروري تقدمي الرعاية الالزمة والضرورية للفرد الرايضي عند
تعرضه لإلصابة أو قبل التعرض هلا ،ابإلضافة إىل تقدمي اإلرشادات الوقائية لتجنب اإلصاابت الرايضية.
ومن حتليل أجوبة االستبيان املتعلق بالعبني يتضمن لنا أيضا:
من خالل جداول احملور الثاين واملرقمة من  26إىل  ،30توصلنا إىل أن أغلبية الالعبني كانت إجابتهم يف نفس سياق واجتاه الفرضية
اجلزئية الثانية ،فمثال جند نسبة  %62,26من الالعبني الذين سبق هلم وان تعرضوا لإلصاابت الرايضية خالل احلصص التدريبية لرايضة
الكاراتيه ،وهي نسبة املوضحة يف اجلدول رقم  ،26كما سجلنا نسبة ( %22,86اجلدول رقم  )27من الالعبني الذين أجابوا ابن قصر
فرتة اإلمحاء سبب رئيسي يف حدوث اإلصابة الرايضية ،ابإلضافة إىل تسجيل نسبة ( %80جدول رقم  )29من الالعبني الذين صرحوا
ابن اإلصاابت الرايضية مرتبطة بعملية اإلمحاء ،يف حني مت تسجيل نسبة ( %91,43جدول رقم  )30لالعبني الذين أجابوا ابن املدربني
يقدمون هلم النصائح واإلرشادات لتجنب اإلصاابت الرايضية ،هذا ما أكدت عليه الباحثة "مسية خليل حممد".
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يف ضوء هذا التحليل اخلاص ابحملور الثاين لكل من االستبيان املقدم للمدربني والالعبني
ومن خالل النقاط املتوصل إليها وعلى ضوء الدراسات السابقة يتبني لنا مدى تبات هذه الفرضية والقائلة" :أبنه يقوم مدربو
رايضة الكاراتيه ابإلشراف على مرحلة اإلمحاء لتجنب اإلصاابت الرايضية خالل احلصة التدريبية".
هذا ما يتفق مع جاءت به الدراسة السابقة واملشاهبة األوىل بعنوان" :اإلصاابت الرايضية الشائعة لدى العيب الكاات يف رايضة
الكاراتيه" واليت هتدف إىل التعرف على أكثر اإلصاابت شيوعا لدى العيب الكاات وأسباب حدوثها ومدى عالقتها إبشراف املدرب ،واليت
كانت مطابقة لنتائج دراستنا كون أن غياب إشراف املدربني على مرحلة اإلمحاء يؤدي إىل حدوث اإلصاابت الرايضية.
من خالل إثبات صدق وصحة الفرضيتني األوىل والثانية نتطرق إىل إثبات الفرضية العامة .
 .7خامتة:
كان اهلدف الرئيسي من هذا املوضوع هو إبراز الدور الفعال لعملية اإلمحاء خالل احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه ،ومدى
اهتمام املدربني والالعبني هبذه املرحلة من احلصة التدريبية ،ابإلضافة إىل التعرف على مدى إشراف املدربني عليها ،ومعرفة الوقت
املخصص ملرحلة اإلمحاء اخلاص ،كما هدف البحث إىل معرفة عالقة اإلصاابت الرايضية هبده املرحلة وإبشراف املدربني على سريها
وحسن تنفيذها ،كل هذه األهداف اليت سعى الباحث إىل معرفتها ومدى حتقيقها ابلنوادي الرايضية الختصاص الكاراتيه ما هي إال رغبة
يف مساعدة املدربني واملربني ألداء حصصهم على أكمل وجه.
إن لعملية اإلمحاء دورا اجيابيا يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه ،إذ انه من الضروري االهتمام هبده املرحلة وذلك للفائدة
الكبرية اليت تعود على الرايضيني من ح يث هتيئتهم للدخول يف إجناز هدف احلصة التدريبية ،وذلك حفاظا على سالمتهم ،وعليه جيب
االهتمام بعملية اإلمحاء يف احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه.
يف ضوء التحليل ومناقشة النتائج متكنا من التوصل إىل أهم االستنتاجات واملوضحة على النحو التايل:
-1يهتم مدربو والعبوا رايضة الكاراتيه مبرحلة اإلمحاء العام واخلاص ،لكوهنا ضروراين يف احلصة التدريبية.
-2خيصص مدربو رايضة الكاراتيه الوقت الكايف ملرحلة اإلمحاء اخلاص والذي يرتاوح ما بني 15-10د.
-3يتغري وقت اإلمحاء حسب طبيعة املناخ وهدف احلصة التدريبية.
-4يشرف املدربني على مرحلة اإلمحاء ،من أجل احلفاظ على سالمة الرايضيني الناشئني وجتنب اإلصاابت الرايضية.
-5تسبب قصر فرتة اإلمحاء ،يف تعرض الرايضيني الناشئني لإلصاابت الرايضية.
ويف األخري جند أن معظم مدربو رايضة الكاراتيه يولون اهتماما كبريا لعملية اإلمحاء ويعتربونه الركيزة األساسية ألداء حصة تدريبية انجحة
رغم التفاوت يف املستوايت واإلمكانيات ،وهذا ما يدل على الوعي الكلي ابلدور الذي يلعبه اإلمحاء ،أثناء احلصة التدريبية لرايضة
الكاراتيه ،وما يرتتب عنه من أداء جيد وكذا إلطالع املدربني على األمهية الكربى لعملية اإلمحاء.
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 .8االقرتاحات والتوصيات:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،وبعد التعرف على وضعية عملية اإلمحاء داخل احلصة التدريبية لرايضة الكاراتيه،
توصل الباحث إىل اكتشاف العوامل الناقصة ووضع عدة حلول لعلها تساهم ولو بنسبة ضئيلة يف النهوض بعملية اإلمحاء وتطويره ،ومن
أبرزها:
إعطاء مرحلة اإلمحاء أمهية كبرية والعمل على تطويرها خالل احلصص التدريبية لكوهنا مرحلة مهمة حيتاج إليها العيب الكاراتيه وخاصةفئة الناشئني  12-9سنة.
ضرورة االعتماد على الطرق العلمية احلديثة يف ميدان التدريب مما يسهل عملية تطوير وحتسني اإلمحاء .ضرورة االعتماد على مبدأ التنويع يف عملية اإلمحاء بغية إاثرة محاس الرايضي وخلق رغبته يف العمل بنشاط وحيوية ابحلصة هلذه الفئة(الناشئني  12-9سنة).
اعتبار أن اهلدف األساسي من اإلمحاء هو التهيئة والتحضري للفرد الرايضي للشروع يف إجناز هدف احلصة على أحسن وجه ومبستوىأداء عايل.
جيب أن تتوافق متارين اإلمحاء مع هدف احلصة املراد حتقيقه.التنويع يف عملية اإلمحاء (مجاعي –فردي) ومراعاة مبدأ التدرج فيه.استخدام الوسائل واألجهزة واألدوات الرايضية بعملية اإلمحاء لزايدة امليول والرغبات للعمل والنشاط.جتنب حشو التمارين خالل عملية اإلمحاء اليت قد تعرض الرايضيني لإلصاابت.اإلطالع على الكتب واملوسوعات العلمية يف ميدان التدريب لزايدة مستوى التأهيل والتكوين هبذا االختصاص.اإلشراف على حصص نظرية إضافية لفئة الناشئني ،بغية تعليمهم أهم فوائد اإلمحاء ومدى إسهامه يف الوقاية من اإلصاابت الرايضيةابإلضافة إىل إعطاء نظرة تصورية عن أهم مميزات هذه املرحلة يف احلصة التدريبية.
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