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ممخص البحث العربي:

ىدفت الدراسة التعرؼ الى عالقة االجياد الذىني بمستوى االداء المياري لبعض الميارات االساسية

بفعالية القتاؿ لدى العبي الكاراتية ,وقد تكونت عينة البحث مف (

 )20العبا يمثموف اندية محافظة البصرة

بمعبة الكاراتية فئة المتقدميف ولمختمؼ االوزاف ,وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي نظ اًر لمالءمتو طبيعة ىذه

الدراسة ,واستخدـ الباحثاف اختبار االجياد الذىني

 FLIMوالخاص بمنظومة اختبارات فينا لفحص مستوى

االجياد الذىني فيما صمـ الباحثاف استمارة تقيـ لقياس مستوى االداء المياري ,وقد اظيرت نتائج ىذه الدراسة
عمى التعرؼ عمى قيـ االجياد الذىني وكذلؾ عمى درجات مستوى االداء المياري ,كذلؾ اسفرت النتائج عف
وجود عالقة ارتباطية عكسية بيف االجياد الذىني تردد االندماج/الومضات وبيف ميارتي الضربة المستقيمة

االمامية والمعاكسة ,فيما اوصى الباحثاف باعتماد نتائج الدراسة لالجياد الذىني ومستوى االداء المياري

والعالقة االرتباطية كدليؿ لزيادة مستوى وتطور االداء عند انخفاض االجياد الذىني كذلؾ اوصى الباحثاف

بزيادة االعداد النفسي لالعبي الكاراتية فئة المتقدميف.

Research Summary

"The Relationship of Mental Stress to the Level of Skill Performance of
"Some of the Basic Skills of Combat Effectiveness of Karate Players
Dr. Abdul Kadhim Jalil Hassan
M. Ali Mahdi Ali Ibrahim
The study was designed to identify the relationship of mental stress to the
level of skill performance of some basic skills in the combat effectiveness of
Karate players. The research sample consisted of (20) players representing
Basrah governorate clubs in Karate game category of applicants and
different weights. The researchers used descriptive approach due to the
nature of this study, The researchers used the FLIM test for the Vina test
system to test the level of mental stress. The researchers designed a
questionnaire to measure the level of skill performance. The results of this
study showed the recognition of the values of mental stress as well as the
levels of the level of The researchers also recommended that the results of
the study be based on mental stress, level of skill performance and
correlative relationship as a guide to increase the level and development of
performance at low mental stress as well as recommended by the
researchers Increasing the psychological preparation of Karate players
category applicants.

 -1التعريف بالبحث:

 1-1المقدمة واهمية البحث :
يعد عمـ النفس مفيوـ أكاديمي تطبيقي يشمؿ الدراسة العممية لوظائؼ العقؿ البشري ,وكذلمؾ دراسة السموؾ
االنساني وأسبابو ودوافعو والتنبؤ بو وكيفية تعديمو والتحكـ فيو مف خالؿ مظاىره المحسوسة ,ويعد التأثير

النفسي مباشر في جميع الفعاليات الرياضية الفردية والفرقيو دوف استثناء واعتماداً عمى قدرات الالعب

وقابمياتو الفردية ,وبالتأكيد العبء االكبر يقع عمى العبي االلعاب الفردية ,لذا نشاىده أكثر توتر وقمقاً وانفعاالً,

واف األلعاب الفردية بصورة عامة ورياضة الكاراتيو بصورة خاصة تبيف ىذا االختالؼ وبدقة عالية" ,الف لعبة

الكاراتيو مف الرياضات التنافسية ذات المواقؼ المتغيرة التي تتطمب قدرات بدنية وعقمية تتميز خاصة حيث
تعتمد عمى ما يمتمكو الالعب مف امكانية لجيازه العصبي المركزي وتوافقو مع عضالتو الييكمية "(.)1

وترتبط ظاىرة االجياد الذىني بمفيوـ االمراض المعاصرة التي تصيب الكثيريف منا مف خالؿ االزمات النفسية
العديدة التي تنجـ بالدرجة االولى عف الضغوط النفسية التي يواجييا االنساف بصورة عامة والرياضييف بصورة

خاصة مما يؤدي الى تدني االحساس بالمسؤولية واستنفاذ الطاقة البدنية والذىنية والتخمي عف المثاليات وزيادة

السمبيات ولوـ االخريف في حالة الفشؿ وقمة الدافعية ونقص في مستوى االداء وشرود الذىف وزيادة االنفعاؿ.

 - 1محمد جابر بريقع وايياب فوزي البديوى :التدريب العرضي أسس – مفاىيـ – تطبيقات ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية,2004 ,ص .201

والميارات االساسية بفعالية القتاؿ بالعبة الكاراتية تتطػمب قػد اًر كبي اًر مف اإلحساس بدقة وتوازف ورشاقة وتوافؽ
حركات الذراعيف والرجمينمف خالؿ السرعة والدقة المطموبػة لمحركة وكذلؾ القػدرة عمى أداء الحركات بطريقة
يحددىا قانوف الكاراتية بأسموب يظير أداء العب الكاراتية بالشكؿ الصحيح ,وذلؾ كمو يعتمد عمى جيازه

العصبي وسالمتو.

وبرزت أىمية البحث في التعرؼ قيـ االجياد الذىني وقيمبعض الميارات االساسية بفعالية القتاؿ وعالقة

االجياد الذىني بمستوى االداء ليذه الميارات ,إسياماً مف الباحثاف في تخفيؼ العبء عمى الالعبيف والمدربيف

لتحقيؽ إنجاز أفضؿ مف خالؿ التعرؼ عمى المعوقات التي تؤثر في الالعبيف في أثناء األداء المياري لتالفييا

مستقبالً.

 2-1مشكمة البحث :
أف ظروؼ رياضة الكاراتيو تتطمب مف الالعب أف يبذؿ أقصى ما يمكنو مف ميارات بدنية ونفسية ألنو يواجو
منافسو عالية ,األمر الذي يتطمب منو تقيماً وتنظيماً ألفكاره واعمالو وانفعاالتو ,ألنيا تؤثر بشكؿ كبير عمى
تحقيؽ أي أداء حركي وعمى مستوىسموكو خالؿ التمريف والمنافسة.

ومف خالؿ متابعة الباحثاف لبطوالت الكاراتية المحمية والعالمية ,الحظو أف ىناؾ تبايناً في مستوى االداء

لميارات فعالية القتاؿ بيف العبي العراؽ وبقية العبي الدوؿ ,مف حيث طبيعة األداء الفني ,وذلؾ كمو يؤثر في

تقدـ الالعبيف وتطوير مستواىـ واضاعة لمجيد والوقت ,وىذا نتيجة حدوث أخطاء فنية ناتجة عف االجياد

الذىني ,وعدـ الدقة في االستخداـ األمثؿ لبعض القدرات الحركية والذي يحصؿ مف خالؿ التوجيو الحركي

الخاص الذي بدوره يؤثر في األداء الفني لالعبيف ,إذ يمعب اإلجياد الذىني دو اًر ميماً عف طريؽ آثاره السمبية
في عمميات اإلدراؾ الحسي بفعؿ التعب الذي يصيب الحواس ,وما يمحقو مف آثار سمبية تنسحب عمى

العمميات العقمية التالية لإلدراؾ الحسي ,مثؿ االنتباه والتذكر وغيرىا ,إذ ينتج عف ذلؾ عرقمة وتمكؤ أو تعطؿ

كمي في آليات السيطرة والتحكـ.

 3-1أهداف البحث :

 -1التعرؼ عمى العالقة بيف االجياد الذىني ومستوى االداء لميارة الضربة المستقيمة االمامية.

 -2التعرؼ عمى العالقة بيف االجياد الذىني ومستوى االداءلميارة الضربة المستقيمة االمامية المعاكسة.
 4فروض البحث :
- 1

 -1توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيناالجياد الذىني وميارة الضربة المستقيمة االمامية.
 -2توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف االجياد الذىني وميارة الضربة المستقيمةالمعاكسة.
 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجال البشري  :العبوا أندية محافظة البصرة فئة المتقدميف بمعبة الكاراتية.
 2-5-1المجال الزماني  :مف  2016 / 8 / 1ولغاية 2016 /11 /1

 3-5-1المجال المكاني  :قاعة نادي شط العرب الرياضي وقاعة نادي الميناء الرياضي.

 -2االداء المهاري  :ىي أمكانية القياـ بعمؿ حركي يتصؼ بالدقة والسيولة والسيطرة واالقتصاد في بذؿ
الجيد(.)1

 -2الدراسات النظرية والمشابهة :
 1-2الدراسات النظرية :

 1-1-2االجهاد الذهني :
"يحدث اإلجياد بفعؿ تأثير عامؿ الزمف الذي يمر بخطى متسارعة ,وما يفرضو إنجاز األعماؿ فيو مف سرعة
تتناسب مع سرعتو في ظؿ الكـ اليائؿ مف المعمومات السمعية والبصرية عبر التقدـ العممي واإلعالمي,فضال

عف تأثير العوامؿ الفيزيقية التي ترافؽ إنجاز األعماؿ مثؿ الضوضاء واالزدحاـ.....الخ .كما يعد اإلجياد

الذىني المرحمة التي يصؿ فييا نشاط العقؿ البشري نتيجة لمعمؿ الذىني الزائد عف طاقتو المقدرة لو فتظير

عميو أعراض سمبية كثيرة اىميا انخفاض االداء ,واالستثارة السريعة ,واالنطواء "(.)2

"وينشأ اإلجياد الذىني بتظافر عوامؿ داخمية وخارجية ,تظير بوادره في نقص متزايد في األداء وشعور ذاتي
بالضيؽ واأللـ,باإلضافة الىتغيرات فسيولوجية كارتفاع أو انخفاض السكر في الدـ وتراكـ السموـ كحامض

المبنيؾ وثاني أوكسيد الكربوف في العضالت ومايترتب عمى ذلؾ مف ضعؼ عند ممتقيات األعصاب مما يزيد

مف مقاومتيا لمتيار العصبي ويحد ثسداً لممسالؾ العصبية ,باإلضافة الى اضطرابات في أجيزة التنفس كسرعة

التنفس وأجيزة الدوراف كحاالت فقداف االتزاف الحركي وزيادة في سرعة نبضات القمب وارتفاع ضغط الدـ ,وىذا
كمو يسبب انخفاض في نشاط الجياز العصبي) (" ,)3فعالقة الفرد بمحيطو تأخذ بعداً سمبياً لو اثار مدمرة عمى

العمميات العقمية ,يؤدي ىذا االحساس بالعجز مع استنفاذ الجيد الى حالة مف االجياد الذىني ,وبذلؾ يعمؿ
االجياد الذىني الى افراز مادة الكورتيزوؿ الضارة وتسبب ىذه المادة سمسمة مف التفاعالت في الجسـ ومف
ضمنيا ضعؼ جياز المناعة وتوتر في العضالت الكبيرة وارتفاع في ضغط الدـ وتكرار ارتفاع نسبة

الكورتيزوؿ يؤدي الى موت خاليا دماغية السيما في المنطقة المسماة قرف اموف"(.)4

"وىنا يأتي الدور الذي يؤديو العقؿ البشري فيو المسؤوؿ عف ىذه العمميات العقمية المعقدة ومف ثـ تقديـ

االستجابة ,وعف طريؽ ىذه السمسمة مف العمميات ممكف أف يتعرض الدماغ الى مايعرؼ باالجياد الذىني,
ويقصد بو استنزاؼ النشاط الذىني وصوال الى االنياؾ او االستنفاذ"

( " ,)1وفي دراسة اجراىا ماكو ار وماننيج

 - 1احمد اميف فوزي  :سيكولوجية التعمـ لمميارات الحركية الرياضية  ,دار الوفاء لدنيا الطباعة ,االسكندرية ,2013 ,ص .201
2

عادؿ عبد الرحمف صديؽ الصالحي واخروف  :ادراؾ المحيط وعالقتو باالجياد الذىني  ,مجمة العموـ التربوية والنفسية ,العدد  ,2012 ,23ص.304

3

 -قيس فاضؿ عباس  :االجياد الفكري وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى طمبة الدراسات العميا ,رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

المستنصرية ,2012,ص .3-2
 - 4محمد عدناف عميوات  :الذكاء وتنميتو لدى اطفالنا  ,دار اليازوري العالمية لمنشر والتوزيع ,عماف االردف,2007 ,ص.31
1

 -ىبة مؤيد محمد :

بغداد,2015,ص .361

االجياد الذىني وعالقتو بالذاكرة قصيرة المدى لدى طمبة جامعة بغداد

 ,مجمة البحوث التربوية والنفسية ,العدد

,46جامعة

عمى (  )16متطوعاً ممف طمب منيـ ركوب الدراجة الثابتة واالستمرار بالحركة حتى الشعور باالجياد في

حالتيف ,األولى االولى عندما كانوا مجيديف ذىنياً ,والثانية عندما كانوا مرتاحيف ذىنياً ,وتوصموا الى أف

االشخاص الذيف تعرضوا الجياد ذىني توقفوا قبؿ مضي (  )15دقيقة مف انجاز الميمة التي كمفوا بيا ,كما
توصموا الى أف االجياد الذىني يؤثر في المادة الكيميائية الموجودة في الدماغ (الدوباميف) والتي تمعب دو اًر

ميماً في التحفيز عمى النشاط والحركة"(.)2

 1-1-2أنواع االجهاد الذهني:

()3

 -1اجهاد منخفض  :اذا استمرت ىذه الحالة لفترة طويمة يفقد الالعب المثابرة وحضور التدريب بسبب الشعور
بالممؿ مما قد يؤثر سمباً عمى االداء.

 -2اجهاد معتدل الشدة  :وىو ارتفاع مستوى الضغوط الى منطقة االداء المثمي (منطقة ضغوط ايجابية ذات
تأثير انفعالي ايجابي) مما يؤدي الالعب عندىا افضؿ قدراتو.

 -3اجهاد مرتفع  :اذا استمرت فترة الضغوطات فترة طويمة يشعر الالعب بالضيؽ واالنفعاؿ الزائد واختناؽ
االداء واالجياد العقمي والبدني مما يؤثر سمباً عمى االداء.

 2-1-2تأثيرات االجهاد الذهني عمى العب الكاراتية

()4

:

-1الظاهر النفسية  :ارتفاع درجة التوتر والقمؽ وعدـ التحكـ في االنفعاالت والشعور باالرتباؾ واليـ ,زيادة
العدواف السمبي وضعؼ التعامؿ االيجابي مع الالعبيف ,انخفاض الثقة بالنفس وزيادة الحساسية ألي نقد,
الخوؼ مف الفشؿ ونقص دافعية المشاركة في التدريب والمنافسة ,الشعور باإلحباط وعدـ االستقرار ,التقدير
السمبي لمذات وىبوط الروح المعنوية ,االنفعاالت غير السارة وزيادة معدالت الشؾ باألخريف.

-2المظاهر الفسيولوجية  :النوـ غير المريح والمتقطع ,حدوث نوبات مف الصداع ,فقداف الشيية ,زيادة
معدالت ضربات القمب في الدقيقة ,زيادة في ضغط الدـ وضعؼ مقاومة الجسـ لألمراض ,تقمصات في المعدة
والـ في المفاصؿ ,زيادة اف ارزات العرؽ ,زيادة التبوؿ وزيادة في افراز ىرموف االدرناليف والكورتيزوف.

 -3مظاهر االداء السموكي :ىبوط مستوى االداء وظيور اخطاء في االداء المياري ,عدـ االنسيابية في االداء
الحركي وضعؼ القدرة عمى التركيز باألداء ,التوقيت وااليقاع الخاطئ باألداء ,سوء التآزر العضمي العصبي,
ضعؼ الحالة البدنية والشعورب التعب البدني ,االجياد العقمي والتعب العضمي ,ضعؼ مستوى االداء

الخططي ,ضعؼ قدرة الالعب عمى استكماؿ المنافسة.

 2-2المهارات االساسية في رياضة الكاراتيه:

2

-

ماكو ار صومائيؿ وماننيج فكتوريا  :االجياد الذىني يضعؼ اداء الجسد البشري ,جامعة بانجور ,امريكا ,مف شبكة المعمومات الدولية

االنترنت .)http://shabab -aliraq.forum777.com) ,سحبت بتاريخ .2016/7/25
3

 -جمعة سيد يوسؼ  :ادارة الضغوط  ,مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث  ,جامعة القاىرة ,2007 ,ص .43

4

 -شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)  http://www.arabscoach.com/?p=1867 :سحبت بتاريخ .2016/11/12

"تعتبر مسابقة القتاؿ الفعمي ( الكوميتو ) مميئة بالموافؽ المتغيرة التي تتطمب قدرة كبيرة مف الالعب عمى
حسف تقدير ىو إدراكو لمتطمبات الموقؼ وكيفية أستخداـ األسموب المالئـ لو سواء كاف دفاعي أو ىجومي

ويتوقؼ ذلؾ عمى ثروة الميارات الحركية التي يمتمكيا الالعب وأكتسابيا مف محتوى البرامج التدريبية

والمباريات التي تعرض لممشاركة فييا ,لذا كثي اًر مف الدراسات والبحوث العممية قد تمت عمى يد العديد مف

الباحثيف والخبراء والمدربيف حوؿ التعرؼ عمى الحركات األكثر أستخداماً خالؿ بطوالت القتاؿ الفعمي وذلؾ مف

أجؿ زيادة فاعمية تحقيقيا لمفوز بالمباريات وفقاً لمستحدثات مواد القانوف الدولي لرياضة الكاراتيو والتي أدت
الى ارتفاع نسبيا الستخداـ المحقؽ لمفوز"( ,)1ومف خالؿ التحميؿ لمنتائج إبتدائاً مف دراسة ( نشاياما ) 1982ـ

وحتى دراسة ( أحمد محمود إبراىيـ )  2002ـ لمميارات اليجومية والدفاعية المحققة لميدؼ لدى العبي

األوزاف المختمفة بمسابقة القتاؿ الفعمي اتضح لمباحثاف أف ىناؾ أتفاؽ لدى العبي األوزاف المختمفة في استخداـ
الميارات اليجومية التالية كأكثر الميارات فعالية.

 -1الكزامي زوكي (المكمة األمامية باليد المتقدمة بشكل المستقيمة)":تعتبر ىذه الميارة مف أىـ اليجمات في
لعبة الكاراتيو شوتوكاف وقد طورت مف قبؿ خبراء المعبة مستغميف كؿ تفاصيؿ ونقاط القوة عمى الذراع مف
لحظة انطالؽ اليد المياجمة حتى إصابة اليدؼ وىي مف أوؿ الميارات التي يتعمميا الالعب عند التدريب

عمى القتاؿ ,وتنفذ ىذه الضربة مف وقفة االستعداد لمقتاؿ ثـ مد الذراع المتقدمة بشكؿ مستقيـ وسريع مع لؼ

الساعد والقبضة(  )180درجة وشد مفصؿ الكتؼ-المرفؽ-الرسغ بحيث يكوف اتجاه القبضة في نياية الحركة
متجيا نحو األسفؿ ,وتوجو ىذه الضربة غالبا الى األجزاء العموية والمتوسطة مف جسـ المنافس ,أف لؼ ودوراف
()2

الساعد والقبضة يعطييا قوة وسرعة إضافية مثؿ قذيفة المدفع التي تدور حوؿ نفسيا لزيادة سرعتيا".

 -2الكياكي زوكي (المكمة المعاكسة باليد الخمفية بشكل مستقيم):

"ىي حركة ىجومية تتـ باليد الخمفية,

بحيث تكوف اليد اليمنى (أذا كاف الالعب ذو وضع أيمف) بجانب الورؾ األيمف ,إما اليد اليسرى فتكوف فوؽ
الرجؿ اليسرى والذراعاف مثنيتاف مف المرفؽ بزاوية قائمة تقريبا ,فمف وضع التييؤ لمقتاؿ يتـ الضرب باليد

الخمفية يرافقيا نقؿ الرجؿ األمامية إلى اإلماـ وذلؾ بدفع األرض ,أي تكوف اليد الضاربة بعكس الرجؿ ,وعند
الضرب تكوف اليد ممدودة بشكؿ مستقيـ ,ويرافؽ الحركة لؼ الورؾ لمداخؿ لزيادة سرعة الحركة وصوال إلى

اليدؼ سواء أكاف في الوجو أو الصدر أو البطف ,وتعتبر ىذه المكمة لكمة مضادة سريعة وىي تتالءـ مع
()1

المسابقات بصورة جيدة".

الدراسات المشابهة :

1

 -أحمد محمود أبراىيـ  :موسوعة محددات التدريب الرياضي لرياضة الكاراتية  ,منشأة المعارؼ ,االسكندرية ,مصر ,2005 ,ص .223 -216

 - 2مرتضى خمؼ كاصد  :االرض الصمبة ,ط ,1المركز الثقافي لمطباعة والنشر ,بابؿ ,العراؽ ,2009 ,ص .90
 -2 1برايف وليمز  :الكاراتيو ,ترجمة بيناـ مارزينارفو,منشورات مكتبة النيضة ,بغداد ,1984 ,ص .28

2-2دراسة (بيداء طارق عبد الواحد: )2013 ,

()2

"نسبة اسهام االجهاد الذهني وبعض القدرات الحركية لمذراع واليد في اداء التشكيمة الحركية عمى جهاز

حصان الحمق".

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى نسبة اسياـ االجياد الذىني وبعض القدرات الحركية لمذراع واليد في اداء التشكيمة

الحركية عمى جياز الحمؽ لدى العبي المنتخب الوطني لمجمناستؾ الفني لمرجاؿ ,واستخدمت الباحثة المنيج
الوصفي عمى عينة بمغت (  )6العبيف تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية واستخدمت الباحثة (

 )7متغيرات وتـ

اختبار العينة بمنظومة اختبارات فينا ,وتوصمت الدراسة الى أف مستوى االجياد الذىني في الفص االيسر

اعمى مف الفص االيمف واف جميع االعبيف كانوا يعتمدوف عمى الذراع االيمف في االداء الحركي عمى جياز

حصاف الحمؽ واف التشكيمة الحركية عمى جياز حصاف الحمؽ تحتاج الى دقة في حركة الذراع واليد وسرعة في

حركة المعصـ وكذلؾ لسرعة دورانات.

1
- 2
- 2

تحديد المصطمحات :

 -1االجهاد الذهني  :االجياد الذىني ىو المستوى المتدني لمنشاط الذىني الذي يعاني منو الفرد والناجـ عف
()4

انخفاض في النشاط العصبي المركزي.

( -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية).

1-3منهج البحث :استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب العالقات اإلرتباطية لمالءمتو طبيعة البحث سعيا
لتحقيؽ أىداؼ البحث فالمنيج الوصفي" التصور الدقيؽ لمعالقات اإلرتباطية المتبادلة بيف المجتمعات

واالتجاىات والميوؿ والرغبات إذ يعطي البحث صورة لمواقع الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبمية"(.)5

2-3مجتمع وعينة البحث :

اُشتممت عينة البحث عمى (  )20العباً مف العبي أندية محافظة البصرة في لعبة الكاراتية لفئة المتقدميف (فوؽ

 18سنة)ومف المعتمديف لدى االتحاد الفرعي والمركزي لمكاراتية لمموسـ

 ,2016وتـ اختيار مجتمع البحث

بالطريقة العمدية ,وممف يتميزوف باالجياد الذىني ولألوزاف (دوف  ,60دوف  ,67دوف  ,75دوف  ,84فوؽ

,)84وشكمت العينة نسبة مئوية مقدارىا ( )%28.5مف المجتمع األصمي لمبحث والبالغ عددىـ (.)70

3-3ادوات البحث:

 - 1أستمارة تقيـ مستوى األداء المياري ممحؽ (.)1

 4-3االجهزة المستخدمة:

-1جياز قياس اختبار القدرة الخاصة (اإلجياد الذىني) :تردد آندماج \الومضات (.)FLIM
 - 2بيداء طارؽ عبد الواحد  " :نسبة اسياـ االجياد الذىني وبعض القدرات الحركية لمذراع واليد في اداء التشكيمة الحركية عمى جياز حصاف الحمؽ",
رسالة ماجستير ,غير منشورة ,كمية التربية الرياضية لمبنات .جامعة بغداد.2013 ,
4- 1- Neuwirth, Wolfgang & Eberhardt, Günter: Flicker-Fusion Frequency Manual Releas
21.00. Mödling, Austria, November 2003. Dr G. Schuhfried GmbH.2003,p301.
 - 5وجيو محجوب ؛ البحث العممي ومناىجو  :بغداد  ,دار الكتب لمطباعة والنشر ,2002 ,ص.267

 -2كامرة تصوير ديجتاؿ نوع  sonyعدد (.)1
 5-3اختبارات البحث :

 1-5-3اختبارات القدرة الخاصة :تردد اندماج /الومضات:)1(FLIM
 -1أسـ االختبار  :اختبار قياس االجياد الذىني .
 -2الغرض مف االختبار  :تقييـ

مستوى النشاط الذىني مف دوف تقييـ ذاتي ,ويستعمؿ في تقييـ النشاط

العصبي المركزي (اإلثارة  )Arousalفي الجياز العصبي المركزي ,بمساعدة القيـ الخاصة بالعتبة(

 ,)Thresholdvaluesوذلؾ عندما يتـ تحديد الضوء ذي الذبذبة العالية عمى أنو ضوء ثابت ,ويستعمؿ ىذا
االختبار مع البالغيف ,وبذلؾ يتـ قياس مستوى اإلجياد الذىني الذي يعاني منو الالعب.

 -3طريقة االداء :يقوـ الالعب بالجموس والنظر الى شاشة وحدة األنابيب الومضية وتركيز انتباىو الى مركز
بؤرة الضوء الموجودة في داخؿ نياية الوحدة الذي يشبو النظر داخؿ ناظور معيف ,ومف ثـ يطمب اليو وضع

أصبعو عمى الزر الموجود خارج الوحدة وفوقيا مف النياية األخيرة لمجياز ,بعد ذلؾ يقوـ الجياز بقياس مقدار
النشاط واالجياد الذىني الكمي لممفحوص ,ضمف العممية المتزايدة ,إذ يتـ زيادة تردد الضوء الوامض (ذي

الومضة الخاطفة) الى أف تتـ إدراؾ الضوء الثابت ,وفي ظؿ العممية المتناقصة ,يتـ التقميؿ مف اإلضاءة ذات
التردد العالي التي يدركيا المستجيب بأنيا ثابتة الى أف يتـ إدراكيا بشكؿ ذاتي بأنيا وامضة.

 -4طريقة التسجيؿ  :يتـ خزف قيمة التردد الحرج ,وتكوف القيـ المتوسطة لمتردد الحرج ضمف العممية المتزايدة
أو المنخفضة ,وىي عبارة عف قيـ حدودية (عتبة) تسمى بتردد اإلندماج (  )Fusion frequency VFوتردد

الومضات ((.Flicker frequency-FF

 2-5-3استمارة تقيم مستوى االداء المهاري :
قاـ الباحثاف بأعداد أستمارة لتقيـ مستوى االداء المياريمميارتي (الضربة المستقيمة االمامية -الضربة المستقيمة

المعاكسة) (الكزامي زوكي-الكياكي زوكي) ممحؽ (

 ,)1باالعتماد عمى معاير احتساب التسجيؿ لمنقاط

الموجودة في القانوف الدولي لمعبة الكاراتية ,ويتـ التقييـ بواسطة أربعة مقيميف (حكاـ) يضعوف درجة تقيـ مف

( )10 - 1ثـ يتـ جمع درجة التقييـ لكؿ ميارة ,وأف أعمى درجة لمتقييـ ىي (  )60درجة وأوطئ درجة لمتقييـ
ىي (  )6درجات ,وتـ عرض االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف والبمغ عددىـ(  )14خبي اًر ممحؽ

( )2في مجاؿ المعبة مف اختصاصييف وحكاـ ومدربيف ألبداء آرائيـ ,وقد حصمت االستمارة عمى نسبة قبوؿ
(.)٪100

 6-3التجربة االستطالعية :
وقد قاـ الباحثاف بأجراء التجربة االستطالعية يوـ االربعاء المصادؼ

 2016/8 /3في مختبر عمـ النفس

التابع لكمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  /جامعة البصرة وفي تماـ الساعة العاشرة صباحاً عمى عينة مف ()6
 - 1هدى مجيل عبد الغين  :منظومة اختبارات فيينا أحدث تكنولوجيا الفحص والتقييم النفسي  ,ط , 1مطبعة غسان  ,بغداد  ,2011 ,ص .59

العبيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية مف غير مجتمع البحث األصمي ,واستمرت التجربة يوـ واحد ,لمتعرؼ
عمى مالءمة االختبار لعينة البحث ,والتعرؼ عمى مدى تفيـ أفراد العينة لالختبارات المستعممة ,والتأكد مف

صالحية مكاف االختبار ومالءمتو لتنفيذ االختبارات ,والتعرؼ عمى كفاية األجيزة المستخدمة.

 7-3تجربة البحث الميدانية :

1-7-3القياسات الختبار االجهاد الذهني :
قاـ الباحثاف بأجراء القياسات داخؿ المختبر النفسي التخصصي في جامعة البصرة  /كمية التربية البدنية وعموـ
الرياضة وبأستخداـ منظومة اختبارات فيينا لمفحص والتشخيص الختباري (االجياد الذىني

 ,)FLIMيوـ

االحدالمصادؼ 2016 \ 8 \ 15الساعة التاسعة صباحاً عمى العبي الكاراتية فئة المتقدميف والبالغ عددىـ

( ) 20العباً وأستمر فحص الالعبيف ثالثة أياـ ,وبعد تفريغ االستمارات تـ استحصاؿ النتائج موضع الدراسة.
2-7-3قياسات مهارتي (الضربة المستقيمة االمامية والمعاكسة):
قاـ الباحثاف بأجراء القياسات لميارتي(الضربة المستقيمة االمامية -الضربة المستقيمة المعاكسة) بواسطة أربعة

مقيميف(حكاـ) يحمموف الشارة االسيوية مف الدرجة االولى*  ,لتقييـ مستوى االداء المياري لمميارتيف المذكورتيف
المذكورتيف سابقاًوباستخدامأستمارة تقييـ االداء المياري التي أعدىا الباحثاف فييوـ الجمعة المصادؼ / 8/12

 2016وفي تماـ الساعة الخامسة عص اًر عمى قاعة نادي الميناء الرياضي ,مف خالؿ تصوير الالعبيف فيديوياً
ومف ثـ تحميميا عمى قرص (  )CDوتزويد كؿ حكـ نسخة منو ليتـ تقيـ الالعبيف لممئ االستمارات الخاصة

بتقييـ الميارات ,وبعد تفريغ االستمارات تـ استحصاؿ النتائج موضع الدراسة.
 8-3الوسائل االحصائية :
استخدـ الباحثاف الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ()SPSS

 -1الوسط الحسابي.

()1

لمعالجة البيانات التالية.

 -2االنحراؼ المعياري.
 -3الوسيط.

 -4معامؿ االلتواء.
 -5الخطأ المعياري.
٭ -1وليد حمدان قاسم .
 -2حامد عبدالشهيد هادي .
 -3برزان فتاح خسرو .

 -4تحسين عبد الهادي شكر.

حكم أسيوي درجة أولى A
حكم أسيوي درجة أولى A
حكم أسيوي درجة أولى

حكم أسيوي

B

A

 - 1اسامة ربيع اميف سميماف  :التحميؿ االحصائي باستخداـ برنامج  ,SPSSط ,2مكتبة االنجمو المصرية ,القاىرة.2007 ,

 -6تحميؿ التبايف .
 -7معامؿ االرتباط.
 -8اختبار التائي.

 -9قانوف النسبة المؤية.
 -10قانوف مربع كأي.

( -4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها):

 1-4نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالجهاد الذهني (تردد االندماج )VFواالجهاد الذهني
(تردد الومضات (FFولمهارتي (الضربة المستقيمة االمامية -الضربة المستقيمة المعاكسة) وتحميمها
ومناقشتها:

جدول ()1

يبيف الوسط الحسابي والوسيط واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االلتواء لالجيادالذىني (تردداالندماج )VFواالجياد
الذىني (تردد الومضات (FFولميارتي (الضربة المستقيمة االمامية -الضربة المستقيمة المعاكسة)
وحدة

الوسط

القياس

الحسابي

1

االجياد الذىني (تردد االندماج) )(VF

ىيرتز

36.7

37.1

2

االجياد الذىني (تردد الومضات) )(FF

ىيرتز

36.9

37.2

1.49

3

الضربة المستقيمة االمامية

درجة

34.1

33.9

1.44

0.78-

4

الضربة المستقيمة المعاكسة

درجة

34.7

34.8

1.22

0.24-

ت

المتغيرات

معامؿ

الوسيط

االنحرافالمعياري
1.56

0.11
0.20

االلتواء

يبيف مف الجدوؿ ( )1اف الوسط الحسابي لالجياد الذىني (تردد االندماج )VF-كاف بقيمة (  )36.7وبانحراؼ
معياري ( )1.56والوسيط (  )37.1ومعامؿ االلتواء(,)0.11اما بالنسبة الى االجياد الذىني (تردد الومضات-

 )FFنجد اف الوسط الحسابي كاف بقيمة (  )36.9وبانحراؼ معياري (  )1.49والوسيط (  )37.2ومعامؿ

االلتواء (  ,)0.20اما الضربة المستقيمة االمامية (الكزامي زوكي) فقد بمغ وسطيا الحسابي ( )34.1وبانحراؼ

معياري (  )1.44والوسيط (  )33.9ومعامؿ االلتواء (,)0.78-اما بالنسبة لمضربة المستقيمة المعاكسة (الكزاـ

يزوكي) فقد بمغ وسطيا الحسابي (  )34.7وبانحراؼ معياري (  )1.22والوسيط (  )34.8ومعامؿ االلتواء(-

.)0.24

وبذلؾ فقد تحقؽ اليدؼ االوؿ مف اىداؼ البحث بالحصوؿ عمى الدرجات الخاـ واالوساط الحسابة وانحرافاتيا

المعيارية ومعامؿ االلتواء لعينة البحث ,حيث نالحظ انحصار درجات االجياد الذىني تردد االندماج  VFمابيف

( HZ)37-35وىو يدؿ عمى وجود اجياد ذىني لدى عينة البحث في مستوى نشاط الجياز العصبي وذلؾ

عندما يتـ تحديد ضوء ذي تردد عالي عمى انو ضوء ثابت  ,كذلؾ نالحظ انحصار درجات االجياد الذىني

تردد الومضات  FFمابيف (  HZ)37-35وىو كذلؾ يدؿ عمى وجود اجياد ذىني لدى عينة البحث وذلؾ
عندما يتـ تحديد ضوء ثابت عمى انو ذي تردد عالي وىذا مااكدتو (ىدى جميؿ,

")2011أثبتت الدراسات

الفسيولوجية أف نشاط (إثارة) الكائف الحي مسيطر عميو مركزياً ,وعد تردد اإلندماج/الومضات الى جانب

معايير أخرى (مثؿ استجابة الجمد الكيربائية  SCRوجياز تخطيط الدماغ  )EEGعمى أنيا مؤش اًر عمى قدرة

النشاط العصبي المركزي وفحصاً لإلجياد الذىني واليقظة "( ,)1كذلؾ نالحظ انحصار درجاتالضربة المستقيمة

االمامية مابيف (  )36-34عند مستوى االجياد الذىني (  )VF-FFوكذلؾ انحصار درجات الضربة المستقيمة

المعاكسة مابيف (  )36-34عند مستوى االجياد الذىني (  ,)VF-FFوبذلؾ اصبح ىناؾ درجات لمميارات
الحركية بالعبة الكاراتية يمكف التعرؼ عمييا عند نسبة اجياد ذىني معيف ,وكذلؾ اصبح ىناؾ تقيـ كمي

لمميارات القتالية بفضؿ االستمارة التي اعدىا الباحثاف.

 2-4عرض نتائج ارتباط االجهاد الذهني (تردد االندماج (VFمع مهارة الضربة المستقيمة االمامية
(كزاميزوكي) والضربة المستقيمة المعاكسة (كياكي زوكي) وتحميمها ومناقشتها.

جدول ()2
نتائج ارتباط االجياد الذىني (تردد االندماج (VFمع ميارة الضربة المستقيمة االمامية (كزاميزوكي) والضربة
المستقيمة المعاكسة (كياكي زوكي)
ت
1
2

الميارات
الضربةالمستقيمة االمامية
(كزاميزوكي)
والضربة المستقيمة المعاكسة
(كياكي زوكي)

 - 1هدى مجيل عبد الغين  :مصدر سبق ذكره  ,2011 ,ص .59

االجياد الذىني

نسبة الخطأ

الداللة

0.798 -

0.00

معنوي

0.795 -

0.00

معنوي

(تردد االندماج) ))VF

يبيف مف الجدوؿ (  )3اف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف االجياد الذىني تردد االندماج-

 VFوالضربة

المستقيمة االمامية كاف ( )0.798 -وبنسبة خطاء (  ,)0.00بينما كانت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف

االجياد الذىني تردد االندماج VF-والضربة المستقيمة المعاكسة( )0.795-وبنسبة خطاء ( ,)0.00وىذا يدؿ
عمى وجود عالقة ارتباطية عكسية بينيما.

نالحظ مف الجدوؿ (  )2اف ىناؾ عالقة ارتباطية عكسية بيف االجياد الذىني تردد االندماج VF-وبيف كؿ مف

الضربة المستقيمة االمامية والضربة المستقيمة المعاكسة اي كمما زاد االجياد الذىني قؿ مستوى االداء

المياري ,ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ الى أف زخـ العمؿ والتدريب والضغوط النفسية يؤدي الى ظيور أعراض
االجياد الذىني الذي يحصؿ عبر المنبيات الكثيرة والمتباينة والمتداخمة والذي يظير معوقاً ومعرقالً لألداء

بتعطيؿ العمؿ وكثرة االخطاء أثناء مزاولة النشاط الذىني وىي عقبة تحوؿ دوف االستمرار بو والتي فييا يحدث

التوقؼ عند نقطة معينة في مجرى النشاط الذىني مع تكرار ىذه النقطة مرات عديدة قبؿ التمكف مف والى

النقطة التالية في مجرى النشاط العقمي ,وأف أنجاز أي عمؿ يحتاج الى أنقباض عدد مف العضالت في موضع
ما مف مواضع الجسـ ألداء حركة معينة ,فكؿ حركة تعتمد عمى تقصير وتطويؿ العضالت ألدائيا ,وكؿ
عضمة يغذييا مجموعة مزدوجة مف االعصاب ,أحداىما تحمؿ الرسائؿ الحركية الى العضمة واالخرى تحمؿ

االحساسات مف العضمة الى النخاع الشوكي ومف ثـ الدماغ وىذا النشاط يسري في العصب عمى ىيئة موجات
كيربائية ,واالفراط في ىذا النشاط يسبب أجياد ذىني وكذلؾ توتر بسبب زيادة االيعازات العصبية المرسمة مف

الدماغ ,وىذا التفريغ العصبي يؤدي الى أنقباض عضمي زائد عف حاجة الرياضيمو ,ىذا التوتر يعني فشؿ

الرياضي في أف يسترخي في الوقت الذي يتعيف عميو أف يدخر طاقتو لتوزيعيا عمى زمف التمريف أو المنافسة,
في الوقت الذي يتطمب مف العب الكاراتية السيطرة عمى ضربتو في التسجيؿ الف الضرب مع الممس القوي

يعتبرخطاء يحاسب عميو حسب قانوف لعبة الكاراتية ,وىذا ماأكدتو (أيماف حمد شياب,

" )2013لكي تصبح

االحاسيس والمشاعر مالئمة ولكي يصبح الرياضي قاد اًر تيدئة نفسو مف القمؽ وسرعة االستثارة ويتحمؿ نتائج

الخطاء أو الفشؿ ,فاف ذلؾ يتطمب قدرة عمى الوعي بالذات ثـ أدارة االنفعاالت وتحويميا الى انفعاالت أيجابية
ويخفض القمؽ والتوتر واالجياد العقمي ثـ يمارس رياضتو بفاعمية ,أما أف يفتقر الى ىذه القدرة يظؿ بخالؼ

مستمر مع نفسو ويعاني مف الفشؿ المتكرر"(.)1

 3-4عرض نتائج ارتباط االجهاد الذهني (تردد الومضات(FFمع مهارة الضربة المستقيمة االمامية
(كزاميزوكي) والضربة المستقيمة المعاكسة (كياكي زوكي) وتحميمها ومناقشتها.
جدول ()3

نتائج ارتباط االجهاد الذهني (تردد الومضات(FFمع مهارة الضربة المستقيمة االمامية (كزاميزوكي) والضربة
المستقيمة المعاكسة (كياكي زوكي)

 - 1أميان محد شهاب  :علم نفس التعلم والتدريب الرياضي  ,مطبعة دار احلروف ,بغداد ,العراق,2013 ,ص .285

االجياد الذىني
الميارات

ت

(تردد الومضات)

نسبة الخطأ

الداللة

))FF
1
2

الضربة المستقيمة االمامية
(كزاميزوكي)
والضربة المستقيمة المعاكسة
(كياكي زوكي)

0.843 -

0.00

معنوي

0.814 -

0.00

معنوي

يبيف مف الجدوؿ (  )3اف قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف االجياد الذىني تردد الومضات-

 FFوالضربة

المستقيمة االمامية كاف ( )0.843 -وبنسبة خطاء (  ,)0.00بينما كانت قيمة معامؿ االرتباط بيرسوف بيف
االجياد الذىني تردد الومضات FF -والضربة المستقيمة المعاكسة ( )0.814 -وبنسبة خطاء (  ,)0.00وىذا
يدؿ عمى وجود عالقة ارتباطية عكسية بينيما.

نالحظ مف الجدوؿ ( )3اف ىناؾ عالقة ارتباطية عكسية بيف االجياد الذىني تردد الومضاتFF-وبيف كؿ مف

الضربة المستقيمة االمامية والضربة المستقيمة المعاكسة ,ويعزو الباحثاف سبب ذلؾ الى أف أستمرار االجياد

الذىني يجعؿ العضالت متشنجة ويؤدي ذلؾ الى توترىا ,وبعد ذلؾ يعمؿ عمى عكس النتيجة المطموبة ,ويظير
عمى العب الكاراتيةالمجيد ذىنياً ضعؼ في الذاكرة وضعؼ التركيز وظيور أفكار يصعب السيطرة عمييا

وكذلؾ عدـ االطمئناف لمناس وعدـ الثقة باألصدقاء والشعور بالتعب المزمف رغـ بذؿ جيد بدني ,ىذه االثار

تعود بشكؿ سمبي عمى نتيجة االداء ,الف المسيطر والموجو الرئيسي لمحركة ىو الدماغ فاذا اصبح ىناؾ خمؿ

فيو سيمتد الخمؿ بصورة عكسية عمى اداء الحركات الميارية ,وىو ماأكده ( ")1992,Noth,Jالجياز العصبي
يرسؿ استثارة أو حافز لمجياز العضمي عف طريؽ الوحدة المحركة إلخراج سمسمة مف الحركات التي تؤدي إلى

انجاز الميارة المطموبة ومف ثـ تحقيؽ ىدؼ الحركة ,واف آلية السيطرة العصبية التي تتحكـ بالحركة ىي

الجياز الحركي المركزي الذي يسيطر عمى الحركة التي تـ تعمميا واتقانيا ويوجو العضالت(.)1

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

 -1اف درجات االجياد الذىني لالعبي الكاراتية فئة المتقدميف في محافظة البصرة تراوحت بيف (
.HZ

)38-34

 -2اف مستوى االداء المياري لميارتي الضربة المستقيمة االمامية والمستقيمة العكسية لالعبي الكاراتية فئة
المتقدميف في محافظة تراوحت بيف ( )35-34درجة عمى استمارة التقويـ.

1-Noth, J. Cortical and Peripheral control, In.; Strength and Power in Sport, Komi, P. V. (Ed.) Blackwell
Scientific publications. Oxford, (1992), chapter 2.A. pp 9-20.

 -3ىناؾ عالقة ارتباط عكسي بف االجياد الذىني وميارتي الضربة المستقيمة االمامية والمستقيمة العكسية,
كمما زاد االجياد الذىني قؿ مستوى االداء لميارتي الضربة المستقيمة االمامية والمستقيمةالعكسية وبالعكس.

 2-5التوصيات :

 -1اعتماد درجات االجياد الذىني كمستوى مع مستوى االداء المياري لميارتي الضربة المستقيمة االمامية
والمستقيمة العكسية.

 -2االىتماـ بالجانب النفسي لالعبي الكاراتية فئة المتقدميف عمى اعتباره جزء مكمؿ لمخطة التدريبية وجانب
ميـ مف ىرـ التدريب فضالً عف الجانبيف البدني والمياري.

-3اجراء بحوث مشابية عمى فعاليات رياضية اخرى.
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ممحق ()1

يبين أستمارة تقيم مستوى االداء المهارات االساسية لبعض حركات الكاراتية لفعالية القتال
ميارة الكزامي زوكي
ت
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المجموع الكمي لدرجات التقييـ
ميارة الكياكي زوكي
ت
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