
 م52/25/5122- 52            والسالم للتنمية طريق والبدني الرياضي النشاط-شعار تحث – البدنية التربية لكلية األول الدولي العلمي المؤتمر

  
 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   117 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

الحركية وتقدير الذات المهارية وعالقتهما بدقة أداء المهارات الدفاعية  االستجابةسرعة 

 الكاراتيه والهجومية برياضة

                 حمص*محسن محمد                                                               

 **محمد عاصم                                                   

 علي الكراتي الشاذلي عبد القادر***

  المقدمة:
ت لاالحا ت الهجومية إلىالاالح نتقال منت الكثيرة واملتغيرة اذ يتم لاالاباملواقف والحا رياضة الكاراتيه تتميز        

االدفاعية 
 
البدنية والحركية  )مكتمل الجوانب من حيث الجوانب  وبالعكس بسرعة عالية مما يتطلب إعدادا

، مثللاا السيطرة على مهاراته الهجومية والدفاعية في امللعب والتصرف فيها بالشكل عب منللاتمكن ا (والنفسية

ستعداد يفرض على اللعب التكيف ولاا ذير الميقاع السريع لاالايتميز با رياضة الكاراتيهداء في إذ أن طبيعة لاا

سيما لاومهارية وعقلية تتناسب مع املتغيرات التي تشهدها املباريات  لتلك املواقف ومنها قدرات بدنية وحركية

ا(El Ashker, 2012, p. 2) واملقاربة النتائج . الحاسمة منها

لعاب تخلو منها أي لعبة أو فعالية رياضية وتختلف لا لاستجابة الحركية من القدرات املهمة التي وتعد سرعة لاا     

لعاب والفعاليات فيما بينها بمدى احتياجها لها حسب املتطلبات املهارية أي لعبة أو فعالية رياضية وتختلف لا

لثابت والتغيير داء غير االتي تتميز بطبيعتها لاا لعابوالخططية لكل لعبة أو فعالية وتظهر أهميتها في الكثير من لا

ا(98، صفحة 0222)عويد، رياضة الكاراتيه لعاب هي السريع لظروف املنافسة ومن هذه لا

اإلارادة قوة خلل من عنه يعبر الرياض ي،إذ املجال خاصة أهمية ذا تعد الجانب النفس ي دراسة وان

 ازلانج في يؤثر لاداء مما تطوير في يفيد منها ولايجابي السلبي على والتعرف للعب املسؤولية وتحمل

ا والتفوق،ويعد)مفهوم
 
 ردالف يدرك كعملية الشخصية،أي نفسه وخبرته عن الفرد فكرة يعكس الذات(إتجاها

 لفردا يكونه الذي املفهوم هو الذات تقدير أن لانفعالي،كما النحو لها على ويستجيب شخصية حقائق وخللها

 من استجاباتيتض التي لانفعالي إلادراكي التنظيم هو أو لآلخرين بالنسبة والتأثر للتأثير كونه مصدر نفسه عن

ا الثقةفي إلى يفتقر سلبي ذات مفهوم لديه الذي الفرد أن ككل،إذ نفسه نحو الفرد
 
 لوكهس أن قدراته،متوقعا

، صفحة 9888)ساكوف،  .النجاح يمكن ل انه على افتراض ويعمل منخفض سيكونا أدائه ومستوىا الخاص

ا(91

 لعبي الحاصلين علي لدى الذات املهارية وتقدير الحركية لاستجابة سرعة لدراسة البحث أهمية تكمن هنا ومن

ابرياضة الكاراتيه  الدفاعية و الهجومية  املهارات أداء دقة وبين منهما كل بين العلقة ( دان 9الحزام لاسود )

ا-:البحث مشكلة -
 ملهاراتا إتقان الطالب من يتطلب إذ التعليمة و التدريبية ، العملية في الجوانب الهامة أحد رياضة الكاراتيه  تعد

االدفاعية و الهجومية  املهارات هي املهارات هذه الرياضة  ومن لهذه لاساسية

 الحركية لاستجابة هي سرعة القدرات هذه ومن عدة وحركية بدنية قدرات أو صفات إلى أدائها عند تحتاج التي

 تنفيذ يف متميزة مكانة تمثل أدائه،إذ مستوىا في الكاراتيه  بالتقدم للعب تسمح التي القدرات أهم من تعد التي

 صاحبها وما هال القانونية القواعد في والتغيرات التعديلت الدفاعي والهجومي برياضة الكاراتيه نتيجة املهاريا لاداء

 السمات الحالت أو من الذات تقدير يعد كما املفاجئ، والتغير بالسرعة اتسم الذي اللعب في إيقاع تغير من
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ا يزداد خبرات جديدة الطالب فاكتساب املهارات، تلك مثل لاداء في املهمة النفسية
 
 إتقانهب بالنفس وثقة أمنا

لدفاعية، ا مهاراته أو حركاته في التحكم على وقدرته وتحريك جسمه الكاراتيه برياضة الهجومية الدفاعية املهارات

 اراتامله أداء عند الحركية لاستجابة سرعة في ضعف واضح وجود متابعة الباحثان لحظتنا خلل والهجومية ومن

 عزم ذال الطالب، لذات جيد غير يكونا قد تقدير يعطي مما اللعب في حالة تطبيقها أثناء في الهجومية و الدفاعية 

 ةالدفاعي بعض املهارات أداء دقة وبين الذات وتقدير الحركية لاستجابة سرعة بين العلقة معرفة الباحثان

ا.الكاراتيه برياضة والهجومية

 -:إلى البحث يهدف-:البحث أهداف -
 برياضة والهجومية املهارات الدفاعية بعض أداء ودقة الذات وتقدير الحركية لاستجابة سرعة على التعرف-

ا.الكاراتيه

 برياضة والهجومية املهارات الدفاعية أداء ودقة الحركية لاستجابة سرعة بين العلقة طبيعة على التعرف-

ا.الكاراتيه

ا اراتيهالك برياضة والهجومية الدفاعية الدفاعية املهارات أداء ودقة الذات تقدير بين العلقة طبيعة على التعرف-

ا.الذات املهارية وتقدير الحركية لاستجابة سرعة بين العلقة طبيعة على التعرف -

 :البحث فروض
 املهارات أداء الحركية ودقة لاستجابة سرعة بين إحصائية دللة ذات معنوية ارتباط علقة توجد  -9

ا.الكاراتيه برياضة والهجومية الدفاعية

 الدفاعية أداء املهارات ودقة الذات تقدير بين إحصائية دللة ذات معنوية ارتباط علقة توجد  -0

ا.الكاراتيه برياضة والهجومية

 .ةاملهاري الذات الحركية وتقدير لاستجابة سرعة بين إحصائية دللة ذات معنوية ارتباط علقة توجد  -3

 :البحث مجاالت

ا( 9اللعبين الحاصلين علي الحزام لاسود دان )-:البشري المجال -

 39/6/0299الي  9/6/0299في الفترة من -:الزماني المجال  -

 كفرالشيخ  بمحافظة  للكاراتيه كفرالشيخ بمنطقة -:المكاني المجال -

 
 اآلطار النظري و الدراسات السابقة  -2 

 بينها يماف لانشطة وتختلف نشاط رياض ي أي منها يخلو ل التي املهمة القدرات من الحركية لاستجابة سرعة تعد

 تتميز لتيا لالعاب من كثير في أهميتها وتظهر نشاط لكل املهارية والخططية املتطلبات حسب لها احتياجها بمدى

 جابةلاست تعريف سرعة حولا آلاراء اختلفت وقد املنافسة لظروف السريع والتغيير الثابت لاداء غير بطبيعة

اوأقسامها الحركية

 الفترة  نممك زمن أقل في معين ملثر الحركية التلبية على الفرد قدرة بأنها يعرفها عصام الدين عبد الخالق : 

 الجهاز يةوقابل العصبي الجهاز إيعازات على ذلك ويعتمد وقت بأقصر املناسبة الكاملة وإلاجابة إلاثارة بين الواقعة

ا(31، صفحة 9881)الخالق،  التنفيذ في العضلي
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 والكبيرة الصغيرة لاحداث في الرياضيين نجاح يعزىا أن (: Toshio Tanaka理事長(2017 )تاناكا توشيو يؤكد

 ختلفا وجود مع فقط منافس على يفوزا رياض ي أن تشهد عندما لاستجابة وقت يتجلى أهمية. لاستجابة وقت إلى

ا(理事長, 2017, pp. 21-25) ) الحركة وقت أو سرعة لاستجابة  وقت في الثانية من جزء

 بين الربط: لاستجابة تعني سرعة أن:  (0220) رضوان الدين نصر ومحمد ، عالوي حسن محمد ويشير

 إتمام من ولانتهاء املنبه حدوث بين ما ينقض ي الذي الكلي الزمن عن عبارة أنها أي الحركة وزمن الرجع زمن

ا(091، صفحة 0220)رضوان، . العمل أو الحركة

 -:أهمها من الحركية لاستجابة سرعة في تؤثر عوامل انه يوجد  يشير ساكوف 

 .املثير وقوة البدء إشارة تأثير -3        .لاستعداد  -  0  .                                              والجنس العمر  -9

اوالتعب والتدريب التغذية -6               .املثيرة املستقبلت عدد تأثير  -1

 الحركي،أي لاداء وزمن الفعل زمن رد مجموع هي الحركية لاستجابة سرعة الباحثان بان يرىا تقدم ما خلل ومن

االحركي. لاداء من لانتهاء لحظة إلى العصبية املراكز إلى املثير ووصوله ظهورا لحظة منذ يستغرقا الذي الزمن أنها

 -:رياضة الكاراتيه في الحركية االستجابة سرعة أهمية
 ومفاجئة سريعة ملواقف يتعرض الذيالكاراتيه  لعب لدى املهمة املتطلبات من الحركية لاستجابة سرعة تعد

 سريعة استجابات اللعبين من يتطلب مما والهجومية الدفاعية الخطط تطبيق خلل لتعقيد ومختلفة متعددة

 وفق على لاستجابة إكمال مع اللعبة هذه في اللعب أو الركلت و الضربات  تمثله والذي املثير ظهورا عند

 املناسب الوقت في صحيحة حركية استجابة سرعة امتلك اللعب من يتطلب لذلك وقانونها، اللعبة متطلبات

ا(9، صفحة 0229)الوشاحي،  املختلفة، املواقف مع تتلئم

 -:الذات تقدير مفهوم
 ديناميكية فهم في أهمية خاصة من له ملا الشخصية بناء في لاساس :الحجر النفس الذات مفهوم يعد

 نظرتهم في منفردين ويجعلهم بينهم فيما املتعلمون يختلفونا يجعل الذي فهو ، الذهني وتوافقه الشخص

ا(39، صفحة 0291)قواسمة،  حولهم الذي للعالم

 الحياة عند مراجل ويتطورا يكونا الذات مفهوم (أن الحيلة محمود زهران ،محمد كل من )ماجد أكد وقد

ا يبدأ بالذات والوعي فيها، خبراته ويمارس املتعلم التي يعيشها
 
 على ،ويصبح. ئتهبي املتعلم مع تفاعل عند بطيئا

 ويصبح ارلاستقرا في زيادة إلى ويؤدي النمو في وأن التقدم املتأخرة الطفولة منذ الحياة في لاستقرار من درجة

اوهي الذات لتقدير عدة إبعاد توجد ،و. للتغير أكثر مقارنه نفسه عن املتعلم مفهوم

ا      .البدنية الذات- 1    . إلادراكية الذات-3   .الذات تقبل -0       .الواقعية الذات-9

ا.نقد الذات-8. لاجتماعية الذات-9. لاسرية الذات-7. الشخصية الذات-6. الذات لاخلقية -1  

 رياضة الكاراتيه : في الدفاعية و الهجومية  المهارات -
 للتجاهات ملفاجئا و السريع املستمر بالتغيير تتميز والتي التنافسيه القتاليه الرياضات من الكاراتيه رياضه

 على لعبال يكونا ان يتطلب مما املفاجئه الظروف خلل من تظهر التي املتغيره اللعب مواقف في املختلفه

 والهجوميه الدفاعيه لاساليب استخدام خلل من وذلك الخاصه البدنيه القدرات امتلك من عاليه درجه

 باراةامل ثواني اغلب في الديناميكي العمل عليها يغلب أساليب وجميعهم القدمين تحركات الى بالضافه

 (22)أرباب.، صفحة 
  الهجومية المهارات:  اوالا 
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ا اكثراملهارات املركبة الهجومية املهارات
 
وواجب  هدف من أكثر بتحقيق املهارات تلك وتتميز وأهمية تعقيدا

 كاتهالحرا الطبيعى مدى التتابع على املركبة الهجومية املهارات اداء فاعلية ويتوقف ، واحد وقت فى حركى

 كل ان ةملحظ مع عليها قبل والتدريب من لها سبق التخطيط والتى متنوعة متصلة سلسلة فى واتجاهاتها

 ولختيار املهارات التالية املهارة تسديد من يتمكن حتى املنافس عند ثغرة ان تفتح يجب هجومية مهارة

ا:  كالتالى وهى شروط عدة املركبة الهجومية

ا املستخدمة املهارات بين وتناسق ترابط هناك يكونا أن - 9

ا لاولى املهارة نهاية تكونا أن يجب - 0
 
ا وضعا

 
االتالية للمهارة تمهيديا

 املهارة هدف غير لاولى املهارة هدف يكونا بحيث الواحدة الهجمة اثناء املهارات استخدام فى التنوع - 3

ا الثانية

 نافسامل على ارباك كبير تأثير من لها ملا الهجمات اثناء لاشىبراى التوازنا إخلل حركات من لاستفادة - 1

ا اللعب سيطرة تحت ووضعة

ا التردد عدم مع املهارات تتابع فى السليم والتوقيت لايقاع - 1

 :  الكاراتيه  لالعبى الهجوم فاعلية على المؤثرة العوامل

ا السليم التوقيت - 2

ا املهارىا لاداء سرعة - 0

ا الجيد الخططى التصرف - 3

ا املنافسة املسافة - 1

ا الصحيح الفنى لاداء - 1

ا الهدف فى اصابة الدقة - 6

ا واملنافس اللعب بين املسافة تعديل على السيطرة - 7

ا والدفاع الهجوم بعد اللعب من إلايجابية املتابعة - 9

ا(Frederick L. Hobusch, 2017, pp. 2-6) البساط على باملكان للعب الدقيق لاحساس - 8

امن المهارات الهجومية ) كزامي زوكي ، أوي زوكي ، ماي جيري ، مواشي جيري( 
 ومؤثرة قوية  ضربة وهى اللعب بها يقوم  هجومية مهارة عن عبارة :   هى مهارة كزامي زوكي -أ

 لجودانا منطقة)  الوجة فى واملؤثر القويا بمفعولها الحركة هذه وتتميز الرجل مع اليد بمساواة وتنفذ

  (03، صفحة 0296)عاصم، ( 

وسريعة من  خاطفة لكمة وهي اللعب بها يقوم  هجومية مهارة عن عبارة هىزوكي :  مهارة أوي -ب

 (22، صفحة 2122)عاصم،  التقدم باليد و الرجل

 ترفع الصدر و البطن منطقة في بالرجل تؤدي هجومية مهارة عن عبارة هي مهارة ماي جيري : -ت

 علي ويجب بسرعة لامام الي وتضرب مرتفعة القدم واصابع  الصدر امام وبسرعة عاليا الركبة

 ةوبقوا بسرعة للخلف القدم سحب مراعاة يجب ولكن الركلة وصولا علي فقط التركيز عدم اللعب

 (22، صفحة 2122)عاصم، 
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 هو البداية وضع يكونا ان ويجب هلل نصف وضع من تركل أن يجبمهارة مواشي جيري:  -ث

 ملعدةا منطقة في الخصم وتركل الجانب ومن لعلي الركبة وترفع(  داتش ي زنكوتسو)  لامامي الوضع

 بطريقة بالجانب الخصم تواجه لنها وقوية سريعة الدائرية الركلة.  وغيرها الصدر او الوجه او

 (22، صفحة 2122)عاصم،  بها التنبؤ صعوبة الي يؤدي مما جانبية

 ثانياا المهارات الدفاعية 
 اعتمادوا اللعب في خلل تكرارها من والصعبة املهمة املهارات من رياضة الكاراتيه  في الدفاعية املهارات تعد

 لعضليةا القوة في البدنية املكونات من متطلباتها وكذلك دقة الهجوم أو الدفاع حالت في سواء عليها اللعب

التحكم  على والقدرة الفعل رد وسرعة واملرونة الحركية والسرعة والتوازناوالتركيز  الفعل رد وقدرات

ا(NAKAYAMA, 2006, p. 58) الدفاعية املهارات وتشمل الكرة إنقاذ في والشجاعة

 (  شوتو اوكي ، أجي اوكي ، هيدراي جيدان براي)  الهجومية المهارات من

(  أسفل إلى أعلى)  من اللعب بها يقوم دفاعية مهارة عن عبارة هىمهارة هداري جيدان براي :  -أ

ا(91، صفحة 0296)عاصم،  . السفلى الدفاع مسمى عليها ويطلق

 عليها ويطلق(  أعلى إلى أسفل)  من اللعب بها يقوم دفاعية مهارة عن عبارة مهارة أجي أوكي: -ب

 ملنطقة املوجهة  املختلفية اللكمات ضد الدفاع فى اللعب يستخدمها . العلوىا الدفاع مسمى

، 0296)عاصم،  . الساعد بإستخدام  اللكمات ضد الدفاع فى تستخدم ( . الوجة)  الجودان

 (91صفحة 

 عليها ويطلق(  اليد بسيف)  اللعب بها يقوم  دفاعية مهارة عن عبارة هى مهارة شوتو أوكي : -ت

 ضد الدفاع فى اللعب يستخدمها.  اليد بسيف الهجوم أو اليد بسيف املتوسط الدفاع مسمى

، 0296)عاصم،  ( والوجة والصدر البطن) الجودان أ الشودان ملنطقة املوجهة  املختلفىة اللكمات

 (97صفحة 

 الدراسات السابقة   -
 أوالا: الدراسات العربية 

 متازةامل الدرجة أندية لدى لعبي املهارية والذات لانفعالية لاستجابة واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 لعبين دىل املهارية والذات لانفعالية لاستجابة العلقة بين طبيعة على التعرف عن الطائرة،فضل بالكرة

 ائرالط للكرة املمتازة الدرجة أندية لعبي من عينة على البحث الطائرة واجريا للكرة املمتازة الدرجة أندية

 باحثاستعمل ال كما لارتباطية املتبادلة العلقات بأسلوب الوصفي املنهج الباحث استعمل للموسم وقد

 تماراتاس بتوزيع اذ قام لانفعالية لاستجابة ومقياس الطائرة الكرة للعبي املهارية الذات مفهوم مقياس

 ساسيةلاا البحث عينة على استمارات املقياسين بتوزيع قام إذ لانفعالية لاستجابة ومقياس الطائرة الكرة

 فعاليةلان لاستجابة ظهورا هي فكانت الدراسة ،أما استنتاجات الضرورية إلاحصائية املعالجات بأجراء قام إذ

بثلث  اريةامله الذات وجود وكذلك)  انفعالية استجابة(  مؤشرات بثلثة للكرة الطائرة املمتاز الدورا لعبي على

 هوراظ إلى اللعب توصل مهارية كما وذات عالية مهارية ذات الطائرة للكرة املمتاز الدوري لعبي لدى مؤشرات

ا.الطائرة بالكرة املمتاز للعب الدوري املهارية الذات واقع في معنوية فروق

 أجراءات البحث
 منهج البحث 
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 الوصفي نهجالبحث،فامل  طبيعةمشكلة مللئمة لارتباطية العلقات بأسلوب الوصفي الباحثان املنهج استعمل

ا بوصفها ويهتم في الواقع توجد كما الظاهرة أو الواقع دراسة على"يعتمد
 

ا وصف
 
اتعب عنها ويعبر دقيقا

 
ا يرا

 
 كيفيا

ا
 
 ةعوامل مرتبط عدة اكتشاف تحاولا سببية غير دراسة" فهي العلقات لارتباطية ،أما دراسة  كمي وتعبيرا

ا".اثر وأ سبب تأسيس إلى دون الحاجة من باملشكلة ارتباط لها التي العوامل على والتعرف البحث بمشكلة

 -:وعينته البحث مجتمع

ا( 9) دان لاسود الحزام علي الحاصلين اللعبين البحث مجتمع الباحثانحدد 

دهم عد كفر الشيخ والبالغ للكاراتيه ملحافظة كفر الشيخبمنطقة  39/6/0299 الي 9/6/0299 من الفترة في

(12  )

 لعب

ا ، استطلعية كعينة  تلميذ(92) باختيار

 مجتمع لتمثيل مناسبة نسبة وهي (% 19.98)البحث  لعينة املئوية النسبة وبهذا بلغت العشوائية بالطريقة

ا
 
ا البحث تمثيل

 
 ( 9)الجدول رقم  في مبين هو وصادقا وكما حقيقيا

ا(9جدول)

 وعينته البحث مجتمع مواصفات يبين
 

 تجانس عينة البحث 
 و العمر التدريبي تجانس عينة البحث فى متغيرات العمر والطول والوزن 

 ( 2جدول )

 (04يوضح تجانس عينة البحث فى متغيرات العمر والطول والوزن)ن=

 المتغيرات
وحده 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 االلتواء التفلطح الوسيط

ا-2.999ا-2.798ا*8.901ا9.716ا8.901 سنه العمر
ا2.901ا-2.9017ا*9.3922ا2.919ا9.391 سم الطول
ا2.078ا-2.191ا*3.922ا2.713ا37.922 كجم الوزن

ا2.913ا2.696ا8.222ا9.101ا8.333 سنه العمر التدريبي

  9+   بين تقع جميعها وأن( 2.913 ،-2.999) بين تنحصر لالتواء معامل قيم أن: (0) جدول من يتضح

ا املنحنى محورا حولا البيانات تماثل الى يشير ما وهو
 
 لمعام قيم جميع أن الجدولا من يتضح كما ، تقريبا

 أن على يدل مما  3+  بين أنحصرت القيم هذه وأن( 2.696-:2.9017 -) بين تراوحت البحث لعينة التفلطح

 يشير مام التدريبي العمر و  الوزن الطولا العمر متغيرات فى لاعتدالى املنحنى تحت تقع العينة أفراد جميع

ااملختارة. املتغيرات فى البحث عينة أفراد تجانس الى

 :البحث في المستعملة واألجهزة واألدوات الوسائل

 -:البحثية الوسائل-
اولاجنبية العربية واملراجع آلاتية)املصادر البحثية الباحثان بالوسائل استعان

 العينة الكلية استطالعيةعينة  عينة تجريبية البيان

 04 04 04 العدد

 %044 %04 %04 النسبة
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ا.والقياس( ولاختبارات وامللحظة. * الشخصية واملقابلت

ا-:البحث في المستعملة واألجهزة األدوات -

اآلاتية جهاز الكتروني )الشاخص لالكتروني (  ولاجهزة الباحثان باألدوات استعان

 :البحث إجراءات
 برياضة الكاراتيه  المهارية الذات مقياس اختيار

 على ومستعمل مقنن مقياس وهو ،  محمد عاصم  الباحث من املعد املهارية الذات مقياس اعتماد تم

( 92( فقرات للمهارات الهجومية ، )92فقرة  مقسمه  )(02) من القياس ويكونا نفسها العينة مواصفات

 الخبراء السادة بعض مع الشخصية قابلتامل من الباحثان مجموعة أجريا فقرات للمهارات الدفاعية 

 حسب إلاجابة وتكونا الدفاعي و الهجومي برياضة الكاراتيه  لاداء في املهارية الذات لقياس  واملختصين

                                                                                 ،دائمااأحيانا ،نادرا، أبدا (وهي بدائل خمسة من تكونا التي البدائل

ا(9ملحق رقم ) 

 -:الحركية االستجابة سرعة اختبار
 نم العديد على لاطلع وبعد البحث قيد البحث عينة أفراد لدى الحركية لاستجابة سرعة قياس اجل من

 يقيس سابقة،وهو بحوث في ومستعمل مقنن الباحثان باختبار استعان العلقة ذات والبحوث الصادر

  (0) رقم ملحق                            الكاراتيه. للعبي الحركية لاستجابة سرعة

ا:البحث قيد ولاختبارات املهارية الذات ملقياس العلمية لاسس

ا:البحث قيد ولاختبارات املقياس صدق -

 الصدق 
قام الباحثان بإيجاد صددددق املحتوي حيث عرض املقياس في صدددورته لاولية ، و جاء ملحظات و أراء الخبراء 

مؤكدة لواقع العبارات التي تضددمنتها املقياس في جوانبها الرئيسددية ،و قد قام الباحث بتعديل بعض العبارات 

 لراء الخبراء بما
 
ايضمن وضوحها و صلحيتها وفقا

( 92بعينه عددها ) بالستعانةقام الباحثان بإيجاد معامل الصدق للمقياس املستخدم ، حيث قام الباحث 

( سددنة على ذلك النوع من الصدددق 90تلميذ من مجتمع البحث ولكن خارج العينة لاسدداسددية للبحث تحت )

متغيرات البحث وطبقت للعبارات ولاختبارات املسدددددددتخدمة على املجموعه فى نفس التوقيت  للتمييز بينهما فى

( يوضححح أن معامل الصحححدق للمقياس المسحححتخدم 1والجدول )م( ، 7/6/0299وفى نفس الظروف يوم )

 .التواليعلى 
 

 (4جدول )

 04ن=معامل الصدق   للمجموعتين املميزة و الغير مميزة 

 األداءجهة  المتغيرات
 الغير مميزة المميزة

 قيمة ت
معامل 
 ع± س   ع± س   الصدق

  سرعة االستجابة

 المهارات الهجومية 
.5.5 75.0 0547 7540 04504** 75.0 

 المهارات الدفاعية 
4540 75.4 4504 7507 5.540** 7507 
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  الذات المهارية

  الهجومية المهارات
.5.0 75.0 054. 7545 0454.** 7500 

  الدفاعية المهارات
0504 750. 05.0 7507 54504** 7500 

ا12=   91ودرجة حرية  2.21قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

 وغير املميزة املجموعتين بين( 2.87: 2.72)  بين أنحصددددرت املحسددددوبة ت قيمة أن: (1) جدول من يتضحححح

 على يدل مما لاختبارات في( 2.21) معنوية مسدددددددددتوىا عند الجدولية ت قيمة من أكبر قيمتها وكأنت املميزة

ا دالة فروق وجود
 
 يدل مام إلاختبارات فى املميزة املجموعة لصددالح املميزة وغير املميزة املجموعة بين إحصدائيا

ا.البحث قيد إلاختبارات صدق على

 الثبات -

 ثلثة ةزمنى قدرا بفاصددددددل تطبيقه إعادة ثم إلاختبار تطبيق بأسددددددلوب الثبات معامل الباحثان بإيجاد قام ثم

 الدراسدددددددددة اعليه طبقت والتى السدددددددددابقه بالعينة بالسدددددددددتعأنه الباحث قام ، والثانى لاولا التطبيقين بين أيام

 للبحث، لاسددددداسدددددية العينة خارج ولكن البحث مجتمع من تلميذ( 92) وعددها والثانية لاولى إلاسدددددتطلعية

 معامل حسدددددددددددداب وتم ،( م01/1/0297) يوم الثانى والقياس( م8/6/0299) يوم لاولا القياس أجرىا حيث

اوالثانى لاولا القياسين نتائج بين لبيرسونا إلارتباط

ا( يوضحان معامل الثبات للمقياس املستخدم على التوالي1والجدول )

 (.جدول )

                                                                                                      47ن=   معامل الثبات بمقياس الذات املهارية للمهارات الدفاعية و الهجومية برياضة الكاراتيه

 جهة األداء اإلختبارات
معامل  قيمة ت القياس الثاني القياس األول

  ع± س   ع± س   الثبات 

  االستجابة سرعة
 

  الهجومية المهارات
6903 0931 0900 0912 0901** 4900 

  الدفاعية المهارات
2960 0900 6903 0934 0906** 49.6 

  المهارية الذات
 

  الهجومية المهارات
6930 0912 69.0 0930 090.** 4906 

  الدفاعية المهارات
6900 090. 69.1 0900 0920** 49.2 

ا

ا2.727=  6ودرجة حرية  2.21قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 

 نبي الثبات معامل قيمة انحصرت حيث بين القياس لاول والثاني ارتباط( :أنه يوجد 1الجدول )يتضح من 

 يدل مما( 2.21) معنوية مستوىا عند الجدولية قيمتها من أكبر املحسوبة( ت)قيمة وجاءت( 2.89: 2.90)

ااملستخدم  املقياس واختبارات عبارات ثبات على

ا-إلاحصائية: الوسائل 

االباحثان الوسائل إلاحصائية آلاتية:استعمل 

االبسيط بيرسون( ارتباط معامل-. املعياريا لانحراف-. الحسابي الوسط-. املئوية )النسبة
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إيجاد العلقة بين كل سرعة لاستجابة الحركية وتقدير الذات بدقة أداء املهارات الهجومية و الدفاعية  

ا(  6في الجدول التالي رقم )  برياضة الكاراتيه

ا

ا

 (0)جدول رقم 

 الذات                                       وتقدير الحركية االستجابة سرعة كل بين العالقة االحصائية بينيوضح المعالجات 

المهارات 
الحركية 

 االساسية   
 جهة األداء 

الوسط 
 الحسابي

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

 التفلطح االلتواء
معامل 
االرتباط 
 لبيرسون 

مستوي 
 الداللة

 سرعة
 االستجابة

 

 المهارات
 2.21 **291. -0.03- 2.22 2.19 9.12 9.12 الهجومية
 المهارات
 الدفاعية

 

 الذات
 المهارية

 المهارات
 الهجومية

 المهارات 2.21 **291. 2.998 9.22 2.621 9.39 9.11
 الدفاعية

 2.700=  2.21مستوي الداللة 

 وهو 9 بين + تقع جميعها وأن( 9.22 ،2.22) بين تنحصددددر لالتواء معامل قيم أن التالي:يتضددددح من الجدول 

، املنحنى محورا حولا البيانات تماثل الى يشير ما
 
 تفلطحال معامل قيم جميع أن الجدولا من يتضح كما تقريبا

 أفراد جميع أن على يدل مما 3+  بين انحصدددرت القيم هذه وأن( 2.998: -0.03-) بين تراوحت البحث لعينة

فاعية والدالهجومية  لاسددددددددتجابة للمهاراتالخاصددددددددة بسددددددددرعة  متغيرات فى لاعتدالي املنحنى تحت تقع العينة

ط ان معامل لارتباط البسدددددددي .املختارة املتغيرات فى البحث عينة أفراد تجانس الى يشددددددير والذات املهارية مما

وهددذا يعني اندده معددامددل ارتبدداط طردي قوي  بددالتددالي توجود علقددة  %9وهي تقترب من  2.912=  )لبيرسددددددددددددددون (

 ةبرياضددددددد  الدفاعية و الهجومية املهارات أداء بدقة الذات وتقدير الحركية لاسدددددددتجابة ارتباطية بين سدددددددرعة

 الكاراتيه

 (5في الشكل البياني التالي يوضح ذلك رقم )
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سرعة االستجابة  الذات المهارية 
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عرض نتائج علقة لارتباط سرعة لاستجابة الحركية وتقدير الذات بدقة أداء املهارات الهجومية 

االكاراتيه لدى عينة البحث وتحليلها ومناقشتها. والدفاعية برياضة

 (0جدول)

 ةوالدفاعييبين قيمة معامل الارتباط سرعة الاستجابة الحركية وتقدير الذات بدقة أداء املهارات الهجومية 

 الكاراتيه برياضة

 

اجهة لاداءالاختبارات
 نوع الدللة املحسوبة) ت (قيمة

ا

 سرعة لاستجابة 

 

امعنويا 2.79 املهارات الهجومية

 معنوياا2.76 املهارات الدفاعية

ملهارات ا ودقة أداء الحركية لاستجابة سرعة لارتباط بين معامل قيم نتائج أن  .التالييتضح من الجدول 

 رعةس بين معامل لارتباط)ت(املحسوبة قيم أن النتائج أظهرت إذ البحث، عينة لدى الدفاعية الهجومية و 

 ( ،2.700،) الجدولية قيمتها من اكبر قيم وهي الهجومية والدفاعية   املهارات أداء ودقة الحركية لاسددتجابة

املهارات الهجومية و  أداء ودقة الحركية لاسددددددددددتجابة سددددددددددرعة بين معنوية ارتباط علقة على وجود يدل مما

 فتهمومعرا البحث لدى عينة الخبرة وجود إلى النتائج هذه الباحثان سبب وتعزوا البحث، عينة لدى الدفاعية

 أن إذ امللعب)البسدددددددداط( ، حالت من لكل حالة السددددددددريعة لاسددددددددتجابة من تؤهلهم التي السددددددددابقة للمعلومات

 عن الدفاع يف امللئمة املواقف اختيار يستطيعونا مما جعلهم السابقة باملعلومات تتأثر املناسدبة لاسدتجابة

 تاجيح فهو املهاجم و املدافع للعب ضدددرورية الحركية لاسدددتجابة سدددرعة" لن الفريق املنافس، لعب هجوم

 ابةلاسددتج سددرعة لارتباط بين علقة أن ،وكذلك." املنافس الفريق به سدديقوم ما وإدراك التحرك إلى سددرعة

 ويعزا السبب معنوية كانت(جيريا مواش ي ، جيريا ماي ، زوكي أويا ، زوكي كزامي)  الهجومية املهارات الحركية

ا يمتلك إعدادا الطالب لن املراكز بين لانتقال وسددرعة املهارة هذه تنفيذ سدهولة إلى
 
 ألداء دةجي ومهارة بدنيا

 التكيف إلى يحتاج فاللعب الصددددددددد حائط مهارة ألداء الضددددددددروريةالحركية  لاسددددددددتجابة فسددددددددرعة ، وتنفيذها

 كان حائط مهما لن اللعب تحرك سدددددددرعة على يعتمد وهذا املنافس به يقوم ما السدددددددريع ومراقبة والتحولا

 جيدان أن يؤدي هيدراي  مهاجم يسدددتطيع فهناك املهارىا لاداء من عالية درجة وعلى وفعال متكامل الصدددد

 أن اللعب الحركية استطاع لاستجابة سرعة زمن قصدر فكلما الطرقا بشدتى  اوكي شدوتو ، اوكي أجي ، براي

 رعةسدددد وتشددددكل ،. املنافس بها يقوم الخداع التي العاب لسدددديما املناسددددب الوقت في السددددليم بالتصددددرف يقوم

 نوحسدددد امللحظة بدقة تمتعه عن فضددددل للمهارات الهجومية و الدفاعية ، مهما عنصددددرا الحركية لاسددددتجابة
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 مهارات عمل يسددددددددتطيع الذي فاللعب الهجومية الضددددددددربة قوة الخوف من وعدم بالنفس والثقة التصددددددددرف

 عدم إلى ويؤد انتباهه ويشتت املهاجم الفريق على يؤثر مما لطريقة كثيرة نقاط على فسدوف يحصدل ناجحها

ا وإرباكه، تركيزه

املهارية ودقة أداء املهارات الهجومية و الدفاعية لدى عينة عرض نتائج علقة لارتباط بين تقدير الذات 

االبحث وتحليلها ومناقشتها.

 (0جدول) 

 يبين قيمة معامل الارتباط بين تقدير الذات املهارية ودقة أداء املهارات الهجومية و  الدفاعية

اجهة لاداءاإلاختبارات
 )ت(قيمة

 املحسوبة
 نوع الدللة
ا

 الذات املهارية 

 

امعنويا 2.68 املهارات الهجومية

 معنوياا2.70 املهارات الدفاعية

ا

اأداء ودقة املهارية الذات تقدير لارتباط)ت(بين معامل قيم نتائج : أنيتضح من الجدول التالي 

 املحسدددددددددوبة(ت)معامل لارتباط قيم أن النتائج أظهرت إذ البحث، عينة لدى الدفاعية املهارات الهجومية و

اجاءت الدفاعية املهارات أداء ودقة املهارية الذات تقدير بين

 تقدير بين معنوية ارتباط علقة على وجود يدل مما  2.21 ، الجدولية قيمتها من اكبر قيم (وهي2.700)

 ائجالنت هذه الباحثان سبب وتعزوا البحث، عينة الهجومية و الدفاعية لدى املهارات أداء ودقة املهارية الذات

 عند عليه هو مما اكبر يكونا لديهم الزمني العمر إلى بالضدددافة املهارات واملمارسدددة لهذه الخبرة من وجود إلى

لب يكونالط إن ساعد على الذي لامر واملعرفي العقلي النضج عامل ازدياد يعني وهذا الدراسية بقية املراحل

 مدويست إنجازاته يعزوا إذا كان الفرد" أن إذ الذات، تقدير على العالية القدرة الحاصلين علي الحزام لاسود 

ا الذات تقدير من مرتفعة الحالة درجة هذه في منه فيتوقع ذاته، من سلوكه تعزيزات
 
 صليح ل بآخر مقارنا

اا ل عنه يعجز ما تحقيق عن ،ويعجز يحقق ما يحقق أنه لعتقاده لذاته نتيجة لتقديره تعزيزات على
 
 عتمادا

ا بل وإمكانياته على قدرته
 
افرد بوصفه لذاته تقديره ويصبح الخارجية، العوامل على اعتمادا

 عرض نتائج عالقة الارتباط بين سرعة الاستجابة الحركية وتقدير الذات الهجومية و 

 املهارية لدى عينة البحث وتحليلها ومناقشتها5

 ( .جدول) 

اجهة لاداءاإلاختبارات
 )ت(قيمة

 املحسوبة

 نوع الدللة

ا

 تقدير الذات املهارية+ سرعة لاستجابة الحركية

 

امعنويا 2.79 املهارات الهجومية
 الدفاعية المهارات
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ا

اوتقدير الحركية لاستجابة لارتباط)ت(سرعة معامل قيم نتائج (8الجدول) يبين

 لذاتا تقدير بين معامل لارتباط)ت(املحسوبة قيمة أن النتائج أظهرت إذ البحث، عينة لدى املهارية الذات

 ذهه الباحثان سددددبب وتعزوا املتغيرين، بين هاذين معنوية ارتباط علقة وجود على يدل ( مما2.700) املهارية

 قيمة اذ نفسددددددده يعد الفرد أن هو املرتفع الذات تقدير أن إلى هاذين املتغيرين بين املعنوية لارتباط علقة

 ، وجهة نظره من آلاخرون إدراكها يتم ما وحسددب لذاته الفرد يضددعه تقييم هو الذات أن تقدير إذ وأهمية،

 التوازناب الشخصية تمد التي لاخرى، وهي النظم كل حولها تتجمع التي الشخصية مركز هي الذات كانت وملا

 التوازنا أشددددددددددكال أفضددددددددددل الذات تحقيق يعني ينشدددددددددددها الفرد، التي الغاية هو الذات تحقيق فإن والثبات،

 املتمثل البدني الجانب هو الجوانب هذه ومن الشددددددددددددخصددددددددددددية، لجميع جوانب املتجانس ولامتزاج والتكامل

العب أو املتعلم لدى توافرها لبد التي البدنية القدرات أهم من تعد التي لاستجابة الحركية بسرعة

ابة للسددددددددتج اللعب قدرة وهي بتنفيذه، للقيام الحركي الواجب لفهم سددددددددريع إدراك" هي  برياضددددددددة الكاراتيه 

اثم الدماغ قشرة إلى الحسية لاعصاب قبل من استلمها يتم والتي املحيط ملثيرات

 سرعة وتعتمد يمكن، ما املثيرات وبأسرع لهذه ولاستجابة الحركية لاعصاب طريق عن العضلت إلى ترسدل

ا. "لاستجابة بداية ولحظة املثير بين الزمنية هو الفترة الذي الفعل رد زمن على الحركية لاستجابة

 :والتوصيات االستنتاجات -

 :االستنتاجات -

ا.املهارية الذات تقدير من جيد بمقدار البحث عينة أفراد تمتع  -9

ا.قيد البحث الهجومية والدفاعية املهارات أداء دقة في بها بأس ل بمقادير البحث عينة أفراد تمتع -0

املهارات الهجومية و  أداء ودقة الحركية لاستجابة سرعة بين معنوية ارتباط علقة ظهورا -1

 .البحث عينة أفراد لدى برياضة الكاراتيه  الدفاعية

 الدفاعية و الهجومية املهارات أداء ودقة املهارية الذات تقدير بين معنوية ارتباط علقة ظهورا 2 -1

 .البحث عينة أفراد لدى  الكاراتيه برياضة

ااملهارية الذات وتقدير الحركية لاستجابة سرعة بين معنوية ارتباط علقة ظهورا -6

ا.البحث عينة أفراد لدى

ا-:التوصيات 

ا-:يأتي الباحثان بما توصي البحث النتائج ضوء في
االوحدات أثناء في الحركية لاستجابة سرعة بتطوير املدرسين اهتمام على التأكيد  -9

الدفاعية  الهجومية وا املهارات أداء دقة في املباشر لارتباط وذلك و التدريبية في رياضة الكاراتيه  التعليمية

ا.برياضة الكاراتيه 

االتهيئة وسائل خلل من للطلب املهارية الذات تقدير قيمة تدعيم على التأكيد -0
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ا.الهدف( ووضوح املسجلين، وتأييد الحيوية املتمثلة)لاحاديث النفسية

ابتطوير الخاص املهارية التمرينات إدخال في املادة مدرس على التأكيد ضرورة  -3

ا.التعليميةو التدريبية  الوحدات أثناء في الهجومية الدفاعية املهارات أداء دقة

 المراجع العربية :

قياس وتقويم لاستجابة الحركية للمهارات الدفاعية في كرة السلة باستخدام (. 0222انتصار عويد. ) - 9

ا.أطروحة. بغداد: كلية التربية الرياضية، جامعة بغدادتقنية الحاسوب وتحليل املباراة، 

ا.سرعة رد الفعل كدالة لإلعداد النفس ي املميز،. موسكو: دار الثقافة(. 9888ساكوف. ) - 0

التدريب الرياض ي بين النظرية و التطبيق . لاسكندرية: منشأة (. 9881عصام الدين عبد الخالق. ) -1

ااملعارف الطبعة لاولي.

الكرة الطائرة الحديثة مفتاح الوصول إلى املستوى العالمي. القاهرة: دار (. 0229الوشاحي. )عصام  -1

 الفكر العربي.

لاختبارات النفسية و املهارية في املجال (. 0220محمد حسن علوي ومحمد نصر الدين رضوان. ) -6

 الرياض ي. القاهرة: دار الفكر العربي. 

 .للنشردار ماهي  لاسكندرية: العملي.ومة التخطيط ومنظ الكاراتيه(. 0296محمد عاصم. ) -7

الفروق في مفهوم الذات لدى عينة من (. 0291يوسف قواسمة. ) الحيلة احمدمحمد محمود  -9

 .الثانيأبناء لامهات العاملت وغير العاملت في. لاردن: مجلة البحوث التربوية العدد 

شأة من لاسكندرية:لاساسية في رياضة الكاراتيه .  املبادئ(. 0229محمد مرسال أرباب. )بل تاريخ(. ) -8

ااملعارف .
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