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الحركية   الجملةاداء  مستوايعلى تحسين  الرسوم المتحركةبإستخدام  تدريبيبرنامج   تأثير "
 االولى للمعاقين ذهنيا في رياضه الكاراتيه " 
 رانيا جابر توفيق احمد أحمدد/ 

 و مشكلة البحث :  المقدمه

األخيره السنوات  والمعاقي  ان  الخاصة عامة  االحتياجات  بذوى  كبيرا  اهتماما  ذهنيا شهدت  ن 
جات الخاصه من خصوصيه وقدرات يمكن  خاصة فى مختلف المجاالت الرياضيه لما لذوي االحتيا

الرياضيه   االتحادات  المجتمع ، حيث شرعت  وتقدم  تنمية  للمساهمة فى  استثمارها بصوره صحيحه 
محليه  نين وانظمه ساعدت في اقامه وتنظيم بطوالت ومسابقات رياضيه  والجهات الرسميه المختصه قوا

اتيه والذي اقام بطوالت ومنافسات لالحتياجات  ودوليه مختلفه ومن ضمنها االتحادالدولي لرياضه الكار 
الخاصه ومنها المعاقين ذهنيا في فعاليه الكاتا ولقد القت نجاح وتفاعل كبير من قبل االعبين والمسؤلين  

ب والمشاركه وتحقيق االنجاز  تيحت لهم فرصه اثبات وجودهم اسوتا باالصحاء من خالل التدريوقدا
 . التعايش معهم في الحياة وحثهم لتقديم االفضل وتفاعل المجتمع معهم وتقبلهم و 

أن رياضة الكاراتيه من الرياضات العريقة التى  (  ۱٩٩٥أحمد محمود إبراهيم أن )  ويذكر  
تيه ( وتعنى يد   )ظهرت منذ القدم وكلمة كاراتيه تتكون من مقطعين ) كارا ( وتعنى خال أو مجرد ،  

وبذلك يكون المعنى األجمالى للمقطعين هو ) اليد الخالية ( أى الدفاع باليد الخالية وتدريب الكاراتيه  
األطراف كأسلحة طبيعية حيث تعد األطراف االربعة نقاطا ضاربة قوية وهى    فن أستخدامعبارة عن  

ال النفس . وتنقسم مسابقة  الدفاع عن  بند رياضات  الفعلى ) ا كتندرج تحت  القتال  الى مسابقة  راتيه 
يشيـــــر إلى أن الكاتا هى أهم جزء كما (  Kata ( ومسابقة القتال الوهمى ) الكاتا  Kumite كوميتيه 

تعد   فى كله وكذلك  للجسم  تمرينات  أنها  الناشئين حيث  الممارسين وخاصة  لجميع  الكاراتيه  رياضة 
ركات ، وممارستها بصورة منتظمة يؤثر بصورة أيجابية  حتتطبيق لكل ما تعلمه الناشىء من مهارات و 

سمح  ه ( وهذا يعلى مستوى الناشىء حيث ينعكس ذلك أيضا على مسابقة القتال الفعلى ) الكوميتي
 (.   ۲٨،  2:  3لالعب الناشىء أن يكون العبا متكاماٌل متميزٌا فى المستقبل  .( ) 

تستطيع أن نقول أنها  تؤدى إلى إحداث   ,يثة  حد ال  التدريب والرسوم المتحركة وسيلة من وسائل  
تغيرات أساسية فى المفاهيم والعالقات والخصائص التى تعطى صوره جديدة للحياة العلمي فى جوانبها  
المختلفة ، كما أن الرسوم المتحركة تقضى على عملية الفصل بين العلم النظري والعلم التطبيقي وهى  

فى الوقت الحاضر تلبية مطالب مختلفة من شتى المصادر   وعليه  يا سبشكل من أشـكال الفن الجديد ن
 لكل منها طابعه الخاص على مستوى من التحدي والخيال والمهارة التكتيكية لفنان الرسوم المتحركة .
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اال انتباه  تجذب  والشيقة  القصيرة  المدد  ذات  الكرتونية  على    فراد واألفالم  يتلهفون  وتجعلهم 
كما بها  إذا   للرسومن  أ   االستمتاع  التعليمية خصوصا  الوسائل  من  كوسيلة  الكبرى  الفائدة  المتحركة 

في مجال أفالم الرسـوم  ،    لها  طفالاعتمدت على شخصيات محببة ومواقف شيقة تجذب اهتمام اال
اإلنسان يحصل على   أن  بينما    %40المتحركة   ، والبصر  السمع  من معلومات عن طريق حاستي 

  % 30طريق حاســة السمع وحدها أما باقي الحواس فتزوده بـ  ات عن  مـلو من المع  %30يحصل على  
من المعلومات ،كما يؤكد  مدى فاعلية الوسيلة البصرية في العملية التدريبية ورفع مستواها كما أثبتت  

بـه الفرد في الذاكرة يزيد ما بين   عنه في حالة عدم    %14إلى    %12التجارب ان مقدار ما يحتفظ 
 . ( 251:  70)  لمفياستخدام ال

 في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن أهمية الرسوم المتحركة تتلخص فيما يلي :   
 .الحركةتوفير كثير من الوقت والجهد وتساعد على سرعة الفهم واالستيعاب وبذلك يتمكن من فهم أجزاء   •
 .قع للواتعتبر بديل مبسط  التدريبية. كماأن استخدامها يساعد على كسر جمود العملية  •
         .أفضلاعد على فهم واستيعاب أجزاء المهارة الحركية بصورة تس •

 مشكله البحث :
اقين  في رياضه الكاراتيه استخداما للمع  الجملكونها اكثر    الجملة الحركية األولى  ترجع أهمية

ل  سنوات ، " حيث انها أول جملة حركية  يحفظها المعاقين للحصو   10ذهنيا فى المرحلة السنية تحت  
مها اتحاد الكاراتيه والتي تنص على على الحزام االصفر والذي يؤهله للمشاركه في بطوالت التي يقي

لمرحلة السنية  لى لغرض خوض منافسات فى البطوالت لالمعاق على الكاتا االو   الالعب   ظوجوب حف
 ( سنة . 12 –  9من )

االسكندرية والقاهره      يت ظلمنافسات اكثر من بطوله محاف  ة ومتابعة الباحث  ومن خالل حضور
انخفاض مستوى اداء الكاتا االولى قيد   ت ( وتحليل مبارياتها فقد الحظ201٨\ 2017للمعاقين ذهنيا)

توى اداء الكاتا منخفض  تقييم الحكام لمس  ، حيث كانت درجات   سنة  12الدراسة للمرحلة السنية تحت  
كما    ، زياراته  ة الباحث  ت الحظجدا  من خالل  المتعالميدان  اايضًا  والتىية  لألندية  بتدريب   دده  تقوم 

الالعبين المعاقين ذهنيا اعتماد معظم مدربى الكاراتيه فى تدريب الجمل الحركية والمهارات في الكاتا"  
وشرحها وتفسيرها لالعب المعاق ذهنيا ممايؤدي الى ضعف   زئتهاخاصة على رسم المهارات وعدم تج

نتيجه عدم فهم اال  فاعليته  التي يؤ االداء وقله  المهاره  يختلفون عن  عب لمعنى  ديها خصوصا انهم 
  .  ظاالسوياء بضعف في االستيعاب والحف
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لت تدريب ما سبق وبعد اطالع الباحثة على الدراسات المرجعية لالبحاث التى تناو في ضوء  
ة اتضح  تال الوهمي  )الكاتا( بصفة خاصالمعاقين ذهنيا فى رياضة الكاراتيه بصفة عامة  ومسابقه الق

اى دراسة علمية فى مجال تدريب المعاقين ذهنيا فى رياضة الكاراتيه وخاصة فى  للباحثة عدم وجود  
م من وجود بطوالت رسمية ينظمها  مسابقة القتال الوهمي " الكاتا "  بإستخدام الرسوم المتحركة على الرغ 

العلمى فى هذا ضع األساس الحاجة لو  ت ويشرف عليها االتحاد المصرى لرياضة الكاراتيه مما استدع
وضع برنامج تدريبى  الباحثة أن    ترى المجال مع هذه الفئة وترشيده فى المجال العملى التطبيقى ، لذا  

الخاصة و تحسين مس البدنية  القدرات  لتنمية  الحركية  يهدف  للجملة  المكونة  المهارية  توى االساليب 
لالعبين المعاقين مع ا   الرسوم المتحركة  دامستخلجملة الي مقطوعات تدريبية بإكذلك تقسيم محتوى ا

 . ذهنيا قد يؤدى الى تحسين اداء الجملة الحركية األولى بشكل ايجابى
 هدف البحث :

 كية األولي للمعاقين ذهنيا من خالل :يهدف البحث الي تحسين مستوى اداء الجمله الحر 
 . تصميم برنامج تدريبي بإستخدام الرسوم المتحركة للمعاقين ذهنيا -
القدرات  التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي المقترح بإســـتخدام الرســـوم المتحركة علي مســـتوي  -

 البدنية الخاصة .
االساليب   سوم المتحركة علي مستوي التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي المقترح بإستخدام الر  -

 شودان "  –ارية المكونة للجملة الحركية االولي " هيان المه
تحســـين مســـتوي أثير البرنامج التدريبي المقترح بإســـتخدام الرســـوم المتحركة علي علي ت التعرف -

 .المكونة للكاتا األولى "هيان شودان"  اداء المقطوعات التدريبية
بإســـــــتخدام الرســـــــوم المتحركة علي مســـــــتوي اداء   نامج التدريبي المقترحالتعرف علي تأثير البر  -

 نيا .الجمله الحركية األولي للمعاقين ذه
 فروض البحث : 

ــتوى  توجد  - ــين مســ ــين القبلى و البعدى فى تحســ ــائيًا بين القياســ القدرات البدنية  فروق دالة إحصــ
 الحركية األولى "هيان شودان" .الخاصة بالجملة 

ــاليب الة إحفروق د توجد  - ــتوى اداء االســ ــين مســ ــين القبلى و البعدى فى تحســ ــائيًا بين القياســ صــ
 لحركية األولى "هيان شودان" .المهارية المكونة للجملة ا

ــين القبلى والبيني و البعدى   - ــائيًا بين القياســـــ ــتوي توجد فروق دالة إحصـــــ ــين مســـــ اداء  فى تحســـــ
 .دان" يان شو المكونة للكاتا األولى "ه المقطوعات التدريبية
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ــين القبلى والبعدى  - ــائيًا بين القياسـ ــتوي  توجد فروق دالة إحصـ ــين مسـ الكاتا األولى اداء  فى تحسـ
 .  برياضة الكاراتيهعاقين ذهنيا ان شودان" ككل للم"هي

 الدراسات المرجعية : 
 (  2017دراسة صبحى حسونة حسونة حسن ) -1

ملة تدريبية على تحسين مستوى أداء الجتأثير إستخدام أسلوب المقطوعات ال"    :الدراسةعنوان  
 :البحثالهدف من  ضة الكاراتيه "  الحركية األولى هيان شودان للمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم فى ريا

الكاتا االولى لالعبين المعاقين ذهنيا فى رياضة    :المستخدمالمنهج    .الكاراتيهتحسين مستوى اداء 
العينة بالطريقة العمدية من الالعبين المعاقين ذهنيا تتراوح أعمارهم    ختيارتم أ  :العينة  المنهج التجريبى .

محتوى البرنامج التدريبى المقترح فروق فى نسبة   أظهر :حثالبنتائج    ( سنة .  12  -  9)  مابين  
 القياس البعدى . ( لصالح%  15.35) التحسن المئوية بين القياسين القبلى والبعدى بنسبة 

 (  200٩الح حسين ) دراسة صفاء ص -2
الكـــاراتيه غلى مستوى  عنوان الدراسة : "   تأثير تعلم بعض المهارات األساسية فى رياضة 

الكاراتيه    التدميري ف  العن للتعلم فى رياضة  القابلين  ذهنيا  للمعاقين  البصرى  اإلدراك  الهدف من  "و 
ال:  البحث   للتعلم فى  للمعا  التدميري بصرى وتقليل العنف  تحسين مستوى األدراك  القابلين  قين ذهنيا 

حدة فقط باتباع  بإستخدام مجموعة تجريبية وا  المنهج التجريبي:  المنهج المستخدم  ضة الكاراتيه .ريا
العينة بالطريقة العمدية من مدرسة دار األورمان للتربية    اختيارتم  :  العينة  .ى و البعدى  القياس القبل

(   14  –  11)    ن ما بي طفل ( معاق ذهنيا تتراوح أعمارهم    19الخاصة بالهرم ، حيث بلغ قوامها )  
( بين القياس القبلى و    0.05لة )  هناك فروق دالة احصائيًا عند مستوى الدال  نتائج البحث :.سنة  
ى لدى المجموعة التجريبية في مستوى ارتفاع االدراك البصرى لصالح القياس البعدى ، هناك البعد 

( بين القياس القبلى و البعدى لدى المجموعة التجريبية    0.05ى الداللة )  فروق دالة احصائيًا عند مستو 
 لقياس البعدى .ي مستوى القدرات البدنية الخاصة لصالج اف

  - من الدراسات السابقة بما يلي :  استفادت الباحثةوقد 
 تحديد متغيرات الدراسة ومفاهيمها األساسية   -
 الخاصة بالبحث   ساعدت الباحثة في تحديد األهداف والفروض  -
 ات اختيار المنهج المناسب لطبيعة الدراسة ووسائل جمع البيان -
 طريقة اختيار عينة البحث  -
 بلية والبعديةالقياسات القكيفية إجراء  -
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 بناء البرنامج المقترح على دراسة وتحليل البرامج المختلفة المقترحة الخاصة بالدراسات المرتبطة   -
  دالت اإلحصائية المناسبة للبحث كيفية استخدام القوانين والمعا -
 وتفسيرها كيفية عرض البيانات وتحليلها  -

 إجراءات البحث : 
 أواًل : منهج البحث : 

تطلبات البحث و تحقيقا الهدافه و فروضة إستخدمت الباحثة المنهج التجريبى  وء مفي ض
 دى .تم أختيار أحد تصميماته ذات القياس القبلي و البع الواحدة،بأسلوب المجموعة 

 ثانيًا : مجاالت البحث :
 أ ( المجال المكانى : 

 درية . الدراسة بنادى الشركة العربية بالسيوف بمحافظة األسكنتم إجراء  -
 ( المجال الزمنى:  ب

 ( 2019/   201٨) الموسم التدريبي  -
 (  1دول ) ج

 يوضح التسلسل الزمنى  الجراءات الدراسة 

 خطوات تطبيق الدراسة 
 التاريخ

 الي من

 االستطالعية الدراسات 
 2018/  1/  1الدراسة االستطالعية االولي : االحد الموافق 

 الدراسة االستطالعية الثانية :  
 م   2018/    1/   ٥    الخميسإلى   م 2018/      1/     3  ثالثاءلا

 10/1/2018الثالثاء الموافق الى  8/1/2018السبت الموافق  القياس القبلي 
 (8/3/2018) ( 14/1/2018) ساسية الدراسة اال

    12/3/2018إلى الثالثاء  3/2018/ ٩من السبت  القياس البعدى 

 ج ( المجال البشرى : 
 تمع البحث :جم

الشركة العربية بالسيوف    بناديتمثل المجتمع األصلي للبحث في األطفال ذوي االعاقة الذهنية  
بلغ عددهم الكلي   ( سنة وقد   12  -9ة ما بين )  وقد تراوحت أعمارهم الزمني   ،  اإلسكندريةبمحافظة  

 .  ناشئ  20
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 عينة البحث : 
بالطريقة    مع األصلي للبحث ، وتم أختيارهم ( ناشئين من المجت  10تم أختيار عينة قوامها )  

ناشئين ( طبق عليهم    4و )    ( ناشئين    6العمدية ، حيث  تضمنت العينة األساسية للبحث عدد )  
 ة : الدراسات االستطالعي

 قد تم أختيار عينة البحث وفقًا للشروط التالية :
 أن يكون من ذوى األعاقة الذهنية البسيطة . -
 ( سنة .  12 –  9ين ) ان تتراوح أعمارهم ب -
 % ( تبعا ألختبار ستانفورد .  70 –  50من القابلين للتعلم بنسبة ذكاء بين )  أن يكونوا  -
 ير األعاقة الذهنية . غير مصابين بأى أمراض عضوية أو اعاقات اخرى غ -
 غير مصابين بأى تشوهات قوامية . -

 التوصيف األحصائي لعينة البحث :
 ألحصائى لعينة البحث .ا( التوصيف  5( ،  )   4،  )  (  3( ، )   2توضح الجداول ) 

 (  2جدول )  
 الوصف األحصائي لمتغيرات النمو الخاصة بعينة البحث 

 6ن = 

درجة الذكاء    –( ان معامل االلتواء فى متغيرات البحث االساسيه ) العمر  2يتضح من جدول )
مما     3( اى انها تقع بين +1,732,     0,586تراوح بين ) الطول ( قد    –الوزن   – العمر التدريبى  -

 يشير الى تجانس العينه قيد الدراسة. 
 

  

 المتغيرات 
 االحصائى دالالت التوصيف

 معامل االلتواء الوسيط  االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى  وحدة  القياس 
 1,732- 10,0 0,58 9,67 سنة العمر

 1,732- 75,0 2,89 73,33 % لذكاءة ادرج
 0,0 11,0 1,0 11,0 شهر التدريبيالعمر 

 1,597- 35,0 3,79 33,33 كجم الوزن 
 0,586 - 124,0 2,52 123,7 سم الطول 
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 ( 3جدول ) 
  قبلي للقدرات البدنية الخاصة بعينة البحثائي للقياس الالتوصيف األحص

 6ن =  

 المتغيرات قيد الدراسة 
الجاااناام الم دى 
لااااا سااااااااااااالاااااوب 

 المهارى 

 للقيم  المعالجة اإلحصائية
 معامل االلتواء االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى

اللكمة الممستقيمة القوة المميزة بالسرعة 
 Oi-Zukiلة االمامية الطوي

 0.455 0.983 5.833 األيمن 
 1.536 0.836 6.5 األيسر 

بالساعد من أسفل  الدفاع تحمل السرعه 
 Age – Uke ألعلى

 0.638 1.940 12.166 األيمن 
 1.762 1.751 13.666 يسر ألا

الدفاع بالساعد من أعلى ألسفل  تحمل القوة 
 Gedan – Baraiللخارج 

 1.507 3.250 24.166 األيمن 
 2.318 3.141 26.666 األيسر 

الدفاع بسيف اليد من الرشاقة الخاصة 
 Shoto – ukeللخارج  الداخل 

 0.847- 2.818 14.006 األيمن 
 0.422 2.539 13.961 األيسر 

  القدرات البدنية الخاصة ( والخاص بتجانس  عينة الدراسة فى قيم    3يتضح من جدول )  
:  0.847 -مة معامل االلتواء ما بين )اجراء التجربة حيث بلغت قيالحركية قيد الدراسة قبل  بالجملة
 وتقترب من الصفر مما يدل على تجانس عينة الدراسة . 3وهى تقع ما بين ± (  2.13٨

 ( 4 جدول )
 التوصيف االحصائى لقيم مستوى األداء ل ساليم المهارية الحركية " بصورة فردية "  

 6=  تاجربة          نعينة الدراسة قبل إجراء اللدى 

الم دى  المتغيرات قيد الدراسة  الجاااااناااام 
 ل سلوب المهارى 

 المعالجة اإلحصائية للقيم 
 لتواءمعامل اال االحنراف املعيارى املتوسط احلسابى

 اللكمة الممستقيمة االمامية الطويلة 
Oi-Zuki 

 0.268- 0.263 5.816 األيمن 
 1.934- 0.151 5.466 األيسر 

للخارج    الدفاع بالساعد من أعلى ألسفل
Gedan – Barai 

 0.9- 0.194 6.1 األيمن 
 0.312 0.083 5.483 األيسر 

 – Age أسفل ألعلى الدفاع بالساعد من
Uke 

 0.384- 0.178 6.1 األيمن 
 0.857- 0.083 5.533 األيسر 

 الدفاع بسيف اليد من الداخل للخارج  
Shoto – uke 

 0.857 0.054 5.55 األيمن 
 0.312 0.167 5.166 األيسر 
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( والخاص بتجانس  عينة الدراسة فى قيم متغيرات تقييم مستوى االداء   4يتضح من جدول )  
للهي البنائى للجملة الحركية قيد الدراسة قبل اجراء التجربة حيث المهارى بصورة فردية والمكونة  كل 

وتقترب من الصفر    3( وهى تقع ما بين ±    1.934-:    0.9  - ما بين )  بلغت قيمة معامل االلتواء  
 تجانس عينة الدراسة .مما يدل على  

 ( ٥جدول ) 
كية ومكونات الهيكل البنائى الجملة المعالجات اإلحصائية لقيم زمن و مستوى األداء المهارى للمقطوعات الحر 

 6=  ن  قبل إجراء التجربة     لدى عيناة الدراسة  كاتا " ككل –الحركية "هيان شودان 

س لدى عينة الدراسة فى قيم متغيرات مستوى االداء وجد تجان( انه ي  5يتضح من جدول )  
للمقطوعة التدريبية ومكونات الهيكل البنائى للجملة الحركية قيد الدراسة قبل اجراء التجربة حيث بلغت 

مما يدل على تجانس    3( وهى تقع ما بين ±    0.665  :  0.659  -  ا بين )قيمة معامل االلتواء م
 عينة الدراسة .  

 وسائل وادوات جمع البيانات ::  ثالثا
 استخدمت الباحثة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقه بهذا البحث االدوات االتيه :  

 تحليل المراجع واألبحاث العلمية :  -1
 لدراسات السابقه المرتبطة برياضه الكاراتيه . للمراجع وا مسح شامل  قامت الباحثة باجراء

 المقابلة الشخصية : -2
 مقابلة شخصية مع كال من :  حثة باجراءقامت البا

 مدير النادى لتسهيل مهمه الباحثة .  -أ
 بعض المدربين بالنادى لمعرفة المدة الزمنية لتدريم المعاقين ذهنيا .  -ب

 
 المتغيرات قيد الدراسة 

وحدة  
 القياس 

 المعالجة اإلحصائية للقيم 
 معامل االلتواء االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى 

 0.312 0.167 5.166 درجة ولىتقييم مستوى اداء المقطوعة اال 

 0.312- 0.083 5.316 درجة ةالمقطوعة الثانيتقييم مستوى اداء 

 0.665 0.070 5.133 درجة تقييم مستوى اداء المقطوعة الثالثة

 0.312 0.0546 5.183 درجة تقييم مستوى اداء المقطوعة الرابعة

 0.312 0.0547 5.183 درجة الخامسة تقييم مستوى اداء المقطوعة 

 0.659- 0.277 5.416 درجة تقييم مستوى اداء الجملة ككل
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ة بعينة البحث ) البيانات الشخصية ،  علومات الخاصتعرف علي الماالخصائى النفسى بالنادى لل -ت
 .   نسبة الذكاء الخاصة بهم ( ) مرفق   (

 كما قامت الباحثة بعمل لقاء مع عينة البحث  لتهيئتهم نفسيا للمشاركة في البرنامج التدريبي .  -ث
 االستمارات : -3

 استمارة تسجيل بيانات الالعبين في المتغيرات االولية . •
 البدنية الخاصة .  توي اداء القدراتاستمارة تقييم مس •
 (.    كونة للكاتا األولى مرفق )استمارة لتقييم مستوى اداء االساليم المهارية الم •
اسااتمارة لتقييم مسااتوى االداء المهارى للمقطوعات المكونة للجملة الحركية "هيان شااودان" والكاتا   •

 .  (  )  ككل مرفق
 : المستخدمة االدوات واالجهزة -4

 وزن القرب )كجم(لقياس ال  ميزان طبى •
 مقياس طول لقياس طول الالعم الكلى القرب )سم( •
 ( ثانية0.01القرب )ساعة ايقاف   •
 كاميرة تصوير تلفزيونى. •
 شاشة عرض. •
 كور صغيرة ملونة. -عالمات )بألوان مختلفة(    –استيكر    –طباشير   •
 الرض.اطواق او دوائر مرسومة على ا -اقماع    –حواجز خشبية   -صناديق مقسمة  •
 سندباجات )اكياس اللكم والركل( •
 ين اثناء االداء.خطوط ملونة مرسومة على االرض توضح اوضاع القدم •
 وط ملونة مرسومة على االرض توضح اماكن المقطوعات التدريبية.خط •
 خطوط ملونة مرسومة على االرض توضح اماكن بداية ونهاية الجملة الحركية قيد لدراسة. •

 لمستخدمة :  خامسا : األختبارات ا
 أواًل : األختبارات البدنية الخاصة  : 

 ."  Oi– Zukiسوكى    –اللكمة المستقيمة األمامية الطويلة " أوى بالقوة المميزة بالسرعة الخاصة   •
 " .  Gedan – Barai براى    –الدفاع بالساعد من أعلى ألسفل للخارج " جيدان   •
 " .  Age – Ukeأوكى    –ى " أجى  الدفاع بالساعد من أسفل ألعلتحمل السرعة الخاصة ب •
 "   Shoto–Uke أوكى  –خل للخارج " شوتواالدفاع بسيف اليد من الدالمهارى    ل سلوبالرشاقة   •
 تقييم مستوى األداء ل ساليم المهارية بصورة فردية .  – ثانيًا :
 " .  Oi – Zukiسوكى    –اللكمة المستقيمة األمامية الطويلة " أوى  •
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 " .  Gedan – Barai براى    –دان  لى ألسفل للخارج " جيالدفاع بالساعد من أع •
 " .  Age – Ukeأوكى    –أسفل ألعلى " أجى  الدفاع بالساعد من   •
 " .  Shoto – Uke أوكى    –الدفاع بسيف اليد من الداخل للخارج " شوتو   •
 تقييم مستوى األداء المهارى للمقطوعات الحركية . – ثالثاً 
 الحركية قيد الدراسة . داء المهارى للجملةتقييم مستوى األ  – : رابعًا 

كاتا    –مقطوعات حركية    –ردية  توى األداء المهارى بصورة " فوقد تم إستخدام خالل تقييم مس
تتكون من   الدولى من خالل لجنة  التقييم  " معايير  باألتحاد    3ككل  للحكام  العليا  اللجنة  حكام من 

الث ل حكم على حده ثم يتم جمع درجات الحكام الثالمصرى للكاراتيه ، وتمنح الالعب درجة من ك
ألداء المهارى وفقا لمعايير مواد التقييم باألتحاد  كدرجة تقييم نهائية لمستوى ا  وأخذ الدرجة المتوسطة لهم
 الدولى لرياضة الكـاراتيه . 
 الدراسات اإلستطالعية :

والتأكد من  ةالباحث   ت قام اإلعداد  إستطالعية من أجل  دراسات  التى يمكن    بعدة  المتغيرات 
راسات اإلستطالعية وفقًا لطبيعة وهدف الدراسة وكان تسلسل إجرائ للد   إدراجها بالدراسة االساسية ، 

 على النحو األتى : 
 الدراسة االستطالعية االولي:

 حيث هدفت إلى تحقيق اآلتي:   م   201٨/     1/     1االحد   يومتم إجراء هذه الدراسة 
ة المطبق بها تجربة البحث من حيث التهوية واإلضــــــــاءة ة الصــــــــالة المغطاالتأكد من صــــــــالحي •

 يد التدريب. ومواع
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة قيد البحث. •
 ت األساسية قيد البحث.تدريب المساعدين على طرق إجراء االختبارات الخاصة بقياس المتغيرا •

 التوصل إلى النتائج التالية:  ةالباحث تاستطاعمن خالل الدراسة االستطالعية األولى 
 التدريبي المقترح للعينة قيد البحث.المستخدمة داخل البرنامج مناسبة األدوات واألجهزة  •
 أفضل النتائجتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق البرنامج التدريبي حتى يمكن الحصول على  •
 تائج. كفاءة وخبرة المساعدين ودقتهم في القياس وتسجيل الن •
 رح.صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البرنامج التدريبي المقت  •
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 الدراسة االستطالعية الثانية: 
إلى    م 201٨/    1/  3   الثالثاءبإجراء الدراسة االستطالعية الثانية خالل الفترة    ةالباحث  ت قام
( العبين من نفس   4د )   م  وتم فيها تطبيق التمرينات المقترحة علي عد   201٨ / 1/  5 الخميس

 تهدفت: مجتمع البحث وخارج عينة البحث واس
 األحمال والزمن المستغرق لكل تمرين. التعرف علي مدي مناسبة التمرينات وتقنيين  •
 ترتيب التمرينات وفق درجة صعوبتها. •
 خدمة. التأكد من تنفيذ االختبارات فيما يتعلق بها من إجراءات القياس واألدوات واألجهزة المست •
وذلك إلمكانية تشـــــــــكيل درجة حمل   الحد األقصـــــــــى ألداء الالعبين في كل تمرين  التعرف علي •

   التدريب. 
التعرف علي نواحي القصــــــــــــور التي قد تحدث من اجل العمل علي تالفيها أثناء تنفيذ البرنامج   •

 وقد حققت الدراسة أهدافها.  المقترح،التدريبي 
كثافة( ومدي  –حجم    –حيث )شــدة   ة حمل التدريب منالتعرف علي مدي مناســبة تشــكيل درج •

الزمنية المناسـبة لالسـتشـفاء وذلك وفق مؤشـر تحديد الفترة   مع المثيرتكرارات مع شـدة مناسـبة ال
 النبض.

 التوصل إلى النتائج التالية: ةالباحث تخالل الدراسة االستطالعية الثانية استطاع 
 لمستغرق لكل تمرين. ألحمال والزمن امناسبة التمرينات وتقنيين ا علىالوقوف   •
 درجة صعوبتها. ترتيب التمرينات وفق •
 سالمة تنفيذ االختبارات فيما يتعلق بها من إجراءات القياس واألدوات واألجهزة المستخدمة.  •
الحد األقصــى ألداء الالعبين في كل تمرين وذلك إلمكانية تشــكيل درجة حمل   علىتم التعرف  •

 التدريب.   
ــاف ن • اء تنفـيذ البرـنامج  تالفيهـا أثـن علىتي ـقد تحـدث من اجـل العمـل  صــــــــــــــور الواحي القاكتشــــــــــــ

 د حققت الدراسة أهدافها.وق المقترح،التدريبي 
ــدة    • ــكيل درجة حمل التدريب من حيث )شــــ ــبة تشــــ ــبة    –حجم   –مدي مناســــ كثافة( ومدي مناســــ

 وذلك وفق مؤشر النبض. مع تحديد الفترة الزمنية المناسبة لالستشفاء المثير،التكرارات مع شدة 
 :االساسية سادسا : الدراسة 

 بتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح )علي العينة األساسية للبحث( علي النحو التالي:   ةالباحث  ت قام     
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 .القبلية القياسات اوال : إجراء
القبلية للمتغيرات قيد البحث على العينة قيد البحث    ة الباحث  ت قام وذلك في بإجراء القياسات 

 والتي تضمنت قياس:   201٨/ 11/1لموافق إلى الثالثاء ا م  ٨/1/201٨الفترة من السبت الموافق 
 القدرات البدنية الخاصة قيد البحث  قياس مستوى  •
 . شودان " –اداء االساليب المهارية المكونة للجملة الحركية " هيان قياس مستوى  •
 قياس مستوى اداء الجملة الحركية ككل . •
 المقترح  التدريبى نامج: البر ثانيا 

  م (   201٨/ ٨/3م ( حتى )  1/201٨/ 14الفترة من )  خالل :المقترح  التدريبي  مجالبرنا  تطبيق
 أثناء تطبيق البرنامج التدريبي ما يلي :  ةالباحث ت وقد راع
 مراعاة توحيد أيام وتوقيت ومكان التدريب ألفراد العينة قيد البحث .  •
ــ • البحــث قبــل وبعــد تنفيــذ    والترتيــب لعينــةات بنفس النظــام والطريقــة  إجراء االختبــارات والقيــاســـــــــــــ

 التجربه.
 : تحسين كل من إلى المقترح التدريبي البرنامج يهدف
تحمل   –الخاصـة بالجملة الحركية هيان شـودان ) القوة المميزة بالسـرعة    مسـتوى القدرات البدنية •

 .التوافق (  –التوازن  –الرشاقة  –السرعة 
 شودان ( . -ركية األولي ) هيانليب المهارية المكونة للجملة الحاألسااداء مستوى  •
 مستوى اداء الجملة الحركية هين شودان ككل . •

 . المقترح التدريبى البرنامج وضع أسس
  المقترح   التدريبى  البرنامج  تصميم  فى  االساسية  والمبادئ  العلمية  االسس  ببعض   الباحثة  استعانت 

  استخالصها   أمكن  والتى  التدريبية  البرامج  وإعداد   للتخطيط  والمبادئ  يب األسال  أفضل  تحديد   خالل  من
(  39)   الرياضى  التدريب   مجال  فى  السابقة  والبحوث   والدراسات   العلمية  والمراجع  الخبراء  بعض   أراء  من
 - :التالية األسس تحديد  تم( 59)

 .أجلها وضع من التى االهداف التدريبى البرنامج يحقق أن •
 .البحث  قيد  العينة د رااف بين الفردية الفروق  السنية مرحلةلا خصائص  مراعاة •
 اختيار التدريبات التى تتناسب مع المرحلة السنية لعينة البحث . •
 يطبق هذا البرنامج فى مرحلة االعداد البدنى الخاص . •
 مرتفع الشدة ( –الباحثة طريقة التدريب الفترى ) منخفض  إستخدامت  •
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 .المقترح التدريبي البرنامج محتويات  نسب  تحديد  •
 .والسالمة األمن عامل توافر •
 .الصعب  إلى السهل من بالحمل التدرج مبدأ مراعاة •
 .والمتاحة المتوفرة اإلمكانيات  ضوء فى التدريبية الوحدة وضع يتم أن •
ــليم  بالتشــــــــكيل  االهتمام • داخل  المجموعات  وكذلك التكرار، مرات  وعدد  للحمل، والصــــــــحيح  الســــــ

 .وأخر تكرار كل بين وكذلك وأخرى  مجموعة كل بين الراحة فترات  ىلإ باإلضافة  الوحدات،
( مقطوعات تدريبيه ومن ثم الى 5يســــــــهل تنفيذ اداء الكاتا وتحســــــــينها يجب تجزئتها الى ) لكى •

 اساليب مهاريه فردية مبسطه.
 مبدأ التدرج من البسيط للمركب والتدرج بالحمل وفقا لطبيعه وخصوصيه العينه   ةالباحثت راع •
الجملة ين وتوضـــــيح شـــــرح انتباه الالعبزه المرئيه لجذب الواســـــائل واألجه  ةالباحث ت قد اســـــتخدم •

 وهذا ما يحقق مبدأ التنوع . الحركية
ــتخدم • ــوره   ت اســــــ ــد انتباههم وتحفيزهم على االداء بصــــــ ــوت المرتفع لشــــــ ــلوب األيعاز بالصــــــ اســــــ

 .صحيحه
أكيد على االعاده لتكرار الحركه لتا  ةكون المعاقين ذهنيا ســــــريعى النســــــيان قد تطلب من الباحث •

 ع الشرح لمعناها .م
 تـعب فترات الراحـه البينـيه الـكافـيه في البرـنامج الـتدريبى المقترح نظرا لســــــــــــــرعـه    ةاحـثالـب  ت ـقد راعـ •

 المعاقين ذهنيا للتعب .
التقويم والمكافئات التشـــــــجيعيه  من خالل اجراء منافســـــــات مصـــــــغره داخل  مبدأ ة  الباحثت  راع •

 دريبيه للمقاطع الحركيه للكاتا .الوحده الت
مع المســاعدين احدث الطرق والســائل التعليميه والتدريبيه لتبســيط وفهم شــرح   ةالباحث ت دمتخاســ •

 . الجملة الحركية
 : المقترح التدريبى البرنامج زمن توزيع

  يث بح  ،  المرجعي  والمسح  العلمية  لألسس  وفقاً   المقترح  التدريبي  البرنامج  بتصميم الباحثة  قامت 
 : اآلتية المحاور البرنامج تضمن
 : التدريبى للبرنامج الزمني الفترة تحديد

  إلى   الفترة  هذه  تقسيم  وتم(    شهرين)    أسابيع  ثمان  بـ  التدريبي  للبرنامج  الزمنية  الفترة  تحديد   تم 
 :  التالي النحو على مراحل ثالثة
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 متوسط   أسبوع +  عالى   اسبوع             .        أسبوع (  2)   مدتها ( :    العام   اإلعداد )    األولى   المرحلة  -
 متوسط  أسبوع +    عالى  اسبوع   3              .  أسابيع (  4)   مدتها ( :  الخاص   اإلعداد )   الثانية  المرحلة  -

 متوسط  أسبوع +    عالى  اسبوع      .           أسبوع (  2)  مدتها ( :    المنافسات   قبل   ما )   الثالثة  المرحلة  -
 :  التدريبي امجالبرن خالل التدريبية  الوحدات عدد تحديد

 البحث، قيد  للعينة التدريبي األسبوع خالل وحدات ( 3) بواقع التدريبية  دات وحال عدد  تحديد  تم  
 .  تدريبية وحدة( 24)  البرنامج خالل التدريبية الوحدات عدد   يكون   وبالتالي
 :  التدريبية  الوحدة زمن تحديد
 . دقيقة 90=  الكلية التدريبية الوحدة زمن •
 .(ختام دقائق ٥  – مهاري  جزء 40-االعداد البدني تتدريبا 30 – إحماء دقيقة 1٥ ) يتالكال مقسمة •
 .دقيقة2160=  90×  3×  ٨=  العام للبرنامج الكلى الزمن •

  منخفض )  الفترى  التدريب  بطريقة المقترح التدريبى البرنامج بتطبيق  البحث  قيد  العينة أفراد  قام 
  الوحدة   واشتملت   المشابهه   سات الدرا  ضوء  فى  األساسية  البرنامج  ات تمرين  إختيار   وتم  الشدة(  ومرتفع  –

 الوحدة  أن(  28()2003" )الخالق  عبد  الدين  عصام"  يشير  الصدد   هذا  وفى,  أجزاء  ثالثة  على  التدريبية
 : وهى( الختامى الجزء – الرئيسى الجزء – االحماء)أجزاء ثالثة  من تتكون   التدريبية
 :  اإلحماء تمرينات

محطات   3على  دقائق في بدء الوحدة التدريبية وقد اشتمل    5ينات اإلحماء بـ  زمن تمر   تم تحديد 
تمرينات   3كل محطة تحتوى على تمرين واحد ليصبح عدد التمرينات اإلجمالية في مرحلة اإلحماء  

ري لمدة دقيقة مترابطة تشترك فيها األطراف والجذع ويراعى فيها سرعة األداء حيث يبدأ الالعب بالج
قائق بحيث يكون زمن األداء  ن على المحطات المعدة مسبقًا لمدة أربعة د وزيع الالعبي واحدة ثم يتم ت

 ( ث.10( ث وزمن االنتقال من تمرين آلخر ) 10( تكرار وراحة بينية )2( ث عدد)30) لكل تمرين
 :  الرئيسى الجزء

 ق(  60تم تحديد زمن الجرعة الرئيسية بـ )
 :الرئيسى للجزء التدريبية الدائرة يف  التمرينات هذه تقنين

  المقترحة  للتمرينات  األقصى الحد  زمن باستخدام  للتمرينات  التدريب  حمل بتقنين   الباحثة قامت 
علي العديد من المراجع العلمية العربية    ةمن خالل اطالع الباحث المختلفة  الشدة  درجات   حساب   ثم

ضل طريقة لتقنين حمل التدريب هى طريقة أقصي  واألجنبية واألبحاث والدراسات السابقة وجد أن أف
 بوضع مايعادل الشدة بالزمن من معدل نبضات القلب . ةالباحث ت معدل للنبض وقد قام

 كالتالي : وقد قامت الباحثة بتقسيم الجزء الرئيسى الي ثالث اقسام 
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شودان " مع   –تدريبات علي االساليب المهارية المكونه للجملة الحركية " هيان    :األولالقسم   ➢
 عرض هذه االساليب من خالل الرسوم المتحركة بواسطه الحاسب االلي .

مقطوعات تدريبية ( وعرضهم ايضا من خالل    5تم تقسيم الجملة الحركية الي )    :الثانيالقسم   ➢
 حركة .الرسوم المت

 . ريات مبا  3اداء الجملة الحركية قيد الدراسة ككل في صورة تصفيات كل تصفيه    :الثالثالقسم   ➢

 :النبض من وما يعادلها  المستخدمة التدريم حمل درجات
 ن/ق  150 - 120يكون معدل النبض فيه            حمل متوسط : •
 قن/  1٨0 - 150حمل عالي : يكون معدل النبض فيه             •

اليه " الفتاح" )وهو ما اشار  الفسيولوجي عن    م(،1٩٩7أبوالعال عبد  الحمل  على أن شدة 
 معدل النبض تتضح من الجدول التالي: طريق استخدام

 (    6  ) جدول
 البحث في المستخدمة التدريم اتجاهاتو  الحمل أنواع

   الحمل أنواع              
 سات القيا

 عالاي  متااوسط

 النبض معدل
 

 ق /ن 120-1٥0
 

 ق /ن 1٥0-180
 (الهوائي -هوائي) مختلاط هوائاي الحمال  اتجاه 

ومايقابلة من درجات الحمل وأتجاهاته، وهو ماتم  دل النبض  مع  (     يوضح الجدول رقم )
    أستخدامه في الوحدات التدريبية.

 :   الختامي الجزء
( محطات 3( دقائق بعد كل وحدة تدريبية وقد اشتمل على ) 5ن تمرينات الختام بـ )تم تحديد زم
( تمرينات 3المرحلة )  على تمرين واحد ليصبح عدد التمرينات اإلجمالية في هذه  وكل محطة تحتوى 

وهى عبارة عن تمرينات لالسترخاء والتي كان لها دورًا هامًا فى التخلص من الحمل الواقع على الالعب  
 ن الناحية البدنية والنفسية وذلك عن طريق: م

 تشفاء.تمرينات تهدئة الالعبين والعودة بهم لحالة االس  •
 تمرينات المرونة اإليجابية والسلبية.  •
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 ( 1) شكل 

 من اجزاء الوحدة التدريبية المطبقه خالل البرنامج المقترح  يوضح  النسب المئوية لكل جزء 
 
 (  7  جدول )

 من الكلى على مراحل االعداد المختلفةتوزيع الز 
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النسب المئوية لمحتوي اجزاء الوحدة التدريبية

األمحاء

االعداد العام 

االداءات املهارية و عرض الرسوم املتحركة

املقطوعات التدريبية

اجلملة احلركية ككل

النهدئة
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دقيقة( على مراحل    690بلغ )توزيع الزمن الكلى للبرنامج والذى ي  (   7   يتضح من جدول رقم )
البدنى   االعداد  زمن  أن  يتضح  حيث  المختلفة،  االعد الخاص  االعداد  زمن  ويقل  تدريجيا  اد يزداد 

 المهارى. 
 :الحمل دورة تشكيل

تشكيل حمل التدريب الرياضى خالل مراحل االعداد المختلفة، حيث يتضح من الجدول تشكيل  
 ية ية واليوم( خالل الدورة االسبوع 2:1دورة الحمل )

أن الفرد الذى يتدرب يوميًا بحمل متوسط ال يؤدى الى االرتقاء    (1٩٩0محمد عالوى" )" يشير  
الفرد, وأن التدريب باستخدام درجات مختلفة من حمل التدريب وبصورة منتظمة يؤدى    الدائم بمستوى 

درجة حمل  رق تشكيل  الى سرعة االرتقاء الدائم بمستوى الفرد وأن الطريقة التموجية تعتبر أنسب ط
التدريب فى غضون االسبوع الواحد، وتتلخلص هذه الطريقة فى تعاقب االرتفاع واالنخفاض بدرجة  

 ( 64:32فى غضون الوحدات التدريبية لالسبوع الواحد. ) الحمل

 (     2  شكل ) 

 مسار ديناميكية األحمال التدريبية المقترحة خالل جزء اإلعداد البدنى الخاص  
 قيد الدراسة  الالعبين نفذة من قبل والم

 :البعدية القياسات إجراء
بإجراء القياسات البعدية على أفراد عينة    ةالباحث   ت بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي قام      

وبنفس شروط وترتيب      201٨/ 12/3إلى الثالثاء    201٨/ 3/  9البحث وذلك في الفترة من السبت  
   والتي تضمنت قياس:بلية  إجراء القياسات الق 
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 القدرات البدنية الخاصة قيد البحث .قياس مستوى  •

 .  شودان " –لة الحركية " هيان نة للجماداء االساليب المهارية المكو قياس مستوى  •

 قياس مستوى اداء الجملة الحركية ككل . •

 : المستخدمة اإلحصائية سابعا : المعالجات
 . التالية  االحصائية  المعالجات   الباحثة متاستخد  وأهدافة البحث  لطبيعة  وفقاً 
 . المعياري  االنحراف - . الحسابى   المتوسط -
 . اإلحصائية  الفروق  لداللة   T. Test)) اختبار  - . االلتواء  معامل -
 (. الم ية  النسبة)  معامل - . اإلرتباط معامل -

 النتائج  ومناقشة عرض
كاتا    –  هيان شودان"    الحركية  الخاصة بالجملةالقدرات البدنية  اختبارات    جعرض و مناقشة نتائ 

 " لدى مجموعة التجربة قبل وبعد إجراء الدراسة .
 (  8  جدول )

مستوى اداء االساليم المهارية المكونة  بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي في  نسبة التحسنو  داللة الفروق 
 6ن = للجملة الحركية هيان شودان لدى عينة البحث      

 0.05معنوى عند مستوى    *  *                      2.36=  0.05" ت " الجدولية عند مستوى 

 

 

 متغيرات البحث

الجانب  

المؤدى 

لألسلوب  

 المهارى 

 القياســــات 
 اختبار 

 )ت( 

 المحسوبة

 

نسبة 

 التحسن 

% 

 القياس البعدى  القياس القبلى 

 2ع   2س 1ع   1س

اللكمة  القوة المميزة بالسرعة  
االماااااميااااة   الممساااااااااتقيمااااة 

 Oi-Zukiالطويلة  

 %55.17 * *0.000164 0.894 9 0.983 5.833 األيمن 

 %58.92 * *  0.00015 1.366 10.333 0.836 6.5 سراألي

السااااااااارعاااة   الااادفااااع  تحمااال 
 بالساااااعد من أساااافل ألعلى

Age – Uke 

 %38.40 * * 0.00268 2.136 16.833 1.940 12.166 األيمن 

 %36.60 * 0.000582 * 1.751 18.666 1.751 13.666 سراألي

  الدفاع بالساااااعد تحمل القوة  
من أعلى ألسااااااااافاال للخااارج  

Gedan – Barai 

 %31.01 *  * 0.00462 3.881 31.666 3.250 24.166 األيمن 

 %30.00 *  *0.000354 1.966 34.666 3.141 26.666 سراألي

الدفاع  الرشاااااااااقة الخاصااااااااة 
الاااداخااال   الياااد من  بسااااااااايف 

 Shoto – ukeللخارج  

 %36.06 *   *0.0034 3.683 8.952 2.818 14.006 األيمن 

 %35.72 * *0.000789 0.435 8.973 2.539 13.961 سراألي
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 (    4شكل )     (                                                             3 شكل )                        

 الفروق بين القياس القبلي و البعدى ونسب التحسن المئوية  في تقييم مستوى االساليب  

 مهارية المكونة للجملة الحركية هيان شودان ككل  لدى عينة البحثال

( أن هناك فروق دالة إحصائيًا بين       4   ،   3   ( ، واألشكال )     ٨يتضح من بيانات جدول )  
قيد  "  هيان شودان  الحركية "    بالجملة  في مستوى القدرات البدنية الخاصة  القياسين القبلى والبعدى  

*  0.00462  –**    0.00015   حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )    البحث لدى عينة  الدراسة  
بعدى عند  *( وهي تعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متغيرات القياس القبلي و القياس ال

 (.0.05مستوى ) 
عة  مستوى القوة المميزة بالسر كم بلغت نسبة التحسن المئوية بين القياسين القبلى والبعدى في    

  55.17ما بين )     Oi-Zuki  -باالسلوب المهاري " اللكمة الممستقيمة االمامية الطويلة    خاص  ال
المهاري "   لخاص باالسلوب نسبة التحسن في عنصر تحمل السرعة ا  ( ، كما تراوحت 92%.5٨  –%

( ، كما %       3٨.40  –%    36.60    " ما بين )Age – Ukeالدفاع بالساعد من أعلى ألسفل  
المهاري " الدفاع بالساعد من أعلى    ة التحسن في عنصر تحمل القوة الخاص باالسلوب نسب  ت تراوح

نسبة التحسن    اوحت % ( ، كما تر   31.01  -  %30.00" ما بين ) Gedan – Barai للخارج    –ألسفل  
 Shotoالمهارى " الدفاع بسيف اليد من الداخل للخارج فى األتجاه األفقى    للرشاقة الخاصة باالسلوب 

– Uke  ( 36.06  -%  35.72" ما بين %)  . 
ترجع الباحثة نسبة التحسن في مستوى القدرات البدنية الخاصة الي البرنامج التدريبى المقترح   

ركة حيث صممت هذه الرسومات حتي يؤديها الالعب في نفس اتجاه العمل بأستخدام الرسوم المتح
 .راسة العضلي للمهارات المكونه للجملة الحركية قيد الد 
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( أنه اليستطيع الالعب   ۲۰0۳كاٌل من على البيك وعماد عباس )    ويتفق ذلك مع ما ذكره  
ا لم يتمتع بالقدرات البدنية الضرورية  األداء األمثل للمهارات الحركية األساسية للنشاط الذى يمارسه م

ى مع الحركات التى الحركالتى يتطلبها تنفيذ المهارة وأن استخدام التمرينات التى تتشابه فى تكوينها  
تؤدى أثناء المنافسة يعتبر بمثابة أعداد مباشر لالعب وإحدى وسائل تطوير حالة الالعب التدريبية  

المشابهة لمواقف المباراه تلعب دور رئيسى فى تنمية القدرات البدنية    وأن تكرار أداء المهارة فى المواقف
 ( . ۲۱6:   19الخاصة بهذه المهارات   )  

 okazakiنقاٌل عن أوكازاكى واسترايسفيك    (  200٥أحمد محمود إبراهيم )    ه ما اكده  وهذ  

and stricevic  خدام األداء الحركى  أنه يفضل تنمية القدرات البدنية الخاصة للنشاط من خالل أست
 ( . ۲۱6:   ٨ لتمرينات مشابهة لطبيعة األداء الحركى لتلك الحركات األساسية ) 

"   الحركية  االساليم المهارية المكونه للجملة اختبارات تقييم مستوى    جناقشة نتائو م  عرض
 كاتا " لدى مجموعة التجربة قبل وبعد إجراء الدراسة .  – هيان شودان

 (  ٩  جدول )
 مستوى اداء االساليم المهاريةبين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي في  ونسبة التحسن داللة الفروق 

 ونة للجملة الحركية هيان شودان لدى عينة البحث المك

 6ن =  

 0.05معنوى عند مستوى    *  *                      2.36=  0.05ت " الجدولية عند مستوى 

 متغيرات البحث

الاااااجاااااانااااام  
الااااااامااااااا دى  
لا سااااااااالوب  

 المهارى 

 القياســــات 

 )ت( اختبار
 المحسوبة 

 نسبة التحسن 
 البعدى القياس  القياس القبلى  % 

 2ع   2س 1ع   1س
ــتقيـمة   اللكـمة الممســ

لــة  ـ وـي اـل يــة  االمــاـم

Oi-Zuki 

 % 28.370 ** 6.149 0.388 7.466 0.263 5.816 األيمن 

 % 39.334 ** 4.026 0.567 7.616 0.151 5.466 سراألي

اـلدـفاع ـبالســــاـعد من 

  أعلى ألســـفل للجار  

Gedan - Barai 

 % 30.59 1.216 ** 0.265 7.966 0.194 6.1 من األي

 % 58.362 2.038**  0.222 8.683 0.083 5.483 سراألي

ــ  اـعد من اـلدـفاع ـبالســ

 – Ageأســفل ألعلى

Uke 

 %   34.426 ** 2.858 0.252 8.2 0.178 6.1 األيمن 

 %    48.490 ** 9.530 0.132 8.216 0.083 5.533 سراألي

د من ع بـسي  اليالدفا

لــلــجــار      الــداخــل 

Shoto – uke 

 %  60.360 ** 1.147 0.374 8.9 0.054 5.55 األيمن 

 %  75 2.698**   0.654 8.5 0.167 5.166 سراألي
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 (    6شكل )                                                (                             5شكل )   

ساليب المهارية المكونة للجملة وية  في تقييم مستوى االالفروق بين القياس القبلي و البعدى ونسب التحسن المئ

 الحركية هيان شودان ككل  لدى عينة البحث

 

( أن هناك فروق دالة إحصائيًا     6    ،    5     ( ، واألشكال )     9يتضح من بيانات جدول )  
يكل البنائي للجملة  لتقييم مستوى أداء للمقطوعات التدريبية المكونة لله  بين القياسين القبلى والبعدى 

  – **    1.147   الحركية " الكاتا " لدى عينة الدراسة حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )  
ة احصائية بين متغيرات القياس القبلي و القياس  **   ( وهي تعني ان هناك فروق ذات دالل9.530

 (.0.05وى ) البعدى عند مست
القياس  بين  المئوية  التحسن  نسبة  بلغت  أداء كم  مستوى  تقييم  متغير  في  والبعدى  القبلى  ين 

الطويلة   االمامية  الممستقيمة  اللكمة   " المهاري  )     Oi-Zuki  -باالسلوب  بين    – %   2٨.370ما 
 Gedan   للخارج  –وحت لالسلوب المهاري " الدفاع بالساعد من أعلى ألسفل  %( ، كما ترا  39.334

– Barai( لأل  %5٨.362  -  %30.59" ما بين ، ) %  سلوب المهارى " الدفاع بالساعد من أعلى
% ( ، ، كما تراوحت لألسلوب المهارى      48.490  –%    %   34.426" ما بين )Age – Ukeألسفل  

%    60.360" ما بين )   Shoto – Ukeاخل للخارج فى األتجاه األفقى  " الدفاع بسيف اليد من الد 
- 75  %) 

ابي فى قيم االساليب المهارية المكونة للجملة الحركية  وترجع الباحثة ان هذا التغير المئوى االيج
" هيان شودان "  المؤداه بالجانب األيمن واأليسر لدى مجموعة التجربة إلى خصائص األحمال التدريبية  

حركة ، وأن التباين فى نسبة تأثير محتوى  أساليب تنفيذ البرنامج التدريبى المقترح باستخدام الرسوم المتو 
ال التدريبية يرجع إلى ترشيد مبادىء التدريب من خصوصية وتموجية وفقٌا للتقنين  خصائص األحم

يبات مشابهة لطبيعة  الفردى للعينة قيد الدراسة باإلضافة إلى استخدام الحمال مقترحة من خالل تدر 
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ى للجملة الحركية قيد الدراسة ، مع ترشيد نسب تمثيل  األداء الحركى المستخدم ضمن الهيكل البنائ 
نظم الطاقة خالل تنفيذ الحمل التدريبى على مدار مدة البرنامج المقترح واتجاهات مسار االداء االساسي 

هذا انعكس اثاره علي نسبة التحسن في مستوي  للجملة الحركية في شكل محطات تدريبية مقننة فرديا ، و 
اسلوب التنقنين الفردي وفقا  المكونة للجملة الحركية قيد البحث ، كما ان استخدام  االداءات المهارية  

لزمن االداء لتدريبات المشابهة قد ادي لزيادة مستوي الالعب في تنفيذ االساليب المهارية المكونة لخط 
حسن الي الهيكل البنائي للجملة الحركية ) الكاتا ( ، وقد يرجع ذلك التسير وتحركات الالعب داخل  

ار مع التبادل الصحيح لفترات الحمل التدريبي والراحة  خصائص البرنامج المقترح من شدة تدريبية وتكر 
(    1997البينية مع التوجيه الفردي ، ويتفق ذلك مع ماشار اليه كل من أبو العال أحمد عبد الفتاح ) 

مد مسعد حسن حامد ( ، مح  4( )  3( )  2002،    2005( ، أحمد محمود محمد إبراهيم )    1)  
(  ، رانيا جابر توفيق    21( )    200٨ي عبد القادر )  ( ، رضا يوسف يسر   20()    2012عوض )  
 .(  22( )  2012أحمد ) 

ة والجملة  األداء للمقطوعات التدريبي  اختبارات تقييم مستوى مستوى   جعرض و مناقشة نتائ
 كاتا " لدى مجموعة التجربة قبل وبعد إجراء الدراسة . – هيان شودان"  الحركية

 (     10  جدول )
كاتا "  – هيان شودان"  تقييم مستوى األداء للمقطوعات الحركية والجملة الحركية  المعالجات اإلحصائية ألختبارات

      لدى مجموعة التجربة قبل وبعد إجراء الدراساة
 6ن =  

  0.05عند مستوى  معنوى**      2.36=  0.05ت " الجدولية عند مستوى  " قيمة

 

 

 

 

 

 متغيرات البحث

 اختبار  القياســــات 

 )ت( 

 المحسوبة

نسبة 

 التحسن 

% 
 القياس البعدى  القياس القبلى 

 2ع    2س 1ع    1س

 %42.586 1.286** 0.504 7.366 0.167 5.166 تقييم مستوى اداء المق وعة االولى 

 %31.978 9.893** 0.231 7.016 0.083 5.316 تقييم مستوى اداء المق وعة الثانية

 %38.320 3.421** 0.394 7.1 0.070 5.133 تقييم مستوى اداء المق وعة الثالثة

 %39.880 3.703** 0.550 7.25 0.054 5.183 الرابعة اداء المق وعة تقييم مستوى 

 %28.940 1.388** 0.116 6.683 0.054 5.183 الجامسة تقييم مستوى اداء المق وعة 

 %32.625 1.300** 0.479 7.183 0.277 5.416 ى اداء الجملة ككل تقييم مستو
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 (    8شكل )                      (                                                      7شكل )         

 و البعدى  ونسب التحسن المئوية في تقييم مستوى  الفروق بين القياس القبلي 

 الجملة الحركية هيان شودان ككل  لدى عينة البحث 

أن هناك فروق دالة إحصائيًا  (     ٨    ،   7   واألشكال )  ( ،     10جدول )    يتضح من بيانات    
كل البنائي للجملة  للمقطوعات التدريبية المكونة للهي  لتقييم مستوى أداءبين القياسين القبلى والبعدى  

(  9.893**  –1.286**  لدى عينة الدراسة حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ما بين )  الحركية " الكاتا "  
البعدى عند   القياس  القبلي و  القياس  وهي تعني ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين متغيرات 

والبعدى في متغير تقييم مستوى   ( كما كانت نسبة التحسن المئوية بين القياسين القبلى0.05مستوى ) 
اء المقطوعة حسن فى مستوى أد % ( ، كما كانت نسبة الت 42.586  أداء المقطوعة التدريبية األولى )  

     38.320كما بلغت نسبة التحسن للمقطوعة التدريبية الثالثة )  % ( ،  31.978  التدريبية الثانية )  

% (     39.880 فكانت نسبة التحسن فى مستوى األداء )  % (  ، بينما للمقطوعة التدريبية الرابعة  
% (  ، وكانت نسبة التحسن    28.940 الخامسة )  كما بلغت نسبة التحسن للمقطوعة التدريبية    ،  

 % ( . 32.625  فى مستوى أداء الجملة الحركية " الكاتا " ككل ) 
المقطوعات التدريبية المكونة    اداىوترجع الباحثة ان هذا التغير المئوى االيجابي فى قيم مستوى  

التدريبية وأس التجربة إلى خصائص األحمال  الحركية هيان شودان لدى مجموعة  تنفيذ للجملة  اليب 
البرنامج التدريبى المقترح باستخدام الرسوم المتحركة ، وأن التباين فى نسبة تأثير محتوى خصائص  

ن خصوصية وتموجية وفقٌا للتقنين الفردى للعينة  يب ماألحمال التدريبية يرجع إلى ترشيد مبادىء التدر 
ات مشابهة لطبيعة األداء الحركى  قيد الدراسة باإلضافة إلى استخدام الحمال مقترحة من خالل تدريب 

المستخدم ضمن الهيكل البنائى للجملة الحركية قيد الدراسة ، مع ترشيد نسب تمثيل نظم الطاقة خالل 
 ر مدة البرنامج المقترح . مدا تنفيذ الحمل التدريبى على

0

1

2

3

4

5

6

7

8

تقييم مستوى 
اداء املقطوعة 

االوىل

تقييم مستوى 
اداء املقطوعة 

الثانية

تقييم مستوى 
اداء املقطوعة 

الثالثة

تقييم مستوى 
اداء املقطوعة 

الرابعة

تقييم مستوى 
اداء املقطوعة 

اخلامسة

تقييم مستوى 
اداء اجلملة ككل

يالقياس القبل

ىالقياس البعد

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

ى تقييم مستو
اداء املقطوعة 

االوىل

ى تقييم مستو
اداء املقطوعة 

الثانية

ى تقييم مستو
اداء املقطوعة 

الثالثة

ى تقييم مستو
اداء املقطوعة 

الرابعة

ى تقييم مستو
اداء املقطوعة 

اخلامسة

ى تقييم مستو
اداء اجلملة 

ككل

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 56 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020يو ( يول1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

با التدريبات  ومزج  للكاتا  البنائي  للهيكل  التدريبية  المقطوعات  اسلوب  استخدام  ان  لرسوم  كما 
المتحركة بداللة مساره مع التقنين الفردي ومراعاة التدرج والتموجية عند التنفيذ محتوي القسم الثاني و  

وقد يرجع ذلك التحسن في مستوى اداء المقطوغات ة ،  الثالث بصفة خاصة من الوحدة التدريبية اليومي
من شدة تدريبية وتكرار مع التبادل  التدريبية والجملة الحركية ككل الي خصائص تدريبات النقل الحركي  

الصحيح لفترات الحمل التدريبي والراحة البينية مع التوجيه الفردي ، ويتفق ذلك مع ماشار اليه كل من 
( ، أحمد محمود محمد    1( )    1997كل من أبو العال أحمد عبد الفتاح )    اليهويتفق ذلك مع ماشار  

( ، رضا   20()    2012د مسعد حسن حامد عوض )  ( ، محم  4( )  3( )  2002،    2005إبراهيم )  
 . (  22( )  2012(  ، رانيا جابر توفيق أحمد )  21( )  200٨يوسف يسري عبد القادر ) 

 االستنتاجات:
 وما   االحصائية  المعالجات  إلى  واستنادا  وخصائصها  البحث  عينة  حدود  وفى  وفروضة  البحث  أهداف  ضوء  في

 :التالية االستنتاجات إلى ةلباحثا تتوصل البحث نتائج عنه أسفرت
القوة المميزة   أداء  مستوى   تحسن  إلى  أدى  الرسوم المتحركة  بإستخدام  المقترح   التدريبي  البرنامج  أن .1

 % .  5٨.92  - %55.17بنسبة    بالسرعة الخاصة

المتحركة  بإستخدام  المقترح  التدريبي  البرنامج  أن .2 السرعة    مستوى   تحسن  إلى  أدى  الرسوم  تحمل 
 %  .  36.60 -%   3٨.40ة بنسبة  الخاص

تحمل القوة الخاصة   مستوى   تحسن  إلى  أدى  الرسوم المتحركة  بإستخدام  المقترح  التدريبي  البرنامج  أن .3
 .   %   30.00  - %31.01 بنسبة  

 %36.06   الرشاقة بنسبة  مستوى   تحسن  إلى   أدى  الرسوم المتحركة  بإستخدام  التدريبي  البرنامج  أن .4
35.72    % 

بإستخدام  التدريبي  امجالبرن  أن .5 المتحركة  تدريبات   المقترح    أداء   مستوى   تحسن  إلى  أدى  الرسوم 
 % .  42.5٨%   الي   28.940من   المهارية المكونة للجملة الحركية بنسبةاالساليب 

المتحركة  تدريبات   بإستخدام  المقترح  التدريبي  البرنامج  أن .6   أداء   مستوى   تحسن  إلى  أدى  الرسوم 
التد  بنسبة       المقطوعات  ككل  الحركية  الجملة  اداء  مستوى  تحسن  الي  ادت  كما  بنسبة  ريبية 

32.625   .  % 
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 التوصياااات:
 :يلى  بما  ةلباحثا  توصي  العينة، حدود  وفى  ونتائجه  البحث  أهداف  ضوء  في
  لماو   ها لفاعليتالرسوم المتحركة  باستخدام     المقترح   التدريبى  البرنامج  استخدام   توجية المدربين الى .1

 . الكاراتيه ناشئل لدي والبدنى المهارى  األداء مستوى  على  االيجابي تأثيرلها من  

, وعدم اإلكتفاء    ت الخاصةللفئاالتنوع في إستخدام الوسائل واألدوات التدريبية عند تطبيق تدريبات   .2
 بالتدريبات الحرة فقط. 

اخل البرامج التدريبية السهامها في  تقنين إستخدام المهارات األساسية المكونة للمقطوعات التدريبية د  .3
 رفع مستوى األداء المهارى لالعبين المعاقين ذهنيا . 

للجمل الحركية السهامها في    إستخدام الرسوم المتحركة في شرح وتفسير االساليب المهارية المكونه .4
 نى لالعبين المعاقيين ذهنيا . رفع مستوى االداء الف

الحركية " الكاتا " إلى مهارات فردية وممقطوعات تدريبية مع  ضرورة قيام المدربين بتجزئة الجمل   .5
 إستخدام الرسوم المتحركة داخل البرامج التدريبية لالعبين المعاقين ذعنيا . 

  الية .ى مشابهة على مراحل سنية لم تناولها الدراسات الحالقيام بدراسات اخر  .6

 المراجااااااع
 أوال:  المراجع العربية

التدريب الرياضـــــــــي " األســـــــــس الفســـــــــيولوجية" ، دار الفكر العربي ،   بد الفتاح :أبو العال أحمد ع .1
 .  1997القاهرة ، 

نقل الحركي للرجلين وتأثيره  رنامج تدريبي مقترح لتحســين ســرعة الب:  أحمد عمر الفاروق الشاايخ .2
وم المجلة العلمية للعل،   برياضــــــــــــة الكاراتيه  Kataبعض الجمل الحركية "كاتا"على مســــــــــــتوى أداء  

 .  2017،  جامعة حلوان، والفنون ، كلية التربية الرياضية للبنات 
ــي النظرية والتطبيقية لتخطيط  أحمد محمود محمد إبراهيم :  .3 ــوعة محددات التدريب الرياضـــــــ موســـــــ

 . 2005المعارف ، اإلسكندرية ،  البرامج التدريبية برياضة الكاراتيه ، منشأة
ل تــــدريبيــــة مقترحــــة خالل فترة اإلعــــداد على بعض تــــأثير أحمــــا  أحمااد محمود محمااد إبراهيم : .4

المتغيرات الوظيفية والبدنية وفعالية األداء المهارى لدال العبي المنتخب الكويتي لرياضـــــة الكاراتيه  
 .  2002ين ، جامعة اإلسكندرية ريات وتطبيقات ، كلية التربية الرياضية للبن، مجلة نظ
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جيه للبرامج التعليمية والتدريبية برياضــة الكاراتيه ، دار مؤشــرات التو  أحمد محمود محمد إبراهيم : .5
 .  200٨النشر الحديث ، اإلسكندرية ، 

ة اإليقاع الحيوي اليومي للمحدد مسـار ديناميكي :أحمد محمود إبراهيم، محمد مساعد حسان حامد   .6
ل البنائي  المهاري " القوة المميزة بالســـــــــــــرعة وتحمل األداء " الخاصـــــــــــــة بمكونات الهيك   –البدني  

ــــــــــا " كمؤشر لتخطيط لفترات التدريب برياضة الكاراتيه ، مجلد مجلة  للجمل الحركية " أنسو . كاتــــــ
 . 2012، امعة اإلسكندريةاضية للبنين، جنظريات وتطبيقات، كلية التربية الري

األســـــــــــس العلمية والتطبيقية لنظريات التدريب  أحمد محمود محمد إبراهيم ، يوساااااااف بوعباس : .7
 .  2001اضي ، ذات السالسل ، الكويت ، الري

: األســــــــــــس العلمية والتطبيقية لتخطيط البرامج  أحمد محمود محمد إبراهيم ، عاطف محمد أباظة  .٨
 .  2005الكاتا " برياضة الكاراتيه ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  جملة الحركية "التدريبية لل

ــتوي تأثير برنامج تدريبي مقترح لأمل فاروق علي :   .9 ــة ومسـ ــين بعض القدرات الحركية الخاصـ تحسـ
اداء الجمـل االجبـاريـة لالعبي الكـاراتيـه،المجلـة العلميـة للعلوم والفنون ، كليـة التربيـة الريـاضــــــــــــــيـة 

 .  200٨لوان، جامعة ح، لبنات ل
 .م 1993الصور التعليمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، انشراح عبد العزيز إبراهيم :  .10
: تقويم محاوالت اإلفادة بالكمبيوتر في التعليم العام بمدارس القاهرة ،  الدين صاااالح   إيمان صاااالح .11

 م .1991ن ،رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة حلوا
: تأثير إســــتخدام إســــلوب المقطوعات التدريبيةعلي تحســــين  (  2017ي حساااونة حساااونة ) صااابح .12

  -9للمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم في المرحلة الســـــنية من ) مســـــتوى اداء الجملة الحركية ) الكاتا (
ت الرياضـية للبنا( سـنة برياضـة الكاراتيه ، بحث منشـور ، مجلة التربية الشـاملة ، كلية التربية    12

 ، جامعة الزقازيق .
تأثير تعلم بعض المهارات االسـاسـية في رياضـة الكاراتيه على  ( :  200٩صافاء صاالح حساين )  .13

 العنف التدميرى و االدراك البصري للمعاقين ذهنيا القابلون للتعلم .مستوى 
 شر .ركز الكتاب للن: تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية ، م  ( 2000عبد الحميد شرف )  .14
ــوياء و متحدى    (  2001عبد الحميد شاااااارف )  .15 ــية و الحركية لالطفال و األســـــــ : التربية الرياضـــــــ

 شر .االعاقة مركز  الكتاب للن
ــوياء و (    2002عبد الحميد شااارف )  .16 ــية بين النظرية والتطبيق لالســ : البرامج في التربية الرياضــ

 ، مركز الكتاب للنشر . 2المعاقين ، ط
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العالقة بين الشـــــــخصـــــــية والحدث بالمكان في فيلم الرســـــــوم المتحركة ،  :    عبد العليم زكى حنفي  .17
 م .19٨2ينما ، أكاديمية الفنون ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العالي للس

دراســــة تحليلية لتطوير الرســــوم المتحركة في مصــــر من الخمســــينات حتى   عبد العليم زكى حنفي: .1٨
ســالة دكتوراه غير منشــورة ، المعهد العالي للســينما ، أكاديمية  الثمانينات من القــــــــــــــــرن العشــرين ، ر 

 م .19٨6الفنون ، 
 –ى األلعـاب الجمـاعيـة : المـدرب الريـاضــــــــــــــى فأبو زياد  عمااد الادين عبااس    ،على فهمى البياك   .19

تخطيط وتصـميم البرامج واألحمال التدريبية ) نظريات وتطبيقات ( منشـأة المعارف ، األسـكندرية ، 
 .م ۲00۳،  ۱ط

مســــار ديناميكية اإليقاع الحيوي لبعض المتطلبات الوظيفية و  محمد مساااعد حسااان حامد عوض: .20
ــة لال –الـبدنـية   ( كمؤشــــــــــــــر لفترات االنتـقاء والـتدرـيب عبي الجمـلة الحركـية )الكـاـتامهـارـية الخـاصــــــــــــ

، ةبرياضـــة الكاراتيه ، رســـالة ماجســـتير منشـــورة ، كلية التربية الرياضـــية للبنين ، جامعة اإلســـكندري
2012 .  

: أســـلوب تدريبي مقترح لتطوير مســـتوى أداء الجمل الحركية  كاتا  رضااا يوسااف يسااري عبد القادر .21
ج الطاقة في رياضـــــــة الكاراتيه  وبذلك بهدف التعرف علي تأثير األســـــــلوب التدريبي وفقًا لنظم إنتا

ــور  ــالة دكتوراة غير منشـــــــــ ــتوى أداء الجملة الحركية  كاتا جيون، رســـــــــ ة ، جامعة المقترح على مســـــــــ
 م.200٨لمنوفية ، ا

نية الخاصة : فعالية استخدام إسلوب التدريب المتوازي لتطوير القدرات البد  رانيا جابر توفيق أحمد .22
كاتا لالعبات رياضــة الكاراتيه ، رســالة ماجســتير   داي .  –ومســتوي أداء الجملة الحريكة باصــاي  

 م.2012غير منشورة ، جامعة األسكندرية، 
ــــــــــــــــــــــتخدام رمضااااان رفعت    .23 ــم واثر ذلك على : اســـ ــيات للتالميذ الصـــ الكمبيوتر في تدريس الرياضـــ

ــالة د  ــيات ، رســـ ــيلهم واتجاهاتهم نحو الرياضـــ ــية ، تحصـــ ــورة ، كلية التربية الرياضـــ كتوراه غير منشـــ
 م .19٨4جامعة حلوان ،
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 م .2001منشورة ، المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون ، 
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