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باستخدام العرائس التمثيلية على مستوى أداء بعض  تعليميبرنامج  تأثري "

 "(سنوات9-6الكاراتيه للرباعم من) يفاملهارات األساسية 

 خالد محمد عبد الجابر  د/م..أ*
 صالح عبد القادر عتريسد/ أ.م.**

 .م.د/ أبو بكر محمد محمد مرسي أ***
 مؤمن محمد عبد الوهاب /الباحثون ****

 : البحثومشكلة   مقدمةالأواًل:  
الطفل تعد    التي يمكن عن طريقها إعداد  العامة  التربية  الرياضية إحدى وسائل  التربية 

للتربية هو تحقيق النمو من أجل    األسمىفي كافة مجاالت الحياة، وإذا كان الهدف    متكامل    إعدادا  
من التقدم فإنه يمكن القول بأن التربية الرياضية من أكثر وسائل التربية فعالية بالنسبة لتحقيق    مزيدا  

، فهي وسيله للنهوض باألفراد إلى الرقى باألمم ،وتسعى إلى إعداد الفرد إعدادا متكامل هذا الهدف
   متزنا ليكون نافعا لنفسه ومجتمعه.

"منطلق لكل تعلم" من االتجاهات  من خلل نشاطه الحركي  اللعب )البرعم(يعد تعلم  كما  
شياء  ط تكوين مدركات وصور عقليه عن األالتربوية المعاصرة في التربية إذ ينبثق عن هذا النشا

ي ثم  ومن  معها  ويتعامل  فيها  يعيش  التي  البيئة  في  الكائنات  عن  و  واضح  تصور  لديه  تكون 
 ( 18:5) شياء والكائنات.صائص األخ

الحركية األ المهارات  تعد  المختلفكما  الحركات  المتقدمة ،ويتوقف ساسية اساس جميع  ة 
و  تعلم  المستخدمةإعليها  المختلفة  الحركية  واالنماط  المهارات  لذا   تقان  والرياضات،  االلعاب  في 

ويصل    لبرعم ن يتعلم اأ ال بعد  إ  لى مهارات االلعاب والرياضات إ  المدرب بالبراعم ال ينتقل  أيجب  
  للبراعم من خلل اتاحة الفرصة    الى درجة عالية من االتقان للمهارات الحركية االساسية، وذلك

 ( 237،236: 19ن يصل لمرحلة اتقانها.)أأنماطها المتعددة والمتنوعة الى ب دائهاأل
دراك دراك العام الى اإلعلى التركيز واالنتقال من اإل  البراعموخلل هذه المرحلة تزداد قدرة  

الحركية، وتتضح    مته اية وزياده خبر على التفكير وتقدم النواحي البدن  البراعمالمفصل وزياده قدره  

 
 الجديد  الواديجامعة - أستاذ مساعد ورئيس قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية *

 كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط  - الحركة وعلوم  الرياضي أستاذ تدريب الكاراتيه المساعد بقسم التدريب  **
 الجديد   الواديتربية الرياضية  كلية التربية الرياضية جامعة أستاذ تدريس كرة السلة المساعد بقسم المناهج وتدريس ال *** 
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والوصول  للبراعم  هميه المجهودات التي تقدم في درس التربية الرياضية لتطوير الحصيلة الحركيةأ 
 ( 189  -186: 10)  .الى مستوى عالي مبقدراته 

  في المرحلة الوسطى بالخيال والتصورات الرمزية بهدف تحقيق رغباتهم   البراعمعب  ويتميز ل
وميولهم وحاجاتهم، لذا فان القصة الحركية والتمرينات التمثيلية يمثلن وسيله مهمه من وسائل  

 ( 70:  23) (24:  20) .تثقيفهتربية التلميذ و 
مسرح العرائس من خلل تعرضها لمسرح الطفل  م(2008")كامل  "عال حسن كما تناولت 

، ومن خلل التعرف    فضل تفصيل  أنواعه بشكل  أهميته ووظائفه و أ بصفه عامه ، والتعرف على  
كثر تفصيل  ، وقد عرف مسرح  أشكال مسرح الطفل وعرضه بشكل  أ على مسرح العرائس كأحد  

نه مجموعه من العروض المسرحية العرائس او البشرية التي يقدمها المسرح االحترافي  أالطفل على  
ه ، عرائس  شخاص مع مجموعه من العرائس سواء كانت )عرائس قفازيأ دوار فيها  للطفل ويؤدى األ

 ( 19 :16)   . خيوط ، عرائس خيال ظل(
عن إدائه الممثل االنساني    ما يعجزخرى فإن العرائس قادرة على اإلتيان بكل  أمن ناحيه  و 

كثر منه استجابة ومرونة ألداء الحيل المسرحية ، مهما  أنها  أطبقا إلمكانيات الجسم البشرى ، كما  
رة علي  كانت غريبة او غير معقولة، وكذلك تتميز العرائس بسهولة الحركة علي المسرح ، والقد 

ن حركة  أ حداث بمعني  ي فعل ،بل هي الموجهة ايضا لطريقة صياغة الحوار ،وعرض األأداء  أ
ن تكون أالعرائس تبدو كما لو كانت حركة عصبية تفرض نفسها علي كلمات الحوار ، وتتطلب  

 ( 22:  4)  كل كلمة في نص العرائس متناسبة مع حركة العرائس بشخصياتها المختلفة.
ن  أ ومن شأنه    للبراعمحد الوسائط التي تساعد على منح السعادة والفرح  أومسرح العرائس  

، ويعزز ثقتهم بما حولهم بداية من الدمى المحيطة    البراعميساهم في بث اليقظة، والمتعة في حياه  
علم حولهم ، وكذلك العرائس المحيطة بهم ، ولذلك فمسرح العرائس مهم وضروري في مبهم ، وال

 ( 11: 17)لبراعم ياة اح
  م( أن رياضة الكاراتيه 2010)Donavanنافان"حسن سعيد نقاًل عن دو   "سعيدويذكر  

تعتبر أحد رياضات المنازالت الفردية التي تتميز بالتغير السريع والمستمر لكل  من عمليتي الهجوم  
  والدفاع في المواقف التنافسية والتي تتطلب مقدرة عالية للختيار الدقيق لمختلف المهارات الحركية 

 (4:9)  الهجوم المضاد(. -الدفاع -)الهجوم
الكاراتيه من الرياضات القتالية والتي تتعدد مهاراتها الحركية المتطلبة داخل وتعتبر رياضة  

المباراة سواء كانت فى الكاتا أو الكوميتيه ويتوقف نجاح اللعب على مدى إتقانه لهذه المهارات.  
ونظرا  لطبيعة مهارات هذه الرياضة الشكل النهائي للمهارة ككل وبذلك تتطلب من المعلم بذل جهد 
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قت كبير فى عملية التعليم لكى يصل المتعلم إلى اإلدراك الكلى والجزئي في المهارة، كما ان  وو 
للمبتدئين    رياضه الكاراتيه التدريس  من األنشطة الرياضية التي ترتكز عملية تعلمها على طرق 

ها  حيث أتضح أن معظم مهاراتها الحركية يعتمد تعلمها على المهارات األساسية التي يبدأ تعليم
للمبتدئ في أول مراحل تعليمه ،واستخدام أنسب الطرق لتعليم األنشطة الرياضية موضوع أثار  

ين في بعض األنشطة الرياضية ونتيجة للتطورات العلمية في مجال التربية الباحثون  الكثير من  
 ( 77:3)طرق التدريس بصفة خاصه. الرياضية بصفة عامة  و 

التعليمية تعد جانبا  هاما من جوانب ن  أ  م(2002"عبد الحميد شرف" )  ويشير البرامج 
تطور التربية الرياضية عامة والمهارات الحركية خاصة ويوضح البرنامج سير العمل الواجب القيام  

سس الملموسة إلنجاز االعمال ويحدد نواحي االنشطة  يق االهداف المقصودة كما يوفر األبه لتحق
محدد ويعود    مده زمنيه محدده وفقا  لتخطيط وتنظيم هادفوالممارسات العملية بقاعة حجرة النشاط ل

 ( 74:14)  .على المتعلم بالتحسن
وكثيرا  ما يكون هناك خلط بين البرنامج والمنهاج ويتفق التربويين على ان المنهاج هو  
خطه المدرسة ألحداث عملية التربية المقصودة لتحقيق عمليات النمو المتزن للفرد والبرنامج هو  

 ( 56: 7) ت التنفيذية لهذا المنهاج.الخطوا
ان البرنامج التعليمي    زهران "  عبد العزيز  ، وليلى  احمد عز"ابو النجا  ويتفق كل  من  

يوصف بأنه عباره عن الخطوات التنفيذية لعمليه التخطيط وما يتطلبه ذلك التنفيذ من توزيع زمنى  
 ( 235: 22()22: 1)  وطرق تنفيذ وامكانات تحقيق هذه الخطة.

 م( 2004)  "بدير   محمد  كريمان،"  م(2000)  "توفيقعبد الحميد  فراج  من"    كل  أيضا    يتفقكما  
نه قد يمكن من خلل البرامج  أعلى    (م1995)  ابو نمرة"  خميس  محمدهم،  بر   سليمان  "عبد المنعم،

والتي    البراعمالتعليمية باستخدام القصص الحركية والتمرينات التمثيلية تنميه المهارات الحركية لدى  
                    (121: 15()273:  21) (16:18) ال يستساغ إعطاؤها في شكلها التقليدي.

من خلل بعض المقابلت الشخصية مع مدربي   ون الباحثون  مما سبق ومن خلل خبرة  
(سنوات أن 9- 6أثناء تدريبه للبراعم للمرحلة السنية )  الباحثون  الكاراتيه فى تلك المرحلة الحظ  

هناك صعوبة في تعليم المهارات األساسية الخاصة برياضه الكاراتيه وذلك لكون المهارات تحتاج  
تشتت وانشغال البراعم مما يحدث لهم من مؤثرات    ي العصبي باإلضافة الىالي التوافق العضل

المتناولة قيد البحث لدي البراعم وذلك لعدم وجود عنصر الجذب   المهارات   خارجيه أثناء تعليم تلك
 والتشويق الذى يساعد على استثارة هؤالء البراعم. 
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أن هناك دراسات تناولت   من مراجع ودراسات تبين له  الباحثون  وفى حدود ما أطلع عليه  
فاعلية أنواع مختلفة من البرامج باستخدام مسرح العرائس على طفل الروضة و العرائس التمثيليه  

همية وفاعلية  حيث أوضحت نتائج تلك الدراسات أ   (30،  26،  24،  11،  7،  6)مثل دراسات  
القائمة على استخدام النواحي التمثيلية لتنشيط مختلف قدرات طفل الروضه المهارية    تلك البرامج

 والبدنية والحركية والعقلية والنفسية واالجتماعية، 
 

تأثير تلك البرامج على استثارة األطفال وما ترتب عليه من تحسين    الباحثون  كما الحظ  
برنامج تعليمي باستخدام العرائس التمثيلية و  ُيقدم على بناء    الباحثون  مستوى األداء مما جعل  

( 9- 6التعرف علي تأثيره في مستوى أداء بعض المهارات األساسية في رياضه الكاراتيه البراعم )
 سنوات، للتغلب علي الصعوبات التي يواجهها البراعم أثناء تعليم المهارات األساسية قيد البحث.

 هدف البحث: : ثانياً 
على  ومعرفة تاثيره  برنامج تعليمي باستخدام العرائس التمثيلية  تصميم    لىيهدف البحث إ

 .( سنوات 9- 6من )  مستوى أداء بعض المهارات األساسية في الكاراتيه للبراعم
 ض البحث:فر : ثالثاً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية في مستوى أداء  -1
 للمجموعة التجريبية .  المهارات )قيد البحث( لصالح متوسطات درجات القياسات البعدية

 :الواردة فى البحث مصطلحات: بعض الرابعاً 
 العرائس التمثيلة: -أ

شكال الكرتونية في صورة ملبس يرتديها المعلمين للظهور  هي عبارة عن مجموعه من األ
المهام  ألامام ا للقيام ببعض  التليفزيون وذلك  داخل  يمكن مشاهدتها  الذى  العرائس  طفال بصورة 

   (6: 26(   .لى غاية معينةإللوصول 
 : المرجعيةالدراسات : خامساً 

 العربية: الدراسات باللغة  -أ

(: بعنوان "تقييم مستوى االداء  12(، )2020دراسة "شيماء عبد الرحمن قناوى") -1
الكاراتية"  رياضة  فى  للمبتدئين  األساسية  المهارات  لبعض  الكيفى  التحليل  باستخدام  الفنى 

  - آجيزوكى,  -براي ، أوي   -إلى تقييم األداء الفني للمهارات األساسية )جيدان  البحث استهدفت 
, سوتو ماي    -أوكي   , استخدمت    جيري(  -أوكي  الكاراتيه،  ة  الباحثون  للمبتدئين فى رياضة 

( قوامها  عينة  على  العمدية  بالطريقة  الوصفى  البيانات    العب،  (150المنهج  جمع  أدوات  من 
تطبيق  ة على  الباحثون  ، وقد أوصت  ةالباحثون  استمارات استطلع رأى السادة الخبراء من تصميم  
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الك التحليل  باستخدام  الفني  األداء  تقييم  قيد  إستمارة  للمهارات  رياضة    البحث يفي  في  للمبتدئين 
 . الكاراتيه بشكل عام

فهيد") -2 حسن  "هاجر  تعليمي  28(,)2020دراسة  برنامج  "تأثير  بعنوان   :)
(  9- 6)طة المنهجية في الجمباز للتالميذ باستخدام العرائس التمثيلية على مستوى اداء االنش

استهدفت البحث الى تصميم برنامج تعليمي باستخدام العرائس التمثيلية ومعرفه اثره على  سنوات",  
ة المنهج  الباحثون  ( سنوات , استخدمت  9- 6مستوى أداء االنشطة المنهجية في الجمباز للتلميذ )

( قوامها  عينة  على  العمدية  بالطريقة  احداهما  70التجريبي  مجموعتين  الى  تقسيمهم  تم  تلميذ   )
ية واالخرى ضابطه ,وقد اسفرت النتائج الى ان العرائس التمثيلية قد ساهمت بطريقة ايجابية  تجريب 

 ( سنوات.9-6فى تحسين مستوى اداء االنشطة المنهجية في الجمباز للتلميذ )
(: بعنوان "تأثير برنامج تعليمي مقترح  24(،)2018دراسة "محمد حسين كامل")  -3

ستوى اداء بعض المهارات الحركية االساسية لتالميذ الصف  باستخدام العرائس التمثيلية على م
استهدفت البحث الى تصميم برنامج تعليمي باستخدام العرائس التمثيلية ومعرفه  االول االبتدائي"،  

استخدم  ، أثره على مستوى اداء بعض المهارات الحركية االساسية لتلميذ الصف األول االبتدائي
بال  الباحثون   التجريبي  قوامها)المنهج  عينه  على  العمدية  الى    تلميذ   (60طريقه  تقسيمهم  تم 

الى ان العرائس التمثيلية قد   وقد أسفرت النتائج،  مجموعتين احداهما تجريبية واالخرى ضابطة
ساهمت بطريقه ايجابية في تحسين مستوى أداء المهارات الحركية االساسية لتلميذ الصف االول  

 . االبتدائي
 الدراسات األجنبية: - ب

هيوز) -1 "جون  )jon hughesدراسة  استخدام 31(،)2014("  أثر  بعنوان"   :)
المسرح كطريقة تعليمية لمساعدة تالميذ المرحلة االبتدائية األولى فى استيعاب النص األولى 

الصعب" الشعرى  النص  استيعاب  كطريقة  فى  المسرح  استخدام  أثر  معرفة  البحث  استهدفت   ،
االبتدائية األولى فى استيعاب النص الشعرى الصعب، باستخدام    تعليمية لمساعدة تلميذ المرحلة

( طفل من المرحلة االبتدائية، وقد  أسفرت أهم  27المنهج التجريبى، وتمت البحث على عينه )
النتائج إلى أن تمثيل الدور يساعد المتعلمين الصغار فى استيعاب العناصر الروائية عند مقارناتهم  

 . مهمه قبل تمثيل الدور يعمل على تعزيز وتقوية المهارات الشفوية لألطفال   بهؤالء اللذين لم يعطوا
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 اجراءات البحث : سادساً 
   منهج البحث:أواًل : 

 

البحث   لهدف  تم    تبارخواتحقيقا   صياغتها  تم  التي  التجريبي    استخدامالفروض  المنهج 
 تجريبية لمناسبته لطبيعة البحث . ه واحدهلقياسين القبلي والبعدي لمجموعا ستخدامبا
 مجتمع البحث:ثانيًا :  

- 6في براعم أندية مدينة الخارجة بالوادي الجديد في المرحلة السنية  )لبحث  تمثل مجتمع ا
( سنوات والممارسين لرياضة الكاراتيه، والمقيدين بسجلت االتحاد المصري للكاراتيه فرع الوادي  9

 م .2021م /2020 ( للعام 150الجديد وعددهم )
 

 عينة البحث:ثالثًا : 
 

( العب مبتدئ في رياضه الكاراتيه  50البحث بالطريقة العمدية بواقع )  عينة  ختياراتم  
بأندية مدينة الخارجة بالوادي الجديد ) نادى الوادي الجديد ، نادى التعمير الصحارى ( للمرحلة 

 ( سنوات.9-6السنية من )
 ( 1جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث                             

 
 
 

 اعتدالية عينة البحث لمتغيرات النمو:
بحساب )المتوسط    الباحثون التوزيعات غير االعتدالية قام للتأكد من خلو العينة من عيوب 

( 2الحسابي واالنحراف المعياري، ومعامل االلتواء، ومعامل التفلطح لمتغيرات النمو( وجدول )
 يوضح ذلك.

 
 
 
 
 

 حجم العينة   مجتمع البحث 
 برعم 150 

 
 االستطالعية  بحث عينة ال تجريبية األساسية  بحث عينة ال

 براعم 10 برعم  40
 برعم  50 اجمالي 
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 ( 2جدول)
 االلتواءالمعياري ومعامل  واالنحرافلمتوسط الحسابي ا

 ( 40)ن=  للعينة قيد البحث )السن، الطول، الوزن( في والتفلطح

            1.46ضعف الخطأ المعياري التفلطح=      0.74الخطأ المعياري لللتواء=ضعف 

نتائج جدول )          بين )  2يتضح من  :  0.15(السابق أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما 
( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل االلتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح  0.67

(  وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح، مما يشير  0.65-:  0.21-ما بين      )
 الية توزيع العينة في المتغيرات قيد البحث. إلى اعتد 

 اعتدالية عينة البحث في االختبارات البدنية: 
 (  3جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء
 ( 40والتفلطح في االختبارات البدنية للعينة قيد البحث )ن=  

            1.46ضعف الخطأ المعياري التفلطح=      0.74الخطأ المعياري لإللتواء=ضعف 
 :0.10-( السابق أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )3يتضح من نتائج جدول )       
( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح  0.65

(  وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح، مما يشير  0.39:  1.16-)ما بين       
 إلى إعتدالية توزيع العينة في اإلختبارات البدنية قيد البحث.

 المتغيرات  م
وحدة  
 القياس 

 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 معامل
 االلتواء 

 معامل
 التفلطح 

 الداللة 

 غير دال 0.21- 0.57 1.05 6.36 سنة السن  1

 غير دال 0.27- 0.15 0.18 1.26 متر الطول  2

 غير دال 0.65- 0.67 9.10 30.60 كجم الوزن  3

 االختبارات البدنية  م
وحدة  
 القياس 

 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 معامل 
 اإللتواء 

 معامل 
 التفلطح

 الداللة 

 غير دال  0.28- 0.15 0.18 1.26 مسافه  اختبار الوثب العريض من الثبات  1

 غير دال  0.11 0.65 1.03 6.42 زمن البدء العالىمترًا من  30اختبار عدو  2

3 
اختبار الوثب العمودى من الوقوف  

 والركبتان مثنيان نصفاً 

 غير دال  0.39 0.62 4.04 20.38 عدد 

 غير دال  1.16- 0.10- 1.62 16.83 زمن اختبار)الرشاقة( الجرى المكوكى  4
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 اعتدالية عينة البحث في االختبارات المهارية: 
 ( 4جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء
 ( 40والتفلطح في االختبارات المهارية للعينة قيد البحث )ن= 

            1.46ضعف الخطأ المعياري التفلطح=            0.74الخطأ المعياري لإللتواء=ضعف 
( 0.40 :0.03معامل االلتواء تراوحت ما بين )   (السابق أن قيمة4يتضح من نتائج جدول )       

اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح ما بين  وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل  
التفلطح، مما يشير إلى إعتدالية  0.23:  1-) (  وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل 

 توزيع العينة في االختبارات المهارية قيد البحث.
 :رابعا: أدوات جمع البيانات

 بإستخدام ما يلى بالبحث : الباحثون قام 
 نات إستمارة تسجيل البيا -

بتصمممميم إسمممتمارات لتسمممجيل البيانات الخاصمممة بالقياسمممات ) قيد البحث (   الباحثون  قام  
 في األتى : وقد تمثلت 

العمر  –الوزن   –الطول   –) السممممممممن جيل بيانات اللعبين ) قيد البحث (: إسممممممممتمارة تسمممممممم -1
 (2مرفق )  (،التدريبى

 .     (6مرفق) البدنية ) قيد الحث(، اإلختبارات  درجات اللعبين في إستمارة تسجيل -2

ة )شمممميماء  الباحثون  اسممممتمارة تقييم مسممممتوى االداء الفني للمهارات قيد الدراسممممة من تصممممميم   -3
 (8عبد الرحمن قناوى(، مرفق)

   (9مرفق).عبين في االختبارات المهاريةالتسجيل درجات ال إستمارة -4

 تحليل المحتوى للمراجع والدراسات السابقة :  -
،  الكماراتيمه   بريماضممممممممممممممة بعممل تحليمل مرجعى حول القمدرات البمدنيمة الخماصممممممممممممممة البماحثون  قمام  -1

 (4مرفق)

 االختبارات المهارية  م
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 معامل
 اإللتواء 

 معامل
 التفلطح 

 الداللة 

 غير دال 0.23 0.25 0.54 15.99 براى-جيدان  1

 غير دال 1.00- 0.40 0.44 16.40 زوكى -اوى  2

 غير دال 0.48- 0.03 0.51 16.41 أوكى  -أجى  3
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  البدنية   القدرات   اهم  لتحديد   الخبراء  الساده  رأى  استطلع  استمارةتصميم  ب  الباحثون  قام    -2
 (3، مرفق)سنوات ( 9- 6) من للبراعم الكاراتيه في

في تحديد أنسب المهارات االساسية    استطلع راي الخبراءبتصميم استمارة    الباحثون  قام   -3
 (7( سنوات، مرفق)9- 6س التمثيلية للبراعم )فى الكاراتيه المتناسبة مع العرائ

طلع رأى السادة الخبراء حول تحديد محاور البرنامج التعليمى المقترح فى صورتها  است -4
 ( 10، مرفق)النهائيه.

 :االختبارات البدنية -
 بالخطوات التالية:   الباحثون  لتحديد االختبارات البدنية المناسبة للعينة )قيد البحث( قام   •
بالمسح المرجعي لبعض المراجع العلمية المتخصصة والدراسات السابقة    الباحثون  قام    - 1

ين (، "صابر 30م()2020"ياسمين مصطفى سليمان")منها    الكاراتيهالتي أجريت في مجال  
"محمد على  (،  8م()2014اللطيف")"رانيا صديق عبد  (،  13م()2020محمد محمد زناتى")

شمندى")"وجيه  (،25()2009محمد") عبد  (،  29م()2022احمد  محمد  "احمد 
والمرتبطة    الكاراتيهعناصر اللياقة البدنية الخاصة بلعبة   وذلك لحصر  (،2()1996القادر")

فأكثر  % 50بالعناصر التي حصلت على نسبة    الباحثون  وقد ارتضى   بالمهارات )قيد البحث(
العناصر التالية )القوة المميزة  يد  من مجموع اتفاق المراجع العلمية والدراسات المرتبطة وتم تحد 

 ( 4مرفق ). ( %50الرشاقة  - % 40تحمل السرعة  -% 80تحمل القوة   -% 90بالسرعة  
بإعداد اسمممممتمارة السمممممتطلع راي الخبراء لتحديد انسمممممب االختبارات البدنية   الباحثون  قام    -2

وذلك من خلل المسممح المرجعي  (3)مرفق  )قيد البحث(المناسممبة للعينة    الخاصممة بالكاراتيه
من السمادة الخبراء   (10)في الخطوات السمابقة وتم عرضمه على عدد  الباحثون  الذي قام به 

( يوضممممممح أراء السممممممادة الخبراء في أنسممممممب االختبارات لقياس عناصممممممر  8( وجدول )1مرفق )
 اللياقة البدنية المرتبطة بالمهارات )قيد البحث(.

 (5) جدول
ا  السادة آلراء  وفقا  ء الخبر

 (10)ن=  بالكاراتيه  الخاصة البدنية االختبارات  أنسب

 النسبة المئوية التكرار  الصفات البدنية  وحدة القياس  االختبارات البدنية  م
 % 90 9 القوة المميزة بالسرعة  متر الوثب العريض من الثبات  1
 % 80 8 تحمل السرعة  متر مترا من البدء العالي 30عدو  2
 % 80 8 تحمل القوة  عدد  العمودي  الوثب  3
 % 70 7 الرشاقة  ثانية  الجري المكوكى  4
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وفقا آلراء السادة الخبراء في أنسب االختبارات التي تقيس عناصر  (السابق  5) ويتضح من جدول 
بنسبة    الباحثون  حيث ارتضى    (%100:  %70بين )اللياقة البدنية حيث تراوحت النسبة المئوية ما  

 فأكثر من موافقة السادة الخبراء. 70%
  المعامالت العلمية لالختبارات البدنية: -
 :(المحكمين)صدق المحتوي  -1

خلل   الباحثون  استخدم   من  وذلك  االختبارات  صدق  معامل  إليجاد  المحتوي(  )صدق 
و المناهج    مجال الكاراتيه ( من السادة الخبراء في  10عرض االختبارات البدنية قيد البحث على )

( ثم  1مرفق  ومن  البحث(  )عينة  البراعم  لمستوي  ومناسبتها  االختبارات  في  الرأي  إلبداء   ،)
  الباحثون وارتضى   (%100:  %70وبلغت نسبة موافقة رأي السادة الخبراء )صلحيتها للتطبيق،  

 ( يوضح ذلك وأصبحت االختبارات صالحة للتطبيق. 5فأكثر، جدول ) %70نسبة  
عن طريق حسمماب  (قيد البحث )تم حسمماب صممدق التمايز للختبارات البدنية  صدددق التمايز:   -2

داخمل مجتمع البحمث وخمارج عينمة البحمث قيممة متوسممممممممممممممطمات الفروق بين المجموعتين المميزة من 
 ( يوضح ذلك.6( براعم وجدول )10وغير المميزة من خارج مجتمع البحث وعدد كل مجموعة )

 
 ( 6جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة
 (10=2=ن 1للعينة قيد البحث )ناإلختبارات البدنية في 

 المتغيرات 
 المجموعة الغير مميزة  المجموعة المميزة 

قيمة "ت"  
 المحسوبة

المتوسط  الداللة 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

 دال 2.88 0.10 1.03 0.09 1.89 اختبار الوثب العريض من الثبات

مترًا من البدء   30اختبار عدو 
 العالى 

 دال 5.25 0.73 7.88 0.11 5.25

اختبار الوثب العمودى من 
 الوقوف والركبتان مثنيان نصفاً 

 دال 9.65 0.93 15.50 3.22 25.65

 دال 14.92 0.45 18.85 0.69 14.92 اختبار)الرشاقة( الجرى المكوكى 

 2.15=   0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
إحصائيا  بين المجموعتين المميزة  (السابق وجود فروق دالة  6يتضح من نتائج جدول )

وغير المميزة في المستوى البدني  لصالح المجموعة المميزة حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما  
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(، وهي أكبر من قيمتها الجدولية، مما يدل على صدق االختبارات، وأنها  14.92:  2.88بين )
 صالحة لما وضعت من أجله.

 حساب الثبات: 
على طريقة تطبيق االختبارات وإعادة التطبيق    الباحثون  إليجاد معامل الثبات استخدم   

براعم من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األصلية والذين تم االستعانة بهم إليجاد   (01)
 ( يوضح ذلك.7( يوم وجدول )15الصدق وكانت الفترة الزمنية بين التطبيقين ) 

 (  7جدول ) 

 ( 10بين التطبيقين األول والثاني في االختبارات البدنية قيد البحث )ن=  معامل االرتباط

 االختبارات  م
وحدة  
 القياس 

 قيمة إعادة التطبيق   التطبيق األول 
 ع م ع م ر 

 0.92 0.29 1.31 0.20 1.27 مسافه  اختبار الوثب العريض من الثبات  1

 0.90 1.01 6.61 1.09 6.42 زمن مترًا من البدء العالى 30اختبار عدو  2

اختبار الوثب العمودى من الوقوف   3
 عدد  والركبتان مثنيان نصفاً 

20.23 4.30 20.56 4.97 0.92 

 0.96 1.46 17.04 1.58 16.95 زمن اختبار)الرشاقة( الجرى المكوكى  4

 0.36=   0.05قيمة ر عند مستوى 
نتائج   من  معامل  (7)جدول  يتضح  هناك  أن  التطبيق  السابق  بين  إحصائيا  دال  ارتباط 

األول وإعادة التطبيق في االختبارات البدنية مما يدل على ثبات تلك االختبارات، حيث تراوح معامل  
 ( .0.5( وهو أكبر من قيمة "ر" الجدولية عند مستوى )0.96:  0.90االرتباط ما بين ) 

 تقيم اداء المهارات )قيد البحث( : -
شيماء  ة )الباحثون  استمارة تقييم المهارات )قيد البحث( من ثصميم    الباحثون  استخدم    

 .(13)،(عبد الرحمن قناوي 
 بالخطوات التالية: الباحثون )قيد البحث( قام  لتحديد االختبارات المهارية المناسبة للعينة

في    الباحثون  قام   -1 المتخصصة  العلمية  والمراجع  السابقة  الدراسات  على  مجال باالطلع 
(، "صابرين محمد محمد زناتى"  30م() 2020ياسمين مصطفى سليمان" )الكاراتيه منها "

" محمد على محمد حمزة(، "8م( )2014(،" رنيا صديق عبد اللطيف" ) 13م( )2020)
 لحصر المهارات التي تتماشي مع عينة البحث   (، 25م( )2009)
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والمراجع العلمية المتخصصة في مجال باالطلع على الدراسات السابقة    الباحثون    قام   -2
لتقيم مستوى االداء   وذلك  (12م()2020)"شيماء عبدالرحمن قناوى   دراسه"  منهاو   الكاراتيه

المستخدمه    فيللمبتدئين  األساسية  للمهارات    الفني الكاراتيه  البحث(رياضة  وهم   )قيد 

  فى االختبارات المهارية   الباحثون  واستخدامها    (أوكي  –زوكي، آجي    –براي، أوي    -جيدان):
وتم تقيمها بنظام الدرجات بمعرفه حكام االتحاد المصرى للكاراتيه في ضوء قواعد قانون  ،  

 اللعبة. 
المهارات   الباحثون  قام    -3 الخبراء في تحديد انسب  السادة  بإعداد استمارة استطالع رأي 

 ( يوضح ذلك. 8وجدول ) ( بما يتناسب مع )العينة(، 7االساسية  مرفق ) 
 ( 8) جدول

 (10وفقا آلراء الخبراء انسب االختبارات المهارية لقياس مستوي أداء المهارات )ن=
 
 م

 المهارات األساسية 
 )قيد البحث( 

 النسبة المئوية  التكرار

 %100 10 جيدان براى 1

 %100 10 أوى زوكى 2

 %90 9 أجى أوكى  3

  المستخدمة في البحثخامسًا: األدوات واألجهزة 
 (.م x14 م 14ملعب خالي من العوائق) -بساط كاراتيه  -
 العروسة التمثيلية. -
 تصوير. كاميرا   -

 : البرنامج التعليمي المقترح:سادساً 
البرنامج التعليمي المقترح باستخدام العرائس التمثيلية لتعليم المهارات قيد    تم تصميم 

السابقة،   الباحثون  البحث وذلك بعد استعراض   البحوث والدراسات  التعليمية لبعض  للبرامج 
التعليمية   البرامج  ،وأهمية  وأفضلها  للتعليم  احدث طرق  علي  االطالع  ،وكذلك  الخبراء  ورأى 

 المقننة لتعليم مهارات الكاراتيه. 
 وتم تصميم البرنامج التعليمي ألفراد العينة )قيد البحث( من خالل ما يلي:

(  16( )24( )26( )28)لى بعض المراجع والدراسات منها باالطالع ع الباحثون قام  -
 . ( للتعرف على خطوات تصميم الوحدات التعليمية باستخدام العرائس التمثيلية 7)
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 استمارة استطالع رأي السادة الخبراء حول محتوى "البرنامج المقترح":  -
المتخصصين في  ( من  1باعداد استمارة استطلع رأي السادة الخبراء مرفق) الباحثون  قام  

الي وضع االطار العام   لرياضة الكاراتيه والمناهج حول"البرنامج المقترح"، بهدف التوص
 (10للبرنامج المقترح والمحتوى العلمي المناسب وكيفيه تنفيذه ،مرفق)

فعملية بناء البرنامج عملية نامية تتطلب خطة شاملة، وتتضمن مجموعة من االجراءات 
 تنفيذ مجموعة من الخطوات التالية:م البدء فى العلمية المتسلسلة وت 

 :المقترح التعليمي دج البرنام هدددف
المقصود بالهدف التعليمي أنه " العبارة التي تصف ما نرغب أن يكون عليه المتعلم عندما   

يمر بنجاح في خبرات تعليمية معينة ، وهى وصف دقيق لنمط من أنماط السلوك واألداء الذى نود 
برنامج أو موضوع معين ، والهدف   بعد االنتهاء من دراسة  أدائه  قادرا  على  المتعلم  أن يصبح 

عرف على تأثير البرنامج التعليمي باستخدام العرائس التمثيلية على مستوى أداء بعض المهارات الت
 سنوات. 9- 6الكاراتيه للبراعم من   االساسية فى

 ( 9جدول)
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول البرنامج التعليمى المقترح 

 ( 10)ن= )قيد البحث( الخاص بالمهارات األساسية
 للبحدث العام دفدهال

 النسبة المئوية  التكرار العبارة 
1 10 100 % 

 أسس تنفيذ البرنامج التعليمى
 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 6 10 100 % 
2 10 100 % 7 10 100 % 
3 10 100 % 8 8 80 % 
4 10 100 % 9 7 70 % 
5 10 100 % 10 9 90 % 

 : للبرنامج التعليمي األهداف السلوكية
 : االهداف المعرفية أ
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 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 6 10 100 % 
2 9 90 % 7 10 10 % 
3 8 80 % 8 7 70 % 
4 8 80 % 9 10 100 % 
5 9 90 % 10 10 100 % 

 :)المهارية ( كية الحر  النفس هداف: األب
 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 9 90 % 7 9 90 % 
2 10 100 % 8 10 100 % 
3 10 100 % 9 9 90 % 
4 10 100 % 10 5 50 % 
5 7 70 % 11 6 60 % 
6 8 80 % 12 10 100 % 

 الوجدانية  هداف: األج
 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 7 6 60 % 
2 9 90 % 8 5 50 % 
3 10 100 % 9 6 60 % 
4 10 100 % 10 10 100 % 
5 8 80 % 11 10 100 % 
6 10 100 % 12 4 40 % 

 :محتوى البرنامج التعليمى
 النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 
2 10 100 % 
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3 10 100 % 
 للوحدات التعليمية: الزمن الكلي 

 النسبة المئوية  التكرار العبارة 
1 2 20 % 
2 8 80 % 
3 0 . 

 فى االسبوع عدد الوحدات التعليمية
 النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 9 90 % 
2 1 10 % 
3 . 0 

   وحدات التعليمية للمهارات األساسية قيد البحثدد الع
 النسبة المئوية  التكرار وحدة  (4) وحدة  (3) وحدة  (2) المهارات 
 % 80  0 8 2 براى -جيدان  1
 % 70  7 3 0 زوكى –أوى  2
 % 80  8 2 0 اوكى  –أجى  3

 االمكانيات الالزمة المقترحه 
 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 3 10 100 % 
2 10 100 % 4 10 100 % 

 البرنامج  تنفيذأساليب 
 النسبة المئوية  التكرار العبارة 

1 10 100 % 
2 10 100 % 
3 10 100 % 

 أساليب التقويم المقترحه
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 النسبة المئوية  التكرار العبارة  النسبة المئوية  التكرار العبارة 
1 8 80 % 4 5 50 % 
2 10 100 % 5 10 100 % 
3 10 100 %    

 
 ( ما يلي :9يتضح من جدول )

( الى ان النسبة المئوية ألراء السادة الخبراء حول األهداف المرتبطة  9نتائج جدول)تشير  
( وقد أرتضي  %100: %50بمحتوى البرنامج التعليمي للمهارات قيد البحث تراوحت بين )  

 ( فأكثر من اتفاق السادة الخبراء. %70بالعبارات التي حصلت علي نسبة مئوية )  الباحثون 
( حول محتوى البرنامج  10استطلع رأى السادة الخبراء مرفق)وقد أسفرت نتائج 

 التعليمي، وعدد الوحدات التعليمية ، وعدد الوحدات لكل مهارة تعليمية وما يحتوى من:
 الهدف الوجداني –الهدف السلوكى النفس حركي  –الهدف المعرفي  -
 ( دقيقة. 90التوزيع الزمني ألجزاء الوحدة التعليمية)  -
 أسلوب التدريس المقترح باستخدام العرائس التمثيلية.  -
 البعدى(.  -أسلوب التقييم من خلل التقويم )القبلي  -

بتنظيم خطوات البرنامج فى مجموعة من الوحدات كل وحدة لها هدف خاص    الباحثون  ثم قام  
 محدد لها وخاص بتطوير المهارات االساسية في الكاراتيه.

 ( 10جدول )
 الوحدة التعليمية ة آلراء السادة الخبراء حول التوزيع الزمني ألجزاء النسبة المئوي 

 (  10 ن = ) بحث" البرنامج المقترح " للمهارات قيد ال

 الزمن المقترح  م  

 التعليمي داخل البرنامج المقترح  وحدةالتوزيع الزمني ألجزاء ال

 (1) 
أعمال  
 إدارية 

 (2) 
 الجزء التمهيدي
  )تهيئة عامة ، 

 خاصة(

 (3) 
 جزء  ال

 الرئيسي

 (4) 
 الجزء 

 الختامي 
النسبة   التكرار 

 المئوية% 

 دقيقة بواقع  45 1
 % 60 6 ق3 ق 30 ق 10 ق2 (وحدة تعليمية) 

 دقيقة بواقع  90 2
 (وحدة تعليمية) 

 % 100 10 ق10 ق55 ق20 ق5
       



 
   رياضةمجلة الوادي الجديد لعلوم ال

 

17 

حول   (1)مرفق    كاراتيهفي المناهج ورياضة ال  خبراء( إلى أراء السادة ال10يشير جدول )  
خلل اليوم بداخل البرنامج التعليمي   ةالتعليمي  الوحدةعنصرين أساسين هما )الزمن المناسب لتنفيذ  

نسبة  ب  الباحثون  ىخل البرنامج المقترح( ، وقد ارتضدا ةالتعليمي الوحدةالتوزيع الزمني ألجزاء   -
كما يلي :  بالنسبة للزمن المناسب  ( من اتفاق السادة الخبراء ، وسوف نوضح ذلك  %100مئوية ) 
زمنين    الباحثون  مج التعليمي ، فقد اقترح  بداخل البرنا  تدريبىخلل اليوم ال  ةالتعليمي  الوحدةلتنفيذ  

وحصل الزمن األول على نسبة مئوية  (  دقيقة    90  ودقيقة    45وهما)  تعليميةال  وجدةمختلفين لل
 الباحثون   ى( وبالتالي فقد ارتض%100درها )( وحصل الزمن الثاني على نسبة مئوية ق%60قدرها )

(  لحصوله على نسبة مئوية عالية بناء  على رأي السادة الخبراء وتم توزيعه  دقيقة90)لثانى  بالزمن ا
   كالتالي . 

اء الوحدة والبرنامج التعليمي  الجز   يوالتوزيع الزمن  الوحدة التعليمية  من تحديد أجزاء    بعد االنتهاء
  ته الي صور   الباحثون  عد اجراء التعديلت و توصل  وببتصميم البرنامج التعليمي    الباحثون    قام

 :(11مرفق)النهائية للبرنامج وتم توزيعة كالتالي  
 الجزء التمهيدي : 

بإعداد مكان تطبيق البرنامج باستخدام العرائس التمثيلية    وهى خاصة  دقائق  (5:)أعمال إدارية    -
 .  والغياب ، وتجهيز األدوات والتأكد من سلمتها، وتسجيل الحضور 

 

دقائق، ويعنى تأهيل الجسم بجميع أجهزته للقيام بمجهود   (10)   زمنه    اإلعداد البدني العام :  -
معين يتطلب عمل عضليا معروفا، والغرض األساسي منه هو التدفئة العامة وقد تضمن  
   اإلحماء واإلعداد البدني العام )إحماء تقليدي، إحماء األلعاب الصغيرة ، إحماء محطات( . 

وهو مجموعة من التمارين التي لها صلة بنسبة  دقائق،    (10)زمنه    اإلعداد البدني الخاص :   -
إكساب   إلى  يهدف  والذي  التعليمي،  النشاط  في  تعلمه  المراد  بالجزء  بعض    البراعم عالية 

المفاهيم الخاصة باللياقة البدنية كمفاهيم )القوة، السرعة، التحمل، التوازن، المرونة، الرشاقة، 
نمية وتحسين عناصر اللياقة البدنية وتنمية  القدرة، التوافق( والتي نسعى من خللها إلى ت 

التوافق بين المجموعات العضلية والتأثير على أجهزة الجسم لتحسين اللياقة الصحية والكفاءة 
)تمرينات زوجية وفردية بأدوات وبدون أدوات( وذلك للبعد عن    الباحثون  الوظيفية، واستخدم  

تهيئة   على  والعمل  من    البراعم الملل  الرئيسي  الجزء  الستقبال  ونفسيا   ي  والذ   الوحدةبدنيا  
 باختيار  الباحثون يتضمن عمل  عضليا  شاقا، وقام 
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 : (55)زمنه  الجزء الرئيسي
من خلل االطلع على الدراسمممات السمممابقة والتي تناولت موضممموعات متشمممابهة لموضممموع  -

باختيار مجموعة من التصممميمات للعرائس  الباحثون   البحث باسممتخدام العرائس التمثيلية ، قام
  -زوكى، أجي   -براى، أوى   -ومهارات )الجيدان التمثيلية على ان تكون مناسممممممبة في شممممممكلها 

، وذلك حتي ال يكون هناك اعاقة من التصمميم المسمتخدم جيرى(  -أوكى، ماى  -أوكى، سموتو
 ووه (spider man) لتطبيق البحث ، وكان من انسممب التصممميمات لهذه المهارات نموذج 

  .الوحدة التعليميةفي تطبيق  التصميم المستخدم
   . كاراتيهال رياضه التمرينات الخاصة التي تخدم تحسين مهارات  -

 الجزء النهائي : 
الغرض منه هو عودة الجسم وأجهزته الداخلية إلي حالته  دقيقة، و   (10)زمنه    :وحدةختام ال -

 .الطبيعة ويتضمن النشاط الختامي مجموعة من تمرينات االسترخاء والتهدئة واإلطالة  
 الدراسات االستطالعية   

 الدراسة االستطالعية األولي :      
من داخل   براعم(  10بإجراء الدراسة االستطلعية األولي على عينة قوامها )  الباحثون  قام  

، (2021/ 11/ 30( حتى )25/11/2021) وخارج العينة األساسية خلل الفترة من  بحث المجتمع  
 بهدف: وذلك 

 تدريب المساعدين على كيفية التسجيل .  -
 التعرف على األجهزة واألدوات المتوفرة ومدى صلحيتها . -
   تحديد زمن وإجراءات االختبارات وكيفيه تسلسلها. -
والقياسات وكيفيه التغلب   عند التنفيذ   الباحثون  ى الصعوبات التي قد تواجه  التعرف عل -

 عليها. 
 براعم البرنامج التعليمي لفهم المدى مناسبة  -

 وقد توصلت الدراسة إلى تحقيق النتائج التالية:  
 صلحية األدوات واألجهزة المستخدمة والمكان المناسب . -      
 .الباحثون وكيفية التغلب عليها من قبل في التعامل مع بعض أفراد العينة صعوبة   -      
 التعليمي للعينة.مناسبة المهارات الحركية األساسية المختارة والبرنامج  -      
 تدريب المساعدين على تطبيق االختبارات وترتيبها. -      
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 الدراسة االستطالعية الثانية:
يوم  البممممماحثون  قمممممام   ثمممممانيمممممة  اسممممممممممممممتطلعيمممممة  دراسممممممممممممممممممة  الى (  11/12/2021  )بمممممإجراء 

 واستهدفت الدراسة ما يلى :،  (16/12/2021)
 المختارة لعينه الدراسة وكيفيه استخدامها..التعرف على مدى مناسبه العرائس التمثيلية  -

 وقد اسفرت هذه الدراسة عن:
نجاح المسمماعدين في أداء المهام المكلفين بها من حيث المقدرة الفنية واإلحسمماس بالمسممئولية    -

والعمل الموكل إليهم وتنفيذ وأداره االختبارات واسممممممممممتخدام األدوات والدقة في تنفيذ شممممممممممروط كل 
  وتسجيل النتائجاختبار 

 تنفيذ البرنامج المقترح : -
-  

 القياس القبلي :    -
يوم   • من  الفترة  خلل  التجريبية  للمجموعة  القبلي  القياس  تنفيذ  من  إجراؤه  تم  فيما  يتمثل 

 (للمتغيرات قيد الدراسة.م30/12/2021(  إلى يوم الخميس )م2021/ 12/ 26) السبت 
. واختيار العينة النهائية ،  المهارات األساسيةبعد إجراء الدراسة االستطلعية وبعد تحديد   •

وتحديد أدوات جمع البيانات، وعلي ضوء ما أظهرته الدراسة االستطلعية من نتائج وبعد 
باستخدا التعليمي  البرنامج  الستمارة  العلمية  المعاملت  قيد استخراج  التمثيلية  العرائس  م 

 .ةالدراس
 تطبيق البرنامج :   -
بنادى    براعم المجموعة التجريبيةباسممتخدام العرائس التمثيلية على    تطبيق البرنامج التعليميتم   -

(إلى  9/1/2022)االحمد )محمافظمة الوادي الجمديمد( خلل الفترة من يوم   التعمير الصممممممممممممممحمارى 
  .م( 1/2/2022)الخميس

 القياس البعدي : -
  يوم تم إجراء القياسات البعدية للمتغيرات قيد الدراسة للمجموعة التجريبية عينة الدراسة     •

 ( وبنفس الشروط التي تم إتباعها في القياس القبلي . م2/2/2022)الجمعه 
 : للبحثالمعالجدات اإلحدصائية    -
البعمديمة( للمجموعمة    –تم تفريغ البيمانمات التي تم الحصممممممممممممممول عليهما من القيماسمممممممممممممممات )القبليمة   -

من خللهمما   جممات اإلحصمممممممممممممممائيممة والتي يمكن للبمماحممث ( إلجراء المعممالبحممث التجريبيممة )عينممة ال
 ، وهى تتمثل في االتي :هوتحقق فرض بحث ال بهدفالوصول إلى نتائج ترتبط 
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                 المتوسط الحسابي .     -
                     الوسيط .        -
 االنحراف المعياري .                                                  -
 .                         معامل االلتواء -
 .                   الوزن النسبي  -
 النسبة المئوية .                                                         -
 .                       عامل االرتباط  -
               معامل الفا كرونباغ      -
 نسبة التحسن .    -
          لداللة الفروق.  T- Testاختبار  -

لمعالجة البيانات إحصائيا  هذا وقد تم تقريب     spss باستخدام برنامج  الباحثون    وقد قام
 الدرجات إلى أقرب رقمين عشريين. 

 (. 0.05داللة )جدولية عند مستوى بقيمة معنوية  الباحثون  ىوقد ارتض
 تفسيرها عرض النتائج و 

 أواًل : عدرض النتائج :
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية في    -

 . للمجموعة التجريبية مستوى المهارات)قيد البحث( لصالح متوسطات درجات القياسات البعدية
 ( 11جدول )

 الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 
 ( 20)ن= قيد البحث المستوى المهارى في  التجريبية

 2.09=  0.05قيمة ت عند مستوى 
وجود فروق دالة إحصمممائيا  بين متوسمممطي القياسمممين    السمممابق(11يتضمممح من نتائج جدول )

لصمممممممممممالح متوسمممممممممممط القياس   قيد البحث  في مسمممممممممممتوى المهارات التجريبية  القبلي والبعدي للمجموعة 

 االختبار  م
نسبة   القياس البعدي  القياس القبلي 

 التحسن 
قيمة ت  
 ع م ع م المحسوبة

 4.60 40.87 1.23 22.68 0.44 16.10 براى-جيدان  1
 5.45 35.65 0.96 22.41 0.48 16.52 زوكى -اوى  2
 7.41 36.63 0.96 22.53 0.35 16.49 أوكى  -أجى  3
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تراوحت ما  تحسممممن  وبنسممممبة  (  19.27:  4.60)ما بين  قيمة "ت" المحسمممموبة   تراوحت حيث  البعدي
 .(%43.68: %33.15)بين 

 نتائج:التفسير ثانيا:  
جدول يتضح    درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   وجود"    ( 11)  من 

  القياسات  درجات  متوسطات  لصالح (  البحث  قيد)  المهارى   المستوى   في  والبعدية  القبلية  القياسات
  وبنسبة (  19.27:  4.60)  بين  ما  المحسوبة"  ت "  قيمة  تراوحت   حيث   "التجريبية   للمجموعة  البعدية
وهذه الداللة ترجع  ، وهي اكبر من قيمة ت الجدولية  (%43.68:  %33.15)   بين  ما  تراوحت   تحسن

ساليب مشوقة ومثيرة  ألتمثيلية المقترح وما يحتويه من  إيجابي لبرنامج العرائس اتأثير  وجود    الي
 ( سنوات، 9-6)للمرحلةالمستوي المهاري للمهارات قيد البحث  تساعد على تنمية    للبراعم وجذابة  

وج صحة  واوالختبار  القبلي  القياسين  بين  االحصائية  الداللة  ذات  الفروق  للمجموعة ود  لبعدي 
في القياسين    براعم اختبار)ت( للمجموعة التجريبية لمتوسطين درجات ال  الباحثون  التجريبية استخدم  

 .  المهارات األساسية فى الكاراتيهالقبلي والبعدي في 
والبعدى للمجموعة التجريبية في المستوى  هذا الفرق بين القياسين القبلي    الباحثون  ويرجع  

المهارى قيد البحث لصالح القياس البعدى الى تاثير البرنامج المتبع للمجموعة التجريبية قيد البحث 
 نتيجة المشاركة في تنفيذ وممارسة المهارات في البرنامج التعليمى. 

جموعة التجريبية  لما  لمهارات   المتوسط الحسابي للقياس القبلي  ان  (11جدول)  من   ويتضح
تر  نسب اوالتي  )  تهاوحت  بين  البعدي %16.52:    16.10ما  للقياس  الحسابي  المتوسط  ( وكذلك 

تر  والتي  للمهارات  ذاتها  نسبتهاللمجموعة  )  اوحت  بين  :  21.65ما  وكذلك  %23.29%   ،  )
(  % 0.48%:  0.38وحت نسبته ما بين )اباالنحراف المعيار للقياسي القبلي للمجموعة ذاتها والتي تر 

  % 0.750وحت نسبته ما بين )اوكذلك االنحراف المعياري للقياس البعدي لنفس المجموعة والذى تر 
 .يدل على مستوى داللتها المرتفعة  وذلك مما (% 1.25 :

:  4.60)وحت نسبتها ما بين  اتر   قيمة )ت( المحسوبة للمهارات   ان  (11)جدولكما يوضح  
19.27)  . 

اس القبلي للمهارات لقياس البعدي عن القيا( ان نسبة التحسن في  11ضح جدول )و و ي
عدي عن  هذا التحسن في القياس الب  الباحثون  رجع  ي%( و 43.68 :  %33.15ما بين )  قد تروحت 

 .( سنوات 9- 6)راتيه للبراعم مناالكالمهارات االساسية في  عليمالقبلي الى البرنامج المتبع في ت
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البحث   ويتفق  نتائج    نتائج هذا  ذكرتهمع  فهيد")دراسة    ما    ( 29(,) 2020"هاجر حسن 
قياسين القبلي والبعدي في والتي توصلت نتائجها الى فروق ذات دالله احصائية بين متوسطي  

  لصالح القياس البعدي. لجمبازا
  "  م john -Hughes ( "2007  )  جون هيجيز"دراسة    وهذا ما اشار اليه كل من

التعليمية تساعد التلميذ    ستخدام العرائس التمثيلية في العمليةإأن  بم(   2003)كمال الدين حسين"  
التمثيل والدراما لهما أثرا فعاال في خلق بيئة معتدلة لتكوين الصداقات والعلقات الطيبة،   حيث ان

ة  علي حده، باإلضاففيما بين األطفال بعضهم البعض، وزيادة روح المشاركة والتعاون عند كل طفل  
  ( 201:  32)  .نجاز، وزيادة دافعيتهم تجاه التعليم بشكل ملحوظإلي زيادة قدرة األطفال علي اإل

(22 :15 ) 
  بين  معنويمممة  داللمممة  ذات   فروق   توجمممد   المممذي ينص عليوبمممذلمممك يتحقق صممممممممممممممحمممة الفرض  

  للمجموعة( مسممممممممتوى االداء المهارى )قيد البحث  في  والبعدي  القبلي  القياسممممممممين  درجات   متوسممممممممطي
  . البعدي القياس لصالح التجريبية

 والتوصيات  االستنتاجات 
   :  أواًل :االستنتاجات 

وفر   هدف  ءفي ضو  عينةالبحث  حدود  وفي  المجموع   ضه  نتائج  وفي ضوء  ه  البحث 
  - التالية: االستنتاجاتلى إ الباحثون  توصل  التجريبية 

داء حيث على تطوير وتحسين مستوى األ  ا  يجابي إ  ا  لعرائس التمثيلية المقترح تأثير يوثر برنامج ا  -1
 – أوى زوكى    –جيدان براي  )  األساسية فى الكاراتيهمهارات  داء في  وجد تحسن في مستوى األ

 .المستخدمة في البحث الحالي( أجي أوكى
في زيادة دوافع البراعم للمشاركة اإليجابية في العملية التعليمية   ساهم برنامج العرائس التمثيلية -2

 .كل ادي الي تحسن مستوي المهارات األساسية في الكاراتيه لبراعم  المجموعة التجريبيةبش
في استثارة وبعث النشاط والحيوية في المتعلمين وزيادة    فعال برنامج    برنامج العرائس التمثيلية  -3

 ثقتهم بأنفسهم. 
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   التوصيات :ثانيًا :
 يقدمستخالصات  انتائج و توصل إليه من  من دراسة وما الباحثون ي ضوء ما قام به ف
  :التوصيات األتية الباحثون 

جيدان  سنوات لتعلم مهارات )  (9:6من )  البراعم تطبيق برنامج العرائس التمثيلية المقترح علي   -1
 (.أجى أوكى –أوى زوكى   –براى  

 رتقاء للة علي مختلف األنشطة الرياضية  العرائس التمثيلي  ستخدامباإجراء المزيد من البحوث   -2
 بالعملية التعليمية.
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 قائمة المراجع: 
 العربية:  أواًل: المراجع

 

"، مكتبة شجرة    المناهج في التربية الرياضة )لألسوياء ،الخواص("    أبو النجا أحمد عز  : -1
 م. 2003الدر , المنصورة ، 

مسممممتوى أداء بعض المهارات األسمممماسممممية  أثر التعليم المبرمج على   : "أحمد محمد عبد القادر -2
، كلية التربية الرياضممممية، جامعة  رسمممماله ماجسممممتيرغير منشممممورة،  "  في رياضممممة الكاراتيه

 م1996بورسعيد، 
3- : إبراهيم  محمود  العبي    أحمد  لدى  الحركية  والقدرات  الجسمية  الذات  مفهوم  بين  "العلقة 

الرياضية  كلية التربية  نشورة،رسالة ماجستير غير مالكاراتيه بجمهورية مصر العربية،  
 م. 1995بنين، جامعة الزقازيق،

الفتاح:أ -4 عبد  محمد  اطفال   مل  لدى  البيئي  الوعي  جوانب  بعض  لتنمية  مقترح  برنامج   "
الدقهلية،   بمحافظة  منشورةرساله  الرياضي  غير  جامعه ماجستير  التربية،  كلية   ،

 م . 1995المنصورة ,  
الخولى،  أ -5 انور  راتبأمين  كامل  للطفل:  سامة   الحركية  العربي 5"،ط "التربية  الفكر  ،دار 

 م. 1998،القاهرة ،
فاعلية برنامج مقترح لتنمية القيم البيئية السليمة لطفل الروضة باستخدام  "  بر جمال محمد: -6

 م . 2014" كلية التربية ،قسم رياضة االطفال ،جامعه طنطا ,  مسرح العرائس
تأثير مستويات التفاعل في عروض مسرح العرائس على تهيئة طفل  "  رانيا رجب إبراهيم: -7

، كلية التربية، قسم ، رساله ماجستير غير منشورةالروضة الكتساب المفاهيم الحياتية
 م 2010تكنولوجيا التعليم، جامعة حلوان، 

برنامج تعليمى لتنمية التوقع الحركى وتأثيره على مستوى االداء "  رانيا صديق عبد اللطيف: -8
التربية الرياضية"،   رساله ماجستير غير المهارى فى رياضة الكاراتيه لطالبات كلية 

 م 2014كليه التربية الرياضية، جامعه أسيوط،   ،منشوره
"برنامج تدريبي في ضوء بعض محددات األداء المهارى وتأثير فعالية    سعيد حسن سعيد: -9

كلية التربية الرياضية،   رسالة ماجستير غير منشورة،الركلة الدائرية للعبي الكاراتيه"،  
 م.2010جامعة طنطا،
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االسكندرية، "، الفنية للطباعة والنشر،  تطور حركة االنسان واساسها:"  السيد عبد المقصود  -10
 م. 1985

الحميد: -11 عبد  حسين  المهارات “  شيماء  بعض  تنمية  في  العرائس  مسرح  استخدام  فاعلية 
التربية  ”الحياتية لطفل الروضة قسم المناهج   ، رساله ماجستسر غير منشوره،  ،كلية 

 م. 2011وطرق التدريس، جامعه قناة السويس , 
قناوي: -12 الرحمن  الف  شيماء عبد  االداء  مستوى  لبعض "تقييم  الكيفى  التحليل  باستخدام  نى 

، كلية رسالة ماجستير غير منشوره  المهارات االساسية للمبتدئين فى رياضة الكاراتيه"،
 م 2020التربية الرياضية، جامعة اسيوط، 

برنامج تعليمي مقترح باستخدام استراتيجية التعلم بالنمذجة المدعم  صابرين محمد زناتي: "   -13
 سنوات   8- 6لبعض الجمل الحركية فى رياضة الكاراتيه للناشئات من  بالوسائط الفائقة  

 م 2020، كلية النربية الرياضية، جامعة أسيوط،  رسالة ماجستير غير منشوره، "
الحميدعبد   -14 عبد  "  الحميد شرف  التطبيق    و  النظرية  بين  الرياضية  التربية  فى  البرامج: 

 .   م2002,  القاهرة , للنشر الكتاب  مركز,  2ط,  المعاقين و لألسوياء
"، الجزء موسوعة التمرينات الرياضية: "عبد المنعم سليمان برهم ، محمد خميس ابو نمرة -15

 م. 1995،دار الفكر العربي، القاهرة،2االول،ط
"فاعلية برنامج نشاط تمثيلي مسرحي في تنمية مفهوم المواطنة ال طفال    عال حسن كامل: -16

 2008كلية رياض االطفال، جامعه القاهرة ,  ،  رسالة ماجستير غير منشورهالروضة"،  
 م  

ابراهيم -17 والتطبيق:"  محمد  عواطف  النظرية  بين  والفنية  اليدوية  االنجلو ،  "المهارات  مكتبة 
 م .  1995المصرية ، القاهرة ,  

توفيق -18 الحميد  عبد  الحركية"  :فراج  القصص  من  الكتاب نماذج  مركز   ،"
 م. 2000للنشر،القاهرة، 

"، الكويت، درا التربية الحركية لمرحلة الرياض والمرحلة االبتدائية"  :  فريدة ابراهيم عثمان -19
 م.  1987القلم، 

، وزارة التربية  المناهجتصميم البرنامج التربوي لطفل ما قبل المدرسة "ادارة  "  فوزية دياب: -20
 م. 1991والتعليم، جمهورية مصر العربية،

الحركية   :بديرمحمد  كريمان   -21 االنشطة  لألطفال  المتكاملة  المعرفية   -"الرعاية  االنشطة 
 م. 2004عالم الكتب،القاهرة،  االنشطة الفنية"،
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"، دار  التربية الرياضيةاألصول العلمية والفنية لبناء المناهج في  "  ليلى عبد العزيز زهران: -22
 م. 1991زهران،القاهرة،

23- ": السيد محمود  والتكيف  ماجدة  والبدنية  الفسيولوجية  النواحي  على  الحركية  القصة  تأثير 
 م. 1996، 48" , صحيفة التربية والسنة،العدد االجتماعي لرياض االطفال

ية على مستوى  :"تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام العرائس التمثيلمحمد حسين كامل   -24
بحث علمي  ،  أداء بعض المهارات الحركية االساسية لتلميذ الصف االول االبتدائي "

 م.2018، 3،المجلد  47العدد  ، منشور
"تاثير برنامج تعليمي باستخدام الوسائط فائقة التدخل على التحصيل    :محمد على محمد -25

رسالة ماجستير غير   المعرفى ومستوى االداء المهارى للمبتدئين فى رياضة الكاراتيه"،
 م 2009، منشوره

هاشم: -26 على  مهارة    محمد  تعلم  على  التمثيلية  العرائس  باستخدام  تعليمي  برنامج  "فاعلية 
،كلية التربية   رسالة ماجستير منشورةالضرب الخلفية المستقيمة في التنس للمبتدئين"،  

 م. 2016الرياضية بنات، جامعة اسكندارية،
27- ": الحيلة  محمود  "،محمد  العامة  التدريس  االرد   طرق  عمان   ، للطباعة  الشروق  ان دار 

 م. 2008،
28- " فهيد:  اداء   هاجر حسن  مستوى  على  التمثيلية  العرائس  باستخدام  تعليمي  برنامج  تأثير 

، رسالة ماجستير غير منشوره،  "  ( سنوات 9- 6االنشطة المنهجية في الجمباز للتلميذ )
 م. 2020كلية التربية الرياضية، جامعة الوادى الجديد، 

", دار الكتمب, الكماراتيمه للبطولمة )النظريمة والتطبيق(إعمداد العمب  : "وجيده أحمدد شدددددددددمنددى    -29
 م.2002القاهرة, 

برنامج تعليمى باسمممممممتخدام التمرينات التوافقية على    : "تأثيرياسدددددمين مصدددددطفى سدددددليمان -30
رسمالة ماجسمتير غير  "،    بعض مظاهر االنتباه ومسمتوى االداء المهارى لدى العبى الكاراتيه

 م2020الرياضية، جامعة أسيوط، ، كلية التربية منشوره
 :  المراجع األجنبيةثانيًا : 

31- john -Hughes:”dram as a learning medium researching poetry , 
primary educator ,vole ,6issus 3”.2014. 

 
 


