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 الموسومة بـ :  األطروحةشهد أن إعداد هذه أ

تأثير التمرين البطئ واسلوبي التنافس المقارن والجماعي 
متر مشي رياضي 100في تعلم وتحسين زمن اداء فعالية 

 لذوي االعاقة العقلية البسيطة
تحدت شرداا ي  ددي  ت(( جدا منذر حسيين محميد)) لددتتراا  ا التي تقدم بها طالب

  الدددتترااجامعددا بادددادي رزددي جددطل مددن متطلبددات  يدد  داجددا  –ابيددا الاياةددياتليددا الت
 .  ي التابيا الاياةيا لسفا 
 
 
 

  

 التوقيع

 عبد هللا إبراهيم المشهدانيأ.د. 

 المشرف 

    2009 /    التاريخ:   /  

 للمناقشة األطروحةرشح هذه أبناًء على التعليمات والتوصيات المتوافرة 

   

 

 

 

 أ. د مازن عبد الرحمن حديث               

 لدراسات العلياا رئيس لجنة

 جامعة بغداد –كلية التربية الرياضية

 2009/     التأريخ:    /
 

 

 

 

 

 

 

وترشيح لجنة  إقرار المشرف
 الدراسات العليا
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 الموسومة بـ: األطروحةأشهد أن 

 

تأثير التمرين البطئ واسلوبي التنافس المقارن 
ر مشي مت100والجماعي في تعلم وتحسين اداء فعالية 

 رياضي لذوي االعاقة العقلية البسيطة
سدليم لادر  جات مااجعتها من ال احيا اللاريا تحت شراا يي رأصبحت بأسلرب 
 خاٍ  من األلفاظ رالتعبياات اللاريا رال حريا غيا الصحيحاي رألجله رقعت.

 

 

 

 

 

 

 

 بان صالح مهدي د. 

 

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات

  2009 /      /      :التأريخ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إقرار المقوم اللغوي
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 

 
 
 

 المرسرما بد:  ااألطارح رهد أ  ا أعةال لج ا الم اقرا رالتقريمي اطلع ا على 
تأثير التمرين البطئ واسلوبي التنافس المقارن والجماعي في تعلم وتحسين اداء فعالية 

 متر مشي رياضي لذوي االعاقة العقلية البسيطة100

(ي  دددي قسدددم الدااسدددات العليددداي ر اقرددد ا الطالدددب  دددي منذذذذر حسذذذين محمذذذدقدمدددا مدددن الطالدددب )الم
 دددي التابيدددا  دتترااالدددأ هدددا جددددياب بدددالقبر  ل يددد  داجدددا   عتقددددمحترياتهددداي ر يمدددا لهدددا عوقدددا بهددداي ر 

 )          ( ا الاياةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددياي بتقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي
 التددددددددداايا المددددددددديود  ي  زدددددددددد 1430/   /           التددددددددداايا الهجدددددددددا  المرا ددددددددد            يدددددددددرم

 .2009  /   /    المرا   
 الترقيع:
 أ.م.د بسام عباس محمد  االسم:

 عةر اللج ا
  2009/  التاايا:    /

 

 الترقيع:
 أ.م.د عاما اريد سبع : االسم

 عةر اللج ا:
 2009/  التاايا:    /

 الترقيع:
 أ.دلميالحسن الديران االسم:

 عةر اللج ا
 2009/  التاايا:    /

 

 لترقيع:ا
 طعرن أ.دشيمان عبد األميااالسم:

 عةر اللج ا
 2009/  التاايا:    /

 

 الترقيع:
 حديث ماطن عبد الاحمن داالسم: أ . 

 ائيس اللج ا
 2009/  التاايا:   /

 

 جلسددددددددته الماقمددددددددا بجامعددددددددا باددددددددداد  –   عليهددددددددا مجلددددددددس تليددددددددا التابيددددددددا الاياةددددددددياصددددددددد  
 .200  / )       ( رالم عقدب بتأايا      /    

 التوقيع:                                                          
 رياض خليل خماسأ.د.          

 جامعة بغداد  _عميد كلية التربية الرياضية                                     

 إقرار لجنة المناقشة والتقويم
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  اإلهداءاإلهداء
 

 رحمة نان ...مغفرة وحالى أرواح تالميذ معهد ال
اليييى روح شيييهيد الرياضييية البطيييب أ.د رعيييد جيييابر بييياقر  ... 

 مغفرة ورحمة
 الى من يرخص له كب غالي ونفيس ... وطني الغالي

الى من كانوا ، وسييبقون كيب شييء ليي وسيبد وجيودي ... 
 أسرتي

  )الرجاء والقادسية والروابيي   الى تالميذ معهدي  اآلماب والوطني
 ...   األبطاب 

 بي رياضة المشي .... الشرفاء الى جميع مح
 الى كب من ساندني في حياتي الرياضية واالجتماعية 

 اهدي ثمرة جهدي المتواضع

 
 
 
 
 
 

 منذر    
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 )) وقب أعملو فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون  
رآلدددده الحمددددد   حدددد  حمددددد  رالصددددوب رالسددددوم علددددى مددددن ال  بددددي مددددن بعددددد  ي 

 ي   الطازاين
بدلًا احمد ا  عط رج  لما ا عم علّي من ال عم ي راعطدا ي مدن العدرن رالهمدا 

رأسددج  ردتا  رتقدديا  الخالصدين لعمددادب تليدا التابيدا الاياةدديا  يالتمدام زد ا البحدث 
رأسددات تها متمةلددا بعميدددزا الدددتترا م دد ا زارددم الخطيددب رقسددم الدااسددات العليددا تا ددا 

ماحرم الددتترا اعدد جدابا  سدأ  ا  ان يسدت ه  سدي  رالاحما رالافاان لعلم الاياةا ال
رمددن  عمدده سددبحا ه رتعددالى علددّى ان يتددرن اسددتا   الفاةدد  الدددتترا عبددد ا  ج اتدده ي 

اباازيم المرهدا ي مرا ًا على زد   االطارحدا ي  تدان  عدم االع ر عدم االسدتا  ي  دال  
دم برددتا  للسددادب رددتا  لتدد  مرددراب علميددا اعددا  ي بهددا ال جدداط زدد ا البحددث تمددا اتقدد

ديدب  طادتده قدرب ا الد ين اغ درا البحدث بدااائهم السدائيس لج ا الم اقرا رالتقريم راعةائه
 راصا ا . 
لمددا قدددمر  لددي مددن مرددراب االسددات ب اال اةدد  جميددع الددى  رددتا  رامت ددا يقدددم ار 

الد ين لدم يبخلدرا بعلمهدم علدّي  تدا را قمداًا علميا رمساعدب التمدام متطلبدات االطارحدا ر 
 بداًا  يا جهد  المتراةع .ر 

راتقددددددم بالردددددتا رالتقدددددديا لوسدددددات ب رالخبددددداال رالمختصدددددين الددددد ين اجايدددددت معهدددددم     
زدددم ي رأخدددك بالددد تا أ.د محمدددد عبدددد الحسدددن ي ت الرخصددديا راسدددتطلعت ااالوالمقددداب

رأ.د صدداي  عبدددد التدددايم ي ر أ.د ظددا ا زاردددم ي رأ.د حددداطم علددران ي رأ.د عبدددد الددداطا  
يرسدد  ي رأ.د طزدداب  حامدددرأ.د رأ.د اا ددع صددال  ي رأ.د أحمددد سددعيد ي  يتدداظم الطبيددد  

رددهاب رأ.د أميددا  عبددد الراحددد ي رأ.م.د سدداطع أسددماعي  يرأ.م.د محمددد جددراد ي رأ.م.د 
صددباق قاسددم ي رأ.م.د عمدداا عبدداس عطيددا ي رأ.م.د أحمددد العددا ي ي رأ.م.د حميددد عبددد 

 امتنانشكر و
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ريقتةددي مددن رالسددت أ سدام يعدداب  ي ال بدي الحددا  ي رالمقددرم اللادر  أ.م.د بددان صددال  
ا لطموئدددددددي  ر  راجدددددددب االعتددددددداا  بالجميددددددد  راالعتدددددددطاط ان اتقددددددددم بالردددددددتا رالتقددددددددي

رالطميددد  طالدددب الددددتتراا  عائدددد صدددباق  ي( الددددتتراا دااسدددا  دددي  االختصددداك التابدددر 
 ال صيا  من اإلختصاك التدايبي .

د ياسددين ر  ددرط  ريسدعد ي ان اتقدددم بالرددتا الجطيد  راالمت ددان للسددادب سدعد عبدد
رباسددم محمددد رالدددتترا احمددد محمددد ي رالدددتترا محمددد تدداظم ر علددي زارددم  صددطفىم

 غدددا مرأحدددوم  ر ةدددا  علدددي تددداظمرماجدددد درا  ررسدددام غدددالي رعدريدددا حسدددن ر مائددددب 
 أساب اتحاد االرلمبياد الخاك رمعازد المعاقين عقليًا .ر 

ط ي لوحتياجددددات مددددا  رالمعهددددد الددددر معهددددد اآدااب راتقدددددم برددددتا  رتقددددديا  إل
 رالمعاقين عقليًا لما ابدر  من تعدارن رمسداعدب سدهلت علدي اجداالات البحدث. الخاصا

سدداما مهددد  رحسددين علددي رعمددا  المتمةلددا بالتوميدد  )ررددتا  الخدداك لعي ددا البحددث 
محمدددد رمصدددطفى رليدددد رجعفدددا حسدددين ربسدددام سدددتاا را دددرا محمدددرد ر محمدددد م صدددرا 

ر محمدد محسدن رحسدين علدي ر دااس علدي رمحمد سعد راحمدد محسدن رحسدين عدول 
رخليدد  حميددد رأميددا عددد ان رصدددام صددباق رعمددا علددي رأحمددد  رمصددطفى عبددد الاةددا

 عبد التايم رطيد خالد رمعلماتهم السدت عدريدا حسدن تداظم رأحدوم غدا م رمائددب تداظم
. 

بادددددداد رتدددد لر ردددددتا  الدددددى مرظفددددات متتبدددددا تليدددددا التابيددددا الاياةددددديا جامعدددددا 
 تعام  .ب ت العليا رلما أبدي ه من مساعدب رطيرمرظفات قسم الدااسا

رال يفددددرت ي ان اتقدددددم برددددتا  راحتاامددددي الددددى جميددددع الاياةددددين اصددددحاب الدددد فس      
 (  محبيي اياةا المري األبطا الطري  رجميع 

 …ررتا  راحتاامي رتقديا  الى اساتي جميعًا 
 راخيدددددداًا اقدددددددم رددددددتا  لتدددددد  مددددددن مددددددد يددددددد العددددددرن لددددددي رلددددددم يدددددداد  تددددددا  ز ددددددا ر

 ) ج  من ال ي سى (
 اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً انه سميع مجيد

 منذر 
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تأثير التمرين البطئ واسلوبي التنافس المقارن والجماعي في 
متر مشي رياضي لذوي 100اداء فعالية زمن تعلم وتحسين 

 االعاقة العقلية البسيطة

 منذر حسين محمدالباحث: 

 رافبإش
 المشهداني إبراهيمعبد هللا   .دأ.

 م 2009 هـ                                                                1430 

 

تدددم التاتيدددط  يهدددا علدددى االسددداليب التعليميدددا علدددى خمسدددا ابدددراب   ألطارحدددا أردددتملت ا
تيطزدا بردت  الحديةا راالقاب من تعلم رايحا المعاقين عقليًا ر دي  فدس الرقدت تدان تا 

متسددار  مددع رددايحا االعاقددا العقليددا برصددفها ظددازاب اجتماعيددا مهمددا  ددي المجتمعددات 
 .  تا ا 

ردايحا االعاقدا العقليدا البسديطا ةدمن  ر  االعاقدا العقليدا  مدن رتقع حاالت التومي 
التددي تحتددا  الددى ازتمددام الدرلددا رالمجتمددع رالمةسسددات العلميددا رالم ظمددات اال سددا يا ي 

تقددديم مختلدد  رسددائ  االزتمددام راالعت ددال بهددم . ربالتاتيددد  برسدداطا فئدداردعمهددا لهدد   ال
زدددد ا الدددددعم عددددن طايدددد  تقددددديم  يقددددع علددددى عددددات  التابيددددا الاياةدددديا الجددددطل التبيددددا مددددن

االسدداليب الحديةددا رالم اسددبا لتخطددي المرددات  التعليميدددا التددي يعددا رن م هددا رمددن ز دددا 
لهدد   الرددايحا لددتعلم  م اسددبازميددا البحددث بةدداراب العمدد  علددى رةددع اسدداليب أتدداتي 

حاتات اجطال الجسم  ي تاديا الفعاليا الخاصدا باياةدا المردي لتتدرن زد   االسداليب 
ا تقدددال االسددداليب   ي رةدددارا دارس التابيدددا الاياةددديا لجميدددع الفعاليدددات  ةدددمن تعلددديم

اال جداط مدن  حسدينالم اسبا  ي التعلم زدر التفيد  بةدمان اتتسداب الدتعلم مدن جهدا رت
له   الاياةا  ي ارسداط التوميد  مدن العم  على ايجاد قاعدب الى  ةا اً شجها اخاى 

اعدددب لا ددد اياةددا اال جدداط للخددراك ي  ر  االعاقددا العقليددا البسدديطا رترسدديع زدد   الق

 رطروةةألاملخص 
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اسددداليب الدددتعلم رالسددديما األسددداليب التدددي ي علدددم بهدددا  معا ددداب رتتمدددن مردددتلا البحدددث  دددي 
التومي   ر  االعاقا العقليدا البسديطا مدن عددم ت فيد زا بردت  ميددا ي مد ظم رمددارس 

با رجددرد أسدداليب تعليميددا م اسددب زدد ب المرددتلا عبددا مدداحلتين ت ددار  أاتددأى الباحددث ي ر
مري اياةي  ي المعازد المختصا لتعلديم التوميد   متا100 ي تعلم رتحسين  عاليا 

 .المعاقين عقليًا 
 ويهدف البحث الى :

 مرددديللالتمددداين البطددديل  دددي تعلدددم االدال الف دددي  أسدددلرب معا دددا تددداةيا اسدددتخدام   -1
 . ي الماحلا االرلى ل ر  اإلعاقا العقليا البسيطا اياةيال

طمدددن ادال  رتحسدددينيا اسدددتخدام اسدددلرب الت دددا س المقددداان  دددي تعلدددم معا دددا تددداة   -2
 دددي الماحلدددا  لددد ر  اإلعاقدددا العقليدددا البسددديطا متدددا مردددي اياةدددي 100 عاليدددا 
 .الةا يا

طمدددن ادال  رتحسددينمعا ددا تدداةيا اسدددتخدام اسددلرب الت دددا س الجمدداعي  ددي تعلدددم    -3
 دددي الماحلدددا  لددد ر  اإلعاقدددا العقليدددا البسددديطا متدددا مردددي اياةدددي 100 عاليدددا 
 الةا يا.

  ددي  (المسددتخدمين)الت ا س المقدداان رالجمدداعي األسددلربين ا ةددليا علددى التعددا    -4
ل ر  اإلعاقا العقليدا متا مري اياةي  100فعاليا الف ي ل األدالتعلم رتحسين 

  ي الماحلا الةا يا. البسيطا
ي للمردددي التعدددا  علدددى  سدددبا االحتفددداظ لددددى المجمدددرعتين  دددي تعلدددم االدال الف ددد -5

 الاياةي ل ر  االعاقا العقليا البسيطا للماحلا الةا يا. 
 وافترض الباحث 

تقريم ل رالبعديا ات القبلياختباا اال تائج  بين شحصائيا ار   ات داللا  ترجد  - 1
 . البعديا ااتالتماين البطيل رلصال  االختباباألدال لعي ا البحث 

 تدددددائج االختبدددددااات القبليدددددا رالبعديدددددا  بدددددين شحصدددددائيا ات داللدددددا ترجدددددد  دددددار    - 2
طمددددن أدال تعلددددم رتحسددددين  ددددي  (الت ددددا س المقدددداان)األرلددددى للمجمرعددددا التجايبيددددا 

رلصدددددال   لددددد ر  اإلعاقدددددا العقليدددددا البسددددديطا متدددددا مردددددي اياةدددددي 100 عاليدددددا 
 االختبااات البعديا.
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 تدددددائج االختبدددددااات القبليدددددا رالبعديدددددا  بدددددينترجدددددد  دددددار   ات داللدددددا شحصدددددائيا   - 3
طمدددن أدال مجمرعدددا التجايبيدددا الةا يدددا )الت دددا س الجمددداعي(  دددي تعلدددم رتحسدددين لل

لددددد ر  اإلعاقدددددا العقليدددددا البسددددديطا رلصدددددال   متدددددا مردددددي اياةدددددي 100 عاليدددددا 
 االختبااات البعديا.

ئج االختبددددااات البعديددددا لمجمددددرعتي  تددددابددددين  ددددار   ات داللددددا احصددددائيا  ترجددددد - 4
طمددددن أدال  ددددي تعلددددم رتحسددددين  لجمدددداعياالت ددددا س المقدددداان ر ب  التجددددايبيتين البحددددث
رلصدال  األسدلرب  لد ر  اإلعاقدا العقليدا البسديطا متدا مردي اياةدي 100 عاليا 

 .الت ا سي الجماعي
ترجد  ار   ات داللا احصائيا بين  تائج االختبااات البعديا راالحتفاظ  ي تعلدم  -5

لماحلددددا (متددددا مرددددي اياةددددي لدددد ر  االعاقددددا العقليددددا البسدددديطا ل100 عاليددددا)ادال 
 الةا يا. 

 رتا ت مجاالت البحث تاألتي :
مددن  ر  اإلعاقددا العقليددا البسدديطا مددن معهددد  عي ددا التوميدد المجذذال البشذذري : .1

رطااب العمددد   شلدددىرالخدددايجين حدددديةًا رالتدددابع  األخيدددابالماحلدددا الدااسددديا  اآمدددا 
 رالرةرن االجتماعيا رتومي  المعهد الرط ي التابع لم ةمات المجتمع المدد ي

)الاجدددال رالارابدددي  رالخدددايجين مدددن معازددددالعقليدددا  اإلعاقدددامدددن  ر   راإل سدددا ي
رالمتراجدددين  ددي المعهددد  العمدد  رالرددةرن االجتماعيددا لددرطااب ارالقادسدديا ( التابعدد

 الرط ي خو  العطلا الصيفيا.

رلاايددددددا  21/5/2008مدددددددب التجابددددددا للفتدددددداب مددددددن  امتدددددددت الزمنذذذذذذي:المجذذذذذذال  .2
22/9/2008. 

 اآمدا ساحا ملعب  اد  الص اعا الاياةدي رسداحا معهدد  ي :المجال المكان .3
ا ملعددددب تليددددا التابيددددا الاياةدددديا  ددددي جامعددددا باددددداد/ رالمعهددددد الددددرط ي رسدددداح

 . الجادايا
مدددن معهددددين لوعاقدددا العقليدددا  دددي مدي دددا بادددداد  مجتمدددع البحدددثتدددم اختيددداا ر         

( 20) ا البحدث البالادارتم اختياا عي د ( تلمي ًا من ال ترا40) تررملبطايقا عمديا 
( توميددد  لعددددم التدددطامهم بالددددرام 10تدددم اسدددتبعاد) نبعدددد شمدددن المجتمدددع األصدددلي تلميددد ًا 
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 رأسددتخدم الباحددثي ( توميدد  5لتدد  تجابددا )( توميدد  للتجددابتين االسددتطوعيتين 10ر)
لمددب ةوةدا اردها ر صد  ي رتدم اسدتخدام التعليمي   اجايبي رتم ت في  الم هتالم هج ال

( متدددا زد ددده قيددداس تعلدددم االجدددطال المسدددازما مدددن 25اات تقدددريم االدال لمسدددا ا )اختبدددا
مرديا اياةديًا متدا  (100)(  عاليدا حاتتها رت لر اختبداا )طمدن االدال برساطاالجسم 
( 100) الةالةددا مسددا اال( متددا ر 50) الةا يددا( متددا ر 15) األرلددى مسددا االقيدداس  برسدداطا
ي الرسدددط الحسدددابي  اآتيدددا  سدددائ  اإلحصدددائيا. رتدددم اسدددتخدام الر مرددديًا اياةددديًا متدددا 

ختبدداا )  المتاابطددا عي ددات( لل tاال حدداا  المعيدداا  ي اختبدداا )  غيددا ( للعي ددات  tي را 
ختباا اإلحتفاظ يا يئر رال سبا الم ي ر معام  االلترال ي المتاابطا  . را 

 
 : واستنتج الباحث

البعديددددا لعي ددددا ظهددددرا  ددددار   ات داللددددا شحصددددائيا بددددين اإلختبددددااات القبليددددا ر  -1
البحدددث التدددي أسدددتخدمت التمددداين البطددديل ر دددي جميدددع متايددداات تقدددريم اإلدال 
الف دددي للمردددي رلصدددال  اإلختبدددااات البعديدددا ممدددا يدددد  علدددى التدددأةيا االيجدددابي 

 الستخدام التماين البطيل للماحلا االرلى .

ظهددرا  ددار   ات داللددا شحصددائيا بددين اإلختبددااات القبليددا رالبعديددا للمجمرعددا  -2
لتجايبيدددا األرلدددى ) أسدددلرب الت دددا س المقددداان (  دددي تعلدددم اإلدال الف دددي للمردددي ا

الاياةدددددي رلصدددددال  اإلختبدددددااات البعديدددددا ممدددددا يدددددد  علدددددى التدددددأةيا االيجدددددابي 
 الستخدام اسلرب الت ا س المقاان رالجماعي للماحلا الةا يا.

ي ظهرا  ار   ات داللدا شحصدائيا بدين اإلختبدااات القبليدا رالبعديدا لمجمدرعت -3
لددى المتعلمدين  ( متدا100فعاليدا )البحث التجايبيتين  ي تحسين طمن االدال ل

 ر  اإلعاقدددا العقليدددا البسددديطا ر دددي جميدددع الدددةوث مسدددا ات ممدددا يةتدددد تدددأةيا 
 اسلربي الت ا س) المقاان رالجماعي(.

ظهدددددرا  دددددار   ات داللدددددا احصدددددائيا بدددددين  تدددددائج االختبددددداا البعدددددد  راختبددددداا  -4
م مري اياةي للماحلا الةا يا لمجمدرعتي 100 عاليا  االحتفاظ  ي تعلم ادال

البحدددددث التدددددي اسدددددتخدمت اسدددددلربي الت دددددا س )المقددددداان رالجمددددداعي( رلصددددددال  
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المجمرعددا الةا يددا)الت ا س الجمدداعي( ممددا يةتددد قلددا تددأةيا  قدددان الدد اتاب لددتعلم 
 االدال ةمن المجمرعا الةا يا )الت ا س الجماعي(. 

 

 
 :التوصيات أما 
أساسددديا ع دددد تعلددديم  م هدددا  التعليمدددي بأسدددلرب التمددداين البطددديل تقاعددددباسدددتخدام ال .1

 ع د تعليم  ر  اإلعاقا العقليا البسيطا .الاياةي األدال الف ي للمري 

ع دددد تعلددديم  ر  رالجمددداعي اسدددتخدام الم هدددا  التعليمدددي بأسدددلرب الت دددا س المقددداان  .2
 اإلعاقا العقليا البسيطا .

الت ددا س المقدداان رالجمدداعي  رأسددلربي البطدديلين شجدداال دااسددات تت ددار  تددأةيا التمددا  .3
 .  س ا 7-6رعما عقلي عاقين  ر  داجا أعاقا عقليا مترسطا على م
 



 جامعة بغداد 

 كلية التربية للبنات                                                                                        العدد:  

  -قسم اللغة العربية                                                                                         التاريخ:

 

 ة التربية الرياضية الى / كلي

 

 م / تقويم لغوي 

 

 تحية طيبة.......... 

 اشارة الى كتابكم المرقم          في 

      نعيد اليكم اطروحة الدكتوراه للطالب )                                      ( الموسومة بـــ )                                  

(    بعد ان عرضت على الدكتورة )                     ( وقرأها وقومها لغوياً                                     

واستبعد االخطاء والتراكيب اللغوية المخالفة لقواعد اللغة العربية وسجل على مسودات )                    ( 

 المالحظات اللغوية, على ان ياخذ الطالب بها. 

 

 

 

 

 

 د. صبحي ناصر حسين                                                                                  

 رئيس قسم اللغة العربية                                                                                      

 

 مالحظة 

 يرجى االحتفاظ بنسخة المقوم حتى يوم المناقشة. 
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 22 الباب األول : التعريف بالبحث  

 األولالباب 
 التعريف بالبحث

 
 :وأهميتهمقدمة البحث  1-1

فببا ان ببلاو   بب ي انببا بببل    اسبب  ت  ( )عقل بب   ان سبب ت ايا ببي ةببل عا ان     ن 
ل لي االها بب ب   بببشر انةببل عا  ببن ان  ا ببب  الن ببب، فكبب ن  بببن ان طلنبب كث ببلم  ببل   ببب  

 ا ببب  انبببشي ايا بببيهب  عبببيب االها ببب ب   بببب سببب   ى  بببن ب ع  ببب   علبببا اسبببلهب  علبببا ان 
 نا  ن ان ه،   ي  بفت ان    با ان ل  با نل  ب   ن    يهب    طب  وطبا ط  لبا اال بي 
نا ه بببى ان  ببب   ن عقل ببب   انطببب ي علبببا اعي بببي اال ن  ببب ت  ان نببب ه  انال   بببا  انا ل   بببا 

يلس نبشا ابب    (1)،انالي ا    ان ن  ا   ن  نت ان    ا، فطال  عن ان  نبت ان ال با
 شنبب  نالنسبب ن ان  بب و  ثل بب  كبب ن نالنسبب ن االعا بب يي  اكثببل طببل لم انال  ببا انل  طبب ا

ا لب نببل ح اال ببى  انع بب م  ف ببهنع  اببه ان  سببا ن   لسببا اننةبب ط ت ان ين ببا اناببا ا  بب  
 فبا عبى ان ةب كى انا ل   با     اننةب ط ت   ب   ي بي  بن اعا ب ير علبا نفسبه  اط ل 

  ببه  اناببا ااكببللو ببلات انفةببى  عقببو انو ببلات انا ل   ببا انن  عببا ن اعلببت   بب  علببا ا
ك ب  ا  بى هبشر ع بى اث لهب   بن ي ن ذي شنبت الاك به ،  ا نا  ا االع  با انابا ابب  اه

 انبببا ان   عبببا  ا  لبببه انسببب ن   لفببب  ل عبببه ان  ن  بببا  اةببب لر   النا ببب    علببباانو بببلات 
    نب    هال    لاع ر اني  ج ان     ن   ن  ا    يل اال ك ن  ذ   ن  ا ل     ن س انس ن   

ى انبببل   ان ال  ببا بببفببا   اإل ك نبب ت بب ن هببشم انةببل عا نببي    انكث ببل  ببن انقببيلات 
 ان ب س ا كن ن  ن ان ة لكا انف ل با انا ل   ا  انايل   ا  انا ه ل ا  انفلص ان اك ف ا ،

ان    بببه نالنسبببب ن انبببا   نبببت ةبببلا   ان  ا ببب  االوبببلم فبببا اعق بببو انان  بببا انةببب  لا 
لع  ببا  ن و بببا  ان اوبببب  ةببكى عبب بن    نبب  نعببن انل  طبب نببشن  ف ببن  ا، سبباق له  

 اعببيايهب اعببيايا   ببين        ل بب    نفسبب     ي  ببب فببا ا لبب   ب  اببيل   ب  هببشر انةببل عا  
  ط الت و با.

                                           
ل : )ع ببب ن ،انبببيال ان ل  بببا اني ن بببا نلنةببب 1، طمباااادل التربياااة الرياماااية ل معاااا ي فل بببو ك  نبببا   - (1)

 30(،ص2002 انا ي  ،
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نبشا اك ببن اه  ببا ان عبب  فببا يلاسببا اسبب ن ت انببا لب كبب نا ل ن ان طببا   انانبب فس ان قبب لن 
اكاسبب ت انببا لب نببيم اناال  ببش ش ي االع  ببا ض كا ل ببا   يان ببا نعببل  انانبب فس ان  بب عا 

ناقببب   االسببب ن ت انسببب ا الع ببب  ان  ،ب  ةبببا ل  طببا  100ان قل ببا ان سببب طا نف  ن بببا 
ي بببن  ) اطببب ل االن ببب ي  بببن   بببا انبببا لب هببب  انكف بببى  طببب  ن اكاسببب ت انبببا لبان ن سببب ا فبببا 

 االيا  (  ن   ه ث ن ا 
ن طببا   ب   ثبى هبشم انةبل عا  ببن ان اسباوياب اسبل ت انا بل ن اان  عب    بلم        

  كن ان  ؤيي انا اكاس ت ا لب هشم انف  ن ا   ن   نبت  اناال  ش فا ان لعلا اال نا
 اول ف ن اسباوياب اسب ن ت ان ن فسبا فبا انبا لب  وب بب   انانب فس ان قب لن  ان  ب عا

 بببن ةببب نه ان  سببب ب فبببا اعسببب ن  اطببب ل  ط  نببب ن علبببا عسبببن   ببب يم االيا    بببي اال
شنبب  فبب ن  فطببال  عببن اببل ، (100)ن االيا ( اناال  ببش   ببشم انف  ن ببا ن سبب فا ان بب ي)ي 

ا ا سبب ط اناال  ببش فببهنبب   اه  ببا اوببلم  هببا ان  ببى علببا ا  بب ي   عببيم ن ببشر انل  طببا 
 .االن  ي نلو اصهشر انق عيم نلفي ل  طا ان قل ا ان س طا  ا س    ن ش ي االع  ا 

 

 مشك ة البحث: 1-2
ش ي االع  بببا األسببب ن ت اناببا  ب لبببب   ببب  اناال  بببش   السببب   انبببا لب ن ت  اسبببا بب نا        

  ب   سببا  ت شنبب  ،  ببنبب   ببيل س ان قل با ان سبب طا  ببن عبيب انف ببشه   ةببكى   بيانا 
عقببو اهببيا   ل  بب ت   ا   بب ت  يلاسبا  ال ببس االسبب ن ت  فببو االسببس ان ل  با    بب  

      هشر انةل عا  ن ان ا   . 
ا لب ان ةببا انل  طببا  ةببكى   ببي ابب ن بب  ذن   كببن اناال  ببش ببن ان هببشر انةببل عا        

   كن ببب  ا طببب   اعسببب ن هبببشا انبببا لب   ا ببب ر االن ببب ي )ي بببن االيا ( االفطبببى ،ذشا  ببب اب 
  اط  و اس ن ت ا لب  ن س ا   س عيم ناعق و هشم االهيا  .اساوياب 

اال نببا  ، نهببشم ان ةببكلا ع ببل  ببلعلا  انبب  ى ذلابب م ان  عبب  بب  اقببيب ا نببإسببان يا  ا     
 انث ن ببا   سباوياب اسبل  ا انانبب فس ان قب لن  ان  بب عا  ان طبا انبا لب   سبل ت انا ببل ن 

ل ةببا انل  طببا ن سبب فا نشنبب  انببا لب  اعسبب ن االن بب ي)ي ن االيا (  عق ببوا ع ببا  إنببا 
 . ان  نا  ن ش ي االع  ا ان قل ا ان س طا ن شر ال  (100)
 : البحث أهداف 1-3
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 انا   ي  ان ع  انع نا 
  ت  لفبببا اببب ث ل اسببباوياب ذسبببل ت انا بببل ن ان طبببا  فبببا ا لبببب االيا  انفنبببا نف  ن ببب -1

 ل  طا نش ي اإلع  ا ان قل ا ان س طا .ان ةا ان
  لفبا اب ث ل اسبباوياب اسبل ت انانب فس ان قبب لن فبا ا لبب  اعسبب ن االن ب ي نف  ن ببا  -2

 نش ي اإلع  ا ان قل ا ان س طا .  ال  ةا ل  طا 100
ي بببن ايا  ا اببب ث ل اسببباوياب اسبببل ت انانببب فس ان  ببب عا فبببا ا لبببب  اعسببب ن   لفببب -3

 .نل لعلا انث ن ا نش ي اإلع  ا ان قل ا ان س طا  ال  ةا ل  طا (100) ف  ن ا
األسبببل   ن ان سببباوي  ن)انان فس ان قببب لن  ان  ببب عا( فبببا   ذفطبببل ا انا بببل  علبببا -4

ا ل  طببا نببش ي اإلع  ببا  اببل  ةبب (100)األيا  انفنببا نف  ن ببا ي ببن ا لببب  اعسبب ن 
 ان قل ا ان س طا.

انا بببل  علبببا نسببب ا االعافببب ب نبببيم ان   ببب عا ن فبببا ا لبببب االيا  انفنبببا نل ةبببا  -5
 انل  طا نش ي االع  ا ان قل ا ان س طا نل لعلا انث ن ا. 

 
 

 فروض البحث 1-4
 :اا ب غ ان  ع  انفلط  ت اال

نا    االوا  لات انق ل ا  ان  ي ا ناق  ب   ن .  ا  ي فل و شات يالنا إعب   ا  1
نل لعلا  األيا  ن  نا ان ع    نا ل ن ان طا   نب ن  االوا  لات ان  ي ا

 . اال نا
نابببببب    االوا بببببب لات انق ل ببببببا  ان  ي ببببببا   بببببب ن.  ا  ببببببي فببببببل و شات يالنببببببا إعببببببب   ا  2

  ن ببا نل    عبا انا ل   ببا األ نببا )ذسببل ت انانبب فس ان قب لن( فببا ا لببب  اعسبب ن ف
نببش ي اإلع  ببا ان قل ببا ان سبب طا  نببب ن  االوا بب لات   اببل  ةببا ل  طببا (100)

 .نل لعلا انث ن ا ان  ي ا
نابببببب    االوا بببببب لات انق ل ببببببا  ان  ي ببببببا  بببببب ن .  ا  ببببببي فببببببل و شات يالنببببببا إعببببببب   ا  3

نل    عا انا ل   ا انث ن ا )ذسل ت انان فس ان  ب عا( فبا ا لبب  اعسب ن ف  ن با 
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نببش ي اإلع  ببا ان قل ببا ان سبب طا  نببب ن  االوا بب لات  ل  طببا اببل  ةببا  (100)
 ان  ي ا.

نا    االوا  لات ان  ي ا ن   ب عاا ان عب     ن. ا  ي فل و شات يالنا اعب   ا  4
ف  ن بببا ي بببن ايا  فبببا ا لبببب  اعسببب ن  انا بببل   ا ن )انانببب فس ان قببب لن  ان  ببب عا(

نب ن  ذسل ت انانب فس    نش ي اإلع  ا ان قل ا ان س طا  ال  ةا ل  طا 100
 .ان   عا 

   ببي فببل ض شات يالنببا اعببب   ا  بب ن نابب    االوا بب لات ان ين ببا  االعافبب ب فببا  -5
 ابببل  ةبببا ل  طبببا نبببش ي االع  بببا ان قل بببا ان سببب طا نل لعببباى 100ا لبببب ف  ن بببا 

 انث ن ا. 
 
 
 

 :مجاالت البحث  1-5
ن ش ي اإلع  ببا ان قل ببا ع نببا  ببن اناال  ببش ان  بب   ن عقل بب    بب: المجااال البياار  1-5-1

ان سب طا  بن    بي ال بب ى ان لعلبا انيلاسب ا األو بلم  انوببل   ن عبي ث    اناب    إنببا 
  ت ان  ا ب  ب يالم ان  ى  انةؤ ن اال ا  ع ا  اال  ش ان   ي ان طنا انا    ن ن

ن   هبببببي )انل ببببب    انوبببببل   ن  ببببن اان ببببينا  اإلنسببببب نا  بببببن ش ي اإلع  ببببا ان قل بببببا 
 ق يس ا ( انا    ن يالم ان  ى  انةؤ ن اال ا  ع ا. انل ا ا  ان

 

 نع  ببببببببا  21/5/2008ا اببببببببيت  ببببببببيم انا ل ببببببببا نلفاببببببببلم  ببببببببن  المجااااااااال ال   اااااااا : 1-5-2
22\9\2008.   

سببب عا  ل بببت نببب يي انببببن عا انل  طبببا  سببب عا    بببي  المجاااال المياااا   : 1-5-3
   ان  يل ا    ا انل  ط ا فا  عيايال  ى  ان   ي ان طنا  س عا  ل ت كل ا انال 

 
 
 
 
 

 تحديد المصط حات: 1-6
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 هبب  ذن بب شج ا ل  ببا  بباب ف ببه عببلض ان  بب لم  ةببكى  طببا  : " التمااري  البطاا    .1
(1)   يه  ا لا  ان ع  الت اناكلال ا عل       اساوياب اناعش ا انلا  ا االط ف ا"

 

ات اش  اف عبى انال  بشان    ن  ب ل  -اعبي االسب ن ت ان ن فسبا ه   التنافس المقار : .2
 .(2)انعلك ا  ن   ا       ط   ان  ض  ن   ا اولم   ن ثب ف ن   ف  ي"

 ه  اسبل ت  بن اسب ن ت انبا لب  انبشي    بى انفبلي فبا ببلا   التنافس الجماع : .3
   ان   عا  ن ا ى ان ب ى انا هبي    ب ن  سب عير فبا ع ل با ان  با  اطب  ل 

 .(3)انا اكاس ت انا لباساث لم ياف  اه نل   لسا ال ى ان ب ى    س طا يلااه 

اناقبببيب نال ببب ب  وطببب ات ي ن انقطببب   االابببب ى ان ل بببا  هببب    المشااا  الريامااا : .4
 بببب اللض ) بببب ن  ن ان  ببببليم(، ك بببب    ببببت ان اكبببب ن انل ببببى اال    ببببا   ببببي يم  ببببن 

 .(4)انلعبا اناا ال س ف    االلض عاا انلعبا اناا ا وش ف    ان ط  ان   يي

 ن  يل ببا  لع بببا ) ق سببا( عببن ا ببلان ب  ببن فببهببب االفببلاي انببش ن  وال) الخااوا : .5
 سبب  ا  ان قل ببا ا  انعسبب ا، ان ببنس  انسببن فببا  اعببيم ا  اكثببل  ببن  ببيلاا ب ان نفببس

ان سا م انط   ا ك   ه  عل ه انعب ى عنبي  ف وك ن هشا االواال  إ        )س ا  
 ان  هبب   ن( ا  سببل     )ي ن ان سببا م انط   ببا ك ببب  هبب  انعبب ى عنببي ش ي االع  بببا(

(5). 

ان  ل ان قلا: هب " انب ب لانانب ب انابيل  ا نلقبيلات  ان بب    ان قل با  نبش انب اليم  .6
 .  (6)عاا اننط "

 .  (1)ه  ع ل انفلي انعق قا السن ن  انة  ل  اال  ب": ان  ل اني نا .7

                                           
(1) Schmidt and wvisbry, Craig A. Motor Learing and performance. Il.Human Kintes. 

2004 P.P.231-232.  
،)انك  بت، اختياار الوااا ل التع يمياة واااتخدامفا وفال مادخل الان  ( ل   س ف  ، ال  ا )ببالح ان ل با(، 2)

 . 35،ص(1980ان لكي ان ل ا نلاقن  ت انال   ا، 

فل   عسن   ا ث ل اساوياب انان فس ان   عا  انا   نا فا ا لب   ض ان  ب لات االس سب ا  كبلم انسبلا    ي ( 3)
 19( ،ص2004: )كل ا انال  ا انلاط ا ،    ا  عياي ، ن لعلا االعياي ا

نقبب م ،ان سببا م اال ى االاعبب ي انببي نا الن بب ت انقبب م  ان ببلي ،انقفببي ،انل ببا ،ان لةببي ان ل ببا نا لبب ب ان بب ت ا( 4)
 5( ،ص2000، لكي انان  ا اال ل  ا : )انق هلم ،ت.ط ،

(1) Jousma Paul & French Ron; Spectal physical Education Prentice Hall Inc. New Jersey, 

1994. p.p. 11-12.  
 . 31ص، 1999( ع ي انلع ن ان  س  ي  اناول  ان قلا: االسكنيل ا، يالان  لفا ان     ا، 2)
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 .32ع ي انلع ن ان  س  ي  نفس ان بيل انس  و، ص(3)
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 هوالمشابه الدراسات النظرية -2
 الدراسات النظرية  2-1

 التعلم والتعليم والتعلم الحركي    2-1-1
يعد التعلم احد فروع العملية التعليمية العامة التي تميز حياة الكائن الحي منذ      

وهو ,(1)والدته وحتى وفاته ,أذ ال يخلو النشاط البشري بمختلف انواعة من التعلم
ل الكائن الحي من ديع إذلمثيرات البيئة  ية يمكن ان تتم كرد فعل طبيعيظاهرة طبيع

 سلوكه وتفكيره حتى يحقق لنفسه توافقًا مع تلك المثيرات البيئية .
يتميز االنسان من باقي الكائنات  إذوبما ان التعلم ظاهرة تعيشها الكائنات الحية     

 .(2)"ات حاجة للتعلم يعد االنسان من أكثر الحيوان"حاجته للتعلم بل ب
( أنه يجب التفريق بين نوعين من التعلم هما )تعلم  Meinel 1987وبوضع )    

المعارف وتعلم المهارات والحركات ,أذ يؤدي تعلم المعارف او المعلومات الى 
المعرفة عن طريق الدراسة في حين ينتهي تعلم المهارات او الحركات الجديدة 

 .(3) بالمقدرة(
عن طريق  إليهالتعلم عملية فرضية ال نالحظها بصورة مباشرة وأنما نستدل وعملية ا
,يحدث تحت شروط  ألداءاتغيير في السلوك او في " أن التعلم هو, (4)نتائجها 

 (5)" الممارسة والتكرار والخبرة
ويفسر هذا التعريف التغيرات التي تحدث في أداء الفرد بعيدًا عن عوامل النضج    

لتغيرات ال تؤدي مثل هذه العوامل الى تغيير في األداء إال أن مثل هذه اوالتعب إذ 
 . متمثل داللة على التعل

                                           
 .124(,ص1987: )الكويت, دار التعلم,  التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان ؛ ( 1)
 .212( ,ص1979: )القاهرة ,دار المعارف , 12,ط أصول علم النفساحمد عزت راجح ؛( 2)
: )الموصوووول ,مطبعووووة جامعووووة الموصوووول  1,ط ترجمووووة عبوووود علووووي نصوووويفالتتتتتعلم الحركتتتتي ,كووووورت مانيوووول ؛( 3)
 .26(, ص1986,
والرياضووية : )القوواهرة ,دار الفكوور التعلتتيم المبتترم  لتتي التربيتتة البدنيتتة جمووال الوودين عبوود العوواطي الشووافعي ؛( 4)

 .9( ,ص1997العربي ,
توزيووووع : )عمووووان ,دار الفكووور للطباعووووة والنشوووور وال 1, ط تعتتتتديل وبنتتتتا  الستتتتلو  ا نستتتتانيفووواروق روسووووان ؛( 5)
 .26( ,ص2006,
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( فيرى ان التعليم يتضمن كل التغيرات الثابتة نسبيًا في Lefraucois1982) أما
 .(1)السلوك الناتجة عن الخبرة

أي عملية  ,ةمعالجة لمثيرات خارجيو ويرى الباحث أن التعلم هو عملية استقبال   
 .وصواًل لتغيرثابت نسبيًا بالسلوك  استجابة داخلية لمثيرات خارجية ومعالجتها

 .(2) التعليم هو)عملية اكتساب الخبرة على القيام بفعاليات ماهرة( أما
العالقة بين التعلم والتعليم  بوساطةللتعلم  (Humphrey)وكما اشار همفري     

م يؤدي الى تحوير في السلوك وان التعليم هو القائد يقول هناك قاعدة عامة "أن التعل
 .(3)للسلوك المؤدي الى التعلم "

وال , اكتمال التعليم وتطويره بط بين التعلم والتعليم لعملية بخصوص الترا أما    
يمكن الفصل بينهما الرتباطهما الوثيق فالتعلم يرمز الى المفاهيم والمبادئ والنظريات 

عملية التعليم والخصائص والمزايا التي تخص الفرد المتعلم ,في التي أرتكز عليها 
التعليمات  بوساطةحين يرتكز التعليم على التطبيقات العملية لتلك المفاهيم والمبادئ 

 (4) واالرشادات التي يعطيها المدرس للمتعلم.
االستعاضة يعني أنك عندما تريد  أأن مبد ( بقوله "Sindetop1991وأكد ذلك )   
ياس مدى تعلم الطالب أو التلميذ باالستعاضة فأنت تريد قياس مدى تأثير التعلم ق

تعلم الطالب و أن مؤشرات الفهم واالستيعاب و فيه وهناك ترابط قوي بين التعليم 
 (5) لعملية التعلم هي مؤشرات لتطوير التعليم المؤثر"

                                           
(1) Lefraucois ,GR :Psychological Theories and Human Learning Cal :Fornio 

Brooks Cole puplishing .co.1982 .p.4 

( 2002, الفكووور للطباعوووة والنشووور :)عموووان,دار 1,ط التتتتعلم والتعلتتتيم والبتتترام  الحركيتتتة وجيوووه محجووووب ؛( 2)
 .40ص

(3 ) Humphrey ,James .H :Child .Learning .Third Printing . wm .C.Brown Company 

Publichers U.S.A .1969.p.10. 

ي المتتدالل وأرترف لتي التتعلم والتبتور بوستابة الليتارات التنظيميتة المكانيتة ستا سلوب التدرير هاشم ؛فظا( 4)
 .15( , ص2002: )جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية ,  لبيئة تعليم التنس ,أبروحة دكتوراف

(5 )  Sindetop1991 quoted by David .Lanqley .student cognition in Stractinal Setting 

,Jou .of  Teach .Ph .ed .Human Kentics -1995 .P.25-40. 
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زيادة تعلم  ومن الواجبات التي تقع على عاتق المدرسين أو المعلمين هي   
المهارات الحركية وانجازها عن طريق اإلفادة من التطبيقات العملية لنظريات التعلم 

 المختلفة والتي تسهم في التعلم واالنجاز .
 (1) ويمكن تصنيف هذه الواجبات على النحو األتي :

 تحليل المهارات  .1

 يم حالة المتعلم وتثبيت أهدافهو تق .2

 المتطلبات التعليمية يم التصميم وتعديله على ضوءو تق .3
التوجيه واإلرشاد  بوساطةتعريف الباحث للتعليم: هو معرفة المتعلم للمعلومات  أما

 .المعرفيألجل حل الواجب الحركي 
أن دراسة التعلم الحركي  أن الذي يهم الباحث في موضوع بحثه هو التعلم الحركي   

الحركي أن الفرق بين التعليم التحكم الحركي واألداء و تهتم بتعلم المهارات الحركية 
والتعلم الحركي هو أن االستجابة في مجال التعلم الحركي تكون على شكل سلوك 

 حركي لمجاميع عضلية كبيرة للوصول الى هدف معين.
وفق تلميذ التعلم الحركي الطريق أو االسلوب المهم واالساسي في أعداد ال ويعد    

على  تلميذالقبل الجهد المتواصل من  طةبوساأسس علمية وأن هذا ال يأتي أال 
االرشاد والتوجية كونهما يضمان متغيرات العرض وتنفيذ المهارة المراد تعلمها,وكذلك 
يعتمدان كثيرًا على معرفة ما لدى الفرد من أستعدادات وقدرات ومهارات ,النها يجب 

كية وتنفيذه ان تكون ضمن االسس الهامة في بناء أي برنامج أو منهج األنشطة الحر 
. 

حول اهمية التوجية واالرشاد أن التعلم الحركي هو تعلم  (2)وتؤكد فاطمة عوض    
الحركات والمهارات الرياضية مقرونة بالقدرات واالستيعاب للفرد ومعتمد على 
التجارب السابقة فالتعلم هو صفة االدراك للحركات الجسمية وهو استيعاب 

هو ,فتعلم حركة جديدة وتنقيتها وتثبيتها مع تطبيقها  المعلومات والقدرة على األدراك
                                           

:)االسوووكندرية, دار الوفووواء لووودنيا الطباعوووة والنشووور, 1,ط التربيةالحركيتتتة وتببيهاتهتتتا( فاطموووة عووووض صوووابر؛ 1)
 .111(,ص2006

 . 11,ص المصدر السابق( فاطمة عوض صابر ؛1)
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مجموعة من العمليات التي تحدث هو  "االساس للتعلم الحركي فالتعلم الحركي 
التمرينات أو الخبرات التي تؤدي الى تغيير ثابت في قدرات ومهارات األداء  بوساطة

"(1) 
ة على الخبرة والتجربة" المبني ة( بأنه " أكتساب للمعرف1996وقد عرف )بسطويسي   
(2) 
( فقد عرفه بأنه " مجموعة من العمليات الداخلية Schmidt 1991) أما    

المشتركة مع محاوالت التمرين والخبرة السابقة التي تقودنا الى الحصول على نسبة 
 (3)دائمة في القابلية على األداء "

شير الى الحركة باعتبارها يو أن تعلم المهارات الحركية كمظهر من مظاهر التعلم    
 الجانب الرئيسي في التعلم .

المتعلم  تهاسطابو بأنه العملية التي يكتسب  وتعريف الباحث للتعلم الحركي :   
 مهارات حركية جديدة أو تغيير من أدائها نحو األحسن نتيجة التدريب والتكرار. 

ة هو مساعدة تالميذه ولعل واحدة من أهم وظائف وواجبات معلم التربية الرياضي    
في تعلم المهارات الحركية ومعرفة طبيعة وكيفية حدوث عملية التعلم فالتعلم بذاته 

نما يستدل  مع المتعلم في تقدم  ماينجزنتائجه  بوساطةاليمكن مالحظه حدوثه وا 
وتعديل في السلوك هذا التغيير والتقدم يوضح حدوث التعلم من عدمه ومقدار فاعلية 

 التعلم .
 مراحل التعلم الحركي 2-1-1-1
 فأن مرحل التعلم الحركي هيل( الذي نقله )بسطوبسي احمد( ينوحسب تقسيم )ما   
:(4) 

                                           
مفتوووي إبوووراهيم حمووواد ؛التووودريب الرياضوووي للجنسوووين مووون الطفولوووة الوووى المراهقوووة : )القووواهرة ,دار الفكووور العربوووي ( 1)
 130(, ص1996,
 47(,ص1996: )القاهرة ,دار الفكر العربي , أسس ونظريات الحركةبسطويسي احمد ؛( 2)

(3) Schmidt A .Richard ,Motor Learning and Performance : Champaign I lions 

Humans Kinetics Book 1991.P.285 
 77,ص 1996 ,المصدر السابق أسس ونظريات الحركة؛  (بسطويسي أحمد( ماينل اقتبسه )4)
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مرحلة التوافق األولى للحركة )الخام( :وأن هدف هذه المرحلة هو اكتساب المتعلم  .1
دراكه التوافق الحركي األول للمهارة .  وا 

كتساب أو األداء اال ذه المرحلة هوالتوافق الدقيق للحركة :وأن هدف ه مرحلة .2
الجيد للحركة والتخلص من جميع األخطاء الفنية التي حدثت في مرحلة التوافق 

 األولى .

تعتبر هذه المرحلة من المراحل النهائية للتعلم الحركي وأن  لية الحركة :امرحلة  .3
 هدف هذه المرحلة هو الوصول الى النموذج الفني للحركة بتوافق حركي دقيق

 شكل اآللي.الحتى الثبات واالستقرار للظهور ب

 
 نظريات التعلم الحركي 2-1-1-2

لية التي تحدث في الجهاز قوألجل الحصول على خبرة التعلم خالل العمليات الع    
التعلم في ميدان  ةالى نظريات التعلم تم توظيف خبر  العصبي المركزي واستنادا

ظريات في حدوث عملية التعلم وهذه النظريات اإلعاقة العقلية ومعرفة أنسب هذه الن
 (1)كاألتي :

 نظرية التعلم الشربية الكالسيكية )للعالم الروسي أيفان باللوف( .1

ربطهما عالقة طبيعية أي تمثير ماال بتنص هذه النظرية على ارتباط استجابة 
 حدوث التعلم لدى الفرد حين حدث االقتران بين مثيرين ليحل احدهما مكان األخر

حداث استجابة ليست لها عالقة وهذا يحدث في الطفولة المبكرة والمعاقين عقليًا افي 
 عقلية كثيرة . ملياتكونها ال تتطلب ع

 ريكي سكنر(األمنظرية التعلم الشربية اإلجرائية )للعالم  .2

وتركز هذه النظرية على السلوك اإلجرائي الذي يقوم به الفرد دون التركيز على    
تي تسبق ذلك السلوك ,أي أن هذا السلوك يتصف بالعفوية بشكل تلقائي المثيرات ال

وتفسر هذه النظرية اإلعاقة العقلية على أنها ظاهرة تمثل نقصًا في التعلم والخبرة 
بسبب صعوبة ظهور االستجابات المناسبة في المواقف المناسبة ,وعند تعزيزها 

                                           
 306-304ص2006؛ مصدر سبق ذكرف فاروق الروسان ؛ ( 1)
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المعاقين عقليًا وزيادة التعلم  سوف تثبت تلك االستجابات أي تعديل سلوك األطفال
 والخبرة لديهم .

 ريكي رورنداي (األم)للعالم  (1)نظرية التعلم ا رتبابية .3

وتنص على ان قدرة الفرد على التعلم تعتمد  أأي نظرية التعلم بالمحاولة والخط   
على قدرته العقلية في تكوين تلك االرتباطات العصبية بين المثيرات واالستجابات 

وتفسير صعوبة التعلم لدى المعاقين عقليًا  حتفاظ بتلك االرتباطات لفترة ما ,واال
بفشلهم في بناء االرتباطات العصبية الناجحة في المواقف التعليمية ويمكن توظيفها 

 لعدد من المهارات األكاديمية ومهارات الحياة اليومية .
 

(2)نظريات التعلم ا جتماعي  .4
 

ان  يلى اهمية التفاعل االجتماعي في حدوث التعلم اوهذه النظريات تركز ع    
التعلم اليحدث في فراغ بل في محيط اجتماعي وهذا ما يتفق علية الباحث بالرأي مع 
نظريات التعلم االجتماعي كونه استخدم انسب االساليب التنافسية التعليمية ذات 

 األفرادونية بين المجاميع االكثر من فرد متعلم والتي تتصف باالجتماعية والتعا
( أي مالحظة سلوك االخرين النظرية التعلم بالتقليد )للعالم باندرو  بوساطةالمتعلمين 

 وتقليدهم وهذه النظرية االكثر قيمة في ميدان اإلعاقة العقلية .
كز تنظرية التعلم االجتماعية )للعالم روتر( فهي امتداد للتعلم بالتقليد أي تر  أما   

التفاعل  بوساطةاالجتماعي بين الفرد ومجتمعه ,أي يتم التعلم  على أهمية التفاعل
االجتماعي أي يركز على االشكال المقبولة اجتماعيًا واالبتعاد عن االشكال غير 

 المقبولة اجتماعيًا.
 
 التمرين  2-1-2

 تهبوساطأساسية على ممارسة التمرين إذ يمكن  بصفةعتمد الوحدة التعليمية ت    
إن للتمرين مفهومًا واسعًا يشمل خبرات متنوعة .تعلم وتطور األداء معرفة مقدار ال

                                           
 213,ص2006؛مصدر سبق ذكرف  فاروق الروسان ؛,( 1)
 314ص,2006,مصدر سبق ذكرف , فاروق الروسان ؛( 2)
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من مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة ,ويدخل تنظيم التمرين ضمن أساليب تعليمية 
المعلمون إلى أتباع التخطيط السليم والموجة في و متعددة ,ولهذا يلجأ المدرسون 

رستها وذلك "الن التمرين يرتبط ت تنظيم التمرينات وجدولتها وطريقة مماأمااستخد
تأثيره في التعلم فال بد من عدم إضاعة وقت كثير الن التمرين هو أداء أو انجاز 
 عمل معين أو واجب معين بصوره متكررة لغرض اكتساب تعلم مهارات بصورة تامة

 . (1)" المرحلة ا ولىفي 
. رسة )التمرين(ة الممامن مراحل تعلم المهارات الرياضية هي مرحل والمرحلة الرانية

وهذا يعني انه يتم التركيز في هذه المرحلة على نوعية الممارسة مما يحقق تحسين 
المهارة وفي الغالب فأن هذه المرحلة تستغرق وقتًا كبيرًا مقارنة بالمرحلة الفعلية,ومن 
اهم خصائص مرحلة الممارسة نقص متطلب الطاقة العضلية مقابل تحول النشاط 

 ةن تعلم تتابع الحركات الى تحسين االيقاع الزمني والتوافق لمراحل المهار العضلي م
اساسيات اداء المهارات فأنة اليحدث نقص  التالميذالمراد تعلمها ,وعندما يكتسب 

وث دفي االخطاء فحسب ولكن يصبح االداء اكثر استقرارًا وهذا يعد مؤشرًا جيدا لح
 (2).ي من المعلم في تحسين مرحلة الممارسة التعلم ويسهم التصحيح والتوجيه الخارج

ة ويرى الباحث ان اسلوب التمرين يعد العامل الرئيس لزيادة التعلم واداء المهار     
                                      .                                                             ثبات االداء نسبياً م تطور التعلم وزيادة الخبرة التي تؤدي الى اداء ميتو فيه 

)ولغرض الوصول الى التدريس او التعلم المؤثر البد من تنظيم التمرينات     
وتعلم المبتدئين المهارات الحركية سواء اكانت  الدراسيموسم الوجدولتها خالل 

مهاره واحدة ام مهارتين لتسهيل عملية التعلم او االحتفاظ وتنظيم التمرينات 
وأن من  (3)متنوعة وتناسقها فضاًل عن تطور اليه المهارة وتجنب األخطاء(ال

المتغيرات الرئيسة الشائعة التي تدخل في مراحل اكتساب المهارة وتعلمها وترتبط 

                                           
(1) Schmidt , A. Richard and Timothy Lee .Motor control and Learning: 

Behavioral emphasis Champaign IL Human Kin tics (1999). p.172 – 196 

(2) Schmidt .A. Richard and timothy Lee(1999) Op cit p:172-196 . 
(3) Schmidt .A. Richard and timothy Lee,(1999) Ibid 196 



 الدراسات النظرية والمشابهه  :  الثانيلباب  ا

 

35 

 Schmidtمستقلة بأنماط مختلفة وهي بحسبما وضحها )عدة معها متغيرات 

 (1)( على النحو االتي :1992
 إلرشاداتطبيعة التعليمات وا -أ 
 هادابعأنماط التغذية الراجعة وا   -ب

 جدولة التمرين وتنظيمه -ج
 أمانوع األداء في محاوالت التمرين ولمستويات متعددة في المتغيرات  -د
 ص عملية التعلم )التطبيقات العلمية للتعريف بالمهارة(و خصب
 الشرح والعرض والمشاهدة 2-1-2-1

رات البد من أعطاء فكرة عن المهارة ويبدو قبل البدء بالتمرين على المها      
إال واضحًا أن الشرح لوحده يكون غير مؤثر بوصفه مساعدا لتعلم المهارة الحركية 

أرتبط بالعرض على طول مدة التعلم لغرض التوصل الى عملية تسهيل التعلم إذا 
"هناك طريق مهم واحد هو شرح  (Schmidt and Lee 1999)ويعزز ذلك 
رة لتمكين المتعلم من معرفة المقاطع الحركية للمهارة ,وهذا يساعده في وعرض المها

 (2)بدايات التمرين" أثناءتقليد العرض كنموذج للحركة في 
وربما يشمل العرض بالفيديو تيب أو فيديو سيدي كنموذج المداد المتعلم بالمعلومات 

تقدم عرض المهارة من خبير أو العب م بوساطةحول الواجب المطلوب أو 
على "أن العرض يعتبر موجهًا واقعيًا في  (Druck man and Bjork 1991)ؤكدتو 

 (3)كبيرة في اكتساب المهارات الحركية " أهميةكافة الظروف وعرض النموذج يشكل 
لتي تعمل على عرض المهارة لغرض التمرين ا إجراءاتويعرف عرض النموذج بأنه 

لمقصود من عملية الشرح والعرض هو توصيل فادة الفرد الذي يحاول ان يتعلم الن اا
المتعلم الى أدراك شكل الحركة والمهارة ومكوناتها وعن المعلومات الميكانيكية وكيف 

 تؤدى ؟

                                           
(1) Schmidt .A. Richard and Robert ,A. Bjork new conceptualization of practice 

American psychological society,  (1992).p. 207 
(2) Schmidt .and Lee (1999) ,op.cit: 290 
(3) Druck man and Bjork , (1991) ouoted by Schmidt and Lee,Motor control and 

Learning :Abeharioral emphasis champaign IL Human Kintics ,1999 ,p 221.   
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العرض يوضح  الشرح والى ان Druck man and Bjork 1991 شيريو     
الشرح  االداء  واالفضل تقليلأثناءللمتعلم ماهو الشيء الذي يجب أن يتجنبه المتعلم 

المطول وأستخدام مفاتيح االداء وزيادة المعلومات المركزة وبتشجيع المتعلم للميل 
 (1)تعزيز الذاكرة يراً والتعرف على العناصر المهمة في المهارة الستيعابها وأخ

أي يكون الشرح أكثر نجاحًا وأسرع في تعلم المهارة اذا كان مصحوبًا بالمشاهد 
 ه)وجي ةت ربط شفوية وأضافماالمهارة بأستعمال عأل العلمية أي بأعطاء فكرة عن

 (2)( أن التعليمات الشفوية يجب ان تتضمن االتي :2003محجوب 
 تعليمات عن طريقة تنفيذ المهارة  .1

 شرح طرائق تنفيذ المهارة .2

 تعليمات توجية االنتباه .3

 تعليمات لغرض زيادة الحافز .4

كانت معرفية أم أومه سواء ويرى الباحث بأن العرض ماهو اال توصيل المعل    
 حسية عن المهارة الجل تطوير مستوى المتعلمين وحسب درجات صعوبة المهارة 

المشاهدة :ان دور المشاهدة النموذجية لالداء يزيد من رغبة المتعلمين ويزيد من  أما
الن العرض  للحركة تصورهم الخارجي لالداء عن طريق عرض الطالب الماهرين

كثير من أخطاء االداء وبهذا تعد عملية المشاهدة  لسوف يزيالصحيح ومشاهدته 
 (3)ة لالداء .عتغذية راج

تغني عن االف  أن صورة العرض Schmidt and wrisberg (2004)ويقول   
الكلمات تعطي صورة حقيقية لتعلم المهارات الحركية وذلك بسبب أن معلومات 

المرئي عن الوصف اللفظي ...  طة العرضاالحركة غالبًا ما تكون أكثر سهوله بوس
ولهذا نطلق علية تعلم االداء بالمالحظة )المشاهدة( وكيف ان المالحظة تسبق 

                                           
(1) Druck man and Bjork , (1991) ouoted by Schmidt and Lee. 1999.p.291 

 102( ,ص2003ية ,: )بغداد ,وزارة التربنظريات التعلم العامة التهليدية  وجيه محجوب جاسم ؛(2)
 16,ص 2003, ذكرة مصدر سبق,؛ر هاشم فظا( 3)
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هم في متعلم ,وليس هنالك شك في انها تساالداء اللفظي .ترسم الصورة في ذاكرة ال
 .(1)التقليد للحركة بوساطةمقدار التعلم وهذا يأتي 

 (2)التعليمي االكثر اهمية ما يأتي :ومن المفاهيم االساسية للتمرين    
 أوً : مهدار التعلم 

أن الشيء الرئيس لتعليم المهارات الحركية وتطورها هو زيادة عدد المحاوالت     
 والتمرينات .

 رانيًا: نوعية التمرين 
تشمل طريقة أداء التمرين,الهدف من التمرين,االعتماد على الحث واإلعادة    

 اك ظروف بيئة التمرين وحاالته.,تجنب األخطاء وأدر 
ة من التمرين هو التغيير الواضح الحاصل في شكل ولهذه المفاهيم اهداف رئيس  

اداء الحركة والبحث للتوصل الى مستوى متقدم في االداء والشدة والتمكن في االداء 
. 

صول مهارة او فعالية رياضية هو الو  ةوأخيرًا يؤكد الباحث ان الهدف التعليمي الي   
استخدام أساليب علمية لممارسة التمرين وجدولته بالى افضل تعلم خالل مده زمنية 

 وهذا نتيجة للتخطيط العلمي السليم لممارسه تمرينات التعلم .
 
 ة عالتغذية الراج 2-1-2-2
ة في اكتساب التعلم تزويد المتعلم بالتغذية المسبقة لالداء ان من العناصر الرئيس   

ة لالداء وترافق هذه التغذية مراحل التعلم كلها في خطواته وال يمكن عجوالتغذية الرا
ة ألهميتها وترابطها في عاالستغناء عنها ,ويمكن القول ان ال تعلم من دون تغذية راج

الخطوات التعليمية والتصحيحية والتشجيعية والتعزيزية لالداء ,ويؤكد ذلك 
(Bilodea 1961 )تغذية تظهر ال"ان دراسة  لسامرائيا عبد الكريم نقاًل عن عباس

                                           
(1) Schmidt .and wriberg ,Craig A, (2004) op cit P.P.231-232.  
(2) Schmidt, Richard A ,Motor Learning and Pevformence Micmillon Pub. New York 

,1980.P.382 
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بأنها المتغير االقوى المسيطر على التعلم واألداء وانه لن يكون هناك تحسن في 
 .(1)ة "عاالداء من دون التغذية الراج

للمتعلم يجب ان يتناسب مع مستوى المتعلم من الناحية  المعطاةان حجم المعلومات 
تكون قصيرة ومركزة وذات فائدة للمتعلم  العمرية ويتناسب مع مرحلة التعلم ويجب ان

. 
( KPة الخارجية التي تهتم بشكل االداء الفني )عالتغذية الراج الباحث وقد استخدم
للتغذية قد تكون معلوماتية او دافعية  ووظائف,وهناك عدة فوائد  KR)وناتج األداء)

المهارة وتالفي او تشجيعية ومن فوائد الدافعية في اكمال التمرين في مرحلة اكتساب 
ة الكمية والنوعية العطاء عاالخطاء وتصحيحها وهناك نوعان للتغذية الراج

( وأعطاء KP( )nowledge of Performanceالمعلومات بشكل االداء )
 KR( )Result (Knowledge of (2)المعلومات اللفظية المتعلقة بنتائج االداء )

او بعد مستوى  أثناءعلومات التي ترسل ة بأنها المعويرى الباحث بأن التغذية الراج
المتعلمين والسيما المعاقين عقليًا ضمن التنفيذ حول نتائج الحركة عند العمل مع 

 .حدود علمنا هذا
 
  الببيئة( بالحركةالببي  )التمرين  2-1-2-3

أن العديد من القائمين على العملية التعليمية يبحثون بشكل مستمر عن الطرائق 
تعليمية الحديثة المناسبة لتعليم شرائح المجتمع بهدف تعليم االداء واالساليب ال

المهاري وأكتساب الميزة التنافسية ,إذ أن مهمة المعلم لم تعد مهمة أتباع اساليب 
تقليدية بل "أصبحت مهمة لرسم أستراتيجيات الوحدة التعليمية وفق طرائق ووسائل 

ارة ثونجاح العملية التعليمية ولغرض استتعليمية لتحقيق االهداف المستقبلية لتكامل 
عقل المتعلم الذي يساعده على االنتباه لعملية الشرح والتركيز عليها " مما دعى 

طرائق عد احد يالتمرين البطيء  بوساطةالباحث استخدام الشرح والعرض المثالي 
                                           

:)جامعوة بغوداد ,مطبعوة ة لي برائق تتدريس التربيتة الرياضتيةكفايات تدريسي ؛ عبد الكريم عباس ( السامرائي1)
 .18 -17( , ص1991الحكمة ,

(2) Magill .A. Richard .Motor Learning, Boston McGraw Hill. (1998) .p. 188-122 
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بعض المهارة وفي  أداءلمساعدة المتعلم على  (التمرين بالحركة البطيئة)التمرين 
التمرين على الحركة ببطء  بوساطة األداءيحتاج المتعلم الى تبسيط في  األحيان

المهارة ببطء يساعد على تعلم المهارة وبنفس نتيجة تعلم  أداءوالسؤال هنا هل ان 
 المهارة بالسرعة االعتيادية ؟

واعتمادًا على خصوصية مفاهيم  (Schmidt and wrisberg 2004) ويقول     
منظور  بوساطةيقول هناك اختالف كبير بين التمرين البطيء واالعتيادي التعلم 
المديات العليا  بوساطةفبرنامج الحركي ,ان تمرين الحركة البطيئة له فوائد التعميم 

مم فأن مقدار السرعة يتم اختياره عوالدنيا للسرعة ضمن مقاييس البرنامج الحركي الم
ع الذي يقرره لتنفيذ اشكال الحركة فأذا اراد من المؤدي ويعتمد على البطيء والسري

المؤدي أبطاء الحركة فأنه سوف يستخدم نفس البرنامج الحركي المصمم المتطلب 
النتاج الحركة بسرعة معينة ,ولكن استخدام تنفيذ التمرين ببطء يفضل استخدامه في 

غرض تمكن التمرين على الحركة البطيئة ل بوساطةالمراحل المبكرة من التعلم وذلك 
الحركات االساسية ولكن  فيالمتعلم من السيطرة بأكثر تأثير وبهذا يقلل من اخطائه 

البد من االنتباه بعدم تقليل السرعة الى درجة واطئة جدًا , وبهذا تتغير عنده 
,فأذا كانت ظروف اللعب تتطلب األداء السريع  (1)الديناميكية الضرورية للحركة

اللعب  أثناءالتمرين قد اليساعد على حسن االداء  أثناءيء للمهارة فأن ادائها البط
الحقيقي ,ومن هنا يطرح مبدأ الخصوصية في التعلم نفسه ,المبدأ الذي يؤكد ان 
احسن الظروف للتمرين هي الظروف التي تشابه الى حد بعيد ظروف اللعب 

(,Schmidt and lee 1999 )(2)
 

السرعة الحركية والسرعة االنتقالية لذلك فأن فلعبة كرة القدم مثاًل تعتمد على      
التمرين بأقصى سرعة  أثناءمبدأ الخصوصية يؤكد على وجوب اداء المهارة في 

ممكنة الن هذه هي الطريقة التي يتم بها اللعب بكرة القدم ,ومع هذا ففي المراحل 
 على المهارة يمكن ان يطبق مبدأ بالالعاالولى للتعلم ,أي في بداية تعرف 

ان مبدأ العمومية يشير الى ان البرنامج الحركي يحدد الشكل العام  إذ)العمومية( ,

                                           
(1) Schmidt .A. Rand Graig Wrisberg,op.cit, 2004 .p234 
(2)Schmidt .R. and Lee , op.cit. 1999.p.220 
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ان يستخدم مبدأ العمومية  التلميذللحركة وليس شكلها الخاص ,وهذه المرونة تسمح 
&  Wrisberg 2000الدخال متغيرات توافق المتطلبات الظرفية المتغيرة )

Schmidt )(1) ة بسرعة بطيئة يمكن ان يساعد على فالتمرين عن الحركة الجديد
التعلم وان استخدام التوقيت البطيء للمهارة في االداء الحركي يساعد على االحساس 

فقد المهارة تبالحركات وتنظيمها مع مراعاه اال يؤدي ذلك الى العمل على ان 
 (2)الحركية وحدتها وتوافقها.

ريقة البطيئة في تعلم المهارة الط بوساطةورأي الباحث ان اداء المهارة كاملة     
ان الفرد يقوم باستدعاء  تسهم في خلق اسس التذكر في المهارات الحركية ,

واسترجاع المهارة الحركية كوحدة واحدة أي ارتباطها في أجزائها المختلفة دون 
رأي الباحث أن التمرين بالسرعة البطيئة يمكن  فضاًل عنانفصام أو تجزئة المهارة 

تقليص أخطائه وكذلك السيطرة على حركته وتعلم المهارة بشكل سريع الالعب من 
وهذه تأتي من قيام الالعب بالحركة بشكل بطيء ويعيدها عده مرات قبل القيام بها 

 . بالسرعة الطبيعية
 
 التعلم بالمنافسة    2-1-3

عملية اختيار األسلوب التعليمي األنسب للمتعلمين تحديد مختلف  بتتطل      
قع والظروف المحيطة بالعملية التعليمية إذ يختلف األسلوب التعليمي باختالف الموا

مستوى الطلبة أو التالميذ وخصائصهم فضاًل عن اختالف المادة الدراسية والظروف 
كانات ,وعلى أساس ذلك فأنة ليس هناك أسلوب تعليمي واحد يحقق األمالمتوفرة و 

 أفضل النتائج.

                                           
(1)

 
Schmidt and Wrisberge, craig ,Motor Learning and Performance .IL . Human 

Kinetics .2000 .p.63 

: )القاهرة ,دار الفكر العربي للطبوع والنشور  علم النفس والتدريب ,المنالسة الرياضيةمحمد حسن عالوي ؛ ( 2)
 57( ,ص2002,
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هو طريقة المعلم في التفاعل مع الموقف التعليمي الذي فاألسلوب التعليمي       
يؤدي ذلك  إذيظهر خصائص شخصيته أو تتفاعل فيها طرائق التدريس وتكتيكاته 
 .(1)إلى ظهور الفروقات الفردية بين المعلمين في عملهم داخل ميدان العمل

ارسته الستثارة دافعية الشباب على مم أماكما انه "احد األساليب األكثر استخد
وكذلك انه "مجموعة من اإلجراءات المتسلسلة والمنظمة التي يقوم  (2)بحماس اكبر"

وكذلك انه "سعي الطالب للحصول  (3)بها المعلم إليصال المعلومات إلى الطلبة" 
 . (4)على أهداف يسعى اآلخرون جاهدين للوصول إليها"

معلم في تنفيذ طريقة األسلوب الذي يتبعه الوتعريف الباحث للمنافسة بأنها    
 ,مقارنته مع المعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة بوساطةالتدريس بصورة تميزه 

وكذلك ارتباطه بالخصائص الشخصية للمعلم. كما يعد احد األساليب التعليمية التي 
 الفرد مع زميله أو مع أكثر من زميل لتحقيق هدف ما.فيها  فسينا
التعليمية فضاًل عن البحث المستمر عن المالئم منها  وان االهتمام باألساليب    

لنقل المعلومات إلى المتعلمين,تم التوصل إلى سلسلة من األساليب التعليمية التي 
تهدف إلى إعطاء المعلمين نظره كاملة عن التدريس تمكنهم من إن يكونوا أكثر 

 مرونة وأكثر تأثيرًا على التعلم .
ن المنافسة تعو      نها من الوسائل الناجحة بمثاب دا  ة موقف تقويمي لقدرات الفرد , وا 

في استثارة رغبة المتعلم وفي حثه على بذل أقصى جهده وهذه المنافسة قد تكون مع 
زميل أو مع عدد من الزمالء من اجل الوصول إلى الهدف التعليمي وبزمن 

 التربوية . اقتصادي ويعد أسلوب المنافسات احد التقنيات التي جاءت بها الحركة

                                           
( 2004: )عمووان , دار الثقافووة للنشوور والتوزيووع ,1,ط  امالمتتدلل ىلتتى علتتم التتنفس العتت( محموود جاسووم محموود ,1)

 143ص
: ) القووواهرة , دار الكتوووب الجامعيوووة  برائتتتق تتتتدريس التربيتتتة الرياضتتتية والتتتتعلم الحركتتتي( عبووود الفتووواح لطفوووي؛ 2)
 10( , ص1972,
وزيوووع , : ) عموووان , دار وائووول للنشووور والت 2: ط نمتتتاذر تربيتتتة تعليميتتتة معاصتتترة( نبيووول احمووود عبووود الهوووادي ؛ 3)

 135( ص 2004
أنوار محمد عيدان ؛ اتجاهات الطلبة ذوي المستويات المتباينة في التنافس نحوو بعضوهم الوبعض ؛ ( السوداني 4)

 21( ص2000) رسالة ماجستير , كلية اآلداب , الجامعة ألمستنصريه , 
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شعاره بمدى تقدمة أو  وقد وجد ان إشعار المتعلم بنتائج أدائه ومقارنته بزمالئه وا 
تأخره يعد من أقوى دوافع التعلم , بينما وجد إن إهمال المتعلم وعدم إشعاره بموقفه 
أو االهتمام بما أحرزه من تقدم  أو تأخر من شانه إن يؤدي بالمتعلم إلى الملل 

التعلم من المهم إن نؤكد إن معرفة نتائج التعلم يمكن إن تتم والتراخي وبطء 
 . (1)بطريقتين هما

  هلزميل ةتقدم المتعلم نسبقياس مدى  -1
 لعدد من الزمالء قياس مدى تقدم المتعلم نسبة -2

 

ن آوبهذا يكون أسلوب المنافسات ذات أهمية مشتركة بين المعلم والتلميذ في      
الوصول إلى المستوى الجيد لتالميذه في حين يتمكن  واحد فالمعلم يحقق رغبته في

التالميذ في االشتراك مع معلمهم في تقيم األداء واتخاذ القرار ومن ثم يصبحوا أكثر 
استقاللية وتحمال للمسؤولية وهذا بدورة يؤدي إلى تطور الخصائص الشخصية 

شخصية الفاعلة للمتعلمين بالشكل الذي يطمح إلية مجتمعنا المعاصر ....... أي ال
 (2)في المجتمع 

هم في اكتساب الفرد خصائص ب المنافسات من االساليب التي تسلذلك يعد أسلو 
الثقة بالنفس وزيادة  -تقدير الذات -االنتماء -القيادة -نفسية أيجابية مهمة )كالتعاون

 على األفرادتحمل المسؤولية ...الخ( إذ أن ممارسة الرياضة تساعد  -درجة االلتزام
 (3)تعلم التعاون في إطار المنافسة )) وتلك مهارة سلوكية هامة للنجاح في الحياة ((

الرغم من إمكانية إن تكون للمنافسة أنشطة فعاله في تعلم على ما تقدم نجد بأنه مو 
المهارات الحركية إال إن لها حدود ومحددات كأي أسلوب آخر فالمنافسة يمكن ان 

 مالمعل يارها واستخدامها بصورة صحيحة أذ ان اختيارتكون فعالة إذا ما أحسن اخت
ى المنافسة أسلوب في التعلم )) يؤدي إلى تحقيق التحصيل التربوي من جهة وال

                                           
 .285.ص 1979,  مصدر سبق ذكرف( احمد عزت راجح ؛ 1)
 . 84( , ص2004: ) القاهرة ,  التعلم والدالعية لي الرياضة)وآخرون( ؛  ( محمود عبد الفتاح, عنان2)

( محمد خضر اسمر, الحياتي ؛ اثر أسلوب المنافسات والتغذية الراجعة المقارنة في الرضا الحركي وبتحصيل 3)
 .23( ص1998: ) أطروحة دكتوراه , كلية التربية الرياضية , جامعة الموصل ,  بكرة القدم
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جهد لينافس زميله أو عدة زمالء من جهة  حمل التلميذ المتعلم إلى مضاعفة
يؤدي  ر إلى مجرد فوز و خسارة ممااألموالبد من الحذر حتى ال يتحول  (1)أخرى((

يك ) األداء الفني( كما يتحول الهدف إلى مجرد الفوز نإلى فقدان أهم عنصر وهو تك
 (2)وليس الحصول على أهداف رياضية معرفية .

لذا يجب على المعلم عندما يقرر اختيار واستخدام المنافسة في البيئة التعليمية 
  -: (3)ولضمان نجاح تحقيقه لألهداف المحدودة لدية يجب مراعه ما يأتي

تقان وذلك لمعرفة قوانينها وادوار الطلبة  -1 دراسة النشاطات المراد تعليمها بدقة وا 
 فيها وتأكيد النقاط والمفاهيم وتحديد زمن وكيفية تنفيذها

تهيئة البيئة التعليمية وذلك بالتأكد من األدوات واألجهزة الضرورية للتنفيذ فضال  -2
 ي فيه المنافسة .عن تهيئة المحيط أو المكان التي ستجر 

تهيئة أذهان التالميذ لموضوع المنافسة وذلك بإعالمهم عن أهداف المنافسة  -3
 وربط ذلك بخبراتهم السابقة وحاجاتهم 

إتاحة الفرصة للتالميذ بتنفيذ التمارين ويكون دور المعلم المساعد والتدخل في  -4
اقين عقليا( و تنبيه تنفيذ التمرين إذا كان هناك ضرورة ) وهذا ينطبق على المع

 التالميذ إلى الموقف المخصص النجاز األنشطة 
االنتباه إلى استجابة كل فرد للتغذية الراجعة وذلك لضمان تحقيق األهداف   -5

 بصورة علمية دقيقة وعدم الوقوع في األخطاء وسوء الفهم.
يتضمن تلخيص موضوع المنافسة ثم المناقشة بعد االنتهاء من تنفيذ األنشطة و  -6

 -ذلك ما يأتي :
زالة التوتر الذي قد يحصل بين المتنافسين . -أ  تهدئه أعصاب المتنافسين وا 

                                           
 9, ص2004, مصدر سبق ذكرفد فليح حسن ؛ مجي (1)
( الحيالي , صباح جاسم محمد جبر ؛ اثر أسلوب المنافسات فوي تعلوم بعوض المهوارات األساسوية وعالقوة ذلوك 2)

(  2002: ) رسووالة ماجسوتير , كليوة التربيوة الرياضووية , جامعوة الفواتح فوي طوورابلس ,  باالتجاهوات فوي كورة السولة
 13-12ص 

 .233 -232, ص1980؛ مصدر سبق ذكره,  ( روميسو فسكي3)
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توضيح الهدف العام من المنافسة ,واالشاره الى النشاطات المختلفة التي  –ب 
 تحويها المنافسة والمثيلة لها في واقع الحياة العملية .

موه من المنافسة ثم ربط ذلك باألنشطة على توضيح ما تعل ()تشجيع التالميذ  -جو 
 المراد تنميتها وتطويرها 

التقويم النهائي للمنافسة : ويتضمن ذلك وضوح األهداف وأنواعها وخطوات  -7
 تنفيذها ورد فعل التالميذ وانطباعاتهم عن المنافسة ومدى تقريبها للواقع .

 -تي :وعليه نجد بان المنافسة في المجال التعليمي تقود إلى األ
 إثارة دافعية المتعلم -1
 بذل أقصى جهد للتنافس مع اآلخرين -2

 خلق حالة من التعاون بين المتنافسين -3

 خلق حالة من التوتر والعدوان عند االستخدام الخاطئ له  -4

 (1)إن شروط استخدام المنافسة في العملية التعليمية هي 
اسي مع ذكر الهدف إن تكون المنافسة جزءا من المنهج التعليمي أو المحتوى الدر  -1

العام والخاص بشكل واضح وان تكون تعليمات المنافسة مختصرة لكي يكسب 
  المتعلم اكبر قدر ممكن من التعلم

المنافسة  تحقق األهداف بشكل أفضل من أي وسيلة إن  ()إن يتأكد المعلم  -2
نها سوف تستعمل في الوقت المناسب كجزء متكامل من البرنامج  وسيلة أخرى وا 

يقتنع المعلم بأنها سوف تلبي مهارات يحتاجها  إذتمثل الواقع إلى حد كبير إن  -3
 المتعلم في واقع حياته العملية

 إذإن يتأكد المعلم من انه يتقن قواعد المنافسة ويعرف أهدافها ومفاهيمها الرئيسة  -4
 يستطيع إدراكها بكفاءة عالية في الدرس

يمكن استعمالها  إذعدد التالميذ إن تكون مناسبة لطبيعة مكان الدراسة أو  -5
 وتنفيذها في البيئة التعليمية المتوافرة وان تكون مناسبة لمستوى التالميذ

                                           
  وردت كلمة ) الطالب ( في المصدر األصلي واستخدام بدلها التالميذ 
 231, ص 1980, مصدر سبق ذكرف( روميسو فسكي ؛ 1)

  ) وردة كلمة ) المدرس( في المصدر األصلي واستعمل بدلها ) المعلم 
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 (1)فوائد المنافسة في التعلم كما يأتي  أما
 توفر عنصر المنافسة في الدرس يزيد من دافعية المتعلمين -1
سيلة تعليمية تعمل على إشراك المتعلم ايجابيا في عملية التعلم أكثر من أي و  -2

 أخرى

 تزود المتعلم بخبرات اقرب إلى الواقع العلمي من أية وسيلة أخرى  -3

يستطيع التالميذ إن يتعلموا جميع أنواع التعلم من تعلم حركي مثل المهارات  -4
الحركية المختلفة ومن تعلم معرفي مثل الحقائق والمفاهيم والمبادئ ومن تعلم 

حو األنظمة والمعلومات والمهارات المراد انفعالي مثل تغير اتجاه التالميذ ن
 تعلمها

تساعد المعلمين والمدربين على الحكم على مدى قدرة المتعلمين على تطبيق  -5
 الحقائق والمبادئ والمهارات التي تعلموها على المواقف العملية المختلفة

من المواقف العملية التي يجب ان يكرس  المهمةتكشف للمتعلم بعض الجوانب  -6
 جهد لها أو يتخصص فيها في المستقبلاكبر 

يختلف كل من المعلم والمتعلم في حالة استخدام أسلوب المنافسة فالمعلم لم يعد  -7
الحكم الوحيد على فعالية سلوك التلميذ ولم يعد المصدر الوحيد للمعلومات بل 
المنافسة ذاتها فخسارة الطالب أو فوزه يعتمد على االستراتيجيات المناسبة التي 

ختارها واتبعها في تنفيذ المنافسة لتحقيق األهداف وبذلك أصبح دور المعلم ا
دارة عملية التنفيذ لتحقيق األهداف إلى درجة عالية   اإلرشاد والتوجيه وا 

 (2)أنواع المنافسات فقد قسمها ) محمد حسن عالوي ( أما
 التنافس داخل الفريق الرياضووي -1
 خرآرياضي التنافس مع فريق  -2

ن بين إفراد الفريق الرياضي بعضهم مع بعض األخر لمحاولة الفوز على أي التعاو 
الفريق الرياضي األخر) التنافس مع فريق رياضي أخر( وفي نفس الوقت محاولة كل 

                                           
(1) Brown OL An Instruction Technology . Media & Sons York .1982.P.132. 

( 1998: ) القوواهرة , مركووز الكتوواب للنشوور , 1,ط ستتيكولوجية الجماعتتات الرياضتتية( محموود حسوون عووالوي ؛ 2)
 91ص
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 بوساطة اةالعب في الفريق إن يتنافس ضمن إطار الفريق الواحد ليكون نجم المبار 
 ق الرياضي (تسجيل اكبر عدد من النقاط ) التنافس داخل الفري

دراسة أجراها إن المنافسة ثالثة  بوساطة( 1983كما قسمها احمد فكرت محمد )
 (1)أساليب هي 

 أسلوب التنافس الذاتي -1
 أسلوب التنافس بين إفراد المجموعة -2

 أسلوب التنافس الجماعي ) بين المجموعات( -3

 
 (2)في حين قسمه فداء الى ثالثة أساليب هي 

 أسلوب التنافس الذاتي  -1
 وب التنافس المقارن وهذا ما يهم الباحثأسل -2

 ران )الجماعي( وهذا كذلك يهم الباحثقأسلوب التنافس اآل -3

الرغم من تعدد على ما تقدم نجد إن هناك تقسيمات متعددة ألنواع المنافسات لكن وم
المعنى والمضمون وحسب رأي الباحث  إذهذه التقسيمات إال إن جميعها متقاربة من 

 لى أربع أنواع هي:فسات يمكن تقسيمه عان أسلوب المناف
 أسلوب التنافس الذاتي الفردي  -1

 أسلوب التنافس المقارن )الثنائي أو الزوجي( -2

 أسلوب التنافس الجماعي بين إفراد المجموعة )داخل المجموعة( -3

 اسلوب التنافسي الجماعي بين المجموعات  -4
 أسلوب التنالس المهارن )الزوجي ( 2-1-3-1

مهارات الحركية على وفق أسلوب التنافس المقارن تنظيم التالميذ على يتطلب تعليم ال
ويعد التنافس  (1)تلميذان فيما بينهما لتحقيق أهداف محددة  نافسشكل أزواج إذ يت

                                           
( احموود فكوورت محموود ؛ اثوور اسووتخدام أسوواليب مختلفووة للتنووافس فووي دفووع الحلبووة علووى االتجاهووات ومسووتوى أداء 1)

 281( ص1991اه في التربية الرياضية : ) بغداد مطبعة الرواد , الناشئين ؛ مجموعة رسائل ماجستير ودكتور 
( الخيوواط ,فووداء أكوورم ؛أثوور اسووتخدام أسوولوبي التنووافس الووذاتي والمقووارن فووي تعلوويم بعووض المهووارات الحركيووة بكوورة 2)

 18(,ص 1997القدم : ) رسالة ماجستير, كلية التربية الرياضية ,جامعة الموصل, 
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المقارن من أساليب المنافسة الذي "يتفاعل فيه الطالبان مع المهارات الحركية من 
كما انه "أسلوب  (2)فهناك فائز جهة ومع بعضهما البعض من جهة أخرى ومن ثم 

من أساليب المنافسة الذي يمكن الفرد من تقويم أدائه بالنسبة ألداء الزميل الذي 
 "(3)يشاركه نفس العمل

ويحدث هذا النوع في المنافسة في اغلب الفعاليات الرياضية ويمكن تعليم فعاليه 
ل إن يكون هذا األسلوب وفي هذه الحالة يفض بوساطةمتر مشي رياضي  100

المتنافسان متكافئين إذ أكد )راجح( انه "إذا كان البد من التنافس فليكن التنافس بين 
كانيات بين التالميذ األمكانيات فال بد أيضا من تجانس تلك األمإفراد يتقابلون بالقوة و 

 (4)لخلق حالة نقطة الشروع المتساوية والمتشابهة للمتنافسين" 
بأن األداء الزوجي هو أجراء تمرينات لكل  (5)(1971ويؤكد )عبد علي نصيف 

بمساعدة  أماتلميذين سوية والغرض األساسي من هذه الطريقة هو قيام كل منهما 
زميله أو ضمان وتأمين أداء احد التمرينات التي تتطلب ذلك كالمقاومة والتي تتطلب 

ل هذه القوة أو المراوغة إلى غير ذلك من وسائل المنافسة على إن تجري مث
التمرينات مناوبة حسب إرشاد المعلم المختص بغية تحقيق الغرض المنشود والهدف 
المقصود إن هذه الطريقة تساعد كثيرًا على أداء مختلف التمرينات والفعاليات 
الرياضية كالتمارين البدنية والتمارين الحرة على األجهزة وتمارين الخفة والرشاقة وهنا 

الوزن والقابلية الجسمية إذ إن تقارب الصفات الجسمية في البد من مراعاة الطول و 
ثنين من الناحية التربوية والبدنية عتبر أساسا لنجاح التمرين بين ااألداء الزوجي ي
 والرياضية كافة .

                                                                                                                         
(1) Maioment & Bornsein ,simulation games . abell & howell company columbus 

onio ,1973 .p .222. 
( فاضوول محسوون , االزيرجوواوي ؛أسووس علووم الوونفس التربوووي : )الموصوول ,وزارة التعلوويم العووالي والبحووث العلمووي, 2)

 71( ص1991
 282,ص 1991,المصدر السابق( أحمد فكرت محمد ؛3)
فوي تعلويم بعوض  يخدام أسلوب التنافس بين أفراد المجموعة واألسولوب العوامر ( ضرغام حكيم ألنعيمي ؛أثر است4)

 المؤتمر العلمي الرالث عشتر لكليتات التربيتة الرياضتية لتي العتراق ,جامعتة ديتالىالمهارات الحركية بكرة القدم ,)
 19( ,ص2002,
لرار درس التربية الراضية( عبد علي نصيف ؛5)  9(, ص1971ة الميناء, : )بغداد ,مطبع اللبة الحديرة وا 
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تمكن الفرد من  ته  طسبواويرى الباحث بأن أسلوب التنافس المقارن هو أسلوب يظهر 
 وزمناً  واألحسن تعلمًا أداءً  أمن هو األكف التفوق على منافسه أو خصمه ويغلب

 
 أسلوب التنالس الجماعي بين الرد المجموعة  2-1-3-2

يفترض في المجموعة الواحدة أو الفريق الواحد وجود نوع من التفاعل والتعاون بين 
فراد المجموعة اإفراده لغرض تحقيق أهداف مشتركة كما يفترض إن كل فرد من 

جهده لتحقيق أهداف ذاتية على إن ال تتعارض هذه  يحاول إن يبذل قصارى
األهداف مع أهداف المجموعة وعلية فان كل فرد في المجموعة يتنافس مع إفراد 
المجموعة ذاتها للحصول على أفضل مستوى ممكن داخل المجموعة فالتنافس بين 

 (1)إفراد المجموعة يعني"محاولة الفرد للحصول على أفضل موقف داخل المجموعة" 
لمجموعه بشكل انهم في رك التالميذ أنهم مرتبطون مع اقرالذا ففي هذا األسلوب يد

نهم في المجموعة )وبالعكس( وعلية "فالعمل ما لم ينجح اقرا اال يمكن إن ينجحو 
 مجهود إفراده وتفاعلهم وانسجامه بوساطةالجماعي يمكن إن يحقق نتائج جيدة 
المنافسة تقدم فرصة للتفاعل مع اآلخرين وان وتعاونهم لخدمة أهداف المجموعة لذا ف

أفضل عدد إلحداث التفاعل االيجابي داخل المجموعة في درس التربية الرياضية 
 (2)( إفراد ألنه كلما قل عدد المجموعة زاد تكرار أداء المهارة"6-4يتراوح بين )

طيد وان تأكيد مبدأ العمل الجماعي بأسلوب تربوي واضح يقود بالنتيجة الى تو 
العالقة التربوية الصحيحة بين المعلم والتالميذ وتنمية روح اإلبداع لديهم واإلدراك 
السريع من التالميذ للمعلومات المطروحة للدرس وبذلك تكون الفائدة أعظم من 

ويرى الباحث إن أسلوب التنافس  (3)اضح للوقت وقلة في الجهد المبذولاختصار و 

                                           
: )اإلسوكندرية ,مكتبوة 1,ط اتجاهتات حديرتة لتي تتدريس التربيتة البدنيتة والرياضتية( مصطفى السايح محمد ؛1)

 118( ,ص2001ومطبعة اإلشعاع الفنية,
 118, ص2001,المصدر نفسه( مصطفى السايح محمد, 1)
)الموصوووول ,دار الكتووووب للطباعووووة :  2,ط بتتتترق التتتتتدريس لتتتتي التربيتتتتة الرياضتتتتيةعبوووواس احموووود صووووالح :  (2)

  182( ,ص2000والنشر,
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نسبة إلى أداء  ين بمستوى أدائهممعرفة المتعلم الجماعي بين إفراد المجموعة هو
 التي تشاركهم في نفس العمل . المجموعة نفسها في األفراد

لذا فان استخدام أسلوب التنافس المقارن أو الجماعي يمكن إن يعد من األساليب    
المالئمة والمناسبة لتحقيق مستوى تعليمي أفضل في تعلم  حركات أجزاء الجسم 

 متر مشي رياضي. 100لفعالية 
 
  المشي الرياضي  فعالية 2-1-4

المشي الرياضي بمثابة وسيلة انتقال مبني على نظام الروافع  )الرجلين  يعد    
وعالقتهما باألرض وتوازن الذراعين ويتميز المشي خالل المنافسة  والقدمين(

ون ( من قان191الالئحة رقم ) دة وتعمبعناصر فنية خاصة ولوائح محددة بصرا
يك المشي )األداء نتكلاالتحاد الدولي أللعاب القوى هي المرجع األساسي المحدد 

لالئحة هذه تنطبق على شريحة اإلعاقة العقلية لالولمبياد الخاص االفني( وقواعده و 
 (1) أال وهي :

 دون انقطاع االتصال المرئي لمشي الرياضي ,هو تقدم خطوة بخطوة منا    
مية ممدودة )عدم ثني ااألمن تكون الرجل كما يجب ا باألرض )بعين اإلنسان(

الركبة( من اللحظة التي تلمس فيها األرض حتى اللحظة التي تأخذ الوضع العمودي 
 المستقيم .

البطولة ثم يقررون هل تتمشى المتطلبات الفنية  أثناءيراقب الحكام المتسابقين    
قبل إن تفقدها  قدم االرتكاز لألرض للمشي مع اللوائح القانونية يراقبون بدقة مالمسة

ن تكون رجل االرتكاز ممتدة بالكامل عند الركبة وعند لحظة ايجب و  القدم الخلفية
صول هذه المخالفات الح تسبباالتصال باألرض حتى تصل إلى وضعها العمودي 

ذا قضى   عب.  اللابعاد ر ااألمعلى إنذارات وا 

                                           
 8(,ص1996)القاهرة ,,ترجمة مركز التنمية اإلقليمي ,: المدلل ىلى نظريات التدريب( بيترج ,ل, تومسون ؛ 3)
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متكررة هي الخطوة وتنقسم عن وحدة ويؤكد)طلحة حسام( " أن المشي عبارة    
تستغرق مرحلة االرتكاز  إذ تين ,االرتكاز والمرجحة ,سلى مرحلتين رئيالخطوة ع

 (1)% من الزمن"40حلة المرجحة ر تستغرق م إذ% من زمن الخطوة ,60حوالي 
أن المشي "هو التناوب بين فقدان إرادي للتوازن واستعادته مرة أخرى ويؤكد طلحة 
 (2)قدم االرتكاز تمثل قاعدة لالتزان الذي فقد للقدم األخرى" إذل خطوه ويحدث في ك

ويعرفه الباحث بأنه" الحركة المستمرة للرجلين من مفصل الفخذ حتى القدم     
خر وبارتكاز فردي أو زوجي من غير ثني الركبة وبتبادل مع الكتف حتى الكتف اآل

 مية وطيران القدمين.ااألم
براهيم  (3)(2000ذا ما أكده ) قاسم حسن حسين وآخرون , وللمشي أنواع ه     وا 

المشي  -2المشي الطبي ) العالجي(  -1 (4)(1998سالم السكار وآخرون ,
المشي الرياضي , وهو ما يهم الباحث  -4المشي االستعراضي  -3االعتيادي    

المشي على الرغم من هذه األنواع البد لنا من معرفة بعض الفروق بين  تهفي تجرب
 -إن : إذالرياضي و المشي االعتيادي 

دودة دائما في المشي الرياضي بخالف المشي الرجل المتقدمة تكون مم -1
 االعتيادي تكون مثنية من الركبة .

م ااألملى حركة الحوض في المشي الرياضي تتميز بحركاتها المتعددة ) إ -2
توازن وزيادة خر من األعلى إلى األسفل ( وذلك للوالى الخلف ومن جانب آل

 السرعة وتقليل التعب .

                                           
: )القووووواهرة ,دار الفكووووور العربوووووي  األستتتتتس الحركيتتتتتة والوظيفيتتتتتة للتتتتتتدريب الرياضتتتتتي( طلحوووووة حسوووووام الووووودين؛ 1)
 108(,ص1994,
 101,ص المصدر نفسه, 1994حسام الدين ؛ ( طلحة2)
            – الحتتواجز الموانتتا-التتتتابا الجتتر  –لتتن األدا  الحركتتي لفعاليتتات  العتتدو ( قاسووم حسوون حسووين وآخوورون ؛ 3)

  36(,ص2000جامعة الفاتح , دار الكتب الوطنية ,  –) كلية التربية الرياضية 
, ) القوواهرة , مركووز الكتوواب 1, ج يولوجيا مستتابهات المضتتمارموستتوعة لستت( إبووراهيم سووالم السووكار وآخوورون ؛ 4)

  51( ص1998للنشر , 
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( قائمة خالفا للمشي ˚90تكون الذراعان في المشي الرياضي مثنيتين بزاوية ) -3
 ممدودتين .فيه تكون الذي االعتيادي 

 التوقيت للمشي الرياضي أسرع من المشي االعتيادي . -4

الخطوة في المشي الرياضي أطول منها في المشي االعتيادي فقد تصل طول  -5
 طوة إلى نصف طول الالعب .الخ

الالعب يمشي دائما على خط مستقيم بينما الشخص في المشي االعتيادي  -6
يمشي متوازيا وهذا ينطبق على شريحة المعاقين عقليا عند المشي الرياضي 

 لخصوصية هذه الشريحة .

 
 لمشي الرياضي فعالية ااألدا  الفني ل 2-1-4-1

معلما فالمدربون يرغبون في معرفة كيفية  احد المهام الرئيسية للمدرب إن يكون
مساعدة العبيهم لتعليم وتحسين مستوى أدائهم  , وليس مجرد تحسين لياقتهم , 
التعليم يعني مساعدة التالميذ  في الحصول على معرفة المهارات البدنية واالتجاهات 

صفات وعندما يشترك احد التالميذ من الذين اكتسبوا المهارات في منافسة فان ال
 (1)اآلتية تبدوا واضحة في أدائه المهاري 

 تحركات صحيحة في توقيت صحيح .1
 من المجهود الظاهر وكفاءة فسيولوجية ةقدر بسيط .2

 أداء حركي غير متسرع  وبتوافق عال .3

 القدرة على السرعة والدقة .4

 التناسق والسالمة في أداء الحركات .5

 تحقيق النتائج المطلوبة .6

 األساسية لبناء األداء المهارييعد األداء الفني القاعدة 
أكثر الطرق تأثيرا في حل الواجب أو العمل البدني  فاألداء الفني ببساطة يعد

المطلوب أو المشكلة في إطار قواعد رياضية  لذا إن تعليم مهارات العاب القوى ال 

                                           
 1-6, ص1996, مصدر سابق( بيترج .ل. تومسون ؛ 1)
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يتضمن  فقط النواحي الفنية لمختلف المسابقات  ولكنه يتضمن أيضا أهمية  وكيفية 
ن تضع التلميذ في أقيت  استخدام المهارات في األداء الفني فالمنافسة يمكن وتو 

 مواقف عديدة مختلفة وهو في حاجة الن يكون قد تعلم كيفية مواجهة هذه التحديات.

" هو قابلية المتعلم على االستفادة من ان األداء الفني   Arnold )1981ويؤكد ) 
 (1)لمطلوب أو الواجب المطلوب تنفيذه"ء امجموعة من المعلومات التي تمثل األدا

قاسم حسن حسين وآخرون  " هو الطريق الصحيح إلى إخراج الطاقة الحركية   هويعرف
 . (2)بطريقة مثلى أي الحل الميكانيكي للمشكلة" 

تعريف الباحث لألداء الفني فأنه أفضل الطرائق االقتصادية لتنفيذ المهارات  أما
الممكنة فيها تحت شروط بيوميكانيكية  وتشريحية وفسلجية  وتحقيق أحسن االنجازات 

 طار القوانين واألنظمة  الخاصة بالمهارات .اال يتعدى ذلك  إذ
وان األداء الفني للمشي الرياضي لشريحة المعاقين عقليا يتقرر ويتعلق بقانون 

مشي فر في األداء الفني للاالفعالية وبصورة مباشرة من النقاط التي يجب ان تتو 
 -: (3)يياضي من الناحية القانونية بما يأتالر 

 ن يكون الالعب مالمسا لألرض بإحدى قدميه طوال الوقت .يجب أ -1
ن يكون لالعب رجل متقدمة في وضع أفي جميع سباقات المشي ال يشترط  -2

 السباق . أثناءفي مستقيم 

دون إنذار سابق إذا من متر يستبعد الالعب  400في سباقات المشي حتى  -3
 رأى حكمان أو أكثر إن هناك أفضلية قد تحققت له .

وهذه النقاط الخاصة باألداء الفني تطبق  على جميع الفعالية الرسمية لشريحة 
متر ,  50متر ,  25ال وهي ) ضمن المسابقات التي تجرى دوليا أ المعاقين عقليا

 متر ( . 800متر ,  400متر ,  100
 

                                           
(1) Arnold ,R .Developing sport Skill ,New Jersey Mib . 1981-p.62 

اد , مطبعووة دار الحكمووة , والميوودان , ) جامعووة بغوود التتتدريب بالعتتاب الستتاحة( قاسووم حسوون حسووين وآخوورون ؛ 2)
 91( ,ص 1990

 66, ص 2003, 2002( القوانين الرسمية لرياضات االولمبياد الخاص الصيفية , 3)
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 مراحل األدا  الفني 2-1-4-2
, و) أسامة كامل راتب  (1)) كارل هاينز باور زيفيلد (الباحثون أمثال يتفق

براهيم عبد ربه( , و) محمد إبراهيم وصباح السيد  (3)) محمد إبراهيم شحاتة (,و (2)وا 
لى العناصر الفنية االتية ) حركة الرجل , ععلى ان األداء الفني للمشي يقسم , (4)(

  حركات الحوض حركات الكتف والذراع (
 مي + مرجحة خلفية ( .أمامرحله الهبوط ) ارتكاز  -1
 مية ( .أمامرحلة الدفع ) ارتكاز خلفي + مرجحة  -2

 مرحلة االرتكاز المزدوج . -3

 م .مامرحلة السحب لأل -4

 مي .ااألممرحلة االندفاع  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
قاسووم حسوون حسووين وأثيوور  ترجمتتة( كووارل هوواينز بوواور زيفيلوود وتوورد بشووروتر ؛ قواعوود العوواب السوواحة والميوودان , 1)

 . 364, ص(  1985صبري احمد : ) جامعة بغداد , طبع في برلين , 
بووووراهيم عبوووود ربووووه ؛ 2)                   :  رياضتتتتة المشتتتتي متتتتدلل لتحهيتتتتق الصتتتتحة النفستتتتية والبدنيتتتتة( أسووووامة كاموووول راتووووب وا 

 . 50( , ص 1998) القاهرة , دار الفكر العربي , 
عووة : ) اإلسووكندرية , مطبعووة االنتصووار للطبا أساستتيات التمرينتتات البدنيتتة( محموود إبووراهيم شووحاتة وآخوورون ؛ 3)

 . 237( , ص 1998االوفيسيت , 
( محمد إبراهيم وصباح السيد ؛ برنامج اللياقة البدنية والرياضية للجميع : ) اإلسكندرية , مركز الودلتا للطباعوة 4)
 . 403( , ص 1996, 
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 (2-1الركبة .كما لي الشكلين )

 (2شكل )            ( 1شكل )
مي و ااألميبين ا رتكاز   الهدم أ  )مرحلة الهبوب( يبين نزول الرجل على كعب

 الهبوب( المرجحة الللفية )مرحلة 
 

تبووودأ مرحلوووة الهبووووط عنووودما تالموووس كعوووب القووودم األماميوووة سوووطح األرض وتنتهوووي     
عندما تصبح الرجل في وضعها العمودي تحت مركز ثقل الجسم وخالل هوذه المرحلوة 

 لنزول على الكعب.ال يجب إن تكون الرجل مثنية عند ا
تبووودأ مرحلوووة الووودفع عنووودما تكوووون الرجووول فوووي وضوووعها العموووودي تحوووت مركوووز ثقووول و     

المرحلة مهمة , والن الدفع القوي للرجول  دالجسم وتنتهي عند ترك القدم األرض , وتع
الخلفية هي التي تحدد طول ومعدل  تردد الخطوة  تنتقول حركوة القودم مون الكعوب إلوى 

 .(3يجعل مده االحتكاك باألرض أطول شيئًا ما . كما في شكل )ر الذي األمالمشط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل )
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 مية وا رتكاز الللفي كما لي مرحلة )الدلا(ااألميبين المرجحة 
فيها قدم االرتكاز األرض  وقبل  وتمثل مرحلة االرتكاز المزدوج اللحظة التي تلمس

المشي سليم وقانوني . كما في  اءلخلفية مما يدل على إن ادن تغادرها الرجل اأ
 .(4الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل )
 يبين مرحلة ا رتكاز المزدور

م  عندما تغادر إطراف األصابع سطح األرض وتنتهي ااألموتبدأ مرحلة السحب إلى 
االسترخاء  االرتكاز في وضعها العمودي ويعدبمجرد ما تصبح الرجل موازية لرجل 

مية مثنية قليال ااألمن تكون الرجل أ, كما يجب  جداً  اً خالل  هذه المرحلة مهم
 .(2ومرتخية لسطح األرض . كما في شكل )

ي مي عندما تكون الرجل حرة وفي وضع عمودي وتنتهااألمتبدأ مرحلة االندفاع 
ح ن يكون الفخذ في االرتفاع الكافي الذي يسمبمالمسة الكعب لسطح األرض يجب أ

دون لمس سطح األرض ويكون امتداد  من م ااألملى للرجل الخلفية من السحب إ
 .(3سطح األرض . كما في شكل ) قبل مالمسة الكعب الرجل غير كامل  
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ن يتفادى  أوتؤثر هذه المرحلة أيضا على  طول الخطوة , يجب على الالعب 
ر الذي سيؤدي إلى  انخفاض مركز الثقل  مما األمالمبالغة في طول الخطوة  , 

 ستهالك الطاقة .وبالتالي  الزيادة في ا اً يحدث احتكاك
تمثل الحركة السليمة للحوض  في ارتفاعها وانخفاضها في حركة غير منقطعة 

مية سطح األرض يكون الحوض في وضعة األكثر ااألمعندما تالمس كعب القدم 
كون فيها االرتكاز يانخفاضا ويكون في وضعة األكثر ارتفاعا من اللحظة التي 

ضع عمودي ( , ويؤدي التداخل بين الحركة العمودية والحركة األفقية عموديا ) و 
 (5كما في الشكل )) حركة المجداف ( .بو للحوض وغالبا ما يعرف  اً يكون مميز 

 
 
 
 
 

 )الحوض(                                                       
                                                       

 
 (5شكل )

 يمرل الحركة السليمة للحوض
م الجسم معاكس االتجاه  الرجل والحوض أمان حركة تقاطعية ان والذراعوتؤدي الكتفا

ألرض تتحرك الكتف المقابل نحو , إن اللحظة التي تالمس فيها الكعب سطح ا
م المتصاص حركة الهبوط وفي هذه اللحظة بالذات يتلقى محور الكتفين أهم ااألم
م وتتقاطع ااألمن إلى قارنة مع محور الحوض. تتحرك اليدان والكتفاواء له بالمالت

م النصف العلوي للجذع وتتزايد زاوية المرفق خالل مرحلة أمان ان واليداالذراع
مي للقدم على شكل زاوية مفتوحة لتتنافس بعد ذلك حتى تصل إلى ااألماالندفاع 

ن خلف الظهر . كما ان تمر اليدأيجب  مرحلة المرجعة الخلفية  ال أثناءفي  ˚90
 (6في الشكل )
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 (6شكل )
 90يبين حركة الذراعين بزاوية 

 
 
 

  ألبا  األدا  الفني التي تحدث لي تعليم المشي ومعالجتها : 2-1-4-3
للقانون وهناك ثالثة أخطاء في األسلوب تؤدي  ايعد الخطأ في أسلوب المشي  مخالف

ذا إلى الخروج من  السباق بعد حصول الالعب على إنذارين ) التنبيه ثم اإلنذار وا 
 (1): , وأهم هذه االخطاء هيكرر المخالفة يخرج من السباق ( , وعدم األهلية

خطوات المشي الرياضي الذي  يترك كلتا القدمين غير مالمسة لألرض  -1
الضغط العالي  بوساطةوالطيران في  الهواء , وسبب هذا الخطأ يحصل 

                                           
 . 157,ص المصدر السابق,  1990( قاسم حسن حسين , 1)
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يصل إلى خلف  الجسم  إذلساعد ووصوله  إلى الرأس والدفع خلفا للساعد  ل
مما  جراء زاوية الفتح بين الساعد والعضد واالرتقاء المشابه في دفع القدم خلفاً 

 مية على األرض والعكس صحيح .ااألمتأخير  وضع القدم  ىيؤثر عل
شا نشاط في الخطوة  مع انثناء مفصل الركبة  لذا ين ثني الركبة : تقدم التلميذ -2

مخالفا لقواعد وبديهيات المشي والصحيح مرجعة الرجل الخلفية ثم اجتياز 
مية ثم الهبوط على ااألمرجل االستناد العمودية على األرض بعدها المرجعة 

دون ثني الركبة وباستقامة الرجل من مفصل الكاحل والركبة من الكعب 
 والفخذ .

الخطوات :  وتحصل جراء خطوات الوثب  السحب العالي  للكتف في توقيت  -3
التي تؤدي إلى فقدان مالمسة األرض والصحيح عدم سحب الكتف لألعلى 

ن شد الجزء العلوي من أ .دون ثني الركبة من بعد اخذ خطوات مستقيمة
الجسم وعدم إرخائه يؤدي إلى التعب مسببًا أخطاء المشي والعكس الوصول 

 (8-7لشكلين ). كما في ا (1)إلى األداء الجيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(2) Jacobs , D/Die Menschliche Bewegung , Ratingen , 1992 .P. 98 . 
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 (7شكل )
 يبين ألبا  األدا  الفني واألدا  الصحيح للمشي الرياضي من الجانب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8شكل )
 يبين األدا  الفني للمشي الرياضي الصحيح من جميا الجهات

  رياضة المعاقين 2-1-5
 نبذة تاريلية 2-1-5-1

قات بشرية ناقصة تعيش عالة على مر العصور كان ينظر للمعاقيين كمخلو  
على المجتمع, وتستهلك دون عطاء, ومن ثم اعد المعاقون حاالت بشرية تستهلك 
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. اذ كان المعاق عقليا ينبذ من المجتمع, (1)طاقة المجتمع دون ان تسهم فيه ايجابياً 
وكانت النظرة الية نظرة غير انسانية فاطلق عليهم ) مارتن لوثر( " اعداء اهلل 

. (2)العامة أوالد الشياطين فعاقبوهم بابشع أساليب العقاب فحرقوهم بالنار" وأسماهم
عقلياً  على ضوء المعاقين وكانت المجتمعات االنسانية في الماضي تتعامل مع 
ة على مر العصور, واليكاد فالخرافات وبهذا عدت االعاقة العقلية من الظواهر المألو 

بشكل عام ظاهرة التعرف بالحدود  يخلو مجتمع منها, فضال عن ان االعاقة
االجتماعية ويمكن ان تتعرض لها على حد سواء االسر الفقيرة والغنية المثقفة وغيرها 

جيا تمشياً  مع مبدأ العصور زاد االهتمام بالمعاقين تدر من شرائح المجتمع. وبتقدم 
الج انهم جزء اليتجزأ من المجتمع , لذا تم االهتمام بعالجهم فتطورت طرائق ع

ي( ومنى الحديدعقليا تدريجياً . وهذا اشار اليه كل من )جمال الخطيب, المعاقين 
في دراستهم اذ ذكرا انه النصف االول من القرن العشرين حدثت تطورات مهمه على 

عقليًا , وقد  تمثل التطور االول بأنشاء بالمعاقين صعيد  الخدمات التربوية الخاصة 
دية لتعليم هؤالء االطفال , اما التطور الثاني فكان صفوف خاصة في المدارس العا
في مؤسسات خاصة بهدف ايوائهم  عقلياً المعاقين بأتجاه مضاد , اذ تمثل بوضع 

حالة طبية غير  ة العقلياالعاقة تربيتهم ومعالجتهم وذلك لالعتقاد السائد ان  وليس
عقليًا لمعاقين اقابلة للشفاء , ففي ايامنا هذه يتم التركيز على ان االشخاص 

في المعالجة وفي  اشخاص اوال لهم حقوق والسيما الحق في التربية المناسبة والحق
. فقد نادت الديانات السماوية ومنها الديانة اليهودية في  (3)عيش حياة كريمة

كما نادت الديانة  ,الوصايا العشرة . كتعبير في حق العاجزين في العيش والحماية 
السالم والمعاملة بروح االخوة حيث كانت من معجزات السيد المسيحية بالحب و 

عقليًا والمعاق المسيح ان يشفي المريض والمعوق منهم االخرس واالطرش واالعمى 

                                           
. القوواهرة مكتبووة زهووراء الشوورق, فلسووفة تربيووة ذوي الحاجووات الخاصووة ونظووم تعلوويمهم( الزهيووري ابووراهيم عبوواس , 1)

 .17ص  1998

 .19, ص 1992. عمان مطبعة التاج ,  التخلف العقلي والرعاية االجتماعية للمعوقين( الفاعوري خليل , 2)

,  1997, الكويوت : مطبعوة الفوالح ,  1. طلمدخل الى التربية الخاصوة ا( الخطيب جمال, منى  الحديدي , 1)
 . 42 – 39ص 
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.وجاء المنهج االسالمي بمبادئه وقيمه السامية واسسه التربوية (1)والبرص ... الخ 
د انطلق المجتمع االسالمي العظيمة التي نلمسها في التوجيه الرباني الكريم . " فق

ويتجلى ذلك في  (2)يضع اسسا ومبادئ وقيما تساندهم في حياتهم وتشعرهم بكرامتهم 
ولقد كرمنا بني ادم وحملنهم في بسم اهلل الرحمن الرحيم "االية الكريمة بقوله تعالى : 

 صدق( 3)البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيال " 
وكذلك قوله تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم " ليس على االعمى حرج وال  اهلل العظيم .

على االعرج حرج وال على المريض حرج ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات تجري 
صدق اهلل العظيموما يدل على  (4)ومن يتول يعذبه عذاب اليما " من تحتها االنهار 

م الدول النامية والمتقدمة باالفراد الخواص , وتبدو نمو ميدان التربية الخاصة اهتما
على سبيل المثال مظاهر ذلك االهتمام في ظهورعدد كبير من الجمعيات والمنظمات 
والهيئات والمؤسسات التي تعنى باالفراد الخواص من حيث وسائل تشخيصهم ووضع 

د المؤتمرات المناهج التعليمية المناسبة لهم , ويبدو ذلك االهتمام ايضا في عق
والندوات التي تعنى باالطفال غير العاديين , وعقد الدورات التدريبية للعاملين في 
ميدان التربية الخاصة , وزيادة عدد المراكز والمعاهد التي تعنى باالطفال الخواص , 
وفتح  تخصصات في التربية الخاصة على مستوى كليات المجتمع والجامعات 

لعربية . وعلى غرار ذلك " صدرت اعالنات ومواثيق دولية االمريكية واالوربية وا

                                           
( محمد علي خليفة جمعة , تأثير التموارين العالجيوة علوى تحسوين االنتبواه والتركيوز لتطووير التحصويل الدراسوي 2)

البدنيووة , جامعووة الفوواتح , لتالميووذ الفئووات الخاصووة ذوي القوودرات الذهنيووة البسوويطة , رسوواة ماجسووتير : كليووة التربيووة 
  2, ص  2001ليبيا , 

( منصووور احموود الغوووني . فاعليووة برنووامج معوودل علووى تحصوويل الطووالب المكفوووفين بالمرحلووة المتوسووطة وتنميووة 3)
ص   1996(  1عووودد )  23, الجامعوووة االردنيوووة , مجلووود  مجلوووة دراسوووات العلووووم والتربيوووةميوووولتهم نحوووو العلووووم . 

111-130  . 

 70, اية  سورة ا سرا : ن الكريم ( القرا4)

  17, اية سورة الفتح( القران الكريم : 5)
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وكان ابرزها االعالن الذي  المتخصصة,وعالمية عن هيئة االمم المتحدة ومنظماتهم 
 .(1)( في تطوير مناهجها بمجال االعاقة العقلية " 1981صدر عام )

,  1996, 1992,  1988, 1984, 1980, 1976عوام ) ألواقيمت في ا 
( م دورات اولمبية عالمية لرياضة المعاقين , لمختلف  2008, 2004, 2000

انواع االعاقة واصبحت مصاحبة للدورات االولمبية لالسوياء وقد اشتملت االتحادات 
الرياضية للمعاقين االعاقات الشديدة والمركبة كما قام االطباء بوضع تقسيمات طبية 

لة المنافسة كما ظهرت ايضا لالشتراك في تلك المنافسات حتى يمكن تحقيق عدا
 .(2)للمعاقينالقواعد الدولية المعدلة للمنافسات الرياضية 

 هويشترك المعاقون من معظم االختصاصات الرياضية وفي الدورات شب       
حسب عوقهم وعلى رأسها بعالمية ودورات العاب االولمبية والبطوالت الدولية 

درجها رياضة المشي بجميع فعالياتها كما ب القوى التي تنطوي تحت تواات العفعالي
  االولمبيتين. 2008ودورة بكين  2004حدث في دورتي أثينا 

 
 المفهوم العام لإلعاقة  2-1-5-2

خلق اهلل تعالى اإلنسان في أحسن صورة هذا ما ذكره اهلل سبحانه وتعالى في        
 اإلنسان في أحسن تقويم () ولقد خلقنا بسم اهلل الرحمن الرحيم "محكم كتابة الكريم 

بخلل في إحدى حواسه أو  األفرادن يصاب بعض اخر ولكن يحدث بين الحين واال
 اً قدراته بما يشوه هذه الصورة الجميلة مما يسبب حدوث اإلعاقة إذ يعد الشخص معاق

 (3)عجزًا ونقص من الناحية الوظيفية والحركية أو الجسمية أو العقلية يهإذا كان لد

                                           
( ايمان عبد االمير الخزرجي : تطوير بعوض النتغيورات البدنيوة والوضويفية وفوق مونهج تودريبي مقتورح لرياضويي 1)

, جامعوووة   متووور , اطروحوووة دكتووووراه , كليوووة التربيوووة الرياضوووية 100العوووق الخووواص وانعكاسوووها علوووى انجووواز ركوووض 
 8, ص2001بغداد 

) القواهرة , دار الفكور  1, ط  التربية الرياضية والترويح للمعواقين( حلمي محمد ابراهيم , ليلى السيد فرحات : 2)
  30( ص  1997العربي للنشر والتوزيع , 

  3القران الكريم , سورة التين , اآلية 
: ) القاهرة , دار الفكر العربي  فل المعوق ببيا ونفسيارعاية الب( احمد السعيد يونس ومصري عبد الحميد ؛ 1)
 61( ص 1998, 
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وكانت التسمية األكثر وضوحًا  األفرادالتسميات التي تم إطالقها على هؤالء  واختلفت
ذو  األفراد( بعدها جاءت تسميات أكثر إقباال لهذا الفئة هي اإلعاقة( أو)المعاقهي )

الذين يعانون من حاالت ضعف معينة  األفرادالخاصة إشارة إلى أولئك  تاالحتياجا
هم وتحدد من قدراتهم أو تمنعهم من القيام تزيد عن مستوى االعتماد  على غير 

 بالوظائف المتوقعة ممن هم في عمرهم بشكل مستقل .
اإلعاقة : هي تأثير انعكاسي نفسي أو اجتماعي أو انفعالي أو مركب يحدث نتيجة 

وجنسه  الذي يعد طبيعيًا له تتبعًا لسنه اإلصابة بخلل أو عجز يحول دون أداء الدور
والثقافية ويظهر ذلك في الفرق الشاسع بين األداء الراهن لهذا وحالته االجتماعية 

نه أي إن االعاقه ظاهرة المتوقع منه أو أداء مجموعة اقرا الفرد عند مقارنته باألداء
 (1)اجتماعية ولهذا يصبح بحاجة إلى عناية اآلخرين ورعايتهم . 

و غير خلقي إن المعاق هو ))الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أ       
وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى 

مكانيه تلبية متطلبات حياته العامة في ظروف أمثاله من غير إالذي يحد من 
 (2)المعاقتين(( .

        
)هو كل شخص يصاب بقصور جزئي او  :1998وعرله لاروق الروسان ) .1

ن حواسه او قدراته الجسمية او النفسية او العقلية الى كلي مستمر في أي م
المدى الذي يحد من امكانياته او التاهيل او العمل بحيث ال يستطيع تلبية 

 .(3)متطلبات حياته العادية في نفس ظروف اقرانه من غير المعاقين( 

ن يطبيعيال األفرادتعريف الباحث فهو )ذلك المواطن الذي ال يصل إلى مستوى  أما
 ( .ية أو اضطراب سلوكي أو قصور عقليفي مثل عمره بسبب عاهة جسم

 

                                           
, مركوز البحووث والتطووير  المبادئ والمفاهيم األساسية لي التربيتة اللاصتة( يوسف القرة غولي )وآخرون( ؛ 2)

 21( , ص  1990والخدمات التربوية والنفسية : ) العين , جامعة األمارات , 
 (2007/  8/  20: ) مجلة العلوم االجتماعية , قطر , العدد  مفهوم اإلعاقة؛ ( مريم صالح األشقر 3)
 .15-14(, ص1998: )عمان, دار الفكر, قضايا ومشكالت لي التربية اللاصةفاروق الروسان؛ ( 1)
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 أنواع اإلعاقة 2-1-5-3
 أنواع اإلعاقة يمكن تصنيفها الى ما يأتي أما

اإلعاقة الجسمية )الوظيفية( وهي محدودية الحيوية لواحد أو أكثر من أجهزة  .1
ي والربو الجسم الداخلية غير الحركية أو الحسية ( ومثال ذلك مرض السكر 

(1)...الخ . 
 

نتيجة الخلل و  ياإلعاقة الحركية : )وهي عدم القدرة على القيام بالنشاط الحرك .2
الذي يصيب احد أعضاء جسم اإلنسان أو أكثر في أجهزة الجسم , العصبي  

(2)العضلي , العظمي ( . 
 

الوظيفة مثل  إذاإلعاقة الحسية : )وهي العمل المحدد في الجهاز الحسي من  .3
(3)للمسي ( . الل في اإلحساس البصري , السمعي , الخ

 

اإلعاقة العقلية : ) وهي الخلل في الدماغ نتيجة انخفاض في األداء العقلي وعدم  .4
اكتمال النمو العقلي المعرفي وذلك بسبب تراجع في النمو األولى من جراء الخلل 

لجهاز العصبي الوالدة أو نتيجة إلى عوامل مرضية أو بيئية تؤثر على الدماغ وا
 (4الذي يؤدي إلى عدم القدرة على التحصيل في قابلية التعلم لدى اإلنسان . )

" وهو حالة نقص او تاخر النمو  :( 2007وعرفها عبد الفتاح صابر )       
العقلي المعرفي يولد به الفرد او تحدث في سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية او مرضية 

العصبي له مما يؤدي الى نقص الذكاء وتتضح اثارها او بيئية تؤثر على الجهاز 
في ضعف مستوى اداء الفرد في المجاالت التي ترتبط بالنضج والتعلم والتوافق 

 .(5)"ث ينحرف مستوى االداء عن المتوسطالنفسي واالجتماعي والمهني بحي

                                           
( 1990لم للنشوور والتوزيووع ,: )دبووي , دار الووتع المتتدلل علتتى التربيتتة اللاصتتة( يوسوف القوورة غووولي وآخوورون ؛ 2)

 264,ص
(3)  Dunn John M .& Fait Hollis F . Special Physical Education w mc .Brown 

Publishers Dubuque Lowa 1989, P.4 
 265,ص 1990,  المصدر السابق( يوسف القرة غولي وآخرون ؛ 4)

(1) Dunn John M .& Fait Hollis F .1989, op .cit .P.5  
 .15(, ص1997: )القاهرة, ب ط, لتربية اللاصة, لمن,لماذا, كيفاعبد الفتاح صابر عبد الحميد؛ ( 2)
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غير عقليًا وهم  األفرادن وجهه نظر الباحث ) بأنها اإلعاقة التي يتعرض لها ا   
قادرين على االستقالل وتدبير أمورهم  بسبب اإلعاقة الدائمة أو توقف النمو العقلي 
في مرحلة عمرية مبكرة أي حالة نقص أو تأخر أو تخلف أو عدم اكتمال نتيجة 

الجهاز العصبي للفرد مما يؤدي إلى  فيعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر 
إذن إن اإلعاقة العقلية , مستوى أداء الفردنقص الذكاء بالمقابل يؤدي إلى ضعف 

سن النضج  مرحلة النمو قبل وصولههي حالة وليس مرضًا تحدث لدى الطفل في 
 حال من األحوال . علىحالة غير معدية  تعدلهذا 

 مركز العوق العهلي والنفسي 2-1-5-4

سين مسحًا م المسؤولين اإلعالميين والدار أماتتوجه دائرة الرعاية االجتماعية لتضع 
عداد فضاًل عن اإلحصائيات المحدثة ألوافيًا لهيكل قسم العوق العقلي والنفسي 

أدناه في المستفيدين من الخدمات االجتماعية التي تقدمها األقسام المخصصة 
 (1) . (1راجع المحلق ) 2008الهيكل في بغداد والمحافظات لعام 

معاهد  6معوق بواقع  1096معهد للعوق العقلي والنفسي وضمت  17إن المسجل 
معهدًا في  11( ومن اإلناث 113( )من الذكور 377معوقًا ) 490في بغداد تضم 

( فأصبح العدد من اإلناث 182) (من الذكور 424معوق ) 660المحافظات تضم 
نية لعام األممعوقًا نتيجة لغلق بعض المعاهد في بغداد بسبب األوضاع  930الكلي 
لروابي في اليرموك ومعهد القادسية في حي الجامعة مما مثل معهد ا 2007-2008

احتضن تالميذها  المعهد الوطني لمنظمات المجتمع المدني التابع للمنظمات 
اإلنسانية وكذلك اتحاد االولمبياد الخاص العراقي  لغرض سد أوقات فراغ هؤالء 

ل في المعاهد يتم بعد التسجيفيما يتعلق ب أماالتالميذ تعليمًا وتدريبًا لجميع المهارات 
وهو مركز  وتشخيصها المخولة بتحديد اإلعاقات العقلية إحالة المعوق من قبل الجهة

في  ةتشخيص العوق التابع لدائرة الرعاية االجتماعية في بغداد واللجان المتخصص

                                           
أفوواق جديوودة ,العوودد الثوواني :)وزارة العموول والشوووؤون  –أضتتوا  دائتترة الرعايتتة ا جتماعيتتة ( ليلووى كظووم عزيووز ؛3)

 1(,ص 2005االجتماعية ,اعداد قسم االعالم ,
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لجنسين ويتم قبول سنة ل 16-6تستقبل معاهد المعوقين لألعمار من  إذالمحافظات  
 وفق الدرجات التالية :على  عقليينالمعاقين ال

 إعاقة عقلية بسيطة . -1
 إعاقة عقلية متوسطة . -2

 إعاقة عقلية دون المتوسط . -3

 الخدمات التي تقدمها هذه المعاهد :  أما

خدمات تربوية : تتدرج في مجال التربية االجتماعية والتربية الوطنية والعناية  .1
مبادئ التربوية األساسية  الذاتية وسبل التعامل مع اآلخرين وسوى ذلك من

 لبناء شخصية الطفل المعوق .

خدمات تعليمية : تعتمد على مناهج القراءة الخلدونية والرياضيات للصف  .2
األول ابتدائي وكذلك المنهج التدريبي والتعليمي للمعاقين عقليًا وتوجد دروس 

ة كانيات المتيسر األممختلفة في مجال الرياضة والموسيقى والزراعة وحسب 
 للمعهد المعني .

يكون المعهد تحت اإلشراف الصحي من قبل موظف  إذخدمات صحية :  .3
 يتم معاينة المستفيدين دوريًا للتأكد من سالمتهم الصحية .و صحي مختص 

متنوعة : يقدمها الباحث االجتماعي في كل معهد اللقاءات مع  خدمات .4
عوائل المستفيدين والزيارات الميدانية لعوائلهم ومتابعة تطور حالة الطفل 

 واحتياجاته المختلفة .

أن الخدمات التي تقدمها المعاهد التي تعمل بأقل من طاقتها  (1)ويؤكد )وليد مظفر(
التوسعات في أعداد المعاهد  بوساطةستقبال المزيد االستيعابية وهي على استعداد ال

دور االسناد االسري  ر اليمنع من تأكيداألمال ان هذا اوتطوير بنيتها االساسية؛ 

                                           
,)وزارة العموول والشووؤون االجتماعيووة ,أعووداد  (  وليوود مظفوور محموود ؛روافوود ,مجلووة أعالميووة, العوودد الحووادي عشوور1)

 1(,ص2008قسم األعالم ,
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يمثل االسناد والتعاطي االيجابي مع الحالة ,المدخل  إذلذوي االحتياجات الخاصة .
وازيًا في التعاطي مع السليم للتغلب على االعاقة ويتحمل المحيط االجتماعي دورًا م

شاعة ثقافة إن إف الحيوي في الحياة اليومية .وعليه ندماجهااهذه الشريحة ويسهل 
دورًا مكماًل للرعاية المؤسسية, ويفتح  ي للمعاقين يؤدي)اإلسناد األسري( والمجتمع

م منهم صحيح لدور االسرة والمجتمع لتصبح المسؤولية المجتمعية أماالباب واسعًا 
 ة في رعاية أبناء هذة الشريحة من المجتمع.المشترك

 اإلعاقة العهلية 2-1-5-5
عرفت بأنها انخفاض في األداء العقلي أو حالة نقص , تأخر , تخلف , توقف, و    

أو عدم اكتمال النمو العقلي المعرفي ألسباب ترجع إلى مراحل النمو األولى فقد يولد 
كرة لعوامل مرضية أو بيئية تؤثر على الطفل مزودًا بها أو قد تحدث له في سن مب

ر الذي يؤدي إلى نقص الذكاء ويعوق القدرة على األمالمخ والجهاز العصبي للفرد 
 .(1)تعوق التكيف االجتماعي والنفسي والمهني و التحصيل أو عدم القابلية للتعلم 

( بأنها متوسط داللة  A.A.M.Dريكية للعجز العقلي )األموقد عرفتها الجمعية 
ألداء الوظيفي العام للعقل يصاحبه خلل في سلوك التكيف وتظهر خالل مدة النمو ا

 (2)( سنة من العمر. 18بين سن الجنين حتى سن )

  من تعريف اإلعاقة العقلية ة محاور رئيسةومن التعاريف المذكورة نلحظ وجود ثالث 
 وهي : ) التخلف العقلي (

- 86من انحرافين معيارين من معدل )الذكاء : وهو العالقة التي تنحرف أكثر  -1
( بشكل معنوي كبير والشخص الذي يسجل متخلف( يعد معاقًا عقليًا )70
( يعد ضمن حدود I Qت تحت انحرافين معيارين في اختبار ذكاء )ماعأل

                                           
: ) اإلسووكندرية , دار الفكوور الجووامعي ,  ستتيكولوجية ريتتر العتتاديين وتتترتيبهممحموود عبوود المووؤمن حسووين ؛  ( 2)

 3( ص1986
(1) Gross man , H .J .and Tarian .G . (Ed) A M A H and book on Mental 

Retardation Elwayn Institules , 1997 .P.2 
التخلف العقلي مصطلح ورد في المصدر والبديل المناسب )اإلعاقة العقلية ( والتي تعني نفس المعنى 
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ن األشخاص إمعايير االختبار فالى ( واستنادًا التخلف العقلياإلعاقة العقلية )
معاقين عقليًا  ( فما دون يعدون70بار مقارب )الذين يكون معدلهم في اخت

 ( .)متخلفين عقلياً 

السلوك المتكيف : وهو قدرة الفرد للتعامل مع متطلبات الطبيعة والمجتمع والبيئة  -2
 فهو ذو سلوك متكيف .

ي المرحلة التي تبدأ العلماء بأنها مدة التطور والنمو , وهها مرحلة التطور : ُحدد -3
 ثانية عشرة من العمر .حتى سن المن الوالدة 

وأحيانا تأخر النمو في مرحلة الرضاعة يعد دلياًل على بداية اإلعاقة العقلية        
ت األولى التي تشير إلى ما)التخلف( تأخر الجلوس,  الزحف, المشي هي العأل

إعاقة عقل الطفل فالبطء في اكتساب المعرفة يصبح أكثر وضوحا عند وصول 
ة وعند مقارنة أدائه الفكري مع أقرانه من الطلبة اآلخرين في الطفل إلى سن المدرس
 (1)الصف أو المدرسة. 

 العوامل التي تؤد  ىلى اإلعاقة العهلية ) التللف العهلي ( 2-1-5-6

أمر غير واضح كليا , وهي حالة من حاالت اإلصابة ترجع  إن سبب اإلعاقة       
الجتماعي والفقر , من هذا عزت الجمعية لعوامل بيئية متمثلة في القصور الثقافي وا

مل على عوامل تاجتماعي , وتشو ريكية مثل هذا السبب يرجع إلى سبب نفسي األم
%( من حاالت 25)الوراثة( البيئة , التفاعل بين البيئة والوراثة , وتعزي نسبة )

 (2)اإلصابة ألسباب تشريحية محدودة بالمخ .

امل التي تؤدي إلى اإلعاقة العقلية إذ إن ويمكن إدراج مجموعة من العو        
%( من حاالت اإلعاقة العقلية ترجع إلى عوامل ما قبل الوالدة وان 91حوالي )

                                           
 . 197 – 196( ص   2002)  المصدر السابق( فريق كمونة ؛ 2)

(1) Gross man , H.J. ( Eds) Classification in Mental Retardation Washington :Dc 

,American and Association on  Mental Deficiency ,1993 .P.11 
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ع إلى عوامل %( ترج6الوالدة وان ) أثناءفي %( منها ترجع إلى عوامل 3حوالي )
  (1)تي  :بعد الوالدة وهي كاآل

 أو  : عوامل ما قبل الو دة

إذا ما حدث  والسيمابها تؤثر على الجنين  األمة : إصابة الحصبة األلماني -1
 ذلك خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل .

عن بعض حاالت اإلعاقة  حاالت تسمم البالزما : يعد هذا العامل مسؤوالً  -2
 الجمجمة أو صغرها وكذلك حاالت الصرع . مالشديدة وعن كبر حج

الحامل  األمالتي إذا أصيبت بها  راض المهبليةمرض ا لزهري : يعد من األم -3
 آثرت على الجنين في مراحل نموه المتأخرة .

ة الحمل أو مد في أثناءإصابات ما قبل الوالدة : وتنتج عن حوادث السقوط  -4
وضع الجنين غير العادي في الرحم مما يؤدي إلى تلف أغشية المخ ومن ثم 

 حدوث اإلعاقة العقلية .

مدة الحمل فإذا نقص األوكسجين عن  أثناء فينقص األوكسجين : وذلك  -5
الجنين بدرجة كبيرة فانه يؤدي إلى تلف أغشية المخ ومن ثم حدوث اإلعاقة 

 العقلية .

حسب بمرحلة الحمل : ويتباين تأثيرها  في أثناءالتعرض إلى اإلشعاعات  -6
الحامل له وبالتالي تتباين درجة التلف الذي  األمنوع اإلشعاع ودرجة  تعرض 

تسبب هذه اإلشعاعات في خاليا المخ ومن هذه اإلشعاعات أشعة اكس , 
 اإلشعاع النووي وغيرها .

اضطرابات االيض والتغذية : االيض هو عبارة عن التغيرات الكيميائية التي  -7
 تحدث في الخاليا الحية نتجه االضطرابات , الغذائي في الجسم .

                                           
  94-90( , ص  1992وكمال سالم ؛  المصدر السابق)  يزيدان احمد السر طاو  ( 2)
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 الو دة  لي أرنا رانيا : عوامل 

عملية الوالدة ضمن  أثناءتشترك مجموعة العوامل المسببة لإلعاقة العقلية        
عملية الوضع  أثناءالعوامل المكتسبة أو الطارئة , وهي عوامل تؤثر على الجنين 

 من أمثالها :

اإلصابات التي تحدث في الدماغ : ويحدث مثل هذا العامل من اإلصابات  -1
 حاالت الوالدة المتعسرة .طة أجهزة الوالدة في االوضع بوس أثناء

عملية الوضع : عند حدوث ذلك ألكثر من ثالث  أثناءنقص األوكسجين  -2
 دقائق فانه يؤدي إلى نقص األوكسجين في المخ وبالتالي التعرض للتلف .

من إمكانية  ديولد الطفل ناقص الوزن والنمو , مما يزي إذالوالدة المبكرة :  -3
 راض .األمبة بالتعرض إلصابة مباشرة وكذلك اإلصا

 رالرا : عوامل ما بعد الو دة 

وهي مجموعة من العوامل الطارئة أو البيئية التي يتعرض لها الطفل بعد        
 والدته مباشرة أو عبر مراحل نموه ومن أمثالها :

التسمم : هناك أنواع عديدة من التسمم منها ما هو مرتبط بتناول العقاقير  -1
أو التسمم بالرصاص أو  ةتناول المواد الكيميائي واألدوية بطريقة خاطئة أو

 فيأول اوكسيد الكاربون وغيرها من المواد التي قد تناولها الطفل وتؤثر 
 الجهاز العصبي المركزي .

 إعراض تصيب المخ بعد الوالدة مباشرة الناتجة عن فايروس أو عن جراثيم . -2

اق المختلفة التي نقص األوكسجين بعد الوالدة : ويتمثل في حاالت االختن -3
 يتعرض لها الطفل بعد الوالدة .

العوامل البيئية والحرمان البيئي : ويتمثل في نقص الخبرات المعرفية والثقافية  -4
 أو نتيجة ظروف اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية سيئة يمربها الفرد .
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إصابة بعد الوالدة : وهي عبارة عن إصابات أو رضوض تحدث نتيجة  -5
 لجمجمة نتيجة حادث معين .ا يالكسور ف

 (1)وهناك عوامل أخرى تؤدي إلى اإلعاقة العقلية ومنها ما يأتي 
 . تاختالف عدد الكروموسوما -1
 حمل غير طبيعي . -2

 التمثيل الغذائي وسوء التغذية . -3

 الحوادث غير المعروفة . -4

 حاالت خلقية . -5

يؤدي إلى صعوبات  تأثيرات بيئية : لقد وجد العلماء إن التلوث البيئي من الممكن إن
بسبب تأثير الضار على نمو الخاليا العصبية إذ يستمر المخ في إنتاج الخاليا  مالتعل

العصبية الجديدة وشبكات عصبية وذلك لمدة عام وأكثر بعد الوالدة وهذه الخاليا 
 تكون معرضة لبعض التفكك والتمزق أيضا .

 فيد الملوثة للبيئة التي تؤثر وهناك مادة الكاتديوم والرصاص وهي من الموا       
الدراسات إن الرصاص وهو من المواد الملونة للبيئة  تالجهاز العصبي , وقدا ظهر 

الناتج عن احتراق البنزين الموجود في مواسير مياه الشرب من الممكن ان يؤدي الى 
 (2)كثير من صعوبات التعلم . 

 
 تصنيف اإلعاقة العهلية  2-1-5-7

 (3)عاقين عقليا إلى وقد تم تصنيف الم

                                           
 190-189ص  2002, المصدر السابق( فريق كمونة ؛ 1)
 51ص 2006( زينة جعفر حسين ؛ عن محمد جمال أبو العزائم ؛ المصدر السابق ,1)
: )القواهرة  سيكولوجيه البفل رير العاد  والتربية اللاصتةالسالم عبد الغفار , يوسف محمود الشيخ ؛ ( عبد 2)

 23( ص1966, دار النهضة العربية , 
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يتعلمون كان استيعابهم لما ماإلالقابلون للتعلم ) اإلعاقة العقلية البسيطة ( : ب -1
 يحتاج إلى وقت طويل . كالتعليم األكاديمي ولكنه

( ويمكننا تدريبهم على بعض اإلعاقة العقلية المتوسطةالقابلون للتدريب ) -2
 بوجود من يساعدهم باستمرار .المهارات البدنية والعقلية البسيطة ولكن 

غير القابلين للتعلم )اإلعاقة العقلية الشديدة المبالغة (فئة العزل وهم الفئة  -3
فراد أالتي يتم عزلهم خوفا عليهم من الضرر النفسي الذي يلحقهم جراء تعامل 

المجتمع ولصعوبة متابعتهم ورعايتهم يوضعون في مراكز خاصة أو قد يعزلون 
ن يختلط أدون من ة من المنزل ويتابعه شخص معين ويرعاه في غرفة خاص

 بالمجتمع .

 (1) ( A.A.M.D ريكية للعجز العهلي )األمتصنيف الجمعية 

( اإلعاقة العقلية إلى أربعة مستويات اعتمادا  Macmillan 1977صنف )       
 على نسبة الذكاء فضال عن درجة السلوك :

  55-69(    Mild Mental Retardationاإلعاقة العقلية البسيطة )  -1
  40-54(    Moderate Mental Retardationاإلعاقة العقلية المتوسطة )  -2
  25-39(    Sever Mental Retardationاإلعاقة العقلية الشديدة ) -3
(اقل   Profound Mental Retardationاإلعاقة العقلية الشديدة جدا ) -4
 . 25من
 
 (2)بو  التصنيف التر  أما

يون المعاقين عقليا إلى فئات وذلك باالعتماد على إمكانياتهم و يصنف الترب       
وقدراتهم وقابليتهم على التعلم وهو التصنيف المأخوذ به في المدارس والمؤسسات 

                                           
. اكاديميووا وسولوكيا خصائصووهم واسوواليب تووربيتهم ( زيودان احموود السوورطاوي , كموال سووالم سوويد سوالم :المعوواقون  3)
 97( ص1993هبية للنشر والتوزيع , : ) الرياض مكتبة الصفاحت الذ 1ط
  97(  , ص  1993,  )  لمصدر السابق( زيدان احمد السرطاوي , ا1)
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والمعاهد الخاصة والتي تقدم خدماتها التعليمية  والتربوية لهؤالء األطفال ولقد تم 
 إلى ثالث فئات هي : تصنيف هؤالء األطفال

%( وتشمل األطفال 70-50القابلون للتعلم : وتمتاز هذه الفئة بدرجة ذكاء ) -1
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ويمتازون بما يأتي : 

 حد أدنى من القدرة على التعلم في الموضوعات األكاديمية في المدرسة  . -أ
 ه الفرد معتمدا على نفسه .القدرة على التكيف االجتماعي إلى حد يكون في -ب
حد أدنى من الكفاءة المهنية إذ يستطيع معه الفرد متابعة مهنة ما في مرحلة  -جو 

 النضج .
%( وتشمل على 50-25القابلون التدريب : تمتاز هذه الفئة بدرجة ذكاء ) -2

 األطفال ذوي اإلعاقة  العقلية المتوسطة ويمتازون بما يأتي :

 تكيفي .السلوك أل يقصور ف -أ
 تأخر في نمو بعض المهارات األساسية مثل الجلوس , الزحف , المشي . -ب
 ال يكونوا مستعدين للتعلم األكاديمي إال عند سن المراهقة المبكرة . -جو 
يمكن تدريبهم على بعض األلعاب الصغيرة  والمهارات البدنية والعقلية البسيطة  –ء 

 وجود من يساعدهم باستمرار . والتكيف االجتماعي وتعلم مهنة ولكن ب
 
 ( نرير الهابلين على التدريب )ا عتماد يو -3

%( وتشمل األطفال ذوي اإلعاقة 25وتمتاز هذه الفئة بدرجة ذكاء ) دون        
 الشديدة ويمتازون بما يأتي : 

 الحاجة إلى الرعاية الدائمة والحماية من األهل المختصين . - أ
 فئة أحيانا مصحوبة بإعاقات أخرى .اإلعاقة العقلية لهذه ال -ب

 ال يمكنهم  االستفادة من المناهج التعليمية أو التدريبية . -جو 
الباحث إن معظم التعريفات الحديثة أشارت إلى تقسيم اإلعاقة  ظهذا وقد الح       

 العقلية لمستويات مختلفة وهي : 
  Mild البسيطة -1
 Moderateالمتوسطة -2
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  Sever Sub. normalityالشديدة   -3

 Profound Mental Retardationالحادة  -4

المعاقين عقليا لمساعدتهم في  األفرادوتبرز أهمية عملية تصنيف هؤالء        
عملية التعلم والتدريب , ومن اجل تقديم المناهج والخدمات الالزمة لكل مستوى 

 حسب إمكانياتها وقابليتها التي تتمتع بها .بو 
خر التصنيفات وهي آت ) سهير أكرم إبراهيم ( إن المصادر توصلت إلى أكد       

 (1)كاألتي : 
 فئات اإلعاقة العقلية : وتم تصنيفها كما يلي -1
 ( درجة .19بالغ الشدة ) اقل من  -ا

 ( درجة . 35-20شديد ) -ب
 ( درجة .51-36معتدل ) قادر على التدريب ( من ) -ج
 ( درجة .68-52من )بسيط ) قادر على التعلم (  -د
 فئات األعلى من اإلعاقة : وتم تصنيفها كما يأتي : -2
 درجة فأقل ( .67معاق عقليا )  -أ

 ( درجة .78-68بطيء التعلم من ) -ب
 ( درجة .88-79معدل ذكاء متوسط منخفض من ) -ج
 ( درجة .110-89معدل ذكاء متوسط من ) -د
 جة .( در 120-111معدل ذكاء متوسط مرتفع من ) -هو
 ( درجة .131-121معدل ذكاء ممتاز من )  -و 
 فما فوق( . 132معدل ذكاء ممتاز جدا من )  -ز 
 
 تعليم المعاقين عهليا 2-1-5-8

يعد التعليم احد الوسائل التي يستخدمها المعلم الستغالل النشاط الزائد للمعاق        
فه السلوكي وعلى عقليا وتوجيه انتباهه إلى نشاط رياضي يعمل على تطوير تصر 

                                           
( سهير أكرم إبراهيم ؛ توأثير مونهج مقتورح فوي تعلويم المتخلفوين عقليوا بعوض المهوارات األساسوية فوي كورة الريشوة 1)

 22-21, ص  2004,  جامعة بغداد –الطائرة , رسالة ماجستير , كلية التربية الرياضية 
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تنقصهم القدرة  المعاقين عقليا األفرادمعالجة حالته النفسية التي يعاني منها إذ إن 
التعلم مقارنه مع نظرائهم من غير المعاقين في المستوى العمري نفسه , وكلما  ىعل

السيما و زادت شدة اإلعاقة كان من الصعب على المعاق االنتباه للمثيرات ممن حوله 
هناك أكثر من مثير واحد في الوقت نفسه وعاده ما يستمر االنتباه وقتا إذا كان 
 قصيرا .
ن نأخذ بالحسبان إن المعاقين عقليا بشكل عام يحتاجون إلى أومن المهم        

إتقان المهارات الوظيفية قبل إن نتوقع منهم إتقان المهارات التعليمية زيادة على ذلك 
اآلخرون في تعلم مهارة ما , وتشير  األفرادتاجه فهم يحتاجون إلى الوقت مما يح

تكون ضعيفة فيما  المعاقين عقليا األفرادالدراسات إلى الذاكرة القصيرة المدى لدى 
 (1)تكون أفضل في المدى البعيد . 

لهذا فان المعاقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يطلق عليهم القابلون للتعلم        
ن قدرتهم على و فادة من البرامج التعليمية العادية محدودة الن قدرتهم على االست ا 

تحقيق قدر معقول  من االستقالل االجتماعي واالقتصادي تزداد مع مراحل النمو 
-80%( وفي مجتمع المعاقين عقليا )  2,14وتبلغ نسبتهم في المجتمع العام ) 

90 . )%(2) 
ع درجة ذكائه في اختبار " وهو كل فرد تق :(2007ويعرله مروان عبد المجيد )

ذكاء مقنن بين انحرافين او ثالثة انحرافات معيارية دون المتوسط, ويصاحب ذلك 
قصور في السلوك التكيفي على ان يظهر ذلك في المرحلة النهائية الممتدة من 

( حسب مقياس 69-55الوالدة الى سن الثامنة عشر وبمعدل درجة ذكاء )
 .(3)ويكسلر 

                                           
 23ص2004( سهير أكرم إبراهيم ؛ مصدر سابق ,1)
: ) عمووان , دار  1,ط الهتتدرات العهليتتة المعرليتتة لتتذو  ا حتياجتتات اللاصتتة( فوواتن صووالح عبوود الصووادق ؛ 1)

 95( ص 2003الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
: تياجات اللاصتة بدولتة األمتارات العربيتة المتحتدةالرعاية ا جتماعية لذو  ا حمروان عبد المجيد إبراهيم؛ ( 2)

 .33(, ص2007)عمان, مؤسسة الوراق, 
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الباحث بالمعاقين ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة , وهم الفئة القابلة لذا اهتم        
%( من المجتمع المعاقين عقليا , مما زاد 90-80للتعلم وذلك ألنها تمثل نسبه )

البرامج المناسبة  بوساطةأهمية تحديدهم والتعرف على خصائصهم ومساعدتهم 
 لتحقيق التعلم والتكيف واالندماج فوووي المجتمع . 

 
 المناه  اللاصة بالمعاقين الهابلين للتعليم  2-1-5-9

في النواحي الحركية و الجسمية  بل لديهم  أماأن المعاقين ليسوا مختلفين تم       
أنواع من الضعف في تلك النواحي الجسمية , لذلك فمن يريد أن يضع منهجًا لهذه 

وتربية جسمية مناسبة  راداألفالفئة يجب أن يأخذ في حسبانه االهتمام بتربية هؤالء 
وهناك أسباب كثيرة تدعوا إلى االهتمام بالتربية الجسمية لتلك الفئة من المعاقين 

عماال تعتمد في غالبيتها على اعقليًا أهمها أنهم سيشغلون في المستقبل حياتهم 
فراد هذه الفئة على استخدام اأعضاء الجسم و الحواس لذلك من الضروري إن يعلم 

 صالحًا . أماالمختلفة استخدعضالتهم 
وتحتاج األنشطة التي يمارسها المعاق عقليًا مع زمالئه وخوانة في الحياة        

بين الفرد بداًل من إن تحقق التكافؤ ياليومية فيما يتعلق باللعب إلى تعليم حتى 
ركية المهارات الح األفراداألسوياء . فعند تعليم  األفرادبمقارنة نفسه مع  يكتشف عجزه

ن يوضع منهج تعليمي علمي لإلفراد أأو أي مهارات تخص لعبة معينة يجب 
المعاقين عقليًا يتضمن الخبرات التي تضمن تحقيق أهدافه األساسية , وان يكون 

 (1)تطويره في طبيعته  . 
هناك عدة شروط يجب إن توافرها في أي منهج يوضع للمعاقين عقليًا القابلين        

 (2) -للتعلم هي  :
 ( درجة . 70-50إن تكون نسبة الذكاء واقعة بين )  -1

                                           
( ,  1997: ) مصووور , مكتبوووة االنجلوووو المصووورية للنشووور ,  تربيتتتة الموهتتتوب والمتللتتتف( يوسوووف ميخائيووول ؛ 1)

 19ص
 30ص2004( سهير أكرم إبراهيم ؛ مصدر سابق , 2)
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 أن يمتلك المتعلم المعاق عقليًا مهارات مهنية وشخصية واجتماعية . -2

 يحقق الهدف منة في صورة متتابعة . إذإن يعد المنهج  -3

يقابل  هنعقليًا بتفصيالت شديدة التحديد فإعندما يتم التعامل مع المعاق  -4
ر التعليم ويقصد به ) التعميم ( والربط ونقل الخبرة صعوبة كبيرة في نقل اث

 خر . آإلى 

 

 مبادئ التعليم اللاصة بالمعاقين عهلياً  2-1-5-10
 (1) -:المعاقين عقليًا وهي  هيجب مراعاتها من المعلم عند تعليمعدة هناك مبادئ 

 عدم تعرض المعاق عقليًا  للفشل عند أداء المهارة المطلوبة . -1
 التغذية الراجعة مباشرة ) صح أو خطأ (.تزويد الطفل ب -2
 التعزيز المباشر بعد إتقان المهارة . -3

 تحديد المستوى المالئم لقدرات المعاق عقليًا . -4

 تعليمة المهارات ) التحدي ( المطلوبة .  -5

 تسلسل المهارة التي تقدم للمعاق عقليًا . -6

 إعطاء الوقت الكافي إلتقان المهارة و التكرار . -7

 عقليًا وحثه باستمرار النجاز المهارات . تشجيع المعاق -8

 تقليل البدائل للمهارة المطلوبة . -9

 ترتيب المواد والوسائل التعليمية المستخدمة في تعليم المعاق عقليًا . -10

 البدء بالمهارات البسيطة ومن ثم الصعبة عند تعليم المعاق عقليًا . -11
 

 اللصائص العامة للمعاقين عهلياً  2-1-5-11
يتشابه المعاقون عقليًا في صفة واحدة وهي اإلعاقة العقلية ويختلفون في        

المظاهر األخرى كلها ويمكن حصر الخصائص العامة للمعاقين عقليًا بالجوانب 
 اآلتية :

                                           
 29( سهير أكرم إبراهيم ؛ مصدر سابق ,ص3)



 الدراسات النظرية والمشابهه  :  الثانيلباب  ا

 

78 

يكون الطفل المعاق عقليًا غير قادر على مسايرة  -الخصائص األكاديمية : -1
ني فقد تراه متأخرًا في الدراسة األطفال العاديين المساوين له في العمر الزم

من ناحية القراءة والحساب وكذلك التعبير والكتابة , وقد جرت دراسة على 
الذين ( فئة اإلعاقة البسيطةعدد من األطفال  العاديين والمعاقين عقليًا )

القدرة على الحديث مدة خمس  إذ( سنوات من 10-6تراوحت أعمارهم بين )
سها للفئتين من األطفال,وأظهرت النتائج إن عدد دقائق , وأعطيت المدة نف

الكلمات و الجمل التي يستخدمها الطفل العادي كثيرة وواضحة على عكس 
عقليًا كانت كلماتهم وجملهم محدودة وهذا هو  المعاقينن األطفال إمن ذلك ف

(1)سبب عدم تواصلهم مع األطفال العاديين اآلخرين . 
 

فروق في مستوى النمو الجسمي والعقلي هناك  -الخصائص الجسمية : -2
المشي أو منهم من هو للمعاقين عقليًا فمنهم من هو متأخر في قدراته على 

مشكالت في السمع والبصر والجهاز الهضمي  وهم اقل من  مريض أي لديه
األطفال العاديين في المهارات الرياضية ,ومنهم من هو طبيعي من 

(2)الخصائص الجسمية . 
 

التجارب التي أجريت في  بوساطةئص االنفعالية واالجتماعية : لوحظ الخصا -3
مجال اإلعاقة العقلية إن المعاق عقليًا يميل إلى االنسحاب والتردد في 
السلوك التكراري ,وكذلك في الحركة الزائدة ,وفي عدم قدرته على ضبط 
 انفعاالته فضاًل عن عدم قدرته على إنشاء عالقات اجتماعية فعاله مع

 اآلخرين .
عقليًا كالطفل الصغير يستجيب إذا ما علمناه ,ويغضب إذا ما  المعاقإن 

أهمل وال يستمر غضبه طوياًل , ومن السهل التأثير فيه فسرعان ما يضحك 

                                           
(1)  Nare More . Rand Dever R . Language Performance and Aducabls Mentally 

Retarded And Normal Chldven At Five Age Lerelsijor of Speech And Hreeing 

Research . 1975 . p .82-95 
( , ص  1989: )  عمووان , مطبعووة الشوورق األوسووط , 1, ط  علتتم التتنفس المدرستتي( نووادر فهمووي الزيووود ؛ 1)

150 
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نقال عن  (1967,زيادة على ذلك فهو سريع االستهواء حسبما يرى )روشنين 
 (1). نادر فهمي

عقلي للمعاقين عقليًا ال يصل إلى النمو للفرد الخصائص العقلية : إن النمو ال -4
( درجة فهو يتصف 70االعتيادي ومستوى ذكاء المعاق عقليًا قد ال يصل )

صعوبة في التذكر واالنتباه  بعدم قدرته على التفكير المجرد والتعميم ,ويجد
 (2)تأخر في النمو اللغوي .  ولديه

لى إن المعاقين عقليًا الخصائص الشخصية : أشار عدد من المؤلفين إ -5
حساسًا سلبيًا نحو أنفسهم بسبب ضعف قدرتهم التي تساعدهم على النجاح ا

 (3),كذلك أشاروا إلى إن لديهم ضعفًا في مفهوم الترابط . 
فللمعاقين عقليًا بعض المشكالت االنفعالية واالجتماعية ,ويعود السبب في 

صفون في بعض و ي إذقين ذلك إلى المعاملة التي يتعامل بها هؤالء المعا
األحيان بالمتخلفين أو األغبياء أو المجانين ...الخ,مما يؤدي إلى شعورهم 

 باإلحباط بأنهم غير مؤهلين للعيش بين األسوياء .
 (4)الخصائص العاطفية واالنفعالية :  -6

يتصف المعاقون عقليًا بعدم القدرة على االتزان االنفعالي وعدم االستقرار 
كة وسرعة التأثر أحيانا وبطئه في أحيان أخرى مع ورود أفعال وكثرة الحر 

 اقرب ما تكون إلى مستوى البدائي .
المعاقين عقليًا الذين هم بدرجة بسيطة فيرى  األفرادالخصائص الخاصة ب أما       

 على أنها على النحو األتي : (5)( 1997)حرمانه 

                                           
 152, ص  المصدر نفسه( نادر فهمي الزيود ؛ 2)
  23, ص المصدر السابق( سهير أكرم إبراهيم ؛ 3)
    34( , ص  2001( إيمان عبد األمير الخزرجي ؛ المصدر السابق , )4)
  24( عبد المطلب أميل القريطي, اقتبسته سهير أكرم إبراهيم ؛ المصدر السابق ص 1)
(  1997: )عموان ,دار الفكور ,  دم  البلبتة ذو  اإلعاقتات العهليتة لتي المدرستة العاديتةانوه ؛ ( طالل حرم2)

 2ص 
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ر بها الفرد غير المعاق اال انه يمر المعاق عقليًا بمراحل النمو نفسها التي يم -1
 يمر بها ببطء أو يحتاج إلى وقت طويل في ذلك .

أو ضعف في القدرة على التعلم والتحصيل الدراسي فضاًل عن  ءلديه بط -2
 حاجته الى التكرار والى وقت أطول لتعلم المهارات .

للمهارات والمفاهيم المحسوسة أكثر من استيعابه للمهارات  هيكون استيعاب -3
 المفاهيم المجردة .و 

 يكون أكثر قابلية لالنقياد من اآلخرين . -4

 يمتاز بالبراءة والود االجتماعي وسعادة أكثر من غيره . -5

 

 ا ولمبياد اللاص  2-1-5-12
ريكي األمالرئيس  س كنيدي شقيقةمبادرة إنسانية قديرة قامت بها السيدة بوني       

باسم )االولمبياد العالمي الخاص (  1968الراحل جون كنيدي ,أسست جمعية عام
وهذه الجمعية ترعى المعاقين عقليًا في كل األلعاب الرياضية وتقدم لهم كل عامين 

أس هذه الجمعية السيد ريكية وير األمفي والية من )الواليات  والسيمادورة اولمبياد 
لجسم ( زوج السيدة بونيس كنيدي ,وأساس الجمعية )العقل السليم في اسيرشر ايفر

السليم( وان أية دفعة قوية لجسم المعاق عقليًا سوف تساعده على فهم الحياة وان 
يجد لنفسه مكانًا فيها بل يتفوق فيه أيضا والسبب الرئيس الذي دعى السيدة كنيدي 
لتأسيس هذه الجمعية أنها عاشت حياة فيها الكثير من اإلسرار والحزن من اجل 

عذبي من اجلها أمها ولهذا أرادت إن تساعد كل المعاقين شقيقتها المعاقة عقليًا التي ت
اجل شقيقتها التي عاشت بعيدة عن المجتمع في أسرة من اغني وأشهر األسر  نم

 (1)في العالم .
رفع  بوساطةلها  المجتمعاهتمام  تثار ألذا إن هذه الشريحة من المجتمع    

 "لهذا فان االولمبياد الخاص إمكانياتهم وتوفير كل ما يحتاجون إلعاقتهم  العقلية 
( 200هي حركة عالمية تعنى برعاية فئة المعاقين عقليًا ولها برامج تزيد على )

                                           
مجلتتة صتتادرة متتن المجلتتس الهيتتاد  لالولمبيتتاد اللتتاص لتتي منبهتتة الشتترق ( االولمبيوواد الخوواص العربووي , 1)

 .20( ص 1999العدد األول : ) القاهرة , مطابع المقاولون العرب ,  األوسب وشمال ىلريهيا ,
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( دولة وتضم مليوني العب والعبة على مستوى العالمي 174برنامج في اكثر من )
من منطقة الشرق االوسط وشمال في شنغهاي ( الف العب والعبة 110بينهم )
 . (1)"افريقيا 

 
 اضة المعاقين لي العراقري 2-1-5-13
 1999كانت أول فكرة بانشاء رياضة خاصة للمعاقين عقليًا في العراق سنة     

 2000سنة وبعد ذلك تمت الموافقة على تأسيس اتحاد االولمبياد الخاص العراقي 
ًا للمشاركات الخارجية. إذ تم اشتراك العراق في دبعدها تم تشكيل فرق رياضية استعدا

في فعاليات  2003ب العالمية للمعاقين عقليًا التي جرت في ايرلندا سنة دورة االلعا
العاب القوى وحصلنا على نتائج ايجابية بعدها اشترك العراق في دورة االلعاب 

في فعاليات  2008العالمية للمعاقين عقليًا التي جرت في شنغهاي الصينية سنة 
ى نتائج ايجابية بعدها اشترك العاب القوى وبعض الفعاليات الجماعية وحصلنا عل

في  2008سنة العراق في البطولة العربية التي جرت في دولة االمارات العربية 
 . (2)فعاليات العاب القوى وبعض الفعاليات الجماعية وحصلنا على نتائج ايجابية

  
 
 االكتساب واالحتف اظ :    2-1-6

ن يقيسان مدى التعلم ومنحياته, االكتساب واالحتفاظ حالتان مترابطتان واالثنا       
ختبار ا"فاالكتساب واالحتفاظ اليمكن الفصل بينهما وكل واحد منهما يكمل االخر ,ف

 (3)االحتفاظ هو مقياس مكمل لمقدار اكتساب التعلم"

                                           
تأرير منه  تعليمي مهترح لتعلتيم بعتض مهتارات لعبتة الهتوكي األرضتي لتذو  التللتف زينة جعفر حسين ؛( 2) 

 . 96( ,ص2006: )كلية التربية الرياضية ,جامعة بغداد , العهلي البسيب

رياضووي العوووق ( إيمووان عبوود األميوور الخزرجووي ؛ تطووور المتغيوورات البدنيووة والوظيفيووة وفووق موونهج توودريبي مقتوورح ل1)
 2001كلية التربية الرياضية , –جامعة بغداد  –متر , ) أطروحة دكتوراه  100على ركض  االخاص وانعكاساته

 . 1( ,ص

(2) chmidt and Bjork ,new conceptualizations of practice, American psychological 

society, 1992, vol. 3, No. 4, July, p. 209.   
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كتساب المهارة ضمنًا في مفهوم التعلم الذي يعني التغيير الدائم القليل اويدخل       
 Singerوالذي يعكس تغييرًا في االداء , في حين ذكر ) او الكثير في السلوك ,

 .(1)"ستخدم بشكل مرادف لمصطلح الذاكرة( "ان مصطلح االحتفاظ ي1980
أي انه يمتلك الذاكرة لذلك الشيء وعلى العكس منها النسيان الذي يعني فقدان تطور 

  الذكرة. فقدان هو والنسيان على التعلم القدرة 
لنفس ان التعلم يعود دوره الى الذاكرة , أي انه يمتلك الذاكرة ويؤكد علماء ا      

 لذلك الشيء.
ويقصد باالحتفاظ " االستمرار في المحافظة على المستوى , او ربما يؤشر قلة      

 (2)االداء "  بوساطةفي المستوى , وتقاس هذه الزيادة او النقصان 
خذ بالحسبان الشرح والعرض ( "ان المعلم يجب ان يأMagill . 1998وذكر )     

والتأكيد من وصول التعليمات واالرشادات والتغذية الراجعة والتعرف على ظروف 
اكتساب  أثناءتتماشى مع احتياجات المتعلم والسيما في  إذالتمرين وتوزيعها وجدولتها 

 .(3)المهارة لغرض انجاحها 
لى استرجاع ما اكتسبه من ويعرف الباحث االحتفاظ اجرائيا بانه قدر التلميذ ع     

متر مشي رياضي في الوحدة التعليمية بعد االنقطاع عن الممارسة  100اداء فعالية 
. 

ولكننا عندما نبغي قياس التعلم بصورة دقيقة فعلينا اجراء اختبار االحتفاظ الذي     
 ختبار االكتساب , الن تقويمالقياس التعلم فهو افضل من قياسه ب أمايعد مؤشرًا ت

ممارسة  أثناءاالداء في مرحلة االكتساب يتأثر بالمتغيرات التجريبية المؤقتة في 
تمرينات وهذه ربما تعزز االداء او تضعفه كحالة التعب واالجهاد والتغيرات 

 الفسيولوجية .

                                           
(3) Singer, N. Robert, Motor learning and performance, New York, 1980, p. 32.  

(4(  )Singer 1980 اقتبسووها ظووافر هاشووم اسووماعيل ؛ : ) ا ستتلوب التدريستتي المتتتدالل وتتتأريرف لتتي التتتعلم
 .18,  ص2002,  والتبور بوسابة الليارات التنظيمية المكانية لبيئة تعلم التنس

(1) Magill , A. Richard ,Motor learning and Concepts and application ,Boston , 

McGraw-Hill ,Fifth edition ,1998,p.141.   
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( ان اختبارات Schmidt and Bjork 1992ومن هذا المنطلق يرى )      
صل الى االقتراب القياسي الصحيح لتقويم مدى اس الواقعي للتو يقماالحتفاظ هي ال

, واالحتفاظ ( 1)البعد الحقيقي للتعلم , وهو ان التعلم أخذ مكانه فعاًل في اداء المتعلم
ن هو يعكس التعلم , فضاًل عن ذلك فإهو القدرة على التذكر وأسترجاع المعلومات و 

تعلم مدة معينة يعود اضمن وادق قياس للتعلم الحركي هو االحتفاظ فبعد اعطاء الم
خر مدة االحتفاظ قريبًا من القياس آلويتم قياس االداء , فكلما كان القياس لالداء بعد 

 .(2)اداء بعد مدة التدريب كان االحتفاظ كبيرًا وكان التعلم فعااًل 
وتكون المرحلة الفاصلة لالحتفاظ بين نهاية اختبار االكتساب واختبار االحتفاظ     

 .(3)التعلم  وغرضه تقويم
ويورى الباحووث ان االحتفواظ بووالتعلم لهووا اسوتفادة كبيوورة فووي المجوال الرياضووي النهووا      

يزودنا بمقدار الزيادة و النسيان للفعاليات الرياضية فمثال عندما نقوم بتطبيوق المنهواج 
متووور مشوووي رياضوووي فوووي نهايوووة المنهووواج نقووووم باالختبوووار البعووودي و  100علوووى فعاليوووة 
باعطووواء فتووورة للتالميوووذ بوووان ال يقووول عووون اسوووبوعين و التوووي مووون خاللهوووا ال بعووودها نقووووم 
يوة و بعود ذلوك نقووم باختبوار االحتفواظ لمعرفوة مقودار الزيوادة لفعالذ هوذه اييمارس التالم

 في اداء المهارة .
 -وهناك ثالث طرائق لقياس االحتفاظ هي :

 (Absolute retentionقياس ا حتفاظ المبلق ) .1

شرة وال رات االحتفاظ إذ يقاس معدل االداء بعد مدة االحتفاظ مباوهو ابسط اختبا
يحتاج معادلة لتحديد هذا القياس ال يحتاج الى معادلة لتحديد هذا القياس وانما ايجاد 

 رق بين والف
 .(4)اختبار البعدي واختبار االحتفاظ ثم نستخرج نسبة النسيان

 (Percent of Gainنسبة ا حتفاظ )  .2

                                           
(2) Schmidt and Bjork ,(1992) op. Cit. p. 207. 

 . 42( ص2002: )بغداد , مكتب الصخرة للطباعة ,  التعلم الحركي بين المبدأ والتببيق( يعرب خيون ؛ 3)
(4) Schmidt and Lee ; op.Cit ,(1999) , p. 418. 

(1) Schmidt and Lee ; Motor control and learning : (Human kinetics , 1999) p.418. 
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%( ثم نعود ونقيس 100يقة نعطي الخر محاوالت للمدة التدريبية نسبة)في هذه الطر 
 االداء بعد مدة االحتفاظ ونحول هذا الفرق الى نسبة مئوية .

 (Savingالتولير ) .3

( او المستوى Platoتحدد هذه الطريقة عدد التكرارات للتوصل الى هضبة االداء )
مدة االحتفاظ سيكون اقل من  المعياري المطلوب , ومن الطبيعي ان االختبار بعد

اخر اختبار للوحدة التعليمية او التدريبية ولذلك يمكن حساب عدد التكرارات بعد مدة 
 .(2)نفسها في اخر اختبار قبل االحتفاظ  (1)االحتفاظ لحين الوصول الى الكفاية 

نسووتلخص موون مووا تقوود بووان االحتفوواظ هووو اسووتمرار و بقوواء الووتعلم بعوود االنتهوواء موون    
لتدريب و يقاس االحتفاظ عن طريق التعرف على مقدار الفرق بين موا يسوتطيع الفورد ا

اداءه لمهوووووارة او مجموعوووووه ممارسوووووة هوووووذه المهوووووارات او التووووودريب عليهوووووا و كلموووووا ازداد 
 . احتفاظ المتعلم بما تعلمه كلما زادت قدرته على تذكره

 
 
 الدراسات المشابهة  2-2

في عدة فرة عثر على دراسات المصادر المتو بعد إن اطلع الباحث على ا       
مجال التربية الرياضية بخصوص موضوع التعلم بأحد أساليب جدولة التعلم وهو 
أسلوب التعلم بالتمرين البطيء وكذلك التعلم بأساليب المنافسة كأسلوب التنافس 
المقارن والجماعي من تعلم مهارات بعض الفعاليات سواء كانت جماعية او فردية 

كذلك دراسة خاصة لنفس الفعالية ولكن لشريحة األسوياء فضاًل عن دراسات و 
 خاصة بهذه الشريحة وبنفس التصنيف وفيما يلي عرض لهذه الدراسات .

 
 (2001) يير زعون الخررجاألمدراسة إيمان عبد   2-2-1

                                           
 . 43 – 42, ص  مصدر سبق ذكرف( يعرب خيون ؛ 2)

 . 43, ص المصدر نفسه( يعرب خيون ؛ 3)
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تبوير بعض المتغيرات البدنية والوظيفية على ولق منه  عنوان الدراسة )        
( متر 100يبي مهترح لرياضي العوق اللاص وانعكاسها على انجاز ركض تدر 

(1). 
تطوير بعض المتغيرات البدنية والوظيفية على وفق منهج تدريبي  هدف الدراسة :

متر( ومعرفة تأثير تطور هذه 100مقترح لرياضي العوق الخاص في فعالية ركض )
 المتغيرات في االنجاز .

لباحثة المنهج التجريبي بنظام المجموعة الواحدة ذات استخدمت ا منه  الدراسة :
 االختبارين القبلي و البعدي .

تم اختيارها بالطريقة العمدية من ذوي اإلعاقة العقلية والبالغ عددهم  عينة البحث :
 ( العبين .7)

حدوث تطور في الصفات البدنية ) السرعة والقوة االنفجارية  استنتاجات الدراسة :
لقوة المميزة بالسرعة ( كما ظهرت هناك عالقات ارتباط قوية بين صفتي للرجلين وا

متر( فضاًل عن ظهور فروق 100السرعة والقوة المميزة بالسرعة وانجاز ركض )
سفاجينية ,ومعدل ضربات القلب في القو معنوية لبعض التغيرات الوظيفية ) القدرة 

من الجهد ,وضغط الدم احد الراحة وبعد الجهد ,ومعدل ضربات القلب بعد دقيقة و 
 .االنقباضي (

 
 ( 2003دراسة بالل جاسم صالح ) 2-2-2

تأرير استلدام أسلوبي التعلم التبادلي والتنالس المهارن لي تعلم عنوان الدراسة ) 
 .(2)(  بعض المهارات األساسية بكرة السلة

افس المقارن في الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام أسلوبي التعلم التبادلي والتن هدفت
تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة وتحديد أفضلية احد األساليب في تعلم 

 بعض المهارات األساسية بكرة السلة .
                                           

 .     1, ص مصدر سبق ذكرف( ايمان عبد االمير الخزرجي ؛ 1)

ل جاسووم صووالح ؛ تووأثير اسووتخدام أسوولوبي الووتعلم التبووادلي والتنافسووي المقووارن  فووي تعلووم بعووض المهووارات ( بووال1)
 .1( , ص 2003األساسية بكرة السلة : ) رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , 
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 اعتمد الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة المتكافئة . منه  الدراسة :
باهلل للبنين  شملت على طالب المرحلة األولى من متوسطة المنتصر عينة الدراسة :
( طالبًا مقسمة 20( طالبًا موزعين على ثالث شعب كل شعبة )60والبالغ عددهم )

من  المتبع كانت إحدى المجموعات ضابطة تطبيق المنهج إذعلى ثالث مجموعات 
( والثانية تطبق أسلوب التنافس المقارن والمجموعة  قبل المدرسة ) األسلوب االمري

بادلي وتم قياس تعلم المهارات الحركية األساسية بكرة السلة الثالثة طبقت األسلوب الت
( واختيار تحليل التباين واختار tواستخدم الباحث في معالجته اإلحصائية اختبار )

L.S.D : لتحديد اقل فرق معنوي واستنتج الباحث ما يأتي- 
ظهرت فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في  -1

ساليب الثالث مما يؤشر وجود تأثير بدرجات مختلفة في تعلم المهارات األ
 األساسية الثالث .

تشير اإلشكال والجداول الخاصة بتسلسل عام لتأثير األساليب الثالثة وكانت  -2
 ري .األمعلى التوالي التنافس المقارن بالدرجة األولى والتبادلي بالدرجة الثانية ثم 

 

 ( 2004ح حسن )دراسة  مجيد ف لي 2-2-3
تأرير استلدام أسلوبي التنالس الجماعي والتعاوني لي تعلم بعض عنوان الدراسة )

 . (1) ( المهارات األساسية بكرة السلة للمرحلة اإلعدادية
إلى التعرف على تأثير استخدام تعلم التنافس الجماعي في تعلم  :هدلت الدراسة

لى تأثير استخدام أسلوب التعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة ولتعرف ع
التعاوني في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة ومقارنة نتائج بعض المهارات 

 ( .التنافسي , التعاوني , التقليدي األساسية بكرة السلة لألساليب الثالثة )
 اعتمد الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة المتكافئة . منه  الدراسة :

شملت طالب الصف الخامس اإلعدادي التابع إلعدادية الخطيب  البحث : عينة
(طالبًا تم 60والبالغ عددهم ) 2004-2003مديرية تربية سامراء للعام  -للبنين  

                                           
م بعووض المهووارات األساسووية ( مجيوود فلوويح حسوون ؛ تووأثير اسووتخدام أسوولوبي التنووافس الجموواعي والتعوواوني فووي تعلوو1)

 .1(, ص 2004بكرة السلة للمرحلة اإلعدادية ) رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , 
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( طالب 20ثالث مجاميع متساوية بواقع ) علىاختيار ثالث شعب عشوائيا وقسمت 
ولى واألسلوب التعاوني طبق أسلوب التنافسي على المجموعة األ إذلكل مجموعة 

 على المجموعة الثانية واألسلوب التقليدي على المجموعة الثالثة .
وتم قياس مستوى تعلم المهارات الحركية األساسية بكرة السلة واستخدم        

واختبار اقل فروق معنوية  (F)( واختبار tالباحث في معالجته اإلحصائية اختبار )
L.S.D ي :تأستنتج الباحث ما يأ-  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت وفقًا  -1
ألسلوب التنافس الجماعي والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 

 األولى .
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجاميع الثالث ولصالح أسلوب التنافس  -2

ساليب التعليمية فاعلية في تعلم بعض الجماعي إذ ظهر انه من أكثر األ
 المهارات األساسية بكرة السلة .

 

 ( 2004دراسة سهير أكرم إبراهيم ) 2-2-4
تأرير مهترح لي تعليم المتللفين عهليًا بعض المهارات األساسية عنوان الدراسة ) 

 .(1)(  لي كرة الريشة البائرة
( المتخلفين عقلياً يم الخواص )إن تصميم منهج تعلمي مقترح لتعل هدلت الدراسة :

أثير هذا المنهج في بعض المهارات األساسية في لعبة كرة الريشة الطائرة ومعرفة ت
 ( بعض المهارات األساسية في لعبة الريشة الطائرة .تعلم الخواص ) المتخلفين عقلياً 

 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي . منه  الدراسة :
خواص ) ذوي التخلف العقلي ( طالبًا من الذكور ال12ر )تم اختيا عينة الدراسة :

 ( سنة .16-14( سنوات ومتوسط عمر زمني )9-6( وبعمر عقلي )البسيط

                                           
( سهير أكرم إبراهيم ؛ تأثير منهج مقتورح فوي تعلويم المتخلفوين عقليوا بعوض المهوارات األساسوية فوي كورة الريشوة 1)

 ..1, ص 2004جامعة بغداد ,  –تربية الرياضية الطائرة , رسالة ماجستير , كلية ال
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تعليمية ضمن  إن استخدام أسلوب التكرار بوصفه وسيلة :استنتاجات الدراسة 
عض في تطور مستوى تعلم ب اً ايجابي اً الوحدة التعليمية الواحدة يحقق فاعلية وتأثير 

 المهارات األساسية في كرة الريشة الطائرة وأدائها .
 
 ( 2004دراسة منذر حسين محمد ) 2-2-5

تأرير منه  تعليمي باستلدام بعض األدوات المساعدة لي األدا   )عنوان الدراسة :
 .  (1) ( الفني لفعالية المشي الرياضي للمبتدئين

خدام بعض األدوات المساعدة في إلى تصميم المنهج التعليمي باست هدلت الدراسة :
 تعلم األداء الفني لفعالية المشي الرياضي لعينة البحث .

 منهج الدراسة : استخدام الباحث المنهج التجريبي ذو التصميم المجموعة الواحدة .
( تلميذ من المرحلة االبتدائية من مدرسة ابن الخطيب 20عينة البحث : تم اختبار )

 ة الثانية .في تربية بغداد ألرصاف
استنتاجات الدراسة :استنتج الباحث إن المنهج التعليمي باستخدام األدوات المساعدة 

 في فعالية المشي الرياضي للمبتدئين .وتحسينه قد ساعد على تعليم األداء الفني 
 
 ( 2008دراسة مازن هادي كزار الطائي ) 2-2-6

ببي ( ولتنفيذ )المباشر تأرير أسلوبي العرض )ا عتياد  والعنوان الدراسة )
والمؤجل(لي تعلم بعض مهارات الريشة البائرة وانتهال أررة ىلى بعض مهارات 

 .(2) ( التنس األرضي
إلى معرفة تأثير العرض البطيء واالعتيادي والتنفيذ المباشر  الدراسة : تهدل

 طالب كلية التربية ىوالمؤجل في تعلم واحتفاظ بعض مهارات الريشة الطائرة عل

                                           
( منذر حسين محمد ؛ تأثير منهج تعليموي باسوتخدام بعوض األدوات المسواعدة فوي األداء الفنوي لفعاليوة المشوي 2)

 .1( , ص 2004الرياضي للمبتدئين , )رسالة ماجستير , جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية , 

والبطوويء ( والتنفيووذ ) المباشوور والمؤجوول ( فووي تعلووم  يأسوولوبي العوورض ) االعتيوواد ( مووازن هووادي كووزار ؛ تووأثير1)
بعووض مهووارات الريشووة الطووائرة وانتقووال أثووره إلووى بعووض مهووارات التوونس األرضووي )اطروحووة دكتوووراة غيوور منشووورة , 

 .1(, ص2008جامعة بابل , كلية التربية الرياضية , 
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الرياضية جامعة بابل وكذلك معرفة انتقال اثر التعلم من بعض مهارات الريشة 
 الطائرة إلى بعض مهارات التنس األرضي .

 استخدم الباحث المنهج التجريبي . منه  الدراسة :
وقد قسمت عينة الدراسة إلى خمس مجاميع أربع مجاميع تجريبية  عينة الدراسة :

( طالب , وقد 12( طالب وقسمت كل مجموعة )60وواحدة ضابطة وكان عددها )
 تمت عملية التجانس بين مجاميع البحث لضبط متغيرات العمر والطول والوزن .

 استنتاجات الدراسة 
إن تداخل أساليب والتنفيذ المباشر والمؤجل والتعليم التقليدي لها تأثير ايجابي  -1

 طائرة واالحتفاظ بها.في اكتساب القدرة المهارات لدقة أداء مهارات الريشة ال
ظهور نسب تطور متساوية بين المجاميع في القدرة المهارات كدقة أداء  -2

 مهارات الريشة .
 هناك نسب انتقال ايجابي من مهارات الريشة إلى مهارات التنس . -3

 
 الدراسات السابهة  مناقشة
في ضوء استعراض الدراسات يتضح إن هناك أوجه تشابه واختالف بين        

 راسات السابقة والحالية وفي جوانب عدة منها الد
 األهداف  -1

وفق منهج تعليمي ذات أهداف  علىإن جميع الدراسات كان هدفها تعليميًا        
تعليمة وبأساليب مشابهة األهداف الدراسة الحالية لكن دراسة إيمان كان هدفها تدريبًا 

. 
 عينة البحث  -2

تشابهه  إذعلى عينة من تالميذ المعاهد الخواص  أجريت دراسة إيمان وسهير       
كذلك فرق المرحلة العمرية و مع عينة الدراسة الحالية وبنفس التصنيف ولكن اختلفه ب

أجريت على تالميذ وطالب أسوياء وبمراحل  اختلفت مع الدراسات األخرى التي
 دراسية مختلفة من مدراس وكليات مختلفة .

 أدوات البحث  -3
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خدمت الدراسات السابقة االختبارات المهارية والتقويم في قياس األداء است       
اختبارات  عنالحالية فضاًل  ةلدارساتشابه مع اختبارات التقويم لألداء مع  إذالمهاري 

لمعرفة  استخدمت اختبارات بدنية ووظيفية إذمع دراسة إيمان  تاالنجاز ولكن اختلف
 مدى التطور للمتغيرات في االنجاز .

 تصميم البحث  -4
تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بدء تجربة البحث في        

استخدم كل من ) إيمان وسهير ومنذر ( ذات التصميم للمجموعة  إذالتصميم البحثي 
 إذفي المرحلة الثانية من التعلم مع كل من دراسة ) مجيد وبالل ( تختلفاالواحدة و 

الدراسة مع دراسة  تميم ذو المجاميع المتكافئة الثالثة وكذلك اختلفاستخدما التص
 استخدم التصميم ذو الخمس مجاميع . إذ)مازن ( 

                                  األسلوب التعليمي -5
اقتصرت الدراسات السابقة باستخدام أسلوب التعلم التنافسي المقارن        

ق نمط ) التعليم معًا ( في حين إن الدراسة الحالية وفعلى والجماعي والتعاوني 
استخدمت نفس األساليب ) المقارن والجماعي وفق نمط تعلم األقران ( وكذلك 

كان  إذاستخدام احد أساليب جدولة التمرين)التمرين البطيء(  بوساطةمعها  تاختلف
ن وسهير مع دراسة )إيما هًا مع دراسة )مازن( وكذلك اختلفتهذا األسلوب مشاب

 ق وأدوات مساعدة مختلفة .ائأساليب وطر  اكونهم استخدمو لومنذر( 
 الوسائل اإلحصائية -6

          اتفقت الدراسات السابقة والحالية لمعالجتها اإلحصائية باستخدام اختبار        
( للعينات غير المرتبطة المتساوية في حين ت( للعينات المرتبطة واختبار )ت)

واالنجاز كذلك اختلفت الدراسات السابقة االداء اسة الحالية باختبار تقويم اختلفت الدر 
 ( . L . s . d( واختبار اقل فرق معنوي )Fباستخدامها اختبار )

 الفعالية  -7
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة دراسة ) منذر حسين ( باعتبارها        

( باعتبارها احد فعاليات العاب القوى وكونها  نفس الفعالية وكذلك مع دراسة ) إيمان
 إحدى األلعاب الفردية .
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اطالع الباحث على الدراسات المشابهة التي كانت قليلة جدًا في  بوساطةو        
احد فعاليات رياضة المشي ومطبقة على عينة من األسوياء فأن دراسة الباحث التي 

عاقة العقلية واالهتمام بهذه إلى وضع أساليب تعليمية خاصة لذوي اإل هدفت
 الشريحة من المجتمع تعد دراسة جديدة .

فكرة عن كيفية  عرض هذه الدراسات أن تكون لديه بوساطةوتمكن الباحث        
التمرينات التعليمية لرياضه المشي واستخدام  بوساطةألساليب وتطبيقها اوضع هذه 

ر مشي رياضي فضاًل عن وسائل مت 100اختبارات تقويم األداء واالنجاز لفعالية 
ية لتلك الدراسات اإلحصائية المناسبة الستخراج النتائج واالستفادة من الدراسة النظر 

الخاص بالتمارين التعليمة لفئة المعاقين عقليًا يعد جديدًا ,وان هذه األساليب الخاصة 
ع المدني للمعاهد الخاصة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية ومعاهد منظمات المجتم

 في تعليم إحدى فعاليات رياضة المشي .
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية  منهجية البحث وا 

 : منهج البحث 3-1
إن طبيعة المشكلة المراد دراستها تحدد منهجية البحث ، والمنهج )) هوو الطريةوة      

وعلوووإ هووواا اسسوووا  اسوووت د    1)ا الفووورد حتوووإ ي ووو  إلوووإ هووود  معوووين   هوووالتووون ينتهج
ال تبوووار الةبلووون والبعووود  للمرحلوووة الباحوووث الت ووومي  التجريبووون للمجموعوووة الواحووود  ا  ا

اسولووووإ واو المجموووووعتين التجووووريبيتين ولب تبووووارين الةبلوووون والبعوووود  للمرحلووووة ال انيوووووة 
 لطبيعة المشكلة . ه  لمبئمت

 : عينة البحث 3-2
البحث بالطريةة العمدية التن )) يت  ا تيارهوا ا تيواراح حوراح علوإ  مجتمعت  ا تيار      

وتألفووول العينوووة مووون   2)الدراسوووة التووون يةوووو  بهوووا الباحوووث   غووورا  أأسوووا  أنهوووا تحةووو  
مووا  المرحلووة اس يوور  موون الدراسووة وال ووريجين حوودي اح التووابع إلووإ و ار  تبميووا معهوود اآ

لمنظموال المجتموع الموودنن ة وتبميووا المعهود الووطنن التووابع العمو  والشونون االجتماعيو
ميووووا معاهوووود ) الرجووووا  والروابوووون واإلنسووووانية موووون او  اإلعايووووة العةليووووة والووووا  جمووووع تب

والةادسووية   التابعووة لووو ار  العمووو  والشوونون االجتماعيووة بدايوووة العطلووة ال وويفية لتكملوووة 
حسو  ب  درجوة و  70-68حياته  الدراسية والاين تراوحل نسبة الاكا  لوديه  موابين ) 

 سنة   . 21 -16) نسنوال   وبعمر  من 9)  ما ييد فن سجبته  وبعمر عةلن 
  تلميووااح اا توو  اسووتبعاد 40  تلميووااح موون المجتمووع اس وو  البووال  )20عوودد العينووة ) وبلوو 

  تبميوا 10و)والوبع  مونه  متعلموين بالوحودال التعليميوة   تبميا لعد  الت امه  10)
 ووووو  و عووووووا عشووووووائياح الوووووإ   تبميوووووا . 5مووووون التجوووووربتين االسوووووتطبعيتين لكووووو  تجربوووووة)

  تلميوااح فون المرحلوة اسولوإ  و  و عووا 20لدراسوة )وكانول عينوة ا يبيتينمجموعتين تجر 
 عينوووووة  تبميوووووا 10متكافئوووووة بالمرحلوووووة ال انيوووووة و) ةعشووووووائياح إلوووووإ مجمووووووعتين تجريبيووووو

  تبميووا وبهوواا كانوول نسووبة عينووة الدراسووة فوون 5سووتطبعية )ااسووتطبعية لكوو  تجربووة 
                                                 

: ) عموان دار الفكور للنشور والتو يوع ،  1، ط المنااج  الماارارف  ال التربياة الريا ايةأكر   كن  طايبه ؛   1)
 19  ص  1997

 116  ص  1998: ) عمان ، دار النشر والتو يع ،  (؛ البحث الالملاويان عييدان ) وآ رون   2)
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ن مشوووو متوووور 100%  وتلةوووول العينووووة معلومووووال عوووون فعاليووووة ) 50المجتمووووع اس وووو  )
 *رياضن 

ويوووود تموووول عمليووووة تجووووان  افووووراد عينووووة البحووووث عوووون طريوووو  احتسووووا  معاموووو  االلتوووووا  
 .  1وكما مبين فن الجدو  )لمتغيرال )الطو  والو ن  

تسووت د  المجموعووة التجريبيووة اسولووإ أسوولو  التنوواف  المةووارن والمجموعووة التجريبيووة  إا
 .ست دمل أسلو  التناف  الجماعن اال انية 

 

 : ل المستخدمة في البحثالوسائ 3-3
 :  وسائل جمع المالومات 3-3-1
 . INTERNET )شبكة المعلومال الدولية ) -1
 الم ادر العربية واسجنبية .-2
 اال تبارال والةيا  .-3
 الت وير الفديو  لب تبارال الةبلية والبعدية لتةوي  نتائج البحث . -4
   .3المةاببل الش  ية الملح  ) -5
   .2لعم  المساعد الملح  )فري  ا -6
أسما  اسساتا  المةومين الاين يوموا أدا  التبميا فن اال تبار الةبلن والبعد  الملحو       -7

(3.   
استمار  تسجي  البيانال لتةووي  اال تبوارال الةبليوة والبعديوة لوودا  وتحسوين  مون اسدا   -8

   .4متر مشن رياضن الملح  ) 100
   .6نة لغر  تحديد اال تبار المناس  لتةوي  االدا  الملح  )استمار  استبا -9

فون تعلو  اسدا  وييوا   مون اسدا   ةاستمار  استبانه لغر  تحديد التمرينوال المناسوب -10
   .5الملح  )

 
 األجهزف 3-3-2

 استعم  الباحث فن إجرا ال البحث اسجه   اآتية :
 .   يابانن ال نع Pentium 4جها  حاسو  )  -1

                                                 

   كما فن الوحدال التعليمية 9انظر الملح  )  * 
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 .   يابانن ال نع Sony 990اله ت وير فيديو نوع )  -2

 حاسبة الكترونية يدوية نوع ) كاسيو   يابانن ال نع . -3

   يابانن ال نع .3ساعة توييل نوع كاسيو عدد ) -4
 األدوات  3-3-3

 ساحة نظامية أو ملع  أو مجا  مبلط باإلسفلل أو االسمنل . -1
   .20كرال بحج  واحد وألوان م تلفة عدد )  -2

  .ألواح 10متر والعدد 2ن بأطوا  وألوان م تلفة وألواح  ش  بطو  ع  -3

 شريط ييا  من الةماش الكتان . -4

 متر مربع . 1x1يطع إسفنج بحج  واحد  -5

 . 6متر عدد  25حبا  يطنية بطو   -6

 متر .  50متر ،  30متر ،  25أشرطة ال ةة ملونة بطو   -7

 جب  أو  ب  ) بوية   ابي  . -8

 . CDة أيراص لي ري -9

   .1 افر  عدد ) -10
 

 إجراءات البحث اإلدارية    3-4
اعتمد الباحوث اإلجورا ال الرسومية النجوا  التجربوة علوإ معاهود اإلعايوة العةليوة       

التابعة لو ار  العم  والشنون االجتماعية ومنظمال المجتمع المودنن اإلنسوانية بعود إن 
بعوووة فووون و ار  العمووو  ايال العمووو  المتبحسووو  سووويتووو  استح وووا  الموافةوووال اس وووولية 

والشنون االجتماعية وتكللول بموافةوة السويد و يور العمو  والشونون االجتماعيوة كموا فون 
افة فضوبح ر ومعاهود اإلعايوة العةليوة فون بغوداد ال ن  علإ إجرا  التجربة ف7الملح  )

عووون المعهووود الووووطنن التوووابع لمنظموووال المجتموووع المووودنن اإلنسوووانن بعووودها يوووا  الباحوووث 
لشوورح إبعووواد   والوو  3مةوواببل الش  ووية لوسووواتا  الم ت ووين الملحوو  )بعوودد موون ال

  وتوو  2بعوودها اجتموع أعضوا  فريو  العموو  المسواعد الملحو  ) الدراسوة والغور  منهوا 
بوسواطة تطبيو  عمليوة الوتعل  االتفا  معه  علإ أس  العم  وضرور  إنجاح التجربوة 

الف وو  انتهووا  موعوود عين موون أسووبو  ويبوو مويووع العموو  ان توو  تحديوود  ، بعوودبالمسوواعد  
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للمعاهوود طلوو  عنوواوين التبميووا بالتعوواون مووع إدار  معهوود  الدراسوون موون الوودوا  الرسوومن
ر و اآمووووا  والرجووووا  والمعهوووود الوووووطنن واتحوووواد االولمبيوووواد ال وووواص العرايوووون وأوليووووا  أموووو

التبميووووا والباحووووث سجوووو  حضووووور التبميووووا  ووووب  العطلووووة ال وووويفية موووون اجوووو  تكملووووة 
احهوووا  وووب  أيوووا  العطلوووة ال ووويفية فووون ملعووو  نووواد  ال وووناعة الرياضووون التجربوووة ونج

فضوبح عون تبميوا المعهوود الووطنن الوا  كوان فوون دوا  مسوتمر  وب  العطلوة ال وويفية 
وفضوبح عون التعوور  علويه  وتوديي  أضووابيره  ال ا وة للتأكود موون الفحو وال الطبيووة 

 ها .وال ريجين من هال ا ة به  وتسجيله  فن المعاهد الماكور 
 
 :إجراءات البحث الميدانية    3-5
 االختبارات والقياسات المستاملة  ل البحثتحديد  3-5-1

ية د باال تبار ) ييا  يدر  الفرد علإ أدا  عمو  معوين وفو  ضووابط و وي         
العينووة علووإ اسووت دا  يووانون هوواه الفعاليووة إلفووراد ويعتموود تةوووي  اسدا    1)علميووة دييةووة  

فووون االولمبيووواد ال ووواص فووون تةووووي  اسدا  الفنووون لهووو  ، والتةووووي  فووون اال ال  و وووية 
مراح  التعلي  اسولإ يعتمد علإ المبحظة إلفراد العينة عند أدائه  المسافة المرشوحة 
من يب  ال برا  ويترك  بشك   اص علإ حركال الجسو  المسواهمة فون أدا  الفعاليوة 

ركووة حركووة الجوواع وحركووة الوورأ  وحوحركووة الوواراعين و وحركووة الووور  كحركووة الوورجلين 
و  المبحظووة ب ووور  دييةووة يجوو  تحليوو  كوو  ةوو  ولكوون تالجسوو  ككوو  )الحركووة التوافةيووة

حركوة مون حركووال الجسو  أسساسويه تحلوويبح دييةواح يبوو  تةويمهوا ويوت  تحليلهووا أيضواح بعوود 
  2)مبحظة اسدا  لتحديد مةدار التطور الا  حدث لها.

وي  المبنووون علوووإ المبحظوووة والوووا  يةوووي  التطوووور الحركووون ويعووود المةيوووا  دييةووواح للتةووو
 لحركال أج ا  الجس  المساهمة  ب  المراح  ال ا ة بالتطور الحركن للمهارال 

                                                 

   2001: )عموان ، دار المنواهج للنشور والتو يوع ،  1، ط أرول البحث الالمل ومناججاهوجيه محجو  ؛   1)
 201ص 

: )الةوواهر  ، دار  مقدمااة  اال التقااويل  اال التربيااة الريا اايةمحموود ن وور الوودين حنووون وكمووا  عبوود الحميوود ؛   2)
 174  ص 1994ربن ، الفكر الع
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لاا تو    1) الحركية وهن ) المرحلة االبتدائية ، المرحلة اسولية ، والمرحلة النضج  
ال بوورا  الوواين  جموعووة موونعرضووها علووإ مبوساطةالتحةوو  موون مبئمووة اال تبووارال 

نده إلوووإ يوووانون الووودورال االولمبيوووة تأنهوووا يمكووون انجا هوووا فضوووبح عووون أنهوووا مسووو أكووودوا
 اإلدا  مشوووون رياضوووون لتةوووووي متوووور  . 25ال ا ووووة بالمعووووايين عةليوووواح هوووون ا تبووووار )

ديووة إلووإ  اجوو  الو ووو   متوور رياضوون النجووا   موون اسدا  وموون  100وا تبووار )
متوور   مشوون رياضوون إلووإ  ووبث مسوووافال  100، توو  تةسووي  ا تبووار )و موون اسدا 

متووور واعتبووورل بدايوووة المسوووافة لفعاليوووة  15المسوووافة اسولوووإ  *حسووو  رأ  ال بووورا :ب
 متر المرحلة اسولإ100

 متر المرحلة ال انية 100متر واعتبرل وسط المسافة لفعالية  50المسافة ال انية 
كليووووة المرحلووووة ال ال ووووة متوووور واعتبوووورل نهايووووة المسووووافة لفعاليووووة ال 100المسووووافة ال ال ووووة 

  100الو
 21/5/2008يوووا  الباحوووث بوعطوووا  وحووودتين تعوووريفيتين فووون يوووو  اسربعوووا  الم ووواد  

سجووو  ا وووا الفكووور  وال وووور  عووون الةوووانون هووواه الفعاليوووة  22/5/2008ويوووو  ال موووي  
)عوود  ان نووا  الركبووة عنوود   191الموواد  )رياضووة المشوون الوودولن لةووانون الالمسووجلة فوون 

كعووو  ا نوووا  المرجحوووة االماميوووة ، وعووود  طيوووران الووورجلين عووون االر ، النووو و  علوووإ ال
علوووإ تبميوووا العينوووة ومعلموووته  وعووود  المبالغوووة فووون رفوووع االكتوووا  عاليووواح عنووود المشووون ، 

تموول هوواه الوحوودال فوون  إاوفريوو  العموو  المسوواعد موون اجوو  تعلوويمه  اسدا  ال ووحي  
عووون لهووونال  ار يووواد ال ووواص الملعووو  كليوووة التربيوووة الرياضوووية بالتعووواون موووع اتحووواد االولمب

 واالنضما  لفعالياته المنظمة .  هالتبميا سج  ا تبار 
 
 

          لفنلاختبار تقويل األداء ا 3-5-1-1
تةووووي  اسدا  الفنوووون لحركوووال أجوووو ا  الجسووو  لمسووووافة الغااارن مااااا االختبااااار :        

       متر 25)
                                                 

 .174، ص  مردر سابقمحمد ن ر الدين حنون وكما  عبد الحميد ؛   1)
   3أسما  اسساتا  ال برا  والم ت ين الملح  )    *
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متووور  وشووريط ال ووو   25) ارتوووان أو ار  مبلطووة لمسووافةتمجووا   زمااة :ل األدوات ال
ابوووي  أو  وووط ابوووي  مووون الجوووب  ، سووواعة توييووول ،  وووافره ، حكوووا  تةووووي  اسدا  ، 

 . كأميره فيديوية لت وير اسدا 
وضوع الم تبور وهوو وايو   لو   وط البدايوة  و   بوسواطة تبوار االتو   ورف األداء :

إلوووإ إن  متووور   25يعطووون اإلشوووار  اللفظيوووة ) تهيوووأ    ووو   وووافر  بووود  المشووون لمسوووافة )
تو   تةووي  اسدا  لجميوع حركوال أجو ا  الجسو  المسواهمة فون  إاي   إلإ  ط النهايوة 

لتسووجي   )* تنفيووا فعاليووة المشوون حسوو  المسووافة المحوودد  موون يبوو  ال بوورا  ) الحكووا    
   .  10اس طا  لكن تحس  من الدرجة النهاية. كما فن الشك  )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل )
 متر وحسب حركات أجزاء الجسم 25يم األداء الفني لفعالية المشي لمسافة يبين اختبار تقو

 
 

   ت  احتسا  الدرجال بما يأتن التسجيل :
 10حيحة وبوووأدا  فنووون  وووحي  ) إعطوووا  كووو  حركوووة مووون حركوووال أجووو ا   الجسووو  ال ووو

وهوون أعلووإ درجووة بعوود إعطووا  الم تبوور لكوو   بيوور يعطوون درجتووه علووإ انفووراد   درجووال
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اسدا  حسووو  حركووال أجوو ا  الجسووو   متووور    وو  تةوووي 25ن لمسووافة ) محوواولتين بالمشوو
           الووووواراعين ، الجووووواع ، الووووورأ  ، الجسووووو  ككووووو   ،المسووووواهمة ) حركوووووة الووووورجلين ، الوووووور 

 و   وتحسو  اال طوا  مون درجتوه الكليوة   مشون رياضونمتور 25) التوافةية   لمسوافة  )
كووان عوودده   مسووة مةووومين تجمووع  الوواينال بوورا  المةووومين ) الحكووا     تجمووع درجووال

موون وتةسوو  علووإ عوودده  للح ووو  علووإ الوسووط الحسووابن للدرجووة لكوو  حركووة الوودرجال 
 .وت  تةوي  االدا  من  ب  مشاهدته لت وير الفديو حركال اج ا  الجس 

 
 متر ( مشل ريا ل  100اختبار زما أداء  االية )  3-5-1-2
 الويو  . ييا   من اسدا  منالغرن ما االختبار :  

متووووور   وشوووووريط  100أو ار  مبلطوووووة لمسوووووافة )   ارتوووووانمجوووووا  األدوات اللزماااااة : 
 ال ووو  ابوووي  او  وووط جوووب  ، سووواعة توييووول ،  وووافر  ، حكوووا  ) مطلووو  ، منيووول  

 . كاميرا فديوية لت وير االدا 
وضووع الم تبوور وهووو وايوو   لوو   ووط البدايووة  وو  بوساطةتوو  اال تبووار ورااف األداء : 
متوور   إلووإ إن ي وو  100للفظيووة ) تهيووأ    وو   ووافر  البوود  لمسووافة ) يعطوون اإلشووار  ا
إن يجتووا   ووط النهايووة وتوو  تو يووع  عنوود البوود  الووإتشووغي  السوواعة مووع إلووإ  ووط النهايووة 

متور  المرحلوة اسولووإ  15بوين المسوافال المةسومة مون يبو  ال بورا  ) نيالميةواتي الحكوا 
متور  المرحلوة ال ال وة  100المسوافة و) متر  المرحلة ال انية وسط 50بداية المسافة و)

. كمووا فوون الشووك    1)نهايووة المسووافة لتسووجي  اس طووا  لكوون تحسوو  موون الدرجووة النهائيووة
(11  . 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 64، ص2003 -2002( القوانين الرسمية لرياضات االولمبياد الخاص الصيفية 1)
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  10شك  )
متر  15متر مشل ريا ل مقسمة على ثلثة مراحل  100يبيا اختبار زما االداء لفاالية 

 متر 100متر و 50و
 

متوور   100الوو من الووا  اسووتغريه الم تبوور فوون يطووع المسووافة ) توو  تسووجي التسااجيل : 
متوووور  بدايووووة المسووووافة والمرحلووووة ال انيووووة 15مةسوووومة علووووإ المسووووافال المرحلووووة اسولووووإ )

 1/10متور  نهايوة المسوافة إلوإ ايور   100متر  وسط المسافة والمرحلة ال ال ة )50)
 .المسج  و  تيينالحكا  الميةا إلإ  ط النهاية من يب  انية من  ط البداية 

 
 التجربتاا االستطلعيتاا 3-5-2

أوليوة يةوو  بهوا الباحوث  ةالتجربة االستطبعية ) وهون عبوار  عون دراسوة تجريبيو       
 (1)علوووإ عينوووة  وووغير  يبووو  يياموووة ببح وووه بهووود  ا تيوووار أسوووالي  البحوووث و أدواتوووه   

 تن : هاا المفهو  ت  إجرا  تجربتين استطبعيتين علإ النحو اس بوساطةو 
 
 التجربة االستطلعية األولى : 3-5-2-1
االسووتطبعية اسولووإ سجوو  الح ووو  علووإ نتووائج  يووا  الباحووث بوووجرا  التجربووة       

سووليمة تسوواعد الباحووث عنوود إجوورا  التجربووة الرئيسووة علووإ مجموعووة موون تبميووا المرحلووة 
ال تبووار اسو    ا  تبميووا إلجوورا5اس يوور  موون معاهوود اإلعايووة العةليووة والبووال  عوودده  )
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فوووون يووووو  اال نووووين  وجوووورلمتوووور   25اسدا  لفعاليووووة المشوووون لمسووووافة )ال وووواص بتةوووووي  
أدا   احا سجوو  معرفووة كيفيووة تنفيوواالسوواعة العاشوور   ووب 2008/  5/  26الم وواد  

متووووور  وسجووووو  معرفوووووة جميوووووع المتطلبوووووال  100متووووور  و )  25و مووووون اسدا  لمسوووووافة )
ناسوووو  للت وووووير م   والمكووووان الوظوووور  الجووووو و موووون ال ا ووووة باال تبووووار موووون )مكووووان

وكال  لتدري  فري  العم  المساعد والتعور  علوإ  المعويوال التون يود تواجوه الباحوث 
  نا  تنفيا التجربة الرئيسة. فن أ
 
 التجربة االستطلعية الثانية :  3-5-2-2

من اج  الح و  علإ نتائج دييةوه تنفيوا التمرينوال المناسوبة فون تعلو  الفعاليوة        
/  5/  29اجووووور  الباحوووووث التجربوووووة االسوووووتطبعية ال انيوووووة يوووووو  ال موووووي  الم ووووواد  

  تبميووووا آ وووورين موووون نفوووو  الشووووريحة موووون 5السوووواعة العاشوووور   ووووباحا علووووإ ) 2008
مرينووال المبئمووة والتوون تحموو  نسووبة ار التيووالمعووايين عةليووا موون الت ووني  البسوويط ال ت

سجووو  مواكبوووة العمووو  فووون تعلوووي  عينوووة البحوووث اس ووولية بعووود إبعووواد  من فضوووة وووعوبة 
 التبميا الاين تمل عليه  التجربة ال ا ة من التمرينال .

 )المرحلة االولى(االختبار القبلل  3- 3-5
باحا اال تبوار الساعة العاشر   و 2008/  6/  1ت  فن يو  اسحد الم اد         

 اح متور  مشوي 25ال تبوار مسوافة ) اح   تلميوا20الةبلن إلفراد عينة البحث البوال  عودده  )
لتةوي  اسدا  لتبميا معهود اآموا  وتبميوا معهود الرجوا  والروابون والةادسوية المسوجلين 

ن فووون مكوووان تواجووود ن  وووب  العطلوووة ال ووويفية والمتواجوووديضووومن موووب  المعهووود الووووطن
مبيوواد ال وواص فوون ملعوو  كليووة التربيووة الرياضووية فوون الجادريووة ، والوو  عوون اتحوواد االول

طري  الت وير الفديو  وبعد تامين جميع متطلبال إجرا  اال تبوار ييود البحوث وأنجو  
 الباحث . م  المساعد وبأشرا  مباشر من العم  من فري  الع

 
 ج التاليمل :االمنه 3-5-4

 2008/  6/  2ن يوووووو  اال نوووووين الم ووووواد  بووووودا العمووووو  بالتجربوووووة الرئيسوووووة فووووو       
ج تعليمون مون التمرينوال التعليميوة التون االساعة العاشر   وباحا بعود إن تو  إعوداد منهو
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 اح متووور  مشوووي 100  لوووتعل  اسدا  الفنووون لفعاليوووة ) 8ج الملحووو  )  اكانووول أسوووا  المنهووو
 االطووبع علووإ ك يوور موون الم ووادر بوسوواطةوالتوون أعوودل و وويغل مفرداتهووا  اح رياضووي

الباحووث وتوو  اسووت دامها فوون  لووإ مجموعووة أ وورع توو  تعووديلها موونالعلميووة والح ووو  ع
وحوود   أو البوود  بتطبيةهووا موون توو   إاج التعليموون اأدوال مسوواعد  وبوودونها ضوومن المنهوو

ن وحوووود  يوبعوووود موووورور إحوووودع وعشوووور  اح   تلميووووا20عينووووة كاملووووة ولعوووودد )التعليميووووة علووووإ 
احوود أسووالي  الووتعل  والمناسوو   د  الووا  يعووالتموورين البطوون بوسوواطةتعليميووة توو  تعليمهووا 

ج ا،  وووو  بعوووودها توووو  تكملووووة المنهوووو للمرحلووووة االولووووإ لتعلووووي  هوووواه الشووووريحة موووون المجتمووووع
التمرينوال بأسولوبن التنواف  المةوارن وأسولو  التنواف  الجمواعن بعود  بوساطةالتعليمن 

جمووعتين  و  تةسي  إفراد العينة إلإ مجمووعتين بطريةوة الةرعوة لتحديود تسلسو  أريوا  الم
كووووووان ن ووووووي   إاتو يووووووع اسسووووووالي  بطريةووووووة الةرعووووووة علووووووإ المجموووووووعتين التجووووووريبيتين 

 هفيوووو ينالمجموعوووة اسولووووإ أسووولو  التنوووواف  المةووووارن لتبميوووا المعهوووود الووووطنن المسووووجل
تبميا معهد الرجا  والروابن والةادسية  وب  العطلوة ال ويفية والمجموعوة ال انيوة كوان 

  وحووود  21تووو  تطبيووو  ) إامووواعن لتبميوووا معهووود اآموووا  ن ووويبها أسووولو  التنووواف  الج
أ وووب  المجمووووع الكلووون للوحووودال التعليميوووة  إاللمرحلوووة ال انيوووة تعليميوووة لكووو  مجموعوووة 

  وحوود  تعليميووة 21عوون المرحلووة اسولووإ التوون طبوو  بهووا )   وحوود  تعليميووة فضووبح 42)
 بالتمرين البطن  .

يبوووو  تنفيووووا التطبيةيووووة التعليميووووة وعموووو  الباحووووث علووووإ تعوووودي  بعوووو  التمرينووووال        
التوون تحتوواج إلووإ بعوو  التعوودي  وتسووهيلها لتووتب   مووع العموور العةلوون والةابليووة التجربووة و 

واعتمود أيضوا فون إ نوا   ب  التجربة االستطبعية البدنية والعةلية إلفراد عينة البحث 
ل السوهلة إلوإ تنفيا المنهج علوإ مبودأ التودرج فون تعلوي  إفوراد عينوة البحوث مون التمرينوا

ال ووعبة بمسوواعد  فريوو  العموو  وبمووا إن إفووراد عينووة البحووث هوو  موون التبميووا المعووايين 
عةليوووا والمشووو ص لوووديه  أنهووو  يعوووانون مووون ضوووع  فووون التركيووو  واالنتبووواه وديوووة اسدا  

تنفيووا الوحوودال التعليميووة علووإ   والتوووا ن والتوافوو  والمرونووة لووال  ركوو  الباحووث فوون ا نووا
مطبةواح فه أفض  طريةة للو و  إلإ التعل  اسم   لتبميا هواه الفئوة مبدأ التكرار بو 

التبميوووا مووون ترسووويت تعلووو  التموووارين  نالتكووورار ليوووتمك بوسووواطة عمليوووة الوووتعل  بالمسووواعد 
التكورار بالمسواعد  مون  أو وال إلإ أدا  فنن وتحسين  من أدا  الفعالية ، كما إن مبد
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كة جميووع إفوراد العينووة بالتمرينوال التطبيةيووة مشوار  نيبو  فريوو  العمو  المسوواعد يسواه  فوو
 ووب   موون الوحوود  التعليميووة الواحوود  ، كمووا اسووت د  الباحووث   التعليميووة سك وور موون موور 

ه  بالعمووو  ....... ك يووور مووون أسوووالي  التع يووو  والتحفيووو  للتبميوووا عنووود إجوووادته  وتةووودم
  اح  التشجيع بالكلمال المدي  الشفافة عند تنفيا التمرينال .و 
السوواعة العاشوور   2008/  9/  7ج يووو  اسحوود الم وواد  اوانتهووإ تنفيووا المنهوو       

و مسوووة وأربعوووون دييةوووة  وووباحا للمجموعوووة اسولوووإ التووون اسوووت دمل أسووولو  التنووواف  
وأربعوووون دييةوووة مووون نفووو  اليوووو  للمجموعوووة  ةة الحاديوووة عشووور و مسووواعالسوووو ،المةوووارن 

  15عن واسووووتغر  تنفيووووا الموووونهج )ال انيووووة التوووون اسووووت دمل اسسوووولو  التنافسوووون الجمووووا
  وحودال تعليميوة 3بوايوع ) ة  وحود  تعليميو63لتكون عدد الوحودال التعليميوة ) اح أسبوع

  دييةووه حسوو  توييتووال 45لكوو  مجموعووة وبوو من يوودر  ) للموورحلتين فوون اسسووبوع الواحوود
در  التربيووة الرياضووية لمعاهوود المعووايين عةليووا وكوو  وحوود  تعليميووة مةسوومة علووإ النحووو 

 . 1  والجدو  )12الشك  )فن التالن كما مبين 
 الحضور                                                   

 االحما  العا       ووووووو   دقائق القسل التح يري 10
 االحما  ال اص                                              
 ديائ  للج   النظر  10                                          

 دقيقه القسل الرئيسل  30

 دييةة للج   التطبيةن 20                                         
 دقائق للقسل الختامل 5
 

 تموارين فون الوحود  4تمورين تو  اسوت دامها بوايوع )  35ج علوإ )اواحتوع المنه       
فوون تكوورارال   5-4)لتموورين بوايووع الواحوود  موون المرحلووة اسولووإ وتوو  تكوورار ا ةالتعليميوو

المرحلة اسولإ عند است دا  التمورين البطون  وبعودها ا وا يت واعد اسدا  نحوو التةود  
فون لسوهولة ادا ه   تكرارال للتمرين الواحد 6-4 اد عدد التكرارال وأ ب  بوايع ) مام
مهموووة اسوووتندل  إاحلوووة ال انيوووة عنووود اسوووت دا  أسووولو  التنووواف  المةوووارن والجمووواعن ر الم

تعلي  التبميا لكب المجمووعتين إلوإ فريو  العمو  المسواعد متمو ب بمعلموة مواد  التربيوة 
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الرياضية للمعهد الوطنن كونهوا أك ور  بور  وأك ور إيبواال لتعلوي  هواه الفعاليوة والوا  يوا  
الباحوث بت ودهوا بالمعلوموال الةانونيووة لهواه الفعاليوة مموا نجحوول فون تعليمهوا وبمسوواعد 

المساعد واإلشورا  المباشور مون يبو  الباحوث علوإ التبميوا  وب  تعلمهو   فري  العم 
فووون مبعووو  المعهووود الووووطنن وملعووو  نووواد  ال وووناعة الرياضووون وملعووو  كليوووة التربيوووة 

 الرياضية الوايعة فن مناط  الكراد  ومدينة ال در . 
 

 
 (11شكل )

 حدف التاليميةيبيا الدرجة البيانية والنسبة المئوية لكل جزء ما أجزاء الو   
 =   يانون النسبة المئوية

 أيسا  الوحد  التعليمية
 الزما خلل
الوحدف 
 التاليمية

 ( وحدف42الزما خلل )
 تاليمية للمجموعة األولى
 تمريا بطلء + مقارا

 ( وحدف42الزما خلل )
 تاليمية للمجموعة الثانية
 تمريا بطلء +جماعل

 الدرجة البيانية

الج   
 التحضير 

 الحضور
 اإلحما  العا 
 صاإلحما  ال ا

 / د 2
 / د 4
 / د 4

 / د 84
 / د 168
 / د 168

 / د 84
 / د 168
 / د 168

ْ16 
ْ32        ْ80 
ْ32 

 240ْ        80ْ / د 420 / د 420 / د 10 الةس  التعليمن الج   الرئيسن

 الجزء 

 الكل
 ×360 

22.2% 

11.1% 

22.2% 
44.4% 

22.2% 

44.4% 

11.1% 

22.2% 
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   1جدو  )
 ج التاليمل للمجموعة األولى والمجموعة الثانيةايبيا أقسال وأزمنة الوحدات التاليمية للمنه

 
 االختبار البادي : 3-5-5
 السوووواعة العاشوووور   ووووباحا بعوووود انتهووووا  2008/  7/ 20فوووون يووووو  اسحوووود الم وووواد    

  تلميواا ييود 20وتنفيا التجربوة ، تو  إجورا  اال تبوار ألبعود  إلفوراد عينوة البحوث لعودد )
متووور  والووو  عووون  25البحوووث لةيوووا  اسدا  الفنووون  لفعاليوووة المشووون الرياضووون لمسوووافة )

متوووور   100طريووو  الت وووووير الفيووووديو  وبعوووودها مباشوووور  تووو  اال تبووووار الةبلوووون لمسووووافة )
متور  بدايوة المسوافة  15متر  مةسمة المسوافة إلوإ ) 100النجا   من اسدا  لفعالية )

متوووور  نهايووووة  100متوووور  وسووووط المسووووافة المرحلووووة ال انيووووة و ) 50المرحلووووة اسولووووإ و )
 المسافة المرحلة ال ال ة أ   المسافة كاملة علإ جميع إفراد العينة .

وجووود  وللتاكوود موون تكووافن افووراد العينووة فوون مجموووعتن البحووث فوون المرحلووة ال انيووة وعوود  
تحي  فن تو يع المجموعتين حس  التسلسبل )االولإ وال انية   الج  البد  فون  وط 

للعينوال غيور المتنواظر  فون متغيورال الدراسوة  (t)شروع واحود ، اجورع الباحوث ا تبوار 
   :2وكانل النتائج كما فن الجدو  )

 
 
 
 (2جدول )

 تكا ؤل ل )ت( المحسوبة والجدوليةمتيبيا نتائ  األوساط الحسابية واإلنحرا ات المايارية وقي
  (100المجموعتيا التجريبيتيا  ل اإلختبارات القبلية لتقويل اإلداء الفنل وزما إداء)

 

 المتغيرات

درجة 

القياس 

 د/ثا

 ن

 التنافس المقارن 

 ن

 التنافس الجماعي 
ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية 
 ع -+  س ع-+  س الدالة

 غيردال 1.734 0.143 0.617 4.61 10 0.913 4.56 10 د حركة الرجلين

 غيردال  0.049 0.978 3.87 10 0.852 3.850 10 د حركة الورك

     160ْ / د 840 / د 840 / د 20 الةس  التطبيةن

 40ْ       40ْ / د 210 / د 240 / د 5 الج   ال تامن
 360ْ   360ْ / د 1920 / د 1920  المجموع
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 غيردال  0.023 1.161 4.66 10 0.745 4.67 10 د حركة الذراعين

 غيردال  0.161 1.155 4.34 10 0.741 4.41 10 د حركة الجذع

 غيردال  0.232 1.206 4.3 10 0.632 4.2 10 د حركة الرأس 

حركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الجسم)التوافقية(
 د

10 4.53 0.603 10 4.52 0.795 0.032 
 غيردال 

( 15زمةةةةةةةةن أداء )

 متر
 ثا

10 8.535 0.478 10 8.331 0.316 1.125 
 غيردال 

( 50زمةةةةةةةةن أداء )

 متر
 ثا

10 24.76 1.228 10 24.5 1.517 0.415 
 غيردال 

زمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 (متر100أداء)
 ثا

10 49.1 1.926 10 48.73 3.178 0.317 
 غيردال 

ممااا رهاار  ااروق لات داللااة  ياار  (0.05(    مسااتوا الداللااة ) 18= )2-(   درجااة الحريااة= ا20) ا = 
 مانوية مما يؤكد تكا ؤ ا راد المجموعتيا 

 
نتهوا  مون الالساعة العاشر   باحا بعد ا 2008/  9/  8وفن يو  اال نين الم اد  

بأسوولوبن التنوواف  المةووارن والتنوواف  الجموواعن    الووا  طبوو ج التعليمووناالتجربووة )المنهوو
توو  اال تبووار ألبعوود  للمرحلووة  إالبعوود  علووإ جميووع عينووة البحووث اتوو  إجوورا  اال تبووار و 

متوووور  النجووووا   موووون اسدا   100متوووور  لتةوووووي  اسدا  ومسووووافة ) 25ال انيووووة لمسووووافة )
 100و )متووور  المرحلوووة ال انيوووة   50متووور  المرحلوووة اسولوووإ و ) 15مةسووومة لمسوووافة )

 تحسووينمتوور  المرحلووة ال ال ووة أ  المسووافة كاملووة لمعرفووة موودع تةوود  التبميووا فوون تعلوو  و 
  . من فعالية هاه المسافال

 
 
 
 

 

 اختبار االحتفار : 3-5-6
يووا  الباحوووث بوووجرا  إضوووافن وهوووو إ تبووار اإلحتفووواظ كووووجرا  موون إجووورا ال البحوووث     

إلغنوا  لنتوائج اسطروحوة ، وتو  الو  فون العلمن فن التعل  الحركن و ياد  من الفائد  وا
االدا  و مووون ادا   ف   متووور لووون25لمسوووافة ).  2008\9\22يوووو  اس نوووين الم ووواد  

 متوور وبوونف  مووامعمو  فوون اال تبووار البعوود  لتسوووية االدا  فوون المرحلووة االولووإ 100)
 الج  معرفة نسبة االحتفاظ للتعل  .
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 الوسائل اإلحصائية    3-6

          باسووووت دا  الوسووووائ  اإلح ووووائية باسووووت دا  البرنووووامج اإلح ووووائن  يووووا  الباحووووث       
 (spss : لمعالجة بيانال البحث ويد است د  الباحث  - 
 الوسط الحسابن -1

     
 االنحرا  المعيار  -2

 
 

   .  للعينال غير المترابطة tا تبار )  -3

 
    

 .  للعينال المترابطة tا تبار )  -4

 

 .النسبة المئوية -5

 
 

 1)ا تبار االحتفاظ = النسيان  – تبار البعد  الار اإلحتفاظ. اإ تب -6
 

                                                 

  42  ص2002)الم در الساب  يعر   يون :  1)

س
-
 مج س=   

 ن            

س مج ع =  
2

  

 1-ن               

س()مج 
2

 

 ن

ست =  
-

س – 1
-

2  

ع         
2
2+ ع1 

2
 

  1-ن             

 

            مج ف     ت=    

)مج ف(–ن مج ف     
2

  

                     1-ن            

 الجزء

 الكل
 ×100 
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 الباب الرابع
  ومناقشتهاعرض النتائج 
 

بعد أن تم إجراء اإلختبارات القبلية  االبعدية  ىلةي ىياة  الباة  لةام البااة  ب عالجة       
، ا ي ةا اللتاقة   ةن الوةرال ال صةايه  يةه أهداف البا الاتائج إاصائيًا للتاصل الي 

اءات الباةةة  الجةةةداال ااسةةةل تسلسةةةل اإلختبةةةارات  ةةةر إجةةةر باسةةةا   يلةةةر ىةةةرل الاتةةةائج 
اتاليلها ، ا ن ثم  االش  ال عالجات اإلاصائي  الااردة  ر الجةداال ادى هةا بال صةادر 

 لتاضيح األسبال التر أدت اليها.
 
عرض نتائج إختبار تقويم اإلداء الفني القبلي والبعدي لحركات أجزاء الجسم  لعينة   4-1

 ومناقشتها :  يءالبحث بالتمرين البط
تبار تقويم اإلداء الفني القبلي والبعدي لحركات أجزاء الجسم  عرض نتائج إخ 4-1-1

 : ءبالتمرين البطي لعينة البحث
إختبار تقايم اإلداء الواةر القبلةر االبعةدح لار ةات أجةلاء الجسةم   اتائج يعرل الباا    

   :(3ا  ا  بين  ر الجدال ) ، رءالب  الت رينالتر أستخد ت لعيا  البا  
 (3جدول )

لعينة  المحسوبة والجدولية )ت( األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتيئج يبين نتا
 يءبالتمرين البطلتقويم اإلداء الفني  البحث في اإلختبارات القبلية والبعدية

 

 المتغيرات

درجة 

القياس 

 د/ثا

 ن

 االختبار القبلي

 ن

 االختبار البعدي

 ف هـ ف
ت 

 المحسوبة
 ع -+  س ع-+  س الدالة

 دال 20.23 0.175 3.560 0.759 4.585 20 0.412 1.0.25 20 د حركة الرجلين
 دال 12.76 0.237 3.035 1.023 3.785 20 0.344 0.750 20 د حركة الورك

 دال 18.68 0.185 3.465 0.949 4.665 20 0.376 1.200 20 د حركة الذراعين

 دال 13.86 0.247 3.425 0.945 4.375 20 0.359 0.950 20 د حركة الجذع

 دال 14.53 0.233 3.400 0.938 4.250 20 0.328 0.850 20 د حركة الرأس 

 حركةالجسم

 دال 22.138 0.146 3.250 0.687 4.525 20 0.255 1.275 20 د )التوافقية(

 1.729  ت الجدولية  = ( 0.05(    مستوى الداللة ) 19= )1-(   درجة الحرية= ن20) ن =        
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( يتبين أن ىيا  البا   ر ار   الرجلين  ةان اسة ها الاسةابر 3 ن  الاظ  الجدال )
، ا ةةةةر اإلختبةةةةار البعةةةةدح  (0.412)ااإلااةةةةراف ال عيةةةةارح  (1.025) ةةةةر اإلختبةةةةار القبلةةةةر 

، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  ( 0.759)ااإلااةةةراف ال عيةةةارح  (4.585)أصةةةبح اسةةة ها الاسةةةابر 
ت ال تراب ةة  للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةا

ىاةةد  سةةتا   (1.729)اهةةر أ بةةر  ةةن لي ةة  )ت( الجداليةة  االبال ةة   (20.23)االتةةر  ااةةت 
، اهةةةةعا يعاةةةةر اجةةةةاد  ةةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةةين اتةةةةائج ( 19)ادرجةةةة  اريةةةة   (0.05)دفلةةةة  

 البعدح . اإلختبارين القبلر االبعدح  ر ار   الرجلين الصالح اإلختبار
( ااإلااةةراف 0.75أ ةةا  ةةر ار ةة  الةةارط  ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةار القبلةةر )     

( ااإلااةةراف 3.78( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )0.344ال عيةةارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  1.023ال عيةةةارح )

( اهر أ بةر  ةن لي ة  )ت( 12.76ور  بين اإلختبارين االتر  اات )للتعرف ىلي دفل  ال
( ، اهةةعا يعاةةر 19( ادرجةة  اريةة  )0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.729الجداليةة  االبال ةة  )

اجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  الةارط الصةالح 
 اإلختبار البعدح .

( 1.200ين  ةةةةةان اسةةةةة ها الاسةةةةةابر  ةةةةةر اإلختبةةةةةار القبلةةةةةر )أ ةةةةةا  ةةةةةر ار ةةةةة  الةةةةةعراى     
( 4.665( ، ا ر اإلختبار البعدح أصةبح اسة ها الاسةابر )0.376ااإلااراف ال عيارح )
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات 0.949ااإلااةةراف ال عيةةارح )

( اهةر أ بةر  ةن 18.68ت )ال تراب   للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبةارين االتةر  ااة
( ، 19( ادرجةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةتا  دفلةةة  ) (1.729لي ةة  )ت( الجداليةةة  االبال ةة  )

اهةةةعا يعاةةةر اجةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةائيًا بةةةين اتةةةائج اإلختبةةةارين القبلةةةر االبعةةةدح  ةةةر ار ةةة  
 العراىين الصالح اإلختبار البعدح .

( ااإلااةراف 0.950تبةار القبلةر ) ان اسة ها الاسةابر  ةر اإلخ الجعع ار  أ ا  ر      
( ااإلااةراف 4.375( ، ا ر اإلختبار البعدح أصبح اسة ها الاسةابر )0.359ال عيارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  0.945ال عيةةةارح )

ت( ( اهر أ بةر  ةن لي ة  )13.86للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )
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( ، اهةةعا يعاةةر 19( ادرجةة  اريةة  )0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.729الجداليةة  االبال ةة  )
الصةةالح  الجةععاجةاد  ةر  دال أاصةائيًا بةةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةةدح  ةر ار ة  

 اإلختبار البعدح .
( ااإلااةراف 0.850 ةان اسة ها الاسةابر  ةر اإلختبةار القبلةر ) ار ة  الةرأ أ ا  ر     
( ااإلااةراف 4.250( ، ا ر اإلختبار البعدح أصبح اسة ها الاسةابر )0.328 عيارح )ال

( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  0.938ال عيةةةارح )
( اهر أ بةر  ةن لي ة  )ت( 14.53للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )

( ، اهةةعا يعاةةر 19( ادرجةة  اريةة  )0.05 سةةتا  دفلةة  ) ىاةةد (1.729الجداليةة  االبال ةة  )
الصةالح  الةرأ اجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  

 ةةةةان اسةةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر  ار ةةةة  الجسةةةةم   ةةةةل )التاا قيةةةة (اإلختبةةةةار البعةةةةدح .أ ةةةةا  ةةةةر 
اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح ( ، ا ةةر 0.255( ااإلااةةراف ال عيةةارح )1.275اإلختبةةار القبلةةر )

( ، ابعةةةةد اسةةةةال لي ةةةة  )ت( 0.687( ااإلااةةةةراف ال عيةةةةارح )4.525اسةةةة ها الاسةةةةابر )
بإسةتخدام لةااان )ت( للعياةات ال تراب ة  للتعةرف ىلةةي دفلة  الوةر  بةين اإلختبةارين االتةةر 

ىاةد  سةتا  دفلة   (1.729( اهر أ بر  ن لي   )ت( الجدالي  االبال   )22.138 اات )
( ، اهةةعا يعاةةر اجةةاد  ةةر  دال أاصةةائيًا بةةين اتةةائج اإلختبةةارين 19ادرجةة  اريةة  )( 0.05)

 الصالح اإلختبار البعدح . الجسم   ل )التاا قي (القبلر االبعدح  ر ار   
مناقشةةة نتةةائج إختبةةةار تقةةويم اإلداء الفنةةي القبلةةةي والبعةةدي لحركةةات أجةةةزاء  4-1-2

 الجسم  لعينة البحث بالتمرين البطيئ  :
لةةيم )ت( ال اسةةاب   ااةةت دالةة  ا   ةةر  األاسةةا  الاسةةابي  ( أن3بةةين  ةةن الجةةدال )تي     

لتقةةةةايم اإلداء الواةةةةر بةةةةالت رين   يةةةةح الار ةةةةات الخاصةةةة  بالجسةةةةم اأجلائةةةةهإاصةةةةائيًا  ةةةةر ج
الخاصةةة  بال شةةةر الب يةةةم   ةةةا يةةةدل ىلةةةي تاسةةةن أ ةةةراد ىياةةة  الباةةة   ةةةر هةةةع  الار ةةةات 

، ايعةلا البااة  علم الصةايح  ي ةا بعةد تب  لل  رال  أالي تساىد بأن ت ان أرضي   ااس
الةةعح تلقةةا  ال تعل ةةان  ةةن  اسةةلال الار ةة  الب يئةة  )الت ةةرين الب ةةرء(هةةعا التاسةةن إلةةي 
االت رياةات ال سةتخد    يةه التةر راىةي البااة   يةه  التصايف البسي  ال عالين ىقليًا عاح

اققةت لهةم التصةار التر  الصعاب  بالار ات الب يئ  التدرج  ر تعلي هم  ن السهال  الي
لوريةة  الع ةةل ال سةةاىد الورصةة  ال ا يةة  للتاجيةةه  الةةر للار ةة  إع ا ةةر الت ةةرين الب ةةرءاأل
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اتصةةةايح األخ ةةةاء  ضةةةاًل ىةةةن أى ةةةاء الورصةةة  لل تعل ةةةين  ةةةر التو يةةةر بال هةةةارة ا يويةةة  
ال صةةةااب  بالتاجيةةةه االتةةةر  ةةةان لهةةةا األثةةةر  ةةةر  اتاالت ةةةرار  ،ت بيقهةةةا بالشةةة ل ال  لةةةال

الةةةةي  وةةةةر ار ةةةة  الةةةةرجلين التةةةةر تعت ةةةةد  الاظةةةة  ار ةةةة  اإلسةةةةتااد  هةةةةع  الاتيجةةةة  . تاقيةةةة 
  ا يعةلا البااة   .ابالتاا    ح دل  التاجيه  ل ب رءداه ا بالتعالل اتاويع علط بش اا

هةةعا الةةةتعلم إلةةةي إسةةتخدام ال تعل ةةةين  ج اىةةة   ةةةن الت رياةةات عات الخصاصةةةي   ةةةر تعلةةةم 
،  الت ةرين الب ةرء باسةا  ر ةلت ىلةي ار ة  الةرجلين اإلداء الوار لوعالي  ال شةر االتةر 

  ةا سةاىدت ىاا ةل إشةاى  راب البهجة  االسةةرار إلةي د ةح ال تعل ةين لبةعل الجهةد اليةةادة 
الا ةةا  اال شةةار   الوعالةة   ةةر تأديةة  الت ةةارين التعلي يةة    ةةا ا ةةر  رصةة   ا يةة  إل تسةةال 

الت ةةةرين يجةةة  إلةةةي إسةةةتخدا ه يعةةةلا البااةةة  هةةةع  الاتالةةةتعلم األالةةةر لوعاليةةة  ال شةةةر.   ةةةا 
الت ةةةةارين عات الخصاصةةةةي  بةةةةأداة أا باسةةةةا   ىلةةةةي ار ةةةةات الةةةةارط بةةةةالتر يل  الب ةةةةرء 

ىدت ىلةةةي تسةةةهيل ى ليةةة  الةةةتعلم ا عر ةةة   ةةةد  ار ةةة  الةةةارط الجاابيةةة  ابةةةدااها االتةةةر سةةة
االرب  بين أجلاء الجسم ، االاد  ن الار ات العشةاائي  لوعالية  ال شةر الرياضةر ، اهةعا 

 ضةةاًل  ر يةةل أ ثةةر ل ةةا ل رااةة  هةةعا الجةةلء  ةةن أه يةة   ةةر تاسةةين  ةةال الخ ةةاة .ت لةةل ت
 ةر عا ةرة األالةر للبراةا ج الار ةر رسةم الأخةع باسةا   تاسن الار ةات بشة ل  عةال ىن 

األداات ال سةةتع ل   ةةر الت ةةارين دارًا  ةةر تسةةهيل هةةعا اإل تسةةال  العصةةا  ال تعل ةةين أدت
   يرها .ااإلشارات اا ل العصر الص يرة ...اي

اتصةةةةار   يةةةةتم رسةةةةم البراةةةةا ج الار ةةةةر ل ةةةةرإع يةةةةع ر ظةةةةا ر هاشةةةةم الةةةة ح اسةةةةين        
  (1).  ن اضعها ال بيعر    ياب ر أن ت انالصايح للار   

  أن ال ةتعلم عا صةعاب  الةتعلم يسةت يح تعلةم األشةياء  اأخران ي  د ابيل ىبد الهادح    
يتصف بالقدرات العقلي  ال تداي  إح اسةب   التر يست يح ال تعلم الب يم أن يتعل ها االعح

( ىلةةي  قيةةا  )بيايةةه( أح ياتةةاج إلةةي الةةت أ بةةر اشةةرب  بسةة   ةةن 70ع ةةاء  ألةةل  ةةن )
جاال ال علم اليادة  ر التدريل إلىادة الت ةرين اال راجعة  ، اأن الت رياةات التةر ت قةدم لةه 

ابةين ال علا ةات التةر ياب ر أن تقسم إلي أجلاء ص يرة اسهل   ح إظهار العالل  بياه ةا 
                                                 

ا ر هاشةةم أسةة اىيل الةة ح اسةةين شةة ر ل ا ةةاعج تعلي يةة  اأثرهةةا  ةةر سةةرى  الةةتعلم ااإلاتوةةاظ ل هةةارتر الضةةرب  ( ظةة1)
بحةث مسةحي منشةور فةي مجلةة المةلتمر الخةامك عشةر لكليةات وأقسةام ،  بالريش  ال ائرة األ ا ي  ااإلرسال العالر

 . 294، ص  2006، ب داد ،  2، العدد التربية الرياضية 
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يعرضها   ا يجل أستخدام التاضياات الاسي  لةدر ال سةت اع  ضةاًل ىةن  ةان ال ةتعلم 
 (1)ياتاج إلي األاسا  بالاجاب أ ثر  ن يير   ن ال تعل ين العاديين   .

ااىيةةة  خ ةةةاات ال شةةةر بخ ةةةاات   تت لةةةل إ  اايةةة  أخةةةع  اتراتةةةرد بشةةةر  اي  ةةةد  ةةةارل   
خ اة التل يع أا أ ةال  ةر  وصةل اسل  اات سااء   ي  جيدة   رتخي  الابلي  ار يار 

  (2)   .الارط اار ات إستاادي  اعلط اال  ااار الجسم الع يق  اال الي  
 

بةةةأن اصةةةال ال تعل ةةةين إلةةةي اإلداء الاةةةاجح  (Schmidt & Wvisbers )ايشةةةير   
يسةةةتخدم  الار ةةة  الب يئةةة  ابألصةةةر  تةةةرة ل ايةةة  إح أن إا ةةةاعج الت ةةةرين الب يةةةمباسةةةا   

الصةايا  للجةلء ال سةاهم لتبسي  ت رين التعلم االاصةال إلةي أهةداف ال هةارة إح الار ة  
 (3).بالار    

 

عررررض نترررائج إختبرررار تقرررويم اإلداء الفنررري القبلررري والبعررردي لحركرررات أجرررزاء الجسرررم   4-2
 مناقشتها :و للمجموعة التجريبية األولى التنافس المقرارن  

يم اإلداء الفني القبلي والبعدي لحركات أجزاء الجسم  عرض نتائج إختبار تقو  4-2-1
 : التنافك المقارن التجريبية األولى لمجموعةل

بلر االبعدح لار ات أجلاء الجسم إختبار تقايم اإلداء الوار القاتائج يعرل الباا  
ا  ا  بين  ر الجدال  ل ال التاا   ال قارن اتاليلهالبإس   التجريبي  األالي ج اىلل
(4):  

 
 
 (4جدول )

يبين نتائج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية للمجموعة 
 الفني بأسلوب التنافك المقارنلتقويم اإلداء  التجريبية األولى في اإلختبارات القبلية والبعدية

                                                 

، ص  2000: ى ةان ، دائةل اائةل لل باىة  االاشةر ،  1،   بطء التعلم وصةعوبات د الهادح اأخران ل ( ابيل ىب1)
20-23 . 
)ترج ة  لاسةم اسةن اسةين اأثيةر صةبرح( :  قواعةد ألعةاب السةاحة والميةدان(  ارل هةايال ليويلةد ا اةرد بشةراتر ل 2)

 . 371، ص  1985جا ع  ب داد ،  بح  ر برلين ، 
(3) Schmidt & Wvisbers ; 2004, op.cit,P 234 
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 المتغيرات

درجة 

القياس 

 د/ثا

 ن
 االختبار القبلي

 ن
 الختبار البعديا

 ف هـ ف
ت 

 المحسوبة
 ع -+  س ع-+  س الدالة

حركة 

 الرجلين
 دال 1.850 0.20 0.38 0.554 4.94 10 0.913 4.56 10 د

حركة 

 الورك
 دال 4.185 0.15 0.69 0.826 4.44 10 0.79 3.750 10 د

حركة 

 الذراعين
 دال 3.689 0.12 0.47 0.546 5.14 10 0.745 4.67 10 د

حركة 

 الجذع
 دال 2.317 0.13 0.32 0.646 4.73 10 0.741 4.41 10 د

حركة 

 الرأس 
 دال 2.449 0.20 0.2000 0.614 4.40 10 0.632 4.20 10 د

 حركةالجسم

 )التوافقية(
 دال  1.86 0.20 0.41 0.46 4.94 10 0.603 4.53 10 د

 1.833ت الجدولية = (   0.05(    مستوى الداللة ) 9= )1-(   درجة الحرية= ن10) ن = 
      

 لل ج اىة  التجريبية  األالةي )التاةا   ال قةةارن(( يتبةين أن 4 ةن  الاظة  الجةدال )      
ااإلااةراف ال عيةارح  (4.56) ر ار   الرجلين  ان اس ها الاسابر  ر اإلختبار القبلر 

عيةةارح ااإلااةةراف ال  (4.94)، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر  (0.913)
، ابعد اسال لي   )ت( بإستخدام لااان )ت( للعياات ال تراب ة  للتعةرف ىلةي ( 0.554)

اهةةةر أ بةةةر  ةةةن لي ةةة  )ت( الجداليةةة   (1.850)دفلةةة  الوةةةر  بةةةين اإلختبةةةارين االتةةةر  ااةةةت 
، اهةةعا يعاةةر اجةةاد  ةةر  ( 9)ادرجةة  اريةة   (0.05)ىاةةد  سةةتا  دفلةة   (1.833)االبال ةة  

ج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  الةرجلين الصةالح اإلختبةةار دال أاصةائيًا بةين اتةائ
 البعدح .
( ااإلااةةراف 3.75أ ةا  ةةر ار ة  الةةارط  ةان اسةة ها الاسةابر  ةةر اإلختبةار القبلةةر )     

( ااإلااةةةراف 4.44( ، ا ةةةر اإلختبةةةار البعةةةدح أصةةةبح اسةةة ها الاسةةةابر )0.79ال عيةةةارح )
( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  ( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت0.826ال عيةةةارح )

( اهر أ بةر  ةن لي ة  )ت( 4.185للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )
(، اهةةةعا يعاةةةر 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833الجداليةةة  االبال ةةة  )

  الةارط الصةالح ار ة ج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةراجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائ
 اإلختبار البعدح .
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( 4.67أ ةةةةةا  ةةةةةر ار ةةةةة  الةةةةةعراىين  ةةةةةان اسةةةةة ها الاسةةةةةابر  ةةةةةر اإلختبةةةةةار القبلةةةةةر )     
( 5.14( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )0.745ااإلااةةراف ال عيةةارح )
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات 0.546ااإلااةةراف ال عيةةارح )

( اهةر أ بةر  ةن 3.689تراب   للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبةارين االتةر  ااةت )ال 
(، اهةعا 9( ادرجة  ارية  )0.05ىاد  ستا  دفلة  ) (1.833لي   )ت( الجدالي  االبال   )

يعاةر اجةاد  ةةر  دال أاصةائيًا بةةين اتةائج اإلختبةارين القبلةةر االبعةدح  ةةر ار ة  الةةعراىين 
 ح .الصالح اإلختبار البعد

( ااإلااةةراف 4.41 ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةار القبلةةر ) الجةةعع أ ةةا  ةةر ار ةة      
( ااإلااةةراف 4.73( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )0.741ال عيةةارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  0.646ال عيةةةارح )

( اهر أ بةر  ةن لي ة  )ت( 2.317ن اإلختبارين االتر  اات )للتعرف ىلي دفل  الور  بي
( ، اهةةةعا يعاةةةر 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833الجداليةةة  االبال ةةة  )

الصةةالح  الجةععاجةاد  ةر  دال أاصةائيًا بةةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةةدح  ةر ار ة  
 اإلختبار البعدح .

( ااإلااةةةراف 4.2ا الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار القبلةةةر ) ةةةان اسةةة ه الةةةرأ ار ةةة  أ ةةةا  ةةةر     
( ااإلااةةةراف 4.4( ، ا ةةةر اإلختبةةةار البعةةةدح أصةةةبح اسةةة ها الاسةةةابر )0.632ال عيةةةارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  0.614ال عيةةةارح )

 بةر  ةن لي ة  )ت( ( اهر أ2.449للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )
( ، اهةةةعا يعاةةةر 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833الجداليةةة  االبال ةةة  )

الصةالح  الةرأ اجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  
 اإلختبار البعدح .

القبلةةةر   ةةةان اسةةة ها الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار ار ةةة  الجسةةةم   ةةةل )التاا قيةةة (أ ةةةا  ةةةر     
( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر 0.603( ااإلااةةراف ال عيةةارح )4.53)
( ، ابعةةةةد اسةةةةال لي ةةةة  )ت( بإسةةةةتخدام لةةةةااان )ت( 0.46( ااإلااةةةراف ال عيةةةةارح )4.94)

( اهةةر 1.86للعياةةات ال تراب ةة  للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت )
( ادرجةة  اريةة  0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.833ليةة  االبال ةة  )أ بةر  ةةن لي ةة  )ت( الجدا 
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 ج اإلختبةةةارين القبلةةةر االبعةةةدح  ةةةر( ، اهةةةعا يعاةةةر اجةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةائيًا بةةةين اتةةةائ9)
 الصالح اإلختبار البعدح . الجسم   ل )التاا قي (ار   

 
ء مناقشةةة نتةةائج إختبةةار تقةةويم اإلداء الفنةةي القبلةةي والبعةةدي لحركةةات أجةةزا 4-2-2

 : (التنافك المقارن)لمجموعة التجريبية األولى الجسم  ل
( أن  ةر  األاسةا  الاسةابي  الةيم )ت( ال اسةاب   ااةت دالة  4بين  ن الجةدال )تي      

ال لبإسةةةة إاصةةةةائيًا  ةةةةر ج يةةةةح الار ةةةةات الخاصةةةة  بالجسةةةةم اأجةةةةلاء  لتقةةةةايم اإلداء الواةةةةر
تجريبيةةة  األالةةةي  ةةةر ار ةةةات ال ج اىةةة  التعلةةةم   ةةةا يةةةدل ىلةةةي تاسةةةن التاةةةا   ال قةةةارن 

  رالة  ثااية  ايعةلا البااة  هةع  الاتيجة  الةي الت رياةات التاا سةي  ابشة ل لاجةر  ال شر
ل  ل أثاين  ن ال تعل ةين االتةر أثةارت لةديهم راب ال اا سة  االا ةا  بشة ل أ ضةل سةاىد 

 ةن ىلي تاسن ار ات الرجلين االيدين االارط ... اييرها ،  ضاًل ىةن التشةجيح للوةائل 
هةا الةعح ا  هةعا الاةا لأن ال عل   اال صاال بالتاجيه لتال ر األخ اء اتاقي  التوةا  ا 

هيةةأ التاسةةن  ةةر الةةتعلم . اأن هةةعا األسةةلال لةةد   ةةربشةة ل  بيةةر  اسةةهم جةةلء  ةةن التاةةا  
بةةةعلاا  يهةةةا ألصةةةي  الةةةاتهم للاصةةةال إلةةةي الهةةةدف  ةةةن ال اا سةةة    تعل ةةةينبيئةةة  تعلي يةةة  لل

 ةةل  ةةتعلم لةةم ي ةةن  رتب ةةًا بوشةةل أا اجةةاب ألرااةةه ،  أداء، ل ةةان ابالتةةالر اإلداء الصةةايح 
  ةةا يعةةلا البااةة  إيضةةًا ظهةةار هةةع  الاتيجةة  إلةةي تا يةة  دا ةةح تجاةةل الوشةةل ادا ةةح التوةةا  

سةةتثارت داء أا التعليةةل ال عاةةاح الةةعح يلةةر األ التةةدىيمباسةةا   ها بشةة ل  بيةةر  االاجةةاب اات
 الصايح .

 بةةةعال ال رت ةةةل إلةةةي ال اا سةةة  ب يةةة  التوةةةا  إا ةةةا هةةةا إن الجهةةةد ال (Stones)إع ي  ةةةد    
 (1)ىا ل يعد  ن ص يم  بيع  اإلاسان  . 

    
علم يةة ثر ل ااةةه ىاصةةرًا  اوةةلًا اأن تايشةةير  ا ةةد خليوةة    إن التاةةا    ةةح الل يةةل  ةةر الةة

شعار  ب د  تقد ه أا تةأخر   إشعار    يعةد لةاة ادا عةًا للةتعلم باتائج ى له ا االاته بل الئه اات
  .(2)  

                                                 

(1) Stones ; Eian introduction educational Psychology : London, 1996, p : 211 . 

  171، ص  1994: ال ايت ، دار العلم لل باى  االاشر ،  1، ج علم النفك التعليمي(  ا د خليو  بر ات ل 1)
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 اي  د سيد ىث ان اأاار الشرلااح   إن أ بر  لايا ال اا س  أاها ف تدع  جاًف لل ةشارط 
  يهةةةةا أن يوتةةةةر أا يتالةةةةف أا ياةةةةلاح بعيةةةةدًا ىةةةةن ال شةةةةار    ةةةةر أاشةةةة   الةةةةتعلم ال رتب ةةةة 

 (1). بال اا س   
رات اسن  عال إلةي   إن شةرا  اجةاب تعلةم ال بةادا األساسةي  أا ال هةا ايشير       

   (2) .األساسي  ها أن ي ان  ر لالل  اا س   ااسب  ل ت لبات اللعب  لدر اإل  ان
أن تةةةةةةةاا ر ىاصةةةةةةةر ال اا سةةةةةةة   ةةةةةةةر الةةةةةةةدر  يليةةةةةةةد  ةةةةةةةن دا عيةةةةةةة   (Brownal)اي  ةةةةةةةد   

   (3)ال تعل ين.
سةةةاجر اقةةةاًل ىةةةن اسةةةين بةةةاهر اسةةة ير ىبةةةد القةةةادر   أن الدا عيةةة  ت ثةةةل   ااةةة  ايشةةةير   

داء األ راد لل هارات الرياضي  . تقد   ات ثر بصارة  با   (4)شرة ىلي تعلم اتدريل اات
 
عررررض نترررائج إختبرررار تقرررويم اإلداء الفنررري القبلررري والبعررردي لحركرررات أجرررزاء الجسرررم   4-3

 مناقشتها :و وب التنافس الجماعي وتحليلها  لللمجموعة التجريبية الثانية بإس
لبعدي لحركات أجزاء الجسم  عرض نتائج إختبار تقويم اإلداء الفني القبلي وا 4-3-1

 وب التنافك الجماعي وتحليلها :لللمجموعة التجريبية الثانية بإس
إختبار تقايم اإلداء الوار القبلر االبعدح لار ات أجلاء الجسةم  اتائج يعرل الباا      

 ( :5ال التاا   الج اىر اتاليلها ل ا  ا  بين  ر الجدال )لبإس التجريبي  الثااي  لل ج اى 
 
 (5جدول )

يبين نتائج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية للمجموعة 
 بإسوب التنافك الجماعيلتقويم اإلداء الفني  التجريبية الثانية في اإلختبارات القبلية والبعدية

 
 المتغيرات

درجة 

القياس 
 ن

 االختبار القبلي
 ن

 االختبار البعدي
 ف هـ ف

ت 

 المحسوبة
 الدالة

 ع -+  س ع-+  س

                                                 

 . 30( ، ص 1978: )القاهرة ، دار ال عارف ،  1  ، التعلم وتطبيقات ؛  ( سيد ىث ان اأاار الشرلااح2)
  32( ، ص 1987:  )القاهرة ، دار الو ر العربر ،   طرائق التدريك في التربية الرياضية( اسن  عال ل 3)

(4) Brownal; op,sit1982,oP.cit: 132 . 
اإلتجاهةات الاديثة   ةر ( التبسه :  صة وي اسةين بةاهر اسة ير ىبةد القةادر جةاد ل ال ةدخل إلةي 1980( ساجر )5)

 . 12( ، ص 2004ىلم الاو  الرياضر : )القاهرة ، الدار العال ي  للاشر االتاليح ، 
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 د/ثا

حركة 

 الرجلين
 دال 9.468 0.14 0.65 0.571 5.26 10 0.617 4.61 10 د

 دال 2.22 0.28 1.64 0.976 4.36 10 1.21 3.72 10 د حركة الورك

حركة 

 الذراعين
 دال 8.8 0.15 0.50 0.805 5.16 10 1.161 4.66 10 د

 دال 5.8 0.18 0.53700 0.79 4.87 10 1.155 4.34 10 د حركة الجذع

 دال 2.449 0.16 0.40 0.752 4.70 10 1.206 4.30 10 د حركة الرأس 

 حركةالجسم

 )التوافقية(
 دال 6.4 0.11 0.73 0.688 5.25 10 0.795 4.52 10 د

 
 1.833=  ت المحسوبة ( 0.05(    مستوى الداللة ) 9= )1-(   درجة الحرية= ن10) ن =          

 
  

ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  الثاايةةةة  بإسةةةةال التاةةةةا   ( يتبةةةةين أن 5 ةةةةن  الاظةةةة  الجةةةةدال )   
( 4.61 ةةةةةر ار ةةةةة  الةةةةةرجلين  ةةةةةان اسةةةةة ها الاسةةةةةابر  ةةةةةر اإلختبةةةةةار القبلةةةةةر )الج ةةةةةاىر 

( 5.26( ، ا ر اإلختبار البعدح أصةبح اسة ها الاسةابر )0.617ااإلااراف ال عيارح )
، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات ( 0.571ااإلااةةراف ال عيةةارح )

( اهر أ بةر  ةن 9.468ال تراب   للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )
( ، 9( ادرجةة  اريةة  )0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.833لي ةة  )ت( الجداليةة  االبال ةة  )

ار ةةة   لقبلةةةر االبعةةةدح  ةةةر ج اإلختبةةةارين ااهةةةعا يعاةةةر اجةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةائيًا بةةةين اتةةةائ
 الرجلين الصالح اإلختبار البعدح .

( ااإلااةراف 3.72أ ا  ر ار   الةارط  ةان اسة ها الاسةابر  ةر اإلختبةار القبلةر )     
( ااإلااةةراف 4.36( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )1.21ال عيةةارح )
اان )ت( للعياةةات ال تراب ةة  ( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةا0.976ال عيةةارح )

( اهةر أ بةر  ةن لي ة  )ت( 2.22للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبةارين االتةر  ااةت )
 ( ، اهةةعا يعاةةر9( ادرجةة  اريةة  )0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.833الجداليةة  االبال ةة  )

ح اجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  الةارط الصةال
 اإلختبار البعدح .
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( 4.66أ ةةةةةا  ةةةةةر ار ةةةةة  الةةةةةعراىين  ةةةةةان اسةةةةة ها الاسةةةةةابر  ةةةةةر اإلختبةةةةةار القبلةةةةةر )     
( 5.16( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )1.161ااإلااةةراف ال عيةةارح )
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات 0.805ااإلااةةراف ال عيةةارح )

( اهةةر أ بةةر  ةةن 8.8ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت ) ال تراب ةة  للتعةةرف
( ، 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833لي ةةة  )ت( الجداليةةة  االبال ةةة  )

اهةةةعا يعاةةةر اجةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةائيًا بةةةين اتةةةائج اإلختبةةةارين القبلةةةر االبعةةةدح  ةةةر ار ةةة  
 العراىين الصالح اإلختبار البعدح .

( ااإلااةةراف 4.34 ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةار القبلةةر ) الجةةعع ر ار ةة أ ةةا  ةة     
( ااإلااةةراف 4.87( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر )1.155ال عيةةارح )
( ، ابعةةةةد اسةةةةال لي ةةةة  )ت( بإسةةةةتخدام لةةةةااان )ت( للعياةةةةات ال تراب ةةةة  0.79ال عيةةةةارح )

( اهةةر أ بةةر  ةةن لي ةة  )ت( 5.8لتةةر  ااةةت )للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين اا
( ، اهةةةعا يعاةةةر 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833الجداليةةة  االبال ةةة  )

الصةةالح  الجةععاجةاد  ةر  دال أاصةائيًا بةةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةةدح  ةر ار ة  
 اإلختبار البعدح .

( ااإلااةةراف 4.30تبةةار القبلةةر ) ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلخ الةةرأ ار ةة  أ ةةا  ةةر     
( ااإلااةراف 4.70( ، ا ةر اإلختبةار البعةدح أصةبح اسة ها الاسةابر )1.206ال عيارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  0.752ال عيةةةارح )

 ( اهر أ بةر  ةن لي ة  )ت(2.449للتعرف ىلي دفل  الور  بين اإلختبارين االتر  اات )
( ، اهةةةعا يعاةةةر 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833الجداليةةة  االبال ةةة  )

الصةالح  الةرأ اجاد  ر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ار ة  
 اإلختبار البعدح .

 ةةةان اسةةة ها الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار القبلةةةر  ار ةةة  الجسةةةم   ةةةل )التاا قيةةة (أ ةةةا  ةةةر     
( ، ا ةةر اإلختبةةار البعةةدح أصةةبح اسةة ها الاسةةابر 0.795ااإلااةةراف ال عيةةارح )( 4.52)
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( 0.688( ااإلااةةةراف ال عيةةةارح )5.25)

( اهةةةر 6.4للعياةةةات ال تراب ةةة  للتعةةةرف ىلةةةي دفلةةة  الوةةةر  بةةةين اإلختبةةةارين االتةةةر  ااةةةت )
( ادرجةة  اريةة  0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.833أ بةر  ةةن لي ةة  )ت( الجداليةة  االبال ةة  )
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( ، اهةةةعا يعاةةةر اجةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةائيًا بةةةين اتةةةائج اإلختبةةةارين القبلةةةر االبعةةةدح  ةةةر 9)
 الصالح اإلختبار البعدح . الجسم   ل )التاا قي (ار   

 
مناقشةةة نتةةائج إختبةةار تقةةويم اإلداء الفنةةي القبلةةي والبعةةدي لحركةةات أجةةزاء  4-3-2

 :  الجماعيوب التنافك لعة التجريبية األولى بإسالجسم  للمجمو 
ب   ااةت دالة  ( أن  ر  األاسا  الاسابي  اليم )ت( ال اسةا 5بين  ن الجدال )تي       

ال لبإسة لل شةر الرياضةر ه لتقةايم اإلداء الواةرئةار ةات الجسةم اأجلاإاصائيًا  ر ج يةح 
 ثاايةةةة   ةةةةر هةةةةع البيةةةة  ال ج اىةةةة  التجريتعلةةةةم التاةةةةا   الج ةةةةاىر   ةةةةا يةةةةدل ىلةةةةي تاسةةةةن 

  رالةةة  ثاايةةة  ايعةةةلا البااةةة  هةةةع  الاتيجةةة  الةةةي الت رياةةةات  الار ةةةات الخاصةةة  بال شةةةر
شةة لاا  ج اىةة  تتاةةا    ةةح األخةةر   ةةن ال تعل ةةين  ثالثةة ل  ةةل  ج ةةاىرالتاا سةةي  ابشةة ل 

ل ةةةل  ج اىةةة   تاا سةةة   ثاايةةة ىل ةةةًا أن هةةةع  ال جةةةا يح ل سةةة ت ضةةة ايًا داخةةةل ال ج اىةةة  ال
االتةةةر أثةةةارت لةةةديهم راب ال اا سةةة   تعل ةةةين تال يةةةع  أربعةةة ا  آخةةةرينثالثةةة  ا ع تال يةةةثالثةةة  

االا ا  بش ل أ ضل سةاىد ىلةي تاسةن ار ةات الةرجلين االيةدين االةارط ... اييرهةا ، 
،  تاقية  التوةا لالتاجيةه لتال ةر األخ ةاء ا  ةن لبةل ال عل ة   ين ضاًل ىن التشجيح للوائل 

ا ثةرة  الع ل ال ساىد  ر  سط األجلاء اتصاياها االع ل بال ساىدة  ن ال عل   ا ري 
 ىر   ةا أشةار البااة راب الع ةل الج ةا ه  االتر سةاىدت ىليةةع  ال اا سةر هةالت رارات  

الج ةةاىر إل ةةراد ال ج اىةة  التاسةةن  ةةر الةةتعلم   ةةربشةة ل  بيةةر  أسةةهمهةةعا الاةةا ل أن ا ، 
،  ضةاًل ابشة ل  ااضةح ال شر  ر ار ات  البسي   عاح اإلىال  العقلي التجريبي  الثااي  

 .  لتعلم جيدة ل ىن  ااققته اتائج الت رين الب يم االتر ا رت لهعا األسلال إ  ااي 
أن القاىدة األساسي  االضراري   ر تعلةم ال هةارات الار ية  الةعح  (Moston)إع أ د    

 (1)ا.ي ظهر تقد ًا ااضاًا  ر التعلم اها اإلهت ام بعدد  ااافت الت رياات اتااىه

ت ا ةةةاء صةةةباب اقةةةاًل ىةةةن ىصةةةام  ا ةةةد أ ةةةين إلةةةي أن    ل ةةةا لاد الت ةةةرار الةةةد أشةةةار     
 (2) .   جيدةلل هارة  ل ا أصبات أ ثر أاتا اتي ي  اتاالص التاتر اتصبح الار   

                                                 

(1)  Muska Moston; Teaching Physical Education : Caller E, Merrill , Publishing 

Company , Ohio, 1981, P4 .   
 . 92، ص  2000:  المصدر السابق( ا اء صباب  ا د الخواجر ل 2)
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الق  اقاًل ىن ا اء الخواجر  ي ةا يخةص الت ةرارات   إن ال اةاهج  ايشير  ا د ىلر     
ب د  التقدم العح ياققه الورد الرياضر  ةر اةاع الاشةا  ال  ةار   التعلي ي  يقا  اجااها

ال سةةتا  ال هةةارح اهةةعا يعت ةةد ىلةةي الت يةةف الةةعح ياققةةه الوةةرد  ةةح ال ةةاهج الةةعح باسةةا   
  (1)ي بقه   . 
  ياليةةةًا  ةةةا ي ةةةان لل اا سةةة  اتةةةائج ااجاةةة  بدرجةةة  تجعةةةل   ةةةرج اتةةةع ر ألةةةين اديةةةح        

  (2) اا ح ال تعل ين للتعلم   .ال علم يعت د ىليها إلثارة د
 
 

لمجموعتي  داء الفني لحركات أجزاء الجسم  عرض نتائج اإلختبارت البعدية لتقويم اإل 4-4
 :ومناقشتها  البحث التجريبيتين )التنافس المقرارن والتنافس الجماعي( 

داء الفنةةي لحركةةات أجةةزاء الجسةةم  عةةرض نتةةائج اإلختبةةارت البعديةةة لتقةةويم اإل 4-4-1
 موعتي البحث التجريبيتين )التنافك المقارن والتنافك الجماعي( :لمج
تقةةايم اإلداء الواةةر لار ةةات أجةةلاء الجسةةم  ل  البعديةةات ختبةةار اتةةائج اإليعةةرل البااةة      
 ج ةةاىتر الباةة  التجةةريبيتين )التاةةا   ال قةةةارن االتاةةا   الج ةةاىر( ل ا  ةةا  بةةين  ةةةر ل

 ( :6الجدال )
 (6جدول )

ساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية يبين نتائج األو 
 لتقويم اإلداء الفني  للمجموعتين التجريبيتين في اإلختبارات البعدية

 الداللة    ت المحسوبة التنافك الجماعي   ن التنافك المقارن   ن المتغيرات    

 ع-+ ك  ع-+ ك

 غيردال 1.271 0.571 5.26 10 0.554 4.94 10 حركة الرجلين

 غيردال 0.198 0.976 4.360 10 0.826 4.44 10 حركة الورك

 غيردال 0.065 0.805 5.16 10 0.546 5.14 10 حركة الذراعين

 غيردال 0.434 0.79 4.87 10 0.646 4.730 10 حركة الجذع

                                                 

 . 91-90، ص  2000:  المصدر السابق( ا اء صباب  ا د الخواجر ل 3)
 59. ص  2003: األسة ادري  ،  اشةأة ال عةارف ،  2،   خبرات في األلعاب للصغار والكبةار( ألين اديح  رج ل 4)
. 
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 غيردال 0.976 0.752 4.70 10 0.614 4.40 10 حركة الرأك 

 دال   2.292 0.688 5.25 10 0.46 4.65 10 افقية(حركةالجسم)التو 

 1.734(  ت المحسوبة = 0.05(    مستوى الداللة ) 18= )2-(   درجة الحرية= ن20) ن =        
    

( يتبةةين أن ال ج اىةة  التجريبيةة  األالةةي )التاةةا   ال قةةارن(  ةةر 6 ةةن  الاظةة  الجةةدال )
ااإلااةةراف ال عيةةارح  (4.94)ر البعةةدح ار ةة  الةةرجلين  ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةا

 ان اسة ها  قد ، أ ا ال ج اى  التجريبي  الثااي  ) أسلال التاا   الج اىر (  (0.554)
، ابعةةةةةد اسةةةةةال لي ةةةةة  )ت( بإسةةةةةتخدام ( 0.571)ااإلااةةةةةراف ال عيةةةةةارح  (5.26)الاسةةةةابر 

لتةةةر  ااةةةت لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تاةةةاظرة للتعةةةرف ىلةةةي دفلةةة  الوةةةر  بةةةين اإلختبةةةارين اا
ىاةةةةد  سةةةةتا  دفلةةةة   (1.734) ةةةةن لي ةةةة  )ت( الجداليةةةة  االبال ةةةة   صةةةة راهةةةةر أ (1.271)
اجةةةةةاد  ةةةةةر  دال أاصةةةةةائيًا بةةةةةين اتةةةةةائج ىةةةةةدم ، اهةةةةةعا يعاةةةةةر ( 18)ادرجةةةةة  اريةةةةة   (0.05)

 .ار   الرجلين  ر  اإلختبارات البعدي 
اسة ها ن(  ةان )التاا   ال قةار  أ ا  ر ار   الارط  أن ال ج اى  التجريبي  األالي     

، أ ةةةا ال ج اىةةة   (0.826)ااإلااةةةراف ال عيةةةارح  (4.44)الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار البعةةةدح 
ااإلااةةةراف  (4.360) ةةةان اسةةة ها الاسةةةابر   قةةةد التجريبيةةة  الثاايةةة  )التاةةةا   الج ةةةاىر (

، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تاةةةاظرة ( 0.976)ال عيةةةارح 
 ةةن لي ةة   اهةةر أصةة ر (0.198)  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت للتعةةرف ىلةةي دفلةة

، اهةةةعا ( 18)ادرجةةة  اريةةة   (0.05)ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة   (1.734))ت( الجداليةةة  االبال ةةة  
 . الارطار     ر اجاد  ر  دال أاصائيًا بين اتائج اإلختبارات البعدي ىدم يعار 
ريبيةة  األالةةي )التاةةا   ال قةةارن(  ةةان  ةةأن ال ج اىةة  التج الةةعراىينأ ةةا  ةةر ار ةة         

، أ ةةةةةا  (0.546)ااإلااةةةةةراف ال عيةةةةةارح  (5.14)اسةةةةة ها الاسةةةةةابر  ةةةةةر اإلختبةةةةةار البعةةةةةدح 
 (5.16)ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  الثاايةةةة  )التاةةةةا   الج ةةةةاىر (  قةةةةد  ةةةةان اسةةةة ها الاسةةةةابر 

ابعةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ، ( 0.805)ااإلااةةراف ال عيةةةارح 
 صةة راهةةر أ (0.065)ال تاةةاظرة للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت 

، ( 18)ادرجة  ارية   (0.05)ىاد  ستا  دفلة   (1.734) ن لي   )ت( الجدالي  االبال   
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ت البعديةةةة   ةةةةر ار ةةةة  اجةةةةاد  ةةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةةين اتةةةةائج اإلختبةةةةاراىةةةةدم اهةةةةعا يعاةةةةر 
 . العراىين
 ةةةةأن ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  األالةةةةي )التاةةةةا   ال قةةةةارن(  ةةةةان  الجةةةةععأ ةةةةا  ةةةةر ار ةةةة       

، أ ةةةةا  (0.646)ااإلااةةةةراف ال عيةةةةارح  (4.730)اسةةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر اإلختبةةةةار البعةةةةدح 
 (4.87)ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  الثاايةةةة  )التاةةةةا   الج ةةةةاىر (  قةةةةد  ةةةةان اسةةةة ها الاسةةةةابر 

، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ( 0.79)ااةةةراف ال عيةةةارح ااإل
 اهةةر أصةة ر (0.434)ال تاةةاظرة للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت 

، ( 18)ادرجة  ارية   (0.05)ىاد  ستا  دفلة   (1.734) ن لي   )ت( الجدالي  االبال   
   الجععبين اتائج اإلختبارات البعدي   ر ار    اهعا يعار اجاد  ر  دال أاصائياً 

 أن ال ج اى  التجريبي  األالي )التاا   ال قارن(  ةان اسة ها  الرأ أ ا  ر ار        
، أ ةةةا ال ج اىةةة   (0.614)ااإلااةةةراف ال عيةةةارح  (4.40)الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار البعةةةدح 

ااإلااةةةةراف  (4.70)اسةةةةابر التجريبيةةةة  الثاايةةةة  )التاةةةةا   الج ةةةةاىر (  قةةةةد  ةةةةان اسةةةة ها ال
، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تاةةةاظرة ( 0.752)ال عيةةةارح 

 ةةن لي ةة   صةة راهةةر أ (0.976)للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت 
، اهةةةعا ( 18)ادرجةةة  اريةةة   (0.05)ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة   (1.734))ت( الجداليةةة  االبال ةةة  

 . الرأ اجاد  ر  دال أاصائيًا بين اتائج اإلختبارات البعدي   ر ار    ىدميعار 
أ ةةةا  ةةةر ار ةةة  الجسةةةم   ةةةل )التاا قيةةة (  ةةةأن ال ج اىةةة  التجريبيةةة  األالةةةي )التاةةةا         

 (0.46)ااإلااةراف ال عيةارح  (4.65)ال قارن(  ان اس ها الاسابر  ر اإلختبار البعةدح 
 (5.25)ي  )التاا   الج ةاىر (  قةد  ةان اسة ها الاسةابر ، أ ا ال ج اى  التجريبي  الثاا

، ابعةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ( 0.688)ااإلااةةراف ال عيةةةارح 
اهةر أ بةر  ةن  (2.292)ال تااظرة للتعرف ىلي دفل  الوةر  بةين اإلختبةارين االتةر  ااةت 

، ( 18)ادرجةةة  اريةةة   (0.05)ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة   (1.734)لي ةةة  )ت( الجداليةةة  االبال ةةة  
اهعا يعار اجاد  ر  دال أاصائيًا بةين اتةائج اإلختبةارات البعدية   ةر ار ة  الجسةم   ةل 

   )التاا قي ( الصالح ال ج اى  التجريبي  الثااي  )التاا   الج اىر (
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داء الفنةي لحركةات أجةزاء الجسةم  مناقشة نتائج اإلختبةارات البعديةة لتقةويم اإل 4-4-2
 ي البحث التجريبيتين )التنافك المقارن والتنافك الجماعي( :لمجموعت
( أن  ةةةةر  األاسةةةةا  الاسةةةةابي  الةةةةيم )ت( ال اسةةةةاب   ااةةةةت 6يتبةةةةين  ةةةةن الجةةةةدال )      

 اىةدا  ه لتقةايم اإلداء الواةرئةييردال  إاصائيًا  ر ج يح الار ةات الخاصة  بالجسةم اأجلا
ا   ال قةةةارن االج ةةةاىر الصةةةالح ابر التاةةةلبةةةين إسةةة ار ةةة  الجسةةةم   ةةةل التةةةر  ااةةةت دالةةة 

  شةةةرن أثبتةةةا  اىليته ةةةا  ةةةر تعلةةةم ار ةةةات اليالج ةةةاىر ،   ةةةا يةةةدل ىلةةةي إن  ةةةال األسةةةلاب
ت رياةةات  أدتةةهايعةةلا البااةة  هةةع  الاتيجةة  إلةةي الةةدار الةةعح بةةدان  ةةار  ،   رالةة  ثاايةة  

لةةةعين اا البسةةةي  العقلةةةرالتاةةةا   اب ةةةال األسةةةلابين  ةةةر أثةةةارة داا ةةةح ال تعل ةةةين عاح العةةةا  
ل اأن  ال اإلسةلابين ى ةال ىلةي ليةادة   اات أى ارهم العقلي  أص ر  ن أى ارهم الل اي 

ىةةدم اةدا  الخ ةةأ الواةةر  ي ةةا  ىةةن،  ضةاًل  اسةةاىدا  ةر تاسةةن الةةتعلمإسةتثارة ال تعل ةةين 
يخةةةةص ار ةةةة  الجسةةةةم االتةةةةر  ااةةةةت دالةةةة  لصةةةةالح ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  الثاايةةةة  )التاةةةةا   

 ين بعضةهم بةبعل  ةر تقليةد األا ةاعج الصةايح خةالل  تةرة الةتعلمالج اىر( لتأثر الالىبة
. 

اإليجةةابر ال بيةةر  السةةا رائر   إن ال اا سةةات لهةةا األثةةراىبةةد ال ةةريم اا ةةد إع ي  ةةد ىبةةا  
  (1).  ر التعلم 

 هةةةارات األساسةةةي  اتا يةةة  ل  إن  ةةةن  اائةةةد ال اا سةةة   ةةةر تعلةةةم ا (Brownal)اي  ةةةد     
ف لل ةةتعلم بعةةل الجاااةةل ال ه ةة   ةةن ال االةةف الع ليةة  التةةر القةةدرات الار يةة  إاهةةا ت شةة
 (2). ي ر  أ بر جهد لها   

 
 

القبلي والبعردي للمجموعرة التجريبيرة  مشياً   ( متر100فعالية )  إداءزمن  عرض نتائج إختبار   4-5
 مناقشتها :و وب التنافس المقرارن وتحليلها  لاألولى بإس

القبلةةي والبعةةدي مشةةيا  ( متةةر 100ة )إداء فعاليةةزمةةن عةةرض نتةةائج إختبةةار  4-5-1
 وب التنافك المقارن وتحليلها :لللمجموعة التجريبية األولى بإس

                                                 

:  يك التربيةة الرياضةيةكفايات تدريسةية فةي طرائةق تةدر ىبا  أا د السا رائر اىبد ال ريم  ا اد السا رائر ل ( 1)
 . 32، ص  1991جا ع  البصرة ،   بع  الا    ، 

(1) Brownal; OP cit : 1982, p: 132 . 
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( 100إداء  عاليةةة  )ل ةةةن ختبةةةار إل القبلةةةر االبعةةةدحيعةةةرل البااةةة  اتةةةائج اإلختبةةةار      
 بةةين  ال التاةةا   ال قةةارن اتاليلهةةا ل ا  ةةاللل ج اىةة  التجريبيةة  األالةةي بإسةةمشةةيا   تةةر 
 : (7دال ) ر الج

 
 (7جدول ) 

يبين نتائج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية للمجموعة 
بأسلوب التنافك  مشيا   ( متر100إداء فعالية )زمن لوالبعدية التجريبية األولى في اإلختبارات القبلية 

 المقارن

 المتغيرات

درجة 

القياس 

 د/ثا

 ن
 لياالختبار القب

 ن
 االختبار البعدي

 ف هـ ف
ت 

 المحسوبة
 ع -+  س ع-+  س الدالة

 دال 3.93 0.13 0.60 0.085 7.935 10 0.478 8.535 10 ثا (م 15زمن إداء)

 دال 8.8 0.41 1.58 1.489 23.18 10 1.228 24.76 10 ثا م50زمن إداء)

زمن 

 (م100إداء)
 دال 6.28 0.47 2.98 2.40 46.12 10 1.926 49.1 10 ثا

 1.833(  ت الجدولية 0.05(    مستوى الداللة ) 9) =1-(   درجة الحرية= ن10) ن =            
     
( يتبةةين أن لل ج اىةة  التجريبيةة  األالةةي )التاةةا   ال قةةارن(  ةةر 7 ةةن  الاظةة  الجةةدال ) 

ف ااإلااةةةةرا (8.535) ةةةةان اسةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر اإلختبةةةار القبلةةةةر (  تةةةةر 15) إداء ل ةةةن
ااإلااةراف  (7.935)، ا ر اإلختبار البعةدح أصةبح اسة ها الاسةابر  (0.478)ال عيارح 
، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  ( 0.085)ال عيةةةارح 

اهةر أ بةر  ةن لي ةة  )ت(  (3.93)للتعةرف ىلةي دفلة  الوةةر  بةين اإلختبةارين االتةر  ااةةت 
، اهةةةعا يعاةةةر ( 9)ادرجةةة  اريةةة   (0.05)ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة   (1.833)الجداليةةة  االبال ةةة  

(  تةةةةر 15ل ةةةةن )اجةةةةاد  ةةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةةين اتةةةةائج اإلختبةةةةارين القبلةةةةر االبعةةةةدح  ةةةةر 
 الصالح اإلختبار البعدح .

( 24.76 ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةار القبلةةر )(  تةةر 50ل ةةن إداء )أ ةةا  ةةر      
( 23.18اإلختبار البعدح أصةبح اسة ها الاسةابر ) ( ، ا ر1.228ااإلااراف ال عيارح )
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات 1.489ااإلااةةراف ال عيةةارح )

( اهةةر أ بةةر  ةةن 8.8ال تراب ةة  للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت )
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( ، 9رجةةة  اريةةة  )( اد0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833لي ةةة  )ت( الجداليةةة  االبال ةةة  )
ل ةةن إداء اهةةعا يعاةةر اجةةاد  ةةر  دال أاصةةائيًا بةةين اتةةائج اإلختبةةارين القبلةةر االبعةةدح  ةةر 

 الصالح اإلختبار البعدح .(  تر 50)
( 49.1 ةةان اسةة ها الاسةةابر  ةةر اإلختبةةار القبلةةر )(  تةةر 100ل ةةن إداء )أ ةةا  ةةر      

( 46.12ح اسة ها الاسةابر )( ، ا ر اإلختبار البعدح أصةب1.926ااإلااراف ال عيارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  )ت( بإسةةةتخدام لةةةااان )ت( للعياةةةات 2.40ااإلااةةةراف ال عيةةةارح )

( اهةةر أ بةةر  ةةن 6.28ال تراب ةة  للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر  ااةةت )
( ، 9( ادرجةةة  اريةةة  )0.05ىاةةةد  سةةةتا  دفلةةة  ) (1.833لي ةةة  )ت( الجداليةةة  االبال ةةة  )

ل ةةن إداء يعاةةر اجةةاد  ةةر  دال أاصةةائيًا بةةين اتةةائج اإلختبةةارين القبلةةر االبعةةدح  ةةر اهةةعا 
 الصالح اإلختبار البعدح .(  تر 100)
 
القبلةةي والبعةةدي مشةةيا  ( متةةر 100إداء فعاليةةة )زمةةن إختبةةار مناقشةةة نتةةائج  4-5-2

 :  (التنافك المقارن )للمجموعة التجريبية األولى 
( أن  ةر  األاسةا  الاسةابي  الةيم )ت( ال اسةاب   ااةت دالة  7يتبين  ن الجةدال )      

بإسةةةةلال التاةةةةا   ال قةةةةارن   ةةةةا يةةةةدل ىلةةةةي تاسةةةةن  إاصةةةةائيًا  ةةةةر ج يةةةةح أل ةةةةان اإلاجةةةةال
، ا ةةةةان ال شةةةةر  ار ةةةةات أداء ةةةةر   ااضةةةةا ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  األالةةةةي بوةةةةار  سةةةةرى 

عح سةةةاهم  يةةةه االةةة إلسةةةلال التاةةةا   ال قةةةارن الةةةدار  ةةةر هةةةعا التاسةةةن  ةةةر سةةةرى  اإلداء
اللةةة  الار ةةةات العشةةةاائي  التاسةةةن  ةةةر ار ةةةات ال شةةةر الرياضةةةر افسةةةي ا الجسةةةم   ةةةل 

(  تةةر 100، اى ةةد البااةة   ةةر تجلئةة  ل ةةن )ال تعل ةةين  ةةن تاقيةة  هةةع  الاتيجةة  ا  اةةت
 للالاف ىلي التاسن بش ل أد  . 

ر   ةةن إع يةةع ر   ةةال دسةةالر هاةةا   أن ال اا سةة   جاهةةدة الوةةرد ل اتصةةار ىلةةي ييةة     
  (1)األشخاص العين يسعان هم أيضًا لإلاتصار   .

اي  د ج ال صالح اأخران   أن ل ل أسلال ال  ااة  الخاصة  بةه  ةر التاصةل إلةي      
 (1) ج اى   عيا   ن األهداف في ان هااط أسلال  ا يعتبر باد عاته ها األ ضل 

                                                 

 274، ص  1998، ال جلد األال ، القاهرة ، الدار الدالي  للاشر االتاليةح ،  ذخيرة علم النفك(   ال دسالر ل 1)
. 
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ن  ريةةة  ال واصةةةل ىإلةةةي جةةةلءايةةةع ر اجيةةةه  اجةةةال   إن إاتقةةةال الار ةةة   ةةةن جةةةلء     
بإاسةةةيابي   تراب ةةة  تخةةةدم الهةةةدف ، إح تتةةةدرج ار ةةة  اإلجةةةلاء  ةةةن ىضةةةا إلخةةةر أا شةةة ل 

 (2) اوصل ا الان  ااسل بقاة األتصادي   ااسب    . 
 
 

القبلرري والبعرردي للمجموعررة  مشررياً  ( متررر  100إداء فعاليررة )زمررن  عرررض نتررائج إختبررار   4-6
 مناقشتها :و وب التنافس الجماعي  لالتجريبية الثانية بإس

القبلةةي والبعةةدي مشةةيا  ( متةةر 100إداء فعاليةةة )زمةةن عةةرض نتةةائج إختبةةار  4-6-1
 وب التنافك الجماعي :لللمجموعة التجريبية الثانية بإس

إداء  عاليةةة  إاجةةةال ل ةةةن ختبةةةار إلالقبلةةةر االبعةةةدح يعةةةرل البااةةة  اتةةةائج اإلختبةةةار      
اتاليلهةةةا ل  ج ةةةاىرال التاةةةا   اللسةةةبإ ثاايةةة لل ج اىةةة  التجريبيةةة  المشةةةيا  (  تةةةر 100)

 : (8 بين  ر الجدال ) ا  ا
  
 
 (8جدول )

يبين نتائج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية للمجموعة 
بأسلوب التنافك مشيا  ( متر 100إداء فعالية )زمن والبعدية لفي اإلختبارات القبلية  الثانيةالتجريبية 

 جماعيال
        

 المتغيرات

درجة 

القياس 

 د/ثا

 ن
 االختبار القبلي

 ن
 االختبار البعدي

 ف هـ ف
ت 

 المحسوبة
 ع -+  س ع-+  س الدالة

 دال 8.66 0.16 0.87 0.51 7.455 10 0.316 8.331 10 ثا (م 15زمن إداء)

 دال 6.782 0.27 2.13 1.37 22.37 10 1.517 24.5 10 ثا م50زمن إداء)

زمن 

 (م100إداء)
 دال 6.329 0.45 5.65 2.535 43.07 10 3.178 48.72 10 ثا

 1.833ت المحسوبة = (   0.05(    مستوى الداللة ) 9= )1-(   درجة الحرية= ن10) ن = 

                                                                                                                                                 

ب داد ، الارة التعليم العالر االبا  العل ةر ، جا عة  ب ةداد ،  : تدريك التربية الرياضية( ج ال صالح اأخران ل 2)
 . 6، ص  1991

 . 122، ص  1989: جا ع  ال اصل ،   ابح دار الا    ل باى  االاشر ،  علم الحركة( اجيه  اجال ل 3)
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( يتبةين أن لل ج اىة  التجريبية  الثااية  )التاةا   الج ةاىر(  ةر 8 ن  الاظة  الجةدال ) 

ااإلااةةةةراف  (8.331) ةةةةان اسةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر اإلختبةةةار القبلةةةةر (  تةةةةر 15ل ةةةن إداء )
ااإلااةراف  (7.455)، ا ر اإلختبار البعةدح أصةبح اسة ها الاسةابر  (0.316)ال عيارح 
، ابعةةةةد اسةةةةال لي ةةةة  )ت( بإسةةةةتخدام لةةةةااان )ت( للعياةةةةات ال تراب ةةةة  ( 0.51)ال عيةةةةارح 

اهةر أ بةر  ةن لي ة  )ت(  (8.66)للتعرف ىلةي دفلة  الوةر  بةين اإلختبةارين االتةر  ااةت 
( ، اهةةعا يعاةةر 9( ادرجةة  اريةة  )0.05ىاةةد  سةةتا  دفلةة  ) (1.833الجداليةة  االبال ةة  )

(  تةةةةر 15اجةةةةاد  ةةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةةين اتةةةةائج اإلختبةةةةارين القبلةةةةر االبعةةةةدح  ةةةةر ل ةةةةن )
 الصالح اإلختبار البعدح .

( 24.5تبةةةار القبلةةةر )(  تةةةر  ةةةان اسةة ها الاسةةةابر  ةةر اإلخ50أ ةةا  ةةةر ل ةةن إداء )     
( ، ا ةةةةةةر اإلختبةةةةةةار البعةةةةةةدح أصةةةةةةبح اسةةةةةة ها الاسةةةةةةابر 1.517ااإلااةةةةةةراف ال عيةةةةةةارح )

( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( 1.37( ااإلااةراف ال عيةةارح )22.37)
( اهةر 6.782للعياات ال تراب   للتعرف ىلي دفلة  الوةر  بةين اإلختبةارين االتةر  ااةت )

( ادرجة  ارية  0.05ىاد  ستا  دفلة  ) (1.833الجدالي  االبال   ) أ بر  ن لي   )ت(
( ، اهعا يعار اجاد  ر  دال أاصائيًا بين اتائج اإلختبةارين القبلةر االبعةدح  ةر ل ةن 9)

 (  تر الصالح اإلختبار البعدح .50إداء )
 ةةةان اسةةة ها الاسةةةابر  ةةةر اإلختبةةةار القبلةةةر  شةةةيًا (  تةةةر 100أ ةةةا  ةةةر ل ةةةن إداء )     

( ، ا ةةةةةةر اإلختبةةةةةةار البعةةةةةةدح أصةةةةةةبح اسةةةةةة ها 3.178( ااإلااةةةةةةراف ال عيةةةةةةارح )48.72)
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  )ت( بإسةةتخدام 2.535( ااإلااةةراف ال عيةةارح )43.07الاسةةابر )

لةةةااان )ت( للعياةةةات ال تراب ةةة  للتعةةةرف ىلةةةي دفلةةة  الوةةةر  بةةةين اإلختبةةةارين االتةةةر  ااةةةت 
ىاةةةةد  سةةةةتا  دفلةةةة   (1.833البال ةةةة  )( اهةةةةر أ بةةةةر  ةةةةن لي ةةةة  )ت( الجداليةةةة  ا 6.329)
( ، اهةةعا يعاةةر اجةةاد  ةةر  دال أاصةةائيًا بةةين اتةةائج اإلختبةةارين 9( ادرجةة  اريةة  )0.05)

 الصالح اإلختبار البعدح .مشيا  (  تر 100القبلر االبعدح  ر ل ن إداء )
 
القبلةي والبعةدي مشةيا  ( متةر 100زمةن اإلداء فعاليةة )إختبةار مناقشة نتائج  4-6-2
 وب التنافك الجماعي  :لجموعة التجريبية الثانية بإسللم
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( أن  ةر  األاسةا  الاسةابي  الةيم )ت( ال اسةاب   ااةت دالة  8يتبين  ن الجدال )      
  ةةا يةةدل ىلةةي تاسةةن  ج ةةاىربإسةةلال التاةةا   الال سةةا ات الةةثال  إاصةةائيًا  ةةر ج يةةح 

، ا ةةةان إلسةةةلال  ا اضةةةا  ال ج اىةةة  التجريبيةةة  الثاايةةة   ةةةر إداء الار ةةةات بوةةةار  سةةةرى 
 يةه التاسةن  ةر  اسةهمالتاا   الج ةاىر الةدار  ةر هةعا التاسةن  ةر سةرى  اإلداء االةعح 

ار ةةةات ال شةةةر الرياضةةةر افسةةةي ا الجسةةةم   ةةةل اللةةة  الار ةةةات العشةةةاائي  االتةةةر ا ةةةرت 
ا  اةةةت ال تعل ةةةين  ةةةن تاقيةةة  هةةةع  الاتيجةةة   ضةةةاًل ىةةةن راب التاةةةا    بةةةالل ناإللتصةةةاد 

 ةةر إشةةاى  راب الا ةةا  ا ااالةة  التوةةا   ي ةةا بيةةاهم ،  اسةةهماالةةعح  الج ةةاىر االشةةريف
ااإلا ال  السريح للاصال ىلي ال  ا ةأة االت يةل بالاصةال ىليهةا إع ر ةل البااة  ىلةي 
الجااال الترباي   ر إى ائها بال اهاج التعلي ر باي  ي ان التر يل ىلي ال  ا أة الةي  

 ااي  .ىلي إابا  اجاب ال ير االعح يالد العدا 
ياسةةةةف ااايوةةةة  ل ةةةةا ر   أن ال جت ةةةةح ب بيعتةةةةه  تاةةةةا   لدرجةةةة  ىاليةةةة  اىلةةةةي ايةةةةع ر    

 (1)أن ي اااا لادرين ىلي أن ي ارساا اشا هم  ر هعا الا    ن البيئ    . ال لب  
ايع ر اسن ىبد الجااد   إن ال بةادا األساسةي  ألح لعبة   ةن األلعةال هةر الدىا ة      

يةةةةةه اإلهت ةةةةةام ال لةةةةةر ب رااةةةةةل اللعبةةةةة  ..... الهةةةةةعا ياب ةةةةةر تاج القايةةةةة  التةةةةةر تباةةةةةي ىليهةةةةةا
 (2) .تعل ها

 
لمجموعتي البحرث  مشياً  ( متر  100زمن إداء فعالية )لعرض نتائج اإلختبارت البعدية   4-7

 التجريبيتين )التنافس المقرارن والتنافس الجماعي( ومناقشتها  :
مشةةةةيا  ( متةةةةر 100ة )زمن إداء فعاليةةةةلةةةةعةةةةرض نتةةةةائج اإلختبةةةةارت البعديةةةةة  4-7-1

 لمجموعتي البحث التجريبيتين )التنافك المقارن والتنافك الجماعي( :
مشةةةةيا  (  تةةةةر 100لةةةةل ن إداء  عاليةةةة  )يعةةةةرل البااةةةة  اتةةةةائج اإلختبةةةةارات البعديةةةة      
 ج ةةاىتر الباةة  التجةةريبيتين )التاةةا   ال قةةةارن االتاةةا   الج ةةاىر( ل ا  ةةا  بةةين  ةةةر ل

 ( :9الجدال )

                                                 

،  2001، دار الشةةةةرا  للاشةةةةر االتاليةةةةح ، ى ةةةةان ،  سةةةةيكولوجية التةةةةدريك( ياسةةةةف ل ةةةةا ر ااايوةةةة  ل ةةةةا ر ل 1)
 . 401ص
 . 27، ص  1977: بيرات ، دار العلم لل اليين ،  3،   كرة اليد( اسن ىبد الجااد ل 2)
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 (9جدول )

بين نتائج األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمتي )ت( المحسوبة والجدولية ي
 مشيا   ( متر100زمن إداء فعالية )لللمجموعتين التجريبيتين في اإلختبارات البعدية 

درجة  المتغيرات    
القياك 

 د/ثا

التنافك    ن التنافك المقارن   ن
 الجماعي

 الداللة ت المحسوبة

 ع-+ ك  ع-+ ك

 دال  2.935 0.51 7.455 10 0.085 7.935 10 ثا ( متر15زمن إداء )

 غير دال  1.266 1.37 22.37 10 1.489 23.18 10 ثا ( متر50زمن إداء )

 دال  2.761 2.535 43.07 10 2.40 46.12 10 ثا ( متر 100زمن إداء )

   1.734ت الجدولية= ( 0.05الداللة ) (    مستوى 18= )2-(   درجة الحرية= ن20) ن =          
    

( يتبةةين أن ال ج اىةة  التجريبيةة  األالةةي )التاةةا   ال قةةارن( 9 ةةن  الاظةة  الجةةدال )     
( 7.935 ةةةةةةان اسةةةةةة ها الاسةةةةةةابر  ةةةةةةر اإلختبةةةةةةار البعةةةةةةدح )(  تةةةةةةر 15ل ةةةةةةن إداء ) ةةةةةةر 

ج ةةةاىر ( التاةةةا   ال)( ، أ ةةةا ال ج اىةةة  التجريبيةةة  الثاايةةة  0.085ااإلااةةةراف ال عيةةةارح )
( ، ابعةةد اسةةال لي ةة  0.51( ااإلااةةراف ال عيةةارح )7.455 قةةد  ةةان اسةة ها الاسةةابر )

)ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات ال تاةةاظرة للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين 
ىاةةد  سةةتا   (1.734 ن لي ة  )ت( الجداليةة  االبال ة  )اهةر أ بةةر  (2.935االتةر  ااةةت )

( ، اهةةةةعا يعاةةةر اجةةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةين اتةةةةائج 18يةةة  )( ادرجةةةة  ار 0.05دفلةةة  )
 .(  تر15ل ن إداء )اإلختبارات البعدي   ر 

 ةةةةأن ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  األالةةةةي )إسةةةةال التاةةةةا   (  تةةةةر 50ل ةةةةن إداء )أ ةةةةا  ةةةةر      
( ااإلااةةةةراف ال عيةةةةارح 23.18ال قةةةةارن(  ةةةةان اسةةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر اإلختبةةةةار البعةةةةدح )

 ج اىةةةة  التجريبيةةةة  الثاايةةةة  ) أسةةةةلال التاةةةةا   الج ةةةةاىر (  قةةةةد  ةةةةان ( ، أ ةةةةا ال1.489)
( ، ابعةةةةد اسةةةةال لي ةةةة  )ت( 1.37( ااإلااةةةةراف ال عيةةةةارح )22.37اسةةةة ها الاسةةةةابر )

بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات ال تاةةاظرة للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةارين االتةةر 
ىاةةةد  سةةةتا   (1.734ال ةةة  ) ةةةن لي ةةة  )ت( الجداليةةة  االباهةةةر أصةةة ر  (1.266 ااةةةت )
( ، اهةعا يعاةر ىةدم اجةاد  ةر  دال أاصةائيًا بةين اتةائج 18( ادرج  اري  )0.05دفل  )

 (  تر .50ل ن إداء )اإلختبارات البعدي   ر 
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 ةةةةأن ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  األالةةةةي )إسةةةةال مشةةةةيا  (  تةةةةر 100ل ةةةةن إداء )أ ةةةةا  ةةةةر      
( ااإلااةةةةراف 46.12ختبةةةةار البعةةةةدح )التاةةةةا   ال قةةةةارن(  ةةةةان اسةةةة ها الاسةةةةابر  ةةةةر اإل

( ، أ ةةةا ال ج اىةةة  التجريبيةةة  الثاايةةة  ) أسةةةلال التاةةةا   الج ةةةاىر (  قةةةد 2.40ال عيةةةارح )
( ، ابعةةةد اسةةةال لي ةةة  2.535( ااإلااةةةراف ال عيةةةارح )43.07 ةةةان اسةةة ها الاسةةةابر )

ين )ت( بإسةةتخدام لةةااان )ت( للعياةةات ال تاةةاظرة للتعةةرف ىلةةي دفلةة  الوةةر  بةةين اإلختبةةار 
ىاةةد  سةةتا   (1.734اهةر أ بةةر ن لي ة  )ت( الجداليةة  االبال ة  )( 2.761االتةر  ااةةت )

( ، اهةةةةعا يعاةةةر اجةةةةاد  ةةةر  دال أاصةةةةائيًا بةةةين اتةةةةائج 18( ادرجةةةة  اريةةة  )0.05دفلةةة  )
 (  تر.100اإلختبارات البعدي   ر ل ن إداء )

 
 
 
 
 
مشةةةيا  ( متةةةر 100لةةةزمن إداء فعاليةةةة )مناقشةةةة نتةةةائج اإلختبةةةارات البعديةةةة  4-7-2

 للمجموعتي البحث التجريبيتين )التنافك المقارن والتنافك الجماعي( :
)ت( ال اسةةاب   ااةةت  تةةر( أن  ةةر  األاسةةا  الاسةةابي  الي 9يتبةةين  ةةن الجةةدال )      

ال ةةن إداء  اً (  تةةر 15لةةل ن إداء ) دالةة  إاصةةائيًا  ي ةةا بةةين ال ج ةةاىتين  ةةر أل ةةان اإلداء
ل ج اىةة  التجريبيةة  توةةا  ال التاةةا   الج ةةاىر   ةةا يةةدل ىلةةي لصةةالح إسةةلا  اً (  تةةر 100)

ىلةةةةي ال ج اىةةةة  التجريبيةةةة  األالةةةةي )التاةةةةا   ال قةةةةارن( ، اىةةةةدم دفلةةةة  األاسةةةةا   الثاايةةةة 
، ايعةةةةلا البااةةةة  هةةةةع  الاتيجةةةة   ي ةةةةا بةةةةين  اً (  تةةةةر 50)ت( ال اسةةةةاب  لةةةةل ن إداء )الي ةةةة 

 ةةةر  ايةةة  )التاةةةا   الج ةةةاىر(ثاال ج ةةةاىتين إلةةةي سةةةرى  اإلا ةةةال  ل تعل ةةةر ال ج اىةةة  ال
إع لادت ال اا سة   ةر هةاتين ال ةرالتين  اً (  تةر 50ا ر  ا بعةد ) اً (  تر 15البداي  ل سا   )

إلةي أن أ ةراد  ةال ال ج ةاىتين  اً (  تةر 50، ايعلا الباا  سةبل ىةدم الدفلة   ةر  سةا   )
 ةةةر  ياسةةة ال سةةةا   التعل هةةةم ال شةةةر اهةةةر  ىلةةةي الةةةريم  ةةةنلةةةم يبةةةعلاا ألصةةةي  ةةةا لةةةديهم 

السبا  إع  ان اإلختبار تاا سيًا ، ا ان التوةا  إيضةًا للتاسةن  ةر  ةال الخ ةاة ا عةدلها 
لت ةرين اإسةتخدا ها باسةا   قدرة لد  ال تعل ين  ر القابلي  ىلي التا م به ا الاأصبات 
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ن سةةةاىدا ال تعل ةةةين  ةةةر تعلةةةم ار ةةةات ال شةةةر الرياضةةةر يالب يةةةم اأسةةةلابر التاةةةا   اللةةةع
 داء .ه الاهائي  التاسن  ر ل ن األاصلتاالعح  اات  

إع ي  ةةد  ا ةةاد دااد الربيعةةر اأخةةران   ىلةةي تشةةجيح ال اا سةةات اال باريةةات خةةالل      
الةةةدرا  إلاهةةةا تثيةةةر الا ةةةا   ةةةر الاوةةةا  ىلةةةي أن يراىةةةي اسةةةن اإلىةةةداد االتاظةةةيم ب ةةةا 
يتااسةةةل ا سةةةتا  إدراط ال لبةةة  اسةةةال تهم ااسةةةن تصةةةر هم اتةةةي يتعةةةاداا ىلةةةي إ تسةةةال 

  (1)لراب الرياضي  االصوات اإلجت اىي  الجيدة   . ا
اير  ىبداهلل بةن صةالح    ةر الةتعلم التاا سةر ، يتاةا   ال ةالل  ي ةا بيةاهم لتاقية       

هةةدف تعلي ةةر  اةةدد يوةةال بتاقيقةةه  الةةل اااةةد أا  ج اىةة  لليلةة  ، ايةةتم تقةةايم ال ةةالل 
 (2) . ا    اااي  درج  ن األ ضل ل ساأ  

إلةةةةي   أن  درسةةةةر التربيةةةة  الرياضةةةةي  عاح الخبةةةةرات ال ايلةةةة  ىبةةةةا  أا ةةةةد ايشةةةةير      
يسةةةتع لان التقةةةايم االتث ةةةين أساسةةةًا لاجةةةاب  ه ةةةتهم ألن هةةةع  ال ريقةةة  عات  اىليةةة   بيةةةرة 

 (3) ا  ثرة  ر اوسي  التال يع اتاول  يهم راب ال اا س  الشريو   ن أجل التقدم   .
راع بشة ل  بيةر  ةر تةاالن الجسةم االةتا م  ةر يع ر سالم اسةن   تسةاىد ار ة  الةعا      

 .(4) عدل الخ اة ا الها   
 
  اً مترر مشري 100عرض نتائج اختبار االحتفراظ ومناقشتها في تعلم االداء الفني لفعالية   4-8

 اً رياضي

                                                 

،  ديري  دار ال تل لل باى  االاشر ، ب ةداد ،  نظريات وطرائق التربية الرياضية ا اد دااد الربيعر اأخران ل ( 1)
 \.132، ص  2000

 . 1، ص 2005: شب   ال علا ات الدالي  )األاترايت( ،  التعلم التعاونيىبداهلل بن صالح ال قبل ل ( 2)
: )جا عةةةةة  ال اصةةةةةل ، دار ال تةةةةةل  2،   طرائةةةةةق التةةةةةدريك فةةةةةي التربيةةةةةة الرياضةةةةةيةىبةةةةةا  أا ةةةةةد صةةةةةالح ل ( 3)

 . 189( ، ص 2000لل باى 
ر ةةل ، اشةةرة ألعةةال القةا  : القةةاهرة ،   سةةباقات المشةةي ة تطبيقةةات عمليةةة لتحسةةين المشةةيسةالم اسةةن سةالم ل ( 4)

 . 13، ص  2002التا ي  األللي ر ، 
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 مقةةةدار فقةةةدان ذاكةةةةرة االداءبعةةةرض نتةةةائج االختبةةةارين البعةةةدي واالحتفةةةاظ  4-8-1
لمجمةةوعتي البحةث) االسةةلوب  ا  رياضةي ا  متةةر مشةي 100 الخاصةة بةاالداء الفنةةي لفعاليةة

 المقارن الجماعي( :
 100 ن اجل التعرف ىلي  قدار  قدان عا رة افداء  ر تعليم افداء الواةر لوعالية       

 تر  شةر رياضةر ل ج ةاىتر الباة  ،  قةد تةم اسةتخدام لةااان افاتوةاظ بةين افختبةارين 
 ( :  10جدال )فاتواظ ، ا  ا  بين  ر البعدح اا

 
 
 
 
 
 
 (  10جدول ) 

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار البعدي واالحتفاظ ومقدار 
 فقدان ذاكرة االداء في تعليم االداء الفني 

 المتغيرات ت

درجة 

 القياس

 د/ثا

 االسلوب 

 اختبار االحتفاظ  االختبار البعدي 

 فرق األوساط

مقدار فقدان 

ذاكرة 

 داءاال
 ع س ع س

 د حركة الرجلين  1

 0.633 4.250 0.554 4.940 مقارن
4.940-

4.250 
0.690 

 0.548 4.774 0.571 5.260 جماعي
5.260-

4.774 
0.486 

 د حركة الورك 2

 0.916 3.630 0.826 4.440 مقارن
4.440-

3.630 
0.81 

 0.785 3.869 0.976 4.360 جماعي
4.360-

3.869 
0.491 

 د حركة الذراعين 3

 0.617 4.340 0.546 5.140 مقارن
5.140-

4.340 
0.80 

 0.699 4.600 0.805 5.160 جماعي
5.160-

4.600 
0.56 

 د حركة الجذع 4

 0.625 4.350 0.646 4.730 مقارن
4.730-

4.350 
0.38 

 0.849 4.500 0.790 4.870 جماعي
4.870-

4.500 
0.37 

 0.579 4.150 0.616 4.400 مقارن د حركة الرأس 5
4.400-

4.150 
0.250 
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 0.707 4.500 0.752 4.700 جماعي
4.700-

4.500 
0.200 

 د الجسم ككل 6

 0.69 4.250-4.94 0.516 4.250 0.460 4.94 مقارن

 0.483 5.000 0.688 5.250 جماعي
5.250-

5.000 
0.250 

 
الجدال اىةال  لالختبةارين  الع ليات اإلاصائي  التر تم الاصال ىليها  نباسا        

( ان  قةدار  قةدان عا ةرة  10البعدح اافاتواظ تبةين  ةن الاتةائج ال عرضة   ةر الجةدال ) 
)افسةلال ال قةارن  افالةيافداء  ر تعليم افداء الوار لل ت يرات سابق  الع ر لل ج اىة  

ضةةح ( ايت0.40،  0.25،  0.38،  0.80،  0.81،  0.69( لةةد بل ةةت ىلةةي التةةاالر  )
 قدار  قدان عا رة األداء  ةر تعلةيم افداء الواةر ) ار ة  الةرجلين ، ار ة  الةارط ، ار ة  

)افسةةةةلال الثااي الةةةةعراىين ، ار ةةةة  الجةةةةعع ، ار ةةةة  الةةةةرا  ، الجسةةةةم   ةةةةل ( لل ج اىةةةة  
،  0.200،  0.37،   0.56،  0.491،  0.486الج ةةةةةةةاىر ( بل ةةةةةةةت ىلةةةةةةةي التةةةةةةةاالر )

0.250.) 
 

 
 
 
 
 
 
ا مشةيم 100فعاليةة لتعلةم االداء الفنةي فةي دار االحتفاظ الخاصة مناقشة مق 4-8-2

 :رياضيا
( 10تاليةةةل البيااةةةات افاصةةةائي  التةةةر تةةةم الاصةةةال ىليهةةةا  ةةةر الجةةةدال )باسةةةا        

يتضح لاا ان  قدار  قدان عا رة افداء بين ال ج اىتين جاءت باتائج  تبايا   ي ا بياه ةا 
لباة  اسةتخد ت اسةلابين تعلي يةين  ختلوةين اهةع  ، ايعلا البااة  علةط فن  ج ةاىتر ا

،   ةةةةا رياضةةةةيًا  شةةةةيًا م  100ظةةةةاهرة  بيعيةةةة  ىاةةةةد ا  ةةةةالهم ال رالةةةة  التعلي يةةةة  لوعاليةةةة  
اى ةارهم ا اظهرت اسب  افخةتالف بيةاهم بصةارة ااسةح فن اف ةراد يختلوةان  ةر لابليةاتهم 
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م  1994اا ةرم  ا ةد ،  االخبرة السابق  ، اتتوة  هةع  الاتيجة   ةح  ةا ع ةر  )اجةاب  هةدح
(   بةةةان  ةةةا ي سةةةبه ال ةةةتعلم  ةةةن خبةةةرة ار يةةة  تضةةةعف بدرجةةة  اتقةةةل اسةةةب  افاتوةةةاظ بعةةةد 

م  1991)  اضةل ،          ، اتتوة  ايضةا  ةح  ةا ع ةر  (1)افاتهاء  ن التعلم  باشةرة   
توسةةةر ظةةةاهرة افه ةةةال االتةةةر تةةةاص ىلةةةي ان  قةةةدان عا ةةةرة افداء (  ةةةن ان   السةةةبل  ةةةر 

ا اةةاتج ال  ارسةة  اان الاسةةيان هةةا ى ليةة  تاةةد  خةةالل  تةةرات افاتوةةاظ ىاةةد ا الةةتعلم هةة
ت ةةان ال علا ةةات  اضةةح افهت ةةام  ه لةة  ييةةر  سةةتخد   اىلةةي هةةعا  ةةان افه ةةال يسةةبل 

هةةةا لصةةةار  ةةةر   قةةةدان الةةةعا رة(   ان  2001، ايةةةر  ) اجيةةةه  اجةةةال ،  (2)الاسةةةيان   
ريم  ةن علةط  ةان الةدليل التجريبةر يشةير افداء االعح ياد  اتيج   رار الالةت اىلةي الة

الي ان ل   التع ر تعت د ىلي تداخل الاافت اافادا  ا ثر  ن اىت ادهةا ىلةي الالةت 
، الةةد اظهةةرت اتيجةة  افاتوةةاظ لالسةةلال الج ةةاىر اىلةةي  ةةن افسةةلال ال قةةارن ،  (3)  

ع ال ةاهج الةعح ايعلا الباا  علط الي افساليل التاا سي  التةر اىت ةدها البااة   ةر تاوية
اىةةد  ىلةةي هيئةة  ت ةةارين تعلي يةة  ، االةةعح ت يةةل بةةالتااع اسةةهال  تاويةةع الت ةةارين ، ابا  ةةان 
أح  علةةم اا  عل ةة  ىرضةةه اتوسةةير  قراتةةه فجةةل تاقيةة  افهةةداف الخاصةة  بةةه اهةةعا  ةةا 
ااتاجه  ر  عاهد الارة الع ل االش ان افجت اىي  التةر تتةالي  هةام تعلةيم هةع  الشةريا  

 ةان  ا يةا لتعلةيم  اً رياضةي اً  تةر  شةي 100ال هةارة (  عالية  ) ان الةت التعلةيم لهةع  ،   ا 
الت ةةارين التعلي يةة  التةةر تضةة اها ال اهةةاج ، باسةةا   ار ةةات اجةةلاء الجسةةم لهةةع  ال هةةارة 

م( يع ةةةةل ال علةةةةم ىلةةةةي تثبيةةةةت الةةةةتعلم  2005اهةةةةعا يتوةةةة   ةةةةح  ةةةةا اشةةةةار اليةةةةه )راسةةةةان ، 
لالت ال ا ر لتثبيت ال هارات الار ي  بعةد تعل هةا ، الةد لل هارات الار ي  ، بتخصيص ا

أثيرت بعل افسئل  اال   ي  الالت الاللم لتثبيت ى لية  الةتعلم لةد  ال عةالين ىقليةا ، 
%  ن الالت ال خصةص لةتعلم ال هةارة يعتبةر التةا  50اتشير الدراسات  ر علط الي ان 
 . (1) ا يا لتثبيت ى لي  التعلم اتع رها 

 

                                                 

م ،  1994، البصةرة ، دار ال تةل لل باىة  االاشةةر ،  الةتعلم الحركةياجةاب  هةدح شةلا اا ةرم  ا ةد صةبار : ( 1)
 . 208ص 
 . 118، ص  1991، مصدر سبق ذكره اضل افليرجااح : ( 2)
 . 286م ، ص  2001، دار اائل للاشر ،  ، ى ان 1،    التعلم وجدولة التدريب الرياضياجيه  اجال : ( 3)
 . 279م ، ص  2005،  مصدر سبق ذكره(  ارا  راسان : 1)
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 الباب الخامس

 األستنتاجات والتوصيات
 :  األستنتاجات 5-1

ومن خالل  مالا ادالادت بال   بعد إجراء المعالجات اإلحصائية وعرضها ومناقشتها ،     
 نتائج البحث تمكن الباحث من التوص  إلى اإلستنتاجات التالية :

 
 والبعديالالالالة لعينالالالالةظهالالالالور دالالالالرول  ات دئلالالالالة إحصالالالالائية بالالالالين اإلختبالالالالارات ال ب يالالالالة  -1

البحث التي استخدمت التمرين البطيئ ودي جميع متغيرات ت الوي  اإلداء الننالي 
ممالا يالد  ع الى التال اير ائيجالابي ئسالتخدا   ل مشي ولصالال  اإلختبالارات البعديالة

 . التمرين البطيء ل مرح ة ائولى

ظهالالور دالالرول  ات دئلالالة إحصالالائية بالالين اإلختبالالارات ال ب يالالة والبعديالالة ل مجموعالالة  -2
دالالالي تع الالال  اإلداء الننالالالي ل مشالالالي  اسالالال ول التنالالالادا الم الالالارن  لالالالى   التجريبيالالالة ا و 

ممالالالالالا يالالالالالد  ع الالالالالى التالالالالال اير ائيجالالالالالابي الرياضالالالالالي ولصالالالالالال  اإلختبالالالالالارات البعديالالالالالة 
 .ئستخدا  اس ول التنادا الم ارن والجماعي ل مرح ة الاانية

بالالالالين مجمالالالالوعتي البحالالالالث  دالالالالي اإلختبالالالالارات البعديالالالالة عالالالالد  وجالالالالود دالالالالرول معنويالالالالة -3
حركالالالالات إداء المشالالالالي الرياضالالالالي عالالالالدا الحركالالالالة التواد يالالالالة  التجالالالالريبيتين دالالالالي تع الالالال 

اسالالالال ول التنالالالالادا  التجريبيالالالالة الاانيالالالالة ل جسالالالال  والتالالالالي كانالالالالت لصالالالالال  المجموعالالالالة 
ممالالا يدكالالد تالال اير اسالال ول التنالالادا الجمالالاعي ع الالى الحركالالة التواد يالالة   الجمالالاعي
 .ل جس 

ظهور درول  ات دئلة إحصائية بين اإلختبارات ال ب ية والبعديالة لمجمالوعتي   -4
لالد  المتع مالين    متالر100نعاليالة  لتحسين زمن ائداء البحث التجريبيتين دي 

مسالالالادات ممالالالا يدكالالالد تالالال اير ودالالالي جميالالالع الالالالالث  ةالبسالالاليطاإلعاقالالالة الع  يالالالة  وي 
 .اس وبي التنادا  الم ارن والجماعي 
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 ظهالالالالور دالالالالرول  ات دئلالالالالة إحصالالالالائية بالالالالين نتالالالالائج اإلختبالالالالارات البعديالالالالة لصالالالالال  -5
   متالالالر و15دالالالي زمالالالن إداء   انيالالالة  التنالالالادا الجمالالالاعي التجريبيالالالة الا المجموعالالالة
زمالن اداء اختيار ول  تتح ل الدرجة المعنوية بينهما دي    متر100زمن إداء  

، 15  مما يدكد ادضال ية التنالادا الجمالاعي ل مرح الة الاانيالة لمسالادة 50مسادة 
 .  مشي رياضي100

لبعديالالالالالالة دالالالالالالرول  ات دئلالالالالالالة إحصالالالالالالائية بالالالالالالين نتالالالالالالائج اإلختبالالالالالالارات اعالالالالالالد  وجالالالالالالود  -6
   متر بين مجموعتي البحث .50دي زمن إداء  لمجموعتي البحث 

ظهالالالالور دالالالالرول  ات دئلالالالالة احصالالالالائية بالالالالين نتالالالالائج ائختبالالالالار البعالالالالدي واختبالالالالار   -7
  مشي رياضي ل مرح ة الاانية لمجمالوعتي 100دعالية ائحتناظ دي تع   اداء 

البحالالالالالث التالالالالالي اسالالالالالتخدمت اسالالالالال وبي التنالالالالالادا  الم الالالالالارن والجمالالالالالاعي  ولصالالالالالالال  
المجموعالالة الاانيالالة التنادا الجمالالاعي  ممالالا يدكالالد ق الالة تالال اير د الالدان الالال اكر  لالالتع   

 ائداء ضمن المجموعة الاانية  التنادا الجماعي . 

 
 

 : التوصيات 5-2
ا توصالالال  إليالال  البحالالالث الحالالالالي مالالالن إسالالتنتاجات ، وضالالالع الباحالالالث جم الالالة مالالال دالالي ضالالالوء   

 توصيات ئبد من الت كيد ع يها عند تع ي  المشي الرياضي :
ج التع يمالالالي ب سالالال ول التمالالالرين البطيالالالئ ك اعالالالد  اساسالالالية عنالالالد تع الالالي  ااسالالالتخدا  المنهالالال -1

 .ل مرح ة ائولىعند تع ي   وي اإلعاقة الع  ية البسيطة اإلداء النني ل مشي 

عنالالالد تع الالالي   وي والجمالالالاعي التنالالالادا الم الالالارن  سالالالتخدا  المنهالالالاج التع يمالالالي ب سالالال ولا -2
   .ل مرح ة الاانيةاإلعاقة الع  ية البسيطة 

اإلهتمالالا  بهالالال ر الشالالريحة مالالالن  وي اإلعاقالالة الع  يالالالة البسالاليطة واإلعتنالالالاء بهالال  لغالالالر   -3
تحالالالالت اشالالالالرا  و إشالالالاركه  دالالالالي ا لعالالالالال الرياضالالالالية ممالالالالا يسالالاله  دالالالالي اشالالالالبا  ر بالالالالاته  

 المعنية به  . الجهات 

   التعزيز لكون  جزء من التنادا وياير الدادعية وئس وك بدون دادع .اعد  إهم -4
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سالال وبي التنالالادا الم الالارن والجمالالاعي  -5 إجالالراء دراسالالات تتنالالاو  تالال اير التمالالرين البطيالالئ واف
 .  سنة  7الى  6من  وعمر ع  يمتوسطة  اعاقة ع  يةع ى معاقين  وي درجة 

عالالدا التنالالادا الم الالارن والجمالالاعي التنالالادا  اسالال وبي دا إسالالتخبالمع مالالين ع الالى ت كيالالد ال -6
مراعالالالا  الجوانالالالل التربويالالالة عنالالالد التعزيالالالز المعنالالالوي وتهيئالالالة بيئالالالة تع يميالالالة  الالالال اتي مالالالع

 تسودها المحبة وتخ و من التحيز والعدوانية بين المتع مين .

ضالالالالرور  ت هيالالالال  مع مالالالالين متخصصالالالالين دالالالالي التربيالالالالة الرياضالالالالية عنالالالالد تع الالالالي  ائلعالالالالال  -7
 لرياضية المخت نة دي المعاهد الخاصة ل وي ائعاقة الع  ية.والنعاليات ا
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 القـــــرآن الكريم  *
 

 ،1، ج موسوعة فسيولوجيا مسابقات المضمار؛  (وآخررو )إبراهيم سالم السكار  -
 ( .1998) القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 

ابررررراهيم  برررراة ، بلسرررر ا تربيررررا صو  الماتررررام الخا ررررا ون ررررم ت لرررريم م. الزهيررررر   -
 . 1998القاهرة مكتبا زهراء الشرق، 

: )  رعاية الطفل المعوق طبيا ونفسيياد الس يد يونة وم ر   بد المميرد ؛ امم -
 ( . 1998القاهرة ، دار ال كر ال ربي ، 

( 1979: )القراهرة ،دار الم رار, ، 12،ط أصيول عميا الينف اممد  زم راتح ؛ -
. 

اممررد بكرررم مممررد ؛ اخررر اسررتخدام لسرراليب مختل ررا للتنررابة برري دبرر  الملبررا  لرر    -
ستوى لداء الناشئي  ؛ متمو ا رسائل ماتستير ودكتوراه بري التربيرا االتتاهام وم

 ( .1991الرياضيا : ) بغداد مطب ا الرواد ، 

بررراهيم  بررد ربرر   - ؛ رياضيية الم ييخ مييحقل لالقيييق الصييلة لسرراما كامررل راتررب وام
 ( . 1998: ) القاهرة ، دار ال كر ال ربي ،   النفسية والبحنية

دام ب ررا اودوام المسررا دة برري ت لرريم وتطرروير لسرريل تليررل كرراط  ؛ تررخخير اسررتخ -
مترررررر ،  100مسرررررتوى اوداء وب رررررا ال ررررر ام البدنيرررررا الخا رررررا ونتيترررررا ركرررررا 

 . 2003لطروما دكتوراه  ، كليا التربيا الرياضيا ، تام ا بغداد ، 

: )  مررا   1، ط المنييا ا المعاصيير  فييخ الاربييية الرياضيييةلكرررم زكرري خطايبرر  ؛  -
 ( . 1997ي  ، دار ال كر للنشر والتوز 

المر ح العممخ لاعمييا العيا  االتماد الدولي الل اب القوى ؛التر  ،الق ز ،الرمي ، -
 .( 20،المستوى االول ،مركا التنميا االقليمي : )القاهرة ،ب.ط ، القوى
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االولمبياد الخاص ال ربي ، متلا  رادرة مر  المتلرة القيراد  لبولمبيراد الخراص  -
ل إبريقيررررا ، ال رررردد اوول : ) القرررراهرة ، مطرررراب  برررري منطقررررا الشرررررق اووسررررط وشررررما

 ( . 1999المقاولو  ال رب ، 

 . 2003، 2002القواني  الرسميا لرياضا االولمبياد الخاص ال ي يا ،  -

: اوسركندريا ، منشرخة  2، ط قبرات فخ األلعا  لمصغار والكبيارللي  ودي  برج ؛  -
 . 2003الم ار, ، 

اهررررام الطلبررررا صو  المسررررتويام المتباينررررا برررري السرررروداني ؛ اتت لنررررور مممررررد  يرررردا  -
التنررررابة نمررررو ب ضرررر م الررررب ا ؛ ) رسررررالا ماتسررررتير ، كليررررا ا داب ، التام رررررا 

 ( .2000للمستن ري  ، 

إيمررررا   بررررد اوميررررر الخزرترررري ؛ تطررررور المتغيرررررام البدنيررررا والو ي يررررا وبررررق مررررن    -
          متررررر ، 100 لرررر  ركررررا  اترررردريبي مقتررررر  لرياضرررري ال رررروق الخرررراص وان كاسررررات 

 ( . 2001كليا التربيا الرياضيا ، –تام ا بغداد  –) لطروما دكتوراه 

 (1996: )القراهرة ،دار ال كرر ال ربري ، أس  ونظريات اللركةبسطويسي اممد ؛ -
. 

ببل تاسم  الح ؛ تخخير استخدام لسلوبي الت لم التبرادلي والتنابسري المقرار   بري  -
سررلا : ) رسررالا ماتسررتير ، تام ررا بغررداد ، ت لررم ب ررا الم ررارام اوساسرريا بكرررة ال

 . ( 2003كليا التربيا الرياضيا ، 

 ارجمة مركز الانمية اإلقميمخ ,المحقل إلى نظريات الايحري بيترج ،ل، تومسو  ، -
 ( . 1996: )القاهرة ،

 الاعميا المبرما فخ الاربية البحنية والرياضييةتمال الدي   بد ال اطي الشاب ي ؛ -
 .( 1997ال كر ال ربي ، : )القاهرة ،دار

: بغرداد ، وزارة الت لريم ال رالي  احري  الاربية الرياضية؛  (ولخررو )تمال  الح  -
 . 1991والبمث ال لمي ، تام ا بغداد ، 

، الكويرم :  1. ط الميحقل اليى الاربيية القاصيةتمال الخطيب ، منر  المديرد  ،  -
 .   1997مطب ا ال ب  ، 

 . 1977وم ، دار ال لم للمبيي  ، : بير  3ط،  كر  اليحمس   بد التواد ؛  -
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:  القرراهرة ، دار ال كررر   طرائييق الاييحري  فييخ الاربييية الرياضيييةمسرر  م رروا ؛  -
 .1987ال ربي ، 

: ) المركرز الروطني  رياضة المعاقين الاصيني  فيخ العيا  القيوىمليم الميرالي ؛  -
 ( . 2002للطب الرياضي ، تونة ، 

  الاربيية الرياضيية والايرويل لممعياقينسيد برمرام : ممد ابراهيم ، ليل  الرلمي مرم -
 ( 1997) القاهرة ، دار ال كر ال ربي للنشر والتوزي  ،  1، ط

.  مررا  مطب ررا  الاقميي  العقمييخ والرعايية اعجاماعييية لممعييوقينخليرل ال ررا ور ،  -
 .  1992التاج ، 

زيررر  ، : )  مرررا  ، دار النشرررر والتو  البليييل العمميييخصوقرررا   ييررردا  ) وآخررررو  (؛  -
1998 . ) 

اقايييار الوسييائل الاعميمييية واسيياقحام ا ؛ ترتمررا)  ررب  ال ربرري(روميسرو بسرركي  -
: ) الكويرم ، المركرز ال ربري للتقنيرام  صيح  العربيخ وفق محقل النظا , ارجمية

 ( . 1980التربويا ، 

:  1: ط المعياقون عقمييا أكاحيمييا وسيموكياوكمرال سرالم ؛   طاو زيدا  اممد السر  -
 ( . 1992الصهبيا للنشر والتوزي  ،  )الرياا ،

ترخخير مرن   ت ليمري مقترر  لت لريم ب را م رارام ل برا ال روكي ت  رر مسري  ؛ زينا -
: )كليرررا التربيرررا الرياضررريا ،تام رررا بغرررداد  اورضررري لرررصو  التخلررر, ال قلررري البسررريط

،2006). 

، نشرررة  سييباقات الم ييخ ي اطبيقييات عممييية لالسييين الم ييخسررالم مسرر  سررالم ؛  -
 . 2002لقوى : القاهرة ، مركز التنميا اوقليمي ، لل اب ا

س ير لكرم إبراهيم ؛ تخخير من   مقتر  بي ت لريم المتخل ري   قليرا ب را الم رارام  -
 –اوساسررريا بررري كررررة الريشرررا الطرررائرة ، رسرررالا ماتسرررتير ، كليرررا التربيرررا الرياضررريا 

   2004تام ا بغداد ، 

: القراهرة ، دار الم رار, ،  1، ط ااي الياعما واطبيقسيد  خما  ولنور الشرقاو  ؛  -
1978 . 
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المررررالي ؛ اخررررر لسررررلوب المنابسررررام برررري ت لررررم ب ررررا   رررربا  تاسررررم مممررررد تبررررر -
الم ارام اوساسريا و بقرا صلرا باالتتاهرام بري كررة السرلا : ) رسرالا ماتسرتير ، 

 ( . 2002كليا التربيا الرياضيا ، تام ا ال اتح بي طرابلة ، 

اسرررررتخدام اسرررررلوب التنرررررابة بررررري  ابرررررراد المتمو رررررا  لخررررررضرررررراام تاسرررررم الن يمررررري ؛ -
الميتامر العمميخ : ) واالسلوب االمر  بي ت لم ب ا الم ارام المركيا بكرة القردم

 .( 2002،تام ا ديال  ، الثالل ع ر لكميات الاربية الرياضية فخ العراق

:  حميييا الطمبييية عوق اإلعاقيييات العقميييية فيييخ المحرسييية العاحييييةطررربل مرمانررر  ؛  -
 ( . 1997،دار ال كر ، ) ما  

: )القراهرة ،دار  األس  اللركية والوظيفية لماحري  الرياضخطلما مسام الردي ؛  -
 ( . 1994ال كر ال ربي ،

ي المترررداخل ولخرررره بررري الرررت لم والتطرررور مررر  خررربل سررراالسرررلوب التدرير هاشرررم ؛ب رررا -
ا بغرداد ، ،لطروما دكتروراه : )تام ر الخيارام التن يميا المكانيا لبيئا ت ليم التنة

 .( 2002كليا التربيا الرياضيا ، 

 ابر هاشم لسما يل ولري  مسري  شركر ؛ نمراصج ت ليميرا ولخرهرا بري سرر ا الرت لم  -
بليييل واإلمت رررا  لم رررارتي الضرررربا اوماميرررا واإلرسرررال ال رررالي بالريشرررا الطرررائرة ، 

مسيييلخ من يييور فيييخ مجمييية الميييتامر القيييام  ع ييير لكمييييات وأقسييياا الاربيييية 
 . 2006، ، بغداد 2لعحح الرياضية , ا

كفاييييات احريسيييية فيييخ  برررد الكرررريم مممرررود ؛ السرررامرائي و   بررراة لممررردالسرررامرائي  -
 .  1991: تام ا الب رة ، مطب ا المكما ،  طرائق احري  الاربية الرياضية

: )المو رل ،دار  2،ط طرق الاحري  فخ الاربية الرياضيية باة اممد  رالح : -
 ( . 2000الكتب للطبا ا والنشر،

سييكولوجي  الطفيل ريير العياحق  بد السبم  بد الغ ار ، يوس, مممود الشيخ ؛  -
 ( .1966: ) القاهرة ، دار الن ضا ال ربيا ، والاربية القاصة 

: )القراهرة، ب الاربيية القاصية, لمن,لمياعا, كيي  بد ال ترا   رابر  برد المميرد؛  -
 . (1997ط،
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: ) القراهرة ،  ة والياعما اللركيخطرائق احري  الاربيية الرياضيي بد ال تا  لط ي؛  -
 ( .1972دار الكتب التام يا ،

:  مررررا  ، دائررررل وائررررل  1، ط بييييطت اليييياعما وصييييعوباا  بررررد ال رررراد  ولخرررررو  ؛  -
 . 2000للطبا ا والنشر ، 

قييييراة حر  الاربييييية الراضييييية بررررد  لرررري ن رررري, ؛ - : )بغررررداد  القطيييية اللحيثيييية واس
 ( .1971،مطب ا الميناء، 

: شبكا الم لومام الدوليا )اونترنيرم( ،  الاعما الاعاونخل ؛  بداهلل ب   الح المقب -
2005 . 

: )االسررركندريا، دار الم ربرررا التام يرررا، الاقمييي  العقميييخ برررد الررررمم  ال يسررراو ؛   -
1999.) 

 القحرات العقمية المعرفيية ليعوق اعلاياجيات القاصيةبات   ب   بد ال ادق ؛  -
 ( . 2003والتوزي  ، : )  ما  ، دار ال كر للطبا ا والنشر  1،ط

برراروق الروسررا  ؛ إ ررداد وترردريب ال رراملي  برري ميرردا  التربيررا الخا ررا برري الرردول  -
 ( . 1985،  34: ) بيروم ، ال دد  مجمة الاربية الجحيح ال ربيا ، 

: ) مررا  ،دار ال كرر ال ربرري  3،ط مقحميية فييخ اإلعاقيية العقمييةبراروق الروسرا  ؛  -
،2005). 

: ) مرررا ، دار ال كرررر،  يييكحت فيييخ الاربيييية القاصيييةقضيييايا ومبررراروق الروسرررا ؛  -
1998 ). 

: ) مررررا  ،دار ال كررررر  1، ط اعييييحيل وبنييييات السييييمو  اعنسييييانخبرررراروق روسررررا  ؛ -
 .( 2006للطبا ا والنشر والتوزي  ،

: )المو رل ،وزارة الت لريم  ؛أس  عما النف  الاربيوق باضل ممس  االزيرتاو   -
 ( . 1991ال الي والبمث ال لمي، 

: )اإلسرررركندريا ، دار  1، ط الاربييييية اللركييييية واطبقاا يييياباطمررررا  رررروا تررررابر ؛  -
 ( . 2006الوباء للطبا ا والنشر ، 
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لخر استخدام لسلوبي التنابة الرصاتي والمقرار  بري ت لريم ب را  الخياط ؛ بداء لكرم -
الم ررارام المركيررا بكرررة القرردم :) رسررالا ماتسررتير، كليررا التربيررا الرياضرريا ،تام ررا 

 ( . 1997ل، المو 

: )  مرا  ، الردار 1، ط مباحئ وطرق الاربيية الرياضيية لممعياقينبريق كمونرا ؛  -
 ( . 2002ال لميا الدوليا للنشر والتوزي  ، 

: ) مررا  ،الرردار ال لميررا  1، طمبيياحئ الاربييية الرياضييية لممعيياقينبريررق كمونررا ؛ -
 . ( 2003الدوليا للنشر والتوزي ،

  ة البحنيية والاكنيي  الرياضيخ لالعيا  الرياضييةاحري  المياققاسم مس  مسي  ؛  -
 . 1985: تام ا بغداد ، كليا التربيا الرياضيا ، 

، ) تام رررا  الايييحري  بالعيييا  السيييالة والمييييحان؛  (وآخررررو )قاسرررم مسررر  مسررري   -
 ( . 1990بغداد ، مطب ا دار المكما ، 

اايياب  ال –فيين األحات اللركييخ لفعاليييات  العييحو ؛  (وآخرررو )قاسررم مسرر  مسرري   -
تام را ال راتح ، دار الكترب  –) كليرا التربيرا الرياضريا – الليواجز المواني -الجرق

 (.2000الوطنيا ، 

)ترتمرا قاسرم قواعيح ألعيا  السيالة والمييحان كارل هاينز زي يلد و نررد بشرروتر ؛  -
 .   1985،  بغدادمس  مسي  ولخير  بر ( : تام ا بغداد ، طب  بي 

، المتلرد اوول ، القراهرة ، الردار الدوليرا للنشرر  ف ؛ عقير  عما النكمال دسوقي  -
 . 1998والتوزي  ، 

: )المو رل ،مطب را  1،ترتما  بد  لري ن ري, ،ط الاعما اللركخكورم مانيل ؛ -
 . (1987تام ا المو ل ،

لبراق تديردة ، ال ردد الخراني  –ليل  كا م  زيز ؛ لضواء دائرة الر ايرا االتتما يرا  -
ة ال مرررررل والشررررريو  االتتما يرررررا ، إ رررررداد القسرررررم اإل ررررربم، ) وزار                 :

2005. ) 

والبطرررريء ( والتن يررررص )   مرررراز  هرررراد  كررررزار ؛ تررررخخير لسررررلوبي ال رررررا ) اال تيرررراد -
المباشر والميتل ( بي ت لم ب ا م رارام الريشرا الطرائرة وانتقرال لخرره إلر  ب را 
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بابرررل ، كليرررا م رررارام الترررنة اورضررري ) اطرومرررا دكتررروراة ايرررر منشرررورة ، تام رررا 
   . (2008التربيا الرياضيا،

متيررد بلرريح مسرر  ؛ تررخخير اسررتخدام لسررلوبي التنررابة التمررا ي والت رراوني برري ت لررم  -
ب ررررا الم ررررارام اوساسرررريا بكرررررة السررررلا للمرملررررا اإل داديررررا ) رسررررالا ماتسررررتير ، 

 . ( 2004تام ا بغداد ، كليا التربيا الرياضيا ، 

: ) اإلسرركندريا ، أساسيييات الامرينييات البحنييية ؛  (وآخرررو )مممرد إبررراهيم شررماتا  -
 ( . 1998مطب ا االنت ار للطبا ا االوبيسيم ، 

: )  برنييياما المياقييية البحنيييية والرياضيييية لمجميييي مممرررد إبرررراهيم و ررربا  السررريد ؛  -
 ( . 1996اإلسكندريا ، مركز الدلتا للطبا ا ، 

، دار الخقابررا  : ) مررا 1،ط  المييحقل إلييى عمييا اليينف  العيياامممرد تاسررم مممررد ، -
 ( .2004للنشر والتوزي  ،

: ) القراهرة ، مركرز  1،ط ؛ سيكولوجية الجماعيات الرياضييةمممد مس   ربو   -
 ( .1998الكتاب للنشر ،

: )القراهرة ،دار  عما النف  والايحري  ,المنافسية الرياضييةمممد مس   بو  ؛  -
 .( 2002ال كر ال ربي للطب  والنشر ،

؛ اخر لسلوب المنابسام والتغصيا الرات ا المقارنرا بري  المياتي مممد خضر اسمر -
الرضا المركي وبتم يل بكرة القردم : ) لطرومرا دكتروراه ، كليرا التربيرا الرياضريا 

 (1998، تام ا المو ل ، 

: الكويرم ، دار ال لرم للطبا را  1، ج عما النف  الاعميميخمممد خلي ا بركرام ؛  -
 . 1994والنشر ، 

: ) اإلسركندريا ،  سيكولوجية رير العاحيين وايرايب اي  ؛ مممد  بد الميم  مسر -
 ( .1986دار ال كر التام ي ، 

مممد  لري خلي را تم را ، ترخخير التمراري  ال بتيرا  لر  تمسري  االنتبراه والتركيرز  -
لتطروير التم رريل الدراسري لتبميررص ال ئرام الخا ررا صو  القردرام الصهنيررا البسرريطا 

 ،   2001ا ال اتح ، ليبيا ، يا البدنيا ، تام ، رساة ماتستير : كليا الترب
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: )الكويررررم، دار الررررت لم،  اليييياعما اللركييييخ والاييييحري  الرياضييييخمممررررد  خمررررا  ؛  -
1987) . 

اأثير اساقحاا الانياف  الجمياعخ والاعياونخ فيخ اعميا بعي  مممد بليح مسر  ؛  -
،تام را  : )كليا التربيا الراضرياالم ارات اعساسية بكر  السمة لمرلمة اععحاحية 

 .( 2004بغداد ،

مقحميية فييخ الاقييويا فييخ الاربييية وكمررال  بررد المميررد ؛  رضرروا مممررد ن ررر الرردي   -
 ( . 1994: ) القاهرة ، دار ال كر ال ربي ،  الرياضية

، مديريررا دار  نظريييات وطرائييق الاربييية الرياضيييةمممررود داود الربي رري ولخرررو  ؛  -
 . 2000الكتب للطبا ا والنشر ، بغداد ، 

: ) القراهرة ،  الياعما والحافعيية فيخ الرياضية نا  )وآخرو ( ؛  د  بد ال تا مممو  -
2004. ) 

سيييايكوليجية الاربيييية البحنيييية والرياضيييية النظريييية مممرررود  برررد ال ترررا   نرررا  ؛  -
 .( 1995: )القاهرة ،دار ال كر ال ربي ،والاطبيق الاجريبخ

هرة ، ال يئرررا ال امرررا : ) القرررا معجيييا عميييا الييينف  والاربييييةمتمررر  اللغرررا ال ربيرررا ؛  -
 ( . 1984لشيو  المطاب  اوميريا ، 

بدولرا الرعاية اعجاماعيية ليعوق اعلاياجيات القاصية مروا   بد المتيد إبرراهيم؛  -
 . (2007اومارام ال ربيا المتمدة: ) ما ، ميسسا الوراق، 

 : ) متلا ال لروم االتتما يرا ، قطرر ، ال ردد مف وا اإلعاقةمريم  الح اوشقر ؛  -
20  /8  /2008) 

 ااجا يات لحيثية فيخ ايحري  الاربيية البحنيية والرياضييةم ط   السايح مممرد ؛ -
 ( .2001: )اإلسكندريا ،مكتبا ومطب ا اإلش اع ال نيا،1،ط

الميحقل إليى اإلاجا يات اللحيثية م ط   مسي  باهي وسمير  بد القادر تراد ؛  -
 . 2004نشر والتوزي  ، : القاهرة ، الدار ال الميا لل فخ عما النف  الرياضخ

:  الاييحري  الرياضييخ لمجنسييين ميين الطفوليية الييى المرا قييةم ترري إبررراهيم ممرراد ؛ -
 .(1996)القاهرة ،دار ال كر ال ربي ،
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منررصر مسرري  مممررد ؛ تررخخير مررن   ت ليمرري باسررتخدام ب ررا اودوام المسررا دة برري  -
، تام را بغرداد اوداء ال ني ل  اليا المشي الرياضي للمبتردئي  ، )رسرالا ماتسرتير 

 .(  2004، كليا التربيا الرياضيا ، 

من ررور اممررد الغرروني . با ليررا برنررام  م رردل  لرر  تم رريل الطرربب المك ررروبي   -
،  مجمية حراسيات العميوا والاربييةبالمرملا المتوسطا وتنميا ميولت م نمو ال لروم . 

 .  1996(  1 دد )  23التام ا االردنيا ، متلد 

: )   مرررا  ، مطب رررا الشررررق 1، ط  ميييا الييينف  المحرسيييخعنرررادر ب مررري الزيرررود ؛  -
 ( . 1989اووسط ، 

: )  مررا  ، دار  2: ط نميياعة اربييية اعميمييية معاصيير نبيررل اممررد  بررد ال رراد  ؛  -
 ( . 2004وائل للنشر والتوزي  ، 

: )  مرا  ، دار المنراه   1، ط أصول البلل العممخ ومنا جي وتي  ممتروب ؛  -
 .(  2001للنشر والتوزي  ، 

: تام رررا المو رررل ، مطررراب  دار المكمرررا لطبا رررا  ؛ عميييا اللركيييةوتيررر  ممتررروب  -
   . 1989والنشر ، 

: ) مرررا  ، دار ال كرررر  1،ط الييياعما والاعمييييا والبيييراما اللركييييةوتيررر  ممتررروب ؛ -
 .( 2002للطبا ا والنشر ،

: )بغررداد ،وزارة التربيررا  نظريييات اليياعما العاميية الاقميحيييةوتيرر  ممترروب تاسررم ؛  -
 102،ص (2003،

والنمراصج وقياسر ا : )بغرداد  نظريات الاعما العامية الاقميحييةوتي  ممتوب تاسرم ؛ -
،2003. ) 

: )وزارة ال مرررل والشررري   11متلرررا ل بميرررا ، ال ررردد  روافيييح , وليرررد م  رررر مممرررد ؛ -
 ( . 2008اإلتتما يا ، قسم او بم ، 

كتررب ال ررخرة : ) بغررداد ، م اليياعما اللركييخ بييين المبييحأ والاطبيييقي رررب خيررو  ؛  -
 ( .   2002للطبا ا ، 
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،  المباحئ والمفا يا األساسية فخ الاربيية القاصيةقرة اولي وآخررو  ؛ اليوس,  -
مركز البموث والتطروير والخردمام التربويرا والن سريا : ) ال ري  ، تام را اإلمرارام 

 ،1990 . ) 

ت لم : ) دبري ، دار الر لمحقل عمى الاربية القاصيةيوس, القرة اولي وآخررو  ؛ ا -
 ( . 1999للنشر والتوزي  ،

، دار الشروق للنشرر والتوزير   سيكولوجية الاحري يوس, قطامي وناي ا قطامي ؛  -
 . 2001،  ما  ، 

: ) م ر ، مكتبرا االنتلرو الم رريا  اربية المو و  والماقم يوس, ميخائيل ؛  -
 ( . 1997للنشر ، 
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 150 المالحق  

 (  1ملحق ) 
  2008سنة  المعاهد في بغداد والمحافظات وعدد المستفيدين منها أسماءيبين 

 
 مستفيدًا ( 75المسبح )  –في بغداد معهد الرجاء 

 مستفيدًا ( 80الكاظمية ) –معهد الوفاء              
 مستفيدًا ( 59الشعلة )  –معهد الشقائق                       

 مستفيدًا ( 104اليرموك )  –معهد الروابي                            
 مستفيدًا ( 110الوزيرية )  –معهد األمال 

 مستفيدًا ( 62حي الجامعة )  –معهد القادسية                                
 مستفيدًا ( 62بابل )  –في المحافظات معهد الرجاء 

 مستفيدًا ( 79 نينوى ) –معهد الرجاء                      
 مستفيدًا(  42البصرة )  –معهد الرجاء                      
 مستفيدًا ( 38واسط )  –معهد الرجاء                     

 مستفيدًا ( 90الديوانية )  –معهد الرجاء                       
 مستفيدًا ( 97كركوك ) –معهد الرجاء                      

 مستفيدًا ( 100النجف )  –معهد الرجاء                        
 مستفيدًا ( 30كربالء )  –معهد الرجاء                      
 مستفيدًا ( 53السماوه )  –معهد الرجاء                      
 مستفيدًا ( 46الرميثة )  –معهد الرجاء                      
 مستفيدًا (  28االنبار )  –معهد الرجاء                     
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 (3ملحق )

التعليمية  لتمارينلتحديد ااختيارهم الذين تم  نالخبراء والمختصي األساتذة أسماءيبين 

  صالحية المنهج التعليميمدى وكذلك 

 

 مكان العمل التخصص اسم الخبير اللقب العلمي ت

1.  
 محمد عبد الحسن حسن أستاذ دكتور

/ ساحة علم التدريب

 وميادن 

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

2.  
 الفظليصريح عبد الكريم  أستاذ دكتور

ساحة  / كةيوميكاني

 وميدان

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

3.  
 التنس االر ي  /تعلم  إةراهيمظافر هاشم  أستاذ دكتور

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

4.  
 أميرة عبد الواحد أستاذ دكتور

ستك / الجمناتعلم حركي

 االيقاعي  

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

5.  
 / لياقة ةدنية تعلم حركي جنان سلمان محمد أستاذ دكتور

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

6.  
 طرائق تدريس فاطمة ناصر أستاذ دكتور

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

7.  
 زهرة شهاب أستاذ دكتور

/ جمناستك اختبار وقياس

 االجهزة 

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

8.  
 / مبارزة طرائق تدريس وانيالدمحمد حسن  لمياء أستاذ دكتور

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة البصرة -

9.  
 األميرأيمان عبد  أستاذ دكتور

تاهيل معاقين / ساحة 

 وميدان 

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

 استاذ مساعد   .11

 دكتور
 حامد يوسف

ساحة  / ةيوميكانيك

 وميدان

 –قسم النشاط الريا ي 

 جامعة النهرين

11.  
 حميد عبد النبي أ . م . د

ةايو ميكانيك / اصاةات 

 ريا ية / ساحة وميدان 

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -

12.  
 إسماعيلاحمد محمد  أ . م . د

ساحة  ن /معاقي تدريب

 وميدان

كليةةة الترةيةةة الريا ةةية     

 جامعة ةغداد -
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 (2ملحق )
  فريق العمل المساعد أسماءيبين  

 العنوان الوظيفي األسم  التسلسل

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

5.  

6.  

7 

8 

9 

10 

 

 أ.م د أحمد محمد العاني

 

 عدويه حسين كاظم

    

 مائدة كاظم

 

 اديان عبد الخالق

 أحالم غانم خضر
 عبد الرضا  محمود جاسم

 ماجد دواي

 عمار كريم

 وسام غالي

 شهاب هونه 

 ة التربية الرياضية ، جامعة بغداد .تدريسي في كلي

 

 معلمة المعهد الوطني لإلعاقة العقلية ومنظمات    

 المجتمع المدني اإلنسانية ،الكرادة

معلمةةةة معهةةةد اإلمةةةاا لإلعاقةةةة العقليةةةة ، و ارة العمةةةل و      

 لشؤون االجتماعية . الو يرية.

 معلمة المعهد الوطني اختصاص تصوير العينة .

 معلمة معهد الرجاء لإلعاقة العقلية .

 مدرب اتحاد االولمبياد الخاص )مطلق( .

 مدرب اتحاد العاب القوى للمعاقين .

 العب اتحاد العاب القوى) ميقاتي (  .

 ممرن اتحاد االولمبياد الخاص) ميقاتي (  .

 مدرب ألعاب قوى ) ميقاتي ( .
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 (4لملحق )ا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إستمارة إستبانه إلستطالع أراء الخبراء العراقيين الخاصة بتقويم اإلداء لكل جزء 
 ( متر مشي رياضي25من إجراء الجسم خالل )

  السيد..................المحترم.
 تحية طيبة

عق ي    وم الباح  ا اا  راث بح  ا تاريب  م ذ   ه تامي    معا  د ا م  ا  لاذا     الر ي   
ت   ر ير )بع    واو  وتامي     المعا   د ال   و  م الت   ابعيو ل   ولارل العم     والم   ةوو ا اتماذي    

التم   ريو الب    و واس    وبم الت    اال المق   ارو والام   اذم ا   م تع    م وتحس   يو اداث اعالي     
 ( متر ممم رياضم ل وي ا ذا   العق ي  البسي  100

الاس   م وحس   ر األك    ر  أا   لاثا   لث م   و  لك     األداثلتق   ويم  درا    و    د ت   م وض          
تتمتعوو به مو خبره ودراي  ام ه  ا الما ا   او ظرًا لم و وع الخ ر مساهم  ام األداث

يرا   ه وض     درا     لك     ا   لث م   و أا   لاث الاس   م . و    دد ح   دد الباح   ا ا   م الا   داو  
تحدي   د ( 3)اإل ا   ال   و( لم   و 2)و وحس   ر  س   ر األهمي     تق   ويم األداث( 1)المراق     

ضاا  ما ترو ه م اسبًا وم س امًا م   اقرات اإلختبار المرا ق وحسر  سر المساهم  وا 
 مت  بات الدراس   .

 ..  ....م  اائق الم           كر واإلمت او ...
                 

 الباحا                                                                  
 م  ر حسيو محمد                                                            

ك ي        التربي         \ ال      ر دكت      وراه                                                    
 الرياضي  

 اامع  بغ    داد                                                           
 

 المرتب  وال قر الع مم :                      التخصص الد يق :
 كاو العم  :                              التاريخ :                  التو ي  :م 
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 ( 1جدول )
 تقويم اإلداء

حرك   أسم الت مي   ت
 الرا يو

حرك  
 الورك

حرك  
 ال راذيو

حرك  
 الا ع

حرك  
 الرأل

حرك  
الاسم 
 كك 

1        
2        
3        
4        
5        
6        

 
 (2ل )جدو

 ( ثا1/10يتم التسجيل الزمن إلقرب ) ( متر100زمن أداء إختبار مشي )
 ت

 
 

 
 

 أسم التلميذ 

 
 

 
 ( متر15المرحلة األولى خالل )

 
المرحلة الثانية خالل 

 (متر50)

  
 المرحلة الثالثة خالل

 ( متر100)
 

 

 

 

 تقييم اإلداء 
 

 زمن اإلداء
 

 تقييم اإلداء 
 

 زمن اإلداء
 

تقييم 
 ء اإلدا

 

زمن 
 اإلداء

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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 توزيع الدرجات على أجزاء الجسم المؤدية للحركة (( ))

 
نوووووووووووووووع  حركة الرجلين -1

 الخطا
 ال تصلح ام تصلح درجة التقويم

 دراات  10                                  ذدم واود ا   اث ام مفص  الركب  -
              ل را  الممراح  لألمامْ  

 ام مفص  الركب   بسي  واود ا   اث -
 ل را  الممراح  لألمام 

 ام مفص  الركب   متوس  واود ا   اث -
 ل را  الممراح  لألمام 

 ام مفص  الركب   كبير ادا واود ا   اث -
 ل را  الممراح  لألمام 

 حركة الورك : -2
 

نوووووووووووووووع 
 الخطا

 ال تصلح ام تصلح جة التقويمدر 

 
 دراات 10     المفض    ذدم واود  بات ام مفص  الورك والحرك  -

 والاا بي  ولاذ ه وا سف . امامي  خ في ل ورك 
               واود  بات بسي  ام مفص  الورك            -
              توس  ام مفص  الورك           مواود  بات  -
            ات كبير ام مفص  الورك             واود  ب -

                   

 :الذراعين حركة  -3
 

نوووووووووووووووع 
 الخطا

 ال تصلح ام تصلح درجة التقويم

 دراات 10                         ذدم واود مد ام مفص  المراق  -
 بسي  ام مفص  المراق واود مد   -
 متوس  ام مفص  المراق واود مد   -
 كبير ام مفص  المراق واود مد   -
 
 
 



 المالحق  

 

156 

 
 
 

 حركة الجذع  -4
 

نوووووووووووووووع 
 الخطا

 ال تصلح ام تصلح درجة التقويم

 دراات 10                                               ذدم واود مي  ل ا ع  -
 واود مي  بسي  ل ا ع  -
 واود مي  متوس  ل ا ع  -
 ل ا ع  كبيرواود مي   -
 

  الرأسحركة  -5
 

وع نوووووووووووووو
 الخطا

 ال تصلح ام تصلح درجة التقويم

 دراات 10ذدم واود مي  ل رأل                                                 -
 واود مي  بسي  ل رأل  -
 واود مي  متوس  ل رأل  -
 ل رأل واود مي  كبير -
 
 

نوووووووووووووووع     حركة الجسم ككل)التوافقية( -6
 الخطا

 حال تصل ام تصلح درجة التقويم

 
ذ  دم وا  ود أي ا     اث ا  م مفص     - ال تصوولح   أمتصوولح      درجووة التقووويم      الخطوو نوووع 
   دراات 10                              الركب  

                                                                               ذدم مد المراق وذدم مي  الا ع والرالوبحرك  ورك مت وذ  و  
 و بات بسي  ركب  بسي  ل ا   اث واود  -
  والرألالا ع بسي  ومي  ومد بسي  ل مراق ورك ل  
 و بات   ركب متوس  ل ا   اث واود  - 

                                                                                                                                                                                      ومي  متوس  ل ا ع والرال ومد متوس  ل مراق  وركل  متوس 
    و بات  ركب كبير ل ا   اث واود  -
 كبير ل ا ع والرال ومي  ومد كبير ل مراق ورك ل  كبير 
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 (5ملحق )
حسب ارقام التمرينات المهمة يبين درجة تقويم االداء لكل جزء من اجزاء الجسم االكثر مساهمة 

 في االداء ونوع الخطأ 
 م/استبانة

 السيد..................المحترم.
  

 تحية طيبة
ال ق مر  الاراب م   لإلىاقر  اآل را بحرث جرريبرع ى رال جذ مره    ر   أجررا يروم الباحث  

)جرثيمر الامرري  الب را وابر وبع الانرامق المقرارا ب نرواا  ال مر  والؤرنوا اتجاماىمر  لوزارة

  ار  ؤع رياضع لهوي اتىاق  ال ق م  البسم  ( 100والرماىع مع ج  م وجحسم  ادا  م الم  

ب ر  ج ر لم ا   ر  المارادر والمراجر  و ر  الباحرث الا  مممر  وق  جم وضر  الامرينراا الصا ر 

 المرمق  طماً.

باح ير   رأيكرم إبر ا ونظراً لما جاما روا برم  ر  ةبررة ودرابر  مرع مرها المررا  يرجرال 

الرسررم  أجررنا لكرر  جررن   رر   أممما رراالامرينرراا الصا رر  ب ررهي الؤررريح   رر  الصرروا  حسرر  

( جمرينراا مرع الوحر ة 4ى ماً بمكوا ج  رم ) أرقا  اوب ول  ج  م ا وج بمق ا وحس   و ذ ا ا

( وحر ة 21ام ج  رمم )برمو ( وحر ة ج  مممر 63ولر)) بوعأبر( 15الا  ممم  لكام  المرا م  ولمر ة )

( 21ام ج  رمم )برموب ر ما  ى ال ىمن  البحث كا  ر  األولال المرح  مع  الب ع بالامري  ج  ممم  

ومرع نسرق  األولرال  الثانمر  ى رال المرموىر  مرع المرح ر الانامق المقرارا بثب وبوح ة ج  ممم  

 أ ر  ر  ( جمرري  35جح ير  ) يرجرال بالانامق الرماىع ( وح ة ج  ممم 21ام ج  مم )بمالوقت 

...... لك  جرن   األممم حس  ى ة جرارب ابا ذىم ،  أجرا  ذئم ل ا بمق ب   ( جمري  80)

    مائق الؤكر واتحارام

 

 المساهمة ةنسب همةالتمرينات الم أرقام اسم الجزء

   حرك  الرج م 

   حرك  الورك

   حرك  الهراىم 

   حرك  الرهع

   سأالرحرك  

   حرك  الرسم كك  )الاوامق(

       

 الباحث                                        

  نهر حسم   حم                      
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 (6ملحق )
 كأختبار تقويم اداء من قبل الخبراء المختصين يبين المسافات التي تم تحديد احدها 

  المحترم...................................السيد......
 تحية طيبة

وم الباح    ر ا    راج بح    ر ت ريب    د اال     تعاي    ع اية      ا ا   ا  لعاا     ة الي الي    ة ر ي    
ت ثيير التا رين  )بي  وان وتعاي ع الاية   ال وط د اااي ةالتابيين لوزارة اليا  والشؤون ا  ت

ات ر اش د 100البطئ واسالوبد الت افس الا ارن وال اااد ف د تيال م وتحس ين ا اج فيالي ة 
و    ت م وض د ا  ة ارتب اراه لة عي الش ريحة ير     (رياضد لعوي ا اا ة الي الية البسيطة

ض ان فيالي  اه ا ة ات ا تح  ا  ة او   و ه عي الاس افاه  االا ا  ب  ثنالاس افة الاعما  ة تح ي   
   تح ي  حرةة ا زاج ال سم بشة  شاا  ل اي د ا   زاج  و  ، ال ولد لعولابيا  الراص

 .الرياضد رع  الاشد  لالحرةة اساهاةال
 مع فائق الشكر والتقدير ..........

 
 ال تصلح ام تصلح اختبارات تقويم االداء

 اتر اشد لالرواص. 25 اسافة -1
 اتر اشد لالرواص. 50 اسافة -2

 .اتر اشد لالرواص 100 اسافة -3
 الباحث                                                                           
 منذر حسين محمد                                                                    

 كلية التربية الرياضية \طالب دكتوراه                                                           
 

 الارتبة والال ب اليالاد :                      الترصص ال  يق :
 اةان اليا  :                              التاريخ :                  التو يد : 
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 ( 7ملحق ) 
 

المعاهد وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومن  األصوليةيبين الموافقات 

 تجربة البحث إلجراءواتحاد االولمبياد الخاص 
 

   موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية -

 

 اتحاد االولمبياد الخاصموافقة  -

 

 المعهد الوطني لمنظمات المجتمع المدني اإلنساني موافقة -
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 167 المالحق  

 (8) ملحق
( متر مشي 100وانجاز فعالية )الفني  األداءلتعلم  التعليميةالتمرينات نموذج تنظيم يبين 
التعليمي البطيء والتنافس المقارن والتنافس  لتمرينباالعقلية البسيطة  اإلعاقةلذوي 

 الجماعي:
 الواجب الحركي

 التمرين

 المالحظات
 التغذية الراجعة

 الرسم
 الشكل

 مامًا:)وقوف( المشي ا -1
 

المشي امامًا بايقاع حركي في خط مستقيم 
ئري، زيادة مسافة الخطوة او خط دا

 وسرعتها، مع التاكيد على مرجحة الرجلين
 

 

)الوقوف( المشي على منحدر  -2
درجات ثم ارتفاع  5ارتفاع واطئ 

درجات المشي امامًا  10 متوسط
والطلوع على المنحدر ثم النزول 

 بالمشي امامًا على المنحدر.

المشي امامًا سواء كان في التأكيد على 
( 5الصعود او النزول، منحدر واطئ )

درجات في مراحل التمرين االولى ثم 
المراحل  ( درجات في 10منحدر متوسط )

المتقدمة، حركة الذراعين معاكسة لحركة 
( متر 15لرجلين اثناء المشي، ولمسافة )ا

الرجلين مع  مع التاكيد على حركة
الذراعين مع ميالن قليل للجذع بدرجة 

 ( درجة.2-3)

 

)الوقوف( المشي على عالمات  -3
 ( متر15متوازية ذات مسافات قصيرة )

التاكيد على حركة الرجلين الجل تردد 
 الخطوة وحركة الورك

 
 

 

 الذراعين التاكيد على حركة الرجلين و  ومرجحة )وقوف( المشي  -4
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للرجلين اليمين ثم اليسار بالتبادل على 
( 15عالمات متوازية اسفنجية لمدة )

 ثانية
 
  

 حسب المراحل الفنية.
 

 وقوف( المشي امامًا مع تبادل  -5
حسب مقدرة  رفع الرجل عاليًا ممدودة

 التلميذ دون تصفيق باليدين . 
 
 

التاكيد على مرجحة الرجلين لالمام 
 بشكل مستقيم دون ثنيها.

 

 

المشي على عالمات )وقوف(  -6
 ( متر25 -20متوازية ذات مسافات )

على حركة الرجلين والذراعين التوافقية 
 مع ثبات الجذع والراس عمودياً 

 
 

 

المشي امامًا على لوحة )وقوف(  -7
( 15( سم وبعرض )3خشب ارتفاع )

سم بالتبادل مرجحة الرجل اليمين لمسافة 
 ( متر على اللوحة 10)

 ثموالرجل اليسار على االرض 
( 10الرجل اليسار على اللوحة لمسافة ) 

 متر والرجل اليمين على 
 االرض

 
 
 

التأكيد على حركة الورك ومرجحة 
 الرجلين والذراعين.

 

 

المشي على عالمات )وقوف(  -8
متوازية ذات مسافات طويلة حسب 

 وحركة الرجلين توافق التأكيد على 
 .الذراعين 
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   ( متر،25خدمة المتعلم لمسافة )
 
 

)الوقوف( المشي على منحدر   -9
 ( متر20لمسافة )

 
 

الجذع التاكيد على حركة الرجلين وميالن 
 ( درجة.3-2بدرجة )

 

)وقوف( المشي امامًا بخطوات  -10
 واسعة مع مرجحة الذراعين امامًا 

 .خلفًا بالتبادل
 

حركة الرجلين توافق التاكيد على 
 .والذراعين 

 

 

( اعان نصف انثناء، الذر )الوقوف -11
الذراعين تبادل مرجحة المشي امامًا مع 
 التدرج  ،مثنية امامًا خلفًا 

 في سرعة ومسافة الخطوات 

الذراعين زاوية انثناء التاكيد على 
 ( درجة.90بزاوية )

 

 
 
 
 

)وقوف انثناء عرضا( المشي  -12
أماما مع دوران الكتف أماما خلفا على 

 شكل نصف دائرة
 

مع التاكيد على حركة الذراعين بنصف 
 دائرة

 

)وقوف لمس خلف الرقبة(  -13
 المشي أماما على المشطين.

 
 

 ،قصيرةالمسافة الخطوة التأكيد على 
، عدم مالمسة كعبي القدمين لألرض
المشي في خط مستقيم ودائري، مع 
التاكيد على حركة الرجلين وانتصاب 

 الجذع.

 

( المشي أماما بإيقاع الوقوف) -14
الجسم  -حركي في خط مستقيم أو دائري

مع التاكيد على حركة الرجلين دون ثني 
 واستقامة الجذع والراس
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تقليل  –ممدود وعلى كامل استقامته 
صول إلى مسافة وسرعة الخطوة للو 

المشي على أطراف األصابع )الكعبين( 
 أي حركة الرجل بالقدم

 

)وقوف الذراعان أماما( المشي  -15
أماما مع ثني الذراعين عرضا 

 فمدهما أماما.
 
 
 

أداء التمرين بحركة نوافق التأكيد على 
لكل جزء من أجزاء التمرين بخطوة كما 

-مد( )يسار–ثني( )يمين-يلي: )يسار
، مع التاكيد على خفض أسفل خلفا(

 الذراعين التوافقية مع الرجلين. حركة

 

)وقوف( المشي أماما مع تتابع  -16
دوران الذراعين أماما عاليا خلفا ثم تتابع 

 الذراعين خلفا عاليا أماما
 
 

مالمسة عضد الذراع التأكيد على 
تغيير اتجاه  ،لجانب الرأس)األذن(

ن األمام للخلف ومن الخلف الدوران م
لألمام، مع التاكيد على حركة الذراعين 

 مع الورك واستقامة الجذع والراس.

 

)وقوف( المشي أماما مع مرجحة  -17
. الذراعين مثنية أماما عاليا بالتبادل

 الوصول بالذراع أماما
 
 
 

أداء التمرين بإيقاع حركي التأكيد 
يقاع حركي يمين( و  -للرجلين )يسار ا 
يسار(، التاكيد على  –للذراعين)يمين

حركة الذراعين وميالن الجذع قلياًل 
 لالمام.

 

 

لمشي أماما مع تبادل ) وقوف( ا -18
 لف الجذع ومرجحة الذراعين جانبا

 

اتجاه اللف يكون باتجاه الرجل 
 ،ثني الرجلين انثناء خفيفا ،األمامية

 ،مساهمة حركة الذراعين باتجاه اللف
مامية االرتكاز على باطن قدم الرجل األ
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، مع وأصابع مشط قدم الرجل الخلفية
التاكيد على حركة الورك ومرجحة 

 الذراعين.

( المشي أماما على قرفصاء) -19
أطراف أصابع القدمين مع مرجحة 

 الذراعين أماما خلفا بالتبادل
 
 
 

المشي في خط مستقيم أو دائري، 
التاكيد على حركة الذراعين مع توجيه 

 القدم لالمام.
 

 

وقوف فتحا مسك أصابع ) -20
 القدمين( المشي أماما.

 
 
 
 

 ،السير لألمام بخطوات قصيرة
المحافظة على المسافة ثابتة بين 

أداء  ،النظر ألسفل ولألمام ،القدمين
يسار(،  –تمرين بإيقاع حركي )يمين ال

كيد على حركة الرجلين لالمام دون التا
 ثني الركبة.

 

 

 ،المحافظة على ميل الجذع أماما -21
المحافظة على ثني الذراعين من 

حركة الذراعين معاكسة لحركة  ،المرفقين
 ،الرجلين

 
 

مع ميل التاكيد على حركة الذراعين 
 الجذع اماماً 

 

 

)وقوف حمل الكرة باليدين   -22
او حملها  على الرأس( المشي أماما

 .اماما او جانبا او خلفا
 
 

 ،المحافظة على جعل الكرة على الرأس
 المشي بخطوات منتظمة ،النظر لألمام

بخطوات قصيرة او متوسطة او  سواء
طويلة، التاكيد على حركة الرجلين مع 

 انتصاب الجذع والراس والنظر.
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تخصر( المشي أماما )وقوف  -23
على األمشاط على شريط ملون 

سم ذو 10سم، 20سم، 30بعرض 
 مادة الصقة

 
 
 

التاكيد على حركة الورك واستقامة 
 الجذع والراس.

 

 
 
 
 
 
 

)الوقوف( المشي على قطعة  -24
اسفنجية مع مساعدة الذراعين في 
التوازن والتركيز على حركة الورك 

 لالعلى واالسفل او للجانبين
 
 

التاكيد على حركة الورك مع اتزان 
 الجسم

 

الوقوف( المشي على خط  -25
-2منحني، وتموجات جانبية بين )

( متر الجل النزول على الجهة 4
الخارجية للقدم مع تغيير اتجاهات 

متر بين  50الجسم لمسافة 
 الشواخص او اعالم

 
 
 

 التاكيد على حركة الرجلين والورك

 

المشي على خط  )الوقوف( -26
سم ثم  30مستقيم ملون بعرض 

 التاكيد على جميع حركات الجسم
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منحني ثم دائرة ثم على مسار متعرج 
تقيم بعدها الوصول الى الخط المس

الجل ضبط جميع حركات الجسم من 
 خالل هذه االشكال

)الوقوف( المشي على شريط  -27
سم 10سم، 20سم، 30ملون بعرض 

ذو مادة الصقة مع وضع العصا 
( متر ثم 20على االكتاف والمشي )

وضع العصا خلف الظهر والمشي 
( متر ثم وضع العصا باليد 30)

ى وبشكل عمودي على االرض اليمن
وتحويلها الى اليد اليسرى لمسافة 

( متر الجل التوافق بين 50)
 .الذراعين

 

 

الوقوف( المشي بصورة صحيحة 28
كاختبار لهذه المسافات على خط 

مستقيم او مجال خال من الخطوط 
( متر 30( متر ثم )20افة )لمس
( متر باالستناد 100( متر ثم )50و)

على الرجل االمامية ثم المرجحة 
الخلفية للرجل الخلفية للرجل االخرى 

الرجل الخلفية بعدها ثم االستناد على 
الستناد مرجحة الرجل االمامية ثم ا

المزدوج دون ثني وطيران الرجلين 
عن االرض مع حركة الورك تقاطعًا 

مع حركة االكتاف مع مرجحة 
 الذراعين المثنية من مفصل المرفق

التاكيد على جميع حركات الجسم 
وصواًل الى االداء االلي واالنجاز قطع 

 متر. 100مسافة 
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مع ثبات الراس والجذع وميالنه قلياًل 
 لالمام

الوقوف( المشي امامًا بين  -29
حبلين مشدودين مع مستوى الركبتين 

 ( مترًا.25لمسافة )(سم 40 -30)
 

هدف التمرين الى مدى تحكمها الفرد ي
في اداء الرجلين من ناحية االتزان 

 واالنحرافات الجسمية.
 

 

)الوقوف( المشي امامًا على  -30
اشارات متقطعة اقل من خطوة الفرد 

 5×25تم بطول خطوة الفرد لمسافة 
 تكرارات.

هدف التمرين الى التوازن بزيادة سرعة ي
 الفرد من اجل االداء بزمن اقل.

 
 

 

المشي على شكل )الوقوف(  -31
المسار واالتجاه  مع تغيير 8رقم

بعكس االتجاه الذي كان يمشي به 
 الالعب

 

هدف التمرين الى التوازن وتغيير س
 اتجاهات الجسم من خالل السرعة

متر  10المنوعة لالجزاء لمسافة 
 وبعشرة تكرارات.

 

 

)الوقوف( مد الرجل اليسرى  -32
خلفًا ثني الركبة اليمنى امامًا 

وضغطهما لالسفل والرجوع للوضع 
 االبتدائي

( 5×10يكرر بالرجل االخرى ويكرر )
( ثانية 40سيتات لكال الرجلين لمدة )

( ثانية مع التأكيد على 15والراحة )
 ومد الرجل الخلفية .ة الجذع استقام

 

الوقوف( الطعن بالرجل ) -33
الرجوع للوضع فاليسرى امامًا 

( لكال 5×10االبتدائي يكرر )
  الرجلين.

 

عدم تقديم الجذع لالمام مع المرجحة 
 االمامية للرجل االمامية.

 

عرضًا( انثناء )الوقوف،  -34
مرجحة الذراعين بالتقاطع امامًا 

 الصدر في المستوى االفقي.

توافق الذراعين مع العين،  التأكيد على 
والنظر لالمام من خالل حركة الذراعين 

( مرات 5×يةثان45( لمدة )90بالزاوية )
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 ( ثانية15والراحة ) 
 

)الوقوف، مسك العصا( مسك  -35
العصا عموديًا بقبضة اليد من طرفها 
السفلي امام الجسم، والمشي امامًا مع 

 توازن العصا ويتبادل الذراع.
 

وتوافق المحافظة على توازن العصا 
الذراع مع العين والنظر لالمام مع حرية 

 ( مرات.5×متر25الحركة لمسافة )
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 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ         انموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية باسلوب     المجموعة التجريبية باالسلوب البطيء )تنفيذ التمرينات
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100البطيء لفعالية                  متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء       100التطبيقية لفعالية 

 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25دوات: شريط او طط بطول اال   الملعب: ساحة معهد االمال لالعاقة العقلية في وزارة                          2/6/2008التاريخ/   االثنين االسبوع االول       اليوم/  
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5العمل والشؤون االجتماعية                           وعصا بطول                 الوحدة التعليمية/االولى               

 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20لتالميذ )عدد ا          دقيقة  45الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التشكيالت الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة10) يريالقسم التحض 1

تجهيز ادوات الدرس، التاكد من صالحيتها    اطذ الغياب     يقف التالميذ على شكل طط مستقيم  ( دقيقة2) االجواء التربوية -أ
   ا يعرضهم لالصاباتتوجيه التالميذ بطلع كل م   قوة(.-بدأ الدرس بصيحة )رياضة 

×××××××××× 
 

 التاكيد على الوقوف الصحيح.-
 التاكيد على النظام واالحترام بين التالميذ. -

مع تدوير الذراعين   الهرولة الطفيفة   على المشطين    على الكعبين السير االعتيادي ( دقيقة4) االعداد العام -ب
تطفيف الهرولة   برفع الركبتين  ب بالتعاق مع تدوير الذراعين للجانبين لالمام والطلف

 بالتنفس لالسفل ومد الذراعين نحو القدمين وثني الجذع لالمام

 تمارين السير والهرولة تكون بشكل دائري. - 
 التاكيد على الحركات اثناء الهرولة. -

مع  التصفيق باليدين امام الجسم   )الوقوف(المشي امامًا بايقاع حركي على طط مستقيم او دائري دقيقة( 4) االعداد الطاص -ج
 المشطين         لمس الرقبة المشي امامًا على رفع الركبتين عاليًا بالتبادل والجذع عمودي

بتوجيييييه  المشييييي ميييين الوقييييوف عمييييل كييييل فييييرد علييييى حييييدة - ××××××××××
 . المعلمة

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

تشرح المعلمة فعالية المشي الرياضي وطاصة حركة الرجلين لالمام وتقوم بعرضها مركزة على االستناد  ( دقيقة10) الجزء التعليمي -أ
الطلفية ثم االستناد الطلفي بعدها المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج للرجلين وتتم االمامي ثم المرجحة 

 اداء حركة الرجلين من طالل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ من طالل التمرينات

 يكون الشرح بشكل دقيق. - ××××××××××
 ي.توضح المعلمة كيفية اداء الحركات في الجزء التطبيق -
اعييالم التالميييذ بييان االداء فييي الجييزء التطبيقييي هييو ضييبط  -

 التمرين الطاص.

 15م مرات والراحة 5× متر 15استطدام تمرين من )الوقوف( المشي على شريط او طط بطول  -أ ( دقيقة20) الجزء التطبيقي  -ب
س بطول الططوة سم ملون  للتوازن واالحسا 30بعرض  الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر

وتوجيه القدم لالمام و المشي على طط جبسي واداء الحركة دون ثني الرجل االمامية ودون طيران الرجلين 
 عن االرض

الستعادة وضع الجسم  15تكرارات والراحة  5× م 15)الوقوف( المشي على منحدر بارتفاع واطئ  -ب
 .للبدء بالتمرين اآلطر

 15مرات والراحة  5× متر  15متوازية ذات مسافات قصيرة )الوقوف( المشي على عالمات  -ج
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 
    × 
    ×              × 

 

 (9ملحق )
 المقارن والتنافس الجماعييبين الواحدات التعليمية الخاصة بالمنهاج التعليمي باستخدام التمرين البطيء واسلوبي التنافس 
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)وقوف( المشي المرجحة بالرجلين يمين يسار بالتبادل في المكان على عالمات متوازية واداء التمرين  -د

ثانية.، ويتم تطبيق التمرينات  45 مرات والراحة 5× ثانية  15حسب المراحل الفنية لحركة الرجلين لمدة 
الستعادة وضع الجسم للبدء  15مرات والراحة  5× متر  15اعاله كل تلميذ على حدة بالتمرين البطيء 

 ، وبمساعدة المعلمة على عالمات متوازية اسفنجية. بالتمرين اآلطر
 
 
 

         ×       × 
 
 

 

 
×××××××××××× 

 المالحظات التشكيالت الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

لعبة صغيرة يقف التالميذ بشكل طط نسق ثم تصفر المعلمة للتلميذ االول بالمشي البطيء لجلب الكرة  - ( دقيقة5) القسم الطتامي -3
 لى التلميذ الثاني، وهكذا الى اطر تلميذ ويسجل احسن اداء )لعبة البريد(.من الصندوق وتسليمها ا

 اعطاء تمارين ارطاء وتهدئة عامة ثم انهاء الدرس بصيحة )الرياضة قوة(. -
 اعطاء تمارين مكملة لحركة الرجلين للوحدة القادمة من قبل المعلمة. -

 
 

×××××××××× 

 الصحيح. لعبة البريد والتاكيد على االداء -
 االنصراف الى الصف -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين التالميذ فانيالهدف التربوي:تنمية الحماس والت                      تطبيقية لتمرينات الاانموذج لوحدة تعليمية من المنهاج                     التطبيقية)تنفيذ التمرينات  االولىالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين        متر مشي رياضي باالسلوب المقارن               50فعالية النجاز                  االسلوب المقارن(                        بمتر مشي  100النجاز 
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 سم ملون 30سم بعرض 25شريط او طط بطول االدوات:         ساحة معهد االمال لالعاقة العقلية في وزارة                الملعب:                    22/7/2008التاريخ/ االثنين    اليوم/  االسبوع االول       
 جبس لتططيط (10عدد ) 1.5،عصا بطول 2عدد            العمل والشؤون االجتماعية                                                                 لزمن االداء )االنجاز(          الوحدة التعليمية/االولى  

 ومنحدر متوسطالملعب او شريط الصق ابيض                          ( فئة االعاقة العقلية البسيطة10عدد التالميذ )             دقيقة  45الزمن: 
 المالحظات التشكيالت الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة10) القسم التحضيري 1

تجهيز ادوات الدرس، التاكد من    اطذ الغياب    يقف التالميذ على شكل طط مستقيم ( دقيقة2) االجواء التربوية -أ
بدأ الدرس بصيحة    جيه التالميذ بطلع كل ما يعرضهم لالصابات تو   صالحيتها 

 قوة(.-)رياضة

 التاكيد على الوقوف الصحيح.- ××××××××××
 التاكيد على النظام واالحترام بين التالميذ. -

مع تدوير   الهرولة الطفيفة    اعلى المشطين     على الكعبين   السير االعتيادي ( دقيقة4) االعداد العام -ب
     برفع الركبتين  بالتعاقب  مع تدوير الذراعين للجانبين  الذراعين لالمام والطلف 

 تطفيف الهرولة بالتنفس لالسفل ومد الذراعين نحو القدمين وثني الجذع لالمام

 تمارين السير والهرولة تكون بشكل دائري. - 
 هرولة.التاكيد على الحركات اثناء ال -

والتصفيق باليدين امام   )الوقوف(المشي امامًا بايقاع حركي على طط مستقيم او دائري  ( دقيقة4) االعداد الطاص -ج
لمس الرقبة المشي امامًا على   رفع الركبتين عاليًا بالتبادل والجذع عمودي   الجسم

 المشطين        

المشييي ميين الوقييوف بشييكل زوجييي )مقييارن مييع الزميييل( مييع  - ××××××××××
 مع توجيه المعلمة.

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

وتقوم بعرضها متر مشي سريع وطاصة حركة الرجلين لالمام  100اعادة شرح المعلمة لفعالية  ( دقيقة5) الجزء التعليمي -أ
مركزة على االستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي بعدها المرجحة االمامية ثم 

االستناد المزدوج بالرجلين ويتم اداء حركة الرجلين من قبل المعلمة وتطبيقها امام التالميذ ثم 
سي المقارنة ثم التالميذ بواسطة تلميذين نموذجين بواسطة التمارين التطبيقية باسلوب التناف

 )زوجين( بعد زوجين وبشكل تنافسي

 يكون الشرح سريع العادة الذاكرة. - ××××××××××
 توضح المعلمة كيفية اداء الحركات في الجزء التطبيقي. -
اعييالم التالميييذ بييان االدوات فييي الجييزء التطبيقييي هييي ضييبط  -

 التمرين الطاص الجل االنجاز.
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مرات والراحة  4× متر  25استطدام تمرين من )الوقوف( المشي على شريط او طط بطول   -أ ( دقيقة25) يالجزء التطبيق  -ب
سم ملون للتوازن االحساس بطول  30بعرض  الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر 15

الططوة والمشي على طط جبسي واداء الحركة دون ثني الرجل االمامية ودون طيران الرجلين 
 االرض من قبل تلميذين. عن
 المشي من الوقوف على منحدر بارتفاع واطئ من قبل تلميذين.  -ب
مرات والراحة  4× متر  25)الوقوف( المشي على عالمات متوازية ذات مسافات متوسطة  -ج

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر 15
المكان على عالمات متوازية اسفنجية  )الوقوف( المرجحة بالرجلين يمين ويسار بالتبادل في -د

 15مرات والراحة  6× ثانية  15أي اداء التمرين حسب المراحل الفنية لحركة الرجلين لمدة 
 ثانية على عالمات متوازية اسفنجية.

 
 
 
 
 

 

لميذين االول والثاني لعبة صغيرة يقف التالميذ على شكل مجموعتين ثم تصفر المعلمة للت - ( دقيقة5) القسم الطتامي -3
بالمشي السريع لجلب الكرتين من الصندوق وتسليمها الى التلميذين االطرين ويسجل احسن اداء 

 واسرع انجاز )لعبة البريد(
 تمارين ارطاء وتهدئة عامة ثم انهاء الدرس بصيحة )الرياضة، قوة(. -
 علمة.اعطاء تمارين مكملة لحركة الرجلين للوحدة القادمة من قبل الم -

 
 

×××××××××× 

 االنصراف الى الصف -
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 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ                لتمرينات الطاصة          اانموذج لوحدة تعليمية من المنهاج                  )تنفيذ  الثانيةالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين                          جماعي متر مشي رياضي باالسلوب ال 100لفعالية                                          باالسلوب الجماعي(            بيقية تطالتمرينات ال

 سم ملون 30بعرض متر  25شريط او طط بطول االدوات:             الملعب: ساحة معهد االمال لالعاقة العقلية في وزارة                                                         23/7/2008التاريخ/   الثالثاء اليوم/االسبوع االول  
 جبس لتططيط الملعب (10عدد ) 1.5،عصا بطول 3عدد         االجتماعية                                 العمل والشؤون                                         لزمن االداء )االنجاز(    الوحدة التعليمية/االولى   

 ومنحدر متوسط االرتفاعاو شريط الصق ابيض    ( فئة االعاقة العقلية البسيطة10عدد التالميذ )        دقيقة  45من: الز 
 المالحظات التشكيالت  ات والنشاطاتالفعالي الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة10) القسم التحضيري 1

تجهيز ادوات الدرس، التاكد   اطذ الغياب    يقف التالميذ على شكل طط مستقيم ( دقيقة2) االجواء التربوية -أ
بدأ الدرس   توجيه التالميذ بطلع كل ما يعرضهم لالصابات  من صالحيتها

 قوة(.-بصيحة )رياضة

 التاكيد على الوقوف الصحيح.- ××××××××××
 التاكيد على النظام واالحترام بين التالميذ. -

الهرولة الطفيفة              على المشطين   على الكعبين   السير االعتيادي ( دقيقة4) االعداد العام -ب
  تدوير الذراعين لالمام والطلف  ين للجانبين بالتعاقب  تدوير الذراع      برفع

تطفيف الهرولة بالتنفس لالسفل ومد الذراعين نحو القدمين وثني الجذع   الركبتين 
 لالمام

 تمارين السير والهرولة تكون بشكل دائري. - 
 .التاكيد على الحركات اثناء الهرولة -

التصفيق باليدين     )الوقوف(المشي امامًا بايقاع حركي على طط مستقيم او دائري   ( دقيقة4) االعداد الطاص -ج
مس الرقبة المشي امامًا ل رفع الركبتين عاليًا بالتبادل والجذع عمودي   امام الجسم

 على المشطين        

 توجيه المعلمة.المشي من الوقوف بشكل جماعي مع  - ××××××××××

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

متر مشي بشكل سريع العادة الذاكرة وطاصة حركة  100اعادة شرح المعلمة لفعالية  ( دقيقة5) الجزء التعليمي -أ
م بعرضها مركزة على االستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الرجلين لالمام وتقو 

الطلفي بعدها المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج بالرجلين ويتم اداء حركة الرجلين من 
قبل المعلمة وتطبيقها امام التالميذ ثم بواسطة ثالث تالميذ اطرين بواسطة التمارين بشكل 

 تنافسي

 يكون الشرح بشكل سريع العادة الذاكرة. - ××××××××××
 توضح المعلمة كيفية اداء الحركات في الجزء التطبيقي. -
اعييالم التالميييذ بييان االدوات فييي الجييزء التطبيقييي هييي ضييبط  -

 التمرين الطاص.

مرات  4 ×متر  25استطدام تمرين من )الوقوف( المشي على شريط او طط بطول   -أ ( دقيقة25) الجزء التطبيقي  -ب
للتوازن   سم ملون 30بعرض  الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر مع وقت

االحساس بطول الططوة والمشي على طط جبسي واداء الحركة دون ثني الرجل االمامية 
 ودون طيران الرجلين عن االرض من قبل التالميذ الثالث )جماعي(.

درجة من قبل التالميذ  10ط المشي من الوقوف على منحدر بارتفاع متوس -ب
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر 15تكرارات الراحة  6 الثالث)جماعي(

المشي )الوقوف، انحناء الجذع لالمام( مع ضغط الركبتين باليدين الجل االمتداد  -ج
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الستعادة وضع مع وقت تكرارات  6 الكامل الركبتين من قبل التالميذ الثالث )جماعي(
 .لجسم للبدء بالتمرين اآلطرا
المشي )وقوف وضع الططوة( الرجل الطلفية ترتكز على مشط القدم والرجل االمامية  -د

ترتكز على الكعب وتبادل الرجل الطلفية على الكعب والرجل االمامية على المشط  ويتم 
 مع وقتمرات  4× متر 25تطبيق التمارين على شكل ثالث تالميذ وتكون التكرارات 

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر

لعبة صغيرة يقف التالميذ على شكل ثالث مجمايع ثم تصفر المعلمة للتالميذ الثالث  - ( دقيقة5) القسم الطتامي -3
االماميين بالمشي السريع لجلب الكرات الثالث من الصندوق وتسليمها الى التالميذ 

 ا بقية التالميذ ويسجل احسن اداء واسرع انجاز )لعبة البريد(الثالث االطرين وهكذ
 تمارين ارطاء وتهدئة عامة ثم انهاء الدرس بصيحة )الرياضة، قوة(. -
 اعطاء تمارين مكملة لحركة الرجلين للوحدة القادمة من قبل المعلمة. -

 
 

×××××××××× 

 االنصراف الى الصف. -
 التاكيد على الوقوف الصحيح. -
 التاكيد على النظام واالحترام بين التالميذ -
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 الميذالهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين الت            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 

 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االماللعب: ساحة مالم            4/6/2008التاريخ/   االربعاءاالسبوع االول           اليوم/
 سم، جبس  15بعرض  متر10طشب بطول، والواح 20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       الثانيةالوحدة التعليمية/

 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الدقائقالوقت ب اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج باالستناد االمامي 

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
ل تمرين بينهما ( تكرارات لك4للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )( 8، 7، 6، 5)

 أي استطدام التمرين البطيء الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطروقت 

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 بالتمرين البطيء أي استطدام متداطلة مع حركة الرجلين
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10عدد التالميذ )       دقيقة 30الزمن /      23/7/2008التاريخ      االربعاء اليوم  االسبوع الثامن  متر مشي رياضي/ 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  الرابعة والعشرينالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( لكل ( 8، 7، 6، 5)لرجلين والورك با التطبيقيةتطبيق التمرينات 
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطربينهما وقت ( تكرارات  6-4تمرين )

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
الطلفية التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية و  -

 وبشكل تنافسي. متداطلة مع حركة الرجلين

 (10عدد التالميذ )               دقيقة 30الزمن /      24/7/2008التاريخ    الطميس/ اليوم االسبوع الثامن  متر مشي رياضي 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية الطامسة والعشرين الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) لقسم الرئيسيا -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ذ  والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالمي

لكل تمرين  جماعيمن قبل التالميذ بشكل ( 8، 7، 6، 5)بالرجلين والورك  التطبيقيةتطبيق التمرينات 
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر بينهما وقتتكرارات  (  4-6)

  ×× × 
  
  ×× × 
   × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
كة الورك االمامية والطلفية التاكيد على تمرينات حر  -

 وبشكل تنافسي. متداطلة مع حركة الرجلين

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ           بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100يقية لفعالية التطب
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            ناعة لتعليم تالميذ معهد االماللعب الصالملعب: ساحة م            7/6/2008التاريخ/   السبتاليوم/     الثاني االسبوع 

 سم، جبس  15 بعرض متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       الثالثةالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم والنشاطاتالفعاليات  الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج  باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين بينهما 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )8، 7، 6، 5)

 راحة أي استطدام التمرين البطيء وقت

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      26/7/2008متر مشي رياضي/ االسبوع التاسع اليوم/ السبت      التاريخ   100شرين الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الوحدة التعليمية السادسة والع

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
)مقارن( لكل ( من قبل التالميذ بشكل ثنائي 8، 7، 6، 5تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      27/7/2008متر مشي رياضي االسبوع التاسع  اليوم/ االحد  التاريخ   100الوحدة التعليمية السابعة والعشرين الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 يميالجزء التعل
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل تمرين 8، 7، 6، 5تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  4-6)

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 جلين وبشكل تنافسي.متداطلة مع حركة الر 

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100ء                       البطيء لفعالية متر مشي رياضي(بالتمرين البطي 100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25دوات: شريط او طط بطول اال           لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            9/6/2008التاريخ/   الثنينااليوم/     الثاني االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       الرابعةالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20التالميذ )عدد           دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) سيالقسم الرئي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
االستناد المزدوج باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم 

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )20، 12، 11، 10)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      28/7/2008التاريخ      االثنين متر مشي رياضي/ االسبوع التاسع اليوم/  100لمقارن لفعالية الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس ا الثامنة والعشرينالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100فني لفعالية المشي اعادة شرح وعرض االداء ال
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي 20، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطربينهما وقت تكرارات  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      29/7/2008التاريخ   الثالثاء متر مشي رياضي االسبوع التاسع  اليوم/  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية والعشرين  التاسعالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ة( دقيق10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
بشكل جماعي لكل  ( من قبل التالميذ20، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  4-6)

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينيبية المجموعة التجر 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100الية متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفع 100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30 سم بعرض25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            11/6/2008التاريخ/   االربعاءاليوم/     الثاني االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       لطامسةاالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ة البسيطة ( فئة االعاقة العقلي20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 التعليمي الجزء
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

التالميذ التمرينات اء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام للرجلين ويتم اد
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )12،19، 11، 10)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 لشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء.يكون ا -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      30/7/2008التاريخ       االربعاءالتاسع اليوم/  متر مشي رياضي/ االسبوع 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  الثالثونالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

وتطبيق حركة الرجلين  متر من قبل المعلمة 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي 19، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .مرين اآلطرالستعادة وضع الجسم للبدء بالتتكرارات بينهما وقت  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      31/7/2008التاريخ    الطميسمتر مشي رياضي االسبوع التاسع  اليوم/  100عي لفعالية الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجما لحادية والثالثوناالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100فني لفعالية المشي اعادة شرح وعرض االداء ال
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 19، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرهما وقت تكرارات بين(  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات ىللمرحلة االول البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين              متر مشي رياضي             100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            14/6/2008التاريخ/   لسبتااليوم/      لثالثااالسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       لسادسةالتعليمية/الوحدة ا
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  يط الصق ابيض ومنحدرالملعب او شر  لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ة( دقيق10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

التالميذ التمرينات واحسن تلميذ وتطبيقها امام  للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة
( تكرارات لكل تمرين 4للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار ) (22، 14، 13، 9)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
يد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية التاك -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      2/8/2008اريخ  ء     التلسبتاليوم/ ا العاشرمتر مشي رياضي/ االسبوع  100الثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الثانية الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ن واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ا

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 22، 14، 13، 9تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      3/8/2008التاريخ    االحداليوم/   العاشروع متر مشي رياضي االسب 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  الثالثة والثالثونالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

علمة وتطبيق حركة الرجلين متر من قبل الم 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 19، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .تمرين اآلطرالستعادة وضع الجسم للبدء بالتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمرينية من المنهج للتمرينات التطبيقية نموذج لوحدة تعليم )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 م التالميذ حركة الرجلينالهدف التعليمي:ان يتعل            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            16/6/2008التاريخ/   االثنيناليوم/     الثالث االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       السابعةالوحدة التعليمية/
 درجة 10و درجة 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

ء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ تشرح المعلمة االدا
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

ذ التمرينات للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالمي
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )26، 25، 24، 20)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
ة والطلفية التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامي -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10قيقة       عدد التالميذ )د 30الزمن /      4/8/2008متر مشي رياضي/ االسبوع العاشر اليوم/ االثنين     التاريخ   100والثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الرابعة الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أ

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي 26، 25، 24، 20تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 لشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء.يكون ا -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      5/8/2008لتاريخ  متر مشي رياضي االسبوع العاشر  اليوم/ الثالثاء  ا 100والثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  الوحدة التعليمية الطامسة

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 الورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  و 
 

( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 26، 25، 24، 20تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمرينطبيقية نموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات الت )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            18/6/2008التاريخ/   االربعاءاليوم/     الثالث سبوع اال

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             تعليم تالميذ المعهد الوطني وساحة المعهد الوطني ل                      لثامنةاالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20جي ارتفاع ومسطح اسفن     
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي وال
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )21، 16، 6، 5)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام متداطلة مع حركة 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      6/8/2008اليوم/ االربعاء     التاريخ   العاشرمتر مشي رياضي/ االسبوع  100الثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية و  السادسةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ميذ  والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التال

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 21، 16، 6، 5تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 .يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30/  الزمن     7/8/2008اليوم/ الطميس  التاريخ    لعاشرمتر مشي رياضي االسبوع ا 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  والثالثون السابعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 جموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة م

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 21، 16، 6، 5تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر تكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 شرح بشكل دقيق لحركة االجزاء.يكون ال -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            21/6/2008التاريخ/  بت الساليوم/     الرابع االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       التاسعةالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 

 ك وحبالبالست  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

رك وتقوم بعرضها وتبدأ تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والو 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين 4التالميذ التمرينات وبتكرار )( للرجلين والورك بعدها يطبق 26، 8، 7، 5)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

ستطدام متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي ا
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      9/8/2008متر مشي رياضي/ االسبوع الحادية عشر اليوم/ السبت     التاريخ   100والثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  الوحدة التعليمية الثامنة

    دقيقة( 30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 26، 8، 7، 5طبيقية بالرجلين والورك )تطبيق التمرينات الت

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
الورك االمامية والطلفية  التاكيد على تمرينات حركة -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10تالميذ )دقيقة               عدد ال 30الزمن /      10/8/2008متر مشي رياضي االسبوع العاشر  اليوم/ االحد  التاريخ   100والثالثون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  تاسعةالوحدة التعليمية ال

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ماعي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل ج

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 26، 8، 7، 5تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
تاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية ال -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 ي بين التالميذالهدف التربوي:تنمية الحماس والتفان           بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            23/6/2008التاريخ/   االثنيناليوم/     الرابع االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10لواح طشب بطول، وا20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                       العاشرةالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات وقت بالدقائقال اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
مامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج باالستناد اال

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
كرارات لكل تمرين ( ت4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )26، 23، 16، 14)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      11/8/2008التاريخ       االثنيناليوم/  الحادي عشرمتر مشي رياضي/ االسبوع  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  االربعونوحدة التعليمية ال

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 زء التطبيقي الج

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
من قبل التالميذ بشكل ثنائي  (26، 23، 16، 14تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 حركة الرجلين وبشكل تنافسي. متداطلة مع

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      12/8/2008التاريخ    الثالثاءاليوم/ حادي عشر متر مشي رياضي االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية ربعون الالوحدة التعليمية الحادية وا

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 26، 23، 16، 14لتمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )تطبيق ا
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
ك االمامية والطلفية التاكيد على تمرينات حركة الور  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ           بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
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 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100عالية التطبيقية لف
 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            اعة لتعليم تالميذ معهد االماللعب الصنالملعب: ساحة م            25/6/2008االربعاء   التاريخ/ اليوم/     الرابع  االسبوع 

 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                   الحادي عشرالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30 الزمن:

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم لنشاطاتالفعاليات وا الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
م االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ث

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )26، 16 ،12، 10)

 قت راحة أي استطدام التمرين البطيءبينهما و 

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      2008/ 13/8اليوم/ االربعاء     التاريخ الحادي عشر متر مشي رياضي/ االسبوع  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الربعون وا ثانيةالالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

يذ بشكل ثنائي ( من قبل التالم26، 16 ،12، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 نافسي.متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل ت

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      14/8/2008اليوم/ الطميس  التاريخ    حادي عشرمتر مشي رياضي االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية واالربعون  الثالثةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 26، 16، 12، 10رجلين والورك )تطبيق التمرينات التطبيقية بال

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
   × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 اطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.متد

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ           بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية متر مشي رياضي 100التطبيقية لفعالية 
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 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            28/6/2008التاريخ/السبت اليوم/     الطامس االسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                 الثانية عشر الوحدة التعليمية/

 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
المامية ثم االستناد المزدوج باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة ا

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )27، 9، 7، 2)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      16/8/2008متر مشي رياضي/ االسبوع الثاني عشر اليوم/ السبت     التاريخ   100التنافس المقارن لفعالية واالربعون الطاصة بالتمرينات واسلوب  الرابعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100ض االداء الفني لفعالية المشي اعادة شرح وعر 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 27، 9، 7، 2تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطركرارات بينهما وقت ت(  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      17/8/2008متر مشي رياضي االسبوع الثاني عشر اليوم/ االحد  التاريخ   100االربعون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية و  الوحدة التعليمية الطامسة

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
تالميذ بشكل جماعي لكل ( من قبل ال27، 9، 7، 2تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينمجموعة التجريبية ال
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100البطيء لفعالية   متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                      100التطبيقية لفعالية 
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 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25ل االدوات: شريط او طط بطو            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            30/6/2008التاريخ/   االثنين اليوم/   الثالثة االسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                لثالثة عشراالوحدة التعليمية/

 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ة العقلية البسيطة ( فئة االعاق20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

التالميذ التمرينات ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام  للرجلين
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )27، 16، 7، 6)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      18/8/2008التاريخ   االثنين اليوم/  ثاني عشري رياضي/ االسبوع المتر مش 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  واالربعون السادسةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

ر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين مت 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 27، 16، 7، 6تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .سم للبدء بالتمرين اآلطرالستعادة وضع الجتكرارات بينهما وقت (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      19/8/2008التاريخ    لثالثاءاليوم/ ا الثاني عشرمتر مشي رياضي االسبوع  100التنافس الجماعي لفعالية الطاصة بالتمرينات واسلوب  واالربعون السابعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي اعادة 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 27، 16، 7، 6ات التطبيقية بالرجلين والورك )تطبيق التمرين

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى يءالبط بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            ياضي              متر مشي ر  100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
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 20ات عددوكر  1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            2/7/2008التاريخ/   االربعاءاليوم/    الطامس االسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                  الرابعة عشرالوحدة التعليمية/

 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر طيطلتط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 طبيقي الجزء الت

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

ك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والور 
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )28، 16، 7، 6)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 الجزاء.يكون الشرح بشكل دقيق لحركة ا -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      20/8/2008ليوم/ االربعاء     التاريخ  متر مشي رياضي/ االسبوع الثاني عشر ا 100واالربعون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  الوحدة التعليمية الثامنة

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

ركة الرجلين متر من قبل المعلمة وتطبيق ح 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 28، 16، 7، 6تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      21/8/2008متر مشي رياضي االسبوع الثاني عشر اليوم/ الطميس  التاريخ   100 واالربعون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية الوحدة التعليمية التاسعة

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100الية المشي اعادة شرح وعرض االداء الفني لفع
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 19، 12، 11، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر تكرارات بينهما وقت(  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  ذ التمرينات)تنفي للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
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 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            5/7/2008التاريخ/   السبتاليوم/     السادس االسبوع 
سم،  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول       وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                      عشر الطامسة/الوحدة التعليمية

 جبس 
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  ض ومنحدرالملعب او شريط الصق ابي لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 يقة( دق20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

ذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلمي
( تكرارات لكل تمرين 4( للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )28، 11، 10، 9)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
نات حركة الورك االمامية والطلفية التاكيد على تمري -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      23/8/2008متر مشي رياضي/ االسبوع الثالت عشر اليوم/ السبت     التاريخ   100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الطمسون الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 لميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة ت

( من قبل التالميذ بشكل ثنائي )مقارن( 28، 11، 10، 9تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 ون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء.يك -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      24/8/2008التاريخ    متر مشي رياضي االسبوع الثالث عشر اليوم/ االحد 100الطمسون الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية الحادية و الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

ين متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجل 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 28، 11، 10، 9تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطر.تكرارات بينهما وقت  (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
 حركات مفاجئة لتجديد انتباه التالميذ. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين الهدف            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
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 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            7/7/2008التاريخ/  ثنين االاليوم/      السادساالسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني              شر السادسة عالوحدة التعليمية/

 درجة 10درجة و 5رتفاع با الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

لمعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ تشرح ا
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

امام التالميذ التمرينات للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها 
( تكرارات لكل تمرين 4للرجلين والورك بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار ) (28، 26، 25، 10)

 بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
لورك االمامية والطلفية التاكيد على تمرينات حركة ا -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      25/8/2008التاريخ       ثنيناليوم/ االالثالث عشر متر مشي رياضي/ االسبوع  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  والطمسون الثانيةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة 

 
( من قبل التالميذ بشكل ثنائي 28، 26، 25، 10لتطبيقية بالرجلين والورك )تطبيق التمرينات ا

 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4))مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      26/8/2008التاريخ   ثالثاءاليوم/ الالثالث عشر متر مشي رياضي االسبوع  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  والطمسون الثالثةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

بيق حركة الرجلين متر من قبل المعلمة وتط 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

 
( من قبل التالميذ بشكل جماعي لكل 28، 26، 25، 10تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك )

 .طرالستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلتكرارات بينهما وقت (  6-4)تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمرينمنهج للتمرينات التطبيقية نموذج لوحدة تعليمية من ال )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 يذ حركة الرجلينالهدف التعليمي:ان يتعلم التالم            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 
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 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            9/7/2008 التاريخ/   االربعاءاليوم/      السادساالسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             حة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني وسا                  السابعة عشرالوحدة التعليمية/

 جةدر  10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ  تشرح المعلمة االداء الفني
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 
ينات للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمر 

( تكرارات 4بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )والذراعين ( للرجلين والورك 28، 26، 35، 30)
 لكل تمرين بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
امية والطلفية التاكيد على تمرينات حركة الورك االم -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30ن / الزم     27/8/2008اليوم/ االربعاء     التاريخ   الثالث عشرمتر مشي رياضي/ االسبوع  100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  والطمسون الرابعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين 

( من قبل التالميذ بشكل 28، 26، 35، 30)والذراعين تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت  (  6-4)ثنائي )مقارن( لكل تمرين 

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      28/8/2008اليوم/ الطميس  التاريخ    ثالث عشرمتر مشي رياضي االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  والطمسون الطامسةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

طبيق حركة الرجلين متر من قبل المعلمة وت 100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ بشكل 28، 26، 35، 30)والذراعين تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
 .بالتمرين اآلطرالستعادة وضع الجسم للبدء تكرارات بينهما وقت  (  6-4)جماعي لكل تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمرينمية من المنهج للتمرينات التطبيقية نموذج لوحدة تعلي )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 لم التالميذ حركة الرجلينالهدف التعليمي:ان يتع            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 

 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            12/7/2008التاريخ/  سبت الاليوم/      السابعاالسبوع 
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 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                   الثامنة عشرالوحدة التعليمية/
 درجة 10ودرجة  5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ  تشرح المعلمة االداء
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

التمرينات  للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ
( 4بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )والذراعين والجذع ( للرجلين والورك 28، 26، 32، 31)

 تكرارات لكل تمرين بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
كة الورك االمامية والطلفية التاكيد على تمرينات حر  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      30/8/2008السبت     التاريخ  اليوم/ رابع عشر متر مشي رياضي/ االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  والطمسون السادسةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 ة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والورك في ان واحد بمرافق

( من قبل التالميذ 28، 26، 32، 31)والذراعين والجذع تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين تكرارات بينهما وقت  (  6-4)بشكل ثنائي )مقارن( لكل تمرين 

 .اآلطر

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      31/8/2008اليوم/ الطميس  التاريخ   رابع عشر السبوع المتر مشي رياضي ا 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  والطمسون السابعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين متر  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ 28، 26، 32، 31) والذراعين والجذع تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك
 .ستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرالتكرارات بينهما وقت (  6-4)بشكل جماعي لكل تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  لتمرينات)تنفيذ ا للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 

 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            14/7/2008التاريخ/ ثنين االاليوم/      السابعاالسبوع 
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 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                   لتاسعة عشراالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  بيض ومنحدرالملعب او شريط الصق ا لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  30الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 دقيقة( 20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

يقها امام التالميذ التمرينات ميذ وتطبللرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تل
( 4بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )والذارعين والجذع  ( للرجلين والورك28، 26، 31، 29)

 تكرارات لكل تمرين بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 .يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      1/9/2008التاريخ      ثنين اليوم/ اال الرابع عشرمتر مشي رياضي/ االسبوع  100بالتمرينات واسلوب التنافس المقارن لفعالية  والطمسون الثامنةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 رك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  والو 
 

( من قبل التالميذ 28، 26، 31، 29)والذراعين والجذع تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين تكرارات بينهما وقت (  6-4)بشكل ثنائي )مقارن( لكل تمرين 

 .راآلط

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      2/9/2008اليوم/ الطميس  التاريخ  رابع عشر  متر مشي رياضي االسبوع ال 100 الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية والطمسون التاسعةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100الية المشي اعادة شرح وعرض االداء الفني لفع
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

من قبل التالميذ  (28، 26، 31، 29ات التطبيقية بالرجلين والورك والذراعين والجذع )تطبيق التمرين
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطررارات بينهما وقت تك(  6-4)بشكل جماعي لكل تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات حلة االولىللمر  البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين                       متر مشي رياضي    100متر مشي رياضي(بالتمرين البطيء                       البطيء لفعالية  100التطبيقية لفعالية 

 20دوكرات عد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            16/7/2008التاريخ/   االربعاءاليوم/     السابع االسبوع 
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 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني                      عشرون الالوحدة التعليمية/
 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20عدد التالميذ )          دقيقة  45الزمن: 

 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      
 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 ي الجزء التطبيق

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية ثم االستناد المزدوج 

قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات  للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من
( 4بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )والذراعين والجذع ( للرجلين والورك 28، 26، 34، 30)

 تكرارات لكل تمرين بينهما وقت راحة أي استطدام التمرين البطيء

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 كل دقيق لحركة االجزاء.يكون الشرح بش -
 يتطلل الشرح حركات مفاجئة لتجديد انتباه التالميذ. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      3/9/2008اليوم/ االربعاء     التاريخ  الرابع عشر متر مشي رياضي/ االسبوع  100المقارن لفعالية الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الستون الوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اء الفني لفعالية المشي اعادة شرح وعرض االد
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ 28، 26، 34، 30)والذراعين والجذع تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين تكرارات بينهما وقت (  6-4)مرين بشكل ثنائي )مقارن( لكل ت

 .اآلطر

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      4/8/2008اليوم/ الطميس  التاريخ   رابع عشر متر مشي رياضي االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية  الستونادية و الحالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 يقي الجزء التطب

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ 28، 26، 34، 30)والذراعين والجذعتطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)بشكل جماعي لكل تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
   × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 جلين وبشكل تنافسي.متداطلة مع حركة الر 

 الهدف التربوي:تنمية الحماس والتفاني بين التالميذ            بالتمريننموذج لوحدة تعليمية من المنهج للتمرينات التطبيقية  )تنفيذ التمرينات للمرحلة االولى البطيء بالتمرينالمجموعة التجريبية 
 الهدف التعليمي:ان يتعلم التالميذ حركة الرجلين            متر مشي رياضي               100ء                       البطيء لفعالية متر مشي رياضي(بالتمرين البطي 100التطبيقية لفعالية 

 20وكرات عدد 1سم ملون عدد 30سم بعرض 25االدوات: شريط او طط بطول            لعب الصناعة لتعليم تالميذ معهد االمالالملعب: ساحة م            19/7/2008 التاريخ/   سبت الاليوم/      من الثااالسبوع 
 سم، جبس  15بعرض  متر10، والواح طشب بطول20عدد 1.5وعصا بطول             وساحة المعهد الوطني لتعليم تالميذ المعهد الوطني              الحادية والعشرون الوحدة التعليمية/
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 درجة 10درجة و 5بارتفاع  الملعب او شريط الصق ابيض ومنحدر لتططيط        ( فئة االعاقة العقلية البسيطة 20دد التالميذ )ع          دقيقة  30الزمن: 
 بالستك وحبال  سم وشريط20ومسطح اسفنجي ارتفاع      

 المالحظات التنظيم الفعاليات والنشاطات الوقت بالدقائق اقسام الوحدة التعليمية ت

    ( دقيقة30) رئيسيالقسم ال -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

تشرح المعلمة االداء الفني لفعالية المشي والتركيز على حركة الرجلين والورك وتقوم بعرضها وتبدأ 
ثم االستناد المزدوج باالستناد االمامي ثم المرجحة الطلفية ثم االستناد الطلفي ثم المرجحة االمامية 

للرجلين ويتم اداء حركة الرجلين والورك من قبل المعلمة واحسن تلميذ وتطبيقها امام التالميذ التمرينات 
( 4بعدها يطبق التالميذ التمرينات وبتكرار )والذراعين والجذع ( للرجلين والورك 28، 26، 25، 33)

 تمرين البطيءتكرارات لكل تمرين بينهما وقت راحة أي استطدام ال

    × 
    × 
    × 
    × 
    × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

متداطلة مع حركة الرجلين بالتمرين البطيء أي استطدام 
 اسلوب التعليم البطيء.

 (10دقيقة       عدد التالميذ ) 30الزمن /      6/9/2008التاريخ       السبت اليوم/ طامس عشر متر مشي رياضي/ االسبوع ال 100ات واسلوب التنافس المقارن لفعالية الطاصة بالتمرين والستون الثانيةالوحدة التعليمية 

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 الجزء التعليمي
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100دة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي اعا
 والورك في ان واحد بمرافقة تلميذين جيدين، أي العمل الثنائي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ 28، 26، 25، 33)والذراعين والجذع تطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين ( تكرارات بينهما وقت ( 6-4)ئي )مقارن( لكل تمرين )بشكل ثنا

 .اآلطر

    × × 
    × × 
    × × 
    × × 

 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 متداطلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.

 (10دقيقة               عدد التالميذ ) 30الزمن /      7/9/2008التاريخ    حداليوم/ اال طامس عشر متر مشي رياضي االسبوع ال 100الطاصة بالتمرينات واسلوب التنافس الجماعي لفعالية والستون  ثالثةوحدة التعليمية الال

    ( دقيقة30) القسم الرئيسي -2

 -أ
 
 
  -ب

 يميالجزء التعل
 
 

 الجزء التطبيقي 

 ( دقيقة10)
 
 
 ( دقيقة20)
 

متر من قبل المعلمة وتطبيق حركة الرجلين  100اعادة شرح وعرض االداء الفني لفعالية المشي 
 والورك في ان واحد بمرافقة مجموعة تالميذ جيدين ليكون العمل جماعي امام التالميذ  

( من قبل التالميذ 28، 26، 25، 33)لذراعين والجذعواتطبيق التمرينات التطبيقية بالرجلين والورك 
 .الستعادة وضع الجسم للبدء بالتمرين اآلطرتكرارات بينهما وقت (  6-4)بشكل جماعي لكل تمرين 

  ×× × 
  
  ×× × 
  × ×× × 

 يكون الشرح بشكل دقيق لحركة االجزاء. -
التاكيد على تمرينات حركة الورك االمامية والطلفية  -

 طلة مع حركة الرجلين وبشكل تنافسي.متدا
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 (  9تابع لملحق ) 
يبين إخراج الوحدات التعليمية المطبقة على افراد عينة البحث باالسلوب البطيء للمرحلة االولى وأسلوبي 

 التنافس المقارن والجماعي للمرحلة الثانية 

الوحدة  األسبوع
 التكرار التمرينات التعليمية

6-4 

زمن تكرار 
 التمرين

 ثا 30-45

زمن إعادة 
وضع الجسم 

 لتكراراتبين ا
العمل خالل أيام  المجاميع

 المالحظات األسبوع

 األول 
  2/6االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 4،  3،  2،  1  1

بااين  زماان إعااادة ولااع الجساا علماااا ان  -
ثانية تعطاى مان خهلا   60تمرن واخر 

 لعبة تشويقية . 

تقوياااااااة العهتاااااااة بااااااااين تهميااااااا  المع ااااااااد  -
جيع   على اخاراج والفريق المساعد لتش

 ما بداخل   واالستجابة للتمرينات .

اعطاااااااء العاااااااب مساااااالية بااااااين التمااااااارين  -
ت ااااااااادي الاااااااااى تحريااااااااا  جااااااااازاء الجسااااااااا  
المساااا مة فاااي العمااال وادخاااال السااارور 

 الى نفسية التلمي  

عمل حركة الجزء المسا   للتهمي  تبل  -
 ان تطلب من   القيا  ب ا .

االكيااد علااى تكااارار التماارين فااي الوحااادة  -
لتعليمية اكثر مان مارة الن افاراد العيناة ا

 بحلجة الى تكرار التعل  .

 اعطاء مكافئة مادية او معنوية . -

يجااااااب اعطاااااااء الراحااااااة بااااااين المجاااااااميع  -
 التالية بين فترة  واخرى .

التاكيد على المساعدة المستمرة من تبل  -
الفريق المسااعد مان بداياة التجريباة الاى 

 ن ايت ا .

همي  الماء او تتلمن الراحة اعطاء الت -
 العصير الستعادة نشاط   .

 4/6األربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 8،  7،  6،  5 2

 الثاني
 7/6السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 8،  7،  6،  5  3
 9/6االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 20،  12،  11،  10  4
 11/6االربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 19،  12،  11،  10  5

 الثالث
 14/6السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 22،  14،  13،  9 6
 16/6االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  25،  24،  20  7
 18/6ربعاء اال واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 21،  16،  6،  5  8

 الرابع
 21/6السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  8،  7،  5 9
 23/6االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  23،  16،  14 10
 25/6االربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  16،  12،  10  11

 الخامس
 28/6السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 ت مرا 4 27،  9،  7،  2 12
 30/6االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 27،  16،  7،  6 13
 2/7االربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  16،  7،  6 14

 السادس
 5/7السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  11،  10،  9 15
 7/7االثنين  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  10 16
 9/7االربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  35،  30 17

 السابع
 12/7السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  32،  31 18
 14/7االثنين  احدةو  ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  31،  29 19
 16/7االربعاء  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  34،  30 20

 الثامن

 19/7السبت  واحدة ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  33 21
 21/7االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 4،  3،  2،  1 22
 22/7الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 30  مرات 6 4،  3،  2،  1 23
 23/7االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 8،  7،  6،  5 24
 24/7الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 8،  7،  6،  5 25

 التاسع

 26/7السبت  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 8،  7،  6،  5 26
 27/7االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 8،  7،  6،  5 27
 28/7االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 20،  12،  11،  10 28
 29/7الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 20،  12،  11،  10 29
 30/7االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 19،  12،  11،  10 30

 العاشر
 31/7الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 19،  12،  11،  10 31
 2/8السبت  االولى ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 22،  14،  13،  9 32
 3/8االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 30 مرات  6 22،  14،  13،  9 33
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الوحدة  األسبوع
 التكرار  التمرينات  عليمية الت

4-6 

زمن إعادة ولع 
بين تكرار  الجس 

 واخر 

زمن إعادة ولع 
بين  الجس 

 التكرارات 
العمل خهل أيا   المجاميع 

 المهحظات األسبوع

 

مااااااان اللااااااارورا اساااااااتخدا  االدوات  - 4/8االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  25،  24،  20  34
صااااي والحبااااال      ) كااااالكرات والع

تطنية بهستيكية ( وباحجاا  مختلفاة 
الدخاااااااال الفاااااااارة والسااااااارور لنفسااااااااية 

 التهمي  وزيادة اثارت   .

تشاااااااجيع التهمياااااااا  علااااااااى اكتشاااااااااي  -
وسائل لتحري  اجزاء اجساام   عناد 

 تيام   باداء التمارين المطلوبة .

منح جاوائز الفلال تلميا  فاي ن اياة  -
 كل اسبوع مع تنويع الجوائز .

ستمرار باعطااء المهحظاات عان اال -
كاااااااال تماااااااارين بخصااااااااو  االجاااااااازاء 
 المحركة من الجس  لتنفي  التمرين .

 

 5/8الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  25،  24،  20 35
 6/8االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  6 21،  12،  11،  10 36
 7/8الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 45 ات مر  6 21،  12،  11،  10 37

الحادا 
 عشر

 9/8السبت  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  8،  7،  5 38
 10/8االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  8،  7،  5 39
 11/8االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  23،  16،  14  40
 12/8الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  23،  16،  14 41
 13/8االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 26،  16،  12،  10 42
 14/8الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  5 26،  16،  12،  10 43

الثاني 
 عشر

 16/8السبت  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  5 27،  9،  7،  2 44
 17/8االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  5 27،  9،  7،  2 45
 18/7االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  5 27،  16،  7،  6 46
 19/8الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  5 27،  16،  7،  6 47
 20/8االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  16 ، 7،  6 48
 21/8الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  16،  7،  6 49

الثالث 
 عشر

 23/8السبت  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  11،  10،  9 50
 24/8االحد  ثانيةال ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  11،  10،  9 51
 25/8االثنين  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  10 52
 26/8الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  10 53
 27/8االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  35،  30 54
 28/8الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  35،  30 55

الرابع 
 عشر

 30/8السبت  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  32،  31 56
 31/8االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  32،  31 57
 1/9الثنين ا االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  31،  29 58
 2/9الثهثاء  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  31،  29 59
 3/9االربعاء  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  34،  30 60
 4/9الخميس  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  34،  30 61

الخامس 
 عشر

 6/9السبت  االولى ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  33 62
 7/9االحد  الثانية ثانية  15 ثانية 45 مرات  4 28،  26،  25،  33 63

 

 



 

 

 
 

Ministry of higher education 

University of Baghdad  

College of Physical Education 

  

 

The Effect of Using Slow Exercise and 

Comparative – Competitive Style with Team 

Competitive Style on Learning and Achieving 

100m Walking In Simple Mentally Retarded 

Walkers 
 

 

Dissertation Submitted by 

Munther Hussein Mohammed  

 
To  

The council of the college of physical education/ University of 

Baghdad as partial requirement for gaining the PH.D degree in Physical 

Education 

 

 

Advisor 

Prof. Dr. Abdulla Ibrahim Al Meshehdany   

 

2009 



2 

 

The Effect of Using Slow Exercise and Comparative – 

Competitive Style with Team Competitive Style on Learning 

and Achieving 100m Walking In Simple Mentally Retarded 

Walkers   
  

 

Modern methods of teaching have focused on all layers of society 

including the mentally retarded. Those people need more interest from the 

government as well as from the private sector. The importance of the study 

lies in the necessity in designing special teaching and learning methods for 

those people for learning the movements of the body parts while walking 

100m. Selecting the right activity reassures learning and achievement.  

 

The problem of the study lies ignoring this activity while teaching 

such students. In addition to that there are no teaching styles designed for 

such people for learning and improving 100m walking in the institutes for 

the mentally retarded.    

 

The aims of the study: 

- Identifying the effect of using slow exercises on learning the artistic 

performance of 100m walking in students with simple mental 

retardation. 

- Identifying the effect of using comparative – competitive style on 

learning and improving achievement in 100m walking in students 

with simple mental retardation. 

- Identifying the effect of using team – competitive style on learning 

and improving achievement in 100m walking in students with simple 

mental retardation. 
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- Identifying the best style used for leaning and achieving artistic 

performance of 100m walking in students with simple mental 

retardation. 

 

The Hypotheses of the study were: 

1. There are significant statistical differences in the results of pre and 

post tests in evaluating performance and in favor of the posttests. 

2. There are significant statistical differences in pre and posttests for the 

first group (comparative – competitive style) in achieving 100m 

walking for simple mentally retarded. 

3. There are significant statistical difference in the results of pre and 

posttests for the second group (team – competitive style) in learning 

and improving 100m walking for the mentally retarded and in favor of 

the posttests. 

4. There are significant statistical differences in the posttests for both 

groups in learning and improving 100m walking for the simple 

mentally retarded students.  

 

The Fields of the Study: 

Subjects: a sample of mentally retarded students of Al Amal institute as well 

as of the National institute for the mentally retarded.  

Duration: from 9/5/2008 till 22/9/2008  

Place: Al Senaa athletic club, the track of the college of physical education, 

the courts of both institutes 
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The Procedures :  

The researcher used the experimental method. The subjects were (40) 

male students taken from the institute of mentally retarded in Baghdad. The 

program was conducted in three months and a half for the whole group 

applying slow exercises then they were divided into two groups. One group 

takes one type of competitive style while the other group takes the other 

style.  

Many tests were conducted to evaluate the performance of 25m to 

measure learning in the contributing parts of the body, achievement test by 

measuring the first distance (15m), the second (50m) and the third (100m). 

The researcher used proper statistical methods like the mean, standard 

deviation, t – tests etc.  

 

Finally the researcher concluded the following: 

1. There are significant statistical differences between pre and posttests 

in favor of the group that used slow exercises and in all artistic 

variables of walking performance and in favor of the posttests. 

2. There are significant statistical differences between pre and posttest in 

the first group (comparative - competitive style) in learning artistic 

performance and in favor of the posttests. 

3. There are significant statistical differences between pre and posttest in 

the second group (team - competitive style) in learning artistic 

performance and in favor of the posttests. 
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The researcher recommended the following: 

1. Using the proposed teaching program using slow exercising as a base for 

learning artistic walking in people with simple retardation. 

2. Using the teaching program with comparative competitive style when 

teaching people with simple retardation.  

3. Using the teaching program using team competitive styles with people 

with simple retardation.  


