
 ممخص البحث
البدنية والذىنية  تأثير إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية في تنمية بعض القدرات

 وتعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة لحممة أعراض داون  
تتحدد مشكمة البحث في إن ىناك قصورا في الميارات االجتماعية لدى األفراد من حممة     

أعراض داون، وىذا بدوره يسبب صعوبة تقبمو اجتماعيا من جانب اآلخرين فضال عن قمة 
 وبيذه الفئة تحديدا. وقد ىدف البحث إلى: االىتمام برياضة المعاقين 

التعرف عمى تأثير المنياج التعميمي باستخدام إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية  .1
 في تنمية الميارات االجتماعية وبعض القدرات البدنية والذىنية لعينة البحث.

ريب عمى الميارات االجتماعية التعرف عمى تأثير المنياج التعميمي باستخدام إستراتيجية التد .2
 في تعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.

عمى عينة من حممة أعراض  بأسموب المجموعتين المتكافئتينتم استخدام المنيج التجريبي     
( 35( سنوات والبالغ عددىم )8( سنة وبعمر عقمي )16-14داون )المنغول( وبأعمار زمنية )

 ستخدام بعض المقاييس واالختبارات ومن أىم االستنتاجات ىي:طالبا من الذكور. وقد تم ا
إن المنيج التعميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية كان لو التأثير  .1

 االيجابي في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية.
مم ميارة اإلعداد إن إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية كان لو الدور الفعال في تع .2

 بالكرة الطائرة.
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Effect of training strategy on  social skills in developing some of 

the physical and mental abilities and learning the preparation skills 
for volleyball  for those of Down’s( Mongolians’ )syndromes 

Prepared by the researchers 



Assist Dr. Nahida Abid Zaid           Assist prof. Dr./Luma Sameir 
       The research problem is identifying by a shortage in social skills 
for the individuals of those with Down’s syndromes and this in its turn 
causing difficulty in acceptance it socially by the others ,besides the 
shortage in paying attention for sport of the disabled and specially this 
category, the research aiming at :- 
1- Recognition the effect of educational program through using the 

training strategy on social skills in developing the social skills and 
some of the physical and mental abilities for the research sample. 

2- Recognition the effect of the educational program through using 
the training strategies on the social skills in learning the preparation 
skills of the volleyball. 

     the experimental program was used for the two equivalent groups on 
a sample for those of Down  ( Mongolian’ ) syndromes and of time 
age(14-16) years and of mental age(8) years amounted(35)male 
students, and it was used some of measurements and tests and the 
most important conclusions are:- 
1- The educational programs according to training strategy on social 

skills have appositive effect in developing some of physical and 
mental abilities. 

2- The training strategy on social skills has an active role in learning 
the preparing skills of volleyball 

 
 
 
 
 التعريف بالبحث:-1
 مقدمة البحث وأىميتو:1-1

تعد الميارات االجتماعية مكونا خاصا يمكن الفرد من أن يكون ذا سموك جيد )سموك مقبول      
اجتماعيا( فيي تعني "عادات وسموكيات مقبولة اجتماعيا أو القدرة عمى أداء األعمال االجتماعية 



ا ىو معروف فان األفراد من ذوي االحتياجات ( ، وكم1بكفاءة من خالل المواقف المختمفة )
الخاصة يميمون إلى السموك الغاضب والعدواني والشخصية االنفعالية فضال عن المعارضة 
واليجوم والعزلة، وىذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نقص فرص تطور المعرفة والميارات االجتماعية 

مة الفرص لتعمم الميارة أو قمة الفرص لدييم، كما ينتج النقص في الميارات االجتماعية عن ق
لمتعرض لنماذج من السموك االجتماعي المقبول فضال عن قمة الفرص ألداء الميارة االجتماعية 
وقمة تعزيزىا مما يؤدي إلى خمق حواجز تمنع االتصال مع األفراد الذين حوليم وتقيد فرص 

عية والتدريب عمى اكتسابيا وفق أساليب التفاعل معيم.  لذا البد من االىتمام بالميارات االجتما
بدنية وميارية ومعرفية وسموكية تعمل عمى التحكم بسموكيم وتصرفاتيم فضال عن كيفية االقتداء 
والتركيز عمى إعادة السموك الجيد. وعميو فأن ممارسة التمارين البدنية فضال عن بعض الميارات 

لتي تساعد ذوي االحتياجات الخاصة في الخروج األساسية في الكرة الطائرة تعد احد األساليب ا
من العزلة االجتماعية فضال عن كونيا احد المجاالت الميمة التي يحتاج إلييا األفراد من ذوي 
االحتياجات الخاصة وبنحو يفوق أىميتيا لألصحاء فيي تعد وسيمة ممتعة لتحسين القدرات 

والحسية من خالل االستخدام األمثل لقدراتيم  البدنية والذىنية والميارية واالجتماعية والحركية
العقمية فضال عن كونيا توفر فرص التعامل مع اآلخرين عاطفيا واجتماعيا، كما وان تعمم بعض 
الميارات األساسية بالكرة الطائرة من الناحية التطبيقية تعد جزءا ميما في تأىيل وعالج ذوي 

ليشاركوا بفعالية في المجتمع ويؤىميم لمقيام بميارات  االحتياجات الخاصة لتنمية قدراتيم ومواىبيم
الحياة اليومية، إذ يمكن اعتبارىا باعثا لحدوث تطور ايجابي في ممارسة األشياء التي يحبونيا 

 مما يدفعيم عمى التكيف والثبات االنفعالي.
البدنية  ومن خالل ما تقدم تكمن أىمية البحث في تنمية الميارات االجتماعية والقدرات    

والذىنية والميارية لحممة اعراض داون من خالل استخدام منياج تعميمي وفق إستراتيجية التدريب 
عمى الميارات االجتماعية لتعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة محاولتا من قبل الباحثتان في جعل 

فيو اجتماعيا وجعميم  التمارين البدنية والميارية عنصرا فعاال في الحد من السموك غير المرغوب
فئة مفيدة ونافعة في المجتمع واالستفادة من طاقاتيم إلى ابعد حد ممكن مع خمق روح التعاون 

 بينيم لخروجيم من العزلة االجتماعية.
-------------------------------------------------------- 
(1) http://www.d52n.com . 

 
 مشكمة البحث:  1-2

http://www.d52n.com/


إن معظم دول العالم اتجيت نحو العناية بصحة األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة والعمل     
عمى تكامل شخصياتيم لكي توفر ليم حياة مستقرة يشعرون فييا بالرضا واالطمئنان واإلقبال 

 عمى الحياة.
داون يكون لدييم قصور في الميارات والبد من اإلشارة إلى إن األفراد من حممة أعراض     

االجتماعية وبدرجة اشد من أقرانيم المعاقين عقميا. ومن ىنا تكمن مشكمة البحث وتتحدد بعاممين 
األول يتمثل في إن ىناك قصورا في الميارات االجتماعية لدى األفراد من حممة أعراض داون، 

إيذاء  -العدوان -منيا )العناد ويترتب عمى ىذا القصور ظيور سموكيات غير مرغوبة فييا
الغضب الشديد...الخ( وىذا بدوره يسبب  -ضعف االنتباه -فشل في التفاعل االجتماعي -الذات

صعوبة تقبمو اجتماعيا من جانب اآلخرين. والثاني جاء نتيجة لقمة االىتمام برياضة المعاقين 
عميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى وبيذه الفئة تحديدا. وعميو ارتأت الباحثتان استخدام منياج ت

الميارات االجتماعية لتعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة وذلك الفتقار مثل ىذا النوع من الدراسة 
يمانا من الباحثتان بأىمية التمارين البدنية والميارية ودورىا الكبير في تعديل بعض السموكيات  وا 

ة مع اآلخرين وبالتالي مساعدتو في إدراك العالم غير المرغوبة وتكوين عالقات وصداقات طيب
الذي يعيش فيو فضال عن دورىا في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية والميارية محاولتا منا 
في الحد من ىذا القصور ومساعدتو في عالج الكثير من المشكالت التي يعاني منيا وغرس 

 حا في المستقبل.السموكيات الحميدة المرغوبة لجعمو إنسانا ناج
 دفا البحث:ى1-3
التعرف عمى تأثير المنياج التعميمي باستخدام إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية  .1

 في تنمية الميارات االجتماعية وبعض القدرات البدنية والذىنية لعينة البحث.
لميارات االجتماعية التعرف عمى تأثير المنياج التعميمي باستخدام إستراتيجية التدريب عمى ا .2

 في تعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.
 فروض البحث:1-4
ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية ولممجموعتين الضابطة  .1

 والتجريبية في تنمية الميارات االجتماعية وبعض القدرات البدنية والذىنية لعينة البحث.
حصائية بين االختبارات القبمية والبعدية ولممجموعتين الضابطة ىناك فروق ذات داللة إ .2

 والتجريبية في تعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.
 ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية. .3
 
 
 



 
 مجاالت البحث: 1-5
ض داون )المنغول( في مدرسة ىبة اهلل طالب من ذوي حممة أعراالمجال البشري:  1 -5 -1

 ( سنة.16-14األىمية وبأعمار )
 .  2312/ 16/1ولغاية    2311/ 33/13لمفترة من المجال ألزماني:   2 -5 -1
 مدرسة ىبة اهلل األىمية.  المجال المكاني:  3 -5 -1
 تحديد المصطمحات:1-6
 :الميارات االجتماعية 

ن من خالل السموك المقبول اجتماعيا، كما انو تمك "القدرة عمى الحصول عمى تقبل اآلخري   
 .(1) السموكيات الضرورية لمشخص لكي ينجح في التفاعل االجتماعي بصورة ال تضر اآلخرين"

  :حممة أعراض داون 
 (2) ىم المعاقين عقميا والذين كانوا يسمون سابقا )المنغوليين(

 
 الدراسات النظرية والمشابية:-2
 ية:الدراسات النظر  2-1
 (3) إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية  2-1-1

 تتضمن إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية ما يأتي:    
وتتضمن تمك التعميمات وصفا لالستجابة المناسبة وكيفية أدائيا، ويجب إن تكون التعميمات :  .1

 التعميمات محددة ودقيقة.
كي مباشر )شخصي( أو ضمني )تخيمي( لممتعمم، إذ يكون ىي إتاحة نموذج سمو النمذجة : .2

اليدف توصيل معمومات حول النموذج السموكي المعروض لممتعمم بقصد إحداث تغيير ما 
 في سموكو )إكسابو سموكا جديدا.

يتمثل في قيام الفرد بتمثيل الدور الذي يصعب القيام بو في الواقع الفعمي حتى لعب الدور:  .3
 دورا مخالفا لشخصيتو. يتقنيا، وقد يؤدي

---------------------------------------------------- 
 االجتماعية الميارات وتنمية تقويم واالجتماعي النفسي القياس. اهلل عبد إبراىيم وىشام كاشف فؤاد إيمان( 1)

 .17 ص ،2339. الحديث الكتاب دار: القاىرة.1ط. الخاصة االحتياجات لذوي
 العوق لرياضي مقترح تدريبي منيج وفق والوظيفية البدنية المتغيرات بعض تطوير. زعون األمير دعب إيمان( 2)

 ،2331 بغداد، جامعة الرياضية، التربية كمية، دكتوراه أطروحة(. م133) ركض انجاز عمى وانعكاسيا الخاص
 .6ص



 .41 -37 ص. السابق المصدر. اهلل عبد إبراىيم وىشام كاشف فؤاد إيمان( 3)
رشاده إلى نقاط ضعف أو قوة األداء التغذية المرتدة والتدعيم:  .4 وتعني تقييم أداءه لمميارة وا 

 -مدح -ثناء –مع تقديم التدعيم االجتماعي لألداء الجيد وىذه المدعمات قد تكون )تشجيعا
 اشتراك في أنشطة ترويحية( -مكافئة

تعمميا خارج الجمسات في الحياة ويقصد بيا قيام الفرد بممارسة الميارة التي الممارسة :  .5
الواقعية حتى يتحسن أداؤه ليا مع متابعتو في الجمسات التالية. لذلك ففي نياية كل درس 
يعطى لممتعمم واجبا منزليا محددا يقوم فيو بممارسة الميارات التي تعمميا وتكون ىذه 

نقاط التقدم لدى  الواجبات متدرجة الصعوبة. وتتمثل أىمية تمك الواجبات بأنيا تكشف عن
المتعمم ونقاط الضعف. ويضاف إلى ذلك بأنيا ستكشف عن صعوبات غير متوقعة وعن 

 أساليب مبتكرة.
ومن الجدير بالذكر فأن االستراتيجيات تختص بتحديد األطر العامة لمتدريب، أما أساليب     

ي توضع من اكتساب الميارات االجتماعية )فن التدريب( فتعد من العناصر الرئيسة الت
خالليا تمك االستراتيجيات موضع التنفيذ. إذ توجد عدة أساليب الكتساب الميارات االجتماعية 

االسطوانة  -تجريد غضب اآلخرين من قوتيم -التأكيد السمبي -منيا )تنطيق المشاعر
التمون  -التدريب عمى االستجابة البدنية -لعب الدور -التساؤل السمبي -المشروخة
 .االنفعالي(

 
جراءاتو الميدانية: -3  منيج البحث وا 
 منيج البحث: 3-1

استخدمت الباحثتان المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين لمالئمتو لطبيعة     
 المشكمة.

 مجتمع البحث وعينتو:3-2
تمثل مجتمع البحث في طالب من حممة أعراض داون )المنغول( في مدرسة ىبة اهلل األىمية     
( سنوات تم 8( سنة وبعمر عقمي )16-14( وبأعمار زمنية )2312 -2311عام الدراسي )لم

( طالبا من الذكور والتي تمثل مجتمع األصل، وقد 35اختيارىم بالطريقة العمدية والبالغ عددىم )
( منيم عشوائيا وبطريقة القرعة لغرض إجراء التجربة االستطالعية وبذلك بمغ عدد 5تم استبعاد )

%( من مجموع مجتمع 85,71( طالبا من حممة اعراض داون وبنسبة مئوية )33نة النيائي )العي
األصل. كما تم تقسيم العينة عشوائيا وبطريقة القرعة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبذلك بمغ 

( طالب .وقد تم استخدام معامل االلتواء إليجاد التجانس بين عينة 15عدد طالب كل مجموعة )
 (.1في متغيرات الطول والوزن وكما مبين في الجدول )البحث 



 
 
 
 

 (1الجدول )
 يبين تجانس عينة البحث

 معامل االلتواء الوسيط ع  س   المتغيرات
 8213 143 18283 142253 الطول )سم(
 8288 47 11279 46266 الوزن )كغم(

 الوسائل واألدوات المساعدة:  3-3
 شواخص.  -             المصادر العربية واألجنبية.        -
                .( سم5شريط الصق عرض )  -استمارة لتسجيل وتفريغ البيانات. 
 ( م .           15شريط قياس معدني طولو )-                       .ميزان 
         .أطواق.  -ممعب كرة طائرة قانوني مع مستمزماتو 
 أشكال ىندسية.  -     (.           23كرات طائرة قانونية عدد) -
                         .حبال.                                -االختبارات والقياسات 
 أقالم رصاص.  -بساط إسفنجي.                                -
 مكعبات خشبية.  -حائط.                                        -
 صافرة.  -            ساعة توقيت.                     -
 مقعد.    -

 ترشيح االختبارات والمقياس:  3-4
قامت الباحثتان بأعداد استبانو استطالع تحوي عمى مجموعة من االختبارات البدنية والذىنية     

   والميارية فضال عن مقياس الميارات االجتماعية لعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين
نيا لموضوع وعينة البحث. وعمى ضوء اآلراء التي جمعت تم تحديد الختيار المالئم م* 

%( فما فوق في حين تم 73االختبارات المستعممة في البحث والتي حققت نسبة اتفاق بمغت )
 استبعاد االختبارات التي لم تحقق تمك النسبة وىذه االختبارات ىي:

 
 
 



-------------------------------------------------------- 
 .بغداد جامعة لمبنات، الرياضية التربية كمية. أستاذ. إبراىيم خالدة. د* 
 .بغداد جامعة الرياضية، التربية كمية. أستاذ. األمير عبد إيمان. د  
 .بغداد جامعة الرياضية، التربية كمية.  مساعد أستاذ. سبيان حسين. د  
 .بغداد جامعة بنات،لم الرياضية التربية كمية. مدرس. موسى سندس. د  

 أوال: االختبارات البدنية :
 :( 1) م( من الوقوف38اختبار ركض ) .1
 :قياس السرعة. الغرض من االختبار 
 :يبدأ االختبار باالستعداد لمركض من وضع الوقوف عمى خط البداية حال  طريقة األداء

لكل اثنين  سماع الصافرة ينطمق المختبر بأقصى سرعة حتى خط النياية ويكون االختبار
 معا.

 :( 2) اختبار الثني األمامي لمجذع .2
 :قياس مرونة الثني األمامي لمعمود الفقري. الغرض من االختبار 
 :يقف المختبر فوق المقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين  مواصفات األداء

لألمام واألسفل  عمى حافة المقعد واالحتفاظ بالركبتين مفرودتين، يقوم المختبر بثني جذعو
بحيث يدفع المؤشر بأطراف أصابعو إلى ابعد مسافة ممكنة، عمى أن يثبت عند أخر مسافة 

 يصل لمدة ثانيتين )أو عدتين(. لممختبر محاولتان تسجل لو أفضميما.
 :يسجل لممختبر المسافة التي حققيا من المحاولتين وتحسب لو المسافة األكبر  التسجيل

 بالسنتمتر.
 :( 3) لوثب العريض من الثباتاختبار ا .3
 :قياس القوة االنفجارية. الغرض من االختبار 
 :يقف المختبر خمف خط البداية والقدمين متباعدتان قميال والذراعان عاليا  مواصفات األداء

تمرجح الذراعين أماما أسفل خمفا مع ثني الركبتين نصفا وميل الجذع أماما حتى يصل إلى 
السباحة، من ىذا الوضع يمرجح الذراعان أماما بقوة مع مد الرجمين ما يشبو وضع البدء في 

 عمى امتداد الجذع ودفع األرض بالقدمين بقوة في محاولة الوثب أماما ابعد مسافة ممكنة.
 :التوجييات 
  تقاس مسافة الوثب من خط البداية حتى أخر اثر تركو الالعب القريب من خط البداية أو

 ن لألرض.عند نقطة مالمسة الكعبي
 
 



-------------------------------------------------------- 
. االبتدائي األول لمصف الحركي والتطور الرياضيات لمادة المعرفي النمو لتعزيز مقترح برنامج. عبود ( منال1)

 .34 ص ،1995 بغداد، جامعة لمبنات، الرياضية التربية كمية. ماجستير رسالة
. القاىرة: 1ط العممية لمكرة الطائرة وطرق القياس لمتقويم. األسسانين وحمدي عبد المنعم. حمد صبحي حس( م2)

 . 149-148، ص 1997مركز الكتاب لمنشر، 
عبد الحميد شرف. البرامج في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق. مصر الجديدة: مركز الكتاب لمنشر، ( 3)

 .151، ص1996
  توازن المختبر ولمس األرض بجزء أخر من جسمو تعتبر المحاولة في حالة ما إذا اختل

 الغيو ويجب إعادتيا.
 .لممختبر محاولتان يسجل لو أفضميما إلى اقرب سنتمتر 

 ثانيا: االختبارات الذىنية:
 :( 1) اختبار التأشير عمى الشكل المطموب .1

من جانب المختبرين ىو  إن الحد األقصى لإلجابات الصحيحة أو الفقرات المطموبة تأشيرىا    
( 2( تأشيرات أعط نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة )يضرب عدد اإلجابات الصحيحة في )9)

لغرض الحصول عمى الدرجات الموزونة عمى ىذا االختبار(. ال يسمح بإعطاء نصف درجة، 
نما تستحق اإلجابة الصحيحة درجة واحدة كاممة.  وا 

 
 (1الشكل )

 كل المطموباختبار التأشير عمى الش

 :( 2) اختبار تكممة رسم األشكال الناقصة .2
( بند أو ردود فعل تامة يستحق كل بند منيا درجة واحدة إذا 33يتألف ىذا االختبار من )    

اشر بصورة صحيحة. )ولغرض الحصول عمى الدرجة الموزونة قسم مجموع الدرجات التي 
ذا انتيت درجة االختب2يحرزىا المختبر عمى ) ار بكسر الواحد فينبغي التعويض عنو بالعدد ((. وا 

الصحيح. ال يعاقب المختبر عمى ضعفو في الرسم إذا أظيرت الزوايا عمى شكل قوس فأنيا 
تعتبر مقبولة. كما يعتبر البند صحيحا إذا ضغط المختبر بالقمم حول الشكل ثم أكمل الجزء 

ثانية بعد أن أتم الشكل األول  الناقص منو بشكل مرضي. كما يقبل منو إذا أعاد رسم الشكل
الناقص. تيمل أية عالمات أو إشارات يضعيا المختبر عمى الشكل التام الواقع وراء الخط 

 الطولي وتعطى درجة لكل التأشيرات )العارضة( التي تجعل الرسم صحيحا.



-------------------------------------------------------- 

 الميارة أداء ومستوى الذىنية القابمية مستوى تطوير في مقترح حركي برنامج اثر .احمد إبراىيم خالدة( 1)
 التربية كمية دكتوراه، أطروحة سنوات،( 9 -7) لعمر الكالم اضطرابات من يعانون الذين لألطفال الحركية

 .133 ص ،1999 بغداد، جامعة الرياضية،

 .133 ص السابق، المصدر. احمد إبراىيم خالدة( 2)

 
 (2لشكل )ا

 اختبار تكممة رسم األشكال لناقصة
 ثالثا: االختبارات الميارية :

 :( 1) اختبار التمرير من األعمى .1
 :سم( )خط 183يقف المختبر خمف الخط الذي يبعد عن الحائط بمقدار ) مواصفات األداء

ى الخط التمرير( عمى أن يمسك الكرة باليدين أمام الوجو ثم يقوم بالتمرير تجاه الحائط وأعم
المرسوم عمييا عمى أن ترتد الكرة لتصل إليو مرة أخرى خمف خط التمرير لمتابعة التمرير من 

 ثا(. 33األعمى بأصابع اليدين، يستمر المختبر في أداء ىذا العمل لمدة نصف دقيقة )
 :ثا(  33يسجل عدد مرات مالمسة الكرة لمحائط المحاوالت الناجحة خالل الـ ) التسجيل

، ويجب مالحظة عدم حساب الكرة الممررة في بداية االختبار أو التمريرة 3يمضروبة ف
 التالية لكل توقف نتيجة لخطأ قام بو المختبر.

 :( 2) رابعا: مقياس الميارات االجتماعية
( بتعريب وتقنين مقياس ماستون وآخرون لمميارات 1991لقد قام محمد السيد عبد الرحمن )    

( يبين 1نادرا( والممحق ) -أحيانا -ابة عمى المقياس في ثالث بنود )دائمااالجتماعية وجعل اإلج
 المقياس.

 التجربة االستطالعية:  3-5
-6قامت الباحثتان بأجراء تجربتين استطالعيتين إحداىما لالختبارات والمقياس بتاريخ     
جتمع ( طالب من م5عمى ) 8/11/2311واألخرى لممنياج التعميمي بتاريخ  7/11/2311

البحث ومن غير أفراد عينة البحث األساسية تم اختيارىم عشوائيا وبطريقة القرعة. وان الغرض 
 من إجراء التجربتين ىو:

 التعرف عمى مدى مالئمة االختبارات والمقياس والمنياج التعميمي لمستوى العينة. .1



لالختبارات والمنيج  التعرف عمى المعوقات والصعوبات التي قد تواجييا الباحثة أثناء إجرائيا .2
 التعميمي.

 معرفة الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات .3
-------------------------------------------------------- 

 .223 ص. السابق المصدر. المنعم عبد وحمدي حسانين صبحي محمد( 1)
 .137-134 ص. السابق المصدر. اهلل عبد إبراىيم وىشام كاشف فؤاد إيمان( 2)
 لتعرف عمى كفاءة فريق العمل المساعد.ا .4
 تحقيق األسس العممية لالختبارات. .5
 
 األسس العممية لالختبارات والمقياس: 3-6
 صدق االختبارات والمقياس: 3-6-1

قامت الباحثتان بعرض االختبارات البدنية والذىنية والميارية فضال عن مقياس الميارات     
والمختصين السابق ذكرىم لمحكم عمى مدى صالحية  االجتماعية عمى مجموعة من الخبراء

االختبارات والمقياس في قياس الخاصية المراد قياسيا ومدى مالئمتيا لعينة البحث. وفي ضوء 
 اتفاق الخبراء تحقق صدق االختبارات والمقياس.

 ثبات االختبارات والمقياس: -3-6-2
ييس عمى العينة ذاتيا التي أجرت التجربة قامت الباحثتان بإعادة تطبيق االختبارات والمقا    

( أيام، أما 7االستطالعية، إذ قامت بإعادة تطبيق االختبارات البدنية والميارية بعد مرور )
االختبارات الذىنية ومقياس الميارات االجتماعية )اختبارات الورقة والقمم( فقد تم إعادة تطبيقو 

ل. بعدىا قامت الباحثتان باستخدام معامل االرتباط ( يوم من تطبيق االختبار األو 15بعد مرور )
البسيط )بيرسون( إليجاد العالقة بين نتائج التطبيقين، وقد أظيرت النتائج بأن االختبارات 

 (.2والمقياس يمتازون بدرجة ثبات عالية وكما مبين في الجدول )
 

 (2الجدول )
 يبين ثبات االختبارات والمقياس

 قيمة )معامل االختبارات
 االرتباط

قيمة )ر( 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

  8289 م(38ركض )
 

 معنوي
 معنوي 8292 الثني األمامي لمجذع



  8293 الوثب العريض من الثبات
8287 

 معنوي
 معنوي 8289 التأشير عمى الشكل المطموب
 معنوي 8298 تكممة رسم األشكال الناقصة

 معنوي 8297 التمرير من األعمى
 معنوي 8291 الميارات االجتماعية

 
 
 موضوعية االختبارات والمقياس: 3-6-3

بعد التأكد من أراء الخبراء والمختصين السابق ذكرىم حول مدى وضوح تعميمات االختبارات     
والمقياس وطريقة احتساب الدرجة تحققت الموضوعية. فالموضوعية ترجع في األصل إلى "مدى 

 .(1)" صة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات أو النتائج الخاصة بووضوح التعميمات الخا
 إجراءات البحث الميدانية: -3-7
 االختبارات القبمية: -1 -3-7

قامت الباحثتان بإعطاء وحدتين تعميميتين تعريفيتين إلفراد العينة قبل تنفيذ االختبارات القبمية     
والت تجريبية عنيا. بعدىا تم إجراء االختبارات لشرح وعرض كيفية أداء الميارات مع إجراء محا
في مدرسة ىبة اهلل األىمية.  28/11/2311-27القبمية لممجموعتين الضابطة والتجريبية بتاريخ 

كما قامت الباحثتان بإيجاد .  * وقد تم تنفيذ االختبارات القبمية بمساعدة فريق العمل المساعد
 ( يبين ذلك.3ريبية في متغيرات البحث والجدول )التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتج

 (3الجدول )
 يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث

المجموعة  االختبارات
 التجريبية

قيمة )ت(  المجموعة الضابطة
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 ع س   ع س  

  8283 2231 11226 1288 1826 م(38ركض )
 
 

2284 

 عشوائي
 عشوائي 8252 1328 226 3245 3226 الثني األمامي لمجذع

 عشوائي 1289 18273 48246 25234 6424 الوثب العريض من الثبات
 عشوائي 8262  3283 722 2282 8 التأشير عمى الشكل المطموب
 عشوائي 1279 2296 3273 1284 524 تكممة رسم األشكال الناقصة

 عشوائي 1 1249 7238 1234 6268 رير من األعمىالتم
 عشوائي 8253 725 83216 3823 8726 الميارات االجتماعية
 (8285( ومستوى داللة )28عند درجة حرية )



 
 

---------------------------------------------------- 
: القاىرة. الرياضي النفس وعمم رياضيةال التربية في القياس. رضوان الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد( 1)

 .299ص ،2333 العربي، الفكر دار
 .اهلل ىبة مدرسة في معممة. محمد نازك *
 .اهلل ىبة مدرسة في معممة. عمي نزار  
 
 المنيج التعميمي: -3-7-2

بعد إعداد المنيج التعميمي باستخدام إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية لتعمم     
( وعرضو عمى مجموعة من الخبراء 3ارة اإلعداد بالكرة الطائرة والموضح في الممحق )مي

ولغاية  29/11/2311والمختصين السابق ذكرىم تم تنفيذ المنيج التعميمي بتاريخ 
( وحدة تعميمية وبمعدل وحدتين تعميميتين في األسبوع، 16. إذ تضمن المنيج )12/1/2312

( دقيقة. وقد اتبعت الباحثتان عدة أساليب الكتساب الميارات 43وكان زمن الوحدة الواحدة )
 االجتماعية عند تنفيذ المنيج التعميمي وىي:

بعد نياية كل تمرين تحدث مناقشة بين المتعممين والمعممة لبيان مدى تمكنيم من أداء  .1
 التمرين وكيفية الوصول إلى األداء األفضل.

 لمشاعر(.تعويد المتعمم عمى التمقائية )تنطيق ا .2
خباره بجوانب ضعفو وقوتو. .3  تقييم سموك وأداء المتعمم وا 
 تقديم الدعم لألداء الجيد. .4
 االبتعاد عن السموك غير المرغوب فيو واستبداليا بسموكيات مقبولة. .5
 تجاىل السموك الغاضب والعدواني مع محاولة إيقافو )تجريد غضب اآلخرين(. .6
ارين وفي بداية القسم الرئيسي لتذكيرىم الميارة وفي إعطاء التغذية الراجعة أثناء تنفيذ التم .7

القسم الختامي لمثناء عمى األداء األفضل وكيفية تصحيح األخطاء التي حصمت أثناء تنفيذ 
 التمارين.

مساعدة المتعممين عمى مواجية اإلحباط والخوف من الفشل وذلك من خالل التدرج  .8
طيع أداءىا لخمق الثقة بالنفس فضال عن استخدام بالتمارين والبدء بالتمارين السيمة التي يست

 التشجيع )لعب الدور(.
 تجاىل االستجابة المعارضة مع محاولة استخدام أسموب اإلقناع )االسطوانة المشروخة(. .9

 االستجابة النتقاد اآلخرين بالسؤال عن المزيد من االنتقادات واألخطاء )التساؤل السمبي(. .13



 لمثيرة والتي تجعمو متحمسا ألدائيا.استخدام التمارين الشيقة وا .11
تكوين عالقات وثيقة مع المعممة واألصدقاء وذلك من خالل استخدام التمارين والنقاشات  .12

 الجماعية.
 الحد من االنفعال عمى المتعممين في حالة عدم أدائيم لمتمرين مع محاولة ضبط النفس. .13
 لفت انتباه المتعمم إلى الجوانب الميمة في األداء. .14
 مناقشات جماعية مع تقديم توجييات ليم. عقد .15
قيام المعممة بتوجيو بعض األسئمة لممتعممين في نياية الوحدة فضال عن فسح المجال ليم  .16

 بطرح األسئمة.
في نياية كل وحدة تعميمية يكمف المتعممون بواجبات منزلية مثال ممارسة الميارة التي  .17

 موب أداءه في الوحدة القادمة ...الخ.تعمميا بدون كرة أو إعطائيم تمرين معين والمط
 االختبارات البعدية: 3-7-3
. وقد  16/1/2312-15أجرت الباحثتان االختبارات البعدية عمى أفراد عينة البحث بتاريخ     

 حرصت الباحثتان عمى إجراء االختبارات والمقياس بظروف مشابية لالختبارات القبمية. 
 :(2()1) الوسائل اإلحصائية -3-8

الوسط  -النسبة المئوية -معامل االلتواء -الوسيط -االنحراف المعياري -الوسط الحسابي
اختبار  -اختبار )ت( لمعينات المتناظرة -معامل االرتباط البسيط )بيرسون( -الحسابي الموزون

 )ت( لمعينات غير المتناظرة.
 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا: -1
 ختبارات القبمية والبعدية وتحميميا ومناقشتيا:عرض نتائج اال -4-1

( بأن ىناك فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية 4يتضح من خالل الجدول )
الميارات االجتماعية(  -الميارية -الذىنية -لممجموعة التجريبية في متغيرات البحث )البدنية
لنتائج وجود فروق عشوائية بين نتائج االختبارات ولصالح االختبارات البعدية. في حين أظيرت ا

الثني  -م33القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في متغيرات البحث باستثناء اختباري )ركض 
األمامي لمجذع( إذ ظير وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار 

 البعدي.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 العالي التعميم وزارة: القادسية. الرياضي المجال في واإلحصاء والقياس االختبارات. الحكيم سموم عمي( 1)

 .284 ،269 ص ،2334. العممي والبحث
 سيةوالنف التربوية المجاالت في اإلحصائي والتحميل العممي البحث طرق. حسين ومصطفى محمد إخالص( 2)

 .375 ،373 ،363 ،339 ص ،2332 لمنشر، الكتاب مركز: القاىرة. 2ط. والرياضية
 (4الجدول )

 يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
( Tقيمة ) ع ف س  ف المجاميع االختبارات

 المحسوبة
قيمة 

(T )
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 معنوي 2214 2275 1824 828 الضابطة م(38ركض )
 معنوي 9277 4326 424 التجريبية

 معنوي 2285 28424 228 الضابطة الثني األمامي لمجذع
 معنوي 6294 38522 8233 التجريبية

 عشوائي 8259 2837259 1286 الضابطة الوثب العريض من الثبات
 معنوي 3285 7393259 22286 التجريبية

 عشوائي 1297 18728 124 الضابطة المطموبالتأشير عمى الشكل 
 معنوي 9244 11824 628 التجريبية

 عشوائي 1289 219214 1293 الضابطة تكممة رسم األشكال الناقصة
 معنوي 11211 84 7 التجريبية

 عشوائي 1234 483259 1286 الضابطة التمرير من األعمى
 معنوي 2293 378286 3293 التجريبية

 معنوي 3236 198244  322 الضابطة ارات االجتماعيةالمي
 معنوي 15262 1298211 3826 التجريبية

 ( 8285( ومستوى داللة )14عند درجة حرية )



 
وتعزو الباحثتان سبب الفروق بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية إلى     

ة التدريب عمى الميارات االجتماعية، إذ كان لو الدور تأثير المنيج التعميمي وفق إستراتيجي
الفعال في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية فضال عن تحسين الميارات االجتماعية وتعمم 
ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة، وىذا يؤكد أىمية وضع المناىج التعميمية التي تتناسب مع سموك 

ائج ايجابية فضال عن ضرورة االىتمام بالرياضة وباألخص المتعممين وقدراتيم لمحصول عمى نت
لذوي االحتياجات الخاصة، إذ إن "تطور األداء الحركي لممعاقين عقميا يعتمد عمى المناىج 

 .(1) الرياضية وجديتيا"
كما تعزو الباحثتان سبب عدم وجود فروق بين نتائج اغمب االختبارات القبمية والبعدية     

طة إلى عدم إعطاءىم الرياضة وفق منياج مدروس ومناسب إلمكانياتيم لممجموعة الضاب
 والتركيز فقط عمى

-------------------------------------------------------- 
 الصفا، دار: عمان. 1ط، الخاصة لمحاالت الرياضية التربية، الغوالمة سميم واحمد الزغبي اهلل عبد صالح( 1)

 .64ص ،2333
ري السرعة والمرونة مع عدم إعطائيم االىتمام الكافي بالرياضة بالرغم من أىميتيا تنمية عنص

فضال عن عدم التركيز عمى التمارين التي تنمي القدرات الذىنية ليم بالرغم من حاجتيم ليا 
وعدم توفر عنصر اإلثارة والتشويق والتي تمعب دور ميم في التعمم، إذ إن "اإلثارة في الطفولة 

. كما نجد استخدام األساليب التي تعمل عمى تنمية الميارات (1) لمنمو العقمي"ضرورية 
 االجتماعية لدييم مما أدى إلى تحسين مياراتيم االجتماعية.

 عرض نتائج االختبارات البعدية وتحميميا ومناقشتيا:  -4-2
 -)البدنية( بأن قيمة )ت( المحسوبة في جميع متغيرات البحث 5يتضح من خالل الجدول )    

الميارات االجتماعية( اكبر من قيمة )ت( الجدولية وىذا يدل عمى وجود  -الميارية -الذىنية
فروق معنوية في نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح 

 المجموعة التجريبية.
 (5الجدول )

 طة والتجريبية في متغيرات البحثيبين نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضاب
قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية االختبارات

 المحسوبة
قيمة )ت( 
 الجدولية

مستوى 
 ع س   ع س   الداللة

 معنوي 2284 5289 1264 9 3245 1424 م(38ركض )
 معنوي 5221 3245 524 2282 1126 الثني األمامي لمجذع



 معنوي 6284 17233 47226 13237 87226 الثباتالوثب العريض من 
 معنوي 4258 4257 8266 2211 1428 التأشير عمى الشكل المطموب
 معنوي 5282 4257 5266 2213 1224 تكممة رسم األشكال الناقصة

 معنوي 5262 2249 12286 4293 28233 التمرير من األعمى
 معنوي 821 7283 97246 1624 136286 الميارات االجتماعية
 (8285( ومستوى داللة )28عند درجة حرية )

وتعزو الباحثتان سبب ىذه الفروق إلى تأثير المنيج التعميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى     
الميارات االجتماعية والتي ساعدت عمى تييئة ظروف مناسبة لممتعمم لمتخمص من السموك غير 

ما إن المنيج ساىم في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية المرغوب فيو وغرس السموك الجيد ك
والميارات االجتماعية فضال عن تعمم ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة، وىذا يدل عمى إن المنيج 
التعميمي كان مناسبا لعينة البحث ومالئما لمستوى قدراتيم واستيعابيم وميوليم فضال عن كون 

واحي البدنية والذىنية والسموكية والميارية. وىذا يتفق مع رأي إن المنيج ساىم في تنمية الن
العمماء الذين أشاروا إلى إن "التربية البدنية يجب أن تنسجم مع ميول المتعمم وقدراتو الفكرية 
والنفسية وان تكون جزءا رئيسا من دراستو، كما ويؤكدون عمى عدم الفصل بين اإلعداد البدني 

 . كما يتفق مع(1" ) واإلعداد الفكري
-------------------------------------------------------- 

 .343ص، 1985، لمماليين العمم دار: بيروت. التربوي النفس عمم. عاقل فاخر( 1)
رأي كروب الذي يرى بان األنشطة الرياضية تؤدي إلى تحسين القدرات الحركية والحسية والبدنية 

. فضال عن ذلك نجد بان ( 2) ساطة االستخدام األمثل لقدراتيم العقميةواالجتماعية ليذه الفئة بو 
يذاء الذات  ممارسة التمارين البدنية والميارية قد ساىمت في الحد من الغضب والعدوانية والعناد وا 
وعميو "يمكن اعتبار األنشطة الرياضية باعثا لحدوث تطور ايجابي خصوصا مع ذوي 

عيف العقل من خالل ممارسة ىذه األنشطة األشياء التي يستطيع االحتياجات الخاصة إذ يجد ض
" تعمميا أو أداءىا كما يجد األنشطة التي يحبيا فتتحسن قدرتو عمى التكيف والثبات االنفعالي

(3) . 
وترى الباحثتان بان المنيج التعميمي كان لو األثر المعنوي بالنسبة لحممة أعراض داون إذ     

تنوع في التمارين لخروجو عن النمط التقميدي مع توفر التشويق واإلثارة في يمتاز بالتجديد وال
التمارين والتي تجذب انتباه المتعمم وتزيد من اىتمامو كما أشار )قاسم لزام( إلى إن " التنوع 
والتجدد في استخدام طرائق تدريس التربية الرياضية ىما األكثر مالئمة في إيجاد أجواء التشويق 

"  والمتعة لدى المتعمم ومن ثم تحقيق تعمم واكتساب سريع لمحركات والفعاليات الرياضية واإلثارة



. كما أكد )محمد رضا( إلى إن استخدام التمارين المتنوعة تجعل المادة التعميمية مشوقة ( 4)
 (.5)وتعمل عمى تحاشي الممل عند تعمميا

ب عمى الميارات االجتماعية كان ليا ومن الجدير بالذكر فان استخدام إستراتيجية التدري    
الدور االيجابي في التقدم فالواجبات المنزلية والمناقشات والتغذية الراجعة والتقييم والدعم والتشجيع 
وتكوين عالقات وثيقة مع اآلخرين واالستجابة النتقادات اآلخرين واستبدال السموكيات غير 

مى تقدم المستوى والوصول بالمجموعة المرغوبة بأخرى حميدة كل ىذه األمور ساعدت ع
 التجريبية إلى األفضل.

 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات:  5-1

 إن المنيج التعميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية كان لو التأثير االيجابي
 في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية. .1

---------------------------------------------------- 
 ص ،1989 العالي، التعميم مطبعة: بغداد. الرياضية الفمسفة. المشيداني اهلل وعبد الخطيب ىاشم منذر( 1)

139. 
(2) Grope.Ommo. Sport in the modern world chases and problems singer verily 
Bertine Heidelberg. NY.1973. p.68. 
(3) Julian, Doherty. The effects of perceptual motor training on the physical finesse 
perceptual motor. Shills Academic Readiness, 1997, p.20 . 

 .63ص ،2335 بغداد، جامعة الرياضية، التربية كمية: بغداد. الحركي التعمم في موضوعات. لزام قاسم( 4)
 ميارات بعض تعمم عمى الفردي التدريس طريقة اثر. جرجس سامي يسايز  اقتبستو. البغدادي رضا محمد( 5)

 كمية مارس، ،1مج. الرياضة عموم تطور مجمة. نحوىا واتجاىاتين اإلعدادية المرحمة لتمميذات الطائرة الكرة
 .216 ص ،1987 المنيا، جامعة الرياضية، التربية

رات االجتماعية في تحسين ساىم المنيج التعميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى الميا .2
الميارات االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة من حممة إعراض داون والحد من 

 السموكيات غير المرغوبة.
إن إستراتيجية التدريب عمى الميارات االجتماعية كان لو الدور الفعال في تعمم ميارة  .3

 اإلعداد بالكرة الطائرة.
يم القدرة عمى التعمم وتنمية قدراتيم البدنية والذىنية إن اإلفراد من حممة إعراض داون لدي .4

 والسموكية والميارية إذا ما توفرت الفرصة المناسبة ليم.
 تمعب ممارسة الفعاليات الرياضية دورا كبيرا وفعاال في تحسين سموك الفرد. .5



 إن المنيج المتبع لم يعطي القدر الكافي من االىتمام بالميارات االجتماعية وبأساليب .6
 التدريب عمى الميارات االجتماعية.

ساىم المنيج المتبع في تنمية عنصري السرعة والمرونة في حين انو لم يساىم في تنمية  .7
 القدرات البدنية األخرى.

لم يركز المنيج المتبع عمى تنمية القدرات الذىنية بالتزامن مع القدرات البدنية والميارية  .8
 بعض القدرات الذىنية لعينة البحث. وعميو نجد عدم وجود تقدم في مستوى 

 التوصيات:  5-2
ضرورة تزويد معاىد الرعاية االجتماعية بالمنيج التعميمي وفق إستراتيجية التدريب عمى  .1

الميارات االجتماعية لما لو من دور فعال في تنمية بعض القدرات البدنية والذىنية وتعمم 
 ميارة اإلعداد بالكرة الطائرة.  

ام أساليب اكتساب الميارات االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة لمحد من ضرورة استخد .2
يذاء الذات...الخ  من السموكيات غير المرغوبة.  حاالت االنفعال والعدوان والغضب وا 

ضرورة صقل وتدريب المعممين المتخصصين بتعميم ىذه الفئة كونيم مفتاح النجاح في  .3
 العممية التربوية والتعميمية. 

وضع مناىج تعميمية تساىم في تنمية القدرات البدنية والذىنية والميارية لذوي  ضرورة .4
 االحتياجات الخاصة.

ضرورة إجراء دراسات مشابية عمى عينة من اإلناث لمتعرف عمى تأثير المنيج التعميمي  .5
 عمى الجنسين.

التعميمي ليذه إجراء دراسة مشابية عمى األفراد المصابين بالتوحد لمتعرف عمى تأثير المنيج  .6
 الفئة ومقارنتو بنتائج حممة أعراض داون.

إجراء دراسات مشابية لقدرات بدنية وميارات أساسية غير التي استخدمت في الدراسة  .7
 الحالية لمعرفة تأثير المنيج عمى تمك المتغيرات.

 المصادر العربية واألجنبية
 صائي في المجاالت إخالص محمد ومصطفى حسين. طرق البحث العممي والتحميل اإلح

 .2332. القاىرة: مركز الكتاب لمنشر، 2التربوية والنفسية والرياضية. ط
  إيمان عبد األمير زعون. تطوير بعض المتغيرات البدنية والوظيفية وفق منيج تدريبي مقترح

م(. أطروحة دكتوراه، كمية التربية 133لرياضي العوق الخاص وانعكاسيا عمى انجاز ركض )
 .2331جامعة بغداد،  الرياضية،



  إيمان فؤاد كاشف وىشام إبراىيم عبد اهلل. القياس النفسي واالجتماعي تقويم وتنمية الميارات
 .2339.القاىرة: دار الكتاب الحديث. 1االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة. ط

15 
  ومستوى أداء خالدة إبراىيم احمد. اثر برنامج حركي مقترح في تطوير مستوى القابمية الذىنية

( سنوات، أطروحة 9 -7الميارة الحركية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات الكالم لعمر )
 .1999دكتوراه، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

 عمان: 1صالح عبد اهلل الزغبي واحمد سميم الغوالمة، التربية الرياضية لمحاالت الخاصة، ط .
 .2333دار الصفا، 

 د شرف. البرامج في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق. مصر الجديدة: مركز عبد الحمي
 .1996الكتاب لمنشر، 
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 تعويد النظام. - األىداف السموكية
 تنمية بعض القدرات البدنية والحركية. -
 تنمية بعض القدرات الذىنية. -
 تنمية بعض الميارات االجتماعية لديو. -
 يؤدي ميارة اإلعداد بشكل أولي. -

 حائط -كرات طائرة  زةاألدوات واألجي
 القسم اإلعدادي :

 ( د18)
 مجموعة من التمارين لتييئة عضالت ومفاصل الجسم. -
 الطائر في السماء: )الوقوف وسط ثابت( تحريك الرقبة لمخمف ببطء. -
 الذراعان جانبا( الجري مع تحريك الذراعين عاليا أسفل وباستمرار. -طيران الطير: )الوقوف -
 ب الزىور: )الوقوف وسط ثابت( ميل الجذع لمجانبين.اليواء يداع -
 ثني الركبتين( القفز أماما بكمتا القدمين. -قفزة األرنب: )الوقوف -

( 25القسم الرئيس:)
 د
 الجانب التعميمي:  -
 ( د5)
 
 الجانب التطبيقي : -
 ( د28)

 
م عرض الميارة أمام الطالب شرح وضعية الجسم الصحيحة ألداء ميارة اإلعداد من فوق الرأس لإلمام ث -
. 

 التنظيم التمارين الزمن
 د 4
 د 4
 
 د 4
 د 4
 
 د 4

 أداء الحركة بدون كرة. -
من وضع الجموس الطويل فتحا" مسك الكرة بالطريقة الصحيحة ويقوم الزميل  -

 بالضغط عمى الكرة وذلك لمتأكيد عمى حركة الثني والمد لمذراعين.
 عداد ثم دفعيا باتجاه الحائط.مسك الكرة بالطريقة الصحيحة لإل -
أداء مناولة من األعمى باتجاه الزميل ليقوم األخير بمسك الكرة وأداء نفس  -

 التمرين.
 رمي الكرة باتجاه المتعمم ليؤدي األخير ميارة اإلعداد. -

  
                     

 القسم الختامي : 
 ( د5)

 إعطاء تمارين ارتخاء وتيدئة عامة لمجسم . -
الضوئية: عند رفع المون األحمر من قبل المعمم يقف الطالب وعند رفع المون األخضر يقومون  اإلشارة -

 الطالب باليرولة وعند رفع المون األصفر يقومون بالقفز عمى البقعة. 
 إعادة األدوات إلى مكانيا ثم اإليعاز باالنصراف . -

 
 


