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يف تعلن االداء الفني واجنبس واحتفبظ فعبلية تأثري احلزكة البطيئة 
على تالهيذ السبدص  /حبث جتزيبي م حواجش للوبتدئني011

 02هدرسة هكة املكزهة، تزبية بغداد، الزصبفة الثبنية لالعوبر 
 سنة

 

 منذر حسين محمد ..م.دأ
 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة/ الثانية)االشراف التربوي(

Journalofstudies2009@gmail.com 

 :الممخص
( سنة 12تناول البحث مشكمة عدم وجود نموذج تعميمي مناسب يعمم بو لمتالميذ من اعمار )

وفيما يخص اىداف البحث التعرف عمى تاثير الحركة البطيئة في تعمم  االداءنتيجة لصعوبة 
وجود  ضحواجز عمى المبتدئين وكذلك تضمن الارو م 111نجاز واحتااظ فعالية االاالداء و 

 ءق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في تعمم االداو فر 
. اما مجاالت البحث المجال البشري، عينة من م حواجز111اعالية لجاز واالحتااظ واالن

 ( سنة.12تالميذ الصف السادس لالعمار)
، اما المجال 21/4/2122ولغاية 22/2/2122المجال الزمني امتدت تجربة البحث من  ماا

من المكاني فكان ساحة مدرسة مكة المكرمة. فيما يخص عينة البحث تم اختبار عينة البحث 
 .تمميذ (21)ىاالبالغ عدد مجمتمع االصل من المرحمة السادسة

 ءيم االدايلتق ختباراتوتم استخدام االاستخدم الباحث المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة 
(م حواجز وكذلك اختبار االحتااظ لقياس فقدان ذاكرة االداء 111)وكذلك انجاز الاني 

 .(SPSSواستخدم الوسائل االحصائية )
عينة البحث لبين االختبار القبمي والبعدي واستنتج الباحث ظيور فروق ذات داللة احصائية 

. واوصى الباحث التأكيد عمى استخدام الحركة البطيئة كقاعدة اساسية متغيراتالوفي جميع 
الجتياز الحاجز المبتدئين كون الاعالية ذو اداء صعب في البداية وكذلك عند تعميم االداء 
البطيئة واالحتااظ باالداء واالنجاز عمى تالميذ او طالب تتناول تأثير الحركة اجراء دراسات 

 دارس التربية.ذو اعمار متقاربة في م
نجاز، فعالية   م حواجز لممبتدئين(.111الكممات الماتاحية: )الحركة البطيئة، االداء الاني وا 
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Abstract  
The research dealt with the problem of the lack of an 

appropriate educational model to teach to pupils of (12) years of age as 

a result of the difficulty of performance. With regard to the objectives 

of the research, is to identify the impact of slow motion on learning 

performance , achievement and keeping  the effectiveness of 100m 

hurdles for beginners, as well as the assumptions indicated that there 

are statistically significant differences between the pre and posttest 

results of the research sample in learning performance, achievement 

and keeping   for the effectiveness of 100m hurdles.  

As for the fields of research, the human domain, a sample of 

sixth-grade pupils of (12) years of age.  For temporal domain the 

experiment spanned from 22.2.2022  to 21.4.2022 . Regarding  spatial 

domain, it was the courtyard of the Makkah Al-Mukarramah School. 

With regard to the research sample, the research sample was tested 

from the community of origin from the sixth grade, by (20) pupils. 

The researcher used the one-group experimental method, and 

tests were used to evaluate technical performance, as well as to 

complete (100) m hurdles, as well as a keeping  test to measure 

performance memory loss, and he used statistical means (SPSS). The 

researcher concluded that there were statistically significant differences 

between the pre and posttest for the research sample and in all 

variables. The researcher recommended focusing on  the use of slow 

motion as a basic rule when teaching performance to cross the hurdle 

for beginners, since efficacy is difficult at first. Also conducting studies 

dealing with the impact of slow motion and keeping of performance 

and achievement on pupils or students of similar ages in schools of 

education. 
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 الباب االول
 التعريف بالبحث -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1
حالة عممية صحيحة كونيا ستؤدي الى  يغدان اختالف وتنوع اساليب التعمم 

اذ ان البيئة التعميمية تشمل امور  تمبية منطمبات البيئات التعميمية المختماة،
كثيرة، منيا الطمبة وجنسيم وعمرىم ومستوياتيم ورغباتيم وحاالتيم الناسية 

واالدوات واالجيزة  تعممياوالصحية وغيرىا وتشمل ايضًا نوع الميارة المراد 
المتوفرة والساحات وطاقات استيعابيا .. الى اخره من امور تتضمنيا البيئة 

معين يمكن تطبيقو  تعمموعميو فأنو من الصعب اختيار اسموب  ،التعميمية 
األسوياء والمتخماين لمختمف االلعاب الرياضية و والبنين والبنات لمصغار والكبار 

والميارات المختماة لذا تعد الحركة البطيئة من الحركات أو االساليب التي تراعي 
حيث ان  ،مبتدئين وضعية المتعمم وحاالتو الصحية وخصوصًا التالميذ ال

استخدام االساليب ذات طبيعة التعمم االعتيادي والسريع معيم سوف لن نجد 
 العممية التعميمية .

ان اىمية ىذا البحث تكمن في االطالع عمى نتائج االختبارات الموضوعة  حيراً وا
 اليذه العينة من التالميذ بيذا االسموب )الحركة البطيئة( لمتعرف عمى تأثير ىذ

االداء الاني واالنجاز واالحتااظ االسموب في تعمم ىذه العينة من التالميذ 
 .حواجزم  111 الاعالية 

 مشكمة البحث 1-2
م 111ء فعالية ادا عمى الرغم مما يتصوره البعض وربما الكثير في سيولة

، بل تؤكد عمى ضرورة العممية تشير الى عكس ذلكالحقائق حواجز غير ان ا
الاعالية في المراحل التعميمية والعمرية المبكرة، ولما كان عمى ىذه  التدريب

االطاال بيذه المراحل العمرية المبكرة، التالميذ خاصة، يحتاجون الى اساليب 
 تعمم تضمن االداء الصحيح.



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 816 

اواًل: اي الدقة عمى حساب السرعة فأن من االجدر استخدام اسموب الحركة 
ذه الاعالية، ومن ثم االنتقال الى االساليب البطيئة ) كما يرى الباحث( في تعمم ى

 االعتيادية السريعة بعد ضمان صحة االداء الاني لماعالية وانجازىا واحتااظيا.
اسموب الحركة البطيئة في تعمم التالميذ  ءوعميو فأن مشكمة البحث ىي انتقا

 قم حواجز اعتقادًا من الباحث بانيا االجدر في خم111لالداء الاني لاعالية 
قاعدة رياضية ليذه الاعالية ومن ثم االنتقال بيم الى ميدان الرياضة التنافسية 

 بعد انتقاء االحسن واالفضل من ىذه القاعدة.
 هدف البحث 1-3

م حواجز 111اعالية لالتعرف عمى تأثير الحركة البطيئة في تعمم االداء الاني 
م 111ز فعالية لممبتدئين وكذلك التعرف عمى تأثير الحركة البطيئة عمى انجا

م 111وكذلك التعرف عمى تأثير الحركة البطيئة في احتااظ االداء الاني لاعالية 
 حواجز.

 فرضية البحث  1-4

ذات داللة احصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لالداء الاني  فروقتوجد 
فروق توجد  وكذلكم حواجز لممبتدئين 111تعمم االداء لاعالية في لعينة البحث 

م حواجز 111ذات داللة احصائية في نتائج االختبار القبمي النجاز فعالية 
روق ذات داللة احصائية بين نتائج االحتااظ لعينة البحث في فوكذلك توجد 

 م حواجز.111فعالية 
 ثمجاالت البح 1-5

عينة من تالميذ الصف السادس مدرسة مكة المكرمة الجمال البشري:  1-5-1
 ( سنة.12لالعمار )تربية بغداد الرصافة الثانية 

 .21/4/2122ولغاية  22/2/2122: لممدة من المجال الرباعي 1-5-2
ساحة مدرسة مكة المكرمة االبتدائية تربية بغداد المجال المكاني:  1-5-3

 .الرصافة الثانية
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 :1تحديد المصطمحات 1-6

  :وىي االسموب التعميمي يتم فيو عرض الميارة بشكل الحركة البطيئة
بطئ وبعدىا اجراء المحاوالت التكرارية عمييا مع استخدام التغذية 

 .الراجعة االضافية
  المتطمبات الانية الصعبة من م حواجز, وىي الاعالية ذات 111وفعالية

خالل التبادل المستمر في االداء بين خطوة االجتياز وبين الخطوات 
الثالث بين الحواجز وتمعب كل مرحمة دورًا ميمًا في تحديد نتيجة 

 .2السباق
 وىو االختبار االكثر بساطة ومريح ومصادق عميو ويعني 3االحتااظ :

ى الختبار االحتااظ بعد فاصمة قياس مستوى االداء في المحاوالت االول
 أو مدة االحتااظ. 

 الباب الثاني
 منهجية البحث واجراءته الميدانية  -2

 منهج البحث التعميمي  2-1
عمى وفق محددات لمشكمة الدراسة الحالية انتيج الباحث منيج البحث العممي 
 الذي يعرفو بأنو ))تغيير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لحادثة ما , ومالحظة

4التغيرات الناتجة في الحادثة ذاتيا ولتاسيرىا((
. 

بغية توضيح معالم الدرسة بحسب مجموعتيا والمتغير المستقل والعمميات 
واالجراءات المنيجية اختار الباحث التصميم التعميمي ذا ) المجموعة التجريبية 

 الواحدة لمتحكم باالختبارين القبمي والبعدي( لمالئمتو لاروض الدراسة .
اذ يذكر نواف احمد وعبدالسالم موسى بأن )) التصميم التعميمي ىو موفق 

ويعزو فية الباحث المتغيرات الدخيمة  5اصطناعي الختيار صحة الاروض
ويدرس أثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع لغرض التأكد من مدى صحة 
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المتغير  معمومة معينة أو لمحاولة التوصل الى التعميمات التي تحكم سموك
 .التابع لو
 مجتمع البحث وعينته  2-2

أن مشكمة الدراسة تارض تحديد مجتمع البحث في ىذا النوع من الدراسات بما 
ينطبق مع الظاىرة المالحظة. وبناءًا عمى ذلك فأنو يتحدد التالميذ المبتدئين 

م حواجز لكونيم عينة متاحين 111لتعمم االداء الاني وانجاز واحتااظ فعالية 
احث ويحققون اغراض الدراسة وسيولة االتصال معيم وتوافر االمكانيات لمب

المادية والبشرية التي تخدم اجراءات الدراسة فضاًل عن تعاون ادارة المدرسة في 
تطبيق ماردات المنيج التعممي خدمة لمرياضة المدرسية . لذا تم اختيار عينة 

ية لممنيج التعميمي ليصبح بذلك البحث بالطريقة العمدية بعد اتمام تمرينات العمم
% من المجتمع االصل اذ عمل الباحث الى اجراء التجانس ليم بالعمر 75نسبة 

الزمني والطول والوزن لغرض السيطرة عمى ىذه المتغيرات الدخيمة التي تؤثر 
عمى نتائج اختبارات البحث لمحااظ عمى السالمة الداخمية لمتصميم التعميمي، اذا 

( سنة وتم 12( وكان معدل اعمارىم )35( تمميذًا من اصل )21تم اختيار )
( تالميذ 11( تمميذًا بعد اختبار )21توزيعيم ضمن المجموعة الواحدة بعدد )

( تالميذ 5لمتجربتين االستطالعتين، االولى لالداء والثانية لتطبيق المتغيرات و)
 متغيبين ومرضى.

 االدوات واالجهزة والوسائل المساعدة 2-3
 مالعب رسمية كساحة المدرسةتييئة  -1

 كاميرا فيديوية -2

 استمارة تسجيل المعمومات -3

 ساعة توقيت -4

 جبس او شريط الصق ابيض -5

 سم76حواجز نظامية ارتااع  -6
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 صافرة واعالم احمر وابيض -7

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية لمدراسات. -8
 خطوات اجراء البحث 2-4

 التجربة االستطالعية االولى 2-4-1
ليوم الثالثاء وذلك في تمام  22/2/2122االستطالعية بتاريخ تم اجراء التجربة 

الساعة العاشرة صباحًا في ساحة مدرسة مكة المكرمة، تربية بغداد الرصافة 
( 5الثانية لمعرفة امكانية اجراء التجرية عمى عينة من مجتمع االصل البالغة )

استبعادىم فيما  م حواجز وتم111تالميذ في اختبار تقييم االداء الاني لاعالية 
 بعد.

 التجربة االستطالعية الثانية 2-4-2

ليوم االربعاء وذلك في تمام  23/2/2122تم اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 
الساعة العاشرة صباحًا في ساحة مدرسة مكة المكرمة، تربية بغداد الرصافة 

( 5البالغة )الثانية لمعرفة امكانية اجراء التجرية عمى عينة من مجتمع االصل 
 تالميذ في اختبار وتنايذ التمرينات التعميمية وتم استبعادىم فيما بعد.

 اختيار التمارين لتعميم االداء مع االختبار القبمي 3–2-4

ان الباحث مشرف تروبي لمتربية الرياضية ، تم اختيار التمارين الخاصة  
ان قدم اتمارة  م حواجز بعد111واالكثر مساىمة في التعميم وانجاز فعالية 

وقد تم التأكيد عمى التمارين التي تساعد عمى دقة االداء  6استبيان لمخبراء
م حواجز كتمارين الركض والحجل والقاز 111واالنجاز واالحتااظ باعالية 

والسحب باالشرطة المطاطية حيث وضع الجسم قبل الحاجز وكذلك وضع 
 الجسم فوق الحاجز ووضع الجسم بعد الحاجز.

2-4-4 
متر حواجز لممبتدئين الصغار 111اما اختبار تقيم االداء واالنجاز لمسافة 

 ( سنة12)
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 تقييم االداء الاني لمراحل اداء اجتياز الحاجز /الغرض من االختبار ►
 كوضع الجسم قبل الحاجز 

 ووضع الجسم فوق الحاجز 

 ووضع الجسم بعد الحاجز 

مجال ركض يخطط بجبس في ساحة المدرسة الترابية  االدوات الالزمة: ►
سم ، وساعة توقيت، 76متر حواجز من مادة الخشب ارتااع 111ولمسافة 

 صافرة، عمم ابيض+احمر،حكام تقييم االداء كاميرا فديوية لتصوير االداء.
تم االختبار بواسطة وضع المختبر خمف خط البداية ثم  وصف االداء: ►

)تييأ( ثم صافرة بدء الركض الى المانع االول تبمغ يعطي االشارة الاظية 
( مترًا عمى التمميذ ان يقطع المسافة باقصى سرعة 13,72ىذه المسافة )

 7وتزايد مستمر في طول الخطوات:
 اجتياز الحاجز:  ►
 .وضع الجسم قبل الحاجز 

 ووضع الجسم فوق الحاجز 

 ووضع الجسم بعد الحاجز 

( مترًا 9,14بين حاجز واخر ) : تبمغ المسافةالركض بين الحواجز ►
 يقطعيا التمميذ يخطوات موزونة

الركض من الحاجز الخر)العاشر( الى خط النياية تبمغ ىذه المسافة  ►
 ( متر14,2)

: اذ يتم تقييم االداء لكل مرحمة من مراحل االداء من قبل التسجيل ►
( درجات ولكل مقيم 11الخبراء ولكل مرحمة تناذ بشكل قانوني تعطي )

ير( درجتو الخاصة وتعطى عمى اناراد وثم تجمع الدرجة النيائية من )خب
قبل الخبراء ويؤخذ الوسط الحسابي لمدرجة لكل مرحمة من مراحل اجتياز 
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متر حسب الوقت بساعة التوقيت 111الحاجز وكذلك انجاز مسافة 
 ولثالث مقيمين.

الساعة  27/4/2122لذا تم اجراء االختبار القبمي في يوم االحد المصادف 
العاشرة صباحًا عمى ساحة مدرسة مكة المكرمة الترابية من قبل القائميين 

، معممين )تربية رياضية، فنية، ادارية( 8عمى االختبار وفريق العمل المساعد
م حواجز وكذلك باشراف الباحث وذلك 111وفي ناس الوقت حكام لاعالية 

م حواجز لممبتدئين ذو 111لقياس دقة االداء الاني وانجاز وقت فعالية 
 ( من الصف السادس وعن طريق التصوير الاديوي تم التقييم.12االعمار )

 التجربة الرئيسية )تطبيق المنهاج( 2-4-5
من يوم االثنين الساعة العاشرة  28/2/2122تم اجراء التجربة الرئيسية بتاريخ 

سة مكة صباحًا حسب الدرس المقرر لمتربية الرياضية لمصف السادس مدر 
لتالميذ الصف السادس االبتدائي  9المكرمة تم اعداد صياغة المنيج التعميمي

( 6م حواجز ولمدة )111بناءًا عمى اختبار تقييم االداء الاني وانجاز فعالية 
( وحدات تعميمية في االسبوع وحسب توزيع الحصص لدرس 2اسابيع وبواقع )

( وفيو تم 45الوحدة التعميمية ) التربية الرياضية في مدرسة مكة المكرمة وزمن
( سنة من المرحمة السادسة 12خالليا تعميم ىذه الاعالية لمتالميذ ذو االعمار )

( تمارين تعميمية تطبيقية خاصة بالركض والحجل والقاز بين الخطوط 4وبواقع )
( سم 76وعمى حواجز ذات ارتااعات منخاضة وصواًل الى االرتااع القانوني )

الحجل من فوق العصي واالقماع بكمتا الرجمين مع اخذ خطوات  لمحاجز وكذلك
واسعة عند التطبيق والنيوض وقبل االداة وفوق االداة وبعد االداة باداء فني 
صحيح وبدقة الحركة البطيئة وصواًل الى ضبط االداء وسرعة االنجاز من خالل 

ة الداء الاعالية ( سم، ان الحركة البطيئ76التكرارات الجتياز الحاجز بارتااع )
من خالل تحريك اجزاء الجسم بمراحل اجتياز الحاجز وصواًل الى دقة االداء 
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وانتيى المنيج التعميمي في اخر وحدة تعميمية في يوم الخميس المصادف 
14/4/2122. 
 االختبار البعدي 2-4-6

تم اجراء االختبار البعدي لتقييم االداء لجميع مراحل اجتياز الحاجز وكذلك 
عمى ساحة  16/4/2122م حواجز يوم السبت المصادف 111انجاز فعالية 

مدرسة مكة المكرمة االبتدائية وراعى الباحث توفير ناس الظروف التي توفرت 
 في االختبار القبمي.

 اختبار االحتفاظ المطمق 2-7
تم اجراء اختبار االحتااظ المطمق لمعرفة نسبة االحتااظ لالداء الاني الجتياز 

الساعة العاشرة  21/4/2122اجز واالنجاز في يوم الخميس المصادف الحو 
( ايام من تاريخ االختبار البعدي وعمى ساحة مدرسة مكة 6صباحًا بعد )

المكرمة االبتدائية وراعى الباحث توفير ناس الظروف التي توفرت في االختبار 
 البعدي.

 الوسائل االحصائية 2-8
 لمعالجة البيانات SPSSتم استخدام الحقيبة االحصائية 

 الوسط الحسابي ►

 االنحراف المعياري ►

 لمعينات المترابطة لماروق )غير المستقمة( Tاختبار  ►

 النسبة المئوية ►

 11اختبار االحتااظ ►
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 الباب الثالث
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

عرض نتائج اختبار تقييم االداء الفني القبمي والبعدي الوضاع الجسم  3-1
 حث بالحركة البطيئة ومناقشتها.لعينة الب

عرض نتائج اختبار تقيييم االداء القبمي والبعدي الوضاع الجسم لعينة  3-1-1
 البحث بالحركة البطيئة ومناقشتيا.

المحسوبة  (T)يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي  (:1جدول)
لتقييم االداء الاني بالحركة والجدولية لعينة البحث في االختبار القبمي والبعدي 

 م حواجز 111البطيئة وانجاز فعالية 

 ن المتغيرات
 ف االختبار البعدي االختبار القبمي

 س 
ف 
 ه

T 
 المحسوبة

 الداللة
نسبة 
 خطأ

 الداللة
 ع  س ع  س

وضع الجسم 
قبل الحاجز 

 بالحركة البطيئة
 معنوي 29222 22913 19 1995 2954 5947 2939 1995 22

وضع الجسم 
فوق الحاجز 
 بالحركة البطيئة

 معنوي 29222 22913 19 1995 2952 5947 2939 1995 22

وضع الجسم 
بعد الحاجز 

 بالحركة البطيئة
 معنوي 29222 25978 19 1975 2954 4972 293 1975 22

انجاز فعالية  
 معنوي 29222 24952 19 29942 2951 27 2932 29 22 م حواجز 122

 (3982الجدولية) T( و2925ومستوى داللة ) 18=2-الحرية  ندرجة 
ظيرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية الوضاع 

سم ولكن 76الجسم المساىمة في تعمم االداء الاني الجتياز الحاجز عمى ارتااع 
( 22,13( و)22,13عمى التوالي ) Tبشكل متباين فيما بينيا فكانت نتائج 

( 1,15( تحت مستوى داللة )3,82الجدولية ) Tىي اكبر من قيمة  25,78و)(
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( وىنا يعني ان ىناك تأثيرًا واضحًا في اكتساب التعمم مما 18ودرجة حرية )
 يطابق اليدف والغرض االول.

مناقشة نتائج اختبار تقييم االداء الاني القبمي والبعدي الوضاع الجسم  3-1-2
 لبحث بالحركة البطيئة:والنجاز عينة ا

( لمتغيرات البحث ) وضع الجسم قبل 1من خالل النتائج المعمقة من الجدول )
الحاجز، وضع الجسم فوق الحاجز، وضع الجسم بعد الحاجز( والتي تبين ان 
ىناك تحسن افراد عينة البحث من ىذه االوضاع من خالل استخدام الحركة 

ظير حالة التباين في التأثير بين اوضاع البطيئة في التعمم ومن البدييي ان ت
الجسم باعتبار ان لكل وضع لو خصوصيتو ودوره وفعاليتو في االداء الاني ليذه 

 الاعالية. 
وىذا جاء نتيجة استخدام الحركة البطيئة لمميارات واعطاء الارصة لممتعمم 
ز الستنتاخ االداء في ذاكرتو ومتابعة اوضاع الجسم لاعالية اجتياز الحاج

بالتسمسل الصحيح وىذه االوضاع اكتممت توصيل المعمومات بصورة شاممة عن 
االداء بمساعدة التغذية الراجعة الداخمية والخارجيو باالضافة الى الاترة التعميمية 
المناسبة ليذه الاعالية والتنويع في التمرينات وان اتباع االسموب التعميمي 

 اب التعمم وتطورُه.الصحيح يقود الى نتائج صحيحة في اكتس
من خالل اعالن ىذه النتائج تبين ان ىذه العينة التي استخدمت عرض الحركة 
البطيئة قد كانت افضل تعممًا من خالل استخداميا النموذج البطئ لمحركة 
والتوصل الى االداء الناجح باقصر فترة زمنية كون ىذه العينة من تالميذ 

نمو عقمي وجسمي في ىذه المرحمة واستخدمت  مبتدئين لتعمم ىذه الاعالية وبداية
( وحدة تعممية )اما نموذج الحركة البطيئة يستخدم لتبسيط تمرين التعمم 14)

م حواجز، وان منظور تعميم البرامج 111والتوصل الى ىدف الميارة لاعالية 
مما يؤكد ان العرض 11الحركية يعتبر العرض بالحركة البطيئة مايدًا جدًا لمتعمم(

ركة البطيئة لميارة اجتياز الحاجز يساعد المتعمم عمى طبع المعمومات بالح
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المعرفية والحركية عن الميارة وتسمسميا وتتوضح لديو صورة العرض باترة اطول 
واخرون )ان 12ومعرفة دالئل الميارة الرئيسية وىذا ماأكده ايضًا نبيل عبد اليادي

ىذه الائة من االطاال يستطيعوا تعمم االشياء التي يستطيع المتعمم او ىذه الائة 
يتعمموىا الذين يتصاون بنسبة ذكاء متوسطة ويحتاجون الى زيادة التدريب باعادة 
التمرين والمراجعة وان التمرينات التي تقدم ليم ينبغي ان تتقسم الى اجزاء صغيرة 

القة بينيا وبين المعمومات التي يعرضيا المدرب( ويعتقد وسيمة مع اظيار الع
الباحث ان السبب الرئيسي ىو استخدام الحركة البطيئة الممارسة بتكرارات مع 
التغذية الراجعة الخارجية والداخمية الذي يجعل المتعمم يصل الى االداء الناجح 

واجز ظيرت م ح111م حواجز واما فيما يخص االنجاز لاعالية 111في فعالية 
النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية معنوية بين االختبار القبمي والبعدي 

م حواجز وىذا جاء نتيجة التكرارات وضبط االداء الاعمي 111في وقت فعالية 
الذي يعتبر نصف االنجاز وكذلك التدرج في التطبيق الى سرعة اجتياز الحواجز 

مارين خالل الوحدات التعميمية فكانت النتائج العشرة وكذلك التنوع في اعطاء الت
(T( المحسوبة ىي اكبر من قيمة )T(الجدولية )وتحت مستوى داللة 3,82 )
( وىنا يعني ان ىناك تأييد واضحًا في اختزال الوقت 18( درجة حية )1,15)

مما يطابق اليدف والغرض الثاني وضمن التمرينات التي استخدميا الباحث 
من النوع الذي يثبت من خصر التمميذ الى كاحل قدم التمميذ  )الحبل المطاطي

لزيادة المقاومة عمى الرجل الاائدة اثناء مرحمة اجتياز الحاجز الذي يكون 
االمطاط الكامل لمحبل المطاطي بشدة عالية وىذا ساعده عمى تحسن االنجاز 

ارع في نياية في نياية المنيج التعميمي من خالل البدء بالحركة البطيئة ثم التس
المنيج مع ضبط االداء والتغذية الراجعة الخارجية و الداخمية مما حدث اختزال 

 في وقت االنجاز في االختبار البعدي.
( لمتغير االنجاز الذي يبين ان ىناك 1ومن خالل نتائج المعمقة في جدول )

تحسن افراد عينة البحث في ضبط اداء االوضاع من خالل اجتياز الحاجز من 
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خالل استخدام الحركة البطيئة ثم التكرارات لمتمرين الذي استخدمو الباحث 
الخاص باستخدام الشريط المطاطي المربوط بخصر التالميذ مع قدمو ساعده 
عمى تسارع واجتياز الحاجز بوقت جيد مما طور قابمية التالميذ الميارية والانية 

حث وىذا مااكدتو )زىاء باالداء واالنجاز وحسب قدرات وامكانيات عينة الب
بان استخدام التمرينات بالحبل المطاطي من النوع الذي يثبت من 13محمد(

خصر الالعب الى كاحل قدم الالعب لزيادة المقاومة عمى الرجل القائدة اثناء 
 مرحمة اجتياز الحاجز الذي يكون االمتطاط الكامل لمحبل المطاطي.

فاعميتو في االداء واالنجاز ليذه ويعزو الباحث ان كل تمرين لو خصوصيتو و 
الاعالية وىذا جاء نتيجة استخدام الحركة البطيئة في بداية المنيج التعميمي تم 
التكرارات واعطاء فرصة لممتعمم الستنساخ االداء في ذاكرتو ومتابعة االوضاع 
الصحيحة الجتياز الحاجز بالتسمسل الصحيح اخذ بتسارع الجتياز الحاجز في 

 نيج التعميمي مع مساعدة التغذية الراجعة الداخمية والخارجية. نياية الم
عرض نتائج االختبار الاعمي واالحتااظ المطمق ومقدار فقدان ذاكرة االداء  3-2

 م حواجز لعينة البحث.111الاني وانجاز فعالية 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار البعدي  (:2جدول)

 م حواجز111المطمق ومقدار فقدان ذاكرة االداء الاني وانجاز فعالية واالحتااظ 

 الوتغُشاد

 االختجبس الجؼذٌ االختجبس المجلٍ

فشق 

 االوسبط

همذاس 

فمذاى 

راكشح 

االداء 

 واالًجبص 

 ع ط ع ط

وضغ الجسن لجل 

الحبجض ثبلحشكخ 

 الجطُئخ

1995 0939 5949 0954 1995 73% 

وضغ الجسن 

فىق الحبجض 

 ثبلحشكخ الجطُئخ

1995 0939 4947 0952 1995 87% 

 %77 299400 0951 4982 0954 3972وضغ الجسن ثؼذ 
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الحبجض ثبلحشكخ 

 الجطُئخ

اًجبص فؼبلُخ  

 م حىاجض 100
29940 2932 27945 0953 28930 83% 

( بان مقدار فقدان الذاكرة في تعميم االداء الاني وانجاز 2تبين في الجدول )
م حواجز لدى عينة البحث الوضاع الجسم الثالث المساىمة 111فعالية 

 واالنجاز كانت متباينة فيما بينيا.
( ىذه يعني 28932( واالنجاز )299422 ()1995 ()1995كانت النتائج ىي )

ان ىناك اكتساب التعمم مع تكيف الوقت لالنجاز وفقدان الذاكرة قميمة مما طابق 
 اليدف والغرض 

مناقشة نتائج اختبار تقييم االداء الاني البعدي واالحتااظ ومقدار ذاكرة  3-2-2
 م حواجز لعينة البحث 111االداء الاني وانجاز فعالية 

( لمتغيرات البحث )وضع الجسم قبل 2من خالل نتائج المعمقة في الجدول )
اجتياز الحاجز، ووضع الجسم فوق اجتياز الحاجز، وضع الجسم بعد اجتياز 

جز، واالنجاز( والتي تبين ان ىناك فقدان ذاكرة قميمة كون التالميذ احتاظوا الحا
بتعمم االداء وتكيف وقت االنجاز دون فقدانو بشكل اكبر ممايدل عمى ان 
المتعممين يتميزون بذاكرة وفقدان قميل نتيجة تحسنيم في تعمم االداء الاني 

البطيئة تم التسارع في  م حواجز من خالل استخدام الحركة111وانجاز فعالية 
التكرارات مع اختزال الوقت ومن البدييي ان تظير نتائج فقدان الذاكرة في حالة 
تباين في اوضاع الجسم في اجتياز الحاجز باعتبار ان لكل وضع خصوصية 
ودوره الااعل وتكييف واقتصادية وقت االداء مما سيل تذكرىا بعد فترة من اخر 

 اختبار.
( بان 1994ة مع ماذكره )نجاح ميدي شمش واكرم محمد، تتاق ىذه النتيج

مايكسبو المتعمم من خبرة حركية تضعف بدرجة وتقل نسبة االحتااظ بعد االنتياء 
 .14من التعمم مباشرة
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 الباب الرابع
 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات  5-1
تأثير ايجابي في تعمم مع ضبط االداء  اثبت االسموب بالحركة البطيئة -1

م حواجز لمتالميذ المبتدئين بعد اكمال 111واالنجاز واالحتااظ في فعالية 
 الوحدات التعميمية لتمارين اوضاع الجسم الجتياز الحاجز 

ان فقرات المنيج التعميمي المطبق عمى عينة البحث المتنوع بتمارين ذو  -2
 في تحسين اداء وانجاز افراد عينة البحث التكرارات المناسبة االثر البالغ 

كان المنيج المطبق عمى افراد عينة البحث االثر البالغ في تكوين تالميذ  -3
 م حواجز لمنتخب المدرسة.111ابطال لاعالية 

 التوصيات  2-2
التاكيد عمى استخدام االسموب التعميمي بالحركة البطيئة مما يزيد ترسيخ  -1

( 12م حواجز لممتدربين لعمر )111فعالية  المعرفة واالداء عنمعمومات 
 سنوات 

االستاادة من االسموب التعميمي بالحركة البطيئة المطبق عمى افراد عينة  -2
م حواجز عمى فئات عمرية اكبر او 111البحث في اعداد برامج لاعالية 

بل ق( سنة لمبنين والبنات من 11اصغر لمصف الخامس االبتدائي بعمر )
 سين المعمممين والمدر 

ة من االسموب التعميمي بالحركة البطيئة تطبقو عمى فعاليات العاب ااداالست -3
 القوى حسب االداء لدى الائات العمرية الصغيرة.
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 المصادر العربية واالجنبية 
زىاء محمد عبد الحسن، تمرينات خاصة بداللة جيازين تدريبين ماترضين   -1

وتأثيرىا في بعض القدرات البدنية والمؤشرات البايوميكانيكية وانجاز ركض 
، جامعة بغداد، سنة )كمية التربية الرياضية  21م حواجز دون 111

 .28( ص 2119

دار دجمة،  ) عمان،رحيم يونس كرو، مقدمة في منيج البحث العممي،  -2
 .171( ص 2118

سميحة خميل محمد، االصابات الرياضية، )جامعة بغداد، كمية التربية  -3
 .58( ص2114الرياضية لمبنات، 

واخرون، دليل معمم التربية الرياضية المرحمة  عبد الرزاق كاظم الزبيدي -4
 .19( ص2111االبتدائية )وزارة التربية المناىج، مطبعة ديالى المركزية، 

يعرب جنوب، التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق: ) بغداد، مكتب الصخرة  -5
 .47( ص2112لمطباعة، 

: )عمان، دار وائل 1، بطء التعمم وصعوباتو، طنبيل عبد اليادي واخرون -6
 .23-2( ص2111لمطباعة والنشر، 

نجاح ميدي واخرون، التعمم الحركي: )البصرة، دار كتب لمطباعة والنشر،  -7
 .218( ص1994

8- Schmid and Wrisberge, Motorlearning and performance. 
Human Kentics, 2004, p.p.231-232. 
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م 122نموذج لوحدة تعميمية من المنهج التعميمي لتعمم اداء انجاز فعالية 
 حواجز باسموب الحركة البطيئة

 الوحدة التعميمية           
 % دقيقة45الوقف 

 التاريخ / /                      
 

2121-2122 
 الوالحظبد الجبًت التٌظُوٍ الوحتىي الضهي السن الذسط

 المسن التوهُذٌ

 الومذهخ
 /د5

التحُخ ثؼذ الىلىف ًسك  شدَذت

 وتهُئخ االدواد غُبةواخز ال

****************

* 

 الوؼلن▲

التأكُذ ػلً 

الىلىف 

السلُن 

والصىد 

 الؼبلٍ

 /د5 حوبءاال

، الؼول ػلً صوىالسُش الوى

تحشَك جوُغ هفبصل الجسن 

وثن الهشولخ هغ ثؼض 

 حجلوالالتوشٌَبد المفض 

 والشكض

********** 

********** 

▲ 

التأكُذ ػلً 

تأدَخ 

التوبسَي 

ثصىسح 

 صحُحخ

 /د5 التوبسَي الجذًُخ

  ولىف( ثبلمفض تذوَش الزساػُي(

 اهبم خلف )حش(

 ( ًشش ٍ)الىلىف اًثٌبء ػشض

 ػذاد(4الزساػُي ثبلتؼبلت )

 الجزع للجبًجُي ٌ)ولىف( ح ٍ

 ( ػذاد4)

 ( ضغظ )ولىف فتحبً، تخصش

لالسفل ثن لالػلً   الجزع

 ػذاد(4)

*    *    *    * 

*    *    *    * 

*    *    *    * 

*    *    *    * 

*    *    *    * 

▲ 

التأكُذ ػلً 

هشبسكخ 

جوُغ 

التالهُز فٍ 

تأدَخ 

الحشكبد 

ثصىسح 

صحُحخ هغ 

اػطبء 

التغزَخ 

 ؼخجالشا

 /د25 المسن الشئُسٍ

اػطبء توبسَي خبصخ ثتؼلن 

ثبلحشكخ الجطُئخ هي االداء 

 فىق حىاجض هختلفخ

 هثلاالستفبػبد 

 سن10حبجض ثبستفبع 

 

▲ 

استخذام 

الحىاجض 

ثبستفبػبد 

هختلفخ هغ 

ادواد 

 م حواجز122الهدف التعميمي، تعمم االداء الفني لمحركة البطيئة لفعالية 
 ة بالعملنافسالهدف التربوي، تعويد التالميذ عمى االلتزام والنظام وبث روح الم

 22عدد التالميذ/ 
 المكان/ ساحة مدرسة مكة المكرمة

** 
* 
** 

** 
* 
** 

** 
* 
** 

** 
* 
** 
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 سن20حبجض ثبستفبع 

 سن30حبجض ثبستفبع 

 سن40حبجض ثبستفبع 

 سن50حبجض ثبستفبع 

 سن60حبجض ثبستفبع 

 سن70حبجض ثبستفبع 

 سن76حبجض ثبستفبع 

الؼول الجذء ثبلوشٍ ثن الشكض 

ثن اجتُبص الحبجض ثبداء فٌٍ 

لضجظ االداء ولؼذح ثطئ 

 4*4تكشاساد لكل توشَي 

 تكشاسد

الؼول فٍ الجذاَخ تؼلُوٍ ثن 

 تطجُمٍ

الششَظ 

 الوطبطٍ

التأكُذ ػلً 

الوشبسكخ 

وإثبسح 

الجهجخ فٍ 

ًفىط 

 التالهُز

 /د5 الختبهٍ المسن

لؼجخ صغُشح المفض الً االػلً 

لؼول ًجوخ فٍ الهىاء ولؼذد 

تكشاساد ثن االًصشاف الً  10

 الصف

****************

* 

 الوؼلن▲

االًصشاف 

 ستل لثشك

 محمق عينة البحث

 ث

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

اختبار 

قبل 

 الحاجش

اختبار 

فوق 

 الحاجش

اختبار 

بعد 

 الحاجش

االنجاس 

م 011

 حواجش

قبل 

 الحاجش

فوق 

 الحاجش

بعد 

 الحاجش

االنجاس 

م 011

 حواجش

مقدار فقدان 

 الذاكزة

 01من 

 درجاث

 01من 

 درجاث

 01من 

 درجاث
 ثابتت

 01من 

 درجاث

 01من 

 درجاث

 01من 

 درجاث
 ثابتت

فزق 

 االوساط
 فزق

   / ث22 4,5 4 5 / ث01 2 2 2 0

   / ث22 4,5 4 5 / ث00 0,5 0,5 0,5 2

   / ث22 4,5 4 5 / ث01 2 2,5 2,5 0

   / ث27 5,5 5 6 / ث00 2 2 2 4

   / ث27 5,5 5 6 / ث01 2 2 2,5 5

   / ث27 4,5 4 5 / ث00 2 2 2 6

   / ث22 5,5 5 6 / ث22 0,5 0,5 0,5 7

   / ث27 5,5 5 6 / ث01 2 2 2 2

   / ث27 6 5,5 6,5 / ث22 2 2 2 2

   / ث27 6 5,5 6,5 / ث22 2,5 2 2,5 01

   / ث22 4,5 4 5 / ث01 0,5 0,5 0,5 00

   / ث22 4,5 4 5 / ث00 4 2 2 02

   / ث27 4,5 4 5 / ث01 0,5 0,5 0,5 00

   / ث27 4,5 4 5 / ث01 0,5 0,5 0,5 04

   / ث27 6 5,5 6,5 / ث22 2,5 2 2,5 05

   / ث22 6 5,5 6,5 / ث22 2,5 2 2,5 06

   ث/ 22 4,5 4 5 / ث01 0 2 2 07
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   / ث22 4,5 4 5 / ث22 0 2 2 02

   / ث22 4,5 4 5 / ث22 0,5 0 0,5 02

   / ث27 4,5 4 5 / ث22 0,5 0 0,5 21

 011 21 001 /ثانيت524 02 06 02 
611 /

 ث
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