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تأثير التمرين المكثف والموزع
بأسلوب التعلم الذاتي في تنمية
اإلدراك والتوافق الحركي لبطيئي
التعلم
كلية التربية االساسية /جامعة ديالى
كلية التربية االساسية /جامعة ديالى

أ.د .نبيل محمود شاكر
م.م محمد زامل عبد الكريم موسى

ملخص البحث :
جاءت أهمية البحث لدراسة استخدام أكثرر مر تمرري بأسرلو الرتعلم الراات ير
تنمية اإلدراك والتوايق الحرك لبطيئ التعلم بعد أ وجد الباحث ضعفا لدى هرا العينرة
ي المرحلة االبتدائية  .واستخدم الباحث المنهج التجريبر علرى عينرة مكونرة مر ] 42
تلميرراة م ر مرردراس قضرراء بعبوبررة المركررز  ،تررم اختيرراره بطريبررة عشرروائية وأجريررت
االختبارات الببلية ثم طبق التمري المكثف والموزع ] لمدة  ]01أسابيع بواقع وحدتي
تعليميتي ي األسبوع وأجريت بعهدها االختبارات البعدية وباستخدام الطررق اإلحارائية
المناسبة تم التعرف على نتائج البحث والت أشارت إلى حدوث التعلم ي جميع التمراري
المستخدمة  .واستنتج الباحث أ التمري الموزع تفرق على المكثف والطريبة االعتيادية
المستخدمة ي المجموعة الضابطة .
Summery of the research:
The in portance of the research is to make use of more than
exercise (training) by using self education in growth of realizing and
elegance movement for slow education people when the researcher
found weakness in this kind of people(pupils) in primary stage .The
researcher used experimenting way for sample of 24 pupils from
Baqupa schools in temediate the center ,these pupils(girls) were
chosen not specically and the pvior experimentings were done then
the training(focus and spread) for 10 weeks in two educational units
aweek .After that the pvior experimentings were done by using the
suitable accounting ways. We draw conclusion of the research
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results which pointed that all the trainings used were happened
successfully .the researcher concluoled that the. divided training
spread between the focus and the usual method used in resistance
group.
 -0التعريف بالبحث
 1-1المقدمة وأهمية البحث
تعد التربية الرياضية جزءا حيويا م أسالي التربية العامرة لمرا لهرا مر اثرر ير
تنميررة قرردرات الفرررد ومواهبررو برردنيا واهنيررا ،ويتحبررق هرراا م ر خ ر ل الممارسررة الفعالررة
للنشاطات الرياضية الافية وال افية ي المعلمة .ويهدف منهاج التربية الرياضرية إلرى
استثمار األوقات المبررة الكتسا الخبرات والمهارات الت يحتاجهرا الت ميرا مر خر ل
ممارسة الفعاليات الرياضية واأللعا الترويحية  ،لبد أولت الدول ي خططها وبرامجهرا
عناية خااة ببطاع التربية والتعليم وتوظيف المعرية العلمية وربطها بالحياة االجتماعية
م خ ل جعل التعليم األساس يسرهم إسرهاما يعراال ير ترويير يررف متكايئرة مر التربيرة
والتعلرريم لجميررع الت ميررا ومررنهم شررريحة اوت االحتياجررات الخااررة بطيئر الررتعلم .وقررد
حظيت ها الفئة منا عبود عديدة بعناية البراحثي ودراسرة حراالتهم لراا يفتررت أ تكرو
إمكانيات التدري للت ميا بطيئ التعلم ه أكثر م اإلمكانيات المتاحة لإليراد اآلخرري
إا إ مستوى الدايعية لديهم اقل منها عند األسوياء م زم ئهم والمشراركة االيجابيرة ير
النشاطات والفعاليات لكنهم يستطيعو تعلم المهارات البدنيرة ولرديهم البردرة علرى التوايرق
ولك بوقت أطول.واتفاق ا مع التطور والتبردم الحاارل عنيرت الماسسرات التربويرة ببحرث
ها الفئرة إا أظهررت الحاجرة إلرى تخاريف ارفوف خاارة بهرم وارممت منراهج تتفرق
وطبيعررة قرردراتهم مر اجررل االرتبرراء بهررم إلررى مسررتوى الت ميررا األسرروياء ،وعرردت أسررالي
وطرق لتطبيق المناهج التربوية على ها الفئرات مر خر ل مرا تحتويرو الحارة التعليميرة
م ر تمرينررات وعرردد التكرررارات خ لهررا كررالك اسررتهداف تنميررة البرردرات العبليررة والبدنيررة
معا،وم ها الطرق التمري المكثف الات يعن عددا ٌ م التكرارات بدو يتررات راحرة
أو يترات راحرة قاريرة بري مجراميع التكرارات،والتمرري المروزع الرات يعنر إ هنراك
يترررا ت راحررة كاييررة برري مجرراميع التكرارات.أمررا األسررلو ييعن ر كيفيررة تطبيررق مفررردات
الطريبة متعددة ومتنوعة منها أسلو التعلم الاات الات هو م أسالي التعلم المهمة الت
تتيح توظيف مهارات التعلم بفعالية عالية وا امت ك وإتبانها مهارات التعلم الاات تمك
الفرررد مر الررتعلم ير كررل األوقررات وطررول العمررر خررارج المعلمررة وداخلهررا ولكررو مرحلررة
الطفولة م المراحل المهمة ير النمرو اإلنسران ومر اجرل رعايرة هرا الفئرة التر تشركل
نسبة ال يستها بها م ت ميا المدارس ولمعرية تأثير التمري المكثف والموزع بأسلو
-473 -

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

أ.د .نبيل محمود شاكر
م.م .محمد زامل عبد الكريم

الرتعلم الرراات ير تنميررة اإلدراك والتوايرق الحركر لبطيئر الررتعلم وم اجرل اإلسررهام ير
موائمة ها الفئة مع اقرأنهم جاءت أهمية البحث.
 2-0مشكلة البحث :
م خ ل اطر ع الباحرث علرى يئرة بطيئر الرتعلم ولباءاترو مرع المعنيري بالميردا
التربررروت والسررريما التربيرررة الخاارررة يررر المررردارس االبتدائيرررة ومرررع المعنيررري بشررراو
الت ميررا بطيئ الررتعلم .ومر خر ل دروس التربيررة الرياضررية لرروحظ ضررعفا ٌ ير اإلدراك
والتوايق الحركر بشركل عرام ممرا جعلهرم ضرعفاء ير إثنراء أداء درس التربيرة الرياضرية
وكالك م جراء االنتبادات الت توجو إليهم م اقرأنهم مما يولد لديهم نوعا م العزوف
واالبتعاد ع ممارسة النشاطات العملية مما ينعكس على سلوكهم بشكل خاف يض ع
إحساسهم بالضعف ي البدرة على أداء الحركات الرياضية لاا تم إعداد تمرينات رياضية
باستعمال تنظيم التمري على ويق أسلو تعليمر الرتعلم الراات إيمانرا منرو بأهميرة هراا
األسلو ي تحسي اإلدراك والتوايق الحرك لديهم .
 3-0أهداف البحث:
 0-3-0تعرف تأثير التمرري المكثرف بأسرلو الرتعلم الراات ير تنميرة اإلدراك والتوايرق
الحرك لبطيئ التعلم عينة البحث.
 4-3-0تعرف تأثير التمرري المروزع بأسرلو الرتعلم الراات ير تنميرة اإلدراك والتوايرق
الحرك لبطيئ التعلم عينة البحث.
 3-3-0تعرف تأ ثير الطريبة االعتيادية ي تنمية اإلدراك والتوايق الحرك لبطيئ التعلم
.
 2-3-0تعرف أيضل المتغيرات التجريبية قيد البحرث ترأثيرا ير تنميرة اإلدراك والتوايرق
الحرك .
 4-0فروض البحث:
 0-2 -0توجررد يرررروق اات داللرررة إحارررائية برري االختبررراري الببلررر والبعررردت لرررإلدراك
والتوايق الحرك ي المجموعة التجريبية األولى .
 4-2-0توجد يروق اات داللة إحاائية بي االختباري الببل والبعدت لإلدراك والتوايق
الحرك ي المجموعة التجريبية الثانية .
 3-2-0ال توجررد يررروق اات داللررة إحاررائية برري االختبرراري الببل ر والبعرردت لررإلدراك
والتوايق الحرك ي المجموعة الضابطة الت درست بالطريبة االعتيادية .
 2-2-0توجررد يررروق اات داللررة إحاررائية برري مجموعررات البحررث الررث ث ي ر االختبررار
ألبعدت لإلدراك والتوايق الحرك .
 5-0مجاالت البحث:
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 0-5-0المجال البشرت :عينة م تلمياات الاف الرابرع االبتردائ بطيئرات الرتعلم للعرام
الدراس (.)2100-2101
 4-5-0المجررال ألزمرران الفاررل الدراسر األول المرردة مر  4101/9/41ولغايررة /05
4100/4
 3-5-0المجال المكان  :ساحات المدارس قيد الدراسة .
الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة
 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2جدولة التمرين
أ جدولة التمري تعنر تنظريم وترتير التمراري ير الجرزء التطبيبر ير الوحردة
التعليمية ،إ لكل مدرس هديا يرم الواول إليو م خر ل الردرس أو الوحردة التعليميرة
آا اِنررو يخطررط كيفيررة الواررول إلررى هديررو ويررنظم الررك وكررالك يضررع منهاجررا تعليمررا لررتعلم
المهررارات ي ر األلعررا الرياضررية.وم هنررا يررأ التم رري هررو ااررغر وحرردة تدريبيررة ي ر
البرنامج التدريب ،وهو أداء حرك معلوم ي الزم والتكرار.
 2-1-4أهمية التعلم الذاتي :
0
إ التعلم الاات كا وما يزال يلبى اهتماما كبيرا م علماء النفس والتربية ألنو :
 .0يحبق لكل تلميا تعلما يتناس مع قدراتو وسرعتو الااتية ي التعلم ويعتمد على
دايعيتو للتعلم.
 .4يأخا الت ميا دورا ايجابيا ونشيطا ي التعلم.
 .3إعداد الت ميا للمستببل وتعويدهم على تحمل مساولية تعلمهم بأنفسهم..
"وهو م أهم أسالي التعلم الت تتيح توظيف مهارات التعلم بفاعلية عالية مما يسهم
ي تطوير التلميا سلوكيا ومعرييا ووجدانيا ،وتزويد بس ح مهم يمكنو م استيعا
معطيات العار البادم وهو نمط م أنماط التعلم الات نعلم ييو التلميا كيف يتعلم ما يريد
هو بنفسو أ يتعلمو ،أ امت ك وإتبا مهارات التعلم الاات تمك التلميا م التعلم ي
4
األوقات كلها وطوال العمر خارج المدرسة وداخلها وهو ما يعرف بالتربية المستمرة" .
وكالك يهدف التعلم الاات إلى : 3
 .0أكسا التلميا مهارات وعادات التعلم المستمر لمواالة تعلمو الاات بنفسو.
 0صالح عبد السميع:التعلم االجتماعي ضرورة اجتماعية(:جامعة حلوان،)2117،ص.0
 - 2نجيب الرفاعي :إسرار التدريس المبدع( :مكتبة جرير ،)2111ص.03-04
 -4صالح عبد السميع( :)2117المصدر السابق ،ص.0
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 .4يتحمل التلميا مساولية تعلم نفسو بنفسو.
 .3اإلسهام ي عملية التجديد الاات للمجتمع.
 .2بناء مجتمع دائم التعلم.
 .5تحبيق التربية المستمرة مدى الحياة.
إما مهمة المعلم ي التعلم الاات ييببى أحد الركائز األساسية ير عمليتر التعلريم
والررتعلم لك ر مهمررة المعلررم الااتيررة سررتتغير بالتأكيررد م ر كونررو المارردر الوحيررد والعناررر
االيجاب ي العملية التربوية إلى الدور الات يبتض مساعدة التلميا وتوجيهو ير تنسريق
الخطط الت تعمل على تهيئة الموقف التعليم الات يساعد التلميا على تعلم نفسو.
0
ويظهر اثر المعلم ي التعلم الاات م خ ل:
 .0التعرف على قدرات الت ميا وميولهم واتجاهراتهم مر خر ل الم حظرة المباشررة
واالختبارات التبويميرة البنائيرة والختاميرة والتشخيارية وتبرديم العرو للتلميرا ير
تطوير قدراتو وتنمية ميولو واتجاهاتو.
 .4إعررداد المررواد التعليميررة ال زمررة مثررل الرررزم التعليميررة وماررادر الررتعلم وتوظيررف
التبنيات الحديثة كالتلفاز واألي م والحاسو ي التعلم الاات .
 .3توجيررو الت ميررا الختيررار أهررداف تتناس ر مررع نبطررة البرردء الت ر حررددها االختبررار
التشخيا .
 .2وضع الخطرط الع جيرة التر تمكر التلميرا ير سرد الثغررات واسرتكمال الخبررات
ال زمة.
 3-1-4مفهوم بطيء التعلم:
توجرد تعراريف متباينرة لمارطلح التلميرا بطر ء الرتعلم ،كمرا يوجرد أسرماء مختلفررة
تعبر ع اات الماطلح وه :انخفات مسرتوى التحاريل ،وانخفرات مسرتوى اكتسرا
الخبرات التعليمية،والتأخير الدراس ،والتعوق الدراس  ،والتخلف الدراس ،وتخلف التلميا
عرررر أقرانررررو العاديي ،والتلميررررا جيررررر الطبيعرررر جزئيررررا نعرضررررها ييمررررا يلرررر :اسررررتخدم
انجرام  1953ماطلح التلميرا بطر ء الرتعلم للتعبيرر عر الطفرل الرات ال يكرو مسرتوى
تحايلو ي نفس مستوى زم ئو ي الدراسة،أت أ يكرو ير مسرتوى اقرل مر مسرتوى
الاف الات يج أ يكو ييو،وه تشير إلى التأخر العبل ونسبة اكائرو تبرع بري -55
،99ويشكلو حاليا %41م الت ميا . 4

 0عبد القادر عبد هللا ألعمادي :مجلة بحوث ومقاالت تعليمية ،أساليب التعلم الحديث(:جامعة
نروى،عمان ،)2117،ص. 3
2فاروق محمدصادق:سيكولوجيا التخلف العقلي(الرياض،مطبوعات جامعة الرياض،)0773،ص.33
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ويبول هايلوك  0990إ التلميا بط ء التعلم هو تلميا تحايلو اقل م تحايل
تلميا ي نفس عمر الزمن ". 0طفل اعتيادت ي إطار العام إال انو يجرد ارعوبة لسرب
أو ألخر ي الواول إلى المستوى التعليم الات يال إليو أقرانرو األسروياء ير المعردل
،وهو ال يانف ضم يئة المتخلفي عبليا"  . 4م هراا نسرتنتج إ برطء الرتعلم هرو ارفة
لشريحة م األطفال تشمل ضعيف البدرة اللاي يعانو مر مشرك ت تعلرم،وال يسريرو
برنفس سرررعة اقررأنهم الطبيعيرري ،واكرائهم اقررل مر المتوسررط ،ويطلرق علرريهم أسرماء مثررل
منخفض التحايل،المتأخر دراسيا ،وا التلميا بط ء التعلم يانف حاليا م الت ميرا
الاي يعانو م اعوبات التعلم .

الباب الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث:
اسررتخدم الباحررث التاررميم التجريب تاررميم المجمرروعتي التجررريبيتي والمجموعررة
الضابطة اات االختباري الببل والبعدت  3لكونرو أكثرر التاراميم العلميرة م ءمرة لحرل
مشكلة البحث وألنو يبحث ي أكثر م متغير ويعط نتائج دقيبة .
 2-3عينة البحث:
اختار الباحرث وبطريبرة عمديرو عينرة البحرث الرات يتمثرل بتلميراات الارف الرابرع
االبتدائ  /تربية خااة ي مدارس تربيرة ديرالى للسرنة الدراسرية  4100 -4101البرال
عدده  10تلمياة إا إ انتخا العينة المباودة يعن " تلك العينرة التر يتبارد الباحرث
اختيارها ليعمم نتائج ها العينة على الكل"  . 2وتم اختيار عينة البحث م مدارس التربية
الخااة ي قضراء بعبوبرة بارورة عمديرو وتوجرد ير قضراء بعبوبرة ولحسر إحارائية
المديرية العامة لتربية ديالى /شرعبة التخطريط والمتابعرة  5مردارس للتربيرة الخاارة وترم
1

Haylock, Derek ,Teaching Ma the mastics to low attainders 8-12 :
)London،1991) p.8
 2جمهورية العراق .وزارة التربية .اللجنة الوطنية للتربية الخاصة في العراق ، 0733.ص.3
( )4نوري إبراهيم الشوك ،رافع صالح الكبيسي؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية:
( بغداد ،مجهول النشر )2113 ،ص.37
( )3وجيه محجوب وآخرون؛ طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضية ( :بغداد ،مطبعة التعليم
العالي والبحث العلمي )0733 ،ص.433
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أ.د .نبيل محمود شاكر
م.م .محمد زامل عبد الكريم

اختيار  3مدارس باورة عشوائية ع طريق البرعة ،كانت مدرسة الباهرة االبتدائية
التجريبيررة األولررى التمررري المكثررف بأسررلو الررتعلم الرراات ي ر تنميررة اإلدراك والتوايررق
الحرك والثانية كانت مدرسة الحسناء االبتدائية الت مثلت المجموعة التجريبية الثانية
حيث طببرت المرنهج التجريبر التمرر ي المروزع بأسرلو الرتعلم الراات ير تنميرة اإلدراك
والتوايررق الحرك ر  ،علمررا أ المدرسررتي ي ر البنايررة نفسررها،إما المدرسررة الثالثررة المعلمررة
االبتدائية والت كانت تمثل المجموعة الضرابطة والتر اعتمردت األسرلو االعتيرادت ير
تدريس المادة.وكرا عردد العينرة للتجربرة الرئيسرية  42تلميراة ير مردارس تربيرة ديرالى
متساو  9تلمياات لكل مجموعة م مجموعات البحث الث ث.
توزعت بشكل
ٍ
 3-3األجهزة المستخدمة في البحث
 -0كرات ب ستيكية ملونة متوسطة الحجم عدد . 1
 -4كرات سلة نوع مين عدد . 9
 -3أطواق جمناستك إيباع مختلفة األلوا عدد . 3
 -2شاخف عدد . 1
 -5اايرة.
 -1طباشير.
 4-3االختبارات المستخدمة:
يعررد اختيررار االختبررارات مرر الخطرروات المهمررة يرر البحرروث العلميررة والررك لبيرراس
المتغيرات الت تتعلق بالبحث ياالختبار " هو مجموعة مر التمرينرات التر تعطر للفررد
بهدف التعرف إلى قدراتو أو استعداداتو أو كفايتو "  0وبعد اط ع الباحث على الماادر
العلمية المتعلبة ببحثو  ،ولعدم وجود اختبار لإلدراك لفئرة بطيئر الرتعلم ترم تكيرف اختبرار
يتك لإلدراك ،واختار الباحث اختبارات مبننة للتوايق الحرك .
 5 – 3االختبارات القبلية :
تم إجراء االختبارات الببلية لعينة البحث ي أيرام األحرد ،االثنري بتراري( -42
 4101 / 01 /45يررر سررراحات المررردارس المبحوثرررة وبعرررد تثبيرررت الظرررروف المتعلبرررة
باالختبار م حيث الزما والمكا ويريق العمل المساعد .
 6 – 3تطبيق التجربة :
(  ) 0محمد صبحي حنين  :القياس والتقويم في التربية الرياضية  ( :القاهرة  ،دار الفكر العربيي )0773 ،
ص . 204
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تم البدء بتطبيق التجربة ي أيام األحد،االثني م كل أسبوع بدءا م / 30
 4101 / 01ولمدة  01أسابيع وبمعدل وحدتي تعليميتي ي كرل أسربوع .وقرد ترم
تطبيق التمرينات الخااة باإلدراك والتوايق الحرك ي البسم الرئيس م الدرس .
 7 – 3االختبارات البعدية :
تررررررررم إجررررررررراء االختبررررررررارات البعديررررررررة يرررررررر أيررررررررام االحررررررررد ،االثنرررررررري
والت ر ارراديت بترراري(  4100 / 0 / 01 – 9ي ر سرراحات المرردارس المبحوثررة وبعررد
تثبيت الظروف نفسها الت استخدمت ي االختبارات البلبية .
 8 – 3الوسائل اإلحصائية (: )1
الوسط الحساب .
االنحراف المعيارت .
اختبار ت للعينات المستبلة
معامل االرتباط البسيط .
اختبار تحليل التباي .
اختبار الفروق المعنوية .
الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
ر ئ لبل ررا
 1-2ع ر ن ائرراالخ بارئتررا بل ب وتلبرري ب ترابرري ررفا بل ب ئ بحررل ب
مااقشئ ا.
 1-1-4ع ن ائاالخ بارئتا بل ب وتلبي ب ترابي لمجم عي ب ئج بتبــي بأل ى ئ لبل ا

 0وديع ياسين وحسن محمد  :التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ( :
الموصل  ،جامعة الموصل  ) 0777 ،ص . 033

-430 -

أ.د .نبيل محمود شاكر
م.م .محمد زامل عبد الكريم

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

الجدول 0
يبي الوسط الحساب واالنحراف المعيارت ومتوسط الفروق وقيمة ت المحسوبة
وداللة الفروق ي االختباري الببل والبعدت للمجموعة التجريبية األولى
متغيرات
أدراك
توايق
ركت
توايق
دوائر

ت
محسوبة
40،011
5،935
5،502

4،31

عند درجة حرية

4،130

معنوت

الزم /
ثا

45،51
1

0،113

42،04
5

0،35
5

1،505

معنوت

الزم /
ثا

9،551

1،515

9،451

1،515

0،51
1

1،532

معنوت

درجة

1،145

0،215

01،14
5

0،314

2،11
1

1،532

ت
الجدولية

الببل

داللة
الفروق

وحدة
البياس

ألبعدت

سف

عف

 5وتحت مستوى داللة 1015

يبي الجدول  0األوسراط الحسرابية واالنحرايرات المعياريرة ومتوسرط الفرروق وقيمرة
ت المحسرروبة وقيمررة ت الجدوليررة وداللررة الفررروق يرر االختبرراري الببلرر والبعرردت
للمجموعة التجريبيرة األولرى ير اختبرار اإلدراك واختبرارات التوايرق الحركر إا نجرد أ
الوسررط الحسرراب الختبررار اإلدراك ي ر االختبررار الببل ر كررا ببيمررة  1،145وبررانحراف
معيارت مبدار  0،215بينما نجد إ الوسط الحسراب ير االختبرار البعردت كرا ببيمرة
 01،145وبانحراف معيارت مبدار  0،314ير حري ظهرر متوسرط الفرروق ببيمرة
 2،111وعنررد حسررا قيمررة ت البالغررة  40،011ولمررا كانررت قيمررة ت الجدوليررة
تساوت  4،31وه أاغر مر المحسروبة عنرد درجرة حريرة  5وهراا يعنر أ الفررق
معنوت ولمالحة االختبار البعدت .أما اختبرارات التوايرق الحركر يبلر الوسرط الحسراب
ل ختبار الركت  9،551وبانحراف معيارت مبدار  1،515ي االختبار الببل ي
حرري نجررد أ الوسررط الحسرراب يرر االختبررار البعرردت كررا ببيمررة  9،451وبررانحراف
معيارت مبدار  1،515ي حي ظهر متوسط الفروق ببيمرة  0،511وعنرد حسرا
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قيمررة ت المحسرروبة نجرردها ببيمررة  5،935ولمررا كانررت قيمررة ت الجدوليررة تسرراوت
 4،31وهر اقررل مر المحسرروبة وعنررد درجررة حريررة  5وهرراا معنررا إ الفرررق معنرروت
ولمالحة االخ تبار ألبعدت.أما اختبار الردوائر يكرا وسرطو الحسراب ير االختبرار الببلر
ببيمرررة  45،511وبرررانحراف معيرررارت مبررردار  0،113يررر حررري نجرررد أ الوسرررط
الحسررراب يررر االختبرررار ألبعررردت كرررا ببيمرررة  42،045وبرررانحراف معيرررارت مبررردار
 4،130يررر حررري ظهرررر متوسرررط الفرررروق ببيمرررة  0،355وعنرررد حسرررا قيمرررة ت
المحسوبة نجدها ببيمة  5،502ولمرا كانرت قيمرة ت الجدوليرة تسراوت  4،31وهر
اقل م المحسوبة وعند درجة حرية  5وهاا معنا أ الفرق معنوت ولمالحة االختبار
البعدت.
 2-1-2ع ن ائاالخ بارئتا بل ب وتلبي ب ترابي لمجم عي ب ئج بتبي ب ثاابي ئ لبل ا
الجدول 4
يبي الوسط الحساب واالنحراف المعيارت ومتوسط الفروق وقيمة ت المحسوبة
وداللة الفروق ي االختباري الببل والبعدت للمجموعة التجريبية الثانية
المتغيرات
إدراك
توايق
ركت

5،045
3،451
2،451

توايق
دوائر

سف

عف
0،255
0،490
1،991

عند درجة حرية

ت
الجدولة

الزم /ثا

45،14
5

0،515

40،35
5

4،31

0،944

03،51
0

الزم /ثا

9،145

1،522

1،355

معنوت

0،095

5،054

درجة

1،551

0،299

00،95
5

معنوت

1،990

9،922

وحدة
البياس

س

ع

س

ع

معنوت

ت
المحسوبة

الببل

داللة الفروق

ألبعدت

 5وتحت مستوى داللة 1015

يبرري الجرردول  4األوسرراط الحسررابية واالنحرايررات المعياريررة ومتوسررط الفررروق
وقيمة ت المحسوبة وقيمة ت الجدولية وداللة الفروق ي االختباري الببلر و البعردت
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للمجموعة التجريبية الثانية ي اختبار اإلدراك واختبارات التوايق الحرك نجد أ الوسط
الحساب الختبار اإلدراك ير االختبرار الببلر كرا ببيمرة  1،551وبرانحراف معيرارت
مبرردار  0،299ي ر حرري نجررد أ الوسررط الحسرراب ي ر االختبررار البعرردت كررا ببيمررة
 00،955وبرررانحراف معيرررارت مبررردار  1،990يررر حررري ظهرررر متوسرررط الفرررروق
ببيمة  5،045وعند حسا قيمة ت المحسوبة نجدها ببيمة  9،922ولما كانت ت
الجدولية تساوت  4،31عند درجة حرية  5وه اقل م ت المحسوبة وهاا معنرا
أ الفرق معنوت ولمالحة االختبار البعردت.أما اختبرارات التوايرق الحركر يبلر الوسرط
الحساب ل ختبار الركت ير االختبرار الببلر ببيمرة  9،145برانحراف معيرارت قردر
 1،522ي االختبار الببل بينما نجد أ الوسط الحساب ي االختبار البعدت كا ببيمة
 1،355وبررانحراف معيررارت مبرردار  0،095ير حرري ظهررر متوسررط الفررروق ببيمررة
 3،451وعند حسا قيمة ت المحسوبة نجدها ببيمة  5،054ولما كانت قيمة ت
الجدوليررة تسرراوت  4،31وعنررد درجررة حريررة  5وه ر اقررل م ر ت المحسرروبة وهرراا
معنا أ الفرق معنوت ولمالحة االختبار البعدت.أما اختبار الدوائر الرقمية يكا وسطو
الحسرراب يرر االختبررار الببلرر ببيمررة  45،145وبررانحراف معيررارت مبرردار
 0،515ي حي نجرد أ الوسرط الحسراب ير االختبرار البعردت كرا ببيمرة 40،355
وبانحراف معيارت قدر  0،944ي حي ظهر متوسط الفروق ببيمة  2،451وعند
حسررا قيمررة ت المحسرروبة نجرردها ببيمررة  03،510ولمررا كانررت قيمررة ت الجدوليررة
تسرراوت  4،31وعنررد درجررة حريررة  5وه ر أقررل م ر ت المحسرروبة وهرراا معنررا أ
الفرق معنوت ولمالحة االختبار البعدت.
 3-1-2ع ن ائاالخ بارئتا بل ب وتلبي ب ترابي لمجم عي ب ضاتطي ئ لبل ا
الجدول 3
يبي الوسط الحساب واالنحراف المعيارت ومتوسط الفروق وقيمة ت المحسوبة وداللة
الفروق بي االختباري الببل والبعدت للمجموعة الضابطة
المتغيرات

وحدة
البياس

س

ع

إدراك

درجة

1،04
5

0،04
5

س
1،50
9،355

5

3،45
1

0،01
2

5،99
0

4،31

ع

سف

عف

ت
المحسوبة

ت
الجدولية

داللة
الفروق

الببل

معنوت

ألبعدت
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توايق
ركت

الزم /ثا

01،045

0،451

توايق
دوائر

الزم /
ثا

41،45
1

0،399

9،451

0،111

0،955

1،121

9،455

42،35
5

0،135

0،955

1،121

9،455

معنوت
معنوت

عند درجة حرية

5

أ.د .نبيل محمود شاكر
م.م .محمد زامل عبد الكريم

وتحت مستوى داللة 1015

يبرري الجرردول  3األوسرراط الحسررابية واالنحرايررات المعياريررة ومتوسررط الفررروق
والخطأ المعيارت للفروق وقيمة ت المحسوبة وقيمة ت الجدوليرة وداللرة الفرروق ير
االختباري الببلر والبعردت للمجموعرة الضرابطة ير اختبرار اإلدراك واختبرارات التوايرق
الحركرر إا نجررد أ الوسررط الحسرراب الختبررار اإلدراك يرر االختبررار الببلرر كررا ببيمررة
 1،045وبررانحراف معيررارت قرردر  0،045ي ر حرري نجررد أ الوسررط الحسرراب ي ر
االختبررار ألبعرردت كررا ببيمررة  9،355وبررانحراف معيررارت مبرردار  1،505ير حرري
ظهررر متوسررط الفررروق ببيمررة  3،451وعنررد حسررا قيمررة ت المحسرروبة نجرردها ببيمررة
 5،990ولما كانت قيمة ت الجدولية تسراوت  4،31وعنرد درجرة حريرة  5وهر
أقل م قيمة ت المحسوبة وهاا معنرا أ الفررق معنروت ولارالح االختبرار البعردت .أمرا
بالنسرربة الختبررارات التوايررق الحركرر يبل ر الوسررط الحسرراب ل ختبررار األول 01،045
وبانحراف معيارت مبدار  0،451ي االختبار الببل ي حي نجد أ الوسط الحساب
ي االختبار ألبعدت كا ببيمة  9،451وبانحراف معيارت مبدار  0،135ير حري
ظهررر متوسررط الفررروق ببيمررة  0،955وعنررد حسررا قيمررة ت المحسرروبة نجرردها ببيمررة
 9،455ولما كانت قيمة ت الجدولية تساوت  4،31وعند درجة حرية  5وه
أقل م قيمة ت المحسوبة وهاا معنا أ الفرق معنوت ولمالحة االختبرار البعردت.أما
االختبار الثان يكرا وسرطو الحسراب ير االختبرار الببلر ببيمرة  41،451وبرانحراف
معيررارت مبرردار  0،399ير حرري نجررد أ الوسررط الحسرراب ير االختبررار البعرردت كررا
ببيمررة  42،355وبررانحراف معيررارت قرردر  0،111ير حرري ظهررر متوسررط الفررروق
ببيمة  0،955وعند حسرا قيمرة ت المحسروبة نجردها ببيمرة  9،455ولمرا كانرت
قيمررة ت الجدوليررة تسرراوت  4،31وعنررد درجررة حريررة  5وه ر أقررل م ر قيمررة ت
المحسوبة وهاا معنا أ الفرق معنوت ولاالح االختبار البعدت .
 4-1-2مااقشي ائاالخ بارئتا بل ب وتلبي ب ترابي :
م خ ل النتائج الساببة الت تم عرضها وتحليلها حس ما مبري ير الجرداول 1
 ، 3 2ظهررر إ هنرراك يروقرراﹰ اات دالل ر ة معنويررة برري االختبررارات الببليررة والبعديررة
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وللمجموعتي التجريبيتي والضابطة ي االختبارات ولاالح االختبارات البعدية .ويعزو
الباحررث سررب هررا الفررروق إلررى تررأثير التمرينررات المسررتخدمة التمررري المكثررف بأسررلو
التعلم الاات – التمري الموزع بأسلو التعلم الاات  -واألسلو االعتيادت المتبرع  ،إا
نجد با ها التمرينات كا لها األثر الفعال ي إحرداث تنميرة اإلدراك والتوايرق الحركر
لدى عينة البحث  ،وم ثم ساعد على إظهار تبدم واضح ي مستوى األداء لدى مجراميع
عينرة البحرث ولكر بنسر مختلفرة  .وهرراا يردل علرى أ التمرينررات المسرتخدمة باألسرالي
الث ثة كا م ئما لمستوى العينة واستيعابها يض ﹰ ع انرو قرد بنر علرى أسرس علميرة
احيحة وقد تم تنفيا بشكل سليم ومنظم ،وهاا ما أكد ظراير–  4114ير أ " مر
الظواهر الطبيعية لعملية التعلم هو البد أ يكرو هنراك تطرورٌ ير الرتعلم مرا دام المردرس
يتبع خطوات األسس السليمة للتعلم والتعليم . 0
كما ويتفق مع دراسة احمد زك يض ﹰ ع نتائج دراسات كل م كاتيل
 Cattleودانيال  Dainelي أ الممارسة المنظمة للنشاطات الرياضية تاثر
ايجابياﹰ ي المستوى الفن  . 4وبهاا تحبق الفرت األول للبحث الات ينف على
وجود يروق اات داللة إحاائية بي االختباري الببل والبعدت ي المجموعة التجريبية
.
األولى الت درست بطريبة التمري المكثف بأسلو التعلم الاات  .وكالك تحبق
الفرت الثان للبحث والات ينف على وجود يروق اات داللة إحاائية بي االختبراري
الببل ر والبعرردت ي ر المجموعررة التجريبيررة الثانيررة الت ر درسررت بطريبررة التمررري المرروزع
بأسلو التعلم الاات  .وتشير النتائج إلى وجود يرروق اات داللرة إحارائية بري االختبرار
الببلرر والبعرردت للمجموعررة الضررابطة وبهرراا تررريت الفرضررية الاررفرية الثالثررة وتببررل
الفرضية البديلة .
 2-4ع ن ائاالخ برئتا ( )Fجاب ل( )L.S.Dلمجرامب ب رث ف حر بارئترا ب تررا
ئ لبل ا مااقشئ ا:
 1-2-4ع ن ائاالخ بارئتا بل لمجامب ب ث ف ح بارئتا ب ترا :
الجدول 2
 - 0ألكاظمي  ،ظافر هاشم إسماعيل  .األسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل
الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس  .أطروحة دكتوراه  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد ،
 ، 2112ص .012
 - 2الصميدعي  ،لؤي غانم ( وآخرون )  .تأثير برنامج مقترح باستخدام وسائل مبتكرة في تطوير دقة
األداء لمهارة استقبال اإلرسال في الكرة الطائرة  .مجلة التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية
الرياضية  ، 2111 ،ص . 3
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يبي مجموع ومتوسط المربعات بي وداخل المجموعات وقيمة ف المحسوبة
وداللة الفروق بي المجوعات الث ث ي االختبار ألبعدت
وحدة
البياس
درجة
الزم /ثا

االختبار
الثالث
الدوائر

الزم /ثا

مجموع
المربعات

االختبار
الثان
الركت

ف
الجدولية

اإلدراك

بي
المجموعات
داخل
المجموعات
بي
المجموعات
داخل
المجموعات
بي
المجموعات
داخل
المجموعات

45،11
1
41،14
5
09،55
1
41،95
5
22،33
3
14،14
5

4

04،511

المحسوبة
04،545

40

1،994

4

9،355

40

1،992

4

44،015

40

4،994

9،230

5،233

معنوت

3،25

المتغيرات

مادر
التباي

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ف

داللة
الفروق

معنوت

معنوت

عند درجة حرية  4 ،40وتحت مستوى داللة 1015
عنرررد م حظرررة الجررردول  2الرررات يبررري مجمررروع المربعرررات ومتوسرررطاتها بررري
المجموعررات وداخلهررا وقيمررة ف المحسرروبة وقيمررة ف الجدوليررة وداللررة الفرررق برري
المجمرروعتي التجررريبيتي والضررابطة ي ر االختبررار البعرردت الختبررار اإلدراك واختبررارات
التوايررررق الحركرررر نجررررد أ مجمرررروع مر بعررررات االنحرايررررات برررري المجموعررررات كررررا
ببيمرررة  45،11وداخرررل المجموعرررات ببيمرررة  41،145يررر حررري متوسرررط مربعرررات
االنحرايات بي المجموعات ببيمة  04،511وداخل المجموعات ببيمة  1،994ي
اختبار اإلدراك وعند حسا قيمة ف المحسوبة بي المجموعات ظهرت ببيمرة
 04،545ولمررا كانررت قيمررة ف الجدوليررة تسرراوت  3،25وه ر اقررل م ر قيمررة ف
المحسررروبة وعنرررد درجرررة حريرررة  40وهررراا معنرررا أ الفررررق معنررروت بررري مجموعرررات
البحث.أما ي اختبارات التوايق الحرك يبل مجموع مربعات االنحرايات بري المجراميع
ي االختبار األول ببيمة  09،551وداخل المجراميع ببيمرة  41،955ير حري بلر
متوسط مربع االنحرايات بي المجاميع ببيمة  9،355وداخل المجاميع ببيمة 1،992
وعند حسا قيمة ف المحسوبة بي مجاميع البحرث الرث ث ظهررت ببيمرة 9،230
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ولما كانت قيمة ف الجدولية تساوت  3،25وهر اقرل مر قيمرة ف الجدوليرة وعنرد
درجة حرية  4، 40يهاا معنا أ الفرق معنوت بي مجموعات البحث.
ويررررر االختبرررررار الثررررران بلررررر مجمررررروع مربعرررررات االنحرايرررررات بررررري المجموعرررررات
ببيمررة  22،333وداخررل المجموعررات ببيمررة  14،145ي ر حرري بل ر متوسررط مربررع
االنحرايات بري المجموعرات ببيمرة  44،015وداخرل المجموعرات ببيمرة 4،994
وعند حسا قيمة ف المحسوبة بي مجموعات البحث الث ث ظهرت ببيمرة 5،322
ولما كانت قيمة ف الجدولية تساوت  3،25وه اقل م قيمرة ف الجدوليرة وعنرد
درجررة حريررة  4، 40وهرراا معنررا أ الفرررق معنرروت برري مجموعررات البحررث .ولغرررت
تعرررف حبيبررة الفررروق برري المجرراميع الررث ث وأيضررلها ي ر االختبررارات البعديررة الختبررار
اإلدراك واختبارات التوايق الحركر أجررت اختبرار اقرل يررق معنروت  L.S.Dبري تلرك
المجموعات وكما مبي ي الجداول 5و. 5،1
الجدول 5
يبي يرق األوساط وقيمة اقل يرق معنوت  L.S.Dبي المجاميع الث ث
الختبار اإلدراك
الفرق بي أوساط
قيمة L.S.D
الداللة
المجاميع
المجاميع
معنوت
*0،451-
م-0م4
معنوت
0،131
*0،451
م-0م3
معنوت
*4،511
م-4م3
* معنوت عند مستوى داللة  1015ودرجة حرية 40

الجدول 1
يبي يرق األوساط وقيمة اقل يرق معنوت  L.S.Dبي المجاميع ي اختبار
توايق الركت
الفرق بي أوساط
قيمةL.S.D
داللة لفروق
المجاميع
المجاميع
معنوت
* 0،955
م-0م4
0،131
عشوائ
1،111
م-0م3
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*0،955-
م-4م3
* معنوت عند مستوى داللة  1015ودرجة حرية 40

معنوت

الجدول 5
يبي يرق األوساط وقيمة اقل يرق معنوت  L.S.Dبي المجاميع ي اختبار
توايق الدوائر
الفرق بي أوساط
قيمة L.S.D
داللة الفروق
المجاميع
المجاميع
معنوت
* 4،551
م-0م4
عشوائ
0،595
 1،451م-0م3
معنوت
*3،111م-4م3
* معنوت عند مستوى داللة  1015ودرجة حرية 40
عند الرجوع إلى الجداول  5،1،5الت تبي اقل يرق معنوت  L.S.Dالختبرار
اإلدراك واختبررارات التوايررق الحركرر يجننررا نجررد أ هنرراك تباينررا برري مجرروعت البحررث
التجريبيتي والمجموعة الضابطة ي مبدار التطور الحاال ي االختبار ألبعدت ولاالح
المجموعة التجريبية الثانيرة تليهرا المجموعرة التجريبيرة األولرى ثرم ترأت بعردها المجموعرة
الثالثة الضابطة .ويعزو الباحث سب الك إلى أ أسلو التمري الموزع كا يعاال مع
هاا النوع م العينات كالك وجود يترات راحة مناسبة بي التمرينات وكانت تتناس مع
البابليات البدنية والعبلية للعينة وكالك التدرج ي التمرينات م السهل إلى الارع وجرو
المرح والسرور الات كا يتخلل الوحدات التعليمية وخاواا ي أثناء يترات الراحة .
 2-2-2مناقشة النتائج:
ي ضوء النتائج الخااة باختبار تحليل التباي الموضحة ي الجدول  2ونتائج
اختبار اقل يرق معنوت  L.S.Dالموضحة ي الجداول  5،1،5تشير إلى وجرود يرروق
دالرررة إحارررائيا يررر االختبرررار البعررردت لرررإلدراك واختبرررارات التوايرررق الحركررر ولارررالح
المجموعة التجريبيرة الثانيرة التر تطرورت ويرق أسرلو التمرري المروزع بأسرلو الرتعلم
الرراات تليهررا المجموعررة التجريبيررة األولررى الت ر تطررورت ويررق أسررلو التمررري المكثررف
بأسلو التعلم الاات ثم المجموعة الضرابطة التر تطرورت ويرق المرنهج المتبرع  .ويعرزو
الباحث سب الك إلى أ ك المجموعتي تعلمت ويق التمرينات المعدة مر قبرل الباحرث
إا أ االنتظام بالتدري أو التعلم يمك أ يرادت إلرى نترائج إيجابيرة واحردث تغيررات ير
العملية التعليمية وهاا يعن أ التمرينات ه الت أدت إلى هاا التطور  .يض " عر أ
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األسلو الموزع هو أسلو م ئم للتعلم إا انو يوير المزيد م وقت الراحة والات يمك
أ تسمح للمتعلم باستعادة الشفاء وتكرار المهرارة مررة ثانيرة علرى أترم وجرو دو الشرعور
بالتع واإلرهاق وقد أشير إلى " أ يترة الراحة تاثر ي عمليات االستشفاء سواء كانت
بي تدري وأخر أو بري تكررارات التردري الواحرد كمرا أنهرا تختلرف لردى المبتردئي عر
المتبدمي "  0وكالك يعود السب لهاا التباي المعنوت إلى توزيع أوقرات العمرل والراحرة
بي تمري وأخر وكرالك أ خرا بنظرر االعتبرار الموازنرة ير التنظريم المبررمج علرى أسراس
وقت التمري للمهارة والوقرت المناسر للراحرة وهراا مرا أكرد شرمث" إ توزيرع التمرري
ربما يكو متغايرا آو مختلفا بي مهارتي منفالتي ي لعبة واحردة أو عردة العرا وكرل
مهارة تحتاج إلى توزيع وتنظيم جدوليو التماري بم يت ءم وايغة أدائها بما يكو مختلفا
أو مت ئما مع مهارات أخرى"  4كما أ أوقات الراحة أعطت التلمياات الفراة للحروار
بخاوف كيفية األداء الاحيح مما وير جوا مر التنرايس والرجبرة ير األداء الارحيح
خ ل الوحدة التعليمية نفسها دو التأخر ير تارحيح األداء بعرد انتهراء الوحردة التعليميرة
.أمررا المجموعررة التجريبيررة األولررى الت ر اعتمرردت التمررري المكثررف يبررد كانررت نتائجهررا
بالمرتبة الثانية ويعزو الباحث الك إلى أ التمرينات الت استخدمت م قبرل الباحرث قرد
أثرت بشكل ملحوظ ي العملية التعليمية وهاا يتطابق مع توزيع أسلو التمري المكثف
الررات سرراعد علررى تطررور أداء التلميرراات م ر خ ر ل زيررادة عرردد التكرررارات خ ر ل الوحرردة
التعليمية الواحدة وم أجل اتخاا التمري مكانو ي تعلم المهارة البد م أجراء محاوالت
تكرارية كثيرة لك يابح لدى المتعلمات تبدم ي تعلم المهارة وإتبانها .
وهرراا مررا أكررد شررمث" انررو م ر المفررروت علررى المدرسرري أو المرردربي تنضرريج
المتعلمي علرى أداء اكبرر عردد ممكر مر محراوالت التمرري قردر المسرتطاع" . 3أمرا مر
ناحية حاول ها المجموعة على درجات اقل مر المجموعرة اات التمرري المروزع هرو
انشررغال التلميرراات بررأداء اكبررر عرردد م ر التكرررارات ممررا أضررعف عناررر المنايسررة برري
التلمياات وحاول التلميراات علرى قردر اقرل مر تارحيح األخطراء ييمرا بيرنه ممرا أخرر
بعت الشئ م تاحيح أخطاء األداء .أما المجموعة الضابطة يبد أعطت نتائج اقرل مر
المجمرروعتي التجررريبيتي األولررى والثانيررة وهرراا ال يعن ر أ هنرراك ضررعفا ٌ أو أخطرراءا ٌ ي ر
الطريبررة االعتياديررة والررات أعطررى نسرربة جيرردة مر التطررور لكر لعامررل الراحررة وتاررحيح
 0بهاء الدين إبراهيم سالمة :بيولوجية الرياضة واألداء الحركي،ط،0دار الفكر العربي ،
القاهرة،0772،ص23
2
Schmidt ,A-Richard,(1982),op.cit.p.4810
3
Sch midt and wrisber. (2000) Op.cit. 206
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األخطرراء م ر قبررل التلميرراات ااتيررا وييمررا بيررنه الزميلررة تاررحح لزميلتهررا أعطررى تفوقررا
للمجموعتي التجريبيتي وهاا ما حرف عليو الباحث عند تنفيا ألداء التمرينات الت ترم
تطبيبهررا علررى هرراتي المجمرروعتي ممررا أعطررى نسرربة تطررور عاليررة  ،إا ِ أسررالي الررتعلم
باورة عامة تادت إلى اندياع أكثر للمتعلمات وتعط مفهوما عاما ع المهارات المراد
تعلمها يه بالك توضح الهدف الكل م األداء الحرك وهاا يشجع المتعلمة على وضع
اورة حركية ي ااكرتها مما يادت إلى برال أقارى جهرد محاولرة الوارول إلرى األداء
المثال .وهاا ما أكد وجيو محجو بأ " م المهرم أ يكرو األيرراد منرديعي لرتعلم
المهام الحركية لغرت الحاول على أقاى تعلم ،يجاا نظر المتعلم إلى مهامو علرى إنهرا
ليست باات معنى أو جير مفضلة يا التعلم على المهارة سيكو محدودا وإاا كا الردايع
منخفضا ٌ جدا يبد ال يحدث تعلم مطلبا إا ال يكو األيرراد مرديوعي بمرا ييرو الكفايرة للرتعلم
كليا" . 0

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 -0أيضل النتائج حال عليها الباحث م خ ل تطبيق التمري الموزع بأسلو التعلم
ا لاات الات طبق على المجموعة التجريبية الثانية يليو التمري المكثف بأسلو التعلم
الاات الات طبق على المجموعة التجريبية األولى ثم األسلو االعتيادت الات تم تطبيبو
على المجموعة الضابطة.
 -4أ توظيف التمري المكثف والموزع بأسلو التعلم الاات اثر ي إكسا التلمياات
مهارات وعادات التعلم المستمر لمواالة تعلمه الاات بنفسه .
 -3تنوع التمرينات المستخدمة ي البحث اثر ي دايعية التلمياات نحو التعلم.
 -2استخدام التمرينات م السهل إلى الاع وم البسيط إلى المرك ساهم ي ايجابية
التعلم بشكل واضح .
 -5كا لتكرار التمرينات تأثيرا كبيرا ي تثبيت التعلم .
0

وجيو محجو ؛ التعلم والتعليم والبرامج الحركية ،ط :0عما  ،دار الفكر، 4114 ،ف.022
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 2-5التوصيات:
 -0استخدام التمرينات الموزعة والمكثفة بأسلو التعلم الاات ي تنمية افات بدنية
أخرى.
 -4استخدام التمرينات الموزعة والمكثفة بأسلو التعلم الاات ي تعلم مهارات والعا
رياضية أخرى
 -3استخدام التمرينات الموزعة والمكثفة بأسلو التعلم الاات ي تعلم مهارات وافات
بدنية مع عينات مختلفة.
 -2استخدام أسالي أخرى ي تنمية مهارات وافات مختلفة مع بطيئ التعلم.
 -5أشراك معلم ومعلمات التربية الرياضية ي دورات تطويرية لزيادة معريتهم حول
كيفية استخدام األسالي الحديثة ي تعليم بطيئ التعلم.
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