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ملخص البحث
مشكلة البحث
يعد البصر من اهم المدخالت الحسية للنمو الحركي  ،فالطفل الكفيف يولدد فدي
فراغ تبدو فيه االصوات واألحاسيس اللمسية عشوائية بددو هدد، ،ﺈذ يعدايي الكفيدف
مددن فددعف اللكامددل الحددس  -حركددي بددين المدددخالت الحسددية المتللفددة السددل ابات
الحركية وهذا يلطلب االسراع في تنمية وتطوير تلك المدخالت لما لها من تأثير كبيدر
في تحديد حركات الكفيف سواء كايت حركات تددى بعالدالت كبيدرو او ىةي،دة  ،كمدا
ي ب االسراع في تطوير االجهزو الحسدية االخدر كالسدما واللمدس وذلدك لللعدوي
عن ف،دا حاسة البصر اللي تعد اهم مدخل حسي للنمو الحركي .
ويظراً لن،ص الدراسات في ال،طر العراةي على حدد علدم الباح دة عدن البراعدة
الحركيددة واللددي هددي يلددا لعمليددة اللكامددل الحددس –حركددي بددين المدددخالت الحسددية
المتللفددة واالسددل ابات الحركيددة لالفدداف المكفددوفين ممددا ىفددا الباح ددة الجددراء ىراسددة
علميددة تسدداهم فددي سددد ولددو ب ددزء صددإير مددن الددن،ص و بددرا اهميددة اللربيددة الحركيددة
باعلبارهددا افالددل االسدداليب اللعليميددة فددي مرحلددة الطفولددة كويهددا تددزوىهم بتبددرات
حركية تعمل على تددعيم الحركدة وتطويرهدا وتتالدب ع،دوف وابددف االلفداف وتسدهم
في تنمية العالالت الكبيرو والدةي،ة الملم لة بالبراعة الحركية لالفداف المكفدوفين فدي
المرحلة االبلدائية .وهد ،البحث الى :
 .1اللعر ،على تأثير بريدام باللربيدة الحركيدة فدي تنميدة البراعدة الحركيدة اللفداف
(فعا ،البصر – الكف اللام ) في المرحلة االبلدائية

 .2اللعددر ،علددى افالددل ف(ددة مددن (فددعا ،البصددر – الكددف اللددام )فددي تنميددة البراعددة
الحركية
وتدم اسدلتدام المدنه الل ريبدي لمالئملدده لطبيعدة البحدث وتكويدت عيندة البحددث
مدددن ( )11الفددداف وبواةدددا ( )5الفددداف فدددعا ،البصدددر و( )5الفددداف كدددف تدددام ،وتدددم
اسلتدام اخلبارات لعناصر البراعة الحركية لاللفاف المكفوفين كداىاو للبحدث ولدملت
(ال ري السريا لمسافة 1..5م  ،الوةو ،على ال،ددم المفالدلة علدى عارفدة اللدوا
 11ثدددا للدرجدددة ال،صدددو ،المشدددي لالمدددام (كعدددب ضمشدددو)على عارفدددة اللدددوا
خطدوات للدرجددة ال،صدو )،الوثددب العددري
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باليدين معا من مسدافة  1.5م تسد ل المحداوالت الصدحيحة ،لمدس مسدطرو موفدوعه
على الحائو امام الللميذ باليد المفالدلة ()7محداوالت ،وفدا العمدالت المعدييدة ىاخدل
صندوق مفلوح باليد المفاللة ()22ةطعدة ()15ثدا  ،وتدم اسدلتدام (الوسدو الحسدابي ،
وااليحرا ،المعياري ،والوسيو ،واخلبار (ت) لعينلدين مدرتبطلين ملسداويلين بالعددى،
واخلبار (ت) لعينلين غير مرتبطلين ملساويلين بالعدى) كوسدائل احصدائية ،وتوصدلت
الدراسة الى االسلنلاجات االتية :
 .1بريام اللربية الحركية ذو تاثير اي ابي وفعاف ةي تنمية عناصر البراعدة الحركيدة
لد فعا ،البصر والكف اللام في المرحلة االبلدائية .
 .2تفدوق فددعا ،البصدر علددى الكدف اللددام فددي االخلبدار البعدددي فدي بعد
البراعة الحركية (ال ري ،الوثب العري

عناصددر

،لمس المسدطرو ،وفدا العمدالت ىاخدل

الصندوق).
 ..تسدداوي مسددلو فددعا ،البصددر و الكددف اللددام فددي االخلبددار البعدددي فددي بع د
عناصددر البراعددة الحركيددة (اللددوا
الكرات على بعد 1.5م ).

ال ابددت والملحددر  -الوثددب لالعلددى ،اسددل،باف

The impact of the program of education in the development of motor
dexterity motor with blind children at the primary level
A . M . Dr. birivan Abdullah Al- Mufti
College of Physical Education - University of Salahaddin
Abstract
Research problem
The sight of the most important sensory input for the growth of the
motor , a child blind person born in a vacuum looks the sounds and
sensations touch random without a goal , as it suffers the blind than twice
the integration sense - dynamic between sensory inputs of different
responses to the motor and this requires expediting the development of
these inputs because of their effect large movements in determining
whether the blind lead the movements big muscles or acculatry, as it
should speed up the development of sensory organs and other hearing
touch in order to compensate for the loss of the sense of sight , which is
the main entrance to the growth of sensory motor .
And for the lack of studies in the country of Iraq to the knowledge
of the researcher for dexterity and motor , which is a result of the
integration process sense - dynamic between sensory input various motor
responses for blind children , prompting the researcher to conduct a
scientific study contribute to filling even a small part of the shortfall and
to highlight the importance of education kinetic as the best tactics
educational childhood as providing them with the expertise of kinetic
movement is working to strengthen and develop the minds and addresses
Begin children and contribute to the development of large muscle and
fine motor of excellence for blind children at the elementary level . and
target your search :

1. identify the impact of education program in the development of motor
dexterity kinetic kids ( visually impaired - full stop ) at the elementary
level
2. Identify the best class of ( visually impaired - full stop ) in the
development of motor dexterity
It was the use of the experimental method for suitability to the
nature of the research and sample consisted of 10 children, and by (5)
children, visually impaired and (5 ) kids palm Tam , was the use of tests
for elements of dexterity motor for blind children as a tool for research
and included ( brisk walking for a distance of 13.5 m , stand on foot
favorite on the balance beam 10 tha's degree maximum , walk forward
(heel / comb) on the balance beam (6 steps to the degree of the
maximum) , jump broad stability to the nearest cm, receiving the ball
hands together from a distance of 1.5 m recorded attempts correct , touch
the ruler subject to Wall in front of the student hand- favorites ( 7)
attempts , put coins into an open box by hand favorites ( 24) piece (15)
second , was used ( mean , standard deviation , and the mediator , and the
t-test for two samples linked equal number , and test (t) for two samples
Gurmertbttin equal number) as a means of statistical , and the study found
the following conclusions :
1. Education Program motor with a positive impact and effective
development of valuable elements of motor dexterity with the visually
impaired and the full stop at the elementary level .
2. outweigh the visually impaired on the full stop at the post-test in
some elements of the motor dexterity ( Streaming , broad jump ,
touch the ruler , put coins into the box ) .
3. equal to the level of the visually impaired and the full stop at the posttest in some elements of the motor dexterity ( balance of fixed and
mobile - jump the highest , receiving the balls is 1.5 m) .

الباب االول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة وأهمية البحث:
تعد اللربية الحركية ات اه جديد في بدرام اللربيدة الريافدية فهدي تعندي الدلعلم
عن لريق الحركة ،فالحركة هنا التعني م موعة مدن الحركدات البدييدة الصدماء ايمدا
هي حركة مبنية اي تلميدز بدالفهم واالخليدار والحسدا واللوجيده واوصدالح واوت،دا
فهي الحركة اللدي ت مدا فدي ثناياهدا بدين الع،دل والوجددا وال،ديم مدا البدد (ع مدا ،
) 11،2،12
هامدا فدي
ﱠ
ويشير ( )Daivid Gullahueالى ا اللربيدة الحركيدة تلعدب ىوراﱠ
تزويدد الطفددل بتبدرات حركيددة اللدي تعمددل علددى تددعيم الحركددة وتطويرهدا مددن خددالف
تأسدديس اسددلو فعدداف مددرتبو ارتبالدداﱠ وثي،دداﱠ بحيدداو الفددرى المددلعلم  ،كمددا تعددد اللربيددة
الحركية افالل االساليب اللعليمية اللي تسلهد ،تعليم االفراى وتدريبيهم فدي المراحدل
المتللفة (.)Gullahue,1982, 112
ويعد االفراى المكفوفين من اك ر الف(ات التاصدة احلياجدا الدى ممارسدة النشدال
الحركددي وذلددك يلي ددة لمددا يعددايوه مددن مشدداكل يات ددة عددن ال،صددور فددي حاسددة البصددر
فالال عن ال،صور في اىراكهم للبي(ة حيث اليلوفر لديهم الدوعي الكدافي بالعدالم الدذي
يعيشو فيه بدرجة تمكنهم من اللفاعل فيه واللعامل معه بفعاليدة  ،وتعلبدر الرةيدة مدن
اك ر المدخالت الحسدية اهميدة لعمليدة النمدو الحركدي اللدي مدن الملوةدا ف تلدأثر سدلبا
عندد االلفداف المكفدوفين م،اريدة باألسددوياء  ،فدالحوام السدليمة فدي الطفدل اليمكددن ا
تحل محدل حاسدة البصدر بشدكل تل،دائي فاأللفداف الدذين يعدايو مدن االعاةدة البصدرية
ي ددب ا تلدداح لهددم فددر

الحصددوف علددى ةدددر مك ددف مددن اللحفيددز والددلعلم واللدددريب

حلى تلمكن الحوام االخر لديهم من ف ت،دم لهم ال،ددر الكدافي مدن المعلومدات اللدي
تسددداعدهم علدددى فهدددم عدددالمهم اي ا الطفدددل الكفيدددف عدددن لريدددق اللددددريب المك دددف
والممارسة الملكررو يلعلم ويطور مهارو اللمييز الدةيق بين المعلومات المتللفدة اللدي
يكلسبها عن لريق الحوام ،لذا فدا ةيدام الطفدل المكفدو ،بدأي حركدة تلطلدب محفدز

حسددي وتمددام الحركددة واللكامددل الحددس الحركددي بددين المدددخالت الحسددية المتللفددة
وا السل ابات الحركية خاصدة فدي السدنوات االولدى مدن العمدر ،لدذا فمدن الالدروري
تنمية تلك المدخالت ما تطوير ةدرات باةي االجهدزو الحسدية االخدر للمسداعدو فدي
اللعوي

عن ف،دا حاسة البصر وتشير البراعة الحركية الى يمو وتطدور المهدارات

الحركيددددة الكبددددر والمهددددارات الحركيددددة الدةي،ددددة ( )Ailkins,1981,2اي تنميددددة
العالالت الكبيرو والصإيرو عند اىاء اي مهارو حركية .
ولزياىو اهمية الحركة للطفل الكفيف البدد ا تلكداثف ال هدوى فدي ت،دديم افالدل
البرام الحركية اللربويدة المسداعدو فدي تكدوين خريطدة معرفيدة وحركيدة واالسدلعاية
بالحوام الملب،ية في توجيه الكفيف للحسنه الوجهة الصحيحة اثناء الحركة .
ومن هنا اسلمدت هذه الدراسة اهميلها في كويها محاولة ألعداى بريام خا
باللربيددة الحركيددة يهددد ،الددى تنميددة البراعددة الحركيددة والملم لددة بلنميددة المهددارات
الحركية الكبر والدةي،ة لالفاف المكفوفين في المرحلة االبلدائية .
 2-1مشكلة البحث:
يعد البصر من اهم المدخالت الحسية للنمو الحركي  ،فالطفل الكفيف يولدد فدي
فراغ تبدو فيه االصوات واألحاسيس اللمسية عشوائية بددو هدد، ،ﺈذ يعدايي الكفيدف
مددن فددعف اللكامددل الحددس  -حركددي بددين المدددخالت الحسددية المتللفددة السددل ابات
الحركية وهذا يلطلب االسراع في تنمية وتطوير تلك المدخالت لما لها من تأثير كبيدر
في تحديد حركات الكفيف سواء كايت حركات تددى بعالدالت كبيدرو او ىةي،دة  ،كمدا
ي ب االسراع في تطوير االجهزو الحسدية االخدر كالسدما واللمدس وذلدك لللعدوي
عن ف،دا حاسة البصر اللي تعد اهم مدخل حسي للنمو الحركي .
ويظرا لن،ص الدراسات في ال،طر العراةي على حدد علدم الباح دة عدن البراعدة
ﱠ
الحركيددة واللددي هددي يلددا لعمليددة اللكامددل الحددس –حركددي بددين المدددخالت الحسددية
المتللفددة واالسددل ابات الحركيددة لالفدداف المكفددوفين ممددا ىفددا الباح ددة الجددراء ىراسددة
علميددة تسدداهم فددي سددد ولددو ب ددزء صددإير مددن الددن،ص و بددرا اهميددة اللربيددة الحركيددة
باعلبارهددا افالددل االسدداليب اللعليميددة فددي مرحلددة الطفولددة كويهددا تددزوىهم بتبددرات

حركية تعمل على تددعيم الحركدة وتطويرهدا وتتالدب ع،دوف وابددف االلفداف وتسدهم
في تنمية العالالت الكبيرو والدةي،ة الملم لة بالبراعة الحركية لالفداف المكفدوفين فدي
المرحلة االبلدائية .
 3-1هدفا البحث:
-1اللعر ،علدى تدأثير بريدام باللربيدة الحركيدة فدي تنميدة البراعدة الحركيدة اللفداف
(فعا ،البصر – الكف اللام ) في المرحلة االبلدائية
-2اللعددر ،علددى افالددل ف(ددة مددن (فددعا ،البصددر – الكددف اللددام )فددي تنميددة البراعددة
الحركية
 4 -1فرضا البحث:
 -1توجد فروق ذات ىاللة معنويدة بدين االخلبدارين ال،بلدي والبعددي فدي تنميدة البراعدة
الحركية اللفاف (فعا ،البصر – الكف اللام ) في المرحلة االبلدائية
 -2توجد فروق ذات ىاللة معنوية في االخلبار البعدي في تنمية البراعدة الحركيدة بدين
(فعا ،البصر  -الكف اللام ) في المرحلة االبلدائية.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1الم اف البشري  :الفاف الصف الرابا االبلدائي في معهدد رويداكي للمكفدوفين
في مركز محافظة اربيل – العراق
 2-5-1الم اف الزمايي 2 :ض11ض 211.لإاية 15ض12ض211.
 .-5-1الم دداف المكددايي  :السدداحة الريافددية لمعهددد رويدداكي للمكفددوفين فددي مركددز
محافظة اربيل – العراق .
 6-1تحديد المصطلحات:
 1-6-1اللربية الحركية:
عرفلهدا( المفلدي  )2111،بأيده اسدلو فدي م داف اللربيدة الريافدية ةدائم علدى
فكرو الل ربة للمهمة الحركية باالعلماى على ﺈمكاييات الطفل المتللفة وباللدالي تنميلده
واجلماعيا وايفعالياﱠ وحركيا)( .المفلي )11 ،2111،
ﱠ
تنمية لاملة (ع،لياﱠ

 2-6-1البراعة الحركية:
عرفهدددا ( )Alkins,1981بأيهدددا  :يمدددو وتطدددور المهدددارات الحركيدددة الكبدددر
والمهارات الحركية الدةي،ة )Alkins,1981, 2( .
 3-6-1المكفوفين:
عرفهددا (ابددو العددال  : )1112،هددو كددل مددن لددم يسددلطيا ا يددلعلم مددن الكلددب
والوسائل والطرق البصرية اللدي تسدلتدم مدا العداىيين مدن يفدس عمدره بحيدث يحلدا
الى لرق وفىوات تعليمية خاصدة  ،وهدم اول(دك الدذين يصدابو ب،صدور بصدري حداى
مما ي علهم يعلمدو على ال،راءو بطري،ة برايل (ابو العال )126 ،1112 ،
 4-6-1ضعاف البصر:
عرفها (المطر  )2115،بايهم االلتا

الذين لديهم ب،ايدا ابصدار مدن ال،دراءو

والكلابددة بددالتو العدداىي مددا مراعدداو تكبيددر ح مدده ،والددذين تكددو ةددوو ابصددارهم بعددد
اجراء اللصحيحات مابين (6ض)61و (6ض)21ت،ريبا وذلك في العدين االفالدل ( .المطدر
)15، ،2115،
 5-6-1المكفوفين كليا:
عرفهددا (المطددر  )2115،هددم االلددتا

الددذين التسددم ةدددرتهم البصددرية اال

باسلتدام الطدرق السدمعية واللمسدية ولري،دة برايدل فدي العمليدة اللعليميدة ،وال تلعدد
ةددوو ابصددارهم (6ض )61فددي العددين االفالددل ،او م دداف ابصددارهم ()21ىرجددة او اةددل
،وذلك بعد اسلتدام المعينات والمصححات البصرية كالنظدارات او العدسدات المكبدرو
( .المطر )125 ،2115،
-2االطار النظري والدراسات السابقة:
 1-2االطار النظري:
 1-1-2مفهوم التربية الحركية وأهميتها:
يعبددر مصددطل اللربيددة الحركيددة عددن يظددام تربددوي يعلمددد بشددكل اساسددي علددى
االمكاييدات الددنفس – حركيددة الطبيعددة الملاحدة لددد الطفددل (التددولي وراتددب ،111، ،
.)21

وتعددد الحركدددة فددي يظدددر العديدددد مددن اللربدددويين ألالطري،ددة الم لدددى واألسدددلو
االفالددل للشدد يا وىفددا الل ربددة الفرىيددة  ،وتعالدديد الطددرق لدداىاء الحركددي وحددل
المشددكالت الحركيددة بمددا يلناسددب مددا ال،دددرات واومكاييددات واالسددلعداىات الفرىيددة
لالفاف )Gullahue,1982, 112(.
وفلار كل من (السرهيد وع ما )1111،الدى ا اللربيدة الحركيدة عبدارو عدن
اسددلو تربددوي هدداى، ،يددلم عددن لريددق االسددلعاية بالحركددة كمددا ايهددا تهددد ،فددي يفددس
الوةت الى تعلدم الحركدة  ،فالحركدة هدي ألموفدوع الدلعلم ألواللياةدة البدييدة والحركيدة
والع،ليددة والوجداييددة هددي هددد ،هددذا النددوع مددن الددلعلم والددذي يددلم عددن لريددق اسددل ارو
وتحدي ةدرات الطفل المعرفية(السرهيد وع ما )1 ،1111،
وا من اهمية اللربيدة الحركيدة هدو تح،يدق الكفداءو الحركيدة ﺈذ ا تلدك الكفداءو
هي محصلة لعوامل اساسية هي (السرعة ،اللوافق،الرلاةة ،ال،وو  ،اللدوا

) ،فالدال

عن ايها تساعد في اكلسا المعار ،والتبرات اللي تفيد جوايب النمدو االخدر ،كمدا
ايهدا تنمدي ةدددرو الطفدل فدي ت،ددويم يشداله وعملدده وتسداعده علدى تنميددة عالمده المكددايي
والزمايي مما يلي له فر

اللحر في بي(له بحرية  (.ع ما )21 ، 11،2،

 2-1-2مفهوم البراعة الحركية للمكفوفين:
تعددد البراعددة الحركيددة مصددطلحا يشددير الددى يمددو وتطددور المهددارات الحركيددة
الكبر والمهارات الحركية الدةي،ة ( ،)Alkins,1981.2فالمهارات الحركية الكبيدرو
تلطلب اسلتدام العالدالت الكبيدرو فدي ال سدم وبتاصدة عالدالت ال دذع والعالدالت
اللي تربو االلرا ،بال ذع ،امدا المهدارات الحركيدة الدةي،دة فهدي تلميدز بدةدة معال دة
االلددياء باسددلتدام اليدددين ببراعددة ولددذلك فهددي تلطلددب بددذف م هددوى بددديي اةددل م،اريددة
بالمهارات الكبيرو وك يرا ماتعلمد على اللوافق العصبي العاللي بدين اليددين والعيندين
(.الن،يب)75 ،1111 ،
ول،د الارت يلائ العديد من الدراسات الى ا االلفاف المعاةين بصريا اىائهدم
الحركي اةل تطوراﱠ من مهارتهم الحركية الدةي،ة  ،كمدا ايده توجدد عالةدة بدين اللطدور
الحركدددي والتبدددرات الحركيدددة واالىرا فدددي مرحلدددة النمدددو  ،وا مفهدددوم الع دددز او

فددعف ال،دددرو الحسددية االىراكيددة الحركيددة مددرتبو مددا كددف  ،فالددال عددن ا االلفدداف
المكفددوفين لددديهم تددأخر حركددي بشددكل واسددا ويعددوى السددبب الددى ةلددة التبددرو المكلسددبة
والنات ة عن اللفاعالت الحركية الكلية ما البي(ة المحيطة( .يسلم ).1-.6 ،2117 ،
 3-1-2مفهوم المكفوف والخصائص الحركية له:
الكفيددف هددو مصددطل يسددلتدم لاللددارو الددى الددذين اليلمكنددو مددن الرةيددة او
يمكددنهم فددي افالددل الحدداالت اللمييددز بددين الالددوء والظددالم ولكددنهم اليسددلطيعو تحديددد
ات اه الالوء  ،واجلماعيا ي،صد بالطفدل الكفيدف هدو الطفدل محددوى اللفاعدل مدا البي(دة
وبأيه اليسلطيا رةية اللعبيرات الوجهية لاباء والمعلمين واألةرا ،وباللدالي اليمكنده
اكلسا يموذ مناسب للسلو االجلمداعي مدن خدالف المحاكداو والل،ليدد  ،وفدي بعد
االحيا يكو غيدر مددر لوجدوى االخدرين مدالم يحددثوا اصدواتاﱠ تددف علدى ذلدك وهدم
لديهم لعور بأيهم غير م،بولين اجلماعيا ()Reynolds&Mann,1987,192
كمدددا ا الكفيدددف اليسدددلطيا الدددلعلم اال فدددي فصدددوف خاصدددة بدددالمكفوفين تسدددمى
بفصوف برايل كما يعلمد في تعلمه على الوسائل واألىوات الحسدية مدن غيدر البصدرية
م ل االساليب واألىوات اللمسية والسمعية ( .عبد الحميد )1، ،1115،
ويلميددز المكفددو ،ب،صددور فددي المهددارات الحركيددة وايدده يسددلتدم فددي تن،لدده مددن
مكا الدى اخدر جميدا مراحدل حواسده ماعددا حاسدة البصدر  ،وتدزىاى لديده المشدكالت
الحركيددة وال،صددور الحركددي كلمددا اتسددا يطدداق بي(لدده او ا ىاىت تع،يدددﴽ ،كددا ايدده ي،ددوم
بأيشطة جسمية يمطية غير هاىفة كحركات االلرا ،والراسي او فدر العيندين وذلدك
يلي ة عدم توفير فر

ﺈلباع حاجاته االساسية للحركة ( .سيسالم )،1 ،11،،،

 2-2الدراسات السابقة:
 1-2-2دراسة (سالم )2006،
أل تأثير بريام م،لرح للمرينات اللوا

وسهولة اللحر على بع

عناصدر

اللياةة البديية واألىاء الحركي لد اللالميذ المكفوفين أل
هدفت الدراسة الدى اللعدر ،علدى تدأثير بريدام م،لدرح مدن تمريندات اللدوا
وسددهولة اللحددر علددى بع د

عناصددر اللياةددة البدييددة واألىاء الحركددي لددد اللالميددذ

المكفوفين سن ( )21-17سنة بمدينة الرياض في السعوىية  ،وتم اسلتدام المنه لدبه
الل ريبي  ،وتم اخليار العينة ( )21تلميدذﴽ بالطري،دة العمديدة مدن اللالميدذ المسد لين
بمعهددد النددور للمكفددوفين بالريدداض وتددم ت،سددمهم الددى م مددوعلين ملسدداويلين بالعدددى
احداهما ت ريبية واألخر فابطة  ،وتدم تطبيدق البريدام علدى الم موعدة الل ريبيدة
لمدددو ( )،اسددابيا وثددالا مددرات اسددبوعياﱠ بينمددا تمددارم الم موعددة الالددابطة ىروم
اللربيددة البدييددة الل،ليديددة ىو اي تإيددر وتددم اسددلتدام م موعددة مددن االخلبددارات ل،يددام
اللياةة البديية واالىاء الحركي باخلبارات (اخلبدار ال لدوم مدن الرةدوى ثندي الدركبلين
،اخلبددار المرويددة ،اللددوا

ال ابددت والملحر ،الرلدداةة )كددأىوات للبحددث وتوصددلت

الدراسة الى االسلنلاجات االتية -:
 .1وجدددوى فدددروق ىالدددة احصدددائية بدددين كدددل مدددن ال،ياسدددين ال،بلدددي والبعددددي لدددد
الم موعة الل ريبية ولصال ال،يام البعدي .
 .2عدم وجوى فروق بين ال،ياسين ال،بلي والبعدي لد الم موعة الالابطة .
 ..وجوى فروق ىالة احصائيا بين ملوسطات الم موعة الل ريبيدة والالدابطة فدي
ال،ياسات البعدية ولصال الم موعة الل ريبية (.سالم )7،-2116،21 ،
( 2-2-2السيد)1892،
أل العوامددل الحددس -حركيددة المسدداهمة فددي ال،دددرو علددى اللحددر واللوجدده لددد
مكفوفات البصرأل
هدددفت الدراسددة الددى تنميددة العوامددل الحددس حركيددة فددي ال،دددرو علددى اللحددر
واللوجه لد مكفوفدات البصدر ،وتدم اسدلتدام المدنه الل ريبدي ،وبلإدت عيندة البحدث
( ).1لالبددة ةسددمت علددى ( )7لالبددات مددن الصددف االوف و( )12لالبددة مددن الصددف
ال ايي و( )11لالبات من الصف ال الث وهن مكفوفات كدف تدام ،واسدلتدمت الباح دة
اخلبارات الحس حركية (االخلبارات البديية) واخلبارات ال،درو على اللحر واللوجه
كاىاو للبحث  ،واسفرت الدراسة على النلائ االتية:
.1

ال،درو على اللحر واللوجه هي ةدرو واحدو التل زا الى ةدرات لائفية .

 .2وجددوى ةدددرات بدييددة وحددس حركيددة تسددهم فددي تحددر وتوجيدده الكفيددف وهددي
السرعة وال،درو وال لد العاللي للذراعين والرجلين بالنسبة ل،درات اللحدر .
(السيد)61 ،11،2،

الباب الثالث
-3اجراءات البحث الميدانية:
 1-3منهج البحث:
تم اسلتدام المنه الل ريبي لمالئمله لبيعة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينته:
تم اخليار م لما البحث بطري،ة عمدية من تالميذ الصف الرابدا االبلددائي فدي
معهد روياكي للمكفوفين من ف(دة ( )*( )B3-B2والملدراوح اعمدارهم مدابين ()11-1
سنوات  ،للعام الدراسي ( )2112-211.والبالغ عدىهم ( )11تلميدذ او تلميدذه وبواةدا
( )6تلميذ وتلميذه فعا ،البصر من ف(ة ( )B3و( )5تلميذ وتلميدذه كدف تدام مدن ف(دة
( ، )B2اذ تم اسلبعاى تلميذه واحدو من فعا ،البصر الصابلها بعوق حركي .
وبددذا بلإددت عينددة البحددث ( )11تلميددذاﱠ وتلميددذو وبواةددا ( )5تالمددذه فددعا،
البصددر و( )5تالمددذه كددف تددام وتددم ت،سدديم العينددة الددى م مددوعلين ملسدداويين بالعدددى
احداهما فعا ،البصر واألخر كف تام
 3-3تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث :
تم اجراء عملية الل ايس لم موعلي البحث في الملإيدرات ( الطدوف  ،الكللدة ،
العمر) ،فالال عن الملإيرات ذات العالةة بالبحث وكما مبين في ال دوف ( )1

الجدول ()1
(*)  : B2وهي الف(ة االولى من المكفوفين وتعني االبصار المعدوم اي عدم االحسام بالالوء وعدم ال،درو على اللعر ،على لدكل اليدد
الي مسافه وات اه .
 : B3وهي الف(ة ال ال ة من المكفوفين وتعني ا تكو ال،دوو البصدرية 2ض 61الدى 6ض 61وم داف الرةيدة مدابين ()21-5ىرجدة وهددالء
االفراى يدعو بالعا ،البصر( .بطولة والفلالوي)112-2111،111،

يبين المعالم االحصائية للمتغيرات ذات العالقة بالبحث للضعاف البصر والكف التام
وحدة

المتغيرات

القياس

ضعاف البصر
س-

±ع

كف تام
س-

قيمة( ت)
±ع

المحسوبة

العمر

لهر

2.،6. 111.،11 1.62. 111.211

1.12،

الطوف

سم

،.1،5 121.111 2.1.7 126.611

15،،

الكللة

كإم

5.121 27.211 2.167 21.211

1.766

ال دددري 1..5م ذهددددا
وايا

ثا

2.771 17.126 ..162 12..21

1.272

الوةدددددو ،علدددددى ال،ددددددم
المفالددددددددددلة 1علددددددددددى
عارفة اللوا

ىرجة

1.،11

1.227

1.211

1.52،

1.265

 11ثا

الوةددددو ،علددددى مشددددو
ضكعددددددب ال،دددددددم علددددددى

ىرجة

1.111

1.111

1.،11

1.227

1.111

عارفة اللوا
الوثب لالعلى
الوثددددب العددددري

ىرجة
مددددن

ال بات
اسل،باف الكرو باليدين
على بعد 1.5م
لمس المسطرو
وفدددا العمدددالت ىاخدددل
الصندوق المفلوح

سم

1.52،

1.577

1.611

1.52،

1.211

،..25 51.211 ،.1.1 6،.111

1.662

محاوالت

1.،11

1.،.7

1.611

1.،12

1..65

سم

5.611

1.،12

5.111

1.717

1.177

عدى

1.67. 11.211

1.،11

1.،.7

1.112

* معندددوي عندددد يسدددبة خطدددا ( )1.15وامدددام ىرجدددة حريدددة (  ،)،=2-11ةيمدددة (ت)
ال دولية =()2..1
يلبين من ال دوف ( )1ا جميا ةيم (ت) المحسدوبة هدي اصدإر مدن ةيمدة (ت)
ال دوليدة عندد يسددبة خطدا ≤ ( )1.15وامدام ىرجددة حريدة ( )،والبالإدة ( )2..1وهددذا

يشير الى عدم وجوى فروق ذات ىاللة معنوية بيدت تالميدذ م مدوعلي البحدث فدي تلدك
الملإيرات.
 4-3اداة البحث:
تددم االعلمدداى علددى ( م،يددام بددرويكس او رتسددكي للبراعددة الحركيددة ) يظددراﱠ
الحلواء الم،يام على اخلبارات لاملة لمهارات العالالت الكبيرو والمهارات الدةي،دة
ومالئملهددا لللالميددذ المكفددوفين فالددالﱠ عددن تملعهددا بدرجددة صدددق وثبددات عاليددة لدرجددة
تصدددل الدددى (  )1.،1فدددي جميدددا االخلبدددارات الفرعيدددة باسدددل ناء عنصدددري السدددرعة
واللوا

ف،د بلغ معامدل ال بدات لهدا (  )1.،1وةدد تدم عدرض الم،يدام علدى م موعدة

مددن ذوي التبددرو واالخلصددا

فددي م دداف الددلعلم الحركددي ولرائددق اللدددريس  ،وعلددم

يفددس الطفددل وذوي االحلياجددات التاصددة (*) والددذين اةددروا بصددالحية اسددلتدامه وايدده
تح،يق الإرض المرجو ( يسلم  )21-2، ،2117 ،وتشمل االخلبارات على االتية:
 ال ري السريا لمسافة 1..5م .
 الوةو ،على ال،دم المفاللة على عارفة اللوا

 11ثا للدرجة ال،صو .

 المشدددي لالمدددام (كعدددب ضمشدددو)على عارفدددة اللدددوا

( 6خطدددوات للدرجدددة

ال،صو ).
 الوثب العري

من ال بات الةر سم .

 اسل،باف الكرو باليدين معا من مسافة  1.5م تس ل المحاوالت الصحيحة .
 لمس مسطرو موفوعه على الحائو امام الللميذ باليد المفاللة ()7محاوالت .
 وفددا العمددالت المعدييددة ىاخددل صددندوق مفلددوح باليددد المفالددلة ()22ةطعددة
()15ثا.
وكما مبين في الملحق ()1
(*) ف.ى علي الديري
ف.ى عبدهللا المشهدايي
ف.ى ما عبدالهاىي
ف.ى عبد العزيز عبد الم يد
ف.م.ى حسن عبد ربه
ف.م.ى كماف عبد الرحمن
ف.م.ى ايها سيد مصطفى

كلية اللربية الريافية – جامعة اليرمو  -االرى
كلية اللربية الريافية – جامعة بإداى  -العراق
كلية اللربية الريافية – جامعة بابل  -العراق
كلية اللربية الريافية – جامعة الزةا يق  -مصر
كلية اللربية الريافية -جامعة صنعاء  -اليمن
كلية اللربية واالىا –ةسم االحلياجات التاصة– جامعة تبو -السعوىية.
كلية رياض االلفاف–ةسم االحلياجات التاصة– جامعة تبو -السعوىية

 5-3البرنامج التعليمي بالتربية الحركية:
بعد االلدالع المراجدا العلميدة التاصدة بأسدلو اللربيدة الحركيدة ( والسدرهيد
وع ما  ( )1111 ،المفلي  ( )2111 ،الكعبي  ( )2111 ،عبدد الدرحيم ( )211. ،
العليبددي  ( )211، ،سددالم  ( )2116 ،سددعوى  )2111 ،وباالسددلناى عل دى اهدددا ،هددذا
االسددلو فددي تنميددة الطفددل تنميددة لدداملة وتربيددة حواسددة بشددكل جيددد  ،ةامددت الباح ددة
بأعداى بريام باللربية الحركية تهد ،الى تنمية البراعة الحركية االلفاف المكفدوفين
 ،وةد تم عرض البرام الم،لدرح علدى م موعدة مدن ذوي التبدرو واالخلصدا

فدي

م ددداف الدددلعلم الحركدددي ولرائدددق اللددددريس  ،وعلدددم يفدددس الطفدددل وذوي االحلياجدددات
التاصة المشار اليهم سداب،ا والدذين اةدروا بصدالحية اسدلتدامه وايده تح،يدق الإدرض
المرجو بعد اجراء بع

اللعديالت على بع

االلعا  ،وفلدلمل البريدام اللعليمدي

على االتي :
 بلإت عدى الوحدات اللعليميدة ( )12وحددو تعليميدة ولمددو ( ) 6اسدابيا وبواةدا
( )2وحدو تعليمية في االسبوع في يومي (االثندين – االربعداء ) وتالدمن مدن
الوحدو اللعليمية (  ) 21ىةي،ة .
 اللدر من السهل الى الصعب في تنفيذ العا البريام .
 تم تعليم م موعلي البحث فدي يفدس الددرم  ،كمدا تدم تعلديم الوحددات اللعليميدة
من ةبل معلمة الصف (*).
 اللدريب المك ف على حاسلي السما واللمس كلعدوي

عدن حاسدة البصدر فدي

تنفيذ االلعا
والملحق ( )2يبين يموذ لوحدو تعليمة لبرام اللربية الحركية لالفاف المكفوفين .
 6-3تجربة البحث الرئيسة:
 -1تم تنفيذ ال،يام ال،بلي باسدلتدام م،يدام البراعدة الحركيدة علدى تالمدذه م مدوعلي
البحث في يومي السبت واالحد المواف،ين (  .-2ض  11ض)211.

(*) ست هاويرعبد ال،اىر  ،معهد اعداى المعلمات – اربيل

 -2تم تنفيذ وحددات البريدام والمسدلإرق (  )16وحددو تعليميدة فدي (  )،اسدابيا مدن
يوم االثنين الموافق (  2ض  11ض  )211.ولإاية يوم االربعاء الموافدق( 11ض 12
ض)211.
 -.تددم تنفيددذ ال،يددام البعدددي علددى تالمددذه م مددوعلي البحددث فددي يددوم السددبت واالحددد
المواف،ين (  15-12ض  12ض )211.
 7-3الوسائل اإلحصائية:
 الوسو الحسابي االيحرا ،المعياري الوسيو اخلبار ( )tلعينلين مرتبطلين ملساويلين بالعدى اخلبار ( )tلعينلين غير مرتبطلين ملساويلين بالعدىوتمت معال ة البيايات احصائيا باسلتدام الحزمة االحصائية ( )SPSS

الباب الرابع
 -4عرض ومناقشة النتائج:
 1-4عرض النتائج:
 1-1-2عددرض يلددائ الم،اريددة بددين االخلبددارين ال،بلددي والبعدددي فددي تنميددة المهددارات
الحركيدددة االساسدددية اللفددداف (فدددعا ،السدددما -الكدددف اللدددام) وكمدددا مبدددين فدددي
ال دوال ( )2و (.).

الجدول ( )2
داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في تنمية البراعة الحركية لضعاف البصر
ت
1

المتغيرات
ال ددددددري 1..5م ذهددددددا
وايا

وحدة

االختبار القبلي

االختبار البعدي

قيمة (ت)

القياس

±ع

س-

±ع

المحسوبة

1.111

2.222

*6.122

ثا

س-

..162 12..21

الوةدددددددو ،علدددددددى ال،ددددددددم
 2المفالدددلة علدددى عارفدددة
اللوا

ىرجة

1.،11

1.227

..111

1.717

*6.111

 11ثا

الوةو ،على مشو ضكعدب
 .ال،دددددددم علددددددى عارفددددددة

ىرجة

1.111

1.111

2.211

1.52،

*5.715

اللوا
 2الوثب لالعلى
5
6
7
،

الوثددددددب العددددددري

مددددددن

ال بات
اسددددل،باف الكددددرو باليدددددين
على بعد 1.5م
لمدددس المسدددطرو (سدددرعة
اسل ابة )
وفدددددا العمدددددالت ىاخدددددل
الصندوق المفلوح

ىرجة

1.611

1.52،

2.،11

1.،.7

*6.111

سم

6،.11

،.1.1

12.11

..711

*،.255

محاوالت

1.،11

1.،.7

1.،11

1.227

*..162

سم

5.611

1.،12

1.211

1.52،

*7.757

عدى

1.121 15.211 1.67. 11.211

*6..25

معندددوي عندددد يسدددبة خطدددأ ≤ ( )1.15وامدددا ىرجدددة حريدددة (  )2 =1-5ةيمدددة ( ت)
ال دولية = () 2.7،
يبين من ال دوف (  )2ا جميا ةيم ( ت ) المحسوبة هدي اكبدر مدن ةيمدة ( ت)
ال دولية عند يسبة خطأ ≤ ( )1.15وفمام ىرجة حرية (  )2والبالإة (  ) 2.7،وهدذا
يشير الدى وجدوى فدروق ذات ىاللدة معنويدة بدين االخلبدارين ال،بلدي والبعددي ولصدال
االخلبار البعدي وهذا يح،ق صحة الفرض االوف .

الجدول ( )3
يبين داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في تنمية البراعة الحركية للكف التام
ت

1

وحدة

المتغيرات

القياس

ال ددددددري 1..5م ذهددددددا
وايا

ثا

االختبار القبلي

االختبار البعدي

±ع

±ع

س-

س-

2.،21 16.121 2.771 17.126

قيمة (ت)
المحسوبة
*2.125

الوةدددددددو ،علدددددددى ال،ددددددددم
 2المفالدددلة علدددى عارفدددة
اللوا

ىرجة

1.211

1.52،

2.211

1.227

*2.111

 11ثا

الوةو ،على مشو ضكعدب
 .ال،دددددددم علددددددى عارفددددددة

ىرجة

1.،11

1.227

1.611

1.52،

*2.111

اللوا
 2الوثب لالعلى
5
6

الوثددددددب العددددددري

ىرجة
مددددددن

ال بات
اسل،باف الكرو باليدين على
بعد 1.5م

 7لمس المسطرو
،

وفدددددا العمدددددالت ىاخدددددل
الصندوق المفلوح

1.52،

2.211

1.52،

*..162

،..25 51.211

61.11

،.122

*5.،،6

محاوالت

1.611

1.،12

1.611

1.52،

*..162

سم

5.11

1.717

7.211

1.62.

*..77.

عدى

1.،11

1.121 11.611 1.،.7

*2.،11

سم

1.211

معندددوي عندددد يسدددبة خطدددأ ≤ ( )1.15وامدددا ىرجدددة حريدددة (  )2 =1-5ةيمدددة ( ت)
ال دولية = () 2.7،
يلبين مدن ال ددوف (  ).ا جميدا ةيمدة ( ت ) المحسدوبة هدي اكبدر مدن ةيمدة (
ت) ال دوليدة عنددد يسدبة خطددأ ≤ ( )1.15وفمددام ىرجدة حريددة (  )2والبالإددة () 2.7،
وهددذا يشددير الددى وجددوى فددروق ذات ىاللددة معنويددة بددين االخلبددارين ال،بلددي والبعدددي
ولصال االخلبار البعدي وهذا يح،ق صحة الفرض االوف .

الجدول ( )4
يبين داللة الفروق في االختبار البعدي بين وضعاف البصر والكف التام في تنمية
البراعة الحركية
ت

1

المتغيرات
ال دددددددري 1..5م ذهدددددددا
وايا

وحدة

ضعاف البصر

القياس

س-

ثا

1.111

±ع

الكف التام
س-

±ع

2.،21 16.121 2.222

قيمة (ت)
المحسوبة
*..667

الوةدددددددو ،علدددددددى ال،ددددددددم
 2المفالدددلة علددددى عارفددددة
اللوا

ىرجة

..111

1.717

2.211

1.227

2.1.،

 11ثا

الوةو ،على مشدو ضكعدب
 .ال،دددددددم علددددددى عارفدددددددة

ىرجة

2.211

1.52،

1.611

1.52،

2..11

اللوا
 2الوثب لالعلى
 5الوثب العري
6

ىرجة
من ال بات

اسل،باف الكرو باليدين على
بعد 1.5م

 7لمس المسطرو
،

وفدددددا العمدددددالت ىاخدددددل
الصندوق المفلوحا

1.52،

1.،12

،.122 61.111 ..711 12.،11

*5.161

محاوالت

1.،11

1.227

1.611

1.52،

1.6.2

سم

1.211

1.52،

7.211

1.62.

*2.،21

عدى

1.121 11.611 1.121 15.211

*5.271

سم

2.،11

1.،.7

2.211

*معندددوي عندددد يسدددبة خطدددأ ≤ ( )1.15وامدددا ىرجدددة حريدددة (  ) ،=2-11ةيمدددة ( ت)
ال دولية = ( ) 2..1
يلبين من ال دوف (  )2ا ةيم ( ت ) المحسوبة لعناصر البراعدة الحركيدة فدي
اخلبدددارات (ال دددري ،الوثدددب العدددري

 ،لمدددس المسدددطرو ،وفدددا العمدددالت ىاخدددل

الصندوق) هي اكبر من ةيمة ( ت) ال دولية عند يسبة خطدأ ≤ ( )1.15وفمدام ىرجدة
حرية (  )،والمبلإة ( )2..1وهذا يعني وجوى فروق ذات ىاللدة معنويدة فدي االخلبدار

البعدي بين فعا ،البصر والكف اللام ولصال فعا ،البصر  ،كما يلبدين مدن يفدس
ال دوف ا ةيم (ت) المحسوبة لعناصر البراعدة الحركيدة (اللدوا

ال ابدت والملحدر

،الوثب لالعلى ،اسل،باف الكرات على بعد 1.5م )هدي اصدإر مدن ةيمدة (ت) ال دوليدة
وهذا يشير الى عدم وجوى فروق ذات ىاللة معنوية فدي االخلبدار البعددي بدين فدعا،
البصر والكف اللام في تلك العناصر .
 2-4مناقشة النتائج :
 1-2-4مناقشة نتائج المقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي لمجموعتي البحث:
يلبددين مددن ال دددوال ( ).()2وجددوى فددروق ذات ىاللددة معنويدده بددين االخلبددارين
ال،بلددي والبعدددي لالددعا ،البصددر والكددف اللددام فددي جميددا عناصددر البراعددة الحركيددة
ويعزو ذلك لعدو اسبا :
 -1اللأثير االي ابي والفعاف لبريام اللربية الحركية حيث ايه ساهم من خدالف العابده
فدددي تزويدددد االلفددداف بتبدددرات حركيدددة ملنوعدددة اللدددي اى الدددى يددداىه التريطدددة
المعرفيددة لددديهم مددن جهددة و يدداىو الددلحكم بال سددم فددي الفددراغ وباللددالي اللحددر
باسل،اللية واما وهذا يلفدق مدا مدا الدار اليده ( ) foy .2002الدى ا اللددريبات
والبي(ة لها ىور كبير ورئيسي في تحر الكفيف باما ) foy .2002 .86-87(.
 -2ا تنوع وتكرار االلعا المعطاو في بريام اللربيدة الحركيدة اسدهمت فدي يداىو
يسددبة االحسددام الددداخلي بااللعددا حيددث ا تلددك االحساسددات الداخليددة تلطددور
باالعلمددداى علدددى االجهدددزو الحسدددية المتللفدددة وا تلدددك االجهدددزو عنددددما تلعدددرض
للدددريبات ىاخليددة ملنوعدده فايهددا تنمددو وتلطددور باالعلمدداى علددى فهمهددا واىراكهددا
للتبرات الحركية المحيطة به
 -.العا بريدام اللربيدة الحركيدة اسدلعايت بحاسدلي اللمدس والسدما كلعدوي

عدن

حاسددة البصددر للوجيدده حركددة الكفيددف وفددعيف البصددر مددن خددالف االىاء المك ددف
للحوام البديلة حيث اى ذلك الى تنشيو عمدل المددخالت الحسدية الإيدر بصدرية
حيددث ا اللنميددة المبكددرو لللددك المدددخالت سدداهمت فددي يدداىو اللفاعددل الحركددي
للكفيددف مددا البي(ددة المحيطددة بدده مددن جهددة وسدداعدت علددى يدداىو النمددو الحركددي

للعالددالت الكبيددرو والصددإيرو مددن جهددة اخددر  ،ويشددير ( dunn and fait
 ).1989الدددددددددددددددى ا اللالميدددددددددددددددذ المكفدددددددددددددددوفين يلملعدددددددددددددددو بدرجدددددددددددددددة
عالية من اللعدوي

للحدوام االخدر يظدرا لف،ددهم حاسدة البصدر ويدنعكس ذلدك

علددى المددامهم المحيطددة حيددث يظهددرو اىراكددا عاليددا لالسددل ابات الصددوتية مددن
حولهم )dunn and fait .1989 .213-223 ( .
 -2ا اللربية الحركية ساهمت في اىرا الكفيف ل سمه واىرا العالةة بدين اجدزاء
جسددمه والحيددز المكددايي والفددراغ المحدديو بدده وكددل ذلددك سدداهم فددي اي دداح المهمددة
الحركية ،حيث تشير (العدزو)1117،الدى ا اللربيدة الحركيدة تشد ا الطفدل علدى
اكلشا ،الفراغ وجسمه ما اللركيز على اللوجيه الدذاتي للطفدل (.العدزو ،1117،
)15
 2-2-4مناقشة نتائج المقارنة في االختبار البعدي في عناصر البراعة الحركية بين
ضعاف البصر والكف التام .
يلبين من ال دوف ( )2وجوى فروق ذات ىاللة معنوية في االخلبدار البعددي فدي
عناصددر البراعددة الحركيددة بددين فددعا ،البصددر والكددف اللددام فددي العناصددر (ال ددري
،الوثب العري

 ،لمس المسطرو ،وفا العمالت ىاخدل الصدندوق) ولصدال فدعا،

البصر ويعزو سبب ذلك الى :
 -1ا الفدداف الكددف اللددام الي،ومددو ب نددي مفصددل الفتددذ والركبددة والكاحددل بال،دددر
المطلددو وخاصددة فددي مرحلددة االرت،دداء فددي ال ددري ممددا ةلددل ذلددك مددن ال،ددوو
االيف اريددة للعالددالت العاملددة  ،كمددا ا ةلددة التبددرو السدداب،ة اللددي يمللكهددا الكفيددف
كددف تددام اثددرت سددلبا علددى ترتيددب البي(ددة (المعروفددة ضالمألوفددة) واللددي بدددورها
ايعكست سلبا على تحر الكفيف بأما .
 -2فعا ،البصر يمللكو فدر

اكبدر لممارسدة االيشدطة البدييدة اللدي تعلمدد علدى

االيل،اف واللحر ولديهم ال ،ة بالنفس عند االىاء وذلك لوجوى يسدبة مدن االبصدار
امددا المكفددوفين لددديهم كددف تددام فيفل،ددرو للفددر

اللددي تلطلددب االيل،دداف واللحددر

واللددي جدداءت مددن ةلددة ممارسددة ايشددطة االيل،دداف واللحددر فددي الحيدداو االعلياىيددة

وذللددك لللتددو ،مددن عدددم الحفدداا علددى االوفدداع ال،واميددة والددلحكم بال سددم اثندداء
ال ري
 -.فعف ال ها الحركي للمكفوفين كف تام ل،لة ممارسة االيشطة الحركية فلصدب
حركدة المفاصدل بطي(ددة وتدنتف

معهدا ةدددرو اجهدزو ال سدم الحيويددة علدى العمددل

بصفة عامة .
 -2ا الفاف فدعا ،البصدر لدديهم سدرعة اىرا لمدا حدولهم بشدكل اكبدر مدن الكدف
اللام وذلك ال لديهم مسلو كبير من الوعي بال سم والفراغ اي لديهم يداىو فدي
معرفة الحركة واالت داه والمسدار الدذي يلتدذه ال سدم بالحركدة واللدي جداءت مدن
االخدددلال ،فدددي ىرجدددة االعاةدددة البصدددرية بيدددنهم وبدددين الكدددف اللدددام ،اذ يشدددير
()jankowski and Evams 1981ا للبصدددر ىورا كبيدددرا فدددي تحديدددد
االت اهات وت،دير المسافات مما يدثر ف،دايه سلبا على اللحر بحرية واتزا فدي
البي(ة ).248-281 1981. jankowski and Evams) .
كما يلبين مدن ال ددوف ( )2عددم وجدوى فدروق ذات ىاللدة معنويدة فدي االخلبدار
البعدي في عناصدر البراعدة الحركيدة بدين فدعا ،البصدر والكدف اللدام فدي العناصدر
(اللوا

ال ابت والملحر  -الوثب لالعلى ،اسل،باف الكرات على بعد 1.5م ) ويعدزو

سبب ذلك الى :
 -1ا عناصر البراعة الحركية اللدي تعلمدد علدى اللدوا

تحلدا الدى ةددر كبيدر مدن

الددوعي بالمكددا والزمددا وت،دددير المسددافات لددذا فألفدداف الكددف اللددام بشددكل عددام
اليعدددام الرةيددة لددديهم و فددعف ال،دددرو الحسددية االىراكيددة يلتوفددو مددن اىاء هددذا
النوع من االخلبارات ،حيث تعد الرةية مهمة وفرورية التمدام مهدارو اللدوا
،كم دا ا فددعف ال هددا العالددلي اى الددى صددعوبة الددلحكم بالعالددالت وباللددالي
عدم الحفاا على اللوا

.

 -2ا اللوافق ال نائي بين جايبي ال سم يلطلب ةدر كبيدر مدن الدلحكم واللركيدز وهدذا
ما يفل،ده االلفاف المكفوفين وفعا ،البصر كمدا ا ةلدة ممارسدة هدذا الندوع مدن
االيشطة ي علهم يفل،رو الى خبرو ساب،ة تسداعدهم علدى اىائهدا بشدكل جيدد وهدذا

يلفق ما ما الار اليه ( ).Nakamura 1997الى ا ال،صور واللأخر في ىرجدة
اللوافق لد الكف اللام وفعا ،البصر تأتي من اللدأثير المعندوي الوافد لكدف
البصر على بع

عناصر البراعدة الحركيدة كمفهدوم ال دايبين واللتيدل ال سدمي

واالحسام الحركي والوعي الزمني واللوا

)Nakamura. 1997.194( .

 -.ا توافددق الطددر ،العلددوي الملم ددل باسددل،باف الكددرات تلطلددب اللوافددق بددين اجددزاء
ال سددم ويظددرا الفل،ددار الكددف اللددام الددى الصددورو الذهنيددة الكاملددة لل سددم واجددزاءه
بشكل جيد مما اى ذلك الى صدعوبات فدي اللعدر ،علدى اجسدامهم وااللدياء مدن
حولهم .

الباب الخامس
-5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 -1بريام اللربيدة الحركيدة ذو تدأثير اي دابي وفعداف فدي تنميدة عناصدر البراعدة الحركيدة
لد فعا ،البصر والكف اللام في المرحلة االبلدائية .
 -2تفوق فعا ،البصر على الكف اللام في االخلبار البعدي في بع
الحركية (ال ري ،الوثب العري

عناصر البراعدة

 ،لمس المسطرو ،وفا العمالت ىاخل الصندوق).

 -.تساوي مسلو فعا ،البصر و الكف اللام في االخلبار البعددي فدي بعد
البراعة الحركية(اللوا

عناصدر

ال ابت والملحر  -الوثب لالعلى ،اسل،باف الكرات على بعد

1.5م ).
 2-5التوصيات:
 -1اسلتدام بريام اللربية الحركية على االلفاف فعا ،البصدر والكدف اللدام بعمدر (-1
)11سنوات لما له من تأثير اي ابي وفعاف في تنمية عناصر البراعة الحركية
 -2اللأكيددد علددى يدداىو مدددو البددرام اللعليميددة لاللفدداف المكفددوفين و يدداىو عدددى اللكددررات
لبع

العناصر (اللدوا

ال ابدت والملحدر  -الوثدب لالعلدى ،اسدل،باف الكدرات علدى

بعد 1.5م ).
 -.اجراء ىراسات مماثلة للدراسة الحالية وذلك باسدلتدام بدرام تعلميدة اخدر ومراحدل
ىراسية اخر وم،ارية يلائ ها بالدراسة الحالية .

المصادر
 -1فبو العال  ،ينب حسين (  : )1112تعدديل االت اهدات الوالديدة السدالبة يحدو كدف
البصر من منالور يموذ عملية خدمة الفرى ( ىراسدة ميداييدة)  ،م لدة معوةدات
الطفولة  ،العدى االوف  ،الم لدد االوف  ،مركدز اعداق الطفولدة  ،جامعدة اال هدر ،
ال،اهرو .
 -2بطولة  ،فاري تومدا ،و الفدلالوي ،حميدد عبدد النبدي (:)2111ريافدة وبدرام
ذوي االحلياجددات التاصددة وتصددنيفاتها الطبيددة ،ىار ال امعيددة للطباعددة والنشددر
،ل،1بإداى ،العراق
 -.بيريفا عبدهللا المفلي ( : )2111اثر اسلتدام بريام م،لرح لللربية الحركية فدي
تنميددة ال،دددرات االىراكيددة ( الحددس –حركيددة) أللفدداف ماةبددل المدرسددة  ،رسددالة
ماجسلير غير منشورو  ،كلية اللربية الريافية  ،جامعة الموصل .
 -2التددولي  ،امددين وراتددب  ،اسددامة كامددل (  : )111،اللربيددة الحركيددة للطفددل  ،ىار
الفكر العربي  ،ال،اهرو .
 -5السددرهيد  ،احمددد وع مددا  ،فريدددو (  : )1111االسددس العلميددة لللربيددة الحركيددة
وتطبي،اتها لرياض االلفاف والمرحلة االبلدائية  ،ىار ال،لم  ،الكويت .
 -6سعوى  ،علي عبد الصمد ( : )2111تأثير بريام يوعي على الحركات االساسية
واللوافق النفسي لد االلفاف المكفوفين  ،رسالة ،ماجسدلير غيدر منشدورو  ،كليدة
اللربية الريافية للبنين  ،جامعة الزةا يق  ،ال،اهرو .
 -7سدددالم  ،موفدددق بدددن عدددوض لددداهر (  : )2117تدددأثير بريدددام م،لدددرح للمريندددات
اللوا

وسهولة اللحر على بع

عناصر اللياةة البدييدة واألىاء الحركدي لدد

اللالميذ المكفدوفين ،رسدالة ماجسدلير غيدر منشدورو  ،كليدة اللربيدة  ،ةسدم اللربيدة
البديية وعلوم الحركة  ،جامعة الملك سعوى  ،السعوىية .
 -،السدديد  ،عايدددو (:)11،2العوامددل الحسددية الحركيددة المسدداهمة فددي ال،دددرو علددى
اللحددر واللوجدده لددد مكفوفددات البصددر ،بحددث منشددور ،كليددة اللربيددة الريافددية
للبنات ،االسكندرية .

 -1سيسالم  ،كماف سالم(  : )11،،الفروق الفرىية لد العاىين وغير العاىيين  ،ىار
ال،لم  ،الكويت.
 -11عبددد الحميددد  ،الددر ،محمددد ( : )1115ىراسددة وصددفية لددبع

ملإيددرات البي(ددة

المدرسدددية وعالةلهدددا بددداللوافق النفسدددي لدددد ذوي االعاةدددة البصدددرية  ،رسدددالة
ماجسلير غير منشورو  ،كلية اللربية  ،جامعة الزةا يق.
 -11عبد الرحيم  ،ايات يحيدى ( : )211.تدأثير بريدام م،لدرح لللربيدة الحركيدة علدى
الكفدداءو الحركيددة والنفسددية واالجلماعيددة للمعدداةين ذهنيددا  ،رسددالة ماجسددلير غيددر
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 -12العلبددي ،عبددد العظدديم بددن سددعوى (  : )211،اثددر بريددام م،لددرح لللربيددة الحركيددة
علددى ال،دددرات االىراكيددة الحركيددة لددذوي صددعوبات الددلعلم مددن ( )7-6سددنوات،
رسالة ماجسلير غير منشورو ،كلية اللربية  ،ةسم اللربية البديية وعلوم الحركدة ،
جامعة الملك سعوى  ،السعوىية .
 -1.ع مدددا  ،فريدددد ابدددراهيم (  : )11،2اللربيدددة الحركيدددة لمرحلدددة ريددداض االلفددداف
والمرحلة االبلدائية  ،ىار العلم  ،الكويت .
 -12الكعبي  ،سمة يعديم ( : )2111تدأثير منهدا م،لدرح فدي اللربيدة الحركيدة للطدوير
بع د

المهددارات الحركيددة االساسددية أللفدداف ماةبددل المدرسددة  ،رسددالة ماجسددلير

غير منشورو  ،كلية اللربية الريافية  ،جامعة بإداى .
 -15الن،يب ،يحيى ( : )1111علم الدنفس الريافدي  ،معهدد اعدداى ال،داىو  ،الريداض ،
السعوىية.
 -16يسددلم  ،فبصددل بددن عددوض ( : )2117مسددلويات البراعددة الحركيددة لددد تالميددذ
فددعا ،البصددر والمكفددوفين م،اريددة بالمبصددرين( )15-1سددنة بمدينددة الريدداض
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الملحق ()1
اختبارات البراعة الحركية
أوال :اختبار الجري السريع والرشاقة
الهدف  :ةيام الرلاةة
االدوات  :ةما  ،حبل لوله ( )1..5م وم،اب
طريقة االداء  :ي،وم المفحو

خشبية  ،ساعة توةيت  ،لريو ةيام

بال ري اسلناىاﱠ على حباف يلم ت بيلهدا جيددﴽ بم،داب

خشبية لسالمة المعاةين بصريا ولالما سيرهم فدي ات داه ال دري لمسدافة ( )1..5م
حلى يصل الى ال،ما يأخذه ويحالره جرياﱠ حلى يصدل الدى خدو النهايدة ىو اللتفيدف
من السرعة والعوىو الى خو البداية التسجيل  :ي،سم حسا

من ةطا المسافة ألةر

ثايية .
ثانيا :اختبار الوقوف على القدم المفضلة علىى عارضىة التىوا(ن ()10ثانيىة للدرجىة
القصوى
الهدف  :ةيام اللوا
االدوات  :عارفة توا

ال ابت
 ،ساعة توةيت

طريقىىة االداء  :ي،دددوم المفحدددو
عارفة اللوا

باتتددداذ الوفددا االساسدددي لالخلبدددار الوةدددو ،علدددى

باسلتدام ال،دم المفاللة  ،مدا رفدا ال،ددم االخدر عدن العارفدة مدا

وفددا اللتصددر لليدددين  ،يددلم ال بددات لمدددو (  )11ثاييددة كدرجددة ةصددو ىو لمددس
االرض بال،دم الحرو وف،ددا اللدوا

 ،ويعطدى كدل مفحدو

( محداوللين ) ةبدل بددء

االخلبار ومحاوللين في االخلبار  ،ويمكن للفاحص ا ي،وم بلعدديل الوفدا الصدحي
يدويا للمكفوفين وفعا ،البصر  .التسجيل :يلم احلسا افالل من في المحداوالت
ﱠ
وتحويله الى ىرجة من ( صفر  )6-ىرجات
ثالثا  :اختبار المشي لالمام (كعب /مشى))على عارضىة التىوا(ن()6خطىوات للدرجىة
القصوى
الهدف  :ةيام اللوا
االدوات  :عارفة توا

الملحر
 ،ساعة توةيت

طريقىىة االداء  :يتددذ المفحددو
اللددوا

الوفددا االساسددي لالخلبددار ( الوةددو ،علددى عارفددة

مددا وفددا اليدددين تتصددر ) ثددم ي،ددوم بالمشددي ل مددام يبط د (كعددب  ،مشددو)

خطوات ىرجة ةصو ىو الس،ول او ف،د اللوا

 ،ويعطى كل مفحدو

محداوللين

ةبل بدء االخلبار ومحاوللين في االخلبار  ،ويمكن للفداحص مدن تعدديل االوفداع الدى
الوفا الصدحي يددويا للمكفدوفين وفدعا ،البصدر  .التسىجيل  :يدلم احلسدا افالدل
محاولة وتحويله من ( صفر  ).-ىرجات .
رابعا :اختبار الوثب لالعلى مع ثني الركبتين والتصفيق باليدين معا امام الوجه
الهدف  :ةيام اللوافق ال نائي بين جايبي ال سم .
االدوات  :الليء
طريقة االداء  :ي،ف المفحو

ثدم ي،دوم بالوثدب لاعلدى مدا ثندي الدركبلين واللصدفيق

باليدددين معدداﱠ امددام الوجدده اك ددر عدددى ممكددن ةبددل الهبددول علددى االرض ويعطددى كددل
مفحو

محاوللين ةبل بدء االخلبدار  ،ومحداوللين فدي االخلبدار ويمكدن للفداحص مدن

تعددديل الوفددا يدددوياﱠ للمكفددوفين وفددعا ،البصددر  .التسىىجيل  :يددلم احلسددا افالددل
محاولة وتحويله الى ىرجة من ( صفر  )5-ىرجات .
خامسا :الوثب العريض من الثبات
الهدف  :ةيام ال،درو العاللية للرجلين في الوثب ل مام
االدوات  :لريو ةيام  ،لبالير
طريقة االداء  :ي،وم المفحو

باتتاذ الوفا االساسي لالخلبار ( الوةو ،خلف خدو

البدايدددة وال،ددددما ملدددوا يين وملباعددددتين ةلددديالﱠ ثدددم ي،دددوم المفحدددو

ب ندددي الدددركبلين

ومرجحة الذراعين خلفاﱠ ،والوثب ل مام ألبعد مسدافة ممكندة وذلدك يرفدا ال،ددمين عدن
االرض ومد الركبلين ومرجحة الذراعين  ،ويلم ال،يام من خو البداية الى اخر جدزء
من ال سم يلمس االرض من ات اه خدو البدايدة ،ويعطدى كدل مفحدو

محداوللين ةبدل

بددددء االخلبدددار ومحددداوللين فدددي االخلبدددار  ،ويمكدددن للفددداحص مدددن تعدددديل الوفدددا
يدويا ﱠللمكفوفين وفعا ،البصر .التسجيل  :يلم حسا افالل محاولة بالسنليملر .

سادسا :اختبار استقبال الكرة باليدين معا (تسجيل المحاوالت الصحيحة )من مسىافة
1.5م
الهدف  :ةيام توافق الطر ،العلوي
االدوات :لريو ةيام  ،كرو فيها جرم ذات الوا
طريقة االداء  :ي،وم المفحو

اهية  ،لريو الصق

باتتاذ الوفا االساسي لالخلبار ( الوةو ،خلف خدو

االسددل،باف اي خددو االرسدداف علددى بعددد ( )1.5م ي،ددوم الفدداحص برمددي الكددرو بات دداه
المفحدددو

ويحددداوف المفحدددو

المفحو

 ،ويعطى المفحو

اسدددلالم الكدددرو  ،التحلسدددب الكدددرو اللدددي تسددد،و مدددن
محاوللين ةبل بدء االخلبار ومحاوللين فدي االخلبدار ،

ويمكددن للفدداحص مددن اللعددديل اليدددوي للمفحددو

التسىىجيل  :يددلم حسددا المحاولددة

الناجحة .
سابعا :اختبار لمس مسطرة موضوعة على الحائ) امام التلميذ بابهام اليد المفضلة
الهدف  :ةيام سرعة االسل ابة
االدوات  :كرسي  ،مسطرو مدرجة ( )51سم  ،لريو الصق
طريقىىة االداء  :ي،ددوم المفحددو

باتتدداذ الوفددا االساسددي لالخلبددار ( ال لددوم عل دى

كرسددي مواجدده للحددائو ) وي لددس الفدداحص ب ددوار المفحددو

 ،ويالددا الفدداحص يددده

المفاللة( اليمنى  ،اليسر )على الحائو ب وار المسدطرو  ،وتكدو المسدطرو عندد يدد
المفحدو

بدال،ر مددن يهايلهدا وعنددد ي،طدة الصددفر الموفدحة بعالمددة ويالدا االبهددام

عند ي،طة الصفر في المسدطرو ( يعلبدر هدذا وفدا االسدلعداى ) بعددها يلدر الفداحص
المسددطرو وبايعددا لفظددي ويحدداوف المفحددو
يعطى كل مفحو

مسددكها بسددرعة وذلددك االبهددام ف،ددو ،

محاوللين ةبل بدء االخلبار وسبا محداوالت لالخلبدار يسدبق كدل

محاولددة كلمددة ( اسددلعد ) ويعطددي الفدداحص مددن (  ).-1ثاييددة بددين كددل امددر وسدد،ول
المسطرو  ،تكو ال،راءو من اعلى حافة اصبا االبهام وتحلسدب ىرجدة الوسديو للسدبا
محاوالت  .التسجيل  :يلم حسا ىرجة الوسيو ( ألةر سم ) .
ثامنا :اختبار وضىع العمىالت المعدنيىة داخىل صىندوق مفتىوح (قاصىة)باليد المفضىلة
( )24قطعة خالل ( )15ثانية

الهدف  :ةيام سرعة وىةة الطر ،العلوي
االدوات  :صندوق مفلوح بشق كبير  )22( ،ةطعة معدييدة  ،سداعة توةيدت  ،كرسدي ،
لاولة
طريقة االداء  :ي لس المفحو

على الكرسي وم،ابل الطاولدة اللدي عليهدا الصدندوق

( المفلوح وال،طا المعدييدة  ،يطلدب الفداحص مدن المفحدو

وفدا ال،طدا المعدييدة (

 )22فدددي الصدددندوق المفلدددوح بليدددد المفالدددلة خدددالف (  )15ثاييدددة  ،ويعطدددى الفددداحص
محاوللين ةبل بدء االخلبار ومحاوللين في االخلبدار ويدلم حسدا عددى ال،طدا المعدييدة
الداخلة في الصندوق المفلوح خدالف مددو (  )15ثاييدة التسىجيل  :تحلسدب عددى ال،طدا
المعديية الداخلة في الصندوق في احسدن محاولدة  ( .بدارويس .)211-111 ،2117 ،

الملحق ()2
نموذج لوحدة تعليمية لبرنامج التربية الحركية للمكفوفين
الوحدو اللعليمية :السابعة
االسبوع واليوم واللاريخ  :الرابا  ،االثنين 25 ،ض11ض211.
االهدا ،اللعليمية  :تعلم مهارو اللوا

الملحر و ىرا االىاء السليم لها

الوةت  ،الدرم  21:ىةي،ة  ،ال الث
محتوى الدرس

اقسام
الدرس

االجراءات التنظيمية
الزم

االدوات

االجراءات التنفيذية

التشكيالت

طريقة االداء

الدافعية

التقويم

ن
ال،سم
االعداىي
ال ايب

الحالور الى الساحة ألىاء

2ى

------

××××××

كويوا اك ر يشالا

ي،ف اللالميذ على لكل يسق االىاء حية الدرم

الصوت

اللحية

××

الرتفا في

بداية الدرم (ريافة –يشال )

×

اىاء اللحية

اللنظيمي
2ى

------

××××

االحماء

الهرولة في المكا وعند

العام

اللصفيق هو الوثب لاعلى

××××

ي ني الركبلين عاليا ،تدوير

×

كويوا اك ر يظاما

ي،ف اللالميذ على لكل ثالا فرق ويلم

الميل بتفة

االسل ابة ألوامر المعلمة

في
االت اهات

الذراعين في المكا ل مام ثم
للتلف  ،تباىف ثني ال ذع في
ال ايبين باسلمرار
2ى

االحماء
التا
الذراعين

تمايل فر الفأم

1ى

ال ذع

تمايل لل،ليد الش رو في مهب

1ى

--------

الري
الرجلين

××××

احسنلم واألىاء

(الوةو ، ،الذارعا اماما) ثني الذراعين اعلى

××××

بدو صوت

اسفل باسلمرار (حر)

×

وخفه
(الوةو ،،الذراعا عاليا) ميل ال ذع جهة

××××
1ى

ت،ليد المصا في ةدمه

اليمين واليسار باسلمرار (حر)

اللأكيد على

(الوةو ،على ةدم واحدو ما ثبات الوسو )

االىاء السليم

الح ل في المكا وعند سماع الصافرو يلم
تبديل ال،دمين للح ل على ال،دم االخر
ال،سم
الرئيس

25ى
ال ري بالعصا
5ى

لعبة ()1

عصا عدى ()1

××××

مملا اىوا الحركة

ي،سم اللالميذ الى م موعلا ويطلب من الللميذ

اللأكيد على

حبال لوف

××××

بشكل احسن

االوف من كل م موعة يمسك العصا

االىاء السليم

كل منهما

×

( )11م

××××

بالعرفباحد اليدين وبليد االخر مسل الحبل
بالم،اب

وم،بالا
لعبة ()2

لعبة اللحكم

5ى

ثم ال ري الزوجي لمسافة ( )11م

ثم العوىو بنفس الطري،ة الى يهاية الم موعة

بالويات

××××

جيد حاوف االحلفاا

ي،سم اللالميذ الى م موعلين وتوفا امام كل

تعزيز

ملوسطة

××××

بالبالو

م موعة كرو بالو ي،وم الللميذ االوف من كل

االىاء ال يد

الح م

م موعة بوفا البالو بين الركبلين والمشي

×

ومطالية ،كرو

اماما بات اه كرو ال رم لمسافة ( )11م ثم

جرم تمسك

العوىو الى يهاية الم موعة

بها المعلمة
الكلا

لعبة ().

توا

لعبة ()2

المشي على مشو ال،دم حوف

5ى

حبال لوف

××××

احسنت حافظ على

ي،سم اللالميذ الى م موعلا يطلب من الللميذ

حاوف ا

كل منهما

××××

ا اليس،و الكلا

االوف منكل م موعة بحمل الكلا على الرام

الت ني

( )11م

×

الحبل ( )11م ويطلب منه المشي

راسك

مسك م،ب

يابا ما المحافظة على عدم
ذهاباﱠ و ﱠ

وم،بالا

الملوا

وكلابا

س،ول الكلا ثم العوىو الى يهاية الم موعة

لالسفل

بنفس الطري،ة
5ى

الدائرو

o

رسم ىائرو
يصف ةطرها
5م بالرمل
البار

جيد التتر من

ي،ف اللالميذ على لكل ةالرو ويطلب من

حاوف ا

× الدائرو
×

الللميذ االوف بالمشي على االمشال حوف الدائرو

التتر

الرملية البار و وعمل لفة كاملة حولها ىو

الدائرو

×

الترو من عليها

×

الرمليةوحا
فظ على

×

اسل،امة

×

جسمك

×
لعبة ()5

المشي على كعب ال،دم حوف

5ى

ىائرو

o

رسم ىائرو
يصف ةطرها
5م بالرمل
البار

احسنت اىي

ي،ف اللالميذ على لكل ةالرو ويطلب من

حاوف

× الحركة يبط
×

الللميذ االوف بالمشي على كعب ال،دم حوف

االحلفاا

الدائرو الرملية البار و وعمل لفة كاملة حولها

بلوا يك

×

ىو الترو من عليها

×

والتتر
من الدائرو

×
×
×
ال،سم

لعبة االسل ابة السريعة

التلامي

5ى
.ى

لعبة صإيرو

صافرو

جيد اىركوا الحركة

ينلشر اللالميذ بشكل حر عند سماع صوت

× × ×

ثم تحركوا على

صافرو واحدو عليهم ب ني الركبلين ل لوم

×

فوئها

ال،رفصاء وعند سماع صوت صافرتا يلم اخذ
وفا الوةو،

× ×× ×
×
×
االيصرا،

االيصرا ،الى الصف بعد
اعطاء تإذية راجعة تعزيزيه
لللالميذ لحسن االىاء

2ى

×

××××××

جيد وبهدوء
× الذها للصف

االيصرا ،على لكل رتل وةطار الى الصف

تعزيز
االىاء ال يد

