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  َين ذ رَيكا ثارضةيي ذبو فَيربوونا خوهاظَيتنا درَيذ "" كارتَيكرنا سَي شَيواز 

 كورتيا ظةكولييَن:

 

ئارمانج ذ ظةكولييَن دياركرنا كارتَيكرنا بكارئينانا سَي شَيوازَين ذ رَيكا ثارضةيي )شَيوازَي ثارضَين بزةمحةت، شَيوازَي 

زا ثراكتيكي بكارئيناية ذبةر كوجناندنا وَي دطةل سروشيَت ئَيكطرتي، شَيوازَي كالسيكي( دفَيربوونا خوهاظَيتنا درَيذ دا، ورَيبا

( 2011 - 2010( قوتابيَين قوناغا دووَي ناظنجي يَين ناظنجيا ضرا يَين ساال خواندنَي )45ظةكولييَن، سامثال ظةكولييَن ذ )

وبشت راسيت ل سةر )تكافؤ( ( قوتابيان ثَيكهاتية، 15ثَيكهاتية، ول سةر سَي طروثا هاتينة بةالظةكرن كو هةر طروثةك ذ )

دناظبةرا طوهوركةرَين )تةمةن، درَيذي، كةلواش( ي دا، زَيدةباري هندةك رةطةزَين لياقا بةدةني ولظينا، طروثَي ثراكتيكي يَي ئَيكَي 

َي ثراكتيكي يَي )شَيوازَي ثارضَين بزةمحةت( دطةل هاتة بكارئينان، طروثَي دووَي )شَيوازَي ئَيكطرتي( دطةل هاتة بكارئينان، وطروث

( يةكةيَين فَيركرنَي 2( حةفتيا ظةكَيشا، برَيذا )4سيَي )شَيوازَي كالسيكي( دطةل هاتة بكارئينان، وجبهئينانا ثروطرامَي فَيربوونَي )

ر طةهشتنة ( خولةك بوون، ورَيكَين سةرذمَيرياريَي يَين طوجناي هاتنة بكارئينان،  وظةكولة40دحةفتيَي دا، ودةمَي يةكا فَيركرنَي )

 ئةظ ئةجنامَين ل خوارَي:

هةر سَي شَيوازان )شَيوازَي ثارضَين بزةمحةت وشَيوازَي ئَيكطرتي وشَيوازَي كالسيكي( ئةظَين ل سةر سامثال ظةكولييَن  -1

 هاتينة بكارئينان رولةكَي كاريطةر دفَيربوونا خوهاظَيتنا درَيذ دا هةبوو.

ثارضَين بزةمحةت دطةل هاتية بكارئينان سةركةفنت ل سةر هةردوو طروثَين  طروثَي ثراكتيكي يَي ئَيكَي ئةوَي شَيوازَي -2

 ثراكتيكي يَين دي ئةوَين شَيوازَي ئَيكطرتي وكالسيكي بكارئيناين دفَيربوونا خوهاظَيتنا درَيذ دا.

وَي شَيوازَي طروثَي ثراكتيكي يَي دووَي ئةوَي شَيوازَي ئَيكطرتي بكارئيناي سةركةفنت ل سةر طروثَي ثراكتيكي ئة -3

 كالسيكي بكارئيناي دفَيربوونا خوهاظَيتنا درَيذ دا.

 وظةكولةران ئةظ راسثاردة دان:

 ضةختكرن ل سةر بكارئينان شَيوازَي ثارضَين بزةمحةت وشَيوازَي ئَيكطرتي دبةشَي سةرةكيَي وانَي دا. -1

 ي يَين وةرزشي وةرطرن. هندةك ظةكولينَين دي يَين وةكي ظَي ظةكولييَن بهَينة كرن هندةك بزاظَين د -2

 

 

Abstract 
" The  Effect  of  using  Three  Styles  of  Partical  Method  in Learing The Long 

Jump " 
         The purpose of research to discover about the effect of using three styles of 
partical method ( the style of difficult parts , the united style , and the imitation style ) 
in learing the long jump , already aptness for research nature , the sample consisted of 
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( 45 ) students from the second level of secondary school for  Chira secondary school 
for session ( 2010 – 2011 ) distributing on three groups for ( 15 ) students of efficient 
done among them in variables ( age , tall , and mass ) not to mention of number from 
element of fitness and action , the first experimental group used ( the style of difficult 
parts ) , the second experimental group used ( the united style ) , and the third 
experimental  group used ( the imitation style ) . 
         The suggested fulfillment teaching program took ( 4 ) weeks for ( 2 ) learing 
unit in the first week , and the time of learing unite was  ( 40 ) minutes , the suitable 
statistical means was used , the researchers dedicate the following : - 

1. The using of three styles (the style of difficult parts , the united style , and the 
imitation style ) was recented from the sample of research was the active part 
in learing long jump . 

2. The first experimental group that used (the style of difficult parts ) 
predominated over two other experimnatal groups that used the united style 
and the imitation style in learing the long jump . 

3. The second experimnatal group that used ( the united style ) predominated 
over the experimental group that used the imitation style in learing the long 
jump . 

        The researchers advisedthe following : -  
1. The assertion of using the style of difficult parts and the united style in the 

main part of lesson . 
2. Doing other same lessons to current lesson that takes other sport activities.  

  التعريف بالبحث  -1
  مقدمة البحث واهميته 1 -1 

اساليب التعلم واخذت ظهرت يف االونة االخرية حبوث ودراسات يف جمال الرتبية الرياضية وسامهت بشكل فَعال يف تطور طرائق و      
    االبتعاد عن الطرق التقليدية املتعارف عليها واخذت على عاتقها اثبات فاعلية الطرائق واالساليب احلديثة يف عملية التعليم والتعلم .ب

اختينار الطريقنة أو  ولطرائق التدريس أمهية كبرية يف بناء شخصية املتعلم منن يينا الننواوا والو نول بنا هد ا انداف التعليمينة وا     
فالتقند  العلمنا والتقنت يتطلنب مرالعنة للطرائنق ، ا سلوب اجليد او عامل يساعد املعلم واملنتعلم علنى يقينق ا ندف الرتبنوب والبند  

 وا ساليب التعليمية التقليدية لتطويراا وا خذ بأودثها .
سنتاينوب واد ا  الطن ب اليسنتويبو  لعملينة التعلنيم بطريقنة او  وجيما العديد من املختصني امثنال   سنكنر و و   بنول  و و       

اسلوب واود، عليا جيب الرتكين  علنى امهينة معرفنة مندرب الرتبينة الرياضنية بعندد منن الطرائنق واالسناليب التدريسنية املختل نة الننا بندو  
 و .    143،  2004ذلك تبقى قدراتا على الت اعل ما الطلبة حمدودة .   زاري ، 
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ويعد أسلوب ا ل اء الصعبة من أساليب الطريقة اجل ئينة ، ويني ينتم فينا يديند ا لن اء الصنعبة لل عالينة وبعند ذلنك يبندأ النتعلم      
من اجل ء الصعب مث ا قل  عوبة مث ا قل هد أ  يتم تعلنم يينا ألن اء ال عالينة وبعند ذلنك تنربج يينا ألن اء ال عالينة وتن دب كووندة 

االسلوب املووند النذب ير نب املعلنم ا   نارب الطن ب االلن اء منن احلركنة وانذا االسنلوب م يند لكثنري منن املهنارات  واودة  ،وكذلك
و ، واالسنننلوب التقليننندب انننو االسنننلوب النننذب يبننندا بتعلنننيم املهنننارة او ال عالينننة وسنننب تسلسنننلها  267،  1989،  ع افاملعقننندة. 

 و . 490، 1972املنطقا   عبد ال تاح ، 
تعد فعالية الوثب الطوينل منن فعالينات السناوة وامليندا   املعقندة الن  تتطلنب مسنتوع معنني منن عنا نر اللياقنة البدنينة ، ويني و       

الوثنب الطوينل البند  قناف   تتحكم اذه العنا ر يف مستوع ا داء وبالتايل يف مستوع اإلجناز الرقما  نذه املسنابقة و كنننا القنول بنا  
،  1990من السرعة وقوة الوثب اذا باإلضافة هد مستوع عال من التحكم يف التوقيت احلركا .       حممد ، أ  يتمتا بقدر كبري 

 و . 331
الطريقنننة اجل ئينننة وانننا   اسنننلوب االلننن اء الصنننعبة واالسنننلوب املووننند  منننن وتتولنننى امهينننة البحننني يف حماولنننة ارينننب ث ثنننة اسننناليب    

 ة ايهما االفضل يف تعلم فعالية الوثب الطويل .          واالسلوب التقليدب  املتدرج و و ومعرف
 مشكلة البحث 2 - 1

الشنك ا  تعندد اسناليب وطرائننق النتعلم تثنري ااتمنا  الطنن ب وتندفعهم للنتعلم وكشن هم للمعرفننة وتندفعهم للمشناركة منا املعلننم ،       
 ااداف املنهج . فضً  على اهنا تراعا ال روق ال ردية بني املتعلمني وتساعد يف يقيق

واكثراا استخداماً وشيوعاً على الر م مما يولا اليهنا منن نقند   االساليباودع اذه  االسلوب املتدرج االعتيادبو كن ا  تكو       
يكنو   درب كوننا مصندر ال عالينة ومصندر املعرفنة والعلنو  ، يف وننيكوهنا تسنتند اد ال لسن ة الرتبوينة القد نة والن  تعتمند النانر اد املن

الط ب يف والة ا غاء و مت ودو  اب ت اعنل او اب دور اجينايف يف العملينة الرتبوينة التعليمينة ، وبنذلك ا نبحت اتاضنرات تتسنم 
بنناجلمود والسننلبية وتبتعنند عننن حمننور العمليننة التعليميننة ، ويف فعاليننة الوثننب الطويننل يعنند االداء املهننارب العامننل الننرئيس الننذب يعتمنند عليننا 

لننذلك ولننب االاتمننا  يف اجينناد طرائننق واسنناليب تعليميننة مننن شننأهنا ا  ترتقننا بنناالداء املهننارب ، وقنند شننخ  البنناوثو  مننن  االجننناز ،
خ ل ال يارات امليدانية يف مدارب مرك  حمافاة داوك ، ا  ا لب املدرسني يف اذه املدارب يعتمد وبشكل كبري يف عملية التعلم علنى 

، لذلك ارتأع الباوثو  على اخلنو  يف اربنة لديندة السناليب وديثنة يف عملينة النتعلم لغنر   يادباالسلوب املتدرج االعتاستخدا  
 االرتقاء بالعملية التعليمية .

 ومما يتضح ا  مشكلة البحي تربز يف معرفة تاثري استخدا  ث ثة اساليب من الطريقة اجل ئية يف تعلم فعالية الوثب الطويل .   
 هدفا البحث  3 - 1
 :  الكشف عن ف البحي هديهد
تننناثري اسنننتخدا  ث ثنننة اسننناليب منننن الطريقنننة اجل ئينننة   اسنننلوب االلننن اء الصنننعبة واالسنننلوب املووننند واالسنننلوب التقليننندب  1 - 3 - 1

  املتدرج و و يف تعلم فعالية الوثب الطويل .
االسلوب التقليدب  املتدرج و و يف تعلم فعالية ال روق بني االساليب الث ثة  اسلوب االل اء الصعبة واالسلوب املوود و  2 - 3 -1

 الوثب الطويل.
 فرضا البحث  4 - 1
فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلا والبعدب ل ساليب الث ثة  اسلوب االل اء الصعبة واالسلوب املوود ال تولد  1-4-1

 . واالسلوب التقليدب  املتدرجوو يف تعلم فعالية الوثب الطويل
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فننروق ذات داللننة معنويننة يف االختبننار البعنندب بننني االسنناليب الث ثننة  اسننلوب االلنن اء الصننعبة واالسننلوب املوونند  تولنند ال 1-4-2
 واالسلوب التقليدب  املتدرج و يف تعلم فعالية الوثب الطويل.

 مجاالت البحث  5 - 1
 يف مرك  حمافاة داوك .اجملال البشرب : ط ب الصف الثا  املتوسج يف متوسطة لرا  1 - 5 - 1
 . 2011/ 3 /17ولغاية   2011/  2/ 5اجملال ال ما  :ابتدأ من   2 - 5 - 1
 اجملال املكا  : الساوة اخلا ة ملتوسطة لرا . 3 - 5 - 1
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -2
 الدراسات النظرية 1- 2
 التعلمطرائق  1- 1 -2

اسبة املستخدمة يف عملية التعلم املهارب يعتمد على نوعية ال عالينة الن  سنيتم تعليمهنا ، ومسنتوع املتعلمنني ه  اختيار الطريقة املن     
أ  نعيند هد ذاكرتنا و نف  الذات والبد  ودافعية املتعلم " ولكنا نسنريف يف تعلنيم املبتندعء وترسنير مهاراتنا احلركينة فنا  منن الضنرورب

 و 329، 1985للسة تدريبية قبل البدء بتعلم فعالية أو وركة لديدة "      وديا ، احلركة وهعادة أدائها يف مقدمة كل 
 الطريقة الجزئية   2 - 1 - 2

يف اذه الطريقة يتم ا ئة املهنارات احلركينة هد ألن اء  " هذ تناسنب بعنا املهنارات احلركينة الن  تتمين  بالصنعوبة والتعقيند وينتم          
 و 52، 1988دة أل اء  غرية لكل ل ء ادف واضح "   حممد وناادة ، فيها تقسيم املهارة هد ع

فننالتعليم املتونن ر أمننر ضننرورب ليننتمكن املننتعلم مننن يسننني اسننتوابات معينننة ، ويننتم يف اننذه الطريقننة التنندريب علننى ا لنن اء النن        
 و1989،185تَكو  يف جمموعها وودة واودة .   عدنا  وآخرو ،

ممي ات فها ت ئم احلركات ال  تتصف بالصعوبة والتعقيد وتقلل ودوث اإل ابات كما يتم فيها هدراك لألل اء  واذه الطريقة  ا     
الصغرية للحركة ، أما عيوهبا فها التناسب احلركنات البسنيطة والسنهلة كمنا ت قند بعنا ألن اء املهنارة احلركينة النرتابج الصنحيح لأللن اء 

 و 480،  1972د ال تاح ، وتستغرق وقت طويل يف التعلم .   عب
 وتعد الطريقة اجل ئية أكثر الطرائق شيوعاً يف تعلم املهارات احلركية وانالك عدة أساليب للطريقة اجل ئية واا :     

 ا سلوب التقليدب   املتدرج و .1
 ا سلوب العكسا  .2
 ا امة من احلركة ةأسلوب ا ل اء الرئيس .3
 أسلوب ا ل اء الصعبة  .4
 و 265،  2001  أفراح ،            ا سلوب املوود  .5
 اسلوب االجزاء الصعبة -
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وفيا يتم يديد االل اء الصنعبة منن قبنل اخلنرباء واملختصنني او املتعلمنني ان سنهم بعند مشناادة احلركنة او حماولنة تطبيقهنا بالطريقنة       
اكذا وىت تطبق ييا ال اء املهارة او ال عالية .  فرااد ، الكلية ، ويبدأ املتعلم بتعليم اجل ء االكثر  عوبا من احلركة مث االقل  عوبة و 

 . و 58، 2009
 االسلوب الموحد -
واو اسلوب م يد لكثري منن املهنارات املعقندة ، اذ ينتم التندريب علنى اجلن ء منن احلركنة مث بعند اتقاننا ينتم االنتقنال اد اجلن ء النذب      

مث اداه بشكل كامل ويتم تعليم االل اء ليس بتسلسلها املنطقا املتدرج او العكسا يسبقا او يليا واكذا وىت يتم اتقا  ييا االل اء 
 و 35،  1998بل يتم االختيار اجل ء االول مث اجل ء االخري واكذا وىت تطبق ييا ال اء املهارة او ال عالية .   وديا واخرا  ، 

 االسلوب التقليدي ) المتدرج (  -
م املهننارة او ال عاليننة وسننب تسلسننلها احلركننا ويسننمى باالسننلوب الك سننيكا ف ننا بعننا االويننا  اننو االسننلوب الننذب يبنندأ بتعلنني    

 يعلم كل ل ء لووده ويف اويا  اخرع يربج اجل ء االول واجل ء الثا  معاَ قبل تعلم اجل ء الثالني مث بعند ذلنك ينربج اجلن ء االول والثنا 
بة لبقيننة االلنن اء ويف اويننا  اخننرع يننتم تعلننم اجلنن ء االول مث اعننادة اجلنن ء االول وتعلننم واجلنن ء الثالنني قبننل تعلننم اجلنن ء الرابننا واكننذا بالنسنن

 و 17 ، 1995اجل ء الثا  مث الثالي وهبذا يعاد اجل ء االول اكثر من مرة  .   عقيل ، 
 المراحل الفنية  لفعالية الوثب الطويل    6 - 1 - 2

 : ن  التيةاتتكو  مسابقة الوثب الطويل من اخلطوات ال نية 
 الركضة التقربية   االقرتاب و . .1
 االرتقاء . .2
 الطريا  .  .3
 ا بوط . .4

 أوال : الركضة التقربية ) االقتراب (
ه  مرولة الركضة التقربية   االقرتاب و يف الوثب الطويل تتطلب قدرا معينا منن السنرعة باإلضنافة هد عملينة التحضنري ل رتقناء ،        

و خطنوة ، ويتغنري توقينت  22و مرتاً ، هذ يتم الركا فيها باسنتخدا     45 – 40  التقربية   على   ووايل   ويتوب مرولة  الركضة
    و 335،  1990.   حممد ، الركا خ ل اخلطوات الث ث ا خرية فتصبح أسريف وأقصر

لتنندرج يف اجلننرب وننىت يصننل هد لووننة االرتقنناء وخيتلننف ال عبننني يف البنندء بعمليننة الركضننة التقربيننة وينني يبنندأ الننبعا باملشننا مث ا      
 و 36،  2004وبأقصى سرعة ، والبعا يبدأ من وضا البدء العايل وينطلق بأقصى سرعة وىت يصل هد لووة االرتقاء.    فراج ، 

الركضننة التقربيننة ، يضننا املتسننابق الع مننات الضننابطة لنندعم ودقننة الركضننة التقربيننة ، واننا داللننة بصننرية تسنناعد املتسننابق يف ضننبج       
 .و 191،  2005وجيب  أ  تكو  الع مة الضابطة آنية هد أ  يتم ضبج الركضة التقربية وت ال بعد هتقا  اذه الركضة.  كمال ، 

 ثانياً : االرتقاء
اننم مننن ذلننك تعتننرب مرولننة االرتقنناء ذات أمهيننة كبننرية بالنسننبة لواثننب الوثننب الطويننل وينني يتوقننف عليننا طننول مسننافة الوثننب واال     

وساب الوثبة حماولة  حيحة أو حماولة خطأ ويي يتم فيها وضا قد  االرتقاء دو  تقد  أو تأخر عن اللووة وىت ال خيسر مسافة ، 
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 وتوضا قد  االرتقاء على لووة االرتقاء استعداداً للدفا لإلما  ولألعلى فيتم ثت م ا ل الرلل والركبة استعداداً للدفا وعندما تتعندع
ل احلرة رلل االرتقاء تبدأ عملية الدفا ل ما  و على ما مرلحة الذراعني بشكل توافقا ل ما  وىت ترتك القد  ا ر  استعداداً الرل

 و 17-16،  2004  فراج ،  للطريا  .
 ثالثاً : الطيران

ريقنة املشنا يف ا نواء ويسنتعملها الواثبنو  تبدأ مرولة الطريا  مبورد ترك قد  االرتقناء لنألر  وانناك عندة طنرق للطنريا  او منا ط       
املتقدمو  وتكو  فيها وركات الرللني تشابا وركات املشا املعتاد والغر  منها املساعدة يف هكساب املتسنابق أطنول مسنافة ممكننة ، 

تسمى القرفصاء وتعتمد هد ود  وتبدأ اذه العملية عندما يصل الواثب هد أقصى ارت ايف لا نتيوة دفعا بقد  االرتقاء ، والطريقة الثانية
كبري على السرعة وقوة الدفا ، يأخذ الواثب وضا اجللوب يف ا واء ويستمر اذا الوضا وىت يقرتب من ا بوط فتمتند النرللني أقصنى 

اجلسنم يف ا نواء الن   ما  كن اماماً و يل اجلذيف اماماً ومترلح الذراعني بقوة للخلف ، أمنا الطريقنة الثالثنة فتسنمى التعلنق وتبندأ بارت نايف
 تعود هد وركة الذراعني ورفعها  بقوة اماماً عالياً ويف مدع كبري كما يعود هد رفا اجلذيف عالياً ما دفنا النرأب للخلنف وكنذلك النرللني

 . و 107 - 106، 2002ويكو  لسم الواثب واو يف أعلى نقطة أشبا بوضا التقوب .   ريسا  وعبد الرمحن ، 
 وط رابعاً : الهب

تتلخ  وركة ا بوط مبد الرللني نسبيا عند التقرب منن احل نرة ، ويكنو  الكعبنا  منرت عني هد ا علنى والنذراعا  منخ ضنني هد       
 .و 62،  1981ا س ل وهد اخللف ، ليساعدا على اندفايف اجلسم ل ما  ت ادياً للسقوط على احلور العو و.   مسري ، 

 الدراسات المشابهة  2 - 2
 (  2009دراسة فرهاد )  1 -2 -2
 " اثر استخدا  االسلوب املوود من الطريقة اجل ئية يف تعلم فن أداء بعا مسكات املصارعة احلرة "   

 ادفت الدراسة هد :
الكشننف عننن اثننر اسننتخدا  اسننلوب التعلننيم   املتنندرج واملوونند و يف تعلننم فننن أداء بعننا مسننكات املصننارعة احلننرة ، و لننت عينننة     

و طالباً منن طن ب السننة الدراسنية الثانينة يف كلينة الرتبينة الرياضنية / لامعنة  ن ح الندين منوزعني علنى جممنوعتني اريبينة 30البحي  
لكننل جمموعننة ، واسننتخد  الباونني الوسننائل اإلوصننائية التاليننة   الوسننج احلسننايف ، واال ننراف املعيننارب ،  اً و طالبنن 15وضننابطة بواقننا  
ه  اسنننتخدا  االسنننلوب املووننند منننن الطريقنننة اجل ئينننة قننند اثنننر اجيابينننا يف مسنننتوع فنننن أداء بعنننا  واسنننتنتج الباوننني   ،اختبنننارات   ت و

وعننة التوريبيننة النن  اسننتخدمت االسننلوب املوونند مننن الطريقننة اجل ئيننة علننى اجملموعننة الضننابطة يف مت ننوق اجملو  ، مسننكات املصننارعة احلننرة
 و 2009  فرااد ،  مسكة   وو  الرللني مث الرفا واحلصري و .

 ( 1996دراسة عبد الجبار عبد الرزاق الحسو )  2 - 2 - 2
 " دراسة مقارنة بني ا سلوبني املتدرج والعكسا يف تعلم ق  ة اليدين ا مامية على وصا  الق  "

  -ادفت الدراسة هد مايلا :
اجل ئية يف تعلم ق  ة اليندين ا مامينة علنى لهناز وصنا  التعرف على أثر استخدا  كل من ا سلوبني املتدرج والعكسا من الطريقة  -

و طالبنا منن السننة الدراسنية الثالثنة يف كلينة الرتبينة الرياضنية  امعنة 18استخد  الباوي املنهج التورييب ،  لت عينة البحي   ،الق   
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و طن ب 9ج ، واجملموعنة التوريبينة  و طن ب اسنتخدموا ا سنلوب املتندر 9املو ل . وقد وزعوا على جممنوعتني ضنابطة وتكوننت منن  
و لل نروق أما الوسائل اإلوصائية املستخدمة فها الوسج احلسايف ، واال راف املعيارب ، واختبار ت  ،استخدموا ا سلوب العكسا 
مامينة علنى لهناز يف مستوع أداء مهارة ق ن ة اليندين ا  ةوقد استنتج الباوي ولود فروق ذات داللة معنويبني ا وساط احلسابية ،   

وصننا  الق نن  بننني اجملمننوعتني التوريبيننة النن  اسننتخدمت ا سنننلوب العكسننا والضننابطة النن  اسننتخدمت ا سننلوب التقلينندب ولصنننا  

 . اجملموعة التوريبية
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية - 3
 منهج البحث  1 - 3

 مشكلة البحي  طبيعةو استخد  الباوثو  املنهج التورييب مل ءمتا         
 مجتمع البحث وعينته   2 -3

و 2011 - 2010مت اختيار جمتما البحي بالطريقة العمدية من ط ب الصف الثا  املتوسج ملتوسطة لرا للسننة الدراسنية         
ختيننار عينننة وو ، وبعنند هلننراء القرعننة ال -اننن  -د -ج -ب -و طالبنناً ، مننوزعني علننى سننتة شننعب  دراسننية  أ 238والبننالع عننددام   
الننذين  اً طالبننو  11و طالبنناً بعنند أ  مت اسننتبعاد  45هو عينننة البحنني  وتكونننت مننن   -د  - ب الشننعب الدراسننيةالبحنني أ ننبحت 

و طالنننب مت فصنننلهم  2نقنننل هد مدرسنننة أخنننرع و     بو طننن 3لغيننناهبم املتكنننرر و   اً طالبنننو  13اعمنننارام السنننن القنننانو   و  تتعننند
  ان و اجملموعة  ، وبعد هلراء القرعة بني الشعب الث ث أ بحت شعبة  اً و طالب 34البالع عددام    االستط عية التواربوط ب 

و طالبننناً وطبنننق عليهنننا أسنننلوب ا لننن اء الصنننعبة منننن الطريقنننة اجل ئينننة ، وشنننعبة   ب و أ نننبحت  15التوريبينننة االود وتكوننننت منننن    
وطبننق عليهننا ا سننلوب املوونند وشننعبة   د و أ ننبحت اجملموعننة التوريبيننة الثالثننة  و طالبنناً  15اجملموعننة التوريبيننة الثانيننة وتكونننت مننن   

 و يبني ذلك .1و طالباً وطبق عليها ا سلوب التقليدب  املتدرج و واجلدول   15وتكونت من   
 و 1اجلدول   

 يبني جمموعات البحي وا سلوب التعليما وعدد أفراد العينة من جمتما البحي

 
 وسائل جمع المعلومات  3 – 3

 ن  املصادر العربية .
 ن  االختبار والقياب .      

 العدد املتبقا للعينة املستبعدو  عدد الط ب التعلماسلوب  اجملموعة
 15 19 34 أسلوب ا ل اء الصعبة 1اجملموعة التوريبية 

 15 23 38 ا سلوب املوود 2اجملموعة التوريبية 
 15 21 36 ا سلوب التقليدب  املتدرج و 3اجملموعة التوريبية 

 45 63 108  اجملمويف
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 ن  استمارة استبيا  .
  المستعملة األجهزة واألدوات  4 - 3
 المستعملةاالجهزة  1 - 3-4

 ن  مي ا  طيب .
 و لقياب ال من بالدقائق والثوا  . 2و عدد    Casioن  ساعة هيقاف الكرتونية نويف   

 المستعملةاالدوات  2 - 4 - 3
 .اً و مرت  60شريج قياب بطول     ن
 شريج ال ق ملو  . ن

 و . Maxifloن  أق   ماليك   
 و .  5ن  شواخ  عدد   

 ن  ل  ابيا لتخطيج منطقة االقرتاب  .
 تجانس أفراد عينة البحث 5 - 3
 التية :نو بالتحقق من اانس أفراد العينة  لل ضبج املتغريات آ 2011/  2/ 5قا  الباوثو  بتارير       

 ن  العمر ال مت مقاساً الشهر .
 ن  الطول مقاساً بالسنتمرت .
 ن  الكتلة مقاسة بالكغم    .

 و 2اجلدول   
 يبني خ  ة نتائج يليل التباين  فراد العينة يف املتغريات  العمر ، و الطول ، والكتلةو

 املعاليم      اإلوصائية
 

 املتغريات

 
 مصادر االخت ف

 احل
ات
درل

 رية

قيمة  فو  متوسج املربعات جممويف املربعات
 اتسوبة

 العمر / شهر
 

  153,62 307,24 2 بني اجملموعات
 103,86 4362,4 42 داخل اجملموعات 1,47

  20,06 40,13 2 بني اجملموعات الطول / سم
 39,93 1677,06 42 داخل اجملموعات 0,50

 الكتلة / كغم
 

  52,29 104,57 2 بني اجملموعات
 31,65 1329,33 42 داخل اجملموعات 1,65

 و      3,23و =    42 -2و وأما  درل  ورية    0,05   ≥قيمة   فو اجلدولية عند نسبة خطأ  
 يتبني من اجلدول أع ه عد  ولود فروق ذات داللة هوصائية بني ط ب جمموعات البحي النث ث يف املتغنريات  العمنر ، والطنول ، 

 و ممَا يدل على اانس أفراد العينة يف تلك املتغريات .لةالكت
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 المؤثرة في تعلم فعالية الوثب الطويل تكافؤ في عناصر اللياقة البدنية 6 - 3
أسننتخد  البنناوثو  أسننلوب املسنننح الشننامل لعنا ننر اللياقننة البدنينننة بعنند هط عهننم علننى املصنننادر ذات الع قننة مبوضننويف البحننني        

 و ، اسنننتخل  البننناوثو  جمموعنننة منننن عنا نننر اللياقنننة البدنينننة   94-93،  1984و و حممننند و حممننند ،  199،  1987،  حممننند  
و وعرضها علنى اخلنرباء واملختصنني يف جمنال العناب السناوة وامليندا  وعلنم  2 امل ثرة يف تعلم فعالية الوثب الطويل ملحق  واالختبارت 

 و واا كآاليت :ن  1ختبارات ملحق   التدريب وعلم احلركة وطرائق التدريس وقياب وا
 ن  السرعة االنتقالية 

 ن  القوة االن وارية لعض ت الرللني.
 ن  الرشاقة
 ن  املرونة
 ن  التواز 
 وبعد أ  مت يليل استوابات اخلرباء واملختصني وول اذه العنا ر مت اختيار العنا ر التالية :        

 ن  السرعة االنتقالية 
  وارية لعض ت الرللنين  القوة االن
 ن  الرشاقة
وبعنننند أ  أبنننندع املختصننننني اسننننتوابا م علننننى االختبننننارات قننننا  البنننناوثو  بتحليننننل االسننننتوابات وعلننننى اننننذا ا سنننناب مت اختيننننار      

 االختبارات آالتية : ن 
 و مرت لقياب السرعة االنتقالية . 30ن  الركا   

 ارية لعض ت الرللني .ن  الوثب العريا من الثبات لقياب القوة االن و
 و مرت لقياب الرشاقة .  9ن  الركا ال ك اك بني الشواخ  بقياب   

 و يبني ذلك  3و واجلدول     7/2/2011البحي هبذه االختبارات بتارير    اتمت التكاف  بني جمموع    
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 و 3اجلدول   
 تبارات العنا ر اللياقة البدنيةيبني نتائج يليل التباين إلفراد العينة يف االختبارات اخ

 املعاليم اإلوصائية
 

اب االختبارات
القي
دة 
وو

 

 
 مصادر االخت ف

حلرية
ت ا

رلا
د

 

جممنننننننننننننننننننننننننننننننويف 
 املربعات

متوسننننننننننننننننننننننننننننج 
 املربعات

قيمننننننننننننننننننننننننننننننننننة ف 
 اتسوبة

 0.07 0,03 0,05 2 بني اجملموعات ثانية   30ركا 
 0,41 17,51 42 داخل اجملموعات

الوثب العريا من 
 الثبات

 
 رتم

 0.77 0,03 0,07 2 بني اجملموعات
 0,04 1,99 42 داخل اجملموعات

الركا ال ك اك بني 
 احلوال 

 
 ثانية

 0.48 0,19 0,38 2 بني اجملموعات
 0,39 16,63 42 داخل اجملموعات

 و  3,23و =    42 -2ورية     و وأما  درل 0,05قيمة   فو اجلدولية عند نسبة خطأ  
 و يف أع ه : 3من اجلدول   دلت النتائج 

ممنا يندل علنى تكناف  اجملناميا البحني  عد  ولود فروق ذات داللنة هوصنائية بنني طن ب اجملموعنات النث ث يف االختبنارات البدنينة    
 الث ث

 التصميم التجريبي  7 - 3
ئية االختيار ذات االختبار القبلا والبعدب "   استخد  الباوثو  التصميم التورييب الذب يطلق عليا اسم " تصميم اجملموعة العشوا      

 و 112،  1981  ال وبعا والغنا  ، 
 و 1و كن متثيل اذا التصميم يف التوربة كما يف الشكل    
 

 االختبار البعدب      أسلوب ا ل اء الصعبة              االختبار القبلا                     1اجملموعة التوريبية 

 االختبار البعدب        أ سلوب املوود                  االختبار القبلا                     2موعة التوريبية اجمل

 االختبار البعدب    أ سلوب التقليدب  املتدرج و           االختبار القبلا                   3اجملموعة التوريبية 
 للبحي يوضح التصميم التورييب و 1الشكل   

 التعليمي  المنهاج 8 -3
  أسلوب ا ل اء الث ثةاذه ا ساليب  استثمارة بتعليم املهارات وهبدف بعد هط يف الباوثو  على املرالا العلمية اخلا       

ئيس من يف تعلم فعالية الوثب الطويل من خ ل استخدامهم يف القسم الر  املتدرج االعتيادبالصعبة واالسلوب املوود واالسلوب 
 و ،ودد الباوثو  عدد من الوودات التعليمية2008و و فرااد ،  2001الوودة التعليمية مت اإلط يف على دراسة   قتيبة ووليد ،

منا و والذين اقروا   وية استخداما وانا حيقق الغر  املرلو  1ومت عرضها على املختصني من ذوب اخلربة ملحق     و 3ملحق   
الربنامج على ط ب اجملموعة التوريبية االود والثانية والثالثة  هوضح الوودات التعليمية ومت استخدا  اذت و 6،  5   امل وقو 
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و  40    و وودة تعليمية يف ا سبويف وكا  زمن الوودة التعليمة 2و أسابيا بواقا    4تعليمية وملدة    اتو وود 8وأشتمل على    
 موموعات الث ث متشاهبة يف القسم اإلعدادب واخلتاما واالخت ف كا  يف القسم الرئيسدقيقة ، وكانت الوودات التعليمية لل

 فقج .
 التجارب االستطالعية 9 - 3
 التجربة االستطالعية لالختبارات المهارية  1 - 9 - 3

و وكانننت  2011/ 12/2   السننبت ألننرع البنناوثو  التوربننة االسننتط عية ل ختبننارات املهاريننة ل عاليننة الوثننب الطويننل يف يننو       
عية ل ختبنارات من جمتما البحي وخارج عيننة البحني ا ساسنية ، وكنا  ا ندف منن التوربنة االسنتط  اً و ط ب18العينة مكونة من  

 :املهارية ما يلا
 معرفة مدع استيعاب الط ب ل ختبارات املهارية . .1
 التأكد من   وية ا دوات املستخدمة . .2

 االستطالعية للوحدات التعليمية التجربة  2 - 9 -3
و وكانت العينة  13/2/2011    االودألرع الباوثو  التوربة االستط عية للوودات التعليمية ل عالية الوثب الطويل يف يو         

دات منننن جمتمنننا البحننني وخنننارج عيننننة البحننني ا ساسنننية ، وكنننا  ا ننندف منننن التوربنننة االسنننتط عية للووننن اً و ط بننن 16مكوننننة منننن    
 التعليمية ما يلا :

 التعليما. املنهاجالتأكد من مدع   وية  .1
 التعليما . املنهاجالتعرف على الوقت الذب يستغرقا  .2

 االختبار القبلي  10 - 3
و يف السنننناوة    2011/  2/  15   يننننو  الث ثننناء البحننني  اتألرينننت االختبنننارات القبليننننة لإلجنننناز للوثننننب الطوينننل جملموعنننن        
و حمناوالت ووسنب القنانو  النذب ينن  فينا " هذا كنا  عندد  3، وقند أعطينت لكنل طالنب    نيملتوسطة لرا وحبضور البناوث الرياضية

و  ، بعننند ذلنننك مت  220،  2001وآخنننرو  ،  نننريح و حمننناوالت "    3و متسنننابق يعطنننا لكنننل متسنننابق    8ال عبنننني أكثنننر منننن   
 وساب أفضل حماولة لكل طالب من اتاوالت الث ث .

 تنفيذ التجربة الرئيسة  11 - 3
/  3/  12ولغاية  2011/  2/ 19  منللمدة  مت تن يذ التوربة الرئيسة للموموعات الث ث  التوريبية االود والثانية والثالثةو      
ل نيننة لل عاليننة ومت وينني اسننتخدمت اجملموعننة التوريبيننة االود اسننلوب االلنن اء الصننعبة يف الننتعلم ،  فقنند مت يليننل املراوننل ا و 2011

وعرضها على اخلرباء واملختصني الختيار ا عب مراول ال عالية من ولهة نار  و 4ملحق  ترتيبها بالشكل املنطقا ومت عمل استمارة 
بة مث اخلرباء واملختصني وبعد يليل استوابات اخلرباء واملختصني أ بح ترتيب ال عالية بالشكل التايل من االكثر  عوبة اد االقل  عو 

 االقل مث االقل واا كااليت :
 الطريا  . .1
 االرتقاء . .2
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 ا بوط . .3
 الركضة التقربية . .4
اما اجملموعة التوريبية الثانية فقد استخدمت اسلوب املوود يف التعلم با  خيتار املدرب املرولة ال  يريداا دو  النانر اد تسلسنلها    

 .املتدرج التقليدب ثالثة اسلوب املنطقا ، يف وني استخدمت اجملموعة التوريبية ال
 االختبار البعدي  12 -3

و يف السنناوة  2011/ 17/3التعليمننا يف يننو     املنننهجمت هلننراء االختبننارات البعديننة لعينننة البحنني بعنند االنتهنناء مننن تن يننذ         
و حمناوالت ،  بعند ذلنك مت  3طالنب   الرياضية ملتوسطة لرا وينت ن نس الانروف ال مانينة واملكانينة وبنا دوات ن سنها مت هعطناء كنل 

 وساب أفضل حماولة لكل طالب من اتاوالت الث ث .
 الوسائل اإلحصائية  13 - 3

 و ومنها : SPSSمتت معاجلة البيانات باالستعانة بناا  التحليل اإلوصائا            
 الوسج احلسايف  .1
 اال راف املعيارب  .2
 اختبار   ت و.   .3
 يليل التباين   ف و .4
 و                                          370ن  340،  2004    ح الدين ،                     و  L . S .Dاقل فرق معنوب   .  5

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  - 4     
 .(، وتحليلهالصعبةاسلوب األجزاء اعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية االولى )  1 - 4 

 و 4اجلدول   
يبني ا وساط احلسابية واال رافات املعيارية وقيمة   ت و اتسوبة ل ختبارين القبلا والبعدب للموموعة التوريبيةاالود  اسلوب 

 االل اء الصعبة و
      

   و 2,14و =    14و واما  درلة ورية    0,05   ≥  ت و اجلدولية عند نسبة خطأ قيمة
و ، 2,67ريبية االود لتعلم ال عالية كنا   و يتبني أ  الوسج احلسايف ل ختبار القبلا للموموعة التو 4من خ ل اجلدول           

و ، وبنا راف معينارب 3,37و . أما الوسج احلسايف ل ختبنار البعندب للموموعنة ن سنها فقند بلنع  0,57وبا راف معيارب مقداره  

 الوسائل               
 اإلوصائية

 االختبار

قيمة  تو  االختبار البعدب  االختبار القبلا
 اتسوبة

مستوع 
 الداللة 

 يف  بَ  يف  بَ 

 معنوب 4,48 0,44 3,37 0,57 2,67 تعلم ال عالية 
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 اتسنوبةو تة  و اذ بلغت قيمتو . و لل التعرف على ال روقات بني ا وساط احلسابية استخد  الباوثو  اختبار  0,44مقداره  
و وأمنننا  درلنننة ورينننة   0,05   ≥و عنننند نسنننبة خطنننأ 2,14بالقيمنننة اجلدولينننة والبالغنننة   اتسنننوبةو تو وعنننند مقارننننة قيمنننة   4,48 
بعنندب ولصننا  و اتضننح أهنننا أكننرب مننن القيمننة اجلدوليننة ممننا ينندل علننى ولننود فننروق ذات داللننة معنويننة بننني االختبننارين القبلننا وال 14  

 االختبار البعدب .
 عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية الثانية ) االسلوب الموحد ( وتحليلها .  2 - 4 

 و 5 اجلدول  
          الثانية يبني ا وساط احلسابية واال رافات املعيارية وقيمة   ت و اتسوبة ل ختبارين القبلا والبعدب للموموعة التوريبية 

   االسلوب املوود و
      

 و 2,14و =    14و واما  درلة ورية    0,05   ≥اجلدولية عند نسبة خطأ قيمة تو 
و 2,85و يتبني أ  الوسج احلسايف ل ختبار القبلا  للموموعة التوريبية الثالثة لتعلم ال عالية كا    5من خ ل اجلدول              

و وبننا راف معيننارب 3,33و . امننا الوسننج احلسننايف ل ختبننار البعنندب للموموعننة ن سننها فقنند بلننع  0,50وبننا راف معيننارب مقننداره  
و ،  هذ بلغنننت قيمنننة تو . و لنننل التعنننرف علنننى ال روقنننات بنننني ا وسننناط احلسنننابية  اسنننتخد   البننناوثو   اختبنننار    0,36مقننندراه  

و  0,05   ≥و عننند نسننبة خطننأ  2,14بالقيمننة اجلدوليننة والبالغننة    اتسننوبةو  تو وعننند مقارنننة قيمننة     5,92  اتسننوبةو  ت  
و اتضننح أهنننا أكننرب مننن القيمننة اجلدوليننة ممننا ينندل علننى ولننود فننروق ذات داللننة معنويننة بننني االختبننارين القبلننا  14ريننة   وأمننا  درلننة و

  والبعدب ، ولصا  االختبار البعدب .
التجريبيررة الثالثررة ) االسررلوب التقليرردي ) المترردرج ( (  عرررض نتررائج االختبررارات القبليررة والبعديررة للمجموعررة  3 - 4

 .وتحليلها 
 و 6اجلدول   

ب يبني ا وساط احلسابية واال رافات املعيارية وقيمة   ت و اتسوبة ل ختبارين القبلا والبعدب للموموعة الثالثة   االسلوب التقليد
   املتدرج و  و

 الوسائل               
 اإلوصائية

 االختبار

 قيمة  تو  االختبار البعدب  االختبار القبلا
 اتسوبة

مستوع 
 الداللة 

 يف  بَ  يف  بَ 

 معنوب 5,92 0,36 3,33 0,50 2,85 تعلم ال عالية

 الوسائل               
 اإلوصائية

 االختبار

 قيمة  تو  االختبار البعدب  االختبار القبلا
 اتسوبة

ع مستو 
 الداللة 

 يف  بَ  يف  بَ 
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 و 2,14و =    14و واما  درلة ورية    0,05   ≥جلدولية عند نسبة خطأ قيمة تو 
تعلم ال عالينننة كننننا  و يتبنننني أ  الوسننننج احلسنننايف ل ختبننننار القبلنننا  للموموعنننة التوريبيننننة الثانينننة لنننن 6منننن خننن ل اجلنننندول              

و وبنا راف 2,96و . اما الوسج احلسنايف ل ختبنار البعندب للموموعنة ن سنها فقند بلنع  0,68و وبا راف معيارب مقداره  2,61 
و ،  هذ بلغننت تو . و لننل التعننرف علننى ال روقننات بننني ا وسنناط احلسننابية  اسننتخد   البنناوثو   اختبننار    0,45معيننارب مقنندراه  

 ≥و عنننننند نسنننننبة خطنننننأ  2,14بالقيمنننننة اجلدولينننننة والبالغنننننة    اتسنننننوبةو   ت   و وعنننننند مقارننننننة قيمنننننة2,89  سنننننوبةاتو  تقيمنننننة   
و اتضح أهنا أكرب من القيمة اجلدولية مما يدل على ولود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين  14   لة وريةو وأما  در  0,05  

 . القبلا والبعدب ، ولصا  االختبار البعدب
مناقشة النتائج الخاصة لالختبارات ) القبلية والبعدية ( لمجموعات البحث الثالث) التجريبيرة االولرى والثانيرة  4 - 4

 والثالثة (
و وال  عوجلت اوصائياً ظهر ا  اناك فروقا ذات  6, 5,  4   اوليف ضوء النتائج ال  مت احلصول عليها واملعروضة يف اجلد          
يننة بننني االختبننارات القبليننة والبعديننة جملموعننات البحنني الننث ث يف تعلننم فعاليننة الوثننب الطويننل وملصننلحة االختبننار البعنندب ، داللننة معنو 

ويع و الباوثو  اسباب اذه ال روقات اد فاعلية املنااج التعليمية للموموعات الث ث وما يتويا من م ردات نالحة وما حيتوينا كنل 
ات املنننهج وشننروها بطريقننة نالحننة ممننا ادع اد ا  يقننق اجملموعننات الننث ث نتننائج افضننل يف االختبننار منننهج تعليمننا مننن عننر  مل ننرد

و ا  " الطريقنة التعليمينة الن  تنت ئم وقندرات الطن ب وامكانينا م اجلسنمية والعقلينة 1989البعدب ويي ي كد   اجلبنورب وآخنرو  ، 
لننا ويننت اشنراف وتوليننا املنندرب تعمننل علنى يقيننق ااننداف النندرب "    اجلبننورب والن  متكننن الطالننب باختيننار ننواوا النشنناط امل ئننم 

 و 249،  1989وآخرو  ، 
وتقا على عاتق املدرب العملية التعليمية وذلك من خ ل تو يل املعلومة بصورة  حيحة هد الطالب ،  نا او املولا واملس ول      

% و منن  60ب يقيق ا اداف التعليمية ، " وقد اثبتت دراسات عديندة ا   ا ول للنشاط . ومن دو  مدرب م ال اكاد يا يصع
جناح العملية التعليمية ويقيق اادافها يقا على عاتق املدرب لكونا العنصر االساب يف املوقف التعليما واملس ول عن عملية التدريس 

 .و165،  1977،عيسى ي يد بن الص ا بو  ها وسيلة لتحقيق االاداف التعليمية والرتبوية " . 
 عرض نتائج االختبارات البعدية وتحليلها ومناقشتها بين المجموعات الثالث  5 – 4
و للمقارننة بنني ا سناليب  L. S. D  بمت استخدا  املعاجلنات االوصنائية امل ئمنة   يلينل التبناين بااناه واوند ، وأقنل فنرق معننو    

 .الث ثة يف االختبارات البعدية 
 و 7 اجلدول  

 يبني داللة ال روق يف االختبارات البعدية بني جمموعات البحي الث ث
 

 معنوب 2,89 0,45 2,96 0,68 2,61 تعلم ال عالية
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 املعاليم اإلوصائية    
 

  املتغريات
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 بني اجملموعات
---------- 

 جملموعاتداخل ا

2 
--- 
42 

1,52 
----- 
7,57 

0,76 
----- 
0,18 

 
4,22   

 
 معنوب

 و 3,23و =    42 - 2و وأما  درل  ورية    0,05   ≥قيمة   ف و اجلدولية عند نسبة خطأ 
لوثب الطويل، فقد و نتائج يليل التباين بني جمموعات البحي الث ث يف االختبار البعدب يف تعلم فعالية ا 7 يتبني من اجلدول       

 ≥و واا أكرب من قيمة    ف و اجلدولية عند نسبة خطأ  4,22بلغت قيمة    ف و اتسوبة لتعلم ال عالية للموموعات الث ث   
و مما يدل اد ولود فروق ذات داللة هوصائية بني اجملموعات الث ث  3,23و والبالغة    42 - 2و وأما  درل  ورية    0,05  

 الختبار .يف اذا ا
هد اسنتخدا  معنا   و هذ أ  معاجلة يليل التباين ال يشري هد أ  ال رق لصا  أيَة جمموعة بني اجملموعنات النث ث، لنذا جلنأ البناوث    

وكما  االجنازو للمقارنة بني املتوسطات احلسابية لدرلات اجملموعات الث ث يف اختبار  L. S . D   آخر واو قيمة اقل فرق معنوب
 و . 8 مبني يف اجلدول  

 و 8 اجلدول   
 يبني مقارنة املتوسطات احلسابية يف االختبار البعدب بني اجملموعات الث ث يف اختبار ا داء ال ت

 
 ت
 

 اجملموعات
  

التوريبية ا ود  اسلوب 
 االل اء الصعبة و

 التوريبية الثانية 
  االسلوب املوودو

التوريبية الثالثة  االسلوب 
 يدب املتدرجو التقل

 

 2,96 3,33 3,37 ‾ب 

 التوريبية ا ود 1
  اسلوب االل اء الصعبة و

3,37 ____ 0,04 0,41 

 التوريبية الثانية 2
  االسلوب املوود و

3,33 ____ ____ 0,37 

 التوريبية الثالثة 3
  االسلوب التقليدب املتدرجو 

2,96 ____ ____ ____ 

 و 0,19و =   42- 2و وأما   درل  ورية   0,05  ≥و عند نسبة خطأ   L. S . Dقيمة أقل فرق معنوب      
 و ما يأيت :  8يتضح من اجلدول   

ه  ال رق بنني طن ب اجملموعنة التوريبينة ا ود الن  اسنتخدمت اسنلوب االلن اء الصنعبة وطن ب اجملموعنة الثانينة الن  اسنتخدمت  -1
و وانننا اقنننل منننن قيمنننة 0,04و بلنننع   0,05  ≥طوينننل   نننري معننننوب و عنننند نسنننبة خطنننأ االسنننلوب املووننند يف تعلنننم فعالينننة الوثنننب ال
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 L.S.D   علننى الننر م مننن عنند  ولننود فننروق معنويننة بننني اجملمننوعتني،لكن  كننن الرلننويف اد االوسنناط احلسننابية و  0,19و والبالغننة
 .بينهما جند ا  اجملموعة الود تت وق على الثانية 

عنة التوريبينة ا ود الن  اسنتخدمت اسنلوب االلن اء الصنعبة وطن ب اجملموعنة الثالثنة الن  اسنتخدمت ه  ال رق بنني طن ب اجملمو  -2
و واننا اكننرب مننن 0,41و بلننع   0,05  ≥االسنلوب التقلينندب   املتنندرج و يف تعلننم فعاليننة الوثنب الطويننل  معنننوب و عننند نسننبة خطنأ 

 وعة التوريبية االود.و وكا  ال رق لصا  اجملم0,19و ، والبالغة   L.S.Dقيمة  
ه  ال رق بني ط ب اجملموعة التوريبية الثانية ال  استخدمت االسلوب املوود وط ب اجملموعة الثالثة ال  استخدمت االسلوب  -3

و واننا أكننرب مننن قيمننة  0,37و بلننع    0,05  ≥التقلينندب   املتنندرج و يف تعلننم فعاليننة الوثننب الطويننل  معنننوب و عننند نسننبة خطننأ 
 L.S.D   الثانيةو وكا  ال رق لصا  اجملموعة التوريبية 0,19و، والبالغة  . 

 -و ما يأيت : 8   اجلدوليتضح من 
.  عد  ظهور فروق ذات داللة معنوية يف تعلم فعالية الوثب الطويل بني ط ب اجملموعة التوريبية ا ود الذين تعلموا فعالية الوثب  1

ثب الطويل باالسلوب من الطريقة اجل ئية وبني ط ب اجملموعة التوريبية الثانية الذين تعلموا فعالية الو الطويل باسلوب االل اء الصعبة 
ويعنن و  البنناوثو  سننبب ذلننك هد أ  اسننلوب االلنن اء الصننعبة وأالسننلوب املوونند مننن ا سنناليب املشننوقة لنندع الطنن ب نتيوننة املوونند . 

بامللل منن لنراء ممارسنة انذين ا سنلوبني . وعلنى النر م منن أ  النتيونة   ترتنق هد  حلداثة اذين ا سلوبني ،    الط ب ال يشعرو 
 و يف3.37درلة املعنوية لكن ال رق كا  ظااريا ملصلحة ط ب اجملموعة التوريبية ا ود احلا لة على وسج وسايف   أكرب والبالع  

 تعلم فعالية الوثب الطويل .
د  الاناارب  سنلوب االلن اء الصنعبة منن الطريقنة اجل ئينة علنى أالسنلوب املووند هد أ  تعلنم اجلن ء ويع و الباوثو  سبب التق         

الصعب اوالَ تعد ضرورة اساسية بتهيئة اجلسم على اعلى استعداد ممكن دو  االخ اق يف تن يذ اجل ء الصعب او دو  ودوث اال ابة 
الراونة الن سننية للمنتعلم كوننا قنند التناز وتعلنم ا ننعب االلن اء منن احلركننة يف " االطمئننا  و  و علننى ا   2001ة ووليند ،، وي كند  قتيبن

 و144،  2001بداية التعلم يقود اد تعلم ليد وسريا " .  قتيبة ووليد ،
.  ولننود فننروق ذات داللننة معنويننة يف تعلننم فعاليننة الوثننب الطويننل بننني طنن ب اجملموعننة التوريبيننة ا ود الننذين تعلمننوا فعاليننة الوثننب 2

وب الطويل باسلوب االل اء الصعبة من الطريقة اجل ئية وبني ط ب اجملموعة االتوريبية الثالثة الذين تعلموا فعالية الوثب الطويل باالسل
 التقليدب   املتدرج و  ملصلحة اجملموعة التوريبية ا ود .

سنناليب احلديثننة يف الننتعلم ، هذ أ  قلننة اسننتخدا  اننذا ويعنن و البنناوثو  سننبب اننذا التطننور هد أ  اسننلوب االلنن اء الصننعبة مننن ا        
مهارات فعالية  الوثب الطويل يف وقت مبكر  نا يتعلم  اجل ء الصعب أوال ،  مث ينتقل هد اجل ء ا قل  ساعد الط ب لتعلم ا سلوب

ينتعلم  فينا الطالنب اجلن ء السنهل،    عوبة  هد أ  يصل هد اجل ء السهل لدا  ،  على عكس ا سلوب التقليدب   املتدرج و  النذب 
و اد ا  " تعلنم اجلن ء الصنعب منن  2001مث اجل ء ا كثر  عوبة . وكل اذا كا  سببا ظاارا يف التطور احلا ل وي كد  قتيبة ووليد ،

االل اء االخرع من املهارة  احلركة يعترب م تاح احلركة النا  ثل ا عب ما مولود يف املهارة ، فتعلما وتاديتا يف بداية التعلم يسهل تعلم
 و144،  2001" .  قتيبة ووليد ،
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 . ولود فروق ذات داللة معنوية يف تعلم فعالية الوثب الطويل بني ط ب اجملموعة التوريبية الثانية الذين تعلموا فعالية الوثب الطويل3
الننذين تعلمننوا فعاليننة الوثننب الطويننل باالسننلوب التقلينندب  باالسننلوب املوونند مننن الطريقننة اجل ئيننة وبننني طنن ب اجملموعننة االتوريبيننة الثالثننة

   املتدرج و ملصلحة اجملموعة التوريبية الثانية .
اد ا  االسلوب املوود من االسناليب املشنوقة منن ويني عند  االعتمناد علنى التسلسنل املنطقنا  ويع و الباوثو  سبب اذا التطور    

            ذب يريننننندة املننننندرب او املننننندرب بغنننننا النانننننر عنننننن  نننننعوبة اجلننننن ء او سنننننهولتا ، ويشنننننري للحركنننننة او ال عالينننننة ويكنننننو  اختينننننار اجلننننن ء الننننن
  wiliam ,1993  و " ا  االسلوب املوود من االسناليب احلديثنة يف النتعلم ولنا امهينة كبنرية منن خن ل فائدتنا يف تعلنم الكثنري منن

 و .wiliam ,1993,45      " احلركات الصعبة واملعقدة 
 تنتاجات والتوصيات االس - 5
 االستنتاجات :  1 - 5

 :  استنتج الباوثو  ما يلاطبقاً ملا تو ل هليا اذا البحي ،       
منننن قبنننل عيننننة ة الث ثنننة   اسنننلوب االلننن اء الصنننعبة واالسنننلوب املوونند واالسنننلوب التقليننندب و املسنننتخدم ا سننناليبأونندثت  .1

 . مستوع االجنازيفالبحي دوراً فعااًل يف تعلم فعالية الوثب الطويل 
االخننننرتني النننن  التوننننريبيتني والنننن  اسننننتخدمت اسننننلوب االلنننن اء الصننننعبة علننننى اجملمننننوعتني االود ت وقننننت اجملموعننننة التوريبيننننة  .2

 .يف مستوع االجنازسلوب املوود واالسلوب التقليدب يف تعلم فعالية الوثب الطويل الاستخدمت ا
الننن  اسنننتخدمت االسننننلوب  التوريبينننة ت االسنننلوب املووننند علنننى اجملموعنننةالننن  اسنننتخدمالثانينننة التوريبينننة ت وقنننت اجملموعنننة  .3

 .يف مستوع االجنازدب يف تعلم فعالية الوثب الطويل التقلي
 التوصيات   2 - 5

 من خ ل النتائج ال  ظهرت يف البحي احلايل يو ا الباوثو  مبا يلا :        
 املوود يف القسم الرئيس من الدرب . التأكيد على استخدا  اسلوب االل اء الصعبة واالسلوب .1
 الراء دراسات اخرع مشاهبا للدراسة احلالية تتناول فعاليات رياضية اخرع . .2
 ة للدراسة احلالية على االناث ومقارنتها بالذكور .الراء دراسات اخرع مشاهب .3

 واألجنبية  المصادر العربية
حبي منشور ،  "، في تعلم بعض مهارات الجمناستك اثر استخدام االسلوب العكسي و :"2001 افراح يونس ذنو   .1

 . و السادب والعشرو  ، لامعة املو لالعدد  السابا،جملة الرافدين للعلو  الرياضية ن اجمللد 
" ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيا  العاب القوىو : " 2002ريسا  جميد خريبج و عبد الرمحن مصط ى االنصارب    .2

 للنشر والتوزيا ، عما  .ودار الثقافة 
اثر استخدام اسلوب فحص النفس في تعلم اداء عدد من انواع التصويب بكرة و : " 2004زاري حيىي حممد علا   .3

 . و الثامن والث ثو  ، لامعة املو لالعدد  العاشر،جملة الرافدين للعلو  الرياضية ن اجمللد  حبي منشور ، " ، السلة
 " ، مطبعة احلوادث ، بغداد . اصول الوثب والقفز في فعاليات الساحة والميدان: "  و1981مسري مسلج ا ا ا   .4
 " ، مطبعة اجلامعة ، بغداد . القانون الدولي اللعاب القوى للهواةو : " 2001 ريح عبد الكرمي واخرو    .5
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" ، دار   SPSSخدام االساليب االحصائية في العلوم االدارية ) تطبيقات باستو : " 2004  ح الدين ا ي    .6
 وائل للطباعة والنشر ، عما  .

دراسة مقارنة بين االسلوبين المتدرج والعكسي في تعلم قفزة اليدين و : " 1996عبد اجلبار عبد الرزاق احلسو   .7
 . / كلية الرتبية الرياضية " ، رسالة مالستري ، لامعة املو ل االمامية على حصان القفز

" مطبعة التعليم العايل ،  مناهج البحث العلمي في التربية الرياضيةو : " 1981د امحد الغنا   عبد اجلليل ال وبعا وحمم .8
 بغداد.

 " ، دار الكتب اجلامعية ، االسكندرية. طرق تدريس التربية الرياضية والتعلم الحركيو : " 1972عبد ال تاح لط ا   .9
"، مطبعة اجلامعة  ي طرق تدريس التربية الرياضيةالمبادئ االساسية فو : "1989عدنا  لواد اجلبورب واخرو    .10

 ،البصرة.
 منشأة املعارف ، االسكندرية . طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية "و : "1989ع اف عبد الكرمي  .11
اثر التمرينات الغرضية الخاصة في تعلم فن اداء رفعة الخطف باالسلوب و : " 1995عقيل حيىي ااشم االعرلا    .12

 . / كلية الرتبية الرياضية ، رسالة مالستري ، لامعة املو ل " سي في الطريقة الجزئيةالعك
" ، دار الوفا لدنيا الطباعة  موسوعة العاب القوى النواحي الفنية لمسابقات الوثبو : " 2004فراج عبد احلميد توفيق   .13

 والنشر ، االسكندرية  .
سلوب الموحد من الطريقة الجزئية في تعلم فن اداء بعض " اثر استخدام االو : 2009فرااد علا مصط ى   .14

اخلمسو  ، لامعة  العدد الرابا عشر ،جملة الرافدين للعلو  الرياضية ن اجمللد ،  " ، حبي منشور مسكات المصارعة الحرة
 املو ل .

ية في التحصيل البدني اثر استخدام اسلوبين تعليمين من الطريقة الجزئو : " 2001قتيبة التك و وليد وعداهلل علا   .15
العدد  السابا ،جملة الرافدين للعلو  الرياضية ن اجمللد " ، حبي منشور ، والمهاري لقفزة اليدين االمامية على حصان القفز 

 الرابا والعشرو  ، لامعة املو ل .
 ة ، عما  .نشر بدعم من اجلامعة االردني ، 3" ، ط الجديد في العاب القوىو : " 2005كمال ييل الربضا   .16
، دار ال كر العريف  3ط، 1ج " ،  اختبارات االداء الحركيو : " 1984حممد وسن ع وب وحممد نصر الدين رضوا    .17

 .القاارة ،
" ،دار احلكمة ،  السباحة لطالب كليات التربية الرياضيةو : " 1988حممد السيد علا رويم و نااد رسن سكر   .18

 لامعة البصرة .
 " ، دار ال كر العريف ، مصر . التقويم والقياس في التربية البدنيةو : " 1987حممد  بحا وسانني   .19
 " ، دار القلم ، الكويت . تحكيم ( –تعليم  –تكنيك  –موسوعة العاب القوى )تدريب و : " 1990حممد عثما    .20
للطباعة والنشر ، لامعة  " ، مديرية دار الكتب النظرية والتطبيق في رفع االثقالو : " 1985وديا ياسني التكري    .21

 املو ل .
" ،  اثر استخدام طرائق وأساليب مختلفة في تعليم فن اداء رفعة الخطفو : " 1998وديا ياسني التكري  وآخرا    .22

 احلادب عشر ، لامعة املو ل .العدد  الرابا ،جملة الرافدين للعلو  الرياضية ن اجمللد حبي منشور ، 
" ، اجمللة العربية للرتبية ، اجمللد  المشكالت التي تواجه المعلمين العرب وحلولهاو : " 1977ي يد بن عيسى السورطا   .23

 السابا عشر ، العدد الثا  ، املنامة العربية للرتبية والعلو  ، تونس .
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27- Wiliam  A.martel ; coaching wrestling ,price  a enue, lowermitcham,south 

Australia, cv 1195. m 327.1993. 
 و 1 امللحق  

 أمساء السادة املختصني الذين وزعت عليهم استمارات االستبيا  لتحديد متغريات الدراسة
 

 طبيعة االستشارة * عنوان الوظيفة االختصاص الدقيق أسماء المختصين ت

1 2 3 

  * * ياضية /الموصلعميد كلية التربية الر  فسلجة علم التدريب/ساحة وميدان ا.د ياسين طه علي الحجار 1

 *   كلية التربية الرياضية / الموصل  طرائق التدريس ا.د ضياء قاسم الخياط 2

  * * كلية التربية الرياضية / الموصل التعلم الحركي / ساحة وميدان ا.د جاسم محمد نايف الرومي 3

 * * * تربويةعميدة الفاكولوتي العلوم ال االختبارات والقياس  ا.د اوديد عوديشو اسي 4

  * * كلية التربية الرياضية / الموصل علم التدريب / ساحة وميدان ا.د اياد محمد عبداهلل 5

 *   كلية التربية الرياضية / الموصل طرائق التدريس ا.د وليد وعداهلل االطوي 6

 *   كلية التربية الرياضية / صالح الدين طرائق التدريس ا.م.د فداء اكرم سليم الخياط 7

 * * * كلية التربية الرياضية / صالح الدين طرائق التدريس / ساحة وميدان ا.م.د حسين سعدي ابراهيم 8

 
9 

  *  كلية التربية الرياضية / صالح الدين بايو ميكانيك / ساحة وميدان ا.م.د سيروان كريم محمد

  *  المعهد الفني / دهوك فسلجة علم التدريب د مارسيل زيام . 10

  * * كلية التربية الرياضية /جامعة دهوك فسلجة علم التدريب د آزاد احمد خالدم . 11

 *   كلية التربية الرياضية /جامعة دهوك ماجستير / طرائق التدريس / كرة اليد م . سعدي يوسف عمر 12

 6 8 6 عدد المختصين لكل استشارة

 
 * طبيعة االستشارة

 . واالختبارات لبدنيةيديد عنا ر اللياقة ا - 1     
 يديد أ عب املراول ال نية يف فعالية الوثب الطويل -  2    

 التعليما. ملنهاجمدع   وية ا -3
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 و 2 ملحق  
 استمارة االستبيا 

 يف فعالية الوثب الطويلامل ثرة واالختبارات آراء اخلرباء واملختصني وول يديد أام عنا ر اللياقة البدنية واحلركية 
 ذ ال اضل ........................................... اترت ا ستا

 يية طيبة ...
 الطويل و يرو  الباوثو  هلراء البحي املوسو  :  تأثري استخدا  ث ثة اساليب من الطريقة اجل ئية يف تعلم فعالية الوثب   

و وناننرا ملننا تتمتعننو  بننا مننن خننربة ودرايننة يف اننذا 2011 - 2010علننى طنن ب متوسننطة لننرا يف مركنن  حمافاننة داننوك للعننا  الدراسننا 
 ر ا مثل لذلك العنصر من بني العنا ر املطرووة . بايديد االخت واجملال يرلى اختيار أام عنا ر اللياقة البدنية واحلركية امل ثرة ،

                           شاكرين تعاونكم خلدمة البحي العلما

 -واالختبارات ال  نقيسها : واحلركية العنا ر البدنية
 امل واات اإلشارة االختبارات واحلركية البدنية العنا را ت

 
1 

 
 السرعة االنتقالية

 و   من الوقوف30الركا   -
 و   من الوقوف50الركا   -

  

 
2 

 
 القوة االن وارية لعض ت الرللني

 الوثب العمودب من الثبات -
 الوثب العمودب من الثبات لسارلني -

  

 اختبار بارو - شاقةالر  3
   و بني الشواخ  9اختبار ال ك اك   -

  

 ثت اجلذيف خل ا من الوقوف - املرونة 4
 دورا  اجلذيف على اجلانبني -

  

 اختبار الشكل املثمن - التواز  5
 االت ا  فوق لووة اجلهاز -

  

 
 االسم :

 اللقب العلما :
 االختصاص :
 التوقيا       :
 التارير       : 

 الباوثو  
   . د م يد كمال الدين ع  الدين       

   . د حممد وسن مصط ى
                                                                                   .  ابراايم موسى ابراايم
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 و 3 امللحق  

 

 استمارة االستبيا 

 آراء املختصني للوودات التعليمية

 .............................. اترت ا ستاذ ال اضل  .............

 يية طيبة ...

و ونارا ملا تأثري استخدا  ث ثة اساليب من الطريقة اجل ئية يف تعلم فعالية الوثب الطويليرو  الباوثو  هلراء البحي املوسو  :         

  مسناعدتكم  نم يف هبنداء آرائكنم ونول  نن وية تتمتعنو  بنا منن خنربة ودراينة وملنا  انو معنروف عننكم يف انذا اجملنال ، يأمنل البناوثو 

و وهمكانيننة تطبيقهننا علننى واالسنلوب املوونند واالسننلوب التقليندب   اسنلوب االلنن اء الصننعبة وفنق ثنن ث اسنناليبالتعليمننا علننى  املنهناج

 مرك  حمافاة داوك و يف متوسطة لرا يف20111ن 2010أفراد عينة البحي واملتمثلة بط ب  الصف الثا  املتوسج للسنة للدراسية  

 ما فائق الشكر والتقدير. 

                                                                                 
 االسم      :         

 اللقب العلما :
 االختصاص :
 التوقيا       :
 التارير       :

 

 الباوثو  

   . د م يد كمال الدين ع  الدين    
   . د حممد وسن مصط ى                    

   .  ابراايم موسى ابراايم                                                                                         
                                                    

 
 

 و 4ملحق   
 استمارة االستبيا 
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 وول يديد ا عب املراول ال نية يف فعالية الوثب الطويل آراء اخلرباء واملختصني
 ا ستاذ ال اضل ........................................... اترت 

 يية طيبة ...
 لوالطوي تأثري استخدا  ث ثة اساليب من الطريقة اجل ئية يف تعلم فعالية الوثبيرو  الباوثو  هلراء البحي املوسو  :       

و ونارا ملا تتمتعو  با من خربة ودراية يف اذا اجملنال 2011ن  2010يف مرك  حمافاة داوك للعا  الدراسا  لرا توسطةمط ب على 
 يرلى اختيار ا عب املراول ال نية من ويي االصعوبة اد االقل  عوبة ل عالية الوثب الطويل .

                                شاكرين تعاونكم خلدمة البحي العلما
 -املراول ال نية ل عالية الوثب الطويل:

اإلشارة  املرولة ت
 بالعدد

 امل واات

 
1- 

 
 الركضة التقربية

  

 
2- 

 
 االرتقاء

   

 
3- 

 
 الطريا 

  

   ا بوط -4
 

                                                                                              االسم :
 اللقب العلما :
 االختصاص :
 التوقيا       :
 التارير       : 

 
 الباوثو  

   . د م يد كمال الدين ع  الدين 
   . د حممد وسن مصط ى
   .  ابراايم موسى ابراايم
 
 

 و5 ملحق   
 منوذج لوودة تعليمية السلوب االل اء الصعبة 
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 ساوة وامليدا و ال                            ثب الطويل      الوودة التعليمية ا ود /تعليم مرولة الطريا  يف الو 
 االصف الثا  متوسج/متوسطة لرا

 و طالب34عدد الط ب                   د                                                               40الوقت /
 2011التارير     /    / 

 االاداف الرتبوية                                                             االاداف التعليمية             
 التأكيد على اورتا  الوقت والتنايم يف احلياة -                   الطريا  يف فعالية الوثب الطويل         يتعلم الط ب مرولة ا   -
 امل واات اإلخراج والتنايم يةشرح ال عالية أو املهارة احلرك الوقت النشاط ا قسا 
القسم 

 اإلعدادب
 و د7  

 املقدمة 
 

 همحاء عا  
 
 

 و د2 
 
 و د5 
 
 

  يئة أدوات الدرب اخذ الغياب -
 
  يئة عامة جلميا أعضاء اجلسم -
 
 
 
 

××××××× 
 *المدرس 
××××××× 
××××××× 
××××××× 

 * المدرس      

 احلضور هد الساوة
 

التأكيد على ممارسة 
اء من قبل ييا اإلمح

 الط ب

القسم 
 الرئيسا 

 و د30 

 النشاط التعليما
 د و10 
 

 النشاط التطبيقا
 د و20 
 

 
 
 
 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 و د5 

شرح مرولة الطريا  وكي ية أدائها ما عر   -
 النموذج من قبل املدرب

 
تطبيق مرولة الطريا  من قبل  -

 الط ب
  مث الطريا  وا بوط يف 6-5ركا  -

 حل رةا
التوافق بني اليدين والرللني يف  -

 ا واء وا بوط يف احل رة
عمل وركة التعلق يف ا واء مث  -

 ا بوط يف احل رة
الطريا  بشكل افقا وا بوط يف  -

 .احل رة

              ×××××××××
× 

×              × 
×              × 

 * املدرب      
 

شننننننننننننرح املهننننننننننننارة مننننننننننننا 
 تصحيح ا خطاء

 
 
 
كيد على املمارسة التا 

 من قبل ييا الط ب 
 

التصحيح من قبل 
 املدرب
 

القسم 
 اخلتاما

 و د3 

 
 االنصراف 

 
 و د3  
 

 
اسننننننننننرتخاء هعننننننننننادة ا دوات هد مكاهنننننننننننا مث  -

 اإليعاز هد االنصراف

  
أداء التحينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 

 واالنصراف
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 و 6 ملحق  
 ل سلوب املوودمنوذج لوودة تعليمية 
 ساوة وامليدا و ال                             يف الوثب الطويل        االرتقاءود /تعليم مرولة الوودة التعليمية ا 

 االصف الثا  متوسج/متوسطة لرا
 و طالب39عدد الط ب                  د                                                                   40الوقت /

 2011/ التارير     /    
 االاداف الرتبوية                            االاداف التعليمية                                            

 التأكيد على اورتا  الوقت ووب الوطن -                يف فعالية الوثب الطويل  ن االرتقاء مرولة ا  يتعلم الط ب -
 المالحظات اإلخراج والتنظيم ة أو المهارة الحركيةشرح الفعالي الوقت النشاط األقسام

القسم 
 اإلعدادي

 ( د7) 

 املقدمة 
 

 همحاء عا  
 
 

 و د2 
 
 و د5 
 
 

  يئة أدوات الدرب اخذ الغياب -
 
  يئة عامة جلميا أعضاء اجلسم -
 
 
 
 

××××××× 
 *المدرس 
××××××× 
××××××× 
××××××× 

 * المدرس      
 

 احلضور هد الساوة
 
كيد على ممارسة التأ

اإلمحاء من قبل ييا 
 الط ب

القسم 
 الرئيسي 

 ( د30)

النشاط 
 التعليما

 دو  10  
 

النشاط 
 التطبيقا

 د و20 
 

 
 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 و د5 

وكي ية أدائها ما عر   االرتقاءشرح مرولة  -
 النموذج من قبل املدرب

 
وحماولة وضا الرلل خطوات  6 - 5ن الركا 
 على لووة االرتقاء املرتقية

وحماولة وضا الرلل خطوات  10 - 8ن الركا 
 املرتقية على لووة االرتقاء

 ندوق خشيب وحماولة وضا الرلل ن وضا 
 املرتقية عليها من وضا ا رولة.

الركا بسرعة ما التاكيد على ا  ت مس القد  
 املرتقية لووة االرتقاء بالشكل الصحيح .

 

              ×××××××××
×               × 

              ×               × 
 * املدرب      
 

شننننننننننننرح املهننننننننننننارة مننننننننننننا 
 تصحيح ا خطاء

 
 
 

التاكيد على املمارسة 
 من قبل ييا الط ب 

 
التصحيح من قبل 

 املدرب
 

القسم 
 الختامي

 ( د3)

 
 االنصراف 

 
 و د3  
 

 
اسننرتخاء هعننادة ا دوات هد مكاهنننا مث اإليعنناز  -

 النصرافهد ا

  
أداء التحيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة 

 واالنصراف
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 و 7ملحق   
 منوذج لوودة تعليمية السلوب التقليدب  اجملموعة الضابطة و

 الوودة التعليمية ا ود /تعليم مرولةالركضة التقربية يف الوثب الطويل         ساوة وامليدا و 
 االصف الثا  متوسج/متوسطة لرا

 و طالب39عدد الط ب                                               د                      40الوقت /
 2011التارير     /    / 

 االاداف الرتبوية                            االاداف التعليمية                                                    
 التأكيد على اورتا  الوقت ووب الوطن                        وثب الطويل  نالركضة التقربية يف فعالية ال مرولة ن ا  يتعلم الط ب

 امل واات اإلخراج والتنايم شرح ال عالية أو املهارة احلركية الوقت النشاط ا قسا 
القسم 

 اإلعدادب
 و د7  

 املقدمة 
 

 همحاء عا  
 
 

 و د2 
 
 و د5 
 
 

  يئة أدوات الدرب اخذ الغياب -
 
 ة جلميا أعضاء اجلسم يئة عام -
 

××××××× 
 *املدرب 

××××××× 
××××××× 
××××××× 

 
 * املدرب      
 

 احلضور هد الساوة
 

التأكيد على ممارسة 
اإلمحاء من قبل ييا 

 الط ب

القسم 
 الرئيسا 

 و د30 

النشاط 
 التعليما

 ود10
 

النشاط 
 التطبيقا

 ود20 
 

 
 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 و د5 
 
 
 و د5 

لركضة التقربية وكي ية أدائها ما شرح مرولة ا -
 عر  النموذج من قبل املدرب

 
خطوات  و احل رة الكتساب  6ن5ن الركا 
 السرعة
خطوات  و احل رة الكتساب  10ن  8ن الركا 
 السرعة

ن وضا ع مات ضابطة على لانيب طريق الركضة 
 والتدريب عليها

خطوة  10ن6ن وضا ع مات ضابطة على بعد 
 قاء والتدريب عليها من لووة االرت

 

              ×××××××××
×               × 

              ×               × 
 * املدرب      
 

شرح املهارة ما 
 تصحيح ا خطاء

 
 
 

التاكيد على املمارسة 
 من قبل ييا الط ب 

 
التصحيح من قبل 

 املدرب
 

القسم 
 اخلتاما

 و د3 

 
 االنصراف 

 
 و د3  
 

 
اء هعادة ا دوات هد مكاهنا مث اإليعاز اسرتخ -

 هد االنصراف

  
أداء التحية 
 واالنصراف

 


