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 اإِلَ لَنَا عِلْمَ لَا سُبْحَانَكَ قَالُوا
 إِنّكَ  عَلّمْتَنَا مَا

 ﴾٣٢﴿ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنْتَ

 

 



   

 

  

تقدير و   شكر  
امحلد هلل اذلي هداان و ما كنا لهنتدي لوال أ ن هداان ، و امحلد 

ملتواضع ا هلل اذلي هذاان من العمل ما وفقنا به الإجناز هذا العمل

 و ما كنا لنحققه لوال عونه ، فلهل امحلد و الشكر .

ىل لك من سامه يف هذا البحث عىل  نتقدم ابلشكر و التقدير اإ

 رأ سهم الربوفيسور بن زيدان حسني .

كام نشكر لك من ادلكتورة حميودي عايدة و الربوفيسور عتويت 

 نور ادلين عىل تشجيعهم و دمعهم لنا .

 اذلي تمت بنعمته الصاحلات. و امحلد هلل



   

  

ىل أ عز ما أ مكل يف  أ هدي مثرة هجدي اإ

الوجود الوادلين الكرميني أ طال هللا يف معرهام.   

ىل ىل لك ال هل و ال قارب وزوجيت الغالية  اإ .اإ  

ىل لك ال صدقاء و زمالء  ادلراسة. اإ



   

  

ىل أ عز ما أ مكل يف  أ هدي مثرة هجدي اإ

 الوجود الوادلين الكرميني. 

ىل ض زوجيت الغالية  و أ بنايئ ال عـزاء  اإ ىل  افةابإ اإ

 .لك ال هل و ال قارب

ىل لك ال صدقاء و زمالء  ادلراسة. اإ



   

 ملخص الدراسة:

من خالل تجربتنا الميدانية كمدربين لرياضة الكراتي دو  كان لنا أن أدركنا أن هذا الفن متاح لشرائح متنوعة داخل 
الوسط االجتماعي ، األسوياء منهم و ذوي اإلحتياجات الخاصة نخص بذلك فئة المعاقين الصم البكم الذين بدورهم 

 برنامج وا من تجاوز هذه العقبة التي نخص بها اإلعاقة ، و من هذا المنطلق جاء موضوعنا الذي هو ''أثرتمكن

 بمركز سنة 21-9 من (البكم الصم)  المعاقين فـئة عند دو الكراتي تقنيات بعض لتعلم الفيديو بإستخدام تعليمي

 لمقترحةا الفرضيات صحة اثبات الى خاللها من توصلنا و هامة نتائج عدة استخلصنا ''،حيث-تلمسان -البكم الصم
 الدراسة، أن للفيديو أثر و دور فعال في إكتساب األصم  لتقنيات الكراتي دو . بداية في

م الصم البكم مستوى تعل بين كل من العينتين الضابطة و التجريبية على احصائية داللة ذات فروق هناك ان تبين اذ
 الفيديو . لمهارات الكراتي دو بإستخدام

 القبلي راالختبا بين إحصائية داللة ذات فروق و بالتالي تمكنا من إثبات صحة الفرضية التي تنص على وجود
 .الفيديو تقنية  باستعمال التعليمي البرنامج تطبيق بعد التجريبية للعينة والبعدي

ي كثر على إستخدام تقنية الفيديو فالبكم( و التركيز أ-و قد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بهذه الفئة )الصم
 البرامج التعليمية.

 تقنية الفيديو . -اإلعاقة السمعية  -الكراتي دو  الكلمات المفتاحية :

Résumé de l’étude : 

Grâce à notre expérience sur le terrain en tant qu’instructeurs du karaté do, nous avons 
dû prendre conscience du fait que cet art est disponible pour une variété de segments 
du centre social, le plus important d’entre eux et ceux ayant des besoins spéciaux, la 
catégorie des sourds-muets qui ont réussi à surmonter ce handicap. Notre thème est 
"L'impact d'un didacticiel vidéo pour apprendre certaines des techniques du karaté 
dans la classe des sourds-sourds) de 9 à 12 ans dans le Centre pour sourds-muets-
Tlemcen", où nous avons extrait plusieurs résultats importants et nous avons réussi à 
prouver la validité des hypothèses. 

 A suggéré au début de l'étude que la vidéo avait un impact et un rôle efficace Dans 
l'acquisition de la surdité aux techniques de karaté du. 

Il a été constaté qu'il existait des différences statistiquement significatives entre les 
niveaux de contrôle et expérimental dans le niveau d'apprentissage des sourds-muets 
du Karaté do Skills par la vidéo. 

Ainsi, nous avons pu prouver l’hypothèse selon laquelle il existe des différences 
statistiquement significatives entre le test préliminaire et le test ultérieur de 
l’échantillon expérimental après l’application du didacticiel à l’aide de la technique 
vidéo. 

L'étude a recommandé la nécessité de prêter attention à cette catégorie (sourds-
muets) et de se concentrer davantage sur l'utilisation de la technologie vidéo dans les 
programmes éducatifs. 

Mots-clés: karaté do - sourds-muets - technique vidéo. 
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 التعريف بالبحث:

 يف خاصة أبناءها أمام بدورها القيام من والمدارس األسر من كثيرا تعجز االعاقة ذوي مجتمع إلى بالنظر

 دراتهمق لتنمية لهم المناسبة الرعاية وسائل وتقديم المكيفة والرياضية البدنية االنشطة ممارسة المجال

 بأسالي في المدرسي أو األسري الجهل نتيجة هذا والعجز. حاجاتهم متطلبات ومقابلة ومواهبهم وإمكاناتهم

 عةالمتنو الحرمان لعوامل تعرضهم بسبب او التدريب  قلة أو الخبرة نقص أو. األفراد هؤالء مع التعامل

 .تهمبيئ عن عزلة في ويعيشون قدراتهم يكتمون يجعلهم مما مباشرة غير أو مباشرة العوامل كانت سواء

 أن دون تحول التي المشكالت تلك بها يقصد حيث الحسية اإلعاقة ذوي فئات من فئة السمعية اإلعاقة وذوو

 شدتها يف وتتراوح المختلفة، األصوات سماع على القدرة من تقلل أو بوظائفه الفرد عند السمع جهاز يقوم

 بحيث ،السمع حاسة في العجز أنها تعرف كما. الصمم عنها ينتج التي جدا الشديدة إلى البسيطة الدرجات من

 ةاالستجاب عليه ويتعذر السمع حاسة من االستفادة دون يحول خلل أو سمعي فقدان إلى العجز هذا يؤدي

  العادي من أقل الشخص قدرات وتكون جزئيا أو كليا الفقد كان سواء المسموع الكالم فهم على تدل بطريقة

 (140،ص1000، حلمي)

 لمتطورا المجتمع عن تعبر حضارية ظاهرة هي المكيفة والرياضة البدنية األنشطة وتدريب تعليم ان حيث

 سمحت ما بقدر التطور عملية في وتساعد االيجابي دورها لتؤدي المجتمع، من الشريحة هذه باهمية وادراكه

 لمجتمعا من التقرب خالله من إعاقة حالة في الفرد يستطيع الذي الرحب الميدان انها الى اضافة قدراتها، به

 (20،ص0216زيدان، بن. )باالستقاللية التمتع مقابل واالنطواء واالنفراد العزلة حاالت على بذلك ليقضي

 جامعة . والرياضية البدنية التربية معهد. المكيف البدني للنشلط مدخل مطبوعة(. 0216) حسين زيدان بن

 .مستغانم

 مباشرة غير أو اشرةمب بطريقة الصم للتالميذ الخبرة تحقيق هي التعليمية الوسائل استخدام عند النتائج وتشير

.  ائلالوس تلك توافر ومدى المحتوى وطبيعة الدرس أهداف ضوء في التعليمية الوسائل استخدام ويتم ،

 المواقف ثريت التي التعليمية الوسائل وتصميم اختيار في المعلم دور ويأتي ، الصم للتالميذ مالءمتها ومدى

 لما ، كذل في التالميذ مشاركة مع الوسائل هذه توفير المعلم على ويجب موضوعاتها وتناسب التعليمية

 المعلم على يصعب قد التي المجردة األمور وفهم التالميذ أذهان عن الغموض إزالة في دور من للوسائل

 المادةو التدريس وطرق التعليمية الوسائل تتكامل وعندما ، المختلفة االتصال طرق خالل من توضيحها

 على ا  أيض التعليمية الوسائل وتساعد ، المنشودة األهداف بلوغ على يساعد ذلك فإن ، واألنشطة الدراسية

 مصدر من األصم المتعلم اقتراب بذلك فيزداد له تعالى هللا وهبها التي الحواس من حاسة من اكثر توظيف

 . األخرى الدرس مكونات كافه مع التعليمية الوسائل تتكامل وبالتالي له المتاحة الخبرة
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الفيديو عبارة عن جهاز تسجيل الصوت و الصورة و بلعب دورا هاما في عملية  التعليمية الوسائل من والفيديو

التعليم و التعلم حيث يمكن تسجيل برامج التلفزيون على أشرطة الفيديو و إعادة عرضها ليالحظ مدى التقدم الذي 

، صفحة 1005)محمد محمود الحيلة، طرأ على تعليمه مما يولد حافزا و دافعية جديدة لهؤالء األطفال نحو التعلم 

05). 

 يتميز بحركات رشيقة له منهاجه وأسسه و طرقه و قواعده و مدارسه الرياضةن فن قديم من فنو الكاراتيه

 (12، صفحة 1003)أحمد،  و جميلة و يمارسه الفرد وحده أو مع شريك أو مجموعة كبيرة.

 تقنيات عضب تعلم على الفيديو باستخدام تعليمي برنامج اقتراح الباحثان الطالبان يقوم سابقا ذكر ومما

 سنة( 10-20) السمعية اإلعاقة ذوي للتالميذ دو الكراتي

  فصول 3 الى وقسم النظري الجانب يشمل االول الباب بابين الى البحث قسم ومنه

 اإلعاقة السمعية الثالث الفصل ،الفديو الثاني الفصل ،الكراتيه دو  االول الفصل

 و العامة الخاتمة وإستنتاجات البحث فرضيات مناقشة  الى وقسم التطبيقي الجانب صخي الثاني الباب اما

 التوصيات

 :البحث مشكلة

 شبكةو الصناعية، األقمار في المتمثلة االتصال لتقنيات استخدامه عبر علمية بثورة اليوم العالم يمر

,  لفةالمخت ومؤسساته التعليم مجال إلى طريقها التقنيات هذه وجدت وقد, المتعددة والوسائط االنترنيت،

 المتعددة الوسائط هذه جمعت وقد للمتعلمين المتفاوتة والقدرات اإلمكانات لتناسب التعليمية العملية مدعمة

 ساعدلت الفيديو وعروض متحرك، أو ثابتة وصور ورسوم، نصوص، من والبصرية السمعية المواد بين

 يوتر،بالكمب المتعددة الوسائط مصطلح اقترن كما. لهم المقدمة والمهارات المعارف اكتساب على المتعلمين

 على رتهالقد وذلك واالنترنيت المدمجة كاألقراص المعلومات مجال في الحديثة التكنولوجيا بظهور ارتبط و

 (.040 ص ،0220، سعيد نادر.) والفيديو والمتحركة الثابتة والرسوم والصور الصوت ملفات حمل

 مهاراتال تطوير في والفيديو الحاسوب دور أثبتت التي  العلمية الدراسات بعض اهتمت الصدد هذا في

 تعليمي برنامج أثر بعنوان( م0214) الحايك وصادف الصالح سليم ماجد دراسة ومنها الفئة لهذه الرياضية

 للمعاقين ةالسل كرة في البدنية الصفات وبعض األساسية المهارات لتنمية الحاسوب تكنولوجيا باستخدام

 ألساسيةا المهارات بعض تعلم في الفيديو تكنولوجيا استخدام اثر بعنوان( 0210) براهيم شرقي بحث سمعيا،

 تأثير  موضوعها( 1005) هللا عبد محمد أحمد دراسة. سنة( 15-13) عقليا المتخلفين لفئة القدم كرة في
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 دراسة. للقانون النظرية المعارف و السلة كرة مهارات بعض تعليم في الفيديو وجهاز الكمبيوتر استخدام

 ميدانية دراسة ،نظرية 

 تماعيةواالج النفسية البدنية، الجوانب تحسين في تساهم التي اتالرياض من الكراتية رياضة كون ومن

 كونها رياضة يمكن ممارستها من طرف األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.  على زيادة. المعرفية وحتى

 اراتيهالك برياضة االهتمام غياب الطالبان الحظ تلمسان بوالية الصم لمدارس الميدانية الزيارة خالل ومن

 على لفيديوا بتكنولوجيا مدعم تعليمي برنامج اقتراح فكرة جاءت(. الصم) السمعية االعاقة ذوي التالميذ لدى

 سنة( 10-0) السمعية االعاقة ذوي التالميذ لدى الكراتيه رياضة في التقنيات بعض واتقان تعلم

 :التالية التساؤالت طرح تم ومنه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية بعد تطبيق  .1

 .تقنية الفيديو؟ باستعمال  البرنامج التعليمي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة بعد تطبيق  .0

 .تقنية الفيديو؟ البرنامج التعليمي بدون استعمال 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين العينة التجريبية والضابطة في تعام  .3

 ؟كراتيه تقنيات ال

 : البحث أهداف  -0 

  ادراك أثر استخدام تقنية الفيديو في تعلم أطفال الصم البكم في الكراتي دو. -

 معرفة تأثير تقنية الفيديو على تعليم الصم بعض التقنيات في الكراتي دو. -

 تقنية الفيديو. امبإستخد وضع برنامج تعليمي مقترح في تعليم بعض التقنيات في رياضة الكراتي دو  -

 .كشف الفروق بين العينة التجريبية والضابطة في تعلم تقنيات الكراتي دو -

 فرضيات البحث : - 8 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية بعد تطبيق البرنامج  .1

 .تقنية الفيديو التعليمي باستعمال 

إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة بعد تطبيق البرنامج توجد فروق ذات داللة  .0

 .تقنية الفيديو التعليمي بدون استعمال 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين العينة التجريبية والضابطة في تعام تقنيات  .3

 الكراتيه 

 : أهمية البحث5 - 

حاجة فسيولوجية تتطلبها صحة اإلنسان ، وقد تزداد أهميتها لذوي اصبحت الرياضة في عصرنا هذا  

االحتياجات الخاصة ، ومن بينهم فئة الصم ، حيث يتفق الجميع على أنها أساسية للنمو الجسمي والمعرفي 

والحركي وغرس القيم والسلوك الحسن في نفسية الطفل األصم فيحثنا هذا أردناه أن يكون دعم معرفي 

تقبال في تخصص الكراتي دو ، بقوانينها المعدلة عند الصم ، كما نولي المسؤولين والمربين للباحثين مس

بضرورة إعطاء فرصة للطفل األصم بالمشاركة في األلعاب والبطوالت الخاصة برياضة الكراتي دو ، 

مجاالت  لقحتى ال يحس بالنقص ويشعر وكانه غير قادر على ممارسة وتعلم الكراتي دو ، زيادة على ذلك خ

 دراسية وبحوث أخرى في هذا الميدان المهم

 مصطلحات البحث :  - 5

يجد الباحث نفسه في مختلف الدراسات التي يتناولها أمام عوائق تصادفه في عموميات اللغة و تداخل 

المصطلحات ,و عليه فإننا سنحاول توضيح و تبسيط مفاهيم و مصطلحات و بحثنا , من أجل تحقيق 

 الكافي من الوضوح و هذا كما يلي:القدر 

عبارة عن جهاز تسجيل الصوت و الصورة و يلعب دورا هاما في عملية التعليم و التعلم  الفيديو: -

حيث يمكن تسجيل برامج التلفزيون على أشرطة الفيديو و إعادة عرضها و مالحظة مدى التقدم 

 ء األطفال نحو التعلم.الذي طرأ على تعليمه مما يولد حافزا و دافعية جديدة لهؤال

التعلم: هو تغيير ثابت نسبيا في السلوك ينشأ عن نشاط يقوم به الفرد أو عن التدريب أو المالحظة،  -

و اليكون نتيجة لعملية النضج الطبيعي، أو ظروف عارضة كالتعب أو المرض أو التخذير أو 

 اإلصابة الجسمية أو الجراحة.

ز سمعي يعوقه عن الفهم الصحيح للمعلومات اللغوية من الصم : هو ذلك الشخص الذي لديه عج -

 خالل السمع مع أو بدون إستخدام معينات سمعية.

الكراتي دو : هي إحدى فنون الدفاع عن النفس ، وقد يبدو من مظهرها الخارجي القوة والعنف إال  -

يها الثقة أن هذه الرياضة في جوهرها تقدس األخالق وتكره العدوان ، وهي رياضة تكسب ممارس

بالنفس واالعتزاز كما أنها تنمي كافة الصفات البدنية وصوال إلى مستوى رفيع من اللياقة البدنية 

 والحركية ، ومن أهم خصائصها أنها تنمي التركيز والسيطرة على النفس
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 الدراسات المشابهة - 0

الدراسات المشابهة و البحوث السابقة ذات أهمية بالغة لما تتضمنه من حقائق و معلومات وما توصلت اليه  

من نتائج يعتبر بمثابة الذخيرة العلمية التي يستخدمها الباحث و الروية العلمية الصحيحة في اتباع الخطوات 

كما  اسبة للصعوبات التي تعترض طريقه،الموضوعية لإلجراءات المختلفة في بحثه وفي ايجاد الحلول المن

أنها تنير الطريق أمام الباحث ، ذلك ألنها تلعب الدور الهام في ترتيب األفكار البحثية التي يجب أن تراعي 

 في منهجية هذه الدراسة البحثية الماثلة، باإلضافة الى االسترشاد بالطرق المختلفة للمعالجات االحصائية.

 :الدراسات العربية 

 م(0214اسة ماجد سليم الصالح وصادق الحايك:)در -1

عنوان الدراسة: أثر برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا الحاسوب لتنمية المهارات األساسية وبعض الصفات 

 البدنية في كرة السلة للمعاقين سمعيا.

ة لتنميالهدف: هدفت الدراسة الى وضع وتحديد أثر برنامج تعليمي باستخدام تكنولوجيا الحاسوب 

 المهارات األساسية وبعض الصفات البدنية في كرة السلة.

 استعمل الباحث المنهج التجريبي. المنهج:

: خلص الباحثان بعد تحديد البيانات الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي و أهم النتائج

 يبية، أما بالنسبة للفروق ما بينالبعدي ولصالح القياس البعدي لكلتا المجموعتين الضابطة والتجر

المجموعتين فكان التطور في مستوى األداء البدني والمستوى المهاري لصالح المجموعة التجريبية، 

 وأشارت النتائج أيضا الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  تعزى الى متغير الجنس.

 (:0101دراسة محمود محسن محمد ) -0

 تعليمي بالحاسب اآللي وتأثيره في بعض مهارات الكرة الطائرة للناشئين.: برنامج عنوان الدراسة

 : تصميم برنامج تعليمي بالحاسب اآللي وتأثيره في بعض مهارات الكرة الطائرة للناشئين.الهدف

 استعمل الباحث المنهج التجريبي. المنهج:

سبة ن أكثر تأثيرا و فاعلية في زيادة ن: البرنامج التعليمي المفتوح باستخدام الحاسب اآللي كاأهم النتائج

مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء المهارى لبعض مهارات الكرة الطائرة األساسية لصالح 

 المجموعة التجريبية أعلى من نسبة التحسن لدى المجموعة الضابطة.

 (: م0115دراسة سالي مراد ) -3

علم المهارات الحركية األساسية و القدرات اإلدراكية تأثير استخدام الكمبيوتر على ت عنوان الدراسة:

 ( سنوات.6-4لألطفال المعاقين من)

: هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير استخدام الكمبيوتر على تعلم المهارات الحركية األساسية و الهدف

 ( سنوات.6-4القدرات اإلدراكية لألطفال المعاقين من)
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 هج التجريبي.: استعملت الباحثة المنالمنهج

: تخلصت الباحثة الى  أن استخدام الكمبيوتر ومشاهدة األطفال للبرامج الموجودة به أدى أهم النتائج

التأثير االيجابي الفاعل على عينة البحث التجريبية بفروق جوهرية عن المجموعة الضابطة في كل من 

 المهارات الحركية األساسية والقدرات االدراكية قيد الدراسة.

عنوان الدراسة: أثر برنامج تعليمي باستخدام اسلوب الهيبرميديا :0110دراسة فاطمة محمد فليفل  -8

 على تعلم مهارات كرة السلة لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي.

: هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير برنامج تعليمي باستخدام اسلوب الهيبرميديا على تعلم الهدف

 هارات كرة السلة لدر تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسي.م

 استعملت الباحثة المنهج التجريبي. المنهج:

: ان الهيبرميديا ساهمت بطريقة ايجابية في تحسين األداء المهاري والمعرفي واراء و أهم النتائج

 انطباعات التلميذات.

 :0220دراسة حسام الدين نبية عبد الفتاح  -5

 : تأثير استخدام بعض وسائل التكنولوجيا التعليم في تعلم بعض المهارات األساسية لكرة اليد.عنوان الدراسة

: هدفت الدراسة الى التعرف على أثر استخدام بعض وسائل تكنولوجيا التعليم في تعلم بعض المهارات الهدف

 األساسية لكرة اليد.

 استعمل الباحث المنهج التجريبي. المنهج:

 ..... -بال االستق –الرمي –البرنامج المستخدم له تأثير ايجابي في تعلم المهارات قيد الدراسة  هم النتائج:أ

 :1005دراسة أحمد محمد عبد هللا  -6

:  تأثير استخدام الكمبيوتر وجهاز الفيديو في تعليم بعض مهارات كرة السلة و المعارف  عنوان الدراسة

 النظرية للقانون.

قارنة استخدام وسائل التكنولوجيا الكمبيوتر والفيديو بالطريقة التقليدية في تعلم بعض مهارات كرة : مالهدف

 السلة و المعارف النظرية للقانون.

 : استخدم الباحث المنهج التجريبي .المنهج

ية ر: فاعلية استخدام جهاز الكمبيوتر في تعلم بعض مهارات كرة السلة وتعلم المعارف النظأهم النتائج

للقانون و ارتفاع نسبة التقدم في المستوى المهارى و المعرفي للمجموعة التجريبية التي استخدمت وسائل 

 تكنولوجيا التعليم عن المجموعة الضابطة التي تعلمت باستخدام الطريقة التقليدية.

 

 الدراسات األجنبية :

 :Antonio  0110دراسة   -0
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 المتكاملة في تعلم طالب التربية الرياضية قواعد كرة السلة.: أثر برامج الحاسوب عنوان الدراسة

هدفت الدراسة الى مدى استخدام برامج الحاسوب المتكاملة في تعلم طالب التربية الرياضية  الهدف:

 قواعد كرة السلة.

 استخدم الباحث المنهج التجريبي   المنهج:

خالل برامج الحاسوب المتكاملة قد حققوا نتائج : تشير نتائج الدراسة الى ان المتعلمين من أهم النتائج

 أعلى في التحصيل المعرفي.

 padfields&others 2000دراسة  -0

 : ادراك الطالب الستخدام مهارات يرامج الكمبيوتر في التربية الرياضية.عنوان الدراسة

هدفت الدراسة الى معرفة ادراك الطالب الستخدام مهارات برامج الكمبيوتر في التربية  الهدف:

 الرياضية.

 : استعمل الباحث المنهج التجريبي.المنهج

: الوسائل المتعددة لبرامج الكمبيوتر يمكن ان تخلق بيئة أكثر فاعلية للتعليم بالنسبة للتربية أهم النتائج

 المعلمين ان يضعوا في االعتبار هذا الهدف.الرياضية وعلى المتعلمين و 

 :Bradie 0551و skinslekyدراسة  -0

: فاعلية التعليم المرتبط بالحاسب االلي لتدريس لعبة كرة الريشة بالتربية الرياضية. عنوان الدراسة   

الريشة :هدفت الدراسة للتعرف على فاعلية التعليم المرتبط بالحاسب االلي لتدريس لعبة كرة الهدف 

 بالتربية الرياضية

: استخدم الباحث النهج التجريبي.المنهج   

: تم التوصل الى أن هناك أثر إيجابي بطريقة التعليم المرتبط بالحاسب  األلي لتدريس لعبة أهم النتائج 

 الريشة في التربية الرياضية .

التعليق على الدراسات المشابهة: -  

ثير من المعالم التي تفيد البحث كما توضح العالقة بين الدراسات تلقى الدراسات السابقة الضوء على ك

بعضها البعض وعالقتها بالدراسة الحالية كما تنير الطريق امام الباحث فيما يتصل بتحديد خطة البحث 

وطبيعة المنهج واألدوات المستخدمة والعينة وأهم النتائج واستخالص ما بمكن االستفادة منه لمناقشة 

ائج الدراسة الحالية.وتفسير نت  

وبعد االطالع على الدراسات السابقة فقد وجد الباحثان أن الدراسات قد شملت العديد من مجاالت التربية 

الرياضية ومختلف المراحل السنية وقد استفاد الباحث منها في معرقة تأثير تكنولوجيا الحاسوب 

 والفيديوفي عملية التعليم.
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الف في نتائج الدراسات كل حسب هدفه ولكن اتفق معظمها على وجود وقد اتضح للباحثان وجود اخت

 ارتفاع في مؤشر التعليم من خالل استخدام تكنولوجيا الحاسوب والفيديو وتأثيره االيجابي على المعاقين.

 وقد افادت الدراسات السابقة الباحثان فيما يلي:

 وضع التصورات المبدئية ألهداف البحث وفروضه . .1

 جية البحث و المسار الصحيح لخطوات الدراسة.تحديد منه .0

 تصميم برامج تعليمية تالئم عينة الدراسة. .3

 التعرف على األساليب اإلحصائية المالئمة لهذه الدراسة. .4

 التوصل ألسلوب جمع البيانات المناسبة لطبيعة الدراسة. .5

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة الدراسة الحالية. .6

نتائج البحث الحالي بنتائج األبحاث السابقة المرابطة بالدراسة ومعرفة أوجه االختالف بين  مقارنة .0

 األبحاث ومحاولة االستفادة منها لتفسير نتائج البحث الحالي.

 و قد الحظ الباحثان من خالل البحث في الدراسات السابقة أنه لم يتناول أي باحث موضوع البحث الحالي.

 نقد الدراسات:

ان المتمعن في قراءة المتغيرات المدروسة في الدراسات السابقة والمشابهة كلها ونتائجها يجد أنها لم تتطرق 

لك ، ذ مستوى التعلم أو األداء أو غير، سواء على المعاقين سمعيا الى موضوع تكنولوجيا الفيديو في تعليم 

 باستعمال الفيديو للمعاقين كراتيه دو ومن جهة أخرى لم تتطرق كلها الى تعليم المهارات األساسية في 

 وهذا ما تناولناه في موضوع دراستنا هذه. سمعيا 
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 الفصل األول : الكراتي دو
 مقدمة

 حملة اترخيية عن الكرايت دو -1-1

 تعريف الكرايت دو -1-2

 امهية الكرايت دو -1-3

 فوائد الكرايت دو عند الامص -1-4

 تعريف التقنية -1-5

 املوهجة حنو الامامالتقنيات  -1-6

 التقنيات املوهجة حنو اخللف -1-7

 تقنيات التصدي -1-8

 تقنيات الهجوم -1-9

 خامتة الفصل
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 مقدمة:

الكراتي دو احد فنون الدفاع عن النفس و التي تبدو من مظهرها الخارجي على الرغم من ان رياضة     

القوة و العنف، اال انها في جوهرها تقدس االخالق و تكره العدوان، و تكسب متعلميها و ممارسيها الثقة 

بالنفس و تفتح لهم مجاال كبيرا للترابط االجتماعي  من خالل المنافسات و البطوالت، كما انها تنمي 

 لصفات البدنية للوصول بها الى مستوى رفيع.ا

 لمحة تاريخية عن الكراتي دو: -0-0

ان تسمية كراتي دو لم تعرف لها وجود اال في بداية هذا القرن، و ان الوصول الى الشكل الذي     

نعرف به الكراتي دو اليوم وراءه مسيرة الف عام من االنشاء و التطور و التجربة،و ان اعمال 

ظمتها البد ان تسوى بها النقائص و ان قلت، و بما ان الكراتي دو صنعة من صنائع الرجال الرجالعلى ع

 فالبد من ان يصيبه من ذلك لزوم على الرجال البحث باستمرار من اجل تجديد هذا الفن.

 لقد بدا العمل و استمر دوما بخطوات اساسها العمل على احياء و ترسيخ القيم االنسانية السامية و     

التربية العالية، اكثر من الحرص على اظهار المهارات  الفنية      و القتالية المدهشة غالبا،و اذا كان 

من المعروف اليوم ان اليابان هم مهد الكراتي دو في القرن الحالي، فان االساطير و بعض االثار تتحدث 

القديمة و الهند و الصين و عن وجود هذا النوع من الفن  الفلسفة ، تحت تسميات اخرى في الفرس 

الجنوب الشرقي من اسيا ، اال ان المتفق عليه عالميا هو تاريخ هذه المرحلة االخيرة و الحاسمة و التي 

تبدا مع بداية القرن الحالي، حيث قرر كبار الخبراء في مدينة اوكيناوا و هي جزيرة  رئيسية في 

وشي  ونهم القتالية، و كان من بينهم الخبير غيشين فيناكاالرخبيل الياباني من جزر ريو كيو  الكشف عن فن

بسيري في اوكيناوا ، كانت اول عروضه الشهيرة تلك التي قام بها في مدينة كيوتو  1060المولود عام 

 .(3)الخولي، صفحة  على التوالي 1000و  1016و طوكيو عامي 

ذاع صوت المعلم العبقري فينا كوشي في كامل انحاء اليابان و خارجه، فاصبح يدرس الفلسفة و فنون    

العلوم القتالية في مختلف الجامعات ، و كان له طلبة جادون يحظون بعالقة وثيقة معه و اشهرهم الى 

 اليوم : اوتسيكا، اوباتا ، ماتسيموتوا ،تاكاجي اوطاكا. 

اسس فيناكوشي في مدينة طوكيو اول اول مدرسة تعتمد على اسلوبه الخاص الذي  1036خالل عام    

و معناها الحرفي مدرسة الكراتي  shotokanاصطفاه على هذه الفنون الرساضية و سميت بشوتوكان  

(Ecole de Karaté  دو ، و لكنها واحدة من الكثير  ، فالشوتوكان هو اشهر المدارس المتعددة للكراتي

للمدارس التي قد تبلغ عدد الخمسين، لو ذهبنا الى التفرقة بينها لمجرد اختالف بسيط في طريقة التعلم 
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. و من المدارس الشهيرة فعال (60، صفحة 1003)أحمد،  او تفسير بعض الحركات و طرق تنفيذها

 مدرسة شوتوكان يمكننا ذكر: بالموازاة مع 

 wado-Ryuريو                             -وادو -

 Shito-Ryuريو                           -شيطو -

 Gojy –Ryuريو                          –قوجي  -

 

 تعريف الكراتي دو: -0-0

 

كما شاع عند الكثير من القدرة على تحطيم االشياء الصلبة و السميكة بضربة يد او قدم شديدة    ليس الكراتي

)سمندي،  و سريعة تصحبها صرخة حادة، بل ان مجال الكراتي اوسع من هذه االستعراضات المسلية

ني الفارغة او الخلية، تي و تعني اليد ، و دو . فكلمة كراتي دو مكونة من كارا و تع(03، صفحة 0220

، 1000ري، )كال تعني السبيل او الطريق  و عليه فان مصطلح كراتي دو تعني طريق او سبيل اليد الفارغة.

 (10صفحة 

بهذا يمكن ان نقول من خالل ما وضحته نتائج الدراسة االحصائية لالختبارات ان الفرضية االولى قد   

 تحققت.

ان اول المبادئ التي يقوم عليها الكراتي دو هي السيطرة على النفس الن التغلب على النفس يروض الجسم   

اتي رقة تسمح بتحقيق المبدا الثاني للكر، و يسمح بشحنه بلياقة متميزة و حركات فنية دفاعية و هجوميةخا

دو المتعلق باعطاء ممارس هذه الرياضة القدرة على حماية نفسه من كل اعتداء خارجي وذلك بتعليمه كيفية 

اقصاء الخصم بطريقة فعالة و اكيدة اثناء معركة حقيقية و صعبة ال نعرف من و اين تقع ولما كان االمر 

 نعرف  زمان و مكان و ظروف وقوعها ، كان البد من تحقيق المبدا الثالث يتعلق بالتحضير لمعركة  قد ال

و هو ان تكون هذه القدرة على حماية الذات و اقصاء الخصم ممكنة باسلحة ذاتية طبيعية اي من جسم 

 االنسان ذاته ال باسلحة خارجية.

 

يتميز  و قواعده و مدارسه له منهاجه وأسسه و طرقه الرياضةن وتعرف أيضا على أنها فن قديم من فنو

، صفحة 1003)أحمد،  بحركات رشيقة و جميلة و يمارسه الفرد وحده أو مع شريك أو مجموعة كبيرة.

12) 

ومنه يستنتج الطالبان الباحثان أن الكراتي دو هي طريقة هجومية و دفاعية ليس باستخدام األسلحة ولكن 

العقالني لإلمكانيات أو القدرات الطبيعية لجسم اإلنسان و التي تتمثل في مجموعة من الضربات باالستخدام 
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و الوكاالت , بإستعمال كل من األطراف العلوية و السفلية ,على أن توجه الضربات الى أماكن حيوية معينة 

 .من جسم الخصم إلقصائه ,سواء في منافسة رياضية أو في محاولة الدفاع عن النفس

 أهمية الكراتي دو: -0-0

 من الناحية النفسية: -0-0-0

لقد أثبتت التجارب و الخبرات أن اإلعداد النفسي يلعب دورا هاما في نجاح الالعب أو المتعلم وهو ال يقل 

ن دو م أهمية عن اإلعداد البدني و المهاريكما أن هناك إرتباط وثيق بينهم حيث تعتبر رياضة الكراتي

الرياضات األساسية التي لها دور كبير و فعال في تطوير و تنمية بعض الصفات و السمات الشخصية لدى 

المتعلم أو الالعب من خالل زيادته الثقة بالنفس و تفاعله مع اآلخرين , و تنمية الدفاعية لديه, بحيث تساعد 

ية عند ؤولية فيه و تعكس ثبات الناحية النفسعلى التكامل الصحي و االنشراح النفسي و تحقق الشعور بالمس

 المتعلم.

 من الناحية البدنية: 0-0-0

تتطلب رياضة الكراتي قدرة عالية من طرف الرياضي لإلختيار الدقيق و األفضل لمختلف األفعال الحركية 

، 1005)إبراهيم،  من خالل التوافق الحركي و السرعة و الرشاقة مع درجة عالية من الدقة و التركيز.

 (63صفحة 

حيث تعتبر القوة العضلية التحمل ,السرعة , المرونة و الرشاقة من العناصر األساسية و الهامة في التقدم و 

 بناء العب هذالرياضة خاصة أن هناك ترابط بين هذه العناصر األساسية و األداء المهاري.

 التربوية:من الناحية  -0-0-0

تتجه رياضة الكراتي دو إلى اتجاه أخالقي مثالي , حيث تقام المنافسات بين األفراد إلظهار كفاءتهم و 

قدراتهم ,و بذلك يظهر بعد هذا المفهوم التربوي عن القتال من أجل الفوز إلى مفهوم آخر و هو الكفاح من 

 أجل تحقيق الذات بالعمل و الجهد للوصول الى نتائج جيدة.

وعليه يستنتج الطالبان الباحثان أن للكراتي دو فوائد عدة من مختلف النواحي, فمن الناحية النفسية تساعد 

متعلميها على تطوير و تنمية السمات الشخصية , كما تحقق الشعور بالمسؤولية , أما من الناحية البدنية 

سنة سب متعلميها و ممارسيها األخالق الحتساعد على بناء و تقدم الصفات البدنية و من الناحية التربوية تك

 و المثالية.
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 فوائد الكراتي دو عند األصم: -0-8

 ( تكسبه المعاملة الحسنة مع أصدقائه و أقرانه في داخل و خارج القاعةDojo.) 

  تعمل على تكوين المفاهيم و المدركات اإلجتماعية و الرياضية الخاصة بحياته

 حول الشؤون اإلجتماعية و الرياضية. اليومية و هذا بإكسابه معلومات كثيرة

  تساعد على تكوين الضمير و القيم األخالقية و المعايير السلوكية حيث تساعد على

 تقييم أفعاله و تحمل مسؤولية سلوكياته نحو اآلخرين و بذلك يصح واقعيا.

  كذلك تعمل على تنمية إتجاهات متصلة بالتجمعات البشرية كروح التعاون التكافئ

 ماعي احترام حقوق اآلخرين و التسامح.اإلجت

  تشبع الحاجة باإلنتماء إلى الجماعية و غرس حب المعرفة كما خاصيتها في نشيط

النمو الجسمي و تنمية القدرات و المهارات الحركية و التآزر الحركي لدى األصم  

 كالرشاقة البراعة و الدقة..... .

 تعريف التقنية : -0-2

تقنية في أي نظام توافق تنسيق حركي مثالي متبع, محتفظا بمميزاته الحركية, و يمكن أن 

تخضع إلى تحوالت توافق أكثر لشخصية كل فرد )أسلوب شخصي( و تعرف السيطرة على 

التقنية هي السيطرة الكاملة للبنيات الحركية اإلقتصادية لتمرين رياضي و األداء بأحسن نتائج 

 (jungren-Wrinek, 1998, p. 435) محققة.

وعليه يستنتج الطالبان الباحثان أن مفهوم التقنية في المجال الرياضي عبارة عن ترابط و توافق 

 حركي يتميع بالسيطرة الكاملة للبنيات الحركية األدائية لتمرين رياضي ما.

 التقنيات الموجهة نحو األمام: -0-5

نجد في الوضعيات مركز الثقل مريحا نحو األمام فهي موجهة نحو إتجاه معروف في أغلب  -0-0

األحيان نستعمل التقنيات المنفذة في هذا االتجاه )خاصة عند الهجوم( و نأخذ زان كوتسوداشي 

 كمثاال لهذا النوع.

 Zen kutsu –Dachiزان كوتسوداشي                  -0-5-0

( و تعني Dachi( و تعني ثني أو إنطواء , داشي )Kutsu( و تعني األمام , كوتسو )Zenتتركب من زان )

 وضعية إذن تعني في مجمابها وضعية منطوية نحو األمام.

 وهي وضعية أساسية فعالة خاصة عندما تستعمل كدعامة لتقنية جبهية لهجوم أو دفاع قوى نحو األمام .

 (60، صفحة 1003)أحمد، 
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 وصف التقنية: -0-5-0-0  

 بالنسبة للجل االمامية) رجل االرتكاز( -أ(  

 ثني قليل للكاحل، ثني الركبة مما يجعل الساق مائال قليال نحو االمام. -

 انطواء الورك. -

 القدم موجهة نحو االمام، بموازات مسار الحركة. -

 بالنسبة للرجل الخلفية: -ب(

 امتداد الورك. -

 امتداد الركبة. -

 درجة. 45ثني الكاحل و توجيه القدم نحو االمام في زاوية  -

 .(R-habersetzer, 1993, p. 58) الجذع يكون عمودي -

 التقنيات الموجهة نحو الخلف: -0-0

في هذا النوع من الوضعيات، تستعمل في اغلب االحيان بعد الرجوع الى الخلف لتنفيذ دفاع ما، و تسمح    

 بالتمديد الفوري للرجل الخلفية بدفع الجسم نحو االمام لينفذ صد الهجوم.

 kokotsu dachiكوكوتسو داشي                        -0-0-0

( و تعني dachi( و تعني منطوية او منثنية ، داشي )kotsuكوتسو )( و تعني الخلف، koتتركب من كو) 

 الوضعية، و هذه الوضعية منثنية نحو الخلف، تعتبر ثاني وضعية اساسية بعد زان كوتسوداشي.

 وصف التقنية: -0-0-0-0

 بالنسبة للرجل الخلفية )رجل االرتكاز(: -أ(

 لمحور الفواصل.درجة بالنسبة  02تدوير القدم نحو الجانب بزاوية  -

 طي مفصل القدم) الكاحل(. -

 طي الركبة. -

 بالنسبة للرجل االمامية: -ب(
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 امتداد قليل للكاحل)امتداد كلي اذا ما و ضعنا اصابع القدم فقط على االرضية(. -

 انطواء قليل للركبة. -

 .abductionانطواء جانبي للورك  -

 .(R-habersetzer, 1993, p. 57) يكون عقب القدمين في استقامة واحدة- -

 تقنية التصدي: -0-4

هي تقنيات دفاع، تتميز بجملة متنوعة من االساليب التقنية لالطراف السفلية او العلوية، تهدف الى جعل 

 هجومات الخصم غير فعالة.

 قيدان باري: -0-4-0

( تصدي او ما يعرف barai( مستوى سفلي او منخفض، و تعني كلمة باري ) gedanتتركب من قيدان)

 بكنس الشيئ او ابعاده.

 وصف التقنية: -0-4-0-0

هي تقنية تصدي قوية ضد اي هجوم بالرجل او باليد على اسفل الحزام، اذ ينفذ هذا التصدي بصفة جيدة، 

 .(06، صفحة 1003)أحمد،  يلحق بالخصم ألم يؤدي به في أغلب االحيان الى التخلي

يتم توقيف الخصم المهاجم بواسطة الوجه الجانبي للذراع من الخارج سواء لليد اليمنى او اليسرى ، أو 

ليتعلم كيفية تنفيذ هذه . و (06، صفحة 1000)سرور،  بالتحديد المنطقة ما بين أسفل الذراع و المعصم

 الحركة نتبع الخطوات التالية:

 مرحلة التسلح: يكون هدفها تنبيه المنعكس التمديدي. -أ

 اليد اليسرى :

 يكون المرفق منطوي فوق المرفق االيمن. -

اللكمة و االصابع موجهة نحو االذن و مقابل لها ، وهذا لالستفادة من الدوران عند نهاية مسار  -

 .(R-habersetzer, 1993, p. 58) التقنية

 اليد اليمنى :

 تكون ممددة نحو االمام و نحو االرضية. -
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 كفها موجه نحو االرضية على شكل لكمة. -

 .(R-habersetzer, 1993, pp. 57-58) الجذع يكون مقابال -

 المرحلة الوسطى: و هي اهم مرحلة، الن المسار غير الجيد لالطراف يمكن ان بيخرب. -ب

 اليد اليسرى: 

 دفع المرفق نحو االمام و نحو االرضية ثم تثبيته. -

 اليد اليمنى :

 تكون في منتصف مسارها متوجه نحو الورك. -

 المرحلة النهائية: -ج

 اليد اليسرى:

 المسار) يصبح كفها نحو االسفل(.مد الذراع و تدوير اللكمة في اخر  -

 اليد اليمنى: 

 جلب اللكمة نحو الورك فوق الحزام. -

 كفها موجه نحو االعلى. -

 الجذع يكون على الجانب. -

و تتركب من جودان و تعني مستوى علوي، و تعني كلمة اج رفع ، يوكي  جودان اج يوكي: -0-4-0

 تصدي.

  وصف التقنية: -1-4-0-0

 لتقنية تمر بثالث مراحل :ان تعليم تنفيذ هذه ا

 مرحلة التسلح: هدفها تنبيه المنعكس التمديدي.-أ

 :اليد اليسرى 

 تكون على شكل لكمة  على الورك فوق الحزام،ممددة نحو الخلف.      



 الفصل األول الكاراتي دو

13 
 

  :اليد اليمنى 

 تكون مددة نحو االمام في المستوى العلوي. -

 يكون كفها موجه نحو االسفل. -

 الجذع يكون مقابال. -

 ب/ مرحلة الوسطى: 

 :اليد اليسرى 

 درجة. 45بدفع المرفق نحو االلداخل ب  -

 توجيه اللكمة نحو الداخل. -

 كفها موجه نحو االعلى. -

 :اليد اليمنى 

 تكون في منتصف مسارها موجه نحو الورك. -

 ازدواج اليدين.  -

 ج/ المرحلة النهائية:  

 :اليد اليسرى 

 . (R-habersetzer, 1993, pp. 60-62) رفع اليد نحو االعلى -

تتركب من شوطو  و تعني سف اليد، أما كلمة يوكي و تعني التصدي او الدفاع ، أو  شوطويوكي: -0-4-0

 ما يعرف بالدفاع بسيف اليد.

 وصف التقنية: -0-4-0-0

سرور، ) من الجذع ، و تنفذ أيضا على الجانب هي تقنية التصدي في غالب االحيان في مستوى االوصاط 

 .(00، صفحة 1000

و يصفها سبع أحمد في تنفيذ هذه التقنية بما يلي:يسمح بتصريف هجوم الخصم نحو الخارج عن طريق  

 .(00، صفحة 1003)أحمد،  ضرب عضو المهاجم جانبيا كأنها سيف يوقف به سالح الخصم

 مراحل مسار هذه التقنية:

 أ/ مرحلة التسلح: يكون هدفها تنمية المنعكس التمديدي. 

 :اليد اليمنى 

 تكون منطوية فوق اليد اليسرى. -

 كفها مقابل للرأس من الجهة المعاكسة ) الجهة اليسرى(. -

 الكف مفتوح. -



 الفصل األول الكاراتي دو

14 
 

  :اليد اليسرى 

 ممددة نحو االمام. -

 الكف مفتوح. -

 الجذع يكون مقابال. -

 ب/ المرحلة الوسطى:

 :اليد اليمنى 

 دفع المرفق نحو االمام و نحو االسفل ثم تثبيته. -

 :اليد اليسرى 

 تكون في منتصف مسارها نحو أعلى البطن. -

 ج/المرحلة النهائية:

  :اليد اليمنى 

 قذف الذراع نحو الهدف -

 درجة. 135تدوير الكف في نهاية المسار الى ان يبلغ  -

 درجة. 02يشكل المرفق زاوية  -

 درجة) االبط( . 45يشكل الكتف زاوية  -

 :اليد اليسرى 

 جلب سيف اليد هو اعلى البطن، و كفها موجة نحو االعلى. -

 . (R-habersetzer, 1993, p. 65) الجذع يكون جانبيا -

 تقنيات الهجوم:-0-5

وهي حركات هجومية ، تنفذ بواسطة قبضة اليد مباشرة في خط مستقيم أو شبه مستقيم سواءا تم ذلك في 

نفس المكان أو بالتنقل ، مع الشعور بالقيام بحركة وخز أو نقر جد سريع و قوي ضد الخصم. كما تنفذ 

ين ألن القدمين سالحين قويباالعضاء السفلية) القدمين و ما يتبعهما من أجزاء مجاورة كالركبة و الكعب(. 

، الصفحات 1003)أحمد،  و سريعين و أكثر االعضاء مقدرة على اصطياد االماكن الدقيقة من جسم الخصم

120-106). 

 شوكوتسوكي: -0-5-0
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تقنية مباشرة، متخذة ( هجوم و هي tsuki( أي مباشر، و تعني كلمة تسوكي)shokoو تترتب من شوكو )

 مسار مستقيم و موجه نحو الهدف مقابل وهي قاعدة كل التقنيات الهجومية.

 مراحل مسار هذه التقنية :

 أ/ المرحلة االولى:

 :اليد اليمنى 

 ممدة نحو االمام على شكل لكمة و كفها نحو االسفل. -

 :اليد اليسرى 

 على شكل لكمة فوق الحزام. -

 كفها نحو االعلى. -

 بال.الجذع مقا -

 ب/المرحلة الثانية:

 :اليد اليمنى 

 تكون في منتصف مسارها موجهة نحو الورك و فوق الحزام. -

 كفها موجه نحو االعلى. -

 :اليد اليسرى 

 تكون في بداية المسار موجهة نحو الهدف. -

 المرفق يمسح الجذع، الجذع مقابال. -

 ج/المرحلة النهائية:

 :اليد اليمنى 

 موضوعة فوق الورك فوق الحزام. على شكل لكمة موجهة نحو االعلى -

 :اليد اليسرى 

 يجب تدويرها في اخر المسار حيث يكون كفها موجه نحو االسفل، نحو االمام على شكل لكمة. -

 .(R-habersetzer, 1993, p. 90) الجذع مقابال -

 تقنية ماي قيري: -0-5-0

( ضربة بالقدم Gueriالمواجهة أي مقابلة الخصم،  وتعني كلمة قيري )( و تعني Maeو تتركب من ماي )

 أو بالركبة.

  وصف التقنية: -0-5-0-0



 الفصل األول الكاراتي دو

16 
 

. وهي (100، صفحة 1003)أحمد،  الخصم في الوجه االمامي من جسمه إلصابةان هذه الحركة تنفذ بالقدم 

( ، و هي في koshiالتنفيذ، تضرب مباشرة نحو االمام بقاعدة بأصابع القدم )من أسهل تقنيات الرجل في 

 بعض االحيان بالسطح العلوي للقدم، بالعقب و أيضا بأصابع القدم.

 مراحل مسار هذه التقنية:

 أ/مرحلة التسلح:

 :الرجل اليمنى 

 ثني كبير للكبة. -

 ثني الكاحل. -

 توجيه أصابع القدم نحو االعلى. -

 :الرجل اليسرى 

 ثني قليل للركبة. -

 القدم موجهة نحو االمام. -

 ب/ المرحلة الثانية:

 :الرجل اليمنى 

 تمديد الرجل نحو االمام. -

 تمديد الكاحل. -

 رفع أصابع القدم نحو االعلى. -

 دفع الورك نحو االمام. -

 :الرجل اليسرى 

 ثني قليل للركبة. -

 القدم موجهة نحو االمام. -

 ة االولى  ثم وضع الرجل على االرضية. ج/ المرحلة الثالثة: الرجوع الى المرحل

 

 خاتمة الفصل:

بهذا نكون قد تطرقنا في هذا الفصل الى تعريف الكراتي دو و اهميتها من الناحية النفسية، التربوية و البدنية  

 و فوائدها عند االصم، كما تطرقنا الى عرض موجز للتقنيات السبع الخاصة بالكراتي دو .
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 : مقدمة

تعتبر اإلعاقة السمعية؛ إحدى اإلعاقات المنتشرة في المجتمع؛ والتي تحتاج إلى أكبر قدر من الرعاية 

في هذا  والمختصينوالعناية؛ والتكفل بشريحة المعاقين سمعيا، يقتضي جهودا كبيرة من طرف المهتمين 

المجال ونظرا لهذه األهمية التي تكتسبها اإلعاقة السمعية؛ ولتحقيق الرعاية الكافية للمعاقين سمعيا، كان 

علينا أن نتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم اإلعاقة السمعية؛ تاريخ تربية المعاقين سمعيا والمصطلحات 

كما تناول الطالبان الباحثان إلى إبراز جوانب مختلفة الخاصة باإلعاقة السمعية, مستويات فقدان السمع، 

كأسباب ضعف السمع وخصائصها المختلفة لكي تكون سندا علميا في إعداد الوحدات التعليمية يتناسب مع 

 .خصائص المحاقين سمعيا، هذه المرحلة العمرية

 : مفهوم اإلعاقة -1-2

عن 'الشيء, يعوقه عوقا، أي “ق "عوق" وعاقه عا“يمكن القول أن لفظ  إعاقة مشتق من الفعل العربي 

صرفه وحبسه وعطله )ابن متطور(؛ ويرى جولد نيسون أن اإلعاقة هي عجز يتدخل في أنشطة الحياة 

 (10، صفحة 0221)سليمان، اإلعاقة البدنية ، اليومية 

ويتعرف كل من حلمي إبراهيم وليلى سيد فرحات اإلعاقة : "هي عدم قدرة الشخص على القيام يما هو 

 (30، صفحة 1000)فرحات،  .متوقع منه في مرحلة معيدة" 

على  لمجتمعحياة ا ويعرف أنها فقدان الفرد القدرة كلها أو بعضها على الحصول على فرص المشاركة في

 (30، صفحة 0224)الفتاح،  .قدم المساواة مع اآلخرين

يستطيع أحد من  كل ما يمكن أن نٌستخلصه من جملة هذه التعاريف هو أن عدم قدرة الفرد على تأديةعمل

قيام بما ال-الفرد على-األفراد تأديته هو بمعنى اإلعاقة؛ وبالتالي يصبح العجز إعاقة عندما تحد من قدرات

 .هو متوقع منه في مرحلة معينة

 : مفهوم المعاق  2-2

 يذكر غسان محمد صادق أثبر محمد صبحي ورفيق عبد الحق كمونة "ان المعوق

عليه أو االستقرار فيه بسبب نقص “على العمل أو الخصول “قدرته “أو "انعدمت ” هو كل شخص نقصت

، 1000كمونة، )أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية  وأسباب ذلك تكون والدية أو مكتسبة  . 

 (00صفحة 
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، ذلك. الفرد، الذي فقد جزءا من كفاءته الحسية أو الحركية أو العضلية أ العقلية وتمكن تعريف المعاق بأنه

سواء كان ذلك بالميالد أو باالكتساب، بحيث تصبح تلك اإلعاقة مزمنة أيا كانت درجتها، مما يجعله غير 

)فرحات،  .ةقادر على القيام بالعمل؛ وفي حاجة خاصة إلى االعتماد على الغير في .حياته الخاصة والعام

 (30، صفحة 1000

( المعان. :"كل شخصن ال يستطيع أن يكفل لنفسه كليا أو 1005وقد عرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة )

 .  "جزئيا ضروريات الحياة الفردية أو االجتماعية نتيجة نقص فطر في قواه الجسمية أو العقلية

مؤتمر السالم العالمي والتأهيل المعاق: " بأنه كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ السوي أو كما عرف 

العادي جسميا أو عقليا أو نفسيا أو اجتماعيا إلى الحد الذي يستوجب عمليات ـاهيل خاصة حتى يحقق ألقصى 

 (103، صفحة 1060)آخرون،   تكيف تسمح به  قدراته الباقية .

كما يذكر  عبد الرحمان سيد سليمان : "المعاق هو الذي فقد أحد أجزاء جسمه، أو أصيب بعاهة أو بمرض 

قبل الميالد، أو بعده مما يجعله غير قادر على االستجابة بشكل مناسب لما يرد إليه من منبهات سواء كانت 

)سليمان، سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة )المفهوم و الفئات (،  هذه المنبهات داخلية أو خارجية ".

1000) 

ومنه يستنتج الطالبان الباحثان أن المعاق هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي مشتق في أي من حواسه 

م خدمات خاصة تقدي أو قدراته الجسدية أو العقلية أو النفسية؛ يجعله يختلف عن الفرد السوي بحيث يستدعي

 .تساعده على التأقلم والتكيف واالندماج مع لمجتمع

 : تاريخ تربية ورعاية المعاقين سمعيا -3-2

لقد عرف اإلنسان اإلعاقة السمعية منذ القدم؛ وقد كان ذكر المعاقين سمعيا في الكتب السماوية وعلى أي 

ود منظمة لتربية وتأهيل األشخاص الصم قبل حال ليست. ثمة ما يشير إلى المجتمعات اإلنسانية بذلت جه

 .القرن الخامس عشر,  إال أن الرومان القدماء وآخرين غيرهم قد وضعوا بعض التصنيف لإلعاقة السمعية

وقد كان المعاقون سمعيا أول األشخاص ذوي الحاجات الخاصة قدمت لهم الخدمات التربوية والتأهيلية 

(؛ وفي القرن 1500لتي أسسها راهب إسباني يدعى "دي ليون" عام )وتمثل ذلك في مدرسة الصم والبكم ا

الثامن عشر بدأت المدارس والمؤسسات الخاصة تظهر فيمختلف أنحاء أوروبا وفي تلك الحقبة الزمنية كان 

معلمو الصم والبكم رجال دين معروفين أو رجاال دفعهم العامل الديني لمساعدة هؤالء األفراد وكانت غايتهم 

اسية مساعدة الصم والبكم عل اكتساب المفاهيم الدينية واألخالقية؛ وكانت الخدمات تقدم ألبناء األسر األس

 الغنية فقط
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 .لذلك كان المعلمون يحتفظون بسر المهنة ألنفسهم

ذلك على يد  (1817)البكم عام وفي الواليات المتحدة األمريكية أنشئت المؤسسة األمريكية لتعليم الصم 

جالوديت"  وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبح التركيز في تربية المعاقين سمعيا عل "توماس 

تعليم الكالم وقراءة الشفاه واللغة اليدوية وكان من وراء التربية الخاصة للصم في أمريكا ألكسندر جرا هام 

 (40-41، الصفحات 1000)الخطيب، بل وهو مخترع  الهاتف. 

 :مفهوم اإلعاقة السمعية-0-8

يقصد بها فقدان حاسة السمع أو البصر أو ضعفها؛ ولهاتين الخاصيتين فضل كبير فيحيا اإلنسان؛ ألنه يعتمد 

ُ أخرجكم ِمْن بهطُون  عليهما في تكيفه مع مجتمعه؛ وهما من أفضل نعم هللا على اإلنسان لقوله تعالى: وهللاه

لهُكمه تهْشكهُرون" اآلية أهمه  ع واألبصار واألفئدة لهعه مه له لهُكْم السه مه جه ْين ا وه  .من سورة النحل 00ههاتُِكْم ال تهْعلهُمونه شه

فقد قدم هللا سبحانه السمع؛ مما يدل اعلى أهمية حاسته السمع على الحواس األخرى حيث تتأثر لما يدور 

نهه حولها من مثيرات لقوله تعالى: "وال تقق م ا لهْيسر لهكه به ِعلّم إِْن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عه

ُؤوال" اآلية  سه ( حتى 0650في األلف ) 0كما تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن .من سورة اإلسراء 36مه

 .لديهم إعاقة سمعية تتراوح بين الفقد الخفيف للسمع أو الكامل أو الشديد 02سن 

" اإلعاقة السمعية بأنها تعني انحرافا في السمع يحد من القدرة على التواصل السمعي كما يعرف "لويد

اللفظي؛ وشدة اإلعاقة السمعية إنما هي نتائج لشدة الضعف في السمع وتفاعله مع عوامل أخرى مثل: العمر 

ث فقدان ستغرقها حدوعند فقدان السمع؛ والعمر عند اكتشاف الفقدان السمعي ومعالجته؛ والمدة الزمنية التي ا

سمعي ونوع االضطراب الذي أدى إلى فقدان السمع وفاعلية أدوات تضخيم الصوت والعوامل األسرية 

 (31، صفحة 1000)جمال، والقدرات التعويضية أو التكيفية. 

 لجهاز السمعي أدى إلى فقدان اإلحساسوعليه يستنتج الطالبان الباحثان أن اإلعاقة السمعية اضطراب في ا

 .بسماع الصوت وعدم فهم الكالم

وتشير اإلحصائيات حسب حلمي إبراهيم أنها : "قد قدرت هيئة الصحة العالمية عدد المعاقين في العالم عام 

 .لبون طفل يعيشون في العالم الثالث 100مليون معاق تقريبا من سكان العالم منهم  3532بحوالي  1000

من مجموع سكان العالم؛ ونجد أن هذه النسبة  %15الى   %11ا قدرت نسبة هؤالء المعاقين بحوالي   كم

من تعداد أفراد  0,15وتزداد نسبتهم في المجتمعات النامية إلى % %12تقل في المجتمعات المتقدمة إلى  

 (30، صفحة 1000)فرحات، المجتمع. 



 الفصل الثاني : اإلعاقة السمعية
  

25 
 

 :ا يلي بعض المصطلحات الخاصة بمجال اإلعاقة السمعيةوفيم

: .هو ذلك الشخص الذي لديه عجز سمعي يعوقه عن الفهم الصحيح للمعلومات اللغوية من األصم -1-4-2

 (16، صفحة 1000)القرشي،  . خالل السمع؛ مع أو بدون استخدام معينات سمعية

ويعرف أن  ذلك الطفل الذي حرم من حاسة. السمع منذ, والدته قبل ,أن يتعلم؛ الكالم؛ ولذلك فهو ال يستطيع 

 (45، صفحة 0224)الفتاح، اكتساب اللغة بالطريقة العادية. 

السمع وظيفتها من أجل الحياة أن األصم هو الذي ال تؤدي عنده حاسة »وعليه يستنتج الطالبان الباحثان 

 .اليومية؛ وذلك منذ والدته أو قبل أن يستطيع الكالم

يعني أن حاسة السمع لم تفقد وظيفتها بالكامل؛ فعلى الرغم من أنها ضعيفة؛ إال الضعف السمعي : -2-4-2

رى من اإلعاقة األخ أنها وظيفية؛ بمعنى أن قناة يعتمد عليها لتطور اللغة؛ ويعتمد التمييز الصمم والمستويات

السمعية على مهنة االختصاصي الذي يقوم بالتمييز؛ فالتربوي يعرف الصمم من حيث تأثيره على األداء 

التربوي؛ واختصاصي التأهيل المهني يعرفه من حيث تأثيره على األداء المهني؛ والطبيب يعرفه من حيث 

 (003، صفحة 1000)عمر، شدة الفقدان السمعي.  

وعليه يستنتج الطالبان الباحثان أن الضعف السمعي هو الذي يشكو من ضعف شديد في السمع؛ ولكن   

يستجيب لألصوات المرتفعة؛ التي تكون من مسافات قريبة منه؛ كما أن لألخصائيين في هذا المجال دور 

 كبير في تقديم مساعدات وخدمات مهنية وتربوية وطبية وفقا لحاجاتهم وقدر انهم .

 

 كمستمعين إلى بذل .يمكن. تعريف عيوب النطق والكالم بأنها الحالة التي نضطر فيها البكم: -3-4-2

 .مجهود. أكثر مما يجب لنفهم، ألفاظ المتكلم وهذا يبدو عادة في سن مبكرة

ويعتبر من أهم المشكالت التي تو اجه الطفولة؛ والتي يجب أن تخطى بعناية المربيين واآلباء ولقد دلت 

من مجموع تالميذ المدارس االبتدائية  %02اإلحصاءات التي ظهرت في مصر وغيرها من البالد أن حوالي 

لديهم عيوب النطق واضطر اب في الكالم وكل كلدم ويكون واضحا ومفهوما في مخارجه ونبراته وطبقته 

 .بالنسبة لسن الشخص ودرجة ثقافته يعد شاذا وغير طبيعي

 مرض عضوي أو وظيفي؛ واضطراب الكالم هو أن عيوب النطق ال تكون بسببوالفرق بين عيوب النطق 

 .ولكن يرجع إلى عدم التدريب على إخراج الحروف

 (1000)فهمي،  . فيها أما اضطراب الكالم فينشأ عن وجود خلل في أجهزة الكالم أو في األعصاب المتحكمة

 ومية.الي الباحثان أن البكم هم الفاقدون للقدرة على الكالم كليا في حياتهموعليه يستنتج الطالبان 

 : قدان السمعفمستويات  -5-2
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ثم تصنيف درجة فقدان السمع إلى خمسة مستويات طبقا لمتوسط تردد الصوت فىاألذن؛ والذي يقاس 

 : (DB)بالديسبل 

 : ىالفئة األول - 1-5-2

( وهؤالء األطفال يجدون صعوبة في فهم الكالم أو سماع الكالم DB) 00-42الفقد الخفيف وتتراوح ما بين 

 المنخفض ومتابعة الحديث وخاصة إذا بعد مصدر الحديث عن قدمين.

 : الفئة الثانية2-5-2-

والكالم بالوسائل المساعدة  ( وهؤالء األطفال يمكنهم تعلم اللغةDB) 41-55الفقد البسيط وهو يتراوح ما بين 

 .أقدام 25إلى  23السمع كما يستطيعون فهم الحديث عن مسافة على 

 : الفئة الثالثة-3-5-2

أو الفهم ولكن هناك  وهؤالء األطفال يستطيعون المحادثة (DB)56-21الفقد المتوسط وهو يتراوح ما بين 

يث لصم؛ حصعوبة في تعلم اللغة والكالم؛ والبد من استخدام وسائل خاصة بالسمع وهم أقرب إلى حاالت ا

 .تكون القدرة على الكالم محدودة

 : الفئة الرابعة -4-5-2

عن طريق األذن أو  وهؤالء األطفال ال يمكنهم تعلم اللغة 90 (DB)-71الفقد الشديد وهو يتراوح ما بين 

 .األصوات من مسافات قريبة جدا ومن المحتمل أن يميزوا  الوسائل المساعدة؛ بل عن طريق قراءة الشفاه

 : الفئة الخامسة 5-5-1 

سمعوا بعض  ( فأكش و هؤالء األطفال يحتمل. أنDB)91وهو يبدأ من  ، الفقد الشديد جدا أو العميق

 للغة ويحتاجون إلى مساعدة األصوات أو الذبذبات العالية جداء كما أن لديهم صعوبة في الكالم أو تعلم

 . (325، صفحة 0225)الليل، 

الفقد  سمع تبدأ منال ومنه يستنتج الطالبان الباحثان أن هناك خمسة تقسيمات أو تصنيفات لدرجة فقدان

الخفيف؛ البسيط؛ المتوسط و الشديد ثم الشديد جدا وذلك طبقا لتردد صوت في األذن والذي يقاس بوحدة 

 . (BD)الديسبال 

 : أسباب ضعف السمع -6-2
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والدة؛ أو بعد عملية ال هناك أسباب عديدة لحدوث الصمم؛ فقد يحدث الصمم نتيجة لعوامل تحدث قبل أو أثناء

أو فقدان تدريجي؛ وعلى ذلك يمكن تحديد  وقد يحدث لعوامل وراثية؛ والتي تظهر في صورة عيب خلقي

 :ما يلي أسباب حدوث الصمم واإلعاقة السمعية ومن أهمها

 : الوراثية األسباب -1-6-2

من  % 52يقرب من  تعتبر الوراثة من األسباب الرئيسية لحدوث الصمم؛ حيث تشير اإلحصائيات إلى ما

هر الحمل بالحصبة األلمانية خالل األش المصابين بالصمم ترجع إلى العوامل الوراثية أو إلى إصابة األم أثناء

إلى إصابة المولود بضعف السمع مصاحبا بذلك ذلك  األولى من الحمل؛ فإن هناك إحتماال كبيرا أن يؤدي

 والعينين. أو إلى تناولها للعقاقير الطبية أو التلوث الكيميائي ببعض التخلف العقلي والتشوهات في القلب

 .( الريسوس في الدمRHأو إلى عامل ) مركبات المعادن الثقيلة

يسمى بزملة أعراض  السمعية؛ منها ما وهناك بعض العوامل الجينية التي تحدث أو قد تنتج عنها اإلعاقة

وخلل في تكوين األسنان والذقن   ( وتظهر في صغر حجم أذن الطفل، واتساع الفمtreatcherتريتشر )

  (wear denbergبزملة أعراض وير دنبرج ) وعيوب خلقية في عظام الوجه وهناك أيضا ما يعرف

وبروز  , ألصم وتلون العينين بلونين مختلفينفي مقدمة رأس ا وتظهر في وجود خصلة من الشعر األبيض

 (10، صفحة 1000)القرشي،  األنف وتقوس الشفاه .

 : البيئيةاألسباب  -2-6-2

 : وهي تلك العوامل التي ال ترتبط بالوراثة ومنها ما يلي

 .صوان األذن أو, العظيمات أو القوقعةالتشوهات الخلقية سواء كان ذلك في طبلة األذن؛ أو  -

 .الوالدة قبل األوان -

 .لوالدةأثناء عملية ا دات العسيرة والتعقيدات التي قد تحدثالوال م المضاعفات الناتجة عن بعض أل -

 .ىفي األيام الثالثة األول خاصة إذا كان في الساعات األولى بعد الوالدة أو ، إصابة المولود باليرقان -

 (؛ مّما يؤدي إلى إغالق القناة السمعية غاالفراز  الشمعية في األذن )الصمزيادة  -

 .األجسام الغريبة التي قد توضع في األذن -

 .الحوادث والصفعات واللكمات على األذن -

تهاب األذن الوسطى واالل إصابة الطفل ببعض األمراض المعدية مثل التهاب الغدة النكفانية والتهاب -

 .الشوكيةالسحائي؛ أو الحمى 

 .تناول العقاقير واألدوية الضارة بالسمع بدون استشارة الطبيب -
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 (005، صفحة 0220)أحمد س.،  التعرض لفترات طويلة للضجة والضوضاء العالية .  -

ة كاالختالف وراقي  تكونوعليه يستنتج الطالبان الباحثان األسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة السمعية يمكن أن 

إلى تناولها العقاقير الطبية أو un  في العوامل الجينية أو إصابة األم بأمراض مزمنة أثناء فترة الحمل أو

 .أي أثناء عملية الوالدة أو بعد الوالدة بيئية في الدم؛ كما يمكن أن تكون  (RH)التلوث الكيميائي أو عامل 

 : جهاز السمع -0-0

مع نستطيع وصف آلية الس اإلعاقة السمعية وفهمها دون معرفة آلية السمع الطبيعية؛ والمن الصعب وصف 

األذن تتكون من ثالثة أقسام هي األذن  وفهمها دون معرفة تشريح الجهاز السمعي وفيسيولوجيته؛ إذن

 .الخارجية؛ األذن الوسطى واألذن الداخلية

 : اآلذن الخارجية - 1-7-2

من الصيوان وقناة األذن الخارجية؛ الصيوان هو الجزء الخارجي الظاهر من األذن  تتكون األذن الخارجية

وهو هيكل غضروفي مغطى بالجلد؛ وليس للصيوان وظائف مهمة بالنسبة لإلنسان باستثناء تجميع الموجات 

 الخارجيالصوتية وإدخالها إلى قناة األذن الخارجية؛ أما قناة األذن الخارجية فهي ممر ضيق؛ وفي الجزء 

من هذه القناة توجد الغدد الصمغية؛ التي تفرز المادة الصمغية؛ وتتمثل وظيفة هذه المادة في حماية طبلة 

األذن وذلك من خالل إزالة الجلد الميت والجراثيم واألوساخ ونقلها إلى خارج األذن؛ أما الجزء الداخلي من 

 .ى من خالل طبلة األذنقناة األذن الخارجية فهو ينفصل عن تجويف األذن الوسط

 : األذن الوسطى -2-7-2

وذلك من أجل الحفاظ  هي تجويف يقع بين _األذن الداخلية والخارجية. وهذا. الجزء من األذن مليء بالهواء

يتحقق بفعل قناة إستاكيوس؛ والتي يمكن  على توازن الضغط على طبلة األذن من الجانبين؛ وهذا التوازن

بالحلق؛ فعندما يتغير الضغط يمر الهواء إلى الداخل أو الخارج  ة تربط األذن الوسطىوصفها بأنها قناة تهوئ

عبر هذه القناة. وتعتبر قناة إستكاليوس الممر األساسي الذي تدخل منه االلتهابات إلى األذن الوسطى من 

 لوسطى ويوجد فياألنف كما أنها أكثر اتساعا لدى األطفال؛ فهم أكثر عرضة من غيرهم اللتهابات األذن ا

 (01-10، الصفحات 1000)الخطيب، األذن الوسطى ثالث عظيمات هي المطرقة. السندان؛ الركاب. 

 : األذن الداخلية -3-7-2

أحدهما خارجي ويسمى بالقوقعة ويرتبط بالسمع؛ والثاني يسمى بالدهليز  تتكون األذن الداخلية من جزئين

ومن أهم أجزائه القنوات الهاللية, وحصاة األذن في الجن العظمي الخارجي من القوقعة « ويرتبط بالتوازن
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لوسطى؛ ا توجد النافذتان البيضاوية والدائرية؛ أما الجزء الداخلي من القوقعة فهو على شكل قناة تسمى بالقناة

ويوجد فيها سائل غنى بالبوتاسيوم؛ فقبر بالصوديوم يعرف باسم السائل اللمفاوي الداخلي؛ وهذا السائل هو 

يسمى و األكسجين الوحيد للقوقعة. ويسمى الجزء الذي يقع فوق القناة الوسطى بالسلم الدهليزي؛ مصدر

 .الجزء الذي يقع تحتها بالسلم الطبلي

نوات وفي هذ الجهاز الق ي هي التوازن؛ حيث أنه يساعد اإلنسان في الوعي بالجاذبية؛فوظيفة الجهاز الدهليز

خالل إرسال المعلومات حول وضع الرأس  الهاللية الثالث. هذه الثنوات تحافظ على توازن الجسم وذلك من

 .واردي إلى الدفي األذن قد تؤثر على هذه القنوات مما يؤ في الفراغ؛ فإن االلتهابات أو المشكالت األخرى

رنة وقت متأخر مقا ولذلك فإن بعض األطفال الصم يواجهون صعوبة في التوازن الجسمي وقد يمشون في

 (04، صفحة 1000)الخطيب،  .باألطفال العاديين 

ارجية يصيب األذن الخ خللومنه يستنتج الطالبان الباحثان أن آلية السمع عند األصم يمكن أن يكون فيها 

تفسير األصوات وفي تحليلها وإنما في  والوسطى مع وجود أذن داخلية سليمة أي أن المشكلة ليست في

الداخلية ومناطق السمع العلياء كما يمكن أن ينتج الضعف  إيصالها إلى جهاز التحليل والتفسير وهو األذن

ستطيع األذن الداخلية تحليل وتفسير الصوت؛ كما يمكن أن الداخلية, بحيث ال ت السمعي أثناء خلل في األذن

 .اإلصابة في أجزاء األذن الثالثة الخارجية والوسطى والداخلية تكون

 : خصائص المعاقين سمعيا --08

لقد عملت األبحاث العلمية بالتعرف على خصائص الطفل سمعيا نتيجة إلصابته باإلعاقة السمعية؛ يترتب 

خصائص هؤالء األشخاص. ومن تلك اآلثار تأخر في النمو اللغوي. المعرفي والعقلي وتأخر عليها آثار في 

التفاعل مع األحداث والنمو االجتماعي؛ وتأثيرات اإلعاقة  في النمو االنفعالي باإلضافة إلى اضطرابات في

 عوامل منها:  السمعية تختلف باختالف عدة

 «اإلعاقة؛ شدة اإلعاقة. سرعة حدوثها والقدرات المتبقية نوع اإلعاقة السمعية؛ عمر الشخص عند حدوث

يد، )عب . ومهما يكن فاإلعاقة السمعية تؤثر على الخصائص النمائية ألن مظاهر النمو مترابطة ومتداخلة

 (103-101، الصفحات 1000

 : الخصائص الجسمية والحركية -1-8-2

لم يحظ النمو الجسمي والحركي لدى األطفال المعاقين سمعيا باهتمام كبير من قبل الباحثين في ميدان الطفولة 

أو التربية الخاصة؛ ولكن البعض يعتقد أن هناك ارتباط بين البناء الجسمي والتوافق؛ مثل النمط الجسمي 
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دوانية اسم العظمي يرتبط بالميول إلى العيرتبط بعدم االرتياح والشعور بالقلق؛ والنمط الجسمي المعروف ب

 .والصرامة

لذا فاألشخاص المعوقين سمعيا ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع األشخاص العادين، ويعاني المعاقين 

سمعيا من اضطراب في التآزر الحركي؛ ويمكن وصفه بأنه سلوك يتم وفقا لحركات منظمة كما يمكن وصف 

شخص ما بقدرة السيطرة على أطرافه والتنسيق بينها بسرعة؛ ويسر على توجيه التآزر الحركي لدى 

 (103-101، الصفحات 1000)عبيد، . دون صعوبة الحركات وحفظها وتكرار أحداثها

 : الخصائص االجتماعية واالنفعالية -2-8-2

القدرة على التواصل االجتماعي مع اآلخرين وكذلك أنماط التنشئة إن افتقار الشخص المعوق سمعيا إلى 

 التوافق النفسي االجتماعي للمعاقين األسرية؛ فقد تقود إلى عدم النضج االجتماعي واالعتمادية؛ ويعتمد

سمعيا اعتمادا كبيرا على قدراتهم في التخاطب والتواصل الفعال؛ وتختلف السمات الشخصية للمعاقين سمعيا 

أن  1062سنة؛ وجد "ما يكل لست" : 0-12سمات أقرانهم العاديين، ففي تجربة أجريت على أطفال عن 

  .منهم أقل دمجا من الناحية االجتماعية مقارنة مع العاديين % 12حوالي 

دم أظهرت أنهم يعانون ع ومن ناحية أخرى بينت الدراسات أن السمات االجتماعية والنفسية للمعاقين سمعيا

عبيد، ) نموهم االجتماعي بسبب نقص اللغوي. أو االتزان االنفعالي باإلضافة إلى مشكالت تكيفية فيالثبات 

 (106، صفحة 1000

من آباء عاديين؛  كما أوضحت الدارسات أن التالميذ الصم من آباء صم أكثر نضجا من التالميذ الصم

تؤدي إلى ظهور األعراض التالية:  التوافق االجتماعي لدى الصم غالبا ماوأوضحت الدارسات أن صعوبة 

والشك في اآلخرين باإلضافة إلى البعد عن تحمل  القلق؛ الخجل؛ الضيق وسرعة االستثارة؛ واالندفاع

 (110، صفحة 1000)القرشي، المسؤولية. 

 : والمعرفيةالخصائص العقلية  -3-8-2

في الصم , أن ذكاء  لقد أوضح عدد كبير من الدراسات التي اهتمت ببحث مستوى األداء الذهني والعقلي

إذ أن الحقيقة هي أن عجز هؤالء األطفال  ,األطفال الصم يشبه في توزيعه وانتشاره ذكاء األطفال العاديين

, مما تحتم ضرورة القيام ببرامج تربوية وقصورهم اللغوي؛ يفوق بل يمنع احتمال تطابق هذه األنماط 

خاصة تسهل نموهم الفكر؛ ويشير كثير من العلماء في مجال علم النفس التربوي إلى وجود ارتباط القدرة 

 .العقلية بالقدرة اللغوية؛ وذلك من تدني أدائهم في اختبارات الذكاء؛ نظرا لتشبعها بالناحية اللفظية
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اختبارات الذكاء؛ تعود إلى  الفروق بين أداء المعاقين سمعيا والعاديين فيأن  1003ويشير فيرث وآخرون 

 (104-103، الصفحات 1000)عبيد، . النقص الواضح في تقديم تعليمات اختبارات الذكاء 

 : استخدام ما يلي 10050ويرى بيجي 

 .الحركية المتنوعةالخبرات  -الخبرات اللمسة المتنوعة.  -

وقد قام  (126، صفحة 1000)الخطيب،  .الخبرات السمعية المتنوعة -الخبرات البصرية المختلفة.  -

تناولت النمو المعرفي واللغوي  ( بمراجعة العديد من الدراسات التي1061) Rensenstienروسنستين 

واضح على مستوى األداء في المجال المعرفي  خلص بنتيجة مؤداها وجود تصورلدى األطفال الصم؛ وقد 

 (110، صفحة 1000)القرشي، . مواإلدراكي لدى األطفال الص

 

 الخصائص السلوكية : 0-4-8

ئة التي تتوفر لدى ف إن الخصائص السلوكية للمعاقين سمعيا, إنما هي مجموعة من الخصائص والصفات

 المعاقين سمعيا.

السمعية؛ والسن الذي  ومن جانب آخر تختلف هذه الخصائص من فرد إلى آخر باختالف درجة صعوبته   

ن التي توفرت له باإلضافة إلى عدد م  حدثت فيه الصعوبة؛ وطبيعة الخدمات والرعاية األسرية والتربوية

 السمعية في الجانب السلوكي وليس على الجانب الكبير للصعوبةالعوامل المختلفة؛ وبحاجة يتمثل األثر 

الخصائص الموروثة؛ حيث أن االتصال اللفظي هو الوسيلة التي يعتمد  النفسي المتعلق ببناء الشخصية أو

لمشاعر ا المجتمعات المختلفة بشكل أساسي في تفاعلهم فيما بينهم؛ سوآءا كان ذلك للتعبير عن عليها أفراد

م, الفرص المتاحة للطفل األص ل األفكار والمعلومات. لذلك تحد اإلعاقة السمعية إلى درجة كبيرة منأو تباد

 (455، صفحة 0223)إبراهيم م.،  . األفراد للتفاعل االجتماعي والمشاركة في أنشطة المجتمع أسره ببقية

 

ن الطفولة والتربية ميدا أن الخصائص الجسمية والحركية باعتقاد الباحثين فيوعليه يستنتج الطالبان الباحثان 

الخاصة أن نسبة معينة من المعاقين سمعيا ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع أقرانهم األسوياء؛ بحيث 

ما ا فيهناك اضطراب في التآزر الحركي؛ أي عدم القدرة من السيطرة على أطرافهم والتنسيق بينها, أم

تخص الخصائص اللغوية أن اإلعاقة السمعية لها أثر على النمو اللغوي؛ يظهر ذلك جليا من انخفاض أدائهم 

في اختبارات الذكاء اللفظية مقارنة مع أدائهم الختبارات الذكاء العملية واألدائية. أما بخصوص الخصائص 

لذكاء كذلك إن متوسط ا« اء األطفال العاديينالعقلية؛ فقد أوضحت الدراسات أن ذكاءهم يشبه في توزيعه ذك

بين مجتمع المعاقين سمعيا يعتبر مساويا أو مشابها لنظيره من األفراد العاديين وفي األخير فإن الخصائص 
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االجتماعية واالنفعالية للمعاقين سمعيا تتميز بافتقار للقدرة على التواصل مع اآلخرين؛ عدم النضج 

منخفض مقارنة مع األسوياء؛ ويعتمد التوافق النفسي  لى اآلخرين؛ بحيث أدائهماالجتماعي أي االعتماد ع

واالجتماعي على قدراتهم في التخاطب والتواصل الفعال كما يميلون في تعاملهم إلى العزلة والتهور 

 واالندفاعية.

 

 خاتمة الفصل :

يب تعتمد على أسال بحيث  المعاقين سمعيا إلى محاولة دمج وتأهيل هذه الفئة وتنمية قدراتهاتهدف رعاية 

سائل لآلسوياء؛ واستخدام شتى الو إستراتيجيات لتعليمهم تختلف تماما على األساليب المنتهجة بالنسبة

ا من قد حققنا جانبا هاماالجتماعية؛ ولهذا نكون  التربوية لتنمية الجوانب المعرفية وكذا العوامل النفسية

جوانب رعاية المعاقين سمعيا والمتمثل في ادماجهم في مجتمع.
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 تمهيد :

لـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على تكنولوجيا التعليم نوعا من الترف ، بل أصبح ضرورة من الضرورات 

ال يتجزأ في بنية منظومتها،ومع أن بداية االعتماد على الوسائل التعليمية  نجاح تلك النظم وجزءا    لضمان 

في عمليتي التعليم والتعلم لها جذور تاريخية قديمة فإنها ما لبثت أن تطورت تطورا  متالحقا  كبيرا  في اآلونة 

 األخيرة مع ظهور النظم التعليمية الحديثة . 

طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى وصلت إلى أرقى وقد مرت تكنولوجيا التعليم بمرحلة 

 مراحلها التي نشهدها اليوم في ظل ارتباطها بنظرية االتصال الحديثة.

 مفهوم الفيديو :-0-0

الفيديو عبارة عن جهاز تسجيل الصوت و الصورة و بلعب دورا هاما في عملية التعليم و التعلم حيث يمكن 

تسجيل برامج التلفزيون على أشرطة الفيديو و إعادة عرضها ليالحظ مدى التقدم الذي طرأ على تعليمه مما يولد 

 .(05، صفحة 1005)محمد محمود الحيلة، حافزا و دافعية جديدة لهؤالء األطفال نحو التعلم 

الفيديو وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في مجال االتصال قام بقفزة نوعية كبيرة في سلسلة 

 التطور والتقدم التكنولوجي التواصلي.

 

رات ت أما الفيديو فيجمع بين المثيالبعض من الوسائل يقتصر على عرض المثيرات أو تسجيل االستجابا

وتسجيل وإعطاء التغذية الراجعة وهذا ما جعل من هذه التقنية وسيلة تعليمية لها مكانتها المتميزة في العملية 

 التربوية. 

يمكن عرض أشرطة تحتوي على مواد أو موضوعات لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالدرس عن طريق 

ك االستفادة من األحداث اليومية التي يجري عرضها عن طريق التلفاز حيث يقوم ومن ذل  جهاز الفيديو .

المعلم بتسجيلها وعرضها على التالميذ في غرفة الدراسة ، أو األشرطة التي تحتوى على مواضيع تتعلق 

 وغيرها ،  بالدرس مباشرة كطريقة أداء الصالة أو الحج

 الدرس وكذلك األشرطة التي  أو األشرطة التي تحتوي مواد علمية يستطيع المعلم من خاللها تقريب معنى 

ا من الموضوعات الدراسية .وهذه األشرطة يمكن استخدامها أثناء التمهيد  تحوي تمثيليات تعالج موضوع 

 للدرس أو أثناء العرض أو المناقشة أو االستنتاج أو التطبيق .

 ائط الفيديو :شر -0-0-0

شرائط الفيديو تصنع من نفس مادة شرائط التسجيل الصوتى من قاعدة من البالستيك عليها طبقة قابلة للمغنطة، 

وتصنع شرائط الفيديو داخل عليبات الكاسيت وفى بكرات مفتوحة، إال أننا سنركز على النوع المعلب أى الذى 
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لب داخل كاسيت: األول يسمى "يوماتيك" وعرض الشريط يصنع داخل كاسيت ويوجد ثالثة أشكال للنوع المع

.( وعرض الشريط به يساوى نصف البوصة، V.H.Sبه يساوى ثالثة أرباع البوصة، أما الثانى فيسمى )

( وعرض الشريط فيه أيضا  نصف البوصة، ويجب التنويه إلى أنه ظهر جيل جديد Betaوالنوع الثالث يسمى )

(، V-8.( بالمقاسات )Compact Video Camع كاميرات الفيديو المندمجة )من الشرائط المندمجة تعمل م

(، إال أنهما لم يستخدما فى المجال التعليمي بكثافة حاليا ، وشرائط الفيديو بأنواعها V.H.S-Cوالشريط المندمج )

يط الفيديو، ريمكن التسجيل وإعادة التسجيل عليها مرات ومرات وتسجيل الفيديو يتم على سطح واحد فقط من ش

 وتوجد كاميرات وأجهزة تسجيل الفيديو يمكنها مضاعفة زمن التسجيل على الشرائط إلى الضعف.

 اسطوانات الفيديو: -0-0-0

عبارة عن اسطوانات معدنية أو من  تشبه اسطوانات الفيديو فى الشكل اسطوانات الليزر الصوتية، فهى•

صورة  54222بوصة وتحمل حوالى  10البالستيك الصلب وعليه طبقة معدنية، ويبلغ قطر االسطوانة الواحدة 

( من العرض على وجهى االسطوانة، ويتم عرضها على جهاز فيديو خاص باالسطوانات 0إلى مايعادل ساعة )

تها داخل مصانع متخصصة، وتتميز بجودة الصوت والصورة يعمل بتكنولوجيا أشعة الليزر، ويتم صناع

الفيديوية، والبحث والعرض المباشر ألى جزء أو صورة منها فورا ، وهى أول ما أمكن دمجه مع الكمبيوتر 

 (.Interactive Videoمن نوعيات الفيديو فى تطوير منظومة تعليمية تسمى الفيديو التفاعلى )

 :  Interactive Video ج( الفيديو التفاعلى•)     

 الفيديو التفاعلي : -0-0

الفيديو التفاعلى هو منظومة مكونة من دمج شرائط الفيديو أو اسطوانات الفيديو مع برامج الكمبيوتر التعليمية، 

 وتوفر هذه المنظومة تعليم فردى له مميزات الفيديو من الواقعية في الصوت

ي التفاعل وإيجابية المتعلم أثناء التعلم، وهذا يعنى أن المتعلم يتعلم والصورة ومميزات الكمبيوتر التعليمي ف 

 بشكل فردى مع برنامج الكمبيوتر التعليمي المدعم بعض أجزاء من شريط الفيديو.

 ويتم ذلك بالخطوات المبسطة التالية: Interfaceيتم دمج الكمبيوتر مع الفيديو بواسطة وحدة اتصال •     

ط الفيديو إلى مقاطع تعليمية لمحتويات شريط الفيديو التعليمية وتسجيل هذه المقاطع بواسطة تقسيم شري -•     

 المحرر.
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 إعداد أسئلة للمتعلم ليجيب عليها فور مشاهدة كل مقطع من هذه المقاطع وإدخالها إلى المحرر. -•     

هذا يعنى ميذ في شكل اختيار من متعدد، وتحديد التفريعات إلى مقاطع شريط الفيديو بعد تلقى إجابات التل -•     

أنه بعد تلقى اجابة التلميذ يتلقى من الكمبيوتر التغذية الراجعة المناسبة ويعرض على التلميذ مقطع برنامج 

 الفيديو المحدد لهذا االختيار.

 ى وبسرعته، فردالفيديو التفاعلى فإن المتعلم يتعلم بشكل   عندما يبدأ التلميذ في التعليم من منظومة•     

ونتيجة الستجاباته يتحرك شريط الفيديو إلى األمام وإلى الخلف ليعرض المقاطع المحددة تبعا  إلجابات 

 التلميذ، ويجب مالحظة التفاعلية مع الفيديو في مقابل السلبية في التعلم من الفيديو فقط.

 : الفرق بين الفيديو التفاعلى والوسائط المتعددة -0-0

الفيديو التفاعلي عن الوسائط المتعددة حيث أن الوسائط المتعددة من خاللها عرض الصوت والصورة يختلف 

ومشاهد الفيديو واألطر الثابتة والرسوم والصوت كل ذلك على شاشة عرض واحدة وينتقل المتعلم ذهنيا 

 . بين هذه الوسائط

بينما الفيديو التفاعلي يقوم على عرض لقطات فيديو مجزأة كل منها على شاشة مستقلة اى أن العرض يعتمد 

على نظام الشاشات المتعددة لعرض العناصر المختلفة باإلضافة إلى أن الكمبيوتر يتيح الفرص للتفاعل الذي 

 لطرق التى تناسبه .يمنح المتعلم القدرة على التحكم والتعلم وفقا لسرعته الذاتية وبا

وعليه يمكن القول بان الفيديو التفاعلي هو برنامج فيديو مقسم الى أجزاء صغيرة وهذه األجزاء تتألف من  

حكات متتابعة واطر ثابتة وأسئلة وقوائم بينما تكون استجابات المتعلم عن طريق الحاسوب هي المحدد لعدد 

 بيعة العرض.التتابع لمشاهد الفيديو وعليها يتأثر شكل وط

    مميزات الفيديو في العمليه التعليمية: -0-8

 يعرض برنامج الفيديو مثيرات متنوعة في طبيعتها وذلك في آن واحد  حرية المعلمين   

 .  (0221)محمد رضا البغدادي،  والمتعلمين باختيار مكان عرض برنامج الفيديو في العملية التعليمية وزمانه

 : تكنولوجيا المرئيات )الفيديو(  0-8-0

يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل للتفاعل المباشر وغير المباشر، ويتضمن األشكال الثابتة 

مثل الشرائح، واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائط الفيديو، باإلضافة إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقيقي 
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 التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة الصوت

 .(06، صفحة 0225)الهادي، محمد، 

 مميزات استخدام الفيديو : -0-2

 يمكن استخدام أكثر من وسيط تعليمي في البرنامج التعليمي الواحد:

 يساعد المدرس في تفريقها ألعمال أخرى غير التدريس المباشر مثل االرشاد و التوجيه و التخطيط . –أ 

 سهولة تسجيل البرامج من حيث البث العام أو نقله من شريط ألخر أو حتى تصويره. –ب 

 سهولة حفظ هذه البرمجيات في أماكن عديدة و ال يحتاج لعناية كبيرة . –ج 

 ه على المشاركة االيجابية و الفعالة في التلميذ.تساعد برامج –د 

احتواء برامجه على مميزات وفيزيولوجية حيث يستخدم المعلم أكثر من حاسبة في التعليم و هذا يساعد  –ع 

 ...تعليم أسهل و أكثر مقاومة للنسيان .

يمكن اإلعادة إلى  إمكانية إعادة أي جزء منه و في أي وقت مثال عند مشاهدة نموذج لمهارة تصويب –ي 

 عرضها أو توقيفها .

 يساعد على حل بعض المشكالت التربوية المعاصرة مثل النقص في الكفاءات  –ح 

 توفير عنصر التشويق و اإلثارة. –و 

يمكن استخدام كنموذج للتعليم الفردي بحيث يستطيع المتعلم استنساخ شريط من البرامج و مشاهدتها في أي  -ر

 .(06/00، صفحة 1005)محمد محمود الحيلة، وقت يشاء 

 مزايا التعليم باستخدام الفيديو: – 0-5

يتمتع الفيديو كوسيلة اتصال و تعليم بصرية بمزايا تجعل منه ثورة حقيقية في عالم االتصاالت و المعلوماتية 

 منها :

طبيعتها )بصرية ، سمعية ، موسيقية ، ألوان ...الخ(في أن تعرض برامج الفيديو مثيرات متنوعة من  -

واحد و تقوم تقنية التصوير بالكاميرا الفيديو بتكبير الموضوع المعروض أو تصويره على الشاشة 

....مناسبا بشكل أفضل في أثناء عرضه على المتعلمين خاصة اذا كان موضوع الدراسة يشكل تفاصيل 

 دقيقة .
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معلمين و المتعلمين لمكان عرض برامج الفيديو في العملية التعليمية و زمانه و عندما حرية اختيار ال –ب 

يستخدم الفيديو في مجال التعليم الذاتي فان المتعلم ال يختار فقط مكان العرض و زمانه ، و انما يختار 

رعتها ب قدراته أو سالمادة العلمية التي يرغب بمشاهدتها ، اضافة الى الى ذلك فانه يتعلم من البرامج حس

 الذاتية ، ومما يجدر ذكره في تقنية الفيديو تراعي الى حد كبير الفروق الفردية بين المتعلمين .

 يصلح برنامج الفيديو للعرض مباشرة بعد  تصويره : –ج 

لصفية اأضافة الى ذلك فان انتاج برامج  الفيديو ال يتطلب مهارات معقدة ، كما تعرض برامج الفيديو في الغرف 

دون الحاجة الى تعتيم غرفة الصف مما يفسح المجال للمتعلمين بداء مالحظاتهم و استفساراتهم من اجل اثارةتهم 

 بعملية العرض .

 امكانية تطبيق طرائق متعددة من طرق التعليم : -د

برامج )من خالل برامج الفيديو( كالمحاضرات و الندوات و عرض الخبرات و تعليم المهارات و تستخدم 

الفيديو بشكل مناسب للتدريس المصغر لما يتميز به من امكانية تقديم التغذية الراجعة بأشكال مختلفة حيث يمكن 

للمتعلمين استخدام تسجيالت الفيديو ، ومراقبة أنفسهم ذاتيا أثناء تنفيذ سلوك تدريسي معين ، ثم مشاهدة ما تم 

 يم المستمر لذلك يتحقق الضبط الذاتي لعملية التعليم .تسجيله بواسطة الفيديو و القيام بعملية التقو

 توفير الوقت و الجهد على كل من المعلم و المتعلم : –ه 

و ذلك أن مشاهدة الموضوعات العلمية بواسطة الفيديو أسهل قرائتها بكثير كما أن تكاليف الفيديو أصبحت 

 قتناؤه من قبل جميع المؤسسات التربوية .رخيصة الثمن و هذا يعني أنه من الناحية االقتصادية يمكن ا

 االستخدام التكراري :  –ي 

يتميز الفيديو بإمكانية إزالة المواقف المسجلة عليه كاملة ، و إعادة تسجيل مواقف أخرى مختلفة و يمكن كذلك 

ة و البعديإزالة )مسح( مقاطع محددة و تسجيل مقاطع أخرى جديدة محلها بمساعدة مقاييس الوحدات الزمنية ، أ

 المزودة بها معظم األجهزة الجديدة .

 تزويد أجهزة الفيديو بمؤت زمني : –ع 

حيث يساعد على تسجيل اوتوماتيكي للبرنامج المرغوب تسجيله بحيث يمكن أن تتم هذه العملية من خالل ربط 

يث يقوم وائي التلفاز ، حالفيديو مع جهاز التلفزيون أو من خالل االتصال المباشر بين كل من جهاز الفيديو و ه

 المعلم بضبط المؤقت الزمني حسب فترة البث و كذلك ضبط موعد التسجيل و إيقاف التسجيل أيضا .
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مما يسمح باستخدامها بمرونة و كلفة قليلة و بسهولة لعدة  : تحفظ أشرطة الفيديو من ضمن علبة كاسيت –ر 

 .(103، صفحة 1005محمود الحيلة، )محمد سنوات 

 مراحل التعليم بواسطة الفيديو : -0-0

 من اجل استخدام برنامج الفيديو في العملية التعليمية البد من عرضها بشكل مخطط و منظم .

 مرحلة التحضير و التقديم: 0-0-0

بصورة مسبقة ، ثم تهيئة مكان  يقوم المعلم في هذه المرحلة بمجموعة من العمليات مثال مشاهدة الرنامج

العرض بشكل مناسب ، وكذلك تهيئة المتعلمين لمشاهدة البرنامج الذي سوف يعرض عنهم كعرض النقاط 

الجوهرية في الموضوع المدروس و لفت نظر المتعلمين اليها و كذلك اخبارهم بما يتوقع منهم من انشطة في 

 ويحثهم أكثر على االنتباه. اثناء العرض و بعده حيث يساعدهم هذا التركيز

 مرحلة العرض : 0-0-0

يعرض المعلم في هذه المرحلة البرنامج على المتعلمين مراعيا كل من الصورة و الصوت كذلك ينفذ المتعلمون 

في هذه المرحلة نشاطات مرحلة العرض و يسجلون مالحظاتهم و استفساراتهم التي يرغبون إثارتها بعد 

 العرض .

 مرحلة التطبيق و المتابعة :  0-0-0

و هي المرحلة األخيرة حيث تناول مناقشة المتعلمين للمواقف التعليمية التي عرضها البرنامج ثم مشاركة المعلم 

و المتعلم باإلجابة عن االستفسارات التي يثيرها بعض الطالب و كذلك ينفذ المتعلمون بعد مرحلة العرض 

 قارير عن البرنامج المعروض .نشاطات هذه المرحلة و كتابة الت

يمكن للمعلم في هذه المرحلة أن ينفذ اختبارا قصيرا ، الغاية منه جدوى البرنامج الذي شاهده المتعلمون و 

 ، الصفحات1005)محمد محمود الحيلة، قدرتها على تحقيق األهداف المرجوة من عرضها و التدريس بواسطته 

521-520) 

 مشاهدة النموذج عن طريق الفيديو : 0-4

كل نموذج ش إن التعلم باستخدام الفيديو الوسائل السمعية البصرية )الفيديو ( يتمثل في تقديم الحركة على على

.....مصحوبا بشرح لفظي ألهم تعقيدات الحركة أو المهارة مع توقيف الصورة في كل مرة لمزيد من الفهم و 

 االستيعاب .
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كما أن التعلم بهذه الطريقة يسمح بمشاركة جميع الحواس في عملية التعلم كحاسة البصر و السمع و الحواس 

 شك أن مشاهدة المتعلم األخرى مثل اإلحساس الحركي بالتوازن و ال 

نموذج الفيلم و مشاهدة أداء يجعل عملية االرسال و النقل و االستيعاب للمعلومات أكثر فاعلية ، وبذلك تسهل 

 المطابقة بين األداء و النتيجة المرجوة هذا عن طريق التحكم في المعلومات.

 شروط التعليم بالفيديو : -0-5

 الواقعية : –أ 

 ج مشابها للواقع من حيث المظهر و توازن أجزائه .أي أن يكون النموذ 

 المالئمة : –ب 

 أي أن يتناسب مع مستوى الفئة المستهدفة و خبراتهم السابقة .

 اإلتقان : –ت 

في صنعه و الوضوح في تعيين األجواء أو اللوحات التوضيحية المرفقة ، و أن يتمتع بالدقة و يخلو من األخطاء 

 العلمية .

 الكتابة المرفقة للنموذج من األخطاء النحوية و اإلمالئية . أن تخلو –ث 

 فوائد مشاهدة النموذج : 0-5-0

 تساعد في بيان الغامض من مشكالت التعلم و توضيحها . -

 تجعل المعلومات حية ذات قيمة يمكن للتلميذ أو الالعب أن يطبقها أو يستفيد منها في الحياة بوجه عام . -

 فهم التالميذ لما ألقى عليهم .تجعل المدرس واثقا من  -

 هي وسيط جيد لتثبيت الدروس في الذاكرة و السهولة في استحضارها في وقت الحاجة . -

و سيلة فعالة لتربية قوة المالحظة و تعويد التالميذ على الدقة و التأمل و السرعة في العمل ، االنتباه   -

 المركز ، االستماع المفيد .

 في المعرفة و زيادة الحافز للتعلم .تثير في التالميذ الرغبة  -

 مجاالت استخدام الفيديو في التربية البدنية و الرياضية : -0-01
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( على أن استخدامات الحاسب األلي في 0222( و عبد الحميد شرف )1002و يتفق كل من عفاف عبد المنعم )

 عملية التدريب أو التدريس في التربية الرياضية تتمثل في :

 اسب األلي في مجال التعلم الحركي .استخدام الح -

 التحضير و االخراج لمكونات الدرس و الوحدات التدريبية . -

 توفير النموذج الرياضي األمثل لمختلف المهارات الرياضية . -

 تحليل المهارات التي يحتويها المنهاج و تحديد النقاط الفنية و طرق التعليم . -

 ية .تقييم طرق األداء الفني للمهارات الرياض -

 تصميم تشكبالت العروض الرياضية .

( إلى أن الحاسب األلي ساعد في عملية تدريس مقررات التربية الرياضية و يظهر 0222و يشير عبد الحميد )

 ذلك بوضوح في العديد من النقاط منها :

 حفظ البيانات : -0

 يمكن للمدرس حفظ البيانات المتعلقة بالمتعلم مثل الطول و السن و الوزن والمستوى المهاري 

 و المستوى البدني و تبيان أخطاء كل متعلم و نتائج االختبارات المختلفة و غيرها .

 التحضير و اإلخراج : -0

لتلك  علمية و التصنيف الجيدتحضير و إخراج البيانات المتعلقة بالدرس من كتابة المحتوى الدقيق للمادة ال

 البيانات ورسم التشكيالت التي تعبر عن هذا المحتوى .

 التسجيل و التصحيح : –ج 

يتم تسجيل كل ما يتعلق من األدوات و األجهزة و الوسائل التعليمية المستخدمة و مدى حالتها الفنية و صالحيتها 

 لالستخدام و كذلك تصحيح أخطاء المتعلمين .

 التحليل : –د 

تحليل الحركات الرياضية التي يحتويها المنهج و تحديد النقاط الفنية لكل حركة و طريقة التدريس المستخدمة 

و المناسبة للمتعلمين مع تحليل كامل لكل المفردات الحركات و معرفة العضالت و القوانين الميكانيكية التي 

 تساعد في األداء لكل حركة .
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 همة :التسهيل و المسا –ه 

تسهيل عمليات التعليم و التعلم للمهارات الحركية و اختصار وقت العملية التعليمية و المساهمة الفعالة في إجراء 

 (03-00-01، الصفحات 0220)حسن ابراهيم علي، البحوث العلمية 

 : خاتمة

أصبح باإلمكان إحداث التكامل بين مجموعة من أشكال الوسائل، عن طريق اإلمكانات الهائلة للكمبيوتر، كما 

أصبح باإلمكان إحداث التفاعل بين هذه الوسائل وبين المتعلم في بيئات التعليم ،وقد أدى ظهور إمكانات إحداث 

ث طفرة هائلة في مجال تصميم وإنتاج برامج الوسائط المتعددة التزاوج بين الفيديو والكمبيوتر، إلى حدو

فمن خالل التعرف على طبيعة بيئة التعلم الالزمة  ،الوسائل اإللكترونيةوعرضها من خالل الكمبيوتر و

الستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في التعليم، وكذلك طبيعة الفئة المستهدفة من المتعلمين وأيضا تحديد الحد 

وإمكانية توظيفها عند تصميم هذه البرامج الوسائط المتعددةاألدنى لعدد الوسائل المستخدمة في بناء برامج 
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 مقدمة : 

إن جميع الحقائق و البيانات ، معطيات دون معنى مالم تحلل و تناقش ، و تقابل بالفرضيات و عليه      

سيتطرق الباحثان في هذ الفصل إلى المنهج المستخدم في هذه الدراسة ، كيفية اختيار العينة و األدوات و 

ية واالستنتاجات الهامة التي يعتمد الوسائل المستعملة لجميع البيانات إلى أهم مراحل الدراسة االستطالع

عليها في الدراسة األساسية ، هذه األخيرة سنتناول فيها التدابير و اإلجراءات الهامة المتخذة قصد ضبط 

متغيرات البحث ، كما سيتم التطرق إلى أهم المصاعب التي تعرض لها الباحثان أثناء الدراسة ، لتليها 

 الجة النتائج و القيم الخام .الوسائل اإلحصائية المستعملة لمع

 منهجية البحث و إجراءاته الميدانية :  -0

 منهج البحث: 0-0

المنهج هو الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب أو هو الخيط غير المرئي الذي يشيد البحث من بدايته      

. و في بحثنا هذا نلجأ إلى استخدام  (40صفحة ، 1002)السماك،  حتى نهايته قصد الوصول إلى نتائج معينة

المنهج التجريبي الذي يعتبر من المنهاج المميزة في اختصاص التربية  البدنية والرياضية كونها مادة تطبيقية 

، كما يمكن تعريف التجربة بأنها مالحظة الظواهر بعد تعديلها كثيرا أو قليال أي التحكم في الظروف 

. يعتبر المنهج التجريبي (65، صفحة 1005)آخرون ع.،  االصطناعية والشروط عن طريق بعض الظروف

حسب رأي " محمد موسى " من أنسب المنهاج العلمية المستخدمة في تحديد أسباب الظاهرة المطروحة و 

 .(10، صفحة 1006)عثمان،  إيجاد حلولها

 عينة البحث : مجتمع و  0-0

 .اختيار عينة البحث من فئة الصم هي مجموعة من األفراد يبني الباحثان عملهم عليها و قد تم      

أصم مقسمين إلى  14وقد بلغ عددهم فرد مسجلين في مركز الصم البكم تلمسان  103مجتمع البحث و هو : 

 من مجتمع الدراسة. % 2.0و التي تمثل نسبة مجموعتين .

 أفراد. 20عينة غير ممارسة لرياضة الكراتي دو عددهم / عينة تجريبية : 0

 أفراد. 20عينة غير ممارسة لرياضة الكراتي دو عددهم / عينة ضابطة : 0

أما مراحل اختيار العينة فقد تم وفق الطريقة العشوائية ، أين كان للمختبرين فرصا متكافئة في انضمامهم      

في هذا الشأن يذكر"محمد عالوي" و"أسامة كامل راتب" بأن الطريقة العشوائية تعتمد إلى عينة البحث ، و

 .(053، صفحة 1000)راتب،  على منح فرص متكافئة

 مجاالت البحث :  0-0

 أ/ المجال البشري : 
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يمثلون العينة   0يمثلون العينة التجريبية، 0 فرد ، 14تم إختيار أصم  103تكونت عينة البحث من       

 سنة. 11سنة ، بمتوسط عمر هذه الفئة  10-0الضابطة كلهم ذكور ، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 

 ب/ المجال المكاني : 

  في مركز الصم البكم تلمسانأجري البحث هذا أو االحتبار      

 ج/ المجال الزماني : 

 لقد امتدت فترة العمل التجريبي على مرحلتين أساسيتين هما :     

م إلى غاية 23/0210/ 25تمثلت في إنجاز المرحلة االستطالعية و التي امتدت من/ المرحلة األولى : 0

 م ، و اشتملت هذه الفترة الخطوات التالية : 10/23/0210

  المراد تعليمها لهذه الفئة و التي تتناسب معفترة انتقاء المهارات أو التقنيات الخاصة بالكراتي دو 

 سنة . 10-0المرحلة العمرية 

 . فترة تطبيق االختبارات القبلية و البعدية للتجربة االستطالعية 

 

إلى  14/23/0210تمثلت في هذه المرحلة بتطبيق التجربة األساسية حيث امتدت من / المرحلة الثانية : 0 

، أما االختبارات  14/23/0210الفترة أنجزت االختبارات القبلية بتاريخ  ، و خالل هذه 24/25/0210غاية 

 ، و هذا بعد تطبيق البرنامج التعليمي المقترح. 24/25/0210البعدية فقد أنجزت بتاريخ 

 متغيرات البحث : 

 المتغير المستقل : تكنولوجيا الفديو 

 النتغير التابع : تقنيات الكراتيه دو 

 : للمتغيرات الضبط اإلجرائي/ 0

لقد قام الطالبان الباحثان بضبط المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في التغير الناجح ، و التي تعلقت          

بالمؤثرات الخارجية و المؤثرات التي ترجع إلى اإلجراءات التجريبية ، و المؤثرات التي ترجع إلى مجتمع 

 البحث.

 اءات التالية:قام الباحثان في هذا الصدد باإلجر       

. العينات كلها كانت ذكور 

. تجانس العينة 

 وسائل القياس المستخدمة كانت نفسها في كل من االختبارات القبلية و البعدية التي أجريت على كل

 العينات ، و التي لم يطرأ عليها أي تغيير للتجربة االستطالعية    و األساسية .

نةس 10-0أفراد العينة كانوا من نفس السن . 
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 أدوات البحث :  0-8

 لقد استخدم الطالبان الباحثان في انجاز بحثهما األدوات التالية :     

 المصادر و المراجع باللغة العربية و األجنبية . -1

المقابلة الشخصية : تم طرح بعض األسئلة على المشرفين و المربين و المعلمين في عدة مراكز  -0

 أثر تقنية الفيديو للتعلم لدى األصم.للصم و البكم و هذه األسئلة كانت حول 

 الزيارات الميدانية لبعض المراكز . -3

 مجموعة من التقنيات . -4

 المعادالت اإلحصائية . -5

 الجداول و األشكال البيانية . -6

التقنيات فيما يلي : زات كوتسوداشي ، تقنية كوكتسوداشي ، تقنية قيدان باري ، تقنية جودان آج يوكي 

 تسوكي ، تقنية شوطو يوكي ، تقنية ماي قيري . ، شوكو

 ولقد تطلب تنفيذ االختبارات السابقة الذكر لهذه التقنيات بإستخدام العتاد الرياضي اآلتي: 

 . قاعة رياضة متوفرة على مرآة على طول الجدار 

 . بساط على طول مساحة القاعة 

 . مجموعة من البساطات صغيرة الحجم 

 . سبورة و طباشير 

 ة و كاميرة تصوير.شاش 

 . جهاز الحاسوب 

 

 

 مواصفات التقنيات :  0-8-0

 تقنية زان كوتسوداشي :  0-8-0-0

 تساعد على التنقل في جميع اإلتجاهات ، تميزها القوة في الصد و الهجوم .الغرض : 

ن ، القدمييكون مركز ثقل الجسم جزئيا نحو األمام ، ثقل الجسم يكون موزع على راحة وصف التقنية : 

أأخر الرجل اليسرى وأعكفها عند صد الركبة ، أما الرجل اليمنى فندعها بخط مستقيم ، أما وضع القدمين 

 فيشكل رسم متوازن األضالع ، ثم ألق بثقل الجسم قليال على الرجل اليسرى .
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 تقنية زان كوتسوداشي :  0الشكل 

 تقنية كوكوتسوداشي : -0-8-0-0

 وضعية تساعد على التنقل ، نستعملها غالبا للدفاع . الغرض : 

لرجل أدور ا، الخلف  وهي وضعية مثنية نحو،  يكون مركز ثقل الجسم على الرجل اليمنىوصف التقنية : 

أما بالنسبة للرجل األمامية إمتداد قليل للكاحل وإنطواء قليل ، ° 02 اإلرتكاز نحو الجانب بـ الخلفية أو رجل

 طواء جانبي قليل للورك.للركبة ، إن

 

 تقنية كوكوتسوداشي :  0الشكل 

 تقنية قيدان باري :  0-8-0-0

 تقنية دفاعية غرضها إبطال هجوم الخصم على مستوى األسفل من البطن.الغرض : 

األعضاء السفلى محضرة ، القسم األعلى أي الصدر منفتح و بارز إلى األمام، الرأس وصف التقنية : 

وضع اليدين، يكون فيهما الساعد منطوي إلى الزند، والقبضتان مرتكزة على الوركين ، مرفوع عاليا، 

بحسث حركة الدفاع تكون برفع اليد اليسرى و إستنادها إلى الكتف األيمن ، ثم الدوران إلى الوراء بسرعة 

ن الجسم م راسما بدوراته شكل قوس دائرة و متخذا وضع كوكتسوداشي دون أي تبدل في وضع القسم العلى

. 
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 باري –تقنية قيدان :  0الشكل 

 تقنية جودان آج يوكي :  0-8-0-8

 تقنية دفاعية هدفها إبطال هجوم الخصم على مستوى الصدر .الغرض : 

أتخذ الوضع المقابل سواع في القسم األعلى أو األسفل من الجسم ، اليد اليمنى تكون مرفوعة وصف التقنية : 

 موجهة نحو األعلى ، المنطقة المستعملة هي الساعد القريب من مفصل اليد.إلى الرأس ، و تكون 

 

 

 تقنية جودان آج يوكي:  8الشكل 

 تقنية شوطويوكي :  0-8-0-2

 تقنية دفاعية غرضها إبطال هجوم الخصم على مستوى الصدر .الغرض : 
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تقدم الرجل اليسرى إلى األمام، مع تثبيت القدمين جيدا باألرض ، تقدم اليد اليمنى بحيث وصف التقنية : 

تكون القبضة مفتوحة، والكف بإتجاه األرض في مستوى أفقي، يلتقي المرفقان األيسر فوق األيمن ، ثم 

° 32حوالي  فقيتجدب اليدان في إتجاهين متضادين بقوة ، فتأخذ اليد اليسرى، بينما قليال من المستوى أل

في اإلتجاه األيسر لتتوقف أعلى القدم اليسرى، بينما ترجع اليد اليمنى إلى الخلف بقوة لتتوقف أسفل منتصف 

 الصدر بكف مفتوحة.

 

 

 تقنية شوطويوكي:  2الشكل 

 تقنية شوكوتسوكي : 0-8-0-5

 . اتتقنية هجومية باليد تحطم قدرات الخصم القتالية على جميع المستويالغرض : 

تتم فيها حركة انتقال الذراع من الخارج إلى الداخل ، وتنفيذها يكون بتأخير القدم اليمنى وصف التقنية: 

نحو الخلف كي يصبح في وضعية زان كوتسوداشي ، اليد اليمنى تكون ممدودة تجاه الخصم ، والصدر 

ض لكتف األيسر، بعيد عنه لبعيقابله تماما وللدفاع يقوم برفع قبضة اليد اليسرى واإلتجاه بها فوق ا

 السنتيمترات، وأصابع الكف المقبوضة تكون بإتجاه األمام .

 

 تقنية شوكوتسوكي:  5الشكل 

 تقنية ماي كيري :  0-8-0-0

 تقنية هجومية بالرجل ، تحطم قدرات الخصم القتالية على جميع المستويات .الغرض: 
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تنفذ بشكل مباشر نحو األمام ، و عادة بواسطة أخمص القدم كامال )الوجه الداخلي للقدم( أو وصف التقنية: 

الجزء األمامي و الخلفي منه ، و أحيانا حتى بالجزء العلوي من القدم    )األصابع والمشط( ، وأثناء أداء 

خصم ، أما عن المستوى الحركة ترسم القدم مسارا مقوسا يتجه من األسفل نحواألعلى كأنها حركة صدم لل

 فأردناه أن يكون متوسطا أو منخفضا حتى نتفادى أدية الخصم.

 

 تقنية ماي قيري :  4الشكل 

 التجربة االستطالعية : 0-2

 لغرض السير الحسن لدراسة التجربة قام الطالبان الباحثان بدراسة استطالعية ألجل معرفة :       

 تعليمها للتالميذ الصم .تحديد تقنيات أو المهارات المراد  -

 التوصل إلى أفضل طريقة إلجراء سبع تقنيات في الكراتي دو . -

تحليل أو قياس صالحية اإلختبارات المراد استعمالها في التجربة األساسية لدى صدق  -

 و ثبات و موضوعية اإلختبارات .

 مراعاة الوقت عند إجراء االختبارات الخاصة بالتقنيات السبع. -

بان الباحثان القيام بتعليم المهارات أو التقنيات عن طريق التجريب للتأكد من ثقلها العلمي ، تناول الطال

 14حيث تم اختيار عينة عشوائية من األطفال الصم من مركز صغار الصم بتلمسان ، يبلغ عددهم 

ين ، سنة، و طبقت على مرحلتين متتالت 11سنة بمتوسط عمر قدره  10-0ذكور يتراوح سنهم ما بين 

م، و في 10/23/0210م ، بينما المرحلة البعدية بتاريخ 25/23/0210أين تمت المرحلة القبلية بتاريخ 

 نفس الظروف الزمنية و المكانية للمرحلة األولى.

 

 

 األسس العلمية لالختبارات : 0-5
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األساسية يذكر نبيل عبد الهادي، "أن هذا األساس العلمي يعتبر من المقومات ثبات االختبار :  0-5-0

 لالختبار الجديد ، حيث يفترض أن يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامه مرة أخرى "

، والستبعاد أي متغيرات أخرى مؤثرة ، امتدت الفترة الزمنية بين االختبار (120، صفحة 1000)الهادي، 

أيام دون أن يمارس المفحوصين أي نشاط خاص  20القبلي و االختبار البعدي للتجربة االستطالعية مدة 

 ةبالكراتي دو، طيلة الفترة البينية ، كما عمل على ضمان أقوى تجانس، و بعد انتهاء االختبارات المعدد

بالتقنيات السبعة للكراتي دو القبلية و البعدية للتجربة االستطالعية على حسب مواصفاتها ، قام الباحثان 

بتحويل الدرجات الخام المتحصل عليها إلى درجات معيارية بإستخدام معامل االرتباط البسيط "بيرسون" 

و درجة   2,25عند مستوى الداللة لحساب درجة الثبات وكذلك االطالع على جدول الدالالت لهذا األخير 

مما يؤكد أن  2,62، وجد أن قيمة )ر( المحسوبة لالختبارات هي أكبر من قيمة )ر( الجدولية 20الحرية 

 االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات .

فيظ، )الح يقصد بصدق االختبار مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسهصدق االختبار :  0-5-0

بغرض التعرف على الصدق الذاتي لالختبار، واستخدم الطالبان الباحثان المعادلة .(146، صفحة 1003

 التالية : 

وجد الطالبان الباحثان القيم  20ودرجة الحرية  2,25.عند مستوى الداللة  معامل الثباتالصدق الذاتي=

االختبارات أكبر من القيم الجدولية ، و هذا ما يدل على أن القيم المحسوبة تتميز بدرجة المحسوبة لجميع 

 (.1كبيرة من الصدق الذاتي ، كما هو موضح في الجدول )
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الدراسة االحصائية 

 للتقنيات

 

 الوسائل االحصائية

حجم 

 العينة

درجةالحرية 

 1ن ــ 
 معامل الصدق معامل الثبات

مستوى 

 الداللة
 رالجدولية

   2,05 2,00   زان كوتسوداشي

   2,00 2,04   كوكوتسوداشي

   2,06 2,05   قيدان باري

 2,26 2,25 2,00 2,02 20 12 جودان آج يوكي

   2,00 2,02   شوطويوكي

   2,06 2,05   شوكوتسوكي

   2,05 2,00   ماي قيري

 لالختبارات.(: يوضح الثبات و الصدق الذاتي 10الجدول رقم )

 موضوعية االختبار : 0-5-0

ترجع موضوعية االختبار في األصل إلى مدى وضوح التعليمات بتطبيق االختبار وحساب الدرجات       

 أو النتائج الخاصة به ، والموضوعية العالية لالختبار تظهر حينما تقوم مجموعة من المدرسين أوالمحكمين

بحساب درجات االختبار في نفس الوقت عندما يطبق االختبار على مجموعة معينة من األفراد ثم يتحصلون 

تقريبا على نفس النتائج وذلك مع التسليم بأن المدرسين أوالمحكمين مؤهلين للقيام بالمهمة بدرجة عادية 

.و يعرف بارو ومك جي الموضوعية بكونها درجة االتساق بين (325، صفحة 1000)رضوان،  ومتكافئة

 .(05، صفحة 1000)حسانين،  األفراد مختلفين لنفس االختبار ويعبر عنه بمعامل االرتباط

وفي هذا السياق استخدم الطالبان الباحثان مجموعة من التقنيات السهلة و الواضحة ، وكذلك حساب      

درجات على مستوى كل اختبار بعيد الصعوبة أو الغموض باإلضافة إلى ذلك فقد تم تعزيز المفحوصين 

ختبار ، أما فريق بكل متطلبات االختبار ، كما تقدم لهم عرض نموذجي مكرر عدة مرات وذلك في كل ا

البحث فقد تميز بتجانس من حيث المؤهالت العلمية ، باإلضافة إلى ذلك تلقى األطفال الصم توضيحات 

 مستمرة كبقية االختبارات 
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و العروض النموذجية ، إضافة إلى كيفية القياس و التقويم و تحصيل النتائج ، فقد تم وضع محك تقييمي 

 لكل تقنية .

  التجربة الرئيسية: 0-0

بعد تحديد الطرق المتبعة في تنفيذ تجربة البحث، محترمين بذلك كل الصعوبات التي تم  الوقوف عليها      

في الدراسة االستطالعية، فكانت الخطوة الرئيسية الحاسمة للبحث هو اتفاق مع مدير مركز صغار الصم 

و عينة البحث على إجراء االختبارات الخاصة بالتقنيات السبعة في الكراتي دو، بالفعل تم ذلك و  بتلمسان

بعدما تم تقديم وثيقة تسهيل المهمة المقدمة من طرف رئيس قسم النشاط الحركي الكيف بجامعة مستغانم ، 

يرات )الوقت،التاريخ وهكذا تمت االختبارات كلها كما كان مبرمج في قاعة المركز،وتم ضبط كل المتغ

وحدة تعليمية للعينة التجريبية تحمل |أهداف إجرائية رئيسية ،  10والمكان ( وبعد ذلك قام الباحثان بإعداد 

 و تتكون من مجموعة من التمارين تخدم األهداف المرجوة لتحقيق تعلم التقنيات .

 خطوات تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة : 0-4

يمية المتبعة لتعليم التقنيات و المهارات في الكراتي دو المختارة من قبل الطالبان الباحثان إن الوحدات التعل    

، حيث كانت الوحدة التعليمية تدوم ساعة و نصف ، بمعدل حصتين في األسبوع ، بواقع وحدة تعليمية لأليام 

 )األحد، الثالثاء( ، و قد شملت كل وحدة تعليمية ثالث أقسام:

 ينقسم إلى جزئين:ي: القسم اإلعداد -أ

 : قسم إداري يتم فيه استقبال التالميذ الصم و انضباطهم.أوال 

: جزء اإلحماء يحمل تمارين تحضيرية عامة و خاصة ، وعن طريقها نهيء أجهزة الجسم ثانيا 

 المختلفة للعمل غرض الوقاية من اإلصابات.

 ينقسم إلى جزئين هما : القسم الرئيسي :  -ب

عليمي : و فيه تم التأكد من تعلم التقنية المعطاة بالطريقة الصحيحة لكي تحقق الهدف الجزء الت: أوال 

 األساسي ، كيفية األداء ، طريقة األداء مع الوضع الصحيح .

: الجزء التطبيقي : يتم فيه تطبيق ماقد علم مع االعتماد على تقنية الفيديو لوضع المالحظات ثانيا 

 بان الباحثان كيفية التعليم من السهل إلى الصعب .و التوجيه  ، وقد اتبع الطال

وفيه حاول الطالبان الباحثان بتهيئة التالميذ بدنيا و نفسيا ، بحيث يحتوي على القسم النهائي :  -ت

تمارين االسترخاء والتهيئة ، و يهدف هذا الجزء إلى العودة بالتلميذ إلى حالته الطبيعية 

ة تمرينات تساعد التلميذ األصم على التخلص من التعب قدراإلمكان،حيث يختارفي هذه المرحل

 وتهدئة عمل األجهزة الحيوية والتي توفرله الراحة النفسية.

 تحليل و بناء الوحدة التعليمية المقترحة : 0-5-0
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دقيقة ، ويتوقف بناؤه و مدته على طبيعة و نوع  02إن الوقت اإلجمالي والصافي للحصة التعليمية      

 إلجرائية للوحدة .األهداف ا

 وحدة ، إضافة إلى وحدتين لكل من االختبارات القبلية و البعدية . 10عدد الوحدات التعليمية هي      

 الحجم الزمني للوحدات التعليمية : 0-5-0

 دقيقة . 02وحدة ، زمن الوحدة الواحدة  10عدد الوحدات التعليمية     

 دقيقة . x 02=1602 10الزمن اإلجمالي 

 . %122دقيقة ، نفترض أنها تقارب  02من الوحدة : و 

  %05القسم التحضيري                                            

    %10اإلحماء العام       جزء اإلحماء                                   الجزء اإلداري                            

 %20اإلحماء الخاص                      01%                                                 12%                 

  : 65الجزء الرئيسي% 

  : 12الجزء الختامي% 

 ولهذا فإن الزمن المخصص لكل جزء من األجزاء يحسب بالشكل اآلتي :  

 %02القسم التحضيري :  -0

   ←  %122   د           02للحصة الواحدة 

 س =   ⟸    %05   س                               
25x90

100
 د 00,5=  

 د 0022زمن القسم التحضيري للحصة الواحدة 

 د x 10 = 425 00,5الزمن اإلجمالي لوحدات القسم التحضيري :    

 %122د          02الجزء اإلداري :  -أ

 س= ⟸  %25        س                       
90x05

100
 د 4.5=   

 د 822زمن الجزء اإلداري في القسم التحضيري للحصة الواحدة هو 

  دقيقة x 04 = 40 822 اإلجمالي الزمن         
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  %011          د 02جزء اإلحماء :  -أ

س =  ⟸   %02س                       
90x20

100
 د10=  

 د x 04  =008 04الزمن اإلجمالي 

 %52القسم الرئيسي:  -0

 %122د             02                   

س =   ⟸   %65س                                   
90x65

100
 د 50,5=  

 د 2422زمن القسم الرئيسي للحصة الواحدة 

  

 دقيقة x 04 = 0120 2422حصة هو :   10الزمن اإلجمالي للقسم الرئيسي لـ 

 للقسم الرئيسي %65من  %12أخذنا الجزء التعليمي :  -أ

 % 122             د 50,5

س =   ⟸     %12         س          
58.5x10

100
 دقيقة6   ⋍د 5.05=  

 د 014حصة =  04الوقت اإلجمالي للجزء التعليمي لـ 

 

 للقسم الرئيسي :  %65من  %55أخذنا الجزء التطبيقي :  -ب

 وقت الجزء التعليمي ...* –وقت الجزء التطبيقي = وقت الجزء الرئيسي 

 د 582=   120 – 1253وقت الجزء التطبيقي =  ⟸*

 د2022=  5 – 2422وقت الزمن التطبيقي للحصة الواحدة هو 

 

 %01القسم الختامي :  -0
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 %122            د  02                    

  س=  ⟸  %12               س   
90x10

100
 د20=   

 د0x10=160وحدة   10د ، أما الزمن اإلجمالي لـ  02زمن الوقت الختامي هو 

 

 النسبة المئوية الوقت بالدقائق المراحل

 التحضيرية

 د4,5 الجزء اإلداري

 د00,5

25% 

05% 

 %02 د10 جزء اإلحماء

 الرئيسية

 د6,22 الجزء التعليمي

 د50,5

20% 

65% 

 %50 50,5 الجزء التطبيقي

 %12 د20 الختامية

 د(51( : يمثل الحجم الزمني و النسبة المئوية لحصة واحدة)0الجدول رقم )

 النسبة المئوية الوقت بالدقائق المراحل

 التحضيرية

 د01 الجزء اإلداري

 د425

25% 

05% 

 %02 د304 جزء اإلحماء

 الرئيسية

 د120 التعليميالجزء 

 د1253

20% 

65% 

 %50 د045 الجزء التطبيقي

 %12 د160 الختامية

 حصة. 04( : يمثل الحجم الزمني و النسبة المئويةلـ 0الجدول رقم )
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بعد ذلك تم إجراء االختبارات البعدية على العينة التجريبية ، و قد استخدم الطالبان الباحثان نفس تقنية      

لالختبارات المستعملة في االختبار القبلي ، وذلك بالحفاظ على نفس الشروط و نفس المكان و األدوات التقييم 

 و الوقت .

 الوسائل االحصائية :   - 0-5

 لقد استخدم الطالبان الباحثان الوسائل االحصائية التالية :    

 . ) مقياس النزعة المركزية ) المتوسط الحسابي 

 رتباط البسيط " بيرسون"(.مقياس االرتباط )معامل اال 

 .)مقياس تحليل التباين "ت" )ستيودنت 

 .) مقياس التشتت )االنحراف المعياري 

استعان  الكمبيوتر ، كمالقد تمت العمليات الحسابية باآللة الحاسبة ، و تم التأكد من صحتها بواسطة جهاز   

 من التجربة األساسية . ليهاالطالبان الباحثان بمدرجات تكرارية لتمثيل البيانات المتحصل ع

 المتوسط الحسابي :  -0

: متوسط حسابي .                                 س    مج             سه

 =  . مجموع القيمس: حيث :                مج              سه

 .(04، صفحة 1000)محمود،  ن  :  عدد األفراد            ن                                        

 

 االنحراف المعياري : -0

 ع: االنحراف المعياري .   

       ع= 
0(سه -س)3

1-ن
( :انحراف كل قيمة عن المتوسط الحسابي.-: )س حيث     سه

 (04، صفحة 1000)الشربيني،  ن: عدد األفراد  

 معامل اإلرتباط ) معامل بيرسون(: -0

حيث : ر =  
(صمج ).(مج س)-(س ص)ن مج

[1(مج ص)-1[]ن مج ص1(مج س)-1]ن مج س
  

 مج س : مجموع قيم االختبار )س( ، مج )ص( مجموع قيم االختبار )ص(، ن: عدد أفراد العينة.

 مربع القيم لالختبار )ص(.(: مجموع 0(: مجموع مربع القيم لالختبار)س(، مج)ص0مج)س
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)الحفيظ،  :مربع مجموع القيم لالختبار)ص(0:مربع مجموع القيم لالختبار)س(،)مج ص(0)مج س(

 (00، صفحة 1003

 اختبار تحليل التباين"تـ": -8

                                                    

 : المتوسط الحسابي األول.1سه                           0سه  – 1سه             

 : المتوسط الحسابي الثاني. 0سه      حيث                                 =   ت

                
 1ع

 0ع+0
0

1-ن
 : االنحراف المعياري األول . 1ع    

 : االنحراف المعياري الثاني. 0ع   

 .(102، صفحة 1002)سعدهللا،  ن : عدد العينة   

ويطلق عليه مؤشر الثبات: وهو صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة  الصدق الذاتي : -2

للدرجات الحقيقية التي خلصت من أخطاء القياس ،وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لالختبار هي المحك 

 التجريبي الذي ينسب إليه صدف االختبار .

 

 (352، صفحة 1000)عالوي، معامل الثبات                الصدق الذاتي =       

 .0= ن 0داللة الفروق بين متوسطين مرتبطين بحيث ن -5

       ف    حيث م ف = متوسط الفروق  =         

 ن                                                         

              

 ف :مجموع مربعات انحرفات الفروق عن المتوسط تلك الفروق.0ح                                            

 ( : درجة الحرية.1-)ن –ن:هو عدد أفراد العينة                                             

  

الحرية ودرجة  2,25و تحسب ت الجدولية من خالل الجدول االحصائي الخاص و هذا عند مستوى الداللة 

 1 -ن

 

 تقنية التقييم :  0-01-0

بعد تصنيف السبع تقنيات، و التي اخترناها باعتبارها من أولى التقنيات التي يتعلمها الطفل ، حيث قمنا       

 بتعليمها للطفل األصم.
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ن ، التي يمكنا مشاهدتها عند المبتدئين وتقييمها ، واألخذ بعي ثم قمنا بتحليل كل تقنية إلى أهم السلوكات     

االعتبار الشكل أو المظهر الشكلي للتقنية ، وعدم التطرق إلى العناصر الدقيقة و المكونة لها، و التي ال 

 نركز عليها عند هذه الفئة.

بطة(،وكان جريبية      والضالهذا الغرض صممنا محك تقييمي لسلوكات كل تقنية لكلتى المجموعتين )الت     

ذلك بإشراف كل من رئيس الرابطة الوالئية للكراتي دو)مستغانم(، رئيس لجنة التحكيم ، رئيس جمعية محمد 

 بوضياف ، الحكم الوطني للكراتي دو وحضور أحد الطالبان الباحثان كحكم دولي.

 ي التقنيات . ونقدم تصميم هذا المحك لتقنية زان كوتسوداشي كمثال لباق        

 الضابطة التجريبية أفراد المجموعة

 0......0 1 ب.....خ أ السلوكات                               األفراد

رجل 

 االرتكاز

     القدم متوجه نحو األمام

     إنطواء قليل للكاحل

الرجل 

 الخلفية

     ممتدة

     °45القدم موجهة نحو األمام بـ

     موقع العقبين

     صفة الجذع

     التقييم اإلجمالي

 ( : يوضح نموذج لمحك التقييم.18جدول رقم )

 صعوبات البحث:  0-01

 تمثلت صعوبات البحث في النقاط التالية :      

 عدم وجود دراسات سابقة يستعين بها الباحثان في إنجاز بحثهم. -1

 الصم.نقص في المراجع الخاصة بالنشاط الحركي المكيف و رياضة  -0

 صعوبة التعامل مع أفراد العينة في بداية األمر مما استهلك الوقت الكثير. -3

 تزامن العطل الدراسية مع عطل الصم بالمركز . -4

 عدم وجود دراسات مشابهة لبحثنا. -5
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 الخاتمة:

الفصل إلى منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية التي أنجزها الطالبان الباحثان خالل لقد تطرقنا في هذا     

التجربة االستطالعية و األساسية تماشيا مع طبيعة البحث العلمي   ومتطلباته العلمية والعملية، حيث تعرض 

حيث أشارا من خالل الطالبان الباحثان في بداية هذا الفصل إلى منهجية البحث و إجراءاته الميدانية ، 

التجربة االستطالعية إلى عدة خطوات علمية ، أنجزاها تمهيدا للتجربة األساسية التي بدأت بتوضيح المنهج 

المستخدم في : البحث ، العينة ، مجاالت البحث ، األدوات المستخدمة مع عينة البحث و في األخير تناول 

أثناء مراحل الدراسة.الطالبان الباحثان أهم الصعوبات التي واجهاها 



 

 جالفصل الثاني : عرض وحتليل النتائ
 مقدمة الفصل 

 2-1 عرض و مناقشة نتاجئ الاختبار القبيل لعينة البحث 

 2-2 عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية زان كوتسودايش 

 2-3 عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية كوكوتسودايش 

 2-4 ر تقنية قيدان ابريعرض و مناقشة نتاجئ اختبا 

 2-5  عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية جودان أ ج يويك 

 2-6  عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية شوطو يويك 

 2-7 عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية شوكوتسويك 

 2-8 عرض و مناقشة نتاجئ اختبار تقنية ماي قريي 

 خامتة الفصل
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 مقدمة : 

إن مجموع الدرجات الخام التي تحصلنا عليها من التجربة الرئيسية لهذا البحث ، ليس لها معنى من      

الحكم في صحة الفروض المصاغة أو نفيها ، و على هذا األساس سيتناول الطالبان الباحثان في هذا الفصل 

م ة و عرضها في الجدول ثمعالجة النتائج الخام المتحصل عليها باستخدام مجموعة من المقاييس اإلحصائي

تحليلها و مناقشتها ثم تمثيلها بيانيا لنستخلص من خالل ذلك مجموعة من النتائج يستند عليها الطالبان الباحثان 

 في إصدار األحكام الموضوعية حول متغيرات البحث 

 أسئلة المقابلة الشخصية : 

 مراكز للصم و البكم و هذه االسئلة تم طرح عد أسئلة على المشرفين و المربين و المعلمين في عدة 

 كانت حول أثر تقنية الفيديوعلى التعلم لدى الصم : 

 كيفية رد فعل األصم في الدرس                إيجابي                 سلبي  -1

 كيفية استجابة األصم خالل الدرس             فورية                 متأخرة -0

 سريعة                بطيئة                 متأخرة  قابلية األصم للدرس     -3

 معدومة               قليلة      تقديركم حول نسبة استيعاب األصم للدرس    كبيرة           -4

 عرض ومناقشة نتائج اإلختبار القبلي لعينة البحث:-2-1

لتقنية المراد عيم بالفيديو لشرح نوع اسنقوم ببرنامج تدريبي ممزوج بين الجانب التطبيقي والمحضر مع التد

 واالكتفاء بالبرنامج التطبيقي على العينة الضابطة، وقد تم اختيار رسومات تطبيقها على العينة التجريبية

واألفالم في عملية  وأفالم لجميع المهارات الحركية، لمدرب رياضة الكراتي دو، وتستعمل هذه الرسومات

الحركية تعمل على تحليلها إلى أجزائها التدريب لما تقدمه من مساعدة إلظهار الصورة الحقيقية لمهارات

 ثم تركيبها من جديد .

من أجل الحكم الموضوعي حول طبيعة التجانس القائم بين عينتي البحث الضابطة و التجريبية من خالل 

، عمل الطالبان الباحثان على معالجة مجموع الدرجات الخام المتحصل نتائج مجموع اإلختبارات القبلية 

عليها مستخدما في ذلك اختبار تحليل التباين "ت" الذي يقدم لنا أسلوبا إحصائيا مناسبا للمقارنة مابين 

 المتوسطات ، النتائج و من ثم إصدار أحكام حول داللة الفروق في اإلختبارات القبلية و البعدية.
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المقاييس 

 اإلحصائية

 

 التقنيات

العينة 

 الضابطة

العينة 

 التجريبية

 ت

 المحسوبة

 ت 

 الجدولية

  1-ن

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 داللة

 الفروق 

 1ع 1س 2ع 2س

 زان كوتسوداشي
.4.1 94.9 .42. 94.0 94.9 

 

 

 

 

 

 

 

14.. 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

9490 

غير دال 

 احصائيا

 كوكوتسوداشي
.41. 94.9 .42. 94.. 9402 

غير دال 

 احصائيا

 قيدان باري
04.2 94.9 04.0 94.0 940. 

غير دال 

 احصائيا

 جودان أج يوكي
04.0 940. .499 94.. 9400 

غير دال 

 احصائيا

 شوطويوكي
.42. 9499 .41. 94.9 941. 

غير دال 

 احصائيا

 شوكوتسوكي
.499 9400 04.2 94.. 94.. 

غير دال 

 احصائيا

 ماي قيري
04.0 940. 04.0 9499 9 

غير دال    

 احصائيا

 

( يوضح مدى تجانس العينة الضابطة و العينة التجريبية في نتائج اإلختبارات القبلية 11الجدول رقم )

 "باستخدام اختبار تحليل التباين "ت

لقد تبين من خالل المعالجة اإلحصائية لمجموع النتائج الخام القبلية لعينتي البحث باستخدام اختبار تحليل 

 9التباين "ت" وكما هي موضحة في الجدول أعاله ، أن جميع قيم "ت" المحسوبة و التي تأرجحت بين 

عند درجة  ..14غت قيمتها كأكبر قيمة ، هي أصغر في القيمة الجدولية التي بل ..94كأصغر قيمة إلى 
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الحاصلة بين متوسطات ليست لها داللة أحصائية وبالتالي فإن هذه الحصيلة اإلحصائية تؤكد  90الحرية 

 على مدى التجانس القائم بين عينتي البحث من حيث التماثل في مستوى األداء.

 

 عرض ومناقشة نتائج اختبار تقنية زان كو تسوداشي:-2-2

 

 اإلحصائيةالعمليات 

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
4114 11.0 61.5 1106 4154 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
4142 1140 4111 1110 1160 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا

( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية زان 12الجدول)

 كوتسوداشي.

 (:12رقم ) تحليل الجدول

0.49لقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة  4.42  أما في اإلختبار ،

1.19البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ  4.00  بينما على مستوى العينة التجريبية المطبق عليها البرنامج ،

0.83التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي القبلي  4.14  أما في اإلختبار البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي

0.35قيمة  5.86 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات الحاصل يشير إلى حدوث تقدم في ،

تعلم المهارة أو التقنية بالنسبة للعينة التجريبية، وعند استخدام المقاييس اإلحصائية المتمثلة في "ت" 

لغت في الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة بستيودنت، وبعد المعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج المحسوبة 

 9490عند مستوى الداللة  ..14بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت" الجدولية المقدرة بـــ  2400

، وهي أكبر من "ت" .40.أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة  2-ودرجة الحرية ن



 الفصل الثاني : عرض و تحليل النتائج
  

65 
 

ا التطور يدل على أن الوحدات التعليمية المقترحة أثرت عليهم الجدولية وهذا الفرق دال إحصائيا، وهذ

 ويظهر ذلك جليا في الجدول أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية .1الشكل رقم )

 والضابطة لتقنية زان كوتسوداشي.

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية كوكوتسوداشي:-2-0

 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
4114 11.4 51.5 1106 5106 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
412. 1151 4114 11.0 1102 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا
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( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية 10الجدول)

 كوكوتسوداشي.

 

 (:10رقم ) تحليل الجدول

وكوتسوداشي كلقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة في إختبار تقنية 

0.70 4.28  0.83، أما في اإلختبار البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ 4.14  بينما على مستوى العينة ،

0.84التجريبية المطبق عليها البرنامج التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي القبلي  4.14  اإلختبار ، أما في

0.35البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  6.86 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات ،

الحاصل يشير إلى حدوث تقدم في تعلم المهارة أو التقنية بالنسبة للعينة التجريبية، وعند استخدام المقاييس 

المعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج المحسوبة في الجدول  اإلحصائية المتمثلة في "ت" ستيودنت، وبعد

 ..14بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت" الجدولية المقدرة بـــ  9401أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت 

، وهي أكبر من "ت" الجدولية مما يدل أن 400.أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة 

إحصائيا لصالح العينة التجريبية، وأن التطور الحاصل يدل على أن الوحدات التعليمية المقترحة الفرق دال 

 أثرت عليهم ويظهر ذلك جليا في الجدول أعاله.
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 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية 10الشكل رقم )

 والضابطة لتقنية كوكوتسوداشي.

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية قيدان باري : -2-4

 

 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
01.5 11.0 5151 1146 5102 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
0151 1151 0165 116 1115 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا

 

يدان ق( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية 14الجدول)

 .باري

 (:14رقم ) تحليل الجدول

لقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة في إختبار تقنية قيدان باري 

0.70 3.71  0.5، أما في اإلختبار البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ 3.57  بينما على مستوى العينة ،

0.83مج التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي القبلي التجريبية المطبق عليها البرنا 3.86  أما في اإلختبار ،

0.45البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  6.71 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات ،

الحاصل يشير إلى حدوث تقدم وتطور في تعلم المهارة أو تقنية قيدان باري بالنسبة للعينة التجريبية، وعند 

استخدام المقاييس اإلحصائية المتمثلة في "ت" ستيودنت، وبعد المعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج 

بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت"  2420أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت المحسوبة في الجدول 
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، وهي أكبر من 0491أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة  ..14الجدولية المقدرة بـــ 

لحاصل ا "ت" الجدولية مما يدل أن الفرقبين اإلختبارين دال إحصائيا لصالح العينة التجريبية، وأن التطور

 يدل على أن الوحدات التعليمية المقترحة أثرت عليهم ويظهر ذلك جليا في الجدول أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية 11الشكل رقم )

 والضابطة لتقنية قيدان باري.

 

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية جودان آج يوكي :-2-6
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 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
4111 11.4 5140 1150 5152 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
01.5 1154 01.5 11.0 11 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا

 

ودان ج( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية 16الجدول)

 .آج يوكي

 (:16رقم ) تحليل الجدول

ج يوكي آلقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة في إختبار تقنية جودان 

0.64 3.86  0.83، أما في اإلختبار البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ 3.86  بينما على مستوى العينة ،

0.83التجريبية المطبق عليها البرنامج التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي القبلي  4.00 أما في اإلختبار ، 

0.73البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  7.43 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات ،

الحاصل يشير إلى حدوث تقدم وتطور في تعلم المهارة أو التقنية بالنسبة للعينة التجريبية، وعند استخدام 

ة في لمعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج المحسوبالمقاييس اإلحصائية المتمثلة في "ت" ستيودنت، وبعد ا

بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت" الجدولية المقدرة بـــ  99الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت 

( أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" 91) 2-ودرجة الحرية ن 9490عند مستوى الداللة  ..14

كبر من "ت" الجدولية وهذا الفرق دال إحصائيا، وهذا التطور يدل على أن الوحدات ، وهي أ401.المحسوبة 

 التعليمية المقترحة أثرت عليهم ويظهر ذلك جليا في الجدول أعاله.

 

 



 الفصل الثاني : عرض و تحليل النتائج
  

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية 11الشكل رقم )

 والضابطة لتقنية جودان آج يوكي.

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية شوطويوكي :-2-5

 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
412. 1151 5140 1150 6124 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
4114 1100 412. 1155 1120 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا
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( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية 15الجدول)

 .شوطويوكي

 

 (:15رقم ) تحليل الجدول

لقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة في إختبار تقنية شوطويوكي 

0.99 4.14  0.66، أما في اإلختبار البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ 4.28  بينما على مستوى العينة ،

0.70التجريبية المطبق عليها البرنامج التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي القبلي  4.28  أما في اإلختبار ،

0.79البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  6.43 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات ،

يشير إلى حدوث تقدم في تعلم هذه التقنية بالنسبة للعينتين ، وعند استخدام المقاييس اإلحصائية  الحاصل

المتمثلة في "ت" ستيودنت، وبعد المعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج المحسوبة في الجدول أن قيمة "ت" 

أما بالنسبة  ..14مقدرة بـــ بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت" الجدولية ال 9419المحسوبة بلغت 

وهي أكبر من "ت" الجدولية، مما يدل أن الفرقبين  .041للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة 

اإلختبارين دال إحصائيا لصالح العينة التجريبية، وأن التطور الحاصل يدل على أن الوحدات التعليمية 

 ل أعاله.المقترحة أثرت عليهم ويظهر ذلك جليا في الجدو
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 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية 12الشكل رقم )

 والضابطة لتقنية شوطويوكي.

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية شوكوتسوكي :-2-5

 

 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
0151 1154 4165 116. 2102 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
4111 1160 4111 1160 11 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا

 

القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية  ( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار15الجدول)

 .شوكوتسوكي

 

 (:15رقم ) تحليل الجدول

لقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة في إختبار تقنية شوكوتسوكي 

0.53 4.00 0.53البعدي وبالنسبة لنفس العينة بلغ  ، أما في اإلختبار 4.00  بينما على مستوى العينة ،

0.74التجريبية المطبق عليها البرنامج التعليمي فقد بلغ متوسطها الحسابي  3.71  أما في اإلختبار البعدي ،

0.58فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  4.57 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات الحاصل ،
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يشير إلى حدوث تقدم في تعلم هذه التقنية بالنسبة للعينة التجريبية، لكن ال يمكن أن نعتبر هذا الحكم ظاهريا 

صحيحا وموضوعيا إال بعد استخدام المقاييس اإلحصائية المتمثلة في "ت" ستيودنت، وبعد المعالجة 

بالنسبة للعينة الضابطة  99بين حسب النتائج المحسوبة في الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت اإلحصائية ت

 1401، أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة ..14وهي أقل من "ت" الجدولية المقدرة بـــ 

ا يعني عدم وجود فرق ( وهذ91) 2-ودرجة الحرية ن 9490أقل من "ت" الجدولية  عند مستوى الداللة 

معنوي بين نتائج اإلختبارين وهذا الفرق غير دال إحصائيا وهذا يعني عدم وجود قابلية في تعلم تقنية 

 شوكوتسوكي، ويظهر ذلك جليا من خالل الجدول أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البعدي للعينة التجريبية 10الشكل رقم )

 طة لتقنية شوكوتسوكيوالضاب

 



 الفصل الثاني : عرض و تحليل النتائج
  

74 
 

 

 عرض ومناقشة نتائج إختبار تقنية ماي قيري :-.-2

 

 العمليات اإلحصائية

 Tقيمة  اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

 المحسوبة

 Tقيمة 

 الجدولة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

المجموعة 

 التجريبية
01.5 1100 61.5 1106 4156 2144 15 1116 

دال 

 إحصائيا

المجموعة 

 الضابطة
01.5 1154 0151 1151 1105 2144 15 1116 

غير دال 

 إحصائيا

 

اي م( : يوضح مقارنة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية و الضابطة لتقنية 15الجدول)

 .قيري

 

 (:15رقم ) تحليل الجدول

0.64لقد تبين من الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبلي للعينة الضابطة  3.86  في  تقنية ماي

0.70، أما في اإلختبار البعدي بلغ  قيري 3.71  بينما على مستوى العينة التجريبية المطبق عليها ،

0.99الحسابي القبلي  البرنامج التعليمي فقد بلغ متوسطها 3.86  أما في اإلختبار البعدي فقد بلغ المتوسط ،

0.35الحسابي قيمة  5.86 وعليه فإن الحكم الظاهري على فروق المتوسطات الحاصل يشير إلى حدوث ،

ة المتمثلة د استخدام المقاييس اإلحصائيتقدم في تعلم هذه المهارة أو  التقنية بالنسبة للعينة التجريبية ، وعن

في "ت" ستيودنت، وبعد المعالجة اإلحصائية تبين حسب النتائج المحسوبة في الجدول أن قيمة "ت" 

عند مستوى  ..14بالنسبة للعينة الضابطة وهي أقل من "ت" الجدولية المقدرة بـــ  .940المحسوبة بلغت 

 400.أما بالنسبة للعينة التجريبية بلغت قيمة "ت" المحسوبة  (، 91) 2-ودرجة الحرية ن 9490الداللة 
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وهي أكبر من "ت" الجدولية، وهذا الفرق دال إحصائيا و يدل على أن الوحدات التعليمية المقترحة أثرت 

 عليهم ويظهر ذلك جليا في الجدول أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دي للعينة التجريبية (:يوضح المتوسط الحسابي القبلي و البع14الشكل رقم )

 .والضابطة لتقنية ماي قيري
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 الخاتمة:

لقد تضمن هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج المستخلصة من الدراسة األساسية، حيث وبعد المعالجة       

اإلحصائية تبين أن كل عينة البحث التجريبية و الضابطة متجانستين وهذا التجانس سجل في بداية التجربة 

ة ك المعالجة اإلحصائياألساسية، بعد عملية الضبط اإلجرائي ألهم التغيرات األساسية، كما أفرزت كذل

لمضمون الدراسة على وجود تقدم في نتائج اإلختبار البعدي لعينة البحث التجريبي في التقنيات المراد 

تعلمها، مقارنة مع نتائج اإلختبار القبلي، أي هناك تحصيل بين الفرق الحاصل في نتائج اإلختبار القبلي و 

م ر البعدي للعينة الضابطة و التجريبية، فقد تبين أن معظالبعدي على مستوى المقارنة في نتائج اإلختبا

الفروق الحاصلة بين متوسطات نتائج اإلختبارات الخاصة بالمهارات أو التقنيات لها داللة إحصائية لصالح 

 العينة التجريبية التي طبق عليها البرنامج التعليمي.
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 تقنية زان كوتوداشي: : 1محك التقييم رقم 

 الضابطة جريبيةالت المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

رجل 
 اإلرتكاز

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 القدم موجهة نحو األمام

 9 9 2 9 2 9 9 2 9 2 2 2 9 9 انطواء قليل للكاحل

الرجل 
 األمامية

 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 9 2 2 9 ممددة

 2 9 9 2 9 2 9 9 9 9 2 2 2 2 °0.القدم موجهة نحو األمام بـ 

 9 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 2 2 موضع العقبين

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 9 صفة الجذع.

 4 4 6 6 6 4 4 6 4 4 0 6 6 0 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنية زان كوتسوداشي للعينة الضابطة و التجريبية.

 :تقنية زان كوتسوداشي: 2محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

رجل 
 اإلرتكاز

 9 9 2 9 9 2 2 2 2 9 2 9 9 9 °99القدم موجهة نحو األمام بـ

 2 2 9 2 2 2 2 9 2 2 9 2 9 2 انطواء الركبة

 2 9 9 9 2 2 2 2 9 2 2 2 2 9 انطواء الكاحل

الرجل 
 األمامية

 2 2 2 2 2 2 9 2 9 2 2 9 2 2 القدم موجهة نحو األمام.

 2 9 2 9 9 9 9 2 2 9 2 2 9 2 انطواء قليل للركبة.

 9 2 9 2 2 2 9 9 2 2 9 2 9 9 عقب القدمين على استقامة واحدة .

 2 2 2 9 2 9 2 2 2 2 9 2 2 9 صفة الجذع.

 6 4 4 0 6 6 4 6 6 4 4 6 0 0 التقييم اإلجمالي

 لتجريبية.للعينة الضابطة و العينة ا يوضح نتائج األختبار القبلي لتقنية زان كوتسوداشيالجدول:

 تقنية زان كوتوداشي:  : 1محك التقييم رقم 
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 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

رجل 
 اإلرتكاز

 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 القدم موجهة نحو األمام

 2 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 9 انطواء قليل للكاحل

الرجل 
 األمامية

 9 2 2 2 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 ممددة

 9 9 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 °0.القدم موجهة نحو األمام بـ 

 2 2 9 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 موضع العقبين

 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 صفة الجذع.

 4 4 6 0 4 6 0 5 5 5 5 5 5 6 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية زان كوتسوداشي للعينتين الضابطة و التجريبية

 تقنية كوكوتسوداشي: : 12محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

رجل 
 اإلرتكاز

 2 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 °99القدم موجهة نحو األمام بـ

 2 9 2 9 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 انطواء الركبة

 9 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 انطواء الكاحل

الرجل 
 األمامية

 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 القدم موجهة نحو األمام.

 2 9 9 9 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 انطواء قليل للركبة.

 9 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 عقب القدمين على استقامة واحدة .

 9 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 صفة الجذع.

 4 4 6 0 6 0 6 5 5 5 5 5 5 5 اإلجماليالتقييم 

 يوضح نتائج األختبار البعدي لتقنية كوكوتسوداشي للعينبين الضابطة و التجريبية.الجدول:
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 :قيدان باريتقنية  : 10محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 2 9 2 9 2 9 2 2 2 9 2 2 2 9 انطباق المرفقين

 2 9 2 2 2 9 2 9 9 9 2 9 2 2 صفة اليد.

 2 2 2 9 9 2 9 2 2 2 9 2 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

 2 2 9 2 2 9 9 2 9 2 2 9 9 2 المستوى.

 9 2 9 2 9 2 2 9 9 2 2 9 9 9 موقع المرفق. ايكيتي

 2 9 2 9 9 2 9 2 2 9 9 2 9 9 موقع اليد.

 9 9 9 2 2 9 9 2 9 9 2 2 2 9 الهيئة في مرحلة النهائية.

 6 0 4 4 4 0 0 6 0 0 6 4 4 0 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنية قيدان باري للعينتين الضابطة و التجريبية.

 :جودان آج يوكيتقنية  : 14محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 انطباق المرفقين

 9 9 9 9 9 9 9 2 9 2 2 9 2 9 صفة اليد.

 9 9 2 9 2 9 9 9 2 9 2 2 9 2 ازدواج اليدين.

 2 2 2 2 9 9 2 9 9 9 9 9 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 9 9 2 9 موقع المرفق. ايكيتي

 9 9 2 2 2 9 2 9 9 9 2 2 9 9 موقع اليد.

 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 9 9 9 2 المستوى.

 2 2 9 9 9 2 2 9 9 9 9 2 2 2 الهيئة في مرحلة النهائية.

 4 4 0 4 4 0 6 0 4 0 4 4 6 6 التقييم اإلجمالي
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 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنيةجودان آج يوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.

 :قيدان باريتقنية  : 10التقييم رقم محك 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 انطباق المرفقين

 2 2 9 2 9 9 2 2 2 9 2 2 2 9 صفة اليد.

 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

 2 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 المستوى.

 9 2 9 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 موقع المرفق. ايكيتي

 9 9 2 9 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 موقع اليد.

 2 9 2 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة النهائية.

 4 0 4 0 0 4 4 5 5 5 5 5 5 5 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية قيدان باري للعينتين الضابطة و التجريبية.

 :جودان آج يوكيتقنية  : 14محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 9 2 9 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 انطباق المرفقين

 9 9 9 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 صفة اليد.

 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 9 2 2 9 ازدواج اليدين.

 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

 2 2 9 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 موقع المرفق. ايكيتي

 9 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 موقع اليد.

 2 9 9 9 2 9 9 2 9 2 9 2 2 2 المستوى.

 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة النهائية.
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 0 6 0 0 4 4 6 . 5 . 5 . . 5 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية جودان آج يوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.

 :شوطويوكيتقنية  : 16محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 9 2 2 2 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 كف اليد اليمنى مقابل لألذن األيسر 

 2 2 2 9 2 9 9 2 2 2 2 9 9 2 امتداد اليد اليسرى نحو األمام 

 9 2 9 9 2 2 9 2 9 2 9 2 2 9 الهيئة في مرحلة التسلح.

 9 2 9 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 2 المستوى.

 9 2 9 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 2 ايكيتي.

 2 2 2 2 2 2 9 2 2 9 2 9 2 9 النهائية.الهيئة في مرحلة 

 9 9 2 2 2 2 2 2 9 2 2 9 2 9 صفة اليد في المرحة النهائية.

 0 6 6 0 6 6 0 4 4 6 6 0 6 4 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنية شوطويوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.

 :شوكوتسوكيتقنية  : 15محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 9 2 2 2 2 2 2 9 9 9 2 2 2 2 ازدواج اليدين.

 9 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 9 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

شوكوتسو
 كي

 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 9 2 9 2 المحور 

 2 9 2 2 2 2 9 2 2 2 2 9 2 9 المستوى

 2 2 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مسار المرفق اليد المعاكس.

 0 4 4 6 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنية شوكوتسوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.
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 :شوطويوكيتقنية  : 16محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 2 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 كف اليد اليمنى مقابل لألذن األيسر 

 2 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 امتداد اليد اليسرى نحو األمام 

 9 2 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

 2 9 2 2 2 9 9 2 2 9 2 9 2 9 المستوى.

 9 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 ايكيتي.

 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة النهائية.

 2 2 2 2 9 2 2 2 9 2 2 2 2 2 صفة اليد في المرحة النهائية.

 6 6 4 4 0 4 6 5 5 6 5 5 5 5 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية شوطويوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.

 : 15محك التقييم رقم 

 :شوكوتسوكيتقنية 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 ازدواج اليدين.

 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الهيئة في مرحلة التسلح.

شوكوتسو
 كي

 2 2 2 2 9 2 9 2 2 2 2 2 2 2 المحور 

 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 المستوى

 2 9 2 2 2 9 2 9 2 2 2 9 2 2 مسار المرفق اليد المعاكس.

 6 4 4 4 0 4 4 4 6 6 4 4 6 6 التقييم اإلجمالي
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 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية شوكوتسوكي للعينتين الضابطة و التجريبية.

 

 :ماي قيريتقنية  : 15محك التقييم رقم 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح
 2 9 2 9 2 9 2 2 9 2 9 2 2 2 موجهة نحو األمام .

 9 2 9 9 9 2 2 2 2 9 9 9 2 9 منثنية جدا.

 2 2 2 2 9 2 2 9 2 9 2 2 9 2 توجيه األصابع نحو األعلى.

 2 9 9 9 2 2 9 2 2 2 9 9 2 9 تمديد الرجل في المرحلة الثانية.

 9 2 2 2 9 2 9 2 2 2 2 2 9 2 الجذع.

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 2 2 وضعية رجل اإلرتكاز.

 4 4 4 0 0 6 4 6 6 4 2 0 4 4 التقييم اإلجمالي

 الجدول : يوضح نتائج اإلختبار القبلي لتقنية ماي قيري للعينتين الضابطة و التجريبية.

 : 15محك التقييم رقم 

 :ماي قيريتقنية 

 الضابطة التجريبية المجموعة

 5 5 6 4 0 2 1 خ ح ج ث ت ب أ األفراد السلوكات

 التسلح

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 موجهة نحو األمام .

 9 9 9 2 9 9 2 2 2 2 2 2 9 2 منثنية جدا.

 2 2 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 توجيه األصابع نحو األعلى.

 2 9 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تمديد الرجل في المرحلة الثانية.

 2 2 9 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 الجذع.
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 9 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 وضعية رجل اإلرتكاز.

 4 4 0 6 0 4 0 5 5 5 5 5 6 5 التقييم اإلجمالي

ري للعينتين الضابطة و التجريبيةالجدول : يوضح نتائج اإلختبار البعدي لتقنية ماي قي
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 05/03/1929 التاريخ:            أن يكون التلميذ األصم قادرا على معرفة الهدف اإلجرائي الرئيسي:        (مركز صغار الصم البكم  )تلمسانالمدرسة: 

س 2د 09المدة:                                       معنى الكراتي دو بمفهومه اللغوي و الميداني.                              الثالثة تنطيقالمستوى:    

 مرآة -بساط-شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                              92المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير                                                                                                                          كراتي دو نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية        الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات                  التشكيالت البيداغوجية       

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االشارات.االعتماد على  -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

 أن يتأهب التلميذ نفسيا للدرس.-

 تحقيق بعض الجوانب التربوية. -

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض -2 االحماء الجيد.ضرورة  

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 مطية العضالت.ت -.

أن يتأهب التلميذ فيسيولوجيا و بدنيا        -
لتلقي  مختلف الواجبات الحركية 

الرئيسي من المبرمجة ضمن الجزء 
حماء الدرس.

إل
 ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة  -
التي قد تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

أن يكون التلميذ قادرا على التمييز بين نو  -
الكراتي دو و بقية  الفنون القتالية األخرى 

 بعد شروحات مفصلة و عروض فيديو.

تمتيع التلميذ ببعض االستعراضات , يجد  -
 في نفسه حب التقليد.

القيام ببعض الحركات المسلية التي تشوق  -
 زالتلميذ إذ يجد نفسه يطبقها دون عقدة أو عج

 مما يستدعي بث عنصر التشويق لديه

 تطوير الجانب المعرفي . -

 التعرف على فن الكراتي دو. -

 التحسيس بأهمية هذا الفن. -

ايصال فكرة " الكراتي دو كفن -
 دفاعي".

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين 

 التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة مختلف -
أجهزته الداخلية و العودة إلى مستواها 

 الوظيفي العادي.

 

الجزء 
 الختامي
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 10/03/1929 التاريخ:                                 محضرا بدنياأن يكون التلميذ األصم الهدف اإلجرائي الرئيسي:        صغار الصم البكم  )تلمسان( مركزالمدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                        التقييم. تمهيداألداء تقنيات أساسية في الكراتي دو بناءا على اساس المالحظة و                         الثالثة تنطيقالمستوى:  

 مرآة -بساط-شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                           91المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  الة تصوير                                                                                                                   كراتي دو   نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

االعتماد على  -

 االشارات.
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مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ح
جزء الت

ال
ي

ضير
 

جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض -2 ضرورة االحماء الجيد. 

. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 مطية العضالت.ت -.

أن يتأهب التلميذ  -

فيسيولوجيا و بدنيا       

لتلقي  مختلف الواجبات 

ضمن  الحركية المبرمجة

 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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التغذية الراجعة الفورية - 

. 

تفادي التمارين  -

الصعبة التي قد تحسس 

 المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -

الترويحي لعدم الوقوع  

 في الملل . 

االعتماد على النظر  -

في المرآة إلدراك 

 األخطاء و تصحيحها .

ديو فيالتحفيز بأشرطة  -

لمدربين مشهورين و 

 متمكنين.

 

 

 

 '58 

أن يكون التلميذ مهيئا  بدنيا للقيام ببعض -

التقنيات دون عناء من: رشاقة , مرونة , 

 سرعة , قوة و تحمل .

القيام بتمرينات التمطية العامة و االعتماد -

على األرجل و الحوض كونه عامل أساسي 

 في فن الكراتي.

ي ببعض التمرينات التمنافسة مصغرة للقيام -

تعتمد على القدرات البدنية من قوة و 

 تحمل........

إضافة المعلومات الى -

 الجانب المعرفي.

التحضير البدني لمزاولة  -

األنشطة الحركية للثقيات 

المراد اكتسابها مع التركيز 

على تقنية الفيديو الدراك 

 المعطيات المطلوبة.

تطوير الجانب المهاري و  -

المنافسة و  بث روح

تصحيح االخطاء من خالل 

المالحظة و المقارنة اثناء 

 رأية الفيديو المصور.

 

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع  - 

 أخذ تنفس  عميق.

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -

تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين 

 التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -

مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 

 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 12/03/1929 التاريخ:                         تعلمأن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                              التطبيق تم التصحيح بعد مشاهدة الفيديو  .وضعية التنقل تقنية "زانكو تسوداشي"              الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط فيديو -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                        03المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  - مرآة -بساط                                                                                                                            كراتي دو        نوع النشاط:

 المرحلة        األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات                  التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 االعتماد على االشارات. -
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مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس  -2

 بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .جري -2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من -0

 أخذ راحة من حين آلخر.

 مطية العضالت.ت -.

أن يتأهب التلميذ  -

فيسيولوجيا و بدنيا       

لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 

 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة  -

التي قد تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -

الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -

المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .
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 أن يكون التلميذ قادرا على القيام بالوضعية -

 انطالقا بالمرحلة األولى:

من وضعية الوقوف هايكوداشي  ثني قليل  -2

للكاحل  ثني الركبة مما يجعل انطواء الورك مع 

القدم موجهة نحو األمام بموازاة مسار الحركة 

 لدى الرجل األمامية  رجل االتكاز.

الرجل الخلفية : امتداد الورك و امتداد الركبة -1

قدم نحو األمام مع مع ثني الكاحل و توجيه ال

 الحفاظ على الجذع بشكل عمودي.

 االعتماد على تكرار ألن العادة وليدة التكرار-0

 تكرار التقنية مع التغيير من األرجل. -.

 تتطوير الجانب المعرفي . -

التعرف على الخطوات -

الواحدة تلوى األخرى للقيام 

 بوضعية زانكوتسوداشي.

تكرار وضعية  حتى يألفها -

 يذ و يتعود عليها .التلم

القيام بالتغيير من األرجل -

قصد االحساس بالوضعية 

اثناء التنقل. ومقارنة 

 التعليمات بالفيديو المصور.

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 

 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -

 تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -

مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 

 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 17/03/1929 التاريخ:                     أداءأن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

  2د 09المدة:           وضعية زانكوتسو داشي مع التنقل بها في جميع االتجاهات و االستعانة بتقنية الفيديو.                        الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -از تلف الوسائل:                                                                                                                                        .9المذكرة رقم:  

                                                                         سبورة. -طباشير  مرآة-بساط-فيديو                                                   كراتي دو                                                                                 نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية  الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات   التشكيالت البيداغوجية       

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

ي
ب التربو

جان
ال

 

 
ي

ضير
ح
ء الت

جز
ال

 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 مطية العضالت.ت -.

 أن يتأهب التلميذ -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة  -
التي قد تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
إلدراك األخطاء و  الفيديو

 تصحيحها .
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 مراجعة لوضعية زانكو تسو داشي.

القيام بهاته الوضعية و التنقل به الى األمام  -
الرجل الخلفية الى األمامية الى   بايصال

درجة  9الوصول بغلق فتحة االنفراج لمستوى 

ثم تمديد الرجل التي كانت خلفية الى األمام 
 بانجدار و أخذ مساره األول

 التنقل بالوضعية من كل االتجاهات.-

وضع تمرينات معقدة نوعا ما من التنقالت -
 بالوضعية انطالقا من التنافس على تحقيقها.

 

إضافة المعلومات الى  -
 الجانب المعرفي. 

استيعاب وضعية "زانكو  -
تسو داشي" و االستعانة 

 بتقنية الفيديو.

التخلي عن األخطاء -
 األولى.

تعلم و ادراك التقنية  -
بصورة آلية بعد العرض و 
اعطاء أمثلة حية من خالل 

  أشرطة فيديو.

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 عميق.تنفس  

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية 

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي



 

93 
 

 

  

 19/03/1929 التاريخ:                            أن يكون التلميذ األصم قادرا علىالهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                                       .كوكوتسوداشي"تعلم وضعية التنقل تقنية "                                              الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                          90المذكرة رقم:  

                               مرآة -بساط-فيديو                 كراتي دو                                                                                                                     نشاط:نوع ال

 المرحلة      ألهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                  المدة التوصيات                  التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس  -2

 بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 للحصة , التحية.شرح الهدف اإلجرائي  -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

 
ي

ضير
ح
ء الت

جز
ال

 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ -0

 آلخر.راحة من حين 

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -

فيسيولوجيا و بدنيا       

لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 

الجزء الرئيسي من 

 الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -

 قد تحسس المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -

الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -

المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

 تعليم وضعية كوكو تسوداشي من المرحلة االولى:-

قليل للكاحل انطواء قليل  الرجل األمامية:امتداد-2

للورك للركبة مع انطواء جانبي قليل للورك و ذلك 

 يكون عقب القدمين في استقامة واحدة

الرجل الخلفية)رجل االرتكاز(: تدوير القدم نحو  -1

درجة بالنسبة لمحور الفواصل طي 99الجانب بزاوية 

 مفصل القدم)الكاحل( مع طي الركبة و طي الورك .

 ضعية قصد االكتساب الجيد.تكرار الو -0

تطوير الجانب المعرفي -

 للتلميذ.

تعليم وضعية كوكو  -

 تسوداشي.

 تصحيح األخطاء األولى .

إدراك التقنية بهدف  -

 االستعاب الجيد.

التعرف على الوضعية  -

الصحيحة للحركة بعد 

 مشاهدة الفيديو.

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 

 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين  -

المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ 

 الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من -

تهدئة مختلف أجهزته 

الداخلية و العودة إلى 

 مستواها الوظيفي العادي.

 

 الجزء الختامي
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 09/04/1929 التاريخ:                التنقل أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:         صغار الصم البكم  )تلمسان( مركزالمدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                     بوضعية كوكتسوداشي في جميع االتجاهات مستعينا بتقنية الفيديو.                               الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                   90المذكرة رقم:  

                                        سبورة. -طباشير    مرآة -بساط                                                                                                             كراتي دو                  نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات    لبيداغوجية التشكيالت

االنضباط و - 
 الهدوء .

االعتماد على  -
 االشارات.

 

 

 

 

'22 

 مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة و مرح. -2

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
  التربوية.

ي
ب التربو

جان
ال

 

 

 
ي

ضير
ح
جزء الت

ال
 

ضرورة  
 االحماء الجيد.

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ راحة من -0

 حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
الجزء الرئيسي من 

 الدرس.

 

حماء
إل
ا

 

التغذية الراجعة - 
 –الفورية 

التركيز على 
 الفيديو.

 

 

 

نب المعرفي تطوير الجا- - مراجعة للحصة السابقة لتقنية كوكوتسوداشي-
 للتلميذ.

التمكن من القيام  -
بالوضعية بالشكل الصحيح   

ي
س

جزء الرئي
ال

 



 

96 
 

  

تفادي  -
التمارين الصعبة 

التي قد تحسس 
 المعوق بعاهته.

االعتماد على   -
الجانب 

الترويحي لعدم 
الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على  -
النظر في المرآة 
إلدراك األخطاء 

 و تصحيحها .

نحو األمام و الخلف بالسير على  التنقل بوضعية كوكوتسوداشي - 58' 
نفس المحور و الحفاظ على تواجد القدم رجل االرتكاز و الرجل 

 األمامية على مسار واحد 

 التنقل بالوضعية في شتى االتجاهات و القيام بالتقنية بصفة آلية -

التنويع بكل من الوضعيتين زانكوتسوداشي و كوكو تسوداشي -
 غرض االستذكار

و تصحيح االخطاء من 
 خالل مشاهدة الفيديو

 التنويع بين الوضعيتين.-

زانكوتسو داشي و كوكو 
 تسوداشي

حتى ال ينسى التلميذ 
 المهارة األولى 

ضرورة  - 
المشي مع أخذ 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين المرونة  -
 المفلصلية مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من -
تهدئة مختلف أجهزته 
الداخلية و العودة إلى 

 مستواها الوظيفي العادي.

 

 الجزء الختامي
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 11/04/1929 التاريخ:                         أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            صغار الصم البكم  )تلمسان(مركز المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                                             .أداء تقنية"قيدان باري"                                                           الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                        .9المذكرة رقم:  

                               سبورة. -مرآة  طباشير -بساط-فيديو                                                                                                                                   كراتي دونوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

االعتماد على  -
 االشارات.

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة و  -2

 مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 , التحية.شرح الهدف اإلجرائي للحصة  -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ راحة -0

 من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا
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التغذية الراجعة - 
 الفورية .

تفادي التمارين  -
الصعبة التي قد تحسس 

 المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  

 في الملل . 

االعتماد على النظر  -
في المرآة إلدراك 

 األخطاء و تصحيحها .

التركيز على تقنية  -
 الفيديو لتعديل النقائص

 

 

 

 '58 

 تعلم التلميذ تقنية قيدان باري مرورا بمراحل:-

اليسرى يكون المرفق منطوي و فوق  مرحلة التسلح:اليد -2

المرفق األيمن الملكمة و األصابع موجهة نحو األذن و 
مقابل لها أما اليد اليسرى تكون ممدة نحو األمام و نحوة 
األرضية كفها موجه نحو األرضية على شكل لكمة حيث 

 يكون الجذع مقابال.

المرحلة الوسطى:اليد اليسرى:دفع المرفق نحو األمامو -1

و األرضية ثم تثبيته اليد اليمنى: تكون في منتصف نح
 مسارها نحو الورك

المرحلة النهائية:اليداليسرى:مد الذراع و تدوير اللكمة  -0

نحو المسار اليد اليمنى:جلب اللكمة نحو الورك فوق الحزام 
 و كفها موجه نحو األعلى على شكل"أيكيتي".

تزويد الرصيد المعرفي -
 ميذبالمعلومات لدى التل

تعلم أداء تقنية" قيدان  -
 باري" .

تكرار العملية لالكتساب  -
 الجيد.

 القيام بالتقنية بشكل صحيح -
حتى يتمكن التلميذ من إبطال 

 هجمة خاصة.

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

ضرورة المشي مع  - 
 أخذ تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين المرونة  -
مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف  المفلصلية

 البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 14/04/1929 التاريخ:                       أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:           .التنقل بكل من الوضعيتين زان..و كوكو.. مصحوبة بتقنية الصد "قيدان باري"                            الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                     .9المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  مرآة -بساط-فيديو                                                                                                                                كراتي دو نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

األصم على اإلقبال إلى مساعدة التلميذ  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 القاعة بريتم منخفض .جري جماعي داخل -2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -
 قد تحسس المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

مراجعة لكل من زانكوتسوداشي  -
 كوكوتسوداشي و قيدان باري.

التنقل بكل من الوضعيتين على مسار واحد -
 تصحبها تقنية "قيدانباري" عند كل وضعية.

القيام بنفس العملية السابقة و إنما التغييرفي -
 االتجاه نحو شتى االتجاهات.

 تكرار العملية مع تصحيح األخطاء.-

تطوير الجانب المعرفي --
 للتلميذ.

التمكن من أداء تقنية "قيدان -
خال من  باري" بشكل

 األخطاء

تعلم كيفية الصد بتقنية  -
قيدان باري من التنقل  

بالوضعيتين مع االستعانة 
 باالشرطة و الفيديو.

 

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
 تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 16/04/1929 التاريخ:                      أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                                        ."جودان اج يوكي"أداء تقنية                                                       الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                     99المذكرة رقم:  

                          سبورة. -مرآة  طباشير -بساط-فيديو                                                                                                                كراتي دو                 نوع النشاط:

 المرحلة      األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات   التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة  -2

 و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

جزء 
ال

ي
ضير

ح
الت

 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ -0

 راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

المبرمجة ضمن الحركية 
الجزء الرئيسي من 

 الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة  -
التي قد تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

 تقنية "جودان اج يوكي" من المراحل: تعلم-

مرحلة التسلح:اليد اليسرى:تكون على شكل لكمة  -2

على الورك و فوق الجزام ممد نحو الخلف ,اليد 
اليمنى:تكون ممدة نحو األمام في المستوى العلوي كما 

يكون كفها موج نحو األسفل مع الحفاظ على الجذع 
 مقابال.

:دفع المرفق نحو المرحلة الوسطى :اليد اليسرى-1

درجة و توجيه اللكمة حيث يكون كفها 0.الداخل ب 

نحو األمام أو الداخل ,اليد اليمنى: تكون في منتصف 
 مسارها موجهة نحو الورك مع ازدواج اليدين.

المرحلة النهائية:اليد اليسرى:رفع اليد نحو األعلى و -0

 يكون المرفق--تدوير اللكمة و توجيه كفها نحو األمام 
درجة.,اليد اليمنى: جلب اللكمة نحو الورك  200مثني 

فوق الحزام و كفها موجه نحو األعلى الجذع يكون على 
 جانب.

تطوير الجانب المعرفي --
 للتلميذ.

تعلم أداء التقنية بشكل -
 صحيح.

القيام بتطبيق التقنية مع  -
الوضعيتين زان....  و 

 كوكو.....

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

مع أخذ ضرورة المشي  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين  -
المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ 

 الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من -
تهدئة مختلف أجهزته 
الداخلية و العودة إلى 

 مستواها الوظيفي العادي.

 

 الختاميالجزء 
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 18/04/1929 التاريخ:                        أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:               .التنقل بوضعيتي زان.. و كوكو.. مصحوبة بتقنية الصد " جودان اج يوكي"                            الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -شريط فيديو-فيديو -لفاز ت الوسائل:                                                                                                                                      29المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير مرآة  - بساط                                                                      كراتي دو                                                           نوع النشاط:

 المرحلة         األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات                  التشكيالت البيداغوجية       

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 و الحضور .اصطفاف , مراقبة البدلة  -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
  التربوية.

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إلى األسفل  إحماء عام من الثبات من أعلى-0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا

 

 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -
 قد تحسس المعوق بعاهته.

 

 

 

 مراجعة سريعة للتقنيات األولى -

مراجعة تقنيات جوان اج يوكي و التكرار -
 للوصل الى القيام بالتقنية بدون أخطاء 

تطوير الجانب المعرفي -
 للتلميذ.

 

ي
س

ء الرئي
جز

ال
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االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

الذهاب بهذه التقنية الى األمام و الخلف بكلتى - 58' 
الوضعيتين زان.... و كوكو......باستعراض 

 أشرطة الفيديو.

االتجاه في شتى االتجاهات مع القيام بعملية -
 المذكورة أعاله.

خلق شبه منافسة هدفها من يقوم بالحركة -
 بشكل صحيح

اج  إيقاف تقنية جوان -
يوكي  بدقة و التخلص من 

 األخطاء .

التمكن من ابطال أو صد  -
 هجوم الخصم بهذه التقنية.

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
 تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 21/04/1929 التاريخ:                      قادراأن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                                      .شوكوتسوكي" على أداء تقنية                                                            الثالثة تنطيقالمستوى:  

 شريط -فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                         22المذكرة رقم:  

                                مرآة -بساط-سبورة.فيديو -طباشير                                                                كراتي دو                                                                      نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات    البيداغوجية التشكيالت

االنضباط و - 
 الهدوء .

 

االعتماد على  -
 االشارات.

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة و  -2

 مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

ضرورة االحماء  
 الجيد.

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ راحة من -0

 حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا

 

التغذية الراجعة - 
 الفورية .

تفادي التمارين  -
الصعبة التي قد 

 

 

تدعيم الجانب المعرفي - تعلم تقنية شوكوتسوكي مرورا بمرحلة:
 للتلميذ.

 

ء 
جز

ال

ي
س

الرئي
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تحسس المعوق 
 بعاهته.

االعتماد على   -
الجانب الترويحي 
لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على  -
النظر في المرآة 

إلدراك األخطاء و 
 تصحيحها .

 

 '58 

المرحلة األولى: اليد اليسرى:على شكل لكمة فوق الحزام -2

كفها موجه نحو األعلى مع الجذع مقابال.اليد اليمنى:ممدة نحو 
 األمام على شكل لكمة نحو األسفل.

المرحلة الثانية: اليد اليمنى:تكون في منتصف مسارها  -1

فوق الحزام مع كفها موجهنحو األعلى موجهة نحو الورك ثم 
.اليد اليسرى:يكون في بداية المسار موجه نحو الهدف المرفق 
 يسمح الجذع كف اللكمة موجه نحو األعلى مع الجذع المقابل.

مرحلة ما قبل النهاائية :اليد اليسرى:قريبة من االمتداد كف  -0

 القبضة تكون موجهة نحو الداخل و المرفق يمسح الجذع.

المرحلة النهائية :اليد اليمنى:على شكل لكمة موجهة نحو  -.

األعلى موضوعة فوق الورك )فوق الحزام( اليد اليسرى:يجب 
تدويرها في آخر المسار حيث يكون كفها موجه نحو األسف 

 ممدة نحو األمال على شكل لكمة و الجذع مقابال.

تعلم تقنية -
 ي"الهجومية "شوكوتسوك

تكرار هذه التقنية بهدف  -
التمكن من أدائها بصورة 

 صحيحة .

ضرورة المشي  - 
مع أخذ تنفس  

 عميق.

 

  '9 

   

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين المرونة  -
المفلصلية مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف 

 البيداغوجي.

 اإلنصراف.التحية ثم -

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها 
 الوظيفي العادي.

 

 الجزء الختامي
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 23/04/1929 التاريخ:               التنقلأن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                 .بوضعيتي زان..و كوكو..مصحوبة بتقنية هجمة "شوكوتسوداشي"                                  الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                   21المذكرة رقم:  

                                                                                    سبورة. -طباشير   مرآة -بساط                                                كراتي دو                                                                              نوع النشاط:

 المرحلة      األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات                  التشكيالت البيداغوجية       

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االشارات.االعتماد على  -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 االحماء الجيد.ضرورة  

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
 الرئيسي من الدرس.الجزء 

 

حماء
إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -
 قد تحسس المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

مراجعة  مراجعة للدرس الماضي مع -
 التقنيات األولى .

أداء تقنية "شوكوتسوكي" عند كل تنقل -
 بالوضعية  على مسار واحد 

 أداء التقنية عند كل تنقل في شتى االتجاهات-

اداء التقنية عند كل تنقل في شتى االتجاهات  -
 يصحبها صد ثم الهجوم .

خلق شبه منافسة مفادها من يؤدي التقنية  -
 بصورة صحيح.

الجانب المعرفي تطوير --
 للتلميذ.

تكرار التقنية  تقنية  -
 شوكوتسوكي للتمكن منها.

التنقل بها لتحقيق التوافق  -
بين الطرف العلوي و 

 السفلي.

استرجاع التقنياتاألولى و -
توظيفها لتفادي النسيان لدى 

  التلميذ.

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية 

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 25/04/1929 التاريخ:                         أن يكون التلميذ األصم قادراالهدف اإلجرائي الرئيسي:            صغار الصم البكم  )تلمسان(مركز المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                                              .على أداء تقنية "شوطويوكي"                                            الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -بساط-شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                  20المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  -مرآة                                                                                                          كراتي دو                    نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 الهدوء .االنضباط و - 

 

االعتماد على  -

 االشارات.

 

 

 

 

'22 

 مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة و مرح. -2

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ راحة من حين -0

 آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -

فيسيولوجيا و بدنيا       

لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 

الجزء الرئيسي من 

 الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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التغذية الراجعة - 

 الفورية .

تفادي التمارين  -

الصعبة التي قد تحسس 

 المعوق بعاهته.

االعتماد على   -

الجانب الترويحي لعدم 

 الوقوع  في الملل . 

االعتماد على النظر  -

في المرآة إلدراك 

 األخطاء و تصحيحها .

 

 

 

 '58 

 تعلم تقنية شوطويوكي مرورا بالمراحل:-

التسلح:اليد اليسرى: ممتدة نحو األمام مع الكف المفتوح و موجه نحو -2

األرضية  اليد اليمنى:منكوية فوق اليد اليسرى  كفها مقابل للرأس في 

 الجهة المعاكسة للكف المفتوح .

 و نحو األسفل معالمرحلة الوسطى:اليد اليمنى: دفع المفرق نحو األمام  -1

 تثبيته ,اليد اليسرى: تكون في منتصف مسارها نحو أعلى البطن.

المرحلة النهائية:اليداليمنى:قذف الذراع نحو الهدف تدوير الكف في -0

من كونه موجه نحو األعلى بشكل المرفق  200نهاية المسار الى أن يبلغ 

جلب ساق اليد )االبط( . اليد اليسرى:99و بشكل الكتف زاوية  99زاوية 

 نحو أعلى البطن و كفها نحو أعلى الجذع يكون جانبيا

تطوير الجانب المعرفي -

 للتلميذ.

محاولة تكرار التقنية حتى -

يتمكن التلميذ من التقنية و 

 أدائها بشكل سليم.

 

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع  - 

 أخذ تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين المرونة المفلصلية مع  -

 تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -

مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها 

 الوظيفي العادي.

 

الجزء 

 الختامي
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 28/04/1929 التاريخ:                   التلميذ األصم قادرا على أن يكونالهدف اإلجرائي الرئيسي:            صغار الصم البكم  )تلمسان(مركز المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:             شوطويوكي التنقل بوضعية كوكوتسوداشي مصحوبة بتقنية الصد                                      الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -بساط-شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                 .2المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  -مرآة                                                                                                  كراتي دو                              نوع النشاط:

 المرحلة  األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس  -2

 بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

جزء 
ال

ي
ضير

ح
الت

 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من -0

 أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       لتلقي  

مختلف الواجبات الحركية 
المبرمجة ضمن الجزء 

 الرئيسي من الدرس.

 

حماء
إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة  -
التي قد تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

 مراجعة التقنية السابقة-

 مراجعة باقي التقنيات سطحيا-

إعادة تطبيق تقنية "شوطويوكي" و التخلص من -
 األخطاء التي يقع فيها التلميذ.

التنوع بالوضعيات أثناء التنقل يصحبها تقنية -
 شوطويوكي مع كوكوتسوداشي.

أداء هذه التقنية في شتى االتجاهات بوضعية -
 كوكوتسوداشي فقط

 يد رصيد التلميذ المعرفيتزو-

التمكن من أداء التقنية -
 "شوطويوكي" بشكل صحيح.

التمكن بالتوافق بأداء تقنية  -
شوطويوكي مصحوبة 

 بوضعية كوكوتسوداشي.

 

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
مع تمارين التمطية  تمارين المرونة المفلصلية

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 30/04/1929 التاريخ:       أن يكون التلميذ األصم قادرا على الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:                           .أداء تقنية "ماي قيري"                                                           الثالثة تنطيقالمستوى:  

 مرآة -بساط-شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                      20المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير                                                             كراتي دو                                                     نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

االعتماد على  -
 االشارات.

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى الدرس بإثارة و  -2

 مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

 
ي

ضير
ح
جزء الت

ال
 

ضرورة االحماء  
 الجيد.

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل من أخذ راحة -0

 من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
فيسيولوجيا و بدنيا       
لتلقي  مختلف الواجبات 

الحركية المبرمجة ضمن 
الجزء الرئيسي من 

 الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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التغذية الراجعة - 
 الفورية .

تفادي التمارين  -
الصعبة التي قد 
تحسس المعوق 

 بعاهته.

االعتماد على   -
الجانب الترويحي لعدم 

 الوقوع  في الملل . 

االعتماد على النظر  -
في المرآة إلدراك 

األخطاء و تصحيحها 
. 
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 تعلم تقنية"ماي قيري" مرورا بمراحل:-

مرحلة التسلح : الرجل اليمنى: ثني كبير للركبة ثني  -2

توجيه األصابع نحو األعلى . الرجل اليسرى: ثني الكاحل 
 قليل للركبة مع القدم موجهة نحو األمام.

المرحلة الثانية:الرجل اليمنى:تمديد الرجل نحو األمام و  -1

تمديد الكاحل ثم رفع أصابع القدم نحو األمام . الرجل 
 اليسرى: ثني قليل للركبة مع القدم موجهة نحو األمام.

 حلة األولى ثم وضع الرجل على األرضيةالرجوع للمر-0

 تكرار العملية غرض االستيعاب الجيد.-.

تطوير الجانب المعرفي -
 لدى التلميذ.

استيعاب تقنية "ماي -
 قيقري"

تكرار هذه التقنية و -
التمكن منها و أدائها 

باتزان و االستعانة بالفيديو 
الدراك االداء الصحيح  

 للتقنية.

 

 

ي
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
ال

 

ضرورة المشي مع  - 
 أخذ تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ، تمارين المرونة  -
المفلصلية مع تمارين التمطية ,التأكد من بلوغ الهدف 

 البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من -
تهدئة مختلف أجهزته 
الداخلية و العودة إلى 
 ادي.مستواها الوظيفي الع

 

 الجزء الختامي
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 01/05/1929 التاريخ:             أداء أن يكون التلميذ األصم قادرا علىالهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 2د 09المدة:       الوضعيتين زان كوتسو و كوكوتسو داشي. تقنية ماي قيري عن طريق التنقل بكلتى                      الثالثة تنطيقالمستوى:  

 بساط -شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                               16المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير  مرآة -                                                                                       ي دو                                       كراتنوع النشاط:

 المرحلة        الثانويةاألهداف اإلجرائية  الحاالت البيداغوجية                   المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية       

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -2

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -1

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -0

أن يتأهب التلميذ نفسيا -
 للدرس.

 

بعض الجوانب  تحقيق -
 التربوية.

 

ي
ب التربو

جان
ال

 

ي
ضير

ح
جزء الت

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-2 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-1

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -0

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -.

أن يتأهب التلميذ  -
بدنيا       فيسيولوجيا و 

لتلقي  مختلف الواجبات 
الحركية المبرمجة ضمن 

 الجزء الرئيسي من الدرس.

 

ء
حما

إل
ا
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 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -
 قد تحسس المعوق بعاهته.

االعتماد على  الجانب  -
الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -
المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

 

 

 

 '58 

 مراجعة الدرس السابق-

 مراجعة التقنيات األولى سطحيا.-

تصويب ركلة "ماي قيري" بالتنقل من -
وضعية "زاتكوتسوداشي" نحو األمام و 

 رجوعا الى الخلف.

التنقل بوضعية زانكوتسوداشي في جميع  -
 االتجاهات بتقنية "ماي قيري"

الجانب المعرفي تطوير --
 للتلميذ.

التمكن من أداء تقنية "ماي -
 قيري"بشكل صحيح

تحقيق التوازن من أداء -
التقنية تنقال بوضعية 

زانكوتسوداشي مع التركيز 
على المالحظة و مشاهدة 

 الشاشة.

 

ي
س

جزء الرئي
ال

 

ضرورة المشي مع أخذ  - 
 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -
تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية 

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -
مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 
 العادي.

 

 الجزء الختامي
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 02/05/0210 التاريخ:                 أن يكون التلميذ األصم قادرا على أداء الهدف اإلجرائي الرئيسي:            صغار الصم البكم  )تلمسان(مركز المدرسة: 

 سا 1د 32المدة:                                       التقنيات السبع يتوافق جسمي بارتياح.                                                  الثالثة تنطيقالمستوى:  

 بساط -شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                              10المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير -مرآة                                                                      و                                                                              كراتي دنوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -1

 الدرس بإثارة و مرح.

 اصطفاف , مراقبة البدلة و الحضور . -0

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -3

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

 

ي
و
ب الترب

جان
ال

 

 
ي

ضير
ح

ء الت
جز

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-1 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-0

إحماء عام من الثبات من أعلى إلى األسفل -3

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 تمطية العضالت. -4

أن يتأهب التلميذ  -

تلقي  لفيسيولوجيا و بدنيا       

مختلف الواجبات الحركية 

المبرمجة ضمن الجزء 

 الرئيسي من الدرس.

 

ء
حما

إل
ا

 

 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -

 قد تحسس المعوق بعاهته.

 

 

إضافة و تزويد التلميذ - مراجعة لكل التقنيات بصفة عامة-

 رصيده المعرفي بالمعلومات.

تحسيس التلميذ بالفرق بين 

وضعيات التنقل و تقنيات 

 

ء 
جز

ال

ي
س

ئي
لر

ا
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االعتماد على  الجانب  -

الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -

األخطاء و المرآة إلدراك 

 تصحيحها .

 

 '58 

المرور بأداء كل التقنيات مع الفصل بين -

الوضعيات التنقل و الصد الهجوم باليد  الهجوم 

 بالرجل.

 تمارين الوضعيات + الصد-

 تمارين الوضعيات + الهجوم -

تمارين الوضعيات + الصد و الهجوم باليد و  -

 الرجل.

التسجيل ثم المالحظة الشخصية ثم التقييم  -

 الذاتي.

الصد و الهجوم سواء باليد أو 

 الرجل .

تمكن التلميذ من توافق -

الجانب المعرفي و الجانب 

 المهاري.

ضرورة المشي مع أخذ  - 

 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -

تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية 

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -

مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 

 ادي.الع

 

 الجزء الختامي
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 04/05/0210 التاريخ:                       أن يكون التلميذ األصم متمكنا من تطبيق الهدف اإلجرائي الرئيسي:            مركز صغار الصم البكم  )تلمسان(المدرسة: 

 سا 1د 32المدة:                                   تقنيات الصد و الهجوم بالتنقل مع الخصم.                                                           الثالثة تنطيقالمستوى:  

  -شريط فيديو-فيديو -تلفاز  الوسائل:                                                                                                                                                       10المذكرة رقم:  

 سبورة. -طباشير   مرآة -بساط                              كراتي دو                                                                                                                     نوع النشاط:

 المرحلة األهداف اإلجرائية الثانوية الحاالت البيداغوجية المدة التوصيات التشكيالت البيداغوجية

 االنضباط و الهدوء .- 

 

 االعتماد على االشارات. -

 

 

 

 

'22 

مساعدة التلميذ األصم على اإلقبال إلى  -1

 الدرس بإثارة و مرح.

 مراقبة البدلة و الحضور .اصطفاف ,  -0

 

 شرح الهدف اإلجرائي للحصة , التحية. -3

أن يتأهب التلميذ نفسيا -

 للدرس.

 

تحقيق بعض الجوانب  -

 التربوية.

 

ي
و
ب الترب

جان
ال

 

 
ي

ضير
ح

ء الت
جز

ال
 

 جري جماعي داخل القاعة بريتم منخفض .-1 ضرورة االحماء الجيد. 

 مشي مع أخذ نفس عميق.-0

من الثبات من أعلى إلى األسفل إحماء عام -3

 من أخذ راحة من حين آلخر.

 نمطية العضالت. -4

أن يتأهب التلميذ  -

فيسيولوجيا و بدنيا       لتلقي  

مختلف الواجبات الحركية 

المبرمجة ضمن الجزء 

 الرئيسي من الدرس.

 

ء
حما

إل
ا

 

 التغذية الراجعة الفورية .- 

تفادي التمارين الصعبة التي  -

 تحسس المعوق بعاهته.قد 

 

 

 

 مراجعة عامة لكل التقنيات -

االعتماد على التوافق بتنويع كل من الصد و -

 الهجوم مع الحفاظ على توازن الجسم .

تطوير الجانب المعرفي -

 للتلميذ.

 

ي
س

ء الرئي
جز

ال
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االعتماد على  الجانب  -

الترويحي لعدم الوقوع  في 

 الملل . 

االعتماد على النظر في  -

المرآة إلدراك األخطاء و 

 تصحيحها .

التقنيات بتقابل كل تلميذين وجها تطبيق  - 58' 

لوجه األول يهاجم و الثاني يصد مع تفادي 

 الهجوم على مستوى الرأس

 منافسة.-

التصحيح الذاتي بعد مالحظة الفيديو و  -

 المقارنة مع المطلوب.

التمكن من أن يؤدي التلميذ 

 التقنيات بصفة آلية.

م ف يهاجتحسيس التلميذ كي-

و كيف يصد الهجمة  أو 

ابطال الهجوم الخصم بتطبيق 

 هذه التقنيات مع الزميل .

ضرورة المشي مع أخذ  - 

 تنفس  عميق.

 

 

  '9 

جري خفيف داخل القاعة لينتهي بالمشي ،  -

تمارين المرونة المفلصلية مع تمارين التمطية 

 ,التأكد من بلوغ الهدف البيداغوجي.

 التحية ثم اإلنصراف.-

أن يتمكن التلميذ من تهدئة -

مختلف أجهزته الداخلية و 

العودة إلى مستواها الوظيفي 

 العادي.

 

 الجزء الختامي



 

 

الفصل الثالث: مناقشة فرضيات 
البحث و استنتاجات اخلامتة العامة و 

 التوصيات
 

 مقدمة الفصل

 3-1 الاس تنتاجات 

 3-2 مناقشة فرضية البحث 

 3-3 اخلامتة العامة للبحث 

 3-4 التوصيات 

 

 

 



الفصل الثالث: مناقشة فرضيات البحث و استنتاجات 

 الخاتمة العامة و التوصيات

 

 122  
 

 مقدمة : 

بعد التطرق إلى جميع المراحل السابقة بالتسلسل و ذلك باستخدام الوسائل العلمية المناسبة لمعالجة      

مشكلة البحث التي تمت صياغتها بشكل دقيق وواضح ، سيهتم الباحثان في هذا الفصل بالمناقشة والتأكد من 

نه ن أن " الفرض ال يزيد عن كوصحة الفروض الموضوعة كحلول مقترحة للمشكلة قيد البحث أو نفيه لكو

. كما نستعرض مجموعة من (65، صفحة 1005)آخرون ع.،  جملة ال هي صادقة وال هي كاذبة "

االستنتاجات المستخلصة من الدراسة األساسية و أخيرا عرض الخاتمة العامة للبحث و استخالص مجموعة 

 من التوصيات .

 ستنتاجات: اال 0-0

على ضوء الدراسة التي قاما بها الطالبان الباحثان و التحليل لمضمون الدراسة إلى النتائج االحصائية     

المستخلصة من التجربة االستطالعية و األساسية ، و بعد المعالجة اإلحصائية باستخدام عدد من المقاييس 

 نتاجات التالية:اإلحصائية الحديثة ، استخلص الطالبان الباحثان االست

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية و االختبارات البعدية للعينة التجريبية . -1

 إن فئة المعاقين سمعيا )الصم البكم ( لهم القابلية في تعلم الكراتي دو . -0

إن اإلشراف على تطبيق البرنامج التعليمي على العينة التجريبية ، كان له أثر إيجابي في تعلم تقنيات  -3

 الكراتي دو في االختبارات البعدية .

 مناقشة فرضيات البحث:  0-0

،  تاارات بغية التأكد من تحقق الفرضيتبين من خالل الدراسة الميدانية و بعد المعالجة اإلحصائية لالختب

تبين لنا من خالل الجداول التي تمثل نتائج اختبارات التقنيات أو المهارات في الكراتي دو ذكور ) تقنية زان 

كوتسوداشي ن كوك تسوداشي ، ماي قيري ، شوكو تسوكي ، شوطو يوكي ، جودان آج يوكي ، قيدان باري 

عدا ينة التجريبية لجميع االختبارات ما( ، تبين لنا أن هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بالنسبة للع

 ( الجدولية . T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tاختبار تقنية شوكوتسوكي . كون قيمة )

د تحققت ق ات اإلحصائية لالختبارات أن الفرضي بهذا يمكن أن نقول من خالل ما وضحته نتائج الدراسة      

. 



الفصل الثالث: مناقشة فرضيات البحث و استنتاجات 

 الخاتمة العامة و التوصيات

 

 123  
 

 الخاتمة العامة للبحث :  0-0

الدراسة من إشكالية أثر برنامج تعليمي بتقنية الفيديو لدى المعاقين سمعيا لبعض المهارات  انطلقت هذه     

في الكراتي دو ، و في مراكز والية تلمسان ، و نعتقد أن بالدنا بحاجة اليوم أكثر من ذي قبل إلى بحوث 

 حدود قدراتهم .ميدانية للكشف عن أسباب امتناع أو عدم وجود نشاطات فردية في المراكز وذلك في 

تأتي هذه الدراسة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإشكالية البحث ، ولقد صيغت فرضيات هذا البحث انطالقا من 

واقع المعاقين في المراكز لوالية تلمسان، خاصة خلو حقل التربية البدنية من بحوث موضوعاتها قابلية تعلم 

 جاءت هذه الدراسة العلمية و التي تهدف إلى:الكراتي دو عند المعاقين سمعيا ، و لهذا الغرض 

أثر استخدام تقنية الفيديو في تعلم بعض المهارات االساسية في رياضة الكراتي دو عند الصم البكم  -

و ضعاف السمع ، وعلى هذا األساس تم تقسيم هذا البحث إلى بابين ، حيث خصص الباب األول للدراسة 

 للدراسة الميدانية .النظرية ، بينما خصص الباب الثاني 

 الباب األول :  

لقد تم التطرق في هذا الباب ، إلى جمع المادة الخبرية التي تخدم موضوع البحث     و تنظيمها في   

ثالثة فصول حيث اشتمل الفصل األول على الكراتي دو و عرض كيفية تعلم بعض التقنيات أو المهارات 

دو ، كما تطرق الطالبان الباحثان في الفص الثاني إلى اإلعاقة السمعية ، مفهومها و تصنيفها ،  في الكراتي

أسباب حدوث اإلعاقة السمعية ، كما تناولنا خصائص المعاقين سمعيا ، بينما الفصل الثالث قد تضمن تقنية 

 الفيديو.

 الباب الثاني :

ثالثة فصول ، حيث احتوى الفصل األول على منهجية البحث لقد قسم الطالبان الباحثان هذا الباب إلى      

و إجراءاته الميدانية ، و في هذا الصدد استخدم الطالبان الباحثان المنهج التجريبي ، لغرض التأكد من صحة 

تالميذ صم(  برنامجا  0فرضيات البحث أو نفيها ، وألجل ذلك استخدم مع العينة التجريبية المتكونة من )

أسابيع ، أما  0يتضمن مجموعة من التقنيات في الكراتي دو ، و استمر العمل مع هذه العينة لمدة تعليميا 

 الفصل الثاني فقد تضمن عرض النتائج المحصل عليها ، و تحليلها بإستخدام المقاييس اإلحصائية التالية:

". أما بار تحليل التباين "تالمتوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، اختبار االرتباط لبيرسون ، اخت    

الفصل الثالث فقد تطرق فيه الطالبان الباحثان إلى مناقشة فرضيات البحث، حيث أستخلص أن المعاقين 
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سمعيا )الصم البكم( لهم تأثر بتقنية الفيديوفي تعلم بعض المهارات و تقنيات الكراتي دو ، و في األخير 

 ة من االستنتاجات ، الخاتمة العامة ، ثم إلى التوصيات.تطرق الطالبان الباحثان إلى استخالص مجموع

 

 التوصيات :  0-8

  بناء على ماتوصل إليه الطالبان الباحثان في هذا البحث من نتائج و رغبة ، منا بالمساهمة في تحديد

 جانب من جوانب رعاية المعاقين سمعيا ، يوصي الباحثان بما يلي :

ليس على إعاقتهم وذلك بمساعدتهم في االعتماد  يجب التركيز على المعاقين سمعيا و -

على أنفسهم ، وإيجاد الوسائل التي تساعدهم على استخدام طاقتهم بطريقة هادفة و بناءة 

. 

تشجيع المعاقين سمعيا على االشتراك في المجاالت الرياضية الخاصة برياضة الكراتي  -

 دو وفقا للنظم و القواعد العالمية .

 عيا في المجتمع حتى ال يشعروا بالوحدة و العزلة .إدماج المعاقين سم -

يجب إعطاء المعاق سمعيا ) الصم البكم ( الثقة بالنفس وبأنه شخص طبيعي ، و تشجيعه  -

 على تفهم حالته الشخصية .

يجب أن تكون البرامج التعليمية الخاصة بالكراتي دو في حدود قدراتهم ، مع تفادي كل  -

 ما يضر بهم.

 لمية عند تعلم الكراتي دو لدى المعاقين سمعيا .إتباع منهجية ع -

تعليم وممارسة ومزاولة األصم لبعض األنشطة الحركية الخاصة   بالكراتي دو ألنها  -

 مفيدة له كالمرونة و الخفة ، .....إلخ.

التحفيزعلى إجراء بحوث علمية تهتم بالمعاقين سمعيا و ممارستهم لرياضة الكراتي دو  -
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