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اثر استخدام برنامج مقرتح بالتمرينات احلركية املوجهة للدماغ يف تنمية سرعة    

  )سنوات٧-٦(االستجابة لدى أطفال املدرسة بعمر 
  د نبراس یونس محمد ال مراد.م.ا

  جامعة الموصل/كلیة التربیة للبنات 
 

                                                                امللخص
تصميم برنامج مقترح بالتمرينات الحركية الموجهة للدماغ فـي تنميـة   هدف البحث الى 

فضال عن الكشف عن اثر اسـتخدام  ) سنوات٧-٦(سرعة االستجابة لدى أطفال المدرسة بعمر 
برنامج مقترح بالتمرينات الحركية الموجهة للدماغ في تنمية سـرعة االسـتجابة لـدى أطفـال     

  ).سنوات٧-٦(ر المدرسة بعم
طفلة ،تـم  ) ٤٠(استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث،تكونت عينة البحث من 

طفلة لكل مجموعة ، واجري التكافؤ بينهم في متغيـرات  ) ٢٠(توزيعهم على مجموعتين وبواقع
عـن قيـاس    ترتيب الطفل بين إخوته في الميالد،العمر،التحصيل الدراسي لألبوين،الذكاء ،فضال

  .سرعة االستجابة
قامت المجموعة التجريبية بتنفيذ برنامج التدريب الدماغي بينما المجموعة الضابطة لم تنفـذ أي  

بواقع وحدتين تدريبية في األسبوع الواحـد،زمن  )عشرة اسابيع(واستغرق تنفيذ البرنامج  .برنامج
 ،الوسـط الحسـابي  : (ئية اآلتيةإلحصاواستخدم الباحث الوسائل ا دقيقة، )١٠(كل وحدة تدريبية

لوسـطين حسـابيين مـرتبطين    )ت( اختبـار،  معامل االرتباط البسـيط،  االنحراف المعياري،
  :وقد استنتج الباحث ما يأتي ).ومتساويين

حقق برنامج التدريب الدماغي تطورا في تنمية سرعة االستجابة عند المقارنة بين القياسـين                   . ١
  .بعدي ألطفال المجموعة التجريبيةالقبلي وال

تفوق برنامج التدريب الدماغي في تنمية سرعة االستجابة  لدى أطفال المجموعة التجريبيـة  . ٢
  .مقارنة بالمجموعة الضابطة

  :وقد وضع الباحث توصيات وهي كما يأتي
المقترح نظـرا لمسـاهمته    التمرينات الموجهة للدماغضرورة االخذ بتطبيق برنامج .١
  .يجابية الفعالة فى تحسين مستوى سرعة االستجابة اال
والتدريبات المهاريه حتـى يكـون اإلعـداد     الدماغيةرورة الدمج بين التدريبات ض.٢

  .متكامال ويؤدي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة فى تحسين مستوى االداء 
  :التعريف بالبحث-١
  :المقدمة واهمية البحث ١-١

خالل السنوات الخمسة عشر الماضية الكثيـر مـن أسـرار الـدماغ      لقد كشفت األبحاث العلمية
 التـدريب  البشري ، وأدت هذه المعلومات إلى تغييرات مذهلة حول كيفية استخدامه في عمليـة 

وتعالت الصيحات التربوية إلعادة النظـر فـي محتـوى العمليـة      ،بشكل أفضل وأسرع وأسهل
اكتساب المعرفة القائمة على الـدماغ   لالفرادبما يتيح  وأهدافها ووسائلها واستراتيجياتها التدريبة
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 الوجه األكمل على ھذا يستغل من إلى تحتاج محددة غير وامكاناته البشري العقل قدرات إن وبما
 الجزء الغيـر  تنشيط إلىتهدف  عالمية جمعيات األخيرة الفترة في ظهرت فقد، المجاالت وبكافة
 والتـي  ھ ذه الجمعی ات    ومن والتفكير، الحركية العمليات يف إشراكه ومحاولة الدماغ من طرمسي

 اجلمن الدماغية التمرينات جمعية ظهرت (brain gym) من العقلية القدرات استغالل استهدفت
 أن الذي يستطيع فالالعب الحركي، واألداء األكاديمي والتحصيل العقلية العمليات بعض تحسين
  .الالعبين من غيره على يتفوق بعقالنية يروالتفك األشياء تمييز في عقله يستخدم
 تسجيل األنمـاط  من العصبي الجهاز يمكن العقلي التدريبان  ) " ٢٠٠٤ وجاد،باهي ،(ويرى 
 بعض األمثل،ويؤكد الحركي األداء صور تنظيم وإعادة التركيز على ويساعده والحسية الحركية
 األداء االنفعالية وتحقيق االستثارة زيادة على التغلب في واضح تأثير له التدريب أن على العلماء
  .)٨٨، ٢٠٠٤وجاد،باهي ، " (منهم المبدعين وخاصة للرياضيين األمثل الحركي

 يھ المـخ  فـي  االسـتجابة وسرعة الدقة مركز أن إلى ) "١٩٨٨، والعنبكي ،نسيح (يشيراذ  
 العضالت إلى صابواألع الشوكي للنخاع العصبية اإلشارات منها الذي تنطلق السادسة المنطقة
 ھ دف  نحـو  لتوجيهـا  اإلرادية العضالت أداء على لفسيولوجية أي السيطرة معينة، حركة ألداء
  .)٣٠٨، ١٩٨٨ن،والعنبكي ،سيح( "معين

في هذة المرحلة تعد من المقومـات المهمـة   الحركية  بالبرامج فان االهتمام األساسوعلى هذا 
وتطوير العناصر والقـدرات واالسـتعدادات لـدى     لما تقدمه من قاعدة عريضة لبناء واألساسية

برنامج مقترح بالتمرينـات   على الوقوففي الحالي البحث الحالي  أهميةومما سبق تكمن ، الطفل
ولمـا   ،االستجابهسرعة وھو البدنية اللياقة عناصر الحركية الموجهة للدماغ في تنمية عنصر من

فـي  ستسـهم   الدراسـة  فان الرياضية األلعاب نتائج من العديد حسم في االستجابهسرعة ميةھأل
اإلعـداد   فيكـون  العقلية قدراتهم تخاطب لالطفال التدريبية البرامج ضمن جديدة تمرينات إدخال
  .الرياضي باإلنجاز فاعليتها الدراسة أثبتت إن التمرينات لهذه شامال العقلي
  :مشكلة البحث  ٢-١

 بعض المجـاالت  عكس على والجسم العقل بين تامال التكامل الرياضي المجال في التفوق يتطلب
 .بدنية عاليـة  قدرات الى بحاجة يكون أن دون النتائج أفضل األعمال رجل يؤدي فقد األخرى،

 أهميـة تـدفق   تكمن حيث بينهما، والتكامل معاً الجانبين تطوير فيجب الرياضي المجال في أما
فـي   طاقاتـه  أقصـى  من االستفادة الالعب عيستطي حتى واحد اتجاه في والعقلية البدنية الطاقة
قدراتنا  نحواكتشاف الطريق هو والجسم العقل بين التكامل تطوير إن اذ المرجوة األهداف تحقيق
أن  يجـب  ذلك يتم ولكي االفضل المستوى من قريباً األداء يكون سوف الحالة هذه وفي الحقيقية
الـدماغ   وحيـث ان  تماماً الجسم مثل قلالع لتدريب الوقت قضاء في الرغبة الالعب لدى يكون

مركزا للمعالجة المركزية للنشاطات البدنية والعقلية وهو االكثر تـاثرا بحالـة االداء واالنجـاز    
المختصين في مجال العلوم الرياضية بالشكل الكافي وخاصة البدني ورغم ذلك لم يحظى باهتمام 

ليه وعالقته بالجهاز العصبي الـذاتي الـذي   فيما يتعلق بدراسة الدماغ واهم تاثيرات التدريب ع
االخرى والتي تسهم بشكل كبير في االنجاز يرتبط بشكل وثيق بعمل العديد من االجهزة الجسمية 

كما إن ندرة الدراسات التي اهتمت بدراسة هذا الجهاز الحيوي وما يحدث فيـه مـن    .الرياضي
في مجال التربية الرياضية التـي عنيـت    تغيرات ترافق عمليات التدريب في النشاطات المختلفة

 أن حيـث " )التصور ،االسترخاء ،تركيـز االنتبـاه  (خاصة بالتدريب العقلي  بالتمرينات العقلية
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 بـين  التفاعـل  نتـاج  هو الفائق االداء مستوى أن بالتاكيد يعرف العالمي المستوى الالعب على
 )٥٧، ٢٠٠١شمعون،واسماعيل ، "(البدني العقلي والجانب الجانب

في التعرف على اثر استخدام برنامج مقترح بالتمرينات الحركيـة  من هنا برزت مشكلة البحث  
  .)سنوات٧-٦(لدى أطفال المدرسة بعمر  االستجابةالموجهة للدماغ في تنمية سرعة 

  :البحث هدفا ٣-١
 ابةاالستجفي تنمية سرعة تصميم برنامج مقترح بالتمرينات الحركية الموجهة للدماغ  ١-٣- ١

  .)سنوات٧-٦(لدى أطفال المدرسة بعمر 
بالتمرينات الحركية الموجهة للدماغ في تنمية اثر استخدام برنامج مقترح  الكشف عن ٢-٣- ١

  .)سنوات٧- ٦(لدى أطفال المدرسة بعمر  االستجابةسرعة 
  :البحث  ضيتافر ٤-١
ـ   ١-٤-١ االسـتجابة  رعة وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي فـي س

  .الضابطة والتجريبية ولصالح القياس البعديللمجموعتين 
وجود فروق ذات داللة معنوية في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية  ٢-٤- ١

  .ولصالح المجموعة التجريبية
  : مجاالت البحث ٥-١
  طالبات مدرسة الصناديد للبنات: المجال البشري  ١-٥-١
  ٢٢/١٢/٢٠١١ولغاية  ٢/١٠/٢٠١١:جال الزماني الم ٢-٥-١
  الساحة الخارجية لمدرسة الصناديد للبنات: المجال المكاني  ٣-٥-١
  :تحديد المصطلحات  ٦-١
نظام معقد يضـم مئـات الماليـين مـن األعصـاب ،      "بانه) أبو رياش(عرفه :الدماغ ١-٦-١

لشبكات العصبية ، والتي تتشـكل فـي   واألعصاب الدقيقة التي يمكن لها أن تولد عدداً فلكياً من ا
  .)٦٥، ٢٠٠٥ابو رياش ،"(معظمها نتيجة تأثير خبراتنا اليومية

احدى طرائـق التـدريب الخاصـة    " بانه) شمعون،والجمال(عرفه :  التدريب الدماغي ٢-٦-١
المؤثرة على تغيير السلوك او االستراتيجيات التي تستخدم بها المهارات العقلية فـي محـاوالت   

  ) ٣٣، ١٩٩٦شمعون،والجمال،" (ر االداءتطوي
 واالستجابة منبه استخدام بين الزمنية الفترة يھ"بانها )حسانين(عرفها:االستجابةسرعة  ٣-٦-١
، ٢٠٠٤حسـانين ، "(او الفترة التي تنقضي بين لحظة ظهور المثير واالستجابة الحركيـة لـه   له

٣٦٧(  
  
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
  : النظري اإلطار ١-٢
  :مكونات الدماغمدخل إلى  ١-١-٢
 العلمـاء  لـدى  الحية،ومن المعـروف  المخلوقات باقي عن اإلنسان يميز الذي العقل مركز هو

 ال جـزئين  وهمـا  واآلخر أيسر، أيمن أحدهما جانبين من يتكون البشري الدماغ أن والتربويين
 أن )"٢٠٠٣، عبيد وعفانـة  (يذكر حيث وكلي، متكامل بشكل معاً ويعمالن بينهما الفصل يمكن
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 مختلفين، بأسلوبين لمعالجة المعلومات كرة نصفي من يتكون أنه إال واحداً، دماغاً يمتلك اإلنسان
 كمـا  متكامل، كل لتكوين وتركيب األجزاء بناء إعادة في يتخصص الدماغ من األيمن فالنصف

 بشكل يعمل وإنما خطية قل بصورةينت ال وهو المنفصلة، األجزاء بين العالقات على يتعرف أنه
 المعالجـة  عمليـات  في الدماغية فاعلية للكرة األيسر النصف يبدي بينما ومتوازٍ، متوافق كلي

 العقلية العمليات في فكالهما يشترك اآلخر، دون واحد بنصف نفكر ال فنحن والمكانية، البصرية
  .)١٧، ٢٠٠٤، عبيد وعفانة "(العليا

        
  مكونات الدماغ

  
  )٢٠، ٢٠٠٤، عبيد وعفانة                                                      (

  
  : الدماغي التدريب مراحل ٢-١- ٢

  : هي مراحل ثالث إلى العقلي التدريب ينقسم
  :Mental Conditioning )الدماغيةالتهيئة  (العقلي اإلعداد مرحلة – ١

وحالة الشعور الـواعي  ) State Of Mind(ة العقل وتهدف هذه المرحلة الى التعلم الخاص لحال
  :والتي تمثل القاعدة االساسية للتحكم والتغيير االيجابي من خالل)حالة الوعي البديل(
  .االسترخاء العضلي والعقلي -
 .التدريب المؤثر على االيحاء الذاتي -
  : Mental Technique Training العقلية الطرق على التدريب مرحلة -٢

المرحلة هو تعليم النظم البديلة للتحكم الذاتي ،طرق التوجيه الذاتي ،التكوين وطرق  هدف هذه
  :التصور العقلي والتي لها تاثيرها برتباطها بحالة الوعي البديل من خالل

  . المباشرة وغير المباشرة اإلقتراحات -
 . المدى وطويل المدى قصير التصور -
  : Mental Strength Training العقلية القوى تدريب-٣
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  : خالل من وتطبيقها والثانية األولى المرحلة في العقلية المهارات دمج إلى ويهدف
  .المالحظة مهارات وتطوير تدريب -
  .واألهداف القرارات تجميع الدافعي التدريب -
  .اإلتجاهات صياغة وإعادة اإلتجاهات تدريب -
  .التركيز، التصور العقلية المهارات تدريب -
  .الناجحة والخبرات المتعة لمزاجيةا الحالة -
  )٤٣، ٢٠٠١شمعون،واسماعيل ،(.الفعل ورد العاطفة على السيطرة- 
    : للدماغ الموجه للرياضة مدخل ٣-٢-٢

  :اهمها  والتي المداخل من العديد على العقلية الرياضة تعتمد
 / بالباوند لجسما وزن: التالية المعادلة وفق الفرد جهايحتا التي الماء كمية وتحدد: الماء .١

 ٢٠٠ = الكـوب (يوميـا    الفـرد  يحتاجه التي باألكواب الماء كمية = ٨ /الناتج  = ٣
  ).ملليتر

  .الجسم في العقل مفاتيح أو نقاط .٢
 )باالؤكسجين المشبع( العميق التنفس .٣
 .انعكاسية طبيعة ذات بدنية تمرينات .٤

ك اربـع خطـوات اجرائيـة يجـب     وقبل عملية التعلم واداء التمرينات الموجهة الى الدماغ هنال
  :مراعاتها وهي كما ياتي

التدرج من السهل الى الصعب دائما ومن ثما التقدم مما يحضر العقل والجسد للرغبة في  .١
التعلم وهذا يسمح لجميع االنظمة الجسدية بالمشاركة في عملية التعلم وهذا يقود عمليات 

  .التعلم من العمومية الى الهدف المحدد
داف مما يعزز من تحديد المشاكل ومن ثم تحليل المواقف  فالمراقبة الذاتيـة  تحديد االه .٢

 .وحلول المشاكل
 .ماقبل وبعد النشاط مما يسمح للمتعلم من ادارة المثيرات والرغبة في التعلم .٣
حركات التمرينات الموجهة للدماغ التي تنشط جميع النواحي الوظيفية او البدنية للمـتعلم   .٤

جسد بحيث يشمل جميع محاور االحساس والقـدرات للتجـاوب مـن    ال –وتوحيد العقل 
  (Dennison, 2000, 20-25) .جميع اجزاء العقل

  :سرعة االستجابةمدخل الى مفهوم  ٤-١-٢
 سرعة االسـتجابة  تلفتخو معين منبه او حافز بسبب العضو بها يقوم تلك االستجابة التي وهي
 تصرف الجسم الفعل رد يكون حيث سمعيا او ابصري الحافز يكون وقد ومدته المنبه قوة حسب
 االسـتجابة للمحفـزات   قـوة  على الرياضي اداء يتوقف ما وغالبا الصوت او المنظر ما حسب

  . والسمعية البصرية
 للمنبهـات  )الفعل رد سرعة  (االستجابة زمن في تؤثر التي العوامل من عددا هناك أن ثبت وقد

 الـوعي  والجنس ودرجة فالعمر الفسلجية الحدود ضمن نهام قسما يقع والتي والسمعية البصرية
 يكون فالذي مرضية حاالت ليشكل الطبيعية الحدود هذه خارج منها االخر القسم ويقع التيقظ او

  ).١٠٧، ٢٠٠٤الطائي ،.(العصبي بالجهاز المتعلقة التغيرات بعض بسبب
  :الدراسات السابقة ٢-٢
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واالستقصاء من قبل الباحثين في محاولة جادة لفهـم   حظي موضوع التدريبات الدماغية بالبحث
العمليات الحركية والتفكير التي يستند اليها االفراد في معـالجتهم للمعـارف والمهـارات التـي     
يتعلمونها ،اذ شهد عقد العشرينات تفجرا معرفيا هائال في ابحاث الدماغ بحيث سمي هـذا العقـد   

البحاث من رفد رجال التربية  وعلم النفس باسس مبتكرة بعقد الدماغ نظرا لما اسفرت عنه هذه ا
على   الباحثنظرا لحداثة موضوع البحث فقد استقر رأي والتعلمية _ في مجال العملية التعليمية

وحتى اآلن  ٢٠٠٢عرض الدراسات واألبحاث المرتبطة التي تمت خالل الفترة الزمنية من عام 
م الـى  تم ترتيبها تبعاً لتاريخ إجرائها الزمني مـن األقـد   وذلك في البيئة العربية واألجنبية وقد

  :األحدث على النحو التالي
  ):٢٠٠٢(تيريزا  دراسة ١-٢-٢

  ")األكاديمي االستعداد تحسن مالعب( الدماغية التمرينات"
 تطور كبيرمن بشكل يعزز أن ممكن والمحسن المطور الملعب أن إثبات إلى الدراسة هذه فتهد

 الجسـمي والعقلـي   النمو تطور فهي للمتعة كونه من أكثر الملعب وظيفة وان عام بشكل الطفل
 اللعب من خالل الطفل حركه تطوير وكيفية الحركة ميةھأ البحث ناقش وقد للطفل واالجتماعي

  .(Paul, & Gael, 2000, 20 ) والجسمية العقلية القدرات لديه تتطور وكيف
  :)٢٠٠٧( كيث دراسة  ٢-٢-٢

  ")نتمناه أقوى وتفكير عقول بناء( لدماغيةا التمرينات"
 المـدارس  في التعلم زيادة الدماغية على التمرينات تأثير على التعرف إلى الدراسة هدفت حيث

 أكثـر  تعلـم  ينتج سوف الدماغية التمرينات السائد في بالنظام االلتزام أن إلى الباحثة وأشارت
 آراء تدعم ان في فشلت الدماغية للتمرينات األسس النظرية أن رغم إعجازي شبه بسلوك فاعلية
  .(Keith, 2007, 117 ).الدماغية التمرينات محفزات حول
  ):٢٠١٠( الشلعوط دراسة ٣-٢-٢

  "الفعل رد سرعة تنمية في للدماغجهة المو الحركية للتمرينات مقترح برنامج تأثير"
 مدى تـأثيره  ولمعرفة دماغلل ةھالموج بالتمرينات خاص برنامج تصميم إلى الدراسة هدفت هذه

لطبيعـة   لمناسـبته  التجريبـي  جھالمن الباحث استخدم حيث الفعل، رد سرعة عنصر تنمية في
- ٢٠٠٨ الدراسي للعام األساسي الثالث الصف طالب من بعدد الدراسة عينة وتمثلت الدراسة،
 كـل  وتكونـت  متجانستين ،قسموالى مجموعتينسنوات) ١٠-٩(من مھأعمار تراوحت ٢٠٠٩
 أسـابيع ) ١٠(لمدة المقترح البرنامج عليها طبق التجريبية المجموعة طالب،) ١٠(من مجموعة
 التربيـة  دروس عليها طبق الضابطة والمجموعة جةھالممن الرياضية لدروس التربية باإلضافة
  :نهجة وباستخدام الوسائل االحصائية المناسبة توصل الباحث الى ماياتيالمم الرياضية

القبلـي   االختبـار  بـين  التجريبية للمجموعة االختبار داللة إحصائية على ذو تحسن وجود -
 لم فيما،الضابطة المجموعة نتائج تتغير لم ،فيما المجموعتين بين المقارنة في وكذلك والبعدي
  .)١٨٨١، ٢٠١٠الشلعوط ،(.الضابطة المجموعة نتائج تتغير

  :اجراءت البحث -٣
  : منهج البحث ١-٣

  .منهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحثال ثاستخدم الباح
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  :عينة البحث ٢-٣ 
طفلة من أطفال مدرسة الصناديد للبنات،محافظة نينـوى  ) ٤٠(شتملت عينة البحث الحالي على ا

سنوات وقـد  ) ٧-٦(من الملتحقين بالسنة االولى في المدرسة االبتدائية وتترواح أعمارهم مابين
  .االقتراع إلى مجموعتين تجريبية وضابطة قسمت عينة البحث عشوائيا عن طريق

  البرنامج المقترحالباحث معهم  ماستخد  لةطف٢٠تتكون من  :المجموعة التجريبية -
  .الباحث معهم أي برنامج ستخدميلم   لةطف ٢٠تتكون من :المجموعة الضابطة -
، التحصـيل  وتهإختكافؤ المجموعتين في العمر الزمني ، نسبة الذكاء، ترتيب الطفل بين اجري و

جدول  االستجابهسرعة جانب قياس  إلى،) ١(، التحصيل الدراسي لالم جدول رقم لألبالدراسي 
  . للقياس كما يتضح من التطبيق القبلي) ٢(رقم

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة للمجموعتين التجريبية )١(جدول
  عالقة بالبحثوالضابطة للمتغيرات ذات ال

وحدة   المتغير
  القياس

  المجموعة التجريبية
  ع+س               

  المجموعة الضابطة
  ع+س           

) ت(قيمة
  المحتسبة

  ١.٢٣  ٠.٧٨٦  ١.٨٣١  ٠.٦٤٣  ١.٦٤٥  درجة  إخوتهترتيب الطفل بين 
  ١.١١  ٤.٢١  ٧٥.٩٠  ٣.٦٥  ٧٧.٢٣  شهر  العمر

  ٠.٦٩  ٤.٤١  ١٢.٢١  ٣.٥٩  ١١.٩٠  درجة  لألبالتحصيل الدراسي 
  ٠.٧١  ٣.٢٢  ٩.٩١  ٣.٤٦  ١٠.٨٨  درجة  التحصيل الدراسي لالم

  ١.١٩  ١٢.٨  ١١٢.٥  ١٠.٩  ١١٥.٥  درجة  الذكاء
  ٢.٠= ٠.٠٥ < ومستوى داللة) ٣٨(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة *

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة غيـر معنويـة بـين المجمـوعتين التجريبيـة      
مما يدل علـى تكـافؤ المجمـوعتين فـي هـذة      . في المتغيرات ذات العالقة بالبحث والضابطة
  .المتغيرات

  
 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة للمجموعتين التجريبية )٢(جدول

  االستجابه والضابطة للقياس القبلي لسرعة

  المجموعة التجريبية  وحدة القياس  المتغير
  ع+            س   

  المجموعة الضابطة
  ع+س           

) ت(قيمة
  المحتسبة

  ٠.٨٩  ٢.١٨  ٢.٩  ٢.٣٤  ٣.٣  درجة  االستجابهسرعة 
  ٢.٠٢= ٠.٠٥ < ومستوى داللة) ٣٨(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة *

وجود فروق ذات داللة غير معنوية بـين متوسـطي درجـات     أعالهيتبين من الجدول   
، وهو مايدل علـى تكـافؤ    االستجابهلسرعة لتجريبية والضابطة في القياس القبلي المجموعتين ا

  .المجموعتين في هذا المتغير
  :التصميم التجريبي ٣-٣

تصميم المجموعة العشـوائية االختيـار   (التصميم التجريبي الذي يطلق عليه اسم الباحث استخدم
 :يم في هذه التجربة على النحو التاليويمكن تمثيل هذا التصم) ذات االختبار القبلي والبعدي
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  اختبار بعدي  –المتغير المستقل  –اختبار قبلي  –المجموعة التجريبية -١
   اختبار بعدي  -اختبار قبلي                   -المجموعة الضابطة   -٢

                                                                                                             (Best.1981.71)  
   
  :أدوات البحث ٤-٣
  :هاريس للذكاء_مقياس جود انف  ١-٤-٣

لذكاء األطفال باعتباره اختبـارا مناسـبا لقيـاس    ) هاريس_جود انف(تم اختيار اختبار 
ـ   ة الهدف المرجو ولتوفر مفتاح التصحيح الخاص باالختبار كما يتميز بخلوه من التعقيـدات الفني

ولقد تم عرض االختبـار  ) ٧، ١٩٨٢،عطية(ويمكن لجمهور العاملين مع األطفال من استخدامه
على مجموعة من  الخبراء والمختصين الذين اقروا صالحية اسـتخدامه علـى هـذة المرحلـة     

  )٤٥، ٢٠٠٤، المراد.(راقية حصرا محافظة نينوىالعمرية وهذا االختبار مقنن على البيئة الع
  :اختبار المسطرة ٢-٤-٣
  .قياس سرعة ودقة استجابة اليد: الهدف من االختبار -
  .كرسي و طاولة ، سم ٣٠ الى سم صفر من مدرجة مسطرة: االجهزة واالدوات -
 مريح وضع في يستعمله الذي ذراعه واضعا الكرسي على المختبر يجلس: األداء مواصفات -

بوصـة   ٤-٣مـن   بمقدار المنضدة عن بارزة يدال وتكون السبابة امھاإلب المنضدة يواجه على
 امھاإلب بين تمر بحيث األرض على عامودي وضع في اھويجعل بأعلى المسطرة المحكم يمسك

 لـألرض  وأقرب أسفل سم ٣٠ رقم أي لألعلى األسفل من التدرج بحيث يكون للمختبر والسبابة
 حـرا  سقوطا تسقط المسطرة المحكم يترك للمحكم، وليس المسطرة إلى المختبر ينظر أن يجب
 يمسـك  الـذي  الرقم اخذ ويتم والسبابة امھاإلب بواسطة المسطرة بمحاولة مسك المختبر ويقوم

 مختبـر  لكل تعطى ، الفعل رد سرعة على تدل درجة وھ ذا المؤشرھو المسطرة عنده المختبر
  ).٣٧٥، ٢٠٠٤حسانين، (.قبل االختبار تجريبيتين محاولتين

ستخراج الصدق الظاهري لالختبار من خالل عرضه علـى مجموعـة مـن    وقد قام الباحث با
في مجال العلوم النفسية والتربوية لبيان رأيهم فـي مـدى مالئمتـه لقيـاس سـرعة       )*(الخبراء

%) ٨٥(سنوات وقد اتفق الخبراء على مالئمته بنسـبة اتفـاق   ) ٧-٦( لألطفال بعمر  االستجابة
أيام مـن التطبيـق   ) ٧(ثبات من خالل إعادة االختبار بعدفضال عن ذلك قام الباحث باستخراج ال

  .)٠.٨٠(أطفال من العينة االستطالعية وكان معامل الثبات ) ١٠(األول على 
  : برنامج التدريب الدماغي ٣-٤-٣

  :التالية اإلجراءات من البرنامج يتكون

                                                
)*(- جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه      التعلم الحركي         د وديع ياسين التكريتي.أ  
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه  محمد خضر اسمر           التعلم الحركي        د .أ -
  جامعه الموصل / لية التربيه الرياضيهك         القياس والتقويم           هاشم احمد سليماند .أ -
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيهناظم شاكر الوتار          علم النفس الرياضي      د .أ -
  جامعه الموصل/ التربيه الرياضيه كلية علم النفس الرياضي           د زهير يحيى         .م.أ -
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه      النفس الرياضي علم               د نغم العبيدي.م.أ -
 جامعھ الموصل/ كلیة التربیھ الریاضیھ د موید عبد الرزاق الحسو     علم النفس الریاضي      .م.أ -
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تياجات شرب الماء بكميات كافية تتناسب واحتياجات الفرد من الماء حسب معادلة اح - ١
  .الفرد للماء المرتبط بالوزن

 .تنفسية تمرينات مع العميق التنفس - ٢
 بالجسم الطاقة نقاط تدليك - ٣
                                                              )واأليسر األيمن( معا الدماغ شقي تشغل انعكاسية طبيعة ذات رياضية تمرينات - ٤

وقد تم التحكيم علـى   سنوات) ٧-٦(ج التدريبي لالطفال بعمرمناسبة البرنام ثالباح توقد راع
من قبل بعض السادة المحكمين والمختصين في مجال العلوم النفسية والتربوية والـتعلم   البرنامج
  .مالحظاتهم بعين االعتبار وأخذت )**(الحركي

  :التجربة الرئيسية للبحث  ٥-٣
 إعـداد في محافظة نينـوى علـى    صناديد للبناتمدرسة ال وإدارةتم االتفاق المسبق بين الباحث 

 إجـراء  إثنـاء الباحث مجموعة مـن الضـوابط    توقد راع.تجربة البحث إلجراءمكان مناسب 
ـ   إلجراءالتجربة حفاظا على الضبط التجريبي كتنظيم جدول زمني   تتجربة البحث ،كمـا راع

بعض الضوابط التي البـد  من أي مثيرات خارجية ، ووضع )الساحة الخارجية(الباحث خلو البيئة
التجربة ومجموعة من  إجراء إثناءوالمثيرات  األدواتومع  األطفالمع  هامن مراعاتها في تعامل

  .الضوابط خاصة بتعامل الطفل مع نفسه مع مراعاة أمنه وسالمته
 ١٠( التـدريبي ، وقد اسـتغرق البرنـامج    تدريبيةوحدة ) ٢٠(من  التدريبيولقد تكون البرنامج 

وكان زمـن  ) ،الثالثاء ،األحد(الواحد تنفذ أيام  األسبوعفي  وحدتين تدريبيةمتتالية بواقع ) عأسابي
،ماعدا المجموعة الضابطة التي كانـت خاضـعة   )١ملحق (دقيقة ) ١٠(الواحدة  التدريبيةالوحدة 

 عينـة  أطفـال على جميع  االختبارتطبيق  الباحث أعادوبعد ذلك  .لخطة البرنامج العام اليومي 
  .البحث

  :المستخدمة في البحث  اإلحصائيةالوسائل  ٦-٣
  الوسط الحسابي-١
  االنحراف المعياري-٢
  معامل االرتباط البسيط-٣
  )٣١٠-١٩٩٦،١٠١،والعبيديالتكريتي ،(    لوسطين حسابين مرتبطين ومتساوين)ت(اختبار-٤
  : عرض النتائج ومناقشتها  -٤
جود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلـي  و األولىعرض ومناقشة نتائج الفرضية  ١-٤

  .للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح القياس البعدي سرعة االستجابه والبعدي في
                                                

)**(- جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه   التعلم الحركي        د وديع ياسين التكريتي.أ  
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه اسمر           التعلم الحركي      محمد خضرد .أ -
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه      القياس والتقويم          هاشم احمد سليماند .أ -
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه ناظم شاكر الوتار         علم النفس الرياضي  د .أ -
  جامعه الموصل/ التربيه الرياضيه كليةعلم النفس الرياضي           د زهير يحيى      .م.أ -
  جامعه الموصل / كلية التربيه الرياضيه    علم النفس الرياضي             د نغم العبيدي.م.أ -
 لجامعه الموص/ كلية التربيه الرياضيه  د مويد عبد الرزاق الحسو  علم النفس الرياضي .م.أ -
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يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة بين متوسط درجات  )٣(جدول
  في عنصر سرعة رد الفعلبلي والبعدي التجريبية في القياسين القتين الضابطة والمجموع

  المجموعة
  

  االستجابھسرعة 
  العدد

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي
  المحتسبة) ت(قيمة 

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
  *٣.١٢  ١.٣٠  ١.٣٤  ٨.٥١  ٣.٣١  ٢٠  التجريبية
  ١.٧٨  ١.٩٠  ١.١٨  ٣.١٢  ٢.٩٠  ٢٠  الضابطة

  ٢.٠٩= ٠.٠٥ <مستوى داللةو) ١٩(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة *
) ١٩(الجدولية عند درجة حريـة ) ت(المحتسبة اكبر من قيمة ) ت(قيمة  إن) ٣(يتبين من الجدول

هنالك فروقا ذات داللـة معنويـة بـين     إنوهذا يعني ). ٢.٠٩(والبالغة ) ٠.٠٥ <(ونسبة خطا 
االسـتجابه  ر سـرعة  اختبامتوسط درجات القياسين القبلي والبعدي ولمصلحة القياس البعدي في 

قيمـة   إن) ٣(من الجـدول كما يتبين  ،التدريب الدماغيللمجموعة التجريبية والذين نفذوا برنامج 
والبالغة ) ٠.٠٥ <(ونسبة خطا ) ١٩(الجدولية عند درجة حرية) ت(من قيمة  اقلالمحتسبة ) ت(
ت القياسين القبلي معنوية بين متوسط درجا غير هنالك فروقا ذات داللة إنوهذا يعني ). ٢.٠٩(

وبهذا تحقق الشطر االول ولم يتحقـق  . الضابطة للمجموعة  االستجابهاختبار سرعةوالبعدي في 
  .الشطر الثاني من الفرضية االولى

حيـث تضـمن    للبرنامجعزو الباحث سبب هذه التطور قد يرجع إلى التأثير الفعال وااليجابي يو
سرعة ساهم في تنمية  مماة على أسس علمية صحيحة مبني تمرينات موجهة الى الدماغ البرنامج 
أن التدريبات العقليـة تـوازى   " )٢٠٠٠راتب،(اذ يشير.لدى أطفال المجموعة التجريبية االستجابه

التدريبات الحركية حيث إن كل منهما مهارات يمكن تعلمها ، وتؤدى في النهاية إلى قمـة األداء  
وهى مكونات هامة لتدريب أي نشـاط رياضـي ،    كما أنها تساعد على تكوين أساس عقلي قوي

" فبدونها ممكن أن يضيع على المتعلم فرص النجاح عندما يكون مستعد بدنيا وغير مستعد عقليـا 
  .)٩، ٢٠٠٠راتب ، (

جميـع النـواحي    تنشـط  للدماغ جهةالمو التمرينات حركاتان  Gael&(Paul،(2000 ويؤكد
الجسد وذلك يشمل جميع محاور االحساس والقـدرات   -قلالوظيفية او البدنية للمتعلم وتوحيد الع

 ,2000 .ن حواجز التعليم قـد تحـررت  كووفي هذه المرحلة تللتجاوب من جميع اجزاء العقل 
20)، Gael&(Paul  
عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية وجود فروق ذات داللة معنوية في القياس البعـدي   ٢-٤

  .ية ولصالح المجموعة التجريبيةبين المجموعتين الضابطة والتجريب
 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة للمجموعتين التجريبية )٤(جدول

  االستجابهوالضابطة للقياس البعدي لسرعة 

  المجموعة التجريبية  وحدة القياس  المتغير
  ع+س               

  المجموعة الضابطة
  ع+س           

) ت(قيمة
  المحتسبة

  *٤.٨٥  ٢.٩٠  ٣.١٢  ٣.٣٠  ٨.٥  درجة  االستجابهسرعة 
  ٢.٠٢= ٠.٠٥ <ومستوى داللة ) ٣٨(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة *

) ٣٨(الجدولية عند درجة حريـة ) ت(المحتسبة اكبر من قيمة ) ت(إن قيمة ) ٤(يتبين من الجدول
لك فروقا ذات داللة معنوية بين متوسط وهذا يعني أن هنا) ٢.٠٢(والبالغة ) ٠.٠٥<(ونسبة خطا

ولمصـلحة   االستجابهدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار سرعة
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  .المجموعة التجريبية
 على تعملعزو الباحث سبب ذلك إلى فاعلية برنامج التدريب الدماغي وماتضمنه من تمرينات يو

 الشارات العصـبية  انتقال سرعة وزيادة )الدموية التروية (غالدما إلى المؤكسد الدم تدفق زيادة
 التركيز واإلنتبـاه  زيادة إلى يؤدي بدوره والذي الدماغ استرخاء إلى يؤدي مما الدماغ شقي بين

) المسـطرة (البحـث   أداة لمسك اليد استجابة سرعة في المتمثلة للمثير االستجابة سرعة وبالتالي
  . االستجابه سرعة اختبار في األداء تحسن في أثر مما
  :االستنتاجات والتوصيات -٥
  :االستنتاجات ١-٥
عند المقارنة بين القياسـين                    االستجابهسرعة تطورا في تنمية التدريب الدماغي حقق برنامج . ١

  .ةالتجريبيالمجموعة  ألطفالالقبلي والبعدي 
المجموعة التجريبيـة   أطفاللدى   االستجابه سرعةفي تنمية  التدريب الدماغيتفوق برنامج . ٢

  .مقارنة بالمجموعة الضابطة
  :التوصيات ٢-٥
المقترح نظـرا لمسـاهمته    التمرينات الموجهة للدماغضرورة االخذ بتطبيق برنامج .١

  .االيجابية الفعالة فى تحسين مستوى سرعة االستجابة 
مهاريه حتـى يكـون اإلعـداد    والتدريبات ال الدماغيةرورة الدمج بين التدريبات ض.٢

  .متكامال ويؤدي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة فى تحسين مستوى االداء 
 فـي الجـزء التمهيـدي مـن درس التربيـة     ضرورة وضع التمرينات الموجهة الى الدماغ . ٣

  الرياضية
  المصادر 

ند الى مشكلة في اثر برنامج تدريبي مبني على استراتيجية التعلم المست):٢٠٠٥(ابو رياش،حسين  -١
تنمية المهارات ماوراء المعرفية لدى طلبة المرحلة االساسية ،اطروحة دكتوراة غيـر منشـورة   

  .،جامعة عمان العربية للدراسات العليا
 علم في الحديثةاالتجاهات  إلى المدخل:)٢٠٠٤ (القادر عبد سمير وجاد، .حسين مصطفى ي،ھبا   -٢

  .رةھالقا ،للنشر يةالعالم الدار ،١ ط، الرياضي النفس
التطبيقـات التربويـة فـي بحـوث       ) : ١٩٩٦(التكريتي،وديع ياسين،والعبيدي،حسن محمد عبد    -٣

  .التربية الرياضية،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،الموصل
،دار ٦، ط١، ج والرياضـة  البدنية التربية في والتقويم القياس: .)٢٠٠٤ (صبحي محمد حسانين،   -٤

  .الفكر العربي ،القاهرة
 مطبعة التعلـيم  ،تحقيقها وطرق البدنية اللياقة: )١٩٨٨ ( منصور والعنبكي، ،حسن قاسم حسين،   -٥

   .بغداد العالي،
، دار الفكر العربـي  المفاهيم والتطبيقات ، الطبعة الثالثة،علم نفس الرياضة ،: أسامة كامل،راتب    -٦

         .  ٢٠٠٠، القاهرة
 سـرعة  تنمية في للدماغ وجههالم الحركية للتمرينات مقترح برنامج تأثير ):٢٠١٠(اياد الشلعوط،   -٧

  .،الجامعة االردنية،االردن)٢٤(،مجلد)اإلنسانية العلوم(لألبحاث النجاح عةجام ، مجلةردالفعل
 مركـز  ،العقلـي  والتدريب الالعب) : ٢٠٠١(ماجدة محمد  ،اسماعيلوالعربي،  محمد،شمعون    -٨

  .القاهرة ، للنشر الكتاب
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،دار الفكـر  ١التدريب العقلي في التـنس،ط ) :١٩٩٦(،والجمال،عبد النبي العربي محمد،شمعون    -٩
  .العربي ، القاهرة 

الالعبـين   بـين  والسـمعي  البصـري  الفعل رد سرعة في مقارنة): ٢٠٠٤(الطائي ،علي علك   -١٠
 ،عشـر  الثالث المجلد ،الرياضية التربية ،مجلةالطائرة الكرة لعبة في المتميزين وغير المتميزين

  .الثاني العدد
 للنشر والتوزيـع،  الفالح مكتبة المدرسي، والمنهاج التفكير ): ٢٠٠٤ (عزو وعفانة، ،وليم عبيد   -١١

  .الكويت األولى، الطبعة
  .ذكاء األطفال من خالل الرسوم ، دار الطليعة ، بيروت) : ١٩٨٢(عطية ، نعيم -١٢
االجتماعيـة   واأللعـاب الحركيـة   باأللعاباثر استخدام برامج ) :٢٠٠٤(نبراس يونس  اد،المر   -١٣

 أطروحةسـنوات، ) ٦-٥(الريـاض بعمـر   أطفـال والمختطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى 
  .جامعة الموصل ،كلية التربية الرياضية غير منشورة، دكتوراه

14-  Best, John, W. (1981) : Research in education, 4th Ed, prentice Hall, Inc, 
Engle wood cliffs, New Jercy. 

15- Dennison Paul, E. & Dennison Gael, E. (2000). "Brain Gym Teachers 
edition revised". Ventura .California. USA. 1-3 

16- Keith, J. Hyat (2007): Brain Gym Building Stronger Brains or Wishful 
Thinking". Remedial and special education. 28 (2). 

17-  Paul, E. & Gael, E. (2000): Brain Gym teachers' edition revised. Ventura 
.California. USA. 

  )١ملحق (
  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                    

  برنامج التدريب الدماغي
  

 المحترم  ----------------------األستاذ الفاضل 
  ...... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

اثر استخدام برنامج مقترح بالتمرينات الحركية الموجهة للدماغ في "دراسة بعنوان  يروم الباحث
ولقـد تـم تعريـف التمرينـات     )" سنوات٧-٦(لدى أطفال المدرسة بعمر االستجابهتنمية سرعة 

مجموعة من اإلجراءات التي تتضمن تمرينات حركية وتنفسـية وتـدليك   ( الموجهة للدماغ بأنها
مراكز أو نقاط الطاقة بالجسم باإلضافة إلى شرب الماء وتعزيز الجسم بهدف تدفق الدم المؤكسد 
للدماغ وزيادة سرعة السياالت العصبية بين شقي الدماغ لكي يعمال معا بفعالية مما يـودي إلـى   

  ). تحسين األداء
  :تم تحديد المصطلحات المتعلقة بالبرنامج وهي كما يلي ولقد 

تمرينات يتم فيها اخذ شهيق عميق وزفير كامل أثناء أداء التمرينات :التمرينات التنفسية -
  .وهذه التمرينات تسهل عمل التنفس بعمق وزيادة كمية الهواء الداخلة إلى الرئتين

في الجسم يتم تدليكها بواسطة  هي مجموعة من النقاط موزعة:نقاط الطاقة في الجسم -
 .األصابع تعمل على زيادة تدفق الدم المشبع باألوكسجين إلى الدماغ

من وضع الوقوف تشبيك األصابع ضم الذراعين ) HOOK-UPS(تمرين عناق الجسم -
 .إلى الصدر
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المائلة تبدأ من األعلى إلى 8 تحريك الذراعين على شكل  (lazy8)تمرين الثمانية المائلة -
 .فل في الدائرة األولى ومن األسفل إلى األعلى في الدائرة الثانية مع التقاطعاألس

أي )تعـاكس (استخدام تمرينات حركيـة لإلطـراف بشـكل تقـاطع     :التمرينات العكسية -
  .ذراع يمين وقدم يسار وبالعكس

رجو الباحث منكم لما تتمتعون به من خبرة ودرايـة علميـة فـي هـذا المجـال فـي إبـداء        ي
والمعد بصيغته األولية بمـا ترونـه مناسـبا للبحـث مـن      البرنامج م حول صالحية مالحظاتك

  . حيث عدد الجلسات والتمرينات المعنية
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  المالحظات  التمرينات  الوقت  رقم الجلسة  األسبوع
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  د١٠  ١  االول

  تعريف الطالب بالبرنامج وأهدافه-
  تعريف الطالب بمواقع نقاط الطاقة بالجسم -
  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -

  الدرس األول

  د١٠  ٢  

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
      HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -
  تمرين عكسي -

  الدرس الثاني
  

  د١٠  ٣  الثاني

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
      HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -
  تمرين عكسي -
  تمرين الثمانية المائلة -

  الدرس الثالث
  

  د١٠  ٤  

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط أسفل األنف -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين الثمانية المائلة -
  تمرين عكسي -

  لليمين شهيق واليسار زفير تمرين تنفسي مع دوران الرأس 

  الدرس الرابع

  د١٠  ٥  الثالث

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين تدليك نقاط أسفل األنف -
      HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -
  تمرين عكسي -
  )الطعن الجانبي بالتبادل(تمرين أطالة-

  الدرس الخامس

  
  
  
  
  
  
  
  

  د١٠  ٦

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين تدليك نقاط أسفل األنف -
  تمرين تنفسي مع دوران الرأس لليمين   شهيق واليسار زفير - 
  تمرين عكسي -
  )الطعن الجانبي بالتبادل(تمرين أطالة-

  الدرس السادس

  د١٠  ٧  الرابع

  شرب الماء -
  دليك نقاط الصدرتمرين ت -
  تمرين تدليك نقاط خلف االذن -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين عكسي - 
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس السابع

  د١٠  ٨  

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين تدليك نقاط خلف األذن -
  الفمتمرين تدليك نقاط أسفل  -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين عكسي -
    تمرين الثمانية المائلة -

  الدرس الثامن

  د١٠  ٩  الخامس

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين تدليك نقاط خلف األذن -
  تمرين عكسي -
  تمرين الثمانية المائلة -
 HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس التاسع
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  د١٠  ١٠  

  شرب الماء -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين تدليك نقاط خلف األذن -
  تمرين تدليك نقاط أسفل الفم -
  تمرين الجلوس مع الرقود مع لمس القدم المعاكسة بكوع اليد -
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس العاشر
  

  د١٠  ١١  السادس

  شرب الماء -
  ن تدليك نقاط األذن العلويةتمري -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين عكسي -
  تمرين الثمانية المائلة -
 HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس الحادي عشر

  د١٠  ١٢  

  شرب الماء -
  )شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك نقاط األذن العلوية -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين عكسي -
  تمرين الذراعين خلف الرأس تقاطع -

  الدرس الثاني عشر

  د١٠  ١٣  السابع

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك جميع نقاط الجسم -
  تمرين عكسي -
  تمرين الثمانية المائلة -

  الدرس الثالث عشر

  
  
  

  د١٠  ١٤

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  ميع نقاط الجسمتمرين تدليك ج -
  تمرين عكسي -
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس الرابع عشر

  د١٠  ١٥  الثامن

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك جميع نقاط الجسم -
  تمرين عكسي -
  تمرين الثمانية المائلة -

  الدرس الخامس عشر

  
  
  
  

  د١٠  ١٦
  

  شرب الماء -
  )هيق وزفيرش(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك نقاط األذن العلوية -
  تمرين تدليك نقاط الصدر -
  تمرين الثمانية المائلة -
  تمرين اطالة من الوقوف للعضالت الفخذية -

  الدرس السادس عشر

  د١٠  ١٧  التاسع

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك جميع نقاط الجسم -
  تمرين عكسي -
  HOOK-UPS عناق الجسم   تمرين -

  الدرس السابع عشر

  
  د١٠  ١٨  

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك جميع نقاط الجسم -
  تمرين الثمانية المائلة -
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس الثامن عشر
  

  د١٠  ١٩  العاشر

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تدليك جميع نقاط الجسمتمرين  -
  تمرين الثمانية المائلة -
  تمرين عكسي -
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  الدرس التاسع عشر



 التربية الرياضية في العراق وأقسام الدوري الثامن عشر لكليات المؤتمر
 

١٤١ 
 

  

  د١٠  ٢٠  

  شرب الماء -
  ) شهيق وزفير(تمرين تنفسي  -
  تمرين تدليك جميع نقاط الجسم -
  تمرين الثمانية المائلة -
  تمرين عكسي -
  HOOK-UPS تمرين عناق الجسم   -

  درس العشرونال


