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فاعلية برنامج مقترح لتعليم المهارات الحركية االساسية لبعض مسابقات الميدان والمضمار 
  واثرة على التوافق النفسى االجتماعى لدى االطفال المعاقيين ذهنيا القابلين للتعلم

 محمد عبد العال  سحر مصطفي  

  مشكلة البحث واهميتة : 

ــارة االمم والمجتمعات بما تقدمة ــة  تقاس حضـ ، ولعل من ابزها  من رعاية واهتمام للفئات الخاصـ
ــلوا على حقوقهم   اتهم وادوارهم ومن حقهم ان يحصــ اـن ا فهم مواطنون لهم امـك اقيين ذهنـي ة المـع فـئ

   )38، 1998،  ليلي فرحات،  حسن ابراهيم(  .بقدر كاف  

هنيا للمعاقين ذ) أن النظرة  82، 2012  ،رضــــا عبد البديع( ،)25، 2013، مجدى عزيز(يذكر    

، ولم تعد ظهر إهتماماً بهم على نحو أو آخرفأصـــبحت المجتمعات ت  ،قد تغيرت فى اآلونه الحديثة

تهدالبـسيط   الخدمات المقدمة لهم تقتصـر على مجال الرعاية والتدريب ف تعليمهم ، بل أصـبحت تـس

افـعة ال ـن ة  وإـعدادهم ألعـم اعـي د النظرة اإلجتـم ا    تـجاههم، فلم تـع مركزه على جواـنب عجزهم وإنـم

   .     فر لهم من إمكاناتايتو  أصبحت تأخذ فى اإلعتبار ما 

القابلين  فئة  " إلى  "ذوى القدرات الخاصـــة كما يطلق عليهممصـــطلح "المعاقين ذهنيا"  أو  يشـــير 

ــبة (    نللتعلم ريبا من إصــابات اإلعاقات الذهنيه  %) تق85وتشــكل هذه الفئة الشــريحه األكبر بنس

ــعوـبات حركـية كثيرة ويرجع ذـلك إلى  69  -55وتتراوح درـجة ذـكائهم من ( ) وهم يـعانون من صــ

وهات الخلقية مية من حيث التـش مع  ،المعوقات الجـس ضـمور العضـالت باإلضـافه إلى    ،قصـور الـس

على نضـــجهم اإلنفعالى    ؤثريلديهم من ذكاء وبالتالى   تخدام ما ســـوء التغذيه الذى يعوقهم عن إســـ

  .كذلك التآزر العضلى والمهارات الحركية واإلتزان الجسمى    ،واإلجتماعى

    )32 ،1996،  عبد المطلب الغريطى(                                                                        

ــيرتو ــوياء  ن غيرعذهنيا اقل كفاية    ينل المعاقا طف) ان اال67  ،1999، ماجدة عبيد( ش هم من االس
، فيما يتصــل بالحركات وردود  من اكثر مظاهر النمو تطورا لديهمرغم انة يعد فى النمو الحركى  

  .  والتوازن الحركى    قيقة والمهارات الحركية المعقدةالفعل الد

  

الابراهيم  (  مناـكد ـكل   ــى  كـمال(  ،)14،  1996  ،كـم   ، الروســــان  ـفاروق (  ،)58  ،1999،  مرســ
ــور و  لديهان الطفل المعاق ذهنيا   )77  ،2010 ــمنةقصـ ــح فى  النمو الحركى وما يتضـ من   اضـ

الدقة والتوافق    ،التحكم  التى تتطلبزن وغيرها من المهارات الحركية   التوا  ،مهارات مثل المشــى
ــبى ــلى العص ــح فى االدراك فال يتمكن من ترتيب    ،العض ــعف واض ــور الى ض ويؤدى هذا القص

يرات فى بيئتة بالشـكل المالئم او حتى على تصـنيفها وتحليلها مما يجعلة غير مدرك لمفردات  المث
ــطرابات    همما  ينتج عن  دة فى بيئتة وكيفية التعامل معها عدي ــلوكية واالضــ ــاكل الســ بعض المشــ

  .  واالنسحابية  االنفعالية مثل السلبية والقلق والتوتر
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ــار ــموالى  )  Lefort،  2006،  11  ليفورت(  تاشــ  منـبدرـجة ملحوـظة    نان المـعاقين ذهنـيا يتســ
لذا هم بحاجة مـستمرة للتدريب والمـساندة والمتابعة والرعاية    ،القدرة على اداء الحركة بـشكل ـسليم

  المركزة  واالهتمام من قبل المتخصصين . 

اهمية الحركات االســاســية المرتبطة بالتحكم والســيطرة  الى  )  175  ،1999  ،اســامة راتب( يشــير
  على الطفل المعاق ذهنيا  هسـاعدملى  عاشـكال اخرى للحركة، فضـال  مع الربط  وتسـتخدم بغرض 

  معدل االنتقال والدقة  ،المسافة  ،تعلم طبيعة عالقة حركة االشياء بالمجال المكانى من حيث المسار

  

مهارة الحركية  الطفل المعاق ذهنيا اليسـتطيع اكتسـاب ال) ان  122  ،1994  ،اسـامة  راتب(ويذكر 
ــوياء، لذا   ــية   ينبغى التأكيد علىبدرجة عالية مثل االطفال االسـ ــاسـ ،  تعلم المهارات الحركية االسـ

القفز والتعلق فهى تعد حركات اـساـسية هامة وـضرورية لكى    ،الجرى  ،المـشى  ،كالوقوف الـصحيح
المهارات الحركية االرضـــية التى    جية مع محاولة تعليمةيســـتطيع الطفل التكيف مع البيئة الخار

ب ين النغمة العضـلية ايضـا بهدف اصـالح    هتناـس توى اللياقة البدنية لدية وتحـس وتعمل على رفع مـس
  القوام .

لذا تعد التربية البدنية احد المداخل الهامة والضــرورية التى تعمل على مســاعدة ذوى االحتياجات  
تحســين القدرات الحركية  عضــلى والعصــبى والنفســى ، بل ووتوافقهم ال  الخاصــة الســتعادة قوتهم

فاألنـشطة الرياـضية  ،   لقوامية من خالل البرامج المعدلةالحالة او  ،للجـسم والتوازن الحركى والدقة
ــه   ــاعدته فى اإلعتماد على نفس ــاعد المعاق على تحقيق النمو البدنى وإعادة تأهيلة ومس المعدله تس

بيئى .وهذا ما أكدتة العديد من الدراســـات على مدى أهمية األنشـــطة الرياضـــية  لتحقيق التكيف ال
ــــــو البدنــــــى وتحقيــــــق أقصــــى درجــــة مــــن    المعدلة فــــى مساعــــدة المعــــاق علــــى تحقيــــق النمــ

 ،)1  ،2013  ،مهند القباع(، )  17،  1992(احمد النحاس،  ،  )35  ،2005 . (محمود سالم،الفاعليــة
  ) 143 ،1997(يسر عبد الغنى،  

ــعـد عبـد الرحمن واخرون،    ،)124  ،2000،  ال ابراهيمع(  ذكر كـل منيـ ان   )65  ،2002(ســ
ين ذهنيا اذا ما تلقوا تدريبا جيدا يتناســــب مع قدراتهم وامكاناتهم المحدودة فان ذلك  االطفال المعاق

فاالنشــــطة الحركية  تعد من   واالجتماعية،ت والمهارات الحركية  يســــاعد على اكتســــاب الخبرا
ــرورـية لالطـفال بوـجة ـعام ـــطة الضــ عظيم وـبالغ االهمـية فى تنمـية المـهارات    من  لـها   لـما   االنشــ

  ن ذهنيا بشكل خاص .  المعاقيو بشكل عام  الحركية االساسية لدى االطفال

قيمتها وفوائدها االيجابية    لها   ان االنشـطة الحركية  )262، 2001  ،القرطبىعبد المطلب  ( كما اكد
ـــحاب والـطاـقة الـعدوانـية والتنفيس   على ـكل من  الجواـنب االنفـعالـية ـكالتخلص من العزـلة واالنســ

ــاب المعا و  ،نفعالىاال ق ذهنيا بعض المهارات التى تمكنه من اســــتغالل الجوانب الحركية كاكتســ
ســهم فى تحســن صــحته النفســية  الثقة بالنفس مما ي  واالندماج مع االخرين وتنمي لديه  وقت فراغه

    .المختلفةالبدنية كالمرونة والمهارات الحركية  و

، واصـبحت  نمو العمليات االدراكية الحركية  فبرامج تعلم المهارات الحركية االسـاسـية تسـاعد فى
ـــية نـظاـما  ــامال ومتـكامال يـخاـطب الطـفل ـعاـم  ـهذة البرامج من برامج التربـية الرـياضــ والطـفل    هشــ

  )  3 ،2002  ،فزارى عبد السالم  ( اصة.  فة خالمعاق ذهنيا بص

ـــناوىمحـمد  (  وـهذا ـما اـكدة  ان البرامج الـقائـمة على تنمـية المـهارات الحركـية  )  437 ،1997  ،الشــ
الكبرى والمهارات الحركية الدقيقة لالطفال المعاقيين ذهنيا تعد مطلبا اســاســيا يجب ان يســبق اى  
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ــم ـكالرقـبة ــمن ان تتم عملـية التعلم بنـجاح فى مختلف حرـكات واجزاء الجســ   ، س أالر  ،تعلم ليضــ
  الزحف والقفز .  ،التسلق   ،الجرى  ،الوثب  ،الجلوس  ،الوقوف  ،الدوران

) عن الســــامرانى المهارات  115-113  ،2009،  هشــــام الصــــاوى  ،هالة الجروانى(وتعرف 
أن يقوم  دون  رية التى يزاولها الفرد ويؤديها  الحركية األساسية بأنها "تلك الحركات الطبيعية الفط 

أشــــــكال ومشـــــتـقات  أنـها  كـما تعرف ـب  القفز والتعلق"  ،الجرى  ،المشـــــىأـحد بتعليـمه إـياـها مـثل "
لحركية التــــــــى ات ان الواجبموإكتسابها فى عديد  التى يمكن التدريب عليها  الحركات الطبيعية  

  ."رات الحركيةا فردات المهن ممأجل إكتساب حصيلة جيده ل من تشكل تحدياً لقدرات الطف

ــاعد الطفل على تنمية عالمه المكانى والزمانى وتنمى قدرته    ــية تس ــاس فالمهارات الحركية األس
  ، الصــــحية   ،الحركية  ،على التفكير الســــليم وتحقق له النمو الشــــامل المتزن من النواحى البدنية

     )32 ،2005،  خيرية السكرى واخرون( .اإلدراكية واإلنفعالية  

ــ   ـــ ـــ ــات هى : المهارات اإلنتقاليه (وتنقسم المهارات الحركية األساسية إلى ثالثة فئـ ـــ ــرىـ  ، جـ
  ، اـلدفع   ،اإلرتـعاش  ،مرجـحه ،ـمد  ،نتـقالـية (ثنىاإلغير والمـهارات    تزحلق)،  ،حـجل  ،وـثب،  مشـــــى
ــ ــــ ــربالضـ  ،ىم(الرة والتناول الدوران واإلهزاز، مهارات المعالج  ،دالـش   ، اطاإللتق  ،لالرك  ،ــــ

، (عفاف )17،  2006جمعة طة   ،)44، 2001، عبد الحميد شــــرف(   الم والمســــك).إلســــتا
  )5، 2013، حسن عبد السالم واخرون( ،) 90، 2011(حسن عبدة،  ،)93، 2008عثمان، 

  

ــنفها كل من   ــامة راتب(  ،)David،  1982 ،176 دافيد داليهيو(ويصــ -18،  1999  ،أســ
جرى،  ال  ،المشـــــىتشــــــمل (انـها  نتـقالـية  اإلمـهارات  ال) 18، 1999  ،عـبد الوـهاب النـجار( ،)20

الم، الركل، اإلـست  الرمي،(وتـشمل    مهارات المعالجة والتناول  ،الحجل والتـسلق) الوثب العمودى،
دحرـجة، الضـــــرب)،   ارات  اـل اـبتمـه ل (اإلتزان الـث اـبت والحركى وتشــــــم اإلتزان   ،اإلتزان الـث

     .)الحركى

أنة )  137،  2000  ،جمال الشــافعى  ،أمين الخولى)، (Block  1991،  152بلوك(من   كل أكد 

بإعتبارها حركات  الوثب    ،الجرى  ،المشـــى  ،الوقوف الصـــحيحمهارات  يجب اإلهتمام بتحســـين 
كما تـساهم فى تحـسين اللياقة البدنية   ،البيئة المحيطه بالطفل المعاق  معأـساـسية ـضرورية للتكيف  

إلى سـرعة تعلم المهارات الحركية وإكسـاب الطفل المعاق  واإلرتقاء بالنغمه العضـلية مما تؤدى  
  ه من إنحرافات قوامية.  لرض ـد يتعـــه فى تعديل ما قــقواماً سليما ومساعدت

      

ــبق   ــتخلص الباحثه مما س أن الطفل المعاق ذهنيا من أكثر األطفال إحتياجا لتطوير المهارات   تس
كذلك االرتقاء بالقدرات الحركية االسـاسـية    ،لقفزالوثب وا  ،الجرى  ،الحركية األسـاسـية كالمشـى

المهارات  وتعد  ،  مما يســـهم في تحســـن المســـتوى الرقمى لبعض مســـابقات الميدان والمضـــمار
الحركية األســاســية حجر األســاس لمســابقات الميدان والمضــمار لما تشــتمل علية من مســابقات  

تتاح لجميع   فمســابقات الميدان والمضــمار  ،والمشــىز  القف  ،الحجل  ،الوثب  ،تتأســس على الجرى
اإلعاقات على إختالف أنواعها حيث أصــــبح لها إهتمام بالغ وشــــعبية كبيرة بين الرياضــــيين  

  .  المعاقين
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ــح المرجعي     ــابق  الباحثه  إطالعو  من خالل المسـ ــات السـ المرتبطة  ة وعلى العديد من الدراسـ
ــم خليفة علىبموضوع الدراسة ال ــ التى توصلت نتائجها إلى ظهور   )2012( حالية كدراسة مري

ارى (الجرى ذى يرجع إلى درجـة النمو   متر) (رمى كره ألبعـد  /تطور فى اختـب ة) واـل ــاـف مســـ
ــد (رات التى مرت بها عينة الدراسة،  والمتغي ــ ــ ــد الحمي ــ ــى عب ــ ــات يحي ــ ) التى 2003دراسة آي

لحركـية المقترح على تنمـية الكـفاءة  ـمدى  الـتأثير اإليـجابى لبرـنامج التربـية ا  إلى  نـتائجـها   أشـــــارت
د  عـب  ،)2002(  دراســـــة ـماـجدة الســــــيد محمودالمـعاقين ذهنـيا الـقابلين للتعلم،    الحركـية لألطـفال

على ـمدى فـعالـية البرامج والـتدريـبات نـتائجـها    تأـكد  تي) ال2012الرحمن عـبد الـباســـــط ـمدنى (
ل المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم، الرياضــية وتأثيرها اإليجابى على مســتوى األداء الحركى لألطفا 

ــلت الباحثه الىاء على  تلك النتائج وبن ــتوى األداء المهارى أن التقدم وا توصــ ــن فى مســ  لتحســ
وإسـتخدام األسـاليب المتنوعة   ،البدنى للمعاقين ذهنيا يرجع إلى إسـتخدام التعليم المنظم والموجهو

ــى  محمد   )،2005وهذا ما أكدتة نتائج دراسة كل من محمود سالم (  ،ةمن التغذيه الفوري ـــ ـــ فتحـ
  )2010( حمد عبد الفتــاح مغــازىم)، 2005حاتـــم محمد ( )،2004سليمــان علـــى (

رق أياً من تلك الدراسات اسة المسحية التى قامت بها الباحثه وجدت أنه لم تتط وبناءا على الدر  
ل برنامج  وضع  األساسيةإلى  الحركية  المهارات  ذهنيا    تطوير  المعاقين  على للتالميذ  وتأثيره 

والتعرف على مدى تأثير البرنامج المقترح مسابقات الميدان والمضمار  المستوى الرقمى لبعض  
  علم .على التوافق النفسى االجتماعى لالطفال المعاقين ذهنيا القابلين للت

لتعليم المهارات   المقترحتهدف الدراسة الى التعرف على فاعلية البرنامج    ــ اهداف الدراسة :
  -على :  الحركية االساسية لبعض مسابقات الميدان والمضمار

 المهارات الحركية األساسية لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم. تطوير  -1
 ن ذهنيا القابلين للتعلم . لالطفال المعاقيالحركية االساسية    مستوى القدرات -2
دفع    -الوثب الطويل  -المستوى الرقمى لبعض مسابقات الميدان والمضمار (العدو -3

 القابلين للتعلم . الجله) لألطفال المعاقين ذهنيا 
  ن ذهنيا القابلين للتعلم . التوافق النفسى واالجتماعى لالطفال المعاقي مستوى -4

  :فروض الدراسة  ــ

  فى المهارات الحركية األساسية القبلى والبعدى    يندالله إحصائيه بين القياس  توجد فروق ذات -1
  لصالح القياس البعدى. الطفال المعاقيين ذهنيا القابلين للتعلملالدراسة)   قيد(

القدرات الحركية األساسية    القبلى والبعدى فى  ينتوجد فروق ذات دالله إحصائيه بين القياس -2
 لصالح القياس البعدى.  المعدلة لألطفال المعاقين ذهنياً القابلين للتعلم

القياس -3 بين  احصائيه  دالله  ذات  فروق  لبعض    ينتوجد  الرقمى  المستوى  فى  والبعدى  القبلى 
لصالح القياس    ن ذهنيا القابلين للتعلمالطفال المعاقيل  مسابقات الميدان والمضمار (قيد الدراسة) 

 .البعدى
التوافق النفسى واالجتماعى  في  القبلى والبعدى    نتوجد فروق ذات دالله احصائيه بين القياس -4

 .لصالح القياس البعدين ذهنيا القابلين للتعلم الطفال المعاقيل
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  : مصطلحات الدراسةــ  
  "Mentally handicappedالمعاقين ذهنيا "ــ  

ــنيف    يعرف هالتصــ ـــي دولى لألمراض النفســ  International (I.C.D-10)اإلحصـــــائى اـل
statistical classification of Diseases and Related problem ة ذهنـي ة اـل اـق . اإلـع

ــتوى الذكاء والمهارات اللغوية  بأنها  ــور في مسـ ــحوباً بقصـ   ، الحركية   ،عدم إكتمال العقل مصـ
ــلوك التكيفي عالمة بارزة لدى عتبراإلجتماعية وي  ،المعرفية ــور السـ ــابين باإلعاقة   قصـ المصـ

  ) اسماء53( ) 17؛1999عبد الوهاب النجار ( الذهنية    

  " Mentally handicapped who are th learning"  المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمــ 

إذا   مج دراســية أو برامج حركية تقدم لهأكثر فئات اإلعاقة الذهنيه قدرة على اســتيعاب اى مناه"
البيئة    ماالرشــاد والتوجيه المناســبين وتوافرت  له  واإذا وجد  م،تهاوإســتعداد  مقدراتهلكانت مالئمة  

  " درجه 70-55ما بين    همت ذكاءمعامالتتراوح و  ،على ذلك مالتى تعينه

  )1(  الدوليه  شبكة المعلومات                                                                            

  :  Basic motor skillsالمهارات الحركية االساسية ــ 

  ، نشـاطة الحركى والعضـلى فى الجلوس القدرات الجسـمية التى يسـتخدمها االنسـان فى    يقصـد بها 
ــى  ،الوقوف دي  ،الجرى  ،المشــ درات اـل دفع، وهى تختلف عن الـق ا  ـنالقفز واـل ـــه ة التى تقيســ اميكـي

     )321 ،1999مرسي كمال  د الميكانيكى (اختبارات االستعدا

  

  : ين ذهنيا القابلين للتعلملالطفال المعاقالمهارات الحركية األساسية ــ  

الرمى) واالكثر ارتباطا بمسـابقات   –الوثب   –الجرى   –الحجل   –كل من مهاره (المشـى تشـمل   
ـــمار ــة الـحالـية    المـيدان والمضــ دفع   –الوـثب الطوـيل من الثـبات   –متر 30ـعدو (وهي  قـيد اـلدراســ

  اجرائى)تعريف  ()  تالجله من الثبا 
  

  التوافق النفسى االجتماعى :-

،  قيق التوافق بينة وبين نفســة اواليناميكية يقوم بها الفرد بصــفة مســتمرة في محاوالتة لتحدعملية  
ـــمل ـكل ـما يحيط ـبالفرد من مؤثرات ـعدـيدة  ثم بيـنة وبين بيئـتة التى يعيش فيـها وتـلك البيـئة التى تشــ

ــول الى ـحاـلة من ويتحقق ـهذا التوافق ـبان يقوم   ة للوصــ ــلوـكة للمؤثرات المختلـف الفرد بتغيير ســ
  )15 ،2008  ،صالح حسن احمد الداهرى(   االستقرار النفسى والتكيف االجتماعى مع بيئتة .

  

  ) (تعريف اجرائى التوافق النفسى االجتماعى :ــ 

)  للتعلم (مجتمع البحث هنيا القابل  هو مجموع الدرجات التى يكن ان يحصــل عليها الطفل المعاق ذ
    .والتى تدل على مدى توافقة النفسى ببعدية الشخصى واالجتماعى
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  اجراءات الدراسة :  ــ 

  : منهج الدراسةــ     

القياسين   اجراءالواحده بالتصميم التجريبى ذو المجموعة    المنهج التجريبى بإستخدامتم استخدام    
 . الدراسةلمالءمته لطبيعة  البعدى القبلى 

:ــ مجاالت الدراسه         

المجال البشرى –أ   
           اإلسكندرية. محافظة  -تالميذ مدرسة الحياة للجميع لمتحدى اإلعاقة بالسيوف       

: المجال الزمنى -ب   

على التالميذ المعاقين ذهنياً   14/5/2015 الى 2015/ 12/2تم تنفيذ الدراسه فى الفتره من     

االسكندرية.  محافظة بمدرسة الحياة للجميع لمتحدى اإلعاقة بالسيوفالقابلين للتعلم    

  : المجال المكانى -جـ 

، وتم اختيارها لالسباب  اإلسكندريةمحافظة مدرسة الحياة للجميع لمتحدى اإلعاقة بالسيوف ب     

  التاليه : 

  المطلوب من العينة حتى يتسنى إجراء التجربة األساسية .  العددإمكانية توافر  -

و  - المدرسه  ادارة  في  موافقة  المسئولين  أبداه  الذي  الصادق  االتعاون  تطبيق  المدرسة  ثناء 

  .     البرنامج

  توافر األخصائي النفسي في المدرسة . -

  :  مجتمع الدراسهــ 

الحياة      مدرسة  بالسيوف    تالميذ  اإلعاقة  لمتحدى  سن  محافظة  للجميع  من  ) 9-6(االسكندرية 
وفقا لسجالت    ) درجة70  -  55بين (  ما   همنسب ذكاء   ه تتراوحتلميذ وتلميذ  )46سنوات وعددهم (

  المدرسه تم تقسيمهم الى : 
  
  عينة الدراسة اإلستطالعية :  -1

تالميذ مدرسة الحياة للجميع لمتحدى اإلعاقة    مجتمع الدراسه من   عشوائية من  بطريقه   همتم إختيار

  خارج عينة الدراسة األساسية بهدف :) تالميذ 6بالسيوف باالسكندرية وعددهم (

  إجراء المعامالت العلمية لإلختبارات البدنية والمهارية .  -

  البرنامج المقترح . تحديد الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحثة عند تنفيذ  -
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 عينة الدراسة األساسية : -2

اختيار       بالسيوف   بطريقه  ها تم  اإلعاقة  لمتحدى  للجميع  الحياة  مدرسة  تالميذ  من  عمدية 

تلميذا وتلميذه ممن تتوافر فيهم الشروط    )40) قوامها (2015/    2014باالسكندرية للعام الدراسي ( 

  التاليه : 

  .  البحث  قياساتإجراء   اثناء  نتظام فى الحضوراال -

  رح .  فى الحضور أثناء تنفيذ البرنامج  المقت نتظام اال -

  ـ موافقة ولي االمر اشتراك ابنه / ابنته في تطبيق البرنامج

) استبعاد  العينة3تم  من  تالميذ  المقترح    االساسيه  )  البرنامج  تنفيذ  في اثناء  االنتظام  عدم  بسبب 
سحب ملف إحدى التلميذات من قبل ولى االمر أثناء تنفيذ   - حضور القياسات ووحدات البرنامج  

  .وتلميذه ا) تلميذ37وبالتالي تصبح عينة الدراسه االساسيه ( البرنامج.

  تجانس أفراد العينة :   ــ
المتغيرات األتجانس  تم      البحث في  القدرات الحركية    ،)الوزن  –الطول    –ساسية (السن  عينة 

مستوى   ،)المعدلة لعناصر اللياقة البدينة  بطارية إختبارت القدرات الحركية األساسية(،  األساسية
المستوى   ،الرمى)  –الوثب    –الجرى   - الحجل  - ىالمش(  مهارى للمهارات الحركية األساسيةاألداء ال

تم إختيار  ،دفع الجله) –يل من الثبات الوثب الطو–متر 30عدو لكل من ( الرقمى واألداء المهارى 
تتشابهه مع طبيعة اداء المهارات  له فى األداء الحركى  ووالسهو   تلك المسابقات ألنها تتميز بالبساطة

األساسية تتال  ،الحركية  وإمكانيات  ءوأيضا  قدرات  مع  للتعلم   التالميذم  القابلين  ذهنيا    ، المعاقين 
  ) توضح ذلك  4، ()3، ()2، ()1والجداول أرقام (

  

) 1جدول (  
 

)43ن = (في المتغيرات األساسية قبل التجربة          الدراسةالدالالت اإلحصائية لعينة   
الدالالت اإلحصائية                              

 الوسيط الوسط الحسابي المتغيرات 
اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإللتواء 

 معامل التفلطح

.098 السن  08.0  20.9  560.  40.5 - 

58.111 الطول   03.081  435.  -810.  -640.  

59.30 الوزن  .0029  265.  290.  -231.  

) أن البيانات الخاصة بعينة البحث الكلية معتدلة وغير مشتتة وتتسم 1يتضح من جدول (        
، مما يؤكد )0.65إلى  0.81-بين (  اإللتواء ما   تمعامالقيم    تراوحبالتوزيع الطبيعى للعينة حيث  

  المتغيرات األساسية قبل إجراء التجربة. عينة البحث في  واعتداليه تجانس
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) 2جدول (  

 الدالالت اإلحصائية لعينة الدراسة في
)43( ن =    المعدلة لألطفال المعاقين القابلين للتعلم قبل التجربة   بطارية القدرات الحركية األساسية  

Basic motor ability test – revised (BMAT‐R) 

اإلحصائيةالدالالت   
القدرات الحركية االساسية 

الوسط 
 الحسابي

 الوسيط
اإلنحراف  
 المعياري

 معامل التفلطح معامل اإللتواء 

 التوافق بين العين واليد  
محاوالت10(اليد اليمنى)  

052.  3.00 61.5  -730.  -51.1  

 التوافق بين العين واليد  
محاوالت10(اليد اليسرى)  

52.0  95.1  41.1  290.  70.08  

)      التوافق بين العين والرجل (القدم اليمنى
محاوالت  5  

2.10 2.00 20.7  -280.  -380.  

 التوافق بين العين والرجل 
محاوالت 5(القدم اليسرى)   

061.  85.1  51.0  -590.  -520.  

.081 1.12 قوة الذراعين  (بالسنتيمرات)  0.43 -472.  25.2  

.6368  قدرةال  .0076  0.212  590.  -570.  

86.21 الرشاقه  5512.  72.4  -620.  -380.  

6.09 السرعة   .908  612.  461.  322.  

مرونةال  571.  451.  0.58 -720.  -170.  

عدد مرات الجلوس في   /قوة عضالت البطن  
ق)1(  

5.00 5.00 152.  261.  231.  

.242 التوازن الوقوف علي قدم واحده   15.2  071.  132.  0.82  

الخاصة  2يتضح من جدول ( البيانات  القدرات الحركية األساسيةب) أن  معتدلة وغير المعدلة    بطارية 
  0.28ـ(  بين    ما تراوحت  اإللتواء    تمعامال  تراوحت قيممشتتة وتتسم بالتوزيع الطبيعى للعينة حيث  

  المتغيرات البدنية قبل إجراء التجربة.  عينة البحث في مما يؤكد تجانس  )2.13إلى 

) 3جدول (  
)43قبل التجربة          ( ن =  الدالالت اإلحصائية لعينة الدراسة في المستوى الرقمى      

الدالالت اإلحصـائية                   

المســـــابقـــات 
 الوسيطالوسط الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإللتواء 

التفلطحمعامل   

متر 30عدو   610.0  759.  242.  531.  702.  

41.0 دفع الجله من الثبات  95.0  30.3  -740.  -0.54  

من الثبات  لالوثب الطوي  5.207  4560.  23.15  620.  -601.  

 

  في مسابقات المستوى الرقمي  ) أن البيانات الخاصة بعينة الدراسة الكلية3يتضح من جدول (   
-بين (  اإللتواء ما   تمعامال  تراوحت قيممعتدلة وغير مشتتة وتتسم بالتوزيع الطبيعى للعينة حيث  

  المستوى الرقمى قبل إجراء التجربة عينة البحث في مما يؤكد تجانس ) 1.53إلى  0.74
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) 4جدول (  
المهارى للمهارات الحركية االساسية ( قيد الدراسة)الدالالت اإلحصائية لعينة الدراسة في االداء   

)43قبل التجربة   ( ن =   
 

الدالالت االحصائية                  

المهارات الحركية 
 الوسيط الوسط الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 معامل التفلطح  معامل اإللتواء 

.453درجات) 7مهارة المشى (الدرجة الكلية   50.3  21.2  -40.7  -930.  

درجات) 3مهارة الحجل (الدرجة الكلية   1.00 1.00 30.6  60.0  50.0  

درجات) 7(الدرجة الكلية مهارة الجرى    752.  06.2  740.  330.  40.1  

.080  درجات)5الوثب (الدرجة الكلية مهارة   0.90 910.  80.2  -341.  

درجات) 6(الدرجة الكلية مهارة الرمى    751.  95.1  061.  660.  470.  

 

) أن البيانات الخاصة بعينة البحث الكلية معتدلة وغير مشتتة وتتسم بالتوزيع 4يتضح من جدول (
عينة  مما يؤكد تجانس    )0.66إلى  0.74-ين ( ب  اإللتواء ما   تمعامال  تراوحت قيم الطبيعى حيث  

  المتغيرات المهارية قبل إجراء التجربة. البحث في 

- المستخدمة في الدراسة :رابعاً : اإلختبارات واألدوات   

سه   االكثر  اإلختبارات  إستخدام  الدراسةتم  عينة  لطبيعة  ومناسبة  اتب   ولة  خالل  من  اع وذلك 
وإمكانية توفير األدوات الخاصة بها وسهولة حساب الدرجات لهذه   التعليمات المدونه لكل إختبار

    -االختبارت دون أدنى جهد ومن هذه اإلختبارات :

للتعلم   تابطارية إختبار -1 القابلين  المعاقين ذهنيا  المعدلة لألطفال    القدرات الحركية األساسية 
)Basic motor ability test – revised( BMAT-R   مرفق  )1 ( 

ذهنيا   -2 المعاقيـن  لألطفـال  األساسية  الحركية  القدرات  إختبارات  لبطارية  العلمية  المعامالت 
  ) 2مرفق ( القابلين للتعلم 

  
المهارات الحركيـة األساسيــةإستمارات   -3 أداء    – الجرى    –حجل  ال   –المشى  (  تقييم مستوى 

  (إعداد الباحثة)  )الرمــى –الوثــب 
ــ استطالع رأي الخبراء في المهارات الحركيه االساسيه المرتبطه بمسابقات الميدان والمضمار  

  )3مرفق (
بمسابقات الميدان   تدريبات المهارات الحركية االساسية المرتبطة  استطالع رأي الخبراء في ــ        

  ) 4مرفق ( والمضمار (قيد الدراسة)

مرفق    (قيد الدراسة) بصورتها النهائية   استمارة االداء المهارى للمهارات الحركية االساسيةــ        
)5 (  
الحجل   -  المشىالحركيـة األساسيــة (مستوى أداء المهارات  ستمارة تقييم  ال  ــ المعامالت العلميه   

    )6مرفق (الرمــى)  –الوثــب   –الجرى  –
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الخبراء والمحكمين بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  ــ اسماء ومجال تخصص الساده  
 ) 7مرفق ( "تخصص "مسابقات الميدان والمضمار 

 
الوثب الطويل من الثبات    - متر30عدو  (  قياس المستوى الرقمى لمسابقات الميدان والمضمار -4
 دفع جلة من الثبات)    –
  )8(مرفق   المعامالت العلمية للمستوى الرقمى لمسابقات الميدان والمضمار (قيد الدراسة)ــ   

 
  لألطفـال المعاقيـن ذهنيا القابلين للتعلم   البرنامج المقترح لتطوير المهارات الحركية االساسية -5

 )9(مرفق  (إعداد الباحثة)   فى صورة دروس

  ) 10مرفق ( . مقياس التوافق النفسي االجتماعي لالطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم6

االول المحور  ) عبارات  8محورين يشمل كل منهم (  ) عباره تندرج تحت 16(  يتكون المقياس من   
خاص بدور النشاط البدني الرياضي في تنمية التوافق الشخصي لالطفال المعاقين ذهنيا القابلين 

ي لالطفال  جتماعبدور النشاط البدني الرياضي في تنمية التوافق االالثاني خاص    المحور  للتعلم،
القابلين للتعلم  الذاتي لمحاور المقياس (.  المعاقين ذهنيا  ) 0.86،  0.84بلغ معامل صدق االتساق 

  ) 0.88وللمقياس ككل (

:  الدراسات االستطالعية –2  

:  الدراسة االستطالعية األولى  ــ     

للجميع لمتحدى االعاقة  ) من تالميذ مدرسة الحياة  10) معاق ذهنيا منهم (20على (  ها تم إجراء       
ين ذهنيا بالمدرسة الرياضية بنادى سموحة بنفس المرحلة السنية من المعاق) من  10(بالسيوف و

) للتعرف على مستوى القدرات المهارية والبدنية لديهم، حيث تم تطبيق بعض االختبارات  6-9(
  . ا فى مشكلة الدراسةلى نتائجه اوقد تم اإلشارة    المهارية والبدنية للمجموعتين وايجاد الفروق بينهم

  اإلستطالعية الثانية :   الدراسة ــ

) هدفت 2015/  2014في اإلسبوع الثانى من الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى (  تتم   
وقد إتضح للباحثة    ختبارات القدرات الحركية األساسية المعدلة للمعاقين ذهنياإإلى تطبيق بطارية  

هذه اإلختبارات تم حذفها    الدراسة) لتنفيذ بعضعدم قدرة األطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم (قيد  
وتم تعديل   ،) اختبار الخطوة10االختبار رقم (  ، ) سرعة ورشاقة الحركة8االختبار رقم (وهى  
كذلك    ،لمساحة المتوفره بالمدرسةا  ليتناسب معمتر)  30متر تم تعديله الى    50) (عدو 6رقم (  اختبار

ترح لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرنامج في  تطبيق بعض وحدات البرنامج التعليمي المق
  وذلك من خالل :    .صورته النهائية

  لوحدات التعليمية في البرنامج التعليمي المقترح. اتحديد أهداف   ��

  تحديد محتوى الوحدات التعليمية في البرنامج التعليمي المقترح.  ��

  التعرف على وضوح المادة التعليمية.  ��
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تحديد أساليب القياس والتقييم وأساليب التغذية الراجعة والتعزيز المناسبة للمعاقين ذهنيا القابلين   ��
  للتعلم.  

التأكد من سهولة وسالمة تشغيل جهاز الالب توب ومناسبته للتالميذ المعاقين ذهنيا القابلين   ��
 للتعلم.  

 نتائج الدراسة  :

 صياغة األهداف العامة للوحدات التعليمية .   -1

  صياغة األهداف االجرائية لدروس التربية الرياضية .   -2

  – العدو    –الحجل  -لمسابقات الميدان والمضمار (المشى   تحديد المهارات الحركية االساسية -3
 الوثب). 

 بناء وحدات البرنامج وتصميم انماط الدروس (البسيطة والمركبة).   -4

 ت واالجهزة المعينة الالزمة لتنفيذ البرنامج التعليمى المقترح . تحديد االدوا -5

 وضع الخطة الزمنية المناسبة لتنفيذ الدروس بالبرنامج التعليمى المقترح .  -6
الجرى    –الحجل    –المشى  ويم للمهارات الحركية االساسية (تحديد اساليب القياس والتق   -   8
 الرمى)  -الوثب –

 القياسات القبلية :   - 3

وت اإلستطالعية  الدراسة  تطبيق  القبلية    تطبيق م  األساسية  القياسات  الحركية  القدرات  إلختبارات 
والمستوى الرقمى والمهارى لمسابقات الميدان والمضمار (قيد الدراسة) لالطفال المعاقين المعدلة  

 2014الدراسي (  ذهنيا القابلين للتعلم في األسبوعين األول والثانى من الفصل الدراسى االثانى للعام 
  ) على العينة األساسية.  2015 /
  تطبيق وتنفيذ البرنامج :  -4

 الخطة الزمنية العامة للبرنامج المقترح :  - أ
  - االجراءات التنظيمية العداد وتنفيذ خطة الدراسه :

  التوزيع الزمنى لتطوير المهارات الحركية االساسية  - 
 

  ) 2015 /2014( الدراسي ـــى للعام الفترة الدراسية :   الفصل الدراسى الثانـ   -      
  )5جدول (

  المقترح  لبرنامجلالتوزيع الزمنى 
  

 الدراسة اإلستطالعية/ القياسات القبيلية لعينة الدراسة   األسبوع األول والثانى 

"الدراسة األساسية " لعينة الدراسة / القياسات البينية تطبيق البرنامج    األسبوع الثالث : األسبوع العاشر

  القياسات البعدية لعينة الدراسة  األسبوع الحادى عشر والثانى عشر 

 أسبوع  12 ـــــى لاإلجما
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  ) 6جدول (
  التوزيع الزمنى للدراسة األساسية

 مدة الدراسة األساسية
المهارات  6( وتطوير  تعليم  زمن  وهو  الحركيه أسابيع) 

  االساسية المرتبطه بمسابقات الميدان والمضمار

  ) اسبوعيا 2وحدات  وتشتمل الوحده  على درسين ( 6 عدد الوحدات فى البرنامج

  عدد الدروس التعليميــة والتطبيقية 
) اسبوعيا  2) دروس فى الشهر، درسين (8درس بواقع ( 12

  احداهما تعليمى واالخر تطبيقى

  ق) لكل درس30(  زمن كل درس 

  
  ) 7جدول (

  التوزيع الزمنى للتطبيق العملى للدروس "التعليميه"

 اإلجمالــى  الجزء الختامى  الجزء الرئيسى  االعداد البدنى الجزء التمهيدى

ق 5 ق 10  ق  12  ق  3  ق 30   
  

  
  ) 8جدول (

  التوزيع الزمنى للتطبيق العملى للدروس "التطبيقية"
 اإلجمالــى الجزء الختامى الرئيسىالجزء الجزء التمهيدى

ق 5 ق 30ق 5ق20   

) بدءاَ من 9-6ة (تم تنفيذ البرنامج المقترح على التالميذ المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم للمرحلة السني 
الثالث (  االسبوع  الدراسي  العام  في  الثاني  الدراسي  الفصل  من  العاشر  األسبوع  / 2014وحتى 

  ) ق .30زمن الدرس () درس أسبوعيا 2) بواقع (2015
  

  

  :القياسات البينية  -6

اخذ   الدراسةاقياسات  تم  (قيد  للمسابقات  الرقمى  والمستوى  االساسية  الحركية  لعينة لمهارات   (
بعد (نهاية    الدراسة  الدراسى  للعام  االساسية  العينة  تطبيق  فترة  ) 2015/  2014الشهراالول من 

) 9وجدول (  ) ق فى المرة الواحده.60استغرق اسبوعا واحدا بواقع مرتين والزمن المستغرق (
  تعليميه بالبرنامج المقترح. والوحدات ومحتوى كل وحده  يوضح عدد الدروس

  )9جدول (
  تعليميه بالبرنامج المقترح. كل وحده ومحتوى والوحدات عدد الدروس  

  

عدد  
  الدروس 

  

عدد  
 الوحدات

  الوحدة األولى 

  مهارة المشى 

  الوحدة الثانية

  مهارة الحجل

  الوحدة الثالثة 

  مهارة الجرى 

  الوحدة الرابعة 

  مهارة الوثب 

  الوحدة الخامسه 

  مهارة الرمى 

  الوحدة السادسة 

المهارات الحركية  
  االساسية 

  المدة   المهارة   المدة  المهارة   المدة   المهارة   المدة   المهارة   المدة   المهارة   المدة   المهارة 

12 
  درس 

6 
  وحدات

تعليم 
مهارة  
  المشي

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  

تعليم 
مهارة  
  الحجل

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  

تعليم 
مهارة  
  الجرى 

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  

تعليم 
مهارة  
  الوثب 

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  

تعليم 
مهارة  
  الرمى

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  

  

تطبيق  
المهارات 

  ككل

  

 اسبوع

 درسين 

)2(  
  تطبيق 
مهارة  
  المشى

تطبيق  
مهارة  
  الحجل

  تطبيق   
مهارة  
  الجرى 

تطبيق  
مهارة  
  الوثب 

تطبيق  
مهارة  
  الرمى
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 القياسات البعدية : -6
البرنامج المقترح تم إجراء القياسات البعدية إلختبارات القدرات الحركية  بعد اإلنتهاء من تطبيق  

الحادى قيد الدراسة في األسبوعين    هنيا والمهارات الحركية األساسيةاألساسية المعدلة للمعاقين ذ
 علي عينة الدارسة .    2015/ 2014دراسى الثانى للعام من الفصل ال عشر والثانى عشر

:  المعالجات اإلحصائية -7  
 ً   اإلحصائية التالية : المعالجات ماإستخد تم  لمعالجة النتائج إحصائيا

الوسط الحسابى         – 1 االنحرف المعيارى   - 2  الوسيط  – 3 المتوسط الحسابى  -4

الصدق الذاتى    - 7  نسب التحسن - 8 معامل االلتواء   -6 معامل التفلطح           - 5

اقل فرق    LSD– 9         2إيتا مربع   -10    
 معنوي

  
  عرض ومناقشة النتائج

  

  -: للتحقق من صحة الفرض االول والذى ينص على أوال :   
  

القدرات الحركية  توجد فروق ذات دالله احصائيه بين القياس القبلى والبعدى لدى عينة الدراسة فى    

) للتعلم  القابلين  ذهنياً  المعاقين  لألطفال  المعدلة   ) Basic motor ability test األساسية 

BMAT-R  .لصالح القياس البعدى  

  ) 12( ،)11(  ،)10جداول (ال   ها ة البيانات احصائيا ويوضحمعالج تم 

  )  10جــدول (
البعدى) لدى عينة الدراسة في   –البينى  –التوصيف االحصائى وتحليل التباين للقياسات المتكررة (القبلى 

  القدرات الحركية األساسية بطارية اختبارات 

 القياس  القياسات   
 المعالجات اإلحصائية  

  قيمة (ف)    ±ع   سَ 
  المعنوية  

"Sig  "  
حجم 

  ) 2التأثير(ايتا 

القدرات 
الحركية 
  األساسية 

التوافق بين العين واليد  
 محاوالت10(اليد اليمنى)

 1.58 2.40  القبلى

  1.90  3.40  البينى   0.79  0.00  *33.47

  1.65  4.50  البعدى

التوافق بين العين واليد  
(اليد  

 محاوالت10اليسرى)

 1.15 2.00  القبلى

  1.51  2.60  البينى   0.79  0.00  *34.75

  1.17  4.60  البعدى

بين العين التوافق 
 )والرجل (القدم اليمنى

  محاوالت5

 0.74 2.10  القبلى

  0.84  2.40  البينى   0.57  0.00  *12.06

  0.67  3.00  البعدى
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التوافق بين العين 
  والرجل (القدم اليسرى)

 محاوالت  5

 1.06 1.70 القبلى

  1.14  1.80  البينى   0.61  0.00  *13.88

  0.67  2.70  البعدى

قوة الذراعين   
 (بالسنتيمرات)

 0.43 1.12 القبلى

 0.44 1.26 البينى   0.64  0.00  *15.86

 0.44 1.51 البعدى

 قدرة

 23.29 68.89 القبلى

 22.75 71.11 البينى   0.74  0.00  *22.20

 21.94 85.00 البعدى

 الرشاقه

 2.38 13.09 القبلى

 2.96 10.96 البينى  0.9  0.00  *86.55

 2.01 7.27 البعدى

 

 
  السرعة 

 

 2.16 10.02 القبلى
44.23* 
 

0.00  
 

0.83  
  

 1.62 8.49  البينى 

 0.50 5.55  البعدى  

 مرونة

 1.57 1.45 القبلى

 2.19 1.85  البينى   0.51  0.00  *9.29

 1.41 3.00  البعدى

تحمل عضالت البطن  
تحسب عدد مرات 

 ق)1الجلوس في ( 

 2.40 5.00 القبلى

 2.21 6.30  البينى   0.71  0.00  *22.02

  2.55  7.40  البعدى

التوازن الوقوف علي قدم  
 واحده 

 1.61 2.11 القبلى
2.67 

 

0.10 

 

0.23 

 
 1.24 2.23 البينى

 1.42 2.62 البعدى

  3.63داخل القياسات =  0.05قيمة ف الجدولية عند مستوى 

  - البينى -) وجود فروق دالة احصــائيا داخل القياســات المتكررة (القبلى10يتضــح من جدول رقم (

البعدى) فى المتغيرات البدنية  لدى عينة البحث حيث تراوحت قيمة  (ف) المحسـوبة داخل القياسـات  

وهى اعلى من قيـمة (ف) الـجدولـية عـند   )86.55إلى   9.29(البـعدى) ما بين    -البينى-المتكررة (القبلى

يتضـح عدم وجود فروق دالة احصـائيا داخل القياسـات    كما )  3.63( =0.05لقياسـات  مسـتوى داخل ا
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وهى أقل   2.67المتكررة فى متغير التوازن الوقوف علي قدم واحده حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة  

  من قيمة (ف) الجدولية.

ــح من جدول ( ى أكبر من وه  )0.91إلى   0.51() تراوحت ما بين 2حجم التأثير(ايتا  ) أن قيم10يتضـ

مـما ـيدل على أن حجم الـتأثير للبرـنامج على المتغيرات الـبدنـية ـكان قوـيا ومرتفـعاً فيـما ـعدا متغير  0.50

  . 0.50وهى أقل من  0.23) 2(ايتا   التوازن الوقوف علي قدم واحده حيث بلغت قيمة حجم التأثير

  ) 11جدول (

بطارية اختبارات لبعدى)  –بينى  –بين متوسطات القياسات المتكررة (قبلى ) LSDقيمة أقل فرق معنوى (
  لعينة الدراسة   القدرات الحركية األساسية

 القياسات  المتكررة  القياسات 
  الفرق بين  

  المتوسطين 

مستوى 
  الداللة

  الداللة

القدرات  
الحركية 
 األساسية

عضالت البطن  تحمل 
 تحسب عدد مرات 

 ق)1الجلوس في (

 

 القياس القبلى
ً  0.00 * 1.300- القياس البينى     دال احصائيا

ً  0.00 * 2.400-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
ً  0.00 *1.300 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.03 * 1.100-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 *2.400 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.03 *1.100 القياس البينى      دال احصائيا

قوة الذراعين  
 (بالسنتيمرات)

 القياس القبلى
ً  0.00 * 0.145- القياس البينى     دال احصائيا

ً  0.00 * 0.395-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
ً  0.00 *145. القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.02 * 250.-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 *0.395 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.02 *0.250 القياس البينى      دال احصائيا

 مرونة

 

 القياس القبلى
  دالغير  0.27 0.40- القياس البينى  

ً  0.00 * 1.550-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
  غير دال  0.27 0.40 القياس القبلى

ً  0.04 * 1.150-  القياس البعدى   دال احصائيا

ً  0.00 * 1.550 القياس القبلى القياس البعدى    دال احصائيا
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ً  0.04 * 1.150  القياس البينى       دال احصائيا

تابع : 
القدرات  
الحركية 
 األساسية

 قدرة

 القياس القبلى
  غير دال  0.22 2.22- القياس البينى 

ً  0.00 * 16.111-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
  غير دال  0.22 2.22  القياس القبلى

ً  0.00 * 13.889-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 * 16.111  القبلىالقياس    دال احصائيا

ً  0.00 * 13.889  القياس البينى     دال احصائيا

 الرشاقه

 

 القياس القبلى
ً  0.00 * 2.127 القياس البينى    دال احصائيا

ً  0.00 * 5.817  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
ً  0.00 *2.127-  القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 3.690  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 *5.817-  القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 *3.690-  القياس البينى     دال احصائيا
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  ) 11تابع جدول (

بطارية اختبارات لبعدى)  –بينى  –بين متوسطات القياسات المتكررة (قبلى ) LSDقيمة أقل فرق معنوى (
  لعينة الدراسة   القدرات الحركية األساسية

 القياسات  المتكررة القياسات 
  الفرق بين 

  المتوسطين
  الداللة مستوى الداللة

  تابع

القدرات  
الحركية 
 األساسية

 السرعة 

 القياس القبلى
ً  0.00 * 1.530 القياس البينى    دال احصائيا

ً  0.00 * 4.467  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى  
ً  0.00 * 1.530- القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 2.937  القياس البعدى   دال احصائيا

القياس البعدى  
ً  0.00 * 4.467- القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 2.937-  القياس البينى     دال احصائيا

التوافق بين العين واليد  
  (اليد اليمنى) 

 محاوالت 10

 

 القياس القبلى
ً  0.00 * 1.000- القياس البينى    دال احصائيا

ً  0.00 * 2.100-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى  
ً  0.00 * 1.000 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 1.100-  القياس البعدى   دال احصائيا

القياس البعدى  
ً  0.00 * 2.100 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 1.100  القياس البينى     دال احصائيا

التوافق بين العين واليد  
  (اليد اليسرى)

 محاوالت 10

 القياس القبلى
  غير دال  0.11 0.60- القياس البينى 

ً  0.00 * 2.600-  البعدىالقياس    دال احصائيا

 القياس البينى  
  غير دال  0.11 0.60 القياس القبلى

ً  0.00 * 2.000-  القياس البعدى   دال احصائيا

القياس البعدى  
ً  0.00 * 2.600 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 2.000  القياس البينى     دال احصائيا

التوافق بين العين 
 والرجل ( القدم اليمنى )

 محاوالت5

 

 القياس القبلى

  غير دال  0.19 0.30- القياس البينى 

ً  0.00 * 0.900-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى  
  غير دال  0.19 0.30 القياس القبلى

ً  0.01 * 0.600-  القياس البعدى   دال احصائيا

ً  0.00 * 0.900 القبلىالقياس القياس البعدى     دال احصائيا
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البعدى)    -البينى-(القبلىللقياسات المتكررة     )LSD( ) الخاص بإختبار أقل فرق معنوي  11يتضح من جدول رقم (   

لعينة البحث تفوق القياس البعدي والبيني علي القياس القبلي وكذلك تفوق القياس البعدي   للقدرات الحركية االساسية
  .  جابي للمتغير التجريبي مما يؤكد علي التأثير اإلي. 0.05علي القياس البيني وبمستوي داللة أقل من 

  )12جدول (
القدرات الحركية لبطارية اختبارات بعدى)  –بينى  –التحسن بين متوسطات القياسات المتكررة (قبلى  نسب

  لعينة الدراسة   األساسية

ً  0.01 * 0.600  القياس البينى     دال احصائيا

التوافق بين العين 
 والرجل (القدم اليسرى) 

 محاوالت5

 القياس القبلى
  غير دال  0.34 0.10- القياس البينى 

ً  0.00 * 1.000-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى  
  غير دال  0.34 0.10 القبلىالقياس 

ً  0.00 * 0.900-  القياس البعدى   دال احصائيا

القياس البعدى  
ً  0.00 * 1.000 القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 0.900  القياس البينى     دال احصائيا

 التوازن الوقوف علي قدم واحده 

 القياس القبلى
  غير دال   0.66  0.12-  القياس البينى 

  غير دال   0.11  0.50-  القياس البعدى

 القياس البينى  
  غير دال   0.66  0.12  القياس القبلى

ً   0.00  * 0.388-  القياس البعدى   دال احصائيا

القياس البعدى  
  غير دال   0.11  0.50  القياس القبلى

ً   0.00  * 0.388  القياس البينى     دال احصائيا
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الدالالت االحصائية 

  

 القياسات 

  القياسات
  المتوسط

  الحسابى

  %نسب التحسن

القياس البعدى البينى القياس القياس القبلى

القدرات  
الحركية 
 األساسية

عضالت  تحمل 
البطن  تحسب عدد  
مرات الجلوس في 

 ق)1(

 %48.00 %26.00  5.00 القياس القبلى

 %17.46     6.30 القياس البينى  

        7.40 القياس البعدى

قوة الذراعين  
 (بالسنتيمرات)

 %35.43 %13.00  1.12 القياس القبلى

 %19.84     1.26 القياس البينى  

        1.51 القياس البعدى

 مرونة

 % 106.90 %27.59  1.45 القياس القبلى

 %62.16     1.85 القياس البينى  

        3.00 القياس البعدى

 قدرة 

 %23.39 % 3.23  68.89 القياس القبلى

 %19.53     71.11 القياس البينى  

        85.00 البعدىالقياس 

 الرشاقه 

 %44.45 %16.25  13.09 القياس القبلى

 %33.67     10.96 القياس البينى  

        7.27 القياس البعدى

 السرعة

 %44.58 %15.27  10.02 القياس القبلى

 %34.59     8.49 القياس البينى  

        5.55 القياس البعدى

التوافق بين العين
واليد (اليد 

محاوال10اليمنى)
 ت

 %87.50 %41.67  2.40 القياس القبلى

 %32.35     3.40 القياس البينى  

        4.50 القياس البعدى
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التوافق بين العين
واليد (اليد 

محاو10اليسرى)
 الت

 % 130.00 %30.00  2.00 القياس القبلى

 %76.92     2.60 القياس البينى  

        4.60 البعدىالقياس 

التوافق بين العين 
والرجل (القدم  

  )اليمنى

 محاوالت5

 %42.86 %14.29  2.10 القياس القبلى

 %25.00     2.40 القياس البينى  

        3.00 القياس البعدى

القدرات  
الحركية 
 األساسية

التوافق بين العين 
والرجل (القدم  

  اليسرى) 

 محاوالت5

  %58.82  %5.88   1.70  القياس القبلى

  %50.00       1.80  القياس البينى  

           2.70  القياس البعدى

التوازن الوقوف 
 علي قدم واحده 

  %23.82  %5.45   2.11  القياس القبلى

  %17.42       2.23  القياس البينى  

           2.62  القياس البعدى

  

من   (يتضح  القياس  )12جدول  بين  فروق  الحركية    ، البينى  ، القبلي  اتوجود  القدرات  في  البعدي 
للمع المعدلة  البعدي  األساسية  القياس  لصالح  ذهنيا  (عند  اقين  داللة  إختبارات  0.05مستوى  في   (

 5محاوالت), التوافق بين العين والرجل ركل كرة القدم    5التوافق بين العين واليد (رمى كرة طبية  
ع ذ د مسافة بالمتر). ومرونة ثنى الجة طبية رمى الكرة ألبعمحاوالت، قدرة الذراعين مسافة رمى كر 

العمودي سم،   الوثب  بالسم) ومسافة  العريض  الوثب  الرجلين (مسافة  وقوف (سم) قدرة عضالت 
متعرج الجري  العدو    رشاقة  واحده  30(ث) زمن  قدم  الوقوف على  (توازن  التوازن  ) حيث  متر 

) مابين  التحسن  نسبة  إلى  19.53تراوحت  عناصر    %).  %130,00  تنمية  ألهمية  ذلك  ويرجع 
مهارتهم  وتقدير  التالميذ  منها بصحة  مايرتبط  ذهنيا وخاصة  للمعاقين  األساسية  الحركية  القدرات 

في يعزز مشاركتهم  بما  بممارسة    البدنية  المرتبطة  اإليجابية  اإلتجاهات  تنمية  مع  البدنية  األنشطة 
أن القدرات الحركية تسهم إسهاماً    )2010ره عادل نصيف وآخرون (األنشطة الرياضية، وهذا ما أق

جميع المهارات الحركية وتختلف أهميتها طبقا لنوع المهارة والمسابقة وفى سياق    مميزاً في ممارسة
الدراسة الحالية لتحقيقه  فمن المفيد التأكيد على أهمية تحديد نوعيه الصفة البدنية    الهدف التي تسعى

يبني عليه   الذي  الرئيسي  المكون  الحركية األساسية  القدرات  تنميتها وتعد  التي يتطلب  الضرورية 
عاق  المكونات الالزمة للوصول إلى أعلى المستويات وهذه القدرات الحركية يحتاج تنميتها الطفل الم

  ذهنيا من اجل إعداده لتعلم المهارات واألنشطة الرياضية. 

(  ويؤكد         الزهيرى (2010عادل نصيف واخرون  إبراهيم  أنه يجب اإل2002) عن  هتمام  ) 
برامج لتنمية المهارات الحركية للوصول بهم إلى أقصى ما تسمح بهم بأساليب التربية الخاصة و

  إمكانياتهم لتساعدهم على التكيف مع البيئة التى يعيشون يها.قدراتهم وفى حدود 
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اإلهتمام  مع  المناسبة  واإلمكانات  المكان  توفير  المقترح  البرنامج  تنفيذ  عند  الباحثة  راعت  وقد 
بعوامل األمن حرصا على التالميذ وأن تتم الممارسة في حدود قدراتهم وإتاحة الفرصة لكل تلميذ 

دراته البدنية وتوفير أدوات ملونة وألوان جذابة تتناسب في الحجم والوزن مع بأداء التمرين وفقا لق
التعزيزات اإليجابية إيذاء األداء   قدرة التالميذ مما يكسبهم الشعور بالسعادة والنجاح عن طريق 
الحركي الجيد  وسماع التعليمات وتنمية اإلستجابة للعمل وبذل الجهد وزيادة دافعية األداء وإثارة 

 ،)2009هللا سعيد (  عبدمن    راسة كل حماس، وهذا ما أكدته المراجع العلمية والدراسات السابقة كدال
) محروس  (  ،)2002أمل  احمد  سيد  (  ، )2001حسنى  الغنى  عبد  محمد   ،)2001يسر  صالح 

الذين أقروا أن البرامج الحركية لها تأثير إيجابى على    )1994أمنه الشبكشى (  ،)1998عيسوى (
  تحسين القدرات البدنية لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم .  

ــار       ــا أش ــع م ــائج م ــذه النت ــق ه ــا تتف ــهت كم ــن الي ــل م ــة ك ــائج دراس ــرة  نت ــن النواص حس
ليلـــــى  ،حلمـــى ابـــراهيم ،)2005لخـــالق (عصـــام عبـــد ا ،)2007فتحـــى إبـــراهيم ( ،)2010(

فريـــدة ابـــراهيم عثمـــان  ،أحمـــد عبـــد الـــرحمن، )1997عطيـــات خطـــاب ( ،)1998السيــــد (
بــأن التمرينــات البدنيــة تســهم فــى رفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة وذلــك بتنميــة وتطــوير  )1994(

ـــق  ــذا يتفـ ــدرة وه ـــة والق ــل والمرونـ ـــوة والتحم ــة كالقـ ـــدرات البدين ـــم القــ ــا أشــار أهــ ـــع م مـ
ــه ــة إليـ ــائج دراسـ ـــل نتـ ــت كــ ــن كوليـ ــرز  ،)Colette )2005مـ  ،) Grenier )2005جرينيـ
ــل  )Idol )2006إدول  ــكل أفضـ ــورون بشـ ــتعلم يتطـ ــابلين للـ ــا القـ ــاقين ذهنيـ ــال المعـ أن األطفـ

فـــى المجـــاالت اإلجتماعيـــة واألكاديميـــة والحركيـــة عنـــدما يـــتم اإلهتمـــام بـــالبرامج التربويـــة 
   نية الخاصه بهموالحركية والمه

ــفه   ــه بالمعاقيين ذهنيا وبصـ لذا ترى الباحثة أنه يجب اإلهتمام والتركيز عند تنفيذ البرامج الخاصـ
خاـصة برامج التربية الرياـضية أن تتأـسس على  أربعة محاور هما تعديل الـسلوك الحركى وتنمية  

فل حتى تزداد ثقته  المهارات الحركية االســاســية والتدريب الحركى و تشــجيع وتعزيز ســلوك الط 
جدول  بنفســه ويشــعر بقدرته على العمل. وتؤكد النتائج التى تم التوصــل اليها والتى يشــير اليها  

 وبذلك تم تحقيق صحة الفرض االول )12(

  

  ) 1شكل  (
  للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة القدرات الحركية األساسية
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  )1شكل  (:  تابع
  للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة األساسيةالقدرات الحركية  
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  ) 2تابع شكل (
 القدرات الحركية االساسية  للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة 

 

  

  ) 2تابع شكل (

  جموعة التجريبية قبل وبعد التجرب للم القدرات الحركية األساسية
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  -: ينص علىثانيا : للتحقق من صحة الفرض الثانى والذى 
  

فى المهارات   القبلى والبعدى لدى عينة الدراسة  ينتوجد فروق ذات دالله احصائيه بين القياس     
  .لصالح القياس البعدىقيدالدراسة)  ( الحركية االساسية

  
للتحقق من صحة الفرض لثاني تم ايجاد الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في المهارات الحركيه  

  )13جدول رقم ( ه ويوضح االساسيه (قيد البحث) ونسب التحسن

  )  13جدول (

الدالالت اإلحصائية الخاصة المهارات الحركية االساسية  ونسبة التحسن للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة    

  ) 10ن = (

 الدالالت اإلحصائية                  

 المتغيرات  

 القياس البعدى  القياس القبلى
الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة (ت)
 نسب

التحسن 
 ±ع  سَ  ±ع  سَ  ±ع  سَ  %

ة  
سي

سا
اال

ة 
كي

حر
 ال

ت
را

ها
لم

ا
 

مهارة المشى (الدرجة 
 درجات) 7الكلية 

3.30 1.25 6.00 0.67 2.70 1.16 7.36 * 81.82% 

مهارة الحجل (الدرجة 
 درجات) 3الكلية 

1.00 0.67 2.20 0.84 1.20 0.52 9.80 * 120 % 

(الدرجة  مهارة الجرى
 درجات) 7الكلية 

2.80 0.63 5.30 0.82 2.50 0.71 11.18 * 89.29% 

(الدرجة  مهارة الوثب
 درجات) 5الكلية 

0.90 0.88 2.46 1.07 1.56 0.48 17.68 * 
173.33

% 

(الدرجة  مهارة الرمى
 درجات) 6الكلية 

1.80 1.14 3.50 1.18 1.70 0.67 12.65 * 94.44% 

  ) 2.26= ( 0.05مستوى * معنوي عند      

من   (يتضح  (13جدول  البيانى  والشكل  اإلحصائية  3)  بالدالالت  الخاص  الحركية  الخا)  بالمهارات  صة 
التحسن للمجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة :  وجود فروق ذات داللة    ونسبقيد الدراسة)  االساسية (

وهى   )17.68إلى    7.36() ، حيث تراوحت قيمة ( ت ) المحسوبة ما بين  0.05إحصائية في عند مستوى (
% 81.82(  وتراوحت نسب التحسن ما بين  ،)2.26(  ) =0.05أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى  ( 

  لصالح القياس البعدى فى المهارات الحركية االساسية للمجموعة التجريبية .   )173.33% -

محمد بدوى    ،)2006صبحى طه  (جمعة  كل من    هنتائج على ما توصلت إليه نتائج دراس حيث تتفق تلك ال 
التى أثبتت أن البرامج الرياضية    )1993محمد مرسال حمد (  ،)2004محمد فتحى سليمان (  ،)2005هالل (

أو البدنية التى تتأسس على المهارات الحركية األساسية تؤثر إيجابيا فى المهارات الحركية األساسية لدى  
ما ذكرة    األطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم كما أنها تنمى الكفاءة الحركية لدى هذه الفئة وهذا ما يتفق مع

إبراهيم ( المعاقين    )1999محمد  تعتبر هامة لالطفال  الحركية االساسية  المهارات  عن "كاترين لى" أن 
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ذهنيا حيث يمكن من خاللها تعلم التوازن والسيطرة واكتساب المرونه ويتطور التناسق بين العقل والعين  
  والعضالت فيكتسب الطفل ثقته بذاته والشعور باالنجاز.

الحر والمهارات  االنشطة  أن  الباحثة  ترقية  ترى  البدينة وكذلك  القدرات  من  بكل  اإلرتقاء  فى  تساهم  كية 
المهارات الحركية  األساسية ليست فقط لألسوياء بل أيضا وعلى وجهه الخصوص لألطفال المعاقين ذهنيا  

نتائج    القابلين تشن شيهوى   ،)Yang jin jin  )1997يانج جن جن  كل من  دراسة  للتعلم وهذا ما أكدته 
Chen, Shihui  )1997لذان أكدا أن ممارسة األنشطة الرياضية والبرامج الحركية لالطفال المعاقين  ) ا

كما أن تلك النتائج التى توصلت  ذهنيا القابلين للتعلم تزيد من تحسن كفاءتهم الحركية والمهارات األساسية ،
بأن ممارسة النشاط الحركى    )2005أحمد ابــو الليل (  ،من طه على   ها الباحثة تتفق مع ماذكره كــل إلي

للمعاقين على أسس علمية تساعد على تقدم وتحسن حالتهم البدنية والنفسية وبالتالى تزداد فرص تكيفهم مع 
أفراد المجتمع وعلى العكس تماما فإن عدم الممارسة تؤدى بالضرورة إلى تناقص القدرة الجسمية وتدهور 

  لحيوية.  وظائف األجهزة ا

كل سيتوليف    ويضيف  (  chenشن  ،  sutive 1996من     Robinsonروبينسون    ،)2001وأخرون 
ممارسة    )2011( خالل  من  البدنية  قدرتهم  نحسن  أن  يمكننا  للتعلم  والقابلين  ذهنيا  المعاقين  األطفال  أن 

ت الحركيـــة األساسية  البرامج الرياضية الحركية المنتظمة ، والتى تساهــم أيضــا فــى تطـــور المهارا
بما توفره من خبرات حركية وإدراكية ممـــا يمنحهـــم القـــدرة علـــى أداء المهـــارات واألنشطـــة بسهوله  

  )  2005رية السكرى واّخــرون (خينتائج دراسة  مـــن تلقـــاء أنفسهـم وهذا ما أشارت إليه  

) فى دراسته أن هناك  Gill, SimoneV;Hung,Ya-Ching    )2014كما أقر جيل سيم ون وهانج ياشن  
عالقة وطيدة بين التخطيط الحركى فى المهام العملية لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم حيث أنها تؤثر  

  . ممارسة األنشطة الحركية الفعالهبشكل إيجابى على تطوير المهارات الحركية األساسية أثناء 

ليقينن    ،)Karlsson,M.K  )2014وكارلسن    Ericsson,Iمن اريكسن    كل راسة  دكما توصلت نتائج     
(   Reimer, A.Mريمر  ،)Livonen,K.S  )2013  واّخرون التربية    )2011واخرون  حصص  أن 

الرياضية وتدريب المهارات الحركية المعدله لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم تعد وسيلة ممكنة لتحسين  
  ية لديهم . المهارات الحرك

الحجل    -يرجع هذا التحسن إلي أن تصميم البرنامج المقترح والذى إهتم بتعليم المهارات األساسية (المشي  و
الدفع) تكمن أهميته في تنمية العضالت الدقيقة نظراً لحاجة األطفال المعاقين ذهنيا إلى    -الوثب    -العدو   -

التى أستخدمت البرامج    أكدته العديد من نتائج الدراسات  المنظمة وهذا ما هذه العضالت إلتمام عملية التعليم  
الرياضية بهدف اإلرتقاء بالمهارات الحركية األساسية لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم ومنها دراسة  

ريزو  ،)2004(  .Faison-Hodge, J. & Porretta D. Lفايسون وبوروتا    ، )2013الباسط عباس (عبد  
والذين أثبتوا أن ممارسة المهارات الحركية    )2002ماجدة محمود (  ،)Rizzo et al.   )2003آخرون  و

األساسية المرتبطه بمهارات األنشطة الرياضية مهمة جدا لتعلم الحركات األخرى المعقدة كما أنها تؤدى  
اعدة في تعديل أي إنحرافات  إلى زيادة اللياقة البدنية وتحسين النغمة العضلية بهدف إكساب قوام سليم والمس

  قوامية. 

كما أن هناك العديد من الدراسات أقرت مدى أهمية ممارسة المهارات الحركية األساسية لألنشطة الرياضية  
ل القابلين  ذهنيا  المعاقين  إبراهيملالطفال  مواهب  دراسة  منها  (  ، لتعلم  أثبتت    )1995نعمة مصطفى  التى 

  للبرامج والتدريبات الرياضية على مستوى أداء األطفال المعاقين ذهنيا .  نتائجها التأثير اإليجابي والفعال
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وبناءا على النتائج التى سبق اإلشاره إليها والتى توصلت إليها تلك الدراسات المرتبطه إهتمت الباحثة بعدة  
إعتبارات عند تنفيذ البرنامج التعليمي للمعاقين ذهنيا وأهمها توفير بيئة تعليميه تستثير إهتمامهم وأن يتم 

صغيرة في األداء وإتاحة  لهم الفرصه بالتطبيق  تعليمهم المهارات قيد الدراسة تدريجيا على شكل إنجازات  
العملى لتلك المهارات الحركية األساسية من خالل الدروس التطبيقية بغرض اإلعادة والتثبيت واإلتقان لما  

وإستخدام التلقين اللفظي والجسدي    وتوجيه التالميذ نحو أهداف محددةتم تعليمه من مهارات حركية اساسية  
المهارات تعليم  الفورية وهذا ما    في  الراجعة التصحيحية  بالتغذية  التالميذ  الدراسة واالهتمام وتزويد  قيد 

اليها   توصلت  التى  النتائج  (دراسنتائج  أثبتته  فرج  رانيا  و2010ة  والتى  )  الحالية  الدراسة  نتائج  أثبتته 
  ) وبذلك يتحقق صحة الفرض الثانى . 13يوضحها جدول (

  )3شكل (

  ةجموعة التجريبية قبل وبعد التجرب(المتغيرات المهارية) للم لمهارات الحركية االساسية ا

  

  -: لتحقق من صحة الفرض الثالث والذى ينص علىاثالثا :   

توجد فروق ذات دالله احصائيه بين القياس القبلى والبعدى عينة الدراسة فى المستوى الرقمى      
  .والمضمار (قيد الدراسة) لصالح القياس البعدىلبعض مسابقات الميدان 

  
  ) 16( ،)15( ،)14جداول (الالبيانات احصائيا ويوضح ذلك   معالجةتم حيث  

  

  

  

  )  14جدول (
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البعدى) لدى عينة البحث في  –البينى  –التوصيف االحصائى وتحليل التباين للقياسات المتكررة (القبلى 
  المستوى الرقمى  

 القياس القياسات   
وحدة  
 القياس

 المعالجات اإلحصائية  

  قيمة (ف)    ±ع   سَ 
  المعنوية  

"Sig  "  
حجم 

  ) 2التأثير(ايتا 

المستوى 
 ى  الرقم

 متر  30عدو 

 القبلى

 

10.02 2.16 
44.23 * 

 

0.00 

 

0.83 

 
 1.62 8.49 البينى

 0.50 5.55 البعدى

مسافه دفع 
 الجله

 القبلى

 

1.06 0.39 
17.92 * 

 

0.00 

 

0.69 

 
 0.36 1.15 البينى

 0.37 1.52 البعدى

مسافه الوثب  
 الطويل 

 القبلى

 

72.22 39.06 
9.33 * 

 

0.00 

 

0.54 

 
 39.76 98.33 البينى

 27.73 98.33 البعدى

  3.63داخل القياسات =  0.05مستوى ف الجدولية عند  قيمة

البعدى) فى   -بينىال-) وجود فروق دالة احصائيا داخل القياسات المتكررة (القبلى14يتضح من جدول (
 -   9.33(ف) المحسوبة داخل القياسات ما بين (  المستوى الرقمى لدى عينة البحث حيث تراوحت قيم

   ).3.63( =0.05) وهى اعلى من قيمة (ف) الجدولية عند مستوى 44.23

) وهى أكبر من 0.83  -  0.54) تراوحت ما بين (2(ايتا   حجم التأثير  ) أن قيم14يتضح من جدول (كما  
  مما يدل على أن حجم التأثير للبرنامج على المستوى الرقمى  كان قويا ومرتفعاً. 0.50

  )15جدول (
بعدى)  –بينى   –(قبلى    بين متوسطات القياسات المتكررة  0.05عند مستوى   )LSDقيمة أقل فرق معنوى (

  لعينة الدراسة للمستوى الرقمى  

 القياسات  المتكررة  القياسات 
  الفرق بين  

  المتوسطين 

مستوى 
  الداللة

  الداللة

المستوى 
 الرقمى  

 متر 30عدو 

 

 القياس القبلى
ً  0.00 * 1.530 القياس البينى    دال احصائيا

ً  0.00 * 4.467  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
ً  0.00 * -1.530- القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 2.937  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 * -4.467- القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * -2.937-  القياس البينى     دال احصائيا

 القياس القبلى مسافه دفع الجله
  غير دال  0.19 0.09- القياس البينى 

ً دال  0.00 * -467. -  القياس البعدى   احصائيا
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دول ( ــح من ـج ل فرق معنوي  15يتضــ ار أـق إختـب اصـــــة ـب اســـــات المتكررة     )LSD() الـخ   للقـي
ــتوى الرقمى  البعدى) ل  -البينى-(القبلى لعينة البحث تفوق القياس البعدي والبيني علي القياس  لمســ

ــتوي دالـلة أـقل من   .مـما يؤـكد   0.05القبلي وـكذـلك تفوق القـياس البـعدي علي القـياس البيني وبمســ
  علي التأثير اإليجابي للمتغير التجريبي  

  
  ) 16جدول (
  لعينة الدراسة . ى الرقمى  للمستو بعدى)  –بينى  –نسبة التحسن بين متوسطات القياسات المتكررة (قبلى 

 القياس البينى 
  غير دال  0.19 0.09 القياس القبلى

ً  0.00 * -372. -  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البعدى 
ً  0.00 * 467. القياس القبلى   دال احصائيا

ً  0.00 * 372.  القياس البينى     دال احصائيا

 مسافه الوثب الطويل

 القياس القبلى
ً  0.00 * -26.111- القياس البينى    دال احصائيا

ً  0.01 * -26.111-  القياس البعدى   دال احصائيا

 القياس البينى 
ً  0.00 * 26.111 القياس القبلى   دال احصائيا

  غير دال  1.00 0.00  القياس البعدى

 القياس البعدى 
ً  0.01 * 26.111 القياس القبلى   دال احصائيا

  غير دال  1.00 0.00  القياس البينى  



29 
 

الدالالت االحصائية 

  

 القياسات 

  القياسات
  المتوسط

  الحسابى

  %نسب التحسن

القياس البعدىالقياس البينى القياس القبلى

المستوى 
 الرقمى  

 متر 30عدو 

 %44.58 %15.27  10.02 القياس القبلى

 %34.59     8.49 القياس البينى  

        5.55 البعدىالقياس 

مسافه دفع  
 الجله

 %44.21 %8.95  1.06 القياس القبلى

 %32.37     1.15 القياس البينى  

        1.52 القياس البعدى

مسافه الوثب 
 الطويل 

 %36.15 %36.15  72.22 القياس القبلى

 %0.00     98.33 القياس البينى  

        98.33 القياس البعدى

  

 – بينى    –) الخاص نسبة التحسن بين متوسطات القياسات المتكررة (قبلى  16جدول (يتضح من  
كذلك تفوق    ،بعدي والبيني علي القياس القبليتفوق القياس ال  بعدى) للمستوى الرقمى لعينة البحث 

  . القياس البعدىمما يؤكد وجود نسب تحسن لصالح القياس البعدي علي القياس البيني 

األطفال المعاقين ذهنيا  وى الرقمى ألفراد عينة الدراسة (تشيرالنتائج السابقة إلى مدى تحسن المست    
حيث بلغت نـسبة التحـسن    الوثب الطويل) -دفع الجله    -متر30من مـسابقة (عدو ين للتعلم) فى كلالقابل

  44.58بين (  اس البعدى تراوحت النسـبة ما ) أما القي15.27متر للقياس البينى الى (30لمسـابقة عدو 
ــن للقياس البينى الى ()32.37إلى   ــبة التحس ــابقة دفع الجله بلغت نس ) والقياس البعدى  8.95، أما مس

ت نسـبة التحسـن لمسـابقة الوثب  ، وقد بلغ%)32.37% إلى    44.21تراوحت نسـب التحسـن ما بين (
)  وترجع الباحثة هذا التحـسن فى المـستوى الرقمى  36.15الطويل لكال القياـسين البينى والبعدى الى (

ــتوى  ــاهم فى االرتـقاء بمســ ــابـقات إلى ـمدى ـفاعلـية البرـنامج التعليمى المقترح واـلذى ســ لـهذه المســ
  ) 16هذا ما اكدتة نتائج الجداول (المهارات الحركية االساسية لدى افراد عينة الدراسة و

البرامج   أن)  2015سـحر مصـطفى محمد (، تشـير نتائج دراسـة كل من صـديقة محمد شـكرىو   
ــابـقات المـيدان   الـقائـمة على تنمـية ـكل ـــطة الحركـية فى مســ من اللـياـقة الـبدنـية والمـهارات واالنشــ

       والمضمار تعمل على االرتقاء بالمستوى الرقمى

  )2000ان الـسيد عبد الفتاح (حن  ،)2012( زة ـسمير ـشلبىعزي كل من  دراـسة نتائج  توـصلت كما    
ى اهمية الحركات االساسية  الى ضرورة وضع البرامج التعليمية التى تساعد على نشر الوعى بمد



30 
 

لما لها من تأثير ايجابى على تحســن مســتوى االداء فى مســابقات الميدان والمضــمار لالطفال من 
  ).9-6سن (

ــوبينا اوكيف       ــة س ــرورة اتقان   )Siobena O'keeffe   ( )1999وأكدت نتائج دراس على ض
المستوى الرقمى لمسابقات الرمى، كما  مهارة الرمى كمهارة حركية أساسية لما لها من تأثير على 

أن هناك عالقة بين التفوق    )2003رون (ــــــوأخ justen O'connerاوضحت جوستين اوكونير
) وتحسـن مسـتوى االداء فى المهارات  ان والمضـمار (خاصـة مسـابقات الرمىفى مسـابقات الميد

  الحركية االساسية.  

إن إكتســــاب وتطوير المهارات    )1998المنعم هريدى (عبد   ،من ســــعد الشــــرنوبى  يذكر كلو   
ــابقات   ــية ذات أهمية فى تكوين الخبرة المرتبطة باألنشــطة الرياضــية  وتعد مس ــاس الحركية األس
ــية الطبيعية   ــاس ــطة الرياضــية التى  تتأســس على الحركات األس الميدان والمضــمار إحدى األنش

، حيث أن من الحركات األسـاسـية الطبيعيةها  لإلنسـان كالمشـى، والجرى، والوثب والرمى وغير
ــاراً، أى أن بطبيعتة يمارس   ــياء يمينا ويس ــتد عوده يبدأ بالجرى والقفز ورمى األش الطفل حين يش
رياضــات المشــى والجرى والقفز وعلى ذلك فإن الرياضــات األولى التى يمارســها اإلنســان هى  

  ض الثالثصحة الفر وهذه النتيجه تؤكدمسابقات الميدان والمضمار.  

  

  ) 4شكل (

  بعدي)  –بيني  –قياسات الثالث (قبلي متر لل 30لمستوى الرقمى لعدو لمتوسط الحسابي لا
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  ) 5شكل (

  بعدي)  –بيني  –قياسات الثالث (قبلي  لللمستوى الرقمى لمسابقة دفع الجلة لمتوسط الحسابي لا

 

  )  6شكل (

  بعدي)  –بيني  –قياسات الثالث (قبلي  لل من الثبات  الطويللمستوى الرقمى لمسابقة الوثب لمتوسط الحسابي لا

  

  الفرض الرابع : 

القياس بين  احصائيه  دالله  ذات  فروق  والبعدى    نيتوجد  واالجتماعى  في  القبلى  النفسى  التوافق 
 .لصالح القياس البعديلالطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم 

التوافق النفسـى  في  القبلى والبعدى   ينالقياسـللتحقق من صـحة الفرض الرابع تم ايجاد الفروق بين 
  )17ويوضحه جدول (  واالجتماعى لالطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم

  ) 17جدول (

التوافق النفسى واالجتماعى لالطفال  في القبلى والبعدى  ينالقياسالفروق ونسب التحسن بين 
  المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم 
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الدالالت االحصائية 

  القياسات  
  القياسات

  المتوسط

  الحسابى

  %نسب التحسن

 القياس البعدى القياس البينى   القياس القبلى

 التوافق النفسي 

 %72.71 %33.86  11.25 القياس القبلى

 %29.02    15.06 القياس البينى  

      19.43 القياس البعدى

التوافق االجتماعي 

 %81.16 %44.87  10.14 القياس القبلى

 %25.05    14.69 القياس البينى  

      18.37 القياس البعدى

  

  

  )  7شكل (

  بعدي)   –بيني  –قياسات الثالث (قبلي لل واالجتماعي النفسيلمتوسط الحسابي للتوافق  ا

) جدول  من  ()  17يتضح  البياني  والخاص  )  7والشكل  متوسطات    نسببالفروق  بين  التحسن 
لعينة البحث تفوق القياس  للتوافق النفسي واالجتماعي  بعدى)    –بينى    –القياسات المتكررة (قبلى  

القبلي وكذلك تفوق القياس البعدي علي القياس البيني مما يؤكد علي  البعدي والبيني علي القياس  
  . وجود نسب تحسن لصالح القياس البعدى

البرنامج المقترح وما تضـمنه من انشـطة حركية مختلفة ادى الى وترجع الباحثه هذه النتيجه الى  
االنشــــــطة المختلـفة  تتميز طبيـعة ـهذة    حـيثين ذهنـيا الـقابلين للتعلم  رفع معنوـيات االطـفال المـعاق
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ــمنها البرنامج المقترح ــية المختلفة التى يتض ــاهم  ،الرياض من تقليل العزلة التى يعانى  كما انة س
ا  اق ذهنـي ل المـع ا الطـف اـعل   منـه ة التـف اعى لبعض االنشــــــطة التى تحتم علـي من خالل االداء الجـم

ال  والم دة ـكل من دانـي ا اـك ذا ـم ة، وـه ل المســـــئولـي ة وتحـم ة مع زمالـئ ــارـك ام ،  )(Danialشـــ  ولـي

)William(،  ة المعلوـمات اـلدولـيهشـــــبـك  ائج   )1990الخولى (، امين  محـمد الحـماحمى (2) ونـت

ــة عابد درار ( ــة ا)  2016دراسـ ــبان ممارسـ ــية يسـ ــطة الرياضـ هم فى تنمية لمعاق ذهنيا لالنشـ
كما يمنحهم الـسعادة   ،الـشخـصية واالحـساس بالمـسؤلية وتنمية الجرأة والتحكم فى النفس والتعاون

 )https://www.facebook.com/Sports)2  والمرح والبهجة .

 :  اإلستخالصاتــ 

   -: اإلستخالصات التالية من خالل نتائج هذا البحث توصلت الباحثة إلى
  

  

االساسية    تحسن -1 الحركية  للمهارات  والبعدى  البينى  القياس  الميدان  نتائج  بمسابقات  المرتبطة 
  اإليجابي للبرنامج المقترح .  مما يدل على التأثير اضحو بشكل والمضمار 
   

المقترح   -2 البرنامج  تأثير  قويا  حجم  كان  البدنية  المتغيرات  على  للتعلم  القابلين  ذهنيا  للمعاقين 
درة المعاقين  الوقوف علي قدم واحده مما يدل على ضعف ق   ،ومرتفعا فيما عدا متغير التوازن

 ذهنيا على االتزان 
القياس البينى والبعدى للمتغيرات البدنية على القياس القبلى ممايؤكد على التأثير اإليجابى   تفوق  -3

 للمتغير التجريبى والذى يتمثل فى  البرنامج المقترح . 
    يدل على فاعلية البرنامج المقترح تحسن المستوى الرقمى للمسابقات قيد الدراسة مما -4
ال أدت   -5 ذهنيا  المعاقين  التالميذ  األساسية  ممارسة  الحركية  والمهارات  للتمرينات  للتعلم  قابلين 

  بأدوات وبدون أدوات على أسس علمية سليمة الى تحسن فى القدرات البدنية لديهم. 
  
  : التوصيات ــ 

كليات   �� قبل خريجى  من  للتعلم  القابلين  ذهنيا  المعاقين  التالميذ  على  المقترح  البرنامج  تطبيق 
 التربية الرياضية. 

القائمين بتخطيط برامج المدارس الفكرية بوضع برامج لتنمية القدرات البدنيه لما لها  إهتمام   ��
 من تأثير إيجابى فى تحسين المهارات الحركية األساسية. 

األخرى   �� األساسية  الحركية  المهارات  وتقييم  فلقياس  ذهنيا  بالمعاقين  خاصة  إختبارات  بناء 
  وكذلك القدرات البدنيه. 

ا القابلين للتعلم فى العديد من األلعاب داخل المؤسسات اإلجتماعية  مثل  إشراك المعاقين ذهني ��
  األندية ومراكز الشباب. 

تنظيم دورات تنمية مهنية لمعلمى التربية الرياضية لذوى اإلحتياجات الخاصة ولمعلمى التربية   -  5
 من خالل وزارة التربية والتعليم. الرياضية للدمج 

تحسين المهارات الحركية األساسية األخرى لفئة المعاقين ذهنيا  إجراء دراسات علمية تستوجب   -6
  القابلين للتعلم. 
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35 
 

  حسـن عــبد السالم،  نجالء
  )2013فتحي (

ــأة المعارف،   : منظومة التربية الحركية نظريات وتطبيقات، منشـ
  االسكندرية.

 النـواصرة محمـد  حسـن 
)2010 (  

دنى)، دار   : ل الـب أهـي دـخل فى الـت اصـــــة (ـم اـجات الـخ ذوى االحتـي
  الجامعيين االسكندرية.  

  احمـــد سيـد  حسنــــى 
  ) 2001حسيـــــن (

أثر اســــتخدام برنامج مهارى خاص فى رياضــــة الجمباز على   :
ــفات البدنية للمتخلفين عقليا،   ــية والصــ تطوير المدركات الحســ

  التربية الرياضية للبنين، االسكندرية .نظريات وتطبيقات، كلية  

  ،ــد ابراهيم ــى محمــ ــ ــ ــ حلمــ
ليلــــــــــــــى الســيد فرحات 

)1998 (  

العربى،   : الفكر  للمعــاقين، دار  ــيــة والترويح  الريــا ضــ التربيــة 
  القاهره.

  ــد الفتاح ــد عبـ ــان السيـ حنـ
)2000(  

الحركات االسـاسـية (الطبيعية) لطفل المرحلة االولى من التعليم   :
)  9- 6السـاسـى كمدخل لمسـابقات الميدان والمضـمار من سـن (ا

ـــية للبـنات، ـجامـعة   ــنوات، بـحث ترقـيه، كلـية التربـية الرـياضــ ســ
  حلون، القاهرة.

  خيرية السكرى وأخـــــرون
)2005(  

المهارات الحركية االسـاسـية فى التربية البدنية لرياض االطفال   :
الوفاء لدنيا الطباعه  االســوياء وذوى االحتياجات الخاصــه، دار 

  والنشر، االسكندرية

 رانيا فــــرج أبو النصر أبو
  )2010الخضـر (

ــي علي تغير بعض المتغيرات   : اضــ امج ترويجي رـي أثير برـن ـت
النفـسية لدي المعاقين ذهنيا، رـسالة ماجـستير غير منـشورة، كلية  

  التربية الرياضية، جامعة أسيوط.

 ـــيد ــا عـبد الـبديع الســ رضــ
)2012 (  

ــوء بعض   : ــة فى ضــ الجودة فى تعليم ذوى االحتـياـجات الـخاصــ
  التجارب العربية والدولية، دار الجامعه الجديدة.

  ،سعــــــد الديــــــــــن الشرنوبى
ــدى   ـــ ــم هريـ ـــ ــدالمنعـ ـــ عبـ

)1998 (  

متوسطة،   : مسافات  (مضمار،  والمضمار  الميدان  مسابقات 
فنية،  اختراق ضاحية، دفع جلة، وثب عالى)، مكتبة االشعاع ال

  االسكندرية. 
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كلية   منشورة،  غير  ماجستير  للبنين،  رسالة  الرياضية  التربية 
  جامعة االسكندرية. 
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