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اإلعداديت مبدارس الصم منهاج كزة يد مقرتح لتالميذ املزحلت  

  جبمهىريت مصز العزبيت وضعاف السمع
                                                      حسين عبده على على*                                                                                        

 
 -المقذمة ومشكلة البحث :

تتطمب أن يكون التمميذ قادرا عمى تقبل أقصىى قىدر مىن  تعتبر التغيرات السريعة التي يمر بها المجتمع والتي    
التعمم الذي يتالءم مع قدراتى   ملممىا يىتالءم مىع عجىزإ أو إعاقتى  بكيىث يمكمى  ذلىك مىن أن يكىون م،يىدا و ىاعال   
و ىىى ءىىوء المعر ىىة العمميىىة التىىي تؤكىىد عمىىى أعميىىة الىىتعمم باعتبىىارإ مسىىخلة مهمىىة لكىىل التالميىىذ و اصىىة بالمسىىبة 

ذ غيىىىر العىىىاديين  ربمىىىا يكىىىون عىىىذا عىىىو المىىىد ل أو المىىىمهف الصىىىكيع ل،هىىىم وتىىىدريب ا ط،ىىىال غيىىىر العىىىاديين لتالميىىى
  .ليمكمهم من أن يصبكوا أعءاء مساعمين

التربيىىة عمىىي أمهىىا العمميىىات التىىي تهىىد  إلىىى مقىىل التىىراث اللقىىا ي مىىن  م(6991أنيي ر خوليي و    أمييينويعىىر      
د إجىىراء عمميىىات التعىىديل وا متقىىاء والم،اءىىمة بىىين متىىتمالت عىىذا التىىراث بمىىا الجبىىل القىىديم إلىىى الجيىىل الجديىىد بعىى

يىىالءم روح العصىىىر الجديىىد واتجاعاتىىى  الكءىىىارية  هىىي بىىىذلك تعتبىىىر عمميىىة إعىىىداد ال،ىىىرد لمكيىىاة وتطبيعىىى  وتمتىىى ت  
(21 :743. ) 

مما يسىتمزم  يهىا تغييىىر العصىر ،تىىرة تطىوير ت،رءىها طبيعىة ة اآلن بىة الرياءيىىم  ىي مجىال التربيىىيمىر التعميىو      
   التعميم يعتمد اآلن  ي المقىام ا ول عمىى الوظي،ىة الما عىة لمىا مىتعمم الدراسية وأعدا ها وأساليب تدريسها مماعجها
ن تتكول كقا ق العمم إلى ممارسة وسموك كياة وتكقق أمتطة التربية الرياءية غايتها عىن طريىق تكقىق أبمعمى 

الكديلىة  ومممىا با سىت دامات ،عالية مست دمة  ي ذلىك الوسىا ل العمميىة وأسىاليب التىدريس ا عدا  الكركية وا م
بطريقىىىة تتمتىىىى مىىىع كاجىىىىات  ابتكاريىىىة لموسىىىا ط وكي،يىىىة بمىىىاء البىىىىرامف التعميميىىىة ومواق،هىىىا الم تم،ىىىة وتصىىىىميمهاإل

تقىىان    كيىىث إن التطىىوير مىىا عىىو إ  عمميىىةا صىىها العقميىىة والم،سىىية والكركيىىةالمتعممىىين و ص تكسىىين وتجويىىد وان
ساسىي مىن التطىوير عىو تكسىين م رجىات العمميىة التعميميىة المتملمىة  ىي مواق  التعميمية   الهد  ا ا داء  ي ال

 (65:27ا داء المتقن . )

والتربيىىة الرياءىىية بصىى،تها لومىىا مىىن ألىىوان التربيىىة  ىىي تكقيىىق ا عىىدا  التربويىىة  هىىي كمقىىة  ىىي سمسىىمة مىىن       
 ( 12: 10مؤلرة الكبيرة التي تساعد عمى تكقيق الملل العميا لمدولة وتساعم  ي تكقيق رسالة المجتمع. )العوامل ال

وتعد اإلعاقة السمعية اكد أمواع اإلعاقات الكسىية وعىى مىن اإلعاقىات التىي تىؤدح إلىى كالىة مىن الىمقص أو      
معاق وبين ا سىت،ادة الكاممىة مىن ال بىرات القصور التي تؤلر عمى قدرات الت ص ا مر الذي يكول بين ال،رد ال

التعميمية والمهمية التي يسىتطيع ال،ىرد العىادي ا سىت،ادة ممهىا   كمىا تكىول بيمى  وبىين المما سىة المتكا  ىة مىع غيىرإ 
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عىىادة التىىدريب  مىىن ا  ىىراد العىىاديين  ىىي المجتمىىع لىىذا  هىىو  ىىي اتىىد الكاجىىة إلىىى مىىوع  ىىاص مىىن البىىرامف التربويىىة وان
  (27:8 21)ات  كتى يستطيع أن يعيش ويتكي  مع المجتمع . وتممية قدر 

إلىىى أن اإلعاقىىىة السىىمعية تكجىىب المعىىىاقين سىىمعيا عىىن المتىىىاركة  م(4002" خحمييد ع يييت "ر ييم " ويتىىير      
ا يجابيىىة وال،عالىىة مىىع مىىن كىىولهم  غالبىىا مىىا يكىىون تعىىاممهم مىىع اآل ىىرين يعتمىىد عمىىى طىىرق وأسىىاليب م تم،ىىة عىىن 

ين    هم   ة لديهم كاسة السمع قاصرة عن أدا ها وظي،تها لذلك يكتاجون إلىى تمميىة قىدراتهم عمىى ا ط،ال العادي
ا تصال باآل رين وا كتكىاك با تىياء الماديىة  ىي بي ىتهم   ومىن عىذا الممطمىق يعىد تعمىيمهم بتىكل يتماسىب و  ىة 

  (11:5)كي،هم مع العالم ال ارجي . اإلعاقة غاية  ي ا عمية  م  الوسيمة الر يسية التي تزيد لقا تهم وت

ومن  الل قيام الباكث با طالع عمى ممهاج التربية الرياءية بص،ة عامة وممهىاج كىرة اليىد بصى،ة  اصىة      
لتالميىىىذ مىىىدارس ا مىىىل لمصىىىم وءىىىعا  السىىىمع بالمركمىىىة اإلعداديىىىة وأجىىىراء بعىىىض المقىىىابالت مىىىع القىىىا مين عمىىىى 

لدولىىة تىىولى اعتمامىىا  اصىىا لهىىذة ال، ىىة مىىن دوح ا كتياجىىات ال اصىىة . كىىظ تعمىىيمهم أتءىىع امىى  بىىالرغم مىىن أن ا
الباكىىث مىىن  ىىالل المقىىابالت الت صىىية التىىي تمىىت مىىع معممىىي التربيىىة الرياءىىية امىى  يىىتم تىىدريس ممهىىاج التربيىىة 

 ةتطبيقيى الرياءية بالمركمة اإلعدادية ملل مدارس ا سوياء وبسؤالهم عن مقرر المركمة اإلعدادية ومكتواإ ومدح
وجىىد امىى  يىىتم تىىدريس بعىىض المهىىارات الرياءىىية مىىن المركمىىة اإلعداديىىة  لتسىىوياء طبقىىا لمتوجيهىىات ال،ميىىة وموجىى  

بمدارس ا مىل لمصىم  الص  ا ول ا عدادح لتالميذ يدكرة  إن الباكث يقترح بماء ممهاج  التربية الرياءية . لذا
 . وءعا  السمع بجمهورية مصر العربية

 حث :أهذاف الب

  -يهد  البكث إلى:   

بمدارس ا مل لمصم وءعا  السمع بجمهورية مصر  الص  ا ول ا عدادح لتالميذ يدكرة ممهاج إعداد       
 . العربية

 تساؤالت البحث:

 لممهاج المقترح ؟أعدا  اما  -
 لمممهاج المقترح ؟ ما المكتوح العممي المماسب -
 اج المقترح ؟ما أساليب التقويم المماسبة لمممه -

 المصطلحات المستخذمة في البحث:

  خومنهاج :
الممهاج عو جميع ال برات وا متطة التي تتيكها المؤسسة التعميمية ليمدمف  يها المتعممون تكت إترا  

: 1وتوجي  تمك المؤسسة بقصد مساعدة المتعممين عمىى الممىو وتعىديل السىموك تكقيقىا  عىدا  تربويىة مرسىومة  )
65   .) 
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 أد خت جمع خوبيانات:

 تحديد خومحا ر خورئيسية والستبيان: -6
بتكديىىد مكىىاور اسىىتمارة ا عىىدا  لمممهىىاج المقتىىرح  ىىي صىىورتها المبد يىىة وتىىم عرءىىها عمىىى  قىىام الباكىىث 

 .إلى مدح مماسبة المكاور وك،ايتها( بهد  الوصول 6(  براء مر ق )5السادة ال براء وعددعم )

 إعدخد عبارخت خالستبيان: -4
ءها عمى السادة ال براء وذلك (  لم عر 6وتم إعداد استمارة ا ستبيان  ي صورتها المبد ية مر ق )  

لمتخكد من صالكية استمارة ا ستبيان كخداة لجمع البيامات والتعر  عمى مدح مماسبة العبارات المقتركة بالمسبة 
لممكاور وكذ  أو تعديل العبارات غير المماسبة وأيءًا إءا ة أية عبارات أ رح مقتركة تكون غير مدرجة 

 با ستمارة.
 المسبة الم وية آلراء ال براء كول مماسبة العبارات المقتركة: ( يوءع2والجدول ) 

 (6جد ل  
 (9خوتكرخر  خونسبة خومئ ية آلرخء خولبرخء ف  عبارخت خستمارة خألهدخف ولمنهاج خومقترح  ن=

 خوتكرخر خألهدخف م خومحا ر
خونسبة 
 خومئ ية

 2 الهد  العام

،ة وتاريخ الكرة اليد دراسة المعار  والمعمومات المرتبطة بطبيعة و مس
كخكد ا متطة التربوية وتهي ة التالميذ لتقبل وممارسة الكرة اليد 
ومهاراتها ا ساسية واكتساب عادات صكية سميمة وا سس العامة 

 لقامون المعبة.

5 222% 

الهد  العام 
لتدريس ممهاج 
الكرة اليد 
لمتالميذ 

المعاقين سمعيا 
بالص  ا ول 
 اإلعدادي

2 
تالميذ الم،اعيم ا ساسية عن مهارات الكىرة اليد )الهجومية إكساب ال
 والد اعية(.

5 222% 

1 
تممية عماصر المياقة البدمية ال اصة التي تتطمبها  المهارات ا ساسية 

 المتءممة  ي لعبة الكرة اليد.
8 88.85% 

7 
تقان التالميذ لممهارات ا ساسية التي تتءممها لعبة الكرة  إكساب وان

 د.الي
6 66.65% 

 %66.65 6 تهي ة التالميذ لتقبل وممارسة الكرة اليد. 4

 
6 

إيجاد وسيط تعميمي يتماسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية تساعد 
 التالميذ  ي ا عتماد عمى ذات  وسهولة عممية التعمم.

3 33.38% 

 %222 5 إكساب التالميذ القدرة عمى تقويم ا داء المهارح. 5

ا عدا  
معر ية  ي كرة ال

 اليد

 %222 5 أن يعر  التمميذ ا عمية التربوية لمعبة الكرة اليد. 2

 %88.85 8 أن يكتسب التمميذ المعار  والمعمومات عن ما عي  الكرة اليد. 1

 %222 5 أن يتعر  التمميذ عمى العا د من تعمم  لممارسة الكرة اليد. 7
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 (6جد ل  تابع 
 (9خوتكرخر  خونسبة خومئ ية آلرخء خولبرخء ف  عبارخت خستمارة خألهدخف ولمنهاج خومقترح  ن=

( أن المسبة الم وية آلراء السادة ال براء كول مماسبة العبارات المقتركة لمكاور استمارة 2يتءع من الجدول )
%(  و ى ءوء ذلك ارتءى الباكث مسبة 222%% إلى 66.65المقترح تراوكت ما بين ) ا عدا  لمممهاج

( والتي لم تكصل عمى عذإ المسبة  ي مكور 4  7%  خكلر وعمى ذلك تم كذ  العبارات رقم )36موا قة من 
 .كرة اليد بالص  ا ول اإلعدادي الهد  العام لتدريس ممهاج

 :خومعامالت خوعلمية والستمارة خأل وى
 معامل خوصدق:

است دم الباكث صدق ا تساق الدا مى لكساب معامل الصدق بين عبارات ا ستبيان والمجموع الكمي  
(  رد 26ل  وذلك بهد  التكقق من صدق استمارة ا ستبيان كيث تم تطبيق ا ستبيان عمى مجموعة قوامها )

 من مجتمع البكث ومن  ارج عيمة البكث ا ساسية.
 

4 
اسية الهجومية والد اعية أن يتعر  التمميذ عمى المهارات ا س

 الجماعية وال،ردية بالكرة وبدون كرة .
3 33.38% 

6 
أن يتعر  التمميذ عمى المعار  والمعمومات ا ساسية لتداء ال،مي 

 لمهارات الكرة اليد الد اعية والهجومية.
5 222% 

5 
أن يتعر  التمميذ عمى ا  طاء التا عة  ي أدا   لممهارات ا ساسية 

 رة اليد. ي الك
8 88.85% 

 خوتكرخر خألهدخف م خومحا ر
خونسبة 
 خومئ ية

 
3 

أن يتعر  التمميذ عمى المعار  والمعمومات ال اصة بعوامل ا من 
 د.والسالمة الالزمة لمعبة الكرة الي

5 222% 

 %33.38 3 أن يمم التمميذ بقامون الكرة اليد. 8

ا عدا  
الوجدامية  ي 

 كرة اليد

 %222 5 أن يكتسب التمميذ اتجاعات ايجابية مكو تعمم وممارسة لعبة الكرة اليد. 2

 %88.85 8 أن يكتسب التمميذ آداب وقيم السموك ا  القي من  الل ممارسة المعب. 1

 %222 5 لتمميذ اللقة بالم،س والتغمب عمى إعاقت .أن يكتسب ا 7

 %222 5 أن يقدر التمميذ أعمية دور الكرة اليد كمتاط تربوي. 4

ا عدا  الم،س 
الكركية  ي كرة 

 اليد

 %222 5 أن يكتسب التمميذ القدر الكا ي من المياقة البدمية لممارسة لعبة الكرة اليد. 2

 %222 5 المهارات ا ساسية الهجومية  ي الكرة اليد. أن يستطيع التمميذ أداء بعض 1

 %222 5 أن يست دم التمميذ ا دوات البديمة والوسا ط المتعددة ال اصة بمعبة الكرة اليد. 7
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 (4جد ل  
 معامالت خالرتباط بين عبارخت خستبيان 

 (61خألهدخف ولمنهاج خومقترح  خومجم ع خوكل  وها  ن = 

 خألهدخف م
خومت سط 
 خوحساب 

خالنحرخف 
 خومعياري

 "يمة ر

    خوهدف خوعام: 

2 
دراسة المعار  والمعمومات المرتبطة بطبيعة و مس،ة وتاريخ الكرة اليد كخكد ا متطة 

ة وتهي ة التالميذ لتقبل وممارسة الكرة اليد ومهاراتها ا ساسية واكتساب عادات التربوي
 صكية سميمة وا سس العامة لقامون المعبة.

7.53 2.46 2.55 

    باوصف خأل ل خإلعدخدي. خوهدف خوعام وتدريس منهاج كرة خويد ولتالميذ خومعا"ين  
 2.54 2.45 7.57 .الكىرة اليد ) الهجومية والد اعية( إكساب التالميذ الم،اعيم ا ساسية عن مهارات 2

1 
تممية عماصر المياقة البدمية ال اصة التي تتطمبها  المهارات ا ساسية المتءممة  ي 

 .لعبة الكرة اليد
7.42 2.66 2.57 

7 
إيجاد وسيط تعميمي يتماسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية تساعد التالميذ  ي ا عتماد 

 .هولة عممية التعممعمى ذات  وس
7.82 2.43 2.83 

    خألهدخف خومعرفية ف  خوكرة خويد: 
 2.52 2.52 7.27 أن يعر  التمميذ ا عمية التربوية لمعبة الكرة اليد. 2
 2.82 2.55 7.22 أن يكتسب التمميذ المعار  والمعمومات عن ماعية وتاريخ الكرة اليد. 1
 2.34 2.46 1.77 تعمم  لممارسة الكرة اليد.أن يتعر  التمميذ عمى العا د من  7

4 
أن يتعر  التمميذ عمى المهارات ا ساسية الهجومية والد اعية الجماعية وال،ردية بالكرة 

 وبدون كرة .
7.53 2.57 2.85 

6 
أن يتعر  التمميذ عمى المعار  والمعمومات ا ساسية لتداء ال،مي لمهارات الكرة اليد 

 . الد اعية والهجومية
7.82 2.55 2.55 

 2.34 2.55 7.82 أن يتعر  التمميذ عمى ا  طاء التا عة  ي أداء المهارات ا ساسية  ي الكرة اليد. 5

3 
أن يتعر  التمميذ عمى المعار  والمعمومات ال اصة بعوامل ا من والسالمة الالزمة 

 لمعبة الكرة اليد.
7.67 2.52 2.54 

 2.52 2.42 7.67 ة اليد.أن يمم التمميذ بقامون الكر  8
    خألهدخف خو جدخنية ف  خوكرة خويد: 
 2.85 2.42 7.67 أن يكّون التمميذ اتجاعات ايجابية مكو تعمم وممارسة لعبة الكرة اليد. 2

1 
أن يكتسب التمميذ آداب وقيم السموك ا  القي وا جتماعي بيمة وبين زمال   من 

  الل ممارسة الكرة اليد.
7.67 2.42 2.84 

7 
أن يكتسب التمميذ المعاق سمعيا اللقة بالم،س من  الل إتاكة  رص مجاك   ي إتقان 

 مهارات الكرة اليد وتقديرإ لذات  وطبيعة إعاقت  .
7.27 2.52 2.85 
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 (4تابع جد ل  
 معامالت خالرتباط بين عبارخت خستبيان 

 (61خألهدخف ولمنهاج خومقترح  خومجم ع خوكل  وها  ن = 

 2.62=  2.26قيمة ر الجدولية عمد مستوح 
ارات اسىىتمارة ا عىىدا  لمممهىىاج المقتىىرح والدرجىىة الكميىىة لهىىا ( أن معىىامالت ا رتبىىاط بىىين عبىى1يتءىىع مىىن جىىدول )
( ممىىىا يتىىىير إلىىىى 2.26( وعىىىى معىىىامالت ارتبىىىاط دالىىىة إكصىىىا يًا عمىىىد مسىىىتوح )2.55: 2.55تراوكىىىت مىىىا بىىىين )

 .ا تساق الدا مى لالستمارة
 ثبات خالستمارة:

عىادة التطبيىق لكسىاب معامىل اللبىات  سىت  مارة ا سىتبيان وتىم التطبيىق است دم الباكىث طريقىة التطبيىق وان
 ( يوءع ذلك:7(  رد من مجتمع البكث و ارج عيمة البكث ا ساسية  وجدول رقم )26عمى عدد )

 (3جد ل 
عادة خوتطبيق الستمارة خألهدخف ولمنهاج خومقترح  ن=  (61معامل خالرتباط بين خوتطبيق  خ 

 خومتغير م
 خوتطبيق خوثان  خوتطبيق خأل ل

 "يمة ر
 ع م ع م

 2.55 42.52 223.23 45.18 211.42 خستمارة خألهدخف ولمنهاج خومقترح 2

 2.62=  2.26قيمة ر الجدولية عمد مستوح 
( وعىىو معامىىل 2.55( أن معىىامالت ا رتبىىاط بىىين التطبيىىق ا ول والتطبيىىق اللىىامي بمغىىت )7يتءىىع مىىن جىىدول )

 . ستمارة( مما يتير إلى لبات ا2.26ارتباط دال إكصا يًا عمد مستوح )
 ثانيًا: خستمارة خالستبيان خوثانية:

(  لم عرءها عمى السادة ال براء وذلىك لمتخكىد 6وتم إعداد استمارة ا ستبيان  ى صورتها المبد ية مر ق )       
مىىىن صىىىالكية اسىىىتمارة ا سىىىتبيان كىىىخداة لجمىىىع البيامىىىات والتعىىىر  عمىىىى مىىىدح مماسىىىبة العبىىىارات المقتركىىىة بالمسىىىبة 

ذ  أو تعىىديل العبىىارات غيىىر المماسىىبة وأيءىىًا إءىىا ة أيىىة عبىىارات أ ىىرح مقتركىىة تكىىون غيىىر مدرجىىة لممكىىاور وكىى
 با ستمارة.
 ( يوءع المسبة الم وية آلراء ال براء كول مماسبة العبارات المقتركة:4والجدول ) 

 هدخفخأل م
خومت سط 
 خوحساب 

خالنحرخف 
 خومعياري

 "يمة ر

 2.35 2.45 7.13 أن يقدر التمميذ أعمية دور الكرة اليد كمتاط تربوي. 4
    خألهدخف خون س حركية ف  خوكرة خويد: 
 2.52 2.42 7.67 أن يكتسب التمميذ القدر الكا ي من المياقة البدمية لممارسة لعبة الكرة اليد. 2
 2.57 2.31 7.42 طيع التمميذ أداء بعض المهارات ا ساسية الهجومية  ي  الكرة اليد.أن يست 1
 2.52 2.76 7.42 أن يست دم التمميذ ا دوات البديمة والوسا ط المتعددة ال اصة بمعبة الكرة اليد. 7
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 (2جد ل  
 خوتكرخر  خونسبة خومئ ية آلرخء خولبرخء 

 (9ومناسب ولمنهاج خومقترح  ن=ف  عبارخت خستمارة خومحت ى خوعلم  خ

اسبة العبارات المقتركة لمكاور استمارة ( أن المسبة الم وية آلراء السادة ال براء كول مم4يتءع من الجدول )
%(  و ى ءوء ذلك ارتءى 222% إلى 33.38المكتوح العممي المماسب لمممهاج المقترح تراوكت ما بين )

 %  خكلر وعمى ذلك تم قبول جميع العبارات.36الباكث مسبة موا قة من 

 

 خومعامالت خوعلمية والستمارة خوثانية:
 معامل خوصدق:

ث صدق المككمين لكساب معامل الصدق وذلك بهد  التكقق من صدق استمارة است دم الباك 
( يوءكا 6( )4ا ستبيان  كما تم اكتساب معامل الصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لملبات وجدول )

 ذلك.
 

 خوتكرخر خومحت ى م خألهدخف
خونسبة 
 خومئ ية

     خومحت ى خوعمل :

أن يكتسب التمميذ القدر 
الكا ي من المياقة البدمية 
الالزمة لممارسة لعبة الكرة 

 اليد.

 %222 9 تدريبات  ردية وزوجية لر ع المياقة البدمية. 2

 %222 9 ن وتلبيت المهارات الد اعية.تدريبات  ردية وزوجية إلتقا 1

7 
 تدريبات  ردية وزوجية إلتقان وتلبيت المهارات الهجومية.

9 222% 

أن يست دم التمميذ  
ا دوات وا جهزة الرياءية 
 الالزمة لمعبة الكرة اليد.

 %33.38 7 تدريبات بالكرات الطبية لتعميم مهارة التمرير. 2

 %33.38 7 ة مهارة التمرير.تدريبات بكرة السمة لتممي 1

 %88.85 8 است دام المقاعد السويدية لتممية المياقة البدمية. 7

 %33.38 7 است دام كوا ط مرسوم عميها دوا ر لتممية دقة التمرير واإلعداد. 4

6 
است دام الوسا ل المعيمة وا دوات المساعدة لتعميم المهارات 

 ا ساسية.
8 88.85% 

تمميذ أداء أن يستطيع ال
بعض المهارات ا ساسية 
 الهجومية  ي الكرة اليد.

 %222 9 التمرية الكرباجية. 2

 %222 9 التمريرة الصدرية. 1

 %222 9 ا ستالم ومسك الكرة. 7

 %222 9 تدريبات تطبيقية لكل مهارة عجومية. 4
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 ثبات خالستمارة:
عىادة التطبيىق لكسىاب معامىل اللبىات  سىتمارة ا سى  تبيان وتىم التطبيىق است دم الباكىث طريقىة التطبيىق وان

 ( يوءع ذلك:6(  رد من مجتمع البكث و ارج عيمة البكث ا ساسية  وجدول رقم )26عمى عدد )
 (1جد ل 

عادة خوتطبيق  معامل خالرتباط بين خوتطبيق  خ 
 (61الستمارة خومحت ى خوعلم  خومناسب ولمنهاج خومقترح  ن=

 2.62=  2.26قيمة ر الجدولية عمد مستوح 
( وعىىو معامىىل 2.55( أن معىىامالت ا رتبىىاط بىىين التطبيىىق ا ول والتطبيىىق اللىىامي بمغىىت )6يتءىىع مىىن جىىدول )

( مما يتىير إلىى لبىات ا سىتمارة  كمىا يتءىع أن معامىل الصىدق الىذاتي 2.26ارتباط دال إكصا يًا عمد مستوح )
 .مما يدل عمى صدق ا ستمارة 2.26( وعو دال اكصا يًا عمد مستوح 2.55بمغ )
:خوثاوثة: خستمارة خالستبيان ثاوثا  

قام الباكث بتكديد بهد  التعر  عمى أساليب التقويم الالزمة لتقويم مكتوح الممهاج المقترح  وبعد تكديد الهد  
 أساليب التقويم المماسبة لمممهاج المقترح  مسترتدًا ببعض المراجع العممية والدراسات السابقة ال اصة بالمماعف.

(  لم عرءها عمى السادة ال براء وذلك 6وتم إعداد استمارة ا ستبيان  ى صورتها المبد ية مر ق )  
لجمع البيامات والتعر  عمى مدح مماسبة أساليب التقويم المماسبة  لمتخكد من صالكية استمارة ا ستبيان كخداة

 لمممهاج المقترح وكذ  أو تعديل أساليب التقويم المماسبة لمممهاج المقترح غير المماسبة أو اءا ة غيرعا.
 ( يوءع المسبة الم وية آلراء ال براء كول مماسبة أساليب التقويم المقتركة:5والجدول ) 

 (1جد ل  
 كرخر  خونسبة خومئ ية آلرخء خولبرخء ف  فقرخت خوت

 (9خستمارة أساويب خوتق يم خومناسبة ولمنهاج خومقترح  ن=

 خومتغير م
 خوتطبيق خوثان  خوتطبيق خأل ل

 "يمة ر
ق خوصد
 ع م ع م خوذخت 

 2.55 2.55 42.52 223.23 45.18 211.42 خستمارة خألهدخف ولمنهاج خومقترح 2

 خونسبة خومئ ية خوتكرخر خألساويب م ن ع خوتق يم

 المظري

 %222 5 ا تبار ت،وي. 2

 %222 5 ا تبار تكريري. 1

 %33.38 3 مقياس ا تجاإ. 7

 العممي

 %33.38 3 ا تبار ت،وي. 2

 %222 5 ا  تبارات العممية "بطاريات القياس". 1

 %33.38 3 مقياس ا تجاإ. 7
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( أن المسبة الم وية آلراء السادة ال براء كول مماسبة ال،قرات المقتركة  ستمارة أساليب 5يتءع من الجدول )
ء ذلك ارتءى الباكث %(  و ى ءو 222% إلى 33.38التقويم المماسبة لمممهاج المقترح تراوكت ما بين )

 %  خكلر وعمى ذلك تم قبول جميع ا ساليب.32مسبة موا قة من 

 خومعامالت خوعلمية والستمارة خورخبعة:
 معامل خوصدق:

است دم الباكث صدق المككمين لكساب معامل الصدق وذلك بهد  التكقق من صدق استمارة  
( يوءكا 3( )5الجذر التربيعي لملبات وجدول )ا ستبيان  كما تم اكتساب معامل الصدق الذاتي عن طريق 

 ذلك.
 ثبات خالستمارة:

عىادة التطبيىق لكسىاب معامىل اللبىات  سىتمارة ا سىتبيان وتىم التطبيىق   است دم الباكىث طريقىة التطبيىق وان
 ( يوءع ذلك:3(  رد من مجتمع البكث و ارج عيمة البكث ا ساسية  وجدول رقم  )26عمى عدد )

 (7جد ل 
عادة خوتطبيقمعامل خ  الرتباط بين خوتطبيق  خ 

 (61الستمارة أساويب خوتق يم خومناسبة ولمنهاج خومقترح  ن=

 2.62 = 2.26قيمة ر الجدولية عمد مستوح 
( وعىىو معامىىل 2.58( أن معىىامالت ا رتبىىاط بىىين التطبيىىق ا ول والتطبيىىق اللىىامي بمغىىت )3يتءىىع مىىن جىىدول )

( مما يتىير إلىى لبىات ا سىتمارة  كمىا يتءىع أن معامىل الصىدق الىذاتي 2.26ارتباط دال إكصا يًا عمد مستوح )
 . ستمارةمما يدل عمى صدق ا 2.26( وعو دال اكصا يًا عمد مستوح 2.58بمغ )

 .عرض خونتائج:

 

 

 

 

 خومتغير م
 خوتطبيق خوثان  خوتطبيق خأل ل

 "يمة ر
خوصدق 
 ع م ع م خوذخت 

 2.58 2.58 5.25 25.67 8.58 23.37 خستمارة   أساويب خوتق يم 2



 م1089 يناير -عشر ثانيالعذد ال ــــــــــ 98مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية البذنية ـــــــــ 
 

(8جد ل  

 (69رح  ن= عينة خوبحث ح ل خستمارة خوهدف خوعام ولمنهاج خومقتخودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات 

الهىد  العىام  قيىد  أن الىوزن المسىبي  سىتجابات عيمىة البكىث  ىي م،ىردات اسىتمارة( 8يتءع من جدول )
سىىىتجابات  ىىىي وتىىىراوح متوسىىىط ا %(  واتجىىىاإ العبىىىارات جميعهىىىا كىىىان )قىىىوي(  222البكىىىث قىىىد تىىىراوح مىىىا بىىىين ).

 (6العبارات ما بين )

 (9جد ل 

ة خويد خومقترح ولصف خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات عينة خوبحث ح ل خستمارة خألهدخف خوعامة وتدريس منهاج كر 
 (69خأل ل خالعدخدى وتالميذ خومعا"ين سمعيا  ن = 

ا عىىىدا  العامىىىة  مىىىة البكىىىث  ىىىي م،ىىىردات اسىىىتمارةأن الىىىوزن المسىىىبي  سىىىتجابات عي( 5يتءىىع مىىىن جىىىدول )      
لتىىدريس ممهىىاج كىىرة اليىىد المقتىىرح لمصىى  ا ول ا عىىدادح لتالميىىذ المعىىاقين سىىمعيا   قيىىد البكىىث قىىد تىىراوح مىىا بىىين 

% (واتجىىاإ العبىىارات جميعهىىا كىىان )قىىوي(  وتىىراوح متوسىىط ا سىىتجابات  ىىي العبىىارات مىىا بىىين %222 : 52.68) 
(4.5  :6.) 

 خوهدف خوعام م
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

 

دراسة المعار  والمعمومات المرتبطة بطبيعة و مس،ة 
وتاريخ الكرة اليد كخكد ا متطة التربوية وتهي ة التالميذ 

اليد ومهاراتها ا ساسية واكتساب  لتقبل وممارسة الكرة
 عادات صكية سميمة وا سس العامة لقامون المعبة.

 2 قوي 6 222 56 2 2 25

 خألهدخف م
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق إوى حد ما م خفق

2 
إكساب التالميذ الم،اعيم ا ساسية عن مهارات الكىرة 

 . اعية(اليد ) الهجومية والد
 2 قوي 6 222 56 2 2 25

1 
تممية عماصر المياقة البدمية ال اصة التي تتطمبها  

 .المهارات ا ساسية المتءممة  ي لعبة الكرة اليد
 1 قوي 4.3 57.58 85 2 2 23

7 
إيجاد وسيط تعميمي يتماسب مع طبيعة اإلعاقة 
السمعية تساعد التالميذ  ي ا عتماد عمى ذات  

 .التعمم وسهولة عممية
 7 قوي 4.5 52.68 83 2 1 25

إكساب وإتقان التالميذ للمهاراث األساسيت التي تتضمنها  4

 لعبت الكزة اليد.

 6 قىي 6.1 96.18 87 6 2 61

 6 قوي 4.5 52.68 83 2 1 25 تهي ة التالميذ لتقبل وممارسة الكرة اليد. 6
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 (60جد ل 
خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات عينة خوبحث ح ل خستمارة خألهدخف خومعرفية  ومنهاج كرة خويد خومقترح وتالميذ 

 (69=  خومعا"ين سمعيا  ن

ا عىىىىدا   أن الىىىىوزن المسىىىبي  سىىىتجابات عيمىىىة البكىىىىث  ىىىي م،ىىىردات اسىىىتمارة( 22يتءىىىع مىىىن جىىىدول ) 
قيىد البكىث قىد تىراوح   ممهاج كرة اليد المقترح لمص  ا ول ا عدادح لتالميذ المعاقين سمعيا   لتدريس المعر ية 
% (واتجىاإ العبىارات جميعهىا كىان )قىوي(  وتىراوح متوسىط ا سىتجابات  ىي العبىارات مىا 222:  52.68ما بين ) 

 (. 6:  4.5بين )

 

 
 
 
 

 خألهدخف خومعرفية م
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

 2 قوي 6 222 56 2 2 25 أن يعر  التمميذ ا عمية التربوية لمعبة الكرة اليد. 2

1 
أن يكتسب التمميذ المعار  والمعمومات عن ماعية 

 وتاريخ الكرة اليد.
 7 قوي 4.3 57.58 85 2 2 23

7 
أن يتعر  التمميذ عمى العا د من تعمم  لممارسة الكرة 

 اليد.
 4 قوي 4.5 52.68 83 2 1 25

4 
أن يتعر  التمميذ عمى المهارات ا ساسية الهجومية 

 والد اعية الجماعية وال،ردية بالكرة وبدون كرة .
 2 قوي 6 222 56 2 2 25

 

6 

ن يتعر  التمميذ عمى المعار  والمعمومات ا ساسية أ
 لتداء ال،مي لمهارات الكرة اليد الد اعية والهجومية .

 2 قوي 6 222 56 2 2 25

5 
أن يتعر  التمميذ عمى ا  طاء التا عة  ي أداء 

 المهارات ا ساسية  ي الكرة اليد.
 1 قوي 4.8 56.35 52 2 1 23

3 
معار  والمعمومات ال اصة أن يتعر  التمميذ عمى ال

 بعوامل ا من والسالمة الالزمة لمعبة الكرة اليد.
 4 قوي 4.5 52.68 83 2 1 25

 2 قوي 6 222 56 2 2 25 أن يمم التمميذ بقامون الكرة اليد. 8



 م1089 يناير -عشر ثانيالعذد ال ــــــــــ 98مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية البذنية ـــــــــ 
 

 (66جد ل 
خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات عينة خوبحث ح ل خستمارة خألهدخف خو جدخنية  ومنهاج كرة خويد خومقترح وتالميذ 

 (69خومعا"ين سمعيا  ن = 

ا عىىىىدا   أن الىىىىوزن المسىىىىبي  سىىىىتجابات عيمىىىىة البكىىىىث  ىىىىي م،ىىىىردات اسىىىىتمارة( 22يتءىىىىع مىىىىن جىىىىدول )
قيىد البكىث قىد تىراوح مىا عدادح لتالميذ المعاقين سمعيا لتدريس ممهاج كرة اليد المقترح لمص  ا ول ا الوجدامية 
كان )قوي(  وتراوح متوسط ا سىتجابات  ىي العبىارات مىا بىين % (واتجاإ العبارات جميعها 222:  87.25بين ) 

(4.1  :6 .) 

 

 (64جد ل 
 ل خستمارة خألهدخف خون س حركية  ومنهاج كرة خويد خومقترح وتالميذ خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات عينة خوبحث ح

 (69خومعا"ين سمعيا  ن = 

 خألهدخف خو جدخنية م
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

2 
أن يكّون التمميذ اتجاعات ايجابية مكو تعمم وممارسة 

 لعبة الكرة اليد.
 2 قوي 6 222 56 2 2 25

1 
أن يكتسب التمميذ آداب وقيم السموك ا  القي 

 الل ممارسة الكرة وا جتماعي بيمة وبين زمال   من 
 اليد.

 7 قوي 4.5 52.68 83 2 1 25

7 
أن يكتسب التمميذ المعاق سمعيا اللقة بالم،س من 
 الل إتاكة  رص مجاك   ي إتقان مهارات الكرة اليد 

 وتقديرإ لذات  وطبيعة إعاقت  .
 1 قوي 4.5 53.85 57 2 2 28

 4 قوي 4.1 87.25 35 7 1 24 أن يقدر التمميذ أعمية دور الكرة اليد كمتاط تربوي. 4

 خألهدخف خون س حركية م
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

2 
اقة البدمية أن يكتسب التمميذ القدر الكا ي من المي

 لممارسة لعبة الكرة اليد.
 2 قوي 6 222 56 2 2 25

1 
أن يستطيع التمميذ أداء بعض المهارات ا ساسية 

 الهجومية  ي  الكرة اليد.
 7 قوي 4.5 53.85 57 2 2 28

7 
أن يست دم التمميذ ا دوات البديمة والوسا ط المتعددة 

 ال اصة بمعبة الكرة اليد.
 7 قوي 4.7 86.15 82 1 7 24
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ا عىدا  الىم،س  أن الوزن المسبي  سىتجابات عيمىة البكىث  ىي م،ىردات اسىتمارة (64يتضح من جد ل  
المعىاقين سىىمعيا قيىىد البكىث قىىد تىىراوح مىىا  الصىى  ا ول ا عىىدادح كركيىة لتىىدريس ممهىىاج كىرة اليىىد المقتىىرح لتالميىذ

ح متوسط ا سىتجابات  ىي العبىارات مىا بىين % (واتجاإ العبارات جميعها كان )قوي(  وتراو 222:  86.15بين ) 
(4.7  :6 ) 

 (63جد ل  

 خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات 

 (69  ولمنهاج خومقترح  ن= عينة خوبحث ف  خستمارة خومحت ى خوعلم

المكتوح العممى لمممهاج  أن الوزن المسبي  ستجابات عيمة البكث  ي م،ردات استمارة( 27يتءع من جدول )
%(  واتجاإ العبارات جميعها كان )قوي(  وتراوح متوسط 222%: 86.15قترح قيد البكث قد تراوح ما بين )الم

 (6: 4.15ات  ي العبارات ما بين )ا ستجاب

 خومحت ى م خوهدف
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

أن يكتسب التمميذ القدر 
الكا ي من المياقة البدمية 
الالزمة لممارسة لعبة 

 الكرة اليد.

 1 قوي 4.73 83.73 87 1 1 26 . ر ع المياقة البدميةتدريبات  ردية وزوجية ل 2

1 
تدريبات  ردية وزوجية إلتقان وتلبيت المهارات 

 2 قوي 4.68 52.68 83 2 1 25 . الد اعية

 7 
تدريبات  ردية وزوجية إلتقان وتلبيت المهارات 

 . الهجومية
 1 قوي 4.73 83.73 87 1 1 26

أن يست دم التمميذ  
ة ا دوات وا جهز 

الرياءية الالزمة لمعبة 
 الكرة اليد.

 6 قوي 4.15 86.15 82 1 7 24 . تدريبات بالكرات الطبية لتعميم مهارة التمرير 2
 7 قوي 4.68 52.68 83 2 1 25 . تدريبات بكرة السمة لتممية مهارة التمرير 1
 4 قوي 4.43 85.43 86 2 7 26 . است دام المقاعد السويدية لتممية المياقة البدمية 7

4 
است دام كوا ط مرسوم عميها دوا ر لتممية دقة 

 .التمرير واإلعداد
 1 قوي 4.68 52.68 83 2 1 25

6 
است دام الوسا ل المعيمة وا دوات المساعدة 

 . لتعميم المهارات ا ساسية
 2 قوي 6.22 222 56 2 2 25

أن يستطيع التمميذ أداء 
بعض المهارات ا ساسية 

 ي الكرة اليد.الهجومية  
 
 

 2 قوي 6.22 222 56 2 2 25 التمرية الكرباجية 2
 2 قوي 6.22 222 56 2 2 25 التمريرة الصدرية 1

7 
 ا ستالم ومسك الكرة

 2 قوي 6.22 222 56 2 2 25
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 (62جد ل  
 خودرجة خومقدرة  خو زن خونسب  الستجابات عينة خوبحث 
 (69ف  خستمارة أساويب خوتق يم خومناسبة ولمنهاج خومقترح  ن= 

أساويب خوتق يم خومناسبة  خستمارةأن الوزن المسبي  ستجابات عيمة البكث  ي م،ردات  (62يتضح من جد ل  
%(  واتجاإ العبارات جميعها كان )قوي(  وتراوح 222%: 35.84قيد البكث قد تراوح ما بين ) ولمنهاج خومقترح

 (.6: 7.84رات ما بين )متوسط ا ستجابات  ي العبا

 

 خسل ب خوتق يم م خاللتبار
خودرجة  خستجابات عينة خوبحث

 خومقدرة
خو زن 
 خونسب 

 خوترتيب خومت سط خالتجاه
 غير م خفق خوى حد ما م خفق

 ينظر

 7 قوي 4.68 52.68 83 2 1 25 اختبار شفوي 2
 1 قوي 4.73 83.73 87 1 1 26 اختبار تحريري 1
 2 قوي 4.58 57.58 85 2 2 23 مقياس االتجاه 7

 عملي

 7 قوي 7.84 35.84 37 6 2 27 اختبار شفوي 2
 2 قوي 6.22 222 56 2 2 25 االختبارات العملية "بطاريات القياس" 1
 1 قوي 4.68 52.68 83 2 1 25 التجاهمقياس ا 7
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