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 تأثير برنامج لمتمرينات اإليقاعية مدعوما باأللعاب الشعبية عمى التوازن 
 والطمأنينة النفسية لممعاقين سمعياً 

 
 المقدمة ومشكمة البحث :

تاحة الفرصة  لقد إهتمت الدول فى اآلونة األخيرة برعاية المعاقين وتأهيمهم باختالف إعاقتهم وا 
لهم لمتفاعل مع المجتمع والبيئة الخارجية ألنهم جزء من نسيج المجتمع وتعميمهم مطمب تربوى وذلك 

 الوسائل الحديثة لإلستفادة من الطاقات والقدرات المتبقية لديهم.من خالل إيجاد أفضل 
ولقد أوصى التربويون بضرورة تربية وتعميم ذوى اإلحتياجات الخاصة وعمى وجه التحديد 
التالميذ الصم وتفعيل البرامج التعميمية فى مجال الفئات الخاصة واإلفادة من البرامج المتعددة لخدمة 

 (.32 ،33:  3تمك الفئة ) 
تعد حاسة السمع وسيمة اإلنسان لمتعرف عمى بيئته االجتماعية لذلك ينمو التالميذ المعاقين 

 (.23: 9سمعيًا وهم محرومون من التمتع باالتصال مع البيئة ومع المحيطين بهم عمى أساس سمعى )
الل وضرررع تعتبرررر اإلعاقرررة السرررمعية أحرررد اإلعاقرررات الترررى يجرررب أن تهرررتم بهرررا التربيرررة الرياضرررية مرررن خررر

 .البرامج الخاصة بهم فقد أصبح لهم الحق كما لغيرهم فى أن يتطوروا ويتعمموا ويتدربوا ويبدعوا 
أن التربية الرياضية تعتبر من الميادين الهامة فى تطوير وتنمية  (2102"محمد عفيفي" )يشير        

ومهنيًا ومعاونتهم إلعادة االتصال المعاقين وغرس المفاهيم والقيم والسموكيات وتأهيمهم بدنيًا ونفسيًا 
 ( . 32: 32بالمجتمع والعالم من جديد حتى ال يصبح المعاق طاقة غير كاممة وغير مستفاد منها )

تعتبررر التمرينررات اإليقاعيررة أحررد أنررواع األنشررطة الحركيررة التررى تحتررل مكانرره الئقررة نظرررا ألهميتهررا 
فررى مجررال المعرراقين عمررى وجرره الخصرروص إلررى  الكبرررى لقطاعررات الشررعب المختمفررة ، وتسررعى التمرينررات

إلى تغير دور المعاق وجعمره فرردا مقبروال إجتماعيرا مرن خرالل الممارسرة اإليجابيرة والمشراركة الفعالرة مرع 

 سمر أحمد التيجانى د.
مدرس بقسم الترويح الرياضى بكمية التربية 

 الرياضية جامعة المنيا

 جياد أحمد محمدد. 
مدرس بقسم التمرينات والجمباز والتعبير 

 ة التربية الرياضية الحركى بكمي
 جامعة المنيا
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أقرانرره األسرروياء فهررى تررزودة بالعديررد مررن الحركررات األساسررية التررى تسرراعدب فررى حياترره والتررى تكسرربه الثقررة 
 ( .32: 39( ) 22: 32لغير )بالنفس واإلعتماد عمى نفسه دون ا

إلى أن التمرينات اإليقاعية من األنشرطة  (2112" عنايات فرج وفاتن البطل " )تشير كل من 
جتماعيررا وتعمرل عمررى اكسرراب القرروام الجيررد وتنميررة اإلحسرراس  الحركيرة التررى تنمررى التمميررذة برردنيا ونفسرريا وا 

ان والمكران واإلحسراس بالحركرة وديناميكيتهرا ، بالتناسق وقوة الحركات وزيرادة الشرعور بالعالقرة برين الزمر
كما أنها تتميز بالتنوع والشمول يجعل التمميذة متحكمة فى سررعة اإلسرتجابة لمعمرل العضرمى واإلسرتمرار 

 ( .5: 20) فى هذا العمل فى إطار متوافق وهذا ما يحتاج إليه األصم 
وتنميررة مهررارات التربيررة الثقافيررة، ويؤكررد عممرراء التربيررة عمررا أهميررة المعررب بوصررفه وسرريمة لمررتعمم 

عمى اعتبار أن المعب نشاط ينطوي عمى خبرات تعمل عما نمو التمميرذ نمروًا طبيعيرًا، كمرا يهيرع المعرب 
 (.2::2لمتمميذ فرصًا الكتشاف البيئة من حوله )

ن جيل ولقد ارتبطت األلعاب بالثقافة وتعد أهم عناصرها كما اعتبرت وسيطا مهمًا من وسائط نقمها م  
إلى آخر. وقد اعتبرها التربويون أحد عوامل نمو الطفرل، حيرث يشرمل اهتمامره بهرا جميرع حواسره وعقمره 

 .( 63:37كما أنه يمكن إيصال المفاهيم والمعمومات وتطوير المهارات ونقل الثقافة عن طريق المعب )
مهم من الذاكرة والوجدان  وتعد األلعاب الشعبية جزءا ال يتجزأ من الموروث الثقافى والشعبى وجزء  

نعكاس  لمبيئة الطبيعية والجو اإلجتماعى السائد ، ألى مجتمع فهى نتاج لمتكوين الثقافى والحضارى ، وا 
جتماعيا )  (.02: 6وتسهم األلعاب الشعبية إسهاما فعاال فى بناء الشخصية نفسيا وجسديا وا 

أن حاستى السمع واإلبصار من ولقد أشارت أغمب الدراسات المرتبطة باألداء الحركى إلى 
الحواس المهمة التى تؤثر عمى توازن الجسم ، وأن سائل األذن الداخمية بما فيه من خاليا حسية يؤثر 
عمى وظيفة السمع وقدرة الجسم عمى اإلحتفاظ بتوازنه ، وبالتالى فإن أى خمل فى حاسة السمع سواء 

 .( :9:  7بضعفها أو فقدها يؤثر عمى توازن الفرد )
إلى أن األطفال المصابون بإنهيار  (2117أمين الخولى وأسامة راتب " )ويشير كل من " 

كامل فى القنوات الهاللية فى األذن لديهم إتزان ضعيف وكثير ما يصابون بالدوار ويمكن تدريبهم 
عضمى بشكل فعال نحو حفظ توازنهم عن طريق إستخدام تمرينات التوازن التى تهدف إلى رفع التوافق ال

العصبى وتدريب األجهزة الخاصة بحفظ التوازن فى القنوات الهاللية باألذن الداخمية وهذا ما يعانى منه 
 ( .032: 2ذوى اإلعاقة السمعية ) 
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إن اإلحساس بالطمأنينة النفسية مرتبط بالحالة المزاجية والعالقات اإلجتماعية لمفرد وقد صنفت 
داخمى : ويتمثل فى عممية التوافق النفسى مع الذات والمكون  الطمأنينة النفسية فى مكونين أحدهما

اآلخر خارجى : ويظهر فى عممية التكيف اإلجتماعى مع اآلخرين والتفاعل معهم بعيدا عن العزلة 
 (.32: 33والوحدة ، التى تخل بالتوازن النفسى لألفراد وتؤثر عمى توافقهم اإلجتماعى )

اقة السمعية تؤدى إلى عدم الشعور بالطمأنينة النفسية وترى الباحثتان أن اإلصابة باإلع
 وشعور شديد بالوحدة نتيجة العزلة التى يعيش فيها األصم وعدم قدرته عمى التواصل مع من حوله.

أن األصم يعانى العديد من المشاكل سواء  (2113" زينب شقير " )وفى هذا الصدد تذكر 
الغة فى التعبير عن نفسه وفهم اآلخرين له فضال عن النفسية أو اإلجتماعية ، حيث يجد صعوبة ب

وقوفه عاجزا عن فهم ما يدور حوله وكل ذلك يؤدى شعورب باليأس واإلحباط ويتولد لديه ميل طبيعى 
 ( .032: 02إلى العزله بعيدا عن أفراد المجتمع )

" "حيدر كاظمومن خالل اطالع الباحثتان عمى الدراسات السابقة والبحوث كدراسة 
( والتى استهدفت التعرف عمى "تأثير بعض األلعاب الصغيرة عمى التوازن الحركى 02()2103)

وبعض المهارات األساسية بكرة القدم لدى تالمذة معهد األمل لمصم والبكم" وكانت أهم النتائج أن 
ودراسة   األلعاب الصغيرة لها تأثير إيجابى عمى تنمية التوازن الحركى وتعمم بعض مهارات كرة القدم

والتى إستهدفت التعرف عمى "تأثير إستخدام المثيرات البصرية اإللكترونية  (10()2103) "ىبة سعد"
المدعومة بمغة اإلشارة عمى تعمم بعض مهارات الحركات األرضية لممعاقين سمعيا" وكانت أهم النتائج 

ت الجهاز األرضى لممعاقين أن المثيرات البصرية اإللكترونية ذو فاعمية كبيرة فى تعمم بعض مهارا
والتى إستهدفت التعرف عمى "أثر مدخل األلعاب الشعبية  (6()2102جييان أحمد" )سمعيا ودراسة "

فى تنمية بعض المهارات الحركية والوعى التراثى لدى طفل الروضة" وكانت أهم النتائج أن األلعاب 
"خالد سميمان" التراثى لطفل الروضة ودراسة الشعبية أثرت إيجابيا فى تنمية المهارات الحركية والوعى 

والتى إستهدفت التعرف عمى "تأثير برنامج تدريبى مقترح عمى تنمية التوازن الحركى  (00()2102)
لذوى اإلعاقة السمعية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية فى معهد األمل لمصم والبكم بالمدينة المنورة" وكانت 

يبى قيد دراسته كان له أثر إيجابى فى تنمية التوازن الحركى لممعاقين أهم النتائج أن البرنامج التدر 
والتى إستهدفت التعرف عمى "العالقة بين  Behen Paul( "0772()12)بيين بول سمعيا ودراسة "

اإلتزان وأداء المهارات األساسية لألطفال الصم" وكانت أهم النتائج وجود عالقة إيجابية بين التوازن 
 .رات األساسية لمصم والبكم وأداء المها



 

012 
 

 م2022فبراير   – (2عدد )ال –( 0000مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: البريد االلكتروني  ijssa.journals.ekb.eg :الموقع االلكتروني

ومن خالل الزيارة الميدانية التى قامتا بها الباحثتان لمدرسة األمل لمصم والبكم بمحافظة المنيا 
واإلطالع عمى منهاج التربية الرياضية الخاص بالمعاقين سمعيًا وخاصة منهاج التمرينات اإليقاعية 

رحمة ومن هنا تبرز أهمية مشكمة البحث الحالى وهى وجدتا أنه نفس منهاج التالميذ األسوياء لتمك الم
أن طريقة تدريس منهاج المعاقين سمعيًا واألسوياء تعد واحدة فيما عدا استخدام لغة اإلشارة اليدوية 
والشفهية مع المعاقين سمعيًا وذلك نظرًا لعدم وجود برامج تعميمية خاصة تناسب نوع اإلعاقة األمر 

تج العممية التعميمية لفئة المعاقين سمعيًا حيث يحتاج التالميذ المعاقين سمعيًا الذى يؤثر سمبيًا عمى نا
إلى رعاية تربوية خاصة وأساليب متعددة لمتفاعل معهم حيث يصعب عميهم أن يتقدموا فى تعميمهم  

ذى مثل األسوياء هذا باإلضافة إلى الروتينية التى يشعر بها األصم فى تنفيذ هذا الجزء من الدرس وال
 من المفروض أن يكون وقت مرح وسعادة لمتمميذات ألنه يناسب ميولهن ورغباتهن فى الحركة والنشاط. 
كما ترى الباحثتان أن نصيب المعاقين سمعيًا من البرامج واألنشطة الرياضية قمياًل جدا بالنسبة 

رينات اإليقاعية برنامج لمتم لإلعاقات األخرى ومن هنا جاءت فكرة البحث وهى التعرف عمى تأثير
 .مدعوما باأللعاب الشعبية عمى التوازن الحركى والطمأنينة النفسية لممعاقين سمعيا

 أىمية البحث والحاجة إليو : 
 يعتبر البحث محاولة لإلهتمام بفئة المعاقات سمعيا ودمجهم فى المجتمع . -0
ل مدارس الصم والبكم يمكن تطبيق برنامج التمرينات اإليقاعية المدعوم باأللعاب الشعبية داخ -3

 بدال من الطريقة التقميدية المتبعة .
 ىدف البحث :

 يهدف هذا البحث إلى التعرف عمى تأثير برنامج لمتمرينات اإليقاعية مدعوما باأللعاب الشعبية عمى :
 ر تنمية التوازن ) الثابت والمتحرك ( لمتمميذات المعاقات سمعيا. 0
 ميذات المعاقات سمعيا.ر تحسن الطمأنينة النفسية لمتم 3

 فرضى البحث :
 فى ضوء هدف البحث الحالى تفترض الباحثتان ما يمى : 

ر توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات القياسين القمبى والبعدى لعينة البحث فى  0
 تحسن التوازن الثابت والمتحرك قيد البحث وفى إتجاب القياس البعدى .

داللة إحصائية بين متوسطى درجات القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث فى ر توجد فروق ذات  3
 الشعور بالطمأنينة النفسية قيد البحث وفى إتجاب القياس البعدى .
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 المصطمحات الواردة فى البحث : 
 األلعاب الشعبية : 

ثونهرررا جرررياًل بعرررد جيرررل بأنهرررا " كرررل لعبرررة يمارسرررها العامرررة تمقائيرررا مرررن المهرررد إلرررى المحرررد ، ويتوار          
يضرريفون إليهررا أو يحررذفون منهررا ، متمشررية مررع العررادات والتقاليررد بغرررض الترررويح يسررتوي فررى ممارسررتها 

 (62: 0الجنسين منذ الطفولة )
 الطمأنينة النفسية : 

بأنها شعور الفرد بتقبل الذات واآلخرين والتحرر من الخوف والتردد  (2114محمد جبر" )يعرفها "
 ( .  20: 33داف وعكس ذلك يؤدى إلى عدم الشعور بالطمأنينة النفسية ) ووضوح األه

 المعاق سمعيًا : 
هو الشخص الذى فقد حاسة السمع إما وراثيًا أو مكتسبًا منذ الوالدة أو بعدها واألصم يعانى  

من خمل فى جهازب السمعى قد يكون جزئيًا فيسمى صمم جزئى أو خمل كمى  فيسمى بالصمم الكامل 
 يحتاج إلى أساليب تعميمية خاصة دون مخاطبة كالمية ، تعتمد اعتمادًا كميًا عمى حاسة البصر و 

 .)الباحثتان( " تعريف اجرائى"
جراءات البحث :  خطة وا 

 تحقيقًا ألهداف البحث واختبارًا لفروضه اتبعت الباحثتان الخطوات اآلتية :
 منيج البحث :

نظرًا لمالئمته لطبيعة هذا البحث باستخدام التصميم استخدمت الباحثتان المنهج التجريبى  
 التجريبى لمجموعة واحدة بإتباع القياسات القبمية والبعدية لعينة البحث.

 مجتمع وعينة البحث : 
تمثل مجتمع البحث فى تمميذات الصف األول اإلعدادى المعاقات سمعيًا بمدرسة األمل  

( الفصل الدراسى األول والبالغ 3230/3233ام الدراسى )المشتركة لمصم والبكم بمحافظة المنيا لمع
( عشرة تمميذات تتراوح 02( خمسة عشرون تمميذة تم اختيار عينة عمدية منهن بمغ قوامهن )32قوامه )

%(  92% :  62( عامًا جميعهن ضعف سمعى شديد تتراوح نسبته من )02 - 03أعمارهن من )
 ديسيبل .

 أسباب اختيار العينة :
 يعانون من أى إعاقة أخرى سوى اإلعاقة السمعية .ر ال 
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 ر الخمو من األمراض التى قد تؤثر عمى األداء .
 ر االلتزام فى الحضور .
 ر غير باقيين لإلعادة .

 اعتدالية توزيع أفراد العينة :
 – قامررت الباحثترران بالتأكررد مررن مرردي اعتداليررة التوزيررع التكرررارى لعينررة البحررث فررا معرردالت النمررو )السررن

المتحرررك( ومقيرراس الطمأنينررة النفسررية قيررد البحررث وجرردول  –الرروزن ( والررذكاء والترروازن )الثابررت  –الطررول 
 ( يوضح ذلك.0)

 (0جدول )
 المتوسط الحسابى والوسيط واإلنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمعدالت النمو والذكاء

 (01)ن =        ينة البحث ككللع قيد البحث  والطمأنينةومتغيرات التوازن                

 المتغيرات
وحدة 
 الوسيط المتوسط القياس

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 معدالت النمو
 0.20- 0.00 02.00 02.20 سنة السن

 0.00 0.50 052.50 052.50 سم الطول

 0.20 0.52 24.00 24.20 كجم الوزن

 0.20 0.40 05.00 02.00 درجة إختبار الذكاء

 0.20 0.00 0.00 0.24 الثانية الوقوف عمى مشط القدم التوازن الثابت

 0.40 0.25 00.00 00.02 الثانية المشى عمى مقعد سويدى مقموب التوازن المتحرك

 0.00 0.00 20.50 20.40 درجة مقياس الطمأنينة النفسية

متغيررررات التررروازن ومقيررراس ( أن قررريم معرررامالت االلترررواء لمعررردالت النمرررو والرررذكاء و 0يتضرررح مرررن جررردول )
( وجميعهررا تنحصرر مررا 2.20-:  :2.6الطمأنينرة النفسرية قيررد البحرث لمعينرة ككررل قرد تراوحررت مرا برين )

 ( مما يشير إلى إعتدالية توزيع عينة البحث فى تمك المتغيرات .          3-، 3بين)+
 وسائل جمع البيانات :

 تية : استعانت الباحثتان لجمع البيانات بالوسائل اآل 
 أواًل : مجموعة األجيزة واألدوات : 

 ثانيًا : االختبارات وتشمل :
 (.3ر اختبار الذكاء المصور    مرفق ) 0
 (.2مرفق )      ر اختبارات التوازن  3
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 (.9ر مقياس الطمأنينة النفسية  مرفق ) 3
 (.5ثالثًا : البرنامج التعميمى قيد البحث  مرفق )

 ت :أواًل : األجيزة واألدوا
جهاز ريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر والوزن بالكيموجرام ، شريط قياس ، مراتب ، مقعد 

  .سويدى ، خطوط مرسومة عمى األرض ، ساعة إيقاف ، شريط قياس ، كور ، مناديل ممونة
 ثانيًا : االختبارات

 (2اختبار الذكاء المصور : مرفق )
ويهدف هذا  (0756" ذكى صالح " )المصور إعداد قامتا الباحثتان باختيار اختبار الذكاء 

االختبار إلى تحديد نسبة الذكاء من خالل إدراك التشابه واالختالف بين الموضوعات واألشياء ويعد 
هذا اإلختبار من االختبارات غير المفظية ألنه ال يعتمد عمى المغة ، حيث أن أسئمة االختبار عبارة عن 

لمفحوصين إدراك العالقة بينهما والفكرة الرئيسية التى يقوم عميها مجموعة من الصور ويطمب من ا
االختبار هى فكرة التصنيف ، حيث ينظر الفرد إلى األشكال الخمسة الموجودة فى كل سطر ثم يحدد 

 عالقة التشابه بينهما ويبقى أحد األشكال يختمف عند باقى األشكال .
 المعامالت العممية لالختبار :

ان بحساب المعامالت العمميرة مرن صردق وثبرات فرى الفتررة مرن يروم األحرد الموافرق قامت الباحثت
 م وذلك عمى النحو التالى :32/02/3230م  إلى يوم األربعاء الموافق 02/02/3230
  : الصدق -أ

 إستطالعية عينة عمى وذلك الطرفية المقارنة صدق طريق عن الذكاء إختبار صدق حساب تم
 ترتيب وتم ( إثنى عشر تمميذة ،03وعددهن )  األساسية البحث عينه خارج ومن البحث لمجتمع مماثمة
 ( ثالثرة تمميرذات3وعرددهن ) المتميرز المسرتوى ذو التمميرذات لتحديرد تصراعديا التمميرذات درجرات

بيرنهن فرى  الفرروق داللرة حسراب وترم ( ثالثرة تمميرذات3وعرددهن ) تميرزاً  األقرل المسرتوى ذو والتمميرذات
 . النتيجة ويوضح (3كاء قيد البحث وجدول )إختبار الذ

 (2جدول )
 (4داللة الفروق بين اإلرباعى  األعمى واألدنى فى إختبار الذكاء قيد البحث )ن = 

 (1اإلرباعى  األعمى )ن =  (1اإلرباعى  األدنى )ن = 
 U W  قيمةz 

إحتمالية 
المتوسط  الخطأ

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

ط المتوس
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب
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71.65 1.12 2.11 74.05 1.03 3.11 1.11 4.11 0.74 1.113 

( وجررود فرروق ذات داللررة إحصررائية بررين مجمروعتى اإلربرراعى األعمررى واألدنررى 3يتضرح مررن جرردول )
ة الخطررأ دالررة عنررد فررى إختبررار الررذكاء قيررد البحررث ولصررالح مجموعررة اإلربرراعى األعمررى حيررث أن قيمررة إحتماليرر

 ( مما يشير إلى صدق اإلختبار وقدرته عمى التمييز بين المجموعات المختمفة . 2.22مستوى داللة )
  : الثبات - ب

عادة اإلختبار تطبيق طريقة الباحثتان إستخدمت اإلختبار ثبات لحساب   عينه عمى تطبيقه وا 
 (02مدته ) زمنى بفارق  األصمية العينة خارج ومن البحث مجتمع من ( إثنى عشر تمميذة03قوامها )
 يوضح (3وجدول ) والثانى األول التطبيقين بين  اإلرتباط معامل إيجاد ثم التطبيقين بين أيام عشرة
   النتيجة

 (1جدول )
 (02معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى فى إختبار الذكاء قيد البحث  )ن =         

 ق الثانىالتطبي التطبيق األول
 معامل اإلرتباط

 اإلنحراف المعيارى المتوسط اإلنحراف المعيارى المتوسط
73.12 0.22 72.75 0.27 1.74 

 1.275( = 1.13( ومستوى داللة )01قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
( أن معامرررل اإلرتبررراط برررين التطبيقرررين األول والثرررانا إلختبرررار الرررذكاء قيرررد 3يتضرررح مرررن جررردول )

( وهو معامل ارتباط دال إحصائيًا حيرث أن قيمرة )ر( المحسروبة أكبرر مرن قيمرة )ر( 2.97بحث بمغ )ال
 ( مما يشير إلا ثبات اإلختبار.2.22الجدولية عند مستوى الداللة )

 (2اختبارات التوازن قيد البحث : مرفق )
لبدنية المقيسة له قيد المتحرك( واالختبارات ا –قامتا الباحثتان باختيار عنصر التوازن )الثابت 

( 26()2102"مصطفى باىى وصبرى عمران وىشام إسماعيل" )البحث بناء عمى المراجع العممية 
( ، "حسن عالوى ونصر الدين رضوان" 22()2100"كمال عبد الحميد وصبحى حسانين" )

 "خالد سميمان"ودراسة  (01()2103" حيدر كاظم" )والدراسات السابقة كدراسة  (22()2110)
. وتم العرض عمى مجموعة من الخبراء  Behen Gregor( "0772()12)"ودراسة  (00()2102)

( تسعة من أعضاء هيئة التدريس ومتخصصين فى مجال رياضة التمرينات ولديهم خبرة ال 9وعددهم )
 ( ، وقد اتفقوا عمى االختبارات التى تقيس التوازن وهى ::( خمسة عشر عامًا مرفق )02تقل عن )

 بار " الوقوف عمى مشط القدم " لقياس التوازن الثابت ووحدة القياس الثانية .اخت -0



 

011 
 

 م2022فبراير   – (2عدد )ال –( 0000مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: البريد االلكتروني  ijssa.journals.ekb.eg :الموقع االلكتروني

 اختبار " المشى عمى مقعد سويدى مقموب " لقياس التوازن المتحرك ووحدة القياس الثانية  -3
 المعامالت العممية الختبارات التوازن :

مرررن يررروم اإلثنرررين الموافرررق قامترررا الباحثتررران بحسررراب المعرررامالت العمميرررة مرررن صررردق وثبرررات فرررى الفتررررة 
 وذلك عمى النحو التالى : م 02/3230/ 03م  إلى يوم األربعاء الموافق 00/02/3230

 أ ـ الصدق :
 عمرى وذلرك الطرفيرة المقارنرة صردق طريرق عرنتم حسراب صردق إختبرارات التروازن قيرد البحرث 

( إثنرى عشرر 03دهن )وعرد  األساسرية البحرث عينره خرارج ومن البحث لمجتمع مماثمة إستطالعية عينة
( 3وعرددهن ) المتميرز المسرتوى ذو التمميرذات لتحديرد تصراعديا التمميرذات درجرات ترتيرب وترم تمميرذة ،

 الفروق داللة حساب وتم ( ثالثة تمميذات3وعددهن ) تميزاً  األقل المستوى ذو والتمميذات ثالثة تمميذات
 . النتيجة ويوضح (2فى إختبارات التوازن قيد البحث وجدول ) بينهن

(2جدول )  
 (4داللة الفروق بين اإلرباعى األعمى واألدنى فى إختبارات التوازن           )ن = 

 اإلختبارات
 وحدة
 القياس

 اإلرباعى  األدنى 
 (1)ن =  

 اإلرباعى األعمى 
 (1)ن =  

 U W  قيمةz  إحتمالية
المتوسط  الخطأ

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

ط المتوس
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

 1.113 0.74 4.11 1.11 3.11 1.01 7.33 2.11 1.16 7.17 الثانية الوقوف عمى مشط القدم التوازن الثابت
 1.113 0.74 4.11 1.11 3.11 1.03 02.21 2.11 1.01 01.11 الثانية المشى عمى مقعد سويدى مقموب التوازن المتحرك

( وجرود فرروق ذات داللررة إحصرائية برين مجمرروعتى اإلربراعى األعمرى واألربرراعا 2ول )يتضرح مرن جررد
األدنى فى إختبارات التوازن قيد البحث ولصالح مجموعرة اإلربراعى األعمرى حيرث أن قيمرة إحتماليرة الخطرأ دالرة 

 .   ( مما يشير إلى صدق اإلختبارات وقدرتها عمى التمييز بين المجموعات2.22عند مستوى داللة )
 ب ـ الثبات :

عرادة اإلختبرار تطبيرق طريقرة الباحثتران إسرتخدمتلحساب ثبات إختبارات التوازن قيد البحث   وا 
 بفارق  األصمية العينة خارج ومن البحث مجتمع من ( إثنى عشر تمميذة03قوامها )  عينه عمى تطبيقه
،  والثرانى األول التطبيقرين برين  اإلرتبراط معامرل إيجراد ثرم التطبيقرين برين أيرام ثالثرة (3مدتره ) زمنرى

 ( يوضح معامالت اإلرتباط بين التطبيقين .2وجدول )
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 (3جدول )
 (02معامالت اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى فى إختبارات التوازن قيد البحث )ن = 

 وحدة  اإلختبارات
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
معامل 
حراف اإلن المتوسط اإلرتباط

اإلنحراف  المتوسط المعيارى
 المعيارى

 1.67 1.23 7.26 1.23 7.12 الثانية الوقوف عمى مشط القدم التوازن الثابت
 1.65 1.53 01.62 1.54 01.52 الثانية المشى عمى مقعد سويدى مقموب التوازن المتحرك

 1.275( = 1.13( ومستوى داللة )01قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
 (  ما يمى ::يتضح من جدول )

:  6:.2رررر تراوحرررت معرررامالت اإلرتبررراط برررين التطبيقرررين األول والثرررانا إلختبرررارات التررروازن قيرررد البحرررث مرررا برررين )
( وهى معامالت إرتبراط دالرة إحصرائيا حيرث أن قريم )ر( المحسروبة أكبرر مرن قيمرة )ر( الجدوليرة عنرد 9:.2

 اإلختبارات . ( مما يشير إلى ثبات تمك2.22مستوى داللة )
 ( 3مقياس الطمأنينة النفسية : مرفق ) -3

إبراىــام ماســموا       قامتررا الباحثترران باختيررار مقيرراس "ماسررمو لمطمأنينررة النفسررية" والررذى قررام بإعرردادب " 
Ebraham,maslo( "0751)عبــد الــرحمن العيســوى" وقررام بتعريبرره وتقنينرره عمررى البيئررة المصرررية " م

( خمسررة وسرربعون عبررارة وتبمررغ الدرجررة الكميررة لممقيرراس مررن 62س مررن )ويتكررون المقيررا (06( )0763)
( درجررة ويررتم تصررحيح المقيرراس فررى اتجرراب درجررة الطمأنينررة النفسررية أى الرردرجات العاليررة ترردل 62-)صررفر

 – 2عمررى عرردم الطمأنينررة النفسررية لرردى المفحرروص والعكررس صررحيح تفسررير الدرجررة عمررى المقيرراس مررن )
 32( إحسرراس متوسررط بالطمأنينررة النفسررية مررن )32 -03النفسررية مررن )( إحسرراس عررالى بالطمأنينررة 00

 فما فوق( عدم الشعور بالطمأنينة النفسية .
 المعامالت العممية لممقياس : 

قامتا الباحثتران بحسراب المعرامالت العمميرة مرن صردق وثبرات فرى الفتررة مرن يروم األحرد الموافرق  
 م وذلك عمى النحو التالى :32/02/3230م إلى يوم األربعاء الموافق 02/02/3230

 أ ـ الصدق :
 وذلرك الطرفية المقارنة صدق طريق عنتم حساب صدق مقياس الطمأنينة النفسية قيد البحث 

( إثنرى 03وعرددهن )  األساسرية البحرث عينره خرارج ومرن البحرث لمجتمرع مماثمرة إسرتطالعية عينة عمى
وعرددهن  المتميرز المسرتوى ذو التمميرذات تحديردل تصراعديا التمميرذات درجرات ترتيرب وترم عشرر تمميرذة ،
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 داللرة حسراب وترم ( ثالثرة تمميرذات3وعرددهن ) تميرزاً  األقرل المسرتوى ذو والتمميرذات ( ثالثة تمميذات3)
 ( .7كما هو موضح فى جدول ) فى مقياس الطمأنينة النفسية قيد البحث بينهما الفروق

 (4جدول )
 ألدنى فى داللة الفروق بين اإلرباعى األعمى وا

 (4)ن =   مقياس الطمأنينة النفسية قيد البحث                             

 وحدة االختبار
 القياس

 اإلرباعى  األعمى  
 (1)ن = 

 اإلرباعى  األدنى 
 (1)ن =  

 U W  قيمةz  إحتمالية
المتوسط  الخطأ

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابى

ف اإلنحرا
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

1.11 0.74 4.11 1.11 3.11 1.31 22.31 2.11 1.31 22.31 درجة الطمأنينة النفسية
3 

( وجود فروق ذات داللرة إحصرائية برين مجمروعتى اإلربراعى األعمرى واألربراعا 7يتضح من الجدول )
األعمررى حيررث أن قيمررة إحتماليررة  األدنررى فررى مقيرراس الطمأنينررة النفسررية قيررد البحررث ولصررالح مجموعررة اإلربرراعى

 ( مما يشير إلى صدق المقياس وقدرتها عمى التمييز بين المجموعات . 2.22الخطأ دالة عند مستوى داللة )
 ب ـ الثبات :

قيررد البحررث اسررتخدمتا الباحثترران طريقررة تطبيررق المقيرراس مقيرراس الطمأنينررة النفسررية لحسرراب ثبررات 
عررادة تطبيقرره وذلررك عمررى عينررة قوامهررا ( إثنررى عشررر تمميررذة مررن مجتمررع البحررث ومررن خررارج العينررة 03) وا 

( يوضرررح 6( عشررررة أيرررام برررين التطبيقرررين األول والثرررانى ، وجررردول )02األصرررمية وبفاصرررل زمنرررى مدتررره )
 معامالت اإلرتباط بين التطبيقين .

 (5جدول )
 معامالت اإلرتباط بين التطبيقين األول والثانى فى 

 (02قيد البحث        )ن =  نة النفسيةمقياس الطمأني              

 المقياس
 وحدة
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 معامل اإلرتباط

 المتوسط 
اإلنحراف 
 المتوسط المعيارى

اإلنحراف 
 المعيارى

 1.61 0.06 21.32 0.01 21.31 درجة الطمأنينة النفسية

 1.275( = 1.13وى داللة )( ومست01قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
 (  ما يمى :02يتضح من جدول )
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( وهرررو 2:.2رررر جررراءت معامرررل اإلرتبررراط برررين التطبيقرررين األول والثرررانا لمقيررراس الطمأنينرررة النفسرررية قيرررد البحرررث )
معامررل إرتبرراط دالررة إحصررائيا حيررث أن قرريم )ر( المحسرروبة أكبررر مررن قيمررة )ر( الجدوليررة عنررد مسررتوى داللررة 

 إلى ثبات تمك المقياس .( مما يشير 2.22)
 ( 4البرنامج التعميمي قيد البحث  مرفق ) ثالثًا :

  اليدف العام لمبرنامج : – 0
 لمتمرينات اإليقاعية مدعوما باأللعاب الشعبية ومعرفة تأثيرب عمى :تصميم برنامج تعميمى 

 ر تنمية التوازن ) الثابت والمتحرك ( لمتمميذات المعاقات سمعيا. 0
 الطمأنينة النفسية لمتمميذات المعاقات سمعيا.ر تحسن  3
 أغراض البرنامج : – 2

 أن يتم تنمية قدرة التمميذة المعاقة سمعيا عمى التوازن الثابت والمتحرك . -أ
 أن يتم تنمية تقبل التمميذة المعاقة سمعيا لذاتها و ثقتها بنفسها . –ب 
 التفكير السميم .أن يتم تنمية قدرة التمميذة المعاقة سمعيا عمى  -ج
 أن يتم مساعدة التمميذة المعاقة سمعيا عمى التحكم فا مستوى أدائها . –د 
 أن يتم تنمية فهم التمميذة المعاقة سمعيا لمحركة التا تقوم بها.  -هر 
 أن يتم إتاحة الفرصة لمتمميذة المعاقة سمعيا لإلبتكار.  –و 
 ا عمى التفكير فى حل المشكالت .أن يتم تنمية قدرة التمميذة المعاقة سمعي –ز 
 أن يتم تنمية مفهوم الذات لدى التمميذة المعاقة سمعيا . –ح 
 أن يتم مساعدة التمميذة المعاقة سمعيا عمى اإلحساس الحركا و االنفعالا . –ط 

 أسس البرنامج : – 1
 أن يتناسب البرنامج مع خصائص المرحمة السنية قيد البحث .  - أ

حتياجات التمميذة المعاقة سمعيا .أن يشبع البرنا –ب   مج ميول وا 
 أن يتميز بالشمول والبساطة والمرونة والسهولة فا الفهم . –ج 
 أن يتسم ببساطة المجهود المطموب لألداء . –د 
 المتحرك ( . –أن ينمى لدى التمميذة المعاقة سمعيا التوازن ) الثابت  -هر 
 عمى التكيف اإلجتماعى . أن ينمى قدرة التمميذة المعاقة سمعيا –و 
 أن يراعى مبدأ التدرج من السهل إلا الصعب . –ز 



 

001 
 

 م2022فبراير   – (2عدد )ال –( 0000مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: البريد االلكتروني  ijssa.journals.ekb.eg :الموقع االلكتروني

 أن يتناسب البرنامج مع اإلمكانات المتاحة . -ح  
 أن ينمى لدى التمميذة المعاقة سمعيا الشعور بالسعادة والمرح. –ط 
 محتوى البرنامج : – 2

  ما يمي :يحتوى البرنامج التعميما عمى 
 ب الشعبية .عدد من األلعا –أ 

الجررى الرياضرى  –تمرينات متدرجة لتعميم مهارات التمرينات الفنيرة اإليقاعيرة ) المشرى الرياضرى  –ب 
( نمرروذج لرربعض الوحرردات التعميميررة مسررتخدمة البرنررامج 6الميررزان األمرراما ( ومرفررق ) -الحجررل  –

 التعميما المقترح .
 اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج : – 3

مكعبات  –كور  -أكياس رمل  –أقماع  –بالونات مختمفة  –عدد من المراتب  –حبال  –نة شرايط ممو 
 مقاعد سويدية.  –خطوط مرسومة عمى األرض  –مكعبات خشبية  –قباعات  –عصى  –
 أسموب التدريس المستخدم : – 4

 استخدمتا الباحثتان أسموب التعمم بالعرض التوضيحى وأسموب التعمم بالمعب  .
 إلطار العام لتنفيذ البرنامج :ا – 5

( 7( )2101" حمدى وتـوت ونيـى الصـواف" )قامتا الباحثتان باالطالع عمى المراجع العمميرة 
( 00( )2102"خالــــد ســــميمان" )( والدراسررررات السررررابقة كدراسررررة 37) (2115و " محمــــد الخوالــــدة" )

( وقرد 33) Behen Pol gregor ( "0772)(  ودراسـة " 02( )2102ودراسة " زيـدان حسـين" )
( لتحديد زمن وشركل وأجرزاء الوحردة التعميميرة وقرد ترم ذلرك مرن خرالل :تم إستطالع رأى الخبراء مرفق )

% ( عمرى أن يكرون شركل  022( وقد اتفقت آراء الخبراء بنسربة ) 7إستمارة معدة لذلك الغرض مرفق )
 وتوزيع الوحدة كاآلتى :

 ق . 3األعمال اإلدارية :   -أ
 ق .02 واإلعداد البدنى   : اإلحماء -ب
 ق ويشمل : 32الجزء الرئيسى  :  -ج

 ق( . 02) األلعاب الشعبية : 
  ق( .32) التمرينات اإليقاعية :         

   ق .3الختام :    –د 
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وقرررد ترررم تنفيرررذ البرنرررامج التعميمرررى لمتمرينرررات اإليقاعيرررة المدعومرررة باأللعررراب الشرررعبية مرررن خرررالل 
( خمسة وأربعون دقيقة وقرد 22بواقع وحدتان تعميميتان إسبوعيا زمن الوحدة )حصص التربية الرياضية 

( سرتة 07( ثمانية أسابيع وبذلك يكرون عردد وحردات البرنرامج ):إستغرق تنفيذ البرنامج )شهرين( لمدة )
 عشر وحدة تعميمية .

 : قيادات تنفيذ البرنامج -6
 قامتا الباحثتان بتنفيذ البرنامج التعميمى . -
 .مل لمصم والبكم بمحافظة المنياإلستعانة بمعممة لغة اإلشارة ومعممة التربية الرياضية بمدرسة األا -
 أسموب التقويم: –7

 من أجل تقويم مدى فاعمية البرنامج التعميما قامتا الباحثتان باختيار ما يما :
 أ ( اختبارات التوازن :

 ابتالوقوف عمى مشط القدم )المقمق( لقياس التوازن الث -
 المشى عمى مقعد سويدى مقموب لقياس التوازن المتحرك . -

 ب ( مقياس الطمأنينة النفسية .
 الدراسة االستطالعية :

م 02/02/3230قامتا الباحثتان بإجراء الدراسة اإلستطالعية فا الفتررة مرن يروم األحرد الموافرق 
( اثنا عشر تمميذة من نفس 03م وذلك عمى عينة بمغ قوامها )32/02/3230إلى يوم األربعاء الموافق 

 مجتمع البحث ومن خارج العينة األصمية وذلك بهدف التعرف عمى :
 مدى مناسبة البرنامج لقدرات التمميذات المعاقات سمعيا ومدى فهمهن واستيعابهن .  -
 حساب المعامالت العممية لالختبارات قيد البحث . -
 تدريب المساعدين عمى كيفية إجراء االختبارات . -
د أسفرت نتائج الدراسة عن مناسبة البرنامج لعينة البحث وتفهم التمميذات لإلختبارات قيد وق -

 البحث .
 القياس القبمى :

قامتا الباحثتان بإجراء القياس القبمى لعينة البحث فى المتغيرات قيد البحث وذلك يوم الخميس 
 م. 30/02/3230الموافق 

 اإلطار العام لتنفيذ التجربة :
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الباحثتان بتوفير شاشة عرض وذلك لعرض نموذج لممهارة المتعممة والخطوات التعميمية  قامتا -0
 الخاصة بالمهارة واأللعاب الشعبية قيد البحث.

قامتا الباحثتان بتطبيق البرنامج عمى عينة البحث يومى األحد والثالثاء من كل أسبوع بواقع وحدة  -3
( ثمانية أسابيع :( خمسة وأربعون دقيقة لمدة )22التعميمية )تعميمية واحدة فى اليوم وكان زمن الوحدة 

م إلى يوم الثالثاء 32/02/3230( ستة عشر وحدة تعميمية فى الفترة من يوم األحد الموافق 07بواقع )
 م . 02/03/3230الموافق 

 القياس البعدى :
ء القياس البعدى لممتغيرات قامتا الباحثتان بعد االنتهاء من المدة المحددة لتنفيذ البرنامج بإجرا 

م وقد تمت جميع القياسات عمى نحو ما تم 02/03/3230قيد البحث وذلك يوم األربعاء الموافق 
 إجرائه فى القياس القبمى .

 األسموب اإلحصائي المستخدم :
  : اآلتية اإلحصائية األساليب الباحثتان استخدمتا البحث نتائج لحساب

ط ر اإلنحرراف المعيراري ر معامرل االلترواء ر معامرل اإلرتبراط ر النسربة المئويرة ر  " المتوسط الحسرابا ر الوسري 
ر نسربة التغيرر  Test Tر اختبرار ت  الالبرارومترى Test The Man – Whitneyاختبرار مران ويتنرى 

 Spss( كمرررا اسرررتخدمت برنرررامج 2.22وقرررد إرتضرررت الباحثرررة مسرررتوى داللرررة عنرررد مسرررتوى )،  المئويرررة "
 معامالت اإلحصائية . لحساب بعض ال

 عرض النتائج ومناقشتيا :
 سوف تقوما الباحثتان بعرض نتائج البحث وفقًا لمترتيب التالى : 

بين متوسطى درجات القياسين القمبى والبعدى لعينة البحث فى التوازن الثابت داللة الفروق  -0
 والمتحرك قيد البحث ولصالح القياس البعدى.

رجات القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث فى الطمأنينة النفسية قيد داللة الفروق بين متوسطى د -3
 البحث ولصالح القياس البعدى .

 (6جدول )
  لعينة البحث والبعدى القبمى القياسين درجات متوسطى بين الفروق داللة

 (01)ن = البحث              قيدمتغيرات التوازن  فى                          

وحدة  المتغيرات
 القياس

القياس  القياس القبمى
 البعدى

الفرق 
بين 

الخطأ 
المعيار 

نسبة  قيمة ت
 التغير %
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المتوسط ع م ع م
 ين

 ى

 23.27 26.60 1.16 2.14 1.07 00.42 1.06 7.24 الثانية الوقوف عمى مشط القدم التوازن الثابت
التوازن 
 07.25 01.45 1.07 2.35 1.17 01.55 1.23 01.12 الثانية المشى عمى مقعد سويدى مقموب المتحرك

 007.15 53.21 1.15 26.01 1.73 30.51 1.51 21.41 درجة الطمأنينة النفسية

 0.611( = 1.13( ومستوى داللة )7قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 : ما يمى (:جدول ) نتائج من يتضح

 لعينرة البحرث والبعردى القبمرى اسرينالقي درجرات متوسرطى برين إحصائية داللة ذات فروق وجود
 احتماليرة جميرع أن حيرث البعردى القيراس ولصرالح البحرث قيرد متغيرات التوازن والطمأنينة النفسية   فى

  (.2.22الداللة ) مستوى من أصغر الخطأ
هررذا التقرردم إلررى التررأثير اإليجررابا لمبرنررامج التعميمررى ومررا يحتويرره مررن تمرينررات  وتعررزو الباحثترران 
وزوجيرررة متنوعرررة وتركيرررز البرنرررامج عمرررى تمرينرررات التررروازن الحركرررى مرررن خرررالل مهرررارات التمرينرررات فرديرررة 

الميرررررزان األمررررامى ( فمرررررن خرررررالل أداء  –الوثررررب  –الجررررررى الرياضرررررى  –اإليقاعيررررة ) المشرررررى الرياضررررى 
ات التدريبات المتدرجة لهرذة المهرارات الترى تهردف لرفرع التوافرق العضرمى العصربى لردى التمميرذات المعاقر

سمعيا ساعدت عمى تحسن وتنمية عنصر التوازن بنمطيره )الثابرت والمتحررك( قيرد البحرث . ويتفرق ذلرك 
حيرررث ذكرررروا أن األطفرررال المصرررابون  (2117" أمـــين الخـــولى وأســـامة راتـــب " )مررع مرررا ذكررررب كرررل مررن 

ويمكررن بإنهيررار كامررل فررى القنرروات الهالليررة فررى األذن لررديهم إتررزان ضررعيف وكثيررر مررا يصررابون بالرردوار 
تدريبهم بشكل فعال نحو حفظ توازنهم عن طريق إستخدام تمرينات التوازن التى تهردف إلرى رفرع التوافرق 

 ( 6:: 2العضمى العصبى وتدريب األجهزة الخاصة بحفظ التوازن فى القنوات الهاللية باألذن الداخمية )
المدعومة باأللعاب الشعبية يزيرد مرن  كما تعزو الباحثتان هذا التقدم إلى أن برنامج التمرينات اإليقاعية 

دافعيررة التمميررذات نحررو األداء ويعمرررل عمررى اسررتثارة دوافعهرررن ممررا يررؤدى إلرررى زيررادة إقبررالهن عمرررى األداء 
وبأعمى كفاءة طوال فترة التمرين األمرر الرذى أدى إلرى ارتفراع مسرتوى نمرو وتطرور عنصرر التروازن لردى 

ـــات خطـــاب " )مرررا ذكرتررره  التمميرررذات المعاقرررات سرررمعيا ، ويتفرررق ذلرررك مرررع أن التمرينرررات  (2111" عطي
 (.                      :3: 32اإليقاعية تهدف إلى تنمية القدرات الحركية وتحقيق مبدأ المياقة )

كما ترجع الباحثتان هذا التحسن فى مستوى عنصر التوازن إلى إحتواء البرنامج عمى مجموعة 
ة وبعض العالمات البصرية حيث عممت عمى جذب إنتباب كبيرة من األدوات ذات األلوان الزاهي
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التمميذات المعاقات سمعيا هذا باإلضافة إلى تعزيز اإلثارة والتشويق واالستمرار فى األداء دون الشعور 
 بالممل . 

كما ترى الباحثتان أن إحتواء البرنامج التعميمى عمى مجموعة مناسبة من األلعاب الشعبية 
يد من المهارات الحركية التى ساهمت بشكل كبير فى تحسن عنصر التوازن تتضمن بداخمها العد

بنمطيه )الثابت والمتحرك( هذا باإلضافة إلى أن األلعاب الشعبية أطفت جو من السعادة والمرح عمى 
ثارة الحماس داخمهن عمى مواصمة األداء بكل  نفوس التمميذات المعاقات سمعيا مما زاد من دافعيتهن وا 

نت ( إلى أن ممارسة األنشطة :322" ) Wadman & Durkinظام وفى هذا الصدد يشير " جد وا 
البدنية لمصم والبكم تقمل من اإلفراط فى التوترات العصبية كما تعمل عمى تحسين عمل األجهزة 

 ( .323:  33الحيوية الداخمية ) 
د سميمان" "خالودراسة  (01()2103"حيدر كاظم" )ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من  

( حيث أشارت أهم نتائج دراستهم إلى أن البرامج التدريبية والتعميمية الموجه واأللعاب 00) (2102)
الصغيرة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى تحسن عنصر التوازن . وبذلك يتحقق الفرض األول لمبحث والذى 

ين القبمى والبعدى لعينة توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسطى درجات القياسينص عمى أنه "
 " البحث فى تحسن التوازن الثابت والمتحرك قيد البحث و فى اتجاه القياس البعدى

 (7جدول )
  لعينة البحث والبعدى القبمى القياسين درجات متوسطى بين الفروق داللة

 (01)ن = البحث              قيدمقياس الطمأنينة النفسية  فى                          

وحدة  المتغيرات
 القياس

القياس 
 القبمى

القياس 
 البعدى

الفرق بين 
المتوسطي
 ن

الخطأ 
نسبة  قيمة ت المعيارى

 التغير %
 ع م ع م

 007.15 53.21 1.15 26.01 1.73 30.51 1.51 21.41 درجة الطمأنينة النفسية

 0.611( = 1.13( ومستوى داللة )7قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
وتعزو الباحثتان هذب النتيجة إلى التأثير اإليجابا لبرنامج التمرينات اإليقاعية المدعوم 
باأللعاب الشعبية حيث أثر إيجابيًا عمى توافق التمميذات المعاقات سمعيا مع أنفسهن ومع اآلخرين مما 

 ساعد عمى تحسن الشعور بالطمأنينة النفسية . 



 

001 
 

 م2022فبراير   – (2عدد )ال –( 0000مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: البريد االلكتروني  ijssa.journals.ekb.eg :الموقع االلكتروني

إلى تنوع التمرينات المستخدمة داخل البرنامج التعميمى قيد  كما تعزو الباحثتان هذب النتيجة
البحث ساعد ذلك عمى زيادة تفاعل التمميذات المعاقات سمعيا مع بعضهن البعض والتقارب فيما بينهن 

 األمر الذى آثر ايجابيًا عمى الشعور بالطمأنينة النفسية  .
يد البحث وما يحتويه من تمرينات وترجع الباحثتان هذب النتيجة إلى البرنامج التعميمى ق

ومهارات متنوعة ومصاحبة ذلك بالعرض التوضيحى من خالل شاشة العرض ساعدت التمميذات عمى 
خراج كل ما بداخمهن من إنفعاالت ومشاعر ومساعدتهن عمى إدراك  التحرر من الخوف والقمق وا 

لعزلة التى يعيشونها داخل أنفسهن قدراتهن وجعمهن أكثر تكيفًا مع ذاتهن ومع اآلخرين والخروج من ا
 " أمين الخولى وأسامة راتب "واإلحساس باإلنطواء والحرمان ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كل من 

حيث أشارا إلى أنه من خالل ممارسة الفرد المعاق لمنشاط الحركى ينخفض لدية الشعور  (0772)
 ( .027: 2) السمبى وينمو الشعور اإليجابى نحو ذاته ونحو اآلخرين 

كما ترى الباحثتان أن التمرينات اإليقاعية داخل البرنامج قيد البحث ساهمت بشكل كبير فى 
تنمية التحكم وضبط النفس وتنمية الشخصية القوية المستقمة والتحرر من التوتر العصبى والنفسى 

المعاقات سمعيا  وتنمية قوة اإلرادة لمتغمب عمى المشكالت والصعاب التى تعانى منها التمميذات
 " نائرة العبد "ساهمت بشكل كبير فى تحسين الشعور بالطمأنينة النفسية ويتفق ذلك مع ما ذكرته 

( أن من أهداف التمرينات اإليقاعية إكساب الطالبات الصحة النفسية والتعبير عن النفس 0992)
 ( .92: 39ومعرفة جوانبها )

بالطمأنينة النفسية لدى التمميذات المعاقات إلى  كما تعزو الباحثتان هذا التحسن فى الشعور
إحتواء البرنامج التعميمى قيد البحث عمى مجموعة من األلعاب الشعبية وما تتضمنه هذة األلعاب من 
الشعور بالسعادة والمرح خالل تنفيذها مما ساعد التمميذات عمى التخمص من التوترات العصبية التى 

دراك  (2113" زينب شقير" )ذكر يعانون منها وفى هذا الصدد ت أن شعور الفرد باالستقرار والسعادة وا 
 (. 032: 02قدراته وتقبل اآلخرين له يؤدى ذلك إلى الطمأنينة النفسية ) 

كما ترى الباحثتان أن األلعاب الشعبية ساهمت بشكل كبير فى زيادة دافعية التمميذات عمى 
ثبات الذات لتحقيق الفوز عمى اإلستمرار فى العمل واألداء فى جو من  العمل الجماعى والمنافسة وا 

داخل المعبة هذا باإلضافة إلى التمقائية التى يؤدون بها أثناء المعب والتحرر من القيود والضغوط 
النفسية هذا باإلضافة إلى تنمية القيادة والتبعية والتدريب عميها داخل األلعاب الشعبية التى يتضمنها 

وتنمية روح الفريق والتكيف مع اآلخرين كل ذلك ساهم بشكل كبير فى تحقيق  البرنامج التعميمى
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أن ممارسة المعاق  (2110" عبد الحميد شرف " )الشعور بالطمأنينة النفسية وفى هذا الصدد يذكر 
لمنشاط الحركى لها تأثيرات عديدة منها زيادة التفاعل اإلجتماعى والتكيف مع أفراد المجتمع ، وتنمية 

ول اإليجابية لمعمل الجماعى وتنمية الوجدان ، كما أنها تزيد من إكتساب مهارات حركية جديدة المي
 ( .26: :0تولد الثقة بالنفس والتكيف مع اآلخرين لممعاق )

" رمضان محمود " ( ودراسة 02) (2103" حيدر كاظم " )ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من 
 (11( )2115" نجالء فتحى " )ودراسة  (6( )2102)" جييان أحمد " ( ودراسة 03) (2101)

حيث أشارت أهم نتائج دراستهم إلى التأثير اإليجابى لمتمرينات واأللعاب الصغيرة والشعبية فى تحسن 
توجد بعض المتغيرات النفسية قيد دراستهم وبذلك يتحقق الفرض الثانى لمبحث والذى ينص عمى أنه " 

توسطى درجات القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث فى الشعور فروق ذات داللو إحصائية بين م
 " . بالطمأنينة النفسية وفى اتجاه القياس البعدى

 االستخالصات والتوصيات :
 أواًل : االستخالصات 

 فى ضوء نتائج البحث تستخمص الباحثتان ما يمى :
ثير ايجابى عمى تنمية التوازن ) الثابت ر برنامج التمرينات اإليقاعية المدعوم باأللعاب الشعبية له تأ 0

 والمتحرك ( قيد البحث لممعاقات سمعيا.
ر برنامج التمرينات اإليقاعية المدعوم باأللعاب الشعبية له تأثير ايجابى عمى تحسن الشعور  3

 بالطمأنينة النفسية قيد البحث لدى العاقات سمعيا .
 ثانيًا : التوصيات 

 البحث توصى الباحثتان بما يمى : فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج
ر اسررتخدام برنررامج التمرينررات اإليقاعيررة المرردعوم باأللعرراب الشررعبية بمرردارس المعرراقين سررمعيًا )الصررم  0

 والبكم( .
 ر اإلهتمام بتخريج معممى تربية رياضية لمفئات الخاصة . 3
 ر إنشاء قسم لتعميم الفئات الخاصة بكميات التربية الرياضية . 3
 جراء أبحاث مشابهة عمى عينات مختمفة من األسوياء واإلعاقات األخرى .    ر إ 2
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 قائمة المراجـــع
 أواًل : المراجع العربية 

  -0 م.3206: األلعاب الشعبية العربية ، مركز األمل لمنشر ، فمسطين ،  أحمد تيسير عويضة
شر ، القاهرة ، : إختبار الذكاء المصور ، دار النهضة المصرية لمن أحمد زكى صالح
 م.:096

3-  

: تكنولوجيا التعميم لذوى اإلحتياجات الخاصة ، دار الفكر  أمل سويدان محمد ومنى الجزار
 م.3226لمنشر ، األردن ، 

3-  

: نظريات وبرامج التربية الحركية لمطفل ، دار الفكر  أمين أنور الخولى وأسامة كامل راتب
 م.3229العربى لمنشر ، القاهرة ، 

2-  

التربية الحركية لمطفل ، دار الفكر العربى لمنشر ، :  أنور الخولى وأسامة كامل راتبأمين 
 م.0992القاهرة ، 

2-  

  -7 م.3229: اإلعاقة السمعية ، دار يافا لمنشر ، األردن ،  إبراىيم الزريقات
: منهاج األلعاب الشعبية من التراث ، قطاع الطالئع ،  المجمس األعمى لمشباب والرياضة

 م.0999المعمومات والتوثيق ، القاهرة ،  مركز
6-  

: أثر إستخدام مدخل األلعاب الشعبية فى تنمية بعض المهارات  جييان أحمد محمود
الحركية والوعى التراثى لدى طفل الروضة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية 

 م.3203التربية ، جامعة سوهاج ، 
:-  

الصم والدمج مع األسوياء فى التربية البدنية  : حمدى أحمد وتوت ونيى محمود الصواف
 م.3203والرياضية ، مركز الكتاب لمنشر ، القاهرة ، 

9-  

: تأثير بعض األلعاب الصغيرة عمى التوازن الحركى وبعض المهارات  حيدر كاظم عيسى
األساسية بكرة القدم لدى تالمذة معهد األمل لمصم والبكم ، بحث منشور ، مجمة 

وم التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية ، جامعة القادسية ، القادسية لعم
 م.3202

02-  

: تأثير برنامج تدريبى مقترح عمى تنمية التوازن الحركى لذوى اإلعاقة  خالد سميمان منحى
السمعية لتالميذ المرحمة اإلبتدائية فى معهد األمل لمصم والبكم بالمدينة المنورة ، 

نشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طيبة ، المدينة رسالة ماجستير ، غير م
00-  
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 م.3203المنورة ، السعودية ، 
تأثير برنامج تمرينات مقترح عمى بعض متغيرات  رضوان محمد رضوان ويحي زكريا :

اإلدراك الحس حركى والمتغيرات الوظيفية البدنية لدى الصم والبكم ، بحث منشور ، 
لبدنية والرياضة ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة المجمة العممية لمتربية ا

 م.3222حموان ، 

03-  

: تأثير برنامج مقترح بإستخدام األلعاب الشعبية الترويحية عمى  رمضان محمود عبد العال
بعض المهارات الحركية األساسية ومفهوم اإلنتماء لدى طفل الروضة ، بحث 

مية التربية الرياضية ، جامعة المنيا ، منشور ، مجمة عموم وفنون الرياضة ، ك
 م.3203

03-  

( 03 – 9: مقارنة صفة التوازن بين التالميذ األسوياء والمعاقين سمعيا ) زيدان حسين عام
سنة ، بحث منشور ، المجمة العممية لعموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية ، 

 م.3202جامعة الممك سعود ، السعودية ، 
02-  

سمسمة ذوى اإلحتياجات الخاصة ، اإلكتشاف المبكر والتشخيص ، قير :زينب محمود ش
 م.3222مكتبة النهضة العربية لمنشر ، القاهرة ، 

02-  

: الطفل العربى والفن الشعبى : الدار المصرية المبنانية ، القاهرة ،  عبد التواب يوسف
 م.0997

07-  

ياء ومتحدى اإلعاقة ، مركز : التربية الرياضية الحركية لألطفال األسو  عبد الحميد شرف
 م.3220الكتاب لمنشر ، القاهرة ، 

06-  

: اختبار الصحة النفسية التعريف واألساس النظرى ،دار  عبد الرحمن محمد عيسوى
  -:0 م .09:2النهضة العربية لمنشر ، القاهرة ، 

 : تحقيق األمن النفسى لميتيم فى ضوء المقاصد الشرعية ، بحث منشور ، عبد اهلل الصيفى
 م.3202مجمة جامعة النجاح ألبحاث العموم اإلنسانية ، فمسطين ، 

09-  

  -32 م.3223، القاهرة ،  :: التمرينات لمبنات ، دار المعارف لمنشر ، ط عطيات محمد خطاب
: التمرينات اإليقاعية )الجمباز اإليقاعى( ، دار الفكر العربى  عنايات فرج وفاتن البطل
 م.3222لمنشر ، القاهرة ، 

30-  

: رباعية كرة اليد الحديثة ) الماهية واألبعاد  ال عبد الحميد ومحمد صبحى حسانينكم 33-  
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 م.3200التربوية وأسس القياس والتقويم ( مركز الكتاب لمنشر ، القاهرة ، 
: بعض المتغيرات الديمقراطية المرتبطة باألمن النفسى ، الهيئة المصرية  محمد جبر إبراىيم

 م.3227،  العامة لمكتاب ، القاهرة
33-  

: إختبارات األداء الحركى ، دار الفكر العربى محمد حسن عالوى ونصر الدين رضوان 
  -32 م.3220لمنشر ، القاهرة ، 

: التربية البدنية لممعاقين بين النظرية والتطبيق ، دار حراء لمنشر ،  محمد كامل عفيفى
 م.3203القاهرة ، 

32-  

األطفال داللته التربوية فى إنماء شخصياتهم ، : المعب الشعبى عند  محمد محمود الخوالدة
 م.3226دار المسيرة لمنشر ، األردن ، 

37-  

: تأثير إستخدام التمرينات البدنية التنافسية عمى بعض القدرات الوظيفية  محمد نسيم خان
( سنة ، بحث منشور ، المجمة 02 -03والبدنية لمطالب المعاقين سمعيا من سن )

نية والرياضة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة حموان ، العممية لمتربية البد
 م.:322

36-  

: اإلختبارات والمقاييس فى التربية  مصطفى حسين باىى وصبرى عمران وىشام إسماعيل
التطبيق( ، مكتبة األنجمو المصرية لمنشر ، القاهرة ،  –البدنية والرياضية ) النظرية 

 م.3203
3:-  

: التمرينات الحديثة صعوباتها وأسموب تقييمها ، دار المعارف  دنائرة عبد الرحمن العب
 م.0992،  3لمنشر ، اإلسكندرية ، ط

39-  

: تأثير برنامج تعميمى بإستخدام الحاسب اآللى عمى خفض الشعور  نجالء فتحى ميدى
بالوحدة النفسية ومستوى أداء بعض المهارات األساسية فى التمرينات لمصم والبكم ، 

، مجمة جامعة المنوفية لمتربية البدنية والرياضية ، كمية التربية  بحث منشور
 م.3226الرياضية ، جامعة المنوفية ، 

32-  

: تأثير إستخدام المثيرات البصرية اإللكترونية المدعومة بمغة اإلشارة  ىبة سعد عبد الحافظ
عمى تعمم بعض مهارات الحركات األرضية لممعاقين سمعيا ، بحث منشور ، 

أسيوط لعموم وفنون الرياضة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط ، مجمة
 م3202

30-  
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 ثانيًا : المراجع األجنبية 
Behean , Paul ,G : The Relation ship between balance and 
fundamental motor skills performance of children who are deaf M .A. 
Michigan state university 1992. 

32 
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33 
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