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 رحاب عادل جبل
 هجلت تطبيقاث علوم الرياضيت  

  9102الوائت يونيو العذد 

 جت ) الثابتت و الوتحركت ( لتنويت بعض الوتغيراث في كرة اليذ لذوي االعاقت الفكريت  فاعليت برناهج هقترح هذعن بالنوذ

 رحاب عادل جبل

 

 البحث:ومشكمة  مقدمة
م( أن الحاجة إلى تقديم بدائل متعددة فى الطرق واألساليب واإلستراتيجيات والمحتوى منن الحاجنات ٕٗٓٓ)"محمد زغمول، مصطفى السايح" يرى

 (ٜٓٔ،ٜٔٔ: ٕٛاليامة إليجاد مسارات بديلة بالنسبة للمتعلمين على حٍد سواء.)

مننن الموضننوعات التربويننة والنلسننية التننى تتميننز بالبسنناطة والجاذبيننة لنندى إسننتاداميا فننى العمليننة التعليميننة، و مننن البنندائل التننى يم ننن ُيعنند اللعننب و 
سنتادام اللعنب من  األفراد، وقد أواله التربويون إىتمامًا  بيرًا نظرًا ألىميتو بالنسبة للتلميذ بصلٍة عامة وللمعاقين ف ريُا بصلٍة ااصة، حينث يم نن إ

ف ريُا فى التغلب على العديند منن المالن الت،  منا يم نن منن انالل اللعنب الحند منن السنلوك  ينر المر نوب إجتماعينًا، أو تنمينة  التالميذ المعاقين
 (ٕٙ: ٚٔ()٘ٛٔ: ٙٔ.)اً العديد من الميارات األساسية لدى  ل فرد من األفراد المعاقين ف ري

العادى؛  التلميذ تعليم أساسيات تعليمو عن  ليًا، ومن َثمَّ تاتلف أساسيات لسوىا التلميذ طبيعة عن ف ريًا تاتلف المعاق التلميذ وحيث أن طبيعة
 ومحتوى شكل إاتالف إلى ف رياً  لألفراد المعاقين التعليمية العملية فى أىداف اإلاتالف   ل، ويؤدى التعليمية العملية أىداف إلاتالف نظراً 

وض  برنامج تدريسى ليم قائم على إستادام من االل بتأ يد ىذا التوجو  وبناءًا على ذلك.. فقد قامت الباحثة (ٜٗ: ٜ) ليم التدريس برامج
يصاحبيا ، أدائيايا ألعاب بسيطة التنظيم تتميز بالسيولة فى المالوقة ل ونتمثل أحد الطرق بصلة عامة األلعاب  أن، حيث ترى الباحثة اللعب

على ميارات حر ية مر بة،  ما أن القوانين التى تح ميا تتميز  تحتوىاتيا تنافس الريف، وفى نلس الوقت ال البيجة والسرور وتحمل بين طي
 .والبساطةبالمرونة 

ألساسية وتعتبر األلعاب التمييدية مرحلة متقدمة لأللعاب الصغيرة، وفييا يم ن تعلم الميارات األساسية للعبة فى صورة مسابقات نحو الميارات ا
ربوى، لتحقق اليدف منيا بصورة مبسطة، فيى تحتل م انًا مرموقًا فى اطة التعليم، وتعتبر وسيلة مساعدة تساعد المعلم على تثبيت الجانب الت

ستعدادات التلميذ لممارسة األلعاب ال بيرة وتعتبر مجااًل مناسبًا ألْن يتالب    ل فرد بميلو  ما تعتبر األلعاب التمييدية وسيلة إ تالاف لقدرات وا 
ثبات وجودىا والالعور بالثقة بالنلس والحب واإلنتماء. : ٕٔ) للعب وتحقيق ذاتو الااصة، فيى مجال إلالباع الحاجة لتحقيق الذات وا 

ٖٜٔ()ٕ٘ :ٖٓٙ،ٕٓٔ،ٜٚ) 
 ذوىمصندرًا مسناعدًا منن مصنادر تعلنيم األطلنال  -النمذجنة-ل ونينا چينة قامت الباحثة بتدعيم إستراتيجية األلعاب التمييدية بالنمذجة الت نولو   ما
نظنرًا لحاجنة ىنؤالء بوجنو عنام الااصنة  التربينةفاعلينة فنى مندارس  وذاتأثناء تعليميم،   بيراً وسيلة فّعالة ُتالف علييم عبئًا  وُتعد، عاقة الل ريةاإل
،  ما أنيا تأتى ضنمن البرمجينات واألدوات والوسنائل التنى ينتم إسنتاداميا فنى مستوياتيم وقدراتيم م إلى برامج ذات طابٍ  ااص تتمالى  لتالميذا

 (ٖٙٓ: ٘ٔ)(ٕٙ: ٔ).والتعلم ميلعتال ةيملع ينسحف تيدة بتعليميالمؤسسات ال

النمذجنة –يى يسمح بالتلاعل المثمر م  المتعلم، فمن صور ثابتة ومتحر ة ونص وفيديو..  مالوقة ما أن إستادام النماذج الت نولوجية الحديثة ال
حتياجنناتيم  يثيننر إىتمامنناتيم وُيالنب  ر بنناتيمممنا اللنون والصننوت والحر ننة التنى ُتجننذب إنتبنناه التالمينذ الُمعنناقين ف ريننُا،  علننى حتننوىت -الت نولوجينة وا 
 (ٖٛٛ: ٛٗ()ٚٓٙ: ٚٗ).أثناء التعلم

ذوى اإلعاقنة الل رينة لندى ىذه النماذج  تندعيم أو إضنافة إلسنتراتيجية األلعناب التمييدينة  ن إستادام، ووفقًا لما سبق.. تالير الباحثة إلى أومن َثمَّ 
بلاعلينة فنى  المالار ة وبالتالى جتماعية،إلاألنالطة التعليمية وا ىفالنالطة المالار ة قد يعمل على و  ى ىؤالء التالميذ،ُيزيد من فاعلية التعلم لدقد 

 .بصلٍة عامة، والتأثير اإليجابى على الميارات الرياضية باألنالطة الماتللة العملية التعليمية

ن المينارات المقنررة فنى أالتعلنيم وجندت التربينة الل رينة لنوزارة التربينة و  ارسالباحثنة علنى المننيج المقنرر بمند إطِّالعمن االل ومن جانب آار.. و 
إلننى إاتيننار ىننذه  لجننأت الباحثننةلننذلك  (ٙٙٔ-ٓٙٔ: ٘)واإلسننتالم والتصننويب والمحنناورة  التمريننرات ىننى ميننار لنندى فئننة المعنناقين ف ريننًا  ينند ننرة ال

  توافقًا م  المنيج المقرر بمدارس التربية الل رية.تصميم البرنامج الميارات، وبالتالى القيام ب
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 ف البحث:ىد 

بالنمذجننة الثابتننة والمتحر ننة )بمسننتادام الصننور  يينندف ىننذا البحننث إلننى تصننميم برنننامج مقتننرح قننائم علننى إسننتراتيجية األلعنناب التمييديننة المدعمننة
 الثابتة، والصور المتحر ة، والليديو( ومعرفة تأثيرىا على  ل من المتغيرات التابعة التالية:

 :ينند لنندى التالميننذ ذوى اإلعاقننة الل ريننة فئننة قننابلى  ننرة ال( فننى مٓٔ لمسننافة المحنناورة، التصننويب، واإلسننتالم التمريننر) المتغيرررات المياريررة
 التعلم.

 :من االل التعرف على درجة اإلاتبار النلسى لدى المعاقين ف ريًا قابلى التعلم. المتغيرات النفسية 
 :تماعى لدى المعاقين ف ريًا قابلى التعلم.درجة اإلاتبار اإلج من االل التعرف على المتغيرات اإلجتماعية 

 فروض البحث:
 ولصننالحبننين المجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة فننى المتغيننرات المياريننة قينند البحننث  البعديننةفننروق دالننة إحصننائيًا فننى القياسننات  توجنند -

 المجموعة التجريبية.

واإلجتماعينة قيند البحنث  النلسنيةبنين المجمنوعتين التجريبينة والضنابطة فنى المتغينرات  البعدينةفنروق دالنة إحصنائيًا فنى القياسنات  توجد -
 .التجريبيةولصالح المجموعة 

 مصطمحات البحث:
 النمذجة )الثابتة والمتحركة(: -

طة الرياضنية وتبسنيط األالنياء ىى أحد التقنيات الت نولوجية التى يم ن إستاداميا فى مجال التربية الرياضية والتى تساعد فى تعلم ميارات األنالن
ارات قيند الحقيقية وتسييل العملية التعليمية من انالل إسنتادام النمذجنة المدعمنة بالصنور الثابتنة، والصنور المتحر نة، واللينديو ذات العالقنة بالمين

 البحث فى  رة اليد.)تعريف إجرائى(

 إستراتيجية األلعاب التمييدية: -
بمسنتادام ال نرة  بطريقنة منظمنة ومبسنطةموضنوعة الماتارة و وال والمسابقات، لعابة على التدريس من االل األىى إسلوب وطريقة فى التعلم قائم

 )تعريف إجرائى(.وتعلم ميارات لعبة  رة اليد للتالميذ المعاقين ف رياً لادمة 

 إجراءات البحث:
 أواًل: منيج البحث:

 .لمجموعتين إحداىما تجريبية واألارى ضابطة تم إستادام المنيج التجريبى بمستادام التصميم التجريبى
 ثانيًا: مجتمع وعينة البحث:

القناىرة بحدائق القبنة  األمل درسةبم)قابلى التعلم(  درجة ٘ٚإلى  ٓ٘يتراوح مستوى ذ اءىم من الذين  ف رياً مجتم  البحث التالميذ المعاقين  يمثل
وت ونننت العينننة اللعليننة إلجننراء التجربننة األساسننية مننن ًا، تلميننذ( ٕٚلبننالع عننددىم )، وامٕٚٔٓ/ٕٙٔٓسنننة للعننام الدراسننى ٕٔ-ٜبالمرحلننة السنننية 

 من إجمالى مجتم  البحث، وتم تقسيميم عالوائيًا لمجموعتين  التالى: ٝٚٓ.ٗٚ( تلميذًا بنسبة ٕٓ)
 .تالميذ( ٓٔ، وعددىا )تمييديةعاب اللأللتتَّب  البرنامج المقترح  المجموعة التجريبية: -
 .تالميذ( ٓٔتستادم المنيج التقليدى المتب  بالمدرسة، وعددىا ) الضابطة:المجموعة  -

منن انارج العيننة األساسنية وذلنك إلسنتاداميم فنى حسناب ٝ من مجتمن  البحنث و ٖٜ.ٕ٘( تالميذ بنسبة ٚوبلع حجم عينة الدراسة اإلستطالعية )
 .ٝٓٓٔعية على جمي  أفراد مجتم  البحث بنسبة المعامالت العلمية، وبذلك إالتمل حجم عينة الدراسة األساسية واإلستطال

 إعتدالية مجتمع البحث: -
وبالتنالى ( ٕ٘.ٓإلنى  ٔٓ.ٔ -حينث تراوحنت القنيم بنين )  ٖمعنامالت اإللتنواء بنين  إنحصنرتتم التأ د من إعتدالية توزي  مجتم  البحث حيث 

 تحت المنحنى الطبيعى والتوزي  اإلعتدالى ليا. وقوعيا
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 التكافؤ: - 

دالنة   ينرالبحنث  قيندقنيم المتغينرت  جمين  أنوتنم التأ ند منن التأ د من تقارب المستويات بين مجموعتى البحث،  بيدفضبط متغيرات البحث  تم
يندل علنى عندم وجنود فنروق دالنة إحصنائيًا  ممنا ٓٔ.ٕحيث جناءت جمين  قنيم  ت  المحسنوبة أقنل منن قيمنة  ت  الجدولينة البنالع قيمتينا  إحصائياً 

 .وبالتالى ت افؤ مجموعتى البحث

 : وسائل جمع البيانات:ثالثاً 
 (1إستمارات تسجيل البيانات: )ممحق -أ

الننتملت علننى: االسننم، السننن، الطننول، الننوزن، درجننة الننذ اء، درجننة اإلاتبننارات البدنيننة  تننم تصننميم إسننتمارات لتسننجيل بيانننات أفننراد عينننة البحننث وا 
 (.ٔوالميارية والنلسية واإلجتماعية،  ما ىو موضح بُملحق )

 األدوات واألجيزة المستخدمة فى البحث: -ب
، باإلضننافة إلننى أدوات لقينناس الطننول والننوزن الريسننتاميتر جيننازالسننن ودرجننة الننذ اء الااصننة بمجتمنن  البحننث، للتعننرف علننى  المدرسننية السننجالت

( و ذلك أدوات األلعاب التمييدية المالنار إليينا الحقنًا )عنند تنناول برننامج إسنتراتيجية األلعناب ٗة بملحق )اإلاتبارات البدنية قيد البحث والموضح
 التمييدية(.

 (2إختبار الذكاء: )ممحق -ج
نة بالسجالت المدرسية والُمرفق بيا درج ة ذ اء  ل تلمينذ تم التعرف على درجة الذ اء الااصة بأفراد عينة البحث من االل نتائج القياسات الُمدوَّ

والذى قام بتطبيقنو األاصنائيين النلسنيين بالمدرسنة، (، ٕٗ)م"1998"لويس مميكة تعريب وتقنين  بينيو" –"ستانفورد عن طريق إستادام إاتبار 
 (.ٕ ما ىو موضح بُملحق )

 ( 4عناصر المياقة البدنية واإلختبارات البدنية: )ممحق -د
واإلاتبارات البدنية التى تعمل علنى قيناس ىنذه العناصنر منن انالل المننيج المقنرر بمندارس ذوى اإلعاقنة الل رينة تم تحديد عناصر اللياقة البدنية 

( فنى ىنذه العناصنر، و نذلك اإلاتبنارات البدنينة الااصنة بقيناس ىنذه ٖوتنم إسنتطالع رأى الابنراء )ملحنق (ٕٕٙ-ٕٕٔ: ٘) وزارة التربينة والتعلنيمبن
وأالار الابراء إلى مناسبة عناصنر اللياقنة البدنينة قيند البحنث و نذلك اإلاتبنارات البدنينة التنى تعمنل علنى ف ريًا،  ( للئة المعاقينٗالعناصر )ملحق

ٝ مننن رأى الابننراء،  مننا ىننو موضننح بملحننق ٘ٚحيننث حصننلت )العناصننر واإلاتبننارات البدنيننة( علننى نسننبة إتلنناق أعلننى مننن  قينناس ىننذه العناصننر
(ٗ.) 

 (5لبحث فى كرة اليد: )ممحقاإلختبارات الميارية قيد ا -ىر
 والتى تمثلت فى إاتبارات: وزارة التربية والتعليمتم تحديد اإلاتبارات الميارية وفقًا للمنيج المقرر بمدارس ذوى اإلعاقة الل رية ب

 .واإلستالم التمرير -
 . التصويب -

 (ٛٚٔ-ٖٚٔ: ٘. )مٓٔ لمسافة المحاورة -

وأالار الابراء إلى مناسبتيا لعينة البحث حيث حصلت ىذه اإلاتبارات على نسبة إتلاق أعلى من وتم إستطالع رأى الابراء فى تلك اإلاتبارات، 
 (.٘ٝ من رأى الابراء،  ما ىو موضح بملحق )٘ٚ

 (6اإلختبارات النفسية واإلجتماعية: )ممحق -و
و ان ذلك من االل  (ٛٙ()ٚ٘م )ٕٔٔٓ( واللذاِن قامت الباحثة بتصميميما عام ٙتماعى )ملحقتم إستادام اإلاتبار النلسى واإلاتبار اإلج

ىما إاتباران للمعاقين ف ريًا للئة قابلى ( و ٔٙ، ٘ٗ، ٖٛ، ٖٙ، ٜٔ، ٛٔ، ٕٔ، ٓٔاإلطالع على البحوث والدراسات والمراج  العلمية رقم )
مجاالت تمثلت فى اإلاتبارات: النلسية،  ٓٔمن ضمن عدد  -اإلاتباران-ما أنيما ،  ( درجةٓٚ-ٓ٘التعلم الذين يتراوح نسبة ذ ائيم من )

 .العاطلى اإلتزان، و العدوانية، و اإلجتماعية القيمة، و العام النالاطية، و الصحية، و اإلجتماعية، و اإلنلعالية، و العقل، و العام والمظيرية الجسمو 
 ٝ من رأى الابراء.ٓٓٔ( وحصال على نسبة إتلاق النلسى واإلاتبار اإلجتماعىوتم إستطالع رأى الابراء فى  ٍل منيما )اإلاتبار 
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 (والنلسية واإلجتماعية   الميارية المعامالت العممية: )صدق وثبات اإلختبارات البدنية واإلختبارات قيد البحث - 

 
 صدق التمايز بين الربيع األعمى واألدنى لإلختبارات البدنية (1جدول )

 ٙن=واإلختبارات الميارية والنفسية واإلجتماعية                             

 المتغيرات

 الربيع األعمى
 3=1ن

 الربيع األدنى
 العدد إتجاه الرتب 3=2ن

متوسط 
 Wilcoxon مجموع الرتب الرتب

Z  ع±  َس  ع±  َس 

 ٓٙ.ٓ ٜٛ.ٖ ٕٔ.ٕ ٔٔ.ٓٔ الدقة
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٔٙ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٜ٘.ٓ ٗٙ.ٗٔ ٜ٘.ٔ ٜٙ.ٜ اإلنتقالية السرعة
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٕٓ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٘ٓ.ٕ ٙٛ.ٙٔ ٖٜ.ٓ ٚٙ.ٔٔ الرشاقة
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٔٗ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

العضمية  لقدرةا
 لمذراعين

ٔٓ.ٙٚ ٕ.ٜ٘ ٗ.ٜ٘ ٓ.ٙٛ 
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٖٕ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

لذراعين ا تحمل
 والكتف

ٔٓ.٘٘ ٖ.ٙٛ ٖ.ٔ٘ ٓ.ٕ٘ 
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٕٜ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٕٜ.ٓ ٜٗ.٘ ٜٙ.ٖ ٛٙ.ٕٔ التمرير واإلستالم
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٕ.ٕ٘ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٚٙ.ٔ ٜٕ.ٓٔ ٚٙ.٘ ٕ٘.ٕٓ التصويب
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٖ.ٓ٘ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٚٙ.ٗ ٜٕ.ٛٔ ٚٙ.ٚ ٚ٘.ٔٗ المحاورة
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٖ.ٓٔ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٘ٔ.ٕ ٙٔ.ٕٖ ٜٓ.ٔ ٗٗ.ٖٛ النفسىاإلختبار 
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٖ.ٔٓ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

اإلختبار 
 اإلجتماعى

ٕ٘.ٖٓ ٕ.ٗٚ ٜٔ.ٕٖ ٕ.ٕ٘ 
Negative- ٖ ٕ.ٓٓ ٙ.ٓٓ 

ٖ.ٕ٘ * 
Positive+ ٓ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

  Z ( الجدولية عند  ٓ.ٓ٘ =)ٔ.ٜٙ 
الجدولية فى المتغيرات السابقة مما يالير إلى وجود فروق لصالح الربي  األعلى وبالتالى  Zأ بر من المحسوبة  Z( أن قيمة ٔيتضح من جدول )

 صدق اإلاتبارات فى قياس ما وضعت من أجلو.
عادة تطبيقو بلارق زمنى مدتو إسبوع بين التطبيقين،  معامنل اإلرتبناط دالنة  و انت جمي  قنيمولحساب الثبات تم إستادام طريقة تطبيق اإلاتبار وا 

 ما يالير إلى ثبات اإلاتبارات.م ٘ٓ.ٓند مستوى معنوية ع

 (7النمذجة المدعمة )الثابتة والمتحركة( "لمجموعتى البحث": )ممحقرابعًا: 
البحنث أواًل.. قبل تناول الباحثة للنمذجة المدعمة.. تالير الباحثة إلى أنو لضبط متغيرات البحث ولضمان عدم وجود عامالن تجريبيان فى تجربة 

وجنود فقنط، دون  -المدرسنى–)أى.. حتى ت ون نتائج البحث راجعة لمتغير واحد فقط إما إلستراتيجية األلعاب التمييدينة فقنط أو للمننيج التقليندى 
تننأثير للنمذجننة المدعمننة بالصننور والليننديو علننى متغيننرات البحننث(.. ف ننان  ننل مننن المجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة يالنناىدا أو يطلعننا علننى تلننك 
النمنناذج المدعمننة، بينندف ت ننوين رؤيننة عامننة وتصننور عقلننى وذىنننى لنندى التالميننذ عننن الميننارات قينند البحننث وذلننك مننن اننالل مالنناىدة  ننل مننن 
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لبعض الصور الثابتة والمتحر ة وبعض لقطات الليديو الااصة بميارات التمرير واإلستالم والتصنويب والمحناورة، وبالتنالى تنم ضنبط المجموعتين  

 متغيرات البحث ل ل من المجموعتين فيما عدا العامل التجريبى أو المتغير التجريبى فقط والذى يتمثل فى:
 موعة الضابطة.المنيج المدرسى )التقليدى( والتى تتبعو المج 

  .أو إستراتيجية األلعاب التمييدية والتى تتبعيا المجموعة التجريبية 

 ثانيًا، وبناءًا على ما سبق.. تتناول الباحثة ليذه النقطة الحالية  النمذجة المدعمة  على المجموعتين التجريبية والضابطة   التالى:

والتننى تمثلننت فننى  ننل مننن الصننور الثابتننة والمتحر ننة باإلضننافة إلننى بعننض مقنناط  تننم تنندعيم مجمننوعتى البحننث بالنمذجننة الثابتننة والمتحر ننة 
وقند إالننتملت النمذجنة علننى بعنض المثيننرات التنى تثيننر اللينديو لمينارات  ننرة اليند الااصننة بمينارات التمريننر واإلسنتالم والتصننويب والمحناورة، 

علنى عنرض النمذجنة ية والصنوتية باإلضنافة إلنى المثينرات المرئينة، وتنم دافعية التالميذ أثناء المالاىدة؛ من االل إستادام المثيرات الموسيق
( إلستطالع رأيينم حولينا لمعرفنة مندى صنالحيتيا لعيننة البحنث وبالتنالى معرفنة صنالحيتيا وقبولينا  ندعم للبرننامج المتمثنل ٖالابراء )ُملحق

 إلستراتيجية األلعاب التمييدية. مناسبتياالسادة الابراء على  أجم  وقدفى إستراتيجية األلعاب التمييدية، 

 ما تم عرض النمذجة المدعمة ت نولوجيًا على عينة الدراسة اإلستطالعية بيدف التعرف علنى مندى إسنتجابة التالمينذ أثنناء مالناىدة بعنٍض 
، وقند أسنلرت تلنك من ىذه النماذج الت نولوجية  النمذجة ، باإلضافة إلى التعرف على مدى وضوح محتويات النمذجة وضوح الاالة العرض

التجربنة عنن وضنوح النمذجنة المدعمنة لندى التالمينذ باإلضنافة إلنى التالنويق والدافعينة التنى ظينرت علنييم عنند مالناىدتيم للنمذجنة المدعمننة 
 الثابتة والمتحر ة.

عينة الدراسة اإلسنتطالعية، وبذلك تم قبول وصالحية النمذجة المدعمة بالصور الثابتة والمتحر ة والليديو بعد عرضيا على الابراء وعلى  
 ( بعض محتويات النمذجة الت نولوجية.ٚويوضح ملحق )

 (8)ممحقاإلستراتيجية المقترحة لأللعاب التمييدية المدعمة تكنولوجيًا*: ًا: خامس

 ىدف البرنامج: -

والتعنرف علنى درجنة اإلاتبنار ( مٓٔ لمسنافة المحاورة، التصويب، واإلستالم التمريرالتعرف على مستوى أداء المتغيرات الميارية قيد البحث )
 يد لدى المعاقين ف ريًا قابلى التعلم. رة الالنلسى واإلجتماعى فى لعبة 

 ُأسس وضع البرنامج: -

 مراعاة اصائص المرحلة السنية. -

 أن يتمالى البرنامج م  قدرات التالميذ المعاقين ف ريًا. -
 إىتمام التلميذ.أن ت ون األلعاب التمييدية من النوع التى تُثير  -
 تالجي  المعاقين ف ريًا فى اإلعتماد على أنلسيم. -
 توفير المناخ المناسب والمعاملة الحسنة ليؤالء التالميذ. -
 برنامج.المراعاة توفير عاملى األمن والسالمة عند تنليذ  -
 (ٓٗ، ٕٖ، ٜٕ، ٗ) برنامج.المراعاة توفير الم ان المناسب واإلم انيات الالزمة لتنليذ  -

 د محتويات البرنامج:تحدي -
وىنى المراجن  التنى تناولنت مجنال األلعناب  (ٗٙ، ٜٖ، ٖ٘، ٖٗ، ٖٖ، ٖٓ، ٕ٘، ٖٕ، ٕٕ، ٕٓ، ٙ، ٖ، ٕبعد اإلطالع على المراج  رقم )

جنراء بعنض  التعنديالت علنى التمييدية أو األلعاب بصلٍة عامة، باإلضافة إلى إبت ار الباحثة لبعٍض من األلعاب التمييدية و ذلك القيام بمداال وا 
 (.ٛلعبة )ُملحق ٕٗاأللعاب المالار إلييا بالمراج  السابقة.. تم تحديد وتجمي  محتوى البرنامج والذى إحتوى على عدد 

( إلبننداء الننرأى فييننا، وبعنند القيننام بننمجراء التعننديالت التننى أبننداىا الابننراء تننم التوصننل إلننى تصننميم ٖوتننم عننرض تلننك األلعنناب علننى الابننراء )ُملحننق
سننتادامو فننى تنليننذ البحننثى البرنننامج محتننو  لمعرفننة تننأثيره علننى الميننارات قينند البحننث فننى  ننرة الينند، باإلضننافة إلننى التعننرف علننى درجننة النننواحى  وا 

 أدوات البرنامج:.لدى المعاقين ف رياً  النلسية واإلجتماعية
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المجموعة الضابطة ليذه * تم تدعيم اإلستراتيجية المقترحة لأللعاب التمييدية بالنمذجة الثابتة والمتحر ة، باإلضافة إلى مالاىدة 
النمذجة.. بيدف ضبط متغيرات البحث، وىو ما سبق توضيحو.. وبالتالى فمن النتائج التى يتم إستاالصيا ستعود فقط على 

 المتغير التجريبى والذى يتمثل فى المنيج التقليدى المتب  بالمدرسة أو اإلستراتيجية المقترحة لأللعاب التمييدية.

بالوننات، أحذينة، صنولجانات،  سنلة،أطنواق، عصنا،  مناع،أقاليند،   نراتعلنى: المقترح إلستراتيجية األلعناب التمييدينة برنامج التمثلت أدوات 
 (.ٛ.  ما ىو موضح بملحق )مناديل، الوال،  راسى، مرمى  رة اليد سويدى، مقعد

 :لمجموعتى البحث توزيع محتوى البرنامجسادسًا: 

 :مجموعتى البحثالتوزي  الزمنى لبرنامج  التالىجدول اليوضح 
 (2جدول ) 

 عمى مجموعتى البحث محتوى البرنامجتوزيع 

 التوزيع الزمنى لمبرنامج المحتوى
 الير ٖ مدة تطبيق البرنامج

 إسبوع ٕٔ عدد األسابيع

 وحدتان إسبوعياً  عدد الوحدات )الدروس( فى اإلسبوع

 وحدة ٕٗ العدد الكمى لموحدات
 ق ٓٗ زمن الوحدة الواحدة

 وحدة. ٕٗ بواق  وحدتين إسبوعيًا وبمجمالى، إسبوع ٕٔ( أن مدة تطبيق البرنامج ٕيتضح من جدول )  
 ًا: قياسات البحث:سابع

 إعتدالية توزيع العينة، وتكافؤ مجموعتى البحث: -1
  وىو ما تم توضيحو سابقًا فى  البحث للتأ د من إعتدالية توزي  العينة، وت افؤ مجموعتى البحث التجريبية والضابطةتم إجراء قياسات 

 ة بمجتم  وعينة البحث.اإلجراءات الااص       

 :عمى مجموعتى البحث برنامجالتنفيذ  -2

 م ووفقًا للترتيب التالى:ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٔم إلى يوم ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٕبرنامج من يوم التم تنليذ 
بالصور الثابتة والمتحر نة واللينديو وذلنك للمجمنوعتين التجريبينة والضنابطة*  التى تحتوى على النمذجة المدعمة CDمالاىدة إسطوانة  -

  ق(. ٓٔ)  لمدة تحت إالراف وتوجيو الباحثة
 ق(. ٘إجراء اإلحماء وتييئة الجسم لمجموعتى البحث لمدة ) -
  التالى: ق( ٕٓ) لمدةتين لمجموعتنليذ البحث على ا -

o  لأللعاب التمييدية( من ِقبل الباحثة. )مجموعة البرنامج المقترحالتجريبية المجموعة 
o مجموعة المنيج التقليدى( من ِقبل مدرسة التربية الرياضية.لمجموعة الضابطة ا( 

 ق(. ٘تجمي  مجموعتى البحث إلجراء التيدئة والتحية واإلنصراف لمدة ) -

 القياسات البعدية: -3
ل ل من اإلاتبارات م ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٚ، ٕٙ ى مجموعتى البحث يومىتم إجراء القياسات البعدية بعد اإلنتياء من تنليذ البرنامج عل

 وذلك فى نلس التوقيت وتحت نلس الظروف ل ل مجموعة من مجموعتى البحث الميارية والنلسية واإلجتماعية
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 المعالجات اإلحصائية:ًا: ثامن 

إاتبنار ، معامنل اإلرتبناط، معامنل اإللتنواء، الوسنيط، اإلنحنراف المعينارى، المتوسنط الحسنابى: المعالجات اإلحصائية التالينة امإستادتم  -
  .Z  Wilcoxonإاتبار ،  ت 

 عرض النتائج:
 فى كرة اليد: قيد البحث والنفسية واإلجتماعية لمتغيرات المياريةعرض نتائج قياسات ا -

 فى قياسات المتغيرات الميارية والنفسية واإلجتماعية قيد البحث فى كرة اليدداللة الفروق  (3) جدول
 22ن=                                 لضابطةوا لدى المجموعتين التجريبية

 المتغيرات الميارية
 القياسات البعدية

الفرق بين 
 الضابطة المجموعة التجريبيةالمجموعة  قيمة ت المتوسطين

 ع ± َس  ع ± َس 
 * ٛٙ.ٚ ٔٔ.ٕ ٕٙ.ٕ ٔ٘.ٛ ٛٚ.ٕ ٕٙ.ٓٔ التمرير واإلستالم

 * ٘٘.ٚ ٓٔ.ٖ ٕٓ.ٖ ٕٛ.ٗٔ ٜٙ.ٖ ٖٛ.ٚٔ التصويب

 * ٜ٘.ٛ ٖٓ.٘ ٜٕ.ٖ ٖٖ.ٖٓ ٘ٙ.ٖ ٖٙ.ٖ٘ المحاورة

 * ٖٚ.ٚ ٖٜ.ٕ ٙٓ.ٔ ٜٙ.ٖٗ ٗٛ.ٔ ٜٛ.ٖٚ يةالنفس النواحى

 * ٙ٘.ٗ ٜٚ.ٔ ٕٓ.ٕ ٕٓ.ٖٕ ٖٕ.ٕ ٜٜ.ٕٗ يةاإلجتماع النواحى

 ٖٚ.ٔ(=٘ٓ.ٓالجدولية عند )  ت 
 

 مناقشة النتائج:

 فى كرة اليد:  قيد البحث المياريةلمتغيرات مناقشة نتائج قياسات ا -
بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة  ٘ٓ.ٓ عند مستوى معنويةالقياسات البعدية  ( وجود فروق دالة إحصائيًا فىٖيتضح من جدول )

 ولصالح المجموعة التجريبية. ات قيد البحثداء الميار أ مستوى ىف

المتغينر التجريبنى فقنط )المتغينر المسنتقل( والمتمثنل فنى إسنتراتيجية إلنى ولصنالح المجموعنة التجريبينة النتنائج تلنك فنى  ىنذه اللنروق الباحثنة وُترج 
أظيرت تأثيرًا إيجابيًا على مستوى أداء ميارات التمرير واإلستالم والتصويب والمحاورة فى  رة اليد حيث يتضنح ذلنك منن األلعاب التمييدية والتى 

التمييدينة اللروق ذات الداللة اإلحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وىذا يدل على أن البرنامج المقتنرح بمسنتادام إسنتراتيجية األلعناب 
 لدى التالميذ المعاقين ف ريًا. الميارى فى  رة اليد جابى على مستوى األداءلو تأثير إي

ومعنرفتيم لمضنمون األداء لندى التالمينذ، قيند البحنث علنى المتغينرات الميارينة  تقديم برنامج األلعاب التمييدية لو تنأثير إيجنابىأن وىذا يالير إلى 
  لعاب.لتلك األ الواضحةتساعد على ت وين الصورة  ىت التوالمعلوماى وذلك من االل الالرح الللظ  ل لعبةب الااص

فيريم،  مجردى" ،(ٖٔ)م"2229 جبرل رحراب" (،ٚ٘)م"Rehab Gabal 2211" ،(ٚ)"م2213خميرل  آيرات" ويتلق ما سبق من  دراسنة  نل منن
تننأثير إيجننابى وفعننال علننى المتغيننرات فننى أن البننرامج القائمننة علننى األلعنناب التمييديننة أو األلعنناب بصننلٍة عامننة ي ننون ليننا  (ٕٚ)م"2229 وآخررران
 الميارية.

والمحناورة  وىذا يدل على أن اإلستراتيجية المقترحة بمستادام األلعاب التمييدية ليا تأثير إيجابى على تنمية مينارات التمرينر واإلسنتالم والتصنويب
ممنا يالنير إلنى فاعلينة البرننامج المقتنرح القنائم  ةتمييدينال أللعنابابرننامج فى  رة اليد لدى التالمينذ المعناقين ف رينًا، وىنذا يرجن  إلنى اإلعتمناد علنى 

 دو وجنوبنذلك يتحقنق اللنرض األول والنذى يقنرر  على األلعاب التمييدية وبالتالى وجنود تنأثير فعَّنال لندى التالمينذ نتيجنة لتنلينذىم البرننامج المقتنرح.
 التجريبية. المجموعة ولصالح البحث قيد الميارية المتغيرات فى والضابطة التجريبية لمجموعتينبين ا البعديةفروق دالة إحصائيًا فى القياسات 
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 فى كرة اليد:  قيد البحث النفسية واإلجتماعيةلمتغيرات مناقشة نتائج قياسات ا - 

 ىفبين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة  ٘ٓ.ٓعند مستوى معنوية القياسات البعدية  وجود فروق دالة إحصائيًا فى( ٖ) يتضح من جدول
 .التجريبيةواإلجتماعية قيد البحث ولصالح المجموعة  النلسيةالمتغيرات 

)إسننتراتيجية  مقتننرحفننى البرنننامج ال والمتمثننلاللننروق فننى تلننك النتننائج ولصننالح المجموعننة التجريبيننة إلننى المتغيننر التجريبننى فقننط  ىننذهالباحثننة  وُترجنن 
 .المتغير التاب  والمتمثل فى درجة النواحى النلسية واإلجتماعيةتأثيرًا إيجابيًا على  تى أظير توال (يةأللعاب التمييدا

قند  أللعناب التمييدينةليا تأثير فعَّال علنى متغينرات البحنث النلسنية واإلجتماعينة، وأن التننوع فنى األلعاب التمييدية ا إستراتيجيةيالير ذلك إلى أن و 
ىتمام لدى  ل تلميذ وتحليزه على بذل الجيد وعدم الالعور بالملل أثناء  إثارةأدى إلى وجود  يندل ، وبالتنالى ل نل لعبنة منن ألعناب البرننامج تنلينذهوا 

 من حيث الجوانب النلسية واإلجتماعية. على أن برنامج األلعاب التمييدية لو تأثير إيجابى على التالميذ المعاقين ف رياً ما سبق 

( حيننث ٔٔ)م(2223)حمررادة الطرروخى (، ٕٙ)(م2222 إبررراىيم ماجرردة)(، ٓٔ)م(2222)چييرران الميثررى اسننة  ننٍل مننن: ويتلننق مننا سننبق منن  در  
لالاصى أالارت نتائج تلك الدراسات بصلٍة عامة إلى التأثير اإليجابى لبرامج األلعاب على مستوى النواحى النلسية للتالميذ و ذلك على الت يف ا

 صورة نلسية ذات أبعاد إيجابية لدى التالميذ.والت يف اإلجتماعى وبالتالى رسم 

د منن ومن االل ما سبق يتضح أن تنليذ البرنامج عن طريق اإلستراتيجية المقترحة لأللعاب التمييدية قد أدت إلى وجود تأثير إيجنابى علنى العدين
 أفننرادننناك تننأثيرات إيجابيننة طننرأت علننى عينننة أن ىوالننذى أظيننر ( ٓٔ) النننواحى النلسننية واإلجتماعيننة لنندى التالميننذ، حيننث يتضننح ذلننك مننن جنندول

 .المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة التقليدية )المنيج المدرسى فى التدريس(

المتغيننرات  فننى والضننابطة التجريبيننة لمجمننوعتينبننين ا البعديننةفننروق دالننة إحصننائيًا فننى القياسننات  دو وجننوبننذلك يتحقننق اللننرض الثننانى والننذى يقننرر 
 .التجريبيةواإلجتماعية قيد البحث ولصالح المجموعة  النلسية

 اإلستخالصات والتوصيات:
التوصل  تمنطاق ىذا البحث  ىوف ى،ضوء طبيعة ىذه الدراسة والعينة والمنيج المستخدم ونتائج التحميل اإلحصائ ىفأواًل: اإلستخالصات: 

 ات التالية:خالصستإلاى إل

 المدعمة بالنمذجة الت نولوجية الثابتة والمتحر ة ليا تأثير إيجابى على  ل من:لأللعاب التمييدية  ةالمقترحستراتيجية اإل

 .)المتغيرات الميارية )التمرير واإلستالم والتصويب والمحاورة 

 .المتغيرات النلسية 

 .المتغيرات اإلجتماعية 

 الل رية.وذلك مقارنًة بالمنيج التقليدى المتب  لدى التالميذ ذوى اإلعاقة 

 ثانيًا: التوصيات:
 فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث توصى الباحثة بما يمى:

فننى منندارس التربيننة الل ريننة؛ لمننا ليننا مننن تننأثير المدعمننة بالنمذجننة الت نولوجيننة تطبيننق برنننامج اإلسننتراتيجية المقترحننة لأللعنناب التمييديننة  -
 جتماعية لدى التالميذ ذوى اإلعاقة الل رية.إيجابى وفّعال على المتغيرات الميارية والنلسية واإل

تجاىاتيم. -  العمل على إالباع حاجات التالميذ الحر ية من االل برامج األلعاب وبما يتناسب م  ميول التالميذ وا 
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 المراجع: 

 أوأل الوراجع : العربيت  

 القننناىرة - ٕط –دار الل نننر العربنننى  – والعالنننرينالحنننادى  القنننرنالحاسنننوب وتحنننديات مطلننن   تربويننناتعبننندالو يل اللنننار:  إبنننراىيم  -ٔ
 م .ٕٔٔٓ

 م.ٕٓٔٓالمنصورة  -م تبة الجرة الُدر  – القصة الحر ية وأثرىا على األطلال -األلعاب الصغيرة أبو النجا أحمد عز الدين:   -ٕ

إستالننراق  – الواقنن  تحنندياتللطلننل المعنناق حر يننًا   الرياضننيةالتربيننة  بننرامج: بنندرانالنندين، عمننرو حسننن أحمنند  أحمنند عننز النجننا أبننو  -ٖ
 الثنننانىالعلمننى  المنننؤتمر -  والمسننتقبل الواقنن الااصننة فنننى الننوطن العربنننى   اإلحتياجننات ذوىاألطلنننال  تربيننة – المسننتقبل 

 م.ٕٗٓٓمارس  – المنصورة جامعة – األولالمجلد  –لمر ز رعاية وتنمية الطلولة 

 م.ٕٔٓٓالقاىرة  –العربى الل ردار  المراىقة( -الحر ى )الطلولة  النمو امل راتب:  أسامة  -ٗ

دليننل معلننم ومعلمننة التربيننة الرياضننية لمرحلننة اإلعننداد المينننى  : امننل راتننب، أالننرف عينند مرعننى، نبيننل محمنند عبنندالوىاب أسننامة  -٘
 م.ٕٚٓٓالقاىرة  –قطاع ال تب  –وزارة التربية والتعليم  - الل ريةبمدارس التربية 

 م.ٜٜٛٔالقاىرة  – ٘ط  –دار الل ر العربى  – التربية الحر ية للطلل امل راتب، أمين أنور الاولى:  أسامة  -ٙ

قنابلى  ف رينا بعنض القندرات فنى ال نرة الطنائرة لندى المعناقين الت نولوچى وتأثيره علنى بالتوظيف برنامج تصميم:  اليل محمد آيات  -ٚ
 م.ٖٕٔٓالقاىرة  -جامعة حلوان  – التربية الرياضية بالجزيرة  لية –د توراه  ير منالورة    رسالةالتعلم

 فاعلية برنامج ألعاب مسابقات فى تنمية اللياقة الحر ية والت يف اإلجتماعى لدى مرحلة ما قبل المدرسة  إيمان عبدالحليم محمد:   -ٛ
 –جامعنة حلنوان  –الرياضنية للبننين بناليرم  لية التربينة  – ٗالجزء  – ٚٚالعدد  –المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة 

 م.ٕٙٔٓمايو  -القاىرة 

دار  - عناقين ذىنيناً لألفنراد المُ  التندريسمدرس التربية الااصة لتاطيط البرنامج وطنرق  دليل أحمد: جابر أحمد، بياء الدين جالل  -ٜ
 م.ٕٕٔٓ القاىرة –العلوم للنالر والتوزي  

 ينر  د تنوراه رسنالةالُمعناقين ذىنينًا   التالمينذلندى  الحر نىعلنى ملينوم النذات واإلدراك  حر نى برننامج تأثيرالليثى:   محمد چييان  -ٓٔ
 م.ٕٓٓٓحلوان  جامعة – لية التربية الرياضية بالجزيرة  -منالورة 

 لينة  -منالنورة  حمنادة محمند الطنواى:  تنأثير برننامج ترويحنى رياضنى علنى الت ينف العنام للمعناقين ذىنينًا  رسنالة ماچسنتير  ينر  -ٔٔ
 م.ٖٕٓٓالقاىرة  -جامعة حلوان  – التربية الرياضية باليرم

تجاىات األسوياء  المعاقينالدمج فى برنامج ترويحى على  ل من مليوم الذات لدى األطلال  تأثير:  عبداهللصبحى  رانية  -ٕٔ ذىنيًا وا 
 م.ٕٕٓٓجامعة حلوان  –التربية الرياضية للبنين باليرم   لية - ير منالورة  د توراه رسالةنحوىم  

لدى المعناقين ذىنينًا  رسنالة د تنوراه  والت يف الحر ى اإلدراك تنمية على برنامج مقترح لأللعاب الصغيرة عادل جبل:  تأثير رحاب  -ٖٔ
 م.ٜٕٓٓجامعة المنوفية  – لية التربية الرياضية بالسادات  – ير منالورة 
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 تطبيقنات( –مبنادئ  –ملناىيم ) الرياضنية للتربينة المعاصنر الواقن  ضنوء فنى التدريسعبدالحليم محمد:  عبداهللعادل جبل،  رحاب  -ٗٔ 

 م.ٕٚٔٓاإلس ندرية  - الثالثة الطبعة – للطباعة الوفاء ودار للنالر الرياضة عالم مؤسسة

مقارننة لنبعض البنرامج المقترحنة بمسنتادام تمثينل األدوار دراسنة :  الينلآينات محمند ، عبندالحليم محمند عبنداهلل ،عنادل جبنل رحاب  -٘ٔ
والقصننص الحر يننة وألعنناب المسننابقات وتأثيرىننا علننى بعننض الميننارات الحر يننة ألطلننال مرحلننة مننا قبننل المدرسننة  المجلننة 

القناىرة  –وان جامعنة حلن – لية التربينة الرياضنية للبننين بناليرم  – ٕالجزء  – ٔٚالعدد  –العلمية للتربية البدنية والرياضة 
 م.ٕٗٔٓمايو  -

 –دار الل ر العربنى   العمليةالنظرية والتطبيقات  األسس  تدريس التربية الرياضية طرق :عبدالح يمزينب على عمر،  ادة جالل   -ٙٔ
 م.ٕٛٓٓالقاىرة 

 م.ٕ٘ٔٓالقاىرة  - ٕط –م تبة النيضة المصرية  - والرعاية المت املة لغير العاديين العالجى التعليم قير:زينب محمود الُ   -ٚٔ

 -العليا للطلولنة  الدراسات معيد –د توراه  ير منالورة  رسالةلتحسين مليوم الذات   ىبرنامج إرالاد فاعليةمحمد العبان:   سحر  -ٛٔ
 م.ٕ٘ٓٓ القاىرة –جامعة عين المس  –الدراسات النلسية واإلجتماعية 

جامعنة عنين  –التربينة   لينة  –منالنورة   ينرماچسنتير  رسنالةالنذات والتوافنق النلسنى لندى األطلنال   ملينوممحمد إبنراىيم:   سميرة  -ٜٔ
 م.ٕٚٓٓالقاىرة  – المس

القناىرة  – ٕط –مر نز ال تناب للنالنر  – التربينة الرياضنية والحر ينة لألطلنال األسنوياء ومتحندى اإلعاقنةمحمد النرف:  عبدالحميد  -ٕٓ
 م.ٕٓٔٓ

 الوفنناء ودار للنالننر الرياضننة عننالم مؤسسننة – والتطبيننق النظريننة بننين البدنيننة التربيننة تنندريس طننرق: عبننداهلل متننولى النندين عصننام  -ٕٔ
 م.ٕٚٔٓاإلس ندرية  - للطباعة

القناىرة  –دار سنعد والنندى  - الرياضنيةدلينل المعلنم لمنادة التربينة  ام، محمند علنى محمند:الاالق تمَّ عبد حمد، أالعبان الالقرا على  -ٕٕ
 م.ٕٔٓٓ

القناىرة  –والتعليم  التربيةوزراة  -قطاع ال تب  - ومعلمة التربية الرياضية بمدراس التربية الل رية معلم دليلفاطمة حسن عبداهلل:   -ٖٕ
 م.ٕٓٔٓ

 م.ٕٚٓٓالقاىرة  –مطبعة في تور  يرلس  – ٖط  – ٗالصورة  – للذ اءبينيو   – ستانلوردمقياس   دليل ملي ة: لن ام سنلوي  -ٕٗ

 حلوانجامعة  – لية التربية الرياضية بالجزيرة  ( رة طائرة – رة سلة  – رة يد ) والتمييدية الصغيرة األلعاب موسوعةليلى لبيب:   -ٕ٘
 م.ٕٓٓٓالقاىرة  -

للتالمينذ :  تأثير برنامج حر ى بمستادام األدوات المبت رة على األداء الحر ى والت يف الالاصى واإلجتمناعى ماجدة السيد إبراىيم  -ٕٙ
 –اإلسننتثمار والتنميننة البالننرية فننى الننوطن العربننى مننن منظننور رياضننى  –المعنناقين ذىنيننًا  بحننوث المننؤتمر العلمننى الثالننث 

 مٕٓٓٓأ توبر  -القاىرة  –جامعة حلوان  – لية التربية الرياضية بالجزيرة  - ٕالمجلد 
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تنأثير برننامج مقتنرح بمسنتادام الحاسنب اللنى علنى تنمينة اللياقنة :  عبدالحليم محمد عبداهلل، محمود فييم، أميرة محمود طو مجدى  -ٕٚ 

الحر يننة وبعننض متغيننرات السننلوك التننوافقى لنندى ذوى اإلحتياجننات الااصننة  المننؤتمر العلمننى النندولى الثالننث )نحننو رؤيننة 
 م.ٜٕٓٓاألردن  -إْرِبْد  –مستقبلية لثقافة بدنية الاملة(  لية التربية الرياضية باليرموك 

 م.ٕٗٓٓاإلس ندرية  - دار الوفاء - إعداد وتأىيل ُمعلم التربية الرياضية ت نولوچيا: محمدالسايح  مصطلى ،عد ز لولمحمد س  -ٕٛ

مر نز  - التربينة الرياضنية فنى وأسناليبيا التعلنيم ت نولوچينا م نارم حلمنى أبنو ىرجنة، ىنانى سنعيد عبندالمنعم:، ز لنول سنعد محمند  -ٜٕ
 م.ٕٔٓٓالقاىرة  – ٕط  –ال تاب 

 –عمننان  –دار المسننيرة للنالننر والتوزينن   - األلعنناب التربويننة وتقنيننات إنتاجيننا سنني ولوچيا وتعليميننًا وعلمينناً محمنند الحيلننة:  محمننود  -ٖٓ
 م.ٕٕٓٓاألردن 

 م.ٖٕٓٓالقاىرة  -م تبة اإلالعاع اللنية  - الرياضيةالتدريس فى التربية البدنية  أساليب: محمدمصطلى السايح   -ٖٔ

اإلسن ندرية  - الوفناء دار – الرياضنية فنى التربينة والمعلومنات التعلنيم وت نولوچينا الت نولنوچى المننيج محمند: السنايح مصنطلى  -ٕٖ
 م.ٕٗٓٓ

 م.ٕٚٓٓاإلس ندرية  – دار الوفاء – موسوعة األلعاب الصغيرة مصطلى السايح محمد:  -ٖٖ

 م.ٕٙٓٓاإلس ندرية  –الوفاء  دار – وتطبيقاتيا الصغيرة األلعاب عم:نعبدالم حسينمحمد، محمد  السايح مصطلى  -ٖٗ

اإلبداعى ودافعية التالميذ بدولة ال ويت    أثر إستادام بعض إستراتيجيات التعلم النالط فى تنمية التل ير التر ى: نازك عبدالصمد  -ٖ٘
 م.ٖٕٔٓالقاىرة  –جامعة عين المس  -مر ز اإلرالاد النلسى  – ٖٗ العدد –اإلرالاد النلسى  مجلة

صننعوبات الننتعلم بالحلقنة األولننى مننن  ذويبننين ملينوم الننذات القرائنني ودافعينة اإلنجنناز لنندى األطلنال  العالقننة  :أحمندمحمننود  ننرمين  -ٖٙ
 م.ٕٛٓٓجامعة القاىرة  -الدراسات التربوية  معيد  – ير منالورة  ماچستير رسالةمرحلة التعليم األساسى  

 –والنلسنية لننذوى اإلحتياجنات الااصننة  والمياريننةوبننناء مسنتويات معياريننة لنبعض القنندرات البدنينة  تقننين عبدالحمينند:  إبنراىيم ىنانم  -ٖٚ
 لينننة التربينننة  –العنندد األول  – ٕالجنننزء  – ٕٔالمجلنند  –والعلننوم اإلنسنننانية  المعاصنننرعلنننم النننلس  مجلننةالمعنناقين ذىنينننًا  

 م.ٕٓٓٓيناير  –جامعة حلوان  –بالجزيرة  الرياضية

 –ماچسنتير  ينر منالنورة  رسالةمليوم الذات في ضوء بعض المتغيرات الثقافية واالجتماعية   لنمو دراسةصابر:   لتاحعبدال وائل  -ٖٛ
 م.ٕٛٓٓالقاىرة  –جامعة عين المس  –التربية   لية

 القناىرة -مطناب  الالنروق الحديثنة  - قطناع ال تنب – حقى: ألعب وأتعلم وأبت ر التقويم المستمر لمنيج أداةالتربية والتعليم:  وزارة  -ٜٖ
 م.ٕٕٔٓ

 م.ٕٕٓٓاإلس ندرية  –األول الجزء  - المعارف منالأة - فى التربية الرياضية والتعلم التعليم ت نولوچيا :سالم مصطلى وفيقة  -ٓٗ

 م.ٕٙٓٓالقاىرة  –األنجلو المصرية  م تبة - المعلومات تجييزفى ضوء نظرية  العقلى والتالف ال مبيوتراليلة:  السيد وليد  -ٔٗ
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 هلخص البحث

 الممخص : بالمغة العربية 

متحر ة، ىدفت الدراسة إلى تصميم برنامج مقترح قائم على إستراتيجية األلعاب التمييدية بمستادام النماذج الثابتة والمتحر ة )صور ثابتة، صور 
ستادمت الباحثة المنيج التجريبى بمستادام مجموعتين على عينة من فيديو( ومعرفة تأثيرىا على المتغيرات  الميارية والنلسية واإلجتماعية، وا 

 نولوجية ليا التالميذ ذوى اإلعاقة الل رية بالقاىرة، وأالارت أىم النتائج إلى أن اإلستراتيجية المقترحة لأللعاب التمييدية المدعمة بالنمذجة الت
ات الميارية والنلسية واإلجتماعية قيد البحث فى  رة اليد لدى التالميذ ذوى اإلعاقة الل رية مقارنة بالمنيج التقليدى تأثير إيجابى على المتغير 

 )المدرسى( المتب .

 

 مصطلحات البحث :

 وى اإلعاقة الل رية.التالميذ ذ –المتغيرات اإلجتماعية  -المتغيرات النلسية  -المتغيرات الميارية  -النماذج  –اإلستراتيجية  –األلعاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الممخص : بالمغة االنجميزية 

Abstract: The study aimed to design a proposed program based on the strategy of the preliminary games using 

static and movemental modelling (images, animations, video) and knowledge of their effect on skillful, 

psychological and social variables. The researcher used the experimental method using two groups. This study 

was carried on a sample of intellectual disabilities pupils in Cairo. The results refered that the proposed 

strategy for the preliminary games by technology modelling has a positive effect on the skillful, psychological 

and social variables under research in handball for intellectual disabilities pupils compared to the traditional or 

school method. 
Keywords: Games - strategy - models - skillful variables - psychological variables - social variables - 

intellectual disabilities pupils. 


