
 

 

 فاعمية األلعاب التوافقية عمى بعض المتغيرات البدنية وتعمم 
 الدحرجات فى الجمباز وتقدير الذات لضعاف السمع

 (*)سمر سمير عبد هللا عطية/ د

 :مشكمة البحثمقدمة و
لم تعد مجتمعات العالم اليوم تقتصر خططيا وجيودىا التربوية عمي األسوياء من أبنائيا بل اتسع  

نطاق ىذه الخطط والجيود إلى غير األسوياء وذلك ألن لكل فرد الحق في االنتفاع بالخدمات التي 
مكانياتو  (20: 1). تساعده عمي الوصول ألقصي مدي تؤىمو اليو قدراتو وا 

وتشير بعض اإلحصاءات الحديثة عمي مستوي العالم إلي أن نسبة األطفال الذين يعانون من  
، وان ىذه النسبة تشتمل عمي تعويق سمعي يصل إلي ما بين %5 إلي 4مشاكل في السمع تصل إلي 

 (667: 2). ضعف المقدرة عمي السمع إلي الفقدان الكامل لمسمع
حيث يبعث فييم ،ويمثل المعب عممية تعويضية لضعاف السمع يؤكد من خالليا ذاتو وثقتو بنفسو 

من خالل الممارسة الحيوية والنشاط واكتساب القدرة عمي التحمل وبذل الجيد، مما يساعده عمي تحقيق 
ولضعاف السمع طاقة فائقة في المعب واالنجاز الحركي لبعض . المياقة العامة لمجسم وحسن أدائيم

 ( 157-156: 5)الميارات الحركية تفوق طاقة الطفل العادي
 الكتساب السمات اإلرادية كالشجاعةوالثقة بالنفس جيدامجاال الحركية التوافقية لعاب  األوتشكل 

، من خالل محاوالت التكرار التي يؤدييا الطفل في مقابل تحدي الواجباتالحركية التي يقابميا في المعب
كما إن ظروف العمموالمعب مع الزميل أو خالل جماعة في المدرسة تكسب الطفل الخصائص 

نكار الذات وتقدير اآلخرين وىذه العممياتاالجتماعية والنفسية  والصفاتاالجتماعية المرغوبة كالتسامح وا 
. تسيم في تقدير الطفل لذاتو مما يعمل عمى تحسين مفيوم الطفل عننفسو

(15 :110 )
وتقدير الذات يعتبر نتاجا لمتقديرات التى يدركيا الفرد من اآلخرين الميمين بالنسبة لو، كما يعتبر  

نتاجا أيضا لشعور الفرد بالقدرة والكفاءة، وتمثل الوظيفة األولى االستحسان االجتماعى بينما تمثل الوظيفة 
 (261-233: 21). الثانية اإلحساس بالقوة والكفاءة

 ان تقدير الذات يعبر عن ادراك الفرد لنفسو وعن قدرتو عمى كل مايقوم بو فيمى مصطفىويشير  
من اعمال وتصرفات، ويتكون ىذا المدرك فى اطار حاجات الطفولة، وخاصة الحاجة الى األستقالل 

 (45: 14). والحرية والقبول والنجاح

                                                           
.جامعة الزقازيق – ات التربية الرياضية بنكميةمدرس بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى ب)*(  
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 تقدير الذات بأنو مجموعة من الخبرات واألتجاىات واإلدراكات التى ايمان الكاشفوتعرف  
يخبرىا الفرد من خالل تفاعمو مع األفراد المحيطين بو، ويكون من خالليا صورتو عن ذاتو وتقييمو ليذا 

 . الذات، وتنعكس عمى تقديرة لصفاتو الجسمية وقدراتو وخصائصة وعالقاتو باألخرين
(4 :69-121) 

بأنو أحساس الفرد بقيمتو الشخصية الذى ينبثق من أفكاره (م2002 ),Twengeتوينجوعرفو  
 (402: 19). وقيمو الداخمية والعقمية أكثر من إحساسو بانبثاقو من ثناء وتقدير اآلخرين لو

وتحتل رياضة الجمباز تحتل مكانا متقدما بالنسبة لمختمف ألوان النشاط الرياضى فيى من  
الرياضات المحببة إلى النفس، وتعمل عمي جذب المتعممين لممارستيا وذلك لتغير وتميز مياراتيا التي قد 

كما تسيم في إعطاء الممارسين . تختمف أحيانا عمي حسب طبيعة التصميم اليندسي لمجياز المؤدي عميو
 (8: 12).العديد من القيم التربوية، وزيادة الثقة بالنفس واالتزان، تنمية وتطوير عناصر المياقة البدنية

 أن رياضة الجمباز تتيح فرصة لممتعممين خمق القدرة عمي (م2004)عادل عبدالبصير ويشير  
االبتكار في تحقيق الرضا والسعادة والنجاح في اداء التكوينات وتنفيذ الحركات المكونة ليا، األمر الذي 
يؤدي إلى تنمية القدرة عمي تجسيد التناسق واالستمرار والتوافق واالتزان، وينمي ايضا ادراك الحاجة الي 

 (92: 11). القوة والجمد من اجل إتمام بعض الحركات في الجمباز
 (الصم والبكم) االبتدائيةلذوى االحتياجات الخاصة لممدارسمن خالل زيارات الباحثة الميدانية  

الحظت الباحثة وجود بعض القصور فىمناىج التربية الرياضية المقدمة فى ىذه المرحمة مما يولد لدييم 
فاألطفال ضعاف السمع يمكنيم أن يتعمموا األنشطة والميارات . قصور في معظم القدرات البدنية والنفسية

، فمذلك يجب االىتمام بالتخطيط السميم لممارسة الحركية بنجاح سواء ان كانت األنشطة فردية أو جماعية
 وانطالقا مما سبق فقد. اآلخرين مع االندماجاألنشطة الرياضية المختمفة ليذه الفئة والتى تساعدىم عمى 

تعمم بعض الدحرجات فى  ييدف الى معرفة تأثيره عمىلأللعاب التوافقيةقامت الباحثة بإعداد برنامج 
 .الجمباز وتقدير الذات لضعاف السمع

: ىدف البحث
فاعمية األلعاب الحركية التوافقية عمى بعض المتغيرات البدنية ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى  
 التوازن –التوازن الثابت -  المرونة –السرعة - القدرة العضمية لمذراعين - القدرة العضمية لمرجمين )

 الدحرجة –الدحرجة األمامية )وتعمم الدحرجات فى الجمباز المتمثمة فى  ( الرشاقة– التوافق –المتحرك 
 .وتقدير الذات لضعاف السمع ( الدحرجة الجانبية–الخمفية 
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 :فروض البحث
قيد البحث فى اتجاه بعض المتغيرات البدنية  إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى ةتوجد فروق دال- 1

 .القياس البعدى
 فى الجمبازفى اتجاه القياس تعمم الدحرجاتتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى - 2

 .البعدى
 لضعاف السمع فى اتجاه القياس تقدير الذات إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى ةتوجد فروق دال- 3

 .البعدى
يوجد معدل تغير لمقياسات البعدية عن القبمية فى المتغيرات قيد البحث لممجموعة التجريبية فى - 4

. اتجاه القياس البعدى
: مصطمحات البحث

األلعاب التوافقية  : 
 لتحسين أداء الفرد لحركاتو طالقة حركيةاستخدام الميارات بدون أدوات عمى شكل ألعاب  

ويكسب الطفل القدرة عمى إدارة الجسم فى المواقف الحركية بكفاءة من خالل التكيف المستمر لممواقف 
الجديدة وتدفعو إلى تكرار المحاولة مما يعمل عمى تحسين الميارات الحركية والتنسيق بينيا وزيادة االتجاه 

 (370: 2).نحو األداء الجماعى
تقدير الذات  : 
تقدير الذات ىو تقدير عام يضعو الفرد لنفسو وبنفسو متضمنا اإليجابيات التى تدعوه الحترام ذاتو  

 (7: 16). والسمبيات التى التقمل من شأنو بين اآلخرين
ضعاف السمع : 

ىمأولئك األشخاص الذين لدييم عجزا أو نقصا فى حاسة السمع بدرجة ال تسمحباالستجابة  
.   الطبيعية لألغراض التعميمية والتفاعل مع العاديين إال من خالل استخدام بعض المعينات مثل السماعة

(7 :41) 
: الدراسات السابقة

:  الدراسات العربية: أووًال 
 والتى تيدف الىالتعرف عمى تأثير برنامج الطالقة (م2018) مريم طارق حسن عبدالغفاردراسة -1

 سنوات ، 7الحركية عمى بعض ميارات جياز الحركات األرضية لناشئات الجمباز تحت 
ناشئات، واشارت النتائج الى ان وجود  (10)واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وبمغ حجم العينة 

 .    سنوات 7تباين بين معدالت التغير فى الميارات قيد البحث لناشئات الجمباز تحت 
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والتى تيدف الى التعرف عمى تأثير برنامج لأللعاب الحركية  (م2017)رامى حسان بيومى دراسة - 2
عمى عوامل االبتكار الحركى لدى طفل ما قبل المدرسة، استخدم الباحث المنيج التجريبى لمالئمتو 

 سنوات بحضانة 6 - 5طفال وطفمة من أطفال الروضة  (40)لطبيعة البحث، وقد بمغ حجم العينة 
مدرسة المجد بمحافظة الجيزة، وأشارت أىم النتائج الى ان برنامج األلعاب الحركية المقترح لو تأثير 

 .ايجابى دال احصائيا عن البرنامج التقميدى لدى طفل ما قبل المدرسة
والتى تيدف الى التعرف عمى تأثير الطالقة الحركية عمى  (م2016)ىدير عماد الدين نوفلدراسة  -3

بعض الخصائص النفسية والميارات األساسية ، استخدمت الباحثة المنيج التجريبى لمالئمتو 
طفل من حضانة ستارز لمغات ، وأشارت أىم النتائج  (24)لطبيعة البحث، وقد بمغ حجم العينة 

الى تأثير برنامج الطالقة الحركية عمى بعض الخصائص النفسية والميارات األساسية تأثير ايجابى 
 .فى األطفال وتفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة فى الطالقة الحركية قيد البحث 

 والتى تيدف الى التعرف عمى مستوى القمق وعالقتة بمستوى (م2015)عرين المجالى دراسة  -4
تقدير الذات لدى الطمبة ضعاف السمع مقارنة بالطمبة العاديين، واستخدم الباحث المنيج التجريبى، 

من الذين يعانون  (43)من الطمبة العاديين و (59)طالب وطالبة منيم  (102)وبمغ حجم العينة 
من ضعف السمع، وأشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية سمبية بين مستوى القمق ومستوى 
تقدير الذات لدى الطمبة ضعاف السمع، ووجود عالقة ارتباطية ايجابية ما بين مستوى القمق 

 . ومستوى تقدير الذات لدى الطمبة العاديين
والتى تيدف إلى التعرف عمى (م2013)بريفانالمفتي  دراسة -5

تأثيرمنيجباأللعابالحركيةفيتنميةالميارات الحركيةاألساسيةألطفالذوياإلعاقةالسمعيةفي "
، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبىذو التصميم التجريبى لممجموعة الواحدة ذات "المرحمةاالبتدائية

سنوات من  (8-7)تمميذ وتمميذة تتراوح أعمارىم من  (12)القياس القبمىالبعدى، وقد بمغ حجم العينة 
تالميذ الصف الثانىاالبتدائى، وقد أشارت النتائج أن منيج األلعاب الحركية حقق تفوقا فى تنمية 

. الميارات الحركية األساسية لضعاف السمع
تأثير برنامج مقترح ألنشطة “والتى تيدف إلى التعرف عمى (م2011 )حسين بن زيدان دراسة -6

 -9)ألعاب الكرات عمى بعض القدرات الحركية والتكيف الشخصى لدى التالميذ المعاقين سمعيا 
، واستخدم الباحث المنيج التجريبى، وقد أسفرت نتائج البحث إلى أن البرنامج المقترح "سنة (12

وكذلك  (التوازن،التوافق الحركى)ألنشطة ألعاب الكرات لو أثير إيجابي عمى بعض القدرات الحركية 
. سنة (12-9)التكيف الشخصى لدى التالميذ المعاقين سمعيا
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 : الدراسات األجنبية:  انياًال 
والتى تيدف الى التعرف عمى الجمباز (م2010),.Abyzova, et al رون آابيزوفا و دراسة -1

استخدمت المنيج التجريبى، قد ، اإليقاعي كوسيمة لتحسين القدرات التوافقية لألطفال ضعاف السمع
طفل، وقد أسفرت نتائج البحث إلى أن تمارين الجمباز اإليقاعي المستخدمة  (22)بمغ حجم العينة 

 .ليا أثرًا ايجابيا عمى تنمية القدرات التوافقية لدى االطفال ضعاف السمع
والتى تيدف الى التعرف عمى مدى تأثير مجموعة من  (م2003 ).Reigl Mدراسة ماريان ايجل  -2

األلعاب الحركية عمى تنمية القدرات التوافقية لتالميذ المرحمة االساسية من التعميم االبتدائى، 
تمميذ وتمميذة من تالميذ الصفوف  (100)واستخدمت الباحثة المنيج التجريبى، وبمغ حجم العينة 

األربعة األولى من المرحمة االبتدائية بمدينة بودابست، وأشارت النتائج الى وجود تأثير واضح 
 .لمجموعة األلعاب الحركية عمى تنمية القدرات التوافقية لمتالميذ

 :إجراءات البحث

 :منيج البحث:  أووًال 
 المنيج التجريبي، وذلك باستخدام التصميم التجريبى لممجموعة الواحدة ذات الباح ةاستخدمت  

. القياس القبمىوالبعدى
 :مجتمع وعينة البحث:   انياًال 

تم اختيار مجتمع البحث من تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمدرسة األمل بالزقازيق والبالغ  
سنوات وعددىم  (9)تمميذه بالطريقة العمدية، وقد تم استبعاد التمميذات التى يقل سنيم عن  (36)عددىن 

تمميذة والتمميذات التى ال يمارسن  (2)سنوات وعددىم  (10) والتمميذات التى يزيد سنيم عن ،تمميذة (2)
تمميذة،فقد تحدد مقدار السمع لفئة ضعاف السمع فى  (2)التربية الرياضية نظرا لحالتيم الصحية وعددىم 
وقد حصمت الباحثة عمى درجة السمع  ( ديسبل90-65)ضوء القراءات النظرية والدراسات السابقة من 

الخاصة بالتمميذات من سجالت المدرسة، كما قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث بمغ 
يجاد المعامالت العممية، وبذلك أصبحت عينة  (12)عددىا  تمميذة وذلك إلجراء الدراسة االستطالعية وا 

 .يوضح تصنيف مجتمع البحث (1)تمميذة وجدول  (18)البحث األساسية 
( 1)جدول 

 تصنيف مجتمع البحث
العينة اوستطالعية عينة البحث مجتمع البحث مستبعدون المجتمع الكمى 

36 6 30 18 12 
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– الطول– السن) بإيجاد مدى االعتدالية بين أفراد مجتمع البحث في متغيرات الباح ةوقامت  
يوضح اعتدالية  (2)والجدول  (تقدير الذات–  البدنية قيد البحث متغيراتال- درجة السمع- الذكاء– الوزن 
. مجتمع

( 2)جدول 
المتوسط الحسابى والوسيط واونحراف المعيارى ومعامل اولتواء 

لمجتمع البحث فى المتغيرات قيد البحث 
 30= ن

وحدة المتغيرات 
القياس 

المتوسط 
اونحراف الوسيط الحسابى 

المعيارى 
معامل 
اولتواء 

مو 
 الن

رات
تغي
م

 0,29 3,08 133 133,71 سمالطول 
 0,36 2,05 39,0 39,46 كجمالوزن 
 0,37- 0,28 9,60 9,50 سنةالسن 

 0,21 2,73 69,0 69,42ديسبل درجة السمع 

 0,23 3,36 73,0 73,31 درجةمستوى الذكاء 

ا
رات

تغي
لم

لب
 ا

نية
د

 

 0,40 2,76 71,0 71,31سم القدرة العضمية لمرجمين 
 0,21 0,27 2,18 2,22م القدرة العضمية لمذراعين 

 0,70 1,36 11,0 10,82ث السرعة 
 0,12 1,31 8,0 7,77سم المرونة 

 0,11- 2,37 22,0 22,09ث التوازن الثابت 
 0,38 1,62 11,0 11,49عدد التوازن المتحرك 

 0,17 1,30 16,0 16,43ث التوافق 
 0,54 1,35 10,0 9,80ث الرشاقة 

ات
 الذ

دير
تق

 

 0,35 1,48 17,0 17,37درجة  مجال احترام الذات
 0,19- 1,49 13,0 12,89درجة  مجال التقدير من اآلخرين
 0,45 2,23 30,0 30,26درجة الدرجة الكمية لممقياس 

وىى  (0,70+، 0,37)-أن قيم معامالت االلتواء تتراوح ما بين: ما يمى (2)ويتضح من جدول 
.  مما يدل عمى أنيا تندرج تحت المنحنى االعتدالىفى المتغيرات قيد البحث،(3)تنحصر مابين

: أدوات جمع البيانات:  ال اًال 
 :األدوات واألجيزة- 1

. جياز الرستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر   - 
. ميزان طبى لقياس الوزن بالكيمو جرام- 
. شريط قياس لممسافات بالسنتيمتر- 
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. ساعة إيقاف لقياس الزمن بالثانية- 
. أقماع بالستيك لقياس الرشاقة- 
: البدنيةالمتغيرات - 2
 لمتغيراتبعد االستعانة بالمراجع العممية والدراسات السابقة ورأى السادة الخبراء فى تحديد أىم ا 

( 3) ممحق .البدنية واالختبارات المناسبة التى تقيسيا
 (%80) واالختبارات المناسبة لقياسيا والتى حصمت عمى نسبة متغيراتار التي باخالباح ةقامت  

يوضح النسبة المئوية لرأى السادة الخبراء وكانت عمى  (3)وجدول رقم . فأكثر من رأى السادة الخبراء
: النحو التالى

( 3)جدول
البدنية لمتغيرات النسبة المئوية لرأى ال براء فىا

 10=ن
رأى ال براء او تبارات التى تقيسيا  البدنية متغيراتال

% 90اختبار الوثب العريض من الثبات القدرة العضمية لمرجمين 
% 80 (جم900)اختبار ثقل وزنوالقدرة العضمية لمذراعين 

% 90م 30اختبار الجرى السرعة 
% 80اختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف المرونة 

% 90اختبار الوقوف عمى قدم واحدة أطول فترة ممكنة التوازن الثابت 
% 80 المشى عمى مقعد سويدىاختبار التوازن المتحرك 

% 90( 8)اختبار الجرى عمى شكل التوافق 
% 90اختبار الجرىالزجزاجى الرشاقة 

:  المقاييس- 3  
(  5)ممحق .  مصطفى كاملإعداد وحيد: تقدير الذاتمقياس 

تقدير عبارة تقيس  (20) وىو يتكون من (م2003)وحيد مصطفى كامل وضع ىذا المقياس  
 بحيث ،فى بعدى مجال احترام الذات، ومجال التقدير من اآلخرين لدى األطفال ضعاف السمع الذات

 :تتوزع عبارات كل مجال عمى النحو التالي
 (.20، 19، 18، 15، 14، 13، 9، 7، 6، 3)مجال احترام الذات وعباراتو أرقام    - 
 (.17، 16، 12، 11، 10، 8، 5، 4، 2، 1)مجال التقدير من اآلخرين وعباراتو أرقام    - 

 : بحيث تكون  
 . درجتان2تأخذ  (تنطبق عميك )االستجابة    - 
 . درجة واحدة1تأخذ  (تنطبق عميك إلى حد ما)االستجابة    - 
 .تأخذ صفرا  (ال تنطبق عميك)االستجابة    -
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لتقدير  درجة، ىذا ويحدد المقياس ثالث مستويات 40وعمى ىذا تكون الدرجة الكمية لممقياس  
:  عمى النحو التالىالذات 
.  درجة40-27 مرتفع من تقدير ذات   - 
.  درجة26-13 متوسط من تقدير ذات   - 
 . درجة12- منخفض من صفرتقدير ذات   - 

:  مستوى الذكاء- 4  
.  حصمت عميو الباحثة من سجالت المدرسة 
:   قياس مستوى األداء الميارى -5  
تم تقييم مستوى األداء عن طريق لجنة مكونو من أربعة أعضاء من ىيئة التدريس الحاصالت  

عمى الدكتوراه مع خبرة ال تقل عن عشرةأعوام بتدريس الجمباز وقد تم تقييم كل ميارة من خمسة درجات 
.  وقد تم حذف الدرجة العميا والدرجة الدنيا لكل ميارة من ميارات الحركات األرضية واخذ متوسط الدرجتين

: األلعاب التوافقيةبرنامج - 6  
وعرضو عمي الخبراء المتخصصين األلعاب الحركية التوافقية  قامت الباحثة بوضع برنامج 

لموقوف عمي مدي صالحيتو لتطبيق أو تعديل أو إضافة أو حذف ما يرونو مناسبا وذلك بيدف التعرف 
 التوافقية عمى بعض المتغيرات البدنية و تعمم الدحرجات فى الجمباز الحركيةاأللعاب عمي مدي تأثير 

. ضعافالسمعوتقدير الذاتل
: األسس العممية لمبرنامج التعميمى المقترح

. االطالع عمي المراجع العممية والبحوث السابقة في المجال- 
.  أخذ رأي السادة الخبراء في كل ما يختص بالبرنامج- 
. رنامج مع قدرات واستعدادات عينة البحثبأن يتناسب محتوى ال- 
. أن يتميز بالمرونة ويكون قابل لمتطبيق العممي- 
. مراعاة العمر الزمني لعينة البحث- 
. مراعاة الفروق الفردية- 
. أن يتوافر في البرنامج عوامل اآلمن والسالمة- 
 .أن يحقق البرنامج األىداف المرجوة منو- 

: محتوي البرنامج
لضعاف السمع وقد راعت أن يتناسب مع األلعاب التوافقية قامت الباحثة بتصميم برنامج  

خصائص وميول واحتياجات العينة بما يتناسب مع إمكاناتيم وقدراتيم واستعداداتيم، وقد استعانت الباحثة 
ألعاب توافقية تؤدى معظميا بشكل جماعي وذلك لتحقيق اليدف من البرنامج، وان يكون استخدام ب

، كما روعي في تعمم الدحرجات فى الجمباز وتقدير الذات لضعاف السمعلمبرنامج تأثير مباشر عمي 
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البرنامج احتوائو عمي األلعاب المحببة إلي نفوس عينة البحث وان تكون خالية من التعقيد وتدخل البيجة 
. والسرور عمييم ورفع الكفاءة البدنية والنفسية

: محتوي الوحدة التدريبية اليومية
 :التييئة

اليدف منو تييئة الجسم والعضالت لألداء واالنتقال التدريجي لفترة التدريب األساسية ويجب عدم  
. ثابتة في بداية كل وحدة تدريبية يومية ( دقائق10)إىمال ىذه الفترة لمنع اإلصابات ومدتيا 

:  الجزء األساسي
 ( دقيقة30)وىو من أىم فترات البرنامج ألنو يعمل عمي تحقيق اليدف من البرنامج ومدتو  

وتحتوي ىذه الفترة عمي مجموعة من األلعاب، وقد رأت الباحثة استخدام الشرح المرئى لمحتويات البرنامج 
عن طريق النموذج واإلشارات اليدوية التي تدرس لدييم في المدرسة مع االتفاق عمي عالمات معينة 

. لمتوقف عند اإلحساس بالخطر أثناء الممارسة
: التيدئة

ثابتة في نياية  ( دقائق5)اليدف منيا عودة الجسم وأجيزتو إلي الحالة الطبيعية بالتدرج ومدتيا  
. كل وحدة تدريبية يومية

: الدراسة اوستطالعية: رابعاًال 
تمميذة تم اختيارىن عشوائيا  (12) بإجراء الدراسة االستطالعية عمي عينة قواميا الباح ةقامت  

 إلي م29/9/2019من نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية وذلك في الفترة من 
:  وذلك لمتعرف عمىم10/10/2019

 .مدي مالئمة االختبارات البدنية المستخدمة في البحث- 
 .الصعوبات التي قد تواجو الباحثة عند تنفيذ التجربة األساسية لمبحث- 
 .التأكد من صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة- 
 .تدريب المساعدين عمي كيفية إجراء القياسات الخاصة بالمتغيرات- 
.  المعد لعينة البحثاأللعاب الحركية التوافقيةالتأكد من مناسبة برنامج - 
 .لالختبارات قيد البحث (الثبات– الصدق )إجراء المعامالت العممية - 

:   البدنيةالمتغيرات- أ
: الصدق: أووًال 
تم إيجاد صدق االختبار عن طريق صدق التكوين الفرضى باستخدام الفروق بين الجماعات بين  

. يوضح ذلك (4) والجدولاألدنىوالربيعاألعمى الربيع
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( 4)جدول 
 (قيد البحث)  البدنيةمتغيراتمعامل الصدق لل

 12=ن

ع م ع م  (ت)قيمة الربيع األعمى الربيع األدنى  وحدة القياس البدنية لمتغيراتا
 2,95 2,40 73,17 1,87 69,50سم القدرة العضمية لمرجمين 
 4,06 0,17 2,37 0,10 2,05م القدرة العضمية لمذراعين 

 4,79 1,03 9,83 0,75 12,33ث السرعة 
 4,24 0,82 8,67 0,0,82 6,67سم المرونة 

 4,66 1,26 24,0 1,21 20,67ث التوازن الثابت 
 2,38 1,37 10,67 1,03 12,33عدد التوازن المتحرك 

 3,51 1,03 15,83 0,75 17,67ث التوافق 
 3,31 0,82 9,17 0,75 10,67ث الرشاقة 

( 2,20(= )0,05 ) وعند مستوى 10عند درجة حرية الجدولية (ت)قيمة 
 بين الربيع األعمى والربيع (0,05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  (4)يتضح من الجدول  

عمى درجة مقبولة من ات البدنية وفى اتجاه الربيع األعمى، مما يدل عمى أن االختبارات متغيراألدنى فىال
. الصدق
: ال بات:  انياًال 

 البدنية قيد البحث عن طريق تطبيق االختبارات متغيرات بإيجاد معامل الثبات للالباح ةقامت  
 .يوضح ذلك (5)معامل االرتباط والجدول لحساب ، وذلك Test-Retestوا عادة تطبيقيا 

( 5)جدول
 البدنية متغيراتمعامل اورتباط بين التطبيقين األول وال اني لل

 12= ن 

ع م ع م  (ر)قيمة إعادة التطبيق التطبيق  البدنية متغيراتال
 0,92 2,53 71,25 2,81 71,33القدرة العضمية لمرجمين 
 0,85 0,22 2,16 0,23 2,17القدرة العضمية لمذراعين 

 0,68 1,31 10,92 1,54 11,00السرعة 
 0,88 1,48 8,00 1,47 7,83مرونة 

 0,93 2,15 22,42 2,22 22,25التوازن الثابت 
 0,91 1,78 11,67 1,68 11,92التوازن المتحرك 

 0,82 1,29 16,75 1,37 16,67التوافق 
 0,78 1,04 10,00 1,11 9,83الرشاقة 

( 0,576)(= 0,05 ) وعند مستوى 10عند درجة حرية الجدولية  (ر)قيمة 
مما يدل عمى ،(0,05)مستوى أن قيمة معامل االرتباط دالة إحصائيا عند  (5)يتضح من الجدول  

. أن االختبارات عمى درجة مقبولة من الثبات
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: تقدير الذاتمقياس - ب
 :الصدق: أووًال 
 قيد البحث بحساب صدق التكوين تقدير الذات بإيجاد معامل الصدق لمقياس الباح ةقامت  

 االتساق الداخمى وذلك بتطبيق المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية ثم حساب صدقالفرضى باستخدام 
، كما تم حساب معامالت همعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة وبين درجات البعد الذى تنتمى إلي
 .كتوضح ذل (7)، (6)االرتباط بين مجموع درجات كل بعد وبين الدرجة الكمية لممقياس والجداول 

( 6)جدول 
 تقدير الذاتمعامالت اورتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس 
 هقيد البحث والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إلي

 12= ن 

األبعاد 
 التقدير من اآل رينمجال  احترام الذاتمجال 

 معامل اورتباطرقم العبارة  معامل اورتباطرقم العبارة 
1 0,69 3 0,81 
2 0,74 4 0,72 
5 0,72 9 0,75 
6 0,68 10 0,69 
7 0,66 11 0,73 
8 0,77 14 0,76 
12 0,73 15 0,80 
13 0,75 17 0,71 
16 0,70 18 0,78 
19 0,69 20 0,71 

 0,576 = 0,05 وعند مستوى 10الجدولية عند درجة حرية  (ر)قيمة 
 بين درجة كل (0,05)وجود عالقة ارتباط دالة احصائيًا عند مستوى  (6)ويتضح من جدول  

عبارة وبين مجموع الدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إلية، األمر الذى يشير إلى صدق االتساق الداخمى 
. تقدير الذاتلمقياس 
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( 7)جدول 
معامالت اورتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس  

والدرجة الكمية لممقياس تقدير الذات 
 12= ن 

 التقدير من األ رينمجال  احترام الذاتمجال  تقدير الذاتأبعاد مقياس 
 -  احترام الذاتمجال 

-  0,68 التقدير من األخرينمجال 
 0,81 0,79الدرجة الكمية لممقياس 

 0,576 = 0,05 وعند مستوى 10الجدولية عند درجة حرية  (ر)قيمة 
 بين درجة كل (0,05)وجود عالقة ارتباط دالة احصائيًا عند مستوى  (7)ويتضح من جدول  

 قيد البحث والدرجة الكمية لممقياس، األمر الذى يشير إلى تقدير الذاتدرجة كل بعد من أبعاد مقياس 
.  عمى درجة مقبولة من الصدقتقدير الذاتمقياس 
: ال بات:  انياًال 

، Test& Retest بإيجاد الثبات لممقياس بطريقة تطبيق االختبار وا عادة تطبيقو الباح ةقامت  
تمميذة من مجتمع البحث وخارج  (12)بفاصل زمنى قدره أسبوعين عمى العينة االستطالعية وقواميا 

. يوضح ذلك (8)العينة األساسيةوجدول 
( 8)جدول

معامل اورتباط بين التطبيقين األول  
 تقدير الذات وال اني لمقياس 

 12= ن 

ع م ع م  (ر)قيمة إعادة التطبيق التطبيق  تقدير الذاتأبعاد مقياس 
 0,77 1,24 12,08 1,44 11,82 احترام الذاتمجال 

 0,86 1,44 6,95 1,54 6,78 التقدير من اآلخرينمجال 
 0,87 2,37 19,75 2,47 18,60الدرجة الكمية لممقياس 

( 0,576)(= 0,05) وعند مستوى 10عند درجة حرية الجدولية  (ر)قيمة 
مما يدل عمى ،(0,05)دالة إحصائيا عند مستوى أن قيمة معامل االرتباط  (8)يتضح من الجدول  

. أن المقياس عمى درجة مقبولة من الثبات
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 :التجربة األساسية:   امساًال 
: القياسات القبمية

 لمجموعة البحث م14/10/2019 إلى م13/10/2019تم إجراء القياسات القبمية في الفترة من  
 الدحرجات فى – البدنية لمتغيراتا)في جميع المتغيرات قيد البحث وتم القياس وفقا لمترتيب التالي 

(.  تقدير الذات –الجمباز
: تنفيذ البرنامج

 إليم 15/10/2019المقترح فى الفترة من  (األلعاب التوافقية) بتطبيق البرنامج الباح ةقامت  
وحدات تدريبية في  (3)أسابيع، وعدد  (8) عمي العينة األساسية لمدة شيرين بواقع م10/12/2019

 دقيقة فترة تدريب 30–  دقائق إحماء 10)مقسمة إلي  ( دقيقة45)األسبوع خالل اليوم الدراسي بزمن 
 .، وقد قامت الباحثة بتثبيت الزمن طول فترة البرنامج( دقائق تيدئة5– أساسية 

 : القياسات البعدية
عمي عينة البحث م 12/12/2019لي مإ11/12/2019تم إجراء القياسات البعدية في الفترة من  

 تقدير  – الدحرجات فى الجمباز– البدنية لمتغيراتا)في جميع المتغيرات قيد البحث وفقا لمترتيب التالي 
 .مع مراعاة توافر نفس الظروف وشروط التطبيق التي تم إتباعيا في القياسات القبمية (الذات

 :المعالجات اإلحصائية:  سادساًال 
– المتوسط الحسابي )في ضوء ىدف البحث وفي حدود فروضو تم إجراء المعالجات اإلحصائية  

. (معدل التغير–  (ت)اختبار – معامل االرتباط– معامل االلتواء – الوسيط – االنحراف المعياري 
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: عرض ومناقشة النتائج
 :عرض النتائج: أووًال 

( 9)جدول
دولة الفروق بين القياسين القبمىوالبعدىفىبعض  

 البدنية لضعاف السمع متغيراتال
 18=ن

متوسطالقياس   البدنيةلمتغيراتا
 القبمى

متوسط القياس 
 "ت "قيمة ع ف الفرق البعدى 

 13,65 7,17 23,05 94,44 71,39القدرة العضمية لمرجمين 
 21,00 0,21 1,04 3,27 2,23القدرة العضمية لمذراعين 

 12,28 1,06 3,056 7,83 10,89السرعة 
 6,81 1,21 1,94 5,72 7,67المرونة 

 9,18 1,61 3,50 25,61 22,11التوازن الثابت 
 11,78 0,84 2,33 9,11 11,44التوازن المتحرك 

 25,06 0,92 5,44 10,94 16,39التوافق 
 17,22 0,73 2,94 6,94 9,89الرشاقة 

 2,10(= 0,05) وعند مستوى 17عند درجة حرية الجدولية  (ت)قيمة 
 البدنية المتغيراتوجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى  (9)يتضح من الجدول  

 .لضعاف السمع فى اتجاه القياس البعدى
( 10)جدول

دولة الفروق بين القياسين القبمىوالبعدى 
 لضعاف السمع لمدحرجات فى الجمباز

 18=ن

متوسط  الدحرجات فى الجمباز
 القياس القبمى

متوسط القياس 
البعدى 

 "ت "قيمة ع ف الفرق 

 12.66 0.69 2.00 3.36 1.36الدحرجة األمامية 
 12.02 0.70 1.97 3.39 1.42الدحرجة الخمفية 
 11.07 0.75 1.94 3.44 1.50الدحرجة الجانبية 

 2,10(=0,05) وعند مستوى 17عند درجة حرية الجدولية  (ت)قيمة 
الدحرجات فى وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى  (10)يتضح من الجدول  

 . لضعاف السمع فى اتجاه القياس البعدىالجمباز
 



-15- 

( 11)جدول
دولة الفروق بين القياسين القبمىوالبعدى 

لضعاف السمع تقدير الذات فى
 18=ن

" ت "قيمة ع ف  الفرق  متوسط القياس البعدى متوسط القياس القبمى تقدير الذات
 28,33 0,92 6,17 17,39 11,22 احترام الذاتمجال 

 26,31 1,00 6,22 13,00 6,78 التقدير من اآلخرينمجال 
 31,86 1,65 12,39 30,39 18,00الدرجة الكمية لممقياس 

 2,10(=0,05) وعند مستوى 17عند درجة حرية الجدولية  (ت)قيمة 
 تقدير الذاتوجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبمىوالبعدىفى (11)يتضح من الجدول  

 .لضعاف السمع فى اتجاه القياس البعدى
( 12)جدول

النسبة المئوية لمعدوت تغير القياسات البعدية عن القبمية فى المتغيرات  
 لضعاف السمع الدحرجات فى الجمباز وتقدير الذاتالبدنية و

% معدل التغيرمتوسط القياس البعدى  متوسط القياس القبمىالمتغيرات 

 المتغيرات 
البدنية 

 32,29 94,44 71,39القدرة العضمية لمرجمين 
 46,64 3,27 2,23القدرة العضمية لمذراعين 

 28,10 7,83 10,89السرعة 
 25,42 5,72 7,67المرونة 

 15,83 25,61 22,11التوازن الثابت 
 20,37 9,11 11,44التوازن المتحرك 

 33,25 10,94 16,39التوافق 
 29,83 6,94 9,89الرشاقة 

الدحرجات فى 
 الجمباز

 147,06 3,36 1,36الدحرجة األمامية 
 142,25 3,39 1,42 الدحرجة الخمفية
 129,33 3,44 1,50 الدحرجة الجانبية

 تقدير الذات
 35,48 17,39 11,22 احترام الذاتمجال 

 47,85 13,00 6,78 التقدير من اآلخرينمجال 
 40,77 30,39 18,00 الدرجة الكمية لممقياس

 تفاوت نسبة تحسن مجموعة البحث فى القياسات البعدية عن القبمية فى (12)يتضح من جدول  
فقد تراوحت نسب التحسن ما بين ، لضعاف السمعوالدحرجات فى الجمبازوتقدير الذات  البدنية المتغيرات

(15,83 -46,64%) ،(129,33 –147,06%) ،(35,48–47,85 .)%
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 : مناقشة النتائج:  انياًال 
إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبمىوالبعدى لصالح القياس  (9)تشير نتائج جدول  

.  البدنية قيد البحثلمتغيرات البعدىفى بعض ا
 التحسن فى بعض المتغيرات البدنية الى قدرة برنامج األلعاب التوافقية عمى تنمية الباح ةوتعزو  

تنمية القوة العضمية بعض المتغيرات البدنية وذلك الن األلعاب المستخدمة فى البرنامج ساعدت فى 
لمرجمين والذراعين وتنمية الرشاقة وزيادة اإلحساس باالتجاه وزيادة القدرة عمى االتزان سواء كانت أثناء 

الثبات أو الحركة كما ساعد بدرجة كبيرة عمى تنمية التوافق الحركى والمرونة وزيادة إحساس الفرد بالوضع 
 .والمكان الذى يتحرك فيو

التى تتمثل فى التمرينات النظامية والتمرينات األلعاب التوافقية  ذلك إلى أن الباح ةكما ترجع  
الحرة بدون أدوات وفى شكل مسابقات وتمرينات طبيعية كالزحف والتزحمق والتعمق وتمرينات الوثب والقفز 
والرفع وتمرينات التوازن مما جعمتيم يشعرون بالسرور والسعادة وحرية الحركة وتغمبيم عمى الخوف وتنمية 
اإلحساس الحركى والتدرج فى األداء والتناوب بين سرعة وسيولة التمرين مما يؤدى إلى الشعور بالسعادة 

. والجراءة والثقة بالنفس والعمل الجماعى والتنمية البدنية والميارية والنفسية
 المتمثمة في حركات براعة األلعاب التوافقية إلى أن (م2009)أمين ال ولى وأسامة راتب شيريو 

االتزان وحركات تقميد الحيوانات وحركات البراعة الفردية ومع الزميل وغيرىا قد يتيح لمطفل ضعيف السمع 
 وقدراتو الحركية إمكانياتوأكثر من استجابة حركية مناسبة لممشكمة الحركية، من خالليا قد يكتشف 

.  ويحاول بعدة طرق مختمفة أن ينتقى من حركاتو السابقة ما يناسب الموقف الجديد
(2 :371 )

، (م2017)، رامى حسان (م2018)مريم طارق مع دراسة كال من وتتفق نتائج ىذه الدراسة  
، حسين بن زيدان (م2013)، بريفيان المفتى (م2015)عرين المجالى  (م2016)ىدير عمادالدين 

فى  (م2003 ).Reigl, M، ماريان ايجل (م2010),.Abyzova, et al رون آابيزوفا و،  (م2011)
التأثير االيجابي لممارسة األنشطة الرياضية عمى ىذه الفئة مع دراسة كاًل من إلى أن البرامج واألنشطة 
الرياضية وأشكاليا المتعددة يكون ليا أثر ايجابي فى التقدم واالرتقاء بيذه الفئة كما أنيا تساعد عمى حل 

 .مشاكميم البدنية والنفسية
توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين "وىذا يحقق صحة الفرض اوول الذى ينص عمى  

 ".عالبدنية قيد البحث فى اتجاه القياس البعدى لضعاف السمالمتغيرات القبمىوالبعدىفى بعض 
بعض إلى وجود فروق ذات داللو إحصائية بين القياس القبمىوالبعدىفى (10)يتضح من جدول  

 . في الجمبازالدحرجات

، (م2008)، دمحم مباشر (م2003)عزيزة عفيفى كاًل من وتتفق ىذه النتائج مع دراسة  
 ,.Jernice, et al، جيرنس وآ رون (م2012)نبيل شاكر و مدون ابراىيم ، (م2013)بريفانالمفتى 
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عمى أن البرامج التعميمية تساعد ىذه الفئة عمى تعمم وتحسين األداء فى األنشطة الرياضية  (م2011)
 .المتعممة

 األلعاب التوافقية في الجمباز إلى برنامج الدحرجات ىذا التقدم الحادث فى الباح ةكما ترجع  
المقترح وما يحتويو من ألعاب تساعدىم عمى اإلحساس بالرضا واالرتياح والسموك الجماعى والمرح 

والسرور واالستثارة المحببة إلى النفس كما أنيا تغرس االحترام والصداقة بين التالميذ وسرعة وسيولة 
 .التعمم واألداء

 إلى أىمية ممارسة النشاط الرياضى (م2009)أمين ال ولى وأسامة راتب  وفى ىذا الصدد يشير 
 (36: 2 ).حيث يتحرر الطفل من مشكالتو ويتحول إلى طفل أكثر تحررًا وتمقائية وتوافقاً 

 تعمل عمى تنمية األلعاب التوافقيةإلى أن (م2002)ايمين فرج وتتفق ىذه النتائج مع ما أشار إليو  
وتطوير أداء المتعمم لمميارات الحركية فى مختمف األنشطة الرياضية مما يزيد ميمو نحو ممارسة النشاط 

 (293: 3). هالرياضى واالرتقاء بمستواه وقدرات

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين "وبذلك تحقق صحة الفرض ال انى وىو ينص عمى  
 ". في الجمباز فى اتجاه القياس البعدى لضعاف السمعالدحرجاتالقبمىوالبعدىفى بعض 

تقدير الذات إلى وجود فروق دالو إحصائيا بين القياس القبمىوالبعدىفى مقياس  (11)ويشير جدول  
 المقترح المكون من مجموعة من األلعاب التى تؤدى بشكل األلعاب التوافقية إلى برنامج تقدير الذات. 

أداء جماعىفى بعض التمرينات مما يساعد عمى الشعور بالبيجة كما أن األداء بصورة جماعية كان لو 
 . زيادة اإلحساس بالتمسك واالنتماء لمجماعة من خالل التعاون والمشاركة فى األداءأثر

، ىدير (م2017)، رامى حسان (م2018)مريم طارق  وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كال من 
، حسين بن زيدان (م2013)، بريفيان المفتى (م2015)، عرين المجالى (م2016)عمادالدين 

 إلى (م2003 ).Reigl, M، ماريان ايجل (م2010),.Abyzova, et al رون آابيزوفا و، (م2011)
أن األنشطة الرياضية بما تحتويو من برامج ترويحية وتعميمية وبرامج ألعاب تساعد عمى تحسين وارتقاء 

 .ةالجوانب النفسية ليذه الفئ
 إلى أن ممارسة (م2001)ناىد أحمد  وأسامةرياض كما تتفق أيضا ىذه النتائج مع ما أشار إليو

األنشطة الرياضية ليذه الفئة ليا فائدة كبيرة حيث يزيد من شعوره بالمودة واأللفة وزيادة الثقة بالنفس 
 .نوقدرتيم عمى التفاعل االيجابي مع اآلخري 

 
 بأن تقدير الذات ىو شعور الفرد بالثقة (م2005)دمحم األنور وتتفق ايضا مع ما أشار إليو  

بالنفس والكفاءة الشخصية بما يتضمنو من شعور بالرضا عن مستواه األكاديمى واالجتماعى ومظيره 
 . الجسمى وذلك من خالل تفاعمو مع بيئتو التى تشمل األسرة والمدرسة والمجتمع
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توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين "وبذلك تحقق صحة الفرض ال الث وىو ينص عمى  
 ". لضعاف السمع فى اتجاه القياس البعدىتقدير الذاتالقبمىوالبعدىفى 

إلى أن النسب المئوية لمعدالت تغير القياسات البعدية عن القبمية  (12)بينما تشير نتائج جدول  
 البدنية المتغيراتوالتى نستدل منيا عمى ان القياسات البعدية قد زادت عن القياسات القبمية فى بعض 

 قيد البحث حيث تراوحت نسبة التحسن ما بين تقدير الذات في الجمباز ومقياس الدحرجاتبعض و
(15.83 -46.64%) ،(129.33 -147.06%) ،(35.48 -47.85)%. 
 المقترح وما يحتويو األلعاب التوافقية ىذه الزيادة الى أنيا بمثابة انعكاس لبرنامج الباح ةوترجع  

 البدنية وكذلك جذب المتغيراتمن ألعاب تثير لدييم المتعة والتشويق وتسيم بشكل كبير في تنمية مختمف 
وتكسب الطفل الخصائص والصفات االجتماعية المرغوبة كالتسامح . االىتمام لممارسة الميارات الحركية

وانكار الذات وتقدير االخرين وىذه الصفات االجتماعية والنفسية تسيم في تقدير الطفل لذاتو مما يعمل 
 (371: 2)، (188: 10. )عمى تحسين مفيوم الطفل عن نفسو

 الى أن تعميم الحركات األساسية في صورة ألعاب (م2003) رون آنبيمة  ميفة ووتؤكد 
ومسابقات يعد مدخال لتأسيس األطفال والمبتدئين ليس فقط في الجوانب الميارية والبدنية ولكن أيضا في 

( 45: 17). الجوانب النفسية واالجتماعية والعادات البدنية مدى الحياة
، ىدير (م2017)، رامى حسان (م2018)مريم طارق وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كال من  

، حسين بن زيدان (م2013)، بريفيان المفتى (م2015)، عرين المجالى (م2016)عمادالدين 
إلى (م2003 ).Reigl, M، ماريان ايجل (م2010),.Abyzova, et al رون آابيزوفا و،  (م2011)

أن األنشطة الرياضية بما تحتويو من برامج ترويحية وتعميمية وبرامج ألعاب تساعد عمى تحسين بعض 
 .البدنية والميارية واالرتقاء بالجوانب النفسية ليذه الفئةالمتغيرات 

يوجد معدل تغير لمقياسات البعدية عن القبمية "وىذا يحقق صحة الفرض الرابعالذى ينص عمى  
 ."فى المتغيرات قيد البحث لممجموعة التجريبية فى اتجاه القياس البعدى
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 :تاإلست الصات والتوصيا
 :اإلست الصات: أووًال 
فى ضوء أىداف البحث وفروضو وفى حدود عينة البحث المست دم وما أمكن الحصول عمية  

:  من نتائج توصمت الباح ة الى اإلست الصات اآلتية
 البدنية لضعاف المتغيرات المقترح لو تأثير ايجابي عمى تنمية بعض األلعاب التوافقية برنامج -1

. السمع
.  في الجمبازالدحرجات المقترح لو تأثير ايجابي عمى األلعاب التوافقية برنامج -2
 . لضعاف السمعتقدير الذات المقترح لو تأثير ايجابي عمى األلعاب التوافقية برنامج -3

 :التوصيات:  انياًال 
: فى حدود ىذه الدراسة وانطالقا من نتائجو توصى الباح ة بما يمى 

 المقترح وتنفيذه فى مدارس األمل لمصم والبكم وضعاف السمع لما األلعاب التوافقيةاستخدام برنامج -1
وتقدير الذات لضعاف في الجمباز الدحرجات  البدنية والمتغيراتليا من تأثير ايجابي عمى تحسين 

. السمع
 عقد دورات تدريبية لمقائمين بتدريس مادة التربية الرياضية لمتعرف عمى استخدام نظام اإلشارات -2

. اليدوية المختمفة وتوحيد استعماليا فىمدارس الصم والبكم
.  زيادة االىتمام بيذه الفئة من التالميذ وا عداد برامج حركية مناسبة ليم-3
 .  إجراء بحوث مماثمة عمى عينات مختمفة وميارات حركية وسمات نفسية أخرى -4
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