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 مهارات العاب القوي بدرسحركي عمي تعمم  - يبرنامج تعميمي لإلدراك الحستأثير  
 التربية الرياضية لممرحمة االعدادية لمتالميذ ضعاف السمع      

 هشام صابر عمي أحمد*                                                                 
 وطرؽ المناىج وتعديؿ تطوير شيا المجتمعات المعاصرة بقضاياتدفع الثورة العممية التي تعي       
 الخبرات وُتعد بالمتعمـ  تيتـ متقدمة تكنولوجية لتقنيات لموصوؿ اىتماماتيا مقدمة الي المختمفة التدريس
 المتعاقب التطور انعكس وقد. التعميمية الكفاءة مف ممكف مستوي اعمي لتحقيؽ  قدراتو وفؽ التعميمية
 . مستقبميا ومنتجا فاعال المتعمـ يكوف اف عمي التدريس اساليب تطوير عمي التدريس وطرؽ لممناىج

 & Schillingم(،شيممينج وماري لوي6992م(، عفاف عبدالكريم)6994احمد المقاني )ويتفؽ كال مف 

Marylou  (0222 )ال يحقؽ بالواقع التعمـ  ممالمتدريس   اف المعمميف ال يطوروا اساليب عمي م
مجميع بقدر متساو مف التغيرات السموكية المستيدفة، ولُتحسيف االداء الميارى لممتعمميف كاف مف ل

متنوعة  لمتدريس وفؽ تنوع واختالؼ مواقؼ التعمـ وبرامج تعميمية  اساليب  تطبيؽالضروري عمي المعمـ 
 (61: 84( )61: 6( ) 863: 61)ووفؽ طبيعة الميارات والفروؽ الفردية ومستوي المتعمميف

ف تركيز الطالب مف خالؿ متابعة طالب التدريب الميداني لمتربية الرياضية ا الباحثالحظ       
موذج والشرح لممتعمميف )االوامر(الذي يعتمد عمي العرض التوضيحي والنالمعمميف عمي االسموب التقميدي

تقاف المتعمميف لمميارات أثر عمي  وعدـ تطوير المعمميف لمبرامج التعميمية التي يدرسوف بيا مما تعمـ وا 
 .الحركية المختمفة بدرس التربية الرياضية

اف التدريس لممتعمميف ضعاؼ السمع  يحتاج كفاءة تزيد في مجمميا عف كفاءة الحاجة  الباحثيري   
لمتدريس لألسوياء والمعافيف. ويري الباحث اف ضعاؼ السمع فئة اولية مف ذوي االعاقات . ومف واقع 

ـ المجتمعي سعت الدوؿ المتقدمة لالىتماـ بجميع فئات المجتمع وتنمية مواردىا البشرية كافة بما فييا التقد
 ذوي االعاقات.

ُتعد لممارسة النشاط الرياضي لذوى االحتياجات الخاصة تأثيرا ايجابيا وتأىيؿ لذوي االعاقات       
العضمي العصبي، قوة االحتماؿ  الثقة بالنفس السمعية واعانتيـ عمي اكتساب الثبات االنفعالي ،التوافؽ 

والتوازف، وتعديؿ مفيـو الذات إضافة الي تعديؿ تشوىات القواـ و االضطرابات النفسية السمبية كالعزلة 
 (46:  3) .واالنطواء والعدوانية والتوتر الناتج عف اإلعاقة السمعية 

او االعاقة السمعية  يحتوي عمي فئات ـ أف القصور السمعي 1006 عبد المطمب امين القريطيويري 
 فقد السمع تبدا مف فقد خفيؼ لمسمع ال يعيؽ الكالـ او التعمـ وفيـ االخريف   -:اوالمتفاوتة في درجات 

 *استاذ مساعد بقسـ المناىج و طرؽ التدريس كمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة الزقازيؽ
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 ( 866: 66) يد لمسمع يعيؽ الكالـ وفقد شد -:ثاثالوفقد متوسط لمسمع يتكمـ بصعوبة -:ثانيا
تطبيؽ القواعد والقوانيف  الي ـ(1000)اسامة رياض  شيري  -األنشطة الرياضية لممعاقين سمعيا:

المنظمة لالتحادات الدولية لألنشطة الرياضية لألسوياء عمي ضعاؼ السمع والصـ .كما يسمح ليـ 
المسابقات العالمية ومنيا.) كرة القدـ ، كرة السمة ، كرة اليد ، تنس باالشتراؾ في الدورات البارا اولمبية و 

الطاولة ، التنس االرضي، العاب القوي، رفع االثقاؿ، السباحة ، الرماية ،الجمباز ،المصارعة  ،الدرجات 
 (.8  :141 ) 

 -:طُح 01-08 يٍ انًُٕ يزحهح خصائص
سنة  66:  61و لعمر مف الي خصائص  النم م(0226محمد صبحي حسانين )ويشير  

سنة  ، في حيف اف النمو عند البنيف مف 64: 60)المراىقة المتأخرة( حيث تبدأ طفرة النمو  لمبنات مف 
اف  اكتماؿ النمو عند البنيف يتـ في  م(0220حسين باهي ) ويري مصطفي (600: 13)سنة  66: 61
في نياية ىذه المرحمة باليدوء النسبي و الطوؿ والحجـ و يتميز النمو  ظ زيادةويالح سنة 63:  61سف 

 (63: 80)تنمو العضالت الصغيرة ويقترب نمو القمب  والرئتيف مف الحجـ النيائي ليما. 
 :انتعهـى
التعمـ بانو " عبارة عف تغير في سموؾ الفرد وتعاممو تجاه موقؼ  م( 0222يوسف قطامي  )ُيعرؼ    

ذا الموقؼ او النشاط وليس نتيجة أي عوامؿ اخري مثؿ النمو محدد نتاج لخبراتو المتكررة السابقة في ى
يعتبر التعمـ مف العمميات االساسية  لألفراد فمف خالؿ التعمـ تكتسب  المعارؼ و  (61: 88)او النضج". 

  (616: 16.)والميارات  والقيـ السموكية مما يمكنيـ مف التوافؽ مع البيئة والمجتمع 
مية دينامية مستمرة متراكمة لمتغيرات السموكية والميـ ماذا نتعمـ وكيؼ نتعممو اف التعمـ عم الباحثيري    

 وكيؼ نستفاد منو وآليات تطبيقو.               
 التعمم الحركي  
ـ الػػػتعمـ الحركػػػي بانػػػو " تغيػػػر فػػػي ااداء أو السػػػموؾ الحركػػػي كنتيجػػػة 6664 محمدددد عدددالو وُيعػػػرؼ      

لمنضػػػج أو التعػػػب أو تػػػأثير بعػػػض العقػػػاقير المنشػػػطة و يػػػر ذلػػػؾ مػػػف  لمتػػػدريب أو الممارسػػػة ولػػػيس نتيجػػػة
  ( 881: 16) العوامؿ التي تؤثر عمى ااداء أو السموؾ الحركي تأثيرًا فنػػيًا معينًا ".

 مفهوم التعمم واألداء الحركي  
اللػػو ـ  الػػي وجػػود فػػرؽ بػػيف كػػؿ مػػف الػػتمـ واالداء  حيػػث اف الػػتعمـ يػػتـ مػػف خ6666 عمددط طدد يشػػير      

اكتساب ميارة لـ يسبؽ اداؤىا ا ويشمؿ  تحسيف ااداء واصالح ااخطػاء لمميػارات التػي سػبؽ تعمميػا ، و 
ااداء يعني تطبيػؽ لمميػارة المتعممػة و بيػذا فػألف  ااداء يمػي الػتعمـ ويعتمػد  مسػتوى ااداء عمػى الممارسػة 

  عف مستوي التعمـ                                                    اف مستوي االداء ُيعد مؤشرا  الباحثويري  (16: 67.)المستمرة 
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 مراحل التعمم الحركي
مرحمػػػة اكتسػػػاب   .ااولػػػى لمميػػارة التوافػػؽ   اكتسػػػاب}  تنقسػػـ مراحػػػؿ الػػتعمـ الميػػػارى الػػي ثػػػالث مراحػػؿ  

  (4،6:  68(،)6 :  61بطريقة آلية . ) وأدائيا مرحمة تثبيت الحركة  .التوافؽ الجيد لمميارة  
 الضعف السمعي:

لتصنيؼ اضعؼ السمع الي نوعيف )طبي ،فسيولوجي(. يشمؿ  مStaloff 6991 ستالوف صنؼ       
الطبي لضعؼ السمع ضعؼ التوصيمي ، وضعؼ السمع الحسي/عصبي ، اضطراب سمعي مركزي، 

لسمع وفؽ اعاقة ضعؼ سمعي مختمط مركب والصمـ الييستيري. ويشمؿ التصنيؼ الفسيولوجي لضعؼ ا
{ لقياس درجة الحس  Decibelلوظائؼ أعضاء السمع ويتـ قياسيا بوحدة قياس الصوت }ديسبؿ

درجات فقد السمع بفقد سمعي  مKablan6991كابالن واالستجابة لطبمة االذف لتردد الصوت وحدد 
قد سمعي ف .ديسبؿ 66: 40ما بيف Moderateفقد سمعي متوسط .ديسبؿ  40: 16ما بيف  Mildبسيط 

ما بيف   Severe  ديسبؿ فقد سمعي شديد 70: 66ما بيف  Moderate to Severeمف متوسط لشديد 
 - 660:   613 -  ديسبؿ فأكثر 60وتبمغ درجتو مف Profoundفقد سمعي عميؽ .ديسبؿ  70:60

  االحساس
تتأثر مراكز الحس " االثر النفسي الذي ينشأ مف انفعاؿ حاسة او عضو حسي و  احمد راجحُيعرفو      

 .(637: 1")في الدماغ كاإلحساس باالواف واالصوات والروائح والمذاؽ والبرودة والضغط 
اف الحواس الخمس ىي المسئولة عف استقباؿ االشارات الحسية مف المثيرات وتنقميا  الباحثويري      

يحس بمسعة ليب او صعقة لممخ فتترجـ ويرسؿ المخ اشارات برد الفعؿ اف تطمب االمر لذلؾ مثؿ اف 
كيربائية فيصدر امر فوري باالبتعاد عف مصدر التيديد. وتحتفظ العقد العصبية في المخ والحبؿ الشوكي 
بذاكرة عف االشارات  الواردة مف المستقبالت الحسية لمحواس او الصادرة مف المخ الي الجياز الحركي 

الحركي قد تـ واف االشارات العصبية الصادرة لمجياز وعندما تثبت تمؾ الذاكرة تعني اف التغير السموكي 
 الحركي اصبحت منضبطة.

 :االحساس الحركي
ـ( الي اف االحساس العضمي الحركي لو اىمية كبيرة لمممارسة 6663)  رحاب شاهينتشير           

ند القياـ االنشطة الرياضية . فالمؤثرات الحس حركية عبارة عف انقباض وانبساط لمعضالت واالوتار ع
بالحركات إضافة لمتأثيرات الميكانيكية اعضاء الجسـ والمفاصؿ وتعمؿ كؿ ىذه المتغيرات بصورة مركبة 

واالحساس بالممس إضافة لإلحساس الحركي يسيـ بفاعمية في ادراؾ الحركات المكانية مما   (66:  6) 
:  17)مقؼ والركؿ والمحاورة والركؿ يؤدي الي ادراؾ التعامؿ مع االدوات  واالجيزة بالمسؾ والقبض وال

66)  
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 :االدراك
ـ( بانو عممية نفسية مف خالليا نستطيع التعرؼ عمي العالـ والبيئة 1006)  حسن فايد محمديعرفو      

اسامة ويرى ( 11: 1) المحيطة ونجمع عنيا المعمومات اي انو انعكاس لخبراتنا الماضية وشخصيتنا
جمة التي يقوـ بيا الدماغ لممحسوسات التي نقمت الييا عف طريؽ الحواس في اف اادراؾ ىو التر   بطانية

ويظير دور اعضاء الحس بنقؿ المنبيات  لمدماغ دوف  .صورة رسائؿ رمزية بألشارات عصبية كيربائية 
طمعت  ويفرؽ(  67:4 )ثـ يقوـ الدماغ بترجمة الرسالة والرد بما يمـز اتخاذه وفؽ تمؾ الترجمة.اي معني 

االستجابة  انو ُيعداف االحساس عممية نفسية حيث ـ( بيف االحساس واالدراؾ 1001)صور واخرونمن
 (.613:  64) اما االدراؾ فيو التبصر ذو المعني بالموضوع  .الحس االولية اعضاء

 مع االتجاه باعتبار االحساس عممية نفسية واالدراؾ عممية ارقي تتـ بالمخ إلعطاء الباحثويتفؽ       
دالالت وتوضيح عف الميكانزيـ والقرار المناسب الذي قد يكوف فيو رد الفعؿ سريعا جدا مثؿ مالمسة 

 صاعؽ كيرباء واصدار القرار الفوري باالبتعاد.
 :  الحركي الحسي االدراك

 بيف لمعالقات تفسير ىو حركي الحسي االدراؾ اف الي( ـ1007) سيد وعصاـ . شداد محمد يشير
 تكامؿم نظاـ ضمف وتتواجد بالحركة لإلحساس مستقبالت باستخداـ الحركة اثناء الجسـ واجزاء الفراغ
 (16:  18)  والمفاصؿ واالربطة والعضالت اوتارا مف كؿ يشمؿ الحركي لمجياز

ـ( اف المستقبالت الحسية بالعضالت 6634) محمد حسن عالوي وابو العال عبد الفتاحويوضح 
سرعتيا  .استمرارىا  .اتجاىيا  .مسارىا  .انات عف خصائص الحركةترسؿ اشارات عصبية حسية ببي

وعالقتيا بالفراغ ونوع االنقباض ثابت اـ متحرؾ او خميط وعف مدي االنقباض وبذلؾ تسيـ ىذه البيانات 
في تقدير الالعب لألداء الحركي مف خالؿ تحكـ جيازه العصبي في اداء الحركات المكتسبة واتقانيا كما 

 (.38: 14) ؿ فعاؿ في التعمـ الحركي ورفع مستوي االداء يسيـ بشك
ـ( اف اىمية االدراؾ الحس حركي  ير مقتصره عمي التعمـ فقط بؿ 6666يذكر ماجد مصطفي )

تمتد الي طبيعة التكنيؾ ومف ثـ فانو يحسف القدرة عمي التحكـ الحركي ودقتو والمحافظة عمي االوضاع 
 (13:  11) اثناء االداء مف حيث الشكؿ واالتجاه والمدي الحركي الحركية الصحيحة واصالح الخطاء 

 المباشرة ب اليساال مفاف اسموب االوامر  الي ـ(6664) عفاف عبد الكريم وتشير : اسموب االوامر
ما قدمو المعمـ مف  وفؽ التي يؤدييا .استجابات المتعمـ لتعميمات المعمـ  والمعمـ  ويتضح مف بيف المتعمـ
 ـ( أف6667) سعيد الشاهد ويري (92: 64) يتخذ المعمـ جميع القرارات داء وفي ىذا االسموبنماذج لأل
الشرح و   )النموذج استمراره مع تقديـ التغذية الراجعة مف المعمـ في التدريس بأسموب  اداء وتكرار ا
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:  66.) الميارى ة أدائيـلمتالميذ لمتعمـ كما يؤثر إيجابيا عمى كفاءة االوامر يتيح الفرص المناسبالمفظي( 
690)     
اف العاب القوي مف الرياضات االساسية وليا مكانتيا بيف  عويس الجبالييذكر  -العاب القوي:  

ورياضة تيتـ بصحة ممارسييا مف كافة االعمار  .االنشطة الرياضية وتشتمؿ عمي انشطة تنافسية ىادفة 
 (6: 66)والمستويات.

جمباز(  .ضية لممرحمة االعدادية عمي رياضات اساسية ) العاب قوى ويشمؿ منياج التربية الريا
يد( ومف ميارات مقرر العاب القوي لمصؼ االوؿ االعدادي } ميارة  .طائرة  .سمة  .واربع العاب ) قدـ 

 ميارة الرمي لمكرة {. .ميارة  الوثب الطويؿ  .العدو 
 .عدو المسافة  .االنطالؽ  .عدو ىي البدء ـ( اف المراحؿ الفنية لم1004) فراج عبد الحميد ويذكر

 (47 -16:  10انياء السباؽ ) 
 (     63-66: 10اليبوط) .الطيراف  .االرتقاء  .والمراحؿ الفنية لموثب الطويؿ ىي االقتراب 

 .الرمي  .االقتراب خطوات الرمي .المراحؿ الفنية لرمي كرة ناعمة ىي وقفة االستعداد ومسؾ الكرة 
جراـ  100: 600ـ(اف الكرة  يتراوح وزنيا مف1006)دليل المعمم ويوضح (633: 60)  لتغطيةاالتزاف وا

الي اف ميارة  رمي الكرة بدرس التربية الرياضية ُتعد تمييدا لميارة رمي  عنايات فرج( وتشير 11:  81)
 ( 78: 86الرمح ) 

 مشكمة البحث :
الوجداني{ واي موقؼ  .} المعرفي ، الميارى  يستيدؼ التعمـ في االساس تعديؿ مجاالت السموؾ     

تعميمي البد اف يشمؿ جوانب السموؾ الثالث واف اختمؼ ترتيبيا وفؽ طبيعة الخبرة المستيدفة . والتعمـ 
الحركي مف مجاالت التعمـ التي تأتي اولوية المجاؿ الميارى في مقدمة المجاالت السموكية يصاحبو مجالي 

اف بداية التعمـ الحركي تبدأ بالمعرفة مف خالؿ مشاىدة النموذج  الباحث ويري .ي السموؾ المعرفي والوجدان
مراحؿ  كافة  تصاحبوبالر ـ مف اف المعرفة مرحمة اولي لمتعمـ اال انيا ومعرفة متطمبات االداء وكيفيتو 

اء االداء او إلصالح اخطوتنوع توقيتيا  }داخمية وخارجية{متغذية الراجعةوتداوؿ مصادر متعددة لالتعمـ 
 . ولتحسين
اف االدراؾ الحس_ حركي عامال اساسيا في التعمـ الحركي وكمما زادت كفاءة  المدركات  الباحثويري    

 .الحس حركية لممتعمـ ارتقت منحنيات التعمـ الحركي لدية اضافة الي ارتفاع مستوي اداؤه لمميارات المتعممة 
( بضرورة اف يتزايد االدراؾ الحس ـ1000) Schilling Mary Lous -شيممنج ماري لوي  ويشير

حركي وخاصة في الحركات المركبة واف قؿ االدراؾ الحسي يؤدي ذلؾ الي اضطراب االداء قد يصؿ الي 
 (81:  84) عدـ القدرة عمي االداء كميا نتاج عدـ تسمسؿ االداء 
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ة العضمة عمي االنقباض ـ( اف اىمية االدراؾ الحس حركي تتضح عند قدر 6664ويري حسني سيد )  
بالقدر ذاتو حينما يتكرر االداء إضافة لمقدرة عمي توظيؼ االطراؼ والجذع والراس وفؽ متطمبات االداء 

  (  1:  7).الميارى
ـ( اف االحساس الحركي مف الضروريات لمتوافؽ الحركي لمسابقات العاب 6666ويري قاسـ حسف )    

وحاسة  .وحاسة االبصار   .والحس بالتوازف  .والحس بالممس  .القوي مف خالؿ جوانب الحس العضمي 
  ( 80: 16)السمع 
عند متابعتو لطالب التدريب الميداني بمدرسة الشييد عاطؼ السادات بمركز بمبيس  الباحثوقد الحظ   

ي بمحافظة الشرقية اف المدرسة ممحؽ بيا مدرسة خاصة بالصـ والبكـ ويستغموف الطابؽ الثاني مف المبن
لمدرسة الصـ والبكـ ويقتسـ المالعب تالميذ المدرستيف وبمتابعة االداء لمتالميذ الصـ والبكـ وطبيعة اداؤىـ 
وتعامؿ المعمـ معيـ تبمورت مشكمة البحث لدي الباحث حيث اف التعمـ الحركي يوظؼ الحواس لتعمـ الحركة 

ليا مف تأثير عمي االستماع لشرح االداء مف  ثـ لتكرار ادائيا بعد تعمميا ومف بيف الحواس حاسة السمع وما
المعمـ وتنبيياتو وارشاداتو بالتغذية الراجعة اثناء وعقب االداء . وضعؼ السمع يفقد  المتعمميف احد الركائز 
لمتعمـ مف خالؿ الحس بكافة الحواس مع ضعؼ لحاسة السمع .وبذلؾ ظيرت فكرة البحث مف خالؿ اقتراح 

االدراؾ الحس حركي لدي التالميذ ضعاؼ السمع والتعرؼ عمي تأثير البرنامج برنامج تعميمي لترقية 
الزماف ، المسافة واالتجاه عمي مسابقات العاب القوي بمقرر  .بمتغيرات الحس حركي ومتغيرات المكاف 

 رمي الكرة {. .الوثب الطويؿ  .ـ  60الصؼ االوؿ االعدادي } عدو 
 هدف البحث :

حركي عمي تعمـ ميارات العاب القوي الحس تأثير برنامج تعميمي  لإلدراؾ مي يستيدؼ البحث التعرؼ ع
 .بدرس التربية الرياضية بالمرحمة االعدادية لمتالميذ ضعاؼ السمع

 وذلؾ مف خالؿ تصميـ برنامج تعميمي لإلدراؾ الحس حركي والتعرؼ عمي تأثيره عمي 
 متغيرات االدراؾ الحس حركي  -
 رمي الكرة {. .الوثب الطويؿ  .ـ  60ت العاب القوي بالدرس } عدو المستوي الرقمي لمسابقا -
 .عناصر المياقة البدنية  -

 فروض البحث  
وجود فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي ونسبة تحسف لصالح البعدي لممتغيرات  -

 المياريو وعدـ وجود فروؽ لمتغيرات االدراؾ الحس حركي لممجموعة الضابطة.
د فروؽ دالة احصائيا بيف القياسيف القبمي والبعدي ونسبة تحسف لصالح البعدي لممتغيرات وجو  -

 المياريو واالدراؾ الحس حركي لممجموعة التجريبية
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وجود فروؽ دالة احصائيا بيف القياس البعدي لممجموعة الضابطة والتجريبية في المتغيرات المياريو  -
 تجريبية .واالدراؾ الحس حركي لصالح المجموعة ال

 الدراسات السابقة:
(دراسة بعنواف اثر استخداـ برنامج باالدوات عمي تنمية 6ـ()6663) اميمة انور عقدةاجرت     

تمميذ. ومف النتائج  40االدراؾ الحس حركي لدي المكفوفيف استخدـ المنيج التجريبي عمي عينة مف 
 البعدي في المتغيرات الحس حركيةوجود فروؽ ذات داللة لصالح المجموعة التجريبية  لمقياس 

( دراسة بعنواف أثر اسموبي الممارسة والتعمـ التبادلي عمي تعمـ 86)م(0226هشام صابر عمي )اجري 
 60ميارات العاب القوي بدرس التربية الرياضية لممرحمة االعدادية " استخدـ المنيج التجريبي لعينة مف 

فاعمية االسموب التبادلي عف اسموب الممارسة في التأثير  تمميذا بالصؼ االوؿ االعدادي ومف النتائج
 ميارات العاب القوي بدرس التربية الرياضية. ايجابيا عمي

(دراسة بعنواف "تأثير برنامج تعميمي 11( )م0221حنان عبد المطيف) .محمد سعد زغمول اجري 
ثب الطويؿ لتمميذات المرحمة مقترح باستخداـ اسموب الوسائط المتعددة عمي جوانب التعمـ لميارة الو 

تمميذة ومف النتائج اف لمبرنامج التعميمي باستخداـ  30الثانوية. " واستخدـ المنيج التجريبي لعينة مف 
 الوسائط المتعددة تأثيرا ايجابيا عمي جوانب تعمـ ميارة الوثب الطويؿ .

دراؾ الحس حركي ( دراسة بعنواف تأثير اال86ـ( )1008) Stone Et Allستون واخرون اجري 
طالب ومف النتائج ايجابية تأثير  11عمي االداء الحركي. واستخدـ المنيج التجريبي عمي عينة مف 

 البرنامج التعميمي لإلدراؾ الحس حركي عمي االداء بشكؿ مميز لممجموعة التجريبية.
الدراؾ الحس ( دراسة بعنواف "تأثير تدريبات االثقاؿ وا81) مVillarreal (0221)فيميرل اجري 

حركي عمي تحسيف القدرة عمي الوثب العالي في العاب القوي لطالبات الجامعة ". ومف النتائج وجود 
 فروؽ دالة احصائيا بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح الضابطة. 

 :انثحج يُٓج

 لمجموعتيف، التجريبي التصميـ باستخداـ البحث لطبيعة لمالئمتو التجريبي المنيج الباحث استخدـ      
 .البعدي القبمي القياس مستخدماً   تجريبية اخري و ضابطة مجموعة

 مف تمميذ 87 مف الكمي( عميؽ) السمع فاقدي التالميذ استبعاد بعد البحث مجتمع يتكوف :انثحج عيُح
 والباقيف لمسمع( شديد)  فقد او ابصارىـ لضعؼ تالميذ 7 عدد استبعد . االعدادي الثاني الصؼ تالميذ
 كؿ قواـ لمجموعتيف  عشوائيا  تقسيميـ تـ منيـ تمميذ( 10)  تمميذ( 80) عدد االجمالي ليصبح  لإلعادة
 العينة نسبة لتبمغ وتـ لتبمغ. االستطالعية لمدراسة تالميذ( 60)الختيار إضافة. تالميذ( 60) مجموعة
   . عمي لمبحث االساسية العينة%  36.3
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 (6جدول )                                        

 االلتواء لممتغيرات المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل
 12االدراك الحس حركي{ قيد البحث          ن= .} الديموغرافية ، المهاري                     

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء معامل

فية
غرا
مو

دي
 

 6.6 6.18 68.66 68.68 سنو السف
 6.61 0.76 646.60 646.66 سـ الطوؿ
 6.76 0.716 41.11 41.146 كجـ الوزف

رية
مها

 

 6.04 6.66 3.60 3.66 ث ـ بدء منخفض60عدو 
 6.01- 0.866 8.00 8.616 ـ الوثب الطويؿ مف االقتراب

 6.63 0.816 66.00 66.66 ـ رمي الكرة 

س 
الح

ك 
الدرا

ا
ركي

ح
 

 0.67 6.04 8.73 8.71 سـ االدراؾ الحسي بالمسافة
 6.13 0.47 6.6 6.8 درجة االحساس بالتوافؽ الحركي

 0.36 0.36 6.71 6.64 درجة االحساس باالتجاه
 1.46 0.68 66.06 66.77 ث االحساس بالزمف

( في كؿ مف 8)±البحث انحصرت بيف قيمة  لعينة مؿ االلتواءا( أف قيمة مع6يتضح مف جدوؿ )      
الوثب الطويؿ مف  .ـ  60"( والمتغيرات المياريو. ")عدو  السف، الطوؿ، الوزف)"الديمو رافية متغيراتال

االحساس بالتوافؽ الحركي .رمي الكرة الطبية.( والحس حركية)االدراؾ الحسي  بالمسافة  .االقتراب 
 -،  1.11حيث انحصرت قيمة معامؿ االلتواء ما بيف )  +( االحساس بالزمف.االحساس باالتجاه 

 .واعتداؿ توزيعيا لممتغيرات قيد الدراسة( مما يدؿ  تجانس عينة البحث 6.01
   ادوات جمع البيانات:

 ( استمارات تسجيؿ 1اختبار دايتوف لإلدراؾ الحس حركي ممحؽ) .جياز رستاميتر  .ميزاف طبي         
  الختبارات المهاري   والحس حركيالمعامالت العممية 

 ـ6/1063/ 14تـ اجراء الدراسة االستطالعية بتاريخ 
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 (8جذٔل )                                               

  انغيز يًيشِ(.دالنح انفزٔق تيٍ انًتٕططاخ نهًجًٕعتيٍ ) انًًيشج           
 01ٌ=               حزكي -االدران انحض .اريّ في انًتغيزاخ انًٓ                         

 انًتغيزاخ
ٔحذج 

 انمياص

 انًًيشج انغيز يًيشج      
 ليًح خ

 ع  ص ع ص

يح
ار

ٓ
ي

 

 *2.43 0.16 5.10 0.56 8.44 ث و تذء يُخفض11عذٔ 

 *3.55 1.12 2.84 1.30 2.01 و انٕحة انطٕيم يٍ االلتزاب

 *01.10 1.24 01.15 1.16 00.01 و  ريي انكزج 

ي
زك

ح
ض 

ح
 ان

ن
را

الد
ا

 

 االدران انجظًي

ـح
ـــ

ـــ
جــ

ر
د

 

4.01 1.11 5.14 1.08 6.0* 

 *04.24 1.03 4.11 1.04 3.06 انًجال ٔاالتجاْاخ     

 *3.80 1.132 5.5 1.161 5.05 انتٕاسٌ

 *02.03 1.00 5.84 1.86 2.10 االيماع ٔانتحكى انعضهي انعصثي

ٔانمذو انتٕافك) تيٍ انعيٍ 

 انتٕافك تيٍ انعيٍ ٔانيذ(.
2.81 1.123 

3.12 
1.111 3.18* 

 *08.51 1.24 5.88 1.14 3.10 ادران االشكال

 0.6= 2.23قيمة ت الجدولية عند مستوي 
 ( وجىد فروق  يعُىيح راخ دالنح إحصائيح تيٍ انًتىسطاخ نهمياساخ انًهاريه1يتضح يٍ جذول )      

حركي )  –ريي كرج طثيح ( واختثاراخ االدران انحس  .حة انطىيم يٍ االلتراب انى .و تذء يُخفض41عذو 

 .وادان االيماع وانتحكى انعضهي انعصثي  .وادران انتىازٌ  .ادران انًجال واالتجاهاخ  .االدران انجسًي 

ًجًىعتيٍ ( تيٍ  ان1.14وادران انتىافك تيٍ انعيٍ وكم يٍ انمذو وانيذ ، ادران االشكال (  عُذ يستىي )

 انًًيسج وغير انًًيسج نصانح انًجًىعح انًًيسج .

 (3جذٔل )

 انخاَي في انًتغيزاخ .يعايم االرتثاط تيٍ انتطثيميٍ االٔل             

 01ٌ=                     حزكي -االدران انحض .انًٓاريّ                                      

 انًتغيزاخ
ٔحذج 

 انمياص

 انتطثيك انخاَي الٔلانتطثيك ا

 ليًح ر
 ع  ص ع ص

يح
ار

ٓ
ي

 

 *1.64 0.64 8.48 0.56 8.44 ث و تذء يُخفض11عذٔ 

 *1.15 1.48 2.04 1.30 2.01 و انٕحة انطٕيم يٍ االلتزاب

 *1.141 1.25 00.05 1.16 00.01 و ريي انكزج

ي
زك

ح
ض 

ح
 ان

ن
را

الد
ا

 

 االدران انجظًي

ـح
ـــ

ـــ
جــ

ر
د

 

4.01 1.11 4.01 1.118 1.62* 

 *1.516 1.041 3.01 1.04 3.06 انًجال ٔاالتجاْاخ     

 *1.111 1.051 5.12 1.161 5.05 انتٕاسٌ

 *1.110 1.80 2.03 1.86 2.10 االيماع ٔانتحكى انعضهي انعصثي

 *1.80 1.03 2.15 1.123 2.81 انتٕافك تيٍ انعيٍ ٔانيذ(.)تيٍ انعيٍ ٔانمذو  انتٕافك

 *1.81 1.21 2.21 1.14 3.10 الشكالادران ا

 *0.181= 0.06قيمة ر الجدولية عند مستوي 
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( وجود عالقة ارتباط داؿ احصائيا بيف التطبيقيف االوؿ والثاني اذ كانت 8يتضح مف جدوؿ رقـ )     
وقد تراوحت قيـ  0.06قيـ االرتباط المحسوبة اكبر مف قيمة االرتباط الجدولية عند مستوي معنوية 

( مما يدؿ عمي ثبات االختبارات المياريو واختبارات االدراؾ الحس  0.666 – 0.167االرتباط ما بيف ) 
 حركي.

  -القياسات القبمية:
الثبات ( لالختبارات المياريو واختبارات االدراؾ الحس حركي. قاـ  .بعد التأكد مف ) الصدؽ        

 ـ.1063   60/  4: 6والتجريبية خالؿ المدة مف  الباحث بحساب التكافؤ بيف المجموعتيف الضابطة
 (2جدول )                                            

  (التجريبية.ين المتوسطات لممجموعتين ) الضابطة داللة الفروق ب           
 60{            ف=حركي -االدراك الحس.في المتغيرات } النمو ،المهاري                       

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
 قيمة ت

 ع  س ع س

ددددو
دددددددد

مددددددد
الن

 

 0.66NS 0.16 68.66 6.04 68.46 سنة السن

 0.16NS 0.74 646.46 0.16 646.81 سـ الطول
  NS 0.66 0.76 41.661 0.14 41.461 كجـ الوزن

رية
مها

 

 0.06NS 0.36 3.81 6.06 3.81 ث فضم بدء منخ32عدو 

 0.13NS 0.46 8.66 0.46 8.67 ـ الوثب الطويل من االقتراب
    NS 0.84 0.16 66.67 0.16 66.16 ـ رمي الكرة 

ركي
 ح

س
الح

ك 
الدرا

ا
 

 الجسمي االدراك

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
جػػػػػػػػػػػ

در
ػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػ

 

6.67 0.18 6.64 0.81 0.16 NS   
 NS 6.3 0.61 4.61 0.16 4.61      واالتجاهات المجال

 NS 0.43 0.66 1.66 0.66 1.63 التوازن
  NS 0.01 0.16 8.61 0.76 8.64 العصبي العضلي والتحكم االيقاع

 والقدم العين بين) التوافق
  NS 6.46 0.67 8.74 0.64 8.18 (واليد العين بين التوافق.

  NS 0.77 0.16 4.67 0.16 4.16 االشكال ادراك
 0.6= 2.23قيمة ت الجدولية عند مستوي 
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االدراؾ  .المياريو  .عدـ معنوية الفروؽ بيف المتوسطات لممتغيرات البدنية  (4يتضح مف الجدوؿ )     
مما يدؿ 0.06حركي . حيث كانت قيمة " ت" المحسوبة اقؿ مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوي الحس 

 عمي  تكافؤ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية . 
 -البرنامج التعميمي :

تـ تحديد محتوي البرنامج التعميمي مف واقع مقرر التربية الرياضية لمصؼ االوؿ االعدادي بمنياج        
وقد تـ استطالع رأي الخبراء في مجاؿ طرؽ التدريس وعمـ النفس  .لرياضية لممرحمة االعدادية التربية ا
اسابيع تبعا لرأي الخبراء اشتممت عمي  1( وقد حددت مدة 8(حوؿ مفردات البرنامج ممحؽ )6ممحؽ )
 دقيقة .  640دقيقة( بألجمالي  60( وحدات تعميمية  ) زمف الوحدة التعميمية 1عدد )
 لوحدة تعميمية لإلدراؾ الحس حركي  نموذج

 (3جدول )                                            
                      دقيقة 92 زمنال   -: الدراسية الفترة       ( المنخفض البدء) العدو مهارة -:الوحدة االولي

 والتحكم االيقاع ، االتزان ، يةالجسم الذات ادراك)  حركي الحس االدراك تنمية  : التعليمي الهدف
 (والقدمين واليدين العين بين توافق ، العضلي

 . المنخفض البدء تقسيمات التلميذ ُيشرح ان: المعرفي الهدف  السلوكية االهداف

 .مرات 22 عدد المنخفض البدء وضع من االنطالق تلميذ كل يؤدي ان: المهارى الهدف 

 . اداؤه عن للرضا درجات2 من درجة لنفسة ميذالتل يعطي ان:  الوجداني الهدف   

 الهدف المختارة االنشطة لزمنا العناصر 

 االحماء
 

 22 
 ق

 .الملعب حول المتنوع الجري
 وعند التالميذ يجري واحدة مره الصافرة عند (واجري قف)  صغيرة لعبة

  مرتين الصفير

 احماء
 سرعة تنمية
 الفعل رد

ا
اد
عد

ال
ا

 
ي

دن
لب
ا

 

 

   02 
 ق  

 .   المعلم تصفيق ايقاع مع المكان في الجري(  الوقوف)  
 .م02 والعدو الوقوف( قرفصاء جلوس) 
 م02 والعدو الوقوف( طويل جلوس) 

 تنمية
 االدراك
 باإليقاع

اد
عد

ال
ا

 
ي

دن
لب
ا

 

 خلفا القدمين وقذف االرض علي الكفين وضع مع كامال الركبتين ثني( الوقوف) 
 بالكفين المشطين لمس وتبادل الجذع يثن(عاليا الذراعان فتحا وقوف) 
  الذراعان ورفع الرجلين فتح مع ألعلي الوثب( تكور) 
 خلفا القدمين قذف( اقعاء)   
 اسفل التصفيق مع عاليا اماما الرجلين رفع تبادل( جانبا الذراعان فتحا وقوف)   

 . الركبة

 
 .االتزان

 التحكم
 العضلي
 العصبي
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22 
 ق

  االيقاع مع االداء في السرعة يادةز مع المكان في الجري
 .المعلم اشارة عند التوقف
 االشارة عند بسرعة االنبطاح جانبا الذرعان فتحا وقوف
   التصفيق مع الجري
 2 العدد عند الجري بإيقاع 3، 0 ،2 المعلم ويعد التالميذ يجري

 االدراك
 لإليقاع
 والتحكم
 العضلي

زء
ج
ال

 
ي

س
ئي
لر

ا
 

22 
 ق

 الذراعان اليها باإلشارة مالجس اعضاء تحديد.
 جزء كل ومكونات ونهاية بداية معرفة
 .الكتفين . العضدين . الساعدان’  اليدين

 (  االصابع وبسط قبض)  لليدين تمرينات
 الساعة اتجاه وعكس اتجاه في اليدين قبضة دوران

  الساعدين دوران . اماما الساعدين رفع الساعدين تمرينات
 عاليا . جانبا اماما مائال . اماما . عاليا . جانبا الذراعين رفع

 . خلفا وضغطهما الذراعان ومد خلفا المنكبين ضغط عرضا انثناء

 الذات ادراك
 الجسمية
 مكونات
 الذراعان
 الكفين

 الساعدين
 العضدين
 الكتفين

22 
 ق

 ابداء استعد لعبة
 يعل الكفين وضع مع اماما الوضع التالميذ يقف استعد المعلم اشارة عند

 الركبتين
 (غرب . شرق.)المعلم يحدده الذي االتجاه في  التالميذ يجري االشارة عند
  المعلم يحدده الذي االتجاه عكس التالميذ يجري ثم

 االتجاه دراك

22 
 ق

 ودوائر ومثلثات مربعات اشكال االرض علي محدد  االشكال تجاه العدو
 ومستطيالت ومربعات

 المعلم يحددها التي االشكال تجاه يعدون ميذالتال يقف االشارة عند( رقود)

 ادراك
 االشكال

22 
 ق

  سويدي مقعد علي المشي
 السويدي المقعد علي جانبا الذراعان رفع مع لألمام  المشي

 السويدي المقعد علي جانبا الذراعان رفع مع الجانبي  المشي 
 السويدي المقعد علي جانبا الذراعان رفع مع للخلف المشي

 االتزان ادراك

ام
خت

ال
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  اسفل جانبا عاليا اماما الذراعان مرجحة( وقوف)
 جانبا عاليا جانبا معا دائريا الذراعان مرجحة( وقوف) 
 . خطوات اربع} والتصفيق فالدوران المشي( وقوف) 
 {  مرات 2 والتصفيق الدوران 

 االتزان ادراك
 االيقاع .

 

 -:األساسية الدراسة
 وذلك اسابيع{ 2}  لمدة  م0222/ 22:  22 ـــ  22: 2 من الفترة في  االساسية سةالدرا تطبيق تم   

 وباألسلوب  التجريبية المجموعة علي(0) ملحق حركي الحس االدراك لتنمية التعليمي البرنامج بتطبيق
 وتم .(  3) رقم ملحق بالمدرسة األساسين بالمعلمين باالستعانة لضابطة للمجموعة( االوامر)  التقليدي
                                ؛                            م0222/ 22/ 00: 22  من الفترة في البعدية القياسات اجراء

 :االحصائية المعالجات

 معامل    المعياري االنحراف -         الوسيط -            المتوسط -              المئوية لنسبة -

 . التحسن نسبة -"        ت" اختبار -     االرتباط معامل -             االلتواء
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 (4عرض ومناقشة النتائج                         جدول )
 البعدية( ونسبة التحسن لممتغيرات .داللة الفروق بين متوسط لمقياسات ) القبمية 

 62ن=        ةالمهاري  واختبارات االدراك الحس حركي لممجموعة الضابط                

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  قياس بعدي  قياس قبمي 
 قيمة ت التحسن

 ع  س ع س

رية
مها

 

 *1.41 %60.67 0.06  7.66  6.06 3.81 ث م بدء منخفض32عدو 
 *1.17 %66.17 0.07  8.64  0.46 8.67 ـ الوثب الطويل من االقتراب

 *66.13 %3.61 0.61 61.61  0.16 66.16 ـ  رمي الكرة 

ركي
 ح

س
الح

ك 
الدرا

ا
 

   الجسمي االدراك
   
ػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
رجػػ
د

 

6.67 0.18  6.31  0.46 68.8% 4.4* 
 0.61NS %1.68 0.14  4.13  0.16 4.61      واالتجاهات المجال

 NS 6.41 %8.07 0.81  1.17  0.66 1.63 التوازن
 العضلي والتحكم االيقاع

 NS 0.74 %7.14 0.16  8.83  0.76 8.64 العصبي
 والقدم العين بين) التوافق

 NS 6.06 %1.43 0.66 8.71  0.64 8.18 (واليد العين بين التوافق.

 NS 6.33 %1.16 0.81  4.61 0.16 4.16 االشكال ادراك

 0.6= 2.23مستوي قيمة ت الجدولية عند 
 رمي الكرة ( .الوثب الطويؿ  .ـ  60( معنوية االختبارات المياريو ) عدو 1يتضح مف الجدوؿ )      

مما يدؿ عمي وجود فرؽ  0.06حيث كانت قيـ ت المحسوبة اكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوي 
لصالح القياس البعدي وكانت اكبر حقيقي بيف متوسط القياسيف القبمي والبعدي لمتوسطات تمؾ االختبارات 

%واقؿ نسبة لمياره 66.17نسبة تحسف بيف متوسط القياس القبمي والبعدي لميارة الوثب الطويؿ بنسبة 
%. في حيف لـ توجد فروؽ معنوية بيف متوسط القياسات لإلدراؾ الحس حركي ) 3.61رمي الكرة 

ادراؾ  .ادراؾ االيقاع والتحكـ العضمي  .تزاف ادراؾ اال . .ادراؾ المجاؿ واالتجاه  .االدراؾ الجسمي 
ادراؾ االشكاؿ ( حيث كانت قيـ ت المحسوبة اقؿ مف قيمة ت  .التوافؽ بيف العيف واليديف والقدميف 

مما يدؿ عمي عدـ وجود فرؽ بيف المتوسطات لمقياس القبمي والبعدي  0.06الجدولية عند مستوي 
سف بيف متوسط القياس القبمي والبعدي لإلدراؾ الجسمي بنسبة وكانت اكبر نسبة تح لممجموعة الضابطة

%.  واتفقت ىذه النتائج مع نتائج 1.43%واقؿ نسبة كانت الداؾ العيف واليديف والقدميف بنسبة 68.8
ـ( 1008) محمد سعد زغمول و حنان عبد المطيف .( 86ـ( )1001) هشام صابر عميدراسات كؿ مف 

(11 ) 
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نوية الفروؽ بيف المتوسطات ونسبة التحسف بيف القياسيف في المتغيرات المياريو مع الباحثويعزي      
واتفاؽ النتائج مع الدراسات السابقة الي فاعمية اسموب النموذج والشرح المفظي } االوامر/ التقميدي{ المتبع 

لتالميذ بصفة في التدريس وما يتميز بو ىذا االسموب مف تقديـ لمتغذية الراجعة لممعمـ فتعدؿ سموؾ ا
مستمرة مف خالؿ تكرار االداء مع تعديؿ االخطاء .إضافة لكوف اسموب  االوامر مف االساليب المباشرة 
لمعالقة بيف المعمـ والمتعمميف مستقر ويعتمد الكثير مف المعمميف في التدريس ويرفع كفاءتيـ في االداء. 

ي اف التدريس بأسموب االوامر ال توجد عدـ معنوية متغيرات االدراؾ الحس حركي ال الباحثويرجع 
 تدريبات لتنمية المدركات الحس حركية لذا فالفروؽ بيف القياسات  ير معنوية

ـ( باف اسموب االوامر مف االساليب المباشرة باستجابات 6664) عفاف عبد الكريموىذا ما تؤكده     
ـ( بأف تكرار ااداء 6667) يد الشاهدسعومع  (92: 64.)المتعمـ وفؽ ما قدمو المعمـ مف نماذج لألداء

و استمراره و تقديـ التغذية الراجعة مف المعمـ بأسموب االوامر يتيح الفرص لمتالميذ لمتعمـ كما يؤثر 
وبيذا تتحقؽ صحة الفرض االوؿ لمبحث الذي ينص    (690:  66.) إيجابيا عمى كفاءة أدائيـ الميارى

ياسين القبمي والبعدي ونسبة تحسن لصالح البعدي لممتغيرات وجود فروق دالة احصائيا بين القعمي  
 المهاري  وعدم وجود فروق لمتغيرات االدراك الحس حركي لممجموعة الضابطة.

 (7جذٔل )

 انثعذيح( َٔظثح انتحظٍ نهًتغيزاخ .دالنح انفزٔق تيٍ يتٕطظ نهمياطاخ ) انمثهيح 

 01حزكي نهًجًٕعح انتجزيثيح        ٌ= انًٓاريّ ٔاختثاراخ االدران انحض                

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  قياس بعدي  قياس قبمي 
 قيمة ت التحسن

 ع  س ع س

رية
مها

 
 *6.66 %63.18 0.66 1.77  0.36 3.81 ث م بدء منخفض32عدو 

 *6.14 %17.74 0.06  8.67  0.46 8.66 ـ الوثب الطويل من االقتراب
 *66.67 %67.14 0.18 68.64 0.16 66.67 ـ  رمي الكرة 

ركي
 ح

س
الح

ك 
الدرا

ا
 

   الجسمي االدراك
   
ػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
رجػػ
د

 

6.64 0.81  1.6  0.41 84.14% 6.66* 
 *8.67 %61.11 0.64  4.76  0.61 4.61      واالتجاهات المجال

 *1.11 %68.06 0.87 1.66  0.66 1.66 التوازن
 العضلي والتحكم االيقاع

 العصبي
8.61 0.16 4.6  0.61 86.46% 8.17* 

 والقدم العين بين)التوافق
 (واليد العين بين التوافق.

 
8.74 

0.67 
4.67 

0.43 
66.46% 

1.68* 

 *3.16 %13.77 0.88 6.87  0.16 4.67 االشكال ادراك

 0.6= 2.23ت الجدولية عند مستوي قيمة 
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 .ـ  60( معنوية نتائج الفروؽ بيف المتوسطات لالختبارات المياريو ) عدو 7يتضح مف الجدوؿ )      
رمي الكرة ( لممجموعة التجريبية حيث كانت قيـ ت المحسوبة اكبر مف قيمة ت الجدولية  .الوثب الطويؿ 
قي بيف متوسط القياسيف القبمي والبعدي لمتوسطات تمؾ مما يدؿ عمي وجود فرؽ حقي 0.06عند مستوي 

االختبارات لصالح القياس البعدي. وكانت اكبر نسبة تحسف بيف متوسط القياس القبمي والبعدي لميارة 
 %67.14واقؿ نسبة لمياره رمي الكرة  %17.74الوثب الطويؿ بنسبة 

االدراؾ البعدية لإلدراؾ الحس حركي )  .القبمية ووجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسط القياسات  
ادراؾ التوافؽ بيف  .ادراؾ االيقاع والتحكـ العضمي  .ادراؾ االتزاف  . .ادراؾ المجاؿ واالتجاه  .الجسمي 

ادراؾ االشكاؿ ( حيث كانت قيـ ت المحسوبة اكبر مف قيمة ت الجدولية عند  .العيف واليديف والقدميف 
ة سطات لممجموعة التجريبيية الفروؽ ووجود فرؽ حقيقي بيف المتو مما يدؿ عمي معنو  0.06مستوي 

القبمي لإلدراؾ الجسمي  البعدي عف القياس لمتوسطلصالح القياس البعدي. وكانت اكبر نسبة تحسف 
وتتفؽ ىذه  . %66.46كانت الداؾ العيف واليديف والقدميف بنسبة  تحسف واقؿ نسبة%84.14بنسبة 

 Stone Et All وستون واخرون(6ـ()6663) عقدة اميمة انوركؿ مف  النتائج مع نتائج دراسات
 (. 86ـ() 1008)

معنوية الفروؽ بيف متوسط القياسات القبمية والبعدية ونسبة التحسف لصالح القياس  الباحثويعزي      
لبرنامج البعدي لممجموعة التجريبية في المتغيرات المياريو ومتغيرات االدراؾ الحس حركية الي فاعمية ا

التعميمي لتنمية المدركات الحس حركية وأف اي حركة يتـ تعمميا مف خالؿ الممرات العصبية الحسية 
اف مراحؿ الحركة  الباحثويري  .ولبعض المدركات الحسية  دور بالغ  في التعمـ وتحسف االداء 

تـ وفؽ االيقاع الحركي وانسيابية اداؤىا وتواصؿ مراحميا إضافة الي النقؿ الحركي بيف اجزاء الجسـ ي
 ووفؽ االدراؾ العضمي لمجياز الحركي وكمما تحسف االدراؾ تحسف االداء.

ـ( اف المستقبالت الحسية 6634) محمد حسن عالوي وابو العال عبد الفتاح وىذا ما يؤكده   
 . استمرارىا .اتجاىيا  .مسارىا  .بالعضالت ترسؿ اشارات عصبية حسية ببيانات عف خصائص الحركة

سرعتيا وعالقتيا بالفراغ ونوع االنقباض ثابت اـ متحرؾ او خميط وعف مدي االنقباض وبذلؾ تسيـ ىذه 
البيانات في تقدير الالعب لألداء الحركي مف خالؿ تحكـ جيازه العصبي في اداء الحركات المكتسبة 

 (.38: 14واتقانيا كما يسيـ بشكؿ فعاؿ في التعمـ الحركي ورفع مستوي االداء ) 
 وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثاني لمبحث الذي ينص عمي:

وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبمي والبعدي ونسبة تحسن لصالح البعدي لممتغيرات 
 المهاري  واالدراك الحس حركي لممجموعة التجريبية
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 (8جدول )
  ختباراتوالممتغيرات المهاري   داللة الفروق بين متوسط لمقياسات  البعدية

 62=0=ن6ن     ةحس حركي لممجموعتين الضابطة و التجريبياالدراك ال          

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 قياس بعدي  قياس قبمي 
 قيمة ت

 ع  س ع س

رية
مها

 

 *66.11 0.66 1.77  0.06  7.66  ث م بدء منخفض32عدو 
 *64.66 0.06  8.67  0.07  8.64  ـ الوثب الطويل من االقتراب

 *66.76 0.18 68.64 0.61 61.61  ـ رمي الكرة 

ركي
 ح

س
الح

ك 
الدرا

ا
 

   الجسمي االدراك
   
ػػػػػػػة
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ
رجػػػػػ

د
 

 6.31  0.46  1.6  0.41 6.81* 
 *1.66 0.64  4.76  0.14  4.13       واالتجاهات المجال

 *8.66 0.87 1.66  0.81  1.17  التوازن
 العضلي والتحكم االيقاع

 العصبي
 8.83  0.16 4.6  0.61 1.16* 

 التوافق. والقدم العين بين) التوافق
 (واليد العين بين

 8.71 
0.66 

 4.67 
0.43 1.74* 

 *7.81 0.88 6.87  0.81  4.61 االشكال ادراك
 1.6= 0.06قيمة ت الجدولية عند مستوي 

 
 .( داللة الفروؽ بيف المتوسطات لمقياس البعدي لممجموعتيف الضابطة 3يتضح مف الجدوؿ )

رمي الكرة ( واختبارات اإلدراؾ الحس  .الوثب الطويؿ  .ـ  60التجريبية في االختبارات المياريو ) عدو 
 .ادراؾ االيقاع والتحكـ العضمي  .ادراؾ االتزاف  . .ادراؾ المجاؿ واالتجاه  .حركي )االدراؾ الجسمي 

ادراؾ االشكاؿ (  حيث كانت قيـ ت المحسوبة اكبر مف قيمة  .ادراؾ التوافؽ بيف العيف واليديف والقدميف 
ومعنوية الفروؽ بيف متوسط القياسات البعدية تدؿ عمي وجود فرؽ حقيقي  0.06ت الجدولية عند مستوي 

القياس البعدي لممجموعة  بيف المتوسطات لمقياس البعدي بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح
 التجريبية. 
 وستون واخرون(6ـ()6663) عقدة اميمة انوروتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ مف      

Stone Et All  (1008( )81ـ).  فيميرلVillarreal (0221)(.86) م 
والتجريبية في  ويعزي الباحث معنوية الفروؽ بيف متوسط القياسات البعدية لممجموعتيف الضابطة    

المتغيرات المياريو ومتغيرات االدراؾ الحس حركية لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية اؿ فاعمية 
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البرنامج التعميمي عف التدريس بااسموب التقميدي حيث يركز البرنامج التعميمي عمي االدراؾ الحس 
الميارى{ مما يفعؿ وينمي  .الوجداني  .حركي ومف ثـ يتـ تغطية جوانب السموؾ االساس } المعرفي 

العالقة بيف جوانب السموؾ فيؤدي بدوره الي تعديؿ السموؾ وفؽ المتغيرات المستيدفة إضافة اف التعمـ يتـ 
مف خالؿ عمميات فسيولوجية داخمية تعتمد في االساس عمي ميكانيزمات االدراؾ المبني عمي االحساس 

 كعممية اوليو لو 
عمي  ال تقتصراف اىمية االدراؾ الحس حركي بـ( 6666) ماجد مصطفيكر يذوىذا ما يؤكده 

التعمـ فقط بؿ تمتد الي طبيعة التكنيؾ ومف ثـ فانو يحسف القدرة عمي التحكـ الحركي ودقتو والمحافظة 
اثناء االداء مف حيث الشكؿ واالتجاه والمدي الحركي  والتغذية الراجعةعمي االوضاع الحركية الصحيحة 

ـ( اف المستقبالت الحسية 6634) محمد حسن عالوي وابو العال عبد الفتاح ومع ما يؤكده (13:  11) 
سيـ ىذه البيانات في ت و ببيانات عف خصائص الحركةتترجـ الي  تستقبؿ االشارات الحسية العضالت
ما يسيـ بشكؿ ة واتقانيا كالجياز العصبي في اداء الحركات المتعمماداء الحركي مف خالؿ تحكـ تقدير ا

وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض الثالث لمبحث الذي  (.38: 14فعاؿ في التعمـ الحركي ورفع مستوي االداء ) 
جود فروق دالة احصائيا بين القياس البعدي لممجموعة الضابطة والتجريبية في المتغيرات ينص عمي 

 المهاري  واالدراك الحس حركي لصالح المجموعة التجريبية .
 جات:  االستنتا

 واالجراءاخ وانعيُح انثحج يجتًع حذود وفي انثحج َتائج عُه اسفرخ يا ضىء في

 انتانيح نالستُتاجاخ انثاحج تىصم انًستخذيح
الوثب  .ـ  60) عدو عمي المتغيرات المياريو  } االوامر{ التأثير االيجابي لألسموب التقميدي لمتدريس -

إلدراؾ ا عمي المتغيرات } االوامر{ ألسموب التقميدي لمتدريسل رمي الكرة ( وعدـ وجود تأثير .الطويؿ 
ادراؾ االيقاع والتحكـ  .ادراؾ االتزاف  . .ادراؾ المجاؿ واالتجاه  .الحس حركي ) االدراؾ الجسمي 

 ادراؾ االشكاؿ ( .ادراؾ التوافؽ بيف العيف واليديف والقدميف  .العضمي 
 .ـ  60) عدو عمي المتغيرات المياريو  إلدراؾ الحس حركي لمبرنامج التعميمي لالتأثير االيجابي  -

ادراؾ المجاؿ  .إلدراؾ الحس حركي ) االدراؾ الجسمي ا متغيراتعمي رمي الكرة ( و  .الوثب الطويؿ 
ادراؾ التوافؽ بيف العيف واليديف والقدميف  .ادراؾ االيقاع والتحكـ العضمي  .ادراؾ االتزاف  . .واالتجاه 

 شكاؿ (ادراؾ اال .
تميز المجموعة التجريبية } برنامج تعميمي لإلدراؾ الحس حركي { عف المجموعة الضابطة بااسموب  -

 التقميدي
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 التوصيات :
 -في ضوء االستنتاجات  وفي حدود مجتمع البحث يوصي الباحث بما يمي:    

 استخداـ برامج التعمـ الحس حركية في تدريس ميارات العاب القوى -
 ج التعمـ الحس حركية لمميارات الحركية المختمفةتطبيؽ برام -

 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

 ـ(: معجـ المصطمحات التربوية المعرفية في المناىج وطرؽ 6661) احمد حسين المقاني  -6 
               التدريس، عالـ الكتب، القاىرة.              

 دار الفكر العربي القاىرة 61نفس طـ( اصوؿ عمـ ال1008) احمد راجح -1
 رياضة المعاقيف االسس الطبية و الرياضية دار الفكر العربي بالقاىرة.( ـ1000)اسام  رياض  -8
عبد المجيد محمد  .عبيد عبد اهلل السبايمة .مالك احمد الرشدان  .اسام  محمد البطانية  -4

 الخططابة 
 عماف .ر  المسيرة دا 6ـ( صعوبات التعمـ ط1061)             

 ـ( اثر استخداـ برنامج باالدوات عمي تنمية االدراؾ الحس حركي لدي6663) اميمة انور عقدة -6
 المؤتمر العممي لمرياضة وتنمية المجتمع العربي كمية التربية الرياضية  المكفوفيف            

 تطبيقات {     .يالت تحم .ـ( عمـ النفس الفسيولوجي } نظريات 1006) حسن فايد محمد  -1
 اكتوبر. 6 -7بالجزيرة القاىرة مف  مكتبة االنجمو بالقاىرة           

 ـ( االحساس الحركي العضمي في رياضة الجمباز. مجمة نظريات 6664) حسني سيد احمد -7
 وتطبيقات كمية التربية الرياضية االسكندرية                   

 ـ( استراتيجيات التعميـ " الدليؿ نحو 1008) االهان  ، هاري جيسوندونالد اولينج ، ريتشارد ك -3 
 تدريس افضؿ " ترجمة عبد اهلل مطر ابو نبعو مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ودار                     
 حنيف لمنشر والتوزيع  الكويت                    

 لتوافؽ العضمي العصبي وتاثيره عمي ـ( برنامج مقترح لتنمية ا6663) رحاب مصطفي شاهين -6 
 االدراؾ الحس حركي ومستوي االداء الميارى في البالية رسالة ماجيستير  ير                    
 جامعة حمواف .منشوره كمية التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة                    

 لقوي الرمي والمسابقات المركبة ـ( موسوعة العاب ا6664)  عادل عبد الحفيظ.زكي درويش  -60
 دار المعارؼ بالقاىرة                  

 ـ(:طرؽ تدريس التربية الرياضية ،مكتبة الطمبة ، القاىرة.6667)  سعيد خميل الشاهد -66
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 (: "مناىج المالكمة بيف 1001)صالح السيد قادوس ،احمد امين، عاطف نمر -61
 كمية التربية الرياضية جامعة الزقازيؽ النظرية والتطبيؽ،                 

 (:  طرؽ تدريس المنازالت1060)صالح السيد قادوس ،اشرف خطاب، محمد سعيد-68 
 الرياضية ،كمية  التربية الرياضية بنيف ،جامعة الزقازيؽ.                 

  فاروق ابو عوف .انور الشرقاوي  .عادل عز الدين االشول .طمعت منصور  -64
 ـ( اسس عمـ النفس العاـ مكتبة االنجمو المصرية.1001)                 
 الفكرـ( سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيـ دار 1006)عبد المطمب امين القريطي -66

 .8العربي القاىرة، ط                  
 لرياضية "اساليبـ(: التدريس لمتعمـ في التربية البدنية وا6664) عفاف عبد الكريم حسن -61

 تقويـ"، منشأة المعارؼ، الطبعة الثانية، االسكندرية. –استراتيجيات                      
 نظرية الدوائر المغمقة في التعمـ الحركي ، دار الفكر العربي ، القاىرة 6666عمط مصطفط ط -67 

 الفكر العربي. ـ( مناىج و طرؽ تدريس التربية البدنية دار6663) عنايات محمد فرج -63
 ـ( العاب القوي ) النظرية والتطبيؽ( المكتب االشتراكي لآللة الكاتبة6636) عويس الجبالي -66
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