
 
 ًوالقدرات البدنية للمعاقين ذھنيا القابلين للتعلم بمحافظة أسوان تأثير برنامج تربية حركية با�لعاب الصغيرة على بعض المتغيرات الفسيولوجية

 م٢٠١٧-لAبحاث العلمية ثاني  للنصف ال– �ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

-٣٢٤-

 بعض المتغيرات الفسيولوجيةعلى با�لعاب الصغيرة تأثير برنامج تربية حركية 
 بمحافظة أسوانًللمعاقين ذھنيا القابلين للتعلم  لبدنيةاالقدرات و

 محمد عيد أحمد أبو ھاشم الصيرفي./ د*

 : البحث ومشكلة المقدمة

 ومفـيـدة ، فهــي األســاس الطفوـلـة هــي تـلـك الـبـذرة الـتـي نغرســها ونرعاهــا حـتـى تصــبح ثمــرة ناضــجة 
اـلـذي ترســى علـيـه دعــائم بـنـاء شخصــية الطـفـل ، كمــا أن االهتمــام باألطـفـال األســوياء والمعــاقين ـبـاختالف 
درجات وأنواع اإلعاقة وتربيتهم ورعايتهم يعتبر بمثابـة االسـتفادة مـن إمكانيـاتهم وقـدراتهم حتـى يصـبح لكـل 

ن بعمله هذا جـزء مـن خطـط التنميـة للمجتمـع الـذي يعـيش منهم دوره في الحياة كمواطن يقوم بواجباته ليكو
 .فيه
اء والـمــربين تهيـئــة ـبــ للطـفــل ويتحـــتم بالضـــرورة عـلــى اآلً طبيعـيــاً وحـقــاً أساســـياًواللـعــب مطلـبــا تربوـيــا  

  ) ٣٦:  ٩(. ي يمارس الطفل هذا الحق الطبيعيفرصه وتوفير الوسائل المناسبة لك
 أن اللعـب ظـاهرة عالميـة Winnicsonكسـون يوين نقـال عـن) م١٩٩٩( محمد الحماحمىويؤكد 

ن اللعـب والنمـو أ حياة ونمـو الطفـل حيـث ي فً متكامالًنه نشاط مرتبط بالصحة والنمو والتطور فهو جزءاأو
 )١٧: ١٤( مرتبطان ومتداخالن ومتفاعالن وتجمعهما عالقة وثيقة دائمة 

باعتـبـاره ي ضــوحا فاللعــب نشــاط تلقــائ أشــد مـيـول الطـفـل الفطرـيـة ويالترـبـوـلـى اللعــب إويعــد المـيـل 
ًنشــاطا محبـبـا  ـلـى نفســية الطـفـل ويمكــن توظيـفـه كمــدخل مهــم لتعــديل ســلوك الطـفـل كمــا أـنـه يـتـيح لألطـفـال إً

: ١١(. حـيـاتهم الواقعيــةيفــي يعـبـرون عنهــا التعبيــر الكــاف  اليالعدـيـد مــن الفــرص ليعـبـروا عــن حــاجتهم التــ
٢٢( 

 ًاتحديتمثل حتياجات الخاصة وتأهيلهم العليم ذوي ا قضية تأن) م٢٠١٠(حسن الباتع يشير و
، يمكن أن تعوق تقدم األمم، باعتبار أن   ألنها قضية إنسانية بالدرجة األولى،لألمم والمجتمعاتًا حضاري

، وتشكل هذه  من مجموع السكان على المستوى المحلي والدولي% ١٠المعوقين يمثلون نسبة ال تقل عن 
ًيهدد االقتصاد الوطني والعالمي، وطبقا لبعض ًا  تعليميًاحتياجات الخاصة فاقدالوي ااألعداد الكبيرة من ذ

 مليون شخص، أكثر من ٦٠٠اإلحصائيات المعلنة عبر اإلنترنت فإن عدد المعاقين في العالم يبلغ 
  )٢٤:٥(.منهم في الدول النامية% ٨٠

 ٕاعاقة، ودرجة) ٧٠ – ٥٠(  بسيطةيةذهن إعاقة الذكاء إلى لدرجاتًوفقا ًذهنيا  المعاقين ويصنف
أقل من (  عميقةذهنية ٕاعاقة، ودرجة) ٣٩ – ٢٥(  حادةذهنية ٕاعاقة، ودرجة) ٤٩– ٤٠(  متوسطةذهنية

                                                           
  جامعة أسوان–ية ضمدرس بقسم المواد الصحية بكلية التربية الريا *
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-٣٢٥-

 ذهنية بسيطة إعاقةن للتعلم هم الذين يحصلون على تقدير يالقابلًذهنيا  المعاقين واألطفال ، درجة) ٢٥
  )٢٧٢ : ٢٠.( العادىالدراسي الفصل داخل وأكاديمي نيبد برنامج تعليم فيويمكن دمجهم ، ومتوسطة

 ً وعمليـــاً علميـــاًهتمامـــاا أن الســـنوات األخيـــرة شـــهدت )م٢٠٠٥ (حمـــد آدم وأحمـــد مـــاهر أويشـــير
، بـل يحتـاج  يمكـن أن يعـيش بعيـدا عـن اآلخـرينجتمـاعي الاباإلعاقة والمعاقين باعتبار أن اإلنسان كـائن 

ســتقرار واألمــن رتـبـاط بهــم بحـيـث ـيـؤثر ـفـيهم ويـتـأثر بهــم ممــا يحـقـق ـلـه االالاإـلـي التفاعــل اإليجــابي معهــم و
قتنـاع المتزايـد فـي المجتمعـات المختلفـة بـأن المعـاقين كغيـرهم مـن أفـراد هتمـام إلـي االالنفسي ويرجع هذا اال

 كمـا يرجـع  مـا تمكـنهم قـدراتهم وطاقـاتهم ،بأقصـىالمجتمع لهم الحق فـي الحيـاة وفـي النمـو وفـي الخـدمات 
 )٩:٢.(هتمام أيضا إلي تغير النظرة المجتمعية لهؤالء األفراداال هذا

اتجهــت لرعايــة هــذه الفئــة مــن المعــاقين وتــدريبهم الدولــة أن فلســفة ) م٢٠٠٠( ســامة ريــاضأويــري 
وـتــوظيفهم مـــن خـــالل العدـيــد مـــن الهيـئــات واـلــوزارات الرســـمية واألهلـيــة الخيرـيــة، كمـــا وـفــرت لهـــم العدـيــد مـــن 

اضــية والترويحيــة لمــا لهــا مــن أهميــة قصــوى لهــم ، فأهــداف ممارســة النشــاط الرياضــي للمعــاق األنشــطة الري
جتماعـيـة وتأهيلـيـة اتـفـوق أهميتهــا بالنســبة لألصــحاء فباإلضــافة لكونهــا ذات أهــداف عالجـيـة وبدنـيـة ونفســية و
رد منـتج مـن أفـراد لهم فإنها أيضا وسيلة مثلى لسرعة عودة المعاق إلى مجتمعه وتآلفـه مـرة أخـرى ونجاحـه كفـ

 )٢١-١٩: ٣(.هذا المجتمع مندمجا فيه متفاعال معه
 أن األلعـاب التربويـة مجـال خصـب لمشـاركة األطفـال )م٢٠٠٥(ليلى زهران وعاصم صابر وتذكر 

ـفـراد يـقـدم مـن ـبـرامج بمختـلـف أنواعـهـا ومـع مختـلـف تقســيمات األ  ـكـل ـمـايحتياجــات الخاصــة فـمـن ذوى اال
 معين كما أنها قابلة للتبسيط ي أو مهاريتتطلب مستوى حرك درجاتهم ألنها الحتياجات الخاصة وذوى اال

ارة ثسـت حيث أنها توفر المجال الوالعقلي اللغويبما يتناسب وكل فئة، فاأللعاب التربوية تساعد على النمو 
كــار فأتتضــمنه   يحســن المهــارات اللغويــة مــن خــالل مــاالــذي االجتمــاعيدوافــع المشــاركين تجــاه التفاعــل 

 األلعـاب التربويـة يـتـاح للمشـاركين التعبـيـر ي وعبـارات واضــحة دقيقـة المعنـى فـفـوانـدماجاللعـب مـن محاـكـاة 
عـلـى النمــو وتعــديل الســلوك يكــون ـفـى حاجــة إـلـى ي  يســاعد اللعــب الحركــيوكــ؛ نفســهم بجمــل مفـيـدة أعــن 

  .) ٢٩،٢٨،١٦:١١(ا المعلمة وبذلك يكون لعبا حركيا تربوي اإلشراف والتوجيه من جانب األسرة أو
تعتبر مجاال خصبا الصغيرة  األلعاب باستخدام الرياضيةالتربوية  أن األنشطة ويرى الباحث

باإلضافة إلى تنمية المتغيرات الوظيفية والبدنية لدى الممارس جتماعية يكتسب منه الفرد القيم النفسية واال
، لذا فإن توفير ة مع شدة حمل متوسطة وخاصة في حالة االستمرار في الممارسة لفترات زمنية طويل

يعتبر واجبا من واجبات المجتمع نحو ًعقليا  ينالمناسبة للمعاقالصغيرة  لعاباألالتربية الحركية ببرامج 
 .العقليةأبنائه ، حيث أن نجاح تلك البرامج يعتمد إلى حد كبير على مدى فهم المسئولين لطبيعة اإلعاقة 
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-٣٢٦-

 علـى حـد –ٕباحث واطالعه على العديد من الدراسات السابقة لـم يجـد مما سبق ومن خالل خبرة ال 
ً دراســات تناوـلـت ـتـأثير ـبـرامج تربوـيـة أو بدنـيـة عـلـى المتغـيـرات الفســيولوجية للمعــاقين عقلـيـا -عـلـم الباحــث 

ًوذلك نظرا ألن هذه الفئة من المعاقين لهـا صـفات تكوينيـة ووظيفيـة مختلفـة عـن أقـرانهم األسـوياء وبالتـالي 
عــزف الكثيــر مــن البــاحثين مــن تنــاول تلــك المتغيــرات بالدراســة أو البحــث وهــو األمــر الــذي دفــع الباحــث ي

بالدراســة مــن خــالل التعــرف علــى تــأثير برنــامج للتربيــة الحركيــة باســتخدام لتنــاول المتغيــرات الفســيولوجية 
 .ً عقليااأللعاب الصغيرة على بعض المتغيرات الفسيولوجية والقدرات البدنية للمعاقين

 :أھداف البحث
 :التعرف على يھدف البحث إلى  

ًتأثير برنامج تربية حركية باأللعاب الصغيرة على بعض المتغيرات الفسيولوجية للمعاقين ذهنيا القابلين   -
 للتعلم بمحافظة أسوان

القـابلين للـتعلم ًتأثير برنامج تربية حركية باأللعاب الصغيرة على بعض القـدرات البدنيـة للمعـاقين ذهنيـا  -
 بمحافظة أسوان

  -:البحث فروض 

ًقـيـــد البحــــث ـيـــؤثر ـتـــأثيرا إيجابـيـــا عـلـــى حركـيـــة باأللعــــاب الصــــغيرة التربـيـــة البرـنـــامج  - بعــــض المتغـيـــرات ً
 ًالفسيولوجية للمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم بمحافظة أسوان

ًرا إيجابـيـا عـلـى قـيـد البحــث ـيـؤثر ـتـأثيحركـيـة باأللعــاب الصــغيرة التربـيـة البرـنـامج  - بعــض الـقـدرات البدنـيـة ً
 ًللمعاقين ذهنيا القابلين للتعلم بمحافظة أسوان

 :المصطلحات
 :التربية الحركية

 .هي نظام تربوي مبني بشكل أساسي على اإلمكانيات الحركية الطبيعية المتاحة لدى الطفل 
)٤٠: ٤( 

 :المعاقين
 ـفـي إنجــاز األعمــال اـلـي أنفســهم كلـيـا أو جزئـيـ عاالعتمــادهــم مجموعــة األـفـراد غـيـر الـقـادرين عـلـي 

المنوطة إليهم والمشاركات الرياضية إال بمساعدات وتسهيالت خاصة تقدم لهـم بهـدف إدمـاجهم فـي الحيـاة 
 ).٢١٦ : ١(العامة حسب مستوي اإلعاقة أو القصور سواء كان عضويا ، عقليا،أو جسميا 

 :الدراسات السابقة

برنامج تربية حركية مقترح لتنمية المهارات الحركية " بعنوان) ١٨)(م٢٠٠٢ (نجالء فتحي خليفةدراسة  -
استهدفت الدراسة التعرف على تأثير برنـامج تربيـة , ًاألساسية لألطفال المعاقين بصريا ما قبل المدرسة

ًحركية مقترح لتنمية المهارات الحركية األساسية لألطفـال المعـاقين بصـريا مـا قبـل المدرسـة واسـتخدمت 
 فمكفـو) ١٣( واحـدة قوامهـا ةباحثة المنهج التجريبي بتصميم القياس القبلي البعدى لمجموعـة تجريبيـال
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-٣٢٧-

بمنطقــة محــرم بــك باإلســكندرية وكانــت مــن أهــم النتــائج تحســن مســتوى المهــارات الحركيــة لــدى عينــة 
 .الوثب لدى عينة البحث, والجري, البحث من المكفوفين في مستوى الحجل 

تهـدف الـى مقارنـة تـأثير اللعـب المـنظم  )٢١ ()م٢٠٠٢( ;.kok. A. et. alن دراسـة كـوك واخـرو -
Structured play رالحـ( واللـعـب الميســر (facilitated play عـلـى تشـجيع التلقائـيـة واســتجابة 

التواصــل وســلوكيات اللعــب ـلـدى األطـفـال التوحــديين وـيـتم اللعــب المــنظم مــن خــالل اســتخدام عــدد مــن 
 الم�درب ف�ى ح��ين ي�تم اللع�ب الميس��ر الح�ر م�ن خ��+ل ح�دوث دم�ج ھ��ؤ�ءش��راف إالمح�او�ت تح�ت 

قـبـل المدرســة   مرحـلـة مــاـفـي أطـفـال ٨التوحــديين مــن مجموعــة أخــرى عادـيـة وتكوـنـت كــل مجموعــة مــن
وأشارت أهم النتائج حدوث تواصل مالئم وكذلك سلوكيات اللعب وكانت استجابة التواصل أكثر حدوثا 

 . اللعب المنظمفيين لدى مجموعة األطفال المشارك

 لتنميــة بعــض ســلوكي ـتـدريبيـلـى تصــميم برنــامج إتهــدف ) ٨ ()م٢٠٠٤(  الســيديدراســة ســيد جــارح -
 مساعدتهم علـى فيثير هذا البرنامج أطفال التوحديين والوقوف على مدى تألل يمهارات السلوك التكيف

إلـى مهـارات رعايـة الـذات  باإلضـافة اآلخرين والتواصل مع االجتماعي بعض مهارات التفاعل اكتساب
 التغلـب علـى السـلوكيات المضـطربة لـدى هـؤالء األطفـال واشــتملت فـيوتحديـد مـدى تـأثير هـذا التـدخل 

ســـتغرق تطبـيـــق أ ســـنوات و٨ – ٥ أطفـــال توحـــديين وتراوحـــت أعمـــارهم مـــابين ١٠عينـــة الدراســـة مـــن 
لى وجود فـروق إهم النتائج  دقيقة وأشارت أ٤٠ جلسات ، مدة الجلسة ٣أشهر ويتلقى الطفل ٦البرنامج

حصـائيا ـبـين متوسـطات درجـات المجـمـوعتين التجريبيـة والضـابطة عـلـى الجـزء األول مـن مقـيـاس إدالـة 
لقــاء إ( االجتمــاعي النمائيــة وفــى مهــارات رعايــة الــذات ومهــارات التفاعــل النــواحي فــيالســلوك التكيفــى 

ًالتجريبيـــة وفـــروق دالـــة إحصـــائيا بـــين  لصـــالح المجموعـــة ) اللعـــب مـــع األقـــران- رد التحيـــة -التحيـــة 
 ـمــن الـثــاني والبـعــدى عـلــى الجـــزء القبـلــي القياســـين يمتوســـطات درجـــات أطـفــال المجموعـــة التجريبـيــة ـفــ

 .لصالح المجموعة الضابطة)  السلوكية نحرافاتا� (التكيفيالسلوك مقياس 
الحركيــة علــي بعــض تــأثير برنــامج للتربيــة بدراســة بعنــوان ) ١٣) (م٢٠٠٨ ( مباشــرفتحــيمحمــد قــام  -

 ، بهـدف التعـرف عـلـى المتغيـرات البدنيـة والمهاريـة والمعرفيـة للتالمـيـذ ضـعاف السـمع فـي الـكـرة الطـائرة
الخاصـة المرتبطـة بالمهـارات األساسـية قيـد تأثير برنامج للتربية الحركية علـي بعـض المتغيـرات البدنيـة 

 ، واستخدم الباحث المـنهج في الكرة الطائرة الصموالمعرفية للتالميذ األساسية  اتالمهاربعض والبحث 
أن البرـنــامج المقـتــرح للتربـيــة ًتلمـيــذا أصـــم أبـكــم ، وكاـنــت أهـــم النـتــائج ) ٢٠(التجريـبــي عـلــى عيـنــة مـــن 

الحركيـــة قـــد حقـــق تـــأثير إيجـــابي ونســـب تحســـن عاليـــة فـــي جميـــع متغيـــرات البحـــث البدنيـــة والمهاريـــة 
 . يمقارنة بالبرنامج المدرسوالمعرفية 
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تأثير برنامج لإلرشاد النفسي بدراسة بعنوان ) ١٧() م٢٠٠٨ (معصومة سهيل عبد اهللا المطيريت قام -
بهـدف ، علي بعض الوظائف النفسية والفسيولوجية لدي عينة مـن المعـاقين عقليـا والمصـابين بالصـرع 
 النفسـية التعرف علـى تـأثير برنـامج اإلرشـاد النفسـي المطبـق علـى المجموعـة التجريبيـة علـى المتغيـرات

-الســعة الحيوـيـة -الضـغط -الـنـبض (وعـلـى المتغـيـرات الفسـيولوجية ) اإلدراك الحــس حركـي-االنتبـاه (
بلـغ واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمديـة ). سكر اللبن بالدم

ًمصــابا بالصــرع ومعــاقين عقلـيـا ) ١٠(عــددها  أمهــات ، وـتـم اســتخدام ) ٠١(ـبـاء آ) ١٠(باإلضــافة إـلـى ً
واختبـــار دايتـــون لقيـــاس اإلدراك الحـــس حركـــي  Harris اختبـــار شـــبكة تركيـــز االنتبـــاه لـــدورثي هـــارس

، وـتـم )قـيـاس الـنـبض، قـيـاس الضــغط، الســعة الحيوـيـة ، الســكر الـلـبن فــي اـلـدم(والقياســات الفســيولوجية 
الة إحصائيا بين القياسين البعديين توجد فروق ذات دالنتائج أنه ومن أهم ، وضع برنامج إرشاد نفسي 

والفسـيولوجية ) اإلدراك الحـس حركـي-االنتبـاه (للمجموعتين الضابطة والتجريبية فـي القياسـات النفسـية 
 .لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية) سكر اللبن بالدم-السعة الحيوية -الضغط -النبض (

برنامج تربية حركية لتنميـة بعـض قـدرات اإلدراك  " بدراسة بعنوان) ١٩() م٢٠٠٩(قامت هبة إمبابى  -
" الحــس حركــي وأثــره علــى أداء بعــض مهــارات األلعــاب الجماعيــة لتالميــذ ذوى االحتياجــات الخاصــة 

بهدف التعرف على تأثير البرنامج المقترح على تنمية بعض قدرات اإلدراك الحس حركي قيد البحث ، 
 علــى قــدرات اإلدراك الحســي ومســتوى األداء ًيجابيــاإ ًتــأثيراثــر وتوصــلت إلــى أن البرنــامج المقتــرح قــد أ

 .للمهارات قيد البحث

 برنامج مقترح لتنمية مهارات كـرة اليـد ستهدفت وضعا بدراسة )٧) (م٢٠١١( ي سماح على حنفقامت -
 جتماعيــــة ـبـــين العــــزل والــــدمج، وبعــــض المهــــارات االيًللمعــــاقين ذهنيــــا وتــــأثيره عـلـــى الســــلوك العــــدوان

ًطفـــال معـــاق ) ١٥(وبلـــغ حجـــم عينـــة البحـــث األساســـية عـــدد  ، التجريبـــي المـــنهج ة الباحثـــتدمواســـتخ
أطفـال ) ٨(تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية مدمجـة قوامهـا أطفال أسوياء،) ٨(ًذهنيا،وعدد 
أسلوب فاعلية :،ومن أهم النتائجأطفال) ٧(أطفال أسوياء،واألخرى غير مدمجة قوامها ) ٨(توحد،وعدد 

   .الدمج فى تعلم مهارات كرة اليد مقارنة بأسلوب العزل بين المعاقين واألسوياء
بعـنـوان فاعلـيـة القصــة الحركـيـة المصــورة  بدراســة) ٦) (م٢٠١٢( رضــوي محمــــد محـمــود هـمــت تقامــ -

 ًعـلـى تحســين الـتـآزر الحركــى البصــرى وبعــض المهــارات االجتماعيــة لألطفــال المعــاقين ذهنـيـا القــابلين
تــأثير اســـتخدام برـنــامج بالقصـــة الحركيــة المصـــورة عـلــى تحســـين الـتــآزر  عـلــى التـعــرف ـهــدفللــتعلم ، ب

 تواســتخدم،  ًالحركــي البصــري وبعــض المهــارات االجتماعيــة لألطفــال المعــاقين ذهنيــا القــابلين للــتعلم
ًذهنيـا القـابلين  المعـاقين األطفـالتلميذة مـن ) ٣٢ (على البحث عينه واشتملت يالتجريب المنهج ةالباحث

،واسـتخدمت ) م٢٠١٢/٢٠١٣ (الدراسـيسنوات بمدرسة التربية الفكرية بشيبة للعـام ) ٨-٧(للتعلم سن 
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الباحـثـة لجـمـع البياـنـات برـنـامج القصــص الحركـيـة المصــور المقـتـرح ، بطارـيـة اختـبـارات الـتـآزر الحركــي 
، وكانـت أهـم النتـائج البرنـامج ) حثةإعداد البا (مقياس المهارات االجتماعية، ) إعداد الباحثة(البصري 

المقتــــرح باســــتخدام القصــــة الحركيــــة المصــــورة أدى إلــــى تحســــن التــــآزر الحركــــي البصــــري والمهــــارات 
 .ًاالجتماعية قيد البحث لألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم

كيــة علــى تــأثير برنــامج تربيــة حر: دراســة بعنــوان ) ١٦() م٢٠١٦ (مصــطفى عبـــاس الصـفـــارأجــرى  -
القـدرات اإلدراكـيـة الحركيـة واـلـوعي الحـس حرـكـي لطفـل ـمـا قبـل المدرســة بدولـة الكوـيـت ، بهـدف وضــع 
برنــامج تربيــة حركيــة باســتخدام القصــة الحركيــة والتعــرف علــى تــأثيره علــى القــدرات اإلدراكيــة الحركيــة 

الكويـــت ، وبعـــض مـــدركات الـــوعي الحـــس حركـــي لـــدى األطفـــال فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة بدولـــة 
طفل من أطفال رياض األطفال بروضة الوفاء ) ٤٢(واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من 

ـــار اـلـــذكاء لجوداـنـــف ، مقـيـــاس ـبـــوردو  بمنطـقـــة الفروانـيـــة بالكوـيـــت ، ومــــن أدوات جمــــع البياـنـــات اختـب
Burdue يــد البحــث لــه تــأثير برنــامج التربيــة الحركيــة ق للقــدرات اإلدراكيــة الحركيــة، ومــن أهــم النتــائج

 . حركي ألطفال ما قبل المدرسة–ايجابي على تنمية القدرات اإلدراكية الحركية والوعي الحس 

 
 :إجـراءات البحث

 :منھج البحث

التجريـبـــي باســــتخدام التصــــميم التجريـبـــي لمجمــــوعتين إحــــداهما تجريبـيـــة المــــنهج  الباحــــث اســــتخدم 
 .البحثھذا  لطبيعة لم+ئمتهضابطة واألخرى 
 :عينة البحثمجتمع و

ًـقـام الباحــث بتحدـيـد مجتمــع البحــث ـفـي جمـيـع التالمـيـذ المعــاقون ذهنـيـا الـقـابلون لـلـتعلم ـفـي مدرســة  
ـقـام الباحــث باختـيـار عيـنـة البحــث ـمـن تالمـيـذ م حـيـث ٢٠١٧/٢٠١٨التربـيـة الفكرـيـة بأســوان للـعـام الدراســي 

 )٣٥(عــدد شــتملت عـلـى ا ســنة ، حـيـث ١٢-١١ بالمرحـلـة العمرـيـة مــن يالصــفين الراـبـع والخــامس التعليمــ
) ٢٦(والبــاقون ســتطالعية علــيهم الدراســة االتالميــذ إلجــراء ) ٩(االختيــار العشــوائي مــنهم لعــدد تــم ًا تلميــذ

تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وقـوام كـل منهمـا لبحث لعينة أساسية تلميذ ك
فـي بعـض المتغيـرات التـي قـد يكـون البحث أكد من إعتدالية توزيع عينة  ، وقد قام الباحث بالتًا تلميذ)١٣(

 وبعـض الصـفات (*)  والـذكاء)السن ، الطول ، الوزن(النمو متغيرات لها تأثير على المتغير التجريبي مثل 
 .)١(كما يوضحه الجدول رقم  ،البحث قيد  البدنية

                                                           

قام الباحث بالحصول على معامGت الذكاء لعينة البحث من خGل السEجGت المدرسEية حيEث أنEه فEي ملEف كEل  (*)
 .ل الخاصة به بالمدرسةتلميذ درجة الذكاء الخاصة به والتي تم إجرائھا ضمن إجراءات القبو
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 )١(جدول 

 النمولمتغيرات   االلتواءالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل
 ٣٥=ن        والذكاء لعينة البحث الكليةوبعض الصفات البدنية 

المتوسط  المتغيـرات
 الحسابي

اNنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 اNلتواء

 ٠٫٤٠٢- ١١٫٥٠ ٠٫٨٢ ١١٫٣٩ )بالسنة  (السـن
 ٠٫٤٢٧- ١٣٨٫٠٠ ٧٫٣١ ١٣٦٫٩٦ )بالسم (الطـول

 
 النمو

 ٠٫١٥٥ ٤١٫٥٠ ٢٫٣٣ ٤١٫٦٢ )جمبالك (الـوزن
 ٠٫١٣٢- ١١٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٠٫٩٧ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 

 ٠٫٤٣٩ ٢٫٧٠ ٠٫٨٢ ٢٫٨٢ )بالسم( سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 
 ٠٫٦٧٦- ١٠١٫٥٠ ١٫٧٣ ١٠١٫١١ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 

 ١٫٣٩٣ ٢٠٫٥٠ ٠٫٥٦ ٢٠٫٧٦ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

 
 

 البدنية

 ٠٫٠٨٨- ٨٫٥٠ ١٫٣٧ ٨٫٤٦ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 
 ١٫٤٤٣- ٦٠٫٥٠ ١٫٨٣ ٥٩٫٦٢ الذكـــاء

أي أنهــا ) ١,٣٩٣ : ١,٤٤٣-(ـبـين  تراوحــت مــاأن ـقـيم معــامالت االلـتـواء ) ١(يتضــح مــن جــدول  
 .تغيرات ھذه المفي مما يؤكد اعتدالية توزيع عينة البحث) ٣ +(انحصرت بين 

 :وسائل وأدوات جمع البيانات
 )٢مرفق : (ا�ختبارات البدنية

قــام الباحــث بــاإلطالع علــى العديــد مــن المراجــع والدراســات الســابقة وذلــك بهــدف تحديــد الصــفات  
، وقد قام الباحث بعرض تلك الصفات واالختبارات علـى عـدد مـن الخبـراء البدنية واالختبارات التي تقيسها 

 :وقد أسفر ذلك على ا[تيتط+ع رأيھم فيھا �س) ١مرفق (

 ).بالثانية(لقياس السرعة من البدء المتحرك  متر ٢٠اختبار العدو  -
 ).بالسم (ًأماما أسفل من الوقوف لقياس المرونةاختبار ثني الجذع  -
 ).بالسم(لقياس القدرة العضلية اختبار الوثب العريض من الثبات  -
 ).بالثانية(لقياس الرشاقة م اختبار الجري المتعرج بين القوائ -
 )بالثانية(الثابت لقياس التوازن  ختبار الوقوف على مشط القدما -

 : القياسات الفسيولوجية قيد البحث 

وذلـك المرتبطـة بموضـوع البحـث قام الباحث باإلطالع على العديد من المراجع والدراسـات السـابقة  
مجموعــــة مــــن القياســــات د قــــام الباحــــث بعــــرض ، وقــــقيــــد البحــــث القياســــات الفســــيولوجية بهــــدف تحديــــد 

 :وقد أسفر ذلك على اآلتيعلى عدد من الخبراء الستطالع رأيهم فيها واالختبارات الفسيولوجية 
 ليد يحيث تم وضع السماعة على الشريان السبات وذلك عن طريق السماعة الطبية قياس النبض -

 . الدقيقةيتم حسابه بالنبضة فيالالعب أثناء جلوسه و
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 لقياس معدل Omronجهاز أومرون  وذلك عن طريق قياس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي -
ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي أثناء الراحة، حيث يثبت الشريط الضاغط الخاص به على عضد 
المختبر وهو في وضع الجلوس، ثم يتم تشغيل الجهاز الذي يقوم بحساب ضغط الدم االنقباضي 

 . الدقيقةفيتم حسابه بالنبضة  ويواالنبساطي

ً ويأخذ شهيقا ي على كرسالالعبحيث يجلس  جهاز األسبيروميتر عن طريق قياس السعة الحيوية -
 فمه ويخرج أقصى زفير فيتحرك يًعميقا من األنف مع مراعاة غلق الفم ويضع مبسم الجهاز ف

 . ويتم حسابه بالمليمترالجھاز فيأخذ قراءتهمؤشر 

 )٣مرفق ( : ا`لعاب الصغيرةالحركية ببرنامج التربية 

ختـيـار مجموعــة اـقـام الباحــث بلوضــع وتصــميم برـنـامج التربـيـة الحركـيـة باأللعــاب الصــغيرة المقـتـرح  
الـقــدرات  تنمــى مــن خاللهــا يالتــ  تحتــوى فــي مضــمونها عـلــى بعــض الحركــاتيمــن األلعــاب الصــغيرة التــ

تمل البرـنـامج عـلـى اشــوقــد ، عيـنـة البحــث التجريبـيـة  تعمــل عـلـى تحســينها ـلـدى يوالـتـالبدنـيـة والفســيولوجية 
ًء ثـم السـريع، والحجـل أمامـا وجانبـا وخلفـا وعلـى قـدم ي البطـياأللعاب الصغيرة مشتملة علـى حركـات المشـ ً ً

 كـالتكور ، اـلـدفع االنتقالـيـة البطـئ ثـم الســريع، الـدورانات والوثـبـات، والحركـات غيـر يواحـدة وقـدمين، والجــر
 ا، ولقـــد راعـــاالتـــزان  واللقـــف والتصـــويب، وحركـــات التـــوازن، وأنشـــطة والرمـــيكـــرات ، والجـــذب، والعـــاب ال

وكذلك فترات الراحة والتدرج من السهـل إلـى الصعب، مـع  التالميذ عينة البحث الباحث الفروق الفردية بين
 برـنــامج ـقــام الباحــث بوضـــعوقــد البدنيــة والفســـيولوجية ، جواـنــب المراعــاة أن يشـــتمل البرنــامج عـلــى جميــع 

ـثـالث وحــدات شــتمل عـلـى اأســابيع وعشــرة اشــتمل البرـنـامج عـلـى حـيـث األلعــاب الصــغيرة التربـيـة الحركـيـة ب
 مجال التربية الرياضية والتربية الخاصة يوقد تم عرضها على الخبراء ف دقيقة ، ٦٠ زمن الوحدة ةسبوعيأ

 يا الـبعض وكـذلك األلعـاب التـ لـوحظ تشـابه بـين بعضـهيسـتبعاد بعـض األلعـاب التـالك عن ذ، وقد أسفر 
 .بالنسبة لعينة البحثتمثل درجة من الصعوبة 

 ـ:محتويات البرنامج المقترح 

) ١٠(فـي األسـبوع علـى مـدار ثـالث وحـدات ) ٣(وحـدة بواقـع ثالثـون ) ٣٠(اشتمل البرنامج علـى 
رة داخـل الـدرس وهـى دقيقة ، وقد تم توزيع األلعـاب الصـغي) ٦٠(عشرة أسابيع زمن الوحدة التدريبية ستون 

 :كاآلتي
 :)  دقائق١٠(والتھيئة البدنية  اaحماء -١

التمرينات البسيطة التـي تسـاعد أجـزاء الجسـم علـى العمـل بحيـث تكـون ويحتوى على مجموعه من 
 .متنوعة لمختلف أجزاء الجسم بحيث تساعد على التهيئة الشاملة للجسمالتمرينات 

 :)  دقيقة٤٠( يالجزء الرئيس -٢
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الصـغيرة والتربويـة وهـو يشـمل العديـد مـن األلعـاب تمل هذا الجزء على اإلعـداد البـدني والجـزء الرئيسـي ويش
 .التنمية البدنية والفسيولوجية لعينة البحثالتي تعمل على 

 ) : دقائق١٠ (ي الجزء الختام-٣

 والعودة سترخاءويحتوى هذا الجزء على مجموعه من األلعاب الخفيفة البسيطة لسرعة الوصول لال
 .  الطبيعية ألجهزة الجسمةللحال

 :ا�ستط+عيةالدراسة 

وذلـك م ٩/٢/٢٠١٧م إلـى ٤/٢/٢٠١٧  خالل الفترة منقام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية 
 -:بهدف التعرف على

  .الصعوبات التي قد تواجهه أثناء تنفيذ الدراسة األساسية -
 .قيد البحثغيرة األلعاب الصبرنامج تفهم التالميذ لمحتوى  -
 .تدريب المساعدين على كيفية القياس -
 .كل لعبةالمناسب لزمن التحديد  -
 .التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة -
التأكد من المعامالت العلمية لالختبارات البدنية واختبارات المهارات الحركية األساسـية ومقيـاس الرضـا  -

 .يالحرك
 ):الصدق -الثبات(المعام+ت العلمية 

 :الثبات: ًأو� 

 وقوامها االستطالعيةٕلحساب معامل الثبات قام الباحث بإجراء التطبيق واعادته على عينة البحث  
تالميذ حيث تم تطبيق االختبـارات البدنيـة ثـم أعيـد التطبيـق مـرة أخـرى وبفاصـل زمنـي قـدره ثالثـة أيـام ) ٩(

 : )٢(التطبيقين كما يوضحه جدول وتم حساب معامل االرتباط بين ، من التطبيق األول 
 )٢(جدول 

 لالختبارات البدنيةاالرتباط بين التطبيقين األول والثاني  تمعامال
 ٩=   ن           )ثبات اNختبارات(قيد البحث 

 نياالتطبيق الث التطبيق ا�ول اNختبارات
 ع س ع س 

 معامGت
 اNرتباط

 *٠٫٧٩٢ ٠٫٧١ ١٠٫٨٧ ٠٫٧٢ ١٠٫٩٨ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 *٠٫٨٨٩ ٠٫٤٢ ٢٫٨١ ٠٫٥١ ٢٫٧٦ )بالسم( سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 *٠٫٧٤٩ ٢٫٠١ ١٠١٫٣٢ ٢٫١٣ ١٠١٫٨١ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 
 *٠٫٩٠١ ٠٫٧٩ ٢٠٫٥٣ ٠٫٨٦ ٢٠٫٨٣ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

 *٠٫٨٦٤ ١٫١٠ ٨٫٠٦ ١٫٠٧ ٨٫١٣ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 
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ًوج���ود ع0ق���ة ارتباطي���ة دال���ة إحص���ائيا ب���ين التطبيق���ين ا ول والث���اني ) ٢(يتض���ح م���ن ج���دول  
 .ا@ختباراتمما يشير إلى ثبات ھذه قيد البحث ل0ختبارات البدنية 

 :الصدق : ًثانيا 
) ٩(مجم�وعتين إح�داھما ممي�زة وھ�م لحساب معام�ل الص�دق اس�تخدم الباح�ث ص�دق التم�ايز ب�ين   

وھ�م عين�ة ) ٩(من نف�س المرحل�ة العمري�ة ، وا خ�رى غي�ر ممي�زة وع�ددھم ) غير معاقين(ت0ميذ أسوياء 
الدراسة ا@ستط0عية وبعد ا@نتھ�اء م�ن التطبي�ق ت�م حس�اب د@ل�ة الف�روق ب�ين المجم�وعتين كم�ا يوض�حه 

 ):٣(جدول 

 )٣(جدول 

 ين المميزة وغير المميزة في االختبارات البدنيةداللة الفروق بين المجموعت
 ٩=٢ن= ١ن       )صدق اNختبارات(قيد البحث 

 اNختبارات المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 ع س ع س

 قيمة
 )ت(

 *١١٫٦٣ ٠٫٦٩ ١٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ٨٫٠٨ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 *١٢٫٨٨ ٠٫٣٢ ٢٫٩٢ ٠٫٥١ ٤٫٨٦ )بالسم(سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 *٣٣٫٢٦ ١٫٩١ ١٠١٫١٢ ٢٫١٣ ١٢٤٫٩١ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 
 *١٤٫٣١ ٠٫٦٧ ٢٠٫٠٣ ٠٫٨٦ ١٦٫١٣ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

 *١٩٫٩٨ ١٫٠٣ ٨٫٥١ ١٫٠٧ ١٥٫٩٣ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 
ًوج��ود ف��روق دال��ة إحص��ائيا ب��ين المجم��وعتين الممي��زة وغي��ر الممي��زة ف��ي ) ٣(يتض��ح م��ن ج��دول  

 .ا@ختباراتلى صدق ھذه إولصالح المجموعة المميزة مما يشير قيد البحث ا@ختبارات البدنية 
 :الدراسة ا�ساسية

 :القياس القبـلي: ًأو@
 خ0ل الفترة مني البحث التجريبية والضابطة قام الباحث بإجراء القياس القبلي على مجموعت 

وذلك والقياسات الفسيولوجية قيد البحث  البدنية ا@ختباراتوذلك بأن قام بتطبيق م ١٦/٢/٢٠١٧-١٥
 ).٤(بغرض إجراء التكافؤ كما يوضحه جدول 

 )٤(جدول 
 د\لة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات البدنية

 ١٣=٢ن=١ن       )ؤالتكاف( وجية قيد البحثوالفسيول
 المتغيرات قيمة الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة 

 )ت( ع س ع س

 ٠٫١٠٤ ٠٫٦٤ ١٠٫٧٤ ٠٫٦٩ ١٠٫٧٢ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 ٠٫٠٨٢ ٠٫٤٣ ٢٫٧٤ ٠٫٤١ ٢٫٧٣ )بالسم(سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 
 ٠٫٠٧٨ ١٫٧٣ ١٠١٫١١ ١٫٨٣ ١٠١٫٠٧ )بالسم(ن الثبات الوثب العريض م

 ٠٫١٧٧ ٠٫٦١ ٢٠٫٠٣ ٠٫٥٦ ٢٠٫٠٦ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

دن
الب

ةي
 

 ٠٫١١١ ٠٫٦٣ ٨٫٣٣ ٠٫٦١ ٨٫٣١ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 
 ٠٫١١٩ ١٫١٩ ٨٥٫٩٣ ١٫١٢ ٨٥٫٩٧ )ق/عدد(النبض 

 ٠٫٠٥٦ ١٫٢١ ١٣٢٫٩٢ ١٫٢٤ ١٣٢٫٩٤ )ق/عدد(ضغط الدم اNنقباضي 
 ٠٫٠٩٥ ١٫٠٩ ٨١٫٦٥ ١٫١١ ٨١٫٦٢ )ق/عدد(ضغط الدم اNنبساطي 

ية
وج

ول
سي

لف
ا

 ٠٫٢٨٧ ١٢٫٢٣ ١٩٨٨٫٢٣ ١٢٫٣٦ ١٩٨٧٫٢١ )٣ملليلتر(السعة الحيوية  

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 
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ًعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي ) ٤(يتضح مـن جـدول  
، األمـر الـذي يشـير إلـى تكـافؤ  قيـد البحـث والقياسـات الفسـيولوجيةلقياس القبلي لجميع االختبارات البدنيـة ا

 .المجموعتين في ھذه المتغيرات
 :تنفيـذ التجـربة: ًثانيا

 البدنـيــة االختـبــارات فـــيبعـــد أن تأكـــد الباحـــث مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث التجريبـيــة والضـــابطة  
حتــــى م ١٩/٢/٢٠١٧ الفتــــرة مــــن يفــــقــــام بتنفيــــذ تجربــــة البحــــث ، ة قيــــد البحــــث والقياســــات الفســــيولوجي

برنامج التربية الحركية باأللعـاب على المجموعة التجريبية دون الضابطة حيث تم تطبيق  م٢٧/٤/٢٠١٧
يـتم التطبيـق فـي األسـبوع وكـان ثـالث وحـدات أسـابيع بواقـع عشـرة لمـدة المجموعـة التجريبيـة  ىعلالصغيرة 
رة النشـــاط المســـائية حـيــث أن المدرســـة تعمـــل بنظـــام اإلقامـــة الداخلـيــة مـــن ـيــوم األحـــد حـتــى ـيــوم خـــالل فـتــ

، أمـا المجموعـة الضـابطة فـتم تنفيـذ الخميس وقد كان الباحث هـو مـن يقـوم بـالتطبيق للمجموعـة التجريبيـة 
 .المتبع داخل المدرسة بواسطة معلم التربية الرياضية لفترة النشاط المسائيةالبرنامج 

 :القياس البعدى: ًثالثا 

وبعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ التجربــة قــام الباحــث بــإجراء القيــاس البعــدي علــى المجمــوعتين التجريبيــة 
المتغيــرات البدنيــة والقياســات حيــث تــم قيــاس اختبــارات م ٣٠/٤/٢٠١٧-٢٩خــالل الفتــرة مــن والضــابطة 

نتهـاء مـن ، وبعـد االي ط وظـروف القيـاس القبلـ وبـنفس شـرو تم قياسها قبل تنفيذ التجربـةيوالتالفسيولوجية 
ً جداول معدة لذلك تمھيدا لمعالجتھا إحصائيايالتطبيق تم تفريغ النتائج ف ً. 

 :المعالجات اbحصائيـة 

 .االنحراف المعياري -    .المتوسط الحسابي -
 ".ت"اختبار   -    .معامل االرتباط -
 %.معادلة نسب التقدم -
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 :عــرض النتائج ومناقشتھا
 Nعرض النتائج: ًأو: 

 )٥(جدول 

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 ١٣= ن         البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحثاالختباراتفي 

 القياس البعدي القياس القبلي اNختبارات
 ع س ع س 

 قيمة
 )ت(

 *٦٫٤٥ ٠٫٥٦ ٩٫١٣ ٠٫٦٩ ١٠٫٧٢ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 *٨٫٢٩ ٠٫٣٧ ٣٫٨٩ ٠٫٤١ ٢٫٧٣ )بالسم(سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 *١٣٫٢٣ ١٫٦٦ ١١٤٫٣٦ ١٫٨٣ ١٠١٫٠٧ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 
 *٩٫٤٨ ٠٫٥٢ ١٨٫٢٤ ٠٫٥٦ ٢٠٫٠٦ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

دن
الب

ةي
 

 *٨٫٦٢ ٠٫٥٣ ١٠٫٣٢ ٠٫٦١ ٨٫٣١ )يةبالثان(الوقوف على مشط القدم 
 *١١٫٦١ ١٫٠٣ ٧٨٫٤٨ ١٫١٢ ٨٥٫٩٧ )ق/عدد(النبض 

 *١٤٫٢٨ ١٫١١ ١٢٢٫٣١ ١٫٢٤ ١٣٢٫٩٤ )ق/عدد(ضغط الدم اNنقباضي 
 *١١٫٧٣ ١٫٠٦ ٧٣٫٢٦ ١٫١١ ٨١٫٦٢ )ق/عدد(ضغط الدم اNنبساطي 

ية
وج

ول
سي

لف
ا

 *١٦٫٣٧ ١٢٫٢٢ ٢١٩٢٫٣٦ ١٢٫٣٦ ١٩٨٧٫٢١ )ملليلتر(السعة الحيوية  

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 

القياســـين القبـلــي والبعـــدي ـبــين ة ذات دالـلــة معنوـيــة وجـــود ـفــروق إحصـــائي) ٥(يتضـــح مـــن جـــدول  
لصـــالح القيـــاس و قيـــد البحـــث والقياســـات الفســـيولوجيةجميـــع االختبـــارات البدنيـــة فـــي التجريبيـــة للمجموعـــة 

 .البعدي
 )٦(جدول 

 البعدي للمجموعة الضابطةداللة الفروق بين القياسين القبلي و

 ١٣= ن         البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحثاالختباراتفي 

 اNختبارات القياس البعدي القياس القبلي
 ع س ع س

 قيمة
 )ت(

 ١٫٠٨ ٠٫٦٦ ١٠٫٢٢ ٠٫٦٤ ١٠٫٧٤ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 ١٫١١ ٠٫٤٢ ٢٫٩١ ٠٫٤٣ ٢٫٧٤ )بالسم(سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 ١٫٤٢ ١٫٧٨ ١٠٦٫٢٨ ١٫٧٣ ١٠١٫١١ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 
 ١٫١٧ ٠٫٧٤ ١٩٫١٢ ٠٫٦١ ٢٠٫٠٣ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

دن
الب

ةي
 

 ١٫٢٣ ٠٫٧١ ٨٫٦٩ ٠٫٦٣ ٨٫٣٣ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 
 ١٫٢٢ ١٫٤٢ ٨٤٫٧١ ١٫١٩ ٨٥٫٩٣ )ق/عدد(النبض 

 ١٫٤٤ ٣٫٠١ ١٣٠٫٤٧ ١٫٢١ ١٣٢٫٩٢ )ق/عدد(ضغط الدم اNنقباضي 
 ١٫٣٩ ٢٫٢٤ ٧٩٫٣٩ ١٫٠٩ ٨١٫٦٥ )ق/عدد(ضغط الدم اNنبساطي 

ية
وج

ول
سي

لف
ا

 ١٫٠٧ ١٣٫٩٨ ٢٠٠١٫٣٦ ١٢٫٢٣ ١٩٨٨٫٢٣ )ملليلتر(السعة الحيوية  

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 
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القياسـين القبلـي بـين ت داللـة معنويـة إحصـائية لكنهـا ليسـت ذاوجود فـروق ) ٦(يتضح من جدول  
 . قيد البحثوالقياسات الفسيولوجيةجميع االختبارات البدنية الضابطة في  ةلمجموعوالبعدي ل

 )٧(جدول 

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي

 ١٣= ٢ن=١ن  لالختبارات البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحث

 Nختباراتا مجموعة الضابطةال المجموعة التجريبية
 ع س ع س

 قيمة
 )ت(

 *٦٫١٦ ٠٫٦٦ ١٠٫٢٢ ٠٫٥٦ ٩٫١٣ )بالثانية (م بدء متحرك٢٠العدو 
 *٨٫٥٧ ٠٫٤٢ ٢٫٩١ ٠٫٣٧ ٣٫٨٩ )بالسم(سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 *١٦٫٢٦ ١٫٧٨ ١٠٦٫٢٨ ١٫٦٦ ١١٤٫٣٦ )بالسم(الوثب العريض من الثبات 
 *٤٫٧٦ ٠٫٧٤ ١٩٫١٢ ٠٫٥٢ ١٨٫٢٤ )بالثانية( المتعرج بين القوائم يالجر

دن
الب

ةي
 

 *٩٫٠١ ٠٫٧١ ٨٫٦٩ ٠٫٥٣ ١٠٫٣٢ )بالثانية(الوقوف على مشط القدم 
 *١٧٫٣٩ ١٫٤٢ ٨٤٫٧١ ١٫٠٣ ٧٨٫٤٨ )ق/عدد(النبض 

 *١٢٫٤٦ ٣٫٠١ ١٣٠٫٤٧ ١٫١١ ١٢٢٫٣١ )ق/عدد(ضغط الدم اNنقباضي 
 *١٢٫١١ ٢٫٢٤ ٧٩٫٣٩ ١٫٠٦ ٧٣٫٢٦ )ق/عدد(ط الدم اNنبساطي ضغ

ية
وج

ول
سي

لف
ا

 *١٥٫٣٩ ١٣٫٩٨ ٢٠٠١٫٣٦ ١٢٫٢٢ ٢١٩٢٫٣٦ )ملليلتر(السعة الحيوية  

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 

المجمــــوعتين التجريبـيـــة ـبـــين ة ذات دالـلـــة معنوـيـــة وجــــود ـفـــروق إحصــــائي) ٧(يتضــــح مــــن جــــدول  
 قـيـــد البحــــث ولصــــالح والقياســــات الفســــيولوجيةت البدنـيـــة جمـيـــع االختـبـــاراوالضــــابطة ـفـــي القـيـــاس البعــــدي ل

 .المجموعة التجريبية
 )٨(جدول 

 نسب تحسن القياس البعدي عن القبلي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

 في االختبارات البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحث

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية اNختبارات
 % بعدي قبلي % يبعد قبلي 

 ٤٫٨٤ ١٠٫٢٢ ١٠٫٧٤ ١٤٫٨٣ ٩٫١٣ ١٠٫٧٢ م بدء متحرك٢٠العدو 
 ٦٫٢٠ ٢٫٩١ ٢٫٧٤ ٤٢٫٤٩ ٣٫٨٩ ٢٫٧٣ سفل من الوقوفأًثنى الجذع أماما 

 ٥٫١١ ١٠٦٫٢٨ ١٠١٫١١ ١٣٫١٥ ١١٤٫٣٦ ١٠١٫٠٧ الوثب العريض من الثبات
 ٤٫٥٤ ١٩٫١٢ ٢٠٫٠٣ ٩٫٠٧٣ ١٨٫٢٤ ٢٠٫٠٦  المتعرج بين القوائميالجر

 ٤٫٣٢ ٨٫٦٩ ٨٫٣٣ ٢٤٫١٨ ١٠٫٣٢ ٨٫٣١ الوقوف على مشط القدم
 ١٫٤٢ ٨٤٫٧١ ٨٥٫٩٣ ٨٫٧١ ٧٨٫٤٨ ٨٥٫٩٧ النبض

 ١٫٨٤ ١٣٠٫٤٧ ١٣٢٫٩٢ ٧٫٩٩ ١٢٢٫٣١ ١٣٢٫٩٤ ضغط الدم اNنقباضي
 ٢٫٧٦ ٧٩٫٣٩ ٨١٫٦٥ ١٠٫٢٤ ٧٣٫٢٦ ٨١٫٦٢ ضغط الدم اNنبساطي

 ٠٫٦٦ ٢٠٠١٫٣٦ ١٩٨٨٫٢٣ ١٠٫٣٢ ٢١٩٢٫٣٦ ١٩٨٧٫٢١ السعة الحيوية

 ٠٫٠٥دال عند مستوى * 
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نســـب تحســـن للقـيــاس البعـــدي عـــن القـيــاس القبـلــي لكلـتــا مجمـــوعتي وجـــود ) ٨(يتضـــح مـــن جـــدول  
البحث التجريبية والضابطة إال أن نسب تحسن المجموعة التجريبية قد فاقت بكثير نسب تحسن المجموعة 

 .وجية قيد البحث الضابطة في جميع المتغيرات البدنية والقياسات الفسيول
 

 :مناقشة النتـائج: ًثانيا 

القياســـين القبـلــي والبعـــدي ـبــين ة ذات دالـلــة معنوـيــة وجـــود ـفــروق إحصـــائي) ٥(يتضـــح مـــن جـــدول  
  قيد البحث ولصالح القياس البعديوالقياسات الفسيولوجيةجميع االختبارات البدنية في التجريبية للمجموعة 

 تحســن للقيــاس البعــدي عــن القيــاس القبلــي لمجمــوعتي نســبوجــود ) ٨(يتضــح مــن جــدول بينمــا  
البحث التجريبية والضابطة إال أن نسب تحسن المجموعة التجريبية قد فاقت بكثير نسب تحسن المجموعة 

 .الضابطة في جميع المتغيرات البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحث 
لبدنيــة إـلـى البرـنـامج الــذي ـتـم وضــعه تحســن مســتوى عيـنـة البحــث فــي المتغـيـرات اويعــزي الباحــث  

كما أن البرنامج المقترح بما اشتمله القدرات البدنية أن األلعاب الصغيرة لها تأثير إيجابي على تنمية  حيث
مـــن حركـــات الجـــري والوـثــب والمشـــي كـــان ـلــه األـثــر ـفــي إمـــداد عيـنــة البحـــث التجريبـيــة ـبــالخبرات الحركـيــة 

وبالتــالي يمكــنهم مــن تحديــد حالــة وضــع واتجــاه الجســم وأجزائــه أثنــاء م القــدرات البدنيــة لــديهالالزمــة لنمــو 
ًالحركة، باإلضافة إلى أن اللعب يعتبر جزءا من العملية التربوية العامة للنشئ إذ يساهم في تربية األطفال 

 .البدنية ونمو المتغيرات الفسيولوجية والشباب ويعمل على اكتساب الكثير من الصفات 
 إـلـى أن األلعــاب الصــغيرة ـتـدعم الطـفـل إـلـى حــب مصــطفى الســايح محـمـد يشــير وـفـى هــذا الصــدد

 )٢٢: ١٥.( بناء قواهم العقلية والجسمية والبدنيةيستطالع وهى تسهم فاال
إلى تأثير البرنامج المقتـرح والـذي المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث التحسن في يرجع الباحث كما 

ع المرحـلـة العمرـيـة وطبيـعـة اإلعاـقـة حـيـث اشــتمل عـلـى ألـعـاب تعمــل راعــا فـيـه الباحــث أن يـكـون متناســب ـمـ
االســتمرار فــي الممارســة الرياضــية لفتــرة طويلــة حيــث أن علــى تنميــة والمتغيــرات الفســيولوجية قيــد البحــث 

نتيجـة التسـاع مسـطح رئـتهم وتكـون لـديهم إمـدادات ي للممارسـين  التنفسـييعمل علـى تحسـن التحمـل الـدور
  . وكذلك تحسن من معدالت النبض وضغط الدم زيادة األكسجينياعد فأكبر من الدم تس

ًحيث أن الباحث قد آثـر أن تكـون فتـرة تنفيـذ البرنـامج طويلـة نسـبيا وذلـك لتـتم التنميـة الفسـيولوجية 
مع مراعاة أن يكون الحمل بسيط ليتماشى مع طبيعة اإلعاقة ومسـتوى السـن لعينـة البحـث وكـذلك حتـى ال 

هــاف الـبـدني وينـفـروا مــن تنفـيـذ البرـنـامج وذـلـك باســتخدام األلعــاب الصــغيرة المشــوقة والجاذـبـة يصــابون باإلر
 .لعينة البحث 
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إلى أن األلعاب الصغيرة من الوسائل التربوية والتعليميـة الهامـة والناجحـة محمد عادل يشير حيث  
ًوالتي تساعد الفـرد فـي أن ينمـو نمـوا كـامال متزنـا عقليـا وبـدنيا ونفسـ ً ً ً ًيا واجتماعيـا فضـال عـن إسـهامها بقـدر ً ً ً

 )٢٥: ١٢.(كبير في تنمية القدرة الوظيفية ألجهزة الجسم
ـفـي تحســن مســتوى ) ١٨)(م٢٠٠٢ (نـجـالء فتـحـي خليـفـةوتتـفـق تـلـك النـتـائج ـمـع دراســات كــل ـمـن  

 كـوك واخـرونالوثـب ، و, والجـري, المهارات الحركية لدى عينة البحث من المكفـوفين فـي مسـتوى الحجـل 

kok. A. et. al.; )حدوث تواصـل مالئـم وكـذلك سـلوكيات اللعـب وكانـت اسـتجابة  في) ٢١( )م٢٠٠٢
معصــومة ســهيل عـبـد اهللا و ،  اللعــب المــنظمـفـيالتواصــل أكـثـر حــدوثا ـلـدى مجموعــة األطـفـال المشــاركين 

عتين توجـــد ـفــروق ذات داـلــة إحصـــائيا ـبــين القياســـين البعـــديين للمجمـــوـفــي أـنــه ) ١٧() م٢٠٠٨ (المطـيــري
) س��كر الل��بن بال��دم-الس��عة الحيوي��ة -الض��غط -الن��بض (الضــابطة والتجريبيــة فــي القياســات والفســيولوجية 

أن البرنـامج المقتـرح قـد فـي ) ١٩() م٢٠٠٩ (يمبـاباهبـة  ، ولصالح القياس البعدي للمجموع�ة التجريبي�ة
 قيد البحث على قدرات اإلدراك الحسي ومستوى األداء للمهارات ًيجابياإ ًتأثيراأثر 

القياســين ـبـين إحصــائية لكنهــا ليســت ذات دالـلـة معنويــة وجــود فــروق ) ٦(يتضــح مــن جــدول كمــا  
 ، بينمـا  قيد البحـثوالقياسات الفسيولوجيةجميع االختبارات البدنية الضابطة في  ةلمجموعالقبلي والبعدي ل

وعتي البحـث التجريبيـة نسـب تحسـن للقيـاس البعـدي عـن القيـاس القبلـي لمجمـوجـود ) ٨(يتضح من جـدول 
والضــابطة إال أن نســب تحســن المجموعــة التجريبـيـة ـقـد فاـقـت بكثـيـر نســب تحســن المجموعــة الضــابطة ـفـي 

 .جميع المتغيرات البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحث 
 ة ينقصـــه المروـنــواـلــذيويعــزى الباحـــث ذـلــك إـلــى تــأثير البرـنــامج المتـبــع ـمــع المجموعــة الضـــابطة 

 يـؤدى إلـى تسـرب الملـل والفتـور إلـى يارية في األداء إلـى جانـب إغفـال عامـل التشـويق األمـر الـذستمرواال
 .تركيز على عناصر اللياقة البدنية عدم ال باإلضافة إلى نفوس التالميذ
إلـى أن أطفـال فـي هـذه المرحلـة السـنية يعزي الباحث وجود نسب تحسـن للمجموعـة الضـابطة كما 

ومــا النشــاط خــالل الفـتـرة المســائية  ا اـلـدائم والمتغـيـر، كمــا ـقـد يكــون الســتمرار هــذييمـتـازون بالنشــاط الحركــ
المتغيرات البدنية تحتويه من تدريبات ومهارات حركية تؤدي إلى ما حدث من تقدم طفيف فى نسب تحسن 

 .والفسيولوجية قيد البحث 
البرنــامج  فــي أن )١٣) (م٢٠٠٨ ( مباشــرفتحــيمحمــد وتتفــق تلــك النتــائج مــع دراســات كــل مــن   

المقتــرح للتربيــة الحركيــة قــد حقــق تــأثير إيجــابي ونســب تحســن عاليــة فــي جميــع متغيــرات البحــث البدنيــة 
) ١٧() م٢٠٠٨ (معصـومة سـهيل عبـد اهللا المطيـريي ، ومقارن�ة بالبرن�امج المدرس�والمهارية والمعرفية 

مـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي توجـــد فـــروق ذات دالـــة إحصـــائيا بـــين القياســـين البعـــديين للمجفـــي أنـــه 
لص��الح القي��اس البع��دي ) س��كر الل��بن بال��دم-الس��عة الحيوي��ة -الض��غط -الن��بض (القياســات والفســيولوجية 
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فـي أن البرنـامج المقتـرح باسـتخدام ) ٦) (م٢٠١٢(  محمـــد محمــود همــتىرضـوو ، للمجموعة التجريبية
 البصـــري والمهـــارات االجتماعيـــة قيـــد البحـــث القصـــة الحركيـــة المصـــورة أدى إلـــى تحســـن التـــآزر الحركـــي

 .ًلألطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم
المجمــــوعتين التجريبـيـــة ـبـــين ة ذات دالـلـــة معنوـيـــة وجــــود ـفـــروق إحصــــائي) ٧(يتضــــح مــــن جــــدول  

 قـيـــد البحــــث ولصــــالح والقياســــات الفســــيولوجيةجمـيـــع االختـبـــارات البدنـيـــة والضــــابطة ـفـــي القـيـــاس البعــــدي ل
نسـب تحسـن للقـيـاس البعـدي عــن القيـاس القبـلـي وجــود ) ٨(يتضـح ـمـن جـدول بينـمـا  ،  التجريبيـةالمجموعـة

لمجمـــوعتي البحـــث التجريبـيــة والضـــابطة إال أن نســـب تحســـن المجموعـــة التجريبـيــة ـقــد فاـقــت بكثـيــر نســـب 
 .تحسن المجموعة الضابطة في جميع المتغيرات البدنية والقياسات الفسيولوجية قيد البحث 

يـرى أنـه  حيـث لبرنامج التربية الحركية باأللعاب الصغيرة اإليجابيالباحث ذلك إلى التأثير ويعزى 
 إذا كانت األلعاب الصغيرة تعود بالفائدة على الفرد العادي فهي بالتبعية تعود بالفائـدة علـى الفـرد المعـاق، كمـا

 ًرات البدنية والفسيولوجية معاغيأنھا تتيح له الفرصة لتكيف أجھزة حسمه للعمل البدني حيث تتحسن المت

ًنرى أن نسـب تحسـن المجموعـة الضـابطة قـد تكـون قليلـة نوعـا مـا ) ٨(وبالنظر إلى نتائج الجدول 
إال أن الباحث يرى أنها متناسبة مع طبيعة اإلعاقـة وطبيعـة لمرحلـة العمريـة التـي يتناولهـا البحـث بالدراسـة 

ًبطـيء نسـبيا مقارنـة بنظـرائهم األسـوياء ً بالمعـاقين ذهنيـا أن نمـو القـدرات الخاصـةويرجع الباحث ذلـك إلـى 
والبدنـيـة لتـلـك الفـئـة ـتـرتبط بمســتوى ودرجــة اإلعاـقـة وـلـذلك ـفـإن الباحــث وذـلـك ألن الخصــائص الفســيولوجية 

 .أن نسب التحسن الحادثة للمجموعة التجريبية منطقيةيرى 

ف إلى مساعدة التلميـذ علـى النمـو إلى أن األلعاب التربوية تهد الدين راشد يعلى محيشير حيث 
 )٨٧: ١٠.(الشامل والمتزن فى جميع الجوانب الجسمية والبدنية والمهارية

 فـي) ٢١( )م٢٠٠٢( ;.kok. A. et. alكوك واخـرون  وتتفق تلك النتائج مع دراسات كل من  

عـة األطفـال حدوث تواصل مالئم وكذلك سلوكيات اللعب وكانت استجابة التواصل أكثـر حـدوثا لـدى مجمو
البرنــامج المقتــرح للتربيــة فــي أن ) ١٣) (م٢٠٠٨ ( مباشــرفتحــيمحمــد  ، و اللعــب المــنظمفــيالمشــاركين 

الحركية قد حقق تأثير إيجـابي ونسـب تحسـن عاليـة فـي جميـع متغيـرات البحـث البدنيـة والمهاريـة والمعرفيـة 
توجـد فـروق فـي أنـه ) ١٧() م٢٠٠٨ (معصـومة سـهيل عبـد اهللا المطيـريي ، ومقارنة بالبرن�امج المدرس�

ذات دالــة إحصـــائيا ـبــين القياســين البـعــديين للمجـمــوعتين الضـــابطة والتجريبيــة ـفــي القياســـات والفســـيولوجية 
رضوي  ، ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية) سكر اللبن بالدم-السعة الحيوية -الضغط -النبض (

مج المقترح باستخدام القصة الحركيـة المصـورة أدى إلـى في أن البرنا) ٦) (م٢٠١٢( محمــد محمـود همـت
ًتحسن التآزر الحركي البصري والمهارات االجتماعيـة قيـد البحـث لألطفـال المعـاقين ذهنيـا القـابلين للـتعلم ، 
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ايج��ابي برـنـامج التربيـة الحركـيـة قـيـد البحــث ـلـه ـتـأثير ـفـي أن ) ١٦() م٢٠١٦ (مصــطفى عـبــاس الصــفــارو

 . حركي `طفال ما قبل المدرسة– اaدراكية الحركية والوعي الحس على تنمية القدرات
 :ا�ستخ+صات

 .ًبرنامج التربية الحركية باأللعاب الصغيرة المقترح أثر إيجابيا في القدرات البدنية قيد البحث  -
 .لبحث ًبرنامج التربية الحركية باأللعاب الصغيرة المقترح أثر إيجابيا في القياسات الفسيولوجية قيد ا -
البرامج المتبعة في فترة النشاط المسائية بمدراس التربية الفكرية لـيس لهـا تـأثير علـى المتغيـرات البدنيـة  -

 .والفسيولوجية قيد البحث
 :التوصيـات

 ضرورة تطبيق برامج للتربية الحركية على التالميذ في مدارس التربية الفكرية  -

 نشطة بمدارس التربية الفكرية ضرورة استخدام األلعاب الصغيرة في تدريس األ -

ضـرورة توجـيـه اهتـمـام القـائمين عـلـى النشــاط الرياضـي ـفـي إدارة التربـيـة الخاصـة بأهمـيـة وقيـمـة النشــاط  -
 .ً المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالرياضي الموجه والمقصود لهذه الفئة من التالميذ

 .ًة المعاقين ذھنيا القابلين للتعلم وقدرات أخرى لفئإجراء دراسة مماثلة على مراحل سنية مختلفة -
 : العربية وا`جنبيةالمراجــع

 .مطبعة التوني، اإلسكندرية تكنولوجيا الحركة في الجمباز، :) م١٩٩٢ (أحمد الهادي يوسف -١
 .القاهرة, مكتبه النهضة المصرية  , ١ج ,  علم النفس التربوي) :م١٩٨٦(كي صالح ز أحمد -٢
فاعليــة التعلــيم المبــرمج فــي تعلــم بعــض مهــارات كــرة القــدم لــدى : ) م٢٠٠٠ ( أحمــد محمــد العقــاد-٣

دور كليـات التربيـة فـي التنميـة " األول يالمـؤتمر العلمـالتالميذ الصم البكم بالمرحلـة اإلعداديـة، 
 .لفية الثالثة ، كلية التربية، جامعة الزقازيق ، إبريلالبشرية في األ

، المكـتـب ة الطبـيـة للمـعـوقين ـمـن منـظـور الخدـمـة االجتماعـيـةالرعاـيـ: ) م١٩٨٤ (إقـبـال محمــد بشــير -٤
 .الجامعي الحديث، اإلسكندرية

 . ، مطبعة الشباب الحر، القاهرةنظريات الحركة:  )م١٩٩٥( السيد عبد المقصود -٥
 مركــز ،  الـتـدريب وفـسـيولوجيا الـقـوة–نظرـيـات الـتـدريب الرياضــي  : )م١٩٩٧( الســيد عـبـد المقصــود -٦

 .، القاهرةالكتاب النشر
 تأثير برنامج تدريبي لتنمية التكيف الوظيفي للجهاز الدهليزي علـى :) م٢٠٠٤ ( أميمة كمال حسـين-٧

 رسالة ماجستير، كلية بعض الصفات البدنية الخاصة والمهارات األساسية في رياضة الكاراتيه،
 .التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق

تأثير برنامج تدريبي باستخدام تمرينات التوازن والقوة المميزة "  : )٢٠٠٩(أيمن مسلم سليمان  -٨

،  " المصارعةلالعبيبالسرعة على كفاءة الجهاز الدهليزى وفعالية أداء مهارة الوسط العكسية 
 .جامعة أسيوط ، كلية التربية الرياضية ، رسالة دكتوراه
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 – تكنيـك –ات المضـمار، تعلـيم سـباقات الميـدان ومسـابق :) ١٩٩٧( أحمـد بسطويسـى  بسطويسـى-٩

 . ، القاهرةالعربي، دار الفكر  تدريب
برنامج تدريبي مقترح لتحسين التوازن وأثره على أداء بعض ): م٢٠١٣( سارة كاشف حسين -١٠

، رسالة ماجستير ، كلية  سنوات٦–٤مهارات الجمباز الفني األساسية للمرحلة السنية من 
 .  اإلسكندريةالتربية الرياضية للبنات، جامعة

 دار الفكــر  األســس الحركـيـة والوظيفـيـة للـتـدريب الرياضــي،:) م١٩٩٤ (طلحــة حســين حســام اـلـدين -١١
 .العربي،  القاهرة

 طلحــــة حســــين حســــام الــــدين ، وفــــاء صــــالح الــــدين ، مصــــطفى كامــــل محمــــد، ســــعيد عبــــد الرشــــيد -١٢
  .تاب للنشر، القاهرة، مركز الك١ ط،  الموسوعة العلمية في التدريب الرياضي: )م١٩٩٧(

 .دار الفكر العربي، القاهرة أسس ونظريات الجمباز الحديث، :) م١٩٩٤ (عادل عبد البصير علي -١٣
اإلـعـداد الـبـدني والـتـدريب األثـقـال للناـشـئين ـفـى :  )م٢٠٠٠( عبـد العزـيـز النـمـر ، ناريـمـان الخطـيـب -١٤

 .، األساتذة للكتاب والنشر، القاهرة مراحل ما قبل البلوغ
، منشــــأة ٤، ط نظرـيـــات وتطبيـقـــات–الـتـــدريب الرياضــــي :  )م٢٠٠٣( عصــــام اـلـــدين عـبـــد الخــــالق -١٥

 .المعارف، اإلسكندرية
 دار الفكر ،١٢ط   ،) تطبيقات–نظريات (التدريب الرياضى :  )م٢٠٠٥ (عصام عبد الخالق -١٦

 . ، القاهرة العربي
 .كتبة العزيزي ، الزقازيق م وظائف األعضاء ،:) م١٩٩٣(علي محمد جالل الدين  -١٧
، وظائف األعضاء لطالب كلية التربية الرياضية والرياضيين : )م٢٠٠٨( علي محمد جالل الدين -١٨

 .المركز العربي للطباعة والنشر، الزقازيق
 ، الفكـر ٣، طالقياس والتقويم في التربيـة البدنيـة والرياضـة، : ) م١٩٩٥( محمد صبحي حسـانين -١٩

 .ةالعربي، القاهر
 المسـتوى الرقمـي تحسـين علـى التمرينـات النوعيـة اسـتخدام تـأثير" ) :م٢٠١٠( سـعيد  نورا محمد-٢٠

، رســالة ماجسـتير ، كلـيـة التربيـة الرياضــية بـنـات ،  "الرياضــية ـبـدرس التربـيـة الطوـيـل للوثـب
 .جامعة الزقازيق

لثابت والمتحرك على بعـض تأثير برنامـج تدريبي لتنمية التـوازن ا : )م٢٠١٥(هديل محمد وجـدي  -٢١

ـرات المهاريــة فــي كــرة اليــد لضــعاف الســمع  ، رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة الرياضــية المتغـي
 . للبنات، جامعة الزقازيق

برنامج تدريبي مقترح لتحسين االتزان الثابت والحركي لجهاز حفظ : ) م٢٠٠١( وفاء السيد محمود -٢٢

المجـلـة كوـنـات األساـسـية لناـشـئات الجمـبـاز اإليـقـاعي، الـتـوازن ـبـاألذن ومـسـتوى أداء بـعـض الم
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