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رأثري ثشَبيج رؼهًٍُ ثزمُُخ انشعىو ثالثُخ األثؼبد ػهٍ ثؼط سلشجبد 
 هى يف انكشح انؽبئشح نهزاليُز روٌ اإلػبلخ انغًؼُخانزؼ

 د/ كالء عبد ال تاح أحمد السيد                                                                  
 مدرس بقسـ المناىج كطرؽ التدريس 
 بكمية التربية الرياضية جامعة المنصكرة

 المقدمة كمشكمة البحث :
اية ذكم االىاقة كتعميمءـ العديد مػف ااهتمامػات كالتنظيمػات التربكيػة يفق  االهتماـ برى

وػػػػ  السػػػػنكات ا ايػػػػرة   مػػػػف اػػػػفؿ تػػػػكوير كاوػػػػة  لػػػػكاؿ الرىايػػػػة كالاػػػػدمات التعميميػػػػة كالوػػػػ ية 
كااجتماىيػػة كالمءنيػػة   بيىتبػػار  نءػػـ  وػػراد قػػادركف ىمػػ  العطػػاس كالعمػػؿ كاالنتػػاج   كبػػأنءـ إػػركة 

 ىميءا و  تقدـ المجتمم كرقير . بلرية يمكف ااىتماد
)  ف و ػػة الوػػـ كضػػعاؼ السػػمم يعػػدكف مػػف  كإػػر االىاقػػات َُِٔ( جميمػػة عمػػادكتػػرم 

إنتلػػاران لػػذا ت تػػاج هػػذا الق ػػة لاػػدمات تعميميػػة ماطػػط لءػػا بعنايػػة    يػػث يعػػان  المعػػاقكف سػػمعيان 
ف الكامػؿ   كهػذا يػلإر وقدانان و   اسة السمم بدرجات ماتمقة تبد  مف الضعؼ البسيط إل  الققػدا

بلػػكؿ مبالػػر ىمػػ  نمػػك التفميػػذ مػػف جميػػم الجكانػػب   كمػػا تػػرم  ف الت وػػيؿ الدراسػػ  لممعػػاقيف 
) سػػنكات ىػػف الت وػػيؿ الدراسػػ   قػػرانءـ العػػادييف ؛ ا مػػر الػػذم يجعػػؿ ّ-ِسػػمعيان يقػػؿ بن ػػك (

 ) ِ:  ّملكمة تعميمءـ  اية و  الوعكبة . ( 
عبد الرحمف ،) ََِْ( عادؿ عبد اهلل، )ََِٓ( رجاء شريؼ عكادكؿ مف  يتقؽك 
 ءذا الق ة  ل  كاالنقعال  ىم  الجانب النقستلإر السمعية االىاقة  ىم   ف) ََُِ( سميماف

 مم ا اريف روراد العادييف كتتضا ؿ ورص تقاىما وـ يبتعد ىف ا و ؛ معءـىم  ىفقاتءـ ك 
االلارة مف م دكدية التعامؿ مم  لااص  لغة ـتقرضر ىميء  كما  معءـتكاوؿ الاوتقارا لمغة 

وراد    بعينءـ ممف يجيدكف التعامؿ بءذا المغة كىدـ االندماج و  ال ياة ااجتماىية مم باق
وـ  كإر نزكىان لإلنس اب كالعزلة ىف يككف ا   كبالتال ـالمجتمم كاكتلاؼ البي ة مف  كلء

 )ُِ:ُُٓ) (ُٖٗ: َُ(  )ٔ:ٕٖ. (المجتمم 
) إل   ف االىاقة السمعية تلإر ىم  كإيران مف َُِْ( مطمب القريطيعبد الكيلير 

مظاهر النمك الجسم  كال رك  نظران لما تقرضر مف قيكد ىم  إكتلاؼ البي ة الم يطة   كيبدك 
ذلؾ كاض ان و  إيجاد وعكبات التآزر كالتنسيؽ ال رك  كما تبدك و  المل   ك الققز  ك التقاط 

لعدـ استقادتءـ مف تكجيءات اآلاريف   كما يف ظ التأار النسب  لمنمك  ا لياس الوغيرة ك يرها
مف ذكم السمم العادم    ال رك  كنقص المياقة البدنية   كتنقيذ المءاـ ال ركية بمعدؿ  بطأ



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

385 

كوعكبة انتظاـ ىممية التنقس بلكؿ طبيع    كالتعإر و  إودار ا وكات نتيجة رككد جءاز 
 ) ٕٔ: ُّم  ك ضعقر كمف إـ ىدـ استادامر . ( النطؽ كالكفـ لعدـ السم

هج االمنػػػ   ػػػد  هػػـػ عػػػديالرياضػػػية تربيػػػة البدنيػػػة ك المنءػػػاج  ف  )ََِٗ( ليمػػػي فرحػػػات تػػػرمك 
لػػػػدكرا القعػػػػاؿ وػػػػ  تنميػػػػة  ان  ساسػػػػي ان مإػػػػؿ م ػػػػكر يك  بمدراسػػػػءـ   سػػػػمعيان  التػػػػ  تػػػػدرس لممعػػػػاقيف ةالتعميميػػػػ

ال قػػاظ ىمػػ  الوػػ ة   سػػاهـ وػػي وءػػك لػػديءـ لتكاوػػؿكا توػػاؿكتنميػػة مءػػارات االكقػػدراتءـ سػػتعداداتءـ إ
نسػػ اب كالاػػكؼ مػػف مػػف اػػفؿ ت قيػػؽ الػػذات كىػػفج بعػػض السػػمككيات كاال النقسػػية لممعػػاؽ سػػمعيان 

 )َّّ:  ُٕ(.  مكاجءة اااريف
مػف ال ػكاس التػ  تمعػب   ف  اسة االبوارىم  ) ََِْ( Brain Arielبرايف إيريؿ  كيلكد

 دافت ال سػػػية% مػػػف المػػػ َٖتقػػػدـ لمرياضػػػييف مػػػا يقػػػدر بػػػػػ  وءػػػ اضػػػ  دكران هامػػػان وػػػ  النلػػػاط الري
ا نلطة الت  ت تاج إل  مستكل ىال  مف االدراؾ ال س    والقػدرة البوػرية تقػدـ لمرياضػ  بااوة ال

معمكمػػػات دقيقػػػة كسػػػريعة كتعتبػػػر الاطػػػكة ا كلػػػ  لمعمميػػػات المعمكماتيػػػة   ككممػػػا كانػػػت المعمكمػػػات  ك 
 ك  يػػر مكتممػػة  ك ملكلػػة بػػأم درجػػة وػػيف درجػػة ااسػػتجابة وػػ  هػػذا ال الػػة  البيانػػات  يػػر كاضػػ ة
 )ْٕ:  ِِ ( . تككف  قؿ مما هك متكقم

) ف  اسة البور ه  العضػك ال سػ  الاػاص بالرليػة كبت ديػد ََِِكيضيؼ زك   سف (
لطػػا رة مسػػاوات المر يػػات  ككجػػكد العينػػيف معػػان يزيػػد مػػف  وػػؽ الرليػػة  ك هميػػة هػػذا ال اسػػة وػػ  الكػػرة ا

يمكف تقسيمءا ال  قسميف ا كؿ ااص بالتعميـ كالإان  ااص بالفىب نقسر  يث يمعػب البوػر دكران 
هامػػا ن وػػ   داس المءػػارات ا ساسػػية  وعػػف طريقءػػا يسػػتطيم الفىػػب  ف يعػػرؼ مكانػػر بالنسػػبة لممنػػاوس  

مكنػػػػر مػػػػف  تاػػػػاذ كت ديػػػػد ال ركػػػػات التػػػػ  يسػػػػتطيم  دا ءػػػػا  كمػػػػا  ف ادراؾ ت ركػػػػات القريػػػػؽ المنػػػػاوس ت
 )َِٕ  ِٗٔ: ٓالمكاقؼ المناسبة لذلؾ . (

المءػػارات ا ساسػػية وػػ  الكػػرة الطػػا رة  ) إلػػ   فََِٗكوػػ  هػػذا الوػػدد تلػػير ليمػػ  ور ػػات (
التنقيػػػذ المءػػارات مػػػف بدرجػػػة كبيػػرة ىمػػػ  الكإيػػر مػػػف القػػػدرات البوػػرية نظػػػرا لطبيعػػة كمتطمبػػػات تعتمػػد 

كيز ككقػاسة لمتابعػة طيػػراف الكػرة كتكقيػت مفمسػتءا كاتجػاا كقػكة كالت  تتطمب دقة كتر   الدقيؽ كالسريم 
التكاوػؽ كالتنسػيؽ بػيف العػيف كاليػد كرليػة الكػرة بدقػة مػف باليػد  ك اليػديف   ك ارتدادها  ت  ل ظة ضربءا 

 التػػ مػػػف المتػػػطمبات ا سػػػاسية  ال ركػػ المسػػاوة النسػػبية المطمكبػػة  إنػػاس ا داس  ف ك   الإبػػات كال ركػػة 
   )     َّّ:  ُٕ(.  المءارات ا ساسية و  الكرة الطا رةم تنميتءا لت سيف مستك يجب 

لذا كجب االهتماـ بتكوير القرص المناسبة لمتمميذ المعػاؽ سػمعيان لممارسػة ا نلػطة الرياضػية  
المدرسػية كتعمػـػ المءػػارات ا ساسػية وػػ  الكػػرة الطػا رة مػػف اػػفؿ اسػتاداـ المسػػت دإات التكنكلكجيػػة وػػ  

؛  وػػ  المجػػاؿ التعميمػػ  البػػرامج إفإيػػة ا بعػػادكمػػف بػػيف المسػػت دإات التكنكلكجيػػة ال ديإػػة تػػدريس   ال
دراؾ الم تفميػػذبمإابػػة تكنكلكجيػػا متطػػكرة تسػػاىد ال دتعػػالتػػ  ك  بطػػرؽ ماتمقػػة   تػػكم العممػػ ىمػػ  وءػـػ كاه
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كتساب الابرات بلكؿ وكرم   وػ مػيـ بػالكمبيكتر الػذم نمػط جديػد مػف  نمػاط التع البرامج إفإيػة ا بعػادكاه
 يث يعتمد توميـ البرامج إفإية ا بعػاد بلػكؿ  ساسػ     تفميذلدم ال رليةيضيؼ مدم كاسم مف ال

ىم   اسة البور   كما تعتمد ىمػ  تقاىػؿ  كإػر مػف  اسػة مػف  ػكاس التمميػذ وػ  الملػاركة النلػطة 
تعميميػة ال بي ػةتقػاىفن مػم الكإػر لر ىف طريؽ الكمبيكتر   مما يجعؿ اسػتادامءا وػ  المجػاؿ التعميمػ   

تمػػؾ  وػ  م الػذم يلػػعر بػربوػر الال سػ  ك كيتػية لػر اللػػعكر باالسػتغراؽ باالضػاوة إلػػ  االدراؾ لمتمميػذ 
 .   البرامج إفإية ا بعاد 

بوػقة ااوػة المقػرر كباالطفع ىم  منءاج التربية الرياضية بوػقة ىامػة كمنءػاج الكػرة الطػا رة 
ا سػػكياس  ميػذىمػػ  التف لمنءػػاج المقػرر نػػر نقػس االبا إػة  تكجػػدوقػد  ؼ السػػممالوػـػ كضػعا فميػذىمػ  الت

 . التفميذ ضعاؼ السممويما ىدا استاداـ االلارات اليدكية كاللقءية مم     لتمؾ المر مة
تءـ تنميػبءذا الق ة تراىػ  ميػكلءـ كا تياجػاتءـ كتسػاىد وػ  نظران لعدـ كجكد برامج تعميمية ااوة ك 
 نػكاتج الػتعمـ لػديءـ  سػمبان ىمػ  ذلػؾ يػلإر  مما يلإر ىم  داوعيءـ ن ك التعمـ كبالتال انب   جك مف جميم ال

ربيػة الت ءػاجمػف ىناوػر من ساسػيان   ىنوػران المدرسية الءامة ك نلطة الرياضية ا  ك ف لعبة الكرة الطا رة مف
كتنميػػة كقػػدراتءـ  اسػػتعداداتءـنميػػة لػػدكرها القعػػاؿ وػػ  ت كنظػػران  ؛ سػػمعيان  يفلمعػػاقلمتفميػػذ ا البدنيػػة كالرياضػػية

الرياضػػات الجماىيػػة     يػػث  نءػػا تعػػد   ػػد وػػ  التعامػػؿ مػػم اآلاػػريف لػػديءـ كالتكاوػػؿ توػػاؿمءػػارات اال
سػاهـ ي ممػاتكسب ممارسيءا الإقة بػالنقس  إناس ممارستءا ك التناوسية الت  يتكاور ويءا ىامؿ ا مف كالسفمة 

 . التعميمية ت قيؽ  وضؿ النتا ج  و
قػػد تسػػاىد هػػذا الق ػػة وػػ  تنميػػة لاوػػياتءـ العمػػؿ ىمػػ  إيجػػاد كسػػيمة تعميميػػة  لػػذلؾ ارتػػات البا إػػة

قا مػػة ادمػػة العمميػػة التعميميػػة لباسػػتاداـ مسػػت دإات تكنكلكجيػػة جديػػدة  كتزيػػد مػػف إنػػدماجءـ مػػم ا اػػريف
تػػ  يككنػػكا قػػادركف ىمػػ  المإيػػرات البوػػرية التػػ  قػػد تسػػءـ وػػ  تنميػػة مءػػارات التقكيػػر البوػػرم لءػػذا الق ػػة  

ىمػػ  وءػـػ المغػػة البوػػرية كالرسػػا ؿ البوػػرية التػػ  تسػػاىدا ىمػػ  الػػتعمـ بلػػكؿ جيػػد كاالنػػدماج وػػ  المجتمػػم 
التقميديػػة المتبعػػة التعميميػػة الطػػرؽ ك  البػػرامج متغمػػب ىمػػ لم اكلػػة كالػػذم يعػػيش ويػػر   كوػػ  نقػػس الكقػػت 

المقظػ  كااللقػاس كالتػدريب ىمػ  كيقيػة إىػادة كت كيؿ المغػة المقظيػة إلػ  لغػة بوػرية بعيػدة ىػف السػرد  معءـ
كااىتماد ىم  المإير البورم    يث  ف البرامج التعميمية إفإية ا بعػاد تمكػف ويا ة الم تكم التعميم  

يػػلدم إلػػ  سػػءكلة قػػد التمميػػذ مػػف رليػػة المءػػارة مػػف  بعػػاد كزكايػػا ماتمقػػة لتعطػػ  اال سػػاس بال ركػػة ممػػا 
التغذيػة الراجعػػة  ر مػػفتقدمػ بمػا ان لمءػػارات الكػرة الطػا رة ؛ كمػػا  ف تمػؾ البػػرامجإكتسػاب التمميػذ المعػػاؽ سػمعي

إارة كجذب انتباا تقػكؽ تػأإير الكسػا ؿ التعميميػة  تضيؼ ال يكية كالجاذبية ىم  البرنامج التعميم كالتعزيز  كاه
هـ ك وكػػػػارهـ اآلاػػػػرم   كتسػػػػءـ وػػػػ  م اكػػػػاة المكاقػػػػؼ الملػػػػابءة لبي ػػػػة الػػػػتعمـ كبالتػػػػال  يػػػػتـ تنميػػػػة ملػػػػاىر 

لتراكءـ مم  قرانءـ و  معظـ المكاقؼ ال ياتية  نطبلقان مما سبؽ  كاه ساسءـ بذاتءـ كاه يمانػا ب ػؽ هػذا  كا  كاه
الق ػػة وػػ  ممارسػػة ا نلػػطة الرياضػػية كااوػػة رياضػػة الكػػرة الطػػا رة كذلػػؾ لمػػا لءػػا مػػف وكا ػػد ىديػػدة تعػػكد 
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بم اكلػة التعػرؼ  التعميمية هذا مػا دىػا البا إػةية مممف الع الكوكؿ لمءدؼ المنلكدبالقا دة ىميءـ كمف إـ 
تػػػأإير برنػػػامج تعميمػػػ  بتقنيػػػة الرسػػػـك إفإيػػػة ا بعػػػاد ىمػػػ  بعػػػض مارجػػػات الػػػتعمـ وػػػ  الكػػػرة الطػػػا رة  ىمػػػ 

  . لمتفميذ ذكم االىاقة السمعية
 ىدؼ البحث : 

ىم  يم  بتقنية الرسكـ إفإية ا بعاد برنامج تعم تأإيرالتعرؼ ىم    إليءدؼ الب ث 
 :  لؾ مف افؿكذ ذكم االىاقة السمعيةمتفميذ لو  الكرة الطا رة  بعض مارجات التعمـ

البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح بتقنيػػة الرسػػكـ إفإيػػة ا بعػػاد ىمػػ  مسػػتكم  ىمػػ  تػػأإيرالتعػػرؼ  -ُ
لكػرة التمريػر مػف  ىمػ  ل مػاـ ) وػ  ا -االرساؿ مف  ىمػ  مكاجػر لمءارت  (ا داس المءارم 

 .  متفميذ ذكم االىاقة السمعية ل ةالطا ر 
متفميػػػذ ذكم االىاقػػػة السػػػمعية وػػػ  البرنػػػامج لالتعػػػرؼ ىمػػػ  اآلراس كاالنطباىػػػات الكجدانيػػػة  -ِ

ة قيػػد لكػػرة الطػػا ر التعميمػػ  المقتػػرح بتقنيػػة الرسػػكـ إفإيػػة ا بعػػاد كالمتبػػم وػػ  تعمػػـ مءػػارات ا
 . الب ث 

 فركض البحث:
قياسػيف القبمػ  كالبعػدم لتفميػذ المجمكىػة التجريبيػة تكجد وركؽ ذات دالػة إ وػا ية بػيف ال -ُ

 .  كلوالة القياس البعدم ة قيد الب ثلكرة الطا ر مستكم ا داس المءارم لمءارات ا و 
راس كاالنطباىات الكجدانيػة وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف القياسيف القبم  كالبعدم لآلتكجد  -ّ

تعميمػػ  المقتػػرح بتقنيػػة الرسػػكـ إفإيػػة ا بعػػاد لتفميػػذ المجمكىػػة التجريبيػػة ن ػػك البرنػػامج ال
 . ة قيد الب ث كلوالة القياس البعدم لكرة الطا ر كالمتبم و  تعمـ مءارات ا

 مصطمحات البحث:
 Instructional Programالبرنامج التعميمي:  

ا هػػػك مجمكىػػػة مػػػف المػػػكاد التعميميػػػة التػػػ  قػػػد تكػػػكف منػػػاهج دراسػػػية كقػػػد تكػػػكف مجمكىػػػة 
قػػراسات ت ػػدد لمطػػفب   كهػػ  وػػ  ذات الكقػػت قػػد تكػػكف مػػم كسػػا ؿ تعميميػػة  ك  نلػػطة كتابػػات  ك 
 )  ُْ:  ِمتنكىة .( 

 D 3:           ثالث    أل     
نلاس  ا نلاس المسقط الجانب    كاه إنتاج ىنور مت رؾ مف افؿ إنلاس المسقط الر س  كاه

وميـ إفإية ا بعاد وينر يتـ دمجءا المسقط ا وق    كبيدااؿ هذا المساقط الإفإية لبرامج الت
كالكوكؿ إل  لكؿ  ساس  لمعنور   كىند إكتماؿ هذا النمكذج يوبة باالمكاف إضاوة تأإير 
االضاسة كالظفؿ ىم  هذا العرض   كيف ظ  ف تأإير الضكس كالظؿ ىند  ركة العنور ويعط  

 )ُُٗ: َِ(                 . مزيجان مف الكاقعية كال ركة
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 Hearning Impairment عاقة السمعية :اإل
تعن  كجكد ملكفت ت كؿ دكف  ف يقـك الجءاز السػمع  ىنػد القػرد بكظا قػر بالكامػؿ  ك تقمػؿ  ا      

مػػػف قػػػدرة القػػػرد ىمػػػ  سػػػماع ا وػػػكات الماتمقػػػة   كتتػػػراكح االىاقػػػة السػػػمعية وػػػ  لػػػدتءا مػػػف الػػػدرجات 
الدرجات اللديدة جدان كالتػ  ينػتج ىنءػا الوػمـ  البسيطة كالمتكسطة الت  ينتج ىنءا ضعؼ سمع  إل 

 )ّٕٓ : ُٖ( ا .
 -:مرجعيةالدراسات ال

توميـ بي ة اوتراضية قا مة ىم  الرسكـ إفإية "  بعنكاف ـ)َُِٖ( عبد ربود دعاء محم دراسة -
ت ديد ا كتءدؼ الدراسة إل   ا بعاد لتنمية مءارات الرسـ الكءرب  لدم طفب المدارس الوناىية

استاداـ بي ة اوتراضية قا مة ىم  الرسكـ إفإية ا بعاد لتنمية الجكانب المعروية كا دا ية  إر 
لبر كاستادمت البا إة المنءج    الااوة بمءارات الرسـ الكءرب  لدم طفب المدارس الوناىية

بيدارة  المدارس الوناىية لعبة الكءرباسىم  طفب القرقة الإانية مف عينة ال  كالتممت التجريب  
البي ة ااوتراضية إفإية ا بعاد الت  تـ توميمءا  ف  ككانت  هـ نتا ج الدراسة  بمقاس التعميمية 

تنمية الجكانب المعروية كا دا ية الااوة بمءارات الرسـ الكءرب  لدم تأإيران ايجابيان ىم    إرت
 )ْ( .طفب المدارس الوناىية 

تأإير برنامج تعميم  بورل ىم  بعض المءارات " كافبعن ـ)َُِٕ(  حمد السعيدأعزة  دراسة -
ا كتءدؼ الدراسة إل  معروة  الكرة الطا رة كا مف النقس  لذكم االىاقة السمعية  و ةساسيا 

  ةالسمعي ةىاقلذكل اال الكرة الطا رة  و ةساسيالبورل ىم  المءارات ا   تأإير البرنامج التعميم
ث ىم  ىينة الب الكا دة   كالتممت  تجريبيةال المجمكىةب  ذك دمت البا إة المنءج التجريكاستا
بمدرسة التربية القكرية لضعاؼ السمم   ككانت  هـ نتا ج الب ث  الوؼ ا كؿ االىدادم تمميذات

 ف برنامج التدريبات البورية المقترح  إر تأإيران ايجابيان ىم  تعمـ بعض المءارات ا ساسية 
 )ُْ( . تمميذات ذكل االىاقة السمعيةلم لرياضة الكرا الطا رة

وعالية تكنكلكجيا الكاقم "  بعنكاف ـ)ََِٔ( دراسة عمي أحمد سيد ، محمد رياض أحمد -
ااوتراض  و  ت سيف التقكير ااستقرا   كبعض القدرات المكانية لدم التفميذ ذكم االىاقة 

كجيا الكاقم  االوتراض  المدار كتءدؼ إل  بياف وعالية استاداـ تكنكل "، السمعية بمدينة  سيكط
دراؾ العمؽ لدم ىينة مف التفميذ  بالكمبيكتر و  ت سيف التقكير االستقرا   كالتوكر البورم كاه

كقد استادـ البا إاف المنءج التجريب   كالتممت ىينة الب ث ىم  ، مف ذكم االىاقة السمعية
 ج وعالية التكنكلكجيا الكاىدة لمكاقم ) تمميذا مف مدرسة ا مؿ لموـ بنيف   كقد  سقرت النتأَ(

 )ُٓ(ااوتراض  و  ت سيف قدرات المعاقيف سمعيا . 

 ث : ػراءات البحػػإج



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

389 

 منيج البحث :
التجريبػ  نظػران لمف متػر لطبيعػة الب ػث   كقػد  سػتعانت بالتوػميـ  ة المػنءجالبا إ تستادما

 . مية البعديةالقياسات القب استاداـبكا دة   تجريبية التجريب  ذك مجمكىة
 عينة البحث:مجتمع ك 

لوـػ  مػؿة ا تـ إاتيار مجتمم الب ث بالطريقة العمدية مف تفميذ الوؼ الإان  االىدادم بمدرسػ       
) ْٔـ كالبػػالي ىػػددهـ (َُِٗ/َُِٖم اوظػػة الدقءميػػة لمعػػاـ الدراسػػ  مدينػػة المنوػػكرة بكضػػعاؼ السػػمم 
) كهذا مف كاقػم سػجفت المدرسػة   DBديسبؿ  َٕ – ْٓمف ( ـتتراكح درجة السمم لديء تمميذان   كالفت 

) تفميػذ درجػػة ٓالجػػراس الدراسػة ااسػتطفىية   كمػا تػـػ اسػتبعاد ( ـمػنء ميػذ) تمُٔكقػد كتـػ اسػتبعاد ىػػدد (
وػػب ت ىينػػة  ذلؾ ديسػػبؿ) كهػػذا يتبػػم و ػػة الققػػداف السػػمع  ال ػػاد  ك العميػػؽ   كبػػ ُٗالسػػمم لػػديءف وػػكؽ (
 ) يكضة تكزيم  وراد ىينة الب ث.                                       ُ) تمميذان كجدكؿ (ِٓالب ث ا ساسية (

 تكزيع أفراد عينة البحث (0جدكؿ )

 مجتمع البحث
 المستبعديف 

 العينة االساسية
 ديسبؿ  90تبلميذ درجة السمع لدييف فكؽ  العينة اإلستطبلعية

26 06 1 71 

 بحث األساسية :أفراد عينة ال اعتدالية
 –الطػكؿ  -السػف متغيػرات (وػ  ضػكس ال  وػراد ىينػة الب ػثبيجراس إىتدالية  ةالبا إ تقام 

كالمءاريػػػة لممءػػػارات ا ساسػػػية وػػػ  الكػػػػرة  المتغيػػػرات البدنيػػػػةكمعػػػدات النمػػػك  ك  الػػػذكاس) –الػػػكزف 
كمػػا هػػػك  ـ َُِٗ/ِ/ُُ -َُالمكاوػػؽ  ا  ػػد كااإنػػيفالطػػا رة قيػػد الب ػػث وػػ  القتػػرة مػػف يػػكم  

 .) ِكؿ رقـ (امكضػة بالجد
 25إ                       ث                               =  (2     )

 
  

                          س     غ    
        
         

             ء

1- 

سيػة
سا
األ

 

         14 251 14 111 1 521 1 1.5 

2-          151 ..3 151 141 1 621 1 141 

 300 1- 321 1 521 51 331 51        ز  -3

 161 1 531 2 111 42 361 42           ء -4

1- 

ػػػػة
دنيػ
ػػػػػػػػ
البػ

 

 611 2 116 1 111 2 .14 2 ثانية        ال                        

 541 1- 312 1 511 1 4.. 1 سـ    ث       ض      ث    -2

 402 1- 633 1 511 11 204 11 متر أل                      -3

 011 1 516 1 111 2 161 2 ثانية  .1       -4

 466 1- 213 4 111 11 11. .              ث       ع -5

 462 1 504 1 111 1 254 1 ثانية " 1 – 3 – 6 – 3 – 1       "  -6

 612 1- 462 2 111 .1 6.1 16 عدد   ـ              ـ            ئ  -0

 531 1 5.3 1 111 11 561 11                             ئ            -.
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1- 

رية
ميا
ال

 

     Aapher              إل 
     ه 

 514 1 1.0 1 111 5 161 5 درجة

 
 556 1 332 1 111 5 241 5 عدد         ئ                 

2- 

1-               46 263 45 111 3 265 1 263 

) إىتدالية  وراد ىينة الب ث و  المتغيرات ا ساسية كالبدنية كالمءارية ِيكضة جدكؿ (
) مما يلير إل  إىتدالية  وراد ّ-:  ّقيد الب ث  يث ان ورت قيمة معامؿ االتكاس بيف (+ 

    ىينة الب ث و  تمؾ المتغيرات 

  : كسائؿ كأدكات جمع البيانات

 ستمارات استطبلع آراء الخبراء:ا -0
مككنػػات المياقػػة البدنيػػة الااوػػة بمءػػارات الكػػرة الطػػا رة قيػػد الب ػػث كاالاتبػػارات المناسػػبة لءػػا.  -

 )ّمروؽ (

 ) ٓالكرة الطا رة لممءارات قيد الب ث . مروؽ (  نسب االاتبارات المءارية و  -

الكػػرة الطػػا رة قيػػد الب ػػث . مروػػؽ   نسػػب الاطػػكات التعميميػػة لبنػػاس البرنػػامج التعميمػػ  لمءػػارات -
)ٕ ( 

 األدكات كاألجيزة المستخدمة قيد البحث : -7
 البحث: األدكات المستخدمة في - أ
 ىفمات اوقة. -كرات سمة.       - كرات طا رة.    -.     ممعب كرة طا رة -

         مسطرة مدرجة -ساىات إيقاؼ      -
 األجيزة المستخدمة قيد البحث: -ب

 كاميرا ديجتاؿ -لقياس الطكؿ ابالسنتيميترا.    جءاز الريستاميتر -

 -   ميػػػػػزاف طبػػػػػ  لقيػػػػػاس الػػػػػكزف ابػػػػػالكيمكجراـ. -
 

  :اإلختبارات المستخدمة قيد البحث -3

  . ختبار قياس السمع لمتبلميذ مف سجبلت المدرسةإ - أ

 :اختبار القدرات العقمية )الذكاء(  - ب
ااتبػػػػار ذكػػػػاس  يػػػػر كهػػػػك  الػػػػذكاء المصػػػػكراتبػػػػار اكتطبيػػػػؽ  يسػػػػتاداـب ةالبا إػػػػ تقامػػػػ

 )ِمروؽ ( ) .ـُٕٖٗ) أحمد ذكى صالحلقياس القدرات العقمية مف إىداد لقظ  
  : اإلختبارات البدنية -جػ

تتناسػػب مػػم المر مػػػة  كالتػػ   رةالكرة الطػػاالااوػػػة بػػالبدنيػػة  مككنػػات المياقػػة  هػػـت ديػػد تػػـ 
                                         )ّمروؽ (آراس الابراس  ستطفعا استمارةافؿ ءا مف تقيس  الت البدنية االاتبارات ك وضؿالسنية 
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التػػػػػ   وػػػػػمت ىمػػػػػ  نسػػػػػبة ك تقيسػػػػػءا   التػػػػػ االاتبػػػػػارات البدنيػػػػػة ة بياتيػػػػػارالبا إػػػػػ ترتضػػػػػاكقػػػػػد 
 ) ْتطفع آراس الابراس . مروؽ (بناس ىم  إس % وأكإرَٖ
 :                                                               الميارية االختبارات -د 

و  الكرة  ا ساسية مستكل المءارات تقيس  التك  المءارية االاتبارات  وضؿت ديد تـ 
آراس  ستطفعا استمارةؿ افمف  قيد الب ث تتناسب مم المر مة السنيةك  الطا رة قيد الب ث

   . )ٓمروؽ (الابراس 
قيد الب ث ا ساسية و  الكرة الطا رة مءارات مل المءارية االاتبارات ة بياتيارالبا إ ترتضاكقد 
 )ٔبناس ىم  استطفع آراس الابراس . مروؽ (% وأكإر َٖ ومت ىم  نسبة  الت 
  :التجربة االستطبلعية األكلى 

يػػـك الإفإػػاس المكاوػػؽ  وػػ  القتػػرة مػػف التجربػػة ااسػػتطفىية ا كلػػ جراس قامػػت البا إػػة بػػي 
نقػػػػس  فمػػػػ ) تفميػػػػذُٔىمػػػػ  ( ـ َُِٗ/ ِ/ ُٗ يػػػػكـ الإفإػػػػاس المكاوػػػػؽ إلػػػػ ـ  َُِٗ/ ِ/ُِ

كذلػػػؾ اليجػػػاد المعػػػامفت العمميػػػة (الوػػػدؽ  مجتمػػػم الب ػػػث كمػػػف اػػػارج ىينػػػة الب ػػػث ا ساسػػػية 
 الإبات) لكؿ مف: 

 ة بالمءارات ا ساسية الكرة الطا رة قيد الب ث .ات البدنية الااواتبار اا -

 ات المءارية لممءارات ا ساسية الكرة الطا رة قيد الب ث .اتبار اا -
 :كالميارية المعامبلت العممية لبلختبارات البدنية 

 :كالميارية  صدؽ االختبارات البدنية 
لمقارنة الطروية كذلؾ معامؿ الودؽ لفاتبارات البدنية كالمءارية باستاداـ ا تـ إيجاد

) ُٔب ساب متكسطات القركؽ بيف الربيم ا ىم  كالربيم ا دن  لدرجات التفميذ البالي ىددهـ (
يجاد مستكل الدالة اال وا ية  كجدكؿ ( ) يكضة ودؽ ّتمميذ مف اارج العينة ا ساسية كاه

 اااتبارات البدنية كالمءارية 
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  ْ= ِ=فُف عمى كالربيع األدنى في االختبارات البدنية كالمياريةداللة ال ركؽ بيف الربيع األ (3جدكؿ )

           س     غ      

         أل            أل   
مانكيتنى    

U 
      
      

    ع 
      

            
    ع 
      

0 

ػػػػة
دنيػ
ػػػػػػػػ
البػ

 

        ال              
          

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 ثانية

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 سـ    ث       ض      ث    7

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 متر أل                      3

 111 1 111 26 511 6 111 11 511 2 ثانية  .1       2

 ث       ع 1
     
        

6 511 26 111 2 511 11 111 1 111 

6 
 "       1 – 3 – 6 – 3 – 1 

" 
 111 1 111 26 511 6 111 11 511 2 ثانية

2 
  ـ              ـ        

     ئ 
 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 عدد

2 
                       ئ   

          
 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 درجة

0 

رية
ميا
ال

 

     Aapher    إل      
          ه 

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 درجة

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 عدد         ئ                  7

                                                                                          11 2=  15 1                 ى  Uق     
الربيم  - ىمكجكد وركؽ دالة ا وا يان بيف متكسط القياسيف لممجمكىتيف (الربيم ا ) ّدكؿ (يكضة ج

ىند مستكل معنكية  ) الم سكبة  قؿ مف قيمتءا الجدكلية(مانكيتن U)  يث جاست جميم قيـ  دنا 
 ََ.ِكالت  بمغت  َٓ.َ
 :البدنية كالميارية ثبات االختبارات   

بقارؽ زمن  بيف  Test – Retestبار إـ إىادة تطبيقر قامت البا إة بتطبيؽ ااات
ـ إل  يـك َُِٗ/ِ/ُِ)  ياـ كذلؾ و  القترة مف يكـ الإفإاس المكاوؽ ٕالتطبيؽ ا كؿ كالإان  (

كقكامءا  العينة ااستطفىية المس كبة مف مجتمم الب ث ىم ـ َُِٗ/ِ/ُٗالإفإاس المكاوؽ 
) ْكجدكؿ ( قس التكقيت كبنقس اللركط و  القياسيف) تمميذ   ك جرىت اااتبارات و  نُٔ(

 يكضة إبات اااتبارات البدنية كالمءارية . 
 ُٔف = معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني لبلختبارات البدنية كالميارية         (2جدكؿ )

           س     غ      
   ث         ق   أل        ق 

                           ر

0 

ػػػػة
دنيػ
ػػػػػػػػ
البػ

 

        ال              
          

 112 1 125 1 635 2 116 1 665 2 ثانية

 21. 1 351 1 25. 1 326 1 45. 1 سـ    ث       ض      ث    7

 12. 1 525 1 114 11 633 1 121 11 متر أل                      3

يةثان  .1       2  2 145 1 516 2 .45 1 415 1 ..4 

 56. 1 361 4 151 . 213 4 415 .              ث       ع 1
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 .6. 1 532 1 142 1 511 1 251 1 ثانية 1 – 3 – 6 – 3 – 1         6

2 
  ـ              ـ        

     ئ 
 45. 1 363 2 521 16 462 2 361 16 عدد

2 
ئ                         

          
 104 1 263 1 351 11 5.3 1 261 11 درجة

0 

رية
ميا
ال

 

     Aapher         إل 
          ه 

 115 1 100 1 125 5 1.0 1 152 5 درجة

 15. 1 363 1 141 5 332 1 163 5 عدد         ئ                  7

                                                                       426 1=         15 1ق                    

) إبات اااتبارات البدنية كالمءارية قيد الب ث  يػث كانػت قيمػة ر الم سػكبة  ىمػ  مػف ْيكضة جدكؿ (
بيف التطبيؽ ا كؿ كالتطبيؽ الإػان  ممػا يلػير إلػ  إبػات تمػؾ  َٓ.َىند مستكل معنكية  ةقيمتءا الجد كلي
        اااتبارات. 

 المقاييس المستخدمة قيد البحث : -2

راء كاإلنطباعػػات الكجدانيػػة لمتبلميػػذ ذكم اإلعاقػػة السػػمعية نحػػك البرنػػامج التعميمػػي مقيػػاس اآل
 (9المقترح بتقنية الرسـك ثبلثية األبعاد المتبع كالمصمـ مف قبؿ الباحثة : مرفؽ )

 : قامت البا إة ببناس هذا المقياس اىتمادا ىم  الاطكات التالية 
 ىدؼ المقياس : -ُ

لمتفميذ ذكم االىاقة يءدؼ هذا المقياس إل  التعرؼ ىم  اآلراس كاالنطباىات الكجدانية 
مءارات الكرة ـ ين ك البرنامج التعميم  المقترح بتقنية الرسـك إفإية ا بعاد المتبم و  تعمالسمعية 
 الطا رة .
  تحديد نكع المقياس: -ِ

رت إنا   القطبيف ا ؛  يث يقدـ ويػر مجمكىػة مػف مقياس ليك طريقة ا ةالبا إاتبعت 
نطباىػػػاتءـ لمتفميػػػذ ذكم االىاقػػػة السػػػمعية تكضػػػة العبػػػارات البرنػػػامج التعميمػػػ  ن ػػػك  آرا ءػػػـ كاه

مءارات الكرة الطػا رة   كقػد تػـ بنػاس هػذا ـ يتعم المقترح بتقنية الرسكـ إفإية ا بعاد كالمتبم و 
ابية ىم  يميف المقياس كاالسػتجابات السػمبية لػنقس االيجستجابات المقياس ب يث يتضمف اال

  ُ  ِ  ّ(ككه العبارة ىم  يسار المقياس  كيتكسط االستجابات ميزاف التقدير إنا   القطبيف
 ) .ّ-  ِ-  ُ-وقر  

 : مقياس م ردات الكتحديد صياغة  -ّ
ؾ كذلػ   )ٖمروػؽ ( ) مقػردةَّكقػد بمػي ىػددها ( المقيػاسبوػيا ة مقػردات  ةالبا إ تقام

إلػ  ال وػكؿ ىمػ   متػلدلقػردات بسػيطة كمقءكمػة كم ػددة  ف تككف الم تكقد راى بوكرة مبد ية
 بيانات دقيقة.

 :لممقياس ختيار الم ردات الصالحة ا -2
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الرياضػػ  مجػاؿ ىمػػـ الػنقس  ابػراس وػػ  )ٓ( ىمػ  مقيػػاسبعػػرض مقػردات ال ةالبا إػ تقامػ
 (  تعػػديفت الفزمػػة  يػػث كاوقػػكا ىمػػ كلعمػػؿ ال مارةيػػار المقػػردات الوػػال ة لفسػػتاات) ُمروػػؽ (

 . )ِِ  ُٓ  َُ   ٖ   ٔ   ِ  كتـ  ذؼ المقردات التالية (مقردة كفىلر ك  ة ربع) ِْ
 :  مقياسالصكرة النيائية لم -ٓ

 ف تكػػػكف ىمػػػ     وػػػكرتءا النءا يػػػة  وػػػتػػػـ كضػػػم المقػػػردات بعػػػد العػػػرض ىمػػػ  الابػػػراس 
ت السمبية لنقس العبارة ىمػ  يسػار المقيػاس  االيجابية ىم  يميف المقياس كاالستجاباااستجابات 

-  وػقر  ُ  ِ  ّ( ك:كهػ كيتكسط ااستجابات االيجابية كالسمبية ميػزاف التقػدير إنػا   القطبػيف
 )ٗمروؽ ( مقياس .ن ك ىبارات ال الر ميبداس ب تمميذقـك كؿ يك  )ّ-  ِ-  ُ

 الثانية : التجربة االستطبلعية 
) تمميػػذ مػػف مجتمػػم الب ػػث ُٔسػػتطفىية الإانيػػة ىمػػ  (قامػػت البا إػػة بػػيجراس التجربػػة اا

   2111/ 13/2      وق     و ء و    ألاارج ىينة الب ث ا ساسية  كذلؾ و  القتػرة مػف ول  

اسػػتمارة اآلراس  مػػدل كضػػكح مقػػرداتلتجربػػة كذلػػؾ    2111/ 2/ .1       ووق ث وو  إ وو   وو     
ت ديد ودؽ ك ذلؾ ااتبار درجة كاقعية المقردات لءا كك التمميذكمدل وءـ  كاانطباىات الكجدانية

 . مارةكإبات ااست
 :مقياسالمعامبلت العممية لم

 كضكح العبارات:  -
 كوءمءا.مقياس ال و العبارات المستادمة  ىم  كضكح طالباتدلت إجابات ال

 : مقياسصدؽ ال -
 :باستاداـ ىدة طرؽ اليجاد الودؽ كه   ةالبا إ تقام

 :كميفصدؽ المح -  
لمتعػرؼ ىمػ  وػدؽ  ىمػـ الػنقس الرياضػ  مجػاؿ وػ ابػراس ) ٓ(ىمػ   مقياسالتـ ىرض 

% ىمػ  الم تػكل ََُويما كضم مف  جمر  كقد  لارت النتا ج إل  اتقاؽ الابراس بنسبة  لمقياسا
ىبػػارة مروػػؽ  ركفىلػػ  ربعػػة) ِْمقػػردات ك وػػبة المقيػػاس يتضػػمف ( سػػت) ٔ يػػث تػػـ اسػػتبعاد (

)ٗ (. 
 الخبراء حكؿ عبارات المقياس الكجداني نسبة االت اؽ بيف (1جدكؿ )

 القبكؿ نسبة ااتقاؽ ابراسىدد ال العبارات

 قبكؿ 81% 4 ُ

 روض 41% 2 ِ

 قبكؿ 111% 5 ّ
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 قبكؿ 81% 4 ْ

 قبكؿ 111% 5 ٓ

 روض 61% 3 ٔ

 قبكؿ 81% 4 ٕ

 روض 61% 3 ٖ

 قبكؿ 81% 4 ٗ

 روض 41% 2 َُ

 قبكؿ 111% 5 ُُ

 قبكؿ 81% 4 ُِ

 قبكؿ 111% 5 ُّ

 قبكؿ 111% 5 ُْ

 روض 61% 3 ُٓ

 قبكؿ 111% 5 ُٔ

 قبكؿ 111% 5 ُٕ

 قبكؿ 111% 5 ُٖ

 قبكؿ 111% 5 ُٗ

 قبكؿ 111% 5 َِ

 قبكؿ 111% 5 ُِ

 روض 41% 2 ِِ

 قبكؿ 81% 4 ِّ

 قبكؿ 111% 5 ِْ

 قبكؿ 81% 4 ِٓ

 قبكؿ 111% 5 ِٔ

 قبكؿ 111% 5 ِٕ

 قبكؿ 81% 4 ِٖ

 قبكؿ 81% 4 ِٗ

 قبكؿ 111% 5 َّ

) نسبة ااتقاؽ بيف الابراس  كؿ ىبارات المقياس الكجدان  كما يكضة  يضا ٓيكضة جدكؿ (
% وأكإر كالعبارات المروكضة كالت  كانت َٖالعبارات المقبكلة كالت  كانت نسبة ااتقاؽ ويءا 

 %.َٖنسبة اتقاؽ الابراس ىميءا اقؿ مف 
 صدؽ المقارنة الطرفية : - ب

المقارنػة الطرويػة لممقيػاس الكجػدان  ىػف طريػؽ  سػاب قيمػة متكسػطات  تـ  ساب ودؽ
) تمميذان مػف مجتمػم ُٔالقركؽ بيف الربيم ا ىم  كالربيم ا دن  لدرجات التفميذ كالبالي ىددهـ (

يجػاد مسػتكل الدالػة اال وػا ية كجػدكؿ ( الب ث كمف ) يكضػة ٔاارج ىينة الب ػث ا ساسػية  كاه
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 ذلؾ .
                            2=7=ف0ف سط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمربيع األعمى كالربيع األدنى كقيمة )ت( لممقياس الكجدانيالمتك  (6جدكؿ  )

           س     غ      

         أل            أل   
 Uمانكيتنى    

 
      
      

    ع 
      

      
      

      
      

0- 
            س    

 111 1 111 11 511 2 111 26 511 6 درجة

 * = داؿ              7.11 = 1.11الجدكلية عند  uقيمة 
كجػػكد وػركؽ دالػة ا وػػا يان بػيف متكسػط القياسػػيف لممجمػكىتيف (الربيػم ا ىمػػ   ) ٔيكضػة جػدكؿ (

جدكليػة ىنػد ( مانكيتن  ) الم سكبة  قؿ مػف قيمتءػا ال Uالربيم ا دن )  يث جاست جميم قيـ  -
ممػػا يػػدؿ ىمػػ  وػػدؽ المقيػػاس الكجػػدان  المطبػػؽ وػػ   ََ.ِكالتػػ  بمغػػت  َٓ.َمسػػتكل معنكيػػة 

 الب ث .
 ثبات المقياس الكجداني :

ىادة تطبيقر  – Testاستادمت البا إة لإليجاد معامؿ الإبات طريقة تطبيؽ اااتبار كاه
Retest  ج ىينة الب ث ا ساسية ىم  العينة ااستطفىية المس كبة مف مجتمم الب ث كاار

) يكضة ٕ) تمميذ  كقد ركى  كجكد واوؿ زمن  بيف التطبيق   كجدكؿ(ُٔكالبالي ىددهـ(
 معامؿ اارتباط بيف التطبيقيف .                  

 ُٔف =         معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني لممقياس الكجداني (2جدكؿ )

 قياسكحدة ال المتغيرات ـ
 ر التطبيؽ الثاني التطبيؽ األكؿ

 انحراؼ متكسط انحراؼ متكسط

 * 1.996 6.191 22.171 6.090 26.971 درجة المقياس الكجداني -0

 * = داؿ      1.276=  1.11الجدكلية عند  رقيمة 
) إبات المقياس الكجػدان  المطبػؽ وػ  الب ػث  يػث كانػت قيمػة ( ر) الم سػكبة ٕيكضة جدكؿ (

بػػيف التطبيػػؽ ا كؿ كالتطبيػػؽ الإػػان  ممػػا  َٓ.َمػػ  مػػف قيمتءػػا الجدكليػػة ىنػػد مسػػتكل معنكيػػة  ى
 يلير إل  إبات تمؾ اااتبار.

 (01مرفؽ ) : المقترح بتقنية الرسـك ثبلثية األبعادالبرنامج التعميمي خطكات بناء 
 نمكذج التصميـ التعميمي :  -0

كث التربكيػػػة التػػػ  تناكلػػػت توػػػميـ اطمعػػػت البا إػػػة ىمػػػ  العديػػػد مػػػف الدراسػػػات كالب ػػػ
نتاجءا كااتيار ما يتناسب  النماذج التعميمية كقامت بدراسة العديد مف نماذج توميـ البرامج كاه

ي ػدد العفقػة بػيف البنػاس و  تمؾ النماذج إف إستاداـ مم ىممية بناس البرنامج المقترح    يث 
 كاالنتػػػاج كالتقػػػكيـ التوػػػميـ ىمميػػػةاػػػرم كالعناوػػػر الااوػػػة بءػػػا   كمػػػا ييسػػػر كػػػؿ مر مػػػة ك 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

397 

نمػكذج البا إػة  (0)شػكؿ كيكضػة   ىال  الجػكدة .منتج نءا   نضمف ال وكؿ ىم  كبالتال
نتاج البرنامج ال  مقترح .لتوميـ كاه

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التحليل

 
 المتعمميف .  ت ميؿ اوا ص -
 ت ديد ا هداؼ التعميمية العامة لمبرنامج. -
 ت ديد  سمكب التعمـ . -
 ت ديد المتطمبات كاالمكانيات . -

 

 

 التغذية 

 

 

 

 

 الراجعة

 

 

 

 

 عمميات

 

 

 

 

 مراجعة

 

 

 

 كتعديؿ

 

مرحلة 

 التصميم

 

   ئي ت ديد ا هداؼ االجرا -
 إىداد الم تكم التعميم  لمبرنامج . -
 تنظيـ الم تكم التعميم  لمبرنامج . -
 ت ديد  سمكب العرض . -
 ت ديد  سمكب تقكيـ المتعمميف . -
 سيابية لمبرنامج .توميـ الاريطة اان -
 .توميـ التقاىؿ دااؿ البرنامج  -

 

 مرحلة اإلنتاج

 

 ت ديد لغات البرمجة المناسبة . -
 ئط الولعي  والبالري  .إنتاج الكسا -
 كتاب  أكواد البر الج . -
 ئط الولعي  والبالري  .إنتاج البرنامج كدمج الكسا -

مرحلة 

 التجريب

 

 الابراس كالمتاوويف  ىرض البرنامج ىم  ىدد مف -
   التجريب ا كل  لمبرنامج . -
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نتاج البرنامج التعميمي ثبلث (0شكؿ)  ي األبعادنمكذج الباحثة لتصميـ كا 

 (01البرنامج التعميمي المصمـ مف قبؿ الباحثة . مرفؽ )-7
قامت البا إة بعدة قراسات لممراجم العممية المتاووة كمسة الب كث السابقة كدراسة 

البرنامج التعميم  ك دات  يث  مكف لمبا إة البدس و  توميـ    اوا ص ذكم االىاقة السمعية
 : ت البرنامج ا سس العممية اآلت    يث راىت و  بناس ك داالمقترح 

  ف تككف م تكيات البرنامج م ققة الغرض منءا. -0
 .  ف تككف م تكيات البرنامج ملكقة كممتعة كمإيرة -ِ
 ا مف كالسفمة.ىكامؿ  تكاور -ّ
 .  ف تككف م تكيات البرنامج مناسبة لاوا ص النمك لذكم االىاقة السمعية -ْ
 . لفلتراؾ و  ك دات البرنامج لمتفميذكالتلكؽ التنكع ال داث االإارة  -ٓ
 المقترح :  الزمني لمبرنامج التعميمي اإلطار

 التال  ك   ككاف الوؼ الإان  االىدادم تفميذلمنءج كالمقرر الدراس  ىم  قامت البا إة باالتزاـ با
 )  سابيم .ٖىدد ا سابيم : ( -
 يمية .) ك دة تعمِىدد الك دات التعميمية  سبكىيا : ( -
 ) دقيقة .ْٓزمف الك دة التعميمية : ( -
 ساىات . ُِدقيقة =  َِٕإجمال  زمف البرنامج =  -
 دقيقة ) .  ْٓ× ك دة تعميمية  سبكىيا   ِ×  سابيم  ٖ(  -

كقامػػت البا إػػػة بػػػالتكزيم الزمنػػػ  لممءػػارات الكػػػرة الطػػػا رة ىمػػػ  البرنػػامج التعميمػػػ   كذلػػػؾ مػػػا يكضػػػ ر 
 ) .ٖجدكؿ (

 مرحلة التقويم 

 
 تقكيـ تعمـ الطفب . -
 تقكيـ البرنامج التعميم  .  -
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X X 4  

 

 

 زيع الزمني لمككنات الكحدة التعميميةالتك  (2جدكؿ )
 الزمف بالدقيقة مككنات الكحدة التعميمية ـ

 ؽ ٓ إ ماس ك  ىماؿ ادارية ُ
 ؽ َُ االىداد البدن  ِ
 ؽ َُ ملاهدة البرنامج التعميم  إفإ  ا بعاد ّ
 ؽ ُٓ (التطبيؽ العمم )الجزس الر يس   ْ
 ؽ ٓ الاتاـ ٓ

 ؽ 21 اجمالي زمف الكحدة التعميمية
 نمكذج لكحدة تعميمية مف البرنامج التعميمي المقترح (9جدكؿ )

 مءارة االرساؿ مف  ىم  : تعمـ المكضكع
 َُِٗ/ّ/ّ التاريخ :

:  ف يوؼ التفميذ الاطكات التعميمية  داس مءارة االرساؿ مف  ىم              اليدؼ المعرفي
          : الإان  األسبكع

لدم التفميذ المتابعة بالذراع الضاربة كالرجميف بعد  داس مءارة االرساؿ مف :  ف ياليدؼ الميارم 
 : ا كل  الكحدة   ىم 

:  ف يتعاكف التمميذ مم باق  زمف ر ىم   داس مءارة االرساؿ مف  ىم             اليدؼ الكجداني
 ؽ ْٓ:  زمف الكحدة

 ـ  أجزاء الدرس يالمحتكم التعميم األدكات زمف األداء الراحة  التكضيح  

 

 استقباؿ التفميذ ك اذ الغياب . ممعب  ؽ ِ  -
 (كقكؼ) الجرم  كؿ الممعب . 

حماء   أعماؿ إدارية كا 
 ؽ1 

0 
 

 (كقكؼ) لعبة وغيرة . ؽ ّ  -

 

 
 

- - 

رة 
طا 
رة 
ب ك

ممع
–

ا رة
 ط
كرة

 
-

  
رض
س  

رة تن
ك

–
ماع
 ق

-
 ط
 ا

 

 المككف  التمريف 
ي 
بدن
د ال
عدا
اإل

 ؽ 01
 
 مركنة (كقكؼ وت ان) إن  الجذع  مامان  سقؿ و   ربم ىدات إـ ىاليان و   ربم ىدات . ؽ ٓ.ُ ؽ ُ 3

 رلاقة (كقكؼ) الجرم الزجزاج  بيف  قماع . ؽ ُ ؽ ُ
 دقة (كقكؼ.مسؾ كرة) رم  الكرة دااؿ مربم مرسكـ ىم  ال ا ط . ؽ ٓ,ُ ؽ ٓ,ُ
 تكاوؽ وم الذراىيف جانبان .(كقكؼ) الكإب وت ان مم ر  ؽ ٓ.ُ ؽ ُ

أجيزة حاسب  ؽ َُ 
 آلي

مشاىدة البرنامج التعميمي ثبلثي  ملاهدة المءارة كالاطكات التعميمية ىم  برنامج التعميم  إفإ  ا بعاد 
 ؽ 01األبعاد  

2 

 

 ؽ ٓ.ُ ؽ ُ

ا رة
 ط
كرة
ب 
ممع

 

كـ الفىب بأداس مءارة االرساؿ مف  ىم  مكاجر ـ كيق ّ(كققة ااستعداد . مكاجر  ا ط .  مؿ الكرة ) المساوة 
 سـ ىدـ سقكط الكرة ىم  ا رض .َِٓ ل  اط مرسكـ ىم  ال ا ط بارتقاع 

ي 
بيق
لتط
 كا
مي
عمي
 الت
شاط

الن
 ؽ 01

 
1 

رض (كققة ااستعداد .  مؿ الكرة بالذراع ال رة )نقس الاطكة التعميمية السابقة مم ىدـ ترؾ الكرة تسقط ىم  ا  ؽ ٓ.ُ ؽ ُ
 كمقابمة الكرة بكؼ اليد لمذراع الضاربة كتقدـ الرجؿ الامقية ل ماـ .

ـ   يقكماف بأداس مءارة االرساؿ مف  ىم  مكاجر بالتبادؿ  ْب) مكاجءاف لبعضءما كىم  مساوة  -اىباف (  ؽ ِ ؽ ُ
 بينءما .

بأداس مءارة االرساؿ مف  ىم  ىم  اللبكة بالتبادؿ  ـ   يقكماف ٔب) بينءما اللبكة كىم  مساوة  -اىباف (  ؽ ّ ؽ ٓ.ُ
 بينءما .
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 ـ بيف الفىبيف . ُِنقس الاطكة التعميمية السابقة مم زيادة المساوة إل   ؽ ٓ.ُ ؽ ُ

 

ممعب كرة  ؽ ٓ
 طا رة

 تمرينات التءد ة ك االسترااس .
  ىماؿ إدارية .

 6 ؽ 1الختاـ التيدئة 

 ة:لثثاال يةاالستطبلع ةالدراس
 : كذلؾ بءدؼ ستطفىية قبؿ بدس البرنامجبيجراس هذا الدراسة ىم  العينة اا البا إةقامت 

 الب ث  لعينة البرنامج التعميم  المقترح مف مةمدم  ك البا إةالوعكبات الت  تكاجر  ىم  التعرؼ -
 . مف ـ لمك دة التعميميةالتكزيم الزمن   ف التأكد مف  -
مكانيات التفنمناسبة ا دكات المستادمة لءدؼ البر التعرؼ ىم  مدل  -  ميذ .امج كاه

 المكاوؽ  األربعاء كالخميسيكم   البرنامج التعميم  كذلؾ مفتعميمية كذلؾ بتطبيؽ ك دة 
 . ـ71-70/7/7109

 كقد قامت الباحثة قبؿ البدء في تن يذ تجربة البحث األساسية بإجراء اآلتي: 
لػػة تمءيديػػة تعريقيػػة بالبرنػػامج التعميمػػ  بتقنيػػة لػػكؿ مناقجمسػػة ىمػػ   وػػ  ة التجريبيػػةمقابمػػة المجمكىػػ

 : لمتعرؼ ىم  كيقية  ـ  7109/ 7/ 70  المكاوؽ الخميسالرسكـ إفإية ا بعاد كتـ ذلؾ يـك 

 ككممة السر لمداكؿ إل  البرنامج . ـكيقية التسجيؿ ااس -
 لتعميم  المقترح .إيضاح الاطكات التنقيذية الفزمة لمتعامؿ مم البرنامج ا -

 التجكؿ و  البرنامج التعميم  المقترح . -
 :تجربة البحث األساسية  تن يذخطكات 

 : أكال: القياسات القبمية
               المكاوػػػػؽاألحػػػػد كاألثنػػػػيف يػػػػكم  تػػػػـ إجػػػػراس القياسػػػػات القبميػػػػة ىمػػػػ  ىينػػػػة الب ػػػػث ا ساسػػػػية 

 . ـ00/7/7109- 01
 : ثانيا: تطبيؽ برنامج البحث

) ك ػدة ِ)  سابيم   كبكاقم (ٖ  كلمدة ( المقترح  بتطبيؽ البرنامج  التعميم ةالبا إت قام
) دقيقػػة ْٓمػػف كػػؿ  سػػبكع   كبمػػي زمػػف الك ػػدة التعميميػػة ( ربعػػاس يػػاـ ا  ػػد كا  تعميميػػة  سػػبكىيان 
 ) دقيقة .َِٕبيجمال  زمف (

 .ـ 02/2/7109 المكاوؽ عاءرباأل  إل   ـ72/7/7109المكاوؽ  األحد كتـ التطبيؽ و  القترة مف
 ثالثا: القياسات البعدية:

بػػيجراس القياسػػات البعديػػة بػػنقس الطريقػػة التػػ    إػػةبرنػػامج قامػػت الباالبعػػد اانتءػػاس مػػف تنقيػػذ 
 . ـ02/2/7109 المكاوؽ الخميسيـك تمت و  القياسات القبمية كذلؾ 
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 : المعالجات اإلحصائية
بتجميػػم النتػػا ج كجػػدكلتءا كمعالجتءػػا إ وػػا يان   بعػػد االنتءػػاس مػػف التطبيػػؽ قامػػت البا إػػة 

 ) لممعالجات اال وا ية التالية : SPSS يث إستادمت البا إة برنامج (
 الكسيط .                 -معامؿ اارتباط .                -          المتكسط ال ساب . -

                                   معامؿ االلتكاس.  -                                     .لدالة القركؽ إاتبار (ت) -

 النسب الم كية . -الكزف النسب  .                     -        االن راؼ المعيارل. -
 عرض كمناقشة النتائج :

 عرض النتائج :
في األداء الميارم لمميارات األساسية في  داللة ال ركؽ اإلحصائية بيف القياسات القبمية كالبعدية لممجمكعة التجريبية (01)جدكؿ 

 71الكرة الطائرة قيد البحث        ف = 

المجمكعة  ـ
 االختبارات الميارية البحثية

       س                   س 

                            

0- 
المجمكعة 
 ةالتجريبي

     Aapher 405 6. 1.4 2 4.1 31 1.0 1 161 5  إل                 ه 

 332 1 241 5         ئ                  -7
21 361 

 
1 105 04 651 

     0.200=  1.11قيمة ت الجدكلية عند مستكل معنكية 

) دالػػة القػػركؽ اال وػػا ية بػػيف القياسػػات القبميػػة كالبعديػػة لممجمكىػػة َُيكضػػة جػػدكؿ (
قيػػػػػد الب ػػػػػث ا  يػػػػػث كانػػػػػت قيمػػػػػة (ت)  التجريبيػػػػة وػػػػػ  ا داس المءػػػػػارم لمءػػػػػارات الكػػػػػرة الطػػػػا رة ا

كلوالة القياس البعدم مما يػدؿ  َٓ.َىند مستكل معنكم  ةالم سكبة  ىم  مف قيمتءا الجد كلي
 ىم  ت سف المجمكىة التجريبية  و  ا داس المءارم بدرجة دالة معنكيان .
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 ة كالبعدية لممجمكعة التجريبية ( داللة ال ركؽ بيف القياسيات القبمي7شكؿ )

 الميارم لمميارات األساسية في الكرة الطائرة قيد البحث ءفي األدا

ة التجريبية نحك األسمكب مجمكعال تبلميذلداللة ال ركؽ بيف القياس القبمي كالبعدل لآلراء كاالنطباعات الكجدانية ( 00جدكؿ )
 71التعميمي المتبع ف = 

      س      ى         س      االختبارات ـ
                            

 010.101 42. 5 351 164 265 3 263 46       س          -0

 * = داؿ     ُُٕ.ُ=  َٓ.َالجدكلية ىند   قيمة ت
 القيػػػاس القبمػػػ  كالبعػػػدل لػػػآلراس كاانطباىػػػات الكجدانيػػػةبػػػيف ) دالػػػة القػػػركؽ ُُيكضػػػة جػػػدكؿ (

كمػا   ػك البرنػامج التعميمػ  المتبػم وػ  تعمػـ مءػارات الكػرة الطػا رة قيػد الب ػث .ىة نمجمك ال تفميذل
يتضػػة مػػف الجػػدكؿ كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يا بػػيف القياسػػيف  يػػث كانػػت قيمػػة (ت) الم سػػكبة 

 . َٓ.َىند مستكل معنكم  ة ىم  مف قيمتءا الجد كلي
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ة التجريبية نحك البرنامج التعميمي مجمكعال تبلميذل لقياس القبمي البعدم لآلراء كاالنطباعات الكجدانية( داللة ال ركؽ بيف ا 3شكؿ )
 المتبع

 مناقشة النتائج : 
) كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يا بػػيف متكسػػطات درجػػات َُ(نتػػا ج جػػدكؿ رقػػـ كباسػػتعراض 

لمءارات ا ساسية و  الكرة الطػا رة او  تعمـ القياسات القبمية كالبعدية لتفميذ المجمكىة التجريبية 
قيػػد الب ػػث كلوػػالة القيػػاس البعػػدم ممػػا يػػدؿ ىمػػ  ت سػػف تفميػػذ المجمكىػػة التجريبيػػة وػػ  ا داس 

تعمػـ   ىمػ تػأإيران إيجابيػان واىميػة ك ذك كػاف البرنػامج التعميمػ  المقتػرح   ف إل كهذا يلير المءارم   
 تمؾ المءارات .

وػػػ  مسػػػتكم ا داس المءػػػارل لتفميػػػذ المجمكىػػػة التقػػػدـ   ك كتعػػػزك البا إػػػة التػػػأإير االيجػػػاب
 ف التفميػػػذ ذكم االىاقػػػة السػػػمعية يعتمػػػدكا وػػػ  ىمميػػػة الػػػتعمـ ىمػػػ   اسػػػة البوػػػر إلػػػ  التجريبيػػػة 

ككػػػذلؾ ااىتمػػػاد وػػػ  النلػػػاط ال ركػػػ  ىمػػػ  التقاىػػػؿ بينػػػر كبػػػيف زمف ػػػر  ك بينػػػر كبػػػيف الم تػػػكم 
طػارات نظريػة   كوػكر   ك ف البرنامج التعميم  المقتر التعميم  ح ي تكم ىمػ  مإيػرات بوػرية   كاه

كىػػرض هػػذا الكسػػا ط بلػػكؿ جػػذاب  دم إلػػ  إتا ػػة الكقػػت الكػػاو  كرسػػـك  ركيػػة إفإيػػة ا بعػػاد 
تكضية ا داس النمكذج  لممءارات المءارات المراد تعممءا  ككذلؾ  كالرلية الكاض ة  دؽ تقاويؿ

طريقػة ا داس القنػ  كالاطػكات التعميميػة  ليػد اليضػاحكتكور رلية مجسمة كتعقب لمر س كالجسد كا
ككذلؾ ا اطاس اللا عة ككيقية توػ ي ءا مػف اػفؿ تقػديـ مجمكىػة مػف التػدريبات  المإم  ل داس

العممية الت  مف لػأنءا الكوػكؿ إلػ  ا داس السػميـ مػم مراىػاة اللػركط القنيػة  داس تمػؾ المءػارات 
 لؾ  دم إل  اكتساب ا داس الو ية لممءارات . ككذلؾ تقديـ التغذية الراجعة كؿ ذ

)  ف البرنػامج ََِٗ(   Salajan et alكيتقػؽ ذلػؾ مػم مػا تكوػمت إليػر نتػا ج دراسػة 
التعميمػػ  القػػا ـ ىمػػ  الكا نػػات التعميميػػة إفإيػػة ا بعػػاد قػػد قػػاـ بػػدركا بقاىميػػة ككقػػاسة ىمػػ  توػػكر 
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مػػا تمتمكػػر تمػػؾ البػػػرامج إفإيػػة ا بعػػاد مػػػف الطػػفب لممقػػاهيـ النظريػػة الوػػػعبة   كقػػد يعػػكد ذلػػػؾ ل
 ) ِٓمإيرات بورية . (

)  ف ََِِ( الحافظ سبلمة كمحمد أبك ريا عبد تلكد نتا ج دراسةكيلكد و  هذا الودد 
العػػػركض المر يػػػة المجسػػػمة) إفإيػػػة ا بعػػػػاد  –الكا نػػػات التعميميػػػة ( الوػػػكر كالرسػػػـك المجسػػػمة 

قم وعفن ؛ ا مر الػذم يجعمءػا تسػءـ وػ  اكتسػاب المعروػة تعرض ال ركة كاممة كما ي دث و  الكا
 ) ُُكتنمية المءارات العممية . (

 ف العكامػػؿ المػػلإرة ىمػػ   )ََِّ(يحيػػى السػػيد تتقػػؽ هػػذا النتػػا ج مػم مػػا  لػػار إليػػر كمػا 
 ف البوػر يمعػػب إذ  اسػة البوػر   ءػا مػف  همالتػ  تركيػز اانتبػاا   اسػتاداـ ال ػكاس الماتمقػة ك 

 يث يمكف لفىب ت ديد مكاف مناوسر كبالتال  يدرؾ كيبور  مان  إناس الممارسة الرياضيةها دكران 
 )ُّّ:  ُِ ركات مناوسر كيستطيم إتااذ القرارات المناسبة لذلؾ . (

ا  تت قػػؽ وػػ ة القػػرض ا كؿ كالػػذل يػػنص ىمػػ ) َُ(كمػػف اػػفؿ النتػػا ج الػػكاردة بالجػػدكؿ رقػػـ 
 القياسيف القبمي كالبعدم لتبلميذ المجمكعة التجريبية فػيتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 .  " كلصالح القياس البعدم ة قيد البحثلكرة الطائر مستكم األداء الميارم لميارات ا
دالػػة القػػركؽ اال وػػا ية بػػيف القياسػػيف القبمػػ  كالبعػػدم  ) ُُكيتضػػة مػػف جػػدكؿ رقػػـ (

قيػػػد  تجريبيػػػة ن ػػػك البرنػػػامج التعميمػػػ  المقتػػػرحراس كاالنطباىػػػات الكجدانيػػػة لتفميػػػذ المجمكىػػػة اللػػػآل
 الب ث كلوالة القياس البعدم .

إلػػ   ف لمتفميػػذ ذكم االىاقػػة السػػمعية  ردكد القعػػؿ االيجابيػػة قيػػد الب ػػثكتعػػزك البا إػػة 
البرنامج التعميم  بتقنية الرسكـ إفإية ا بعاد طريقة تكنكلكجيػة  ديإػة مغػايرة لمنظػرة التمقينيػة وػ  

و  التعمـ   اايجابيةلمت كؿ مف السمبية إل   متفميذالقرص ل البرنامج  تاحالتقميدم   يث التعميـ 
نجاح التفميذ وػ  إزالػة اللػعكر بالممػؿ كالسػمبية التػ  يلػعركف ك مما  تاح العمؿ ب رية كاستقفلية 

الداوعية لمػتعمـ بءا و  ظؿ الطريقة المعتادة   باالضاوة إل   ف البرنامج لعب دكران هامان و  زيادة 
 يػث ممػا  مف افؿ زيادة ا لقة كالتػرابط بػيف التفميػذ كتقػاىمءـ مػم بعضػءـ الػبعض كمػم المعمػـ

 إرم العممية التعميمية ك ضاوة إليءا  باالضاوة إل  مراىاة القركؽ القردية ك اجات كميكؿ كدكاوم 
كػػذلؾ إتجاهػػات التفميػػذ   القاىميػػة وػػ  ت قيػػؽ الجانػػب الكجػػدان  كتعػػديؿ  التفميػػذ ممػػا  دم إلػػ 

لعممية ىف  وكارهـ كالملاركة القعالة و  اساىد البرنامج المقترح ىم  تمكيف التفميذ مف التعبير 
 .التعميمية 

قػػػدـ كمػػػا ترجػػػم البا إػػػة  يضػػػان ردكد القعػػػؿ االيجابيػػػة إلػػػ   ف البرنػػػامج التعميمػػػ  المقتػػػرح 
ب سػرىتر الذاتيػة وػ  كػؿ اطػكة تعميميػة  م يعمػؿ  سمكبان تربكيان جيدان يسمة لكؿ تمميذ بالتقدـ  س

طبقان لمعدؿ  دا ر بمعن   ف التمميذ يستطيم  ف يت كـ و  سرىة تتابم كركد المادة العممية   كمػف 
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؛ كؿ ذلؾ قدـ تقاىفن جديدان مف نكىػر يإيػر إهتمػاـ التفميػذ  إـ مراىاة القركؽ القردية بيف التفميذ
 ىمػ  بػذؿ المزيػد مػف الجءػد ىقميػان كىمميػان  كي قػزهـكي ػإءـ كيػزهـ كيزيػد مػف تر ك ماسءـ كيلػكقءـ 

كىػػدـ اللػػعكر بالممػػؿ   ممػػا  دم بػػدكرا إلػػ  سػػرىة اسػػتيعاب التفميػػذ لممءػػارات كمػػف إػػـ اكتسػػاب 
تقاف تمؾ المءارات كاستإمار الكقت الماوص ل داس   كتػكوير الكإيػر مػف الجءػد كبالتػال  بمػكغ  كاه

    دة .ا هداؼ التعميمية المنلك 
) ىمػػػ  قػػػدرة المعػػػاقيف سػػػمعيان ىمػػػ  تعمػػػـ َََِ( صػػػباح عمػػػى صػػػقردراسػػػة  يػػػث تلكػػػد 

تعديؿ   ككذلؾ انتقاؿ  إر هذا التعمـ و البور ة استعتمد ىم    كالت ةالماتمقال ركية مءارات ال
 )ٗ(   .السمكؾ ال رك

قػػػاض كهنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػ  تناكلػػػت الملػػػكفت السػػػمككية الناتجػػػة ىػػػف انا
ناقػػػاض تقػػػديرهـ لػػػذكاتءـ كاه ساسػػػءـ الػػػدا ـ بعػػػدـ القػػػدرة ىمػػػ   النضػػػج ااجتمػػػاى  لػػػدم الوػػػـ كاه
ىتقػادهـ بػأنءـ  وػراد  يػر مر ػكب وػ  كجػكدهـ    التكيؼ كااندماج مم  وراد المجتمػم الم ػيط   كاه
ا مر الذم يلدم إل  انس ابءـ مف ىالـ السػامعيف إلػ  ىػالمءـ الاػاص   كمػف هػذا الدراسػات : 

Garcia and Turk, )ََِٕ  ( 
  Mclaughling, et al   )ََِٕ(    حمػػدأإبػػراىيـ )ََِِ    ( عكشػػة محمػػد

 )ٕ) (ٖ( )ُٔ( )ُ) (ِْ) (ِّ) . (َََِ( ريياـ فتحي)   ََُِ( صادؽ سيؼ( ، 7110)
 ف ـ)  ََُِ( محمػػكد عبػػدال تاح عنػػاف، مصػػط ى حسػػيف بػػاىىكػػؿ مػػف يػػذكر  يػػث 

لتغمب ىمػ  الوػعكبات كالعقبػات مف دااؿ القرد نقسر تساىد القرد ىم  االداوعية الداامية النابعة 
تتطمب المزيد مف بذؿ الجءد كاللجاىة كاالرادة  ك بسبب المتعة الجمالية الناجمة ىف رلاقة  الت 

ؾ كتناسؽ ا داس  ك نتيجة الداوعية الداامية النابعة مػف اػارج القػرد نقسػر كالتػ  تإيػر كتكجػر السػمك 
:  ُٗ( .سػػة  ك ا داس الرياضػػ  كاكتسػػاب المقػػاهيـ كالمعمكمػػات ىػػف المعبػػة  ك ا داس ن ػػك الممار 

ُٔ(  
 "ىمػػ   تت قػػؽ وػػ ة القػػرض الإػػان  كالػػذل يػػنص) ُُ(كمػػف اػػفؿ النتػػا ج الػػكاردة بالجػػدكؿ رقػػـ 

راء كاإلنطباعػات الكجدانيػة فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف القياسػيف القبمػي كالبعػدم لػآلتكجد 
المجمكعػػة التجريبيػػة نحػػك البرنػػامج التعميمػػي المقتػػرح بتقنيػػة الرسػػـك ثبلثيػػة األبعػػاد لتبلميػػذ 

 ."  كلصالح القياس البعدم ة قيد البحثلكرة الطائر كالمتبع في تعمـ ميارات ا
  استخبلصات البحث :

البرنػػػامج التعميمػػػ  المقتػػػرح بتقنيػػػة الرسػػػكـ إفإيػػػة ا بعػػػاد  إػػػر بييجابيػػػة ىمػػػ  مسػػػتكم ا داس  -ُ
 .مءارم لمءارات الكرة الطا رة قيد الب ث لمتفميذ ذكم االىاقة السمعية ال

ساهـ البرنامج التعميم  المقترح بتقنية الرسكـ إفإية ا بعاد بييجابية ىم  اآلراس كاالنطباىات  -ِ
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الكجدانيػة لمتفميػذ ذكم االىاقػة السػػمعية مػف اػفؿ زيػادة الػػدكاوم لمتفميػذ لمملػاركة االيجابيػػة 
 ممية التعميمية . و  الع

 تكصيات البحث :
ساسػية لتدريس المءػارات ا  إمكانية إستاداـ البرامج التعميمية بتقنية الرسكـ إفإية ا بعاد -ُ

لمػا  ققػر مػف واىميػة وػ  النتػا ج  كلمػا لػر لمتفميذ ذكم االىاقة السمعية  الكرة الطا رة و 
 .مميذ كالم تكم التعميم  تقاىؿ المبالر المتوؿ بيف التمف تأإير ايجاب  ىم  ال

مرا ػػػؿ سػػػنية متنكىػػػة مػػػف إجػػػراس دراسػػػات مماإمػػػة ىمػػػ   نلػػػطة رياضػػػية ماتمقػػػة كىمػػػ   -ِ
روػػػػم كقػػػػاسة ك  لمكاكبػػػػة التطػػػػكر ال ػػػػادث بالػػػػدكؿ المتقدمػػػػةالتفميػػػػذ ذكم االىاقػػػػة السػػػػمعية 

 . العممية التعميمية

ا نلػػػطة تعمػػػيـ وػػػ   العديػػػد مػػػف البػػػرامج بتقنيػػػة الرسػػػكـ إفإيػػػة ا بعػػػادالعمػػػؿ ىمػػػ  إنتػػػاج  -ّ
وػػػػػ   فلػػػػػذكم االىاقػػػػػة السػػػػػمعية بالتعػػػػػاكف مػػػػػم الابػػػػػراس كالمتاووػػػػػيالرياضػػػػػية ا اػػػػػرل 
 تكنكلكجيا التعميـ .

الت  تستادـ اسػتراتيجيات التػدريس الماتمقػة  كتػدىيمءا  ضركرة إجراس المزيد مف الب كث -ْ
لتربيػة البدنيػة يس منػاهج ابكسا ؿ تكنكلكجية  بغرض روم كقاسة العممية التعميمية ىند تػدر 

 .كالرياضية لمتفميذ ذكم االىاقات الماتمقة 

 : قائمة المراجع
 أكالن : المراجع العربية :

 

: مدم فاعمية برنامج مقترح لتعديؿ السمكؾ العدكاني لدم األط اؿ ضعاؼ السػمع  ) ََِِإبراهيـ   مد م مد ( -ُ
 ىيف لمس . رسالة دكتكراا   معءد الدراسات العميا لمطقكلة   جامعة، 

   ىالـ الكتب   القاهرة. : معجـ المصطمحات التربكية المعرفية ـ) ُٔٗٗ  مد  سنيف الجمؿ (  -ّ
فاعميػػة النمذجػػة الحسػػية فػػي تػػدريس مػػادة الدراسػػات االجتماعيػػة لتنميػػة بعػػض :  )َُِٔجميمة ىماد إبراهيـ م مد ( -ْ

ان بالمرحمػػػة ميػػػارات الت كيػػػر البصػػػرم كالتحصػػػيؿ لػػػدم التبلميػػػذ المعػػػاقيف سػػػمعي
   رسالة ماجستير   كمية التربية   جامعة المنوكرة . االبتدائية

: تصميـ بيئة افتراضػية قائمػة عمػي الرسػـك ثبلثيػة األبعػاد لتنميػة ميػارات الرسػـ  ) َُِٖدىاس م مد ىبد ربر ( -ٓ
  رسػالة ماجسػتير   كميػة التربيػة   جامعػة  الكيربي لدم طبلب المدارس الصػناعية

 .  المنوكرة 
  مكتبػػة   تقػػكيـ ( -تطبيػػؽ  -تػػدريس  -: طػػرؽ تػػدريس الكػػرة الطػػائرة ) تعمػػيـ  ) ََِِذك  م مد  سف ( -ٔ

 اللعاع القنية   االسكندرية .
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 )ََِٓرجاس لريؼ ىكاد ( -ٕ
 

   برنامج مقترح لتنمية بعض أشكاؿ السمكؾ االجتماعي اإليجػابي لمط ػؿ األصػـ: 
اسػػات كالب ػػكث النقسػػية كالتربكيػػة   جامعػػة رسػػالة دكتػػكراا  يػػر منلػػكرة   معءػػد الدر 

 القاهرة 
فاعميػػة اسػػتخداـ لعػػب الػػدكر فػػي تنميػػة الميػػارات االجتماعيػػة لػػدم عينػػة مػػف :  ) َََِريءاـ م مد وت   قنديؿ ( -ٖ

  رسالة ماجستير    ير منلكرة   كمية التربيػة   جامعػة ىػيف لػمس  األط اؿ الصـ
. 

وادؽ ىبدا سيؼ المافو   -ٗ
)ََُِ(  

فاعميػػة برنػػامج إرشػػادم فػػي تخ يػػؼ السػػمكؾ العػػدكاني لػػدم عينػػة مػػف األط ػػاؿ : 
رسػػالة ماجسػػتير    يػػر منلػػكرا   كميػػة ضػػعاؼ السػػمع فػػي الجميكريػػة اليمنيػػة ، 

 التربية   جامعة ىيف لمس .
 )َََِىم  وقر( وباح -َُ
 

: تعميـ ميارات المبارزة باسػتخداـ بعػض الكسػائط التعميميػة البصػرية كأثرىػا عمػى 
  مجمػػة ب ػكث التربيػة الرياضػػية    عػديؿ السػمكؾ الحركػػي العػدكاني لمتبلميػػذ الصػـت

   كمية التربية الرياضية بنيف  جامعة الزقازيؽ .ْٓ  العدد ِْالمجمد 
  َ  دار النلر   القاهرة  إلعاقة الحسية: ا )ََِْىادؿ ىبد اهلل (-َُ
ىبد ال اوظ سفمة كم مد  بك ريا -ُُ
)ََِِ ( 

   ا همية لمنلر كالتكزيم   ىماف . كب في التعميـ: الحاس

  الجػػزس ا كؿ   مكتبػػة  كال ئػػات : سػػيككلكجية ذكل الحاجػػات الخاصػػة " الم يػػـك )ََُِىبد الر مف سيد سميماف (-ُِ
  َزهراس اللرؽ   القاهرة  

ىبد المطمب  ميف القريط   -ُّ
)َُِْ ( 

ىػػػالـ كتعمػػػيميـ ، كتػػػأىيميـ ، : ذكك اإلعاقػػػة السػػػمعية تعػػػري يـ كخصائصػػػيـ ، 
 . الكتب   القاهرة

 )َُِٕىزة   مد السعيد ( -ُْ
   

: تأثير برنامج تعميمي بصرل عمى بعض الميارات االساسية في الكرة الطائرة 
كاألمف الن سي لذكم اإلعاقة السمعية ، بحث منشكر ، مجمة كمية التربية 

 الرياضية بنيف ، جامعة الزقازيؽ .
 مد سيد موطق  م مد ىم    -ُٓ

 ـ)ََِٔرياض ىبد ال ميـ (
 

: فعاليػػػة تكنكلكجيػػػا الكاقػػػع االفتراضػػػي فػػػي تحسػػػيف الت كيػػػر االسػػػتقرائي كبعػػػض 
المجمػػػة   القػػػدرات المكانيػػػة لػػػدم التبلميػػػذ ذكم اإلعاقػػػة السػػػمعية بمدينػػػة أسػػػيكط

 )   كمية التربية   جامعة  سيكط  .ِ)   العدد (ِِالعممية   المجمد (
كلة   مد م مد المءيرم ى -ُٔ
)ََُِ( 

: فاعمية برنامج تدريبي لغكم عمي التكافؽ الن سي لدم المعاقيف سمعيان في 
رسالة ماجستير    ير منلكرة   كمية التربية   جامعة مرحمة ما قبؿ المدرسة ، 

 ىيف لمس .
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 ) ََِٗلػيػم  روػعػػػت   ػمػػد ( -ُٕ
 

ميارات كالقدرات اإلدراكية البصرية : تأثير التدريبات البصرية عمى بعض ال
  مجمة ىمكـ كونكف الرياضة    كمستكل األداء الميارل لبلعبات الكرة الطائرة

 )   العدد الإان    كمية التربية الرياضية لمبنات   جامعة  مكاف .ِّالمجمد (
   ىالـ الكتب   القاهرة  : تنمية ت كير التبلميذ ذكم اإلحتياجات الخاصة  ) ََِٖمجدم ىزيز إبراهيـ ( -ُٖ
م مكد ىبد القتاح ىناف    -ُٗ

 ـ) ََُِموطق   سيف باه  (
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . 7-: مقدمة في عمـ ن س الرياضة ، ط

  دار القكػر لمنلػر كالتكزيػم  : مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ فػي عصػر المعمكماتيػة ) ََِٔكليد ال مقاكم ( -َِ
   ىماف . 

 )ََِّي   السيد ال اكم (  -ُِ
 

  الطبعة الاامسة   المركػز العربػ  تطبيقات عممية(  -المبلكمة ) أسس نظرية  :
 َلمنلر   الزقازيؽ 

 ثانيان : المراجع األجنبية :
 " Sports vision training : An expert guide to 
improving performance by training the eyes " , human 
perception and human performance Vol,8, 127-136 
New York,1 

: Brian Ariel (2114) ِِ
- 

 The applicability of Webster- Stratton parenting 
programs to deaf children with emotional and 
behavioral problems, and autism and their families : 
Annotation and Case Report of child with autistic 
spectrum disorder.   

Clinical child psychology and psychiatry,ُِ (ُ) 

: Garcia, R. & Turk, J. 

(ََِٕ) 
ِّ
- 

Action of research with social workers and deaf hard 
of hearing service users to achieve best practice 

standards . American Annals of Deaf, ُّْ . 

: Mclaughling , H. Hunt, 

R& Young, A. (ََِٕ) 
ِْ
- 

Learning with Web-based interactive objects : An 
investigation into student perceptions of 

effectiveness . Computer & Education , ّٓ(ّ), ِّٔ-ّْٔ 

. Doi : َُ.َُُٔ/j. compedu ََِٗ.َْ.ََٔ . 

: Salajan,F.D, 
Perschbacher, S,Cash, 
M, Talwar, R, El-
Badrawy, W,& Mount, 

G. (ََِٗ) 

ِٓ
- 

 


