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 تعلم بعا مهارات كنننرة القنننندم  يالتمهيدية ففاعلية األلعاب 
 لدو األطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم

 
 أ.م.د/ أمحد عبد العزيز حممد شريف  

 المقدمة ومشكلة البحث:
ووسيلة من وسائل التربيأة التأي تسأير  ،تعتبر األلعاب التمهيدية إحدى جوانب األنشطة الرياضية

واخأأتالف أسأأاليبها بأأين السأأهل والصأأعب  ،وتبأأاين قواعأأدها ،وطرقهأأا وتنوعهأأا ،ألصأأول التربيأأة العامأأة وفقأأاً 
المجهأأأول أو تنأأأوع  إلأأأىوتتمشأأأي مأأأع طأأأرق التربيأأأة حيأأأث يبأأأدأ النشأأأاط مأأأن المعلأأأوم  والمركأأأب،والبسأأأيط 

األلعأأأاب  وبهأأأذا تتفأأأق ،والبعأأأد عأأأن الملأأأل ،وزيأأأادة الدافعيأأأة نحأأأو الممارسأأأة الر بأأأات،الموضأأأوع إلشأأأباع 
 .التمهيدية في مبادئها مع ما ترمي إليه التربية العامة

أن األلعأأاب التمهيديأأة أحأأد طأأرق تعلأأيم األلعأأاب  (2000) و خننرون الخننولي أنننور أمننين ويأأذكر  
ومن خاللها يكتسب المتعلم المهارات بطريقة أسرع وأكثر تشأويقًا وإسأتمتاعا وهنأاك ، الرياضية الجماعية 
لعأاب فريأق ألنهأا مجأرد طأرق أو وسأائل أكرة األلعأاب التمهيديأة مبنأي علأي أسأاس من يعتقد أن  رض ف

أكثر تنظيمًا لكن ما الذي يمنع من أن يكون لهذه األلعاب الغرضان معًا، كما أنها تناسب المأدارس ذات 
عأاب أل وتعأرف األلعأاب التمهيديأة بكونهأا  ، دة و أو السأاحات المحأد، مكانأات والتسأهيالت المتواضأعة إلا

فرق معدله تتضمن مهارة أو أكثر من المهأارات األساسأية وتخضأع لعأدد مأن القواعأد واإلجأراءات المتبعأة 
 ( 166، 165: 3في األلعاب الجماعية للفريق .)

أن االستخدام الجيد أللعأاب الكأرات التمهيديأة سأوف يحقأق  (2005حماد )إبراهيم مفتي ويذكر  
الرياضأأية مأأن تأأوفير الفأأرص المتنوعأأة السأأتخدام المهأأارات الحركيأأة، الكثيأأر مأأن أهأأداف التربيأأة البدنيأأة و 
 ( 188:23) وأيضًا تحقيقها لألهداف التربوية.

 

 

 جامعة الزقازيق. –كلية الرتبية الرياضية بنني  –*  أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية 
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علأأأي بنأأأاء صأأأورة  الطفأأألتسأأأاعد  هأأأىلم فواأللعأأأاب التمهيديأأأة هأأأي أحأأأد الوسأأأائل الهامأأأة فأأأي الأأأتع 
إجماليأأه للنشأأاط المأأتعلم مأأن خأأالل إتاحأأة فأأرص الممارسأأة واألداء فأأي النشأأاط ككأأل أو مأأن خأأالل أجأأزاء 

 ( 166:  3)الوقت. كبيرة كاملة، وهذا يجعل الممارسة هادفة ومشوقة للطفل في نفس 

Devid (1996 )(، ديفيند 1995) Auxter & Pyferأوكسنتر وبنايفر  ويضأيف كأل مأن : 
أن األلعاب التمهيدية هى ألعاب فرق معدلة حيث تتضأمن اللعبأة التمهيديأة  Nichols  (1997)نيكولز

مهأأارة أساسأأية أو أكثأأر، كمأأا تقأأوم علأأى بعأأ  القواعأأد والقأأوانين المبسأأطة، وتعمأأل علأأى تطأأوير المهأأارات 
سأأأأهم أيضأأأأًا فأأأأى تعلأأأأم وإتقأأأأان األساسأأأأية، وهأأأأى تتأأأأيح الفرصأأأأة لممارسأأأأة القواعأأأأد األساسأأأأية للعبأأأأة، كمأأأأا ت

 (451:  32(،)448:  29(، )286:  26المهارات.)

وذلأك للثأأراء  ،ونظأرًا ألن اللعأب يمثأل جانبأًا هامأًا مأن أنشأطة التعأديل والتوجيأه لألطفأال المعأاقين 
فس، بأالنوالثقأة  ،وتقبل الأذات ،الذي يتميز به اللعب بالنسبة للقيم النفسية واالجتماعية كالتحكم في النفس

 ( 27: 29والتقبل اإلجتماعي.) ،وخبرات النجاح بأبعادها المختلفة

علأأى أن اإلعاقأأة الذهنيأأة هأأى  (2015أحمنند عكاشننة ) (،2013حامنند زهننران ) مأأن:ويتفأأق كأأل 
حالة عدم النمو العقلى بدرجة تجعل الفرد عاجزًا عن تكيف نفسه مع البيئأة،ومع األفأراد األسأوياء بصأورة 

)لمعاق ذهنيًا عن طريق البرامج الوقت. عاية وحماية خارجية،ويتركز العالج فى متجعله فى حاجة إلى ر 
 ( 64:2(،)79:5التعليمية والتأهيلية والتوجيهية لتحقيق أقصى مستوى ممكن من األداء الوظيفى. )

فئأة القأابلين  – Educateوتصنف درجات التخلف العقلى إلى ثأالث فئأات )فئأة القأابلين للأتعلم  
 Totally Dependent) .(21 :141 )فئة اإلعتماد التام على اآلخرين  – Trainableللتدريب 

تقأديم  ( فأي1975عقليأًا ) المتخلأف الطفأل لحقأوق  اإلعأالن فأي المتحأدة األمأم وثيقأة وأشأارت
 األمثل إلى الطريق للوصول ومساعدتهم تدريبهم وأيضاً  والتربوية، واالجتماعية، والنفسية، الطبية الرعاية
 تطأوير علأى التأي تسأاعدهم والبأرامج واألنشأطة الخأدمات مأن مجموعأة تأوفير خأالل مأن الحيأاة فأي

 (501:27)ومهاراتهم.  إمكانياتهم
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إلأى أن تعلأم المهأارات الحركيأة فأى درس التربيأة الرياضأية ( 1996) محمد سعيد عزمنىويشير  
تم فيأأأه التأأأدريب علأأأى المهأأأارة يعأأأد مأأأن أحأأأب أجأأأزاء الأأأدرس إلأأأى التالميأأأذ، ولأأأه أهميتأأأه التربويأأأة حيأأأث يأأأ

 ( 107:  18)المتعلمة. 

أن المهأأارات الحركيأأة هأأي القاعأأدة األساسأأية للعبأأة كأأرة  (1998مختننار )محمننود حنفنني ويأأذكر 
القدم وكثيرًا ما تصادفنا مباريأات  يأر ممتعأة ألن الالعبأين ال يجيأدون أداء المهأارات األساسأية ، بأالر م 

هي كل شيء في كرة القدم فهنأاك بأال شأك الخطأط واللياقأة البدنيأة، إال من أن المهارات األساسية ليست 
انهأأا تبقأأي دائمأأًا هأأي العامأأل المهأأم فأأي اللعبأأة ، فبأأدون إجأأادة الالعأأب للمهأأارات األساسأأية ال يسأأتطيع أن 

 ( 173:  6ينفذ الخطط ، أو أن يقوم بواجبات مركزه علي الوجه األكمل. )

أن المهارات األساسية تعد من وسائل تنفيذ خطأط اللعأب  (2009) حمادمفتي إبراهيم ويضيف 
واإلعأأداد  ،والمأأؤثر فأأي تنفيأأذ خطأأط اللعأأب بجانأأب اللياقأأة البدنيأأة ،فأأي كأأرة القأأدم فهأأي العنصأأر األساسأأي

 (  93:  24)والذهني. النفسي 

 ومن خالل إطالع الباحأث علأى العديأد مأن الدراسأات العلميأة ، والتأى تناولأت األلعأاب التمهيديأة
(، 12()2011( ، فننادو فتننوح عبنند  )8()2005عننالء النندين إبننراهيم صننالح ) مثأأل دراسأأة كأأل مأأن : 

(، متعننب غربننى خمننيس 7()2014(، سننعد هللا سننعيد مجينند )1()2012أحمنند عبنند الننرحمن محمنند )
أتضح عدم  (25()2015هانى باز عبد العزيز ) ،(22()2015(، مضارو محمد فهيد )13()2015)

تناولت دراسة فاعلية إستأخدام األلعاب التمهيدية فى تعلأم  -فى حدود علم الباحث  - وجود دراسة علمية
 بع  مهارات كأأأرة القأأأأدم لدى األطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم.

ومأن خأالل الزيأارات الميدانيأة العديأدة للباحأأث لتالميأذ مدرسأة التربيأة الفكريأة بالزقأازيق بمحافظأأة 
لمعأاقين ذهنيأًا القأابلين للأتعلم بإعتبأارهم شأريحة باتأوافر بأرامج تربيأة رياضأية خاصأة عأدم أتضأح  الشأرقية

من شرائح المجتمع لها كل اإلحتياجات والمتطلبات، والتى تؤدى إلأى عأودة هأذه الفئأة إلأى المجتمأع لكأى 
الرياضية المقرر  يصبحوا أفرادًا صالحين، وليسوا عالة على المجتمع، كما تبين للباحث أن منهاج التربية

على هؤالء األطفال هو نفس المنهاج المقرر على التالميذ األسوياء بالمدارس النظامية دون أى فرق فى 
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حيأث تعتمأد مأدارس المحتوى ، األمر الذى سبب ضعفًا فى مستوى أداء المهارات األساسأية لكأرة القأدم ، 
، وبالتأأالى ممارسأأة مأأع هأأؤالء األطفأأال حركيأأًا  التربيأأة الفكريأأة علأأى معلمأأى التربيأأة الرياضأأية فأأى التعامأأل

األنشأأطة الرياضأأية بصأأورة جامأأدة تخلأأو مأأن الترفيأأه والمتعأأة والبهجأأة ، وقلأأة التعأأاون بأأين األطفأأال األمأأر 
لألطفال المعاقين ذهنيًا بمدارس التربية الفكرية الذى يسهم فى تدهور الحالة الحركية والمهارية والسلوكية 

لأأأدى األطفأأأال المعأأأاقين ذهنيأأأًا ء مهأأأارات كأأأأأأرة القأأأأأأأدم ارة سأأألبية علأأأى مسأأأتوى أد، كأأأل هأأأذا إنعكأأأس بصأأأو 
 .القابلين للتعلم

ومن هنا ظهرت مشكلة البحث فى محاولأة للتعأرف علأى فاعليأة إستأأخدام األلعأاب التمهيديأة فأى  
 تعلم بع  مهارات كأأأرة القأأأأدم لدى األطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم.

 دف البحث:ه
المعاقين ذهنيًا  لألطفال األلعاب التمهيديةبرنامج تعليمى باستخدام  وضعيهدف هذا البحث إلى 

 : القابلين للتعلم والتعرف على تأثير البرنامج على

 –رميأأة التمأأاس  –ركأأل الكأأرة ببأأاطن القأأدم  -)الجأأرى بأأالكرة  بعأأ  مهأأارات كأأأأأرة القأأأأأأدممسأأتوى أداء  -1
 القابلين للتعلم. المعاقين ذهنياً  لألطفال رأس من الثبات(ضرب الكرة بال

 فروض البحث:
بعأ  مسأتوى أداء توجد فروق دالة إحصأائيًا بأين القياسأين القبلأى والبعأدى للمجموعأة التجريبيأة فأى  -1

ضأرب الكأرة بأالرأس  –رميأة التمأاس  –ركأل الكأرة ببأاطن القأدم  -)الجأرى بأالكرة  مهارات كأأأأرة القأأأأأدم
 ولصالح القياس البعدى. ن الثبات(م

بعأ  مسأتوى أداء توجد فروق دالة إحصائيًا بأين القياسأين القبلأى والبعأدى للمجموعأة الضأابطة فأى  -2
ضأرب الكأرة بأالرأس  –رميأة التمأاس  –ركأل الكأرة ببأاطن القأدم  -)الجأرى بأالكرة  مهارات كأأأأرة القأأأأأدم

 ولصالح القياس البعدى. من الثبات(
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مسأتوى أداء للمجمأوعتين التجريبيأة والضأابطة فأى ين البعأدي يند فأروق دالأة إحصأائيًا بأين القياسأتوج -3
ضأأرب الكأأرة  –رميأأة التمأأاس  –ركأأل الكأأرة ببأأاطن القأأدم  -)الجأأرى بأأالكرة  بعأأ  مهأأارات كأأأأأرة القأأأأأأدم

 ولصالح المجموعة التجريبية.  بالرأس من الثبات(

 المصطلحات المستخدمة فى البحث:
 : Preparing Gamesأللعاب التمهيدية ا

هأأأي   مجموعأأأة مأأأن ألعأأأاب الجأأأري وألعأأأاب الكأأأرات، وألعأأأاب اللياقأأأة التأأأي تتميأأأز بطأأأابع السأأأرور  
والمأأرح والتنأأافس مأأع مرونأأة قواعأأدها وقلأأه أدواتهأأا وسأأهولة ممارسأأتها وتكرارهأأا عقأأب بعأأ  اإليضأأاحات 

 (  15: 16البسيطة  .)

 : Handicappedالمعاق 

الذى ال يصل إلى مستوى األفراد اآلخرين فى سنه بسأبب عاهأة جسأمانية أو اضأطراب  هو الفرد
فى سلوكه أو قصور فى قدراته البدنية، أو فأرد نقصأت إمكاناتأه للحصأول علأى عمأل مناسأب واالسأتقرار 

 ( 126: 19فيه بسبب نقصًا فعليًا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية أو حسية . )

to learnن للتعلم القابليذهنيًا  ينالمعاق
 
 willing Retardation : Mental  

هم   األطفال الذين يحصلون على تقدير إعاقة ذهنية بسيطة ومتوسأطة، وتبلأع درجأة ذكأائهم مأا  
( درجأأة، ويمكأأن أن يأأتم دمجهأأم فأأى برنأأامج تعلأأيم بأأدنى وأكأأاديمى داخأأل الفصأأل الدراسأأى 70 -50بأأين )

 ( 109: 31العادى .)

 :  Fundamental skillsةالمهارات األساسي

هي   تلك المهارات التي يجب أن يتقنها جميأع الالعبأين فأي أي فريأق حتأى يتثنأي لهأم اسأتخدام  
تلك المهارات في المواقف المناسبة إلستخدامها وذلأك حسأب ظأروف اللعأب المتباينأة حتأى يمكأن التغلأب 

 ( 87: 24 .)هدافاألعلي الفريق المنافس والوصول إلي الهدف لتسجيل أكبر عدد من 
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 الدراسات المرتبطة:
دراسأة تهأدف إلأى التعأرف علأى تأأثير إسأتخدام  (8()2005عالء الدين إبراهيم صنالح ) أجأرى  

األلعأأاب التمهيديأأأة علأأأى تعلأأم بعأأأ  مهأأأارات الكأأرة الطأأأائرة بأأأدرس التربيأأة الرياضأأأية ، وأسأأأتخدم الباحأأأث 
تم تقسيمهم إلي مجموعتين تجريبية وضابطة عدد كل  ،( تلميذاً  70المنهج التجريبى على عينة قوامها ) 

برنأامج  –إختبارات مهارية فى الكرة الطائرة  –إختبارات بدنية  ، ومن أدوات البحث : ( تلميذاً 35) منهما
يأأأؤثر إسأأأتخدام األلعأأأاب التمهيديأأأة تأأأأثيرًا إيجابيأأأًا مسأأأتوى أداء  األلعأأأاب التمهيديأأأة ، ومأأأن أهأأأم النتأأأائج :

 سية فى الكرة الطائرة بدرس التربية الرياضية .    المهارات األسا

دراسأأة تهأأدف إلأأى التعأأرف علأأى تأأأثير برنأأامج تعليمأأى ب (12()2011فننادو فتننوح عبنند  )قأأام و 
بإسأأأتخدام األلعأأأاب التمهيديأأأة علأأأى مسأأأتوى أداء بعأأأ  المهأأأارات األساسأأأية والقأأأدرات الحركيأأأة وعالفتهأأأا 

ة القأدم، وأسأتخدم الباحأث المأنهج التجريبأى ، وبلأع حجأم عينأة بالتوافق النفسى واإلجتماعى لدى بأراعم كأر 
( بأأرعم تأأم تقسأأيمهم إلأأى مجمأأوعتين إحأأداهما تجريبيأأة واألخأأرى ضأأابطة قأأوام كأأل 40البحأأث علأأى عأأدد )

مقياس التوافق النفسى واإلجتماعى، ومن أهم  –( برعم، ومن أدوات البحث: إختبارات مهارية 20منهما )
لمجموعأأة التجريبيأأة )األلعأأاب التمهيديأأة( علأأى أفأأراد المجموعأأة الضأأابطة )البرنأأامج النتأأائج: تفأأوق أفأأراد ا

 التقليدى( فى مستوى أداء مهارات كرة القدم والتوافق النفسى واإلجتماعى.   

دراسأأة أسأأتهدفت التعأأرف علأأى تأأأثير إسأأتخدام  (1()2012أحمنند عبنند الننرحمن محمنند ) أجأأرى و 
 ،مهأأأارات األساسأأأية فأأأى الكأأأرة الطأأأائرة لتالميأأأذ المرحلأأأة اإلعداديأأأةاأللعأأأاب التمهيديأأأة علأأأى تعلأأأم بعأأأ  ال

( تلميأأأذًا تأأأم تقسأأأيمهم إلأأأي 24وأسأأأتخدم الباحأأأث المأأأنهج التجريبأأأى، وأشأأأتملت عينأأأة البحأأأث علأأأى عأأأدد )
 –إختبأأأارات بدنيأأأة  ( تلميأأأذا ، ومأأأن أدوات البحأأأث :12مجمأأأوعتين تجريبيأأأة وضأأأابطة عأأأدد كأأأل منهمأأأا)

برنأأامج األلعأأأاب التمهيديأأأة ، ومأأن أهأأأم النتأأأائج :توجأأد فأأأروق دالأأأة  –الطأأأائرة  إختبأأارات مهاريأأأة فأأى الكأأأرة
للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى أداء المهأارات األساسأية فأى  إحصائيًا بين القياسين البعديين

    الكرة الطائرة لصالح المجموعة التجريبية.  
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هدفت التعأرف علأى فعاليأة إسأتخدام األلعأاب ستأبدراسة  (7()2014سعد هللا سعيد مجيد )قام و  
التمهيديأأأة علأأأى تحسأأأين مسأأأتوى األداء البأأأدنى والمهأأأارى فأأأى كأأأرة اليأأأد لطأأأالب المرحلأأأة المتوسأأأطة فأأأى 

( 50العأأراق، وأسأأتخدم الباحأأث المأأنهج التجريبأأى ، وتكونأأت عينأأة البحأأث مأأن عأأدد ) -محافظأأة كركأأوك 
( طالبأأًا، ومأأن أدوات البحأأث: 25ة قأأوام كأأل منهمأأا )طالبأأًا تأأم تقسأأيمهم إلأأى مجمأأوعتين تجريبيأأة وضأأابط

إختبار الذكاء ، ومن أهم النتائج: األلعاب التمهيدية تؤثر إيجابيًا على مستوى  –إختبارات بدنية ومهارية 
 األداء البدنى والمهارى فى كرة اليد.   

امج دراسأأة أسأأتهدفت التعأأرف علأأى فعاليأأة برنأأ( 13()2015متعننب غربننى خمننيس ) أجأأرى كمأأا  
تعليمى بإستخدام األلعاب التمهيدية على مستوى بع  القدرات الحركية والمعرفية وتعلم بعأ  المهأارات 

( طفأاًل 20األساسية فى السباحة بدولة الكويأت ، وأسأتخدم الباحأث المأنهج التجريبأى علأى عينأة عأددها )
( أطفأال ، ومأن أدوات 10) تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منهما

 إختبأأارات بدنيأأة ومعرفيأأة ومهاريأأة، ومأأن أهأأم النتأأائج: فعاليأأة –البحأأث: برنأأامج مقتأأرح لأللعأأاب التمهيديأأة 
 إستخدام األلعاب التمهيدية فى تعلم بع  المهارات األساسية فى السباحة. 

إسأأأتخدام بدراسأأأة إسأأأتهدفت التعأأأرف علأأأى فاعليأأأة  (22()2015مضنننارو محمننند فهيننند )قامأأأت و  
م عأأدو لتلميأأذات المرحلأأة 100األلعأاب التمهيديأأة علأأى تطأأوير القأأدرات الحركيأأة ومسأأتوى اإلنجأأاز لسأأباق 

( 30المتوسأأطة بدولأأة الكويأأت، وأسأأتخدمت الباحثأأة المأأنهج التجريبأأى ،وتكونأأت عينأأة البحأأث مأأن عأأدد )
ة، ومأن أدوات البحأث: ( تلميأذ15تلميذة تم تقسأيمهن إلأى مجمأوعتين تجريبيأة وضأابطة قأوام كأل منهمأا )

البرنأأأامج المقتأأأرح لأللعأأأاب التمهيديأأأة ، ومأأأن أهأأأم النتأأأائج:  -إختبأأأار الأأأذكاء  –إختبأأأارات بدنيأأأة ومهاريأأأة 
   م عدو. 100األلعاب التمهيدية تؤثر إيجابيًا على مستوى اإلنجاز لسباق 

خدام دراسأأأة أسأأأتهدفت التعأأأرف علأأأى تأأأأثير إسأأأت (25()2015هنننانى بننناز عبننند العزينننز )أجأأأرى و  
األلعاب التمهيدية على تعلم بع  مهارات كرة القدم والتوافق النفسى بدرس التربية الرياضية لأدى تالميأذ 

( تلميأذًا 60المرحلة اإلعدادية، وأسأتخدم الباحأث المأنهج التجريبأى ، وبلأع حجأم عينأة البحأث علأى عأدد )
( تلميأذًا ، ومأن أدوات 30منهمأا ) تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كأل
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مقيأأاس التوافأأق النفسأأى، ومأأن أهأأم النتأأائج: تفأأوق أفأأراد المجموعأأة التجريبيأأة  –البحأأث: إختبأأارات مهاريأأة 
)األلعأأاب التمهيديأأة( علأأى أفأأراد المجموعأأة الضأأابطة )البرنأأامج التقليأأدى(  فأأى مسأأتوى أداء مهأأارات كأأرة 

 القدم.   

 إجراءات البحث:
 منهج البحث :

أسأأتخدم الباحأأث المأأنهج التجريبأأى ، وذلأأك لمالءمتأأه لطبيعأأة البحأأث بواسأأطة التصأأميم التجريبأأى  
 لمجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة بإستخدام القياس القبلى البعدى.

 عينة البحث :
لزقأأأازيق، والتأأأى تأأأم إختيأأأار عينأأأة البحأأأث بالطريقأأأة العمديأأأة مأأأن تالميأأأذ مدرسأأأة التربيأأأة الفكريأأأة با 

( فصأأل دراسأأى ممثلأأة للمراحأأل الدراسأأية المختلفأأة مأأن الصأأف األول تهيئأأة حتأأى 17تشأأتمل علأأى عأأدد )
، وقأأأد قأأأام الباحأأأث 2016/2017( تلميأأأذًا للعأأأام الدراسأأأى 285الصأأأف التاسأأأع مهنأأأى ، والبأأأالع عأأأددهم )

سنة(، وتم إستبعاد  15 -12)( تلميذًا فى المرحلة السنية من 65( تلميذًا من إجمالى )34بإختيار عدد )
( تلميأذًا تأم تقسأيمهم 24( تالميأذ للدراسأة اإلسأتطالعية، وبأذلك تصأبح عينأة البحأث األساسأية )10عدد )

( تلميأذًا، كمأا قأام الباحأث بحسأاب 12إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منهمأا )
 –تأأأثير علأأى المتغيأأر التجريبأأى مثأأل النمأأو )السأأن  معامأأل اإللتأأواء لأأبع  المتغيأأرات التأأى قأأد يكأأون لهأأا

 مرونأة الجأذع والفخأذ ، -التوافأق  –م 30العأدو  -القدرة العضلية للرجلين والأذراعين  –الوزن(  –الطول 
كمأأا يشأأير الباحأأث إلأأى أن هأأذه العينأأة متجانسأأة فأأى مسأأتوى الأأذكاء حيأأث تراوحأأت نسأأب الأأذكاء مأأا بأأين 

( يوضأأحان 2(،)1وجأأودة بملأأف كأأل تلميأأذ فأأى المدرسأأة، والجأأدولين )( وفقأأًا للكشأأوف الم70%:  60%)
 ذلك. 
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 (1جنندول )
 إعتأدالية تأوزيع أفراد عينة البحث فى معدالت النمو   

 34ن =                            الذكاء( –الوزن  –الطول  –)السن                                    
 معامل اإللتواء الوسيط اإلنحراف المعياري  ط الحسابيالمتوس وحدة القياس المتغيرات

 0.94 13.10 0.95 13.40 سنة السن

 0.78 138.25 4.81 139.50 سم الطول

 0.44 36.00 5.16 36.75 كجم الوزن 

 0.28 63.00 5.29 64.50 درجة الذكاء 

الوزن  -طول ال -ت النمو )السن عدال( أن جميع قيم معامالت اإللتواء لم1يتضح من جدول )
(،مما يشير إلى إعتدالية 3) ( أى أنها إنحصرت ما بين0.94:  0.28الذكاء( تراوحت ما بين ) -

 توزيع أفراد عينة البحث فى هذه المتغيرات. 
 (2جنندول )   

 إعتأدالية تأوزيع أفراد عينة البحث فى المتغيرات البدنية        
 34ن =                  اء مهارات كرة القدم قيد البحثومستوى أد                             

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.95 0.90 0.22 0.97 متر القدرة العضلية للرجلين 

 0.85 2.70 0.53 2.85 متر القدرة العضلية للذراعين 

 0.98 6.21 0.98 6.53 ثانية تحرك( م من البدء الم30العدو )

 0.52 6.50 2.37 6.91 درجة التوافق 

 0.63 2.25 1.19 2.50 سم مرونة الجذع والفخذ

 0.78 27.59 3.21 28.42 ثانية الجرو بالكرة 

 0.64 6.00 2.33 6.50 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط

 0.79 4.00 1.14 4.30 متر قوة رمية التماس

 0.77 2.00 0.97 2.25 متر الكرة بالرأس من الثباتضرب 

( أن جميع قيم معامالت اإللتواء للمتغيرات البدنية، ومستوى أداء مهارات 2يتضح من جدول )
(، مما يشير إلى 3) ( أى أنها إنحصرت ما بين0.98:  52كرة القدم )قيد البحث( تراوحت ما بين )
 هذه المتغيرات. إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى 
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 تكافؤ مجموعتى البحث:
الضابطة( فى المتغيرات السابقة،  -قام الباحث بإيجاد التكافؤ بين مجموعتى البحث )التجريبية  

(، 3والتى تم تجانس أفراد عينة البحث فيها، والتى قد يكون لها تأثيرًا على المتغير التجريبى، وجدولى )
 ( يوضحان ذلك. 4)

 (3جنندول )
 ة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى معدالت النمودالل

 الذكاء( –الوزن  –الطول  –)السن 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 12ن =  

 المجموعة الضابطة  
 قيمة "ت" 12ن =  

 ع م ع م

 0.33 0.68 13.20 0.74 13.30 سنة السن

 0.27 4.29 138.50 4.31 139.00 سم الطول

 0.49 3.26 35.80 3.48 36.50 كجم الوزن 

 0.46 3.96 63.20 4.22 64.00 درجة الذكاء 
 2.074=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو   

بأأأين المجمأأأوعتين  0.05عنأأأد مسأأأتوى  عأأأدم وجأأأود فأأأروق دالأأأة إحصأأأائياً ( 3) يتضأأأح مأأأن جأأأدول
ممأا يشأير إلأى تكأافؤ مجمأوعتي البحأث فأى  (اءالأذك -الأوزن  -الطول  -التجريبية والضابطة فى )السن 

   هذه المتغيرات.
 (4جنندول )  

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات  
 البدنية ومستوى أداء مهارة كرة القدم قيد البحث 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 12ن =  

 المجموعة الضابطة  
 يمة "ت"ق 12ن =  

 ع م ع م

 0.73 0.15 0.90 0.17 0.95 متر القدرة العضلية للرجلين 

 0.41 0.41 2.72 0.49 2.80 متر القدرة العضلية للذراعين 

 0.26 0.79 6.64 0.83 6.55 ثانية ( م من البدء المتحرك30العدو )

 0.19 2.11 6.58 2.19 6.75 درجة التوافق 

 0.55 1.03 2.00 1.11 2.25 سم مرونة الجذع والفخذ
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 (4جنندول )تابع  
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات  

 البدنية ومستوى أداء مهارة كرة القدم قيد البحث 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 12ن =  

 المجموعة الضابطة  
 قيمة "ت" 12ن =  

 ع م ع م

 0.11 2.47 28.63 2.69 28.51 ثانية الكرة الجري ب
 0.47 2.04 6.00 2.11 6.42 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط

 0.67 0.81 4.00 0.93 4.25 متر قوة رمية التماس
 0.33 0.69 2.10 0.75 2.20 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 2.074=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو    
بين المجموعتين  0.05عند مستوى  عدم وجود فروق دالة إحصائياً  (4) من جدوليتضح 

مما قيد البحث  كرة القدمات ومستوى أداء مهار المتغيرات البدنية )قيد البحث( التجريبية والضابطة فى 
   يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث فى هذه المتغيرات.

 : أدوات جمع البيانات
)قيد كرة القدم لتحديد القدرات البدنية المرتبطة بمهارات أى الخبراء إستطالع ر بقام الباحث 

والمناسبة لألطفال المعاقين ذهنيًا  (1ملحق )، وأيضًا تحديد اإلختبارات البدنية والمهارية البحث( 
 : تحديد أدوات جمع البيانات التاليةومن خاللهما تمكن الباحث من  ،القابلين للتعلم

 (2ملحق ) البدنية قيد البحث: أواًل: اإلختبارات
 من الثبات.   العري ختبار الوثب إ -1
                 ( كجم ألقصى مسافة.1.5دفع كرة طبية زنة ) ختبارإ -2
 . المتحركمتر من البدء  (30)ختبار العدو إ -3
 .               رمى وإستقبال الكرات من الحائطختبار إ -4

 ثنى الجذع لدمام من الوقوف. ختبارإ -5
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 (3ملحق ) : اإلختبارات المهارية قيد البحث:انيًا ث
 سرعة الجرى بالكرة بوجه القدم الداخلى والخارجى.إختبار  -1

 ث.( 30)ختبار دقة التمرير بباطن القدم على حائط في إ -2
 .ختبار قوة رمية التماسإ -3
 إختبار ضرب الكرة بالرأس من الثبات. -4

 ًا: األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث:ثالث
 الكلى للجسم بالسنتيمتر.  جهاز الرستامير لقياس الطول -
 ميزان طبى معاير لقياس الوزن بالكيلو جرام.  -
 من الثانية ومزودة بذاكرة. Stop Watch 1/100ساعة إيقاف رقمية  -
 شريط الصق ملون. –                                   .شريط قياس -
 (كجم1.5كرات طبية زنة ) –                          ملعب كرة قدم بأدواته. -
 كرات تنس أرضى –مسطرة خشبية مدرجة.                           -

 : قيد البحثالثبات( لإلختبارات  –)الصدق  العلمية المعامالت
 : الصدق معاملأواًل: 

مهارية على الالبدنية و  اإلختباراتصدق التمايز وذلك إليجاد معامل صدق  الباحث ستخدمأ
 مميزة ير )مجموعة  األساسيةمن مجتمع البحث وخارج العينة معاقين ذهنيًا  تالميذ (10عينة قوامها )

( فى الفترة مهارياً  )مجموعة مميزةبالصف السادس اإلبتدائى  تالميذ( 10وعينة أخرى قوامها ) ، (مهارياً 
 ياساتالفروق بين ق داللة حسابوتم ذلك عن طريق  ،16/2/2017وحتى  12/2/2017من 

 .ذلك( يوضح 5وجدول ) ، المجموعتين المميزة و ير المميزة
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 (5) جدول 
 و ير المميزة  المميزة المجموعتينالفروق بين  داللة

 قيد البحث المهاريةالبدنية و المتغيرات فى 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 مميزةالمجموعة ال
 10ن = 

 غير المميزةالمجموعة 
 "ت" قيمة 10  ن =

 ع م ع م
 *7.05 0.11 0.88 0.15 1.32 متر القدرة العضلية للرجلين 
 *5.39 0.45 2.70 0.53 3.95 متر القدرة العضلية للذراعين 

 *6.11 0.72 6.66 0.48 4.91 ثانية ( م من البدء المتحرك30العدو )
 *4.86 2.19 6.50 2.33 11.70 درجة التوافق 

 *3.77 1.11 1.90 1.45 4.20 سم مرونة الجذع والفخذ
 *6.18 2.42 28.64 2.16 21.97 ثانية الجرو بالكرة 

 *8.38 1.84 6.00 2.29 14.20 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط
 *6.19 0.71 3.85 0.69 5.90 متر قوة رمية التماس

 *7.81 0.65 2.00 0.57 4.25 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات
 0.05* دال عند مستوو                                           2.101=  0.05عند مستوو  الجدولية"  ت"  قيمة      

بين المجموعتين المميزة  0.05إحصائيًا عند مستوى  دالة( وجود فروق 5من جدول ) يتضح
 يشير إلى مما يزةالمم ةالمجموعقيد البحث، ولصالح المهارية البدنية و و ير المميزة فى اإلختبارات 

 .قيد البحثصدق اإلختبارات 
 :الثبات معاملثانيًا: 

وذلك عن  مرة أخرى، ة تطبيقهحساب معامل الثبات بإستخدام طريقة تطبيق اإلختبار ثم إعادتم 
ثم إعادة التطبيق على  على العينة االستطالعية، قيد البحثالمهارية البدنية و طريق تطبيق اإلختبارات 

 ، وتم حساب معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين األول والثانى ، يومانبفاصل زمنى قدره نفس العينة 
 ( يوضح ذلك.6وجدول )
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 (6) جدول
  10= نقيد البحث              المهاريةالبدنية و الثبات لدختبارات  معامل                  

وحدة  المتغيرات
 القياس

عامل م التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع م ع م الثبات

 *0.901 0.15 0.92 0.11 0.88 متر القدرة العضلية للرجلين 
 *0.896 0.47 2.75 0.45 2.70 متر القدرة العضلية للذراعين 

 *0.904 0.69 6.64 0.72 6.66 ثانية ( م من البدء المتحرك30العدو )
 *0.753 1.86 7.00 2.19 6.50 درجة التوافق 

 *0.836 1.14 2.00 1.11 1.90 سم والفخذمرونة الجذع 
 *0.891 2.31 28.59 2.42 28.64 ثانية الجرو بالكرة 

 *0.748 1.96 6.40 1.84 6.00 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط
 *0.803 0.74 4.00 0.71 3.85 متر قوة رمية التماس

 *0.795 0.62 2.25 0.65 2.00 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات
 0.05* دال عند مستوو                                         0.632=  0.05عند مستوو  الجدولية" ر"  قيمة         

نتأأأائج بأأأين  0.05دالأأأة إحصأأأائيًا عنأأأد مسأأأتوى  إرتباطيأأأة( وجأأأود عالقأأأة 6مأأأن جأأأدول ) يتضأأأح
 .قيد البحثى ثبات االختبارات مما يشير إل المهاريةالبدنية و التطبيقيين األول والثانى لالختبارات 

 :  التمهيدية األلعابالمقترح بإستخدام  التعليميالبرنامج 
 الهدف العام من البرنامج : أواًل: 
ضرب الكرة  –رمية التماس  –ركل الكرة بباطن القدم  -)الجرى بالكرة  مهارات كرة القدمتعلم وإتقان  -1

 يدية ، وقد تضمن األهداف السلوكية اآلتية:التمه األلعاببالرأس من الثبات( باستخدام 
 األهداف المعرفية: -أ

 .قيد البحث كرة القدم اتعلى مراحل األداء الفنى الصحيح لمهار  الطفلأن يتعرف  -
 .بع  المعارف والمعلومات عن كرة القدمعلى  الطفلأن يتعرف  -

 الحركية: -األهداف النفس -ب
 .بحثقيد المهارات كرة القدم  أن يتقن الطفل -
 قيد البحث بطريقة صحيحة وبشكل ال يبعث على الملل.مهارات كرة القدم  الطفلأن يمارس  -
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 األهداف الوجدانية: -ج
 بع  القيم التربوية والنفسية مثل التعاون واإلنتماء والقيادة والتبعية. الطفلأن يمارس  -
 قيم التنافس الشريف من أجل الوصول إلى الهدف. الطفلأن يدعلى  -

 : البرنامج التعليمىع أسس وض

 مراعاة الهدف من البرنامج. -
 األطفأأأالأن يحقأأأق البرنأأأامج الهأأأدف الموضأأأوع مأأأن أجلأأأه وهأأأو إزالأأأة الملأأأل والضأأأيق مأأأن نفأأأوس  -

 أثناء تنفيذ الدرس. األطفالوإدخال السرور والبهجة على 
 .المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم األطفالمالءمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات  -
 شرح اللعبة التمهيدية وقواعدها بأسلوب قصير ومبسط قبل بداية الوحدة التعليمية.  -
 بالثقة.  األطفالالبدء باأللعاب البسيطة السهلة حتى يشعر  -
 صالحية األدوات واألجهزة.  -
 مراعاة عامل األمن والسالمة فى إختيار وتنفيذ األلعاب.  -

 : محتوو البرنامج التعليمى

محمند حسنن  فى األلعاب التمهيدية مثل :المراجع العلمية العديد من ع على باإلطال الباحثقام 
(، والدراسأات 15)( 2014محمند أحمند عبند هللا ) (،4)( 2002) إيلنين ودينع (،16)(1999عالوو )

فادو فتنوح عبند   ، (8)(2005عالء الدين إبراهيم صالح ) العلمية المرتبطة بموضوع البحث وأهمهأا: 
متعننب (، 7)(2014)سننعد هللا سننعيد مجينند ، (1)(2012منند عبنند الننرحمن محمنند )أح (،12()2011)

هنننننانى بننننناز عبننننند العزينننننز  ،(22)(2015مضنننننارو محمننننند فهيننننند ) (،13()2015غربنننننى خمنننننيس )
 القأدممهأارات كأرة فأى تعلأيم إيجابيأًا إلختيار أنسب وأفضل األلعاب التمهيديأة التأى تسأهم  (25()2015)

ألطفأأأال  ضأأرب الكأأرة بأأالرأس مأأن الثبأأات( –رميأأة التمأأاس  –اطن القأأدم ركأأل الكأأرة ببأأ -)الجأأرى بأأالكرة 
، وتأم عرضأها علأى الخبأراء فأى سأنة( 15 -12مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق فى المرحلة السأنية مأن )
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المعأاقين ) وطرق التدريس، وذلك لتحديد أنسب هذه األلعاب لمستوى وقأدرات أفأراد عينأة البحأث القدمكرة 
 (. قابلين للتعلمذهنيًا ال

تبأأع الباحأأث حيأأث أبإسأأتخدام األلعأأاب التمهيديأأة بتنفيأأذ محتأأوى البرنأأامج التعليمأأى  الباحننث وقأأام 
 الخطوات التالية :

 تدريس نفس الجزء الخاص باإلحماء للمجموعتين.  •
 ب( للمجموعتين.  –تدريس نفس الجزء الخاص باإلعداد البدنى )أ  •
 لتجريبية بإستخدام األلعاب التمهيدية. تدريس الجزء التعليمى للمجموعة ا •
 تدريس الجزء التعليمى للمجموعة الضابطة بإستخدام الطريقة التقليدية.  •
 تدريس نفس الجزء الختامى للمجموعتين التجريبية والضابطة.  •

 التوزيع الزمنى لمحتوو البرنامج التعليمى:

( دروس 3)ع ، ويحتأوى كأل أسأبوع علأى أسأابي (7)بتحديأد المأدة الزمنيأة للبرنأامج بأأ  الباحثقأام  
 دقيقة مقسمة كما يلى: (45)، والمدة الزمنية للدرس تربية رياضية

 ق(7)      اإلحماء. -       

 ق(15)   ب(. –اإلعداد البدنى )أ  -       

 ق(20)   الجزء التعليمى والتطبيقى. -       

 ق(3)             الختام. -       

ى أن محتوى البرنامج التعليمى بإستخدام األلعاب التمهيدية لتعليم مهارات كرة ويشير الباحث إل
ألطفال  ضرب الكرة بالرأس من الثبات( –رمية التماس  –ركل الكرة بباطن القدم  -)الجرى بالكرة  القدم

 (.4ق )لحموضح تفصيليًا بمسنة(  15 -12مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق فى المرحلة السنية من )
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 القياسات القبلية:
 ، وتضمنت21/2/2017إلى  19/2/2017بإجراء القياسات القبلية فى الفترة من  الباحثقام 

ضرب  –رمية التماس  –ركل الكرة بباطن القدم  -)الجرى بالكرة مهارات كرة القدم قياس مستوى أداء 
 ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة. الكرة بالرأس من الثبات(

 تطبيق البرنامج التعليمى المقترح: 
تم تنفيذ محتوى البرنامج التعليمى المقترح باستخدام األلعاب التمهيدية لتعليم مهارات كرة القدم 

ألفراد ضرب الكرة بالرأس من الثبات(  –رمية التماس  –ركل الكرة بباطن القدم  -)الجرى بالكرة 
، كما تم  11/4/2017إلي  23/2/2017فى الفترة من  ( أسابيع ، وذلك7المجموعة التجريبية لمدة )

( يوضح نموذج لوحدة تعليمية من 5تطبيق البرنامج التقليدى على أفراد المجموعة الضابطة، وملحق )
 البرنامج التقليدى.

 :البعدية القياسات

داء مستوى أفى  ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطةإجراء القياسات البعدية ب الباحثقام 
الترتيب واألسلوب الذى أجريت به القياسات القبلية فى الفترة من  بنفس قيد البحثمهارات كرة القدم 

 .17/4/2017 وحتى 15/4/2017

 المعالجات اإلحصائية:

 وقد تضمنت خطة المعالجة اإلحصائية للبيانات األولية األساليب اإلحصائية التالية:

   اإلنحراف المعياري  -                               المتوسط الحسابي                  -
   معامل اإللتواء -                                      الوسيط -
   إختبار  ت  -                                    معامل اإلرتباط البسيط -
   إختبار النسب والمعدالت                -
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 ومناقشة النتائج : عرض
 نتائج:العرض أواًل : 

 (7جنندول )
 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدي للمجموعة التجريبية 

 12فى مستوى أداء مهارات كرة القدم قيد البحث                    ن =                             
 اتالمتغير 

وحدة 
 القياس

 ع م ع م قيمة "ت" القياس البعدو القياس القبلى

 *5.16 1.83 23.14 2.69 28.51 ثانية الجرو بالكرة 
 *5.33 1.29 10.50 2.11 6.42 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط

 *4.76 0.57 5.83 0.93 4.25 متر قوة رمية التماس
 *4.29 0.41 3.30 0.75 2.20 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوو                            2.201 = 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو  

بأأأين القياسأأأين القبلأأأى  0.05( وجأأأود فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيًا عنأأأد مسأأأتوى 7) يتضأأأح مأأأن جأأأدول
ركأل الكأرة ببأاطن القأدم  -)الجأرى بأالكرة  كأرة القأدم اتمهأار مستوى أداء فى والبعدى للمجموعة التجريبية 

 لصالح القياس البعدى. الرأس من الثبات(ضرب الكرة ب –رمية التماس  –
 (8جنندول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة 
 12كرة القدم قيد البحث                  ن =  اتمستوى أداء مهار فى                            

 اتالمتغير 
وحدة 
 القياس

 ع م ع م ت"قيمة " القياس البعدو القياس القبلى

 *3.68 1.64 24.92 2.47 28.63 ثانية الجرو بالكرة 

 *4.25 1.31 9.25 2.04 6.00 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط
 *3.61 0.42 5.19 0.81 4.00 متر قوة رمية التماس

 *2.94 0.37 2.85 0.69 2.10 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات
 0.05* دال عند مستوو                                 2.201  = 0.05مستوو قيمة "ت" الجدولية عند 

بأأأين القياسأأأين القبلأأأى  0.05عنأأأد مسأأأتوى ( وجأأأود فأأأروق دالأأأة إحصأأأائيًا 8يتضأأأح مأأأن جأأأدول )
 القياس البعدى.لصالح قيد البحث والبعدى للمجموعة الضابطة فى مستوى أداء مهارات كرة القدم 
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 (9جنندول )
 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة

 فى مستوى أداء مهارات كرة القدم قيد البحث

 اتالمتغير 
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية
 12ن= 

 المجموعة الضابطة 
 قيمة "ت" 12ن=

 ع م ع م

 *2.41 1.64 24.92 1.83 23.14 ثانية الجرو بالكرة 
 *2.26 1.31 9.25 1.29 10.50 عدد دقة التمرير بباطن القدم على حائط

 *3.01 0.42 5.19 0.57 5.83 متر قوة رمية التماس
 *2.71 0.37 2.85 0.41 3.30 متر ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 0.05* دال عند مستوو                                   2.074  = 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوو 
بين القياسين البعديين  0.05( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 9)يتضح من جدول  

لصالح المجموعة قيد البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى أداء مهارات كرة القدم 
 التجريبية.

 (10جأأدول )
 لى للمجموعتين التجريبية والضابطةنسب تحسن القياس البعدى عن القب   

 فى مستوى أداء مهارات كرة القدم قيد البحث 
 اتالمتغير 

 12ن =           المجموعة الضابطة  12ن =    المجموعة التجريبية    

 نسب التحسن بعدو قبلى نسب التحسن بعدو قبلى

 %14.89 24.92 28.63 %23.21 23.14 28.51 الجرو بالكرة 

 %54.17 9.25 6.00 %63.55 10.50 6.42 مرير بباطن القدم على حائطدقة الت

 %29.75 5.19 4.00 %37.18 5.83 4.25 قوة رمية التماس

 %35.71 2.85 2.10 %50.00 3.30 2.20 ضرب الكرة بالرأس من الثبات

 ( تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة فى نسأب10يتضح من جدول )
 كرة القدم قيد البحث. اتمستوى أداء مهار فى تحسن القياس البعدى عن القبلى 
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 مناقشة النتائج : ثانيًا:
 :الفرض األولمناقشة نتائج  -أ

بأين القياسأين القبلأى  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مسأتوى عن ( 7) جدول أسفرت نتائج
ركأل الكأرة ببأاطن القأدم  -)الجأرى بأالكرة  كأرة القأدم تامهأار مستوى أداء فى والبعدى للمجموعة التجريبية 

 لصالح القياس البعدى. ضرب الكرة بالرأس من الثبات( –رمية التماس  –

ركل الكرة بباطن  -ويرجع الباحث هذا التحسن فى مستوى أداء مهارات كرة القدم )الجرى بالكرة 
المجموعأأة التجريبيأأة إلأأى فاعليأأة البرنأأامج ضأأرب الكأأرة بأأالرأس مأأن الثبأأات( لأأدى  –رميأأة التمأأاس  –القأأدم 

التعليمي المقترح بإستخدام األلعاب التمهيدية ، والذى تضأمن أنشأطة حركيأة متنوعأة سأاعدت علأى زيأادة 
نشر روح المرح والسرور والتنافس بين األطفال مما أثر إيجابيًا على تعلأم مهأارات كأرة القأدم قيأد البحأث، 

( أن األلعأاب التمهيديأة تعتبأر مأن أنشأطة 2002) إيلأين وديأع فأرجت إليه وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار 
اللعب الترويحية التنافسية التي تلعب دورًا حيويًا في نمو وتقدم األطفال كما أنها وسيله من تربية النشيء 

ه فهأأي للحيأأاة المسأأتقبلية بطريقأأة عمليأأة يكأأون الأأدافع فيهأأا ميأأل الناشأأيء التلقأأائي للعأأب مأأع أقرانأأ هواعأأداد
ويغلأأب علأأي هأأذا النشأأاط المنافسأأة الشأأريفة والحمأأاس الأأذي ، تبعأأث السأأرور والمأأرح فأأي نفأأوس ممارسأأيها 
 ( 299-293:  4) يصنع األداء بإيجابية فعالة أثناء الممارسة.

 ، (8)(2005عالء الدين إبراهيم صالح ) كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من : 
مضارو محمد فهيد  ،(13()2015متعب غربى خميس )،(7)(2014)سعد هللا سعيد مجيد 

المهارات األساسية فى الرياضات  تعلم وإتقانفى األلعاب التمهيدية ستخدام ا فاعليةعلى  (22)(2015)
 الفردية والجماعية.

أن األلعأأاب التمهيديأة تعمأأل علأأي تنميأأة  (2014) محمنند أحمنند عبنند هللا فأى هأأذا الصأأدد يشأيرو 
لمختلف األنشطة الرياضأية ممأا يزيأد درجأة ميأل الفأرد نحأو ممارسأه  ةلفرد للمهارات الحركيوتطوير أداء ا
   (145:15) .النشاط الرياضي

توجننند فنننروق دالنننة إحصنننائيًا بنننين  وبأأأذلك يتحقأأأق صأأأحة الفأأأرض األول والأأأذى يأأأنص علأأأى :          
ت كنننننرة القنننننندم )الجننرو القياسننين القبلننى والبعنندو للمجموعننة التجريبيننة فننى مسننتوو أداء بعننا مهننارا
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ضنرب الكنرة بنالرأس منن الثبنات( ولصنالح القيناس  –رمينة التمناس  –ركل الكرة ببناطن القندم  -بالكرة 
 . البعدو

 :الفرض الثانىمناقشة نتائج  -ب
بأأين القياسأأين القبلأأى  0.05عنأأد مسأأتوى ( وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا 8أظهأأرت نتأأائج جأأدول )
 القياس البعدى.لصالح قيد البحث طة فى مستوى أداء مهارات كرة القدم والبعدى للمجموعة الضاب

ركل الكرة ببأاطن  -)الجرى بالكرة  كرة القدم اتمستوى أداء مهار فى  التحسنهذا ويرجع الباحث         
إلأأي وجأأود المعلأأأم الضأأأابطة لمجموعأأة لأأدى ا ضأأأرب الكأأرة بأأالرأس مأأأن الثبأأات( –رميأأة التمأأاس  –القأأدم 

نأأاء تنفيأأذ درس التربيأأة الرياضأأية وإهتمأأام المسأأئولين بالتربيأأة الرياضأأية لمعأأرفتهم بأهميتهأأا فأأي المؤهأأل أث
ممأأا كأأان لأأه األثأأر الكبيأأر فأأى تحسأأن مسأأتوى  لألطفأأال المعأأاقين ذهنيأأاً تطأأوير النأأواحى الحركيأأة المختلفأأة 
ال المعأأاقين األطفأأإلأأى أن Hollisf (2002 )هولسننف ، حيأأث يشأأير  القأأدمالمهأأارات األساسأأية فأأي كأأرة 

من كل األعمار فى حاجة إلى ممارسة النشاط الرياضى عأن طريأق األلعأاب الجماعيأة واللعأب التنافسأى 
وبأأأأأالتعلم والمثأأأأأابرة يمكأأأأأنهم أن يكتسأأأأأبوا أنشأأأأأطة جديأأأأأدة وتجأأأأأارب ممتعأأأأأة تسأأأأأاوى نظأأأأأرائهم مأأأأأن األفأأأأأراد 

  ( 159:  30األسوياء.)

توجننند فنننروق دالنننة إحصنننائيًا بنننين علأأأى :   فأأأرض الثأأأانى والأأأذى يأأأنصالوبأأأذلك يتحقأأأق صأأأحة         
)الجننرو  بعننا مهننارات كنننننرة القنننننندممسننتوو أداء القياسننين القبلننى والبعنندو للمجموعننة الضننابطة فننى 

ولصنالح القيناس  ضنرب الكنرة بنالرأس منن الثبنات( –رمينة التمناس  –ركل الكرة ببناطن القندم  -بالكرة 
 . البعدو

 :الفرض الثالثمناقشة نتائج  -ج
 بين القياسين البعديين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  إلى( 9جدول)ارت نتائج أش

لصالح المجموعة قيد البحث  كرة القدم اتمستوى أداء مهار فى للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 التجريبية.
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ة ( عأأأأن تفأأأأوق أفأأأأراد المجموعأأأأة التجريبيأأأأة علأأأأى أفأأأأراد المجموعأأأأ10كمأأأأا أسأأأأفرت نتأأأأائج جأأأأدول )
 كرة القدم قيد البحث. اتمستوى أداء مهار الضابطة فى نسب تحسن القياس البعدى عن القبلى فى 

كأرة  اتأداء مهأار فأي مسأتوى  المجموعة الضابطةعلى المجموعة التجريبية  تفوق الباحث  رجعوي
بصأورة كليأة  إلي إستخدام األلعاب التمهيدية مما أتاح لهم فرصة ممارسة وأداء المهارات القدم قيد البحث

داخأأل مواقأأف اللعأأب المختلفأأة ممأأا أسأأهم فأأي اإلرتقأأاء بأأإدراكهم للمهأأارات وفهمهأأا بصأأورة أفضأأل مأأن أفأأراد 
تتفأق هأذه النتيجأة مأع ، و المجموعة الضابطة مما كان له أكبأر األثأر فأى تحسأين مسأتوى أدائهأم المهأارى 

، محمند أحمند عبند هللا ( 2011مجدو شوقى ) ،(1999محمد حسن عالوو )ما أشار إليه كل من : 
على أن إستخدام األلعاب التمهيدية بالجزء التعليمى بدرس التربية الرياضية يساهم بشكل كبير ( 2014)

فأأأى تعلأأأم وإتقأأأان المهأأأارات الحركيأأأة كمأأأا أنهأأأا تعمأأأل علأأأى إضأأأافة عأأأاملى التنأأأافس والتشأأأويق عنأأأد تعلأأأم 
  ( 159: 15(،)121: 14(،) 35:  16) المهارات األساسية فى الرياضات المختلفة .

أحمد عبد  ،(12()2011فادو فتوح عبد  )كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من : 
إستخدام األلعاب  فاعلية على (25()2015هانى باز عبد العزيز ) ،(1)(2012الرحمن محمد )

 .البرنامج التقليدىفى تعلم المهارات األساسية فى الرياضات الفردية والجماعية مقارنة بالتمهيدية 
أن األلعأأاب التمهيديأأة تسأأهم ( 2001عمننرو أبننو المجنند وجمننال النمكننى ) وفأأى هأأذا الصأأدد يشأأير       

بقدر وافر فى تنمية وتطوير أداء الفأرد للمهأارات الحركيأة لمختلأف األنشأطة الرياضأية ممأا يزيأد مأن ميأل 
 (  20: 9الفرد نحو ممارسة النشاط الرياضى.)

يجأأأب أن يقأأأدم لهأأأم البأأأرامج التعليميأأأة  األطفأأأال المعأأأاقينأن Daniel (1999 )دانينننال  ويضيف       
المناسأأأأبة إلحتياجأأأأاتهم وقأأأأدراتهم حتأأأأى يمكننأأأأا تطأأأأأوير أدائهأأأأم البأأأأدني والحركأأأأى فأأأأي مختلأأأأف األنشأأأأأطة 

  ( 345:  28الرياضية.)

ن توجننند فنننروق دالنننة إحصنننائيًا بننني وبأأأذلك يتحقأأأق صأأأحة الفأأأرض الثالأأأث والأأأذى يأأأنص علأأأى : 
القياسننين البعننديين للمجمننوعتين التجريبيننة والضننابطة فننى مسننتوو أداء بعننا مهننارات كنننننرة القنننننندم 

ضنرب الكنرة بنالرأس منن الثبنات( ولصنالح  –رمينة التمناس  –ركل الكنرة ببناطن القندم  -)الجرو بالكرة 
 . المجموعة التجريبية
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 اإلستخالصات:
  يلى:الباحث ما  استخلصمن نتائج  هوما تم التوصل إليالبحث وفى حدود العينة وفروض فى ضوء أهداف 

مسأأتوى أداء بعأأ  تطأأوير  األلعأأاب التمهيديأأة فأأىالمقتأأرح باسأأتخدام التعليمأأى البرنأأامج  فاعليأأة -1
ضأأرب الكأأرة  –رميأأة التمأأاس  –ركأأل الكأأرة ببأأاطن القأأدم  -مهأأارات كأأأأأرة القأأأأأأدم )الجأأرى بأأالكرة 

 -12)التربيأة الفكريأة بالزقأازيق فأى المرحلأة السأنية مأن  لدى أطفال مدرسة بالرأس من الثبات(
 .سنة( 15

مسأتوى أداء بعأ  علأى  0.05دال إحصائيًا عند مسأتوى تأثيرًا إيجابيًا  البرنامج التقليدييؤثر  -2
لأدى أطفأال مدرسأة التربيأة الفكريأة بالزقأازيق فأى المرحلأة السأنية  قيد البحأثمهارات كأأأرة القأأأأدم 

 .ة(سن 15 -12من )

بعأ  أداء مسأتوى القياسات البعدية لفى تقدمت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة  -3
 . قيد البحث مهارات كأأأرة القأأأأدم

نسأأأب تحسأأأن القيأأاس البعأأأدى عأأأن  فأأىالمجموعأأأة التجريبيأأأة علأأى المجموعأأأة الضأأأابطة تفوقأأت  -4
مأأا ت نسأأب التحسأأن حيأأث تراوحأأ قيأد البحأأث بعأأ  مهأأارات كأأأأأرة القأأأأأأدممسأأتوى أداء القبلأى فأأى 
نسأأب التحسأأن  تتراوحأفأأي حأأين ، التجريبيأةبالنسأأبة للمجموعأأة ( %63.55 - %23.21)بأين 

 . (%54.17 - %14.89)ما بين بالنسبة للمجموعة الضابطة 

 التوصيات:
 : وصى الباحث بما يلىيوما ترتب عليها من إستخالصات  ما أسفرت عنه نتائج البحث، على بناءاً 

مستوى أداء بع  مهارات كأأأرة القأأأأدم )الجأرى تطوير  م بإستخدام األلعاب التمهيدية فىاإلهتما -1
لأدى أطفأال  ضرب الكرة بالرأس من الثبأات( –رمية التماس  –ركل الكرة بباطن القدم  -بالكرة 

 سنة(. 15 -12مدرسة التربية الفكرية بالزقازيق فى المرحلة السنية من )
المعلأأم أثنأأاء إعأأداده كمأأدرس للتربيأأة الرياضأأية علأأى أسأأاليب التأأدريس  لأأبالطااإلهتمأأام بتأأدريب  -2

 بدرس التربية الرياضية لذوى اإلحتياجات الخاصة. خاصةوالالحديثة 
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التربية الرياضية لدطالع على أحدث طرق وأساليب التدريس فى  ىلمدرس تدريبيةعمل دورات  -3
 الخاصة بالمعاقين ذهنيًا. الرياضيةالتربية 

فأى بأاقى المهأارات والتأى  األطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للأتعلمعلى إجراء دراسات عن  العمل -4
لم تخضع للدراسة الحالية وذلك بصفة خاصة وكذلك فئات المعاقين األخرى بصفة عامة حيث 
أن المجال مازال فى حاجة شديدة إلى بحوث علمية لحل كثير من المشاكل الخاصة بالرياضة 

 .ةاالحتياجات الخاص فى قطاع ذوى 

 المراجع

 العربية:المراجع  اوال:
تأأثير إسأتخدام األلعأاب التمهيديأة علأى تعلأم بعأ  المهأارات  (:"2012أحمد عبند النرحمن محمند ) -1

األساسأأأية فأأأى الكأأأرة الطأأأائرة لتالميأأأذ المرحلأأأة اإلعداديأأأة ، رسأأأالة ماجسأأأتير، كليأأأة التربيأأأة 
 الرياضية ، جامعة المنصورة.

 ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة.3الطب النفسى المعاصر ،ط (:2015كاشة )أحمد ع -2

التربيأأة الرياضأأية المدرسأأية : (2000) ، محمننود عبنند الفتنناح، عنندنان دروينن  أمننين أنننور الخننولي -3
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة.4، ط ةدليل معلم الفصل وطالب التربية العملي

 سكندرية.إللعاب للصغار والكبار ، منشأة المعارف ، األبرات في اخ :(2002) إيلين وديع فرج -4

 ، عالم الكتب ،القاهرة.5علم نفس النمو  الطفولة والمراهقة ،ط(:2013حامد عبد السالم زهران ) -5

 (: المدير الفني لكرة القدم، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.1998) حنفي  محمود مختار -6

:  فعاليأأة إسأأتخدام األلعأأاب التمهيديأأة علأأى تحسأأين مسأأتوى األداء (2014) سننعد هللا سننعيد مجينند -7
العأأراق ،  –البأأدنى والمهأأارى فأأى كأأرة اليأأد لطأأالب المرحلأأة المتوسأأطة فأأى محافظأأة كركأأوك 

 رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة اإلسكندرية.
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ام األلعاب التمهيدية علي تعلأم بعأ  مهأارات فاعلية إستخد( :" 2005عالء الدين إبراهيم صالح ) -8
( 23)    الكأأرة الطأأأائرة بأأأدرس التربيأأأة الرياضأأأية  ، مجلأأأة علأأأوم وفنأأأون الرياضأأأة، المجلأأأد 

 0العدد الثالث ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان 

فأأى كأأرة القأأدم،  األلعأأاب التكنيكيأأة والترويحيأأة الحديثأأة :(2001) عمننرو أبننو المجنند، جمننال النمكننى -9
 مركز الكتاب للنشر، القاهرة. 

االتجاهأأات الحديثأأة فأأي إعأأداد مأأدربي كأأرة القأأدم، مكتأأب العزيأأزي  (:2006غننازي السننيد يوسننف ) -10
 للكمبيوتر، الزقازيق.

المتحأأأدون  تحكأأأيم  ، –تأأأدريب  –كأأأرة القأأأدم   تعلأأأيم (: 2006غنننازو السنننيد يوسنننف و خنننرون ) -11
 للطباعة والنشر، الزقازيق.

(:  تأثير برنامج تعليمأى بإسأتخدام األلعأاب التمهيديأة علأى مسأتوى أداء 2011فادو فتوح عبد  ) -12
بعأأ  المهأأارات األساسأأية والقأأدرات الحركيأأة وعالقتهأأا بأأالتوافق النفسأأى واإلجتمأأاعى لأأدى 

 براعم كرة القدم ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة.

:  فعالية برنامج تعليمى بإستخدام األلعأاب التمهيديأة علأى مسأتوى ( 2015خميس ) متعب غربى -13
بعأأأ  القأأأدرات الحركيأأأة والمعرفيأأأة وتعلأأأم بعأأأ  المهأأأارات األساسأأأية فأأأى السأأأباحة بدولأأأة 

 الكويت  ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة الزقازيق.

 لعاب الصغيرة ، المركز العربى للنشر ، الزقازيق .دليل األ( :" 2011مجدو أحمد شوقى ) -14
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