
  بية

  

  انم

النشاط البدني المكيف والصحة،

 اسوسيدي بلعب

  :تحت إشراف        

  بن زيدان حسين /د       

    

 

على تعلم بعض المهارات 

)سنة 12-10(سيطة

  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستغانم - جامعة عبد الحميد بن باديس

  معهد التربية البدنية والرياضية

  قسم النشاط البدني المكيف                

 

 

،اإلنجاز تخصص  في تطلبات نيل شهادة الماستر

 تحت عنوان

 

 

وسيواليتي الشلف ل بالمركز الطبي البيداغوجي  بحث تجريبي أجري

 

  

  

                                                    

                    لقادر                         

 د اهللا

                                                  

  :السنة الجامعية

 

تعليمي مقترح باستخدام الوسائط المتعددة على

 في كرة السلة لدى ذوي اإلعاقة الفكرية البسي

2016/2017  

                                  

 بحث مقدم ضمن متطلب

  

       :نيإعداد الطالبمن 

لكحل عبد القاد �

موكسي عبد ا �

                                  

أثر برنامج تعلي

 األساسية في



 

 

 

 إلى الذي علمني كيف أمسك بالقلم وكيف أخط بالكلمات بال ندم إلى الذي               

 ...علمني معاني الرجولة

.لعمل إلى روح أبي الطاهرة سائال اهللا تعالى أن يسكنه فسيح جنانهأهدى هذا ا    
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  .أمري ويفتح لي أبواب الخير إلى أمي الغالية                         
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                      واُهللا أْخرجُكْم مْن ُبُطون أّمهاتُكْم ال تْعلُمون شيًئا وجعل لُكُم الّسْمع((  :قال اهللا تعالى

  من سورة النحل  78اآلية )) واْألْبصار واْألْفئدة لعّلُكْم تْشُكُرون              

     الحمد هللا الذي علم اإلنسان مالم يعلم والشكر هللا على نعمته وعونه في إتمام هذا      

 البحث     

  ".و ما يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإن ظن انه قد علم فقد جهل "

              " بن زيدان حسين"نتقدم بجزيل الشكر والتقدير واإلحترام للسيد المشرف الدكتور      

أبداه من توجيهات قيمة ومعلومات نيرة ومتابعة مستمرة إلخراج هذه الرسالة بشكلها  لما

                    المساعدة و   نعرفان إلى كل من قدم لنا يد العو كما نتقدم بخالص الشكر والالنهائي  

                انم الرياضية بمستغ  ونخص بالذكر دكاترة وأساتذة معهد التربية البدنية   

                                      هم وتوجيهاتهم القيمةالذين لم يبخلوا علينا بنصائح

                                        .ثمرة العلم و أنتجت زهرة النجاح  أثمرت التي

  

  



  :ملخص ا�راسة

أثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات  :عنوان الدراسة

 ).سنة12- 10(األساسية في كرة السلة لدى ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة

ر اســتخدام الوســائط المتعــددة علــى تعلــم بعــض المهــارات يأثمعرفــة مــدى تــهــدفت هــذه الدراســة إلــى 

استخدم الباحثـان ) سنة12-10( ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة األطفال األساسية في كرة السلة لدى

ــــ ــــم إختيــــار العينــــة بطريقــــة عشــــوائية مكونــــة مــــن  يالمــــنهج التجريب  20لمالئمتــــه لهــــذه الدراســــة، وت

 مـــن ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة البســـيطة مـــن المركـــز النفســـي البيـــداغوجي لـــواليتي الشـــلف) ذكـــور(طفـــال

وســــيدي بلعبــــاس، تــــم تــــوزيعهم بالتســــاوي علــــى مجمــــوعتين األولــــى تجريبيــــة طبــــق عليهــــا البرنــــامج 

التعليمــي المقتــرح باســتخدام الوســائط المتعــددة والثانيــة ضــابطة درســت بالطريقــة التقليديــة، و قــد قـــام 

والمقررة علـى أطفـال الباحـثان بـإجراء قيـاس قبلـي باسـتخدام اختبـارات مهـارات كـرة السلة قيـد البحـث 

، التهــديف مــن م10لمســافة التمريــر داخــل المربــع، التنطــيط ( ســنة) 12-10(ذوي اإلعاقــة الفكريــة 

أســابيع بواقــع ) 08(مــدة ثمانيــة اســتغرقومــن ثــم تطبيــق البرنــامج الــذي ) المنــاطق، التنطــيط الســريع

وبعــد جمــع البيانــات وٕاســتخدام ، حصــتين فــي األســبوع لكــل مجموعــة، ومــن ثــم إجــراء القيــاس البعــدي

ســــتيودنت ) ت(المعياريــــة واختبــــار  واالنحرافــــاتالمعالجــــة اإلحصــــائية مثــــل المتوســــطات الحســــابية 

بطــة والغيــر مترابطــة ، أشــارت النتــائج إلــى أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين اللعينــات المتر 

عتين، أمــــا بالنســــبة للفــــروق بــــين القياســــين القبلــــي والبعــــدي ولصــــالح القيــــاس البعــــدي لكلتــــا المجمــــو 

المجمــــوعتين فكــــان التطــــور فــــي مســــتوى المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة الســــلة لصــــالح المجموعــــة 

التجريبيــــة، وفــــي ضــــوء النتــــائج أوصــــى الباحثــــان باعتمــــاد الوحــــدات التعليميــــة المقترحــــة فــــي تعلــــم 

ذه األخيــرة خــالل تطبيـــق المهــارات األساســية فــي كــرة الســلة باســتخدام الوســائط المتعــددة وتــوفير هــ

مختلــف األنشــطة البدنيــة والرياضــية، اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتحقيــق أقصــى فائــدة منهــا بمــا 

يتناســــب مــــع واقــــع و خصــــائص هــــذه الفئــــة بتــــوفير الوســــائل والتجهيــــزات الالزمــــة لــــذلك، توظيــــف 

إثــراء المواقــف التعليميــة،  إمكانيــات الوســائط المتعــددة و التنويــع فــي اســتخدامها واالســتفادة منهــا فــي

كـــرة (  ضـــرورة إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات و البحـــوث فـــي نفـــس التخصـــص علـــى نشـــاطات أخـــرى

 .وفئات عمرية أخرى.......) كرة الطائرةالالقدم، كرة اليد، 

 كــرة الســلة، ذوي المهــارات،برنــامج تعليمــي، الوســائط المتعــددة، التعلم، :الكلمــات المفتاحيــة 
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Résumé  

Titre d’étude : 

L’impact d’un programme  d’enseignement proposé par l’utilisation des multimédias à 

l’apprentissage de quelques compétences de base en basket Ball pour enfants handicapés mentaux 

âgés de (10-12ans).  

cette étude a pour but de connaitre l’effet de l’utilisation des multimédias pour l’apprentissage de 

quelques compétences de base en basketball chez les enfants handicapés (10–12ans) les deux 

chercheurs ont mis en œuvre la méthode expérimentale qui s’approprie pour cette étude et pour cela 

ils ont choisi un échantillon d’une manière aléatoire composée de vingt enfants de sexe masculin les 

handicapés mentaux du centre psychopédagogique de la wilaya de Chlef et sidi bel Abbes , ils l’ont 

réparti en égaux sur deux groupes   le premier expérimental et ils ont appliqué le programme 

d’enseignement supposé par l’utilisation des multimédias, et ils ont appliqué la méthode 

traditionnelle sur le deuxième groupe. Les deux chercheurs ont fait une mesure préalable par 

l’utilisation de tests des  compétences du basketball en recherche et qui est exigé pour les enfants 

handicapés mentaux (10 -12ans) (le passe entre le carrée, le drible d’une distance de 10m marquage 

des buts de zone, drible accéléré) dès l’exécution du programme qui a duré 8 semaine pour deux 

séances chaque semaine des deux groupes. Puis la procédure de télémétrique et après la collecte des 

données  et l’utilisation de traitement statistique  Comme la moyenne arithmétique, la déviation 

standard et test «student » pour les échantillons liés et non liés, les résultats indiquent qu’il existe 

des différences  significatives entre les deux mesures avant et après en faveur de télémétrique pour 

les deux groupes.   

En ce qui concerne les différences entre les deux groupes le développement était au niveau des 

compétences de base en basket Ball en faveur du groupe expérimental. Et a propos  des résultats les  

deux chercheurs  recommandent l’adoption des  unités  didactiques  proposés dans l’apprentissage 

des compétences de base en basketball en utilisant le multimédia et il faut qu’elle soit en abondance 

durant l’application des déférentes activités physiques et sportives , Ainsi L’utilisation des 

nouvelles technologies et tout ce qui est adéquat avec cette catégorie, exploitation des multimédias 

et de ses bienfaits, la nécessité aux recherche et études dans la même spécialisation sur autres 

activités (football, volley Ball, handball………..) appliqués aux différentes catégories. 

les mots clés : programme d’enseignement, multimédia, l’apprentissage, compétences, Basket Ball, 

handicapés mentaux. 

 

  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Study title: the impact of a proposed educational program for learning some basic skills in 

basketball for mental handicap children between 10and 12 years. 

This study aims to know the impact of using to learning some basic skills in basketball for 

mental handicap children between 10 and 12 years old. The researchers use the 

experimental method to appropriate this study .and it chosen the sample by random way 

consisting of 20 boys (male) People with disabilities from the Psychological Center of 

Pedagogy of chlef and sidi bel abbes city. Then distribute them equally on two sets the 

first one is Experimental applying the proposed tutorial by using Multiple and the second 

one it’s studied by traditional way. 

The researchers did a Procedure by using test skills of basketball established to 

Intellectual disability children (10-12) years and using the program that takes 8 weeks by 

tow  shares  in a week for each Collection. 

And after Data collection and the Statistical processing like medium Arithmetic and 

standard deviation and test students of the sample Interconnected and not Interconnected, 

the result indicated that there are Differences of Statistical indication and Measurements 

Tribal and remote and for Measurement remote for the both group, As for the differences 

and the groups the development it was on basic skills level in basketball in favor of the 

Experimentation group, In light of results the researchers recommended to Adoption of 

units educational proposed  For  learning proposed  and to basic skills and using  Provide 

the latter during the practicing and the application of various physical activities, and the 

use to new Technology and achieve the ultimate profit which is the appropriate with the 

truth and the characteristic of this Category by Provision of means and Equipments for 

all, Employ possibilities and Diversification to use them and, Enriching educational 

attitudes, the necessity and make more studies and researches in order to Benefit them  in 

Specialization to other activities ( football, handball, Volleyball….) and Other age groups. 
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 :مقدمة

يعد الجانب العقلي من أعظم الجوانب التي أودعها اهللا سبحانه وتعالى في  
إذا ما أعيقت قدراته العقلية  و ،اإلنسان، والذي تفرد بها على غيره من المخلوقات

المعرفية فإنه يجد صعوبة بالغة في القيام بمختلف العمليات المعرفية حتى 
بة كبيرة في العيش مع اآلخرين في إطار العادي أو البسيط منها، كما يجد صعو 

بالمربين والعلماء واآلباء منذ مدة طويلة  األمر الذي دفع الجماعة نفسها،
فقد  ،)2،ص2009جمعة حسن،(الفكريةالتعرف على األطفال ذوي اإلعاقة ب

سن القوانين والتشريعات لضمان حقوقهم،  علىحرص المجتمع الدولي 
 لمجاالت ومن أبرزها المجال الرياضي بل وتطورتافي مختلف  والمحافظة عليها

مارسة لم أساليب رعايتهم فأصبحت تشمل الترويح  وٕاتاحة الفرصة أمامهم
مختلف األلعاب الرياضية واألنشطة الترفيهية المتنوعة ومن بين األنشطة التي 

حيث وضعها علماء نشاط كرة السلة ذوي اإلعاقة الفكرية  تتناسب مع األطفال
واالجتماع في مقدمة األنشطة الرياضية التي تساعد على تنمية الجوانب النفس 

النفسية  للطفل المعاق بدرجة كبيرة، ألن في ممارستها تحررا من المساعدة 
 )31،ص1992الطريقي،(واالنتقال الضرورية التي يستخدمها في الحركة 

 تدريسهاأساليب أن  ويالحظ المتتبع لتاريخ التربية الرياضية في العقود األخيرة
كالتدريس باستخدام  آخذة بالتطور، فهناك طرق متعددة ومتطورة لتدريسها،

وبرامج الوسائط المتعددة المستندة إلى  الفيديو، والوسائل السمعية والبصرية،
 شأنها مساعدة المتعلم على سرعة الفهم، وٕادراك ما يريد أن الحاسوب، التي من

جسد الهدف المراد الوصول إليه قبل البدء في ، كما أنها ت)2004عزمي،(يتعلمه
للدارسين، على اختالف  توفر ظروفًا بيئية أكثر مالئمةو ، عملية التعليم أو التعلم

 وتزداد أهمية استخدام الكمبيوتر ،مستوياتهم العقلية والعمرية ومراحلهم التعليمية
في النظم  وتوظيفه وما تبعه من إنتاج وتحديث الوسائط التعليمية المتعددة

ذوي االحتياجات الخاصة، خاصـة ذوي اإلعاقـة  التعليمية المسؤولة عن تعلـيم
، حيـث أن تطبيقاتـه المتنوعـة تتناسـب مع  خصائصـهم، ويمكـن لفكرية البسيطةا
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توظيفهـا فـي تعلـيمهم وتـدريبهم، حيـث أنهـم يحتـاجون إلــى تجزئــة السـلوك المـراد 
أســاليب عــرض المعلومــات ممــا يسـاعد علـى جـذب انتبـاههم  تعلمه، وتنوعـا فـي

وزيـادة دافعيـتهم للـتعلم، كمـا يحتـاجون إلـى التكـرار، والتغذيـة الراجعـة، ومراعـاة 
خصائصـهم الفرديـة، وفـي نفـس الوقـت التعـاون والتواصـل مـع زمالئهـم، 

إال  ،)31، ص2010،مد يوسفمح(وتسـاعدهم علـى تحقيق األهداف التعليمية
أن توظيفها في المجال الرياضي بصفة عامة واألنشطة الرياضية المكيفة بصفة 

ونظرا لقلة الدراسات  على ضوء ما سبقخاصة ال زال غير منتشرا بشكل كبير، 
التي تم اعتماد فيها الوسائط المتعددة في البرنامج التعليمي  فكرياعلى المعاقين 

أثر برنامج تعليمي مقترح : " إلى اقتراح هذا البحث تحت عنوانالرياضي ارتأينا 

تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة  علىباستخدام الوسائط المتعددة 

  "سنة )12-10( البسيطة ذوي اإلعاقة الفكريةلدى 

وقد قام الطالبان بمعالجة هذا الموضوع بتقسيم البحث إلى بابين نظري وتطبيقي 
  :النحو التالي باب على كل

  :  الجانب النظري وشمل على فصلين: الباب األول
  )سنة12-10( خصائص ذوي اإلعاقة الفكرية: الفصل األول
  تعلم المهارات األساسية في كرة السلةفي المتعددة  الوسائطأهمية  :الفصل الثاني
  :فصلين علىشمل و الجانب التطبيقي : الباب الثاني

الدراسة و جية البحث واإلجراءات الميدانية خاص بمنهخاص الفصل األول 
  .االستطالعية

الفصل الثاني الذي تم فيه عرض وتحليل ومناقشة النتائج حيث تنتهي  
  . فالتوصيات الخالصة العامةو باالستنتاجات 

  
  
 
  



������ �	
  ا���
 

 3 

  :مشكلة البحث  -2

في  ذوي اإلعاقة الفكريةدراسات وبحوث سابقة خاصة باألطفال  أشارتلقد 
إلى أن توظيف الوسائط المتعددة في تعليم وتدريب هذه الفئة  بعض المجاالت

 إ��� ت���� �� :كان له أثرا إيجابيا في تنمية العديد من المتغيرات ومن أهمها

�راد� ������# )2001( د	�ب  
�� �-��ى وت+*�( وا�'&% ا��$� ت�

الكاشف دراسة إيمان فؤاد  و ا�6'
دة، ا�6*�ھ�4 وا�����ب ا123
اب ا0/*���#،
� ،المهارات بعـضفي في تحسين التعلـم ) 2002(� (Kasey, H.2002) ودرا

#�فــي تحصــيل بعض ) 2005(ودراسة ســمية محمــود ربيـع ا�A1B،�&�رات  
على الرغم مما قدمته التكنولوجيا من وسائل و  ،مفــاهيم العلــوم والتربية الصحية

العملية  خدمةط المتعددة في تطوير و تعليمية والدور الكبير الذي تلعبه الوسائ
  .في مجال الرياضة المكيفة مازال محدوداإستخدامها إال أن  التعليمية

فمن خالل زيارتنا إلى المراكز الطبية البيداغوجية للمعاقين فكريا الحظنا غياب 
تطبيق برامج علمية واضحة ومحددة المعالم للتربية الرياضية تهتم بتعليم هذه 

مما أدى إلى مع احتياجاتهم   تتوافقبرامج خاصة  قلة االهتمام بوضعو  الشريحة،
أن يكون التعليم في درس األنشطة الرياضية يعتمد على األساليب التقليدية فقط 

األساسية في األنشطة الرياضية  مهاراتالحتى أصبح تعليم هذه الفئة مختلف 
الكثير من المربين من األمور الشاقة ويشكل صعوبة لدى الفردية والجماعية 

لعدم تمكنهم من استخدام أنسب االستراتيجيات القائمة علـى المبـادئ  والمختصين
الـتعلم، والقائمـة علـى الفهـم السـليم لخصـائص هـؤالء المستخلصـة مـن نظريـات 

األمر الذي يؤدي إلى البحث عن ) 103، ص2007هـارون صـالح،(المتعلمـين 
خالل االستفادة مـن االســتراتيجيات التعليميـــة التــي  حلول لتلك المشكالت من

تناســـب هـــذه الفئــة، واالســـتفادة أيضـا مـــن المســـتحدثات التكنولوجية ممثلة في  
إلبراز  ذوي اإلعاقة الفكريةتفسح المجال أمام األطفال التي  الوسائط المتعددة

خاصـة بعـد أن ثبتـت تلف األنشطة، قدراتهم في تعلم المهارات األساسية في مخ
فاعليـة اسـتخدامها فـي تنميـة العديد من المهارات لدى هؤالء األطفال نظرا 
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ومن هذا المنطلق طرح الطالبان التساؤالت ، لمميزاتها التـي تناسـب خصائصـهم
  :التالية

 :التساؤل الرئيسي

ر إيجابي في تعلم بعض هل البرنامج المقترح بإستخدام الوسائط المتعددة له تأثي
 البسيطة ذوي اإلعاقة الفكريةالمهارات األساسية في كرة السلة لدى األطفال 

 ؟ )سنة10-12(

   :التساؤالت الفرعية

البعدي للعينة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي و*
ختبار بعض المهارات األساسية في كرة السلة لصالح اال تعلمالتجريبية في 

 البعدي؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة *
تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة  اإلختبارات البعدية في الضابطة في

 لصالح المجموعة التجريبية؟ 

  :البحث أهداف - 3

المهارات إعداد برنامج تعليمي بإستخدام الوسائط المتعددة لتعلم بعض  -1
-10(البسيطة ذوي اإلعاقة الفكريةاألساسية في كرة السلة لدى األطفال 

  .)سنة12

الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في تعلم بعض المهارات  تحديد -2
  .األساسية في كرة السلة

مدى تأثير العمل بالوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات  إبراز -3
  .البحثالسلة لعينة  األساسية في كرة
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 :فرضيات البحث - 4

   :الفرضية الرئيسية

البرنامج المقترح باستخدام الوسائط المتعددة له تأثير إيجابي في تعلم بعض 
ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة المهارات األساسية في كرة السلة لدى األطفال 

 ؟ )سنة10-12(

 :الفرضيات الثانوية

البعدي للعينة  صائية بين االختبار القبلي وهناك فروق ذات داللة إح *
في كرة السلة لصالح اإلختبار  بعض المهارات األساسية تعلمالتجريبية في 

 البعدي؟ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  *
 لصالح المجموعة التجريبية؟ اإلختبارات البعدية و في 

  :أهمية البحث- 5

  :األهمية النظرية - 1- 5

تكمن أهمية البحث في معرفة اإلضافة التي تأتي بها الوسائط المتعددة  *
تعلم ذوي اإلعاقة الفكرية بعض المهارات األساسية في كرة  ومدى تأثيرها على

  .السلة من خالل إدخال هذه الوسائط على البرنامج التعليمي
ء المكتبة بهذا النوع من البحوث إضافة مرجع في النشاط البدني المكيف وٕاثرا *

العلمية حتى تكون مصدر للبحوث المستقبلية في هذا المجال وتوعية المجتمع 
  .التربوي لالهتمام بهذه الفئة

توجيه أنظار القائمين على تعليم وتدريب األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية إلى  *
ودعوتهم إلى  السلة أهمية الوسائط المتعددة في تعلم المهارات األساسية في كرة

إجراء بحوث معمقة في هذا الميدان من اجل تطوير ورفع المستوى لهذه 
  .الشريحة
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  .إبراز أهمية النشاط البدني على األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية *
  :األهمية العملية- 2- 5 

يعتبر البحث ذو أهمية كبيرة في إعطاء مكتسبات حركية و مهارية من شأنها  *
اإلعاقة الفكرية في عدة مجاالت، وٕابراز األهمية البالغة الستخدام  أن تساعد ذوي

الوسائط المتعددة في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة بصفة خاصة لدى 
  .هذه الفئة

المقارنة بين تعلم المهارات األساسية في كرة السلة لدى األطفال ذوي اإلعاقة  *
ستخدام الوسائط المتعددة، ومعرفة مدى أهمية وبا الفكرية باستخدام التعلم التقليدي

  .وتأثير هذه األخيرة
اكتساب األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية بعض المهارات األساسية في كرة السلة  *

وتحسينها مما يطور لديهم اللياقة البدنية والقدرة الكافية على مواجهة متطلبات 
 . ذه الشريحةالحياة باإلضافة إلى إكتساب خبرة في التعامل مع ه

  :تعريف المصطلحات-  6
  :برنامج تعليمي*

مج البيداغوجي اإلجرائي الذي يتضمن قائمة ابأنه البرن) 1980(وقد عرفه دينو
النشاطات والمهارات و الكفاءات والمواقف التي سيعبر عنها التالميذ في شكل 

  )2008وزارة التربية الوطنية( سلوكات في نهاية العملية التعليمية
  :تعلمال*

أن عمليـة الـتعلم عبـارة عـن دخـول  )م1993(يـرى محمد عبـد الغنـي عثمـان 
على حياة اإلنسان وسلوكه أو حدوث تغيير أو تعديل في هـذا السـلوك  الجديـد

قيـام الكـائن الحـي بنشـاط ممـا يـؤدي إلـى حـدوث  الـذي ينـتج أساسـًا عـن
محمد (.السلوكالتعـديل الجديـد فـي  غييـر أواسـتجابة معينـة تظهـر فـي شـكل الت

  )123ص1993 عبد الغني عثمان،
أنـه تغيـر فـي أداء المـتعلم أو تعـديل )"م2001( "سـالم ىمصـطف ةوفيقـ" تعرفـه

بخبرات تعليمية معينة والمران عليها بمعني أن التعلم  هلمرور  سـلوكه نتيجـة
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ـي يمـــر بهـــا المـــتعلم فيحـــدث التعـــديل فـــي التــ مـرتبط بتعـديل السـلوك والخبـرات
األهداف بغرض التكيف في  الســـلوك للمـــتعلم أثنـــاء إشـــباع الحاجـــات وبلـــوغ

  )25،ص2001وفيقة مصطفي سالم،("المواقف الجديدة
أنه تغيير في السلوك أو تعديل "  :كما عرفه محمد حسن عالوي 

 )333ص ،1994عالوي، (".فيه
  :التعريف اإلجرائي*

  . هو نتيجة التعليم وهو تغيرات نسبية تطرأ على أداء المتعلم: التعلم
 هي منظومة تعليمية تتفاعل تفاعال وظيفيا مـن خـالل برنـامج: الوسائط المتعددة*

تعليمـي لتحقيـق أهـداف محددة، وتقوم هذه الوسائط على تنظيم متتابع محكم 
وفـــــــــق خصائصـــــــه المميـــــــزة التعليمـــــــي  البرنـامج  يسـير فيسمح لكل متعلم أن ي

عبـد السـميع ( بالبرنامج طـــــــوال فتـــــــرة مـــــــروره نشيطا و إيجابيا وأن يكـــــــون
   )48،ص1999محمـد،

   :الوسائط المتعددة*

رية لتقديم بيانات أو يقصد بها على أنها الخليط من الوسائل السمعية والبص
مادة تعليمية، وتعتمد على الصور المتحركة والثابتة والرسوم والنصوص وفق 
تتابع منظم يساعد المتعلم على التفاعل مع الخبرة واكتساب المفاهيم والمهارات 
. الالزمة والمحددة من خالل الكمبيوتر و شبكة االنترنيت والمصادر األصلية

  )41ص، 2009حسين حسن موسى، (
  :التعريف اإلجرائي*

التي تقدم  والرسوم المتحركة والفيديو لثابتةاالصور هي  :الوسائط المتعددة 
  .و أي وسيلة إلكترونيةأللمتعلم من خالل الكمبيوتر 

   :المهارة*

قدرة عالية على اإلنجاز سواء كانت بشكل " بأنها : طلحة حسام الدينعرفها 
   "داة أو بدونهامنفرد أو داخل فريق أو ضد خصم بأ
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عمل وظيفي لها " شلش وأكرم محمد صبحي بأنهانجاح مهدي  وكذلك عرفها
هدف أو غرض يستوجب الوصول إليه ويتطلب حركة طوعية للجسم أو أحد 

  )18ص ،2000وجيه محجوب،" (أعضائه لكي يؤدي الحركة أداء سليما
وتعنــي مجموعــة مــن والمهــارة تــرتبط دائمــا باإلنجــاز فــي نشــاط معــين، 

 ىعلـ هفـي موقـف محـدد يشـتمل فـي مضـمون ىالخاصة التي تـؤد االســتجابات
 ،1984حســــن عــــالوي،( األداء في تلك المهارةى مسـتو  ىمعـايير الحكـم علـ

  )257ص 
  :التعريف اإلجرائي*

، ع التنقلمالتنطيط  التمرير، تمثلت في التهديف من مناطق مختلفة، :اتالمهار  
  .في المكان السريع التنطيط

 :البسيطة اإلعاقة الفكرية*

ملحوظ في مستوى األداء الوظيفي العقلي العام يصاحبه خلل  انخفاضهي  
              وتتراوح نسبة الذكاء ألفراد هذه الفئة مابين التكيفيفي السلوك 

 18تى سن وتظهر في مراحل العمر النمائية من الوالدة وح) درجة50-75(
  )6،ص2009رياض جمعة،(سنة مما يؤثر سلبا على  األداء التربوي

  :التعريف اإلجرائي*

وهي  درجة 70- 55تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة بين  :البسيطة فكريةاإلعاقة ال
  .قابلة للتعلم

لعبة رياضية جماعية يتنافس فيها فريقان يتألف كل منهما من  :كرة السلة*
اول كل فريق منهما تسجيل اكبر عدد من األهداف خمسة العبين، إذ يح

  ) النقاط(
  :المشابهةالسابقة و  الدراسات - 7

حث أن يستند على مؤشرات تساعده في إثراء اإلجراء أي بحث يجب على الب
بحثه والدراسات السابقة هي نقطة بداية بالنسبة للبحث ألنه يستطيع مقارنة ما 

، فإما أن يؤكد النتائج االتجاهه نفس وصل عليه في بحثه بما وصل عليه غير 
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السابقة أو الخروج بنتائج جديدة، تكون إضافة جديدة إلى المعرفة اإلنسانية 
واالطالع على الدراسات السابقة يكتسي أهمية كبيرة في كونها تزود الباحث 
بأفكار ونظريات وتفسيرات تفيد الباحث في تحديد أبعاد المشكلة المراد البحث 

ن هنا أردنا االطالع على بعض الدراسات التي تصب في موضوع فيها، وم
البحث المراد دراسته، وجدنا أنها قليلة في هذا المجال اضطرنا إلى اللجوء إلى 
دراسات مشابهة، كونها تفي بالغرض ولعل أهم الدراسات التي أنجزت في هذا 

  :المجال
  عرض الدراسات - 1- 7
  )1996(العدواني الزهرانيكمال بن سعد بن عطية  دراسة - 1- 1- 7

تأثير استخدام أشرطة الفيديو التعليمية في تعلم بعض مهارات كرة القدم : "عنوان البحث
  رسالة ماجستير. "لدى تالميذ الصف السادس ابتدائي

  :مشكلة البحث

تتحدد مشكلة البحث في التعرف على تأثير استخدام أشرطة الفيديو التعليمية في 
  .ة القدم لدى تالميذ الصف السادس ابتدائيتعلم بعض مهارات كر 

  :أهداف البحث

التعرف على تأثير استخدام أشرطة الفيديو التعليمية في تعلم بعض مهارات كرة *
القدم لدى تالميذ الصف السادس ابتدائي وذلك وفق خصائص نمو تلميذ هذه 

  .المرحلة ومتطلبات نموه
  :فرضيات البحث

ائية بين المجموعة التجريبية التي تتعلم ال توجد فروق ذات داللة إحص*
 باستخدامباستخدام أشرطة الفيديو التعليمية والمجموعة الضابطة التي تتعلم 

  .طريقة األوامر والتعليمات لصالح المجموعة التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اإلختبارات البعدية لتالميذ *

يذ المجموعة الضابطة في تنمية القدرات البدنية المجموعة التجريبية وتالم
  .المرتبطة بالمهارة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اإلختبارات البعدية لتالميذ *
  .المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في تنمية المهارات الرياضية

  تجريبي :منهج البحث
   :عينة البحث

راسته على عينة عمرية من مجتمع البحث الذي شمل طالب إعتمد الباحث في د
المدارس اإلبتدائية النهارية الحكومية بإدارة التربية و التعليم، وأجريت التجربة 

تلميذا قسموا إلى  56على طالب الصف السادس إبتدائي، بلغ حجم العينة
شرطة تلميذا طبقت التعلم بواسطة أ 28مجموعتين مجموعة تجريبية بلغ حجمها 

تلميذا طبقت طريقة التعلم  28الفيديو التعليمية ومجموعة ضابطة بلغ حجمها 
 .بواسطة األسلوب المباشر المتبعة في المدارس

  :أداة البحث

 إختبارات بدنية*
  Anacovaتحليل التباين *

  :أهم نتيجة

بين المجموعة التجريبية التي تتعلم )0.01(وجود فروق عند مستوى الداللة*
أشرطة الفيديو التعليمية والمجموعة الضابطة التي تتعلم باألسلوب  باستخدام

  . المباشر في درس التربية البدنية لصالح المجموعة التجريبية
  :أهم توصية

االسترشاد بنتائج هذه الدراسة واالهتمام باستخدام أشرطة الفيديو التعليمية في *
المختلفة واأللعاب  ل التعليميةعملية التعلم وٕاجراء المزيد من األبحاث على المراح

  الجماعية والفردية األخرى
  )2010(قاسمي بشير دراسة - 2- 1- 7

تأثير بعض أساليب التغذية الراجعة باستعمال الفيديو في تعلم بعض :"عنوان البحث 
  رسالة ماجستير ."ذكور)سنوات 9-6(مهارات السباحة الحرة عند المبتدئين

  :مشكلة البحث

  :ؤالت التاليةطرح الباحث التسا
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ما هو تأثير استخدام بعض أساليب التغذية الراجعة في تعلم بعض مهارات *
  ذكور؟)سنوات 9-6(السباحة الحرة عند المبتدئين

ما هو أفضل أسلوب للتغذية الراجعة في تعلم بعض مهارات السباحة الحرة عند *
  ذكور؟)سنوات 9-6(المبتدئين

  :أهداف البحث

يب التغذية الراجعة في تعلم بعض مهارات السباحة تأثير بعض أسالمعرفة *
  .ذكور)سنوات 9-6(الحرة عند المبتدئين

  .البصرية في تدعيم التغذية الراجعة-معرفة دور الوسائل السمعية*
  :فروض البحث

في تعلم بعض مهارات  إيجابا استخدام بعض أساليب التغذية الراجعةيؤثر *
  .ذكور)واتسن 9-6(السباحة الحرة عند المبتدئين

في تعلم بعض مهارات السباحة الحرة المستعملة أفضل أسلوب للتغذية الراجعة *
  .هي التغذية الراجعة الفورية المدعمة ذكور )سنوات 9- 6(عند المبتدئين

  .إستخدم الباحث المنهج التجريبي :منهج البحث
  :عينة البحث وكيفية إختيارها

جموعات، كل مجموعة متكونة من م)04(ذكرا موزعين على  48بلغ عدد العينة
مبتدئا، تم إختيارهم بطريقة عمدية أو مقصودة من المجتمع األصلي الذي  12

تلميذا، والمتمدرسين بمدارس وسط مدينة وهران، وبلغت نسبة 165قدر ب
  33.63العينة

  :أدوات البحث

  إختبار الطفو* 
  إختبار اإلنزالق األمامي فوق سطح الماء*
  .األمامي مع حركة الرجلينإختبار اإلنزالق *
  ...شريط قياس، صفارة، لوح الطفو، ساعة توقيت*
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  :أهم نتيجة

تفوق القياسات البعدية على القياسات القبلية في جميع المجموعات التجريبية *
  .بما في ذلك المجموعة الضابطة

استخدام أساليب مختلفة من التغذية الراجعة أثرت إيجابا على تعلم بعض *
  .ت في السباحة الحرةالمهارا

  )2013(بلقاسم سفيان، عمارة جميلة دراسة -7-1-3
أثر برنامج رياضي مقترح باستعمال الفيديو في تعلم بعض المهارات : عنوان البحث

  مذكرة ماستر .سنة)13-10(األساسية في كرة اليد لدى المعاق سمعيا
  :مشكلة البحث 

بصرية له تأثير إيجابي وفعال في هل البرنامج المقترح في ظل وجود الوسائل ال*
  ).سنة13-10(تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى المعاقين سمعيا

  :أهداف البحث

التعرف على تأثير البرنامج المقترح في ظل وجود الوسائل البصرية في تعليم *
  ).سنة13-10(بعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى المعاقين سمعيا

لفروق اإلحصائية في االختبارات البعدية للعينتين التجريبية والضابطة معرفة ا*
  .في مستوى األداء المهاري لكرة اليد

معرفة كيفية تأثير البرنامج المقترح في تعليم بعض المهارات األساسية في كرة *
  ).سنة13-10(اليد لدى المعاقين سمعيا

لوسائل البصرية على تعليم معرفة مدى تأثير البرنامج المقترح في ظل وجود ا*
  ).سنة13-10(بعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى المعاقين سمعيا

  :فرضيات البحث

البرنامج المقترح في ظل وجود الوسائل البصرية له تأثير إيجابي وفعال في *
  ).سنة13-10(تعلم بعض المهارات األساسية في كرة اليد لدى المعاقين سمعيا

حصائية في االختبارات البعدية للعينتين التجريبية والضابطة  هناك فروق اإل*
  .لصالح العينة التجريبية في مستوى األداء المهاري لكرة اليد
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يؤثر البرنامج المقترح باإليجاب في تعليم بعض المهارات األساسية في كرة  *
  ).سنة13-10(اليد لدى المعاقين سمعيا

ئل البصرية تأثير على تعليم بعض للبرنامج المقترح في ظل وجود الوسا*
  ).سنة13- 10(المهارات األساسية في كرة اليد لدى المعاقين سمعيا

 المنهج التجريبي :منهج البحث
  :عينة البحث

تالميذ متمدرسين بمدرسة صغار الصم والبكم بمدينة حجاج والية مستغانم ) 10(
  )سنة13-10(تراوحت أعمارهم ما بين  

  :أدوات البحث

  ر والمراجع المصاد*
  االختبارات البدنية*
  .....) ميقاتي، حاسوب، كاشف ضوئي، أشرطة فيديو(الوسائل البيداغوجية*
  الوسائل اإلحصائية*

  :أهم نتيجة

إدخال الوسائل التكنولوجية في البرامج التعليمية العادية تزيد من الفهم والقدرة 
  ن سمعياشطة الرياضية عند المعاقيعلى إكتساب المهارات في االن

  :أهم التوصيات

ضرورة توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة داخل مدراس المعاقين سمعيا للرفع * 
  .من مستوى التالميذ وذلك لمسايرة التقدم والتطور العلمي

تكوين أساتذة المعاقين سمعيا على استخدام مختلف الوسائل البصرية في *
  .البرامج التعليمية

   )2011(دويدي أمينة/ م قالة بلقاس دراسة - 4- 1- 7
ستخدام الوسائط التعليمية على تعلم بعض المهارات األساسية في ا أثر: " عنوان البحث 

   مذكرة ماستر .) "سنة  12 – 09(الكرة الطائرة للمعاقين سمعيا 
  :كانت إشكالية البحث مصاغة في التساؤالت التالية  :مشكلة البحث 
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على تعلم بعض المهارات األساسية عند فئة هل اقتراح وحدات تعليمية يؤثر * 
  في فعالية كرة الطائرة ؟) سنة  12 – 9(الصم البكم 

هل الوحدات التعليمية المقترحة تؤثر على تعلم بعض المهارات األساسية لكرة * 
  ؟) سنة  12 – 9(الطائرة للمعاقين سمعيا 

  :أهداف البحث 

  :انحصرت أهداف الدراسة في 
سائل التعليمية لفئة الصم البكم على تعلم المهارات األساسية اقتراح بعض الو * 

  .في كرة الطائرة للناشئين
  .تنمية بعض المهارات األساسية * 

  :تمثلت فروض الدراسة في  :فروض البحث 
تؤثر إيجابا على تعلم ) سنة  12 – 9(الوسائل التعليمية لفئة الصم البكم * 

  .المهارات األساسية في كرة الطائرة 
  .الوحدات التعليمية  تؤثر إيجابا على تعلم المهارات األساسية في كرة الطائرة * 

  :منهج البحث 

معاقا سمعيا ذكور و إناث  من مدرسة الصم  30اشتمل مجتمع البحث على 
سنة ، ومن ثم تم اختيار عينة البحث  12 – 09البكم ، تراوحت أعمارهم بين 

  :تم تقسيمها إلى مجموعتين كالتالي العبا  20بطريقة عشوائية و شملت 
  معاقين  10عدد أفرادها  :المجموعة التجريبية  -
  معاقين  10عدد أفرادها  :المجموعة الضابطة  -

  :أداة البحث 
  .المصار و المراجع * 
  .Exelالوسائل اإلحصائية * 
  .اإلختبارات المهارية * 
  .المقابالت الشخصية مع دكاترة المعهد * 
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  :ة أهم نتيج

أن الوسائل التعليمية لها تأثير على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة * 
  ).سنة  12- 9(الطائرة بالمرحلة العمرية 

  :أهم توصية 

  توفير الوسائل البصرية خالل حصص التربية البدنية و الرياضية* 
  )1986(ليلى حامد إبراهيم دراسة - 5- 1- 7

وسائل البصرية على تحسين حصيلة الجزء التعليمي أثر إستخدام بعض ال: " عنوان البحث
  رسالة ماجستير ."والتطبيقي للكرة الطائرة بالمنهاج المطور لدى التالميذ الصم البكم

  :مشكلة البحث

كانت مشكلة البحث تتمحور حول إستخدام بعض الوسائل البصرية على * 
هاج المطور لدى تحسين حصيلة الجزء التعليمي والتطبيقي للكرة الطائرة بالمن

  .التالميذ الصم البكم
  :إنحصرت أهداف البحث في :أهداف البحث

التعرف على أثر إستخدام بعض الوسائل التعليمية البصرية كتعويض لحاستي * 
للكرة الطائرة بالمنهاج  لتحسين حصيلة الجزء التعليمي والتطبيقي السمع والنطق

 .لة التعليم األساسيالمطور للصفوف السادس والسابع والثامن بمرح
  :فروض البحث

للوسائل البصرية اثر إيجابي في تحسين حصيلة الجزء التعليمي والتطبيقي * 
  .للكرة الطائرة بالمنهاج المطور لدى التالميذ الصم البكم

   :منهج البحث

  .إستخدمت الباحثة المنهج التجريبي نظرا لمالمته لطبيعة الدراسة
  :عينة البحث وكيفية إختيارها

تلميذ وتلميذة من تالميذ معهد النور واألمل، قسمت  60تكونت عينة البحث من 
السن، الطول، (لى مجموعتين تجريبية وضابطة بعد التكافؤ بينهما في متغيراتع

  ).الوزن، مستوى الذكاء
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  :أداة البحث

  " سم"الريستامتر لقياس الطول* 
  ")غ"لقياس الوزن(الميزان الطب* 
  يةفيديوهات تعليم* 
  جهاز كمبيوتر* 

  :أهم نتيجة

داء على المجموعة التجريبية بعد إدخال األحدوث تأثير إيجابي على تحسين *
  .الوسائل التعليمية البصرية

  :أهم توصية

مل للصم والبكم ألضرورة توفير الوسائل التعليمية البصرية في معاهد النور وا*
  .شاراتوإلثارة انتباه المعوقين سمعيا بإستخدام نظام اإل

  )2010(عبد اهللا بن عثمان بن صالح الغامديدراسة  - 6- 1- 7
فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض المفاهيم ": عنوان البحث 

لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعديل سلوكهم  ما قبل األكاديمية في الرياضيات
  رسالة ماجستير "2010التكيفي 
 :لبحثمشكلة ا

ما مدى فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض المفاهيم 
ما قبل األكاديمية في الرياضيات لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

  وتحسين سلوكهم التكيفي؟ البسيطة
 :البحثهداف أ

يات تسعى الدراسة الحالية إلى تنمية بعض المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياض
لدى األطفال ذوي ) مفاهيم ما قبل العدد، ومهام التصنيف، ومهام التسلسل(

اإلعاقة العقلية البسيطة من خالل برامج تدريبي يتم إعداده خصيصًا مع استخدام 
  .الحاسب اآللي في تنفيذه إلى جانب تحسين سلوكياتهم التكيفية
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 :البحثفروض 

 :صاغ الباحث فروضه على النحو التالي
وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعة ت *

البعدي على مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية  التجريبية في القياسين القبلي و
 .في الرياضيات لصالح القياس البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعتين  *
اس البعدي على مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية التجريبية والضابطة في القي

 .في الرياضيات لصالح أطفال المجموعة التجريبية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعة  *

على مقياس المفاهيم ) بعد مرور شهر(التتبعي  التجريبية في القياسين البعدي و
 .ياتما قبل األكاديمية في الرياض

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعة  *
البعدي على مقياس السلوك التكيفي لصالح  التجريبية في القياسين القبلي و

 .القياس البعدي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعتين  *

اس السلوك التكيفي لصالح التجريبية والضابطة في القياس البعدي على مقي
 .أطفال المجموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب أطفال المجموعة  *
على مقياس السلوك ) بعد مرور شهر(التتبعي  التجريبية في القياسين البعدي و

  .التكيفي
 :منهج البحث

التجريبي بهدف التعرف  وفقًا لطبيعة موضوع الدراسة فإنها ستعتمد على المنهج
في تنمية المفاهيم ما قبل األكاديمية ) متغير مستقل(على فاعلية برنامج حاسوبي 

لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ) متغير تابع أول(في الرياضيات 
 ).متغير تابع ثاني(البسيطة، وتحسين سلوكياتهم التكيفية 
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 :عينة البحث

 :طفًال تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 20(ية من تكون عينة الدراسة الحال
من مدرسة أحمد عرابي للتربية ) إناث 5ذكور،  5(طفًال ) 10(تجريبية  -

 .الفكرية التابعة إلدارة وسط القاهرة التعليمية بمحافظة القاهرة
من مدرسة الزيتون للتربية الفكرية ) إناث 2ذكور،  8(طفًال ) 10(ضابطة  -

 .زيتون التعليمية بمحافظة القاهرةالتابعة إلدارة ال
سنة، وتتراوح معامالت ذكائهم ما ) 1.81– 18.(تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين 

، تم التجانس بينهما في متغيرات الجنس، والسن، والذكاء، )73- 52(بين 
  .والمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة

 :البحثأدوات 

 :استخدم الباحث أدوات في الدراسة وهي
                                   Draw a Person Testاختبار رسم الرجل *
، تقنين محمد فرغلي وآخرون،  Harris-Goodenoughإعداد جود إنف هاريس(

2004.( 
 ).إعداد الباحث(استمارة جمع البيانات األولية الخاصة بالطفل،  *
 ).2006زيز الشخص إعداد عبد الع(مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي  *
 ).1998إعداد عبد العزيز الشخص (مقياس السلوك التكيفي  *
 ).إعداد الباحث(مقياس المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات،  *
برنامج حاسوبي لتنمية بعض المفاهيم ما قبل األكاديمية في الرياضيات،  *
  ).الباحث إعداد(

 :أهم نتيجة

ع فروضها، مما يدل على فاعلية برنامج التدخل أسفرت الدراسة عن تحقق جمي
المبكر باستخدام الحاسوب والذي أثر بدوره في تنمية بعض المفاهيم ما قبل 
األكاديمية في الرياضيات لـدى األطفـال ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة، وتحسين 

  .السلوك التكيفي لديهم
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ستخدام الحاسوب في اكتساب فاعلية ا: "بعنوان): 1994(دراسة آمال حماد  - 7- 1- 7
 رسالة ماجستير".مفاهيم رياضية أساسية لدى الطلبة المعوقين عقليًا بدرجة بسيطة

هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام الحاسوب في اكتساب مفاهيم رياضية 
المستقيم، المنحنى، المثلث، المربع، (أساسية تتكون من أحد عشر مفهوماً 

األطول واألقصر، األكثر واألقل، الداخل والخارج، الكل المستطيل، الدائرة، 
لدى الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة مقارنة مع ) والجزء، األكبر واألصغر

 .التدريس الصفي العادي والذي ال يستخدم الحاسوب
طالبًا وطالبة من مركز نازك الحريري لرعاية ) 40(وقد تكونت عينة الدراسة من 

من اإلناث، وتراوحت أعمارهم الزمنية ما ) 16(من الذكور، ) 24(المعوقين، 
تجريبية (، وتم توزيع العينة بالتساوي على مجموعتين سنة )12-7(بين 

، تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام الحاسوب، أما المجموعة )وضابطة
 .الضابطة فكانوا يدرسون باستخدام طريقة التدريس العادية

م أداة لقياس المفاهيم الرياضية من تصميم الباحثة، إلى جانب وقد تم استخدا
 .البرنامج الحاسوبي لتعليم المفاهيم الرياضية

وأوضحت نتائج الدراسة أن متوسط عالمات الطلبة الذين تعلموا بواسطة 
الحاسوب زاد بداللة إحصائية عن متوسط عالمات الطلبة الذين تعلموا بواسطة 

  .يةالطريقة الصفية العاد
تعليم مهارتي الجمع والطرح للطلبة : "بعنوان): 2001(دراسة فتحية دياب  - 8- 1- 7

 رسالة ماجستير، الجامعة األردنية  "المعوقين عقليًا باستخدام الحاسوب

هدفت الدراسة إلى تعليم مهارتي الجمع والطرح للطلبة المعوقين عقليًا باستخدام 
الطلبة المعوقين عقليًا بدرجة بسيطة والتعرف على الفروق في اكتساب  الحاسب

مهارتي الجمع والطرح باستخدام الحاسوب، مقارنة بالطلبة المعوقين عقليًا بدرجة 
 .بسيطة الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية

طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة العقلية ) 28(وقد تكونت عينة الدراسة من 
سنة، من مركز نازك الحريري، ) 15-7( البسيطة، ممن تراوحت أعمارهم ما بين
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- 1هي أنهم من ذوي إعاقة بسيطة، وعارفين باألعداد من: وتم اختيارهم بشروط
، )14(، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وبلغ عددها)قراءًة وكتابة(  9

 .)14(وأخرى ضابطة وبلغ عددها
 :  وقد تمثلت أدوات الدراسة في

 ).إعداد الباحثة(جمع والطرح اختبار يتضمن وحدتي ال -1
  ).إعداد الباحثة بالتعاون مع معلمات صفوف المركز(المادة التعليمية  -2

  :وقد توصلت الدراسة إلى

اكتساب الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بدرجة بسيطة مهارتي الجمع والطرح   -
، باستخدام الحاسوب بمستوى أفضل من الذين يتعلمون بطريقة التدريس العادية

حيث تبين أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
العالمات البعدية لمتغير طريقة التدريس باستخدام الحاسوب لصالح المجموعة 

 .التجريبية
أهمية التدريس من خالل الحاسب وذلك بتوفير الوقت والجهد ووضع الخطوط  -

قة التدريس باستخدام الحاسب أهمية في العريضة الهامة للدرس، وأن لطري
تخفيض مستوى االضطراب االنفعالي للطلبة في الفصل، أهمية التدريس 
باستخدام الحاسب في تشكيل المعارف واستيعابها لدى األطفال خاصة المفاهيم 

  . المجردة، كما أسفرت عن زيادة دافعية الطالب للتعلم
  )gerest )1971قيراتس دراسة  - 9- 1- 7

 –دور المعلومات المكتسبة عن طريق المالحظة في التعلم الحركي للصم " : ان البحثعنو 
  "البكم 

واحدة ضابطة و األخرى تجريبية  : لقد أجرى الباحث دراسته على عينتين 
وطلب من العينة التجريبية و التي قسمت بدورها إلى ثالثة مجاميع بخزن 

  .اسطة فيلمالمعلومات من النموذج الذي يعرض الحركة بو 
  .طلب من المجموعة األولى خزن المعلومات الذهنية  -1
  .طلب من المجموعة الثانية خزن المعلومات اللفظية  -2



������ �	
  ا���
 

 21 

  .طلب من المجموعة الثالثة خزن المعلومات الرمزية  -3
وتوصل في نهاية تجربته إلى أن للوسائل التعليمية تأثيرا إيجابيا على مستوى 

 .تعلم األداء الحركي 
  : الدراسات السابقة التعليق على- 2- 7

 الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالية الضوء على كثير من يتلق
الدراسات  يالجوانب التي تفيد البحث الحالي وتبرز نواحي القوة والضعف ف

ينير الطريق أمام الباحث فيما يتعلق بتحديد متغيرات بحثه واختيار  األخرى مما
وكذلك االختبارات المناسبة لقياس متغيرات البحث بما  والمنهج المستخدم العينة

وتناول الباحثان ما توفر لهما من دراسات  شى والمرحلة السنية لعينة البحثايتم
ولقد  دراسات باللغة العربية ودراسة أجنبية واحدة، 08سابقة ومشابهة وعددها 

كزت على إستخدام الوسائل ر و ،  إستخدمت جميع الدراسات المنهج التجريبي

على فاعليتها في تعلم مختلف  واتفقتالسمعية البصرية في التعلم 
وأخرى في مجال  )كرة اليد، الكرة الطائرة كرة القدم ، ،السباحة(المهارات

الدراسات  فاختيرت بالطريقة العمدية في جل  فيما يخص العينة أماالرياضيات 
 دراسات أجريت على الدراسات تلك ومن بين  أطفال مبتدئين وتمثلت في

، ودراسة  )1996(كمال بن سعد بن عطية العدواني الزهرانيكدراسة  سوياءاأل
مشابهة أجريت على فئة الصم البكم كدراسة ، ودراسات )2010(قاسمي بشير

، )2011(ودراسة قالة بلقاسم ودويدي أمينة) 2013(بلقاسم سفيان وعمارة جميلة
وثالثة دراسات  ،)1971( gerestودراسة قيراتس  ،)1986(ليلى حامد إبراهيم

، أما بالنسبة على األطفال المتخلفين عقليا ولكن في مجال الرياضيات أجريت
الوسائل  للوسائط أو للنتائج فقد أظهرت كل الدراسات أن هناك تأثيرا إيجابيا

  .المهاراتمختلف السمعية البصرية باختالف أنواعها وأشكالها على 
  :نقد الدراسات - 3- 7

إندرجت الدراسة الحالية في نفس مضمون الدراسات السابقة المذكورة حيث *
كانت تهدف إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي بإستخدام الوسائط المتعددة 
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على بعض المهارات األساسية في كرة السلة لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
  .)سنة12-10(الفكرية

الفيديو، والصور (المتعددة والتي هي عبارة عن  الباحثان الوسائط ماستخد*
البرنامج التعليمي لبعض مهارات كرة السلة في  في)  ، والرسوماتاإليضاحية

  .بعض الدراسات السابقة الفيديو فقط استخدمتحين 
إستخدم الباحثان الوسائط المتعددة على ذوي اإلعاقة الفكرية في مجال األنشطة *

  .قلة الدراسات في هذا المجال وعلى هذه الفئة بالتحديدنظرا لالبدنية المكيفة 
توصلت الدراسات التي أجريت على المتخلفين عقليا في مجال الرياضيات إلى * 

  . نتائج مفادها أن الوسائط المتعددة لها دور فعال و تزيد من دافعيتهم للتعلم
المهارات  م أكثر من مهارة في كرة السلة واستهدافيإلى تعل طالبانسعى ال *
  .التي تتناسب مع قدرات وميول ورغبات األطفال ذوي اإلعاقة الفكريةساسية األ
  .التغذية الراجعة الشفهية وكذلك البصرية  الطالباناستعمل  *
   :من الدراسات السابقة كاآلتي الطالباند استفاد ــــــــــــــوق

ى اإلجراءات المستخدمة والتي يمكن أن تؤد أفضلالتعرف على  �
  .أهداف البحث الحالي تحقيق ىإل
الوسائط  باستخدام التعليميبرنامج التوجيه البحث لتحديد أهمية   �

لدى األطفال ذوي اإلعاقة السلة تعلم بعض مهارات كرة  على المتعددة
 .الفكرية

تصميم محتوى البرنامج واختيار نوعية المهارات والخطوات  �
  .لعينة البحث عليمية المناسبةتال
  .د بعض المتغيرات التي قد تؤثر في سير تجربة البحثتحدي �
 باالختباراتفي ترتيب وضبط اإلجراءات الخاصة  الطالبانتوجيه  �

 .كيفية وضع محتوى البرنامج التعليمى المقترح والتعرف على
الوقوف على ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة لتفسير  �

 .الدراسة الحالية وتعضيد نتائج
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  :خالصة
قد تضمن هذا الفصل التعريف بالبحث، وطرحنا من خالله مقدمة المذكرة ل

ومشكلة البحث وتساؤالت التي طرحتها، حيث تعتبر مشكلة البحث هي أساس 
الوصول إليها وكذا  الطالبانالبحث الصحيح وذكرنا أهداف البحث التي يريد 

بحث في فرضيات الدراسة التي نسعى إلى تحقيقها، وتطرقنا إلى أهمية ال
ثم الدراسات  ثالمجالين العملي والعلمي، ثم المصطلحات التي تناولها البح

  .ي لم تأتي به الدراسات األخرىذلقين عليها وجديد دراستنا العالمشابهة م
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  :تمهيد 

يثـــة فـــي ميـــدان التربيـــة الرياضـــية مـــن الموضـــوعات الحد تعتبـــر اإلعاقـــة الفكريـــة
علــــم الــــنفس مقارنــــة مــــع الموضــــوعات المطروقــــة فــــي هــــذا الميــــدان، إذ تعــــود و 

البــدايات المنظمــة لهــذا الموضــوع إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، 
. . . والقـانون، و الطـب  الـنفس، وعلـم االجتمـاع وتمتد جـذوره إلـى ميـدان علـم 

إلخ، مما يستدعي من المربين القـائمين علـى تربيـة ورعايـة هـذه الفئـة أن يكونـوا 
على دراية كافية بكل هـذه الجوانـب ألجـل تخطـيط البـرامج التربويـة التـي تـتالءم 

  .مع خصائصهم وميولهم ورغباتهم 
راسـة تحليليـة ، د اإلعاقـة الفكريـةوعليه فقد خصصنا هـذا الفصـل للقيـام بدراسـة 

ـــد مفهـــوم  ـــةبحيـــث ســـنتطرق أوال إلـــى تحدي فـــي ضـــوء التعـــاريف  اإلعاقـــة الفكري
ثــم نتبــع  ،ابجميــع أنواعهــ اإلعاقــة الفكريــةدها ســنقوم بتصــنيف بعــ ،االمختلفــة لهــ

و التطــرق بنــوع مــن التــدقيق إلــى العوامــل  ذوي اإلعاقــة الفكريــةخصــائص بذلــك 
ـــو (  لهـــاالمســـببة  ـــل الـــوالدة، أثنـــاء ال ـــاء معالجـــة هـــذه ، )الدة، بعـــد الـــوالدة قب وأثن

اإلعاقــة نعطــي نظــرة كافيــة عــن مشــكلة  المســتطاع أنالمواضــيع ســنحاول قــدر 
وســــنحاول بأبعادهــــا التربويــــة واالجتماعيــــة والمشــــكالت المرتبطــــة بهــــا،  الفكريــــة

والمختصـين   و لفـت انتبـاه المـربينإبراز دور النشاط البدني بالنسـبة لهـذه الفئـة 
  .إعطاء أهمية لذلكرة ضرو إلى 

  :إلعاقة الفكريةمفهوم ا -1

ـــــا عـــــرف  ـــــي دول أوروب ـــــي معـــــاني متعـــــددة، فف ـــــف العقل يحمـــــل مصـــــطلح التخل
فقد عرف  اسكندنافيةأما في أمريكا ودول  mental subnormalityالمصطلح باسم 

ونجــــد فــــي الـــدول العربيــــة هــــذا  mental retardation باصـــطالح التــــأخر العقلـــي
 ،FEEBLE MENDEDEDNESS، يلـــالضـــعف العق :ة معـــانيالمصـــطلح لـــه عـــد
  .المعاقون عقليا، التأخر العقلي، النقص العقليالقصور العقلي، 

فـي التسـمية إنمـا راجـع إلـى الترجمـات للكلمـة مـن  االختالفمما الشك فيه هذا 
  .المعنى اإلنجليزي إلى العربي
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  :اإلعاقة الفكريةتعريف  -1-1

عدم قدرة الفرد على االرتباط بشكل مالئم مـع : فكريةاإلعاقة اليرى األطباء أن 
حلمـــــي إبـــــراهيم، ليلـــــى الســــــيد .(األفـــــراد اآلخـــــرين أو فـــــي البيئـــــة المحيطـــــة بـــــه

  )218ص ، 2000فرحات،
  :ابأنه اأما القانون اإلنجليزي للصحة النفسية فيعرفه

، يحــدث قبــل حالـة مــن التوقــف الـذهني، أو عــدم إكتمــال اإلرتقــاء والنمـو الــذهني
  .ن الثامنة عشر، وينتج من الوراثة أو اإلصابة أو عوامل مكتسبة من البيئةس

  :فقد عرفته بأنه(AAMR) أما الجمعية األمريكية للتخلف العقلي 
 ، بشــكل واضــح مــن العمليــاتحالــة تشــير إلــى األداء الــوظيفي دون المتوســط

 العقليـــة، حيـــث توجـــد متالزمـــة مـــع أشـــكال مـــن القصـــور فـــي الســـلوك التكيفـــي،
  .رويظهر ذلك خالل الفترة النمائية بشرط أن تمتد حتى سن الثامنة عش

كما أن مفهوم التخلف العقلي إحصائيا يبنى على معيار نسبي تقيسـه إختبـارات 
مقننة تسمى إختبارت الذكاء وذلك مثل إختبار وكسلر وبينيه حيـث يـرتبط بعـدم 

  . القدرة على التحصيل الدراسي المبكر
وفقـا  ذوي اإلعاقـة الفكريـةتعددت تصـنيفات  :اإلعاقة الفكريةذوي تصنيف  -1-2

  .لمجال التصنيف، وهناك تصنيف طبي، و تصنيف نفسي، وتصنيف تربوي
 :التصنيف على أساس األسباب و يشمل-1-2-1

األوليــة التــي يرجــع الســبب فيهـا إلــى مــا قبــل الــوالدة و يقصــد  الفكريــة اإلعاقـة -
ويحـدث ) الكروموسـومات(اء الجينات و الصـفات بها العوامل الوراثية مثل أخط

، 2000بيــــــد،عماجــــــدة الســــــيد (.مــــــن حــــــاالت الضــــــعف العقلــــــي %80بحــــــدود 
 )34ص
الثانويــة التــي تعــود إلــى أســباب تحــدث فــي أثنــاء مــدة الحمــل  الفكريــةاإلعاقــة  -

أو في أثناء مدة الوالدة أو بعدها و غالبا ما يطلق على هذه العوامـل باألسـباب 
هــذه العوامــل تــؤدي إلــى إصــابة الجهــاز العصــبي فــي أي مرحلــة مــن  البينيــة و
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مــن حــاالت  %20مراحــل النمــو بعــد عملــي اإلخصــاب، و يحــدث ذلــك بحــدود 
 .التخلف العقلي و من أمثلة ذلك حاالت استسقاء الدماغ و حاالت القصاع

 :لالتصنيف على أساس نسبة الذكاء استنادا إلى اختبارات قياس الذكاء و يشم-1-2-2

درجــة  70-55و تتــراوح نســبة ذكــاء هــذه الفئــة بــين : البســيطة الفكريــةاإلعاقــة -
ـــــــي ألفرادهـــــــا ـــــــراوح العمـــــــر العقل ـــــــي حـــــــده األقصـــــــى  كمـــــــا يت       ســـــــنوات  10 -7ف

يطلـــق علـــى هـــذه الفئـــة مصـــطلح القـــابلون للـــتعلم إذ يتميـــز أفـــراد هـــذه الفئـــة مـــن و 
م ي الفصــول العاديــة مــع العلــالناحيــة العقليــة بعــدم القــدرة علــى متابعــة الدراســة فــ

فصـول  ال سيما إذا وضعوا في مدارس خاصة أوأنهم قادرون على التعلم ببطء و 
قـــــدمت لهـــــم الرعايـــــة الخاصـــــة الضـــــرورية فـــــي خاصـــــة فـــــي المـــــدارس العاديـــــة و 

 .الصفوف العادية
و يمكن لهذه الفئة أتتعلم القراءة و الكتابة و الحساب، وال يتجاوز أفراد هذه الفئة 

مــــن األطفــــال  %10لغالــــب المرحلــــة االبتدائيــــة، وتشــــكل هــــذه الفئــــة نســــبة فــــي ا
  .فكرياالمعاقين 

درجــة تتــراوح  55-40و تتــراوح نســبة ذكــاء هــذه الفئــة  :المتوســطةالفكريــة اإلعاقــة 
سنوات في حـده األقصـى، و يتميـز أفرادهـا مـن الناحيـة  7-3أعمارهم العقلية بين 

فــــي حــــين أنهــــم قــــابلين للتــــدريب علــــى بعــــض العقليــــة بــــأنهم غيــــر قــــابلين للــــتعلم، 
المهــــارات التــــي تســــاعدهم فــــي المحافظــــة علــــى حيــــاتهم ضــــد األخطــــار إذ يمكــــن 
تــــدريبهم علــــى عبــــور الشــــارع بســــالم أو تفــــادي حريــــق لــــذا يطلــــق علــــيهم القــــابلين 
   للتــدريب أمـــا الخصــائص الجســـمية لهـــذه الفئــة فـــإنهم يتميــزون بخصـــائص جســـمية 

ر النمـــو العـــادي، ولكـــن تصـــحبها أحيانـــا مشـــكالت فـــي حركيـــة قريبـــة مـــن مظـــاهو 
المشــي أو الوقــوف كمــا تتميــز بقــدرتها علــى القيــام بالمهــارات البســيطة، مــا نســميه 

 .فكرياتقريبا من األطفال المعاقين  10%
فـأكثر وال يزيـد العمـر 40وتتراوح نسبة ذكاء هذه الفئـة بـين  :الشديدة الفكريةاإلعاقة 

من ثالث سنوات كما يطلق على هذه الفئـة مصـطلح اإلعاقـة العقلي لهم على أكثر 
العقليــة الشــديدة و تتميــز هــذه الفئــة بخصــائص جســمية و حركيــة مضــطربة مقارنــة 
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ــــة  ــــز هــــذه الفئ ــــي كمــــا تتمي ــــذين يمــــاثلونهم فــــي العمــــر الزمن مــــع األفــــراد العــــاديين ال
     الـــتعلم باضـــطراب مظـــاهر النمـــو اللغـــوي لهـــم كمـــا يتميـــز أفرادهـــا بعـــدم القـــدرة علـــى

تقريبــا مــن  %5يكــاد ينعــدم التفكيــر لــديهم، و تشــكل هــذه الفئــة مــا نســمبتهوالتــدريب و 
يبـين فئـات التخلـف العقلـي طبقـا لقيـاس  )1(األطفال المعـاقين عقليـا و الجـدول رقـم 

 )36ص ،2000عبيد،ماجدة السيد (.كاءنسبة الذ

  اءفئات التخلف العقلي طبقا لقياس نسبة الذك) 01(الجدول   

  

مدى االنحرافات   درجة التخلف
  المعيارية

  مدى نسبة الذكاء في االختبار

  ويكسلر  بينيه

إلى 2.01 -  التخلف العقلي البسيط
-3  

68-52  55-69  

  54-40  36-51  4-إلى  3.01-  التخلف العقلي المعتدل

  39-25  20-35  5-إلى  4.01-  التخلف العقلي الشديد

  فأقل24  فأقل19  5أقل من   التخلف العقلي الحاد
  

  :لإلعاقة الفكريةتصنيف الجمعية األمريكية  -1-2-3

هـــو مقيـــاس مقيـــاس الســـلوك التكيفـــي و  للمعـــاقين فكريـــااعتمـــدت الجمعيـــة األمريكيـــة 
متغير آخر هو القدرة العقلية إذ تؤخذ بعـين االعتبـار  إلىشائع االستخدام باإلضافة 

الدرجــة و جــة علــى مقيــاس الــذكاء فــي عمليــة تصــنيف اإلعاقــة العقليــة إلــى فئــات الدر 
علـــى مقيـــاس الســـلوك التكيفـــي ويشـــبه تصـــنيف الجمعيـــة األمريكيـــة للتخلـــف العقلـــي 
تصــــنيف اإلعاقــــة العقليــــة وفــــق نســــب الــــذكاء، مــــع التركيــــز علــــى مظــــاهر الســــلوك 

، وهي وفـق هـذا التصـنيف تكـون علـى الفكريةالتكيفي في كل فئة من فئات اإلعاقة 
 :جدولالشكل اآلتي كما في ال
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 لإلعاقة الفكريةتصنيف الجمعية األمريكية : )02(الجدول رقم 

  

  نسبة الذكاء  الفئة 

  69-55  تخلف عقلي بسيط

  54-40  تخلف عقلي متوسط

  39-35  تخلف عقلي شديد 

  فما دون 25  تخلف عقلي حاد 

 
ـــــــى أن خصـــــــــائص كـــــــــل فئـــــــــة الجســـــــــمية منهـــــــــا أو العقليـــــــــة و           تجـــــــــدر اإلشـــــــــارة إلــ
اعيــة تــوازي خصــائص األطفــال الممــاثلين لهــم فــي التصــنيف التربــوي فــي االجتمو 

  .على وصف متغير الذكاء الفكريةوصف حاالت اإلعاقة 
ــوي -1-2-4 يعتبــر هــذا التصــنيف مــن أكثــر التصــنيفات شــيوعا  :التصــنيف الترب

ـــــذا المجــــــــال لعــــــــدة اعتبــــــــارات  ــــبال بــــــــين العــــــــاملين فــــــــي هـــ لطفــــــــي بركــــــــات (وتقـــ
ـــــــر البعـــــــد التربـــــــوي إلـــــــى  همصـــــــنيفيمكـــــــن تو  )44ص1984أحمـــــــد، وفقـــــــا لمتغي

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  )35، ص1999إبــراهيم عبــد الحميــد،( مجموعــات
   ) 03( رقم 

  وفق التصنيف التربوي اإلعاقة الفكريةتقسيم حاالت يوضح )  03( الجدول رقم 

  

  الفئة
  

  نسبة الذكاء

  90-75  بطيء التعلم

  75-50  القابلون للتعلم

  50-30  دريبالقابلون للت

  فما دون 30  )االعتمادي(للتدريبفل غير القابل الط
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  :خصائص ذوي اإلعاقة الفكرية -1-3

ــــا فــــي صــــفة واحــــدة وهــــي اإلعاقــــة ويختلفــــون فــــي كافــــة  يتشــــابه المتخلفــــين عقلي
  :يمكن حصر خصائصهم العامة في خمسة جوانب هي كما يليو المظاهر، 

 :االجتماعيةالخصائص  -1-3-1

وأقـــل قـــدرة علـــى  ،االجتمـــاعيق عقليـــا يكـــون أقـــل قـــدرة علـــى التكيـــف الطفـــل المعـــا
، ومــن ثــم تغلــب عليــه أنمــاط الســلوك الالتــوافقي االجتماعيــةالتصــرف فــي المواقــف 

 االهتمــاموعـدم  ةالالمبــاال،ووضــوح مظـاهر االجتماعيأســاليب التفاعـل  واضـطراب
، االنقيـاد، وسهولة بما يدور حوله في البيئة المحيطة، مع عدم الشعور بالمسؤولية

مـع  اجتماعيـةبتكـوين عالقـات  االهتمـامكذلك يميل الطفل المعـاق عقليـا إلـى عـدم 
مــع األطفــال األصــغر  االشــتراكاألطفــال فــي مثــل عمــره الزمنــي ويميــل أحيانــا إلــى 

  .)81، ص 1981سليمان الريحاني،(االجتماعيةمنه سنا في بعض الممارسات 
   :الخصائص الجسمية -1-3-2

ـــ ـــا واصـــغر حجمـــا مـــن األطفـــال يتمي ـــأنهم أقـــل وزن ز األطفـــال المتخلفـــون عقليـــا ب
عــن غيــرهم مــن األطفــال  ضالعــاديين، كمــا أنهــم أكثــر تعرضــا لإلصــابة بــاألمرا

وهم كـذلك أقـل فـي مسـتواهم الحسـي والحركـي والكالمـي مـن غيـرهم مـن األطفـال 
الخصـائص هـذه  العاديين وعلى الرغم من ذلك فمن الصعب تحديـد مـا اذا كانـت

لتـي مرتبطة باإلعاقة العقلية التي يعانون منها أو أنها مرتبطـة بـالظروف البيئيـة ا
  .)8ص ،1975إحسان نصيف بسادة،  ( معا باالثنينيعيشون فيها أو 

  :الخصائص العقلية -1-3-3

للمعـــاقين فكريـــا بوجـــه عـــام فـــي تـــأخر النمـــو العقلـــي وتـــتلخص الخصـــائص العقليـــة 
بينيـه و تـأخر  –وفـق مقيـاس اسـتانفورد ) 70(يـث تقـل عـن تدني نسـبة الـذكاء بحو 

ليـة األخـرى مثـل النمو اللغوي إلى حد كبير كذلك األمر فيما يتعلـق بالعمليـات العق
 واإلدراك والتخيــل والتفكيــر والقــدرة علــى الفهــم والمحاكــاة نتبــاه ضــعف الــذاكرة  واال

ونقصا فـي المعلومـات تكون نتيجة ذلك ضعفا في التحصيل والقدرة على التركيز و 
  ).32-28، ص2001العزة،حسني  (الخبرة و 
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  : االنفعاليةالخصائص العاطفية و -1-3-4

عاطفية بعـدم االتـزان االنفعـالي وعـدم االسـتقرار من الناحية ال المعاقون فكريايتميز 
أخــرى أمــا  أحيانــابــبطء االنفعــال و  أحيانــايتميــزون بســرعة التــأثير  ، كمــاأو الهــدوء

االنفعاليــة عنــدهم فهــي اقــرب إلــى المســتوى البــدائي و هــم عــال العاطفيــة و دود األفر 
 .ل قدرة على تحمل القلق و اإلحباطكذلك اق

  : اإلعاقة الفكريةأسباب  -1-4
  :عدة لظهور التخلف العقلي عند األفراد منها أسبابهناك 

باشـرة تحـدث وراثـة التخلـف العقلـي إمـا بطريقـة م:)جينيـة(العوامل الوراثيـة  -1-4-1
وهـــي  (عـــن طريـــق الجينـــات الوراثيـــة التـــي تحمـــل كروموســـومات الخليـــة التناســـلية 

  عبــارة عــن مجموعــة مــن العوامــل الجينيــة التــي تــؤثر فــي الجــين لحظــة اإلخصــاب 
 األب جانـب(تشـتمل علـى حصـيلة التفاعـل بـين الخصـائص الوراثيـة المقدمـة مـن و 
غيـــر مباشـــرة عـــن طريـــق  أو بطريقـــة )23 ص ، 1998،عبـــاس الزهيـــري ().األمو 

نقــل الجينــات أو عيــوب تكوينيــه أو قصــور أو اضــطراب أو خلــل أو عيــب يــؤدي 
إلـــى تلـــف أنســـجة المـــخ و تعويـــق نمـــوه ووظائفـــه أي إنهـــا ال تـــورث صـــفة التخلـــف 

و مـن . العقلـي مباشـرة لكنهـا تـورث خصـائص بيولوجيـة تـؤدي إلـى التخلـف العقلـي
ــــــز  ــــــق عامــــــل راي ــــــين) RH(س أهــــــم هــــــذه العوامــــــل عــــــدم تواف ــــــد ( فــــــي دم الجن فري

   ).15ص،1996القريوتي،
 :عوامل تحدث في أثناء الوالدة  -1-4-2

و بوجــه عــام تتضــمن هــذه المجموعــة مــن األســباب جملــة عوامــل تطــرأ منــذ بدايــة 
  . المخاض حتى الوالدة الفعلية للطفل التي قد تؤثر في النمو المستقبلي للطفل

  :و من أهم هذه العوامل 
 .دماغ الطفل في أثناء عملية الوالدةإصابة  -1
 .صعوبة الوالدة كما في الوالدة القيصرية أو الوالدة بالملقط أو بالشفط -2
 ).البيايروين( ارتفاع نسبة المادة الصفراء  -3
 .نقص األوكسجين أو إصابة الطفل باألمراض الرئوية الحادة أو االختناق -4
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 .عملية الوالدة استخدام العقاقير المخدرة في أثناء -5
    )17،ص2001، حمودة بن فرح جمعة(.الوالدة باستخدام أساليب خاصة -6
و هــي مجموعــة العوامــل الطارئــة أو البيئــة  :عوامــل تحــدث مــا بعــد الــوالدة -1-4-3

         :التـــي يتعـــرض لهـــا الطفـــل بعـــد والدتـــه مباشـــرة أو عبـــر مراحـــل نمـــوه ومـــن أمثلتهـــا
 .والدة مباشــرة تكــون ناتجــة مــن فيــروس أو جــراثيمأمــراض تصــيب المــخ بعــد الــ -1
التسمم و هناك أنواع عديدة من التسـمم منهـا مـاهو متصـل بتنـاول العقـاقير و  -2

لرصــاص أو األدويــة بطريقــة خاطئــة أو تنــاول بعــض المــواد الكيماويــة أو التســمم با
الجهـاز غيرها من المواد التـي يتناولهـا الطفـل و تـؤثر فـي أحادي أكسيد الكربون، و 

  .العصبي المركزي
هــو اضــطراب بايوكيميــاوي   مــن أهمهــا أنســجة الــدرنيأمــراض المــخ الشــديدة و  -3

 .الرئتينام في المخ والوجه والكليتين والعينين والقلب و الحدوث ينتج من أور نادر 
يتمثل هذا العامل في حـاالت االختنـاق المختلفـة نقص األكسجين بعد الوالدة و  -4

 .الطفل بعد والدتهالتي يتعرض لها 
عوامل الحرمان  - 4- 4- 1  

               إن تربيـــة الطفـــل فـــي بيئـــة فقيـــرة محرومـــة مـــن األساســـيات تعرضـــه لالضـــطرابات
ـــــه ـــــه و عـــــدم تقبل ـــــة و الشـــــعور بـــــرفض اآلخـــــرين ل  و المضـــــاعفات و ســـــوء التغذي

  .)68، ص2001، رمضان محمد القذافي(
  :أساليب تعلم ذوي اإلعاقة الفكرية -1-5

ظرًا ألن اإلعاقة العقلية تؤثر على النمو العقلي تحديدًا فلـن تكـون عمليـة تعلـيمهم ن
عملية سهلة، لذلك توجد عدة أساليب أو طرق لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 
البســـيطة، تختلـــف عـــن تلـــك األســـاليب والطـــرق التـــي تســـتخدم فـــي تعلـــيم األطفـــال 

ذوي اإلعاقــة العقليــة أنفســهم نظــرًا لوجــود  العـاديين، بــل وتختلــف فيمــا بــين األطفـال
األطفــال، فــالبرامج التعليميــة  فــروق فــي القــدرات العقليــة ومعــدل النمــو العقلــي بــين

والمناهج الدراسية تم إعدادها وفق معايير خاصة تتسق مع خصائص واحتياجـات 
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 األطفـــال ذوي اإلعاقــــة العقليـــة ولــــذلك هنـــاك أســــاليب تعليميـــة خاصــــة بهـــذه الفئــــة
 :ومن هذه األساليب ما يلي )80،ص2009شام عبد اهللا وأخرون،ه(
الفـــوز بانتبـــاه الطفـــل وتدريبـــه علـــى التركيـــز علـــى المثيـــرات المهمـــة وتجاهــــل  -1

 .المثيرات غير المهمة
ى تعلـــيم المهـــارات األكثـــر االنتقـــال تـــدريجيا مـــن تعلـــيم المهـــارات البســـيطة إلـــ -2

 تعقيداً 
هـــارات المطلوبـــة منـــه، فبـــدون معرفـــة مســـتوى تحديـــد مســـتوى إتقـــان الطفـــل للم _3

منـــه تأديـــة مهـــارات ال يســـتطيع تأديتهـــا أو قـــد نطلـــب منـــه تأديـــة  أدائـــه قـــد نطلـــب
 .مهارات يتقنها جيداً 

تعزيــز االســتجابات الصــحيحة للطفــل ويكــون التعزيــز فعــاًال عنــدما يــتم تنويعــه  -4
 .وعندما يكون الطفل بحاجة إليه الحقاً 

خبـرات الفشـل واسـتخدام األدوات والوسـائل التـي مـن شــأنها  عـدم التركيـز علـى -5
  .مساعدة الطفل على تأدية المهمة المطلوبة بنجاح

 .استخدام المواد واألدوات الطبيعية في عملية التدريب كلما كان ذلك ممكناً  -6
تطــوير قــدرة الطفــل علــى تــذكر ونقــل أثــر الــتعلم مــن موقــف إلــى آخــر، وذلــك  -7

 .واإلعادة لكي تصبح االستجابة تلقائيةيتطلب التكرار 
توزيــع التــدريب وذلــك يعنــي تــدريب الطفــل فــي جلســات قصــيرة نســبيًا تتخللهــا  -8

فترات اختبار أو استراحة أما التدريب المكثف أو المجمع فيجـب االمتنـاع عنـه إال 
 .إذا كانت االستجابات المطلوبة من الطفل متشابهة إلى حد كبير

اســـتراتيجيات مختلفـــة مـــن شـــأنها العمـــل علـــى زيـــادة االنتبـــاه  إلـــى جانـــب أن هنـــاك
 :ومنها

 . استخدام المثيرات ذات األبعاد الواضحة والمميزة -
يجـــب أن تتبـــاين المثيـــرات المســـتخدمة فـــي البدايـــة تبعـــًا ألقـــل عـــدد ممكـــن مـــن  -

 .األبعاد
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ــــــة  - ــــــل اإليمــــــاءات اللفظي ــــــاه المــــــتعلم مث ــــــة لجــــــذب انتب اســــــتخدام أســــــاليب مختلف
 .اإليماءات الجسديةو 
 .تنظيم البيئة الصفية على نحو يسمح بالتركيز على المثيرات ذات العالقة -
 .البصرية المناسبة –استخدام الوسائل السمعية  -
  .إزالة المثيرات المشتتة واالبتعاد عن المثيرات ذات العالقة -
 ).62،ص2000عبيد، السيد ماجدة . (تعزيز االنتباه بطريقة فّعالة -
  :النشاط البدني الرياضي لذوي اإلعاقة الفكرية -1-6

تعـد التربيــة الرياضــية جـزءا مهمــا مــن التربيـة العامــة وهــي جـد أساســية فــي      
  .رعاية ذوي اإلعاقة الفكرية

  :أهداف النشاط البدني الرياضي لذوي اإلعاقة الفكرية -1-6-1

ســاعد ذلــك علــى أداء يكتســب المعــاق التوافــق الحركــي والقــوة العضــلية حيــث ي -1
المهارات الحركية األساسية كالوقوف والمشي والجلوس والحركـة بأنواعهـا المختلفـة 

 .وفقا لمتطلبات الحياة
يكتســب مهــارات اجتماعيــة تســاعده علــى التفاعــل مــع الجماعــات واللعــب مــع  -2

األفــراد، كمــا تنمــي الجــرأة والتعــاون والــتحكم فــي الــنفس عــن طريــق االشــتراك فــي 
 .عاب الجماعيةاألل
تنمـــي المهـــارات الحركيـــة والمهـــارات الدقيقـــة لليـــدين كمـــا يجـــب أن تتنـــوع تلـــك  -3

علــــــــي (.المهــــــــارات لمقابلــــــــة الحاجــــــــات العقليــــــــة والنفســــــــية واالجتماعيــــــــة والبدنيــــــــة
  )23-18،ص1995،حسين

تعالج االنحرافات القواميـة والقـدرة علـى االسـترخاء واكتسـاب قوامـا معتـدال إلـى  -4
 .حد ما

، وذلــــك بالنجــــاح فــــي أداء األنشــــطة الرياضــــية بنفســــه وثقتــــه شخصــــيتهتنميــــة  -5
 .المتنوعة

تنميــة االتجاهــات االجتماعيــة الســليمة كالقيــادة واإلحســاس بتحمــل المســؤولية،  -6
  .والتصرف في المواقف المختلفة
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 .تنمية العادات واالتجاهات الصحية السليمة -7
  استعداداته للتأهيل المهنيتنمية قدراته في حدود إمكاناته و  -8
  :ذوي اإلعاقة الفكريةاأللعاب الرياضية التي تتناسب مع  1-6-2

متــــأخر مــــن ســــنتين إلــــى خمــــس  لألطفــــال المتخلفــــين عقليــــا الجســــمي نمــــوال إن
الرياضــية للمعــاق الــذي  األنشــطةممكــن برمجــة  األســوياء وبالتــاليســنوات عــن 

عبـــد اهللا الزغبـــي ، ( .نواتســـ 7 أو 6 أعمـــارســـنوات نشـــاطات تناســـب  10عمـــره 

  )65-64ص ،2000أحمد سليمان العواملة،

الحســـــي الحركــــي والمحافظـــــة علـــــى  اإلدراكتنميــــة  إلـــــىتهــــدف تلـــــك األنشــــطة 
 األنشـــطةالنـــواحي الجســـمية، وتنميـــة اللياقـــة البدنيـــة لهـــم، وعـــادة مـــا تكـــون هـــذه 

ى والتصـفيق والموسيق كاإليقاعترويحية وترفيهية مع استخدام المثيرات المختلفة 
المبهــرة والمتعــددة، وذلــك للتنبيــه الحســي لهــم ومســاعدتهم  األلــوانواألدوات ذات 

حجـــام والمســـافة، وأن تكـــون الممارســـة علـــى التمييـــز بـــين األشـــكال واأللـــوان واأل
  .تحت إشراف طبي ومختصين لتلك الفئة 

  : لتلك األنشطةأمثلة وفيما يلي 

  :الجري . 1

 .ة السرعة الجري في المكان مع زياد -
 .م  100،  …م،  50م،  40م،  30م،  20الجري لمسافة  -
  . بأبجدياتهالجري مع القيام  -

  :التمرينات . 2

تمرينــات النظــام حيــث أنهــا تعــود المعــوق علــى تصــرفات نظاميــة حســنة داخــل  -
 األرضالمجتمـع الصــغير الـذي تعــيش  فيــه مثـل الوقــوف صــفا، برسـم خــط علــى 

 .والوقوف عليه 
تمرينـات الحبـو علـى الـذراعين والزحـف علـى الـبطن ، : رينات طبيعيـة مثـل تم -

 .وتمرينات تقليد الحيوانات والتسلق 
 ن والمشي بينهما ثم على خط واحد مثل رسم خطي: تمرينات التوازن  -
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  .تمرينات تقوية الذراعين والجذع والساق  -
  :ألعاب الكرات الملونة والكرات الصغيرة -3

أن تكـــون الكـــرات ذات ألـــوان وأحجـــام مختلفـــة لتنميـــة التمييـــز بـــين ويفضـــل      
األدوات واألحجــــام، كمــــا تســــتخدم للتصــــويب نحــــو هــــدف لتعويــــدهم علــــى تقــــدير 
المســـافات، ويمكـــن إدخـــال بعـــض األلعـــاب الصـــغيرة كـــالجري واللقـــف واأللعـــاب 

 .الترويحية المسلية
ويمكــن إســتخدام الكــرات فــي تعلــيم األلعــاب الجماعيــة لتعويــدهم علــى التفاعــل 
مــــع الغيــــر كمــــا يمكــــن ان يتعلمــــوا كــــرة الســــلة، كــــرة اليــــد، كــــرة القــــدم، والكــــرة 

  .الطائرة
    :األدوات الصغيرة والبديلة -4

يفضــــل إســــتخدام مكعبــــات مــــن المطــــاط أو الفلــــين أو أكيــــاس الرمــــل والحبــــوب 
 . حجام لتنمية الملكات الذهنية وفقا لقدراتهم العقليةمتعددة األلوان واأل

يفضل إعـداد موانـع مختلفـة لتـدريبهم بحيـث تكـون الموانـع ذات  :ألعاب الموانع -5
ألوان متعددة، ويغير ترتيبهم كل فترة، وذلك لتنمية الناحية العقلية، ويمكـن تـركهم 

  )228ص  2000ت،حلمي إبراهيم، ليلى السيد فرحا(.  تعدية الموانع بحرية
  :الوثب -6
 .الوثب بالمكان والوثب على مقعد سويدي  -
 .الوثب عن حاجز والوثب من فوق كرسي أو طاولة  -
والســالمة  األمــنالوثـب الطويــل والوثــب العــالي، ويجــب مالحظــة تــوافر وســائل  -

 .في األدوات وتوافر المشرفين
  :رفع األثقال  -7

 اما ، ودحرجتها باليدينلتقدم أمدحرجة الكرة الطبية بالقدمين وا -
 .الكرة  إسقاطالحجل على قدم واحدة ، الوثب مع عدم  -
 .كلغ  20كلغ ،  10كلغ ،  2كلغ ،  1: بالتدرج  األثقالرفع  -
 . األمام إلىحمل الثقل والتقدم به  -
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  :حركات الجمباز -8

هم حيـث من الممكن تعليم الحركات السـهلة والتـي تعتمـد علـى أداء نمـوذج أمـام
ـــدحرجات  ـــد لـــذلك يمكـــنهم أداء ال  –األماميـــة  بأنواعهـــا،أنهـــم يميلـــون إلـــى التقلي

  .الخ  …والوقوف على الرأس واليدين والعجلة  الطائرة، –الخلفية 
 وٕاذادرجـة عاليـة مـن التـوازن  إلـىهذه الحركات لها أهمية قصوى بحيث تحتاج 

تنميـــة عنصـــر  إلـــىتـــدرب المعـــاق علـــى هـــذه الحركات،فـــان ذلـــك ســـوف يـــؤدي 
.الرشــاقة وتصــحيح التشــوهات القواميــة لــدى هــذه الفئــة 

 ىحلمــي ابــراهيم ، ليلــ( 
   )229ص، 2000،السيد فرحات

  :صائص وسمات النمو في مرحلة الطفولة المتأخرةخ-1-7

  :النمو الجسمي -1-7-1

يسير النمو الجسمي في هذه المرحلة بطريقة بطيئة ومنتظمـة بالمقارنـة مـع مراحـل 
األخــرى، وال تحــدث تغيــرات مفاجئــة إلــى أن يصــل الطفــل إلــى ســن البلــوغ، النمــو 

وتنمــو العضــالت الكبيــرة وتــزداد المهــارات الحركيــة المتصــلة بهــا اتزانــا وٕاتقانــا ممــا 
يســاعد الطفــل علــى ممارســة أعمالــه واأللعــاب التــي تحتــاج إلــى العضــالت الكبيــرة 

  .والكثير من التأزر العضلي والعصبي
يئــة وثقافــة المجتمــع دورا كبيــرا فــي تفصــيل ألعــاب حركيــة معينــة لنــوع كمــا تلعــب الب

  ) 43، ص 1985الرزاق، ( آخر، مما يكون له أثر في مهاراته الحركية 
وهناك مجموعة مـن األمـور يجـب علـى المربـي أن يوليهـا اهتمامـه ليقـوم بـدوره فـي 

مهارات الحركيـة توجيه النمو الجسمي ورعايته وتهيئة الظروف المواتية الكتساب ال
  .المناسبة لهذه المرحلة

وللمربــي دور فــي تقــديم المعــارف والمعلومــات فيمــا يتعلــق بمفهــوم الوجبــة الغذائيــة 
المتكاملـة والمتوازنـة، وفــي تنميـة االتجاهــات والعـادات المتصــلة بالتغذيـة وبالنظافــة 

كبيــرة فأطفــال هــذه المرحلــة يميلــون إلــى تنــازل كميــات  .الشخصــية والصــحة البيئيــة
من األغذية بعضها مناسـب وبعضـها اآلخـر ال يحتـوي علـى عناصـر غذائيـة ذات 

  ) 43، ص 1985الرزاق، (قيمة لنمو الجسم 
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  :الفروق الفردية -1-7-1-1

تبــدو الفــروق الفرديــة واضــحة، فجميــع األطفــال ال ينمــون بــنفس الطريقــة أو بــنفس 
لـبعض اآلخـر فـي الـوزن المعدالت، فبعضهم ينمو بدرجة أكبر نسـبيا فـي الطـول وا
           أو) طويــــــل، نحيــــــف ( بمــــــا يــــــؤدي إلــــــى تنــــــوع األنمــــــاط الجســــــمية العامــــــة مثــــــل 

  ).45، ص 1998زهران، ( )قصير، طويل(
  :النمو العقلي المعرفي -1-7-2

يطلق جان بياجيه على تفكير الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة مصطلح التفكيـر 
لمنطقي للطفل في هذه المرحلة مبنيـا علـى العمليـات اإلجرائي، بمعنى أن التفكير ا

العقلية ويصل هذا الطفل إلى مرحلة ما قبل العمليات وتمتد من السـنة الثانيـة إلـى 
تفكيــر منطقــي ولكنــه )  12 -7( الســنة الســابعة وتفكيــر فــي العمليــات الصــبيانية 
  .تصور مرتبط بتصور األشياء أو األشياء نفسها

من التفكير يصل إلى الطفل في المرحلة الرابعة واألخيرة من  إن هذا النوع األخير
مرحلــة النمــو العقلــي، ويخــص بياجيــه العمليــات العقليــة التــي يســتطيع الطفــل هــذه 
المرحلة القيام بها بفضل ما حققه من نمو المعرفية في المرحلة السـابقة بالعمليـات 

  :التالية
 .ة التفكيرالقدرة على العودة إلى نقطة البداية في عملي �

  6-2×3:        مثال آخر   2-2-4: إذن          4-2+2: مثال إذا كان
-20-10: القــدرة علــى تنظــيم أو تصــنيف األشــياء فــي فئــات مثــل �
 .وهكذا كلها وحدات عشرية -30-10
  :مطالب النمو'' روبرت فيجرست '' ولخص 
 .اكتساب المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب �
 .الدور االجتماعي المالئم للطفلتعلم  �
 .تنمية المفاهيم األساسية للحياة اليومية �
 .تنمية القيم والمعايير األخالقية �
 ) 49، ص 1985الرزاق، ( تي ااكتساب االستقالل الذ �




                      ا	ولا���� ��
12- 10(����� ذوي ا����
 ا����( 

 

 40 

يســتمر فــي هــذه المرحلــة نمــو الــذكاء وينتقــل فيهــا الطفــل إلــى التفكيــر  �
صــبح تفكيــره واقعيــا ويــتحكم المجــرد، حيــث يســتخدم المفــاهيم والمــدركات، أي ي

فــــي العمليــــات العقليــــة دون المنطقيــــة والمنطقيــــة مــــع إدراك األشــــياء بوصــــفها 
ســنة ينمــو لديــه التفكيــر  12والقــدرة علــى تقــدير األقيســة الكميــات، ثــم مــع ســن 

االستداللي، أي تظهر لديه أشكاال فكرية أكثر استنتاجا واستقراءا وتطـورا، أي 
الذي يؤدي بـه إلـى اسـتخدام المنـاهج الكتشـاف الواقـع ظهور التفكير التركيبي 

 30، ص2004الوافي، (ثم بعد ذلك تنمو لديه بالتدريج القدرة على االبتكار
  :النمو الحسي -1-7-3

يكــــاد نمــــو الحــــواس يكتمــــل فــــي هــــذه المرحلــــة، حيــــث يتطــــور اإلدراك الحســــي 
ت الزمنيـــة وخاصـــة إدراك الـــزمن ، إذ يتحســـن فـــي هـــذه المرحلـــة إدراك المـــدلوال

والتتــابع الزمنــي لألحــداث التاريخيــة، ويالحــظ إن إدراك الــزمن والشــعور بمــدى 
فترتــه يختلــف فــي الطفولــة بصــفة عامــة عــن المراهقــة وعــن الرشــد والشــيخوخة، 
فشعور الطفل بإلهام الدراسي يستغرق مـدى أطـول مـن شـعور طالـب الجامعـة، 

هــذه المرحلــة أيضــا يميــز ويشــعر الراشــد والشــيخ أن الــزمن يــولي مســرعا، وفــي 
الطفل بدقة أكثر بين األوزان المختلفة وتزداد دقـة السـمع ويميـز الطفـل األنغـام 

  .الموسيقية بدقة ويتطور ذلك من اللحن البسيط إلى المعقد
و يـــزول طـــول البصـــر و يســـتطيع الطفـــل ممارســـة األشـــياء القريبـــة مـــن بصـــره 

  .ن ذي قبلبدقة أكثر واحدة أطول م) قراءة أو عمل يدوي (
، وهـذا عامـل مهـم مـن عوامـل 12وتتحسن الحاسة العضـلية بـإطراء حتـى سـن 

 )269، ص 1998زهران، .(المهارة اليدوية 
  :النمو الحركي -1-7-4

  .يطرد النمو الحركي، ويالحظ أن الطفل في هذه المرحلة ال يكل ولكنه يمل
زيـادة واضـحة  هذه المرحلة تعتبر مرحلة النشاط الحركي الواضـح وتشـاهد فيهـا

في القوة والطاقة، فالطفل ال يستطيع أن يضل ساكنا بال حركة مستمرة وتكـون 
الحركــة أســرع وأكثــر قــوة ويســتطيع الطفــل الــتحكم فيهــا بدرجــة أفضــل ويالحــظ 
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اللعــب مثــل الجــري والمطــاردة وركــوب الدرجــة ذات العجلتــين والعلــوم والســباق 
لـوان النشـاط التـي تصـرف الطاقـة واأللعاب الرياضية المنظمة وغير ذلـك مـن أ

المتدفقة لدى الطفل والتي تحتاج إلى مهارة وشجاعة أكثر من ذي قبل، وأثناء 
  .النشاط الحركي المستمر للطفل قد يتعرض لبعض الجروح الطفيفة

ويميــــل الطفــــل إلــــى كــــل مــــا هــــو عملــــي فيبــــدو وكــــأن األطفــــال عمــــال صــــغار 
ل إلــى العمــل ويــود أن يشــعر أنــه يمتلــؤون نشــاطا وحيويــة ومثــابرة ويميــل الطفــ

  .يصنع شيئا لنفسه
  :العوامل المؤثرة فيه -1-7-4-1

تــؤثر البيئــة الثقافيــة والجغرافيــة التــي يعــيش فيهــا الطفــل فــي نشــاطه الحركــي، فــرغم 
أن النشاط الحركي للطفل في جميع أنحاء العالم متشابه بالمعنى العام فهـم جميعـا 

، إال أن االختالفــات الثقافيــة والجغرافيــة تبــرز يجــرون ويقفــزون ويتســلقون ويلعبــون
بعــض االختالفــات فــي هــذا النشــاط مــن ثقافــة إلــى ويظهــر هــذا بصــفة خاصــة فــي 

  .أنواع األلعاب والمباريات
ويــؤثر المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي ونــوع المهنــة فــي األســرة فــي نــوع النشــاط 

لفقيـرة تختلـف كمـا وكيفـا عـن الحركي للطفل ، فاللعبة التـي يهـتم بهـا طفـل األسـرة ا
اللعبــة التــي تيســر لطفــل األســرة الغنيــة وطفــل األســرة التــي بهــا اهتمامــات موســيقية 
ـــــــــل األســـــــــــرة ذات االهتمامـــــــــــات  يختلـــــــــــف نشـــــــــــاطه الحركـــــــــــي عـــــــــــن نشـــــــــــاط طفــ

 )268-267 ص، 1998زهران،.(وهكذا...الميكانيكية
  :النمو االجتماعي-1-7-5

نظـرة جديـدة التـي )  childhood joretey( ه فـي كتابـ'' إيريـك أريكسـون '' يقدم لنا 
كانت سائدة في عصره فبدال من اتخاذ النمو الجنسي محورا لوصف وتقسيم النمو 

قام أريكسون بتتبـع نمـو الطفـل بالمهـام االجتماعيـة '' فرويد '' إلى مراحل كما فعل 
  .أي من خالل تفاعل الشخصية بالمجتمع

احل في خمس منها فـي الطفولـة وثالثـة أخـرى ويقسم أريكسون النمو إلى ثمانية مر 
  .في سن البلوغ
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  :والمراحل الخمسة هي
 ).من الميالد ( مرحلة الشعور بالثقة واألمان مقابل عدم الثقة   �
 من الثالثة من العمر  (مرحلة الشعور باالستقالل مقابل الشك والخجل �
 مــن الخامســة مــن(مرحلــة الشــعور بالثقــة والتغلــب عــن الشــعور بالــذنب �

 العمر 
مـن الثانيـة عشـر (مرحلة الشعور بالكيان والهويـة والتغلـب علـى الشـعور  �

 ) 61، ص 1975زيدان، (  )من العمر
يـــزداد تـــأثير جماعـــة الرفـــاق والتفاعـــل االجتمـــاعي مـــع األقـــران علـــى أشـــده يشـــوبه 
التعاون والتنافس والـوالء والتماسـك ويسـتغرق العمـل الجمـاعي والنشـاط االجتمـاعي 

الطفــل، ويفتخــر الطفــل بعضــويته فــي جماعــة الرفــاق، ويســود اللعــب  معظــم وقــت
  .الجماعي والمباريات

ولكي يحصل الطفل علـى رضـا الجماعـة وقبولهـا لـه تجـده يسـاير معاييرهـا ويطيـع 
ـــدها ويرافــــــق زيــــــادة تــــــأثير جماعــــــة الرفــــــاق تنــــــاقض تــــــأثير الوالــــــدين  بالتــــــدريج قائـــ

  ) 276، ص 1998زهران،(
  :اليالنمو االنفع -1-7-6

تعتبــر هــذه المرحلــة مرحلــة هضــم وتمثــل الخبــرات االنفعاليــة الســابقة ومــن مظــاهره 
أن الطفل يحاول الـتخلص مـن الطفولـة والشـعور بأنـه قـد كبـر، وهـذه تعتبـر مرحلـة 

ولـذلك يطلـق بعـض البـاحثين علـى  Emotional Stabilityاالسـتقرار االنفعـالي    
  .''دئة مرحلة الطفولة الها'' هذه المرحلة اسم 

ويالحظ ضبط االنفعاالت ومحاولة السيطرة على الـنفس وعـدم إفـالت االنفعـاالت، 
فمــثال إذا غضــب الطفــل فإنــه فإنــه ال يتعــدى علــى مثيــر الغضــب ماديــا، بــل يكــون 

ويتضـــح الميـــل للمـــرح، ويفهـــم الطفـــل النكتـــة . عدوانـــه لفظيـــا أو فـــي شـــكل مقاطعـــة
  .ويطرب لها، وتنمو االتجاهات الوجدانية

يكون التعبير عن الغضب بالمقاومة السلبية مت التمتمـة بـبعض األلفـاظ وظهـور و 
تعبيـــرات الوجـــه، ويعبـــر عـــن الغيـــرة بالوشـــاية واإليقـــاع بالشـــخص الـــذي يغـــار منـــه 
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ويحــاط الطفــل بــبعض مصــادر القلــق والصــراع ويســتغرق فــي أحــالم اليقظــة وتقــل 
  .مخاوف األطفال وٕان كان الطفل يخاف الظالم واللصوص

قد يؤدي الشـعور والخـوف بتهديـد األمـن والشـعور يـنقص الكفايـة إلـى القلـق الـذي و 
يـــــؤثر بـــــدوره تـــــأثيرا ســـــيئا علـــــى النمـــــو الفيزيولـــــوجي والعقلـــــي والنمـــــو االجتمـــــاعي 

   )275ص ،1998زهران،(للطفل
  ):سنة  12 – 10من ( الفروق الفردية بين األطفال في السن  -1-8

خصائص عامة تتشابه فيها كثير من األطفال إلـى تتميز مرحلة الطفولة المتأخرة ب
جانــب هــذه الخصــائص العامــة نجــد فــروق فرديــة شاســعة بــين أطفــال هــذه المرحلــة 

  :يلي اوهي كم
  :الفروق الجسمية -1-8-1

نهم الطويـــل والقصـــير فمـــنهم صـــحيح البـــدن ســـليم البنيـــة ومـــنهم ســـقيم المظهـــر ومـــ
راعيهــــا المربــــي فــــي العمليــــة والنحيــــف، وهــــذه الفــــروق يجــــب أن يومــــنهم الســــمين 

  .التربوية
  :الفروق المزاجية -1-8-2

فهنــاك الطفــل الهــادئ والوديــع وهنــاك الطفــل ســريع االنفعــال وهنــاك المنطــوي علــى 
  .نفسه وهكذا ولكل من هؤالء الطريقة التي تناسبه في التعليم

  :الفروق العقلية -1-8-3

علينـا أن نسـير مـع الكـل وفـق فهناك الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفـل الغبـي و 
  . سرعته وبما يناسبه من طرق التدريس

  :الفروق اإلجتماعية -1-8-4

فكل طفل و بيئته اإلجتماعية التي يعيش فيهـا ممـا لهـا فـي درجـة ثقافـة الوالـدين و 
وســـائل معيشـــتهما و العالقـــة باألهـــل و الجـــوار و غيـــر ذلـــك، ممـــا لـــه تـــأثير علـــى 

  )36ص ،1992البسيوني،(السلوكية ماطه تفكير الطفل و ثقافته و أن
إن أهـم مميـزات :سـنة ) 12-10(مميزات و خصائص األطفال في مرحلة ما بين -1-9

و خصــائص هــذه المرحلــة ســواء كانــت بدنيــة أو عقليــة أو نفســية فــإن هــذا األمــر 
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يجعــل مــن الضــروري أن يشــمل برنــامج التربيــة البدنيــة كــل األنشــطة تقريبــا و لعــل 
  :تها هي من أهم مميزا

 .سرعة االستجابة للمهارات التعليمية �
 .كثرة الحركة �
 .انخفاض التركيز و قلة التوافق �
 .صعوبة تعليم نواحي فنية دون سن السابعة �
 .ليس هناك هدف معين للنشاط �
 .نمو الحركات بإيقاع سريع �
 .القدرة على أداء الحركات ولكن بصورتها المبسطة �

ـــر       ـــر مـــن أن الطفـــل يســـت" مـــاتينيف"يعتب ـــة المرحلـــة تثبيـــت الكثي طيع فـــي نهاي
المهـــارات الحركيـــة األساســـية كالمشـــي و الوثـــب و القفـــز و يزيـــد النشـــاط الحركـــي 

لعضالت الكبيرة في الظهر و الرجلين أكبر من العضالت الدقيقة في ابإستخدام   
،اليدين و األصابع  

و يتحســن لديــه  وفـي نهايــة هــذه المرحلــة يميــل الطفــل إلـى تعلــم المهــارات الحركيــة 
التوافـــق العضـــلي العصـــبي نســـبيا بـــين اليـــدين والعينـــين وكـــذلك اإلحســـاس بـــاإلتزان 

  )24-23 ص، 1992يوسف، (
  :حاجات األطفال النفسية-1-10

الحاجــة افتقــار إلــى شــيء مــا، إذا وجــد حقــق اإلشــباع والرضــا واالرتيــاح للكــائن 
) حاجــة فســيولوجية( والحاجــة شــيء ضــروري إمــا الســتقرار الحيــاة نفســها. الحــي

، فالحاجـــة إلـــى األوكســـجين ضـــرورية )حاجـــة نفســـية(أو للحيـــاة بأســـلوب أفضـــل
للحياة نفسها، وبدون األوكسجين يموت الفرد في الحال، أما الحاجة إلـى الحـب 
والمحبــة فهــي ضــرورية للحيــاة، وبأســلوب أفضــل وبــدون إشــباعها يصــبح الفــرد 

  .عيا إلشباعهاسيء التوافق، والحاجات توجه سلوك الكائن س
وتتوقــف كثيــر مــن خصــائص الشخصــية علــى وتنبــع مــن حاجــات الفــرد ومــدى   

  .إشباع هذه الحاجات
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وال شـــك أن فهـــم حاجـــات الطفـــل وٕاشـــباعها يضـــيف إلـــى قـــدرتنا علـــى مســـاعدته 
  .للوصول إلى أفضل مستوى للنمو النفسي، والتوافق النفسي، والصحة النفسية

الحاجــات إلــى الهــواء، الغــذاء، المــاء، درجــة  أهــم الحاجــات الفســيولوجية للطفــل
والتــوازن بــين الراحــة  لســموم،ة، الوقايــة مــن الجــروح واألمــراض واالحــرارة المناســب

  والنشاط
  
  

    
  
  
  
  

  الترتيب الهرمي للحاجات) 01(الشكل رقم 

ومــع نمــو الفــرد تتــدرج الحاجــات النفســية الفــرد صــعودا، فالحاجــات الفســيولوجية 
لة الحضانة والحاجة إلى األمن تعتبر حاجة أساسـية فـي الطفولـة هامة في مرح

المبكرة والحاجة إلـى الحـب تعتبـر حاجـة جوهريـة فـي الطفولـة المتـأخرة ويسـتمر 
     .التـــدرج حتـــى يصـــل إلـــى الحاجـــة إلـــى تحقيـــق الـــذات وهـــي مـــن حاجـــات الرشـــد

     )295-294،ص1998زهران،)(أنظر الشكل( 
  :الطفولة المتأخرةبعض مشكالت  مرحلة  -1-11

  :عدم ضبط النفس-1-11-1

يميل الطفل في هذه المرحلة إلى التحكم في انفعاالتـه وضـبط نفسـه ولكـن كثيـرا 
ما نالحظ ثـورة الطفـل فـي هـذه المرحلـة علـى بعـض األوضـاع القائمـة والقـوانين 
الصارمة التي يفرضها عليه الكبـار مـن حولـه ممـا يجعـل الطفـل مـنفعال و ثـائرا 

در علـى الـتحكم فـي مشـاعره وضـبطها، وتـزداد هـذه الحالـة سـواء حتميـة غير قـا

 لجماليةالحاجات ا

 الحاجة إلى تحقيق الذات

 والتقدير واحترام الذات المكانةالحاجة إلى 

 الحاجة إلى الحب واإلنتماء والتفاعل

 الحاجة إلى األمن

 الحاجات الفسيولوجية
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يتعمــــدها هــــؤالء الكبــــار مــــن إخــــوة و أخــــوات أو فــــي اآلبــــاء والمعلمــــين وتحــــدي 
  الطفل ومحاولة إجباره على الخضوع النحناء سلوكه

  :الهروب من المدرسة -1-11-2
لــة الطفولــة تنتشــر ظــاهرة الهــروب مــن المدرســة بــين عــدد مــن التالميــذ فــي مرح

المتأخرة وقد يكـون الهـروب مـن المدرسـة كلهـا أو بعـض الحصـص فيهـا وهنـاك 
  :أسباب عدة للهروب لعل من أهمها

  .عدم راحة التلميذ في المدرسة* 
  .عدم إشباع المدرسة لحاجاته وميوله* 
  .عدم انسجامه مع المدرسة وكرهه لها* 
  .كرهه لبعض المدرسين* 
  .ر اهتمامهكرهه لمادة جافة ال تثي* 
  .بقيمة المدرسة وما فيها هعدم إحساس* 
وهنــاك أســباب أخــرى يكــون المنــزل مســؤوال عــن بعضــها فعــدم إعطــاء الطفــل    

مصـــروفه مـــثال يجعلــــه يقـــارن بينــــه وبـــين زمالئـــه فــــال يميـــل إلــــى الـــذهاب إلــــى 
وقـد يرجـع ذلـك إلـى رداءة مالبسـه أو عـدم اهتمـام أهـل الطفـل بذهابـه , المدرسة
رسة أو اعتبارها مكان  إلبعاده عـنهم كـي يرتـاحون منـه إلـى غيـر ذلـك إلى المد

  .من األسباب التي تجعل الطفل يكره المدرسة  ويهرب منها
  :االنطواء على النفس -1-11-3

قــد يعمــد الطفــل فــي هــذه المرحلــة إلــى االنــزواء والســلبية بــدل العــدوان والفعاليــة 
ســم بطـابع االنطــواء قـد ينــال مــن والنشـاط، ووجــه الخطـر هنــا أن الطفـل الــذي يت

البيئــة التــي يعــيش فيهــا القبــول والتشــجيع علــى اعتبــار االنطــواء طاعــة وامتثــال، 
لــذلك فــان بــذور هــذا الســلوك حينمــا تجــد لهــا ملبيــا فــي هــذه المرحلــة مــن النمــو 
يسهل عليها بعد ذلك أن تنمو وتفصح عـن نفسـها فـي شخصـية غيـر سـوية فـي 

وائي يرجع أصـال إلـى سـوء التكيـف بـين الطفـل والبيئـة المستقبل، والسلوك االنط
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 التي يعيش فيهـا وعـدم كفايـة إمكانيـة البيئـة فـي إشـباع الحاجـات النفسـية للطفـل
      )295-294، ص1992البسيوني، (
  :أسباب االنطواء -1-11-3-1

يرجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل بعضـــها منزلـــي واألخـــر مدرســـي فقـــد تكـــون ظـــروف   
الطفــل معاملــة صــارمة أو التــدليل الزائــد وحرمانــه مــن  المنــزل ســيئة حيــث يجــد

االحتكاك باألطفال خوفـا عليـه مـنهم، فينشـأ الطفـل فـي كلتـا الحـالتين فاقـد الثقـة 
ـــر متفاعـــل مـــع أصـــدقائه، وقـــد يرجـــع ســـبب  ـــه منزويـــا غي بنفســـه وبذاتـــه وبقدرات
االنطواء إلى حالة مرضـية أو عاهـة جسـمية أو تشـوهات تجعلـه يحـس بـالنقص 

    )295-294، ص1992البسيوني، .(رنة بزمالئهمقا
  :خالصة

  اإلعاقــــة الفكريــــةكــــان هــــذا الفصــــل بمثابــــة األداة الفعالــــة فــــي تعريــــف وتحليــــل 
 اإلعاقـة الفكريـةسنة بأبعاده المختلفة ، حيث أجريـت محاولـة لشـرح ) 10-12(

التعــاريف للهيئــات والمنظمــات اإلنســانية حولــه، ومــا ســاهمت بــه  بعــضوٕاظهــار 
الهيئـــات فـــي مضـــمار فهـــم ماهيتـــه، وتغيـــر وجهـــة النظـــر للمتخلـــف عقليـــا  هـــذه

  .وٕابراز مكانته في المجتمع، من خالل القوانين والتشريعات التي تصدر عنها
تقـــوم فـــي مضـــمار التبـــاين بـــين البـــاحثين  اإلعاقـــة الفكريـــةيالحـــظ أن إشـــكالية 

طلحات واالختصاصـــيين، خاصـــة البـــاحثين العـــرب فـــي تحديـــد المفـــاهيم والمصـــ
، والتي تصبو في اتجـاه واحـد والسـبب فـي لإلعاقة الفكريةوالتصنيفات المختلفة 

ذلك يعود إلى ترجمتها، فـالبعض يترجمهـا ترجمـة حرفيـة ، بينمـا الـبعض األخـر 
يعود إلى ترجمتهـا علـى حسـب معناهـا ومـدلولها وكـذلك النظـرة الذاتيـة للمعنيـين 

اف إلـــى هــذا  مســـألة انتشــار هـــذه بدقـــة يضــ اإلعاقـــة الفكريــةفــي تحديـــد ماهيــة 
الظــاهرة  فــي المجتمعــات المتطــورة والضــعيفة علــى حــد ســواء، والتــي زادت مــن 

الباحثين إلى ضرورة البحث عن العوامـل واألسـباب التـي تـؤدي إلـى هـذه  ةحاج
الظاهرة، ورغم التقدم العلمي الكبير الذي شهدته العقود القليلة الماضية، إال أن 
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مازالــت غيــر معروفــة حتــى اآلن، حيــث  الفكريــةاإلعاقــة  أســباب بعــض حــاالت
  .من األسباب المعروفة فقط % 25ينصب الحديث عن 

وأهــم مــا توصــلت إليــه هــذه الدراســات هــو إنشــاء مــدارس ومراكــز خاصــة بتربيــة    
ورعاية هذه الفئة لما تعانيه من معوقات حيـث  أن قـدرتها علـى اكتسـاب المعـارف 

  .لتالي استحالة ضمها إلى المدارس العاديةوالمعلومات ضعيفة، وبا
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    :تمهيد

يعتمد أسلوب الوسائط المتعددة على الوسائل السمعية البصرية والتي أصبحت 
األساليب الحديثة في التعليم التفاعلي، حيث تقدم هذه الوسائط السمعية من أبرز 

بعناية أثناء عملية التعليم أو التدريب وهذا  تالبصرية خدمة هامة إذا ما استخدم
يكفي، فالمتعلم أو المتدرب ال يستطيع أن يفهم من منظور أن الشرح اللفظي ال 

  .بالشرح إال في حدود معارفه والنشاط المراد تعلمه
من هنا جاءت أهمية هذا الفعل لتبرز أهمية الوسائط المتعددة في عمليتي التعلم 

  .والتعليم
  :الوسائط المتعددة - 1- 2

  :مفهوم الوسائط المتعددة - 1- 1- 2

مصطلح يشتمل على البرامج والعتاد أو األجهزة ومن إن مفهوم الوسائط المتعددة 
خالل هذه الوسائط يستطيع الفرد االستفادة مما تتضمنه هذه الوسائط من 

   .نصوص وصور وصوت وحروف وفيديو
  :أن مفهوم الوسائط المتعددة يعني''  1996'' يرى زين العابدين 

أشكال متعددة طائفة من تطبيقات الحاسب التي يمكنها تخزين المعلومات ب
تشتمل على النصوص واألصوات والرسوم والصور الساكنة والمتحركة وعرض 

 زين(.هذه المعلومات بطريقة تفاعلية وفقا لمسارات يتحكم فيها المستخدم
  ).96ص  ،1996العابدين،

الوسائط المتعددة بأنها بيئة تعليمية تتيح للمتعلم ): 1990(يعرف رويدر أكي
ركة واللون والصوت حل بين الرسوم البيانية والرسوم المتالتكام الكتشاففرصة 

  .والقدرة على تناول مقاطع من شريط فيديو باإلضافة إلى وجود النصوص
النص : البعض بأنها البرامج التي تتكامل فيها وسائط اإلتصال مثل هايعرف

 والصوت، والموسيقى والصور الثابتة والرسوم المتحركة التي يتم التعامل معها
  ).12، ص2001نبيل جادي عزمي، (بشكل تفاعلي
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  :العناصر المكونة للوسائط المتعددة - 2- 1- 2

  :texts النصوص المكتوبة -1- 2- 1- 2

وتتم من خالل محور النصوص، والنص  ،من أهم عناصر الوسائط المتعددة
المكتوب مهم في برامج الوسائط المتعددة حيث تعتبر الكلمة المعروضة على 

أوليات الوسائط الخاصة بتوصيل المعنى والمحتوى من خاللها، فهي الشاشة من 
الرغبة في تواجد القاسم المشترك في جميع شاشات الكمبيوتر، فتوجد على األقل 

عدة وسائط لتقديم المحتوى إال أن النص المكتوب سوف يبقى أبسط هذه 
  ).65 – 63 ص ،2001عزمي،(الوسائط

  :narration and musicقة والموسيقى الصوت أو اللغة المنطو  -2-1-2-2

ــــتم تســــجيل اللغــــة المنطوقــــة، مــــن خــــالل شــــريط الكاســــيت أو بإدخــــال الصــــوت  ي
وتســــــــهل اللغــــــــة الفهــــــــم وتزيــــــــد التفاعــــــــل وتتمثــــــــل فــــــــي  MICمباشــــــــرة باســــــــتخدام 

ـــــموعة التـــــــــي تنبعـــــــــث مـــــــــن الســـــــــماعات بالجهـــــــــاز، وتســـــــــتخدم  األحاديـــــــــث المســــ
ــــــد المــــــن. (إلعطــــــاء التوجيهــــــات للمــــــتعلم ــــــي عب ، يمكــــــن )96 ص، 1996عم، عل

ــــة أو صــــــــوتية كأصــــــــوات الريــــــــاح  أن تكــــــــون نبــــــــرات صــــــــوتية كمــــــــؤثرات خاصــــ
ــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل وصــــــــــفة  ـــــات والطيــــــــــور، ويمكــــــــــن إدخالهــ '' واألمطــــــــــار والحيوانـــــ

musical instrument digital interface  ''MIDI  وذلــــك لــــربط اآلالت الموســــيقية
  ). 150ص ، 1995هوليسنجر،  إريك( بالكمبيوتر والتحكم فيها 

  :animatonالرسوم الخطية  -3- 2- 1- 2

تعرف الرسوم الخطية بأنها تعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال وتظهر في 
صورة رسوم بيانية خطية أو دائرية أو باألعمدة أو بالصور، وأيضا قد تكون 
خرائط مسارية تتبعية أو رسوم توضيحية أو لوحات زمنية أو رسوم كاريكاتورية، 

    .) vaughan tay, 1994, p88( .م منتجة بالكمبيوترأو رسو 
  :animation الرسوم المتحركة -4- 2- 1- 2

المتحركة هي مجموعة من الرسومات المتشابهة والمتتابعة في تسلسلها الرسوم 
التي يتم عرضها بصورة سريعة توحي بتحركها، وفي كل مرة يتم إزاحة أبعاد 
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لسابق، ويتم ذلك بسرعة متوافقة مع حركة الشكل قليال وذلك بعد إخفاء الشكل ا
وهذه الصور يمكن التحكم فيها  )99، ص1990علي حسين حسن، ( الشكل،

من ناحية البطء اإليقاف أو رجوعها مرة أخرى أثناء عمل برنامج الوسائط 
  . المتعددة

  :still pictures الصور الثابتة -5- 2- 1- 2

، ويمكن زمنية طويلة أو قصيرة وهي لقطات ساكنة ألشياء حقيقة عرضها لفترة
أن تكون صغيرة أو كبيرة وقد تمأل الشاشة بأكملها أو قد تكون ملونة وتؤخذ هذه 

  :الصور بعدة طرق منها
، للكتب والمراجع optical scannerصور تؤخذ عن طريق الماسح الضوئي  -أ

  .والمجالت
  . صور مخزنة على األقراص المدمجة -ب
، وبعد أخذ هذه الصور power pointخذ الصور مثل أو عن طريق برامج أ -ج

                . يتم إجراء التعديالت عن طريق البرامج السابقة من البرامج األخرى
 )rada roy, 1995, p72 (  

  :motion picture الصور المتحركة -6- 2- 1- 2

ة الصور المتحركة مجموعة من لقطات الفيديو والتي يتم تشغيلها بسرعة معين
لتراها العين مستمرة الحركة، وحتى نحصل على صور متحركة ولمدة ثانية واحدة 

   .لقطة أو صور ثابتة 25إلى  15نحتاج حوالي 
والصور المتحركة تختلف عن الصور الثابتة في مدى استيعابها عند التلميذ، 

الصور  درس، أماللزمنية الفترة ال حسبحده فالصور الثابتة يمكن عرضها على 
متحركة فال يستغرق عرضها سوى فترة مرور المشهد أمام فتحة جهاز العرض، ال

لذا يجب التحكم في الوقت الذي يستغرقه تصوير المشهد لكي يتعرف على 
منى محمود محمد (الرسالةموضوع الصورة البصرية ويتكون لديه االنطباع ويفهم 

  )29، ص 2001جاد، 
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  :digital vidéoالفيديو الرقمي  -7- 2- 1- 2

الفيديو الرقمي هو أقصى هدف للوسائط المتعددة يتكون من النص والصورة 
  .والحركة والصوت ويشبه ما نراه في حياتنا اليومية

ورغم أن تقنية الفيديو موجودة منذ عدة سنوات، ولكن منذ فترة قصيرة فقط بدأ 
عبت دورا اعتمادها كطريقة قياسية وتسجيل الفيديو، ورغم أن العديد من التقنيات ل

قبل إضافة ) 45، ص2004جاسم مزهر،( .هاما في تطوير التقنية التفاعلية
الفيديو الرقمي إلى الحاسب الشخصي كانت إحدى العالمات البارزة الكبيرة في 
الوسائط المتعددة ويمكن اآلن استعمال أقسام من الفيديو لعرض مهام العمل أو 

، 2005حسنين شفيق، (جاذبية توضيح النتيجة إلى جانب جعل الموضوع أكثر
  ) 39ص 

  :خصائص الوسائط المتعددة في عمليتي التعليم والتعلم - 3- 1- 2

تتميز الوسائط المتعددة بعدة خصائص جعلتها تتناسب مع طبيعة عملية التعليم 
هذه البرامج، والتعلم، وتساعد معرفة هذه الخصائص في زيادة فاعلية وتصميم 

  :غيلها وٕانتاجها وأهم خصائصها ما يليمن خالل عناصر تش هاوتنظيم
  :interactivityالتفاعلية -1- 3- 1- 2

تعرف التفاعلية نمط اتصال في موقف التعلم وتوفر بيئة اتصال ثنائية االتصال 
على األقل، وبذلك تسمح للمتعلم بدرجة من الحرية ليتحكم في معدل عرض 

حمد عبد المنعم، علي م(محتوى المادة المنقولة حسب المعدل الذي يناسبه
  :، ويتم التفاعل عن طريق عدة أنماط منها)97 ص، 1996

   mouseالفأرة * 
�*  keyboard                        لوحة التحكم * LM!ذراع ا�  
  :individuality الفردية -2- 3- 1- 2

تســمح تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة بتفريــد المواقــف التعليميــة لتناســب التغيــرات فــي 
ت المتعلمــين وقــدراتهم واســتعداداتهم وخبــراتهم الســابقة، وقــد صــممت هــذه شخصــيا

علــي مـــنعم (، للمـــتعلم self- pacingالتكنولوجيــا بحيــث تعتمـــد علــى الخطـــو الــذاتي 
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تسـمح تكنولوجيـا الوسـائط بذلك و  ،)8، ص2000عبد المنعم وعوف أحمد حسن، 
ينتقـل المـتعلم مـن مكـان  أيقـف التعليميـة،االمتعددة بالفردية في إطار جماعية المو 

حســين طــه، .(ألخــر حســب إختيــاره وٕاهتمامــه وصــوال إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود
  )105،ص2009خالد عبد اللطيف،

  :diversityالتنوع  -3- 3- 1- 2

 هتنوع الوسائط المتعددة نتيجة إمكانياتها في استخدام وتنوع العناصر المكونة لهذ
حاجات و بحيث تناسب قدرات وٕامكانيات البرامج، حيث يمكن التحكم في تتابعها 

، ذلك عن طريق توفير مجموعة من ةوخصائص المتعلمين، وكذا محتوى الماد
  ). 73، ص 1997عارف رشاد، (البدائل والخيارات 

  :intégration التكامل -4- 3- 1- 2

العنصر الثاني المهم والمحدد إلمكانية برامج الوسائط المتعددة هو التكامل، وهو 
الوسائط فلى المزج بين عدة وسائط لخدمة فكرة أو مبدأ عند العرض، يشير إ

، وٕانما تتكامل في إطار واحد لتحقيق تلو األخرىواحدة الالمتعددة ال تعرض 
ويستطيع المتعلم الدخول غلى المعلومات من خالل إبحار الهدف المرجو منها، 

اإلدراكية حيث يتم الربط بين الوسائط بشكل يحاكي المعالجة ال خطي، 
ففي استراتيجيات ) 105،ص2009حسين طه، خالد عبد اللطيف،.(البشرية

ال تستخدم إال من خالل  modulesالتعليم  المفرد الوحدات التعليمية المصغرة 
نظام شامل تتكامل فيه هذه الوحدات مع باقي مكونات النظام لتحقيق األهداف 

  ) gribbs simon and dionysios, 1997, p80( .المنشودة
  :timing التزامن -5- 3- 1- 2

يعني التزامن عرض متكامل تتفاعل فيه العناصر كل حسب دوره في العرض، 
وفي الوقت المناسب، مما يعني تزامن الحركة في الصورة المتحركة والرسوم لكي 
تتناسب مع سرعة العرض وتوافق إمكانيات المتعلم وبذلك تتفاعل عناصر 

قيتات متناسبة زمنيا لتتناسب مع سرعة العرض وقدرات في تو  الوسائط المتعددة
   . المتعلم فنجد تزامن الصورة مع الصوت وغيره، مما يحقق التفاعل والتكامل

radaroy1995, p 101) (  
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  :دور الوسائط المتعددة في عمليتي التعليم والتعلم - 4- 1- 2

تكنولوجيا على البحوث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال وباإلطالع 
في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية نجد أنها دلت ) الوسائط المتعددة(التعلم

) 2003عبد الباسط مكي،  سمير(،على أنها تلعب دورا هاما في النظام التعليمي
ويمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائط المتعددة في تحسين عملية التعلم 

  :والتعليم فيما يلي
  :إثراء التعليم -1- 4- 1- 2

لقد أوضحت الدراسات واألبحاث السابقة في مجال تكنولوجية التعليم بأنها تلعب 
إثراء التعليم وتحسين نوعيته من خالل أبعاد ومؤثرات خاصة في دورا جوهريا 

وبرامج متميزة، حيث أن هذا الدور يعيد التأكيد على نتائج األبحاث حول أهميتها 
وتيسير بناء المفاهيم وتخطي الحدود الجغرافيا  في توسيع خبرات المتعلم

ومن خالل التطور التكنولوجي الملحوظ  )حدود الزمان والمكان( والطبيعية
أصبحت وسائل االتصال المتنوعة تعرض الوسائل بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة 

  .مما يوفر تعلما أعمق وأكبر أثرا ويبقى زمنا أطول
  :إقتصادية التعليم -2- 4- 1- 2

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم إقتصادية بدرجة أكبر من خالل زيادة نسبة 
التعليم إلى تكلفته، فالهدف الرئيسي لتكنولوجية التعليم تحقيق أهداف تعلم قابلة 
للقياس بمستوى فعال من حيث التكلفة والوقت والمصادر وتقليل الزمن المستغرق 

 .طالبفي نقل المعلومات والمهارات والخبرات لل
  :إستثارة اهتمام الطالب وٕاشباع حاجته -3- 4- 1- 2

من خالل استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس بعض  الطالبحيث يأخذ 
رات التعليمية التي خبالخبرات التي تثير اهتمامه وتحقيق أهدافه وكلما كانت ال

لة بها المتعلم أقرب إلى الواقعية أصبح لها معنى ملموسا وتبقى العيتمتع 
باألهداف التي يسعى الطالب إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها، كما 

  .تنمي في المتعلم روح التأمل واستنباط المعارف الجديدة
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  :زيادة خبرة الطالب مما يجعله أكثر استعدادا للتعلم -4- 4- 1- 2

ى يكون تعلمه في أفضل صورة، ومثال عل الطالبهذا االستعداد إذا وصل إليه 
الخبرات  يزيد ذلك مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض الموضوعات الدراسية

الالزمة للمتعلم وتجعله أكثر استعداد للتعلم، مما يساعد في رفع إنتاجية 
  .المؤسسات التعليمية وتحسين مستوى الخريجين

  :اشتراك جميع حواس المتعلم-5- 4- 1- 2

لى ترسيخ وتعميق هذا التعلم، إن اشتراك جمع الحواس في عمليات التعليم يؤدي إ
وتكنولوجيا التعليم تساعد على اشتراك جميع حواس المتعلم، وهي بذلك تساعد 
على إيجاد عالقات راسخة وطيدة بين تعلمه الكلي، ويترتب على ذلك بقاء أثر 

  .التعلم
  :تحاشي الوقوع في اللفظية -6- 4- 1- 2

ا عند الطالب داللة التي لها والمقصود باللفظية استعمال المعلم ألفاظ ليست له
يحاول توضيح هذه األلفاظ المجردة بوسائل مادية محسوسة عند معلمه، وال 

تساعد على تكوين صورة مرئية لها في ذهن الطالب، ولكن إذا تنوعت هذه 
األمر الذي  ،الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعادا من المعنى تقترب به من الحقيقة

والتطابق بين معاني األلفاظ في ذهن كل من المدرس  يساعد على زيادة التقارب
 توضح والطالب، وتوضيح المفاهيم واأللفاظ المجردة بوسائل حسنة توضيح

  .المعلومات واألفكار
  :مشاركة الطالب اإليجابية في اكتساب الخبرة -7- 4- 1- 2

قة دقدرة الطالب على التأمل و إلى الرفع من حيث تسعى تكنولوجيا التعليم 
التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت وهذا يؤدي  وٕاتباعحظة، المال

  .بالضرورة إلى تحسين نوعية التعليم ورفع األداء عند الطالب
تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين مثل  -1

م من االحتفاظ التعليم الفردي والتعليم الجماعي والتعليم عن بعد مما يمكن المتعل
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 بال( بالمعلومة والخبرات واالستفادة منها في المواقف التعليمية المشابهة مستقبال 
  ) 462،ص1997جوفيست،

  .تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها الطالب وتنظيمها -2
إذا  العمل على تقوية العالقة بين المعلم والطالب، وبين المتعلمين أنفسهم -3

كالتعاون  طيبةعند الطالب عادات  ينميمما تخدامها بفاعلية وكفاءة أحسن اس
  .والثقة بالنفس وتقوية العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع المدرسي

تدريب المعلمين في مجال إعداد األهداف التعليمية وكيفية صياغتها وتعميم  -4
  .التعليم ونتائج المواد التعليمية

 مما التغذية الراجعةرف على نتيجة عمله فورا من خالل تتيح للمتعلم التع -5
  .يساعد على التعرف على مواطن القوة والضعف في عمله

تساعد على تغيير السلوك الخاطئ واكتساب السلوك السليم، وتكوين  -6
يه لاالتجاهات الصحيحة مثل التصدي لحادثة االعتداء على الرسول الكريم ع

سيئة التي نشرتها بعض الصحف الدانماركية ودول الصالة والسالم بالرسوم ال
  .صليبية حاقدة

تزيد من ثقة المتعلم بنفسه وتقضي على خجله أو خوفه عندما يواجه أحد  -7
  .المواقف التعليمية وذلك من خالل ممارسة بعض األنشطة التعليمية

 عملية التعليماستخدامات الوسائل التعليمية والوسائط المتعددة في  -2-1-5

  :التعلم و

إن الوسائط المتعددة لها دور كبير في تطوير التعليم، وذلك ألنها تعد طريقة 
والبحث عن المعلومات وٕاحداث نوع من التفاعلية بين  راألفكاجديدة في توصيل 

مميزاتها في التعليم هي قدرتها على تقديم  أهمالمتعلم والبرمجية التعليمية، ومن 
فاعلة،جعل التعلم أكثر واقعية، مراعاة الفروق الفردية، للمتعلم بطريقة المعلومات 

  .وزيادة قدرة التالميذ على استرجاع المعلومات
وتؤكد أدبيات التربية وعلم النفس الفوائـد الجمـة التـي تتحقـق مـن جـراء اسـتخدامات 
تكنولوجيــا التعلــيم ممثلــة فــي الوســائط المتعــددة، وذلــك إذا مــا أحســن توظيــف تلــك 
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واســتخدامها، فــإن الــتعلم سيصــبح أكثــر فاعليــة، وزيــادة قــدرة المتعلمــين التكنولوجيــا 
ـــذكر واالحتفـــــــــــــاظ بالمعلومــــــــــــــات حســـــــــــــين طـــــــــــــه، خالـــــــــــــد عبــــــــــــــد (. علـــــــــــــى التــــــــــ

  )110،ص2009اللطيف،
  :األهمية التعليمية للوسائط المتعددة فيما يلي) 2008(وقد أجمل عبد الحي السيد

ائط المتعددة التفاعلية على حيث تعمل الوس ،للتعلم  تستثير دافعية المتعلمين*
هم، وتتيح لهم إمكانية التحكم بموادها، كما وتثير فضول تحدي تفكير المتعلمين،

  .تحقق لهم المتعة النفسية والسرور
  .تجعل التعليم يبقي اثرا من خالل مخاطبة حواس المتعلم*
  .تعمل على زيادة تحصيل الطالب وتعديل إتجهاتهم* 
  .راك وجذب اإلنتباهتساعد على تنمية اإلد* 
  .تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وترسخ مبدأ التعلم الذاتي* 
والتي تتضمن وعي  نتساعد على تنمية المهارات فوق المعرفية لدى المتعلمي* 

التلميذ بذاته، أي بمستوى معرفته وقدراته الخاصة وتشجيعه على التأمل والتفكير 
  .تأكد من معرفتهوالتقويم الذاتي لي فيما يفعل،

  .توفر التعزيز الفوري والتغذية الراجعة للمتعلمين*
تدعم الوسائط المتعددة مفهوم البنائية حيث تقوم على وجهة نظر أن التعلم *

  .يتحقق فعليا عندما يكون الطالب نشيطين يبنون معارفهم بأنفسهم
تشــــــاف، وتعمــــــل علــــــى تنشــــــيط تنمــــــي الوســــــائط المتعــــــددة مهــــــارات الــــــتعلم باالك*

حســـــــين طـــــــه، خالـــــــد عبـــــــد (الفكـــــــر وٕاتســـــــاع الخيـــــــال وتنميـــــــة التفكيـــــــر اإلبـــــــداعي
  )111-110،ص2009اللطيف،

  :أهداف استخدام الوسائط المتعددة في مجال التعليم -2-1-6

  :أهداف تتصل بالمتعلم -أ

  :الستخدام الوسائط المتعددة أهداف تتصل بالمتعلم منها
رات العلمية التي يصعب تقديمها في المدرسة بالختي تعرض تقديم البرامج ال -1

  .نظرا لسرعة تطور ونمو هذه المجاالت وتقديم المعلومات الجديدة
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تنمية االتجاهات والميول العلمية بين التالميذ، واالهتمام بالتطور العلمي  -2
، 2000سالمة، الحافظعبد (وأهمية ذلك لبناء المجتمع على أسس علمية. والتقني

  ). 287، 286ص
التأكيد على أهمية التفكير العلمي كأسلوب عصري في مواجهة المشكالت  -3

وجمع المعلومات، وحرية التفكير والبعد عن التعصب وتوخي الموضوعية، وقبول 
  .الرأي اآلخر

توضيح مبدأ تكامل المعرفة بين فروع العلم المختلفة، وربط العلم بالحياة في  -4
، ص 1999أحمد حسين اللقاني وآخرون، (الفرد ورفاهيته سبيل توفير سعادة

275 (  
توسيع آفاق المتعلم ومساعدته على اختيار المهنة المناسبة وتقديس قيمة  -5

  .العمل وخاصة اليدوي منه
دية وبيان العالقة اتنمية قدرة المتعلم على تحليل عناصر البيئة البشرية والم -6

المتعلم مما يجعله أكثر تحسسا للمشكالت البيئة  بينهما وتنمية الوعي البيئي لدى
  )242، ص 2004عبد الحميد زيتون، (والمساهمة في حلها

بيان دور العلماء العرب في وضع أسس كثير من العلوم وربط ذلك  -7
  .بالمخترعات الحديثة ودور هؤالء العرب في هذه المخترعات

رج المدرسة وتنمية المهارات تأكيد أهمية التعلم الذاتي ومواصلة التعلم خا -8
  .السلوكية لذلك

    :أهداف تتعلق بالمعلم - ب
  :الستخدام الوسائط المتعددة أهداف تتصل بالمعلم من أهمها

تزويد المعلمين بالمعلومات التي تتصل بكل جديد في مجال تخصصهم،  -1
  .حتى يواكب المعلم العربي عجلة التطور في مجال العلم

تعليمية التي ال تتوفر للمعلم في مدرسته مثل إجراء بعض تقديم المواد ال -2
  .التجارب العلمية التي تتوفر لها األجهزة أو المختبرات
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المتعلم على السواء و تقديم البرامج التي تساعد على إثراء خبرات المعلم  -3
ومنحها الخبراء الذين ال يتوفرون في المدارس، وذلك لقلة أعدادهم وعدم إمكانية 

  .ع المدارس بهمجمي
رفع كفاءة المعلم عن طريق تقديم بعض البرامج التدريبية الكتساب األساليب  -4

، ص 2004محمود حامد، (الحديثة في التدريس وفي استخدام التقنيات التعليمية
67(.  
منهاج وبالمواد التعليمية وأهداف أخرى متعلقة الوهناك أهداف متعلقة  -5

 .)1997منظمة العربية للتدريب والثقافة والعلوم، ال(بمعالجة مشكالت التعليم
  :أهمية الوسائط المتعددة في اكتساب المهارات -2-1-7

بصرية في كيفية استخدامها ومشاركتها في ال_ تتمثل أهمية الوسائل السمعية 
عملية التعلم وكيف يمكن لعملية التعلم من أن تمد المتعلم بالمهارات المراد 

  .اكتسابها
اب على ذلك يكمن في المناهج والطرق المستخدمة بعملية التعلم أوال، إن الجو 

  .وثانيا التعليم واستعمال الوسيلة التعليمية المناسبة لكل مهارة مراد اكتسابها
على إمداد المتعلم بتلك الخبرات متى  تعمل باعتبار أن هذه الوسيلة وغيرها

أهم القواعد األساسية في  أحسن استغاللها بتحديد غرض الدرس المقدم، ومعرفة
البصرية وتمكنه من التزود بقسط من الخبرات _ السمعية الوسائل استخدام 

  .المطلوبة عمليا
البصرية مختلفة ومتنوعة، فهل نجد في هذا _ فإذا كانت الوسائل السمعية 

  .االختالف وفي هذا النوع فائدة؟ أم فقط لمجرد التنويع
يمية واحدة، إنما تختلف بدورها لعدة عوامل وفي الواقع ليست المواقف التعل

  .تماشيا مع عمر المتعلمين ومستواهم ومع المدرس المقدم
إضافة حيوية على بالبصرية عملية تربوية هادفة _ وسائل السمعية التنوع ويعد 

جو الدرس العام، وجعل المتعلم يشعر بأنه في هذه العملية أقرب ما يمكن إلى 
  .بعوامله المختلفة الجو الطبيعي والواقع
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ثر به ؤ هذا الواقع الذي يسمح لإلنسان أن يتعامل معه بحواسه وبمشاعره معها في
  .من اكتساب الخبرات بفضل االعتماد على الحساسياتوبالتالي يمكنه 

باإلضــافة إلــى مــا يثيــره مــن شــوق وميــول واهتمــام متزايــد فــي االســتفادة واكتســاب 
الخبرات الذاتية السابقة من أجـل هـذا اتجاهـات الخبرات الجديدة، حيث تتفاعل مع 

مجـــال التطبيقــي أهميـــة للالتعلــيم اليــوم إلـــى المنــاهج التربويـــة الحديثــة التـــي تعطــي 
ــــــــــــــة للممارســــــــــــــة العمليــــــــــــــةو كبيــــــــــــــرة وفائقــــــــــــــة  عبــــــــــــــد الحــــــــــــــافظ (العنايــــــــــــــة الكامل

  )290ص،2000سالمة،
ي هو الذي يقوم كل ذلك يمد المتعلم بالخبرة المباشرة والعملية، ألن التعلم الحقيق

أساسه على الناحيتين العملية والنظرية، وكل هذه المكتسبات المختلفة من 
المعلومات ومن مهارات نظرية وتطبيقية، هي التي توسع في مجال الخبرات عند 

  .الفرد ومن ثم تجعله قادرا على التفكير الواقعي وعلى الدقة في اإلنجاز العلمي
  :المتعددة في اكتساب المهارات األساسية أهمية استخدام الوسائط -2-1-8

دراسات البصرية عدة  –لقد أجرى مجموعة من المختصين في الوسائل السمعية 
استهدفت الوقوف على فعالية الوسائل التعليمية في عملية التعلم الحركي 

 –والتدريب الرياضي، وجاءت النتائج مشيرة إلى فعالية استخدام األجهزة السمعية 
، فمن خالل استخدامها يمكن عرض وٕاعادة المهارة دون أن تتأثر البصرية

ي، وبذلك يمكن للمربي أو لدينامكية الحركة على عكس استخدام النموذج العم
  .المدرب توضيح النقاط األساسية للحركة أو المهارة بطريقة إيجابية

ن يكون إلى جانب هذا فإن استخدام الفيديو في عملية التعلم يسمح للمتعلم من أ
ممثال مشاهدا في نفس الوقت، ويعني هذا بأننا نقوم بتسجيل المتعلم، أو 
مجموعة أثناء أداء الخطط الدفاعية، بعد ذلك نعرض عليهم في وقت قصير 

  .أدائهم ليقوموا بالتحليل والمناقشة
  :طرق استخدام الوسائط في تسيير الحصة -2-1-9

كة بشكلها الطبيعي أو في شكل رسومات وهذه الطرق التعليمية المباشرة تقدم الحر 
  .معينة والتي تدرك حسيا بصورة غير مباشرة عن طريق المالحظة



� ا����رات ا����� �� ��ة ا����   :ا�
	� ا�������� أھ�� ا�$��#" ا��!� دة �� 

 

 62 

ويصاحب العرض الحي أو المصور الشرح اللفظي، حيث تلعب الكلمة دورا 
فقد أظهرت البحوث التجريبية أن استخدام حاسة البصر في التعلم هو  مساعدا

اسة من الحواس المختلفة على حدى، التعلم إذا أخذت كل حمن أنجح طرق 
أخرى أفضل  أو حاسة حاسة البصر وحاسة السمعمثل ولكن استخدامها مجمعة 

  .من استخدام حاسة البصر بمفردها
البصري لمادة التعلم أفضل من طرق العرض  –ولذلك كان العرض السمعي 

ح ويحقق الغرض منه في حالة ما إذا ما قدمت الحركة بشكل واض ،والتوضيح
ويراها جميع الالعبين، وكذلك لو أن النواحي الفنية أديت بشكل صحيح جدا، 
واستحوذت على اهتمام الالعبين كما يجب على المدرب أن يعطي تصورا شامال 
عن المهارة المقدمة مع خلق جو من الثقة لدى الالعبين عن النشاط المقدم 

  )47، ص1998عنايات محمد احمد فرج،(.بشكل عام
يلي ذلك العرض كأجزاء أو بالعرض البطيء حتى يعطي فرصة لالعبين ومن ثم 

  .اهمن المالحظة الدقيقة إلجراء الخطة المطلوب تعلم
         باإلضافة إلى طرق تقديم التعليم السابق ذكرها سواء منها العرض الحي

، فإن هناك أيضا بعض )سينما، فيديو(أو طريق األفالم المصورة) النموذج(
  .إلخ....الصور –إليضاح األخرى مثل الرسوم وسائل ا
أن الوســــــائط  )86–85ص، 1992بســــــيوني وفيصـــــل ياســــــين الشـــــاطئ ،(ويشـــــير

  :ما يليالمتعددة تساعد في
  .ض مشكالت التعليم وتوضيحهاو إظهار غم -1
  .تجعل المعلومات حية ذات قيمة للطالب أن يطبقها أو يستفيد منها مستقبال -2
المعلومات في الذاكرة والسهولة في اختصارها وقت  هي وسيط جيد لتثبيت -3

  .الحاجة
وسيلة فعالة لتربية قوة المالحظة وتعويد الطالب الدقة والتأمل واالنتباه  -4

  .واالستماع المفيد
  .تثير الرغبة في المعرفة وزيادة الحافز للتعلم -5
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  .ثقا من فهم الطلبة لما ألقى عليهماتجعل المدرس و  -6
  :شروط يجب االلتزام بها عند أداء النموذج وهي ناكهكما أن 

  .أن يستخدم النموذج في المهارات المعقدة والتي تحتاج إلى إيضاح فقط -1
  .أن يقوم المدرس بأداء النموذج إال إذا كان واثقا من نفسه -2
ذوي  ةبالطلباالستعانة  فضل في حالة عدم قدرة المدرس على األداءي -3

  المستوى الجيد
  :التعلم الحركي -2-2

  :مفهوم التعلم -2-2-1

عمليـة الـتعلم عبـارة عـن دخـول  أن )م1993(يـرى محمد عبـد الغنـي عثمـان
 الجديـد

على حياة اإلنسان وسلوكه أو حدوث تغيير أو تعديل في هـذا السـلوك الـذي 
ابة قيـام الكـائن الحـي بنشـاط ممـا يـؤدي إلـى حـدوث اسـتج ينـتج أساسـًا عـن

عبد الغني (.السلوكالتعـديل الجديـد فـي  معينـة تظهـر فـي شـكل التغييـر أو
  )123، ص1993عثمان،

  :شروط التعلم -2-2-2

وجـــود الفـــرد أمـــام موقـــف جديـــد أو عقبـــة تعتـــرض إرضـــاء حاجاتـــه أي توجـــد -1
  .مشكلة يجب حلها

  .وجود دافع يدفع الفرد إلى التعلم-2
  .والفهم بلوغ الفرد مستوى من النضج-3
  :التغذية الراجعة وعالقتها بالتعلم-2-2-3

التـي يحققونهـا فـي  جيؤكد عدد من التربـويين علـى أهميـة إعـالم المتعلمـين بالنتـائ
االختبــــارات وفــــي جميــــع التعيينــــات والواجبــــات التــــي يــــتم تكلــــيفهم بعملهــــا داخــــل 

سـلبية المدرسة وخارجهـا سـواء كانـت هـذه النتـائج صـحيحة أو خاطئـة إيجابيـة أو 
وهــذا هــو المقصــود بالتغذيــة الراجعــة، وأن يعلمــه أيــا مــن األهــداف الســلوكية التــي 
نجح في تعلمها وأيا منها مازال يتعثر في تعلمها، ثم أين كـان موقعـه مـن تحقيـق 



� ا����رات ا����� �� ��ة ا����   :ا�
	� ا�������� أھ�� ا�$��#" ا��!� دة �� 

 

 64 

والتغذيــة الراجعــة غالبــا مــا ترافــق الممارســة . الهــدف الكلــي النهــائي المرغــوب فيــه
الختبــارات اليوميــة أو الشــهرية، وقــد تــأتي بعــد والتــدريب، وقــد تــأتي بعــد تطبيــق ا

  .        تطبيق االختبارات النهائية
   " Feed Back" :مفهوم التغذية الراجعة-2-2-3-1

التغذيـة الراجعــة هــي عبــارة إتاحـة الفرصــة للمــتعلم ليعــرف مـا إذا كــان جوابــه عــن 
، بـــل الســـؤال المطـــروح أو المشـــكلة المطلـــوب منـــه معالجتهـــا صـــحيحا أو خاطئـــا

يتعــدى بعــض البــاحثين ليؤكــد أن التغذيــة الراجعــة ال تقتصــر علــى إعــالم المــتعلم 
المعلــم أن يبــين للمــتعلم مــدى الصــحة فــي جوابــه ومــدى تعلمــه، بــل علــى  ةبنتيجــ

بـودبزة مصـطفى، بـن أحمـد (. الخطأ، إلى أي حـد كـان جوابـه صـحيحا أو خاطئـا
  )40ص ،2012،حكيم

  :في عملية التعلمأهمية التغذية الراجعة -2-2-3-2

مــن هــذا  إن الحــديث عــن أهميــة التغذيــة الراجعــة يــدفعنا إلــى الرجــوع إلــى الهــدف
البحث الميداني الذي نضيفه اليـوم بـين أيـدكم، والـذي نبـرز مـن خاللـه لـيس فقـط 
تــأثير التغذيــة الراجعــة علــى الــتعلم، ولكــن كــذلك الرجــوع إلــى التغذيــة الراجعــة فــي 

مـــن أجـــل البحـــث عـــن األســـرع بأقـــل جهـــد وفـــي وقـــت  العمليـــة التعليميـــة ، وذلـــك
  ". التغذية الراجعة حالة ضرورية في التعلم" "داريل سانتوب" قصير، يقول

المـــتعلم بنتيجـــة تعلمـــه، ممـــا يقلـــل القلـــق  متعمـــل التغذيـــة الراجعـــة علـــى إعـــال-1
             .                 والتوتر الذي قد يعتري المتعلم في حالة عدم معرفة نتائج تعلمه

ـــتعلم وبخاصـــة عنـــدما -2 تعـــزز المـــتعلم وتشـــجعه علـــى االســـتمرار فـــي عمليـــة ال
  .يعرف أن إجابته عن السؤال كانت صحيحة

إن معرفة المـتعلم بـأن اإلجابـة كانـت خطـأ، ومـا السـبب لهـذه اإلجابـة الخطـأ، -3
يجعلـه يقتنـع بـأن مــا حصـل عليـه مــن نتيجـة أو عالمـة كــان هـو المسـؤول عنهــا، 

  .ثم عليه مضاعفة جهده ودراسته في المرات القادمةومن 
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إن تصــحيح إجابــة المــتعلم الخطــأ مــن شــأنها أن تضــعف االرتباطــات الخطــأ -4
التي حدثت في ذاكرته بين األسـئلة واإلجابـة الخطـأ، وٕاحـالل ارتباطـات صـحيحة 

  .محلها
ن إن اســـتخدام التغذيـــة الراجعـــة مـــن شـــأنها أن تنشـــط عمليـــة الـــتعلم، وتزيـــد مـــ-5

  .مستوى الدافعية للتعلم
تعـــرف عمليـــة التغذيـــة الراجعـــة أيـــن يقـــف مـــن الهـــدف المنشـــود، ومـــا إذا كـــان -6

  .يحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه، أم أنه قريب منه
تعـــرف المـــتعلم أيـــن هـــو مـــن األهـــداف الســـلوكية التـــي حققهـــا غيـــره مـــن رفـــاق -7

  .صفه، والتي لم يحققوها بعد
تــــزوده للمــــتعلم مــــن معلومــــات إضــــافية ومراجــــع  تعمــــل التغذيــــة الراجعــــة بمــــا-8

  )34،ص2001صوالحة،.(مختلفة،على تقوية عملية التعلم، وتدعيمها وٕاثرائها
  :أهداف التغذية الراجعة-2-2-3-3

  تمدنا بالمعلومات الخاصة عن الحركة -
يمكــن أن تســتخدم ثوابــا عنــدما تكــون المعلومــات مشــجعة علــى قــرب الوصــول -

  .إلى الهدف
  .أن تصبح حافزا قويا للتعلميمكن  -
  :مفهوم التعلم الحركي- 4- 2- 2

يتأســــس المجــــال المعرفــــي علــــى عمليــــة تلقــــي المعــــارف والمعلومــــات مــــن خــــالل 
االتصــال مــابين المعلــم والمــتعلم أيــا كــان مســتواه أو المرحلــة الســنية و كــذلك مــن 

وعــــرف مــــروان عبــــد ) 23، صــــفحة2008زيــــد، (مناســــب خــــالل إنشــــاء موقــــف 
تغييـر فـي األداء يـرتبط بالممارسـة اإليجابيـة، " راهيم الـتعلم الحركـي بأنـهالمجيد إب

  ".وهو اكتساب المعرفة عن طريق أداء مهارات جديدة 
بأنـه عمليـة اكتسـاب الوسـائل المسـاعدة علـى اسـتيعاب " كما عرفه وجيه محجوب

الحاجـــات والـــدوافع لتحقيـــق األهـــداف، وهـــو نـــاتج عـــن ممارســـة اإلنســـان للتـــدريب 
   ).81-80ص، 2002براهيم، إ"(
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ـــراهيم حمـــادة ـــاتج عـــن : " كمـــا عرفـــه مفتـــي إب هـــو التحســـن الثابـــت فـــي األداء الن
  ).62، ص2002حمادة، "(التدريب والممارسة العملية

عرفه بأنه اكتساب وتحسين وتثبيـت واسـتعمال المهـارات الحركيـة : " كورت ماينل
، 2000محجـوب، ".(يـة أو هو تطور وتطبع وتكامل التصرفات واألشـكال الحرك

  )53ص
 :المهارات الحركيةمفهوم - 5- 2- 2

هي تلـك المهـارات التـي تقتضـي اسـتخدام العضـالت لتحريـك الجسـم أو بعـض 
  )30-29، ص1990عبد الخالق،.(صلتحقيق إنجاز أداء بدني خا أجزائـه

  :المهارات األساسية في كرة السلة - 6- 2- 2

  :السلة إلى تنقسم المهارات األساسية في كرة
  :مهارات فردية هجومية: أوال
  التصويب -5            مسك الكرة                     -1
  حركات القدمين الهجومية                -6           الكرة                 التحكم في -2
  الحركات الخداعية -7                     التمرير واالستالم -3
  المحاورة -4

  :فردية دفاعية مهارات: اثاني

             حركات القدمين الدفاعية -2وقفة اإلستعداد الدفاعية             -1
              المسافة الدفاعية               -4                   المكان الدفاعي -3
)55،ص2008محمد زيدان،رمضان موسى،(الدفاع ضد المصوب   -5  
            الدفاع ضد القاطع  -  6
الدفاع ضد المحاور -7  
  قطع التمريرات -8
  جمع الكرات المرتدة دفاعيا         -9
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  :األسس التي يجب مراعاتها عند تعلم المهارات األساسية - 7- 2- 2

�RS زي�V W�$S X[\ ا�!� ا��] أن إ�S المهارات تعليم عند تراعى أن 
 :األساسية هي

 .المهارة أهمية لمدى تقديم  -
    ال حتى المحددة بالمدة لإللتزام رانظ الشرح عملية في اإلطالة عدم مراعاة  -

 .للمتلقي بالملل ىيسم ما يحدث
 .الناشئين تعليم عند وخاصة حلمرا إلى الصعوبة ذات المهارة تقسيم  -
 .المدرب أو المدرس قبل من نموذج بعمل القيام  -
  التعليم أثناء للمتعلم التشويق استثارة محاولة - 
 عنها اإلعالن بدون ولكن األداء عملية أثناء تظهر قد التي األخطاء تصحيح - 

 .الشرح عملية أثناء
  .التعليم مراحل أثناء األداء سرعة في المنافسة تجنب  -
 .التعليم عملية في المساعدة الوسائل استخدام - 
 لمينالمتع جميع من برؤيته يسمح مكان في المدرب أو المدرس وقوف - 
  ) 6، ص2000يوسف، السيد غازي(

  :خالصة

 في توفير مصادر التعليم المتعددة بحيث ال أساسياتلعب التكنولوجيا دورا 
يكون الكتاب هو المصدر الوحيد للتعلم وٕانما يشترك المعلم واألجهزة السمعية 

عن  االتصالالبصرية والوسائط المتعددة التي تعتمد على الكمبيوتر وشبكة 
حيث يتم توفير بيئة تعليمية متكاملة يستطيع المتعلم القيام  نترنيتواالبعد 

إليجابي التشاركي وهذه هي القاعدة للتنمية البشرية التي بعملية التعليم الذاتي ا
  .تخدم قضية التقدم
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 :مهيـد ت 

البـد مـن اإلنتقـال   ،لينبعد التطرق للجانب النظري الذي احتوى على فص      
       قيـــــــام بالدراســـــــة التطبيقيـــــــة حـــــــول موضـــــــوع للوذلـــــــك  ,إلـــــــى الجانـــــــب التطبيقـــــــي

وكمــا يعــد الحصــول علــى ,ومحاولــة إثبــات الفرضــيات التــي وضــعناها  ،البحــث
ـــة مـــن مراحـــ ـــداني ألن قيمـــة البيانـــات الالزمـــة للدراســـة أهـــم مرحل ل البحـــث المي

البحــث تكمــن فــي دقــة النتــائج التــي ال تــأتي إال باالختيــار الصــحيح واالســتعمال 
   .المالئم لتقنيات جمع البيانات

  :منهج البحث المتبع  -1-1

علميــة واضــحة المعــالم، وقابلــة للتطبيــق،  يحتــاج البحــث العلمــي إلــى إســتراتيجية
ختالف المواضـــيع، لــــذلك توجـــد أنــــواع والمـــنهج فـــي البحــــث العلمـــي يختلــــف بـــا

عديــدة مــن المنــاهج العلميــة، حيــث أن طبيعــة البحــث ونــوع المشــكلة هــي التــي 
  .تحدد المنهج المتبع فيه

إن الهـــــدف مـــــن البحـــــث الحـــــالي هـــــو معرفـــــة أثـــــر البرنـــــامج التعليمـــــي المقتـــــرح 
باستخدام الوسائط المتعددة علـى تعلـم بعـض المهـارات األساسـية فـي كـرة السـلة 
لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة الفكريــة البســيطة، فطبيعتــه تبحــث فــي العالقــة بــين 
أكثر من متغيرين فهي عالقة تأثر وتأثير وتماشيا مـع ذلـك تـم اسـتخدام المـنهج 
التجريبـــي بتصـــميم العينتـــين التجريبيـــة والضـــابطة، وهـــو أكثـــر المنـــاهج مالئمـــة 

  لهذه الدراسة 
  :وعينة البحث مجتمع - 2- 1

  :تمع البحثمج -1-2-1

جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث، أي أنــه جميــع "يعنــي المجتمــع  
ونشـير " األفراد أو األشخاص أو األشـياء الـذين يكونـون موضـوع مشـكلة البحـث

إلــى أن مجتمــع البحــث  تمثــل فــي أطفــال المراكــز الطبيــة البيداغوجيــة لألطفــال 
طفــــل، ســــيدي  126الشــــلف  (بالشــــلف وســــيدي بلعبــــاس  ذوي اإلعاقــــة الفكريــــة

  .)طفل 145بلعباس
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  : عينة البحث -1-2-2 

من األدوات األساسية في البحوث العلمية والهـدف األساسـي  تعتبر العينة  
يقــول . األصــلي للبحــث منهــا الحصــول علــى معلومــات وبيانــات عــن المجتمــع 

عينة البحث هي معلومات عن عـدد الوحـدات التـي تسـحب " عبد العزيز فهمي 
 ."تمثــيال صــادقا  المجتمــع األصــلي لموضــوع الدراســة، بحيــث تكــون ممثلــة مــن

   )95، ص  1994فهمي ، (

طفـــال متخلفـــا عقليـــا تخلفـــا ) 62(يتكـــون المجتمـــع األصـــلي للدراســـة مـــن        
حيــث تــم اســتبعاد األطفــال الــذين  ،كعينــة للدراســة) 20(بســيطا تــم اختيــار مــنهم 

اضــي ويشــاركون فــي بعــض الفــرق الرياضــية لــديهم خبــرة ســابقة فــي الميــدان الري
  كما تم استبعاد أيضا األطفال الذين شاركوا في الدراسة االستطالعية 

ــــار عينــــة البحــــث  ــــت فــــي أطفــــال مــــن ذوي  العشــــوائيةبالطريقــــة تــــم إختي و تمثل
) 70-55(، تراوحـت نسـبة ذكـائهم مـن )القـابلين للـتعلم(اإلعاقة الفكرية البسيطة

 20، و بلــغ عــددها ســنوات)8-6(وعمــر عقلــي ســنة )12-10(مــن  وأعمــارهم
  :وقسمت العينة إلى مجموعتين من مجتمع البحث %32.25بنسبة  الطف
  :التجريبيةالمجموعة -

مـن ذوي اإلعاقـة الفكريـة البسـيطة بـالمركز ) ذكور(أطفال 10تكونت من       
الطبـــي البيـــداغوجي لواليـــة الشـــلف ، الغـــرض مـــن توظيفهـــا معرفـــة مـــدى تـــأثير 

) البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة (  لمتغيـــر التجريبـــيا
  ).تعلم المهارات األساسية في كرة السلة(على المتغير التابع أو النتيجة

  :المجموعة الضابطة -

مـــــن ذوي اإلعاقـــــة الفكريـــــة البســـــيطة  ) ذكـــــور(أطفـــــال 10وتكونـــــت مـــــن   
لعبـاس، الغـرض مـن توظيفهـا مقارنـة بالمركز الطبي البيـداغوجي لواليـة سـيدي ب

مقــدار التطــور فـــي مهــارات كـــرة الســلة لـــدى المجموعــة التجريبيـــة التــي تخضـــع 
للبرنــامج التعليمــي المقتــرح مــع مقــدار تطــور المهــارات األساســية فــي كــرة الســلة 

  .لدى المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية 
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  :متغيرات البحث -1-3

  ."البرنامج التعليمي باستخدام الوسائط المتعددة "  :مستقلالمتغير ال-1-3-1

  ."كرة السلة األساسية في مهارات البعض "   :المتغير التابع-1-3-2

ـــرات  -1-3-3 إن الدراســـة الميدانيـــة تتطلـــب ضـــبط للمتغيـــرات  :المشوشـــةالمتغي
قصد الـتحكم فيهـا مـن جهـة وعـزل بقيـة المتغيـرات األخـرى و تعـرف بـالمتغيرات 

علــى الباحــث  يصــعب" دخيلـة ويــذكر محمــد حسـن عــالوي وأســامة كامــل راتـبال
أن يتعـــرف علـــى المســـببات الحقيقيـــة للنتـــائج بـــدون ممارســـة الباحـــث إلجـــراءات 

عوامــل ترجــع  مـن بينهــاو  )243 ص، 1987راتــب، عــالوي،(الصــحيحةالضـبط 
، عوامل ترجـع إلـى اإلجـراءات التجريبيـة،عوامل للمفحوصينإلى خاصية معينة 

   .خارجية
  :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث-1-3-3-1

علينا أن ندرك أن عملية ضبط المتغيرات ليست بالعمليـة السـهلة، لكـن الدراسـة 
ــــة تتطلــــب ذلــــك مــــن الباحــــث قصــــد عــــزل المتغيــــرات والمــــؤثرات غيــــر  الميداني

   .المطلوبة، وكذلك التحكم في دراسة موضوع البحث
التـــي يمكـــن أن  ي مجموعـــة مـــن المتغيـــراتيجـــب علـــى الباحـــث الـــتحكم فـــ"لهـــذا 

تــؤثر فــي نتــائج البحــث ومــن بــين هــذه العوامــل التــي يجــب ضــبطها فــي البحــث 
  )151ص  ،2002إبراهيم،( ."التجريبي

الحالـة (عوامل ترجع إلـى خاصـية معينـة للمفحوصـين المشـتركين فـي التجربـة -
  .)الرياضيين د، الجنس، الحالة الجسمية، إبعاناالجتماعية، الس

تجـانس وتكـافؤ العينتـين مـن الناحيـة ( اإلجـراءات التجريبيـةعوامل ترجـع إلـى  -
المهاريــــة، مــــدة العمــــل، عــــدد الحصــــص فــــي األســــبوع، مراعــــاة توقيــــت إجــــراء 
القياســـات واالختبـــارات، تـــوفر مبـــدأ الوضـــوح والفهـــم للجميـــع فـــي كيفيـــة األداء، 

  ).التأكد أن فريق العمل يتولى مهامه بصفة ثابتة
  .مل ترجع إلى مؤثرات خارجيةعوا -
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األطفـــال  وبمــا أن بحثنــا هـــذا يرتكــز علــى إســـتخدام الوســائط المتعــددة فـــي تعلــم
قمنـــا بمجموعـــة مــــن كـــرة الســـلة ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة المهـــارات األساســـية فـــي 

وكان ذلـك علـى النحـو قصد التحكم فيها أو عزلها اإلجراءات لضبط المتغيرات 
  :التالي

  :بطة بمجتمع البحثالمرت -1-3-3-1-1

يعرف بأنه لكي يتحقـق للباحـث ضـبط هـذه المتغيـرات والعوامـل التـي ترجـع إلـى 
مجتمع العينـة فإنـه يجـب عليـه أن يحـدد خصـائص المفحوصـين التـي يمكـن أن 

  )153،ص 2002إبراهيم،"( تؤثر في المتغير التابع 
  الطول، الوزن ،سنس، الجنالذكاء، ال: وتمثلت خصائص المفحوصين في

أطفـــال ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة البســـيطة  الطالبـــانإختـــار  :نـــوع ودرجـــة اإلعاقـــة
   )سنوات 07( بمعدل وعمر عقلي ،درجة )70-55(بمعدل ذكاء

  أطفال ذكور تم تقسيمهم بالتساوي على عينتي البحث:عامل الجنس
  .سنوات 10بمعدل  )سنة 12إلى  10(تراوح العمر الزمني من :عامل السن

أخـــذت القياســـات الخاصـــة بـــالطول والـــوزن ألفـــراد عينتـــي  :لـــوزنعامـــل الطـــول وا
  .وتمت مراعاتها البحث

  :المتغيرات المرتبطة باإلجراءات الميدانية-1-3-3-1-2
أن أي متغيـــر ال يـــتم ضـــبطه أثنـــاء القيــام بالتجربـــة فســـوف يـــؤثر علـــى  باعتبــار

تـــائج النتـــائج ومنـــه يجـــب علينـــا ضـــبط كـــل اإلجـــراءات التجريبيـــة حتـــى تكـــون الن
  .ذات درجة عالية من الصدق

دقيقـة لكـل حصـة،  60مراعاة حجـم العمـل بإعطـاء وقـت واحـد والمتمثـل فـي  -
  .أسبوعيا، في الفترة الصباحيةبمعدل حصتين 

ضـــــبط المتغيـــــرات المشوشـــــة أثنـــــاء التجربـــــة بحيـــــث نحـــــرص بـــــأن ال تتلقـــــى  -
لشـرح والعـرض ا(المجموعة الضابطة التعلم بوسيلة أخـرى عـدا الطريقـة التقليديـة

  )التوضيحي من قبل المشرف
  .االعتماد على المختصين في تعديل وتصحيح البرنامج واألهداف التعليمية -
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  .الحصص التعليمية بعض تصوير اإلختبارات القبلية و البعدية وكذلك -
  .إستعمال الكاميرا في تصحيح األخطاء -
   .كيفية العرض في جميع األطفالعند  والفهم  يجب توفر مبدأ الوضوح -
ــــس  - ــــي  أدواتاســــتخدام نف ــــارينأجهــــزة القيــــاس ف ــــي و االختب مــــع  البعــــدي القبل

  المجموعتين
  :الخارجية-1-3-3-1-3

إن المتغيرات الخارجية عديدة ويجب علينا اإلهتمـام بهـا وضـبطها حتـى ال تكـون 
  .سببا في نتائج بحثنا

للمركـــــز الطبـــــي نظـــــام النصـــــف الـــــداخلي اليســـــتفيد كـــــل أفـــــراد العينتـــــين مـــــن  - 
  البيداغوجي 

  .في الحصص التعليمية  لالحرص على حضور جميع األطفا -
لدراسة تجانس العينتين استخدمنا  :تجانس العينتين الضابطة والتجريبية - 4- 3- 1

  ).ف(ختبار هارتليا

   )التجريبية والضابطة( لعينتينيوضح تجانس ا:   ) 04( جدول رقم 
  

  المتغيرات

  التباين

للعينة 

  تجريبيةال

  التباين

  للعينة

  الضابطة

  قيمة

  المحسوبة) ف(

  

  ةقيم

 )ف( 

  الجدولية

  الداللة

ت
سا

قيا
ال

ية  
تر

وم
وب
ثر

ألن
ا

  
    2.01  56.05  27.82  لالطو

  

  

4.03  

  غير دال

 غير دال  1.10  44.23  40.17  الوزن

  غير دال  1.23  0.62  0.76  العمر الزمني

 غير دال  1.22  0.54  0.66  العمر العقلي

ال
ت

سا
قيا

  

 
ية
ار

مه
ال

  

 غير دال  1.12  1.82  2.04  التمرير داخل المربع

 غير دال  2.77  1.60  4.44  م10التنطيط 

 غير دال  2.32  0.40  0.93  التهديف من المناطق

 غير دال  1.86  30.84  57.6  التنطيط السريع

القياس  

  النفسي

الطبي وحسب الملف ) 70-55(ذكاءجة أفراد العينة جميعا ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة وبدر 

  البسيكولوجي

 غير دال

  )0.05(مستوى الداللة                              9:) 1- ن(  درجات الحرية 
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ـــأن  ـــيميتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول ب المحســـوبة كانـــت اصـــغر مـــن ) ف(جميـــع ق
ــــــ) ف(قيمــــــة ــــــدرة ب ــــــة والمق ــــــد ) 4.03(ـالجدولي ــــــة دعن ومســــــتوى ) 9(رجــــــة الحري
أي عدم وجـود داللـة إحصـائية بـين  دال إحصائيا، فالفرق غير ،)0.05(الداللة

وعليـــه فـــإن أفـــراد العينتـــين فيمـــا يتعلـــق بالقياســـات واإلختبـــارت المطبقـــة علـــيهم، 
، وبالتـالي شـرط المجموعتين متجانسـتين فـي المتغيـرات التـي لهـا عالقـة بالبحـث

   .التجانس متوفر
  عتدالية داخل المجموعتينيوضح اإل ):05(جدول رقم    :اإلعتدالية-1-3-5

  اإلحصائية  .م           
  االختبارات  

  معامل اإللتواء
  العينة الضابطة

  معامل اإللتواء
  العينة التجريبية

  الداللة اإلحصائية

  غير دال  0.21  0.89  التمرير داخل المربع

 غير دال  00  0.95  م10التنطيط 

 غير دال  0.31-   0.95-   التهديف من المناطق

 غير دال  0.23  0.59-   طيط السريعالتن

تشـير إلـى أن معامـل االلتـواء فـي )  05( إن النتائج الموضحة فـي الجـدول رقـم
]عينتــــي البحــــث محصــــور ضــــمن المجــــال ]−+ 33 مــــا يــــدل علــــى أن العينتــــين  ،

  .تتوفر فيهما صفة اإلعتدالية
 :مجاالت البحث -1-4

  :المجال المكاني-1-4-1

البيــــداغوجيين لألطفــــال المعــــاقين ذهنيــــا  نحــــث بــــالمركزين الطبيــــيتــــم إنجــــاز الب
بـذوي  هذين المركـزين يتكفلوسيدي بلعباس، حيث  )حي السالم(بواليتي الشلف

 .ودرجاتها مختلف تصنيفاتهاعلى الفكرية اإلعاقات 
بعد تحديد موضوع البحث بدأ العمل في هذه الدراسـة  :المجال الزماني -1-4-2

، حيـــث تـــم جمـــع 07/11/2016راســـة النظريـــة ابتـــداء مـــن حيـــث شـــرع فـــي الد
إجــراء الوثــائق الخاصــة بالبحــث  وترتيبهــا، أمــا الدراســة الميدانيــة فقــد شــرع فــي  

  :اإلختبارت على الشكل التالي
  13/12/2016   -   2016/ 12 /06:  الدراسة االستطالعية
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           2017-01 -04و 03 يوالتجريبيـة يـوم الضـابطة تـينللعين االختبارات القبلية
  2017-03-16و 15 ييوم االختبارات البعدية و

 2017- 01-10: الوحـدات التعليميــة المبرمجــة مـن قبــل البــاحثينتطبيــق فتـرة 
  .2017-03-09إلى غاية 

) تخلـــف عقلـــي بســـيط( ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة أطفـــال: المجـــال البشـــري -1-4-3
  .يدي بلعباسواليتي الشلف وسلالبيداغوجي ي الطبالمركز ب
   :أدوات البحث-1-5

وهـــي الوســـائل التـــي يســـتطيع بهـــا الباحـــث جمـــع البيانـــات وحـــل مشـــكلة البحـــث "
وتحقيق أهدافه مهما كانت تلـك األدوات مـن بيانـات، عينـات، أجهـزة، اختبـارات 

  )156ص  ،2009، حسن جمعة( "واستبيان
البيانـــات          أدوات بغـــرض جمـــع المعلومـــات و  إعتمـــد الباحثـــان فـــي دراســـتهما علـــى

  :وتمثلت فيما يلي
  شبكة اإلنترنت -1
  :المصادر باللغتين العربية واألجنبية -2

تمــــت عمليــــة جــــرد المعلومــــات والمعــــارف النظريــــة المرتبطــــة بالموضــــوع والتــــي 
  تتماشى وأهداف البحث 

  مقابالت مع بعض األساتذة والمختصين في التربية البدينة والرياضية-
ســـاعة توقيـــت عـــدد ، 02هـــدف كـــرة ســـلة متحـــرك  :يداغوجيـــةالوســـائل الب -3 

،  10صــــدريات عــــددها، 20شــــواخص عــــددها  10،كــــرات ســــلة عــــددها ، 02
 ديكامتر

  :األجهزة والبرامج -4
 ليها فيع إستخدم الباحثان في بحثهما عدة أجهزة ووسائل وبرامج إعتمدا

  :ا يليجمع لمعلومات ومعالجتها وكذلك في إيصال المعلومات وتمثلت فيم
 SAMSUNG-DIGITAL CAM 34Xكاميرا فيديو من نوع 

    GB       8  MICRO SDشريحة ذاكرة من
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 .حامل ثالثي لتثبيت الكاميرا
  H328 B  EPSON LCD :جهاز رسم على الحائط من نوع 

  ACER- ASPIRE5733 :جهاز كومبيوتر من نوع

 ا	���;:ADOBE AFTER EFFECTS CS4برنامج�	<=�	. 
 .	C�D�E ا	�:ر PRO  SHOW  GOLDب��>�? 
 ا	�:ر  PHOTO FILTRE STUDIOب��>�?  �	<=�	. 
 .تلتحميل الصور والفيديو من اإلنترن    TORRENT PLUSبرنامج 

  .االختبارات المستعملة لتقويم المهارات الحركية -5
  .فريق عمل مساعد -6
  .السجالت الطبية بالمركزين -7
هـــي خاصــة بـــذوي اإلعاقـــة ع العلـــم أن االختبــارات مــ: االختبــارات المهاريـــة -1-6

) 381،ص2005إبــراهيم م،(فــي األولمبيــاد الخــاصومعتمــدة مقننــة العقليــة وهــي 
 :وتمثلت هذه اإلختبارات فيما يلي ومالئمة للعينة

  داخل المربع التمرير: االختبار األول –أ 

  
  يوضح اختبار مهارة التمرير داخل المربع)  02( الشكل رقم 

  قياس قدرة الطفل على التمرير داخل السلة : الغرض -1
  .كرات سلة باإلضافة إلى حائط، وطباشير وشريط الصق: التجهيزات -2
يرسم مربع ضـلعه متـر واحـد علـى الحـائط باسـتعمال الطباشـير أو : الوصف -3

الشـــريط الالصـــق ويكـــون الخـــط األســـفل مـــن المربـــع علـــى متـــر واحـــد مـــن ســـطح 
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أمتار وبعيدا عن الحـائط  3أخر على األرض بطول ضلع األرض، ويرسم مربع 
علـى الطفـل أن يقـف داخـل هـذا المربـع، وال يجـوز أن يتخطـى الطفـل .متر2.4بـ 

  .ويسمح للطفل بخمس تمريرات من داخل المربع  الخط ،
  :حساب النتيجة-4
  .يحصل الطفل على ثالث نقاط عند تمرير الكرة داخل المربع وتلمس الحائط-
  .لى نقطتين عند تمرير الكرة لتلمس خط المربع على الحائطيحصل ع-
يحصــل الطفــل علــى نقطـــة واحــدة عنــد تمريــر الكـــرة بعيــدا عــن المربــع وتلمـــس -

  .الحائط
بعد  أوامسك الكرة في الهواء  إذاحصل الالعب على نقطة واحدة أيضا ي-

  . األرض مرة واحدة وهو داخل المربع ارتدادها من
  متر10التنطيط لمسافة : االختبار الثاني -ب

  
  م  10التنطيط لمسافة يوضح اختبار مهارة )  03( الشكل رقم 

  قياس قدرة الطفل على التنطيط في كرة السلة : الغرض -
  .كرات سلة ، أربعة أقماع ،شريط الصق،شريط قياس: التجهيزات -2
  : الوصف -3
  يبدأ الطفل من خلف خط البداية بين األقماع -
  .بالتحرك والتنطيط عندما يعطي المدرس اإلشارة بذلك  يبدأ الطفل-
  .أمتار كاملة  10يحاور الطفل بالكرة مستعمال يدا واحدة لمسافة -
  بد أن يعبر الطفل خط النهاية بين األقماع  ال-
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إذا فقــد الطفــل الســيطرة علــى الكــرة ال تتوقــف ســاعة التوقيــت ويمكــن للطفــل أن -
متـــر فـــيمكن للطفـــل أن  1.5ت الكـــرة عـــن حـــارة ولكـــن إذا خرجـــ.   يســـتعيد الكـــرة

  .يلتقط أقرب كرة، أو الكرة التي سقطت من قبل لكي يستمر في المسابقة
  :حساب النتيجة-4
يحتســب الوقــت للطفــل مــن بدايــة تلقــي إشــارة البــدء إلــى أن يعبــر الخــط النهــائي -

  بين األقماع
فــل بطريقــة غيــر تطبــق عقوبــة إضــافة ثانيــة واحــدة فــي كــل مــرة يحــاور فيهــا الط-

  .قانونية أو يحمل الكرة
  .يمنح كل طفل محاولتين-
تحتســـب نتيجـــة كـــل محاولـــة بإضـــافة نقـــاط الجـــزاء علـــى الوقـــت المنقضـــي فـــي -

المحاولة، ويتم تحويل اإلجمالي على نقاط وفق جدول التحويل، وتحتسب للطفـل 
  .نتيجة أفضل المحاولتين بعد تحويلهما إلى نقاط

  )يتم استعمال الوقت الفعلي لتحديد المراكز وفي حالة التعادل(-
  .التهديف من المناطق:االختبار الثالث  -جـ

  
    التهديف من المناطقيوضح اختبار مهارة )  04( الشكل رقم   

  قياس قدرة الطفل على التهديف في السلة: الغرض  -1
يـــتم اســـتعمال كـــرات ســـلة ، شـــريط الصـــق أو طباشـــير، شـــريط : التجهيـــزات  -2
متـر  2.44متر، وبالنسبة لألطفـال يكـون  3.05س، هدف كرة سلة  ارتفاعه قيا

  .بديال
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يــتم تحديــد ســت نقــاط علــى األرض، يبــدأ القيــاس مــن نقطــة تحــت : الوصــف -3
  :   مقدمة الحلقة ويتم التحديد على النحو األتي

  متر للخارج  1متر لليسار ولليمين باإلضافة إلى  1.5=2و رقم  1رقم  -
  متر للخارج  1.50متر لليسار ولليمين باإلضافة إلى  1.5=4رقم  و 3رقم  -
  متر للخارج 2متر لليسار ولليمين باإلضافة إلى  1.5=6و رقم  5رقم  -
يحــاول الطفــل التهــديف مــن كــل نقطــة مــن النقــاط الســتة، ويبــدأ المحــاوالت مــن  -

  . 5،3،1ثم من النقاط  6،4،2النقاط
  :حساب النتيجة -4
  2، 1ل نقطتان عند إصابة الهدف من النقطة يحتسب للطف -
  4، 3يحتسب للطفل ثالث نقاط عند إصابة الهدف من النقطة  -
  6، 5يحتسب للطفل أربع نقاط عند إصابة الهدف من النقطة  -
إذا لمســـت الكـــرة اللوحـــة الخلفيـــة أو الحلقـــة دون أن تمـــر بهـــا فيحصـــل الطفـــل  -

   .على نقطة واحدة
  التنطيط السريع: االختبار الرابع -د

  
  التنطيط السريعيوضح اختبار مهارة )  05( الشكل رقم 

تعــــــد هــــــذه المســــــابقة تنافســــــا مفيــــــدا لالعبــــــين مــــــن ذوي القــــــدرات : الغــــــرض -1
  المنخفضة 

  شريط قياس، شريط الصق أو طباشير، كرات سلة : المعدات -2
  ) للعد( ساعة توقيت، أحد أعضاء الفريق المساعد  -
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  صفارة -
  )متر 1.5(ترسم دائرة قطرها: التجهيز-
  :طريقة األداء -3
  .يمكن للطفل أن يستعمل يدا واحدة للتنطيط -
  .يبدأ الطفل التنطيط وينهيه عند سماع صفارة المدرس -
ـــ  - ثانيــة، يقــوم خاللهــا الطفــل بتنفيــذ التنطــيط بــالكرة  60يحــدد وقــت المحاولــة بــ

  .هذه المدة الزمنية ألقصى عدد من المرات خالل
  .   يجب أن يبقى الطفل في الدائرة المخصصة أثناء التنطيط -
  .إذا خرجت الكرة من الدائرة يمكن إعادتها للطفل ليستكمل التنطيط -
  :حساب النتيجة -4
  .ثانية  60يحصل الطفل على نقطة واحدة لكل التنطيط قانونية خالل الــــ -
بالنسبة للطفل عندما تخرج الكرة من الدائرة للمرة  يتوقف العد وتنتهي المسابقة -

  .الثالثة
  :الدراسة اإلستطالعية -1-7

قصد ضمان السير الحسن ألي بحث ميداني و تحقيق أهـداف وفروضـه، وٕابعـاد 
كــــل شــــيء يعيــــق تحقيــــق الدراســــة الرئيســــية ال بــــد علــــى الباحــــث القيــــام بدراســــة 

إلجــــراءات البحــــث الميدانيــــة  اســــتطالعية لمعرفــــة مــــدى مالئمــــة ميــــدان الدراســــة
والتأكــد مـــن صــالحية األداة المســـتخدمة والصــعوبات التـــي قــد تعتـــرض الباحـــث، 

  :على ضوء ذلك قمنا بدراسة استطالعية وكان الغرض منها ما يلي
التعــرف علــى النظــام الــداخلي للمركــزين وعــدد األطفــال المعــاقين ذهنيــا وســنهم  -

ل اإلطــالع علــى الملفــات اإلداريـــة وتصــنيفهم فــي مجموعــات متجانســة مـــن خــال
  .والسجالت الطبية

االتصــــــال بــــــالمربين المختصــــــين واألطبــــــاء المتواجــــــدين بهــــــذا المركــــــز قصــــــد  -
  . اطالعهم على موضوع البحث
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أخـــذ فكـــرة واضـــحة علـــى واقـــع النشـــاط البـــدني الرياضـــي بـــالمركزين مـــن حيـــث -
  .رياضية المتوفرةالوسائل واألجهزة وأساليب التدريس والمساحات والمرافق ال

ذهنيـا  المعـاقينوعليه قمنا بزيارة ميدانية للمركزين الطبيين البيداغوجيين لألطفال 
بوالية الشلف وسـيدي بلعبـاس لغـرض تقصـي الحقـائق والحصـول علـى معلومـات 
كافية عن المجتمع األصلي للدراسة، حيـث وجـدنا تفهـم وتعـاون كبيـرين مـن إدارة 

واهتمــام بــالغ لموضــوع البحــث وســهلت مهمتنــا فــي  المركــزين أعطــت عنايــة كبيــرة
  .تحقيق أهدافه

وكذلك قمنا في الدراسة االستطالعية باإلطالع علـى البحـوث والدراسـات السـابقة 
تحديــد الوســائل المســاعدة فــي  بغيــة المشــرف بمســاعدةالتــي لهــا صــلة بالموضــوع 

برنـــــامج لمعرفـــــة صــــحة ال مقـــــابالت مــــع األســـــاتذة والمختصــــينالدراســــة وأجرينــــا 
  .تطبيقه على عينة البحث التعليمي المقترح الذي نريد

              :معرفــة المشــاكل والمعوقــات التــي قــد تواجهنــا عنــد تطبيــق البرنــامج مــن حيــث -
مدة اإلنجاز والعينة التي نريد العمل معها، ومعرفة الوقت المناسـب لالنطـالق  -

طبيقي الذي يوفر الهدوء والتركيـز في تطبيق البرنامج والمكان المناسب للعمل الت
  . لتقديم الحصص التعليمية

أطفـــال ذكـــور مـــن ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة ) 06(كمـــا قمنـــا بتطبيـــق االختبـــار علـــى 
 2016/ 06/12الثالثــــاء  يــــوم فلبالشــــالبســــيطة بــــالمركز النفســــي البيــــداغوجي 

يــوم علــى نفــس العينــة   بعــد أســبوعوٕاعــادة تطبيقــه علــى الســاعة العاشــرة صــباحا 
  :وكانت الغاية من ذلكفي نفس التوقيت  13/12/2016الثالثاء 

   .معرفة طبيعة اإلختبار - 
   .فهم المتطوعين لدورهم ومكانهم يوم إجراء االختبار -
   .كيفية ملئ البيانات -
معرفـــة الصـــعوبات الميدانيـــة التـــي قـــد تواجـــه الطـــالبين خـــالل إجـــراء االختبـــار  -

  .وملئ االستمارات 
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يتصــف االختبــار الجيــد بوجــود األســس العلميــة : األســس العلميــة لــألداة معرفــة -
  .أي الثبات، الصدق والموضوعية

  :األسس العلمية لالختبارات المهارية -1-8

  :الثبات -أ

و يعني أن يحصل المفحوص على النتائج نفسها تقريبا إذا أعيد تطبيق الفحـص 
هـــو أن يكـــون الفحـــص علـــى  عليـــه ويمكـــن أن نعـــرف الثبـــات تعريفـــا عامـــا بقولنـــا

     .وفـــاق مـــع ذاتـــه فـــي كـــل مـــرة يطبـــق فيهـــا علـــى جماعـــة نفســـها مـــن المفحوصـــين
  ). 143، ص2005فرحات ليلى، ( 
وهو أن يقيس االختبـار بالفعـل مـا وضـع لقياسـه فـإذا وضـع اختبـار  : الصدق -ب

لقيـــاس المقــــدرة الحســـابية لــــدى التالميــــذ الصـــف الرابــــع ابتـــدائي يجــــب أن يقــــيس 
درتهم الحسابية فقط، يجب أال تقيس شـيئا أخـر معهـا، كحسـن الخـط أو صـحة مق

اإلمالء أو الترتيب والنظافة أو السرعة في حل المسائل الحسابية وهو أمر كثيـر 
الحـــدوث عنـــدما يكـــون وقـــت االمتحـــان غيـــر كـــاف وٕاال أعتبـــر االختبـــار ضـــعيف 

  )207-205ص، 2008لبدة، (قالصد

عــــاة تثبيــــت الظــــروف نفســــها فــــي االختبــــار وٕاعــــادة أجرينــــا االختبــــارات مــــع مرا 
ثم جمعنا النتائج واستخدمنا المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري  االختبار،

  :     فدلت النتائج على ما يلي) بيرسون ( وكذا معامل االرتباط البسيط  
   المطبقةقيمة معامل الثبات والصدق لالختبارات  يبين)  06( الجدول رقم 

  اإلحصائية الوسائل  

  الختباراتا

 )ر(قيمـــــة  الصدق   الثبات  التطبيق الثاني  التطبيق األول

  الجدولية 

الداللة 

  ع  س  ع  س  االحصائية
    0.87  0.76  0.81  9.33  1.16  9.16  التمرير داخل المربع 

0.66  

  

  دال
  دال  0.85  0.73  1.50  8.33  2.42  7.33  متر 10التنطيط 

  دال  0.87  0.75  0.75  3.16  0.81  2.66  التهديف من المناطق
  دال  0.95  0.92  6.73  64.83  6.97  64.5  التنطيط السريع

  )0.05(مستوى الداللة                         ) 1-ن  (درجات الحرية
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للتطبيقـــين المعياريـــة  واالنحرافـــاتالمتوســـطات الحســـابية ) 06(يبـــين الجـــدول رقـــم
متــــر،  10التمريــــر داخــــل المربــــع، التنطــــيط (رات كــــرة الســــلةااألول والثــــاني لمهــــ

، ونتيجـة القيــام بتطبيـق معامـل االرتبــاط )التهـديف مـن المنـاطق، التنطــيط السـريع
 ، 0.73،  0.76( بين التطبيقين ظهر أن قيم معامـل الثبـات) بيرسون ( البسيط
مــن القيمـة الجدوليـة لمعامـل بيرســون  وهـي أكبـر ) علـى الترتيـب  0.92، 0.75

وهـــذا مـــا )   5(ودرجـــة الحريـــة ) 0.05(عنـــد مســـتوى الداللـــة ) 0.66(ـالمقـــدرة بـــ
 االختبـاراتوهـي قـيم تؤهـل تتميز بدرجة صـدق عاليـة،  االختباراتيؤكد أن هذه  

المعادلـة  اسـتخدمناولحساب الصدق الـذاتي لإلحتبـارت   .للقبول للتطبيق النهائي
 حيـث ) 192،ص1995محمـد،(الثبـاتمعامل جذر )= ر(الصدق الذاتي :التالية

 0.95، 0.87، 0.85، 0.87(كـان الصـدق النـاتج مـن قـيم الثبـات تحـت الجــذر
ــــى الترتيــــب ــــة مــــن )  عل ــــارت تتميــــز بدرجــــة عالي وهــــذا مــــا يؤكــــد أن هــــذه اإلختب

  .الصدق
  :الموضوعية -ج
مليـة التصـحيح، تعني إخراج رأي الشـخص المصـحح مـن ع وهي عكس الذاتية و 

فحــــوص علــــى مــــن يصــــحح ورقتــــه، أو عــــدم اخــــتالف مأو عــــدم توقــــف عالمــــة ال
عالمته باختالف المصححين كما قد تعني أن يكون الجـواب محـددا سـلفا مـن قبـل 
ــــار  مصــــمم الفحص،كمــــا يقصــــد بهــــا وضــــوح التعليمــــات الخاصــــة بتطبيــــق االختب

فـان "أشـار إليـه وهـذا مـا  ، )260، ص1995حسـين، (.والنتـائجوحساب الدرجات 
يعتبــر االختبــار موضــوعيا إذا كــان يعطــي  نفــس الدرجــة بغــض النظــر عــن " دالــين

وباعتبــار أن االختبــارات المســتخدمة فــي ) 120، ص2009منــذر، (مــن يصــححه 
بحثنـــا هـــذا  ســـهلة، مفهومـــة وواضـــحة ، وبعيـــدة عـــن  الشـــك والتأويـــل والذاتيـــة فـــي 

ممــا ســبق نســتخلص أن اإلختبــارت  ، والتقــويم  والدراســة االســتطالعية أثبتــت ذلــك
  .تتميز بثبات وصدق وموضوعية
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  :خطوات سير التجربة األساسية -1-9

صـدق، ثبـات، (بعد إجراء الدراسة االستطالعية ودراسة األسـس العلميـة لإلختبـارت
، وترشـــيح البرنــــامج التعليمـــي تمــــت التجربـــة األساســــية فـــي الخطــــوات )موضـــوعية

    :اآلتية
ن  بـــإجراء القيـــاس القبلـــي باســـتخدام اختبـــارات مهـــارات كـــرة الســلة قيـــد قـــام الباحـــثا

التمريـر داخـل ( سـنة) 12-10(أطفـال ذوي اإلعاقـة الفكريـة  ىوالمقررة علـ البحـث
وقـــد تـــم  )، التهديف من المنـاطق، التنطـيط السـريعم  10لمسافة المربع، التنطيط 

ــــــــــــــــاس  ـــــــــــــــومالقيـ ــــــــــــــــوعتي البحــــــــــــــــــــــث علــــ 04/01/2017و  03ي ي ـــ ــــــــــــــــى مجمـــ ــ
والضــــــــابطة  )بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بواليـة الشـلف(التجريبيـــــــة

ــــــًا ) بـــــالمركز النفســـــي البيـــــداغوجي للمعـــــاقين ذهنيـــــا بواليـــــة ســـــيدي بلعبـــــاس( طبقــــــ
ـات والقــــائمين لمواصــفات وشــروط األداء الخاصـــة بكـــل اختبـــار مـــع توحيـــد القياســ

وبعــد أن تأكــد  ، ت القيـــاس لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد المجمـــوعتين يوقـــتبعمليـــة القيـــاس و 
ـــــق ا المهاريــــة قامــــ االختبــــارات فــــيالبحــــث  مجمــــوعتيتكــــافؤ مــــن الطالبــــان  بتطبيـــ
 09/03/2017ىإلـــــــ17/01/2017وذلـــــــك فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن  التعليمـــيالبرنـــــــامج 

بالطريقــــة  يةالختــــام إلـــىاإلحمــــاء  مـــن بدايـــة مرحلـــةلمجموعــــة التجريبيــــة ايس بتــــدر 
وذلــك مــن خــالل عــرض  )الجــزء التعليمــي( السـلةجزء مهارات كـرة  عـدا ،المعتـادة

حســب  )دقــائق10-7(وذلـــك لمـــدة باسـتخدام الوسـائط المتعـددة البرنـامج التعليمــي 
جهـاز ب يقومـون بمشـاهدة طريقـة األداء للمهــارة ألطفالا وامتطلبـات كـل مهـارة فكـان

 ، كمـــا قـــام فــي الملعــبثــم يقومــون بتطبيــق مــا شـــاهدوه مباشـــرة  العــرض الضــوئي
مجموعــــــة الضــــــابطة بالطريقـــــــة التقليديـــــــة وهــــــي شــــــرح األداء التــــــدريس ب الطالبـــــان
ـــــوذج وٕاعطــــاء خدام نفــــس وذلــــك باســــتوالتــــدرب عليهــــا، ) العــــرض التوضــــيحي( نمـ

ـــــس ــــــروف  األدوات واألجهـــــزة ومســـــاحة اللعـــــب المتاحـــــة وتحـــــت نف ــــــروط والظـ الشـ
 وحـــــداتعــــدد ال وبلـــــغ لمجموعـــــــة التجريبيــــــة،اتــــــدريس  فيهـــــا التـــــــي تــــــم ت والتوقيــــ

ـــة   )دقيقـــة 60 (زمـــن كـــل وحـــدة، بواقـــع حصـــتين فـــي األســـبوع وحـــدة، 16التعليمي
وبعـــد  )د10(وجـزء ختـامي ) د35(وجـزء رئيسـي ) د15(مقسمة إلـى جـزء تمهيـدي 
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ـــــة ـــــرة الزمنيـ ـــــاء الفتـ ـــــ انتهـ ـــــامج عل ـــــق البرن ـــــ ىلتطبي ـــــة  تيأفـــــراد عين البحـــــث التجريبي
المجمــــوعتين التجريبيـــــة  ىالقيــــاس البعــــدي علــــ بـــــإجراء الطالبــــانوالضـــــابطة قـــــام 

ـــــــك  ــــــوموالضـــــــابطة وذل ـــــــارات  و 16/03/2017و15 يي ـــــــس االختب باســـــــتخدام نف
ــات القبليــــــة وتحــــــت نفــــــس الشــــــروط  ة التــــــي تــــــم اســــــتخدامها أثنــــــاءالمهاريــــــ القياســــ

نفــــس األدوات والتوقيــــت  والمواصـــــفات وفـــــي وجـــــود نفـــــس المســـــاعدين وباســـــتخدام
وبعــــد ، وبـــنفس الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تمـــت بهـــا القياســـات القبليـــة لكــــال المجمــــوعتين

  .حصائياً إ لمعالجتهـاالنتـائج تمهيـدًا االنتهـاء مـن القيـاس البعـدي تـم تفريـغ 
 :التعليميالبرنامج  -10- 1

 :هدف البرنامج التعليمي-10-1- 1
المتعددة لبعض  وضـع برنـامج تعليمـي باسـتخدام الوسـائط ىيهـدف هـذا البحـث إلـ

وذلـك  )سنة12- 10(ذوي اإلعاقة الفكرية  لالسلة لدى األطفامهـارات كـرة 
قيد  المهـارات هذه على تعلمالوسـائط المتعـددة  استخدامتـأثير  ى مدىللتعـرف علـ

  .البحث
 :أسس البرنامج التعليمي -10-2- 1

 نيمن قبل الباحث هنـاك أسـس تـم مراعاتهـا تالبرنامج التعليمي كان وضععند 
  :من خالل ىأفضل مستو  إلىللوصول 

 .تحقيق هدف البرنامج التعليمي لما وضع من اجله  – 
ن تتناسب المادة العلمية المتمثلة في البرنامج التعليمي مع تحقيق الهدف أ – 

 .المرجو منه
 والســــابقة  المراجــع والدراســات استنادا إلى مراعــاة تسلســل األداء المهــاري  - 

 .التدريس وطــــرقالسلة صــــين فــــي مجــــال كــــرة تالمخ رأى الخبــــراء
 .سلسلتم شكلب األطفال و نتبــاهاجــذب ل ور والفيديوهات المناسبةالص انتقاء –
 .الوقت المناسب للعرض وكذلك المكان المالئم إلظهار البرنامج التعليمي –
 .اختيار األلوان ودرجة سرعة أداء المهارة وتكرارها –
 .واحتياجاتهم البدنية والمهارية األطفالأن يراعى خصائص  –
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  األطفالالبرنامج مع مستوى  أن يتناسب محتوى –
 .القدرة على ممارسة األداء للمهارات قيد البحث كما شاهدها الطفلأن يكتسب  –
القدرة على أداء المهارات قيد البحث بمساعدة الزميل  الطفلأن يكتسب  –
 .فردهموب
  .األطفالأن يســاعد البرنــامج إشــباع حاجــات - 
عن الملل ويجذبهم لموضوع  األطفالبعاد ن يكون البرنامج قادر على إأ – 

 .التعلم
 .في وقت واحد األطفالأن يتيح البرنامج فرص االشتراك والممارسة لكل  –
أن يراعـى مبـدأ التـدرج فـي محتـوى البرنـامج مـن السـهل إلـى الصـعب ومـن  –

 البسـيط إلـى
  .المركب

 يباسو في جميع الح وتوافره نقلهلسهولة CD) ( ( المرناستخدام القرص  –
 .)اآللية

  Windows XP ىتم تشغيل هذا البرنامج عل  –
األهـــداف اإلجرائيـــة المصـــاغة تتناســـب مـــع حاجـــات المعـــاقين فكريـــا و قـــدراتهم  -

بحيث ال تتطلب عمليات عقلية عالية ، و تحـررهم مـن  هممستوى ذكاء و الحركية
   .االنطواءو  الخوف

  مراعاة عوامل األمن والسالمة -
  ستخدام وسائل بيداغوجية مختلفة في الشكل والحجم ومتنوعة في اللونإ-
مراعــاة تنميــة الجوانــب األخالقيــة والقــيم المثلــى مثــل النظــام ،النظافــة، التعـــاون، -

  .الصدق، وٕاتاحة الفرصة لهم للتعبير عن الذات
  .األخذ بعين اإلعتبار العناية بالصحة الجسمية والنفسية للمعاقين فكريا-
  األطفال لممارسة النشاط الرياضي ثارة إهتمامإست -
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  األهداف اإلجرائية للبرنامج التعليمي) : 07(الجدول رقم 

  
  
  

  األهداف اإلجرائية  التاريخ  طبيعة الحصة  الرقم

01  

  

  

االختبارات 

  القبلية

03/01/2017  
04/01/2017  

  القيام باالختبارات القبلية

  تحضير بدني عام  10/01/2017   01تعليمية  02
  لمكانيتعلم مهارة تنطيط الكرة في ا  17/01/2017  02 تعليمية  03
  يتعلم مهارة التنطيط مع التنقل  19/01/2017    03تعليمية  04
  يتعلم مهارة مسك الكرة  24/01/2017    04تعليمية  05
  يتعلم مهارة تمرير الكرة  26/01/2017    05تعليمية  06
  تحسين مهارة التمرير واالستقبال  31/01/2017    06تعليمية  07
  رة التنطيط السريعيتعلم مها  02/02/2017  07 تعليمية  08
  تحسين مهارة التنطيط في مسالك مختلفة  07/02/2017  08 تعليمية  09
  يتعلم مهارة التنطيط والتمرير  09/02/2017  09 تعليمية  10
  تحسين مهارة التنطيط والتمرير  14/02/2017  10 تعليمية  11
  يتعلم مهارة التهديف  16/02/2017  11 تعليمية  12
  التهديف من مختلف المناطق  21/02/2017   12 تعليمية  13
  التهديف بعد تنطيط الكرة  23/02/2017  13 تعليمية  14
  التهديف بعد إستقبال تمريرة  28/02/2017  14 تعليمية  15
  التهديف بعد تنطيط الكرة أو استقبال تمريرة  02/03/2017  15 تعليمية  16
  بعد تنطيط الكرة أو استقبال تمريرةتحسين مهارة التهديف   07/03/2017      16تعليمية  17

  )تهديف تمرير، تنطيط،( العمل بالورشات  09/03/2017  17 تعليمية  
اإلختبارات   19

  البعدية

15/03/2017  
16/03/2017  

  القيام باإلختبارات البعدية
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  :الوسائل اإلحصائية -11- 1

  :على الوسائل اإلحصائية التالية اعتمدنانا بحثفي 
              وسط الحسابيمتال*

  الوسيط * 

  التباين  *

  االنحراف المعياري* 

  معامل االلتواء *


	ل ا���واء �	=
−

ع
وس 3)(  

  )69، ص1993عبد الحفيظ،(معامل االرتباط البسيط لبيرسون *

  
  
  :حيث 
  ر األولدرجة الطفل في االختبا: س 

  درجة الطفل في االختبار الثاني: ص

  عدد أفراد العينة: ن

  :مقاييس الداللة*

  لداللة فروق األوساط  الحسابية المرتبطة  )ت(إختبار 

  غير مرتبطةاللداللة فروق األوساط  الحسابية  )ت(إختبار 

حجم التأثير*
2µ لقياس نسبة التأثير  
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  :خالصة

بحث مهما بلغت درجته العلمية مرتبط بشكل أساسي بإجراءات  أيإن نجاح 

ألن جوهر الدراسة مكنون في كيفية ضبط حدود البحث  البحث الميدانية،

الرئيسية، وعليه فقد حاولنا من خالل هذا الفصل وضع خطة محددة األهداف 

، وذلك بتحديد النقاط التي يمكن أن تساعدنا في االتجاهوالغايات في هذا 

و بالفعل تم ذلك فقد تم تحديد المنهج المالئم لطبيعة  ،حدود البحثط ضب

ة، كما تم تحديد عينة البحث، واختيار يالبحث ويخدم مشكلة البحث الرئيس

األدوات الالزمة لذلك وتحديد طرق القياس المستخدمة، وضبط المتغيرات التي 

يار الطرق من شأنها إعاقة السير الحسن لتجربة البحث الرئيسية، وٕاخت

  .نا في عملية عرض وتحليل النتائجوالوسائل اإلحصائية المالئمة التي تساعد

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ��ض و����� و������ ا�����                                            ا�
	� ا�����
 

 92 

    :تمهيد

مهمـــا تكـــن النتـــائج الخـــام مـــن المعلومـــات المتحصـــل عليهـــا مـــن خـــالل الدراســـة 
الميدانيـــة فـــال قيمـــة لهـــا إذا لـــم تخضـــع للمعالجـــة اإلحصـــائية مـــن أجـــل التحليـــل 

النتائج الخـام مـن  الطالبانوالمناقشة ثم االستنتاج، ومن هذا المنطلق فقد عالج 
ت عــن طريــق مجموعــة مـــن اتبــار المعلومــات التــي تحصــال عليهــا بواســـطة اإلخ

لــى درجــات قابلــة للتحليــل والتفســير ثــم إالمقــاييس اإلحصــائية  أيــن تــم تحويلهــا 
الحكـــم و االســـتنتاج، وبـــذلك يمكـــن إصـــدار أحكـــام موضـــوعية علميـــة معتمـــدة، 

  . ليه بالتفصيل في هذا الفصلإاألمر الذي سيتم التطرق 
  ):التجريبية والضابطة( عرض نتائج اإلختبارات القبلية للمجموعتين - 1- 2

 باستخداملقد قام الباحثان بمعالجة نتائج اإلختبارات القبلية لعينتي البحث   
ستيودنت من اجل معرفة مدى تكافؤ عينتي البحث  )ت (مقياس داللة الفروق

التنطيط  التمرير داخل المربع،( ساسية في كرة السلةاألفي مستوى المهارات 
دلت و  ،والموضحة في الجدول) التنطيط السريع ،م، التهديف من المناطق10

   :النتائج على ما يلي

  )التجريبية والضابطة(  نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحثيوضح    ) 08( جدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

  مستوى 
 الداللة

درجة 
  الحرية

) 2- ن2(  

 )ت (قيمة

 الجدولية
 )ت (قيمة

 المحسوبة

     

  العينة التجريبية

 )10=ن(

  

  العينة الضابطة

 )10=ن(

  المقاييس اإلحصائية
  
  

 اإلختبارات
  

  2ع
 

  

2س

 

  

1ع

  
 

  

1س

  

 

   غير دال 

  

0.05 

  

  

18  

  

 

  

  

1.73 

 داخل المربع التمرير 8.4   1.34 8.60 1.42 0.30

 م 10التنطيط  8.4 1.26 8.00 2.10 0.48 غير دال

 التهديف من المناطق 2.80 0.63 3.40 0.96 1.55 غير دال

 التنطيط السريع  66.4 5.52 65.6 7.58 0.25 غير دال
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يالحــظ أن جميــع قــيم  )08(رقــمحصــائية ومــن خــالل الجــدول إلبعــد المعالجــة ا
كــــأعلى قيمــــة  )1.55(كــــأدنى قيمــــة و) 0.25(بــــين المحســــوبة انحصــــرت) ت(

عنــــد درجــــة )1.73(المقــــدرة ب ةوهــــي بــــذلك كلهــــا اصــــغر مــــن القيمــــة الجدوليــــ
وعليه النتائج المحصـل عليهـا غيـر دالـة ،  )0.05(ومستوى الداللة ) 18(حرية

إحصــائيا أي انــه ال توجــد فــروق معنويــة بــين أفــراد العينــة الضــابطة والتجريبيــة 
لمهــارات األساســـية فــي كــرة الســلة التـــي تــم اختبــار األطفـــال ذوي فيمــا يتعلــق با

أفراد العينتين متكافئتين في المسـتوى فـي  إناإلعاقة الفكرية فيها، وبمعنى أخر 
  .هذه المهارات

  

  
  :) 06( الشكل البياني رقم

في االختبارات ) الضابطة والتجريبية( يوضح داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين

  .ليةالقب

إنطالقا من التحليل السابق يظهر جليا أن عينتي البحث الضابطة والتجريبية 
متكافئتين تماما وأن أفرادهما لهم نفس المستوى فيما يخص المهارات األساسية 

  .في كرة السلة قيد البحث
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  :عرض نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة - 2- 2

  يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة)  09( جدول رقم 

  المقاييس اإلحصائية  العينة الضابطة
  
  

 اإلختبارات

الداللة 
 اإلحصائية

  مستوى 
 الداللة

درجة 
  الحرية

) 1-ن(  

 )ت (قيمة

 الجدولية
 )ت (قيمة

 المحسوبة

     

 اإلختبار البعدي

  

 اإلختبار القبلي

  

 ع

  

 س

  

 ع

  

  س

 

   دال 

  

0.05 

  

  

9  

  

 

  

  

1.83 

 التمرير داخل المربع 8.4 1.34 12.3   1.82 6.45

 م 10التنطيط  8.4 1.26 11.8 2.74 5.07 دال

 التهديف من المناطق 2.80 0.63 4.5 1.26 4.29 دال

 التنطيط السريع  66.4 5.52 82.9 5.87 11.34 دال

  

  يوضح نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية)  10( جدول رقم 

  

  المقاييس اإلحصائية  العينة التجريبية
  
  

 اإلختبارات

الداللة 
 اإلحصائية

  مستوى 
 الداللة

درجة 
  الحرية

)  1-ن(  

 )ت (قيمة

 الجدولية
 )ت (قيمة

 المحسوبة

     

 اإلختبار البعدي

  

 اإلختبار القبلي

  

 ع

  

 س

  

 ع

  

  س

 

   دال 

  

0.05 

  

  

9  

  

 

  

  

1.83 

11.00  1.68  

  

 التمرير داخل المربع 8.60 1.42  15.2

 م 10التنطيط  8.00 2.10  14.6  2.31  21.60 دال

 التهديف من المناطق 3.40 0.96  6.00  0.81  9.75 دال

 التنطيط السريع  65.6 7.58  93.1  8.08  14.80 دال
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  :عرض وتحليل نتائج إختبار التمرير داخل المربع - 1- 2- 2

البعدية لعينتي و يبين الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية )  11( جدول رقم

  التمرير داخل المربعالبحث في إختبار 

  إختبار التمرير داخل المربع  اإلختبار

   المقاييس  

  اإلحصائية

  العينات

اإلختبار 

  القبلي

اإلختبار 

  البعدي

  )ت(قيمة

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )1- ن(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

س

  
س  ع

  
  ع

      11 1.68 15.2  1.42  8.60  التجريبية

1.83  

  

9  

  

0.05  

  دال

  دال  6.45 1.82 12.3 1.34 8.4  الضابطة

البعدي  المحسوبة بين اإلختبار القبلي و "T"قيمة  أنمن خالل الجدول يتضح 
وهي اكبر )  11( ي مهارة التمرير داخل المربع للعينة التجريبية قد قدرت بـ ف

هذا ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة ) 1.83(الجدولية المقدرة بـ  "T"من
   .لمتوسط الحسابي األكبرإحصائية بين اإلختبارين لصالح ا

وبالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي لالختبارين يتبين لنا أن المتوسط 
أكبر من المتوسط الحسابي القبلي )  15.20( الحسابي البعدي المقدر بـ 

ما يعني أن مستوى العينة في مهارة التمرير داخل المربع )  8.60( المقدر بـ 
 يرجعه ، هذا التحسن ي اإلختبار القبليفي اإلختبار البعدي أحسن منه ف

  .البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط المتعددة إلىالطالبان 
المحسوبة بين اإلختبار القبلي  "T"أن قيمة ومن خالل نفس الجدول يتضح لنا 

) 6.45(قد قدرت بـ  لضابطةي مهارة التمرير داخل المربع للعينة افالبعدي  و
هذا ما يشير إلى وجود فروق )  1.83( ية المقدرة بـ الجدول "T"وهي اكبر من

وهذا ما يعني انه توجد فروق في مهارة ذات داللة إحصائية بين اإلختبارين 
التمرير داخل المربع بين القبلي والبعدي لدى العينة التي طبق عليها البرنامج 

  . بالطريقة التقليدية
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يتبين لنا أن المتوسط  النظر إلى قيمة المتوسط الحسابي لالختبارينوب
أكبر من المتوسط الحسابي القبلي )  12.30( الحسابي البعدي المقدر بـ 

ما يعني أن مستوى العينة في مهارة التمرير داخل المربع )  8.40( المقدر بـ 
، وهذا التحسن يرجعه في اإلختبار البعدي أحسن منه في اإلختبار القبلي

  .الطريقة التقليديةالباحثان إلى البرنامج المطبق ب
  :والشكل البياني األتي يوضح ذلك

  
البعدية للعينتين  يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية و)  07( الشكل رقم

  التمرير داخل المربع الختبارالضابطة والتجريبية 

  :االستنتاج *

هناك تحسن في مهارة التمرير داخل المربع بالنسبة لمن تلقوا تعليما  *

  ).العينة التجريبية( الوسائط المتعددة ب

ــــــى مــــــدى كمــــــا أشــــــار  الوســــــائط المتعــــــددة مــــــع األطفــــــال تجــــــاوب وهــــــو راجــــــع إل
أنهــــــا تناســــــب قــــــدرات وٕامكانيــــــات وحاجــــــات وخصــــــائص ) 1997(عــــــارف رشــــــاد

ــــدائل  ــــوفر مجموعــــة مــــن الب ــــق ت ــــك عــــن طري المتعلمــــين وكــــذا محتــــوى المــــادة وذل
اســـــة بلقاســـــم ســـــفيان، عمـــــارة جميلـــــة والخيـــــارات، كمـــــا تتفـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع در 

ـــــــذي)  2013( ـــــــى أن  ال ـــــــرامج  أشـــــــار إل ـــــــي الب ـــــــة ف ـــــائل التكنولوجي إدخـــــــال الوســ
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التعليميــــــــة العاديــــــــة تزيــــــــد مــــــــن الفهــــــــم والقــــــــدرة علــــــــى اكتســــــــاب المهــــــــارات فــــــــي 
هنــــــــاك تحســــــــن فــــــــي مهــــــــارة التمريــــــــر داخــــــــل المربــــــــع كما ،األنشــــــــطة الرياضــــــــية

ـــــــة التقلي ـــــــة الضـــــــابطة(ديـــــــة بالنســـــــبة لمـــــــن تلقـــــــوا تعليمـــــــا بالطريق و نعـــــــزو  )العين
التقــــــدم الحاصــــــل فــــــي مهــــــارة التمريــــــر داخــــــل المربــــــع الســــــتعمال مختلــــــف أنــــــواع 

  .التمريرات بين أفراد العينة، في مواقف تعليمية مختلفة
  :م10التنطيط عرض وتحليل نتائج إختبار  - 2- 2- 2

لعينتي البعدية و يبين الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية )  12( جدول رقم

  م 10البحث في إختبار التنطيط لمسافة 

  م10التنطيط إختبار   اإلختبار

المقاييس     

  اإلحصائية

  

  العينات

اإلختبار 

  القبلي

اإلختبار 

  البعدي

  )ت(قيمة

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )1-ن(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

س

  
س  ع

  
  ع

      21.60 2.31 14.6  2.10  8.00  التجريبية

1.83  

  

  

9  

  

  

0.05  

  الفرق دال

  الفرق دال  5.07 2.74 11.8 1.26 8.4  الضابطة

البعدي  المحسوبة بين اإلختبار القبلي و "T"من خالل الجدول يتضح أن قيمة 
وهي اكبر )  21.60( للعينة التجريبية قد قدرت بـ م 10التنطيط ي مهارة ف

هذا ما يشير إلى وجود فروق ذات داللة ) 1.83(الجدولية المقدرة بـ  "T"من
  .إحصائية بين اإلختبارين لصالح المتوسط الحسابي األكبر

وبالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي لالختبارين يتبين لنا أن المتوسط  
حسابي القبلي أكبر من المتوسط ال)  14.60( الحسابي البعدي المقدر بـ 

في  م 10التنطيط ما يعني أن مستوى العينة في مهارة )  8.00( المقدر بـ 
، هذا التحسن يرجعه الباحثان اإلختبار البعدي أحسن منه في اإلختبار القبلي
  .إلى البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط المتعددة
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ختبار القبلي المحسوبة بين اإل "T"أن قيمة ومن خالل نفس الجدول يتضح لنا 
)  5.07( قد قدرت بـ  لضابطةللعينة ا م 10التنطيط ي مهارة فالبعدي  و

هذا ما يشير إلى وجود فروق )  1.83( الجدولية المقدرة بـ  "T"وهي اكبر من
وهذا ما يعني انه توجد فروق في مهارة ذات داللة إحصائية بين اإلختبارين 

لعينة التي طبق عليها البرنامج بين القبلي والبعدي لدى ا م 10التنطيط 
  . بالطريقة التقليدية

النظر إلى قيمة المتوسط الحسابي لالختبارين يتبين لنا أن المتوسط وب
أكبر من المتوسط الحسابي القبلي )  11.8( الحسابي البعدي المقدر بـ 

في  م 10التنطيط ما يعني أن مستوى العينة في مهارة )  8.40( المقدر بـ 
، وهذا التحسن يرجعه الباحثان ر البعدي أحسن منه في اإلختبار القبلياإلختبا
  .رنامج المطبق بالطريقة التقليديةإلى الب

  :والشكل البياني األتي يوضح ذلك 
  

  
البعدية للعينتين  يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية و)  08( الشكل رقم

  م10التنطيط الضابطة والتجريبية الختبار 
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  :االستنتاج

م  بالنسبة لمن تلقوا تعليما بالوسائط 10هناك تحسن في مهارة التنطيط *

وهذا التحسن  في  مهارة التنطيط مرده إلى ما  )العينة التجريبية( المتعددة 

 اهتمام استثارةعلى هذه األخيرة برنامج الوسائط المتعددة حيث ساعدت  احتواه

وح البهجة والسرور والتخفيف من صعوبة بية مع إدخال ر يأفراد العينة التجر 

وهذا ما الجسم  أجزاءالمهارة التي تحتاج إلى توافق عصبي عضلي بين جميع 

أن الوسائط المتعددة تجعل الموضوع أكثر ) 2005(أشار إليه حسنين شفيق 

تعليما  م بالنسبة لمن تلقوا10هناك تحسن في مهارة التنطيط  كما جاذبية

تمارين ومسابقات راجع إلى إستخدام  )الضابطةالعينة (طريقة التقليدية بال

، ومحاولة ) كرات من مختلف األلوان و األحجام (و بأدوات مختلفة  متنوعة

تجزئة المهارة و دمجها في تمارين ميسرة  والسماح ألفراد العينة بالتنطيط 

   .أحيانا بكلتا اليدين

  :اطقالتهديف من المنعرض وتحليل نتائج إختبار  - 3- 2- 2

البعدية لعينتي البحث و يبين الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية )  13( جدول رقم

  التهديف من المناطقفي إختبار 

  التهديف من المناطقإختبار   اإلختبار

المقاييس     

  اإلحصائية

  

  العينات

اإلختبار 

  القبلي

اإلختبار 

  البعدي

  )ت(قيمة

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

درجة 

  يةالحر 

  )1- ن(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

س

  

س  ع

  

  ع

      9.75 0.81 6.00  0.96  3.40  التجريبية

1.83  

  

  

9  

  

  

0.05  

  الفرق دال

  الفرق دال  4.29 1.26 04.5 0.63 2.80  الضابطة
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البعدي  اإلختبار القبلي والمحسوبة بين  "T"من خالل الجدول يتضح أن قيمة 

وهي )  9.75( للعينة التجريبية قد قدرت بـ  التهديف من المناطقي مهارة ف

هذا ما يشير إلى وجود فروق ذات ) 1.83( الجدولية المقدرة بـ  "T"اكبر من

   .داللة إحصائية بين اإلختبارين لصالح المتوسط الحسابي األكبر

لالختبارين يتبين لنا أن المتوسط وبالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي 

أكبر من المتوسط الحسابي القبلي المقدر ) 6.00( الحسابي البعدي المقدر بـ 

في  التهديف من المناطقما يعني أن مستوى العينة في مهارة )  3.4( بـ 

، هذا التحسن يرجعه الباحثان اإلختبار البعدي أحسن منه في اإلختبار القبلي

  .عليمي المطبق بالوسائط المتعددةإلى البرنامج الت

المحسوبة بين اإلختبـار القبلـي  "T"أن قيمة ومن خالل نفس الجدول يتضح لنا 

ــــالبعــــدي  و ــــاطقي مهــــارة ف ــــة ا التهــــديف مــــن المن ــــدرت بــــ لضــــابطةللعين ــــد ق          ـق

هـــذا مـــا يشـــير إلـــى ) 1.83(الجدوليـــة المقـــدرة بــــ  "T"وهـــي اكبـــر مـــن) 4.29( 

وهذا ما يعنـي انـه توجـد فـروق لة إحصائية بين اإلختبارين وجود فروق ذات دال

بـــين القبلـــي والبعـــدي لـــدى العينـــة التـــي طبـــق  التهـــديف مـــن المنـــاطقفـــي مهـــارة 

  . عليها البرنامج بالطريقة التقليدية

النظر إلـــــى قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لالختبـــــارين يتبـــــين لنـــــا أن المتوســـــط وبـــــ

كبــــر مــــن المتوســــط الحســــابي القبلــــي أ)  4.50( الحســــابي البعــــدي المقــــدر بـــــ 

التهـــــديف مـــــن مـــــا يعنـــــي أن مســـــتوى العينـــــة فـــــي مهـــــارة )  2.80( المقـــــدر بــــــ 

، وهــذا التحســن فــي اإلختبــار البعــدي أحســن منــه فــي اإلختبــار القبلــي المنــاطق

  .يرجعه الباحثان إلى البرنامج المطبق بالطريقة التقليدية

  :والشكل البياني األتي يوضح ذلك
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البعدية للعينتين  يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية و)  09( قمالشكل ر 

  التهديف من المناطقالضابطة والتجريبية الختبار 

  :االستنتاج

هناك تحسن في مهارة التهديف من المناطق بالنسبة لمن تلقوا تعليما *

ط المتعددة وهو راجع إلى إستخدام الوسائ )العينة التجريبية( بالوسائط المتعددة 

لدى األطفال وهذا  التي ساعدت على  التخلص من التشتت وزيادة فترة االنتباه

أن ) 1992(ما أشار إليه محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئ

الوسائط المتعددة وسيلة فعالة لتربية قوة المالحظة وتعويد المتعلم على الدقة 

 التهديف من المناطق بالنسبةهناك تحسن في مهارة ، كما والتأمل واالنتباه

إلى المواقف   وهو راجع )الضابطةالعينة (تلقوا تعليما بالطريقة التقليدية  لمن

لدى أفراد العينة  تطور التي تعليمية ات الوحدالفي  التي أستخدمت التعليمية

ضافة إلجراء تمارين للدقة ومن ثم مسابقات فيها إالقدرة على تحديد الهدف، 

ساعدت على التصويب على مربع أكبر حجما من حلقة كرة  تشجيع و تعزيز

  .السلة 
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  :التنطيط السريععرض وتحليل نتائج إختبار  - 4- 2- 2

البعدية لعينتي البحث و  يبين الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية)  14( جدول رقم

  التنطيط السريعفي إختبار 

  التنطيط السريعإختبار   اإلختبار

المقاييس     

  إلحصائيةا

  

  العينات

اإلختبار 

  القبلي

اإلختبار 

  البعدي

  )ت(قيمة

  المحسوبة

  )ت(قيمة

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )1- ن(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

س

  

س  ع

  

  ع

      14.80 8.08 93.1  7.58  65.6  التجريبية

1.83  

  

  

9  

  

  

0.05  

  الفرق دال

  الفرق دال  11.34 5.87 82.9 5.52 66.4  الضابطة

  

البعـدي  المحسوبة بين اإلختبار القبلي و "T"من خالل الجدول يتضح أن قيمة 
وهـي اكبـر )  14.80( للعينـة التجريبيـة قـد قـدرت بــ  التنطـيط السـريعي مهارة ف

اللـة هـذا مـا يشـير إلـى وجـود فـروق ذات د) 1.83( الجدوليـة المقـدرة بــ  "T"من
   .إحصائية بين اإلختبارين لصالح المتوسط الحسابي األكبر

وبـــــالنظر إلـــــى قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي لالختبـــــارين يتبـــــين لنـــــا أن المتوســـــط 
أكبــــر مــــن المتوســــط الحســــابي القبلــــي )  93.1( الحســــابي البعــــدي المقــــدر بـــــ 

فـي  التنطـيط السـريعمـا يعنـي أن مسـتوى العينـة فـي مهـارة )  65.6( المقدر بــ 
، هـذا التحسـن يرجعـه الباحثـان اإلختبار البعدي أحسـن منـه فـي اإلختبـار القبلـي
  .إلى البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط المتعددة

المحسوبة بين اإلختبـار القبلـي  "T"أن قيمة ومن خالل نفس الجدول يتضح لنا 
)  11.34( قــد قــدرت بـــ  لضــابطةللعينــة ا التنطــيط الســريعي مهــارة فــالبعـدي  و

هـذا مـا يشـير إلـى وجـود فـروق )  1.83( الجدولية المقدرة بـ  "T"وهي اكبر من
وهــذا مــا يعنــي انــه توجــد فــروق فــي مهــارة ذات داللــة إحصــائية بــين اإلختبــارين 
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بـــين القبلـــي و البعـــدي لــدى العينـــة التـــي طبـــق عليهـــا البرنـــامج  التنطــيط الســـريع
  . بالطريقة التقليدية

وسط الحسابي لالختبارين يتبين لنا أن المتوسط النظر إلى قيمة المتوب
أكبر من المتوسط الحسابي القبلي )  82.9( الحسابي البعدي المقدر بـ 

ما يعني أن مستوى العينة في مهارة التمرير داخل المربع )  66.4( المقدر بـ 
، وهذا التحسن يرجعه في اإلختبار البعدي أحسن منه في اإلختبار القبلي

  .إلى البرنامج المطبق بالطريقة التقليديةالباحثان 
  :والشكل البياني األتي يوضح ذلك

  
البعدية للعينتين  يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية و)  10( الشكل رقم

  التنطيط السريعالضابطة والتجريبية الختبار 

  :االستنتاج

تعليما بالوسائط هناك تحسن في مهارة التنطيط السريع بالنسبة لمن تلقوا *
وهذا راجع لخاصية الوسائط المتعددة التي تراعي ) العينة التجريبية( المتعددة 

أنها  2000قدرات األطفال وهذا ما أشار إليه عبد المنعم وعوف أحمد حسن
تسمح بتفريد المواقف التعليمية لتناسب التغيرات في شخصيات المتعلمين 

  .وقدراتهم وٕاستعداداتهم
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تلقـوا تعليمــا بالطريقــة  سـن فــي مهـارة التنطــيط الســريع بالنسـبة لمــنهنــاك تحكمـا 
عمـــدنا ومنـــذ الوحـــدات التعليميـــة األولـــى  أننـــا كـــون )العينـــة الضـــابطة(التقليديـــة 

على إعطاء تمـارين التنطـيط الوقـت األكبـر مـن زمـن الجـزء الرئيسـي و التركيـز 
        كثــرة التمريــراتالكــرة و التعــود علــى كــذلك إلــى تــدريبات  وراجــع ،علــى تطبيــق 

  .و ربط تمارين التنطيط بالتمرير ساهم في هذا التطور ،وتنوعها و تكرارها
  :)التجريبية والضابطة(عرض نتائج اإلختبارات البعدية للعينتين  - 3- 2

                            يوضح نتائج اإلختبارات البعدية لعينتي البحث :) 15( جدول رقم 

  :)التجريبية والضابطة( 

  

ــــي الجــــدول رقــــم   "T"نالحــــظ أن قيمــــة  ) 15 ( مــــن خــــالل النتــــائج المدونــــة ف
كــأعلى قيمــة وكانــت  )3.49(كــأدنى قيمــة و) 2.33( المحســوبة تراوحــت مــابين

ومسـتوى )  18( عنـد درجـة الحريـة  )1.73( بــــالجدوليـة المقـدرة  "T"اكبر مـن 
ي اإلختبـــار ومنـــه نســـتنتج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــ )0.05(الداللـــة

العينـة التجريبيـة وهـذا نـاتج البعدي  لعينتي البحث الضـابطة والتجريبيـة لصـالح 

الداللة 

 اإلحصائية

  مستوى 

 الداللة

درجة 

  الحرية

) 2-ن2(  

  قيمة

 )ت (

 الجدولية

 )ت (قيمة

 المحسوبة

     

  التجريبية العينة

 )10=ن(

  

  العينة الضابطة

 )10=ن(

المقاييس 
  اإلحصائية

  
  

 اإلختبارات

  

 2ع

  

 2س

  

 1ع

  

  1س

 

   دال 

  

  

0.05 

  

  

  

18  

  

 

  

  

  

1.73 

التمرير داخل  12.3 1.82  15.2 1.68 3.49

 المربع

 م 10التنطيط  11.8 2.74  14.6  2.31 2.33 دال

التهديف من  4.5 1.26  6.00  0.81 2.98 دال

 المناطق

التنطيط   82.9 5.87  93.1  8.08 3.07 دال

 السريع
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عن إستخدام البرنامج المقترح باستخدام الوسائط المتعـددة والـذي تضـمن الشـرح 
الصـور والفيـديو والرســومات الخاصـة بمهــارات كـرة الســلة ممـا ســاعد علـى تعلــم 

عبـــد اهللا بـــن ة تتفـــق مـــع نتـــائج دراســـة وهـــذه النتيجـــهـــذه المهـــارات بشـــكل جيـــد 
جميـع فروضـها  ، التـي أسـفرت علـى تحقـق)2010( عثمان بن صالح الغامـدي

على فاعلية برنامج التدخل المبكر باسـتخدام الحاسـوب والـذي أثـر بـدوره  دلما 
في تنمية بعض المفاهيم مـا قبـل األكاديميـة فـي الرياضـيات لــدى األطفــال ذوى 

  . بسيطةاإلعاقة العقلية ال
  :عرض وتحليل نتائج إختبار التمرير داخل المربع - 1- 3- 2

لمهارة التمرير داخل المربع بين  يوضح مقارنة بين نتائج اإلختبار ) :16(جدول رقم

  ).الضابطة والتجريبية( عينتي البحث 

              

عــدي للعينــة المحســوبة بــين اإلختبــار الب "T"مــن خــالل الجــدول يتضــح أن قيمــة 
      قيمـــة قـــدرها  بلغـــتقـــد  التمريـــر داخـــل المربـــعمهـــارة فـــي  التجريبيـــة والضـــابطة 

هـذا مـا يشـير ) 1.73( الجدوليـة المقـدرة بــ  "T"قيمة  وهي اكبر من)  3.49( 
لصــالح المتوســط الحســابي  لعينتــيناإلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 

   .األكبر
المتوســط الحســابي  أنوبــالنظر إلــى قيمــة المتوســط الحســابي للعينتــين يتبــين لنــا 

وهــو أكبــر مــن المتوســط الحســابي للعينــة ) 15.20( بـــقــدر  قــد للعينــة التجريبيــة
ـــة بـــين متوســـطات  أنأي ) 12.3(ـالضـــابطة الـــذي قـــدر بـــ ـــاك فـــروق جوهري هن

المقاييس 

  اإلحصائية

  

  اإلختبار

  العينة

  الضابطة

  10=ن

  العينة

  التجريبية

  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  قيمة

  )ت(

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )2-ن2(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

  10=ن

1س

  

1ع

  

2س

  
  2ع

التمرير داخل 

  المربع

  دال  0.05  18   1.73  3.49 1.68  15.2 1.82 12.3
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ختبـار البعـدي لمهـارة التمريـر داخـل المربـع مـا يعنـي أن مسـتوى اإلعينتين فـي ال
أفــراد العينــة التجريبيــة أحســن مــن أفــراد العينــة الضــابطة، وهــذا التحســن يرجعــه 

    .الطالبان الباحثان إلى البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط المتعددة
  :يوضح ذلك األتيوالشكل البياني 

  

  

  

لمهارة التمرير  البعدية االختباراتوضح مقارنة بين نتائج ي)  11( الشكل البياني رقم

  عينتي البحث داخل المربع بين

  :االستنتاج

الوسـائط المتعـددة  باستخدامالتي طبق عليها البرنامج ة يالعينة التجريب أفرادإن  
قــد تحســنوا تحســنا واضــحا فــي مهــارة التمريــر داخــل المربــع مقارنــة بــأفراد العينــة 

  .ستخدمت الطريقة التقليديةا الضابطة التي
اكتســـاب أن ) 2001(وهـــذا مـــا يتفـــق مـــع مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة فتحيـــة ديـــاب 

 الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة العقليـــة بدرجـــة بســـيطة مهـــارتي الجمـــع والطـــرح باســـتخدام
الحاســوب بمســتوى أفضــل مــن الــذين يتعلمــون بطريقــة التــدريس العاديــة، حيــث 

  يــــــــــــبين المجموعتين التجريبية والضابطة ف تبين أن هناك فروقًا دالة إحصائياً 
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العالمــــــات البعديــــــة لمتغيــــــر طريقــــــة التــــــدريس باســــــتخدام الحاســــــوب لصــــــالح  
  .المجموعة التجريبية

  :م 10التنطيط عرض وتحليل نتائج إختبار  - 2- 3- 2

بين  م 10التنطيط يوضح مقارنة بين نتائج اإلختبار البعدي لمهارة  ) :17(جدول رقم

  ).الضابطة والتجريبية(عينتي البحث 

  
المحســــوبة بــــين اإلختبــــار البعــــدي للعينــــة  "T"خــــالل الجــــدول يتضــــح أن قيمــــة 
    قـــد بلغـــت قيمـــة قـــدرها  م 10التنطـــيط لمســـافة التجريبيـــة والضـــابطة فـــي مهـــارة 

هــذا مــا يشــير ) 1.73( الجدوليــة المقــدرة بـــ  "T"كبــر مــن قيمــة وهــي ا) 2.33( 
إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين العينتــين لصــالح المتوســط الحســابي 

  . األكبر
وبــالنظر إلــى قيمــة المتوســط الحســابي للعينتــين يتبــين لنــا أن المتوســط الحســابي 

ط الحســابي للعينــة وهــو أكبــر مــن المتوســ) 14.60(للعينــة التجريبيــة قــد قــدر بـــ 
ـــة بـــين متوســـطات ) 11.8(الضـــابطة الـــذي قـــدر بــــ ـــاك فـــروق جوهري أي أن هن

ما يعنـي أن مسـتوى  م 10التنطيط لمسافة العينتين في اإلختبار البعدي لمهارة 
أفــراد العينــة التجريبيــة أحســن مــن أفــراد العينــة الضــابطة، وهــذا التحســن يرجعــه 

  .بق بالوسائط المتعددةليمي المطالطالبان إلى البرنامج التع
  :يوضح ذلك األتيوالشكل البياني 

  

المقاييس 

  اإلحصائية

  

  اإلختبار

  العينة

  الضابطة

  10=ن

  العينة

  التجريبية

  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  قيمة 

  )ت(

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )2-ن2(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  ئيةاإلحصا

  10=ن

1س

  

1ع

  

2س

  
  2ع

  دال  0.05  18   1.73  2.33 2.31  14.6 2.74 11.8  م 10التنطيط 
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التنطـيط البعديـة لمهـارة  االختبـاراتيوضح مقارنة بـين نتـائج )  12( الشكل البياني رقم

  بين عينتي البحثم  10

  :اإلستنتاج

الوسـائط المتعـددة  باستخدامة التي طبق عليها البرنامج يالعينة التجريب أفرادإن  
مقارنـة بـأفراد العينـة  م 10التنطـيط لمسـافة مهـارة تحسنا واضحا فـي  قد تحسنوا

قاسـمي وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  ستخدمت الطريقة التقليديةا الضابطة التي
الذي أشار إلى أن  استخدام أساليب مختلفـة مـن التغذيـة الراجعـة  2010بشير 

  . بعض المهارات في السباحة الحرة أثرت إيجابا على تعلم
  :التهديف من المناطقعرض وتحليل نتائج إختبار  - 3- 3- 2

التهديف من يوضح مقارنة بين نتائج اإلختبار البعدي لمهارة  ) :18(جدول رقم

  ).الضابطة والتجريبية(بين عينتي البحث  المناطق

  المقاييس اإلحصائية

  

  اإلختبار

  العينة

  الضابطة

  10=ن

  العينة

  لتجريبيةا

  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  مة قي

  )ت(

  الجدولية

درجة 

  الحرية

  )2-ن2(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

  10=ن

1س

  

1ع

  

2س

  
  2ع

  دال  0.05  18   1.73  2.98 0.81  6.00 1.26 04.5  التهديف من المناطق
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عـــدي المحســـوبة بـــين اإلختبـــار الب "T"الجـــدول يتضـــح أن قيمـــة  مـــن خـــالل  
قيمــة  بلغــتقــد  التهــديف مــن المنــاطق مهــارة فــي  للعينــة التجريبيــة والضــابطة 

هــذا مــا ) 1.73( الجدوليــة المقــدرة بـــ  "T"قيمــة  وهــي اكبــر مــن) 2.98( قــدرها 
 لصـــالح المتوســـط العينتـــينيشـــير إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين 

   .الحسابي األكبر
وبــالنظر إلــى قيمــة المتوســط الحســابي للعينتــين يتبــين لنــا أن المتوســط الحســابي 

وهــو أكبــر مــن المتوســط الحســابي للعينــة ) 06.00(للعينــة التجريبيــة قــد قــدر بـــ 
أي أن هنـاك فـروق بـين متوسـطات العينتـين فـي ) 04.5(الضابطة الذي قدر بــ

من المناطق  ما يعنـي أن مسـتوى أفـراد العينـة اإلختبار البعدي لمهارة التهديف 
التجريبيـــة أحســـن مـــن أفـــراد العينـــة الضـــابطة، وهـــذا التحســـن يرجعـــه الطالبــــان 

  .  الباحثان إلى البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط المتعددة
 :يوضح ذلك األتيوالشكل البياني 

  

  

التهديف البعدية لمهارة  اراتاالختبيوضح مقارنة بين نتائج  :) 13( الشكل البياني رقم

  بين عينتي البحث من المناطق

الوسائط  باستخدامة التي طبق عليها البرنامج يالعينة التجريب أفرادإن  :االستنتاج
مقارنة بأفراد التهديف من المناطق واضحا في مهارة المتعددة قد تحسنوا تحسنا 
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راجع إلى إستخدام   وهو  ستخدمت الطريقة التقليديةا الضابطة التيالعينة 
الوسائط المتعددة التي  أحدثت نوعا من التفاعلية بين المتعلم والبرمجية 

  )2009طه حسين  (التعليمية

   :التنطيط السريععرض وتحليل نتائج إختبار  - 4- 3- 2

 التنطيط السريعمقارنة بين نتائج اإلختبار البعدي لمهارة يوضح ) : 19( جدول رقم

  ).الضابطة والتجريبية(بين عينتي البحث 

عــدي للعينــة المحســوبة بــين اإلختبــار الب "T"مــن خــالل الجــدول يتضــح أن قيمــة 
) 3.07( قيمـة قـدرها  بلغـتقـد   التنطـيط السـريعمهـارة في  التجريبية والضابطة 

هــذا مــا يشــير إلــى وجــود ) 1.73( لجدوليــة المقــدرة بـــ ا "T"قيمــة  وهــي اكبــر مــن
   .لصالح المتوسط الحسابي األكبر العينتينفروق ذات داللة إحصائية بين 

وبــالنظر إلــى قيمــة المتوســط الحســابي للعينتــين يتبــين لنــا أن المتوســط الحســابي 
وهــو أكبـــر مــن المتوســـط الحســابي للعينـــة ) 93.1(للعينــة التجريبيــة قـــد قــدر بــــ 

ـــة بـــين متوســـطات ) 82.9(لضـــابطة الـــذي قـــدر بــــا ـــاك فـــروق جوهري أي أن هن
مـا يعنـي أن مسـتوى أفـراد   التنطيط السريعالعينتين في اإلختبار البعدي لمهارة 

العينة التجريبية أحسن من أفراد العينة الضابطة، وهذا التحسن يرجعه الطالبان 
  .  لمتعددةالباحثان إلى البرنامج التعليمي المطبق بالوسائط ا

  :يوضح ذلك األتيوالشكل البياني 
  

   

  

  

المقاييس 

  اإلحصائية

  

  اإلختبار

  العينة

  الضابطة

  10=ن

  العينة

  التجريبية

  )ت(قيمة 

  المحسوبة

  قيمة 

  )ت(

  لجدوليةا

درجة 

  الحرية

  )2-ن2(

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  اإلحصائية

  10=ن

1س

  

1ع

  

2س

  
  2ع

  دال  0.05  18   1.73  3.07 8.08  93.1 5.87 82.9  التنطيط السريع
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التنطــيط البعديــة لمهــارة  االختبــاراتيوضــح مقارنــة بــين نتــائج ) 14(الشــكل البيــاني رقــم

  بين عينتي البحث السريع

  :اإلستنتاج

الوسـائط المتعـددة  باستخدامة التي طبق عليها البرنامج يالعينة التجريب أفرادإن  
مقارنــــة بــــأفراد العينــــة التنطــــيط الســــريع واضــــحا فــــي مهــــارة قــــد تحســــنوا تحســــنا 

حيــث كــان للوســائط المتعــددة دورا ، ســتخدمت الطريقــة التقليديــةا الضــابطة التــي
 2003وٕاشــباع رغبــاتهم، وهــذا مــا أشــار إليــه مكــي  لفــي إســتثارة إهتمــام األطفــا

أن المــــتعلم يأخــــذ مــــن خــــالل اســــتخدام تكنولوجيــــا التعلــــيم فــــي التــــدريس بعــــض 
  .لخبرات التي تثير اهتمامه وتحقق أهدافها

التــــي أشــــارت إلــــى أن   )1994(آمــــال حمــــاد  كمــــا تتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة
 متوســط عالمـــات الطلبـــة الـــذين تعلمـــوا بواســـطة الحاســـوب زاد بداللـــة إحصـــائية

  .عن متوسط عالمات الطلبة الذين تعلموا بواسطة الطريقة الصفية العادية
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  المتغير المستقل في المتغير التابعتأثير  حساب حجم - 4- 2

  المتغير المستقل في المتغير التابعيوضح حجم تأثير ) : 20(جدول رقم

المقاييس 

  اإلحصائية

  

  اإلختبارات

  درجة الحرية
  )1- ن(

  
  ت

  

  2ت

  
2

µ 

 
  حجم التأثير

التمرير داخل 
 المربع

  
09  

  كبير  93.07%  211  11

 كبير  %98.10  466.56  21.60 م 10التنطيط 

التهديف من 
 المناطق

 كبير  91.35%  95.06  9.75

 كبير  %96.05  219.04  14.80 التنطيط السريع 

  

المتغيــــر المســــتقل         الــــذي يبــــين حجــــم تــــأثير ) 20(نالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم
المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة ( فــــي المتغيــــر التــــابع) البرنــــامج التعليمــــي المقتــــرح( 

) % 98.10(كـأدنى نسـبة و) % 91.35(أن نسب التأثير انحصرت بـين ) السلة
   .)%15(كأقصى نسبة وهي كلها أكبر من 

للحكـــم علـــى قـــوة تـــأثير المتغيـــر المســـتقل فـــي المتغيـــر  كـــوهينإســـتخدمنا محكـــات 
% 15 مــن(أن التــأثير الــذي يفســر) Cohen  ،1977(كــوهين  ىحيــث يــر ، التــابع
مـــن التبـــاين الكلـــي ألي متغيـــر مســـتقل علـــى المتغيـــرات التابعـــة يعـــد تـــأثيرًا ) فـــأكثر
فعليــــه يوجــــد تــــأثير كبيــــر  ،)443-438، ص1991أبوحطــــب وصــــادق،( كبيــــرًا 

   . للوسائط المتعددة المطبقة في البرنامج التعليمي المقترح
لتعلــيم تلعــب أن  تكنولوجيــا ا) 2003(وهــذا مــا أشــار إليــه ســمير عبــد الباســط مكــي

دورا جوهريــا فــي إثــراء التعلــيم وتحســين نوعيتــه مــن خــالل أبعــاد ومــؤثرات خاصــة 
دويــــــدي  وقالــــــة بلقاســــــم  وبــــــرامج متميــــــزة، كمــــــا تتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع دراســــــة

أن الوســــائل التعليميــــة لهــــا تــــأثير علــــى تعلــــم بعــــض التــــي تشــــير  )2011(أمينــــة
وأشارت إليه  ،)سنة 12-9(العمرية  ة الطائرة بالمرحلةكر الالمهارات األساسية في 
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كل من ليلى حامـد فـي دراسـتها أنـه حـدث تـأثير ايجـابي علـى المجموعـة التجريبيـة 
فــي دراســته أن للوســائل التعليميــة تــأثيرا  Gerestبعــد إدخــال الوســائل البصــرية، و

  .ايجابيا على مستوى تعلم األداء الحركي

  :االستنتاجات-2-5

ن خالل عرض وتحليل النتـائج التـي تمـت معالجتهـا على ضوء أهداف الدراسة وم
 :إحصائيا تم التوصل إلى ما يلي

لهــا  )الرســوماتو  ،الصــورة ،الفيــديو(إن اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي دراســتنا 1-
األثــر اإليجــابي علــى تعلــم المهــارات األساســية فــي كــرة الســلة لــدى األطفــال ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية

ة إحصـائية فـي القياسـات البعديـة للمهـارات األساسـية فـي توجد فروق ذات داللـ2-
 .كرة السلة لعينتي البحث التجريبية والضابطة لصالح العينة التجريبية

إن الوحدات التعليمية المقترحة كان لها تأثيرا كبيرا على تعلم بعـض المهـارات 3 -
 .)سنة12-10(األساسية في كرة السلة لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية

نتيجـة  الضابطةارات األساسية في كرة السلة لدى العينة هتحسن في نتائج الم 4-
 .)الشرح والنموذج(المطبق  التقليديالبرنامج 

تفــوق العينــة التجريبيــة علــى العينــة الضــابطة فــي االختبــارات البعديــة للمهــارات 5-
 .األساسية في كرة السلة

 :مناقشة الفرضيات-2-6

والتــي تــنص علــى أن هنــاك فــروق ذات : الثانويــة األولــى مناقشــة الفرضــية-2-6-1
البعـــدي للعينـــة التجريبيـــة فـــي تعلـــم بعـــض ة إحصـــائية بـــين اإلختبـــار القبلـــي و داللـــ

 .المهارات األساسية في كرة السلة ولصالح اإلختبار البعدي
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الــــذي يظهــــر االختبــــارات القبليــــة والبعديــــة للعينــــة ) 10(رقــــمومــــن خــــالل الجــــدول 
نه توجد فروق معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين االختبـار القبلـي أ ضحيتالتجريبية 

والبعدي ألفراد العينة التجريبية في المهارات األساسية لكرة السلة لصـالح االختبـار 
البعـــدي الـــذي كانـــت متوســـطات حســـاب االختبـــارات فيـــه أكبـــر منهـــا فـــي االختبـــار 

يبيـــة قـــد تقـــدموا وتحســـنوا تحســـنا القبلـــي، وعليـــه يمكننـــا القـــول أن أفـــراد العينـــة التجر 
واضـحا فـي المهـارات األساسـية فـي كـرة السـلة، هـذا مـا أرجعـه الطالبـان إلـى تـأثير 
المتغيـــــر المســـــتقل المتمثـــــل فـــــي البرنـــــامج التعليمـــــي المقتـــــرح باســـــتخدام الوســـــائط 
المتعــددة الــذي كــان لــه دور إيجــابي وفعــال فــي تعلــيم المهــارات األساســية فــي كــرة 

ـــر  ـــابع، كمـــا أشـــار طـــه حســـينالســـلة المعب ـــر الت أن الوســـائط ) 2009(ة عـــن المتغي
المتعـــددة لهـــا دور كبيـــر فـــي تطـــوير التعلـــيم وذلـــك ألنهـــا تعـــد طريقـــة جديـــدة فــــي 
توصــيل األفكــار وعليــه يمكــن القــول أن الفرضــية الثانويــة األولــى التــي تــنص علــى 

عينـة التجريبيـة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبار القبلـي والبعـدي لل
فــي تعلــم بعــض المهــارات األساســية فــي كــرة الســلة ولصــالح اإلختبــار البعــدي قــد 

 .تحققت

 :مناقشة الفرضية الثانية-2-6-2

و التــي تــنص علــى أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي االختبــارات البعديــة 
 .للعينتين الضابطة والتجريبية لصالح العينة التجريبية

ة اإلحصــائية لمجمــوع النتــائج المتحصــل عليهــا فــي االختبــارات علــى إثــر المعالجــ
ســــتيودنت ) ت(البعديــــة لعينتــــي البحــــث الضــــابطة و التجريبيــــة باســــتخدام اختبــــار 

الـــذي يظهـــر ويوضـــح الفـــروق اإلحصـــائية بـــين )15(الموضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم 
ة األمـر الـذي يـدل علـى وجـود فـروق معنويـ ،عينتي البحث فـي االختبـارات البعديـة

والتجريبيـــــة فـــــي المهـــــارات  واضـــــحة ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين العينـــــة الضـــــابطة
العينتــــين  األساســــية فــــي كــــرة الســــلة لصــــالح العينــــة التجريبيــــة، أي أن الفــــرق بــــين

الضــــابطة والتجريبيــــة ال يرجــــع إلــــى الصــــدفة بــــل إلــــى عامــــل محــــدد هــــو المتغيــــر 
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ام الوســائط المتعــددة، كمــا المســتقل المتمثــل فــي البرنــامج التعليمــي المقتــرح باســتخد
فــــي دراســــته أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة ) 1996(أشــــار إليــــه كمــــال ابــــن ســــاعد

المجموعـة باسـتخدام أشـرطة الفيـديو و إحصائية بين المجموعة التجريبية التي تتعلم 
الضابطة التي تتعلم باألسلوب المباشر لصالح المجموعة التجريبيـة و أشـار أيضـا 

أن اســـتخدام الحــــواس ) 1992(يصــــل ياســـين الشــــاطئمحمـــود عــــوض بســـيوني وف
عليـه يمكننــا القــول مــن اســتخدام حاسـة البصــر بمفردهــا و مجمعـة فــي الــتعلم أفضـل 

أن الفرضــــية الثانويــــة الثانيــــة التــــي تــــنص علــــى وجــــود فــــروق معنويــــة ذات داللــــة 
إحصائية بين العينتين التجريبية والضابطة فـي اإلختبـارت البعديـة فـي تعلـم بعـض 

 .ارات األساسية في كرة السلة لصالح العينة التجريبية قد تحققتالمه

 :مناقشة الفرضية الرئيسية-2-6-3

لـــه تـــأثير و التـــي تـــنص علـــى أن البرنـــامج التعليمـــي باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة 
فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات األساســـية فـــي كـــرة الســـلة لـــدى األطفــــال ذوي  إيجـــابي

 )سنة12-10(اإلعاقة الفكرية

الــذي يوضــح االختبــارات ) 10(د المعالجــة اإلحصــائية ومــن خــالل الجــدول رقــم بعــ
و البعديــة للعينــة التجريبيــة وفــروق المتوســطات الحســابية التــي هــي لصــالح  القبليــة

االختبار البعدي للعينة التجريبية األمر الذي أكدته الفرضية الثانويـة األولـى، ومـن 
اتضـح أن هنـاك فـروق ذات ) 15(رقـم خـالل النتـائج المتحصـل عليهـا مـن الجـدول

داللة إحصائية في االختبارات البعدية للعينتين الضابطة والتجريبيـة لصـالح العينـة 
التجريبية والذي أكدته الفرضية الثانوية الثانية ومن خالل نسب التأثير المبينـة فـي 

 امجللبرنـ اكبيـر  انجد أن هناك تـأثير %) 15(وهي كلها أكبر من ) 20(الجدول رقم 
 .المقترحالتعليمي 

  وبعــــد تحقــــق الفرضــــيات الثانويــــة وأكــــدت ذلــــك مجموعــــة مــــن الدراســــات المشــــابهة
يؤدي بنا إلى القول بأن الفرضية الرئيسية والتـي تـنص علـى أن البرنـامج التعليمـي 
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المقتـــرح باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة لـــه تـــأثير إيجـــابي فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات 
قــــد ) ســــنة12-10(لــــدى األطفـــال ذوي اإلعاقــــة الفكريــــة األساســـية فــــي كــــرة الســــلة

 .تحققت

 :الخاتمة العامة-2-7

كانـــت الرياضـــة ومازالـــت الحـــل لكثيـــر مـــن المشـــكالت التـــي واجهـــت اإلنســـان فـــي 
 حياتــه علــى مــر الزمــان، خاصــة فــي العصــر الحــالي عصــر المشــاكل االجتماعيــة 

هــذه المشــاكل بهـــا . ســميةواالنحرافــات القواميــة والتشــوهات الج واألمــراض النفســية
يعيش المعاقون على اختالف إعاقتهم و كأنها جزء مـن حيـاتهم، األمـر ذاتـه الـذي 
ينطبــق علــى ذوي اإلعاقــة الفكريــة هــذا الفــرد الــذي عزلتــه إعاقتــه عــن المجتمــع ، 
ومنعتــه مــن االســتفادة مــن قدراتــه وٕامكاناتــه بالشــكل الصــحيح، و ذلــك ألن اإلعاقــة 

وعقليـــا وبـــدنيا وحتـــى   مباشـــر علـــى مختلـــف الجوانـــب اجتماعيـــاالفكريـــة لهـــا تـــأثير 
اآلخـرين السـتثمار  تربويا وتعليميا، ما جعله في حاجة ماسـة إلـى مسـاعدة و عـون

قدراتـــه واالســـتفادة منهـــا وٕاعطائـــه فرصـــة إلبرازهـــا وتطويرهـــا األمـــر الـــذي تســـتطيع 
إلبــــراز  الممارســــة الرياضــــية القيــــام بــــه علــــى أفضــــل نحــــو، إذ تعــــد مجــــاال خصــــبا

 .اإلمكانات والقدرات وتعمل على تطويرها واالرتقاء بصاحبها

ولكن من خالل إطالع الطالبان على بعض البحـوث والدراسـات التـي تناولـت هـذه 
و الزيــارات الميدانيــة للمراكــز الطبيــة البيداغوجيــة للمعــاقين ذهنيــا كــان عكــس  الفئــة

بيـرة للممارسـة الرياضـية ، و تبين بوضوح عـدم إعطـائهم قيمـة ك ما يجب أن يكون
حيث اعتبـرت الحصـص الرياضـية مجـرد وقـت للعـب والتـرويح لـيس إال، وٕان كـان 
جــزء ممــا تحتويــه الرياضــة إال أنهــا أكبــر مــن ذلــك بكثيــر فــي حقيقتهــا، إضــافة إلــى 
ذلــك فقــد الحــظ الطالبــان عــدم وجــود رغبــة جــادة فــي تعلــيمهم المهــارات الرياضــية 

ديـــة فـــي درس األنشـــطة الرياضـــية، بـــدل التقنيـــات الحديثـــة واعتمـــاد األســـاليب التقلي
التـــي أصـــبحت تســـتخدم حاليـــا فـــي العمليـــة التعليميـــة، مـــا جعلهمـــا يتســـاءالن عـــن 
حقيقـــة الواقـــع المعـــاش، وهـــل تكمـــن المشـــكلة فـــي عـــدم قـــدرتهم علـــى الـــتعلم أم فـــي 
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فكــرة غيــاب البــرامج التعليميــة الخاصــة بهــؤالء األفــراد األمــر الــذي أدى إلــى بــروز 
البحــث لــدى الطالبــان والمتمثلــة فــي وضــع هــذه الفئــة فــي دائــرة البحــث مــن خــالل 

البرنامج التعليمي لتعلم بعض المهارات األساسـية فـي  إدخال الوسائط المتعددة في
كـــرة الســـلة للوصـــول إلـــى حقيقـــة ثابتـــة تتعلـــق بقابليـــة ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة للـــتعلم 

لوسـائط المتعـددة ومـدى فاعليتهـا فـي ذلـك واكتساب هـذه المهـارات فـي ظـل وجـود ا
 .ومدى تجاوبهم معها

و عليــه قــام الطالبــان بتحديــد عينــة بحثهمــا إحــداهما تجريبيــة طبــق عليهــا البرنــامج 
ضــابطة تــدرس بالطريقــة التقليديــة التعليمــي باســتخدام الوســائط المتعــددة واألخــرى 

العمــل بقيــام الطالبــان ذلــك للمقارنــة والحكــم علــى فاعليــة هــذه الوســائل، وقــد بــدأ و 
بقيـــاس قبلـــي للتأكـــد مـــن تكـــافؤ أفـــراد العينتـــين الضـــابطة و التجريبيـــة فـــي مســـتوى 
المهارات األساسـية فـي كـرة السـلة قيـد البحـث وبعـد التأكـد مـن ذلـك ، قامـا بتطبيـق 
البرنامج التعليمي المقترح على العينة التجريبية من خالل تنفيـذ الوحـدات التعليميـة 

      بواقـــع حصـــتين فـــي األســـبوع مـــدة كـــل حصـــة ســـاعة واحـــدة ) ليميـــةوحـــدة تع 16(
فـــي حـــين أن العينـــة الضـــابطة تـــدرس بالطريقـــة التقليديـــة بـــنفس عـــدد ) دقيقـــة 60(

 .الوحدات واألهداف التعليمية

للعينتــين ) قيــاس بعــدي(وفــي األخيــر أعيــد قيــاس المســتوى المهــاري فــي كــرة الســلة
لـــة و ســـيئة مـــن حيـــث اإليحـــاء، كونهـــا كانـــت فكانـــت النتـــائج جيـــدة مـــن حيـــث الدال

توحي إلى عدم إعطاء هذه الفئة حقها مـن الرعايـة و االهتمـام و ضـياع حقهـا فـي 
تعلــيم المهـــارات الرياضـــية و ممارســـة األنشـــطة البدنيــة، حيـــث تبـــين بعـــد المعالجـــة 
اإلحصـائية أن أفـراد العينــة التجريبيـة تغيــر وتقـدم مسـتواهم فــي المهـارات األساســية 
فــي كــرة الســلة كثيــرا و إلــى األحســن، وهــذا التحســن الواضــح الــذي لــم يكــن نتيجــة 

مـا جعلنـا  الصدفة أو ألسباب خارجية، إنما كان نتيجة استخدام الوسائط المتعددة،
ودور فعــال  نخلــص إلــى القــول أنــه مــن جهــة كــان للوســائط المتعــددة تــأثير إيجــابي
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ساسية في كرة السلة، ومـن جهـة أخـرى في تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية المهارات األ
 .تبين أن لهذه الفئة القابلية للتعلم واكتساب مختلف المهارات

 :التوصيات -2-8

علـــى ضـــوء دراســـتنا ومـــن خـــالل النتـــائج المحصـــل عليهـــا ارتأينـــا أن نقتـــرح بعـــض 
 :التوصيات المتمثلة فيما يلي

ألساسـية فـي كـرة السـلة اعتمـاد الوحـدات التعليميـة المقترحـة فـي تعلـم المهـارات ا -
باســتخدام الوســائط المتعــددة وتــوفير هــذه األخيــرة خــالل تطبيــق مختلــف األنشــطة 

 .البدنية والرياضية

االهتمـــــام باألطفـــــال ذوي اإلعاقـــــة الفكريـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل تـــــوفير األنشـــــطة  -
 .المتنوعة في البرامج التعليمية المعتمدة على الوسائط المتعددة

  جيـا الحديثـة، وتحقيـق أقصـى فائـدة منهـا بمـا يتناسـب مـع واقـعاسـتخدام التكنولو  -
 .و خصائص هذه الفئة بتوفير الوسائل والتجهيزات الالزمة لذلك

 .توظيف إمكانيات الوسائط المتعددة واالستفادة منها في إثراء المواقف التعليمية-

يـــــة التنويـــــع فـــــي اســـــتخدام الوســـــائط التعليميـــــة لمـــــا لهـــــا مـــــن دور هـــــام فـــــي العمل-
 .التعليمية

ــــرامج  - ــــد إعــــداد الب ــــة لهــــذه الفئــــة عن ــــة العمري ضــــرورة مراعــــاة خصــــائص المرحل
 ).نوعية الصور والفيديو، ومحتوى البرنامج( التعليمية باستخدام الوسائط المتعددة

االهتمــــام بمختلــــف األنشــــطة الرياضــــية وخاصــــة كــــرة الســــلة لفئــــة ذوي اإلعاقــــة  -
 .الفكرية بالمراكز الخاصة بهم

ــــى _  ضــــرورة إجــــراء المزيــــد مــــن الدراســــات و البحــــوث فــــي نفــــس التخصــــص عل
  .وفئات عمرية أخرى.......) كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة( نشاطات أخرى 
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مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي  .)1991(.فؤاد أبو حطب وآمال صادق -31

 مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة.في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية

تكنولوجيــــا الــــتعلم فــــي عصــــر المعلومــــات ). 2004. (كمــــال عبــــد الحميــــد زيتــــون -32
  .عالم الكتب: القاهرة).2ط(واإلتصال

: الريــاض). 1ط( الرعايــة التربويــة للمعــوقين عقليــا). 1984.(لطفــي بركــات أحمــد -33
 . دار المريخ للنشر

ــــى يوســــف -34 ــــة الرياضــــية). 1992.(ليل ــــاهرة. ســــيكولوجية اللعــــب والتربي ــــة : الق مكتب
  .األنجلو
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دار الصـفاء للنشـر والتوزيــع : عمـان.اإلعاقـة العقليــة).2000.( ماجـدة السـيد عبيـد -35
تعلــــيم األنشــــطة والمهــــارات لــــدى األطفــــال ).1999.(محمــــد إبــــراهيم عبــــد الحميــــد -36

  .دار الفكر العربي: القاهرة).1ط.(المتخلفين عقليا

البحـــث العلمـــي فـــي المجـــال ). 1987(.أســـامة كامـــل راتـــب.محمـــد حســـن عـــالوي  -37
  دار الفكر العربي : القاهرة.الرياضي

  .دار المعارف:القاهرة.9ط.علم التدريب الرياضي).1984.(محمد حسن عالوي -38

  .دار المعارف : القاهرة  .علم النفس الرياضي ).1994.(محمد حسن عالوي -39

التربيــــــــة البدنيــــــــة القيــــــــاس والتقــــــــويم فــــــــي ).1995.(محمــــــــد صــــــــبحي حســــــــنين - 40
  .دار الفكر العربي:مصر. 2ط.والرياضية

  .دار الفكر: القاهرة. إدارة الصف المدرسي). 1985.(محمد عبد الرزاق -41

ـــــــــد الغنـــــــــــــــي عثمـــــــــــــــان -42 ــــــ ـــتعلم الحركـــــــــــــــي والتـــــــــــــــدريب ).1993.(محمـــــــــــــــد عب الــــــــــــ
  . دار العلم للنشر والتوزيع:الكويت ).3ط.(الرياضي

ديــــــوان . دراســــــة ســــــيكولوجية الطفــــــل الجزائــــــر). 1975.(محمــــــد مصــــــطفى زيــــــدان-43
  . المطبوعات الجزائرية

ــــــــي -44 ــــــــاهم ). 1992.(محمــــــــود بــــــــن حمــــــــود ســــــــليمان الطريق ــــــــون هــــــــل أوفين المعوق
  السعودية.حقوقهم

نظريـات وطـرق التربيـة ).1992.(محمود عوض بسيوني، فيصل ياسين الشـاطئ  -45
  .البدنية والرياضية

: األردن). 1ط. (النمــــو البــــدني والــــتعلم الحركــــي). 2002.(ان عبــــد المجيــــدمــــرو  -46
  .الدار العلمية الدولية للنشر

تكنولوجيــا التعلــيم وأســاليبها فــي التربيــة  ).1999.(مصـطفى عبـد السـميع محمـد -47
  .مركز الكتاب  :القاهرة الرياضــية 
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المختار : القاهرة). 1ط.(الرياضي التربويالتدريب ).2002.(مفتي إبراهيم حمادة -48
  .للنشر والتوزيع

ديــــوان : الجزائــــر.اإلحصــــاء والقيــــاس النفســــي التربــــوي).1993(مقــــدم عبــــد الحفــــيظ-49
  .المطبوعات الجامعية

دار المســــــيرة للنشــــــر ).1ط(أساســــــيات البحــــــث العلمــــــي).2009.(منــــــذر الضــــــامن -50
  .والتوزيع

التربيـــة الرياضـــية والتـــرويح ) .1998.(فرحـــاتحلمـــي محمـــد إبـــراهيم، ليلـــى الســـيد  -51
  .دار الفكر العربي: القاهرة.1ط.للمعاقين

دار الضــياء : النجــف.1ط. أساســيات فـي الــتعلم الحركــي).2008.(ناهـدة عبــد زيــد -52
  .للطباعة والتصاميم

: مصـــر).1ط(التصـــميم التعليمـــي الوســـائط المتعـــددة).2001.(نبيـــل جـــادي عزمـــي -53
  .التوزيعدار الهدى للنشر و 

مطبعــة وزارة : بغـداد. نظريـات الــتعلم والتطـور الحركــي). 2000. (وجيـه محجــوب -54
  .التربية

 .تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضـية ).2001.(وفيقة مصطفي سالم -55
  منشاة المعارف :  االسكندرية.1ج

األمانة :مصر.مدخل إلى رعاية المتخلفين عقليا).1996.(يوسف فريد القريوتي -56

  . العامة لجامعة الدول العربية
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فاعلية استخدام الحاسوب في اكتساب مفاهيم رياضية  .)1994(. أمال حماد -01

. رسالة ماجستير غير منشورة. أساسية لدى الطلبة المعوقين عقليًا إعاقة بسيطة

  .الجامعة األردنية

المهني مناهج التعليم التقني و ). 1997.(العربية للتدريب والثقافة والعلوم المنظمة -02
  .تونس. في الوطن العربي وسبل تطويرها

أثــــر برنــــامج رياضــــي مقتــــرح باســــتعمال  .)2013(.بلقاســــم ســــفيان، عمــــارة جميلــــة -03

ــــم بعــــــض المهــــــارات األساســــــية فــــــي كــــــرة اليــــــد لــــــدى المعــــــاق ســــــمعيا         الفيــــــديو فــــــي تعلــ

  جامعة مستغانم.مذكرة ماستر. سنة)10-13(

تــأثير برنــامج تعليمــي مقتــرح علــى ). 2012.(بــودبزة مصــطفى، بــن أحمــد حكــيم  -04

ــــة  تعلــــم بعــــض المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة الســــلة لــــدى األطفــــال ذوي اإلعاقــــة الفكري

  جامعة مستغانم .مذكرة ماستر. البسيطة

تـأثير مـنهج تعليمـي فـي تنميـة مهـارات كـرة السـلة ). 2009.(حسن رياض جمعة -05

  والقدرات الحركية وسلوك التكيف االجتماعي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
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فاعلية برنامج متعدد الوسائط في قـراءة وفهـم ). 2004. (أحمد محمود حامدحمد  -06

ـــانوي واتجاهـــاتهم نحـــو مـــادة الجغرافيـــا دراســـة . الخريطـــة لـــدى طـــالب الصـــف األولـــى ث

  .كلية التربية. جامعة حلوان. ماجستير غير منشورة

ـــــرح جمعـــــة -07 ـــــن ف ـــــة المهـــــارات ).2001.(حمـــــودة ب ـــــي تنمي ـــــامج إرشـــــادي ف ـــــر برن أث

الجامعـــة ). رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة.(قاللية لـــدى األطفـــال المتخلفـــين عقليـــااإلســـت

  .كلية التربية.المستنصرية

ـــوتر بالوســـائط المتعـــددة فـــي تحصـــيل ). 2005.(ســـمية ربيـــع -08 ـــامج كمبي ـــة برن فعالي

لـــبعض مفـــاهيم العلـــوم والتربيـــة الصـــحية فـــي ) القـــابلين للـــتعلم(التالميـــذ المعـــاقين عقليـــًا 

  .جامعة عين شمس). 49(ع. مجلة القراءة والمعرفة. العربية السعوديةالمملكة 

اثر إستخدام بعض المعايير الفنية لعناصر ).2003. (سمير عبد الباسط مكي -09
تصميم برامج شاشات الوسائط المتعددة على إكتساب مفاهيم الدراسات اإلجتماعية 

معهد . دراسة ماجستير غير منشورة. سيلتعليم األساان ـــــــــــلتالميذ الحلقة األولى م
.جامعة القاهرة. الدراسات التربوية  

فاعليـــة برنـــامج تـــدخل مبكـــر  ).2010.(عبـــد اهللا بـــن عثمـــان بـــن صـــالح الغامـــدي -10

لــدى  باســتخدام الحاســوب فــي تنميــة بعــض المفــاهيم مــا قبــل األكاديميــة فــي الرياضــيات

  رسالة ماجستير. التكيفياألطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعديل سلوكهم 

إســتراتيجيات وبنــى جديــدة فــي تــدريب المعلــم اثنــاء ). 1990.(علــي حســين حســن -11

الجمعيــــة المصــــرية للمنــــاهج : االســــكندرية).2ط(دراســــة فــــي اإلنمــــاء التربــــوي. الخدمــــة

 .التراكمات والتحديات. إعداد المعلم. المؤتمر العالمي الثاني. وطرق التدريس
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توظيـــــف تكنولوجيـــــا ). 2000.(عـــــوف أحمـــــد حســـــن, المـــــنعم  علـــــي مـــــنعم عبـــــد -12

نـــدوة تطـــوير . الوســـائط المتعـــددة فـــي تعلـــيم العلـــوم الطبيعيـــة بمرحلـــة التعلـــيم األساســـي

سـلطنة . أساليب تدريس العلوم فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي باسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم

  مسقط. عمان

تعليم مهارتي الجمع والطرح للطلبة المعوقين عقليًا  .)2001.فتحية دياب -13

  . الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة. باستخدام الحاسوب

تأثير بعض أساليب التغذية الراجعـة باسـتعمال الفيـديو فـي ).2010.(قاسمي بشير -14

  .ذكور)سنوات 9-6(تعلم بعض مهارات السباحة الحرة عند المبتدئين

ســتخدام الوســائط التعليميــة علــى تعلــم ا أثــر ).2011.(دويــدي أمينــة ،بلقاســم  قالــة -15

مــذكرة  .)ســنة 12 – 09(بعــض المهــارات األساســية فــي الكــرة الطــائرة للمعــاقين ســمعيا 

  جامعة مستغانم .ماستر

دور المعلومــــات المكتســــبة عــــن طريــــق المالحظــــة فــــي الــــتعلم  ).1971.(قيــــراتس -16

  .البكم  –الحركي للصم 

تـــأثير اســـتخدام أشـــرطة ). 1996.(كمـــال بـــن ســـعد بـــن عطيـــة العـــدواني الزهرانـــي -17

ــــذ الصــــف الســــادس  ــــدى تالمي ــــم بعــــض مهــــارات كــــرة القــــدم ل ــــة فــــي تعل ــــديو التعليمي الفي

  رسالة ماجستير.ابتدائي

أثـر إسـتخدام بعـض الوسـائل البصـرية علـى تحسـين ).1986.(ليلى حامـد إبـراهيم -18 

حصــيلة الجــزء التعليمــي والتطبيقــي للكــرة الطــائرة بالمنهــاج المطــور لــدى التالميــذ الصــم 

  رسالة ماجستير.البكم
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فاعليـة برنـامج تعليمـي باسـتخدام أسـلوب ).2005.(محمـد الحسـيني محمـود -19

 أطروحة.تعلم بعض المهارات األساسية في كرة القـدم للمبتـدئينى ـالهيبرميـديا عل

   .اإلسكندريةجامعة . دكتـوراة

فاعلية بعض إستراتيجيات ). 2010.(محمد يوسف محمد محمود وأخرون -20

التدريب اإللكتروني في تنمية المهارات اللغوية وأثر ذلك على مفهوم الذات لدى 

الجزء ).144(ع.مجلة كلية التربية.القابلين للتعلماألطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

   .جامعة األزهر.األول

فاعليـة بـرامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط علـى ). 2001.(منى محمود محمد جـاد -21

  .الرسوم والصور المتحركة في تعلم المهارات الحركية

 نمـــوذج إســـتراتيجية مقترحـــة لتـــدريس وتـــدريب التالميـــذ ).2007.(حهــارون صـــال-22

  .المجلة العربية للتربيـة الخاصـة :الرياض.11العدد.المتخلفين عقليا
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 النشاط البدني المكيف معهد 

متطلبات الحصول على شهادة 

برنامج أثر  " :  تحت عنوان

ذوي لدى  األساسية في كرة السلة

لخبـــرة فـــي مجـــال إختصاصـــهم 

ـــاركة ســـيادتكم بتســـجيل أرائكـــم 

 ـرح للعينـــة المـــراد تجربتـــه عليهـــا 

وف يثــري جابيــة ورأيكــم الــذي ســ

  موكسي عبد اهللا/ كحل عبد القادر 

البرنامج المقترح

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة عبد الحميد بن باديس              

  التربية البدنية والرياضية معهد

  قسم النشاط البدني المكيف

 

............................................................................/:....ور 

                                               

كحل عبد القادر و موكسي عبد اهللا  بقسم الن

اضية بجامعة مستغانم بإجراء بحث ضمن متطل

اإلنجاز، النشاط البدني المكيف والصحة  ت 

ام الوسائط المتعددة على تعلم بعض المهارات األسد

  . )"سنة12-  10( يطة

ذوي الخبـــر بـــآراء االســـتعانة البحـــث العلمـــي مـــن 

هم مـــن علـــم وتجربـــة، لـــذا يأمـــل الباحثـــان مشـــارك

ى مالئمـــة أغـــراض ومحتـــوى البرنـــامج المقتـــرح لل

  ).كرية البسيطة

ســوى أســمى عبــارات الشــكر لمســاهمتكم اإليجابيــ

  .ل إلى ما يهدف إليه

     لتقدير

لكحل :الطالبان

 إستمارة إستطالع رأي الخبراء حول محتوى البرن

             

السيد األستاذ الدكتور 

      تحية طيبة وبعد

لكح/ يقوم الطالبان  

التربية البدنية والرياضي

 تخصصالماستر 

استخدتعليمي مقترح ب

البسيطة اإلعاقة الفكرية

ونظـــرا لمـــا يتطلبـــه الب

بمـــا لـــديهم مــ لالســـتفادة

للتعـــرف علـــى مـــدى م

ذوي اإلعاقة الفكرية ا(

وال يســع الباحثــان ســوى

البحث في الوصول إل

ولكم جزيل الشكر والتقد 

  



  

  : الهدف من البرنامج

ـــم بعـــض  ـــى تعل ـــامج إلـــى معرفـــة مـــدى تـــأثير إســـتخدام الوســـائط المتعـــددة عل يهـــدف هـــذا البرن

   .)سنة12-10( البسيطة ذوي اإلعاقة الفكريةاألطفال المهارات األساسية في كرة السلة لدى 

  رأي الخبير  اإلختيارات  المحتوى  

    اشهر04  أشهر03  شهرين  مدة تطبيق البرنامج

    أسبوع14  أسبوع12  أسابيع 08  عدد األسابيع

    وحدات04  وحدات03  وحدات 02  عدد الوحدات في األسبوع

    دقيقة60  دقيقة45  دقيقة30  زمن الوحدة

    وحدة48  وحدة36  وحدة16   مجموع الوحدات

 

:مقترحات أخرى تذكر  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

 



:اإلستطالعية  القائمة اإلسمية  للمجموعة  

  الوزن  نسبة الذكاء  تاريخ الميالد  اإلسم و اللقب

  )كغ(

  الطول

  )سم(

  124  29  55  23/10/2006  بوزار عبابو رابح 

  130  40  57  00/00/2007  عالل هني

  128  42  63  00/00/2005  ميهوبي حميد

  138  40  60  06/07/2006  بوعزة أيمن

  132  32  64  14/02/2007  لباوي ريان

  140  39  59  03/04/2005  مرزقان أمين
 

  :القائمة اإلسمية للمجموعة التجريبية

 

  

  

  

  

  الوزن  نسبة الذكاء  تاريخ الميالد  اإلسم و اللقب

  )كغ(

  الطول

  )سم(

  125  33  56  22/09/2007  بوريشة يونس

  134  30  64  12/11/2007  رباح زكريا

  137  31  59  03/05/2007  قويدر علي

  131  29  62  29/04/2006  طويل جياللي

  140  33  68  15/03/2007  زبجي مهدي

  138  45  59  09/07/2006  خبوزة الحاج

  143  38  60  25/08/2006  شاوش عبد الرحمان

  139  45  55  13/05/2005  عبدون الشارف عبدالحي

  140  41  65  05/02/2005  حبار مصطفى أمين

  139  43  63  28/01/2005  محامدية يوسف



  القائمة اإلسمية للعينة الضابطة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  الوزن  نسبة الذكاء  تاريخ الميالد  اإلسم و اللقب

  )كغ(

  الطول

  )سم(

  122  34  63  15/09/2006  عباد عبدالرحمان

  132  31  59  26/03/2007  عز الدين رياض

  123  33  65  08/11/2007  عربوز فريد

  131  29  59  27/08/2008  عقبي يحي

  137  37  61  11/04/2006  جندولي عبد العزيز

  136  34  57  17/06/2007  باهي سفيان

  142  49  63  07/08/2006  ناسل أيمن

  144  45  58  22/05/2005  مازوزي عزيز

  140  43  64  18/02/2005  بوترعة ياسر

  138  42  60  08/04/2005  أوفة زين الدين



 الضابطة للعينة البعديةإلختبارات الخام لنتائج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنطيط السريع

)عدد النقاط(  

قالتهديف من المناط  

)عدد النقاط(  

م10التنطيط لمسافة   الرقم  اإلسم واللقب التمرير داخل المربع 

 عدد النقاط

 

)عدد النقاط(  )ثا(الزمن  

 01  عباد عبدالرحمان 13 12.50 10 4 78

 02  رياضعز الدين  12 14.26 08 7 92

 03  فريدعربوز  12 10.16 12 6 87

 04  عقبي يحي 10 12.33 10 5 72

 05  جندولي عبد العزيز 12 9.52 14 3 80

 06  باهي سفيان 10 12.41 10 4 83

 07  ناسل أيمن 14 8.63 16 5 79

 08  مازوزي عزيز 11 8.49 16 4 88

 09  بوترعة ياسر 16 13.02 10 3 85

 10  أوفة زين الدين 13 10.29 12 4 85



 الضابطة إلختبارات القبلية للعينةالخام لنتائج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنطيط السريع

)عدد النقاط(  

قالتهديف من المناط  

)عدد النقاط(  

م10التنطيط لمسافة   الرقم  اإلسم واللقب التمرير داخل المربع 

 عدد النقاط

 

)عدد النقاط(  )ثا(الزمن  

 01  الرحمان عباد عبد 9 15.79 8 3 69

 02  رياضعز الدين  7 17.99 6 3 72

 03  فريدعربوز  11 13.55 10 4 70

 04  عقبي يحي 8 15.82 8 2 59

 05  جندولي عبد العزيز 9 13.42 10 3 62

 06  باهي سفيان 8 15.38 8 2 71

 07  ناسل أيمن 7 15.57 8 3 61

 08  مازوزي عزيز 7 13.33 10 2 74

 09  بوترعة ياسر 10 15.60 8 3 60

 10  أوفة زين الدين 8 15.72 8 3 66



 ختبارات القبلية للعينة التجريبيةالخام لإلنتائج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنطيط السريع

)عدد النقاط(  

قالتهديف من المناط  

)عدد النقاط(  

م10التنطيط لمسافة   الرقم  اإلسم واللقب التمرير داخل المربع 

النقاطعدد   

 

)ثا(الزمن  )عدد النقاط(   

 01  بوريشة يونس 8 17.41 6 3 77

 02  رباح زكريا 7 13.82 10 4 72

 03  قويدر علي 10 17.95 6 3 60

 04  طويل جياللي 9 15.49 8 4 61

 05  زبجي مهدي 7 13.68 10 4 73

 06  خبوزة الحاج 10 15.98 8 2 54

 07  شاوش عبد الرحمان 8 13.63 10 5 71

 08  عبدون الشارف عبدالحي 7 19.22 4 2 58

 09  حبار مصطفى أمين 11 13.46 10 4 62

 10  محامدية يوسف 9 15.38 8 3 68



  للعينة التجريبية البعديةإلختبارات ل الخام نتائجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنطيط السريع

)عدد النقاط(  

قالتهديف من المناط  

)عدد النقاط(  

م10التنطيط لمسافة  داخل المربع التمرير   الرقم  اإلسم واللقب 

 عدد النقاط

 

)ثا(الزمن )عدد النقاط(   

 01  بوريشة يونس 13 10.16 12 6 101

 02  رباح زكريا 15 8.36 16 7 99

 03  قويدر علي 16 9.31 14 6 91

 04  طويل جياللي 17 9.53 14 5 85

 05  زبجي مهدي 16 8.47 16 6 97

 06  الحاج خبوزة 16 8.19 16 5 93

 07  شاوش عبد الرحمان 14 7.98 18 7 107

 08  عبدون الشارف عبدالحي 13 12.11 10 5 80

 09  حبار مصطفى أمين 14 8.34 16 6 87

 10  محامدية يوسف 18 9.66 14 7 91


