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 ( 16جدول ) 
 البعدية ( على –) القبلية  داللة الفروق بين القياسات

 (20اختبار المستوى الرقمي قيد البحث للمجموعة التجريبية )ن=

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 البعدية القبلية
متوسط 
 الفرق

انحراف 
 الفرق

المتوسط  قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 2.941 1.184 0.779 0.889 14.104 1.337 14.883 ث متر عدو100

 2.042( =0.05الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة 

( ان قيمدة ت المحسدو ة جدادت دالدة ايادا يا  16يتضح من جددول ) 
القياسدددات القبليدددة والبعديدددة علدددى اختبدددار ( بدددين 0.05عندددد  مسدددتوي داللدددة )

 يد البحث ولاالح القياسات البعدية.المستوى الرقمي ق

 ( 17جدول ) 
 البعدية ( –) القبلية  نسب التغير بين متوسطي القياسات

 (20على اختبار المستوى الرقمي قيد البحث لدي المجموعة التجريبية )ن= 

 االختبارات
وحدة 

 القياس

متوسطي 

 القياسات القبلية

متوسطي 

 القياسات البعدية
 نسب التغير

 5.23 14.104 14.883 ث عدومتر 100

نسب التغير بين متوسطي القيدا  القبلدي ( ان  17يتضح من جدول ) 
 %.   5.5والبعدي قد بلغت 

 
 (4شكل)

13

14

15

 متوسطي القياسات القبلية م عدو100
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( وجددددود  ددددروق دالددددة  ياددددا يا  بددددين 16(، )14يتضددددح مددددن جدددددول )
متوسدددطى القياسدددين القبلدددى والبعددددى للمجموعدددة التجريبيدددة   سدددت دا  ا لعدددا  

ار المهدداري، وتختبددار المسددتوى الرقمددي عنددد مسددتوى داللددة التمهيديددة  ددى ا ختبدد
( ولادددالح القيدددا  البعددددى. ييدددث ان قيمدددة  ت  المحسدددو ة  دددى جددددول 0,05)
( وهددى نسددبة عاليددة جدددا   النسددبة لقيمددة  ت  الجدوليددة 11,840( بلغددت )14)
 (.0,05( عند مستوى )2,042)

كانددت و ( 2,941( بلغددت )16وكددكلق قيمددة  ت  المحسددو ة  ددى جدددول )
 (.0,05( عند مستوى )2,042) ت  الجدولية  قيمة قيمتها اكبر من

ويعدد و البددايذين الددق التددجاير ا يجددابى لنتددا ل المجموعددة التجريبيددة  لددى 
 عاليددة  سددت دا  ا لعددا  التمهيديددة التددي  سددت دمها البددايذين  ددى  حسددين ا داد 

اعد علدى   عدو ييدث وعدا المهدارات  دى  دورا العدا   دغيرا  سد100لسباق 
 نجاح  علمها.

 طبيعتها  لى المدرح والسدرور  ي ؤدا مهيدية ممارسة ا لعا  ا ييث ان
والسددعادا و حقيددذ الددكات وانهددا  متددات  عامددل الت ددويذ وا اددارا ممددا يجعددل الفددرد 

 .ُيقبل عليها   رادا ويرية كاملة

 و تفددذ نتددا ل هددكا البحددث مددا نتددا ل  عددا الدراسددات السددا قة ل ددل مددن
(، 11 ()2015(،  مضداوي محمدد  هيدد )6 ()2017تق ايمدد يوسد) ) عبدالرا

 Nicholas (2016() 14.)(، نيكوال  12 ()2013 نادر  سماعيل يالوا )

 وجد  دروق دالدة الذاني والكي ينص على انه: تحقذ الفرض يو كلق قد 
 سدت دا   ياا يا بين متوسطي القياسين القبلدي والبعددي للمجموعدة التجريبيدة  
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عددددو ولادددالح   100ا  التمهيديدددة  دددي  حسدددين مسدددتوى ا داد لسدددباق ا لعددد
 القيا  البعدي.

 (18جدول)
 الضا طة ( –) التجريبية  داللة الفروق بين مجموعتي البحث

 (20= 2=ن1على االختبار المهاري قيد البحث  ى القياسات البعدية  )ن
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 الضابطة التجريبية
سط المتو قيمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 4.539 0.810 7.948 0.639 8.966 درجة متر عدو100

 2.042( =0.05الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة 

( ان قيمدة ت المحسدو ة جدادت دالدة ايادا يا  18يتضح من جددول ) 
الضددا طة والتجريبيددة علددى  مجمددوعتي البحددث( بددين 0.05عنددد  مسددتوي داللددة )

 جميا االختبار المهاري قيد البحث ولاالح المجموعة التجريبية.

 
 (5شكل )

  

 ( 19جدول ) 
  –) التجريبية  داللة الفروق بين مجموعتي البحث

 الضا طة ( على اختبار المستوى الرقمي قيد البحث  ى القياسات البعدية 
 (20= 2=ن1)ن

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 الضابطة لتجريبيةا
المتوسط  قيمة ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.810 1.139 15.013 0.888 14.104 ث متر عدو100

 2.042( =0.05الجدولية عند مستوي داللة ) تقيمة 

6

8

10

 م عدو100
 متوسطي القياسات القبلية

 متوسطي القياسات البعدية
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( ان قيمدة ت المحسدو ة جدادت دالدة ايادا يا  19يتضح من جددول ) 
مجمددوعتي البحددث الضددا طة والتجريبيددة علددى ( بددين 0.05داللددة ) عنددد  مسددتوي 

 جميا اختبار المستوى الرقمي قيد البحث ولاالح المجموعة التجريبية.

 
 (6شكل)

( وجددددود  ددددروق دالددددة  ياددددا يا  بددددين 19(، )18يتضددددح مددددن جدددددول )
متوسطى القياسين البعديين لمجموعتى البحث الضا طة والتجريبيدة  دى ا ختبدار 

( ولادددالح 0,05ري ، وتختبدددار المسدددتوى الرقمدددي عندددد مسدددتوى داللدددة )المهدددا
( بلغدددت 18المجموعدددة التجريبيدددة. ييدددث ان قيمدددة  ت المحسدددو ة  دددى جددددول )

( عنددد مسددتوى 2,042( وكاندت قيمتهددا اكبددر مددن قيمددة  ت  الجدوليددة )4,539)
(0,05.) 

( وكانددت 2,810( بلغددت )19وكددكلق قيمددة  ت  المحسددو ة  ددى جدددول )
 (.0,05( عند مستوى )2,042اكبر من قيمة  ت  الجدولية )قيمتها 

ويرجددددا البددددايذين هددددكا الفددددرق بددددين القياسددددين البعددددديين للمجمددددوعتين 
الضددا طة والتجريبيددة لاددالح القيددا  البعدددى للمجموعددة التجريبيددة  لددى  سددت دا  

  عدددو ومددا  حتويددة 100ا لعددا  التمهيديددة  ددي  حسددين مسددتوى ا داد لسددباق 
 غيرا م تلفة ومتدرجة.من العا   

12

14

16

 م عدو100

 متوسطي القياسات القبلية

 متوسطي القياسات البعدية
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و تفدددددددددذ النتدددددددددا ل السدددددددددا قة مدددددددددا دراسدددددددددة   عبددددددددددالراتق ايمدددددددددد 
(،  محمد ابوالفتدوح 11 ()2015(،  مضاوي محمد  هيد   )6 ()2017يوس) )
 (.13 ()2009(،  نبيل محمد محمد )9 ()2013سعد )

 وجد  دروق دالدة الذالث والكي ينص على انه: تحقذ الفرض يو كلق قد 
سددددطي القياسددددين البعددددديين لمجمددددوعتى البحددددث الضددددا طة  ياددددا يا بددددين متو 

عدددو ولاددالح المجموعددة   100 حسددين مسددتوى ا داد لسددباق  والتجريبيددة  ددى
 التجريبية.

 اإلستنتاجات والتوصيات:
 :نتاجاتاإلستأواًل: 

 ى عود عينة البحث وادوات جما البيانات و ى عود اهددا  و دروض 
 تنتاجات لدى ا سد ينا ية  و دل البدايذالبحث وما اسفرت عنة المعالجات ا ياد

 التالية:

 حسدددين مسدددتوى ا داد  دددجايرا   يجابيدددا  علدددى  لعدددا  التمهيديدددةا  ت اادددر  -1
     عدو.100)المهاري ، الرقمي( للمجموعة التجريبية  ي سباق 

 اسدددلو  (التقليددددى  المتبدددا )   سدددت دا  ا سدددلو  تعليميدددةالويددددات ال -2
 حسددين مسددتوى ا داد المهدداري ى   طريقددة  يجابيددة  دد تا وامددر  سدداهم

   عدو.100 ي سباق مجموعة الضا طة لل
لعدددا   قددددمت المجموعدددة التجريبيدددة التدددى  سدددت دمت  دددى التددددري  ا   -3

علدددى المجموعدددة الضدددا طة التدددى  سدددت دمت  دددى التددددري  التمهيديدددة 
 ي مستوى ا داد )المهاري ، الرقمدي( الطريقة المتبعة  اسلو  ا وامر  

 .و  عد100لسباق 
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متبددا ) وا سددلو  ال لعددا  التمهيديددة لدده  ددجاير  يجددابي  عددال سددت دا  ا   -4
علدى  حسدين مسدتوى ا داد المهدارى وكاندت   جاير  يجدابيله  ا وامر (

 ي%(  النسددبة للمجموعددة الضددا طة،  دد 8.9) بلغددتنسددبة التحسددن قددد 
بلغدددت يدددين كاندددت نسدددبة التحسدددن  النسدددبة للمجموعدددة التجريبيدددة قدددد 

علدددى   سدددت دا  ا لعدددا  التمهيديدددة ا يددددل علدددى  دددجاير%( وهدددك 29.5)
 .  عدو100لسباق  حسين مستوى ا داد المهارى 

لدده ااددر  عددال  متبددا ) ا وامددر (وا سددلو  ال لعددا  التمهيديددة سددت دا  ا   -5
 0.02) بلغدتوكاندت نسدبة التحسدن قدد  رقمديمسدتوى الالعلى  حسدين 

التحسدددن  يدددين كاندددت نسدددبة ي%(  النسدددبة للمجموعدددة الضدددا طة،  ددد
 %( وهدكا يددل علدى  دجاير 5.5)بلغدت  النسبة للمجموعة التجريبيدة قدد 

الرقمدددي لسدددباق مسدددتوى العلدددى  حسدددين   سدددت دا  ا لعدددا  التمهيديدددة
 .  عدو100

 التوصيات:ثانيًا: 

 ى عود مااظهر ه نتدا ل البحدث وا سدتنتاجات التدى  دو التو دل  ليهدا، 
  ا  ى: ينالبايذ ييو 

  ي المدار . لعا  التمهيدية ست دا  ا    فعيل -1
لمرايل دراسية    ست دا  ا لعا  التمهيديةالم يد من البحوث  جراد  -2

  .اخري ومهارات اخري  ي المدار 
 المدار    ست دا  ا لعا  التمهيدية جهمية ن ر الوعي الذقا ي  -3

  .وخا ة المريلة ا عدادية
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 المراجع
 اوًلا المراجع العربية:

ت  يسددددددين ايمددددددد ي ددددددم -1
(2004)  

 طبيقددات علميددة للتقنيددة البيولوجيددة  سدديولوجيا  :
الرياعددددددة، المددددددؤ مر العلمددددددي عددددددن التوا ددددددذ 
الفسيولوجي للظرو  البيئيدة  دالعري ، جمةيدة 

 العلو  الفسيولوجية و طبيقا ها، دار الن ر.

سدددددددليمان علدددددددي يسدددددددن    -2
(1984)  

، ايمددددددد ال دددددداد ، اكددددددي 
 دروي    

الميدددان والمضددمار،  التحليددل العلمددي لمسددا قات :
 ، دار المعار ، القاهرا.1ط

شدددددددددددددددارل  جدددددددددددددددوتولي،      -3
 ( ، جميددددل سدددددي 2012)

 محمد، عبدالمالق الهبيل

،  رجمددة مركدد  التنميدددة 3اجددري اقفدد  ارمددي، ط :
ا قليمدددددي  القددددداهرا، ا  حددددداد الددددددولي  لعدددددا  

 القوى.

،  رجمدددددة مركددددد  3العدددددا  القدددددوى ل  فدددددال، ط : ______________ -4
تنميدددددة ا قليمدددددي  القددددداهرا، ا  حددددداد الددددددولي ال

  لعا  القوى.

، 3نمااج  عليميدة ل  فدال  دي العدا  القدوى، ط : ______________ -5
 رجمة مرك  التنميدة ا قليمدي  القداهرا، ا  حداد 

 الدولي  لعا  القوى.

عبدددددددددددددددددالراتق ايمددددددددددددددددد       -6
  ( 2017يوس) )

ا  التدددريب  ددجاير برنددامل  دددريبي مقتددرح   سددت د :
الباليسدددتي علددددى المسدددتوى الرقمددددي لمتسددددا قي 

  عددددو، رسدددالة ماجسدددتير ةيدددر من دددورا، 100
 كلية التر ية الرياعية، جامعة اسيوط.
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عفدددددددددددددددددددا  عذمدددددددددددددددددددان          -7
  (2007ماطفى )

 

 رق التدري   ي التر ية الرياعية، دار الو داد  :
 لدنيا الطباعة والن ر، ا سكندرية.

        محمدددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددرا يو  -8
  (2014محمود )

 ددجاير  دددريبات ا سددتيق المطدداط علددى المسددتوى  :
  عددددو، رسدددالة ماجسدددتير 75الرقمدددي لناشدددئي 

ةيددر من ددورا، كليددة التر يددة الرياعددية، جامعددة 
 المناورا.

محمددددددددددددددددد ابوالفتددددددددددددددددوح  -9
  (2013سعد)

بليددددومتري(  –برنددددامل  دددددريبي مركددددب )ااقددددال  :
ه علددددى لتنميددددة  عددددا المتغيددددرات البدنيددددة وااددددر 

  عدددو، 100 حسددين المسددتوى الرقمددي لسددباق 
رسالة ماجستير، كلية التر ية الرياعية، جامعدة 

 اسيوط.

مادددددددددددددددددطفى محمدددددددددددددددددد         -10
  (                2014السايح )

 نميدددددة القددددددرات الحركيدددددة  اسدددددت دا  ا لعدددددا   :
 الاغيرا، ماهي للن ر والتوتيا، ا سكندرية.

مضددددددداوي محمدددددددد  هيدددددددد   -11
(2015)  

 اعليددة ا لعددا  التمهيديددة علددى  طددوير القدددرات  :
  100الحركيددددددة ومسددددددتوى ا نجددددددات لسددددددباق 

عدولتلميكات المريلة المتوسطة بدولدة ال ويدت، 
رسالة ماجستير من ورا، كلية التر ية الرياعدية 

 بنات، جامعة ال قاتيذ.

نددددددادر  سددددددماعيل يددددددالوا  -12
(2013)  
 

ب المتقدا ا علدى  جاير برندامل   سدت دا  التددري :
 نميدددددة  عدددددا المتغيدددددرات البدنيدددددة والمسدددددتوى 

  عددددو،  حددددث 200  و 100الرقمدددي لسددددباق 
من ور، كلية التر ية الرياعية، جامعة ا قادى 

  فلسطين.
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نبيدددددددددل محمدددددددددد محمدددددددددد      -13
(2009)  

 اعليددة  سددت دا  الويدددات النمواجيددة التطبيقيددة  :
علددى التحادديل الدراسددي ومسددتوى ا نجددات  ددي 

مسا قات الميدان والمضدمار لطدال  كليدة   عا
التر يدددددة الرياعدددددية، رسدددددالة دكتدددددوراا، جامعدددددة 

 المناورا.

 ثانًيا: المراجع األجنبية:

 
  

Improvement In 100-m Sprint 
performance at An Altitude Of 
2250-m, International Abstract 
Dissertation, Brunel University 
London. 

: Nicholas P.    
Linthorne (2016) 
 

14- 
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تأثير استخدام األلعاب التمهيدية على تحسين مستوى األداء لسباق 
 عدو لتالميذ المرحلة اإلعدادية" م100

  /سعيد  رانيا محمد حسنأ.م.د 
   /محمد رياض عليد 


  /محمد جمال حسن محمدالباحث  
 ملخص البحث

 دا  ا لعددا  التمهيديددة  ددي يهددد  البحددث  لددى التعددر  علددى  ددجاير  سددت
عددددو لتالميدددك المريلدددة ا عداديدددة، ييدددث   100 حسدددين مسدددتوى ا داد لسدددباق

 سددت د  البددايذين المددنهل التجريبددي، وقددد  سددتعان البددايذين  التاددميو التجريبددي 
، يداهما عا طة وا خرى  جريبيدة  ست دا  القيا  القبلي والبعدي لمجموعتين  

(  لميدك مدن مدرسدة 40لبحث، عيندة البحدث ا ساسدية )لطبيعة ا اوالق لمناسبته
ماتورا ا عدادية بنين  محا ظة بني سويف ]والتا عدة  دارا سمسدطا التعليميدة ، 

 قدد  ، وقد اسفرت نتا ل البحث  لدى ( سنة15 -14والكين  تراوح اعمارهو من )
علدددى لعدددا  التمهيديدددة المجموعدددة التجريبيدددة التدددى  سدددت دمت  دددى التددددري  ا  

لمجموعدددة الضدددا طة التدددى  سدددت دمت  دددى التددددري  الطريقدددة المتبعدددة  اسدددلو  ا
تفعيدددل   عددددو، ويو دددي البدددايذين ب100 دددي مسدددتوى ا داد لسدددباق ا وامدددر  

  سدت دا  الم يدد مدن البحدوث ،  جدراد  دي المددار    ست دا  ا لعدا  التمهيديدة
 ، ن دددر لمرايددل دراسددية اخدددري ومهددارات اخددري  ددي المدددار  ا لعددا  التمهيديددة

 سددت دا  ا لعددا  التمهيديددة  المدددار  وخا ددة المريلددة  جهميددة الددوعي الذقددا ي 
 .ا عدادية

 

                                                           
 جامعتتة بنتتي  – التربيتتة الرياةتتية كليتتة -م المنتتا و وقتترق التتتدريا المستتاعد  قستتأستتتاذ ب

 سويف.
 جامعة بني سويف. - التربية الرياةية كلية -م التدريب الرياةيقسمدرا ب 

 جامعة  بني سويف. - التربية الرياةية كلية -م المنا و وقرق التدرياقسباحث ب 
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"The Effect Of Using Preliminary Games On 
Improving The Performance Level Of The 100 M 

Sprint Race For Students Of The Preparatory Stage"                                                          
 Dr. Rania Mohammed Hassan Saeed. 
   Dr. / Mohammed Riyadh Ali


Researcher. Mohammed Gamal  Hassan Mohammed 

 

Summary 
 

The research aims to recognizing the effect of using 

preliminary games on improving the  performance level of the 100m 

sprint race for students of the preparatory stage. The researchers 

used the experimental syllabi and experimental design by using the 

before and after standard for two groups on of them, The basic 

research sample is (40) student from Mazoura preparatory school, 

Beni Suef governorate [and the management of Somasta 

educational], Whoes ages ranges from (14-15) year, And the results 

of research led to progress of the experimental group which used 

preliminary games in teaching on the adjustment group which used 

the followed method in teaching "commands style" in the the 

performance level of the 100m sprint race, And the researchers 

recommends: cultural awareness of the importance of using 

preliminary games in schools and especially in the preparatory stage.        
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 تأثير برنامو مقترح لألنشقة الحركية على تنمية بعض
 المعاقين المهارات الحركية األساسية لألقفال 

 ( سنوات 6-4)  ذ نيًا  من 



 أ.م.د/محمد سعيد محمد السيد 

   /أحمد محمد  اشمد  

 /ريم احمد زكى المالكىم 

 : المقدمة

ان ا عاقة الكهنية  عد من الظواهر التى ال  عتر   الحددود االجتماييدة 
، ويمكددن ان  تعددرض لهددا ا سددر الفقيددرا والغنيددة ، او المذقفددة وا قددل اقا ددة  هددى 
ظددداهرا  عرعدددت لهدددا م تلددد) الفئدددات االجتماييدددة بددددرجات متفاو دددة ،  ا عاقدددة 

ر ويدددة جدددديرا  االهتمدددا  الكهنيدددة م دددكلة  نسدددانية واجتماييدددة واسدددرية و بيدددة و 
والدراسدددة وقدددد نالدددت هدددكه الم دددكلة اهتمامدددا  كبيدددرا  ومت ايددددا  لددددى ال ذيدددر مدددن 
المجتمعددات  نهددا م ددكلة مر بطددة  القدددرا العقليددة لونسددان ، ومسددتوى كفاد دده . 

(11 :28 ،29) 

لكا شهد العار الحديث اهتماما كبيرا   ا  راد المعاقين اهنيا  خا ة  دى 
لددة والددق مددن خددالل  اهتمددا  الم تاددين  جعددداد البددرامل المتطددورا مرايددل الطفو 

لتحسين قدرات هكه الفئة التى  حتاج  لى مساعدا من جميا المحيطدين بهدو  مدا 
يؤدى  لى الم اركة  ى ا ن طة بنجاح و التالى   يفهو واندماجهو مدا المجتمدا 

( .1 : 14) 

                                                           
 ياةي كلية التربية الرياةية للبنين جامعة حلواناستاذ مساعد بقسم الترويح الر. 
 جامعة بني سويف. - التربية الرياةية كلية -م الترويح الرياةيقسمدرا ب 

 معيدة بقسم الترويح الرياةي كلية التربية الرياةية جامعة بني سويف. 
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اق اهنيدا   بددو عليده ويرى  امين ال ولى ، اسامة را ب   ان الطفدل المعد
سدددمات عدددد  النضدددل االجتمددداعى وعدددة) التوا دددذ الحركدددى وعدددة) ميكانيكيدددة 
الجسددو والقددوا  وان فدداض الحيويددة ، كمددا يواجدده  ددعو ات  ددى   بددا  التعليمددات 
والمقددددددرا علدددددى التركيدددددد ، و  دددددل ا  فدددددال المعدددددداقين اهنيدددددا   دددددى المسددددددايرا 

(conformityما ا  فال العاديين من شجنه ان ي ) يد ا مور  عقيدا مما يندتل 
عنه التوا ذ السدي  وظهدور انمداط سدلوكية ةيدر مرةو دة بيدنهو،  الطفدل المعداق 

يظهددر اهتمامددا  قلدديال نحددو اللعددب ويفتقددد  -اهنيددا  خا ددة الفئددات شددديدا ا عاقددة 
لالستقرار والذبات االنفعالي الكي يترجو  ي الغالب  لي شعور  دال و  او سدلو  

عتبر اهو ايتياجات الطفل المعداق اهنيدا  هدو اشدعاره  دجن الفدرق عدواني، ولكلق ي
بينه و ين ا  فال ا سوياد  نما هي  رق عدئيل والدق مدن خدالل   ايدة الفدر  
 المال مددددددددددددددة لدددددددددددددده للم دددددددددددددداركة الفعالددددددددددددددة الناجحددددددددددددددة  ددددددددددددددي اللعددددددددددددددب 

 (297،  296: 6الجماعي.) 

نيدا ال كما اكدد   امدين ال دولي ، جمدال ال دا عي   ان الطفدل المعداق اه 
يسدددتطيا اكتسدددا  المهدددارا بدرجدددة عاليدددة مذدددل ا  فدددال ا سدددوياد، ول دددن ينبغدددي 
التجكيددد علددي المهددارات الحركيددة ا ساسددية كددالوقو  الاددحيح والم ددي والجددري 

 اعتبارهددا يركددات اساسددية هامددة للت يددف البيئددي ، مددا محاولددة  عليمدده  .والواددب 
تناسدددب ويالتددده والتدددي ال  عدددا المهدددارات الحركيدددة )ال ا دددة( الرياعدددية التدددي  

 تطلددب ا عدداد معركيددة كذيددرا او  وا قددا  عاليددا  بددين اجدد اد جسددمه و ددي نفدد  الوقددت 
 عمل علي تيادا مستوي اللياقة البدنية و حسدين النغمدة العضدلية بهدد   كسدا ه 
 قوامدددددا سدددددليما او مسددددداعد ه او   دددددالح مدددددا قدددددد يتعدددددرض لددددده مدددددن عيدددددو 

 (168-166:  7قواميه .) 

يمودا   ان ا ن طة الرياعدية المعدلدة  عمدل مدن خدالل ويرى   محمود 
برامجهددددا علددددى مسدددداعدا المعدددداق علددددى  حقيددددذ النمددددو البدددددنى وتعددددادا  جهيلدددده 
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ومساعد ه  ى االعتماد على نفسه ، و حقيذ الت يف لحياا ا ضل. ودلدت العديدد 
من الدراسات على اهميدة ا ن دطة الرياعدية المعدلدة  دى مسداعدا المعداق علدى 

 ( 39: 22النمو البدنى و حقيذ اقاى درجة من الفاعلية.) حقيذ 

وي كل اللعب جانبا هاما مدن ان دطة التعدديل والتوجيده للطفدل المعداق   
اهنيددا، والددق للذددراد الددكي يتميدد   دده اللعددب  النسددبة للقدديو النفسددية واالجتماييددة 

عادهددا كددالتحكو والسدديطرا و قبددل الددكات والذقددة  ددالنف  وال ددعور   بددرا النجدداح  ج 
 االنفعاليددددددة والتقبددددددل االجتمدددددداعي وهددددددي مددددددا  سددددددعي  ليدددددده معظددددددو البددددددرامل

 (  23: 8المقدمة.) 

  ان  نمية المهدارات الحركيدة ا ساسدية  Gallahueكما اكد   جاالهو  
هى االسا  لتنمية جميا ا  فال ييدث  مددهو   بدرات يركيدة متنوعدة وكدو مدن 

 جنفسدهو وعدالمهو المحديه بهدو المعلومات والمعار  يعمل علدى  جسدي   دراكهدو 
وهددكا ينطبددذ علددى ا  فددال المعدداقين اهنيددا  ، وان النمددو  ددى المهددارات الحركيددة 
ا ساسية ر يسي   النسبة للنجاح  ى الحركات ا خرى المعقددا ، وان  نميدة  لدق 
المهددارات يعطددى رليددة لحركددات بدنيددة اخددرى ويددؤدى  لددى نجدداح  ددى اداد يركددات 

ق المسددت دمة  ددى الددرقص ، ا لعددا  الرياعددية وةيرهددا مددن اكذددر  عقيدددا  مذددل  لدد
 ( 315-312: 27الرياعات . ) 

 مشكلة البحث :

يعتبددر االسددتذمار  ددي المددوارد الب ددريه مددن اهددو انددوا  االسددتذمار واكذرهددا 
 ددجايرا  ددي االر قدداد  مسددتوى اى مجتمددا مددن المجتمعددات ، وعلددى الددرةو مددن ان 

بر مكلفدا كمدا ان العا دد منده اليظهدر  دي االجدل االستذمار  ي الموارد الب ريه يعت
القادددير ، اال انددده يعتبدددر مج يدددا بدرجددده كبيدددره مقارندددة  االسدددتذمار  دددي المدددوارد 

 ( 19، 18: 29المجتمةيه االخرى وخا ة . )
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ولقددد بدددا االهتمددا  الفعلددى  المعددداقين علددى المسددتوى العددالمى    ددددار 
العامددة ل مددو المتحدددا  ددى   عددالن يقددوق ا شدد ا  المعدداقين مددن قبددل الجمةيددة

( اددو  دداله مجموعددة اخددرى مددن ا عالنددات عددن يقددوق المعدداقين 1971عددا  ) 
 ( 1976 (، )1975المتحددا  دى اعدوا  ) درت من قبل الجمةية العامة ل مو 

 ( ، عامددا   1981، كمددا قددررت الجمةيددة العامددة ل مددو المتحدددا ان يكددون عددا  )
( ، و حدددت هدددد  )الم ددداركة  133/32) دوليدددا  للمعددداقين وا ددددرت قرارهدددا رقدددو

ال املة ( والمساواا للمعاقين وت ايدة الفر دة ال املدة لتدجهيلهو او  عدادا  دجهيلهو 
 ( .4:   16لمواجهة الحياا )

لددكلق  حتددل قضددايا المعدداقين مركدد ا  متميدد ا   ددى سددلو ا ولويددات  ددى خطدده 
ه  دى المجتمدا ،  ييدث التنمية العالمية اعترا ا   حقدوق المعداق ، و اقتناعدا  بددور 

اابتت الدراسات الم تلفة ، ان نسبة ا عاقة الكهنية ،   تل) مدن مجتمدا رخدر 
% ( مدن 3 ال ان النسبة العالمية التدى اورد هدا منظمدة الادحة العالميدة هدي  ) 

 (34: 17مجمو  ا راد اى مجتما. )

 ، Carl B . Eichstedلكا اكد كال  من   كارل اي ستد ،  داري ال دي 
Barry W.lavay  علدددى انددده ال يمكدددن  قدددديو االلعدددا  المنظمدددة  لال فدددال  

المعددداقين اهنيدددا  اال  عدددد ان يكدددون الطفدددل قدددد ادى المهدددارات الحركيدددة ا ساسدددية 
 طريقة جيدا ومفيدا ، وياديلة الحركدات القليلدة عنددهو قدد  دؤدي الدى الف دل ، 

ة ، وهكا بددورا يدؤدى ور ا ارخرين  ى اختيارهو للم اركة  ى االلعا  الرياعي
بهددو  لددى الع لددة االجتماييددة ، واسددود مددن الددق قددد يعددانون مددن الحددرج  اا لددو 
ي دداركوا مددا اقددرانهو  ددى ممارسددة الرياعددة ، و التددالي يددؤدى  لددى انسددحابهو مددن 
التدريب الحركى الكى يعد من اهو الحاجدات الضدرورية ، ور مدا العا دد ، والفا ددا 

كيدة ا ساسدية ل شد ا  المعداقين اهنيدا  كامندة  دى ا كذر اهميدة للمهدارات الحر 
مجدال المهدارات الوظيةيددة ، وان النجداح  ددى المهدارات الحركيددة ا ساسدية يسدداعد 
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 206:  25علدددى اداد المهدددارات الحيا يدددة والوظيةيدددة الالتمدددة للحركدددة اليوميدددة)
،207. ) 

ومددن خددالل عمددل البايذددة مددا ا ددراد هددكه الفئددة و  ااددها ا كدداديمي 
هندددي و يادددولها علدددى العديدددد مدددن الددددورات التدريبيدددة ويضدددورهما  لدددبعا والم

 –المناق ددات مددا خبددراد ا عاقددة الكهنيددة ومتا عتدده لعدددد مددن المددؤ مرات العلميددة 
اليظت ا تقارها و جخرهدا  دى المهدارات الحركيدة ا ساسدية  المقارندة لمدن هدو  دى 

ا ساسدية  عدد الركيد ا نف  سنهو من ا  فدال العدادين ، و ن المهدارات الحركيدة 
ا ساسددية التددى  تجسدد  عليهددا جميددا الحركددات التددى يقددو  بهددا ا  فددال المعدداقين 
اهنيددا  سددواد كانددت  لددق الحركددات ااندداد ممارسددتهو المهددا  اليوميددة مذددل الم ددى 
والجرى والحبو والمسق . او ادا هو مدن خدالل الم داركة  دى ا ن دطة الترويحيدة  

را وعدددا برندددامل لاللعدددا  الترويحيدددة لتنميدددة ومدددن هندددا وجددددت البايذدددة عدددرو 
 ساسية ل  فال المعاقين اهنيا  .المهارات الحركية ا 

 :  دف البحث

يهد  البحث  لى التعر  على  جاير برنامل العا   رويحية مقترح علدى 
( 6-4ية ل  فددال المعدداقين اهنيدد  مددن ) نميددة  عددا المهددارات الحركيددة ا ساسدد

 سنة .

  :صقلحات والمفا يم المستخدمةالتعريف ببعض الم
 Mental Retardation : اإلعاقة الذ نية

يتفذ البايذتان مدا مفهدو  الجمةيدة ا مريكيدة لوعاقدة الكهنيدة الادادر 
( وهدو الدكي ي دير  لدى ان ا عاقدة الكهنيدة  رجدا  لدى قادور  1992 ى مايو) 

ح  دى ان جوهري  ي القدرات العقلية ال  اية ويظهدر هدكا القادور   دكل واعد
الوظددا ) العقليددة   ددون دون المتوسدده ويكددون ماددحو ا   قاددور  ددى جددانبين او 
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اكذددر  ددي المهددارات التوا قيددة المر بطددة  ا ن ددطة ار يددة     ) اال اددال، رعايددة 
الددكات ،الحيدداا المن ليددة ، المهددارات االجتماييددة، التعامددل مددا المجتمددا،  وجيدده 

والعمل( ويظهدر هدكا ، قضاد وقت الفراغ عمل ا كاديميالكات، الاحة وا مان، ال
 (27: 20القاور قبل سن الذامنة ع ر )

 Mental Handicapped : المعاق ذ نيًا
عدددة)  قددددرا الفدددرد علدددى الفهدددو وا درا  والت يدددف االجتمددداعي نتيجدددة 
لقاددور   ددرى وظيفددي نددا ل عددن عوامددل وراايددة او بيئيددة سددببت عجدد ا   للجهددات 

 (.40:23العابي   )
 ت السابقةالدراسا

 الدراسات العربية -أ

( بدراسددة عنوانهدا    ددجاير 18 ( ) 2000قامدت   ماجددا السدديد ابدرا يو   ) -1
برنددددامل يركددددى  اسددددت دا   عددددا ا دوات المبت ددددرا علددددى ا داد الحركددددى 
والت يددف ال  اددى واالجتمدداعى  للتالميددك المعدداقين اهنيددا    ، واسددتهد ت 

يركددى  اسددت دا   عددا ا دوات  هددكه الدراسددة التعددر  علددى  ددجاير برنددامل
المبت دددرا علدددى ا داد الحركدددى والت يدددف ال  ادددى واالجتمددداعى للتالميدددك 
المعدداقين اهنيددا . واسددت دمت البايذدده المددنهل التجريبددى لمالدمتدده لهددد  

( سدنة،  دو 12-9(  لميك و لميكا مدن )40البحث ، و مذلت عينه البحث )
يذدددده علددددى اختبددددار الددددككاد اختيارهددددا  الطريقدددده العمديدددده، واعتمدددددت  البا

بنيددة( ، واختبددار التطددور الحركددى ) طاريددة اختبددار كددارا ى(  –)السددتانفورد 
واختبددار الت يددف العددا  )ال  اددية( و رنددامل  –ل  فددال المت لفددين عقليددا  

الن دداط الحركددى المقتددرح كوسددا ل لجمددا البيانددات وكددان مددن اهددو نتا جهددا 
موعددة التجريبيددة والددق  ددى وجددود  ددروق اات داللددة  ياددا ية لاددالح المج

اختبدددار ا داد الحركدددى وكدددكلق الت يدددف ال  ادددى واالجتمددداعى والمجمدددو  
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ال لى لالختبار )الت يف العا (  ى القيا  البعددى ممدا يوعدح ان ممارسدة 
البرنددامل المقتددرح كددان لدده  ددجاير  يجددابى علددى  نميددة ا داد الحركددى وعلددى 

ال لددى لالختبددار )الت يددف  نميددة الت يددف ال  اددى واالجتمدداعى والمجمددو  
 العا (.

( بدراسدة عنوانهدا     دجاير  12 ( )2002قامت   رانية  بحي محمدد   )  -2
الددددمل  دددى برندددامل  رويحدددى علدددى كدددل مدددن مفهدددو  الدددكات لددددى ا  فدددال 
المعدداقين اهنيددا  وا جاهددات ا سددوياد نحددوهو   ، واسددتهد ت هددكا الدراسددة 

علدى كدل مدن مفهدو  الدكات  التعر  على  دجاير الددمل  دى برندامل  رويحدى
لددددى ا  فدددال المعددداقين اهنيدددا  وا جاهدددات ا سدددوياد نحدددوهو ، واسدددت دمت 
البايذدده المددنهل التجريبددى لمالدمتدده لهددد  البحددث ، و مذلددت عيندده البحددث 

( سنة  و اختيارها  الطريقدة العمديدة، 12-9(  لميك و لميكا من )32 ي )
يدة لل دبا  للجمةيدة ا مريكيدة واعتمدت البايذه علدي اختبدار اللياقدة الحرك

للاددددحة والتر يددددة البدنيددددة والتددددرويح والددددرقص واختبددددار اللياقددددة الحركيددددة 
لمتوسدددطى الت لددد) العقلدددى للجمةيدددة ا مريكيدددة للادددحة والتر يدددة البدنيدددة 

هدداري  لمفهددو  الددكات ل  فددال . ومقيددا   –والتددرويح ، ومقيددا  بيددرت 
رانهو المعدداقين اهنيددا  .، ا جاهددات ا  فددال ا سددوياد نحددو دمجهددو  مددا اقدد

وكددان مددن اهددو نتا جهددا وجددود  ددروق اات داللددة  ياددا ية ادت الددى  ددجاير 
 يجدددابى  دددى ا جاهدددات ا  فدددال ا سدددوياد نحدددو اقدددرانهو المعددداقين اهنيدددا  
) سيطى ا عاقة( وهنا  ايضا   جاير  يجابى  ى مفهو  الكات لددى ا  فدال 

 المعاقين اهنيا  ) سيطى ا عاقة(

 راسات االجنبيهالد -ب

Futten .D.I.S   (  1999( ) 26  ) قددا    دي .اي .ا . يددو ن -3
بدراسدددده عنوانهددددا   ااددددر برنددددامل مت امددددل ا درا  الحركددددى علددددى ا  فددددال 
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المت لفين عقليا  القابلين للتددريب، واسدتهد ت هدكه الدراسده التعدر  معر دة 
القدابلين للتددريب اار برنامل ا درا  الحركى لدى ا  فال المت لفدين عقليدا  

علدى  طدور مسدتوى ا درا  الحركدى، و قبددل الدكات الحركدى، ونمدو التفاعددل 
االجتمدددداعى والتحادددديل العلمددددى ، واسددددت د  البايددددث المددددنهل التجريبددددى 

-6(  فدال مدن )46لمالدمته لهدد  البحدث ، و مذلدت عينده البحدث  دي )
التددواتن ( سددنة،  ددو اختيارهددا  الطريقددة العمديددة، واعتمددد البايددث علددي 12

اختبددار  –التوا ددذ بددين العددين واليددد واختبددار الاددور وا شددكال  –الحركددى 
اختبدار التفاعدل  –القدرا علدى  درا  الجسدو ، واختبدار  قبدل الدكات الحركدى 

اختبار التحايل العلمي كوسا ل لجمدا البياندات ، وكدان مدن  –االجتماعى 
( 0.5معنويدة )اهو نتا جها وجود  روق اات داللة  ياا ية عندد مسدتوي 

لاددالح المجموعددة التجريبيددة  ددي اختبددارات التددواتن الحركددي، التوا ددذ بددين 
العدين واليددد، اختبددار الاددور وا شدكال والقدددرا علددي  درا  الجسددو، التفاعددل 
االجتماعي ولو  ظهر  روق دالة  ياا يا لتقبدل الدكات الحركدي والتحاديل 

 العلمي
( بدراسدده عنوانهددا  2001( ) 28  )  Tan،D.Mقددا   دي . ا  .   ددان    -4

   دددجاير ايدددد البدددراممل الرياعدددية والتدددى   دددون  حدددت  شدددرا  معدددين علدددى 
المعدداقين اهنيددا    ، واسددتهد ت هددكه الدراسدده  ددجاير برنددامل رياعددى مقتددرح 
يحتددوى علددى مجموعددة مددن التمددارين الرياعددية يددتو  طبيقدده  حددت  شددرا  

اهنيددا ، واسددت د   معددين علددى مسددتوى اللياقددة البدنيددة والاددحية للمعدداقين
البايددث المددنهل التجريبددى لمالدمتدده لهددد  البحددث ، و مذلددت عيندده البحددث 

(   فل معاق ،  و اختيارهدا 12 ي المديريين من شركات م تلفه ، بواقا )
 الطريقدده العمديدده ، واعتمددد البايددث علددي اختبددارات بدنيددة ويركيددة وقيددا  

الدة الادحية والبدنيدة السعة التنفسية وعغه الد  النبا للوقو  علدي الح
كوسددا ل لجمددا البيانددات ، وكددان مددن اهددو نتا جهددا ان هنددا   ددجاير  يجددابي 
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للبرنامل الرياعدي المقتدرح علدي  حسدين السدعة الحيويدة للدر تين و حسدين 
 .  البدنية االجتمايية لعينة البحث مستوي للياقة

 : إجراءات البحث
 : منهو البحث

مجمددددوعتين ايدددددهما  جريبيددددة اسددددت دمت البايذددددة المددددنهل التجريبددددي ل
 واالخرى عا طة  است دا  القيا  القبلي والبعدي.

 :مجتمع وعينة البحث 
 مذدددل مجتمدددا هدددكه الدراسدددة  دددي ا  فدددال المعددداقين اهنيدددا  المددددار  
الحكومية  محا ظة بني سدويف، و دو اختيدار عيندة البحدث  الطريقدة العمديدة مدن 

 – 50( سدنة ، ودرجدات اكدا هو )6،  4بين التالميك الكين  تراوح اعمارهو بين )
( درجددة  مقيددا  سددتانفورد  بينيدده ويتددراوح العمددر العقلددي لهددكه المريلددة مددن  70

( 22( سنوات ، و لغ يجدو العيندة ) 6-4المجموعتين التجريبية والضا طة من) 
(  لميدكا  دو االسدتعانة بنتدا ل  لدق العيندة 6عددد) - لميكا  دو  دوتيعهو كالتدالي : 

(  لميددكا  دو  قسدديمهو 16عددد ) -عددامالت العلميدة مددن  ددق وابددات لحسدا  الم
ع ددوا يا الددى مجمددوعتين ايددداهما  جريبيددة واالخددري عددا طة قددوا  كددل مجموعددة 

 (  لميكا .  8)

     :تجانا العينة 
قامددت البايذددة  دداجراد التجددان  لعينددة البحددث االساسددية والبددالغ عددددها 

 دة  المهدارات الحركيدة ا ساسدية كمدا هدو (  لميكا  والق  ي االختبارات ال ا16)
 (  1موعح  جدول )
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 (1جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المةيارية 

 ومعامالت االلتواد لعينه البحث ال لية  ى متغيرات البحث الم تارا 
 (16)ن =  

 م ع ل
وحدة 

 القياس
 المتغيرات

 الطول سم 127.92 3.381 0.280

 الوزن كجم 37.846 2.460 0.122

 العمر الزمني سنوات 5.760 1.756 0.226-

 م/ث 20جرى  ث 11.269 1.313 0.721

 الوثب العريض من الثبات سم 31.923 1.718 0.538

 رمى كرة ألبعد مسافة بالذراع اليمني متر 4.153 0.967 0.330-

 رمى كرة ألبعد مسافة بالذراع اليسري متر 3.807 0.693 0.502-

 م بالرجل اليمني10الحجل  ث 18.269 2.089 0.017-

 م بالرجل اليسري10الحجل  ث 19.423 1.527 0.061-

 الرمى درجة 3.88 0.863 0.168-

 اللقف درجة 2.346 0.891 0.044-

( ان معدامالت االلتدواد لعينده البحدث  دى المتغيدرات 1يتضح من جدول )
جدان  ا دراد عيندة البحدث ( مما ي ير  لى  3-،  3الم تارا قد انحارت بين )+

 ال لية  ى هكه المتغيرات .

  : حساب التكافؤ فى متغيرات البحث
 (2جدول )

 دالله الفروق بين المجموعتين التجريبية 
 والضا طة  ى القياسات القبلية لالختبارات قيد الدراسة 

 قيمة ت

 

 المجموعة الضابطة

 (13)ن= 

 المجموعة التجريبية

 االختبارات (13)ن=

 م ع م ع

 م/ث20اختبار جرى  11.23 1.300 11.30 1.377 0.146

 الوثب العريض من الثبات /سم 31.76 1.535 32.07 1.934 0.449

 رمى الكرة ألبعد مسافة )يمين(/م 4.230 1.09 4.076 0.862 0.399

 رمى الكرة ألبعد مسافة )شمال( / م 3.692 0.630 3.92 0.759 0.843

 م )يمين( /ث10الحجل  17.76 2.08 18.76 2.047 1.233
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 م )شمال( / ث10الحجل  19.38 1.120 19.46 1.898 0.126

 الرمى 3.769 0.926 4.00 0.816 0.674

 اللقـف 2.076 0.954 2.615 0.767 1.585

 ( 2.064( =)0.05قيمة ت الجدوليه عند مستوى ) 

نددد ( ان قيمددة ت المحسددو ة ةيددر دالددة اياددا يا ع1يتضددح مددن جدددول )
الضدا طة (  دى القياسدات  –( بين مجموعتي البحث ) التجريبيدة 0.05مستوي )

القبليدة  دى االختبددارات قيدد البحدث ، ممددا ي دير  لدى   ددا ؤ المجمدوعتين  دى هددكه 
 االختبارات .

 : أدوات جمع البيانات
لجمدددا بياندددات هدددكه الدراسدددة اسدددتعانت البايذتدددان  القياسدددات وا دوات 

 التالية : 
 ( 1راجا لتحديد المهارات الحركية ا ساسية مر ذ )  حليل الم -1
 اختبارات قيا  المهارات الحركية االساسية و تمذل كيما يلي : -2

   ( . 20اختبار الجرى لمسا ة )  -
 اختبار الواب العريا من الذبات. -
الحجدل  – ( 10اختبار الحجل ) الحجدل علدى الرجدل اليمندى لمسدا ة )  -

   ( . 10 ة )على الرجل اليسرى لمسا
 –اختبددار الرمددى ) رمددى كددرا  ددن  ارض  الددكرا  اليمنددى   عددد مسددا ة  -

 رمى كرا  ن  ارض  الكرا  اليسرى   عد مسا ة ( .
اختبددار الرمددى واللقدد) )الرمددى بددكرا   وايدددا علددى دا ددر ين متددداخلتين  -

داخل مر ا على يا ه من االث مسا ات م تلفة علدى ا رض واللقد) 
 (   2ا  . مر ذ )  الكراعين مع

 ( 3البرنامل المقترح . مر ذ ) -3
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 تصميم البرنامو المقترح:

 و  اميو برنامل العا   رويحية المقترح من خالل ا  ال  على  عدا 
المراجددا المت ااددة والبحددوث المر بطددة ، ويتضددمن برنددامل االلعددا  الترويحيددة 

ميدل او عدمن جماعدة المقترح علدى العدا   رويحيدة والتدى يؤديهدا التلميدك مدا ال  
 ددجدوات او بدددون ادوات او علددى ا جهدد ا والددق بهددد   نميددة المهددارات الحركيددة 

 ( 4ا ساسية قيد البحث  مر ذ ) 

 أسا بناء البرنامو . -أ

ولقدددد راعدددت البايذدددة مجموعدددة مدددن االسددد  عندددد  ادددميو برندددامل     
 ي : االن طة الحركية المقترح لال فال المعاقين اهنيا   مذلت كيما يل

ان  تناسب الحركات وا ن طة مدا مسدتوي ا داد الدراهن ل  فدال الم داركين  -
  ى البرنامل .

 ان  تيح  ر ة اكتسا  خبرات نجاح  -
 ان  راعي الفروق الفردية بين الممارسين للبرنامل . -
 ان  ستذير دا ةية ا  فال للعمل و ضمن الم اركة ا يجابية . -
 سالمة.ان  راعي  وا ر عوامل ا من وال -
 الهدف العام للبرنامو . -ب

 مذددل الهددد  العددا  للبرنددامل المقتددرح  ددي اسددتذارا مددا لدددى الطفددل مددن 
مقدرا ويب للن داط والحركدة واسدت دا  الدق لالر قداد  مسدتوى المهدارات الحركيدة 

 ا ساسية ما  شبا  ياجته و حقيذ المتعة والسرور والق من خالل :  

 لم اركين  ى البرنامل .الم اركة ا يجابية ل  فال ا -


