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 احلزكيت املهبراث تعهى هًع اننىعيت انتًزينبث صتخذاوإ تأثري"
 "األصبصً انتعهيى مبزاحم وانبكى انصى نفئت األصبصيت

                                                      *  ابزاهيى انضيذ حضن حمًذ د/  
 انبحث: ويشكهت املقذيت

ركيا  التربيية المياه  تيى  حهيا أهي ا  التربية الرياضية هى ركؽ أساسي  نيؽ أ       
جتسييد طةتييا ةذياو نؾليد لخ نية لسييد أ يرا  الس الستارييةالتربيية نيؽ لياأل اطةذيظة 
يسثل اإلهتساه بذوي اإلحتيالات الخاصة والمشايية بتيؼ ، و أسؾياء ونماقيؽ عمى الدؾاء

وي أحي  السهييا يس التييى  ؾضيت نيي أل  هيي ه اطنيؼ و حزييرها، ولهيي  اسيت  ر اإلهتسيياه بييذ
اإلحتيالات الخاصة لتؾ ًا كبيرة نيؽ الحوؾنيات والتيتيات والممسياء،  شذيظح ال حيؾث 

 وال راسات التى اهتسح برعا تتؼ.
 سيييؾقى  نتييياب عبييي  اليييراح  ( ، 1996)حييياحه حديييؽ نحسيييؾ   نيييؽويتفيييا كييياً 

أقريى  رليات التخريص  يى  شسيية اط اء الستيارأل  هى يةتسريشات الشؾعال ه(2002)
لاسييتخ انات المحغييية لممزييات أو السجسؾعييات المزييمية  و هيياً  تيياً و ؾقي وةؾعيياً  كسيياً 

كسيييا  متبييير هيييذا التسريشيييات اسثااييية  سريشيييات ندييياع ة  تييي     اليييل اط اء الستيييارأل.
ع ا  و شسية الستيارات الحركيية الخاصية بشيؾن الشذياو الرياضيى  يى نحاولية  ذي يل لإل

 (22: 30) (5: 15)  تشاسب ند نتظم ات الستارات. اوبشاء الجدؼ اس

، لتييذا هللاطبيمييتتؼ الخاصيية التييى  رضييتا عميييتؼ  ولييذوأل اإلحتيالييات الخاصيية
نيييؽ  نييؽ الشغييياه التمميسييى الخييا  وةؾعيياً  ةؾعيياً  ؼ تظمييب نييؽ السجتسييد أ   يييؾ ر لتيي

 يى نشياها التربيية  اط وات واطلتزة الخاصة السائسة لتؼ اموس نا هيؾ نظبيا حاليياً 
 الرياضية.
 

 جبيعت – انزيبظيت انرتبيت بكهيت انزيبظيت انرتبيت وتذريش بهجاملن بقضى يذرس *   
 أصيىط.
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أةد عمى الرغؼ نيؽ أ    ةهًا عؽ هذاه الذريف ه(2001)  هأ دمحم ويذكر أحس 
 تر أل لسذياكل اإلعاقية نيؽ نشغيؾر  حوؾن وغير  حوؾن  نؤسد نرر لتا  شغيؼ 

أ  هييذا ، و  رض السظميؾب ايال  في الؾقايية والمياج إليى أ  لتيؾ  هيذا السؤسديات   
) اذيول عياه  السماقيؽ  ى نرير إلسال % نؽ 1ةد ة   االسؤسدات     ظى حاليا 

 (3: 3)نسا يذير إلى لظؾرة نؾقف السماقيؽ ونذاركتتؼ.  (
ه( أ  السميياقيؽ ايي ةتؼ  مييػ 2003أبييؾ الشجييا عييز اليي  ؽ وعسييرو بيي را  ) ذكروييي

أو اريييريًا أو سيييس.يًا .... الييي  وهيييذا  الفتييية نيييؽ اط يييرا  السريييابيؽ كهشييييًا أو حركيييياً 
اإلعاقة هى التى  كف عك ة أناه اإلةدا  السميا  لمكيياه استيارة أو أكثير نيؽ نتيارات 

 (15 :1الحياة اطساسية. )
 ختمف السرظمحات التي   ديتخ ه لم  لية عميى اط يخا  اليذ ؽ يمياةؾ  نيؽ و       

ديس.ية و ذيير إليى نديتؾيات إعاقة سس.ية، وأكثر السرظمحات  يؾعا ه  اإلعاقة ال
سسم  اديط إليى ضي.ف نتفاو ة نؽ الز.ف الدسم  و تراوح       تا بيؽ ض.ف 

 .سسم       ل اً 
ويهريي  بتييا ولييؾ  نذيياكل أو لمييل وعيفيي  يحييؾأل  و  قييياه الجتيياح الدييسم        

ان اطصيييؾات السختمفييية اذيييول بؾعائفيييد عشييي  الفييير  أو  تييي  ر قييي رة الفييير  عميييى سيييس
 (  99: 31).سمب 
ه  ع ارة عؽ اضظرااات    ألتيزة الديسد  يؤ أل إليى  هي ا  اإلحدياع اديسان      

 (101: 38).أل  و   تؼ نا يحيط اد نؽ أحا  ثنا يحيط االفر  و حؾ
ه ( عميى أ  الظفيل اطصيؼ هيؾ  1003"ب ر الي  ؽ كسياأل  دمحم حياوة " )  ويؤك       

و نوتديي ة سييؾاء كاةييح نشييذ الييذي  هيي  حاسيية الدييسد طسيي اب إنييا ورا ييية أو  ظرييية أ
راسية و مميؼ لبيرات الحيياة . الؾ  ة أو امي ها اطنير اليذي يحيؾأل بيشيد وبييؽ نتاامية ال 

(31: 44) 
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   : انضًع وظعبف نهصى األيم يذارس
قيي  ليياء االشذييرة الييؾار ة نييؽ وحارة التربييية والتمميييؼ  أهيي ا  نيي ارع التربييية الدييس.ية :

التربيييية الديييس.ية اإل اريييية لسييي ارع و ريييؾأل  اذييي   التؾليتيييات الفشيييية والتمميسيييات
 :  ه  الخاصة لس ارع السماقيؽ سس.ياً ( أ  اطه ا  ه 1009 – 1008)
التيي ريب عمييى الشظييا والاليياه لميياج عيييؾب الاليياه نييؽ لتيية و الييؾيؽ  ييروة نييؽ  – 3

 .سيمة ا راأل االسجتسد نؽ لتة ألرأل التراكيب الم ؾية كؾ 
مفية بييؽ السميا  سيس.يا وبييؽ السجتسيد اليذي الت ريب عمى طير  ا  رياأل السخت – 1

 .  نسا يداع ا عمى حيا ة  اليفد نمد ي.يش فيد
التهميييل نييؽ ا  ييار التيي   ر بييح عمييى ولييؾ  اإلعاقيية سييؾاء كاةييح   ييارا عهمييية أو  – 1

 .لتساعيةةفدية أو ا
 .صالحاً  سس.يا عمى أ  يوؾ  نؾاطشاً   مزيز الدمؾكيات الت   ميؽ السما  – 4
اع ة نمرفية لي أل الظاليب  ميشيد عميى التمير  عميى بيتتيد ونيا  ؾلي   يتيا بشاء ق – 5

 .   سوشد نؽ السشا دة    عالؼ نت يرنؽ عرو  طبي.ية نختمفة و 
 الثييييف التييي ري ات الستشيييية لمظاليييب حتيييى يديييتظيد ا عتسيييا  عميييى ةفديييد  ييي   – 6

الحرييؾأل عمييى نهؾنييات ن.يذييتد بيي   نييؽ أ  يوييؾ  عاليية عمييى السجتسييد وأ  يوييؾ  
 شررا  ما     عسمية اإلةتاج.ع
التظؾير السديتسر  ي  التي ري ات الستشيية السه نية لمظاليب لالي  يديتظيد ناحهية  – 7

 .ت والته ه التالشؾلؾل     الرشاعةالتظؾرا
 حهيييا الم اليية ا لتساعييية ونبيي أ  الييا ؤ الفيير   يي  التمميييؼ والتيي ريب لتشسييية  - 8

 (18: 14).لشفسء والسؾاطشة وا ر هاء ااالذمؾر اا ةتسا
 انضًع: وظعبف انصى مبذارس تعهيىان يزاحم
: يهبل اططفاأل الريؼ  طفاأل    ن ارع الرؼ وضما  الدسدنرحمة رياض اط        

سشؾات ام   ه يؼ قياع الدسد والت ارات اليذكاء نيد  6 – 4وضما  الدسد نؽ سؽ 
الحيي  اطقرييى أطفيياأل و  5نمييف الظفييل ، عمييى أ  يوييؾ  الحيي  اط ةييى لالثا يية الفرييؾأل 
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عذيييرة أطفييياأل ويجيييؾح الترييياع  هبؾطيييا أو صيييمؾ ا اسؾا هييية إ ارة التربيييية الخاصييية 
 (  98: 14).عح الزرورة كلػاالس  رية إكا نا  

: يهري  ايد الحمهية ت ائى  ي  ني ارع الريؼ وضيما  الديسدنرحمة التمميؼ اإلب        
 سيياة  سييشؾات ، اطولييى نييؽ التمميييؼ اطساسيي  لمسميياقيؽ سييس.يا ونيي ة ال راسيية بتييا 

والتمميييؼ  يتييا نذييترى ، وهييى  دييير عمييى الشغيياه اليي الم  والخييارل  ، ويهبييل االرييف 
 7 – 5سشؾات واططفاأل الرؼ نؽ سيؽ  8 – 6اطوأل اططفاأل ضما  الدسد نؽ سؽ 

سشؾات ، ويجؾح قبيؾأل اططفياأل بزييا ة سيشتيؽ إكا ولي ت أنياكؽ لاليية ، ويويؾ  الحي  
ا بت ائيية نيؽ نرحمية التممييؼ اإلبتي ائى لمريؼ وضيما   اطقرى لمديؽ السهيرر االحمهية

 (309: 1) مسيذ 31سشة ، و   زي  كثا ة الفرؾأل  يتا عؽ  37الدسد 
: ني ة ال راسية بتيا  ع ا ي    ن ارع الرؼ وضما  الديسدنرحمة التمميؼ اإل        

ريؾأل الريؼ  ا ة سشؾات ، ويهبل بتا نؽ أ سؾا ال راسة االحمهة ا بت ائيية اسي ارع و 
وضما  الدسد امي  ةجياحتؼ  ي  انتحيا  الشهيل نيؽ الحمهية ا بت ائيية لمريؼ وضيما  

الستشي  لمريؼ وضيما   الدسد ، ويوؾ  الح  اطقرى لمهبؾأل االرف اطوأل اإلعي ا ي
 . سشة 37الدسد 

  :انضًع وظعبف انصى يذارس يف ثبنىٌان انتعهيى يزحهت
عميتييا السرحميية الثاةؾييية الفشييية لمسميياقيؽ ني ة ال راسيية بتييا  يياث سييشؾات ويظميا       

سس.يا ) الرؼ وضما  الدسد ( ، ويذترو    قبؾأل الظياب االريف اطوأل االسرحمية 
الثاةؾية الفشية لمسمؾقيؽ سس.يا أ  يوؾ  حاصا عمى  تا ة إ ساه ال راسية اإلع ا يية 

 11عيؽ الستشية نؽ نرحمة التمميؼ اطساسي  لمريؼ وضيما  الديسد ، وأ   زيي  سيشد 
 (  99: 14.)سشد    أوأل أكتؾبر
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 ،  سا السظمؾب حتى اط  ااإلهتساهلؼ  حغى  الرؼ وال وؼويرأل ال احث أ   تة 
و ى ، الرعاية ا لتساعية والرحية  هطحالح ةغرة السجتسد إليتؼ ةاقرة  شحرر  ى 

 ، نؽبتمػ الفتة رياضياً  لاهتساهح و  عمؼ ال احث أةد لؼ  تظر  الجتات السدتؾلة 
وال ليل عمى كلػ ،  تشاسب ند عرو تؼ الخاصة والت الرياضية  حيث  ؾ ير البرانا

( هى ةفس رؼ وال وؼ) تة الالسرحمةعمى هذا  السظ هةالرياضية  التربيةأ  نشاها 
أأل ع ه ولؾ  ) ،ةتؼ نؽ اطسؾياءاالسشاها السظ هة عمى نراحل التمميؼ الماه نؽ أقر 

وكذلػ ع ه ولؾ  طر    ريس  تة الؼ وال وؼلفنشتاج لا  االتربية الرياضية 
  .(لفتة الرؼ وال وؼلاصة 

ه( أ  الستارات اطساسية 2015ويذير "نحسؾ  عب  الحميؼ عب  الالريؼ" )
هى  مػ الستارات التى يحتالتا الفر  لمحياة اليؾنية، ويتؼ أحياةًا  رشيف هذا 

ستارات اطساسية السجسؾعة نؽ الستارات ا ةتا أساسية أو وعيفية، و فزل ال
السح  ة عمى الترشيفات اطلرأل ط  الستارات هى لرائص نمتا ة نسيزة ضرورية 

 -لمتممؼ لال   ؾعفتا  ى نحيظد وهى  شهدؼ إلى  اث  تات )الستارات الحركية
 (77: 28)الستارات الي وية(. -الستارات غير الحركية

 ائية لمسممؾنات كسا  ؤك  أ  إكتداب الستارات الحركية  تزسؽ عسميات ب
عؽ الستارة وةهمتا إلى ةسؾكج حرك  بت    مريف التمسيذ االستارة و تؼ نا يجب 
عسمد، وهذا  تظمب أ  يوؾ  السممؼ قا رًا عمى نشاقذة أ اء الستارات  ى ضؾء البشاء 
التذريح  الؾصفى لمسل المزات وإقانة صؾرة لشسؾكج الحركة  ى لياأل التمسيذ ند 

هاو الحاسسة نؽ الستارة السظمؾب  ممستا، و ى السراحل اطولى نؽ التركيز عمى الش
التممؼ ن لل التممؼ يجب أ  يمتس  عمى التهريب والترحيت ب ً  نؽ السحاولة والخظ ، 
ويتح   الشجاح عش نا  ب أ التهريب  ى التذ د االشسؾكج السظمؾب أ اؤا و  ذ تتا 
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 ى ا ستك األ الذأل يمتبر أساع كل الرل.ية و ممب أعزاء الحؾاع  ورًا أساسيًا 
 ممؼ، وق   داع  اط اه و رائط الفي  ؾ والرسؾنات والؾسائل الدس.ية وال ررية  ى 

 (60: 21 ظؾير الفتؼ الرحيت لشسؾكج اط اء.)
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 اٌّٙبساد اٌسشو١خ األعبع١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 ول )                             
ُ اٌّٙبساد اٌسشو١خ األعبعٟرمغ١             

 رغٍك

 ِىٛوٟ

ػذٚ ِغبفبد لص١شح 

 ِغ اٌدشٞ

 ِٙبساد إٔزمب١ٌخ
 ِٙبساد رسىُ ٚع١طشح ِٙبساد غ١ش إٔزمب١ٌخ

 دٚساْ

 خشٜ

 صخضاخٟ

خشٞ ِغبفبد 

 غ٠ٍٛخ

 زدً

ػٍٝ لذَ 

 ٚازذح

 ثبٌزجبدي

رجبدي 

 اٌسدً

 دزشخخ

 أِب١ِخ

 خٍف١خ
 خبٔج١خ

 صزٍمخ

 خبٔج١خ

 أِب١ِخ

 ثٕٟ

 دفغ

 عست

 ِذ
 ٌف

 ِشخسخ

 زجٛ

 عمٛغ

 ِشٝ

 ٚثت

ثمذَ  ثبٌمذ١ِٓ

 ٚازذح

ثبٌمذ١ِٓ 

ثؼذ 

 اٌدشٞ

ثمذَ 

ٚازذح 

ثؼذ 

 اٌدشٞ

ٚثت 

 ٌألِبَ

ٚثت 

 ألػٍٝ

ٚثت 

 ألعفً

اعزمجبي  سوً ظشة ارضاْ سفغ سِٝ رٕط١ػ

 ِٚغه

 ثب١ٌذ٠ٓ ث١ذ

ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ 

 أعفً

 ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ

 أػٍٝ

ث١ذ 

 ٚازذح

 ِزسشن ثبثذ

ثأداٖ ٌشئ 

 ثبثذ

ظشة ٌىشح 

 ثبٌّعشة ثب١ٌذ٠ٓ

ظشة وشح ثبٌّعشة 

 ث١ذ ٚازذح

 ِٓ اٌسشوخ ِٓ اٌثجبد ثب١ٌذ٠ٓ ث١ذ ٚازذح
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 يي  نسارسيية اطةذييظة الرياضييية  التسريشييات الشؾعييية  تزييت أهسييية  انسييا سييب
  ى لسيد الرياضات الفر يية والجساعيية اذيول عياه و يى  ى ةهانكسا أةتا ، السختمفة

نييؽ أ اء  لتانيييذةغييرًا لسييا يهييؾه اييد ا ممييؼ الستييارات الحركييية اطساسييية اذييول لييا  
 ال قة والتؾاح  والتؾا ا المزمى المربى.حركات الدرعة و 

ال احييث إلييى اإلهتسيياه بتييذا الفتيية والمسييل عمييى نديياع  تؼ  ييى  ا جييدلييذلػ  هيي  
، نتظم يات الحيياة اليؾنيية والتيى  تسثيل  يى  مميؼ الستيارات الحركيية اطساسييةنسارسة 

 عميى ااإلعتسيا سيتخ اه التسريشيات الشؾعيية وكيذلػ إوكلػ عيؽ طرييا  ريسيؼ برةيانا ا
الستيييارات الحركيييية  أ اءلتيييؼ بتييي   ندييياع  تؼ عميييى  السدييياع ةاط وات واطلتيييزة 

 االذول الرحيت. اطساسية

ونؽ لاأل إطيان ال احيث عمي  ال راسيات الديااهة والسراليد والذي وات ال وليية 
 حييا ال احييث عمييى حيي  عمسييد ولييؾ  قرييؾر  يي  اسييتخ اه السممسيييؽ لبييرانا  مميسييية 

السديييتت  ة )الريييؼ والييي وؼ( حييييث ا  نممسييي  التربييييد  ح  ثييية  ؾاكيييب نديييتؾأل الفتييية
الرياض د يدتخ نؾ  برانا  مميسية  همي ية    ركز عميى لؾاةيب نحي  ا  ي   يى  مميؼ 
الستيييارات الحركيييية اطساسيييية كسيييا  ؾصيييل ال احيييث اليييى ةييي رة ال راسيييات التيييى  شاوليييح 

نسييا ا بتتييد   التسريشيات الشؾعييية  يى  ممييؼ الستيارات الحركييية ارييفد لاصيد وعمييى اليرغؼ
اميض ال حيؾث وال راسييات الفممييد إلسييتخ اه التسريشيات الشؾعيية  يي  السجيا ت اطلييرأل 

نتياب عبي   " ة,  راسي(21) (ه2010") عب  هللا عب  المظيف دمحم عب  هللا " ةنثل  راس
" أ يييير  ندييييم  عبيييي  الحسييييي  الديييي اع  " ة,  راسيييي(30) (ه2002) "الييييراح   سييييؾق 

 .(4) ه(2002)

  ييد ال احييث لإلهتسيياه اال حييث  يي  نحاوليية لمتميير  عمييى  يي  ير اطنيير الييذأل 
الريؼ استخ اه التسريشات الشؾعية     مميؼ الستارات الحركييد اطساسيية لي أل التانييذ 

لتجمل التانيذ أكثر  ا .ية ةحؾ  حهيا اطهي ا  التمميسييد السرليؾا نسيا يحهيا  وال وؼ
 ييؤ أل بتييؼ الييى  ممييؼ ا زييل, وكييذالػ نسييا  ،لمسمييية التمميسييةالسذيياركد ا يجابييية  يي  ا

يداع هؼ     شسيد ق را تؼ واإلستفا ا اي كبر قي ر نسويؽ نيؽ اسيتم ا هؼ نسيا يجممتيؼ 
قييا رو  عمييى  حهيييا اطهيي ا  التمميسيييد ونييؽ هييذا السشظمييا ليياءت  الييرة الييراء هييذا 
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عميى ال حث, لذا سؾ  يهؾه ال احث ب راسة عشؾاةتا    ير استخ اه التسريشات الشؾعية 
اسراحيييل  الستيييارات الحركييييد اطساسيييية لييي أل التانييييذ كوأل اإلحتياليييات الخاصييية مميييؼ 

 .التمميؼ اطساس 

 انبحث: هذف
سيتخ اه التسريشيات إا  مميسيى  ت   ال حث إلى التمر  عميى ني أل  ي  ير برةيانا      

الستييارات الحركييية اطساسييية لفتيية الرييؼ واليي وؼ اسراحييل التمميييؼ  ممييؼ الشؾعييية عمييى 
 .ىاطساس

  انبحث: فزوض
 ؾليي   ييرو  كات   ليية إحرييائية بيييؽ نتؾسييظات  رلييات الكياسييات الهبمييية  -

لريييالت الكيييياع  أ اء الستيييارات الحركيييية اطساسييييةنديييتؾأل   ييي وال م يييية 
 ال م أل.

 ؾليي  ةدييب  حدييؽ بيييؽ نتؾسييظات  رلييات الكياسييات الهبمييية وال م ييية عشيي   -
لحركييية اطساسييية لرييالت اسييتخ اه التسريشييات الشؾعييية عمييى  ممييؼ الستييارات ا

 الكياع ال م أل.
 ببنبحث: انىاردة املصطهحبث بعط

 HEARING IMPAIRMENT انضًعيت: اإلعبقت -1
اإلعاقة الدس.ية ه    يا ؽ  ي  نديتؾيات الديسد  تيراوح بييؽ الزي.يف وال دييط      

 الذ    ل ا ، و ريب هذا اإلعاقة الفير  لياأل نراحيل ةسيؾا السختمفية ، و حرنيد نيؽ 
  ان الاليياه السشظييؾ  نييد أو بيي و  اسييتخ اه السميشييات الدييس.ية ، و ذييسل اط ييراسييس

 (  330: 36ضما  الدسد والرؼ . )
 
   DEAF األصى: انتهًيذ -2
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 يدييبل  76هؾ كلػ الفر  الذي يماةى نؽ عجز سسم  يرل إلى  رلة  دياوأل       
   تيؼ الالياه   كثر نؽ الفه ا  الديسم  ،  حيؾأل  و  اعتسيا ا عميى حاسية الديسد  ي

 (  99: 31).سؾاء ااستخ اه الدساعات أو ب وةتا
 QUALITATIVE EXERCISES اننىعيت: انتًزينبث -3

 وةؾعيياً  أقرييى  رلييات التخرييص  ييى  شسييية اط اء الستييارأل كسيياً  هيي أةتييا 
لاسييتخ انات المحغييية لممزييات أو السجسؾعييات المزييمية  الييل اط اء  و هيياً  و ؾقيتيياً 

 (44: 24الستارأل. )
 BASIC MOTOR SKILLSاألصبصيت: احلزكيه املهبراث -4

الستييارات الحركييية اطساسييية هيي  الذييرارة واطسيياع  يي  بشيياء قيي ر تؼ عمييى 
اط يييتراى  يييى الستيييارات التخرريييية واطلمييياب واطةذيييظة الرياضيييية السختمفييية لييياأل 

عشيي نا  شسيي  اذييول نتيي رج  FMSحيييا تؼ كمتييا، واليي ليل عمييى كلييػ أ  هييذا الستييارات 
 (198: 23)تتااد  غتر    الدمؾى الحرك  لألطفاأل.ون

 :واملزتبطت انضببقت انذراصبث
 :انعزبيت انذراصبث أوالً:

(، امشؾا  أ ر  شسية امض 26ه( )2012) "دمحم عب  الفتاح ن احي " راسة  -1
اله رات الخاصة عم  أ اء امض الستارات الحركية اطساسية لمسماقيؽ 

التمر  عم  أ ر  شسية امض اله رات  ( سشة، واستت  ح12-8كهشيا نؽ )
الب ةية الخاصة عم  أ اء امض الستارات الحركية اطساسية لمسماقيؽ 

التجريب ، والتيرت الميشة االظريهة المس ية  كهشيا، واستخ ه السشتا
 شسية اله رات الب ةية لمتانيذ  (  مسيذا، وكاةح أهؼ الشتائا20وقؾانتا )

يا كا  لد    يرا اإليجاب  عم   حديؽ كوي ا حتيالات الخاصة كهش
 .الستارات الحركية اطساسية
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( امشؾا     ير برةانا 20ه( )2008 راسة "عب  الدتار ل ار الرس " ) -2
حرك      شسية امض اله رات اإل راكية الحركية والالتابية لمستخمفيؽ  -حس

حرك   -عهميا الهابميؽ لمتممؼ، واستت  ح التمر  عم     ير البرةانا الحس
    شسية امض اله رات اإل راكية الحركية  والستارات الالتابية لمستخمفيؽ 
عهميا الهابميؽ لمتممؼ، واستخ ه السشتا التجريب ، و سثمح عيشة ال حث    

( سشة، وكاةح أهؼ الشتائا ولؾ   رو   األ 11(  انيذ امسر )10)
ة الحركية إحرائيا لرالت السجسؾعة التجريبية    اله رات اإل راكي

 والستارات الالتابية لمستخمفيؽ عهميا الهابميؽ لمتممؼ.
   ير امشؾا  " (4) ه(2002" )أ ر  ندم  عب  الحسي  الد اع  راسة " -3

اطساسية لتانيذ  الرؼ  التسريشات الشؾعية عمى  ممؼ امض نتارات الجس اح
برةانا     ير"، ه  ح ال راسة إلى التمر  عمى وال وؼ االسرحمة اإلبت ائية

التسريشات الشؾعية السرؾر عمى ندتؾأل أ اء امض نتارات الجس اح 
، ا تسمح عيشة ال راسة اطساسية لتانيذ الرؼ وال وؼ االسرحمة اإلبت ائية

 ؤ ر أهؼ الشتائا:  ،السشتا التجريبى مسيذ(، استخ ه ال احث  28عمى )
دتؾأل أ اء امض برةانا التسريشات الشؾعية السرؾر    يرًا إيجابيًا عمى ن

                                         .الرؼ وال وؼ االسرحمة اإلبت ائيةنتارات الجس اح اطساسية لمتانيذ 

 األجنبيت: انذراصبث ثبنيًب:
 "Bressun ,-E-S;  Rossouw ,-C-Cبريدؾ ، روسيؾ   راسة " -4

لتشا دية  ح    نرا ر اإلستستان  ى الرياضات اامشؾا  "( 35)ه( 2002)
إ  الت   نؽ هذا ، "التى  سح  جربتتا نؽ قبل أ را  كوأل إعاقة اررية

ال راسة هؾ  ح    نرا ر اإلستستان  ى الرياضات التشا دية التى  سح 
( 20) ا تسمح عيشة ال راسة عمى،  جربتتا نؽ قبل أ را  كوأل إعاقة اررية
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أهؼ  ،لتجريبىالسشتا ا ، استخ ه ال احثرياض  نؽ كوأل اإلعاقة ال ررية
اةبثهح لسدة أ الار رئيدية عانة نؽ هذا التحميل وهى: اإل راى الشتائا: 

والسغاهر  الستاريةالالانل لألهمية والخبرات ا لتساعية اإليجابية والمياقة 
المهمية والسغاهر الماطفية وهذا اط الار نتشاغسة ند نرا ر الس لؾأل 

 الستسا مة ند ال حث.

 انبحث: إجزاءاث
 انبحث: ينهج :أوالً 

الترسيؼ التجريبى لسجسؾعة واح ة السشتا التجريب  اإستخ اه إستخ اه ال احث      
 اظريهة الكياسيؽ )الهبم ، وال م ي(.

  انبحث: جمتًع ثبنيًب:
 17سشؾات حتى 4 تراوح أعسارهؼ نؽ  التانيذ التىعمى  نجتسد ال حث ا تسل     

 أسيؾو.سحا غة ا الدسدسشة اس رسة اطنل لمرؼ وال وؼ وضما  

  انبحث: عينت :ثبنثبً 
نيؽ  بشييؽ نييذا شى عذير  ا هؼلغ ع  ا  ؼ التيار عيشة ال حث االظريهد المس ية ، وال

سحا غيية ا اس رسيية اطنييل لمرييؼ واليي وؼ وضييما  الدييسدالرييؼ واليي وؼ وضييما  الدييسد 
 سيييشد نيييد نراعييياة أ   ؾلييي  ل ييييد أي 14:  10و راوحيييح أعسيييارهؼ نيييا بييييؽ  أسييييؾو

 إعاقات ألرأل وق   ؼ  ظبيا البرةانا السهترح عميتؼ.

 

 األصبصيت: املتغرياث فً انبحث عينت أفزاد جتبنش
 اعت الية أ را  الميشة    نت يرات الشسؾ لمميشة قي  ال حث:

قاه ال احث اإيجيا  نمانيل اإللتيؾاء بييؽ أ يرا  الميشية  ي  ضيؾء الست ييرات التاليية       
 (  ؾضت كلػ.1( قي  ال حث، ول وأل)الؾح   –الظؾأل  –)الدؽ 

 رغٍك

 ِىٛوٟ

ػذٚ ِغبفبد لص١شح 

 ِغ اٌدشٞ

 ِٙبساد إٔزمب١ٌخ
 ِٙبساد غ١ش إٔزمب١ٌخ

 ِٙبساد رسىُ ٚع١طشح

 دٚساْ

 خشٜ

 خٟصخضا

خشٞ ِغبفبد 

 غ٠ٍٛخ

 زدً

ػٍٝ لذَ 

 ٚازذح

 ثبٌزجبدي

رجبدي 

 اٌسدً

 دزشخخ

 أِب١ِخ

 خٍف١خ
 خبٔج١خ

 صزٍمخ

 خبٔج١خ

 أِب١ِخ

 ثٕٟ

 دفغ

 عست

 ِذ
 ٌف

 ِشخسخ

 زجٛ

 عمٛغ

 ِشٝ

 ٚثت

ثمذَ  ثبٌمذ١ِٓ

 ٚازذح

ثبٌمذ١ِٓ 

ثؼذ 

 اٌدشٞ

ثمذَ 

ٚازذح 

ثؼذ 

 اٌدشٞ

ٚثت 

 ٌألِبَ

ٚثت 

 ألػٍٝ

ٚثت 

 ألعفً

اعزمجبي  سوً ظشة ارضاْ سفغ سِٝ رٕط١ػ

 ِٚغه

 ثب١ٌذ٠ٓ ث١ذ

ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ 

 أعفً

ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ 

 أػٍٝ

ث١ذ 

ٚازذ

 ح

 ِزسشن ثبثذ

ثأداٖ ٌشئ 

 ثبثذ

ظشة ٌىشح 

 ثبٌّعشة ثب١ٌذ٠ٓ

ظشة وشح ثبٌّعشة 

 ث١ذ ٚازذح

 ِٓ اٌسشوخ ِٓ اٌثجبد ثب١ٌذ٠ٓ ث١ذ ٚازذح
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 (1ل وأل )
 الستؾسط الحداب  والؾسيط وا ةحرا  الس.ياري ونمانل ا لتؾاء

 (11ط را  الميشة    الست يرات قي  ال حث ) =
 اٌّزغ١شاد

ٚزذح 

 اٌم١بط

اٌّزٛعػ 

 اٌسغبثٟ
 اٌٛع١ػ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِؼبًِ 

 االٌزٛاء

 ِؼذالد إٌّٛ

 0,53- 1,03 11 10,82 عٕخ اٌغٓ

 0,02 12,46 148 148,09 عُ اٌطٛي

 0,20- 8,09 39 38,45 ودُ اٌٛصْ

( أ  نمييانات ا لتييؾاء لمميشيية قييي  ال حييث  شحريير نييا بيييؽ 1 تزييت نييؽ ليي وأل )
 ( نسا   أل عمى إعت الية  ؾحيد الميشة    الست يرات قي  ال حث.3-، 3)+

  انبيبنبث: مجع وصـبئم رابعًب:
إستما  ال احث  ى لسد البياةات الخاصية بتيذا ال حيث اياط وات   حكيها لت   ال حث

 التالية:
الممسييية وال راسييات السر  ظيية اسؾضييؾن ال حييث: حيييث قيياه ال احييث  حميييل السرالييد  -

بتحمييييل السراليييد الممسيييية وال راسيييات الديييااهة والسر  ظييية اال حيييث والستخررييية  يييى 
 .(  ؾضت كلػ2الستارات الحركية اطساسية ونر ا )

الساحغيية الممسييية:  ييؼ ناحغيية نذييومة ال حييث نييؽ ليياأل عسييل ال احييث االتيي ريب  -
 السي اةى اس ارع التربية الفالرية. 

: قييياه ال احيييث امسيييل اميييض السهيييااات الذخريييية نيييد اميييض السهابمييية الذخريييية -
لمتميير  عمييى ةهيياو الهييؾة  نييؾلتى ونممسييى التربييية الرياضييية اسيي ارع الرييؼ واليي وؼ

والظر  السدتخ نة ونمر ية إنواةيية  ظبييا بيرانا  سريشيات ةؾعيية والز.ف والبرانا 
  ى  مميؼ الستارات الحركية اطساسية لمميشة قي  ال حث.

 وهى: استسارات استبيا  "نؽ  رسيؼ ال احث" -

 ت عيشة ال حث.إستسارة  دجيل بياةا -1
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السر  ظييية  الستارييييةات اإللت يييار إسيييتسارة إسيييتظان رأأل الخبيييراء لتح  ييي  أهيييؼ  -2
 (.5لستارات الحركية اطساسية نر ا )اا

إسييتسارة إسيييتظان رأأل الخبيييراء لتح  ييي  أةديييب التسريشيييات الشؾعيييية لمبرةيييانا  -3
       السهترح.

إسيييتسارة نحييياور البرةيييانا التمميسيييى، وأهييي ا  الؾحييي ات الت ريديييية لبرةيييانا  -4
 التسريشات الشؾعية قي  ال حث.

  ن ة  شفيذ البرةانا التمميسى، تح  استخ اه ص   السحتؾأل لا ال احث قاه       
أةدب الظر  واطساليب الت ريدية والؾسائل السميشة الاحنة لتشفيذ نحتؾأل  و ح   

برةانا التسريشات الشؾعية السهترح لتمميؼ الستارات الحركية اطساسية لتانيذ ن رسة 
، (1( لبراء نر ا )10وعرضتؼ عمى الدا ة الخبراء وع  هؼ )اطنل لمرؼ وال وؼ 

 كلػ: ؾضت  (4( نر ا )2ل وأل )و 
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 اٌؼذد اٌغبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ع٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ِدٍذ ) 

 

 (2ل وأل )
طر  وأساليب الت ريس والؾسائل السميشة ن ة و   ح    حؾأل الخبراءالدا ة  الشد ة الستؾية  راء

 (10) = البرةانا التمميسىالسخظط نحتؾأل الاحنة لتشفيذ 

طر  ن ة و   ح    حؾأل الخبراء الدا ة  راءأ  الشد ة الستؾية  (2 تزت نؽ ل وأل )       
وأساليب الت ريس والؾسائل السميشة الاحنة لتشفيذ نحتؾأل برةانا التسريشات الشؾعية السهترح لتمميؼ 

إ فا   ةد ة عم  ر زى ال احثإالستارات الحركية اطساسية لتانيذ ن رسة اطنل لمرؼ وال وؼ وق  
إ فا   راء الدا ة  ةد ة التى حرمح عمى ال. اراتو ؼ حذ   (%   كثر70 راء الدا ة الخبراء )

 .(%70)أقل نؽ  الخبراء
 (3ل وأل )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ أساء اٌخجشاء ِسبٚس اٌجشٔبِح اٌزؼ١ٍّٝ

ذح
ِ

 

 
ح

بِ
شٔ

ٌج
ا

 

%0 0 شٙش ٚازذ 1  

%20 2 شٙش ٚٔصف 2  

%70 7 شٙش٠ٓ 3  

%10 1 ثالثخ شٙٛس 4  

ط 
ٚ
ذس

 اٌ
ذد

ػ

١خ
ػ

ٛ
عج

أل
ا

 

%0 0 دسط ٚازذ 1  

%90 9 دسع١ٓ 2  

%10 1 ثالثخ دسٚط 3  

 %0 0 أسثؼخ دسٚط 4

ء
ضا

خ
  أ

ط
ذس

اٌ
 %0 0 سئ١غٝ( –)ر١ّٙذٜ  1 

 %0 0 ٔٙبئٝ( –)سئ١غٝ  2

%100 10 (ٔٙبئٝ –سئ١غٝ  –)ر١ّٙذٜ  3  

ظ
س٠

زذ
 اٌ

ت
١ٌ
عب

أ
 

%80 8 أعٍٛة اٌؼشض )األِش( 1  

 %100 10 أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزجبدٌٟ)األلشاْ(. 2
 %100 10 األعٍٛة اٌزذس٠جٟ)اٌّّبسعخ(. 3

%80 8 أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزٕبفغٟ. 4  

%80 8 أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزارٟ. 5  

%0 0 أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ. 6  

%70 7 ٛخٗ.أعٍٛة اإلوزشبف اٌّ 7  

%0 0 أعٍٛة اٌؼشض ٚإٌّبلشخ. 8  

 

د
ٚا

ألد
ٚا

 ً
بئ
ع

ٌٛ
ا

 

 
ٕخ

ؼ١
ٌّ

ا
 

%100 10 خٙبص اٌسبعت ا٢ٌٟ. 9  

%100 10 اٌصٛس اٌثبثزخ. 10  

%100 10 اٌصٛس اٌّزسشوخ. 11  

%100 9 اٌف١ذ٠ٛ. 12  

%100 10 اٌىب١ِشا اٌفٛرغشاف١خ. 13  

%100 10 اٌّصبدس ٚاٌّشاخغ اٌؼ١ٍّخ. 14  



 

222 

 

 اٌؼذد اٌغبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ع٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ِدٍذ ) 

 

حؾأل  ح    أه ا  برةانا التسريشات الشؾعية قي  ال حث  الخبراءالدا ة   راءالشد ة الستؾية 
= (10) 

 
 
 
 
 
 

 (3ل وأل ) ااد 

 األ٘ذاف اٌّسبٚس
 أساء

 اٌخجشاء

 إٌغجخ

 ٌّئ٠ٛخا

ِخ
ؼب

اٌ
ف 

ذا
٘
أل
ا

 

رٛصيي١ً اٌّؼٍِٛييبد ٚاٌّؼييبسف ٚاٌّٙييبساد اٌسشو١ييخ األعبعيي١خ ٚاٌش٠بظيي١خ ٌٍزال١ِييز  -1

 .ارمبْ ِشازً ِٚؼب١٠ش األداء اٌد١ذ ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ األعبع١خٚ

10 100%  

االثزىبس ٚاٌّالزظيخ اٌذل١ميخ ٚاٌزخطي١ػ ٚإٌميذ ٚاٌّمبسٔيخ فيٟ دسٚط ٚأٔشيطخ اٌزشث١يخ  -2

 إثبسح ٚخزة إ٘زّبَ اٌّزؼٍّي١ٓ ٚرٍج١يخ ١ِيٌُٛٙ ٚسغجيبرُٙ ِيٓ خياليثبٌّذسعخ ٚاٌش٠بظ١خ 

 .اٌزطج١ك اٌز٠ٕٛغ فٝ أعب١ٌت ٚغشق رذس٠ظ

10 100% 

ِؼشفخ دٚس اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاألٔشطخ اٌسشو١خ ٚاٌش٠بظ١خ فٟ إسعيبء ٚرشعي١ا اٌزمب١ٌيذ  -3

 ػ ثبٌؼًّ.اإلخزّبػ١خ  ٚاٌزفبػً إٌشػ ٚاإل٠دبثٟ ِغ ث١ئخ اٌّدزّغ اٌّس١

10 100% 

أثٕبء ِّبسعخ اٌّٙبساد اٌسشو١خ ٚاٌمذسح ػٍيٝ رطج١يك خٍك ث١ئخ إِٓخ ٚصس١خ ٌٍّزؼٍُ  -4

 .ز اٌذسٚطػٛاًِ األِٓ ٚاٌغالِخ أثٕبء رٕف١

10 100% 

ف 
ذا

٘
 أ
الً:

ٚ
أ

ُٙ
ٌف

ٚا
خ 

شف
ّؼ

اٌ
 

 اٌزٟ ريددٞ إٌيٟ أْ ٠ىزغت اٌز١ٍّز اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّشرجطخ ثبٌّٙبساد اٌسشو١خ -1

 رسغ١ٓ ِخشخبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

10 100%  

%100 10 أْ ٠ىْٛ اٌز١ٍّز لبدساً ػٍٝ رمذ٠ش أ١ّ٘خ ٚفبئذح اٌّٙبساد اٌسشو١خ األعبع١خ. -2  

%100 10 أْ ٠ىزغت  اٌز١ٍّز إٌٛازٝ اٌزشث٠ٛخ إٌّبعجخ ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ األعبع١خ. -3  

خ اٌزٟ رددٞ إٌٟ رسغ١ٓ ِخشخبد اٌؼ١ٍّخ األعبع١ ٌّٙبساد اٌسشو١خا أْ ٠زمٓ اٌز١ٍّز -4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

9 90% 

%100 10 األعبع١خ. ثبٌّٙبساد اٌسشو١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ  اٌّؼبسف اٌز١ٍّز أْ ٠ىزغت  -5  

األعبع١خ ٚو١ف١خ   ٌٍّٙبساد اٌسشو١خػٍٝ اٌخطٛاد اٌف١ٕخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌز١ٍّز أْ ٠زؼشف-6

 رصس١سٙب.

10 100%  

%100 10 .األعبع١خ ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌسشو١خ  اٌمذساد  اٌز١ٍّز أْ ٠ذسن  -7  

اٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثبألٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍٛعبئً اٌّؼ١ٕخ ٚاألدٚاد  اٌز١ٍّز أْ ٠ىزغت -8

 األعبع١خ. ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ ٚاألخٙضح اٌجذ٠ٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ إعزخذاِٙب 

8 80% 

 خبصخ ثّٕٙد١خ ٚغشق اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بط ٌألداء اٌسشوٟ اٌّؼٍِٛبد اٌ اٌز١ٍّز أْ ٠ىزغت-9

 .األعبع١خ ثبٌّٙبساد اٌسشو١خ

2 20% 

%100 10 اْ ٠زؼشف اٌزال١ِز ػٍٝ ِفب١ُ٘ خطٛاد اٌّشٝ ٚاٌدشٜ ٚاٌؼذٚ. -10  

اٌزٛاصْ  -اٌسدً  –اٌدشٜ  –اْ ٠زبثغ اٌز١ٍّز ثسّبط ٚرشٛق ّٔبرج االداء ٌٍّشٝ  -11

 اٌٍمف. -اٌشِٝ  -اٌٍف  –اٌّذ  –اٌثٕٝ  –

10 100%  

%100 10 اْ ٠زؼشف اٌز١ٍّز ػٍٝ و١ف١خ اٌزسشن ثبٌمذ١ِٓ. -12  
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 اٌؼذد اٌغبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ع٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ِدٍذ ) 

 

حؾأل  ح    أه ا  برةانا التسريشات الشؾعية قي  ال حث  الخبراءالدا ة   راءالشد ة الستؾية 
= (10) 

 ح    أه ا  برةانا التسريشات  حؾأل الخبراء  ةالدا  راء الستؾية الشد ة( أ  3 تزت نؽ ل وأل )
 اطه ا  التى حرمح عمى ةد ةار زى ال احث إ%( وق  100% : 10) ا بيؽ راوحح نق   الشؾعية

إ فا   راء  ةد ة و ؼ حذ  اطه ا  التى حرمح عمى (%   كثر70إ فا   راء الدا ة الخبراء )
   (.%70)أقل نؽ  الدا ة الخبراء

 اإلصتطالعيت: نذراصبثا : بً خبيض  
 ال راسة اإلستظاعية اطولى: -أ

حرصًا نؽ ال احث عمى سانة اإللراءات اإل ارية والفشية قبل وأ شاء وبم   ظبيا     
(  انيذ نؽ نجتسد ال راسة ولارج عيشة 8لتيار ع   )إات الستارية، قاه ال احث ااإللت ار 

ه بت   التمر  عمى ع ة 1/3/2019ى ه إل27/2/2019ال راسة اطصمية    الفترة نؽ 
 ةهاو وأهستا:

 الت ك  نؽ صاحية وكفاية اط وات واطلتزة السدتخ نة    الكياع. -
 ات كول.اإللت ار نمر ة الزنؽ الذي يدت رقد كل الت ار عمى ح ا و  -
  قة  شغيؼ وسير المسل    الكياع. -

 األ٘ذاف اٌّسبٚس
 أساء

 اٌخجشاء

 إٌغجخ

 اٌّئ٠ٛخ

ذا
٘
أل
 ا
بً:

١ٔ
ثب

ف 
١خ

ز
زش

ظ 
ٕف

اٌ
 

 -اٌسدً  –اٌدشٜ  –اْ ٠ددٞ اٌز١ٍّز االداء اٌفٕٟ اٌصس١ر ٌٍّشٝ  -1

 اٌزٛاصْ وّب ٠طٍجٗ ِٕٗ اٌّؼٍُ ٚفمب ٌٍخطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

10 100%  

 –اٌشِٝ  -اٌٍف  –اٌّذ  –اْ ٠غزد١ت اٌز١ٍّز ٌالداء اٌد١ذ فٝ اٌثٕٝ  -2

 اٌٍمف.
10 100% 

غ اٌزطج١مٟ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّٙبساد اٌسشو١خ اْ ٠شبسن اٌز١ٍّز  ثسّبط إٌشب -3

 األعبع١خ ٚارمبْ االداء ٌالٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.
10 100% 

ً ِغ أداء اٌّٙبساد ٚفمب ٌٍخطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍٗ  -4 اْ ٠زفبػً اٌز١ٍّز خغّب١ٔب

 ٌالداء.

9 90%  

اٌّذ  –اٌثٕٝ   -اٌزٛاصْ  –اٌسدً  –اٌدشٜ  –ٌّشٝ ِٓ ا اْ ٠زّىٓ اٌز١ٍّز -5

 اٌٍمف. –اٌشِٝ  -اٌٍف  –
10 100% 

اْ ٠ؼٝ اٌز١ٍّز خ١ذا ػٕذ أداء اٌّٙبساد اٌسشو١خ األعبع١خ ٌٍّىبْ  -6

 ٚاٌضِبْ.
10 100% 

ف 
ذا

٘
أل
 ا
بً:

ٌث
ثب

١خ
أ
خذ

ٛ
اٌ
 

%100 10 اْ ٠ؼٟ اٌز١ٍّز اٌزٛافك ث١ٓ ِشازً االداء اٌّشرجطخ ثطج١ؼخ األداء -1  

 %100 10 بساد اٌسشو١خ األعبع١خ.اْ ٠ّبسط اٌز١ٍّز ثسّبط االداء اٌزطج١مٝ ٌٍّٙ -2

%100 10 اْ ٠شؼش اٌز١ٍّز ثبٌثمخ ثبٌٕفظ ٚرسًّ اٌّغد١ٌخ.  

%100 10 اْ ٠زؼٍُ اٌز١ٍّز إٌظبَ ٚاالػزّبد ػٍٝ إٌفظ. -3  

%100 10 أْ ٠ىزغت اٌز١ٍّز صفبد اٌّثبثشح ٚاٌزؼبْٚ ِغ األخش٠ٓ. -4  



 

222 

 

 اٌؼذد اٌغبثغ –(  4ِدٍخ ثٕٟ ع٠ٛف ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بظ١خ ِدٍذ ) 

 

 ات قي  ال راسة.اإللت ار ص   و  ات  -
    غتر عش  التظبيا.التمر  عمى السذوات الت -

 وبشاًء عمى ةتائا ال راسة ا ستظاعية  ؾصمح ال احث إلى نا  م :
 ات الستارية قي  ال راسة.اإللت ار صاحية وكفاية اط وات واطلتزة السدتخ نة     -
 ات قي  ال راسة.اإللت ار ص   و  ات   -

 ال راسة اإلستظاعية الثاةية:  -ب
 جربة امض اإلراء انا التسريشات الشؾعية قاه ال احث قبل الب ء  ى  شفيذ برة       

سشد اس رسة اطنل لمرؼ  14:  10الؾح ات عمى عيشة نؽ التانيذ الرؼ وال وؼ لزئيًا نؽ 
/ 25/2ه إلى 15/2/2019وال وؼ وضما  الدسد اسحا غة أسيؾو،  ى الفترة نؽ 

و ت   هذا التجربة  ، انيذ 8ه وهى عيشة لارج عيشة ال حث اطساسية وقؾانتا 2019
إلى التمر  عمى ن أل إستجااة التانيذ لتذا التسريشات الشؾعية ونشاس ة اط وات السختارا 

, ونؽ لاأل التجربد والحركة المسسنؽ  ةالحؾاع ال اقي لمبرةانا وأيزًا ن أل است األ لسيد
 .  سير إلراء التجربةاالزؾااط لزسإستظان ال احث الخروج ب مض 

 :الثاةية اإلستظاعية سةةتائا ال را
 نشاس ة اطلتزة واط وات السدتخ نة لتشفيذ البرةانا. -1
 نشاس ة نحتؾأل البرةانا السهترح لت ريس الميشة. -2
واإل ارات  المسسند ند هذا الفتد عؽ طريا   ح    الظريهة السشاس ة لمتمانل -3

 .الحركية
  الت ريس  ى السممب ند نراعات عؾانل اطنؽ والدانة. -4
لزسا   ؾال  أ را   6: 4ال روع الخاصة لمبرةانا  ى الفترة السدائية نؽ   شفيذ -5

 الميشة.
اإلست شاء عؽ امض اط وات وإستب التا ا  وات ألرأل وإلتيار اط وات ط ها  -6

 له رات التانيذ وق را تؼ الفر ية.
وبشاًء عمى ةتائا ال راسة  بيؽ لم احث كفاية اط وات واطلتزة لتشفيذ التجربة، 

 انا السهترح لمميشة قي  ال راسة.ااإلضا ة عمى نشاس ة نحتؾأل البرة
   :انبحث فً ضتخذيتامل انعهًيت املعبيالث ًب:صبدص

  : انصذق أوالً:
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لستارات الحركية اطساسية لفتة الرؼ ر  ظة ااإللت ارات الستارية السل ص   السحوسيؽ -1
 قي  ال حث: وال وؼ

 الستييارات الحركييية اطساسييية السر  ظيية   الستاريييةات لت ييار اإلإسييتظان ال احييث  ح  يي         
، الستارأل لمستيارات الحركيية اطساسييةنؽ لاأل السرالد وال راسات الدااهة ونتظم ات اط اء 

أ  على   ات التيى  كيديتا عميى الديا ة الخبيراءاإللت يار  ؼ قاه ال احث اميرض هيذا الريفات و 
  يد :وو اط  تؾ ر  ى الخبراء  رو أو أكثر نؽ الذر 

 .الرؼ وال وؼ وضما  الدسد اجستؾرية نرر المربيةنؽ المانميؽ  ى نجاأل  -
المميؾه  -طر  التي ريسو السشاها نؽ أعزاء هيتد الت ريس ب مض اطقداه الممسيد ) -

 (.التسريشات -التربؾية والشفدية
 

 يى  الخبيراءات التي   ؾصيل اليتيا عمي  عي   نيؽ الديا ة اإللت يار قاه ال احيث اميرض         
التسريشييات  يي  السشيياها و يي ريس التربييية الرياضييية و و  لرييؼ واليي وؼ وضييما  الدييسدنجيياأل ا

الستارييية لمستييارات ات اإللت ييار  ؾضييت رأي الخبييراء  ييى  (4)والجيي وأل  لبييراء (10وعيي  هؼ )
 .لفتة الرؼ وال وؼ الحركية اطساسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4ل وأل )

 الرؼ وال وؼلفتة  ارات الحركية اطساسيةتلمس السشاس ة اريةالستات اإللت ار الخبراء  ى دا ة لارأي 
= (10) 

َ 

 

اٌّٙبساد 

 اٌسشو١خ

 االعبع١خ

 اٌّٙبس٠خ اداإلخزجبس
ٚزذح 

 اٌم١بط

أساء 

 اٌخجشاء

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ
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 %0 0 اٌثب١ٔخ َ.15اٌّشٝ  - اٌّشٝ 1

 %10 1 اٌثب١ٔخ َ.20اٌّشٝ  -

 %0 0 اٌثب١ٔخ َ.30اٌّشٝ  -

ث١ٓ خط١ٓ اٌّغبفخ ث١ّٕٙب  اٌّشٝ -

10.َ 

 %90 9 اٌثب١ٔخ

 %80 8 اٌثب١ٔخ َ.10اٌؼذٚ  - خشٜ)ػذٚ( 2

 %20 2 اٌثب١ٔخ َ.20اٌؼذٚ  -

 %0 0 اٌثب١ٔخ َ ِٓ اٌجذء اٌطب٠ش.30اٌؼذٚ  -

 %0 0 اٌثب١ٔخ َ. 50اٌؼذٚ  -

 %0 0 اٌثب١ٔخ َ ثبٌزجبدي ِغ اٌمذ١ِٓ . 20اٌسدً  - اٌسدً 3

 %90 9 اٌثب١ٔخ ١ّٕٝ.َ ثبٌمذَ ا5ٌاٌسدً  -

 %10 1 اٌثب١ٔخ َ ثبٌمذَ ا١ٌغشٜ.5اٌسدً  -

 %0 0 اٌثب١ٔخ َ ثمذَ اإلسرمبء.10اٌسدً  -

 %0 0 اٌغٕز١ّزش اٌٛثت اٌؼّٛدٜ. - اٌٛثت 4

 %100 10 اٌغٕز١ّزش اٌٛثت اٌؼش٠ط ِٓ اٌثجبد. -

اٌدشٜ ٚاٌٛثت ػٍٝ لذَ ٚازذح  -

 ٚاٌٙجٛغ ػٍٝ ٔفظ اٌمذَ.

 %0 0 اٌغٕز١ّزش

 %100 10 اٌغٕز١ّزش ثٕٝ اٌدزع ٌألِبَ ِٓ اٌٛلٛف. - اٌثٕٝ 5

 %0 0 اٌغٕز١ّزش ثٕٝ اٌدزع ٌألِبَ ِٓ اٌدٍٛط اٌط٠ًٛ. -

 %0 0 اٌغٕز١ّزش ثٕٝ اٌدزع خٍفبً ِٓ اٌٛلٛف. -

 %0 0 اٌغٕز١ّزش ثٕٝ اٌدزع خبٔجبً ِٓ اٌٛلٛف. -

 %80 8 اٌغٕز١ّزش ِذ اٌدزع ِٓ ٚظغ اإلٔجطبذ. - اٌّذ 6

 %0 0 اٌغٕز١ّزش زع ِٓ اٌٛلٛف.ِذ اٌد -

 %0 0 اٌغٕز١ّزش إخزجبس ٌّظ اٌّغزط١الد األسثؼخ. -

 %20 2 اٌغٕز١ّزش اٌٍّظ اٌغفٍٝ ٚاٌدبٔجٝ. -

  
 

 (4ل وأل ) ااد 
 الرؼ وال وؼلفتة الستارية السشاس ة لمستارات الحركية اطساسية ات اإللت ار الخبراء  ى الدا ة رأي 

= (10) 
َ 

 

اٌّٙبساد 

١خ اٌسشو

 االعبع١خ

 ٚزذح اٌم١بط اد اٌّٙبس٠خاإلخزجبس
أساء 

 اٌخجشاء

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

ػٍٝ ػبسظخ رٛاصْ ثبٌمذَ  اٌٛلٛف - اٌزٛاصْ 7

 اٌّفعٍخ

 اٌثب١ٔخ
10 100% 

اٌٛلٛف ػٍٝ ػبسظخ رٛاصْ ثبٌمذَ  -

 اٌّفعٍخ ٚاٌؼ١ٓ ِمفٍخ.

 %0 0 اٌثب١ٔخ
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اٌٛلٛف ػٍٝ ػبسظخ رٛاصْ ثّشػ  -

 اٌمذَ

 %0 0 اٌثب١ٔخ

اٌّشٝ ػٍٝ خػ ػٍٝ االسض ٚا١ٌذ  -

 فٝ اٌٛعػ.

 %0 0 ػذد اٌخطٛاد

 %50 5 ػذد اٌّسبٚالد اٌصس١سخ اٌٙجٛغ االِبِٝ ِٓ اٌٛلٛف. - اٌٙجٛغ 8

 %50 5 ػذد اٌّسبٚالد اٌصس١سخ اٌٙجٛغ اٌدبٔجٝ ِٓ اٌٛلٛف. -

عشػخ زشوخ اٌزساػ١ٓ ِغ اإلردبٖ  - اٌّشخسخ 9

 األفمٝ.

 %30 3 س. 30ػذد اٌزىشاساد فٝ 

 %20 2 س. 90ػذد اٌزىشاساد فٝ  رجبدي زشوخ اٌزساػ١ٓ ِغ اٌشخ١ٍٓ. -

 %50 5 س. 15ػذد اٌّشاد فٝ  اٌٍّظ اٌغفٍٝ ٚاٌدبٔجٝ. -

 %10 1 اٌثب١ٔخ اإلٔزمبي ثذٚساْ ث١ٓ اٌّشثؼبد. - اٌذٚساْ 10

 %80 8 اٌثب١ٔخ اٌدشٜ زٛي دائشح. -

 %10 1 اٌثب١ٔخ إخزجبس ٌّظ اٌّغزط١الد األسثؼخ. -

 %0 0 ػذد اٌّشاد إخزجبس ٌّظ اٌّغزط١الد األسثؼخ. - ٌف)ٌٜٛ( 11

 %0 0 ػذد اٌّشاد ٌف اٌدزع ػٍٝ اٌدبٔج١ٓ. -

 %0 0 ػذد اٌّشاد اٌٍّظ اٌغفٍٝ ٚاٌدبٔجٝ. -

 %20 2 ػذد اٌّشاد اٌصس١سخ ِغه وشح صغ١شح)ثب١ٌذ٠ٓ(. - اٌّغه 12

ِغه وشح ِٓ داخً ٚخبسج ِشثغ  -

 ثب١ٌذ٠ٓ.

 %0 0 سخػذد اٌّشاد اٌصس١

 %0 0 ػذد اٌّشاد اٌصس١سخ إ٠مبف وشح ِّشخسخ)ث١ذ ٚازذح(. -

 %80 8 ػذد اٌّشاد اٌصس١سخ ِغه وشح صغ١شح )ث١ذ ٚازذح(. -

 %0 0 ػذد اٌّشاد اٌصس١سخ اٌّغه ِٓ اٌسشوخ. -

 راوحيح نيؽ  الستارية اإللت ارات أ  ةد ة السؾا هة عمى (4الج وأل ) زت نؽ ةتائا ت
% 70ات التيى حريمح عميى اإللت ار أر زى ال احث االتيار  %( وق 100 -% 10)

التالييية وهييؼ  الستارييية تاإللت ييار  يي كثر نييؽ رأأل الدييا ة الخبييراء و ؾصييل ال احييث اليي  
 االتر يب:
 .ه10السذى بيؽ لظيؽ السدا د بيشتؼ  -1
 .ه10الم و   -2
 .ه االه ه اليسشى 5الحجل  -3
 .الؾ ب المريض نؽ الث ات -4
 .ؾ  شى الجذن لاناه نؽ الؾق -5
 .ن  الجذن نؽ وضد ا ة ظاح -6
 ة.الؾقؾ  عمى عارضد  ؾاح  عمى اله ه السفزم -7
 .الجرأل حؾأل  ائرة -8
 .ندػ كرة ص يرة )بي  واح ة( -9
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 :انطزفيت( )املقبرنت انتًبيز صذق -2
قييي   الستارييية اتاإللت ييار إسييتخ ه ال احييث طريهيية صيي   التسييا ز لحديياب صيي    

)نمتزنيية  تيؽ احيي اهسا نسييزةؾعال حيث وكليػ نييؽ لياأل حدياب الفييرو  بييؽ نجسي
الفيرو   و ؼ حداب )غير نمتزنة  ى الحزؾر( واطلرأل غير نسيزة  ى الحزؾر(

 :(5نؾضت اج وأل ) ؾكسا ه بيشتؼ
 (5ل وأل )

   لة الفرو  بيؽ السجسؾعتيؽ السسيزة ال ير السسيزة 
 (8) =لمميشة قي  ال حث إلت ارات الستارات الحركية اطساسية    

 2.15=  0.05قيسة ت عش  ندتؾأل 
ئيًا بيؽ نتؾسظ  ( ولؾ   رو   الة إحرا5 تزت نؽ ةتائا ل وأل )

إلت ارات الستارات الحركية اطساسية    قياسات السجسؾعتيؽ السسيزة وغير السسيزة 
لرالت السجسؾعة السسيزة حيث  راوحح قيسة "ت" السحدؾبة نا بيؽ لمميشة قي  ال حث 

 ا، وأةتاتاإللت ار وه  أكبر نؽ قيستتا الج ولية، نسا   أل عمى ص   (، 25: 4.92)
 .نؽ ألمتا حملسا وض ةصالح

 الث ات:
 (6ل وأل )

    نمانل ا ر  او بيؽ التظبيهيؽ اطوأل والثاة  

 اد اإلخزجبس َ
ٚزذح 

 اٌم١بط

ل١ّخ  اٌشث١غ األدٔٝ اٌشث١غ األػٍٝ

"د" 

 اٌّسغٛثخ

 اٌذالٌخ
 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

1 
اٌّشٝ ث١ٓ خط١ٓ اٌّغبفٗ 

 10َث١ُٕٙ 

 س
 داي 11.54 0.22 10.22 0.47 12.33

 داي 18.46 0.28 4.27 0.05 6.10 س َ 10اٌؼذٚ   2

 داي 14.57 0.38 5.05 0.05 7.04 س َ ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ  5اٌسدً  3

 داي 17.34 1.77 12.63 1.81 28.13 عُ ت اٌؼش٠ط ِٓ اٌثجبد ثاٌٛ 4

 داي 9.39 0.35 0.13 0.71 2.75 عُ ٕٝ اٌدزع ٌالِبَ ِٓ اٌٛلٛفث 5

 داي 14.35 0.52 4.38 0.12 7.11 عُ ِٓ ٚظغ االٔجطبذ زعِذ اٌد 6

7 
لٛف ػٍٝ ػبسظٗ رٛاصْ اٌٛ

 ػٍٝ اٌمذَ اٌّفعٍٗ

 س
 داي 25.00 0.35 2.88 0.21 6.32

 داي 10.35 0.64 7.88 0.76 11.50 س اٌدشٜ زٛي دائشح 8

 داي 4.92 0.71 0.75 0.35 2.13 ػذد ِغه وشح صغ١شح )ث١ذ ٚازذح( 9
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 (8) =لمميشة قي  ال حث إلت ارات الستارات الحركية اطساسية 

 0.36=  0.05قيسة ر عش  ندتؾأل 
وإعا ة اطوأل  التظبيا األ إحرائيا بيؽ  ار  اوأ  هشاى نمانل  (6ل وأل ) تزت نؽ 

لمميشة قي  ال حث نسا   أل عمى إلت ارات الستارات الحركية اطساسية     التظبيا
( وهؾ أكبر 0.99:  0.87نا بيؽ ) ا ر  اوحيث  راوح نمانل ات، اإللت ار  مػ    ات

 (.0.5نؽ قيسة "ر" الج ولية عش  ندتؾأل )
 لمبرةانا :  شؾعيةالتسريشات ال حؾأل نشاس ةاستسارة استظان رأأل الدا ة الخبراء  -

طان عمى السرالد الممسية الستخررة وال راسات    نجاأل قاه ال احث ااإل      
السشاس ة التى ق   داهؼ  ى  شؾعيةلتح    التسريشات ال الستارات الحركية اطساسية

قي  ال حث  ؼ قاه ال احث  لمستارات الحركية اطساسية مميؼ و حديؽ اط اء الستارأل 
 الستارات قي  ال حثبترسيؼ استسارة استظان رأأل الدا ة الخبراء الستخرريؽ  ى  

( لبراء لسمر ة ن ي نشاس ة التسريشات 10هؼ )وع   نؽ أعزاء هيتة الت ريس
 لمستارات الحركية اطساسية قي  ال حث.السهترحة شؾعية ال

 البرةانا التمميسى:ساامًا: 
 راسة كًا نؽ نؽ لاأل الرلؾن إلى السرالد الممسية وال راسات الدااهة نثل        

ه( 2005)" لحويؼا عب  نحسؾ  ااسؼ"( ،  راسة 31( )2012) "ةرنيؽ دمحم لال "

 اد اإلخزجبس َ
ٚزذح 

 اٌم١بط

ل١ّخ  اٌزطج١ك إػبدح  اٌزطج١ك األٚي

"س" 

 اٌّسغٛثخ

 اٌذالٌخ
 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

 ّزٛعػاٌ

 اٌسغبثٟ

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٞ

1 
اٌّشٝ ث١ٓ خط١ٓ اٌّغبفٗ 

 َ 10ث١ُٕٙ 

 س
 داي 0.96 0.99 11.29 0.86 11.22

 داي 0.87 0.78 5.32 0.79 5.32 س َ 10اٌؼذٚ   2

 داي 0.93 0.80 6.06 0.79 6.06 س َ ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ  5اٌسدً  3

 داي 0.99 6.06 20.37 6.16 20.43 عُ ت اٌؼش٠ط ِٓ اٌثجبد ثاٌٛ 4

5 
ٕٝ اٌدزع ٌالِبَ ِٓ ث

 اٌٛلٛف

 عُ
 داي 0.98 1.13 1.40 1.10 1.37

 داي 0.97 1.17 5.73 1.06 5.67 عُ ِٓ ٚظغ االٔجطبذ زعِذ اٌد 6

7 
اٌٛلٛف ػٍٝ ػبسظٗ رٛاصْ 

 ػٍٝ اٌمذَ اٌّفعٍٗ

 س
 داي 0.94 1.19 4.23 1.30 4.37

 داي 0.97 1.71 9.80 1.49 9.67 س اٌدشٜ زٛي دائشح 8

9 
ِغه وشح صغ١شح )ث١ذ 

 ٚازذح(

 ػذد
 داي 0.96 0.86 1.40 0.70 1.30
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" إ تاب دمحم  اليؼ"  راسة( ، 4ه( )2002) "أ ر  ندم  الد اع  راسة "( ، 11)
أنل أحس  "( ،  راسة 6( )1996" ) أنل لسيل  ؾسف راسة " ،( 10ه( )2002)

 (،19ه( )2002) عب الحسي  عب  الحسي   ر نرلد (، 5ه( )1993)" نرظفى
تزت أ  عسمية بشاء  (، 9ه( )1990) "دمحم الحساحسى ،الخؾلىأةؾر أنيؽ نرلد "

البرةانا عسمية ةغانية  تظمب لظة  انمة، و تزسؽ نجسؾعة نؽ اإللراءات 
 الممسية الستدمدمة و ؼ الب ء  ى  شفيذ نجسؾعة نؽ الخظؾات التالية :

 .التمميس   مدفة البرةانا -1
 ه   البرةانا التمميس . -2
 .التمميس  استرا يجية البرةانا -3
 برةانا التمميس .لظؾات إع ا  ال -4
 أسس وضد البرةانا التمميس . -5
 نحتؾأل البرةانا التمميس . -6
 التؾحيد الزنشى لمبرةانا التمميسى. -7
 أساليب الت ريس السدتخ نة  ى البرةانا التمميس . -8
 ألزاء ال رع. -9

 أساليب التهؾيؼ. -10
 :التسريشات الشؾعية لبرةاناالت   الماه  -أ

 لرؼ وال وؼ. اانيذ الستارات الحركية اطساسية لمت شسية 
 :  التسريشات الشؾعية قي  ال حث أه ا  برةانا -ب

 أه ا  نمرفية. -1

 ةفس حركية أو نتارية.أه ا   -1

 أه ا  ول اةية. -3

 أسس بشاء البرةانا: -ج

 .لمتانيذ الرؼ وال وؼالسه نة  برةانا التسريشات الشؾعيةنشاس ة  -1

 ة الدشية.حدب طبيمة السرحملمتانيذ الرؼ وال وؼ  شؾن اطةذظة  -2
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 .التسريشات الشؾعيةلاأل برةانا لمتانيذ الرؼ وال وؼ السذاركة اإليجابية  -3

 .تشاسب السحتؾي ند كلػأ   أ  يحها البرةانا الت   نشد و  -4

نت رلة نؽ الدتل إل  الريمب االشدي ة  التسريشات الشؾعيةنراعاة أ   الؾ   -5
 لمتانيذ الرؼ وال وؼ 

 .رةانا ند اإلنواةيات الستاحةنراعاة الفرو  الفر ية و شاسب الب -6

 أ   راعى البرةانا الفترة الزنشية الاحنة لمتظبيا. -7

 أ   ؾ ر نحتؾي البرةانا عؾانل اطنؽ والدانة ويراعيتا    كل اطةذظة. -8

 أ  يوؾ  البرةانا  انل ونر . -9

 :ريشات الشؾعية عمى اطسس التالية* لذلػ راعى ال احث إع ا  برةانا التس
( سشؾات لمتانيذ الرؼ وال وؼ 14: 10سؾ لمسرحمة الدشية نؽ )لرائص الش -1

 .وال ررية لزئيًا كإ  ان نيؾلتؼ ونراعات ق را تؼ الحركية والدس.ية والمسدية
أ   ت   البرةانا إلى  ممؼ أ اء الستارات الحركية اطساسية لفتة الرؼ وال وؼ  -2

له رات الستارية نثل اسراحل التمميؼ اطساس  ، وكلػ نؽ لاأل  شسيد امض ا
حركية  -الر اقة( أيزا  شسيد امض اإل راكات الحس  -التؾاح   -اله رة -)الدرعة 

إ راى اإلحداع  -إ راى اإلحداع االسدا ة  -نثل ) إ راى اإلحداع االزنؽ 
 إ راى اإلحداع االفراغ( . – جاا ااإل 
ثاأل عمى كلػ الت رج نؽ الدتل إلى الرمب ونراعات الحسل و  ا نتؾسظة ون -3

ناه  ؼ لتشسيد قؾا عزات الرلميؽ  ب أ التسريؽ االجري  ى السوا   ؼ الجرأل لأل
 الجرأل لمخمف.

 اإلعتسا  عمى حل السذوات ااإلكتذا . -4
 وضد لزء نمر    ى السه نة لتمؾيض الشهص  ى لبرا تؼ الدااهة. -5
 المسس.ال رر و اإلعتسا  عمى الحؾاع الست كية كالدسد و  -6
  ؾ ير عؾانل اطنؽ والدانة لمتانيذ الرؼ وال وؼ لزئيًا. -7
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 نحتؾي البرةانا: - 
 يي  ضييؾء الخرييائص السسيييزة لسجتسييد ال راسيية وةتيجيية لحريير أراء الممسيياء 

السشاسيي ة طهيي ا  وعيشيية  التسريشييات الشؾعييية لمستييارات الحركييية اطساسيييةحييؾأل أهييؼ 
رييية وال راسييات الدييااهة، وعرضييتا ال راسيية والتيي   ييؼ حرييرها نييؽ ليياأل الهييراءات الشغ

عميى الخبييراء لتح  يي  نيي ي نشاسييبتتا طهيي ا  عيشية ال راسيية، وط هييًا لألسييس التيي   ييؼ 
واسييتشا ا إلييى السرالييد الممسييية االتانيييذ الرييؼ واليي وؼ ككرهييا لمبرةييانا الحييال  الخييا  

 وال راسيييات الديييااهة التيييى  شاوليييح البيييرانا واطةذيييظة والسراليييد الخاصييية االتسريشيييات
 واطلماب والبرانا الرياضية.

 يييؼ إعييي ا  نحتيييؾي البرةيييانا ويذيييتسل عميييى نجسؾعييية كبييييرة نتشؾعييية نيييؽ 
 الشؾعية.التسريشات 

 الخظة الزنشية لمبرةانا:  -ه
اسييتشا ا إلييى ةتييائا  حميييل ال راسييات الدييااهة والسذييابتة لسؾضييؾن ال راسيية 

 الرييؼ واليي وؼسيي ارع الحييال ، والخظيية الزنشييية السؾضييؾعة ليي روع التربييية الرياضييية ل
لمسرحمييية الديييشية عيشييية ال راسييية الحاليييية نيييؽ قبيييل وحارة التربيييية والتممييييؼ حييي  ثًا عييياه 

(  ؼ وضد الخظة الزنشية لمبرةانا الحال  كسيا هيؾ نؾضيت االجي اوأل ه2019-2020)
 التالية: 

وق  حر  ال احث عمى نهابمة الدا ة السحوسيؽ أ شاء  حريتؼ لمبرةيانا حتيى  يتسوؽ 
(  ؾضت التؾحيد الزنشى لمبرةيانا 7) ذتتؼ واإللااة عمى استفدارا تؼ ول وألنؽ نشاق

 التمميس :
 (7ل وأل )

  التمميسى ؾحيد البرةانا 
 اٌّشازً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌفزشح اٌض١ِٕخ سلُ اٌذسط

 ٙبساد اٌّشٝ ٚاٌدشٜرؼ١ٍُ ِ 2019َ/  3/  13إٌٝ  3/  3ِٓ  1-2-3-4

 ِٙبساد اٌسدً ٚاٌٛثترؼ١ٍُ  2019َ/  3/  28إٌٝ  3/  15ِٓ  6-5-7-8

 ِٙبساد اٌزٛاصْ ٚاٌثٕٝ ٚاٌّذ رؼ١ٍُ 2019َ/  4/  10إٌٝ  4/  1ِٓ  9-10-11-12

 ِٙبساد اٌذٚساْ ٚاٌٍف رؼ١ٍُ 2019َ/  4/  22إٌٝ  4/  12ِٓ  13-14-15-16

 ( 8ل وأل )
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 الخظة الزنشية لمبرةانا 
ِذح اٌجشٔبِح 

 ثبٌشٙش

ػذد 

 االعبث١غ

ػذد اٌٛزذاد فٝ 

 عجٛعاال

ػذد اٌٛزذاد 

 فٝ اٌشٙش

ػذد اٌٛزذاد 

غٛاي ِذح رٕف١ز 

 اٌجشٔبِح

صِٓ اٌٛزذح 

 )اٌذسط(

 ق45   16 8 2 8 2
 

نوؾةيات الؾحي ة الت ريديية اليؾنيية و ؾحيمتيا الزنشي   ؾضيت الج وأل التيال  و 
   ا:ونحتؾاه

 
 
 
 

 ( 9ل وأل )
 نوؾةات الؾح ة الت ريدية اليؾنية

 السحتؾي  الزنؽ ألزاء ال رع

 التتيتة المانة لممزات ونفاصل الجدؼ  7 السه نة

 الخاصة و  المانة التسريشاتاإلحساء و ويذتسل عمى أع ا  ب ة    10 اإلحساء

  التسريشات الشؾعية لمستارات الحركية اطساسيةويذتسل عمى أةذظة   25 الجزء الرئيد 

 التت ئة وعؾ ة الجدؼ لحالتد الظبي.ية  3 التت ئة والختاه

 وات السدتخ نة:اط  -و
امض اط وات التى  داع ا  ى التشفيذ اسا  تشاسب ند  إستخ اهقاه ال احث ا       

 التانيذ الرؼ وال وؼ وق   سثمح اط وات  ى اط ى :
ح األ ، نهاع  سؾي ية ، نرا ب اسفشجية ، ألراع ، المؾارض الخذبية ، أطؾا  )

،  ريط قياع كبير وص ير ، ندظر ،كرات كبيرة ، صفارة ، اقسذد كات ألؾأ   ا حد 
 طؾأل نتر، كانيرا  رؾير(.

ندتؾأل أ اء  حديؽ وقاه ال احث اإقتراح برةانا اإستخ اه التسريشات الشؾعية عمى  
 لفتة الرؼ وال وؼ اسراحل التمميؼ اطساس .  الستارات الحركية اطساسية
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  رسيؽيد بؾاقد أساب 8(  رع  مميس   شفذ عمى ن ار 16)عمى وق   زسؽ البرةانا 
عمى أ   تؼ نؽ لاأل ال رع  شسيد الست يرات  ة قيه 45 ى اطسبؾن حنؽ ال رع 

 ةالتؾاح ( وأيزا  شسي –الر اقة  –التؾا ا  –اط يد )قؾا عزات الرلميؽ  الستارية
 –اإلحداع االسدا ة  –اإلحداع االزنؽ  – جاا )اإلحداع ااإل  ةاط ي الست يرات

لػ عؽ طريا نجسؾعد نؽ التسريشات الشؾعية  ذتسل عمى اإلحداع االفراغ( وك
 ال ورا  –المف  –الس   –الثشى  –الحجل  –الؾ ب  –الجرأل  – سريشات  ى ) السذى 

 :( وق   ؼ  هديؼ ال رع و ها لأل  المكف -الرنى  –
 الجزء التستي أل ويشهدؼ إلى : -أ

   . 7إحساء ون  د  -1
   . 10ع ا  الب ةى اإل -2

 ممؼ ويذسل هذا الجزء عمى نجسؾعد  سريشات ةؾعية  ؼ  هديستا عمى نراحل         
وهى نثًا )نجسؾعد  سريشات نت رلد  ى اط اء  الستارات الحركية اطساسية

وق   داع  هذة ، ( الستارات الحركية اطساسيةوالرمؾبد ق   رل بتؼ إلى  ممؼ  
 . ساسى ى الجزء اط حركية اطساسيةالستارات الالتسريشات ال احث  ى  مميؼ التانيذ 

  . 25ساسى : ون  د الجزء اط -ب
لمتانيذ  الستارات الحركية اطساسيةيخرص هذا الجزء نؽ ال رع إلى  ممؼ      
 :ؼ وال وؼ  لزئيًا وكلػ عؽ طرياالر

 رح لما  رؾر حركى ل أل التانيذ )  رح الستارة ونراحمتا السختمفة بت   -
 .  ريدد  ى كل  رع(جزء الذأل  تؼ ال
 .عمى الجزء الذأل  تؼ   ريدد سريشات ةؾعيةعسل   -
 ؼ تر يب ال روع احيث  ب أ ال رع الج     ائسًا ا لر نا لذلػ  ه  قاه ال احث ب -

 .  ريدد  ى ال رع الدابا وهوذا
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   . 3الجزء الختانى : ون  د  -ج
عميتا  واإلسترلاء التى كا  ويت   إلى عؾ ة التانيذ لمحالة الظبي.ية والت وء     

 .قبل ال رع
 
 
 

 هبحث:ن األصبصيت تجزبتان تنفيذ إجزاءاث ًب:ثبين
 : انقبهً انقيبس -1

 ةسييتالساأل كا ييإواإل ارييية و  ةوالفشييي ةالذييروو الممسييي ةاميي  الت كيي  نييؽ  ييؾا ر كا يي
 الستارييةاإللراءات لب ء  شفيذ ال حيث قياه ال احيث بتظبييا الكيياع الهبميى لإللت يارات 

 .ه1/3/2019ه حتى 27/2/2019ى عيشة ال حث  ى الفترة نؽ عم
  شفيذ برةانا التسريشات الشؾعية السهترح : -2

 يييييؼ  شفييييييذ  روع البرةيييييانا السهتيييييرح عميييييى عيشييييية ال حيييييث  يييييى الفتيييييرة نيييييؽ  
 (6نر ييا )و  اسديياع ة نممسييى اإل ييارة االس رسيية ه22/4/2019ه إلييى  3/3/2019

 .الستارات الحركية اطساسيةالسهترح لتممؼ  ةيشؾعالتسريشات ال برةانا ؾضت  (7، )

 : انبعذي انقيبس
برةانا قاه ال احيث بتظبييا الكيياع ال مي أل اللتشفيذ  ةام  إةتتاء الفترة السخرر

 عمى عيشة ال حيث  يى  يؾهقي  ال حث  لمستارات الحركية اطساسية الستاريةلإللت ارات 
 .ه25/4/2019

 اإلحصبئيت: املعبجلبث :بً تبصع
 اإلةتتاء نؽ الكياع ال م أل  ؼ  جسيد الكياسات ول ولتتا  ؼ إيجا  : ام 

 الستؾسط الحدابى ) ع (. -
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 ن (. ±ةحرا  الس.يارأل ) اإل  -
 ةد ة التحدؽ. -
 نمانل اإلر  او برسؾ  ) ر (. -
 الت ار ويمالؾكدؾ  ) ك (. -

 
 :وينبقشتهب وتفضريهب اننتبئج عزض -

 سريشيياتاء برةييانا  مميسييى ااسييتخ اه الت حكيهييًا لتيي   ال حييث ووصييؾً  إلييى بشيي       
متانييذ ل الستيارات الحركيية اطساسيية أ اءعمى ندتؾأل  ا ر أالتمميسية وقياع  لشؾعيةا

، و يي  إطييار السييشتا السدييتخ ه، وأ وات أسيييؾواسحا غيية  الرييؼ واليي وؼ اس رسيية اطنييل
 ال حيييث  دييياؤ ت و يييروض لسيييد البياةيييات السديييتخ نة، قييياه ال احيييث ااإللااييية عميييى

 التالية:
  :وينبقشته األول انفزض نتبئج نتبئج عزض أوالً:

 ؾليي   ييرو  كات   ليية إحرييائية بيييؽ نتؾسييظات  رلييات الكياسييات الهبمييية  -
وال م يييية  ييي  نديييتؾأل أ اء الستيييارات الحركيييية اطساسيييية لريييالت الكيييياع 

 ال م أل.
 (10ل وأل )

   لة الفرو  بيؽ نتؾسظات  رلات الكياسيؽ الهبم  وال م ي
 (12) =إلت ارات الستارات الحركية اطساسية     قي  ال حثيشة لمم

 اإلخزجبس َ
ٚزذح 

 اٌم١بط

فشٚق  اٌم١بط اٌجؼذٞ اٌم١بط اٌمجٍٟ

 اٌّزٛعطبد

ل١ّخ د 

 ع َ ع َ اٌّسغٛثخ

1 
اٌّشٝ ث١ٓ خط١ٓ 

 َ 10اٌّغبفٗ ث١ُٕٙ 

 س
11.21 0.84 6.54 0.96 4.67 15.58* 

 *9.37 1.62 0.73 3.70 0.77 5.32 س َ 10اٌؼذٚ   2

 *12.66 2.73 0.27 3.08 0.85 5.81 س َ ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ  5اٌسدً  3

4 
اٌٛثت اٌؼش٠ط ِٓ 

 اٌثجبد 

 عُ
20.30 5.94 40.00 4.57 -19.70 19.88* 

5 
ثٕٝ اٌدزع ٌالِبَ ِٓ 

 اٌٛلٛف

 عُ
1.20 0.70 4.95 1.00 -3.75 13.40* 

 *9.44 3.10- 1.38 9.00 0.91 5.90 عُِذ اٌدزع ِٓ ٚظغ  6
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 *  األ           2.09= 0.05قيسة "ت" الج ولية عش  ندتؾأل 
( ولييؾ   ييرو   اليية إحرييائيًا بيييؽ نتؾسييظ  10 تزييت نييؽ ةتييائا ليي وأل )
مستيارات الحركيية اطساسيية الستاريية ل اتاإللت يار  رلات الكياسيؽ الهبم  وال م ي    

: 7.43ة "ت" السحديؾبة نيا بييؽ )الكياع ال م ي حيث  راوحح قيسي لرالت قي  ال حث
19.88.) 

حيث أعترت الشتائا حرؾأل إلت ار )الؾ ب المريض نيؽ الث يات( عميى أعميى 
( وإلت ار )ندػ كرة ص يرة بي  واح ة( عمى أقيل ةتيجية بشدي ة 19.88ةتيجة بشد ة )

أ ييارت  (31ه( )2012) "ةييرنيؽ دمحم لاليي " وهييذا  تفييا نييد  راسيية كييًا نييؽ (7.43)
البرةييانا الترويحييى الرياضييى سيياهؼ عمييى  ممييؼ امييض الستييارات اطساسييية   اعميييةإلييى 

طلميياب الهييؾأل كسييا أ ي الييى  حديييؽ الحاليية الشفدييية والسمشؾييية  ييى  ممييؼ الستييارات 
ه( 2012"صييفؾت عبيي  الحميييؼ أحسيي " )، و راسيية اطساسييية لسدييااهات ألميياب الهييؾأل 

سيياهسح  ييى  حدييؽ ندييتؾأل ( أ ييارت إلييى  اعمييية إسييترا يجية اطلميياب التمميسييية 17)
ويتفا كلػ أيزيًا نيد ، ؼ نؽ لاأل نتارات التؾاصل الذفؾأل التممؼ لمتانيذ اظيتى التمم

و راسية "ل ية عبي  المغييؼ ، (33( )2010 راسة كًا نيؽ "وحيي  الي  ؽ الديي  عسير" )
(، 14)ه ( 2001)   يييفيا" ليتيييا  عبييي  الفتييياح"  راسييية ،(32( )2010أن ييياب " )

اسيتخ اه اسيمؾب  ارت الشتيائا إليى أحيث  (27) ه(1997) طسؾه" دمحم ةذ ت راسة "
ا لماب الر يرة واةذظة التربية الحركية ب رع التربيية الرياضيية كسيا أوصيح ال راسية 

 االٔجطبذ

7 

اٌٛلٛف ػٍٝ ػبسظٗ 

رٛاصْ ػٍٝ اٌمذَ 

 اٌّفعٍٗ

 س

4.50 1.10 8.50 1.99 -4.00 8.04* 

 *8.64 3.40 0.86 6.30 1.75 9.70 س اٌدشٜ زٛي دائشح 8

9 
ِغه وشح صغ١شح )ث١ذ 

 ٚازذح(

 ػذد
1.35 0.59 2.70 0.47 -1.35 7.43* 

 *11.75 4.55 1.32 7.20 1.37 11.75 س خطٛح( 20اٌخطٛح ) 10
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بتظبييييا برةيييانا ا لمييياب الرييي يرة واةذيييظة التربيييية الحركيييية لتانيييي  الريييف الثاليييث 
 وهذا  تفا ند ةتائا ال حث. ا بت ائ 

ات الحركيية اطساسيية  بشيى الجديؼ و دياع  الظفيل عميى  تيؼ حيُث أ  الستار 
ق را د ونمر ة بيتتد السحيظة اد، و ها ة نجتسمد وهى السحرى لمحياة الشذييظة، و مي  
الستارات الحركيية اطساسيية نتظم يًا قبمييًا ورئيدييًا و ستيي يًا طغميب الستيارات الحركيية 

 رًا عميى أ اء الستيارة الرياضيية اطكثير ا ةؾاعتا وإ هاةتا  ؤ أل إلى أ  ير ت الظفل قيا
 (51: 7 مهي ًا والسر  ظة ااطةذظة التخررية.)

و ييى هييذا الريي   يذييير "نفتييى إبييراليؼ" إلييى أ  الستييارات الحركييية اطساسييية 
السختييارة والرياضييية يسوييؽ  ظؾيرهييا  ييى  مييػ السرحميية والؾصييؾأل اسدييتؾاها إلييى ا لييية 

عمييى إنواةييية وضييد و شفيييذ البييرانا الرياضييية  وكلييػ  ييى ةتاييية السرحميية ويمتسيي  كلييػ
 (157: 29الس رسية.)

عميييى أ  هيييذا (1998) أنييييؽ أةيييؾر الخيييؾلى، أسيييانة كانيييل را يييبكسيييا  ؤكييي  
 تظمب أ  ةمتشى االسزي  نيؽ  شغييؼ لبيرات اططفياأل الحركيية نيؽ لياأل  شسيية السرحمة 

 (117: 7) الحركات اطساسية.
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  :وينبقشته ثبنًنا انفزض نتبئج نتبئج عزض ًب:ثبني
 ؾليي  ةدييب  حدييؽ بيييؽ نتؾسييظات  رلييات الكياسييات الهبمييية وال م ييية عشيي   -

اسييتخ اه التسريشييات الشؾعييية عمييى  ممييؼ الستييارات الحركييية اطساسييية لرييالت 
 الكياع ال م أل.

 (11ل وأل )
   لة الفرو  بيؽ نتؾسظات  رلات الكياسيؽ الهبم  وال م ي

 (12) =لستارات الحركية اطساسية إلت ارات ا    قي  ال حثلمميشة 

 *  األ  2.09= 0.05قيسة "ت" الج ولية عش  ندتؾأل 
 حدؽ بيؽ نتؾسيظات  رليات الكياسيات  ةدب( ولؾ  11 تزت نؽ ةتائا ل وأل )

الهبمييية وال م ييية عشيي  اسييتخ اه التسريشييات الشؾعييية عمييى  ممييؼ الستييارات الحركييية اطساسييية 
 %(.312.50%: 44.01 راوحح نا بيؽ )والتى  لرالت الكياع ال م أل

اسثااة الس لل  التمميسىبرةانا ( عمى أ  ال2008) دمحمعفا  عثسا  حيث  رأل        
م  لمسسارسة الفممية لألةذظة الرياضية الستم  ة عؽ طريا استخ اه الظفل لمحركات الظبي

الستم  ة بت   حل السذوات الحركية والت   تظمب السذاركة اإليجابية حيث  مظ  الفرصة 
لألطفاأل ك   تحركؾا    السداحات الستاحة ويتممسؾا الحركات    الفراغ )الماه والذخر ( 

 (57: 22بتالار.)مة واإلا سمؾب  ترف االست

 اإلخزجبس َ
ٚزذح 

 اٌم١بط

ٔغجخ  اٌم١بط اٌجؼذٞ اٌم١بط اٌمجٍٟ

 ع َ ع َ اٌزسغٓ

1 
اٌّشٝ ث١ٓ خط١ٓ اٌّغبفٗ 

 َ 10ث١ُٕٙ 

 س
11.21 0.84 6.54 0.96 71.51 

 44.01 0.73 3.70 0.77 5.32 س َ 10اٌؼذٚ   2

 88.57 0.27 3.08 0.85 5.81 س َ ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ  5اٌسدً  3

 97.04 4.57 40.00 5.94 20.30 عُ اٌٛثت اٌؼش٠ط ِٓ اٌثجبد  4

 312.50 1.00 4.95 0.70 1.20 عُ ثٕٝ اٌدزع ٌالِبَ ِٓ اٌٛلٛف 5

 52.54 1.38 9.00 0.91 5.90 عُ ِذ اٌدزع ِٓ ٚظغ االٔجطبذ 6

7 
اٌٛلٛف ػٍٝ ػبسظٗ رٛاصْ 

 ػٍٝ اٌمذَ اٌّفعٍٗ

 س
4.50 1.10 8.50 1.99 88.89 

 53.97 0.86 6.30 1.75 9.70 س اٌدشٜ زٛي دائشح 8

 ِغه وشح صغ١شح )ث١ذ ٚازذح( 9
 ػذد

1.35 0.59 2.70 0.47 100.00 

 63.19 1.32 7.20 1.37 11.75 س خطٛح( 20اٌخطٛح ) 10
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أ  البرةانا التمميسى الشالت يوؾ  نؾلتًا ةحؾ عمى ( 2000دمحم الدي  عمى )ويؤك         
 حهيا أه ا  نح  ة نهبؾلة  ترلؼ إلى أه ا  سمؾكية  رف أ اء الستممؼ و الؾ  قابمة 

 تؼ  ح    السحتؾأل الذأل يحها اطه ا  وا ستماةة اآراء لمساحغة والكياع حيث 
 (153: 25الخبراء والتخرريؽ لمسا ة الممسية لإلضا ة والتظؾير لمبرةانا.)

أ  البرةانا عمى ه( 2005"أنيؽ أةؾر الخؾل ، لساأل ال  ؽ الذا م " ) يتفاو       
الشالت لمتربية الرياضية هؾ الذي يمتس  عمى التفاعل الحرك  الشذط لمتانيذ نؽ 

 (29: 8لاأل نشاس ة اطةذظة لتؼ. )
ندييتؾأل  ممييؼ الستييارات الحركييية اطساسييية  ىر ال احييث ولييؾ   ييرو   ييويفديي

ادييبب نحتييؾي برةييانا التسريشييات الشؾعييية السهتييرح الييذي  شسيي  قيي رات التانيييذ الرييؼ 
والييي وؼ ن ا يييرة ااإلضيييا ة الييي   مييير تؼ عمييي  هيييذا السممؾنيييات نيييؽ لييياأل الحريييص 

التسريشيييات  التمميسيييية ضيييسؽ السيييشتا السهيييرر وأةتيييؼ  ييي  عسييير عهمييي  نشاسيييب ط اء
الشؾعية، وهذا  ؤك  عم  أ  التانيذ الرؼ وال وؼ إكا نا  مهؾا  سريشيات نشاسي ة  ديتل 

 عسمية  ممؼ الستارات و مسل عمى  م  ل سمؾكيا تؼ اذول ايجاب .
ويرأل ال احث ا  برةانا التسريشات الشؾعية السهترح ق  أ أل اه ا د نيؽ لياأل       

ييية اطساسييية لمتانيييذ الرييؼ واليي وؼ، وهييذا نييا  حديييؽ ندييتؾأل  ممييؼ الستييارات الحرك
( نؽ أ  البرةيانا الشيالت  تيرلؼ أه ا يد 22ه( )2008أ ارت إليد عفا  عثسا  دمحم )

 إلى سمؾى يسوؽ ناحغتد عمى التانيذ نؽ لاأل  ظبيا برانا التسريشات الستشؾعة. 

 
 

 وانتىصيبث: اإلصتنتبجبث
 اإلصتنتبجبث: أوالً:
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الحركييية لمستييارات السهتييرح  ييؤ أل نسارسيية الرييؼ واليي وؼ لبرةييانا التسريشييات الشؾعييية  -1
 .الديظرة والتحوؼ ( –اإل زا   –ة إلى  ظؾير الحركات اطساسية ) ا ةتهالي اطساسية

أ أل إلييى  شسييية التؾا ييا المزييم  المرييب  السهتييرح قيي  إ  برةييانا التسريشييات الشؾعييية  -2
  زا  الحرك .واإل ، ةتهاأل وحركات الديظرة والتحوؼ إل اكتداب حركات او والتؾاح   

 ال مي أللريالت الكيياع  وال مي أل الهبمي ولؾ   رو  كات   لية نمشؾيية بييؽ الكيياع  -3
 .قي  ال حث (الستارية) الت ارات اط اء الحرك  قياسات  ى نتؾسظات

 لفتة الرؼ وال وؼ. الستارات الحركية اطساسيةأ اء  ندتؾأل  حدؽ  -4
 ال مي أللريالت الكيياع  وال مي أل الهبمي كات   لية نمشؾيية بييؽ الكيياع  ولؾ   رو   -5

 .  قي  ال حث الستارات الحركية اطساسيةقياسات ندتؾأل أ اء  ى نتؾسظات 

 : انتىصيبث : ثبنيب
إليييد ةتييائا السما لييات اإلحرييائية ونييا  ييؼ التؾصييل إليييد نييؽ  تط هييًا لسييا أ ييار       
   ت اط ية:الات أنوؽ  ه يؼ التؾصيااستشت
 (.الرؼ وال وؼا حتيالات الخاصة ) م  ل نشتاج التربية الرياضية لذوأل  -1
اسييتخ اه التسريشييات الشؾعييية لسييا لتييا نييؽ  ييا ير  ميياأل  يي  ا ر هيياء بتانيييذ  -2

 التمميؼ اطساسى.
 مسيؼ ةتائا هذا ال راسة عمى ندتؾأل ن ارع الرؼ وال وؼ اجسييد نحا غيات  -3

 الجستؾرية.
 ثل هذا البرانا حتى  تسوشؾا نؽ التمانل ند هذا الفتات.  هيل الخرليؽ اس -4
لسيا لتييا نيؽ  يي  ير ايجيياب  السهترحيية قيي  ال حييث إسيتخ اه التسريشييات الشؾعيية  -5

 .الستارات الحركية اطساسية ى سرعة  ممؼ 
    تات الرأل نؽ كوأل ا حتيالات الخاصة.إلراء  راسات نسا مد عمى  -6

 املزاجع
 انعزبيت: املزاجع أوالً:
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 حتيالات الخاصة، نوت ة اإليسا ،بؾ الشجا أحس  عز ال  ؽ، وعسرو حدؽ ب را :  كو اإلأ -1
 ه.2003السشرؾرة، 

أحاه رلب عب ال فار: الرعاية التربؾية لذوأل ا حتيالات الخاصة ،  ار الفجر ، الهاهرة  -2
 ه . 2003، 

( سشة، رسالة 12-9)أحس  دمحم   ه: وضد نشتاج لمتربية الرياضية لمسوفؾ يؽ نؽ  -3
 ه.2001نالدتير، كمية التربية الرياضية لمبشيؽ، لانمة حمؾا ، 

الد اع :    ير التسريشات الشؾعية عمى  ممؼ امض نتارات عب الحسي  أ ر  ندم   -4
الجس اح اطساسية لمتانيذ الرؼ وضما  الدسد االسرحمة اإلبت ائية، 

بشيؽ ، لانمة االزقاحيا ، رسالة نالدتير، كمية التربية الرياضية لم
 ه.2002

:    ير برةانا نهترح لتشسية التؾاح  عمى أ اء الستارات عمى أنل أحس  نرظفى -5
اطساسية لمرؼ وال وؼ ، رسالة نالدتير ، كمية التربية الرياضية لمبشات 

 ه.1993، لانمة الزقاحيا، 
انات الالفيفات و   يرا عم  أنل لسيل  ؾسف: برةانا حرك  لتظؾير الالفاءة الب ةية لمم -6

 لانمة كمية التربية الرياضية لمبشات، ،ةرسالة  كتؾرا نم أل اإلةتاج،
 ه.1996حمؾا 

،  ار الفالر المرب ، 5أنيؽ أةؾر الخؾلى، أسانة كانل را ب: التربية الحركية لألطفاأل، و -7
 ه.1998الهاهرة، 

لب ةية السماصرة "  ار الفالر المرب ،  أنيؽ أةؾر الخؾل ، لساأل الذا م : "نشاها التربية ا -8
 ه.2005، الهاهرة، 2و

أسس بشاء برةانا التربية الرياضية،  ار الفالر  أنيؽ أةؾر الخؾلى، دمحم الحساحسى: -9
 ه.1990المرب ، الهاهرة، 

إ تاب دمحم  اليؼ:    ير برةانا  مميس  ااستخ اه الفي  ؾ وأ را عمى  ممؼ الستارات  -10
اسية، رسالة نالدتير، كمية التربية الرياضية، لانمة الحركية اطس

 ه.2002طشظا، 
 والخظ  التفاعم  الفي  ؾ ااستخ اه نهترح برةانا  مالية: " الحويؼ عب  نحسؾ  ااسؼ -11

 الثاةية الحمهة لتانيذ الرياضية التربية ب رع الستارات امض  ممؼ عمى
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 لانمة الرياضية، ربيةالت كمية  كتؾراا، رسالة ،"اطساس  التمميؼ نؽ
 ه.2005، السشيا

ب ر ال  ؽ كساأل ، دمحم الدي  حاوة : رعاية السماقيؽ سس.يا وحركيا ، السوتب الجانم   -12
 ه. 1003الح  ث، اإلسوش رية ، 

،  ار  1 يدير نفمت الالؾا حة ، عسر  ؾاح عب المزيز : نه نة    التربية الخاصة ، و -13
 ه . 1005عسا  ، اطر   ،  السديرة لمشذر والتؾحيد ،

ليتا  عب  الفتاح  فيا:    ير برةانا حركى نهترح عمى  ظؾير الدمؾى التاليفى  -14
سشؾات، رسالة نالدتير،  9-6والشسؾ الحركى لألطفاأل الالفيفات نؽ 

 ه.2001كمية التربية الرياضية لمبشات االهاهرة، لانمة حمؾا ، 

ؾب التسريشات السذابتة لتحديؽ امض نتارات حاحه حدؽ نحسؾ : أ ر استخ اه أسم -15
الهؾة والث ات لأللماب الجس اح، رسالة السالدتير، كمية التربية الرياضية 

 ه.1996لمبشيؽ ااإلسوش رية، لانمة اطسوش رية، 
سمي  حدشى المزة : الس لل إلى التربية الخاصة لألطفاأل كوأل ا حتيالات الخاصة ،  -16

 ه. 1001ر ، عسا  ، ،  ار الثها ة لمشذ 3و
صفؾت عب  الحميؼ أحس :  اعمية إسترا يجية اطلماب التمميسية     شسية نتارات  -17

التؾاصل الذفؾي لمتانيذ اظيت  التممؼ    السرحمة ا بت ائية، رسالة 
 ه.2012نالدتير، كمية التربية، لانمة الهاهرة، 

 ا حتيالات لذوأل  والرياضية ةالستاري التربية:  أبؾالميل أحس  ، عمى سم  طد -18
 .ه 2005 ، الالؾيح ، والتؾحيد لمشذر الفاح نوت ة ، 1و ، الخاصة

: البرانا  ى التربية الرياضية بيؽ الشغرية والتظبيا عب الحسي عب  الحسي   ر   -19
 ه.2002, 2لألسؾياء والسماقيؽ, نركز الالتاب لمشذر, و

ا حس حرك   ى  شسية امض اله رات عب  الدتار ل ار الرس :    ير برةان -20
الحركية والالتااة لمستخمفيؽ عهميًا الهابميؽ لمتممؼ، رسالة -اإل راكية

نالدتير غير نشذؾرة، كمية التربية الرياضية، لانمة الزاوية، ليبيا ، 
 ه.2008

عب  هللا عب  المظيف دمحم عب  هللا:    ير برةانا نهترح اإستخ اه الهرة الحركية  -21
سريات التسثيمية لتشسية المياقة الحركية وبمض الستارات الحركية والت

 ه.2010لتانيذ الرفؾ  الثا ة اطولى لمسرحمة اإلبت ائية، 
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: ا  جاهات الح  ثة    التربية الحركية،  ار الؾ ا، اإلسوش رية، دمحمعفا  عثسا   -22
 ه.2008

ستخ اه اطلماب التستي ية عمى  ا أل  تؾح عب ا: امشؾا     ير برةانا  مميسى اا -23
ندتؾأل   اء امض الستارات اطساسية واله رات الحركية وعاقا تا 
االتؾا ا الشفد  وا لتساعى ل أل براعؼ كرة اله ه، رسالة نالدتير، كمية 

 ه.2011التربية الرياضية، لانمة السشرؾرة،
ت اطساسية أ ر برةانا  سريشات لا  لتظؾير امض الحركا : ا   عمى  ا   -24

لمسوفؾ يؽ، رسالة نالدتير، كمية التربية الرياضية لمبشيؽ ااطسوش رية، 
  .ه1997لانمة اطسوش رية، 

 ،  ار السمار ،2عمى: نرظمحات  ى السشاها وطر  الت ريس، و دمحم الدي  -25
 .ه2000اإلسوش رية،

عمى أ اء امض   عب  الفتاح ن احي: أ ر  شسية امض اله رات الب ةية الخاصةدمحم -26
( سشة، رسالة 12-8الستارات الحركية اطساسية لمسماقيؽ كهشيًا نؽ )

 كتؾراا غير نشذؾرة، كمية التربية الرياضية بشيؽ، لانمة اإلسوش رية، 
 ه.2012

 شسية لاصيت   ح    ا  جاا والسدا ة و   يرهسا عمى أهؼ نغاهر : دمحم ةذ ت طسؾه -27
 سشؾات، رسالة 10:  6الرؼ وال وؼ نؽ   الدمؾى الحركى ل أل التانيذ

 كتؾراا، كمية التربية الرياضية لمبشيؽ ااطسوش رية، لانمة اطسوش رية، 
 .ه1997

نتارات  –نحسؾ  عب  الحميؼ عب  الالريؼ: نشغؾنة الرياضة الس رسية )التممؼ الجي   -28
ب ، السممؼ ونما ير الالفاءة(، الظ مة اطولى،  ار الفالر المر  -الت ريس
 .ه2015

نفتى إبراليؼ حسا : طر    ريس ألماب الالرات و ظبيها تا االسرحمتيؽ اإلبت ائية  -29
 ه.2000واإلع ا ية،  ار الفالر المرب ، الهاهرة، 

حركى" لتحديؽ -   ير الت ري ات الشؾعية لإل راى "الحس:  نتاب عب  الراح   سؾق  -30
عارضة التؾاح ، رسالة  اط اء الفش  لم ورة اطنانية الستالؾرة عمى

 ه.2002 كتؾراا، كمية التربية الرياضية لمبشيؽ، لانمة اطسوش رية، 
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 اعمية برةانا  رويحى رياضى عمى  ممؼ امض الستارات اطساسية "ةرنيؽ دمحم لال :  -31
، رسالة "سشة 12-9طلماب الهؾأل والحالة الشفدية لمسرحمة الدشية نؽ

 ه.2012ضية، لانمة الزقاحيا،نالدتير، كمية التربية الريا

ل ة عب المغيؼ ان اب :    ير برةانا  مميس  ااستخ اه أ لماب التستي ية عمى ا اء  -32
امض نتارات ندااهات السي ا  والسزسار لتانيذ السرحمة ا ع ا ية، 

 ه.2010رسالة نالدتير, كمية التربية الرياضية، لانمة ا سوش رية، 

عسر:    ير برةانا  مميس  ااستخ اه اطلماب الر يرة وأةذظة وحي  ال  ؽ الدي   -33
التربية الحركية ب رع التربية الرياضية عمى  شسية امض اله رات الب ةية 
والحركية لتانيذ الحمهة اطولى نؽ التمميؼ اطساس ،السجمة الممسية 

  ه.2010لمتربية الرياضية والب ةية، لانمة اإلسوش رية، 
 و رؾأل لس ارع التشغيسية الائحة        37 وحاري  قرار:  والتمميؼ ربيةالت وحارة -34

 – 2008 ، الهاهرة ، والتمميؼ التربية وحارة نظ مة ، الخاصة التربية
 .ه 2009

األجنبيت: ببنهغت املزاجع ثبنيًب:  
35- Bressun ,-E-S;  Rossouw ,-C-C   : Identify sources of 

enjoyment in competitive sports that have been 
tried by individuals with visual impairments,Me 
graw hill,2002 
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انعزبيت ببنهغت انبحث يضتخهص  
"    ير إستخ اه التسريشات الشؾعية عمى  ممؼ الستارات الحركية عشؾا  ال حث : 

 .اطساسية لفتة الرؼ وال وؼ اسراحل التمميؼ اطساسى"

ستخ اه إا تمميس ال برةاناالث إلى التمر  عمى ن أل    ير الت   :  ت   ال ح
 الرؼ وال وؼلفتة  الستارات الحركية اطساسيةأ اء   ممؼعمى  التسريشات الشؾعية

 اسراحل التمميؼ اطساسى.
 استخ ه ال احث السشتا التجريب  اظريهة السجسؾعة التجريبية الؾاح ة . : السشتا
نيؽ الريؼ  سييذ ) بشييؽ (عذير  ما شى  ةساسيرا  الميشد اطبمغ ع   التانيذ ا  : الميشد

 أسييؾوسحا غية ا اس رسية اطنيل لمريؼ والي وؼ وضيما  الديسدوال وؼ وضما  الدسد 
سشد ند نراعاة أ   ؾلي  ل ييد أي إعاقيات أليرأل  14:  10و راوحح أعسارهؼ نا بيؽ 

 وق   ؼ  ظبيا البرةانا السهترح عميتؼ.

 أهؼ الشتائا : 
الحركيية لمستيارات  السهتيرح الشؾعيية التسريشات لبرةانا الرؼ وال وؼ رسةنسا  ؤ أل -1

 .اطساسية الحركات  ظؾير إلى اطساسية

 الكييياع لرييالت وال ميي أل الهبميي  الكييياع بيييؽ نمشؾييية   ليية كات  ييرو   ولييؾ   -2
الستييارات  أ اء وندييتؾأل  ( الستارييية)  اتاإللت ييار  قياسييات نتؾسييظات  ييى ال ميي أل

 .ال حث قي  ةالحركية اطساسي

 لفتة الرؼ وال وؼ الستارات الحركية اطساسيةأ اء  ندتؾأل  حدؽ   -3

 
 


