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 ٍغيخ رطجُقبد عيىً اىشَبظخ 
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                                                                                          فعبىُخ ٍقُبط ٍهبساد اىغيىك اىزنُفٍ اىشَبظٍ ىزوي اإلعبقخ اىزهُْخ أصْبء دسط اىزشثُخ اىشَبظُخ اىَعذىخ      

 أ.ً.د / ّغالء فزؾٍ خيُفخ 

 

تشكل  اععاةككة الية يكة ظككاةرة ،قيقيكةر وتكتبككر تلكح المنككة وا،كدة مككي المنكات الرنيسككية ل عاةكة ويكككد الك ايكة ب ككا 

وتمث  الرياضة والتربية الرياضية في . (56ر14:  33) ما م  ا مطلب إل ي وفرض إ سا ي فال يخلو مجتمع

ر لكككيا لكككيل مكككي الهككككب اي  م كككم لمكككايا يجكككب تككككدي  درول التربيكككة تككك ،يكككاة المككككا  ةيمكككة مسكككتمرة مكككد  ،يا

إلككي ايجككاد السككب  والتسكك يالت والتكككديالت  يلككح المجككا ،يككث يسكككي الكككاملوي فككي  ر(50ر56: 55ة )يالرياضكك

التكككدي  ةككيا ا. مارسككو  ت م فككي اش شككطة الرياضككية التككي ياقككدر لت،قيكك  اةهككو ،ككدود مككي  نككةتلككح الم تملككيالتككي 

سككتخدام ةكيا ال جككاح لب كان الثقكة بككال مل وت ميكة م ككارات السكلوح التليمككي. )  57يتكي  المرهكة لت،قيكك  ال جكاح واا

:664) 

مكككي المتوةككككة ،يككث يككككا ي يوا اععاةكككة الية يكككة البسكككيطة مكككي ةهكككور عكككام فكككي م كككارات السكككلوح التلي

فراد الييي يماثلو   في الكمرر مما يلوي ل  اثر سكلبي علكي تمكاعل م مكع ألوالمتكارف علي ا في ال،ياة الكامة ل

 05بينككت م ويكككد الطمكك  مكككا  ية يككا ايا لككاي لديككة ةهككور فككي م ككارتيي او الثككر مككي تلككح الم ككارات السككابقة )

ثر علي ال،ياة اليومية للمكا  ومكي ثكم يكؤثر علكي والقهور في السلوح التليمي يؤ ر (51: 01)( 661ر661:

( ويكرف السلوح التليمي بالدرجكة التكي يمكي 06: 32التماع  والتجاوب مع ال،االت والظروف التي يواج  ا )

ب كككا الطمككك  بمككككايير اعسكككتقال  الكككياتي والمسكككؤلية اعجتماعيكككة المتوةككككة مكككي مجموعكككة عمريكككة وثقافيكككة مماثلكككة 

 (626:1ل،الت .)

 عاةة الكقليةر و تيجة اال تقاداتعلاي االعتماد ةديمًا علو اليلان لمكيار و،يد في تكريف وتشخيص ا ولقد
التككي وج ككت إلككو الكككيلان لمكيككار او،ككد تككم االعتمكككاد علككو السككلوح التليمككي لمكيكككار  خككر لتكريككف وتشكككخيص 

المككاةيي عقليكًا وةمكا الكيلان  عاةة الكقليةر وبالتالي اهب  ة اح مكياريي اساسيي في التكرف علكو اشطمكا عا

 (02: 31والسلوح التليمي.)
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( 37: 3) عاةكةعويكد السلوح التليمي ا،د الم،لكات اشساسكية والتكي يسكت د إلي كا لل،لكم علكي وجكود ا

وليكككف يواجككك  بسالسكككة المطالكككب  المككككا (ر لمكككا يرتلكككم تقيكككيم السكككلوح التليمكككي علكككي ليكككف يسكككتطيع 1: 01)

 .(1: 51)  تمرض علي  مي خال  اال،تياجات التكليمية اعجتماعية والشخهية التي

وال توجكككد سكككوا بيا كككات ةليلكككة عكككي اال،تياجكككات التكليميكككة الرياضكككية لكككيو  اععاةكككة لت،ديكككد اشولويكككات 

التكليمية فيما يتكل  بمستوا القدرة واشدان للك  م كارة / سكلوح وال،اجكة إلكو تطكوير لمكانة م كارات وسكلوليات 

(ر وةكككد يلككوي مكككي المميككد إجكككران الب،ككوث ،كككو  16-14: 54وفقكككا لخطككط التكلكككيم المرديككة )يات اولويككة عاليككة 

اشولويككات التكليميككة للمكككاةيي الككييي يكككا وي مككي متالممككات مختلمككة فككي توجيكك  تهككميم البككرام  التكليميككة التككي 

 (.306 - 327: 51تت اسب بشل  افض  مع ال مط الظاةر  للسلوليات)

عاةة الية ية إلي ت ظيم م،تويات درس  مي تمري ات وم كارات عليوا ا رياضيةلوي،تاج مكلم التربية ا

المشكلالت عكدد مكي ةد تؤد  ،يث ر ال،رلية،رلية بشل  دةي  للي ي،ق  ال دف مي المشارلة في اش شطة 

متمثلكة فكي البينكة م  كا:  اوال  الرياضي اللام  مع بينة التكلموالتواه  إلو م ع التالميي المكاةيي مي التماع  

ثا يككا التواهكك  وتمسككير الرسككان  اللمظيككة وميككادة المككدة في ككا الكدرلر الهككوبات فككي ت،ديككد المسككا،ة التككي تككؤد  

رابككككا القضكككايا  رعكككدم ف كككم الممكككاةيم المجكككردةر ثالثكككا هككككوبات م كككارات الت،كككرح  رالمم يكككة لمكالجكككة التكليمكككات

درة التالميي علو مكالجة المكلومات والتأثير علو فقد يؤثر اللمل والرؤية واع،سال الكضلي علو ة ال،سية 

خامسا سرعة التساب الم ارات وميادة الوةكت الكالمم لمكالجكة واسكتبقان الم كارات والمكلومكات  رالسلوح ال،رلي

ةكد  سكابكا الهككوبات مكع التكمكيم رف كم القواعكدو  جتماعية لالتكاوير التمكاوضاالسادسا الهكوبات  رالرياضية

ويجككب ت،ديككد  رالمختلمككة م ككارة ععككادة تكلم ككا ،يككث ةككد يلككوي  قكك  الم ككارة وتطبيق ككا م،ككدوًدا تتطلككب اش شككطة

 (. 51()661ر661: 05)ةياالستراتيجيات التكليمية التي يملي استخدام ا في سيا  التربية الرياض

يوجكد تشكخيص ووهكف  وبالرغم مي جميع ةيه الهكوبات والمشلالت التي تواج  المكا ر إال ا   ال
ممارسككة الرياضككة بهككمة عامككةر او  اث ككانم ككارات السككلولية التليميككة بشككل  تخههككي الدةيكك  ل وعيككة ودرجككات 

،يث اي مكظم الدراسات ر اععاةة الية ية درجةش  مي اث ان درل  التربية الرياضية المكدلة بهمة خاهةر 
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التككككككككككككككككككككككككككككككككي ت اولككككككككككككككككككككككككككككككككت فنككككككككككككككككككككككككككككككككة اععاةككككككككككككككككككككككككككككككككة الية يككككككككككككككككككككككككككككككككة البسككككككككككككككككككككككككككككككككيطة مثكككككككككككككككككككككككككككككككك  دراسككككككككككككككككككككككككككككككككة 
ر (30)ر (01)ر(06)ر (02)ر(61)ر(61)ر(64)ر(65)ر(63)ر(60)ر(66)ر(62)ر(1)ر(1)ر(4)ر(5)ر(6)
ثككر البككرام  ا ،ككو ب،ككث مكظم ككا فككي البينككة الكربيككة اتجكك   (54)ر(56)ر(52)ر(31)ر(31)ر(37)ر(31)ر(34)

ي السلولية( علي ت مية وت،سيي م ارات السلوح التليمي الكامة لتلح المنة وا –الرياضية –ال وعية ) التروي،ية
ي لا ككت مق  ككة ويات مكككامالت علميككة عاليككة اعتمككدت علككي الم ككارات التليميككة الكامككةر  المقككاييل المسككتخدمة واا

والتكي تضكمي  الرياضكيةولم ت،دد الم ارات التليمية الرياضية المكلية التكي يقكوم ب كا المككا  اث كان درل التربيكة 
يا ما دفع البا،ثة إلي تقييم م ارات السلوح التليمي ة رل  وللمكلم البر ةدر مي االستمادة وال جاح اث ان الدرل

 مقيال مق ي اث ان درل التربية الرياضية المكدلة للمكاةيي ية يا بدرجة بسيطة.  ب ان الرياضي مي خال  
 : أهداف البحث

 اث انت،ديد م ارات السلوح التليمي الرياضي اشساسية والمرعية ليوا اععاةة الية ية البسيطة  -6
 لتربية الرياضية المكدلة.درول ا

درول التربية  اث انب ان مقيال لم ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة  -0
 الرياضية المكدلة.

درول التربية  اث انتقييم لمانة م ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة  -3
 الرياضية المكدلة.

 البحث تساؤالت: 
درول التربية الرياضية  اث انم ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة ةي ما أوال : 
 ؟المكدلة
اث ان درول  ة  المقيال المقترح لم ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة ثانيا : 

 ؟ثابت ايا ما اعيد تطبيق التربية الرياضية المكدلة 
اث ان درول  ة  المقيال المقترح لم ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة ثالثا : 

 ؟يقيل ما وضع مي اجل التربية الرياضية المكدلة 
اث ان درول  التربية لماية م ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة مدي ما رابعا : 

 ؟اث ان تطبي  المقيال المقترحالمكدلة الرياضية 
 (.           1البسيطة مرفق )ات السموك التكيفي الرياضي لذوى اإلعاقة الذهنية تعريف إجرائي لمهار 

 اإلجراءات :
 استخدمت البا،ثة الم    الوهمو باشسلوب المس،و لمالنمت  لطبيكة الب،ث.   منهج البحث :

 مجاالت البحث :
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ر ،يث تم  3/0267/ 61إلي  61/0/0267ةامت البا،ثة بت ميي الدراسة في المترة مي  : المجال الزمنى
وطبقت الدراسة اشساسية فو  ر 03/0/0267إلو 61/0/0267إجران الدراسة اعستطالعية فو المترة مي 

 .  61/3/0267إلو  5/3/0267المترة مي 
 .بم،افظة اعسل درية مرلم "ال،ياة للجميع " للمكاةيي ية ياً  المجال المكانى :
  : (عينة البحث)المجال البشرى 

وبلغ إجمالو يوا اععاةة الية ية البسيطة اشطما  مي  مديةالك عي ة الب،ث بالطريقة تم إختيار  
المقيال علي م اث ان  طبي لت (77-55، والذي تتراوح نسبة الذكاء لهم ما بين )مكا ( 61)الكدد الللو 

 . ية المكدلةدرل  التربية الرياض
( لتطبي  3مرف  ) مجا  اععاةةيوا خبرة في  مي اعضان ةينة التدريل (3)ختيار عدد إتم 

المقيال لم،لميي وةيال م ارات السلوح التليمي لألطما  يو  االعاةة اث ان ت ميي درل تربية رياضية 
 مكد  .

بالتدريل لألطما  بالمدرسة مي بيي المكلميي القانميي  رياضيةتربية  يمكلمي( 3)عدد تم ت،ديد 
 .( مساعديي اث ان تطبي  المقيال3ر باعضافة الي )لت ميي الدرول

 البحث تجانس عينة: 
بإيجكككاد التجكككا ل بكككيي افكككراد عي كككة الب،كككث اللليكككة ب،سكككاب مكامككك  االلتكككوان للمت يككككرات  ةةامكككت البا،ثككك

اعتداليكة القكيم وتجكا ل افكراد الكي كة  ( يوضك 6اشساسية )الطو ر الكومير السكي( والكيلان الككام ر وجكدو  رةكم )
 .(0مرف  ) اشساسية الللية
  اىجؾش: قُبعبد وأدواد

  :قياسات المتغيرات األساسية  
 الطو : باستخدام ج ام الريستاميتر شةرب )سم (. -
 الومي: باستخدام الميماي الطبي شةرب )لجم (. -
 س ة.½ الكمر المم ي: شةرب  -
 ت المدرسة.اليلان : تم تسجيل  مي سجال -

 
 

   من إعداد الباحثة(                 :مقياس مهارات السموك التكيفي الرياضي( 
ر وةد تم تهميم المقيال مي خال  ةامت البا،ثة بب ان مقيال م ارات السلوح التليمي الرياضي        

 الخطوات التالية:
 :تحديد الهدف من المقياس 
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ليوا اععاةة  اشساسية والمرعيةات السلولية الرياضية التخههية لي تقييم لمانة الم ار إي دف المقيال 
  .الية ية البسيطة اث ان درول  التربية الرياضية المكدلة

 ر اععاةة الية ية المتوسطةخهانص  تالتي ت اول اإلطالع عمي المراجع العممية والدراسات السابقة
ر اسل التربية الرياضية المكدلة والمدمجةر لمكاةيي ية ياار رياضة الكامة م ارات السلوح التليمي

 .ويلح للوةوف علي المتطلبات التليمية للمكاةيي ية يا اث ان ممارسة الرياضة
  واشب،اث  المراجعب لذوى اإلعاقة الذهنيةالعامة تحديد وحصر مقاييس مهارات السموك التكيفي

ر (56)(0221ر ةمة سالم)(64)(0263را يا بشارة ) ر(61)(0264الشابور )ري،اب الكلمية لدراسة 
التليمي  بكض مقاييل السلوحو ( 01)(0222فارو  الروساي)(ر 0)(0220ري،اب ا،مد سليماي)

ليي وليميي لللماية االجتماعيةر ومقيال السلوح  مقيال فاي ال د لل ض  االجتماعير مقيالمث  
. ية للمكاةيي عقليًا القابليي للتدريبومقيال الم ارة المدرسر للتخلف الكقلي التليمي للجمكية اشمريلية

ست تجت البا،ثة اي اةم الم ارات التليمية  ت،ددت في )م ارات التوجي   الكامة في ال،ياة اليوميةواا
الياتير الم ارات الجسمية ال،رليةر م ارات اشرةام والوةتر م ارات التكام  مع ال قودر م ارات 

ولم  رت ت،م  المسنوليةر الم ارت الل ويةر الم ارات الم  ية(إجتماعيةر الم ارات اعستقالليةر م ارا
تجد البا،ثة مقاييل مهممة لقيال الم ارات السلولية التليمية الرياضية التخههيةر لما لم 

 .لمانة تلح الم ارات ل عاةة الية يةمستو   وهفت
  واشب،اث  المراجعب لذوى اإلعاقة الذهنيةالعامة تحديد وحصر مقاييس مهارات السموك التكيفي

ر (56)(0221ر ةمة سالم)(64)(0263را يا بشارة ) ر(61)(0264الشابور )ري،اب الكلمية لدراسة 
التليمي  بكض مقاييل السلوحو ( 01)(0222فارو  الروساي)(ر 0)(0220ري،اب ا،مد سليماي)

ومقيال السلوح ليي وليميي لللماية االجتماعيةر  مقيال فاي ال د لل ض  االجتماعير مقيالمث  
. ومقيال الم ارة المدرسية للمكاةيي عقليًا القابليي للتدريبر للتخلف الكقلي التليمي للجمكية اشمريلية

ست تجت البا،ثة اي اةم الم ارات التليمية  ت،ددت في )م ارات التوجي   الكامة في ال،ياة اليوميةواا
لوةتر م ارات التكام  مع ال قودر م ارات الياتير الم ارات الجسمية ال،رليةر م ارات اشرةام وا

ولم  رإجتماعيةر الم ارات اعستقالليةر م ارات ت،م  المسنوليةر الم ارت الل ويةر الم ارات الم  ية(
تجد البا،ثة مقاييل مهممة لقيال الم ارات السلولية التليمية الرياضية التخههيةر لما لم 

 .الية يةلمانة تلح الم ارات ل عاةة مستو   وهفت
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  تحميل مهارات السموك التكيفي الرياضي التي يجب أن تتوفر أثناء درس  التربية الرياضية المعدلة
مي خال  التواجد ومال،ظة م ارات المكاةيي ية يا إعاةة بسيطة وم اةشة تلح الم ارات التليمية مع 

 المكلميي وتسمية تلح الم ارات.
  (:4( )3)مرفق  وليةاأل  تهإعداد المقياس في صور 

وراعت البا،ثة اي تلوي هياغة الم ارات بسيطة م اسبة ال ت،م  الثر مي مك ير وتلوي المقيال 
م ارة سلولية تلييمية رياضية فرعية تكبر عي ا شطة يقوم ب ا  (31)واشتم  المقيال علو مي سبع م،اور 

ب،يث  وضع ميماي تقدير  رباعيتم و  .يوا اععاةة الية ية البسيطة اث ان درول  التربية الرياضية المكدلة
لافية )اربع درجات(ر ت،تاج إلي ت،سيي)ثالث درجات(ر غير لافية  لما يلي :تلوي االستجابة لل  عبارة 

 .ر وبيلح اهب  المقيال مكد في هورت  اشوليةبشل  لبير)درجتاي(ر لم تال،ظ )درجة وا،دة(
  تدريل التربية الرياضيةر التربية الرياضية مجا  الم اة  وطر   في عمي الخبراءالمقياس  عرضتم

وةدرت ا علو  الم،اورمدا م اسبة للتألد مي  (1مرفق) التروي  ليو  االعاةةوتأةي  يوا اععاةةر 
موضوع القيال و ل دف مي المقيال واعطار ال ظر  لطبقا  م ارات السلوح التليمي الرياضي ةيال 

ن تم تكدي  المقيال وم ارات السلوح التليمي الرياضير ر وب ان علو را  الخبراوالمنة المست دفة
( اشةمية ال سبية آلران السادة الخبران في م ارات السلوح التليمي الرياضي 7( ر )4ويوض  مرف  )و 

 .اشساسية والمرعية 
  :حساب المعامالت العممية لمقياس مهارات السموك التكيفي الرياضي 

  المقياس ثبات  أوال :
ع كد تقيكيم يو  اععاةكة الية يكة  قتكرحالمقيكال الم بتطبيك  م،كاور ةالبا،ثك تةامكالمقيكال ات عيجاد ثب

-splitباسكتخدام مكالجكة "وةكد تكم إيجكاد مكامك  االرتبكاط  اث ان ت ميي درول التربيكة الرياضكية المكدلكةالبسيطة 
half( 3جكككدو  ) .اعسكككتمارة م،كككاورمكامككك  المكككا لرو بكككاح والجكككدو  التكككالي يوضككك  ثبكككات و  " التجمنكككة ال هكككمية
اث ككان درول  التربيككة المقيككال المسككتخدم ع ككد تقيككيم يو  اععاةككة الية يككة البسككيطة م،ككاور يؤلككد اي  (8مرفققق)

مكره اخكر  علكي   يا مكا اعيكد تطبيقكإكطكو  مكل ال تكان  ت  كاعلو درجكة عاليكة مكي الثبكات وا الرياضية المكدلة 
   مل الكي ة وفي  مل الظروف.

 

 المقياس:ثانيا : صدق 
ول،ساب مكام  الهد  للمقيال لما ةامت البا،ثة بالت،ق  مي مكام  االتسا  الداخلي لكبارات ل  

اث ان درول التربية الرياضية المقيال المستخدم ع د تقييم يو  اععاةة الية ية البسيطة م،ور مي م،اور 
ترتبط ل  م،ور ؤلد اي عبارات ي( يوض  مكام  االتسا  الداخلير 1المكدلة والجدو  الثا ي بمرف  )
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 المقيالاليا ت تمو إلي  وا  ا تقيل ما يقيسة الم،ور وليلح ف و تساةم فو ب ان  إرتباطأ وثيقًا بالم،ور
 .مما يتي  إملا ية استخدام المقيال وتقيل ما وضكت مي اجل  وليا ف و تتسم بالهد 

 
جران المكامالت الكلم ية للمقيال والتألد مي ثبات وهد  المقيال وب انا علو را  السادة الخبران واا

 (. 1اهب  المقيال مكد في هورت  ال  انية وةاب  للتطبي  مرف  رةم )
 

بإتبكككاع  3/0267/ 61إلكككو   3/0267/  5فكككو المتكككرة مكككي الدراسكككة اشساسكككية  طبقكككت :الدراسقققة األساسقققية 
 الخطوات التالية:

ة التدريل القانميي بتطبي  المقيال مرف  ( علو السادة اعضان ةين1تم توميع المقيال مرف  ) -
(3.) 

ةامت البا،ث بتوضي  ال دف مي الدراسة وشرح اشجمان الخاهة بل  م ارة مي الم ارات اشساسية  -
والم ارات المرعية المرتبطة ب ار وتوضي  ليمية م ن المقيال وميماي التقدير الخاص بالمقيال 

قيالر واعجابة علو ا  اسنلة او استمسار ل م فيما يخص للسادة اعضان ةينة التدريل القانميي بال
 ا  شين غير واض  في الكبارات.

ةام ا،د مكلمي التربية الرياضية المختاريي بالبدن في ت ميي ا،د درول التربية الرياضية المكدلة  -
 (.66المكدة مي ةب  البا،ثة مرف  )

علي ثالث  -العاةة الية ية البسيطةاشطما  يو  ا –تم ت ميي الدرل بكد تقسيم عي ة الب،ث  -
( طالبر ويتم التدريل درل لل  مجموعة بواسطة ا،د المكلميي 1ل  مجموعة عددةا ) مجموعات

 الثالث المختاريي مي ةب ر وبيلح يتم ت ميي الدرل ثالث مرات  .
رجة ل  ويقوم اعضان ةينة التدريل الثالث اث ان ت ميي الدرل مي تطبي  المقيال وملن  لت،ديد د -

 م ارة لل  طم  ويتم تلرار القيال علو مدار اشسبوع ثالث مرات اسبوعيا لل  مكا ر 
(   يقسم إلو ثالث اجمان جمن تم يد ر والجمن الرنيسير والجمن 32ويست ر  ممي الدرل الوا،د ) -

  الختامي .
لدرل ،و  ماتم مال،ظت  بكد ت ميي الدرل يتم الم اةشة بيي السادة الم،لميي والمكلم القانم بت ميي ا  -

ليوا اععاةة الية ية البسيطة مي سلوح وما لم يتم مال،ظت  مي م ارات السلوح التليمي الرياضي 
  . 64لمدة ل و در ال بكد

 جمع المقيال وتمريغ البيا ات تم يدا عجران المكالجات اع،هانية علو ةيه البيا ات.  -
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 المعالجات اإلحصائية :

 -ال سككبة المنويككة  -مكامكك  االتسككا  الككداخلي  –اختبككار) ت (  –ال ،ككراف المكيككارا ا –المتوسككط ال،سككابو  
 .مربع لاا  -التجمنة ال همية ومكام  الما لرو باح
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 :عشض وٍْبقشخ اىْزبئظ 

 (5عذوه )

 81ُ =    " اىيُبقخ اىجذُّخهبساد "ٍ ٍوىاألاألعبعُخ  هبساد اىغيىك اىزنُفٍ اىشَبظٍَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ 

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ               

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ ثشنو 

 مجُش

 ىٌ

 ٍشثع مبي رالؽظ
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 

قىح األّشطخ اىزٍ رزطيت  ؤدٌَ

اىغضء اىعيىٌ ٍِ اىغغٌ )عيً عجُو 

زَشَشح اىشٍٍ، اى، اىذفعاىَضبه، 

 (َخاىصذس

3 86.61 9 52.22 6 33.33 2 2.22 3.22 2.00 0.13 
رؾزبط 

 رؾغُِ
68.88 3 

0 

قىح األّشطخ اىزٍ رزطيت  ؤدٌَ

)عيً  اىغضء اىغفيٍ ٍِ اىغغٌ 

 ؾغو، اىاىغشٌعجُو اىَضبه، 

 واىشمو(

8 5.56 81 11.11 3 86.61 2 2.22 86.33* 2.22 0.19 
رؾزبط 

 رؾغُِ
60.96 0 

3 

األّشطخ اىزٍ رزطيت اىَشوّخ  ؤدٌَ

)عيً عجُو اىَضبه، ورَزذ، 

 واالّؾْبء، رشاعع(

3 86.61 1 11.11 1 31.19 2 2.22 0.33 2.38 0.11 
رؾزبط 

 رؾغُِ
59.06 1 

1 

األّشطخ اىزٍ رزطيت اىزؾَو  ؤدٌَ

 عشي ٍُو عيً عجُو اىَضبه، )

 واألىعبة اىزٍ رْطىٌ عيً اىزؾَو(

8 5.56 1 00.00 80 66.61 8 5.56 81.22* 2.22 0.01 
غُش مبفُخ 

ثشنو 

 مجُش
10.59 5 

5 
رنىَِ اىغغٌ )عيً عجُو اىَضبه، 

 وصُ اىطفو واىَظهش اىعبً(
1 00.00 83 10.00 2 2.22 8 5.56 83.22* 2.22 3.88 

رؾزبط 

 رؾغُِ
12.31 8 

 3.11=8، دسعخ اىؾشَخ 5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

،  (رؾزبط رؾغُِ) 3.01-20.5( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

األساسية بالمهارة التكيفية الرياضية ( والخاص بالتلرار وال سبة المنوية والدالالت اال،هانية الخاهة 4يتض  مي جدو )و )مبفُخ( 221.-3.05

 ( 5،  4،  2) فو م ارات  2.24ر وجود فرو  مك وية بيي اعستجابات وةيه القيم لمربع لاا مك وية ع د مستوا "مهارات المياقة البدنية" األولي

 لما ةو موض  بالجدو .التليمية المرعية % ( وبترتيب الم ارات  72.37%  إلو 50.41وب سبة موافقة  تراو،ت ما بيي )
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 (6عذوه )

 81" ُ = شمُخ اىجغُطخاىَهبساد اىؾ" األعبعُخ اىضبّىخ هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ 

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ  

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ ثشنو 

 مجُش

 ىٌ

 ٍشثع مبي رالؽظ
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً
 االعزغبثخ اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 
)عيً عبجُو  االّزقبىُخغُش ُخ اىؾشمَهبساد اىَؤدٌ 

 ، واىزىاصُ، واالّؾْبء(اىذوساُ، يفاىَضبه، اى
 5 51.92 رؾزبط رؾغُِ 0.65 2.03 8.11 2.22 2 33.33 6 68.88 88 2.22 2

0 
 ،)عيببً عببجُو اىَضبببه  اىزؾببشك ثاٍبببُ ؽببىه اىجُئببخ

 اىزؾبببشك فبببٍ  ؛فشاغبببٍ، واىبببىعٍ اىَشواغبببخاى

 االرغبهبد(

 6 53.12 رؾزبط رؾغُِ 0.68 2.21 *6.33 2.22 2 11.11 1 52.22 9 5.56 8

3 
َغبببزخذً ٍعبببذاد اىزشثُبببخ اىشَبظبببُخ )عيبببً عبببجُو 

 واىذساعبد( اىؾجبهاىَضبه، اىنشاد، 
 0 62.11 رؾزبط رؾغُِ 0.10 2.66 2.10 2.22 2 31.19 1 33.33 6 00.00 1

1 
)عيبببً عبببجُو  اىؾشمُبببخ االّزقبىُبببخَبببؤدٌ اىَهببببساد 

اىببببشمط، اىقفببببض،  ،ىصببببت، اىغببببشٌاىَضبببببه، عيببببً اى

 (اىضؽيقخ

 1 51.18 رؾزبط رؾغُِ 0.10 2.88 1.33 2.22 2 31.19 1 52.22 9 88.88 0

5 
)عيبببً عببببجُو  َعبىغببببخ واىزْببببوهَبببؤدٌ ٍهببببساد اى

 عشة(اىواىشمو و ىَغلشٍٍ، ااىاىَضبه، 
 3 59.06 رؾزبط رؾغُِ 0.11 2.21 5.33 2.22 2 33.33 6 55.56 82 88.88 0

6 
، اىبببشَزٌ)عيبببً عبببجُو اىَضببببه،  خاإلَقبعُبببَهببببساد اى

 (اىعذدوأَّبغ 
 1 58.15 رؾزبط رؾغُِ 0.56 2.61 2.00 2.22 2 11.11 1 55.56 82 2.22 2

1 
)عيبً عبجُو اىَضببه، ثغبُطخ اىزْظبٌُ َيعت ٍجبسَببد 

 ، اىعالٍخ، أىعبة ٍِ صْع اىَعيٌ(اىَْذَو
 8 12.31 رؾزبط رؾغُِ 3.88 2.81 5.56 5.56 8 00.00 1 01.11 5 11.11 1

1 
 اداىَهبساد اىشَبظُخ )عيً عجُو اىَضبه،سٍٍ اىنبش

اىنبشح اىطببئشح وإسعببه ، اىشمو فٍ مبشح اىقبذً  اىيُْخ

 ، ظشة مشح اىزْظ

8 5.56 6 33.33 88 68.88 2 2.22 1.33* 2.20 0.11 
غُش مبفُخ ثشنو 

 مجُش
11.85 1 

9 
اىَببْظٌ )عيببً عببجُو اىَضبببه،  ىعببت اىْشبببغ اىشَبظببٍ

 اىقذً(مشح اىغيخ، مشح 
8 5.56 5 01.11 88 68.88 8 5.56 81.19* 2.22 0.33 

غُش مبفُخ ثشنو 

 مجُش
11.11 9 

 3.11=8، دسعخ اىؾشَخ 5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

 3.01-0.52( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ىَشعؼ ثبألوصاُ :ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً ا

هبسح بىَث( والخبص الخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت 6يخضح من جذول )و )مبفُخ( 221.-3.05،  (رؾزبط رؾغُِ)

معنىيت لمزبع كبي جبببث و هذه القيم سخ، وجىد فزوق معنىيت بين اإل"خ اىجغُطخاىَهبساد اىؾشمُ" الثبنيت األعبعُخ اىزنُفُخ اىشَبظُخ

وبخزحيب المهبراث % (  7.007%  إلً 44044مب بين ) حزاوحج  مىافقت، وبنسبت  ( 9،  1،  0)  مهبراثفً   0.0.عنذ مسخىي 

 الخكيفيت الفزعيت كمب هى مىضح ببلجذول0
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 (1عذوه )

 " األعبعُخ اىضبىضخ هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثواىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ اىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ 
 81ُ =                         اىَعذىخ"  اىزشثُخ اىشَبظُخ دسوطاالّزقبه ٍِ وإىً ٍهبساد                                   

ً 
 اىذالالد االؽصبئُخ

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِغرؾ

غُش مبفُخ 

 ثشنو مجُش

 ىٌ

ٍشثع  رالؽظ

 مبي
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 
فبببببٍ دسط اّقطبببببب  إؽبببببذاس َبببببذخو دوُ 

 اىزشثُخ اىشَبظُخ اىَعذىخ.
 0 91.11 ُخمبف 3.13 2.22 *1.22 2.22 2 2.22 2 86.61 3 13.33 85

 8 96.32 مبفُخ 3.19 2.22 *82.19 2.22 2 2.22 2 88.88 0 11.19 86 ىه. َغيظ فٍ اىَْطقخ اىَخصصخ 0

3 
َطيبت بىَعبذاد عْبذٍب ثىقف عبِ اىيعبت َز

 .ٍْه رىل
 1 90.59 مبفُخ 3.11 2.20 *5.56 2.22 2 2.22 2 00.00 1 11.11 81

 0 91.11 مبفُخ 3.13 2.22 *1.22 2.22 2 2.22 2 86.61 3 13.33 85 .َطيت ٍْه رىليَغبدسح عْذٍب ىَصطف  1

، دسعخ  5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

 3.11=8اىؾشَخ

رؾزبط ) 3.01-0.52( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

هبسح اىزنُفُخ بىَثبلخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت ب( والخبص 7يخضح من جذول ))مبفُخ( 221.-3.05،  (رؾغُِ

جبببث وهذه القيم سخ، وجىد فزوق معنىيت بين اإلاىَعذىخ" اىزشثُخ اىشَبظُخدسوط االّزقبه ٍِ وإىً "ٍهبساد  خاىضبىض اىشَبظُخ األعبعُخ

وبخزحيب % (  .9600%  إلً 95009مب بين ) حزاوحج مىافقت، وبنسبت  فً جميع المهبراث 0.0.معنىيت عنذ مسخىي لمزبع كبي 

 المهبراث الخكيفيت الفزعيت كمب هى مىضح ببلجذول0

 

                                                                                                                 



 ّغالء فزؾٍ خيُفخ

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                              152

 

 (1عذوه )

  األعبعُخ اىشاثعخ هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ        

 81اىزشثُخ اىشَبظُخ "                       ُ =  عيٌ االعزغبثخ  ىَ"ٍهبساد                                                  

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ         

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ 

 ثشنو مجُش

 ىٌ

 ٍشثع مبي رالؽظ
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 
ٍعيٌ اىزشثُخ  رَبٍب عْذٍب َزؾذسهبدئب َجقً 

 اىشَبظُخ اىَعذىخ. 
 8 91.85 مبفُخ 3.91 2.22 *81.00 2.22 2 2.22 2 5.56 8 91.11 81

 0 11.11 مبفُخ 3.33 2.81 1.22 2.22 2 88.88 0 11.11 1 11.11 1   .فٍ اىىقذ اىَْبعت زىعُهبد اىزْظَُُخاى َزجع 0

3 
فٍ اىىقذ اىَْبعت  زىعُهبد اىشَبظُخاى َزجع

 .اىزشمُضٍع  –
2 2.22 9 52.22 9 52.22 2 2.22 2.22 8.22 0.52 

رؾزبط 

 رؾغُِ
52.22 5 

1 
فٍ اىىقذ اىَْبعت  زىعُهبد اىشَبظُخاى َزجع

 .يعجخأصْبء اى  –
8 5.56 1 11.11 1 11.11 8 5.56 82.19* 2.28 0.52 

رؾزبط 

 رؾغُِ
52.22 5 

5 
اىزشثُخ  خ اىشاععخ ٍِ ٍعيٌاىزغزَ َزقجو

 اىشَبظُخ اىَعذىخ.
3 86.61 82 55.56 5 01.11 2 2.22 1.33 2.88 0.19 

رؾزبط 

 رؾغُِ
60.96 3 

6 
ىيزىاصو ٍع  َغزخذً ىغخ إَغبثُخ أو ٍْبعجخ

 اِخشَِ.
0 88.88 88 68.88 1 00.00 8 5.56 83.56* 2.22 0.11 

رؾزبط 

 رؾغُِ
59.06 1 

 3.11=8، دسعخ اىؾشَخ 5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25ىي *ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغز

 (رؾزبط رؾغُِ) 3.01-0.52( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخ بىَثبلخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت ب( والخبص 8يخضح من جذول )و  )مبفُخ( 221.-3.05، 

معنىيت عنذ لمزبع كبي جبببث وهذه القيم سخوجىد فزوق معنىيت بين اإل عيٌ اىزشثُخ اىشَبظُخ اىَعذىخ"،عزغبثخ ىَاإلٍهبساد " خاىشاثع األعبعُخ

وبخزحيب المهبراث الخكيفيت الفزعيت % (  98010%  إلً ..0.0مب بين ) حزاوحج  مىافقت( ، وبنسبت  6،  4،  1)  مهبراثفً   0.0.مسخىي 

 كمب هى مىضح ببلجذول0

 

 

 

 

 



 ّغالء فزؾٍ خيُفخ

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                              153

 

 (9عذوه )

  األعبعُخاىخبٍغخ هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ         

 81اىشَبظُخ"                            ُ =  اىزعبٍو ٍع األقشاُ واىَعذاد"ٍهبساد                                                  

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ 

 ثشنو مجُش

 ىٌ

ٍشثع  رالؽظ

 مبي
ٍغزىي 

 اىذالىخ

 اىَزىعػ

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

 0 12.39 مبفُخ 3.18 2.26 5.11 2.22 2 5.56 8 11.11 1 11.11 1 .ٍْه رىل طيتَ ثبىزعبوُ ٍع ششَل عْذٍب  يعتَ 8

0 
ٍْه  طيتَثبىزعبوُ مععى فٍ ٍغَىعخ عْذٍب  يعتَ

 .رىل
 1 15.93 مبفُخ 3.01 2.88 1.33 2.22 2 88.88 0 52.22 9 31.19 1

3 
َغبثُخ أو اىَْبعجخ اإل اىشَبظُخ زعيُقبداىَغزخذً 

 .ألقشاّه
5 01.11 6 33.33 6 33.33 8 5.56 3.11 2.09 0.13 

رؾزبط 

 رؾغُِ
68.88 6 

1 
أصْبء  اىزفبعالد االعزَبعُخ ٍع األقشاُإىٍ غعً َ

 اىذسط.
 0 12.39 مبفُخ 3.18 2.26 5.11 2.22 2 5.56 8 11.11 1 11.11 1

5 
اىشوػ اىشَبظُخ عِ غشَق رغْت اىصشا  ٍع  ظهشَ

 .اِخشَِ
 8 90.59 مبفُخ 3.11 2.20 *5.56 2.22 2 2.22 2 00.00 1 11.11 81

6 
ثشنو  اىشَبظُخ ٍع اىضٍُو  َغزخذً اىَعذاد

 .ٍْبعت
6 33.33 82 55.56 0 88.88 2 2.22 5.33 2.21 3.00 

رؾزبط 

 رؾغُِ
11.21 5 

، دسعخ  5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

 3.11=8اىؾشَخ

رؾزبط ) 3.01-0.52، ( غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

هبسح اىزنُفُخ بىَثبلخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت ب( والخبص 9يخضح من جذول )و )مبفُخ( 221.-3.05،  (رؾغُِ

لمزبع كبي م جبببث و هذه القيسخ، وجىد فزوق معنىيت بين اإلاىشَبظُخ" اىزعبٍو ٍع األقشاُ واىَعذادٍهبساد " خاىخبٍغاألعبعُخ  اىشَبظُخ

وبخزحيب المهبراث الخكيفيت % (  95009%  إلً 61011مب بين ) حزاوحج  مىافقت، وبنسبت (5) سقٌمهبرة فً   0.0.معنىيت عنذ مسخىي 

 الفزعيت كمب هى مىضح ببلجذول0
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 (82عذوه )

  عبعُخ اىغبدعخاأل هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ 

 81"             ُ = واىقجىه اىزارٍ اىجذٍّ اىغهذ "ٍهبساد ثزه                      

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ           

 

 اىَهبساد اىزنُفُخ اىفشعُخ

 مبفُخ
  رؾزبط

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ 

 ثشنو مجُش

 ىٌ

ٍشثع  رالؽظ

 مبي
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 َغَيخاى

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 
 ثَغشد صذوس اىشَبظٍ َجذأ ثغشعخ اىْشبغ

 .زعيَُبداى
6 33.33 9 52.22 0 88.88 2 2.22 1.35 2.88 3.01 

رؾزبط 

 رؾغُِ
11.58 0 

0 
 غىاه اىْشبغ رىاصو اىَشبسمخ ثشنو ٍغزقو 

 .اىشَبظٍ
5 01.11 1 31.19 1 00.00 8 5.56 1.18 2.00 0.91 

رؾزبط 

 رؾغُِ
61.18 5 

 3.22 2.31 0.22 2.22 2 00.00 1 11.11 1 00.00 1 .اىغذَذح واىزغُُشاد اىشَبظُخ زنُف ٍع اىَهبًاى 3
رؾزبط 

 رؾغُِ
66.61 1 

1 
 يزعيٌى َنىُ ٍغزعذغعً إىً اىْغبػ وَ

 .اىشَبظٍ
 8 12.39 مبفُخ 3.18 2.88 1.35 2.22 2 88.88 0 33.33 6 52.22 9

5 
وَعَو عيً   اىشَبظُخ اىَهبسادأداء زقجو َ

 .هبرؾغُْ
6 33.33 9 52.22 0 88.88 2 2.22 1.35 2.88 3.01 

رؾزبط 

 رؾغُِ
11.58 0 

 3.11=8، دسعخ اىؾشَخ 5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

،  (رؾزبط رؾغُِ) 3.01-0.52( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-8.22 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

األعبعُخ  فُخ اىشَبظُخهبسح اىزنُبىَثبلخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت ب( والخبص .1يخضح من جذول )و  )مبفُخ( 221.-3.05

معنىيت عنذ مسخىي لمزبع كبي غيزجبببث وهذه القيم سخوجىد فزوق معنىيت بين اإلعذم  "،واىقجىه اىزارٍ اىجذٍّ اىغهذ"ٍهبساد ثزه  خاىغبدع

 جذول0وبخزحيب المهبراث الخكيفيت الفزعيت كمب هى مىضح ببل% (  8.009%  إلً 64071مب بين ) حزاوحج  مىافقت، وبنسبت 0.0.
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 (88عذوه )

 األعبعُخ اىغبثعخ هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخبىَثاىزنشاس واىْغجخ اىَئىَخ واىذالالد االؽصبئُخ اىخبصخ 

 81اىشَبظُخ"                    ُ =  اىقذساد اىَعشفُخ"ٍهبساد                               

ً 

 اىذالالد االؽصبئُخ

 

 اىَهبساد اىفشعُخ

 مبفُخ
  بطرؾز

 ُِرؾغ

غُش مبفُخ 

 ثشنو مجُش

 ىٌ

ٍشثع  رالؽظ

 مبي
ٍغزىي 

 اىذالىخ

اىَزىعػ 

 اىؾغبثً

االعزغبثخ 

 اىَغَيخ

 )ىُنبسد(

 ّغجخ

 اىَىافقخ

% 
 اىزشرُت

 % ك % ك % ك % ك

8 
غُش  زىعُهبد اىشَبظُخَفهٌ اى

  .اىيفظُخ
 0 12.39 مبفُخ 3.18 2.88 1.35 2.22 2 88.88 0 33.33 6 52.22 9

0 
 زىعُهبد اىشَبظُخَفهٌ اى

 (.اىنالٍُخ)اىيفظُخ 
 8 11.38 مبفُخ 3.53 2.22 *82.18 2.22 2 86.61 3 88.88 0 66.61 80

3 
ٍزعذدح  اىشَبظُخ عَيُبدَفهٌ اى

  .اىخطىاد
3 86.61 6 33.33 6 33.33 0 88.88 3.22 2.39 0.59 

رؾزبط 

 رؾغُِ
50.91 1 

 3.26 2.21 5.26 2.22 2 86.61 3 55.56 82 00.00 1 اىشَبظُخ. ىزعيَُبدَْزجه إىً ا 1
رؾزبط 

 رؾغُِ
61.63 3 

 3.11=8، دسعخ اىؾشَخ 5.99= 0، دسعخ اىؾشَخ  1.18= 3دسعخ اىؾشَخ  عْذٍشثع مبي ، 2.25≥ ؽُش ٍغزىي اىذالىخ  2.25*ٍشثع مبي ٍعْىي عْذ ٍغزىي 

،  (رؾزبط رؾغُِ) 3.01-0.52( ، غُش مبفُخ ثشنو مجُش) 0.19-8.15(  ، ىٌ رالؽظ) 8.11-22.8 -ٍقُبط ىُنبسد اىشثبعً : اىَزىعػ اىؾغبثً اىَشعؼ ثبألوصاُ :

 هبسح اىزنُفُخ اىشَبظُخ األعبعُخبىَثبلخكزار والنسبت المئىيت والذالالث االحصبئيت الخبصت بوالخبص  (11يخضح من جذول )و    )مبفُخ( 221.-3.05

مهبرة فً  0.0.معنىيت عنذ مسخىي لمزبع كبي جبببث وهذه القيم سخ، وجىد فزوق معنىيت بين اإلُخ"اىشَبظ اىقذساد اىَعشفُخ"ٍهبساد  خاىغبثع

  وبخزحيب المهبراث الخكيفيت الفزعيت كمب هى مىضح ببلجذول0% (  84001%  إلً 05094مب بين ) حزاوحج مىافقت، وبنسبت ( 0)  سقٌ
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 مناقشة النتائج: 
مهارات "اشولي  اشساسية ( الم ارة التليمية الرياضية4يتض  مي جدو )ةر و بال ظر ل تان  الدراسة ال،الي

التي تتطلب الت،م  لد  المكاةيي ية يا المرعية ،يث جانت الم ارات السلولية التليمية الرياضية  "المياقة البدنية
ايا  الت،م  ،ماض لمانة وةيا يشير الي خطورة إ "الخامسة"وفي المرتبة  "غير لافية بشل  لبير"الدرجة البسيطة

 بورسيما واخروي اي ا شطة الت،م  ع هر اساسي له،ة المكا  ية يا واآلولي بالرعاية. وةيا يتم  مع دراسة
Boersema et.al., (0261 ) دولة اوربية الدوا علي إ ،ماض مستوا ةدرة الت،م   61التي تؤلد اي خبران مي

 (. 63:  53)الة اله،يةاث ان الكم  لد  المكاةيي عقليا  تيجة ال،
التي تتطلب تلويي الجسم المرعية الم ارات السلولية التليمية الرياضية ويتض  مي  مل الجدو  اي 

جسمي غير مالنم  تلويير وةيا يشير إلي اي المكاةيي ية يا يكا وي مي "اعولي"في المرتبة  "ت،تاج إلي ت،سيي"
مما يشكره بكدم الثقة في ال مل ع د ادان درول التربية الرياضية  بالمقار ة مع اةرا   في  مل المر،لة الكمرية

المكدلة وي،تاج الي ت،سيي مي خال  تهميم الدرل بأ شطة ت،سي المظ ر والومي باعضافة إالي ضبط الت يية 
م،مد  هديؤلةيا يتم  مع ما و  سرة بخطورة الومي الماند علي ،ياة المكا  ية يا بدرجة بسيطة.الم ملية وتوعية اش

 قص في ال،جم والومي لدي م ( اي المكاةيي ية يا يتهموا بأ  م بطئ ال مو بهمة عامة و 0221عبد الم كم )
 .(625: 35ولبر ،جم الجمجمة وه ر ،جم المخ )

التي تتطلب ةوة الجمن السملي مي الجسم جإنت في المرعية  اما الم ارات السلولية التليمية الرياضية   
ولي وتؤثر علي ا اي اي ضكف مستو  ا شطة وةيه ال تيجة ترتبط بال تيجة اش "ت،تاج إلي ت،سيي" "يةالثا "المرتبة 

تخ  الومي و  تميدةوة الجمن السملي مي الجسم لالجر ر ال،ج  والرل  والوثب ت،د مي ،رلة الجسم وبالتالي 
جانت  "الثالثة"وفي المرتبة  ن .المظ ر الكام وبميادة الومي تق  ،رلة الجمن السملي مي الجسم ويضكف اداب
التي  تتطلب  م اراتال "الرابكة"التي تتطلب ةوة الجمن الكلو  مي الجسم يلي ا في المرتبة المرعية  م اراتال

ختال  الوظيمي مي اع يالمكا  ية يا يتهف بأ   يكا  ( اي0262وتؤلد  تان  دراسة هب،ي سراج ) المرو ة.
 خماض في مستوا القدرات البد ية واضطرابات في ادان اا ي ال،رلة والتكلم و في ل  مي البطين فويظ ر يلح 

( إلو اي ةيه المنة تتميم بخهانص 0222ر ويشير فارو  الروساي )(624: 06الم ارات ال،رلية اشساسية )
 جسمية و،رلية ةريبة مي مظاةر ال مو الكاد  وللي يها،ب ا ا،يا ا مشلالت في المشير والوةوفر ومشلالت

( اي المكاةيي ية يا يكا وي مي بطن 0221(. ويضيف طار  عبد الرؤوف وربيع عبد الرؤوف)40: 01،سية)
في ال مو ال،رلير فبكض م يتأخر في إتقاي م ارات مث  المشير واعتماي والم ارات الدةيقة ر وعدم وجود ت اس  

سية سريكة و شطة و،رلات م تتسم بيي الومي والطو  ايضا عدم وجود ت اس  بيي اطراف مر وةدرات م ال،
 (.661: 00بالكشوانية. )
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،يث " المهارات الحركية البسيطة"ة يالثا اشساسية  ( الم ارة التليمية الرياضية1يتض  مي جدو )و 
لد  المكاةيي ية يا الدرجة " م ظم شاط رياضي لكب " المرعية جانت الم ارات السلولية التليمية الرياضية

يسبق ا الم ارات الرياضيةوةيا يشير الي إ ،ماض لمانة  رفي المرتبة التاسكة "غير لافية بشل  لبير"ةالبسيط
ولمانة  رالم ارات السلولية التليمية الرياضية )الم ارات ال،رلية البسيطة( واا ،ماض ع هر الت،لم ال،رلي

واي لكب  لتربية الرياضية المكدلة م خمضةال،هيلة ال،رلية لألطما  المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة اث ان درول  ا
الرياضة الم ظمة الجماعية يشل  هكوبة لبيرة لد  المكاةيي ية يا الدرجة البسيطةوةو ما يوجب علي المكلميي 

م ارات لكب اما . تكدي  ةيه اشلكاب واي يضكوا في اةداف م التكليمية ضرورة رفع مستواةم في اشلكاب الم ظمة
ر وةيا يشير إلي اي المكاةيي ية يا "وليشا"في المرتبة وتأتي  "ت،تاج إلي ت،سييفأ  ا "لت ظيم مباريات بسيطة ا

يكا وي مي ضكف القدرة علي الت ظيم  ظرا ع ،ماض مكد  اليلان وةيا ما ي كلل علي م اراتة التليمية الكامة 
،تاج الي ت،سيي مي خال  تهميم الدرل مث  اعستقاللية والت ظيم ع د ادان درول التربية الرياضية المكدلة وي

جإنت الم ارات السلولية التليمية الرياضية التي تتطلب إستخدم مكدات التربية و  بأ شطة الت ظيم والترتيب.
ولي وتؤثر علي ا اي اي ضكف وةيه ال تيجة ترتبط بال تيجة اش "ت،تاج إلي ت،سيي" "الثا ية"في المرتبة  الرياضية

وفي المرتبة  ات التربية الرياضية ت،د مي التلم ال،رلي الجسم ويضكف ادان  ال،رلي.م مكدامستو  إستخد
يلي ا " الم ارات ال،رلية اال تقالية"يؤد   "الرابكة"يلي ا في المرتبة  "م ارات المكالجة والت او "جانت يؤد   "الثالثة"

الت،رح بأماي ،و  "م ارة  "السادسة"في المرتبة  ر ثم"الخامسة"في المرتبة  "الم ارات ال،رلية غير اال تقالية"يؤد  
علي اي  (0260امير القرشي)" ويؤلد الم ارات اعيقاعية"ادان جانت  "السابكة"وفي المرتبة  الرياضية" البينة

   تقا اله،ي،ة واآلم ة ل ةوتدريب م علو الطريق مكاةييامر ،يو ر ويجب تكليم ال اع تقا م ارات السالمة في 
الممد،مةر ،تو  ج ب م ال،وادث التي ةد تسبب ل م إعاةة  مالير ر وعلو ليمية السير بأماي في اشالطفي 

والدُّمير ثم ي تقلوي إلو تطبي   دوات،رليةر ويملي للتالميي البدن بالتدريب مي خال  اللكب في غرفة الهف باش
علي م اي يتدربوا علو ليمية التهرف المالنم ةادنة ةب  اليةاب إلو الطر  الممد،مةر و  اماليما تدربوا علي  في 

لو ايي ييةبوي إيا ضلوا الطري  او في ،االت الطوارئ )                                                 (611: 7واا
لى دروس " الثالثة اشساسية ( الم ارة التليمية الرياضية7يتض  مي جدو )و  مهارات االنتقال من وا 

لو درول "المعدلة التربية الرياضية ر ،يث جانت الم ارات السلولية التليمية الرياضية م ارات اال تقا  مي واا
التربية الرياضية المكدلة )يجلل في الم طقة المخههة ل ر يدخ  دوي إ،داث ا قطاع في درل التربية الرياضية 

 "لافية"ا يطلب م   يلح( المكدلةر يهطف للم ادرة ع دما يطلب م   يلحر يتوةف عي اللكب بالمكدات ع دم
تما  عالية مي ةب  الم،لميير  وتمث  اعلي درجة في درجات الم ارات السلولية التليمية الرياضية ليوا إوب سبة 

دارة ارتماع خهانص ال ظام و ااععاةة الية ية البسيطة ةيد الب،ث وةيا يشير إلي  تباع التكليمات مي المكلم واا
 مكا ال عدم ةدرةعتبر ( الي  ا0222وةيا يختلف عي ما يشير الي  فارو  الروساي ) التكليم بالمؤسسة التكليمية.

في التليف واالستجابة للمتطلبات البينية واعجتماعية مظ را مي مظاةر اععاةة الية يةر والتي ةد ترجع إلي 
                          .(51: 01ةهور في القدرة الكقلية للمرد)
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مهارات اإلستجابة لمعمم التربية "الرابكة اشساسية الم ارة التليمية الرياضية  (1يتض  مي جدو )و 
لمكلم  التربية  ،يث جانت الم ارات السلولية التليمية الرياضية في م،ور م ارات االستجابة "الرياضية المعدلة
ت اتباع التوجي ات الت ظيمية علي الرغم مي اي م ارا" الخامسة"في المرتبة  "ت،تاج إلي ت،سيي"الرياضية المكدلة 

يكا وي مي درجة بسيطة ر وةيا يشير إلي اي المكاةيي ية يا "الثا ية"وفي المرتبة  "لافية"في الوةت الم اسب لا ت 
ضكف القدرة علي اعستجابة والتواه  مع المكلم ع د تكقد التوجي ات الرياضية مع الترليم او اث ان اللكبة وةيا 

ي امع ميادة الترليم او اث ان اللكبر و  اتالتوجي هدر اع المكلم للتوج يات البسيطة واال ييشير الي ضرورة اتب
يتبع إستراتيجية تكليمة ت،سي مي لماية اعستجابة للتوج يات الرياضية مي ةب  المكلم اث ان الدرل.  ظرا 

لية والت ظيم ع د ادان درول ع ،ماض مكد  اليلان وةيا ما ي كلل علي م اراتة التليمية الكامة مث  اعستقال
اما الم ارات  التربية الرياضية المكدلة وي،تاج الي ت،سيي مي خال  تهميم الدرل بأ شطة الت ظيم والترتيب.

جإنت في  "إستخدم ل ة إيجابية او م اسبة للتواه  مع اآلخريي اث ان الدرلالمرعية "السلولية التليمية الرياضية 
ةام في  جاح  وةيه ال تيجة غاية في اشةمية ،يث اي ل ة التواه  ع هر "ج إلي ت،سييت،تا" "الرابكة"المرتبة 

ستمادة مي اةداف الدرلر وةد تلوي ةي الممتاح في لماية الم ارات اشخر ر وفي المكا  والمكلم واآلةراي في اع
 "ة مي مكلم التربية الرياضية المكدلةم ارة يتقب  المكا  ية يا بدرجة بسيطة الت يية الراجك"جانت " الثالثة"المرتبة 

ةام ايضا في  جاح الدرل ،يث اي الت يية الراجكة الشم ية او ال،سية ةي ممتاح  امؤشر   "ت،تاج الي ت،سيي"
ا المكا . دلي ةهور في فاعلية التكلم لإمي مماتي  التكلم وتؤثر في عمليات التكلم اشخر  والقهور في ا يؤد  

اةمية التكليمات والتوجي ات الم ظمة  Hallahan& Kauffman (0224)عي  (0266الكطية)سماناوتؤلد 
المتدرجة و تان  اشدان واستراتيجيات اال تقا  او الت،و  إلو الت،لم في المثيرات مع اشخي بكيي االعتبار 

الراجكة المورية المشلالت السلولية التي يكا ي م  ا اشطما  مي يو  اععاةة الكقلية واةمية اسلوب الت يية 
Immediately Feedback (51:3وميادة اعبقان علو الدافكية والتكاوي) ي ي  اععاةة الكقلية ي،ت. و ج إلي ااا

اي تهل  رسان )تكبيرات( مباشرة ومتطابقة مي اآلخريي فيما يخص مشاعرةم  ،وه. وشي ي  اععاةة الكقلية 
وي مي الهكب علي  اي يلتقط التلمي،ات او التكبيرات الدةيقة يلوي م،دودا في ف م  للجوا ب التجريديةر ليا يل

لبرام  التكليمية التي تقدم ( إلو اي ا0260ويوض  امير القرشي ) (.13: 01غير المباشرة والمكامالت الهامتة)
قلة لم ارات التي تؤةل م للتواه  مع المجتمعر والكيش بهورة مستاالساب م إلي  ية يا ت دفللتالميي المكاةيي 

ع دما يبل وي سي الرشدر ليلح يال،ظ علو المستوا الكالمي مدا االةتمام الي  يولي  المسنولوي عي تربية 
وترتبط (. 615:7)التالميي المكاةيي عقليا بالم ارات ال،ياتية المختلمةر التي تم ته يم ا لم ارات فرعية عديدة

لد  المكاةيي  "لافية" "اعولي"في المرتبة  "رياضية المكدلةيبقو ةادنا تماما ع دما يت،دث مكلم التربية ال"م ارة 
لو درول التربية الرياضية المكدلة وتؤثرية يا درجة متوسطة بال تيجة في الم،ور الساب  م ارات اع   تقا  مي واا

 علي ا وةي فرهة جيدة لتلقي التكلم بشل  جيد.   
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م ارات التكام  مع اشةراي والمكدات "الخامسة  سيةاشسا ( الم ارة التليمية الرياضية1يتض  مي جدو )و 
ر "اعولي"في المرتبة  "م ارة إظ ار الروح الرياضية عي طري  تج ب الهراع مع اآلخريي"وجانت " الرياضية
م ارة اللكب بالتكاوي مع شريح ع دما "و "م ارة السكو إلي التماعالت اعجتماعية مع اشةراي اث ان الدرل"يلي ا 

في  "م ارة اللكب التكاو ي لكضو في مجموعة ع دما يطلب م   يلح"ر ثم "الثا ية"في المرتبة  "   يلحيطلب م
ي المكاةيي ية يا الد  المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة وةيا مؤشر ممتام علي  "لافيةبدرجة "ولل ا  "الرابكة"المرتبة 

( اي 0221ر ،يث يؤلد عبدالر،مي سليماي )دلةيو  همة إجتماعية رياضية اث ان درول التربية الرياضية المك
وال،اجة إلي  التقب  تكتبر  رشأ  م سانر البشر ية يةاشطما  يو  اععاةة ال همة مي هماتال،اجة إلي التقب  

عي ا  إ ساي  خر في ةيا  ية يةوا،دة مي ال،اجات اشساسية لل  البشرر وال يختلف اشطما  يوو اععاةة ال
ر وةيا (15:07يتقبلوا ةم ايضا ا مس م)و جة إلي اي يتقبل م اآلخروي لأشخاص ل م ةيمةر وةم ب،ا رالجا ب

(  قال عي "الرابطة اشمريلية ل عاةة الية ية" اي اشفراد يو  0264يختلف مع ما تؤلده ري،اب الشابور  )
ح والتهرف الم اسب في اععاةة الية ية لدي م ا خماض في التليف مع البينة االجتماعية  تيجة لكدم اعدرا

 يتم  مع ما يلره م،مد عبد الم كم(ر لماال 32:61المواةف وهكوبة إةامة عالةات اجتماعية مع اآلخريي)
جتماعي وفرط ال،ساسية وعدم الثقة بال مل وعدم الثبات عاي المكاةيي ية يا يتسموا باال طوان ا( 0221)

ا ية واال س،اب والسلوح التلرار  وال شاط الماند وعدم القدرة علي اال مكالي واالتماي وغالبا ما تظ ر علي م الكدو 
ضبط اال مكاالت والمي  لمشارلة اشه ر س ا وللي لدي م روح اجتماعية عالية مي مرح وض،ح وارتباط م 
بالكم  مع الجماعة واللكب والمي  إلي الرةص والموسيقو وال  ان مع عدم القدرة علي الت،لم في اال مكاالت 

( سبب ةيا اععتقاد اي ةيه المنة تواج  الكديد مي المشلالت 0224ر وتمسر مي ب شقير)(624: 35التهرفات)و 
والسلوليات السلبية التي ت،و  بي  م وبيي إملا ية تكايش م بشل  مقبو  مع اآلخريير ف م يكا وي مي ةهور 

تباع واض  في م ارات السلوح التليمي الكامة وم  ا اال تباهر وتكلم م ا رات الت ظيمر وم ارات طرح اشسنلةر واا
التكليماتر وضكف الم ارات االجتماعية مما يؤثر سلبا في الكم  التكاو ي مع الممالن والمشارلة 

في المرتبة  "م ارة إستخدام المكدات الرياضية مع الممي  بشل  م اسب"وللي جانت (. 666:67االجتماعية)
في المرتبة  "م ارة إستخدم التكليقات الرياضية اعيجابية او الم اسبة شةرا  "ور  "ت،تاج إلي ت،سيي"و "الخامسة"
علي  وةيه ال تيجة مؤشر إلي ضكف ال،هيلة الل وية الرياضية والتي تؤثر" ت،تاج إلي ت،سيي"و "السادسة"

وةيا ما  ياضي.التماع  مع اآلةراي اث ان إستخدام المكدات الرياضية مع الممي   ظرا لضكف ل ة التواه  الر 
( اي استخدام الل ة المقبولة اجتماعيا ضكيف لدي ر لما اي ضكف الم ارات الل وية 0224تؤلده مي ب شقير )

 (.666:67لدي م يؤثر علو متطلبات التواه  مع اآلخريي والتماع  الجيد مك م)
 

الج د البد ي والقبو  م ارات بي  "السادسة اشساسية ( الم ارة التليمية الرياضية 62يتض  مي جدو )و 
ضرورة الوةوف علي مم وم اليات ع د المرد ،تو  م م شخهيت ر فإيا لا ت وةيه الم ارة توض  ل ا  ر "الياتي

 ظرة المرد إلي يات  الواةكية ةريبة مي اليات المثالية د  يلح علي اي لدي  مم وم طيبر وعلي شكوره باللمانة 
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عي  ظرت  إلي اليات المثالية ب،يث يضك ا في مستوا اة  م  ا بلثير د   والجدارةر اما إيا لا ت  ظرت  بكيدة
 ية يةالطم  ي  اععاةة ال( اي 0221ويولد عبد الر،مي سليماي )علي اي مم وم  عي يات  سيئ فيسون توافق . 

،باط مما لدي  مم وم اليات غير واةكير وتقديره ليات  غير ثابت ومم وم  سيئ ش   يتكرض لخبرات المش  واع
السكو إلو ال جاح واعستكداد المرعية " م ارةالجانت ر وللي (623:07يشكره بالدو يةر وعدم الرضا وعدم اللمانة)

لد  المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة ليا يجب استثمار تلح  "بدرج  لافية"و "اعولي"في المرتبة  "للتكلم الرياضي
عبد ،يث يؤلد اضة ليوا االعاةة وةو  قطة اال طال  لتكلم مستمر. الم ارة فال جاح شرط اساسي ع د تكليم الري

ر وال،اجة إلي ال جاح مرتبطة بال،اجة إلي ( اي المكا  ية يا ي،تاج الي الشكور بال جاح0221)الر،مي سليماي
قدره مي بكم  ل  ةيمة يالطم  المكا  ية يا إيا لم يقم  و رمم وم يات إيجابي يتضمي ل  مي تقدير وتأليد اليات

ر وةيه الرؤية ال،ديثة تمتقد الرؤي  القديمة (624:07بالتالي فرص ال جاح تلوي اة  )ف اداؤه واا جامه اة  او ،ول 
( اي مكظم المكاةيي 0226(ر عبد ال،ميد شرف)0221لما يلره ل  مي طار  عبد الرؤوف وربيع عبد الرؤوف)
اليات وةد يلو وا متردديي في سلول مر يشكروي بالخوف  ية يا يميلوي إلو اع س،اب واع طوان وا خماض مم وم

: 04()605: 00وعدم االةتمام باللكب ويميلوي للكملة وبالتالي يمقدوا القدرة علو تكلم الم ارات بدرجة مرضية)
ية يا تؤلد ال تان  التالية علي الرؤية التي توهلت إلي ا البا،ثة للم ارات السلولية التليمية لد  المكاةيي و  (ر10

يتقب  ادان الم ارات الرياضية "وم ارة  "يبدا بسرعة ال شاط الرياضي بمجرد هدور التكليمات"جانت م ارة ،يث 
في المرتبة  "التليف مع الم ام الرياضية الجديدة والت ييرات"م ارة  ر ثم"الثا ية"في المرتبة  "ويكم  علو ت،سي  ا

لد   "ت،تاج الي ت،سييبدرجة "ولل ا  "ق  طوا  ال شاط الرياضيتواه  المشارلة بشل  مست"وم ارة  "الرابكة"
بالتقب  مي المكلميي والمشرفيي  ايشكرو  فك دما المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة اث ان درل التربية الرياضية المكدلة.
لي اي ع( 0221) عبد الر،مي سليماييلح يؤلد و علي م يثابروي في الكم ر ويستمروي في بي  الج د الجماعير 

 (.622: 07يثابروي علي الكم  مدة اطو  إيا ما تلقوا تكميما اجتماعيا) الية يةاشطما  يو  اععاةة ا ا ميبكض
  
ف م التوجي ات الرياضية اللمظية "م ارة " م ارات القدرات المكرفية الرياضية" اي( 66يتض  مي جدو )و 

 "ف م التوجي ات الرياضية غير اللمظية"لي ا م ارة ي "وليشا"مكلم في جانت المرتبة ال)اللالمية( مي ةب  
لد  المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة ليا يجب استثمار تلح الم ارة فم م التوجي ات ع هر اساسي  "لافية"وبدرج 

( اي المكا  ية يا 0225وةيا علل ما يلره عاد  م،مد). ل للتواه  بيي المكا  والمكلم ع د تكليم الرياضة 
ي القدرة علو التواه  والتهرف في المواةف المختلمةر تد ي مستوا الم ارات الالممة للتواه  لدي  ةهور ف

سوان اللمظي او غير اللمظير عدم القدرة علو المبادرة بال،ديث عي اآلخريير هكوبة تلويي عالةات وهداةات 
ف م الكمليات "ر ثم م ارة "الثالثة"ة في المرتب "ي تب  إلو التكليمات الرياضية"وجانت م ارة (ر 51: 03مع اآلخريي)

لد  المكاةيي ية يا بدرجة  "ت،تاج الي ت،سييبدرجة "ولل ا  "الرابكة"في المرتبة  "الرياضية متكددة الخطوات
بسيطة اث ان درل  التربية الرياضية المكدلة وعدم اش تباه وةهور ف م الكمليات الرياضية المكقدة سبب مباشر 

سمان اوةيا يتم  مع ما يلرتة  ارات التليمية الرياضية التي تم ت اول ا في الجداو  السابقة.لكدد مي ةهور الم 
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اي اوج  القهور في م ارات السلوح التليمي لدا فنة    Drew, et alعي درو واخروي  (0266) الكطية
ر م ارات الت ظيمر م ارات وخاهة في المر،لة االبتدانيةر تظ ر في ضكف اال تباهر تكلم الم ماتية ية اععاةة ال

تباع التكليمات. ليلح ضكف في الم ارات االجتماعية المتمثلة في الكم  التكاو ي مع الممالنر  طرح اشسنلة واا
يتمتع مكظم اشطما  الييي يكا وي مي اعراض ر و (52: 3والمشارلة االجتماعيةر واالستجابة االجتماعية )

عدراح ال،سي المدخالت السمكية والبهرية والملموسة والملا ية واعتما ية ب وع مي التميم في ا ية يةاالعاةة ال
 اووفي ا  بينة تكليميةر يكتمد التالميي علو ،واس م لم م البينة التي يم مو  ا ر (11:36) سوياناشطما  اشعي 

ه  مع التالميي المكاةيي باعضافة إلو الم م االجتماعي والتواه  االجتماعي والخيا ر والتوا ريكملوي في إطارةا
 (.600:51)المكا   والتكلم ةو ممتاح التكليم

( علو اي المرو  بيي شخهية المكا  ية يا وشخهية اةرا   مي 0226وتؤلد  تان  دراسة س ير شاش)
اشسويان ترجع إلو عوام  بينيةر ا  اي سمات الشخهية المرتبطة باععاةة الية ية ترجع إلو ظروف ت شنت م 

  الخبرات التي يتكرضوي ل ا مي خال  التماع  مع اشسويان في البينة التكليمية والم،يطة ب مر وةيه ومستو 
 (51: 02الخبرات ةي المسنولة عي ت مية االستكدادات السلولية. )

وفي ضون ما سب  واست ادا علو ماتم مي عرض وم اةشة وتمسير ال تان  التي توهلت الي ا البا،ثة 
ستطاعت مي اعجابة علو تساؤالت الب،ث وبيلح يت،ق  اةداف الب،ث و وض  ماتم التوه  الي  تلوي بيلح ةد ا

 مي خال  االست تاجات والتوهيات التالية:
 

 االستنتاجات :
تتمث  م ارات السلوح التليمي الرياضي اشساسية ليو  اععاةة الية ية البسيطة اث ان درول  التربية  -6

 . ارات اساسيةالرياضية المكدلة في سبع م
يوجد تسع وثالثوي م ارة تليمية رياضية فرعية ليو  اععاةة الية ية البسيطة اث ان درول التربية الرياضية  -0

 المكدلة.
اي م،اور المقيال المستخدم ع د تقييم م ارات السلوح التليمي الرياضي ليو  اععاةة الية ية البسيطة  -3

درجة عالية مي الثبات وا  ا تكطو  مل ال تان  إيا ما اعيد تطبيق ا  اث ان دروسالتربية الرياضية المكدلة علو
 مره اخر  علي  مل الكي ة وفي  مل الظروف . 

اي م ارات السلوح التليمي الرياضي المرعية في ل  م،ور ترتبط إرتباطأ وثيقًا بالم،ور اليا ت تمو إلي   -5
و تتسم بالهد  مما يتي  إملا ية استخدام تساةم فو ب ان المقيال وتقيل ما وضكت مي اجل  ليلح ف و 

 المقيال.
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وللي  م ا  اي تلح الم ارات موجودة لديبدرجة بسيطة لم تظ ر درجة "لم تال،ظ" لد  المكا  ية يا  -4
 .وةيا يؤلد هد  المقيال اةهي تقدير لبكض ا ا  ا غير لافية بشل  لبير

غير لافية البسيطة   المكا  ية يا الدرجة لد "التي تتطلب الت،م "م ارات السلوح التليمي الرياضي  -1
  .بشل  لبير

 .،تاج إلي ت،سيييتلويي الجسم شل   -7
  .لالجر ر ال،ج المكا  ية يا  ضكف مستو  ا شطة ةوة الجمن السملي مي جسم -1
يلي ا في المرتبة الرابكة ر اش شطة التي تتطلب ةوة الجمن الكلو  مي الجسم جانت في المرتبة الثالثة "  -1

 . شطة التي  تتطلب المرو ة اش"
غير  بسيطةلد  المكاةيي ية يا الدرجة ال "لكب الرياضة الم ظمة"م ارات السلوح التليمي الرياضي في  -62

 لافية بشل  لبير
  .م ارات لكب مباريات بسيطة الت ظيم ت،تاج إلي ت،سيي -66
جإنت في المرتبة  "ضيةإستخدام مكدات التربية الريا"م ارات السلوح التليمي الرياضي التي تتطلب  -60

 .الثا ية وت،تاج إلي ت،سيي
يؤد  الم ارات "في المرتبة الثالثة جانت "يؤد  م ارات المكالجة والت او " ر يلي ا في المرتبة الرابكة  -63

في المرتبة الخامسةر ثم في المرتبة السادسة  "يؤد  الم ارات ال،رلية غير اال تقالية"ر يلي ا  "ال،رلية اال تقالية
 .  "الم ارات اعيقاعية"ر وفي المرتبة السابكة جانت "لت،رح بأماي ،و  البينةا"
لو درول التربية الرياضية المكدلة لافية وتمث   -65 م ارات السلوح التليمي الرياضي م ارات اال تقا  مي واا

  .ثاعلي درجة في درجات م ارات السلوح التليمي الرياضي ليوا اععاةة الية ية البسيطة ةيد الب،
مي ضكف القدرة علي اعستجابة والتواه  مع المكلم ع د تكقد  ايكا و  الدرجة البسيطة  اي المكاةيي ية يا -64

 .التوجي ات الرياضية مع الترليم او اث ان اللكبة
 "إستخدم ل ة إيجابية او م اسبة للتواه  مع اآلخريي اث ان الدرل"م ارات السلوح التليمي الرياضي  -61

  .ت،تاج إلي ت،سيي
ت،تاج الي  "مكلماليتقب  المكا  ية يا بدرجة بسيطة الت يية الراجكة مي "في المرتبة الثالثة جانت م ارة  -67

 .ت،سيي
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ولي لافية لد  المكاةيي ية يا شفي المرتبة ا" مكلممع اليبقو ةادنا تماما ع دما يت،دث "ترتبط م ارة  -61
لو درول"بال تيجة في م ارات  بسيطةدرجة  وتؤثر علي ا وةي فرهة  "التربية الرياضية المكدلة اال تقا  مي واا

 جيدة لتلقي التكلم الرياضي بشل  جيد.
ولير يلي ا شجانت في المرتبة ا "إظ ار الروح الرياضية عي طري  تج ب الهراع مع اآلخريي"م ارة  -61
ع دما  "وي مع شريحاللكب بالتكا"وم ارة  "م ارة السكو إلي التماعالت اعجتماعية مع اشةراي اث ان الدرل"

ع دما يطلب م   يلح في  "اللكب التكاو ي لكضو في مجموعة"يطلب م   يلح في المرتبة الثا يةر ثم م ارة 
 بسيطة.المرتبة الرابكة ولل ا لافية لد  المكاةيي ية يا بدرجة 

اج إلي جانت في المرتبة الخامسة وت،ت "إستخدام المكدات الرياضية مع الممي  بشل  م اسب"م ارة  -02
في المرتبة السادسة وت،تاج إلي  "إستخدم التكليقات الرياضية اعيجابية او الم اسبة شةرا  "ت،سيير وم ارة 

 ت،سيي. 
ولي يلي ا م ارة شفي المرتبة ا "مكلمالف م التوجي ات الرياضية اللمظية )اللالمية( مي ةب  "تهدرت م ارة  -06
  بسيطة.درج  لافية لد  المكاةيي ية يا بدرجة وب "ف م التوجي ات الرياضية غير اللمظية"

 التوصيات : 

اععتماد علي المقيال ال،الي بدرجات  في ت،لي  ،الة م ارات السلوح التليمي الرياضي التخههية لد   -1
 المكاةيي ية يا بدرجة بسيطة اث ان درل التربية الرياضية المكد .

لح م ارات السلوح التليمي الرياضي علي مستوا ضرورة التشخيص والوهف الدةي  لمستويات ودرجات ت -5
 وفي بينات رياضية مت وعة المستويات. بسيطةةطاع لبير مي يو  اشعاةة الية ية بدرجة 

والم ارات السلولية التليمية الرياضية  ضرورة التمرةة بيي مستو  م ارات السلوح التليمي في ال،ياة الكامة -0
  بسيطة.  التخههية لد  المكاةيي ية يا بدرجة

الكم  علي ت،سيي م ارات السلوح التليمي الرياضي الم ،مضة في الدرجة لد  يوا اععاةة الية ية  -4
 المتوسطة.

اعداد  شرة وتخطيط برام  تدريبة لتمليي مكلميي التربية الرياضية المكدلة مي مكرفة  قاط الضكف والقوة في  -0
 تلح الم ارات.

لرياضية المكدلة مع وضع الخطط التكليمية والتدريبية الضرورية ل يه مراعاة توجي  تهميم درول التربية ا -6
 ال،االت علي اسال مستويات م ارات السلوح التليمي الرياضي ال،الية او بكد تكميم ا.
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 المراجع : 
(: تأثير بر ام  تروي،ي باستخدام التمري ات باشدوات في تخميف اضطرابات  قص 0265ا،مد الشريف) -1

مها،ب لل شاط ال،رلي الماند لدا اشطما  المكاةيي ية يا القابليي للتكلمر رسالة ماجستير غير اال تباه ال
 م شورةر للية التربية الرياضية للب اتر جامكة اعسل درية.

(: مدا فاعلية بر ام  تدريبي لميادة السلوح التليمي لدا اشطما  يو التخلف الكقلي 0220ا،مد سليماي) -2
 ال ملر الكدد الثا ي والستوير ال ينة المهرية الكامة لللتاب. البسيطر مجلة علم

(: ت مية بكض م ارات السلوح التليمي لدا اشطما  مي يو  اععاةة الكقليةر مؤسسة 0266اسمان الكطية ) -3
 ،ورل الدولية لل شر والتوميعر االسل دريةر مهر.

لدم  والكم  علو التماعالت االجتماعية وةل  (: تأثير بر ام  تمري ات باشدوات ب ظامي ا0221اما  مرسي) -4
( للية 3( الكدد )04اع مها  لدا اطما  متالممة داوي القابليي للتكلمر مجلة علوم وف وي الرياضةر المجلد )

 التربية الرياضية للب اتر جامكة ،لواير القاةرة.
ي علو فاعلية اليات لدا (: تأثير بر ام  تروي،ي رياضي ليو  السلوح اع س،اب0222اما ي الهمتي) -5

 تلمييات ال،لقة اشولو مي التكليم اشساسير رسالة دلتوراةر للية التربية الرياضيةر جامكة ط طا.
(: م ارات الل ة التكبيرية والسلوح التليمي لد  اشطما  المكاةيي عقليا القابليي للتكلم 0261اما ي ابو بلر) -6

ةر جامكة عيي شملر للية الب ات لآلداب والكلوم والتربيةر القاةرة ر والكادييير مجلة الب،ث الكلمي في التربي
 مهر.

 (: التدريل ليو  اال،تياجات الخاهة بيي التهميم والت ميير عالم اللتبر القاةرةر مهر.0260امير القرشي) -7
االجتماعية (: تأثير بر ام  مقترح للتربية ال،رلية علو اللمانة ال،رلية وال مسية و 0223ايات عبد ال،ميد) -8

 للمكاةيي ية يار رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية الرياضية للب اتر جامكة ،لواي.
(: تأثير بر ام  تروي،ي مقترح لت مية بكض الم ارات االجتماعية لألطما  المكاةيي 0221إيماي ةدةودة) -9

اضة ،  مي ،قو  اع ساي شمومة وطمولة ية يا "القابليي للتكلم"ر المؤتمر الكلمي السابع لرياضة المراة )الري
 مارل. 05 -00افض (ر للية التربية الرياضية للب اتر جامكة اعسل درية مي 

(: مستوا السلوح التليمي ليو  اععاةة الكقلية المدموجيي تربويا "دراسة مقار ة بيي 0221ت ريد الدخي )-62
ير م شورةر للية الكلوم االجتماعيةر جامكة اعمام م،مد المدموجيي وغير المدموجيي تربويا"ر رسالة ماجستير غ
 بي سكود اعسالميةر الممللة الكربية السكوديةر الرياض.
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(: تأثير بر ام  تروي،ي مقترح علو السلوح الكدوا ي لدا اطما  مدرسة التربية 0266جما  إبراةيم)-66
 ط.الملريةر رسالة ماجستيرر للية التربية الرياضيةر جامكة اسيو 

(: تأثير بر ام  تروي،ي مقترح واثره علو ت مية الوعي باليات ليو  اال،تياجات 0223، اي مخيوي)-60
 الخاهة مي اشطما  المكاةيي ية يار رسالة ماجستيرر للية التربية الرياضيةر جامكة اعسل درية.

توافقي لألطما  القابليي للتكليم (: فاعلية ا شطة التروي  الدرامي في ت مية السلوح ال0224دعان البشبيشي)-63
 بمدارل التربية الملريةر رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية الرياضية للب اتر جامكة اعسل درية.

(: تأثير بر ام  تروي،ي رياضي علو تكدي  بكض المت يرات ال مسية لدا المكاةيي 0262را يا ابو ال هر)-65
 رةر للية التربية الرياضيةر جامكة ط طا.ية يار رسالة ماجستير غير م شو 

(: فكالية بر ام  مقترح باستخدام ا شطة اللكب لت مية بكض جوا ب السلوح التليمي لدا 0263را يا بشارة)-64
 التلمييات المكاةيي فلريا بدرجة خميمةر رسالة دلتوراة غير م شورةر للية التربيةر جامكة ة اة السويل.

(: تأثير بر ام  تروي،ي باستخدام التمري ات باالدوات علتساب بكض م ارات 0264ري،اب الشابور )-61
السلوح التليمي لد  اشطما  المدمجيي بمر،لة التكليم االبتدانير رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية 

 الرياضيةر جامكة لمر الشيخ.
 لر ملتبة ال  ضة المهريةر القاةرة.(: المكاةوي عقليا )تربويا(ر المجلد الساد0224مي ب شقير)-67
(: فاعلية التربية ال،رلية المتلاملة علو السلوح التليمي وبكض القدرات ال،رلية لألطما  0225مي ب عالم)-61

(ر للية 02ما ةب  المردسة يو  التخلف الكقلي القابليي للتكلمر المجلة الكلمية للتربية البد ية والرياضيةر المجلد)
 اضية للب اتر جامكة اعسل درية.التربية الري

(: فاعلية بر ام  سلولي في ت مية بكض م ارات السلوح التليمي لألطما  0265سامية عبد الر،يم)-61
 ر مل، .07المكوةيي عقليا القابليي للتكلمر مجلة جامكة دمش ر المجلد 

ي الدم  والكم  واثره في (: فكالية بر ام  لت مية بكض الم ارات االجتماعية ب ظام0226س ير شاش)-02
خمض االضطرابات السلولية لدا اشطما  المتخلميي عقليار رسالة دلتوراة غير م شورةر للية التربيةر جامكة 

 المةامي .
(: تأثير الدم  في بر ام  تروي،ي رياضي علو ت،سيي بكض الم ارات ال،رلية 0262هب،ي سراج)-06

مكاةيي ية يا "القابليي للتكلم" واشسويانر المؤتمر الكلمي )رياضة اشساسية والسلوح اله،ي لدا اشطما  ال
لكلوم الرياضة  5افا  وتطلكات( االت،اد الرياضي المهر  للجامكاتر المجلة الكالمية  –الجامكات الكربية 

 م.61/62/0262 – 64بط راير مي 
لخاهة"المكاةيي عقليا"ر الدار (: رعاية يو  اال،تياجات ا0221طار  عبد الرؤوف وربيع عبد الرؤوف)-00

 الكلمية لل شر والتوميعر القاةرة.
 م.0225(: االعاةات الكقليةر دار الرشادر القاةرةر 0225عاد  م،مد)-03
 (: التربية الرياضية ليوا اال،تياجات الخاهةر دار القلمر االمارات. 0224عبد ال،ليم مطرر عاد  ،سي) -05
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بية الرياضية وال،رلية لألطما  اشسويان ومت،د  اععاةة بيي ال ظرية (: التر 0226عبد ال،ميد شرف)-25
 والتطبي ر مرلم اللتاب لل شر.

 (: مكجم التخلف الكقلير ملتبة مةران الشرو ر القاةرة رمهر.0225عبد الر،مي سليماي )-01
لل شروالتوميعر القاةرة ر  (: اسل تكليم اشطما  يو  اععاةة الكقليةر دار الجوةرة0221عبد الر،مي سليماي)-07

 مهر.
(: فاعلية بر ام  مقترح لأللكاب المانية علو تكلم بكض الم ارات اشساسية في 0226عمة عبد الم هف)-01

السبا،ة لدا اشطما  المكاةيي ية يار رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية الرياضية للب اتر جامكة ،لواير 
 القاةرة.
(: اليلان والسلوح التليمي )اليلان اعجتماعي(ر دار المةران لل شر والتوميعر الممللة 0222) فارو  الروساي-01

 الكربية السكودية.
 ( : التشخيص التلاملي والمارةي ل عاةة الكقليةر دار اللتاب ال،ديثر القاةرةر مهر.0221فوةية راضوي )-32
  اال،تياجات الخاهةر ترجمة خالد الكامر ر دار ( : اةمية اللكب لألطما  يو 0225لريستيي مال تاير)-36

 المارو  لل شر والتوميعر القاةرةر مهر.
(: تأثير بر ام  ،رلي باستخدام بكض اشدوات المبتلرة علو اشدان ال،رلي والتليف 0222ماجدة م،مود)-30

 ضيةر جامكة اعسل درية.الشخهي واالجتماعي للتالميي المكاةيي ية يا القابليي للتكلمر للية التربية الريا
(: م اة  تكليم يو  اال،تياجات الخاهة في ضون متطلبات م اع سا ية 0223مجد  عميم إبراةيم)-33

 واعجتماعية والمكرفية ر ملتبة اش جلو المهرية ر القاةرة.                       
اةيي بهريا وية يار الطبكة اشولور دار ( : م اة  التربية الرياضية والرياضة للمك0221م،مد عبد الم كم )-35

 الوفان لد يا الطباعة وال شرر اعسل دريةر مهر.
(: اثر ت مية بكض القدرات البد ية الخاهة علو ادان بكض الم ارات ال،رلية اشساسية 0262م،مد م ام )-34

اضية ب يير جامكة ( س ةر رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية الري60 – 1للمكاةيي ية يا مي )
 اعسل درية.

(: تأثير استخدام  شاط رياضي في دم  عي ة مي اشطما  المكاةيي ية يا مع اشسويان 0224م،مود سالم)-31
 علو ت مية اشدان الم ار  والسلوح التليمير رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربية الرياضيةر جامكة ط طا.

ة  ظام الدم  في ت مية م ارات السلوح التليمي وبكض الجوا ب المكرفية لدا م و عبد الرام : مدا فاعلي-37
 م.0223المكوةيي عقليا "القابليي للتكلم"ر رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربيةر جامكة القاةرةر 

ر الرياضر ( : م ارات السلوح التليمي لألطما  يو  اععاةة الكقليةر دار المةران0266 اهر عبد الرشيد )-31
 السكودية.
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(: فاعلية بر ام  للتمري ات علو بكض القدرات ال،سي ،رلية والسلوح التوافقي لألطما  0223 جاة ،سي)-31
ر المجلل الكربي 3ر م 60بمدارل المكاةيي ية يا واةرا  م بمدارل )اشسويان(ر مجلة الطمولة والت ميةر ع

 للطمولة والت ميةر القاةرة.
(: مدا فاعلية بر ام  لدا اشطما  المكوةيي عقليا القابليي للتكلم لت مية بكض الم ارات 0225 جالن سليم)-52

 االجتماعيةر رسالة ماجستير غير م شورةر مك د الدراسات والب،وث التربويةر جامكة القاةرة.
يو  اععاةة (: فاعلية بر ام  تدريبي لت مية بكض م ارات السلوح التليمي لدا اشطما  0221ةمة سالم)-56

 الكقلية القابليي للتكلمر رسالة ماجستير غير م شورةر للية التربيةر جامكة الم يا.
(: مدا فاعلية تكلم بكض م ارات رياضة السبا،ة وتأثيرةا علو الجوا ب 0225وجد  عبد الوةاب)-50

التربية الرياضية للب يير جامكة  السلولية والبد ية لألطما  يو  اععاةة الية يةر رسالة دلتوراة غير م شورةر للية
 ،لواير القاةرة.
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 اىَيخص

لية يكككة البسكككيطة مكككي ةهكككور م كككارات السكككلوح التليمكككي بشكككل  عكككام فكككي ال،يكككاة اليوميكككة يككككا ي يوا اععاةكككة ا      
وبشككل  خككاص داخكك  درل التربيككة الرياضككيةر ممككا يلككوي لكك  اثككر سككلبي علككي ةيككام م بم ككام م وتمككاعل م مككع بينككت م 

الككممالن اث ككان  مكلككم اوالوخاهككة بينككة الككتكلمر ت،ككو  ةككيه المكا ككاة بيكك  م وبككيي إملا يككة ا ككدماج م بشككل  مقبككو  مككع 
لم ارات السلوح التليمي الرياضي اث كان درل التربيكة مق ي درل التربية الرياضيةر وي دف الب،ث الي ب ان مقيال 

 44( والكييي يتكراوح مككد  يلكان م مكا بكيي )كلم)القكابليي للكتالبسكيطة اععاةة  الرياضية المكدلة للمكاةيي ية يا درجة
" وتمثلككت فكككي  فاعليككة يلكككح المقيككال فكككي تشككخيص وتهككك يف تلككح الم كككاراتوتقيكككيم  رسكك ة 60درجككة( فكككو   72 –

لككو درل التربيككة الرياضككيةر االسككتجابة  لمكلككمم ككارات   اللياةككة البد يككةر الم ككارات ال،رليككة البسككيطةر اال تقككا  مككي واا
لقككدرات المكرفيككة والقبككو  الككياتير ا البككد ي ر بككي  الج ككدالرياضككية ر التكامكك  مككع اشةككراي والمكككداتالتربيككة الرياضككية

تتمثك  م كارات السكلوح التليمكي الرياضكي اشساسكية لكيو  اععاةكة الية يكة  ولا ت مي اةم  تان  الب،كث ."الرياضية
يوجد تسع وثالثوي م ارة تليمية رياضكية . البسيطة اث ان درول  التربية الرياضية المكدلة في سبع م ارات اساسية

اي م،ككاور المقيككال المسككتخدم ع ككد  اث ككان درول التربيككة الرياضككية المكدلككة. فرعيككة لككيو  اععاةككة الية يككة البسككيطة
تقيككيم م ككارات السككلوح التليمككي الرياضككي لككيو  اععاةككة الية يككة البسككيطة اث ككان دروسككالتربية الرياضككية المكدلككة علككو 

ي ككة وفككي  مككل درجككة عاليككة مككي الثبككات وا  ككا تكطككو  مككل ال تككان  إيا مككا اعيككد تطبيق ككا مككره اخككر  علككي  مككل الك
الظروف . اي م ارات السلوح التليمي الرياضكي المرعيكة فكي لك  م،كور تكرتبط إرتباطكأ وثيقكًا بكالم،ور الكيا ت تمكو 

تسككاةم فككو ب ككان المقيككال وتقككيل مككا وضكككت مككي اجلكك  لككيلح ف ككو تتسككم بالهككد  ممككا يتككي  إملا يككة اسككتخدام و إليكك  
وللكي  م ا  اي تلكح الم كارات موجكودة لكديبدرجكة بسكيطة يكا لم تظ كر درجكة "لكم تال،كظ" لكد  المككا  ية  المقيال.

.م ككارات السككلوح التليمككي الرياضككي وةككيا يؤلككد هككد  المقيال اةهككي تقككدير لبكضكك ا ا  ككا غيككر لافيككة بشككل  لبيككر
التكي  ومكي اةكم توهكيات الب،كث .غير لافيكة بشكل  لبيكرالبسيطة لد  المكا  ية يا الدرجة  "التي تتطلب الت،م "

ضككرورة تهككميم درول تربيككة بد يككة مكدلككة لت ميككة تلككح الم ككارات التليميككة بشككل  تخههككي الي ككا ةككو تككم التوهكك  
 وتدريب مكلمي التربية الرياضية الكامليي مع تلح المنة علي ليمية ت،سيي تلح الم ارات.
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Abstract 

 

 

Sports education teachers suffer from a lack of specialized standard measurement of sporty adaptive 

behavior of children with Simple mental Disability. The various available measures are focused on 

public life such as personal care, home living, social skills, use of public services, employment; 

which have negative impact on children performance and interaction with their environment. This 

results in personal suffering and causing the hindrance of children possible integration with their 

teachers or colleagues in an acceptable manner. Up until now, these skills did not adequately involve 

sports' adaptive behavioral skills that are essential in the process of diagnosis and classification based 

on the levels of adoption of the educational plan, teaching strategies, content and the mobility, 

cognitive and behavioral goals. The aim of the research is to build a specialized measure to evaluate 

the effectiveness of sport's adaptive behavioral skills during the physical education lesson, which is 

modified to the mentally disabled to a Simple degree. A standardized  measures for Simple mental 

retardation children. These skills include fitness, simple motor skills, moving to and from Sports 

education classes, response to teacher, peer and equipment handling, effort and self-acceptance, 

mathematical cognitive abilities. The most important results of the research are the skills of basic 

adaptive sports behavior for people with a simple mental disability during the lessons of physical 

education modified in seven basic skills. There are thirty-nine adaptive sub-training skills for people 

with simple mental disabilities during the modified physical education classes. The axes of the scale 

used in assessing the skills of adaptive sports behavior for simple mental disabilities during the 

modified physical education lessons are highly stable and that they are given the same results if they 

are re-applied again on the same sample in the same circumstances. The skills of adaptive subtractive 

behavior in each axis are closely related to the axis to which they belong and contribute to the 

construction of the scale and measure what is set for it so it is honest, allowing the possibility of 

using the scale. The degree of "not observed" to the mentally disabled did not appear to be simple, 

that these skills are present, but some of them are highly underestimated and this confirms the 

validity of the scale. The sporty adaptive skills that "require endurance". The results suggest the need 

for designing an integrated physical education classes to develop those adaptive skills in a 

specialized manner and to train physical education teachers on how to improve those skills.


