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تأثر وحدات تدريبية مقرحة ي تطوير بةض امهارات اأساسية لدى اعبات كرة اهدف حث
جريي أجري على اعبات كرة اهدف إناث -كريات  -مستغام وهرأن.
د  .مقراني مال /د  .طاهر طاهر

جامةة مستغام

خاصة عامة:
من خال دراستنا لفئة امكفوفن وباعتبار أن الشخص الةادي مكنه التةرف على بيئته
اخارجية ليضمن لنفسه أداء متطلباته ودوره الطبيةي امرتبط بةمره وجنسه وخصائصه امختلفة..
تبن أن اأشخاص ذوي اإعاقة البصرية وخاصة امكفوفن يواجهون صةوبات كبرة ي جال
التنقل ،التأقلم واحركة خال مارستهم لكرة اهدف (كرة اجرس) كنشاط رياضي
مكيف ،وذلك بسبب خلل حسي على مستوى حاسة البصر.
هذا عملنا على اقراح وحدات تدريبية مكيفة بهدف قياس مدى تأثر النشاط الرياضي
امكيف واموجه ي حسن بةض امهارات اأساسية لاعبات مكفوفات مارسن كرة اهدف
مستغام.
حليل نتائج ااختبارات القبلية والبةدية للمجموعتن الضابطة والتجريبية أسفر عن فةالية الوحدات
التدريبية امكيفة امقرحة للةينة التجريبية مقارنة بتدريب اعبات الةينة الضابطة.
: Conclusion générale
Dans cette étude réaliser sur des personnes non voyant, et en
partant de la notion qu’une personne dite normale (voyant) peut
identifier son environnement externe afin d’assurer ses exigences
et son rôle naturel lier à son âge, sexe et ses différentes
caractéristiques.., nous avons constaté, qu’en revanche pour les
personnes ayant une déficience visuelle et en particulier les non
voyants ont des difficultés majeurs sur le plan de déplacement, de
l'adaptation et du mouvement… en exercent le goal-ball comme
activité sportive adapté, Cela dû à une déficience sensorielle au
niveau de la vue.
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Nous avons donc décidé de proposer des séances
d’entraînements adaptés qui on pour objectif de mesuré l’impact
de l’activité sportive adapté et orienté sur le développement de
certaines qualités techniques des joueuses non voyantes
pratiquants le goal-ball à Mostaganem.
Les résultats obtenus de l’analyse statistique entre le test et le retest vont nous permettre de conclure que les séances
d’entraînements adaptés proposé pour l’échantillon expérimental
sont efficaces par apport à l’entraînement effectué par
l’échantillon témoin .

امـقـدمة:
اقتضت حكمة اه تةاى أن وهب اإنسان احواس اخمس لكي تكون له عنوانا ي حياته و ي
اتصاله مجمةته و بيئته الي يةيش فيها و اقتضت كذلك أن يسلب بةض البشر النةم لكي يةتر
من عفاه اه وحمده اه على تلك النةم الي وهبها اه إياه ،قال تةاىَ ... " :و إِن َتةُدُواْ ِنةْ َمتَ اهِ ا
تُحْصُوهَا ِإنَ اإنسَـانَ لظلُومٌ كفَارٌ" سورة إبراهيم اآية ( ،)30ذكر اه تةاى كلمة نةمة نكرة
ي سياق النفي بهدف الةموم ما اه علينا من نةم ،و من شكر هذه النةم ااهتمام بذوي
ااحتياجات اخاصة متحدي اإعاقة.
فاإعاقة ليست نقمة بل بالتـأكيد نةمة على الشخص امةاق ،فقد تكون اختبارا من اه له ،و قد
ت قوي إرادته و إصراره ي احياة ،و قد تكسبه حب الناس له ،و قد تزيد من درجة إمانه ،و قد
تغفر له ذنوبه ي الدنيا فيدخل اجنة بسببها ،و قد جةله حب مساعدة اآخرين و خاصة زمائه
امةاقن ،و تزيد من كفاءة حواس و قدراته امتبقية حيث تصبح ذات مستوى أعلى ي اأداء و
الوظيفة عن حواس و قدرات اإنسان غر امةاق)11:48( .
و تةد كرة اهدف من اأنشطة الروجية اممتةة و احببة حيث تضفي على مارسها لونا فريدا
من البهجة و النشاط و احيوية ،كما مارس ي مراحل الةمر امختلفة هذا باإضافة إى الفوائد
الةديدة الي تةود على الفرد اممارس ي نواحي متةددة و هي الناحية الروجية ااجتماعية الربوية،
النفسية و كذلك من الناحية البدنية و الفسيولوجية .
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 - 1مشكلة البحث:
يرى "أشرف مرعي" نقل عن " رايدر 2331( "Riderم) بأن مارسة امةاقن لأنشطة الرياضية
تةمل على اندماجهم ي اجتمع ي أي سن و بأي نسبة إعاقة و تتيح الفرص للمجتمع للتةرف على
خرة و سلوك كل منهم و بتالي توفر وسيلة مشاركة جديدة بن امةاقن و خرهم من اممارسة
الرياضية.)00:41( .
و يرى مصطفى أمد عبد احليم (2331م) نقا عن كل من " بيوتشر  "Brucherو " ماك
كان  "Mecinو " كا يفيجك  "kalurgkو " درسن  "Dressenو "آدمز  " Adamsو "كانتو
 " Cantuو كمال عبد الرمان درويش و حمد حمد اجمامي أن مارسة النشاط الرياضي
امةدل له تأثرات هامة ي عملية التأهيل و إعادة تأهيل امةاق ،هذا و من دورها اهام ي تنمية
قدراتهم احركية و الو ظيفية من قوة و سرعة و حمل و مرونة و رشاقة و توازن و توافق ،كما انه
يةمل على حسن الكفاءة الوظيفية أجهزة اجسم احيوية و تقلل من حاجة اأفراد امةوقن
مساعدة اآخرين هم ،عن طريق تنمية امهارات امتصلة بالتنقل عن طريق تقدير امسافات و حديد
الةاقات البارزة ي البيئة)21:21( .
ومن خال اماحظة اميدانية الي قمنا بها أثناء حضورنا بةض حصص التدريب وقيامنا بامقابات
الشخصية مع بةض مدربي فرق كرة اهدف سجلنا النقص الواضح للةملية التدريبية سيما اجانب
امهاري للةبة.
وعلى هذا اأساس جاءت هذه الدراسة حاولة حل التساؤات اإجابة عليها:


هل إتباع الطرق الةلمية امناسبة لتدريب امكفوفن يؤدي إى رفع مستوى اأداء ي هذه
الرياضة؟



هل للوحدات التدريبية امقرحة تأثر على عناصر اأداء امهاري لدى اعبات كرة
اهدف؟

 - 3فرضيات البحث:
 - 2وجود فروق دالة إحصائية بن ااختبار القبلي و البةدي لكا اجموعتن لصاح ااختبار
البةدي.
 - 1وجود فروق دالة إحصائية ي ااختبار البةدي بن اجموعتن ولصاح اجموعة التجريبية.
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 - 0أهداف البحث:
 - 2إعداد وحدات تدريبية مقرحة لتطوير بةض امهارات اأساسية لدى اعبات كرة اهدف.
 - 1التةرف على تأثر الوحدات التدريبية امقرحة لتطوير بةض امهارات اأساسية لدى عينة
البحث التجريبية.
 - 1أهمية البحث:
 - 2تتةلق عينة البحث بفئة هامة من فئات اجتمع ا بد من رعايتها و ااستفادة من طـاقاتهـا و الي
مثل طاقة بشرية ا يستهان بها ي عملية التنمية عن طريق تنمية مهاراتهم احركية و كفاءتهم
البدنية ي إطار النمو امتكامل.
 - 1أن تكون الدراسة إضافة ي اجال التطبيقي ي جال كرة اهدف للمكفوفن و فاقدي
الرؤية تتفق مع احتياجاتهم اخاصة.
 - 3أن تةد نتائج الدراسة دليا يستةان به ي امؤسسات التةليمية و اأندية الرياضية الي تهتم
بالرامج الرياضية لذوي ااحتياجات اخاصة.
 - 0قد تسهم دراسة اأطفال امكفوفن على اكتساب بةض امهارات احركية تساعدهم على
التةايش مع البيئة احيطة و تزيد مستوى قدراتهم احركية و الي أصبحت حدودة بسبب فقد
حاسة من أهم احواس و هي حاسة البصر.
 - 8مصطلحات البحث:
 الوحدات التدريبية :هي عبارة عن حصص تدريبية منظمة منسقة ضمن غرض خاص لكلحصة لكي خدم اهدف الةام هذه الوحدات)21:41( .
 اإعاقـة :فهي عدم قدرة الفرد على تأدية عمل يستطيع غره من الناس تأديته و يصبح الةجزإعاقة عندما حد من قدرة الفرد على القيام ما متوقع منه ي مرحلة مةينة و اإعاقة هي حالة من
الضرر البدني و الةجز.)14:43( .
 امةاق بصريا  :هو الفرد الذي له عجز ي حاسة الةن سواء كانت شدة اإبصار شديدة أوجزئية.
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 رياضة كرة اهدف :رياضة ماعية مقرحة للرياضين الفاقدين البصر و الذين يةانون مننقص ي الرؤية حيث تنظم هذه اللةبة اجمةية الدولية لرياضة امكفوفن ()81:21
امهارات اأساسية:
يةتر " هرتز" أن امهارات احركية برنامج لتنفيذ حركة مةينة يكتسبها الرياضي من خال التةلم
احركي ( )11:23و يشيد "تايل" إى أن امهارات احركية تةتر سلوك حركي عامل السرعة و
الدقة ي اأداء و حكمها عامل النجاح بفضل ااقتصاد و الثبات خال ذلك.)21:24( .
 - 1الدراسات امشابهة:
 دراسة مهيدي حمد" أثر النشاط احركي امكيف على بةض الصفات البدنية و امهارات احركية على بةض
الفةاليات الرياضية لدى امكفوفن ( 21- 21سنة)".
اأهداف:
 الكشف عن اأسباب اموضوعية الي أدت إى نقص ي التةامل و التنسيق امشرك بن
امدارس التةليمية للمكفوفن و الروابط الرياضية للمةوقن ي اجال الرياضي.
 إعداد وحدات تةليمية لنشاط احركي امكيف تساعد ي تنمية و تطوير بةض الصفات
البدنية و امهارية للتاميذ امكفوفن ي بةض الفةاليات الرياضية.
ااستنتاجات:
وجود نقص ي اأطر الةلمية على مستوى رئاسة الروابط الرياضية للمةوقن.
 هناك تقصر كبر من اجهات امةنية ي إجاد اأطر الةلمية امتخصصة ي (ن.ح.م) لتشرف
على حصص ن.ح.م ي مدارس امكفوفن حيث أن  ℅244من امشرفن الرياضين الذين
أجريت عليهم الدراسة ليست لديهم شهادات تأهيلية لتدريب (ن.ح.م) هذه الفئة مكفوفة.
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التوصيات:
 يوصي بتكوين رؤساء الروابط الرياضية للمةوقن تكوينا علميا لإدارة احسنة لتلك
الروابط.
يوصي بإجاد اأطر الةلمية امتخصصة ي النشاط احركي امكيف لإشراف على درس
الربية البدنية و الرياضية على مستوى امدارس.
دراسة بن مينة خالد و آخرون.
" وحدات تةليمية مقرحة لتحسن اجري ي سباق السرعة لدى امكفوفن".
أهداف البحث:
 حاولة مةرفة الطرائق و الوسائل امستخدمة ي تدريب امكفوفن ي امسافات القصرة خالالوحدات التةليمية امقرحة.
-

 -حـاولة حسن مستوى الرياضي لةداء سباق السرعة للمكفوف.

ااستنتاجـات:
 وجود فروق مةنوية لاختبارين البةدي و القبلي للةينة الضابطة لكل ااختبارات لبدنية ما
عدا اختبار السرعة.
 عدم اعتبار الدرس أو باأحرى مادة الربية البدنية و الرياضية ضرورية كباقي امواد اأخرى
ي امدارس اخاصة للمكفوفن.
التوصيات:
جب ااهتمام برياضة امكفوفن بصورة عامة و ألةاب القوى بصفة خاصة.
ضرورة إدراج و تةليم فةالـيات اجري ضمن برامج امدارس اخاصة بامكفوفن.
توصيات باقي الباحثن إى ضرورة القيام بالبحوث اخاصة لفةاليات أخرى من ألةاب القوى
(رمي اجلة ،قرص ،رمي ،الوثب الطويل و الةالي).
دراسة :امنور أمن وآخرون
" دور النشاط احركي امكيف ي تنمية بةض الصفات البدنية و امهارية لدى امكفوفن".
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أهداف البحث:
 إعداد وحدات تدريبية للنشاط احركي امكيف تساعد ي تكوير و تنمية بةض الصفاتالبدنية و امهارية لاعبات كرة اهدف.
 التةرف على تأثر الوحدات التدريبية امقرحة على عينة البحث التجريبية.ااستنتاجات:
 وجود فروق فردية مةنوية بن ااختبارات القبلية و البةدية للةينة التجريبية. جاح الوحدات التدريبية امقرحة راجع إى اأسس الةلمية امتبةة ي التدريب و ما سبقها مندراسات ساعد ي نقل بةض الطرق من فئة الذكور.
التوصيات:
 ااهتمام باجانب البدني و امهاري لدى امكفوفن. توصيات اإطارات اجامةية ي اختصاص النشاط احركي امكيف. دراسة عفاف عثمان عثمان" برنامج تربية حركية مقرح للمةاقن بصريا".
أهداف البحث:
 التةرف على تأثر الرنامج على بةض امهارات اأساسية و امهارات احسية اأساسية (بصرية– مةية – مسية).
ااستنتاجات:
 برنامج الربية احركية امطبق ي امدارس اأسوياء لنفس امرحلة يطبق على اأطفال امةاقنبصريا.
 برنامج تربية حركية امقرح له تأثر اجابي على امهارات احركية اأساسية لأطفالامةاقن بصريا.
التوصيات:
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 حث و تشجيع و حفيز أفراد اجتمع التةامل مع هذه الةينة. استخدام اأنشطة الروحية و اختيار األةاب الشيقة ي الرنامج و الي تساعد على زيادةالدافةية حو اممارسة و اإخال من عامل اخوف ما يساعد على سرعة التةلم.
 - 6التةليق على الدراسات امشابهة:
ومن خال إطاع ا على الدراسات الةربية امشابهة الي م عرضها و بتحليل حتواها والي تتم
إجراؤها خال الفرة ()2331و ( )1443احظنا أن هذه الدراسة تنوعت وتباينت من حيث
(اأهداف وامنهج امستخدم ،الةينة ،النتائج قمنا بتحليل حتواها بغرض توضيح مدى ااستفادة
منها ي الدراسة احالية و توصلنا اى:
امنهج امستخدم:اتفقت مةظم الدراسات امشابهة على استخدام امنهج التجريي مائمة لطبيةة
الدراسة.
النتائج- :أكدت نتائج الدراسات على أهمية استخدام اجسمات ي تةليم امكفوفن نظرا
اعتمادهما على حاسة اللمس الي تةد من احواس اهامة لدى الكفيف .
كما أكدت على أهمية الرامج و اأنشطة و التمرينات الرياضية للمكفوفن و ذوى اإعاقةالبصرية ي تةليم وحسن امهارات احركية اأساسية وتنمية السلوك احركي باإضافة إى
اكتسابهم الثقة بالنفس و إزالة اإحساس باارتباك.
 - 3إجراءات البحث :
 2- 3منهج البحث :استخدم الباحث امنهج التجريي وذلك باستخدام جموعتن إحداهما
جريبية واأخرى ضابطة.
 1- 3عينة البحث:
تتكون الةينة الكلية ي حثنا من فريقن لكرة اهدف ( اجرس) و هما الةينة الضابطة الظهرة
مستغـام و تتكون من  8اعبات و الفريق الثاني :نور مستغام و تتكون من  8اعبات و هي الةينة
التجريبية ( وقد م اختيار هاذين الفريقن عشوائيا).
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 3- 3جاات البحث:
اجال البشري:ملت الةينة  48اعبات من فريق حسيبة بن بوعلي وهران مثلت اجموعة
الضابطة و 48اعبات من فريق شباب نورمستغام مثلت اجموعة التجريبية.
اجال امكاني:م الةمل باماعب البلدية لكل واية فاجموعة الضابطة تتدرب ملةب بلدية
وهران واجموعة التجريبية تتدرب ملةب مركز التسلية بصامندر.
اجال الزمي:أجريت التجربة اميدانية من يوم  1424/21/23إى يوم .1422/40/41
 0- 3أدوات البحث:
 امصادر و امراجع :الكتب  ...اعتمدنا عليها ي توضيح اموضوع ،كشف جوانبه. الوسائل البيداغوجية ( :صافرة ،ميقاتي ،ملةب كرة اهدف القانوني ،الكرات الطبية و كرةاجرس).
 -الوسائل اإحصائية  :احاسوب "- "EXEL1441

 -امقابات الشخصية مع أساتذة و

دكاترة ختصن ي هذا اجال و مدربن كرة اهدف.
ااختبارات امهـارية:
ااكختبار اأول * :دحرجة الكرة على خط مستقيم.ااختبار الثاني * :دحرجة الكرة مع
الدوران.ااختبار الثالث * :دحرجة الكرة على قطريا.ااختبار الرابع * :اختبار صد الكرة
ااختبار اخامس * :اختبار مهارة التسديد.
 1- 3الدراسات ااستطاعية :
الدراسة ااستطاعية اأوى:
وقد مثلت ي القيام ا باستطاع آراء عدد من اأساتذة و الدكاترة للمةهد ،باإضافة إى
ااعتماد على جموعة من امراجع و امصادر و أيضا بةض البحوث امشابهة قصد التطلع و مةرفة
أهم الصفات امهارية للفةالية كمتغر تابع و أساسي هذا البحث و قد امتدت هذه الةملية من
 2010/11/04إى غاية  ، 2010/11/10وقد أسفر هذا ااستطاع عن حديد أنسب
امكونات أهمية ي اارتقاء مستوى اعبات كرة اهدف.
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الدراسة ااستطاعية الثانية:

وكان اهدف من هده الدراسة اختبار فريق الةمل وكذا إجراء اأسس الةلمية لاختبارات .وعليه
استةان فريق البحث بةدد من الزماء من امدربن بالنوادي وذلك للمساعدة ي إجراء ااختبارات ،
حيث م تطبيق ااختبارات وم التحقق من ثبات وصدق ااختبارات وموضوعيتها وكانت النتائج
كما يلي:
امقاييس

القيمة
حجم

مةامل

الةينة

الثبات

الصدق

دحرجة الكرة على خط

0,87

0,93

0,70

دحرجة الكرة مع الدوران.

0,94

0,97

0,70

دحرجة الكرة على قطريا07 .

0,93

0,96

0,70

اختبار صد الكرة

0,85

0,92

0,70

اختبار مهارة التسديد.

0,97

0,98

0,70

اإحصائية
ااختبارات

مستقيم.

مةامل

اجد ولية درجة
مةامل

احرية

اارتباط

6

مستوى
الدالة
اإحصائية

0,05

اجدول رقم (:)42يوضح صدق و ثبات ااختبارات
خال اجدول رقم ( )42وجدنا أن القيمة احسوبة لكل اختبار هي أكر من القيمة اجدولية ما
يؤكد بأن ااختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق .
 8- 3الدراسة اأساسية:
م تطبيق و إعداد الوحدات التدريبية لتطوير بةض امهارات اأساسية ي رياضة كرة اهدف من
اجل ضمان مصداقيته قام فريق البحث باستةمال أسلوب مبسط مستةملن اأسلوب الةلمي
احديث ي تطوير امهارات حيث أجرينا  12وحدة تدريبية خصصت وحدة تدريبية لكل من
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ااختبارات القل بية و مثلها البةدية ،ذلك تطبيق الوحدات التدريبية امةدة على الةينة التجريبية و
كانت الةينة الضابطة تتدرب باأسلوب التقليدي .
 - 24عرض و مناقشة نتائج ااختبار القبلي لةيني البحث
الةينة الضابطة الةينة التجريبية ت

امقاييس اإحصائية
ااختبارات

س

ع

س

4,28

4,04

4,33

4,18 4,12

4,88

4,12

4,14

4,03 4,10

دحرجة الكرة قطريا

4,16

4,30

4,03

4,81 4,31

صد الكرة

4,63

4,04

4,33

4,32 4,12

تسديد الكرة

2,13

4,08

2,31

4,14 4,06

مستقيم
دحرجة

الكرة

مع

الدوران

ة

مستوى

احس اح الدالة
وبة
رية

ع

دحرجة الكرة ي خط

درج

ت
اجد
ولية

دالة
الفروق
غر
دال
غر
دال
غر

24

4,41

2,62

دال
غر
دال
غر
دال
إحصا
ئيا

اجدول رقم (  ) 41يوضح التجانس بن الةينة الضابطة و التجريبية ي نتائج ااختبارات القبلية
باستخدام اختبار لدالة الفروق ت ستيودنت
لقد تبن من خال اجدول امبن أعاه أن ميع قيم ت احسوبة و الي تراوحت بن
4,14كأصغر قيمة و  4,32كأكر قيمة و هي أصغر من قيمة ت اجدولية و الي بلغت
 2.81الشيء الذي يؤكد على التجانس القائم بن عيني البحث .
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 2- 24عرض و مناقشة نتائج اختبار دحرجة الكرة ي خط مستقيم :
امقاييس
اإحصائية

حج ااختبار
م القبلي
الة

عينة البحث

ينة

الةينة
الضابطة
الةينة
التجريبية

ااختبار

"ت"

البةدي
ع1

ع2

"ت"

مستوى
درجة

الدالة

احسوب اجدولي
احرية اإحصائي
ة
ة
ة

4,2
48
8

4,0
4

4,2
8

4,0
4

4

4,3
48
3

4,1
2

2

4

3,28

1,42

41

4.41

جدول رقم (  ) 43يوضح نتائج ااختبار القبلي و البةدي لةيني البحث ي اختبار دحرجة الكرة ي
خط مستقيم
- 1- 24عرض و مناقشة نتائج اختبار دحرجة الكرة مع الدوران :
امقاييس
اإحصائية

حج ااختبار
م القبلي
الة

عينة البحث ينة
الةينة
الضابطة
الةينة
التجريبية

ااختبار

"ت"

البةدي

ع2

ع1

"ت"

احسوب اجدولي
ة
ة

48

4,02 4,10 4,14 4,12 4,88

48

1,13

1,42
2 4,10 4,14

4

درجة
احرية

41

مستوى
الدالة
اإحصائية

4.41

جدول رقم ( ) 40يوضح نتائج ااختبار القبلي و البةدي لةيني البحث ي اختبار دحرجة الكرة مع
الدوران
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 3- 24عرض و مناقشة نتائج اختبار دحرجة الكرة قطريا:
امقاييس
اإحصائية

حج ااختبار
م القبلي
الة

ااختبار
البةدي
ع1

ع2

درجة مستوى
"ت"
"ت"
اجدولي احري الدالة
احسوب
ة
ة
اإحصائية
ة

عينة البحث

ينة

الةينة الضابطة

4,0 4,8 4,3 4,1
48
8
1
0
6

2,33

الةينة التجريبية

4,4 4,4 4,3 4,0
48
63
1
1
3

1,16

1,42

41

4.41

جدول رقم ( :) 41يوضح نتائج ااختبار القبلي و البةدي لةيني البحث ي اختبار دحرجة الكرة
قطريا.
 0- 24عرض و مناقشة نتائج اختبار صد الكرة:
امقاييس
اإحصائية

ااختبار

حج ااختبار القبلي
البةدي
م
الة

الضابطة

ع2

4,03 48

4,41 4,31

4,46
3

2,44

4,33 48

4,1
2

4

3,28

الةينة
التجريبية

1,42

2

درجة

الدالة

احسوب اجدولي
احرية اإحصائي
ة
ة
ة

ع1

عينة البحث ينة
الةينة

"ت"

"ت"

مستوى

41

4.41

جدول رقم ( ) 48يوضح نتائج ااختبار القبلي و البةدي لةيني البحث ي اختبار صد الكرة .
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 1- 24عرض و مناقشة نتائج اختبار تسديد الكرة :
امقاييس
اإحصائية

ااختبار

حج ااختبار القبلي
البةدي
م
الة

الضابطة
الةينة
التجريبية

"ت"

احسوب اجدولي
ة
ة

ع2

ع1

2,13 48

2,10 4,08

4,16 4,28

2,31 48

4,68 4,06

3,11 4,31

عينة البحث ينة
الةينة

"ت"

مستوى

1,42

الدالة

درجة

احرية اإحصائي
ة

4.41

41

جدول رقم ( )41يوضح نتائج ااختبار القبلي و البةدي لةيني البحث ي اختبار تسديد الكرة .
يتضح من اجداول السابقة وجود فروق دالة إحصائيا بن اجموعتن التجريبية والضابطة ي
القياس البةدي متغرات قيد البحث ولصاح اجموعة التجريبية .
 22مقارنة نتائج جموع ااختبارات ي ااختبار البةدي لةيني البحث:
امقاييس اإحصائية
ااختبارات
دحرجة الكرة ي
خط مستقيم
دحرجة الكرة مع
الدوران
دحرجة
قطريا

الكرة

الةينة

الةينة

ت

الضابطة

التجريبية

س

ع

ع

احس احري
ة
وبة

س

4,28

2 4,04

4

2,14

4,14

4,10

2

4

1,40

4,81

4,46
4,41 4,08
3
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مستوى
الدالة

ت
اجد
ولية

دالة
الفروق
غر دال
إحصائيا

24

4.41

2,62

دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
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صد الكرة

4,1

2 4,10

تسديد الكرة

2,10

1,23 4,31 4,68 4,28

4

1,40

دال
إحصائيا
دال
إحصائيا

اجدول رقم (  ) 46يوضح مقارنة نتائج ااختبارات ي ااختبار البةدي لةيني البحث.
من خال اجدول (  ) 46يتضح لنا أن قيمة ت احسوبة أكر من ت اجدولية ما يؤكد وجود
فروق مةنوية ي ااختبار البةدي.
 - 21مناقشة النتائج :


للوحدات التدريبية امقرحة مردود إجابي ي الرفع من مستوى عناصر اأداء امهاري
لدى اعبات كرة اهدف وناحظ من خال اجداول السابقة أنه توجد فروق ذات دالة
إحصائية بن ااختبار القبلي والبةدي للةينة التجريبية والي تفوقت على الةينة الضابطة
فيما خص ميع ااختبارات حيث أن هذه الةينة طبق عليها أجزاء من الرنامج امقرح
يتأكد صدق الفرضية اأوى.



من خال النتائج احصل عليها ي اختبار دحرجة الكرة ي خط مستقيم و الي تتفق
مع دراسة بن مينة ي كون حتوي الوحدات التدريبية تساهم ي تنمية اإحساس
بالكرة و ختلف الوضةيات داخل اميدان خاصة دحرجة الكرة ي مسارات مستقيمة.



من خال نتائج اختبار دحرجة الكرة مع الدوران والذي يوضح وجود فروق مةنوية
لصاح اجموعة التجريبية والذي يرجةه فريق البحث إى اكتساب قدرة التوافق بن
اليد وحاسة السمع (صوت كرة اجرس) بدا من حاسة البصر كناحية تةويضية و
بالتالي اكتساب خرات حسية تةويضية وهدا ماتوصل إليه كل من ادم و بيوتشر على
أن مارسة النشاط الرياضي امةدل يةمل على تنمية امهارات امتصلة بالتنقل عن طريق
تقدير امسافات و حديد الةاقات البارزة ي البيئة.



أما اختبار دحرجة الكرة قطريا النتائج تؤكد تفوق اجموعة التجريبية وهذا تطابق
مع دراسةمهيدي .فمحتوى التمارين امطبقة تةمل على تنمية قدرة الاعبات على دحرجة
الكرة ي مسارات ختلفة وراجع كدالك اى تأثر اخرة احسية غر امباشرة خال
سنوات التدريب السابقة.
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ويتضح من نتائج اختبار صد الكرة وجود فروق مةنوية لصاح اجموعة التجريبية
فحسب احمامي و درويش إن النشاط الرياضي امةدل دور هام ي تنمية القدرات
احركية للمةاقن واحتواء الوحدات امطبقة تساهم ي تنمية التمييز السمةي.



استخلص فريق البحث أن الرنامج أثر باإجاب ي حسن تسديد الكرة نتيجة
التدريبات امتكررة الي أدت اى اكتساب امهارات امرتبطة باللةبة زيادة على التوافق
الكلي للجسم ي غياب حاسة البصر وهدا ما اتفق مع دراسة عفاف عثمان و الي
أكدت أن برامج مارسة النشاط الرياضي ها تأثر اجابي على تامةاقن .

 - 23ااستنتاجات:


برنامج الوحدات التدريبية امقرحة له تأثر إجابي ي متغرات قيد البحث - .



وجود فروق دالة إحصائيا بن القياس القبلي والبةدي للمجموعة التجريبية لصاح
القياس البةدي .



وجود فروق دالة إحصائيا بن اجموعة التجريبية والضابطة ي القياس البةدي لصاح
اجموعة التجريبية.



نقص ي اأداء امهاري لرياضة كرة اهدف و هذا راجع إى نقص ي التكوين امبي
على اأسس الةلمية احديثة.



قلة الفئة اممارسة و ذلك راجع لنقص اإعام بهذه الرياضة.

 - 20التوصيات:


ااهتمام بإعداد مدارس خاصة بكرة اهدف لكل فئة من فئات اإعاقة البصرية.



ااهتمام بإعداد مةلمي كرة اهدف متخصصن لتةليم ذوي اإعاقة البصرية.



زيادة ااهتمام باجانب النفسي للمتةلمن امبتدئن بكرة اهدف و اسيما فيما يتةلق
باخوف.



ااهتمام برياضة كرة اهدف و وضةها كأحد الركائز اأساسية ي تأهيل الفرد امةاق
لاندماج ي اجتمع.



اعتماد الوحدات التدريبية امقرحة كوحدة أساسية للتةلم والتدريب على امهارات
ااساسية هذه الفئة .
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قائمة امصادر و امراجع:
 - 2القران الكريم.
 - 1ابتسام حمد علي بركات ":فةالية استخدام وسائط ااتصال السمةية و اللمسية ي تةلم
بةض امبادئ اأساسية لكرة السلة للمكفوفن" .رسالة ماجيسر غر منشورة ،كلية الربية
البدنية للمنشورات باإسكندرية  ،جامةة اإسكندرية1441م.
 - 3أمد ماهر امد أدم ":الربية الرياضية للمكفوفن" ،مكتبة اأجلو امصرية1441،م.
 - 0حام حامد ،الشافةي حمد ":اإدراك اللمسي للمجسمات و أثره ي تنمية الدافةية الةلمية
للمةاقن بصريا" ،رسالة دكتوراه ،كلية الربية الفنية ،جامةة حلوان ،القاهرة1444،م.
 - 1حلمي امد إبراهيم ،ليلى سيد فرحات ":الربية الرياضية و الرويح للمةاقن" ،دار الفكر
الةربي ،ط ،2القاهرة2336،م.
 - 8خالد حسن حسن الراشيدي  ":دراسة تقومية مقدر امناهج و طرق التدريس ي برنامج
إعداد مةلم الةلوم للمةاقن بصريا ي امرحلة اإعدادية" ،رسالة ماجيسر غر منشورة ،مةهد
الدراسات و البحوث الربوية ،جامةة القاهرة2330،م.
 - 1سيد صبحي ":تنمية امفاهيم لدى الطفل الكفيف" ،امركز النموذجي للمكفوفن
بالقاهرة2338،م.
 - 6عبد احميد شرف ":الربية الرياضية و احركية لأطفال و اأسوياء و امتةدي اإعاقة بن
النظرية و التطبيق" ،مركز الكتابة و النشر ،ط ،2القاهرة1442،م.
 - 3عبد امطلب أمن القريطي ":سيكولوجية ذوي ااحتياجات اخاصة و تربيتهم" ،الطبةة /،0
دار الفكر الةربي ،القاهرة1441،م..
 - 24فاطمة علي عبد احق ":دراسة مقارنة بةض أماط اجاهات امكفوفن و امبصرين حو
كف البصر و أ ثرها على الشخصية" ،رسالة ماجيسر غر منشورة ،كلية الربية ،جامةة
أسيوط2316،م.
 - 22كمال سام سيسام ":امةاقن بصريا ،خصائصهم و مناهجهم" ،الدار امصرية اللبنانية،
القاهرة2331،م.
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 - 21جدي عزيز إبراهيم ":مناهج تةليم ذوي ااحتياجات اخاصة ي ضوء متطلباتهم اإنسانية و
ااجتماعية و امةرفية" ،مكتبة ااجلو مصرية ،القاهرة1443،م.
 - 23حمد فتحي حمود امنسي ":تقويم النشاط الرياضي متحدي اإعاقة جامةة امنصورة"،
رسالة ماجيسر غر منشورة ،كلية الربية الرياضية جامةة طنطا ،طنطا1448،م.
 - 20مروان عبد اجيد إبراهيم ":التمارين البدينة و الةاجية لتشوهات امكفوفن القوامية"،
الدار الةلمية الدولية ،دار الثقافة ،عمان ،اأردن1441،م.
 - 21منار عبد الرمان حسن شاهن ":تأثر كل من القصة احركية و بةض أنواع اجمباز
على التخيل و اإدراك احس احركي و امةرفة لدى اأطفال امكفوفن" ،رسالة دكتورة غر
منشورة ،كلية الربية و الرياضة للبنات ،القاهرة2333،م.
 - 28وجدي حمد عبد الوهاب موسى ":مدى فاعلية تةلم بةض مهارات السباحة و تأثرها على
بةض اجوانب السلوكية و البدنية لأطفال ذوي اإعاقة الذهنية" ،رسالة دكتورة غر منشورة،
كلية الربية الرياضية للبنن ،جامةة حلوان القاهرة1440،م.
ثانيا :امراجع باللغة اأجنبية:
l’éducation physique et sport», « :habil F., Martin Downhor 172333,Alger
18- Edgarthil et les autres: "Manuel et éducation sportives", Paris,
1997
19- Livre de règlement de Goal-ball de l’ IBSA 2006-2010.
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