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 نهاجامعة ب –كلية التربية الرياضية للبنين  –* مدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 

لغة اإلشارة علي تعلم المهارات األساسية في رياضة استخدام " تأثير برنامج تعليمي ب 
 المهارات النفسية لألطفال الصم والبكم "تنمية المبارزة و 

 *د. مبارك محمد حامد محمد نوفل
 -البحث: مقدمة ومشكلة 

ومع النهوض يعد التقدم العلمي في العصر الحديث ومع ظهور التقنيات الحديثة في كل المجاالت 
في بعض بيئات المجتمع وتضافر بالعنصر البشري في شتي الجوانب ومع ظهور بعض المشكالت 

الفئات الخاصة من الصم لها ومنها المشاكل المحيطة بأصحاب  الجهود إليجاد الحلول المناسبة
التي تعاني من الكثير من المشكالت المحيطة بها ومنها ما هو متعلق فهم من الفئات  بكموال

 .المعاقهذا منها ما هو متعلق بالعوامل البيئية والتعليمية المحيطة ببطبيعة اإلعاقة و 
تعوق تصرفاته األمل للصم والبكم تواجهه صعوبات كثيرة  سر امد بإحدىوعندما يلتحق األصم 

طيع نفسيًا لكي يستيبتعد عن المدرسة، ومن الضروري أن نقوم بتأهيله تربويًا وتعليميًا و وتجعله 
 (25:   4 )                                        االبتعاد عن األسرة لفترات من الوقت.  

ار البكم في جميع األعمو الصم  أن التعلم باإلشارة ساعد التالميذ Hollisf (2002) ويشير هولسف
واللعب التنافسي وبالتعلم من ممارسة النشاط الرياضي عن طريق الرياضات الجماعية والفردية، 

                                  .                              والمثابرة يمكنهم أن يكتسبوا أنشطة جديدة وتجارب ممتعة تساوي نظرائهم من األفراد األسوياء
 (17  :159 ) 

لالعب التعلم والمران والتدريب، فاالمهارة النفسية عبارة عن قدرة يمكن تعلمها وإتقانها عن طريق 
 كالتصويب والتمرير والتحركات إال الرياضي لن يستطيع اكتساب وتعلم وإتقان المهارات الحركية

عب المهارات النفسية لن يستطيع الالوكذلك إذا تعلم هذه المهارات وتدرب عليها لدرجة اإلتقان، 
 ، فكأن المهارة النفسية ألي عمل من األعمال أوالرياضي إتقانها إال إذا تعلمها وتدرب عليها

 عن طريق عمليات التعلم والمران والتدريب.داء األالسلوك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنجاح في 
 (10  :192 ) 

( علي أن التدريب 2003)Manoryki (، مانوريك 2003) Nguyenوحيُث يتفق كل من نيجوين 
اضي العقلي يساعد علي تحسين مستوي األداء من خالل إستخدام أفضل ما في داخل الفرد الري

 بغرض الدخول إلي عالم البطولة وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الالعبين. 
( 20  :2 ( ) 18  :4 ) 

بين الرياضيين يحتاج إلي البرامج التربوية والتعليمية لالع وتدريب المهارات النفسية )العقلية(
المنظمة والمقننة والتي تهدف لمساعدة الالعبين الرياضيين الكتساب وإتقان المهارات النفسية 
 )العقلية( التي ثبتت فائدتها وفاعليتها في االرتقاء بمستوي األداء الرياضي واالستمتاع بالرياضة.

وهذا وتتأثر بها،  األخرى وهذه المهارات النفسية )العقلية( تترابط وتتفاعل معًا وتؤثر كل منها في 
يعني أن التحسن في مهارة معينة من هذه المهارات يؤثر بالتالي في تحسين المهارات النفسية 
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ه ال فمن المعروف أن الالعب الرياضي عندما يؤدي مهارة حركية أو قدرة خططية فإن. األخرى 
مثاًل، ولكنه يؤدي ذلك يؤدي ذلك بجسمه أو بعضالته أو باستخدام الرجلين أو اليدين أو الرأس 

باستخدام عقله وتفكيره أيضًا، وعندما يتحرك الالعب الرياضي في الملعب فإنه ال يتحرك بصورة 
 ( 198 - 193:  10)       آلية بجسمه فقط ولكنه يتحرك بوعي وتفكير وإدراك ومشاعر. 

حركية لبعض األنشطة الأن األطفال الصم والبكم لديهم قدرة فائقة في اللعب واالتجاه الحركي  وحيثُ 
 ةبقية، كما أنهم يتمتعوا بقدر تفوق الشخص العادي، وذلك لتميزهم بسالمة أعضائهم وحواسهم المت

 ( 57:  8 )          والمواظبة في التدريب. االستمراربدنية عالية في حالة 
 بومن خالل إطالع الباحث علي المراجع والدراسات السابقة عن البرامج التعليمية وبرامج التدري

ل نها لم تتناو اتضح أالصم والبكم  لألطفاللمهارات النفسية في رياضة المبارزة وتأثيرها علي ا
ا دفع موهذا  ه العينة من األطفال الصم والبكم،لهذ لغة اإلشارةاستخدام العقلية ب المهارات النفسية

 يةللمهارات األساس لغة اإلشارةاستخدام ب برنامج تعليميالباحث إلجراء هذا البحث وذلك بتصميم 
 – علي االسترخاء) القدرة  المهارات النفسية تنمية والتعرف علي تأثيره علي في رياضة المبارزة

ة القلق القدرة علي مواجه –الثقة بالنفس  –القدرة علي تركيز االنتباه  –القدرة علي التصور العقلي 
خدام استالتعليمي ب الصم والبكم والتعرف علي تأثير البرنامج لألطفالدافعية اإلنجاز الرياضي (  –

 .األساسيةللمهارات  علي تنمية المهارات النفسية ومستوي األداء لغة اإلشارة
 -البحث: ف اهدأ -

برنامج تعليمي باستخدام لغة اإلشارة علي تعلم المهارات األساسية في يهدف البحث إلي تصميم 
 -علي: التعرف  وذلك من خالل رياضة المبارزة وتنمية المهارات النفسية لألطفال الصم والبكم

ة في تعلم المهارات األساسيمستوي  علىلغة اإلشارة استخدام تأثير البرنامج التعليمي المقترح ب -
 .رياضة المبارزة

أفراد  لديالمهارات النفسية  تنمية علىتأثير البرنامج التعليمي المقترح باستخدام لغة اإلشارة  -
 عينة البحث من الصم والبكم.

 -البحث: فروض  -
وجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في استخبار ت -

 لدي أفراد عينة البحث من الصم والبكم.المهارات النفسية 
والبعدي في  ل والبيني الثانيني األو يمتوسطات القياسات الب توجد فروق دالة إحصائيًا بين -

 .من الصم والبكم عينة البحثالمتغيرات المهارية لدي أفراد 
 

 -البحث: مصطلحات 
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 انهته أو فقديعرف بأنه ذلك الطفل الذي حرم من حاسة السمع منذ والد      -واألبكم:  األصم -
 م فقدت بسرعة.يأن أثار التعلفقدها بمجرد الكالم لدرجة  منالسمع قبل تعلم الكالم، أو  حاسة

( 12  :9 ) 
األفكار للغة و عن نظام من الرموز اليدوية تمثل الكلمات أو المفاهيم عبارة     -اإلشارة: لغة  -

في غياب  االتصالحاسة اإلبصار، وتعتبر أسهل السبل لتمكن الطفل األصم من  على وهي تعتمد
 اللغة اللفظية بحيث يكون قادر علي التعبير عن ارادته وأفكاره الذاتية من خالل استخدام لغة

 (245 : 9)                                                               .   اإلشارة
الالعبين علي هي برامج منظمة تربوية تصمم لمساعدة المدرب و       -النفسية: المهارات  -

اكتساب وممارسة المهارات النفسية بغرض تحسين األداء الرياضي وجعل الممارسة الرياضية 
 (95 : 2)                                                             .لالستمتاعمصدرًا 

 -البحث: إجراءات 
 -البحث: منهج 

استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة هذا البحث باستخدام التصميم التجريبي ذو 
 (البعدي - الثاني البيني – ني األوليالب) نيةيات البالقبلي البعدي للمهارات النفسية والقياس القياس

 .لمجموعة تجريبية واحدةو  للمهارات األساسية قيد البحث
  -البحث: مجتمع 

 اختار الباحث مدرسة األمل للصم والبكم بمدينة بنها وذلك ألنها المدرسة الرئيسية علي مستوي 
المرحلة البنين المقيدين ب بحث بالطريقة العمدية من الطالبعينة ال كما اختار التعليمية بنها إدارة

نة ( س 12 – 9للعينة قيد البحث ) العمرية  الفترة إلي الصف السابع () الصف الرابع  االبتدائية
( 25وقد راعي الباحث استبعاد )  ( طالب45)م والبالغ عددهم 2019 / 2018للعام الدراسي 

( طالب غير 10) ( طالب اشتراك في انشطة بالمدرسة،10) منهم ،⸓ 55.66بنسبة  طالب
 ،إلصابةل واب تعرضالط (3) ،واضحة قواميهلديهم تشوهات طالب من ال( 2منتظمين بالدراسة، )

بر ة النشاط الرياضي في هذه المرحلة، وكانت درجة فقدان السمع لهذه العينة أكتمنعهم من ممارسو 
، (النطقلي عميق مع عدم القدرة علي عصبي شديد إ -ضعف سمعي حسي ديسبل )( 70من )

 االستطالعية، وكانت عينة البحث ⸓ 22.22( طالب بنسبة 10وكانت عينة البحث األساسية )
 .⸓ 22.22( طالب بنسبة 10)
 -البحث:  مجتمع تجانس -

لي وقد قام الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث في بعض المتغيرات التي قد يكون لها تأثير ع
 وبعض واليسرى ( ودرجة السمع لألذن اليمني الوزن  –الطول  –السن المتغير التجريبي مثل النمو )

جلين القوة المميزة بالسرعة للر  –الرشاقة  –المرونة  –الجلد العضلي  –السرعة الصفات البدنية ) 
 -وأبعاد المهارات النفسية كما بالجدول التالي: التوازن ( –الدقة  –
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 (1جدول )
 لدي العينة قيد البحث. النمو متغيراتااللتواء في و واالنحراف  والوسيطالمتوسط 

 20 = ن
 االلتواء الوسيط االنحراف  المتوسط  وحدة القياس المتغيرات

 - 0.647 12 0.988 11.65 سنة السن

 - 1.433 148 3.692 147.5 سم الطول

 - 0.36 39 1.744 38.9 كجم الوزن

 درجة فقدان السمع
 1.0684 83.5 1.650 83.75 ديسبل أذن يمني

 0.2037 83 1.436 83.2 ديسبل أذن يسري

المتغيرات 

 البدنية

 0.542 7.595 0.328 7.663 ثانية    م 50العدو 

 0.0376 35 1.7137 35.1 عدد  االنبطاح المائل من الوقوف

 0.4779 13 2.250 13.7 سم ثني الجذع لألمام من الوقوف  

الجري الزجزاجي بطريقة 

 م4,75×3بارو 
 - 0.350 24.145 0.8782 23.839 ثانية

 0.5552 34.35 1.9678 34.855 سم الوثب العمودي من الثبات 

التصويب علي الدوائر 

 المتداخلة
 - 0.107 17.5 1.4654 17.6 عدد

 - 0.53 26 1.7252 26.15 سم الوقوف علي مشط القدم

المهارات 

 النفسية

 0.8777 15.5 1.6512 15.9 درجة القدرة علي االسترخاء

 0.6859 14 1.809 14.3 درجة القدرة علي التصور العقلي

 0.2542 12 1.606 12.5 درجة القدرة علي تركيز االنتباه

 0.9633 12 2.231 12.35 درجة القدرة علي مواجهة القلق

 -0.6817 14 1.7852 14.15 درجة الثقة بالنفس

 0.6707 14 2.038 14.05 درجة دافعية اإلنجاز الرياضي

 ( لعينة البحث 0.683:  1.433 -( أن معامالت االلتواء قد تراوحت بين ) 1يتضح من جدول )
ن أنها قد انحصرت ما بيو  المهارات النفسيةاستخبار والصفات البدنية وأبعاد  في متغيرات النمو

 مما يدل علي اعتدالية عينة البحث. (3)±
 -البيانات:وسائل وأدوات جمع 

 قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من خالل األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة
ئة لغة اإلشارة للصم والبكم للتعرف علي مدي تأثيرها في بياستخدام بموضوع البرامج التعليمية ب

 -لية:بالوسائل واألدوات التاهذا البحث ة لالنفسيتنمية المهارات و  المهارى  األداء مستوي التعلم و 
 

 -األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
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قياس / جهاز حاسب ألي / أقماع  ) جهاز الرستاميتر / ميزان طبي / ساعة إيقاف / شريط
عليمية تعدد أسلحة مبارزة / عدد من األقنعة الواقية للوجهة / أسطوانة  /للتمرينات في فترة اإلعداد

 اإلشارة للمهارات األساسية قيد البحث(.بها فيديو بلغة 
 قام الباحث بإجراء مسح مرجعي للدراسات والمراجع المختلفة وذلك بهدف:المسح المرجعي: 

 لتعرف علي االختبارات البدنية المناسبة للعينة قيد البحث.ا -1
  كالتالي:للعينة قيد البحث وكانت جمع البيانات لستمارات المطلوبة التعرف علي ما هي اال -2
 (.1الوزن"(  مرفق ) –الطول  –السن بيانات الشخصية )متغيرات النمو "استمارة تسجيل ال -
 (.2نية مرفق )استمارة تسجيل نتائج االختبارات البد -
 (.3الختبارات المهارية مرفق )ااستمارة تسجيل وتجميع نتائج  -
 (.4مرفق)مهارات النفسية استمارة تسجيل وتجميع نتائج قياس ال -
 (.5رفق )االختبارات البدنية المستخدمة في البحث م -
 (.6استخبار المهارات النفسية مرفق ) -

 -االختبارات البدنية:
 وحدة القياس الثانية.لقياس السرعة متر  50اختبار العدو  -
 وف، لقياس الجلد العضلي.اختبار االنبطاح المائل من الوق -
 من الوقوف، لقياس المرونة.اختبار ثني الجذع لألمام  -
 قة.لقياس الرشا اختبار الجري الزجزاجي بطريقة بارو، -
 عمودي من الثبات، لقياس القوة المميزة بالسرعة لسارجنت.اختبار الوثب ال -
 لة لقياس الدقة.اختبار التصويب علي الدوائر المتداخ -
 .اختبار الوقوف علي مشط القدم لقياس التوازن  -

 -المهارية: االختبارات
رات بالطريقة العمدية من المها المختارة للتطبيق بالبحث قام الباحث باختيار مهارات المبارزة

حية التوهي ) ولم يمارسوا رياضة المبارزة من قبل مبتدئين طالب األساسية وذلك حيُث العينة من ال
 – فرد الذراع المسلحة" التقهقر –التقدم التحركات " – السالح حمل "مسك" – االستعدادوقفة  -

م ثومن  ،(" الثامن –السابع  –السادس  –" الرابع  أوضاع المبارزة –"الطعن"  االنبساطيةالحركة 
هارات يم األداء لكل مهارة من الميقتم تقام الباحث باختيار المهارات الحركية قيد البحث علي أن ي

 .علي حده طالبوذلك تبعًا لمستوي أداء كل درجات  10قيد البحث من 
 (11) -النفسية: استخبار المهارات 

للبيئة المصرية محمد عالوي  Mental Skills Questionnaireاستخبار المهارات العقلية  أعد
وكريستوفر   Albinson، وجون البنسون  Bullمن ستيفان بل  كال وبناء يمصموهو من ت
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( لقياس بعض الجوانب العقلية )النفسية( الهامة لألداء الرياضي 1996) Shambrookشامبروك 
 -وهي:

 قدرة علي تركيز االنتباه.ال –القدرة علي االسترخاء.       –القدرة علي التصور.        -
 دافعية اإلنجاز الرياضي. – الثقة بالنفس.        –القدرة علي مواجهة القلق.       -

عبارات ويقوم الالعب  4عبارة وكل ُبعد من األبعاد الستة تمثله  24علي ويتضمن االستخبار 
تنطبق علي بدرجة كبيرة تخبار علي مقياس سداسي الدرجات )الرياضي باإلجابة علي عبارات االس

ان وك (بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدًا، ال تنطبق علي تماماً  ،ًا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطةجد
عند تطبيقه علي عينات متعددة من الالعبين في أنشطة  (0.91:  0.65)بمعامل ثبات بين 

 رياضية متعددة.
 -المقترح: البرنامج التعليمي 

تعليمية للمهارات  أسطوانةباستخدام نظام التعليم المبرمج من خالل يهدف البرنامج التعليمي 
قيد البحث مع شرح المعلم للمهارات ألحد المتخصصين لغة اإلشارة بها طريقة عرض باألساسية 

 علي العينة من التالميذ الصم والبكم.
 -التعليمي: أسس البرنامج 

 مراعاة التدرج من السهل إلي الصعب. –مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.      -
 وع.برنامج بالبساطة والتنتميز ال –مراعاة خصائص نمو المرحلة السنية.      -
 كان واإلمكانات المناسبة لتنفيذ البرنامج.مراعاة توفير الم –استثارة دوافع المتعلمين.         -
 توزيع الوقت بشكل متناسب مع مراعاة تناسب الجهد مع فترات الراحة. -
 برنامج مع أهدافه.تناسب محتوي ال –مراعاة عوامل األمن والسالمة.      -

دات للباحث والدراسات السابقة التي سبق عرضها قام الباحث بإعداد الوحووفقًا للقراءات النظرية 
 اإلشارات وفقًا للخطوات التالية:التعليمية المدعمة ب

 ودرجتها ائص عينة البحث من التالميذ الصم والبكم من حيث نوع اإلعاقةالتعرف علي خص -
 ومستوي المهارات النفسية )العقلية(.والمرحلة السنية 

 مهارات المبارزة قيد البحث. تحديد -
الوحدة  بدأمدة عشرة أسابيع منذ قررة لتعليم المهارات قيد البحث وهي تحديد الفترة الزمنية الم -

 التعليمية األولي.
حليل محتوي كل مهارة من المهارات قيد البحث إلي أجزائها في شكل عدات وتحديد طرق تعليم ت -

 وتنمية تلك المهارات.
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حد الباحث مع الشرح للمهارة الفيديوهات التوضيحية للمهارة مدعمة بترجمة ألاستخدم  -
لتحويل الكالم اللفظي إلي لغة اإلشارة وتوضيح كل  في لغة اإلشارة للصم والبكم المتخصصين

 .وما يجب مراعاته لألداء الصحيحجزء فيها 
 .حثية إن وجدالتأكيد علي تصحيح األخطاء للعينة الب -
المدعمة للعملية التعليمية ليمية وإعداد الفيديو الخاص بالمهارات التعليمية كتابة الوحدات التع -

 علي عمل التغذية الرجعية للمهارات قيد البحث والتدريب عليها.والذي يساعده  ،مع شرح الباحث
 -الدراسة االستطالعية: -

( تالميذ من مجتمع البحث 10) مكونة منعلي عينة  االستطالعيةقام الباحث بإجراء الدراسة 
 -وذلك بهف التعرف علي: ومن خارج العينة األساسية

 ة: صالحية ومناسبة األدوات واألجهزة المستخدم -
 * تدريب المساعدين علي إجراء القياسات وتنظيم التالميذ عينة البحث إلجراء القياسات في أقل

 .وقت وبأقل جهد
 وحدات البرنامج التعليمي لمعرفة مدي استجابة التالميذ لها* تطبيق أحدى 

* التعرف علي الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحث أثناء تطبيق البرنامج التعليمي وإجراء 
 االختبارات والقياسات والتغلب عليها.

 مة.المستخد لالختباراتالصدق (  –) الثبات حساب المعامالت العلمية  -
 :الصدق ( –لمية ) الثبات المعامالت الع

 :الثبات
 7بفاصاااال زمني قدره  test re testقام الباحث بحساااااب معامل الثبات عن طريق إعادة التطبيق 

من خارج عينة الدراساااااااااااااااة ولكن من نفس مجتمع البحث في  تالميذ( 10أيام على عينة قوامها )
مية ( يوضاااااح المعامالت العل3والجدول رقم ) اساااااتخبار المهارات النفسااااايةو اختبارات اللياقة البدنية 

 للمتغيرات المختارة.
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 (2جدول رقم)

 الثانيالتطبيق و  في التطبيق األولاالرتباط المعياري ومعامل  واالنحرافالمتوسط الحسابي 
 قيد البحث. االستطالعيةللعينة  والمهارات النفسية للمتغيرات البدنية

 10ن =   

 0.602   (=0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية )

 2.13 (=0.05" الجدولية عند مستوي معنوية )تقيمة "

( أل  ي  وعححالو ا رت تطححالن طيل   مححالا أل ر  رقعي حح  2يتضحححححححج ول رقمحح         

(  هي  ي   - 0.7994:  0.9254 رتستن عي  لي رقتنطيق رأل    رقثال ي    ت ر حا وال طيل  

رقم  قي  ووال يشحححححي  بقي ثطالا   مالا رقعي   رتسحححححتن عي  لي رقتنطيق رأل    "ر"أكط  ول  ي  

  رقثال ي.

 

 معامل الثبات√  =  الصدق الذاتي عن طريق إيجاد    باستخدامقام الباحث      :الصدق

 اتالمتغير
 الثانيالتطبيق  األولالتطبيق 

 قيمة ت
معامل 

 ع س ع س االرتباط

 المتغيرات
 البدنية

 0.9254 3.1144 0.270 7.522 0.416 7.81 السرعة

 0.9063 -2.611 1.517 36.4 0.837 35.2 جلد العضليال

 0.8638 - 3 2.236 14 2.588 13.8 المرونة

 0.8239 4.714 1.191 23.28 0.826 24.46 الرشاقة

 0.8927 -2.813 0.472 34.36 1.178 33.18 القوة المميزة بالسرعة

 0.7717 -5.196 1.304 18.8 0.894 17.6 الدقة

 0.9063 -2.449 0.837 26.8 1.517 25.6 التوازن

 المهارات
 النفسية

 0.7454 -2.064 2.191 17.4 1.2247 16 القدرة علي االسترخاء
 0.7740 -2.954 2.549 16 1.1402 13.6 القدرة علي التصور العقلي

 - 0.716 -2.449 1.1402 14.4 1.2247 12 القدرة علي تركيز االنتباه
 -0.7994 -2.639 2.168 15.2 0.8366 11.8 القدرة علي مواجهة القلق

 -0.6875 -4.216 0.4472 16.2 1.7889 12.2 الثقة بالنفس

 0.9166 -4.802 2.0736 16.4 0.8944 13.6 دافعية اإلنجاز الرياضي
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 (3جدول )

 .قيد البحث االستطالعيةللعينة  ةفسيالمهارات النواستخبار  تغيرات البدنيةملمعامل الصدق ل
 10=ن  

 اتالمتغير
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 قيمة ر
معامل 

 ع س ع س الصدق

المتغيرات 

 البدنية

 0.9619 0.9254 0.270 7.522 0.416 7.81 السرعة

 0.9519 0.9063 1.517 36.4 0.837 35.2 جلد العضليال

 0.9294 0.8638 2.236 14 2.588 13.8 المرونة

 0.9076 0.8239 1.191 23.28 0.826 24.46 الرشاقة

 0.9448 0.8927 0.472 34.36 1.178 33.18 القوة المميزة بالسرعة

 0.8785 0.7717 1.304 18.8 0.894 17.6 الدقة

 0.9519 0.9063 0.837 26.8 1.517 25.6 التوازن

المهارات 
 النفسية

 0.8634 0.7454 2.191 17.4 1.2247 16 علي االسترخاءالقدرة 

 0.8798 0.7740 2.549 16 1.1402 13.6 القدرة علي التصور العقلي

 0.8462 - 0.716 1.1402 14.4 1.2247 12 القدرة علي تركيز االنتباه

 0.8941 -0.7994 2.168 15.2 0.8366 11.8 القدرة علي مواجهة القلق

 0.8292 -0.6875 0.4472 16.2 1.7889 12.2 الثقة بالنفس

 0.9574 0.9166 2.0736 16.4 0.8944 13.6 دافعية اإلنجاز الرياضي

 0.602=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 
)  بين ةتقيمالمتغيرات البدنية علي معامل صدق ذاتي تراوحت ( حصول 3يوضح الجدول رقم )

تراوح بين ) علي معامل صدق ذاتي  النفسية المهارات استخبارل وحص، ( 0.8785:  0.9619
العينة أن و المستخدمة  البدنية والنفسية القياساتصدق  ، مما يدل علي(  0.8292:  0.9574

 .متجانسة فيما بينها
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 -ومناقشتها: عرض النتائج 
خالل هدف البحث وتساؤالته والبيانات الخاصة بعينة البحث وتبويبها في من  -النتائج: عرض 

   -كالتالي: جداول ومعالجتها إحصائيًا ظهرت نتائج البحث 
(4جدول )  

 ى(بعد – ثاني بيني –اول  )بيني تحليل التباين بين القياسات البينية التجريبية الثالثة
 10ن =                                     للمتغيرات المهارية

 المتغيرات المهارية م
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة ف

 التحية 1

 0.000 97.714 15.833 2 31.667 بين المجموعات

   0.162 27 4.375 داخل المجموعات

    29 36.042 المجموعات

2 
مسكـة 

 السالح

 0.000 94.655 12.708 2 25.417 بين المجموعات

   0.134 27 3.625 داخل المجموعات

    29 29.042 المجموعات

3 
وقفة 

 االستعداد

 0.000 118.929 30.833 2 61.667 بين المجموعات

   0.259 27 7.000 داخل المجموعات

    29 68.667 المجموعات

 التقــدم 4

 0.000 228.921 21.408 2 42.817 بين المجموعات

   0.094 27 2.525 داخل المجموعات

    29 45.342 المجموعات

 التقهقـر 5

 0.000 142.500 15.833 2 31.667 بين المجموعات

   0.111 27 3.000 داخل المجموعات

    29 34.667 المجموعات

6 
فرد الذراع 

 المسلحة

 0.000 69.197 15.633 2 31.267 بين المجموعات

   0.226 27 6.100 داخل المجموعات

    29 37.367 المجموعات

7 
الحركة 

 االنبساطية

 0.000 106.875 15.833 2 31.667 بين المجموعات

   0.148 27 4.000 داخل المجموعات

    29 35.667 المجموعات

8 
الوضع 

 السادس

 0.000 56.069 26.425 2 52.850 بين المجموعات

   0.471 27 12.725 المجموعاتداخل 

    29 65.575 المجموعات

 الوضع الرابع 9
 0.000 195.000 18.958 2 37.917 بين المجموعات

   0.097 27 2.625 داخل المجموعات

    29 40.542 المجموعات

10 
الوضع 

 السابع

 0.000 34.815 6.608 2 13.217 بين المجموعات

   0.190 27 5.125 داخل المجموعات

    29 18.342 المجموعات

 الوضع الثامن 11

 0.000 73.809 13.258 2 26.517 بين المجموعات

   0.180 27 4.850 داخل المجموعات

    29 31.367 المجموعات

 3.35( =0.05مستوى معنوية ) ( ،27،  2قيمة )ف( الجدولية عند درجة حرية ) *  

المتغيرات المهارية  في البينية في القياسات الثالثة( دالله الفروق بين القياس 4يتضح من جدول )
 قيد البحث،المهارات  المتغيرات جميع في ةالجدولي تهاكبر من قيمأ المحسوبةوكانت قيمه ف 
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 البينيةبين القياسات  0.05عند مستوي معنويه  حصائياً إمما يدل علي وجود فروق داله لك وذ
لذا يقوم الباحث بحساب أقل فرق معنوي بين . ( البعدي – بيني ثاني – بيني أول ) الثالثة

 (.L.S.Dالقياسات المختلفة عن طريق)
 (5جدول )

 الثالثة بين القياسات البينية في القياسات التجريبية  L.S.Dفرق معنوي  لاختبار اق
 10ن =               للمتغيرات المهارية(  البعدي – بيني ثاني – بيني أول )

 المهارات
بين 

  القياسات
 الداللة بعدى بينى تانى بينى اول االنحراف المتوسط

 التحية

 0.00 * 2.50 * 1.50  0.39087 4 بينى اول 

  * 1.00   0.40825 5.5 بينى تانى 

     0.40825 6.5 بعدى 

مسكـة 

 السالح

 0.00 * 2.25 * 1.00  0.3333 3.5 بينى اول 

  * 1.25   0.40825 4.5 بينى تانى 

     0.35355 5.75 بعدى 

وقفة 

 اإلستعـداد

 0.00 * 3.50 * 2.00  0.47140 4 بينى اول 

  * 1.50   0.52705 6 بينى تانى 

     0.52705 7.5 بعدى 

 التقــدم

 0.00 * 2.85 * 2.00  0.23570 3.5 بينى اول 

  * 0.85   0.3333 5.5 بينى تانى 

     0.33747 6.35 بعدى 

 التقهقـر

 0.00 * 2.50 * 1.50  0.3333 3 بينى اول 

  * 1.00   0.3333 4.5 بينى تانى 

     0.3333 5.5 بعدى 

فرد الذراع 

 المسلحة

 0.00 * 2.50 * 1.20  0.40825 4 بينى اول 

  * 1.30   0.63246 5.2 بينى تانى 

     0.3333 6.5 بعدى 

الحركة 

 اإلنبساطية

 0.00 * 2.50 * 1.00  0.3333 3.5 بينى اول 

  * 1.50   0.40825 4.5 بينى تانى 

     0.40825 6 بعدى 

الوضع 

 السادس

 0.00 * 3.25 * 1.70  0.6667 3 بينى اول 

  * 1.55   0.94868 4.7 بينى تانى 

     0.26352 6.25 بعدى 

الوضع 

 الرابع

 0.00 * 2.75 * 1.50  0.3333 2 بينى اول 

  * 1.25   0.3333 3.5 بينى تانى 

     0.26352 4.75 بعدى 

الوضع 

 السابع

 0.00 * 1.60 * 0.55  0.28382 2.95 بينى اول 

  * 1.05   0.39441 2.4 بينى تانى 

     0.57735 4 بعدى 

الوضع 

 الثامن

 0.00 * 2.30 * 1.05  0.59861 1.95 بينى اول 

  * 1.25   0.3333 3 بينى تانى 

     0.26352 4.25 بعدى 

ات قياسفي ال البينيةبين القياسات   L.S.Dأن اختبار اقل فرق معنوي  ( 5من جدول )  يتضح لنا
اللة معنوية ويشير دذات  غيرات المهارية( للمت البعدي – بيني ثاني – بيني أول التجريبية الثالثة )

  إلي أن هناك تحسن بين القياسات الثالثة في المتغيرات المهارية قيد البحث.
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 (6) جدول رقم
 النفسية المهارات الستخبار (ي البعد –القياسين ) القبلي  اتداللة الفروق بين متوسط

 10ن =                              للعينة قيد البحث.

 2.13  = (0.05) " الجدولية عند مستوي معنويةتقيمة "

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج القياسين القبلي والبعدي 6) يتضح من الجدول رقم
 ( ولصالح القياس البعدي.0.05عند مستوي معنوية ) استخبار المهارات النفسيةفى متغيرات 

 (7جدول رقم)
 البعدى(  -النسبة المئوية للتحسن بين متوسطي القياسين ) القبلي 

 للعينة قيد البحث. النفسية المهارات الستخبار
 10ن = 

 نسبة التحسن % طـالمتوس اسـالقي المتغيرات

المهارات 

 النفسية

 القدرة علي االسترخاء
 15.1 قبلي

26.81 ⸓ 
 17.9 بعدى

 القدرة علي التصور العقلي
 13.8 قبلي

18.34 ⸓ 
 16.9 بعدي

 القدرة علي تركيز االنتباه
 11.8 قبلي

28.48 ⸓ 
 16.5 بعدى

 القدرة علي مواجهة القلق
 11.2 قبلي

30.86 ⸓ 
 16.2 بعدى

 الثقة بالنفس
 14.1 قبلي

18.023 ⸓ 
 17.2 بعدى

 دافعية اإلنجاز الرياضي
 13.1 قبلي

23.39 ⸓ 
 17.1 بعدى

لعينة  أن هناك تحسن مئوى بين متوسطي القياسين )القبلي والبعدي( (7) يتضح من الجدول رقم
القدرة علي مواجهة حيث أشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة تحسن مئوى جاءت فى متغير ) البحث،

 ( الثقة بالنفسحين جاءت أقل نسبة تحسن مئوى فى متغير)  في %(، 30.86 ( بنسبة )القلق
 (.%18.023 بنسبة )

 

 اترــالمتغي
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين
 قيمة ت

 ع س ع س

 المهارات
 النفسية

 * 6 2.8 0.875 17.9 0.994 15.1 القدرة علي االسترخاء

 * 5.894 3.1 1.101 16.9 1.135 13.8 القدرة علي التصور العقلي

 * 9.485 4.7 0.849 16.5 1.229 11.8 القدرة علي تركيز االنتباه

 * 6.578 5 1.476 16.2 1.398 11.2 القدرة علي مواجهة القلق

 * 5.894 3.1 1.316 17.2 0.875 14.1 الثقة بالنفس

 * 8.944 4 1.524 17.1 1.523 13.1 دافعية اإلنجاز الرياضي
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 -مناقشة النتائج وتفسيرها:
 ختارة وصفاتها وما توصل إليه الباحثوإجراءاته وحدود العينة الم وفروضهضوء أهداف البحث  في

جع بالمرا االسترشادلبيانات البحث مع  اإلحصائيعلى نتائج التحليل  واعتمادامن نتائج تم عرضها 
 -عليها: تم الحصول  التيالعلمية والدراسات السابقة قام الباحث بمناقشة وتفسير النتائج 

المهارات األساسية ( والخاص بتحليل التباين بين القياسات المختلفة فى 4جدول رقم )يتضح من 
البيني األول والبيني الثاني وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسات المبارزة هي  رياضة في

البيني ( والخاص بأقل فرق معنوي بين متوسطات القياسات 5، كما يتضح من الجدول )والبعدي
س والقيا البيني األولالقياس  هاتجفي االفرق بين القياسات  ، أنوالبعدياألول والبيني الثاني 

مقترح بلغة ي العليمي مما يشير إلي أن وحدات البرنامج التدمتوسط القياس البع ولصالحي دالبع
 ت.رااهلهذه الم نسبة التعلم واألداء إلي األفضلزيادة و  التحسن إلي يقد أد اإلشارة

ة ( والخاص بتحليل التباين بين المتوسطات الحسابية للقياسات الثالث4رقم)يتضح من الجدول كما 
 نه:ية لدى أفراد العينة قيد البحث ألمهار والبعدي ( للمتغيرات ا األول والبيني الثاني )البيني

 ية قيد البحث ،حيث أنمهار ع المتغيرات التوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسات البدنية لجمي
قد بلغت  مسكة السالح، ولمتغير (97.714بلغت ) يةتحال"ف" المحسوبة لمتغير  قيمة

، (228.92قد بلغت ) التقدم، ولمتغير (118.93قد بلغت ) االستعدادوقفة ، ولمتغير (94.655)
ر ، ولمتغي(69.197قد بلغت ) فرد الذراع المسلحة، ولمتغير (142.5قد بلغت ) التقهقرولمتغير 
 ،(56.069قد بلغت ) الوضع السادسولمتغير  ،(106.88قد بلغت ) )الطعن( االنبساطيةالحركة 
ر ، ولمتغي(34.815قد بلغت ) الوضع السابع، ولمتغير (195.00قد بلغت ) الوضع الرابعولمتغير 

ي وجميع هذه القيم هي قيم أعلي من قيمة "ف" الجدولية والت ،(73.809قد بلغت ) الوضع الثامن
 (.0.05( عند مستوي معنوية )3.35تساوي)

 ي على جميععليمللبرنامج الت إيجابياك تأثير ويشير الباحث إلى أن تلك النتيجة تدل على أن هن
 تباراخ إلي أي القياسات قام الباحث بإجراء الفروق  اتجاهة عرفملو ، لبحثقيد ا المهاريةالمتغيرات 
 (.L.S.D) معنوي أقل فرق 

في القياسات الثالثة  التحيةفروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير  الباحث وجدف
الفرق بين متوسطي والبعدي( حيث كان  األول هذه الفروق كان لصالح القياسين )البيني اتجاهوأن 

 ،(2.5والبعدي ) األول ، وبين متوسطي القياسين البيني(1.5) يني الثانيوالب يني األولالقياسين الب
توجد فروق دالة إحصائيا بين كما  ،(1.00والبعدي ) ني الثانييوبين متوسطي القياسين الب
هذه الفروق كان لصالح  اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  مسكة السالحالمتوسطات الحسابية لمتغير 

ني يوالب يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب األول القياسين )البيني
، وبين متوسطي القياسين (2.25والبعدي ) األول (، وبين متوسطي القياسين البيني1.00) الثاني

توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير كما  (،1.25والبعدي ) ني الثانيالبي
 األول )البينيهذه الفروق كان لصالح القياسين  اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  االستعدادوقفة 

(، وبين 2.00) يني الثانيوالب يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب
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والبعدي  ني الثاني، وبين متوسطي القياسين البي(3.50والبعدي ) األول متوسطي القياسين البيني
في القياسات  مالتقدتوجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير كما  ،(1.50)

والبعدي( حيث كان الفرق بين  األول هذه الفروق كان لصالح القياسين )البيني اتجاهالثالثة وأن 
 األول (، وبين متوسطي القياسين البيني2.00) يني الثانيوالب يني األولمتوسطي القياسين الب

توجد فروق دالة كما  ،(0.85والبعدي ) ني الثاني، وبين متوسطي القياسين البي(2.85والبعدي )
هذه الفروق كان  اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  التقهقرإحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير 

 يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب األول لصالح القياسين )البيني
، وبين متوسطي (2.50عدي )والب األول (، وبين متوسطي القياسين البيني1.50) يني الثانيوالب

توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية كما  ،(1.00والبعدي ) ني الثانيالقياسين البي
هذه الفروق كان لصالح القياسين  اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  ةحمسلالفرد الذراع لمتغير 
 يني الثانيوالب يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب األول )البيني

ني ( ، وبين متوسطي القياسين البي2.50والبعدي ) األول (، وبين متوسطي القياسين البيني1.20)
الوضع توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير كما  ،(1.30والبعدي ) الثاني

والبعدي(  األول هذه الفروق كان لصالح القياسين )البيني اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  السادس
(، وبين متوسطي 1.70) يني الثانيوالب يني األولحيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب

 ،(1.55والبعدي ) ني الثاني، وبين متوسطي القياسين البي(3.25والبعدي ) األول القياسين البيني
في القياسات الثالثة  الوضع الرابعتوجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمتغير ما ك

والبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي  األول هذه الفروق كان لصالح القياسين )البيني اتجاهوأن 
والبعدي  األول (، وبين متوسطي القياسين البيني1.50) يني الثانيوالب يني األولالقياسين الب

توجد فروق دالة إحصائيا كما  ،(1.25والبعدي ) ني الثاني، وبين متوسطي القياسين البي(2.75)
هذه الفروق كان  اتجاهفي القياسات الثالثة وأن  الوضع السابعبين المتوسطات الحسابية لمتغير 

 يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب األول لصالح القياسين )البيني
(، وبين متوسطي 1.60والبعدي ) األول (، وبين متوسطي القياسين البيني0.55) يني الثانيوالب

توجد فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية كما  (،1.05والبعدي ) ني الثانيالقياسين البي
 هذه الفروق كان لصالح القياسين )البيني اتجاهقياسات الثالثة وأن في ال الوضع الثامنلمتغير 

(، وبين 1.05) يني الثانيوالب يني األولوالبعدي( حيث كان الفرق بين متوسطي القياسين الب األول
والبعدي  ني الثاني(، وبين متوسطي القياسين البي2.30والبعدي ) األول متوسطي القياسين البيني

دالة قيم  هاجميعالمحسوبة و  L.S.Dقيم أكبر من قيمة  هيوجميع قيم هذه الفروق  (،1.25)
 .إحصائياً 

كما ترجع نسب التحسن إلي فاعلية البرنامج التعليمي المتبع والذي أثر بصورة إيجابية علي تعلم 
، حيُث أن االحتياجات األساسية للعب والكفاية الحركية ياضة المبارزةالمهارات األساسية في ر 

  Marly & Lolasقين، وهذا ما يؤكده مارلي و لوالسال تختلف كثيرًا من األسوياء والمعاللتالميذ 
يعتمد أساسًا علي المعلم فهو القائم التقليدي في العملية التعليمية  األسلوب( بأن استخدام 2004)
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حظة وهو الذي يتخذ القرارات ويقع عليه الدور الفعال من خالل التدخل بالشرح والتفسير والمال
 (25:  19) ذلك وصواًل إلي حلول حركية أفضل.إليجاد الحلول الحركية الممكنة وتكرار 

 يقدم لهم البرامجأن الصم يجب أن  Danielج هذه الدراسة مع ما أشار إليه دانيال وتتفق نتائ
ف أدائهم البدني والحركي في مختلوقدراتهم حتي يمكننا تطوير  الحتياجاتهمالتعليمية المناسبة 
 ( 345:  16)                                                األنشطة الرياضة. 

في لتعليم ( إلي أنه يمكن االستفادة من تكنولوجيا ا2001مكارم حلمي وأخرون ) أيضاً  تشيرو 
 من خالل بناء التصور الحركيالمجال الرياضي، حيُث أنها تسهم في نجاح عمليات التعلم الحركي 

 فمن خالل عمليات العرض ثم استخدام عائد المعلومات ) التغذية الرجعية(لألداء عند المتعلم، 
 ( 22:  14 )     وتطوير التعلم الحركي عند المتعلم.يمكن التأثير االيجابي في بناء 

عبدالرؤوف  وفتحيه(، ودراسة مرفت رشاد 6()2000وهذا يتفق مع دراسة صباح صقر )

ودراسة سعد العجمي (،15()2010عبدالعظيم وماجد عزازي ) ياسر (،13()2006)
 م.صم والبكلل المهارىؤكد أهمية البرامج التعليمية في تنمية األداء تي توال (،5()2015)

ي للمهارات األساسية إلي البرنامج التعليم المهارى مستوي األداء  ويرجع الباحث ذلك التحسن في
حدث بلغة اإلشارة ومدي االستجابة لهؤالء الطالب وحبهم وشغفهم إلي تعلم رياضة المبارزة والتي ت

فس تساعد في ضبط النفس والقدرة علي مواجهة القلق من المنا نزاليهلهم تفريغ للطاقات في رياضة 
 جابية لهذه االمكانات لديهم.واالستفادة اإلي

( المرتبطون بالمتوسطات الحسابية وبداللة 7والجدول رقم ) (6تضح من الجدول رقم )وي
لدى  ات النفسيةالمهار  استخبار الفروق بين المتوسطات الحسابية للقياسين القبلي والبعدي لمتغيرات

ين وسطات الحسابية لدرجات القياستوجد فروق دالة إحصائيا بين المت أفراد العينة قيد البحث أنه
ك أن هنا علي يشير الباحث إلي أن هذه النتيجة تؤكدحيُث  لي والبعدي ولصالح القياس البعديالقب

ك قيد البحث، ويتضح ذل ات النفسيةالمهار  الستخبارتأثير إيجابي للبرنامج علي جميع المتغيرات 
ات المهار  الستخبار( ومن قيم "ت" المحسوبة لجميع المتغيرات 7من نسب التحسن جدول رقم )

( بنسبة *6( بلغت قيمتها)خاءاالستر القدرة علي ) يرغت، حيث أن قيمة "ت" المحسوبة لمالنفسية
بنسبة تحسن و ( *5.894( بلغت قيمتها)القدرة علي التصور العقلي) يرغتلمو (، %26.81تحسن )

( بنسبة تحسن *9.485بلغت قيمتها)و ( ركيز االنتباهالقدرة علي ت) يرغتلمو (، 18.34%)
( بنسبة تحسن *6.578( بلغت قيمتها)القدرة علي مواجهة القلق) يرغتلمو (، 28.48%)
 يرغتلمو (، %18.23( بنسبة تحسن )*5.894( بلغت قيمتها)الثقة بالنفس) يرغتلمو (، 30.86%)
 .(%23.39تحسن )( بنسبة *8.944( بلغت قيمتها)دافعية اإلنجاز الرياضي)
الرياضات التي تتطلب درجات  هناك منعلي أن  (2007) يؤكد علي ذلك ما ذكره أسامة راتبو 

وذلك ألنها ة من تركيز االنتباه مثل المبارزة والتي تتأثر سلبيًا بارتفاع شدة االستثارة والتوتر عالي
طة، حيُث يمكن أداء أكبر علي معالجة المعلومات مما تتطلبه المهارات البسي تتطلب مقدار

المهارات البسيطة بشكل جيد، وأن تعلم المهارة الرياضية يمر بمرحل ثالث وهي المرحلة األولي 
اإللمام بالمعلومات الضرورية ألداء المهارة، والمرحلة الثانية فتشمل التوافق األولي للمهارة وكشف 
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ثبيت ويقل معها الحاجة للجوانب األخطاء والتخلص منها والمرحلة الثالثة وتشمل اإلتقان والت
المعرفية واالنتباه، وبذلك نستنتج أهمية تجنب درجات االستثارة العالية للرياضي وخاصة في 
المرحلتين األولي والثانية في تعلم المهارات الحركية، بينما يمكن استثارة الرياضي في المرحلة 

 الثالثة.
أنه عند تصور الحركة واسترجاعها عقليا تنتج تبدو أهمية ممارسة التصور الذهني العقلي في 

يرات االنقباضات التي تنقل عبر الممرات العصبية المرتبطة بهذه الحركة وتكمن الفائدة في أن المث
 ،المهارى هم في االرتقاء بالمستوي الناتجة عن التصور الحركي تعمق الممرات العصبية وبذلك تس

حيُث  واالنتباه من المهارات النفسية الهامة لنجاح األداء،وحيُث يعتبر تدريب التحكم في التركيز 
 ( 283:  2 ) ( 150 - 143:  1)  يسمح ذلك بتحقيق الطاقة النفسية المثلي.

( بأن حرمان المعاق سمعيًا من 1992وتتفق نتائج البحث مع ما أشار إليه عبدالعزيز الشخصي )
والمحيطين به وتجعله أكثر عرضة لكثير من  السلبية نحوه االتجاهاتحاسة السمع، تدفع به إلي 

المشكالت، حيٌث يجد نفسه لزامًا عليه أن يكافح للتغلب علي ما يواجهه من مشكالت مع أقرانه 
 العاديين ممن ال يفهمون ظروفه وطبيعة إعاقته أو ممن ال يستطيعون التواصل معه بنجاح، األمر

 ( 23:  7بًا للفشل واإلخفاق. ) الذي قد يدفعه إلي الحد من مستويات طموحه تجن
عبدالرؤوف  وفتحيه(، ودراسة مرفت رشاد 6()2000دراسة صباح صقر ) ويتفق ذلك مع

ام لغة والتي تؤكد أهمية البرامج التعليمية باستخد(، 3()2015) دراسة أحمد زينهو  (،13()2006)

 طراباتواالضالعدواني  وتنمية السلوك رىالمهااألداء و المهارات األساسية اإلشارة في تنمية

 ليمي ساعد عليعلي أن البرنامج التعظهر ذلك في النتائج التي دلت وبالتالي  للصم والبكمالسلوكية 

 .تنمية المهارات النفسية للعينة قيد البحث

 في ات النفسيةالمهار  الستخبارهذا التحسن الملحوظ في جميع المتغيرات  إلي ويرجع الباحث
ن ، وأالطالب الصم والبكمللنفس لدي  المحببة النزالية الرياضات إحدىتعد  أنهاالمبارزة رياضة 
جعلهم  أثناء التطبيق مما الطالبقد القي قبوال كبيرا من  التعليمي المقترح بلغة اإلشارة البرنامج

 أكثر إيجابية وتعاوننا مما كان له عظيم األثر في تحقيق أهداف البرنامج.
 -االستخالصات: 

لمهارات ا تعلممستوي  علىلغة اإلشارة له تأثير إيجابي استخدام نامج التعليمي المقترح بالبر  -
 األساسية في رياضة المبارزة لدي أفراد عينة البحث من الصم والبكم.

المهارات النفسية  تنمية علىيجابي إله تأثير لغة اإلشارة استخدام البرنامج التعليمي المقترح ب -
 لدي أفراد عينة البحث من الصم والبكم.

 -التوصيات: 
مع  بارزةببرامج الصم والبكم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم في رياضة الم االهتمامضرورة  -

 سنواته الدراسية. عمل سجالت خاصة لكل طالب لمتابعة حالته الرياضية خالل مراحل
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ء بهم من االرتقانحو بالفئات الخاصة وتوجيه جهودهم  االهتمامضرورة  علىحث الباحثين  -
 مختلف الجوانب ليتمكنوا من إبراز قدراتهم والتكيف مع المجتمع.

التربية الرياضية عامة وفي رياضة المبارزة ال تعليم استخدام أنواع مختلفة من البرمجة في مج -
 وتربويًا بها.مع زيادة عدد المؤهلين رياضيًا وعلميًا خاصة 

دارس بمالرياضية عقد دورات تدريبية ودراسات علمية لمدربي المبارزة باألندية ومدرسي التربية  -
 الصم والبكم للتعرف علي أحدث أساليب التعليم والتدريب المبرمج.

الكاراتيه و النشاط الحركي وبخاصة رياضات المنازالت مثل المبارزة  بزيادة مساحةاالهتمام  -
 دولي ودعمهمالمستوي المحلي وال علىلما حققته وتحققه هذه الرياضات من نتائج وغيرها دو والجو 
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