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  البحثمشكلة  -
البصر أو ضعفو يعتبر مف اإلصابات التى تشكؿ صعوبة فى ممارسة معظـ  إف كؼ  

األنشطة الرياضية ألف ىذه الممارسات تعتمد عمى حاسة البصر بدرجة كبيرة وخاصة فى عممية 
ستجاباتو الحركية كى إالتى تساعد الفرد الممارس ألى نشاط رياضى عمى تعديؿ  المرتدةالتغذية 

ونتيجػػة لػػذلؾ سػػوؼ تتػػابر اسػػتجابات المكفػػوؼ الحركيػػة وبالتػػالى ه  تسػػير فػػى اهتجػػاه الصػػحي 
 0يستطيع اكتساب الميارات الحركية لألنشطة الرياضية المختمفة بصورة سميمة

إف اهختالؼ ما بيف األسوياء والمكفوفيف ىى حاسة البصر واهختالؼ ىنػا اخػتالؼ فسػيولوجى 
مدرسػػة المكفػوفيف ومػف ىنػػا تظيػر ضػػرورة يجعػؿ مػف الصػػعب تطبيػؽ نفػس المنػػاىة العاديػة فػى 
مكانػػػاتيـ الخاصػػػة ومػػػف المعػػػروؼ أنػػػو اذا أىممػػػت الحػػػواس  وضػػػع بػػػرامة تتناسػػػب مػػػع كػػػدراتيـ واة

لػى التػدريب وخاصػة حاسػتى السػمع إالباكية لدى الكفيػؼ فننيػا تضػعؼ وبالتػالى فيػى فػى حاجػة 
ـ الخػػارجى المحػيط بػو إلػػى والممػس المتػاف يعتمػد عمييمػػا الكفيػؼ بشػكؿ كبيػػر فػى اإلتصػاؿ بالعػال

جانػػب بةيػػة الحػػواس ففػػى المجػػالى الممسػػى يػػتـ تدريبػػو عمػػى استكشػػاؼ األشػػياء أمػػا فػػى المجػػاؿ 
 ( 62:  15 يز األصوات وميارات اإلصغاء. ) السمعى فيتـ تدريبو عمى تمي

دىـ البرامة الرياضية لدى المكفوفيف يعتبر ذات أىمية كبرى حيث أنيا تساع إف إعداد          
عمػى تحسػيف أداميػـ الػوظيفى ومسػػتوى إنجػازىـ كمػا أف المعػب وسػػيمة ميمػة لتةويػة جسػـ الكفيػػؼ 

تةػػاف عمميػػة اهستكشػػاؼ وتوسػػيع خبراتػػو وتكػػويف كػػيـ خمةيػػة والمحافظػػة  ووتحسػػيف تحممػػ العػػاـ واة
عمى توازنو الحركى كما أف النشاط الرياضى ينمى كدرة الكفيؼ عمى اكتسػاب معرفػة عػف طريػؽ 

 (إلخ ……ىالمشى، الجر  )س األخرى أبناء الحركة الحوا

(122: 48،55) 

أف بػػػرامة التربيػػػة الرياضػػػية لممكفػػػوفيف م ( 0202) إبددديم يم عزيدددز  ىمجددد ويضػػػيؼ   
تيػػدؼ إلػػى تربيػػة الكفيػػؼ تربيػػة متكاممػػة بمػػا يعينػػو عمػػى التغمػػب عمػػى ا بػػار الناتجػػة عػػف كػػؼ 

نػػواحى الةصػػور الحركػػى والةصػػور فػػى  البصػػر فيػػى حجػػر الزاويػػة الػػذى يمكػػف مػػف خاللػػو عػػالج
ميارات الحياه اليومية كما يمكػف عػف طريةيػا تحسػيف مسػتوى ا داء الحركػى لديػو وزيػادة كفاءتػو 

 (97 : 102 إلستغالؿ الجيد لوكت الفراغ . )البدنية كما تعمؿ عمى إتاحة الفرصو لو ل
ركػػػػى يعبػػػػر عػػػػف ح –اإلدراؾ الحػػػس أف  م ( 0202)  ىم عميددددي  أحمدددد  عبدددد  م حميدددد  ىيػػػر  

العمميات العةمية التى يبنى عمييا غالبًا اكتساب وتنمية األداء البػدنى والميػارى لموصػوؿ ألعمػى 
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ف الممكف أف ينمو تمةاميًا مف خالؿ عممية الػتعمـ الحركػى لمميػارة إه أف ذلػؾ يػتـ ت ومالمستويا
الةػػدر الكػػافى إذا مػػا بطريةػػة غيػػر مةصػػودة وغيػػر مةننػػة لػػذا فػػنف مةػػدار ىػػذا النمػػو كػػد ه يكػػوف ب

كػػورف بنظيػػػره الػػذى ينمػػػو بطريةػػة مةصػػػودة مػػف خػػػالؿ تصػػميـ بعػػػ  التمرينػػات الخاصػػػة التػػػى 
تيدؼ إلى أحداث التطوير الالـز ليذه المدركات تمامًا كما ىو متبػع عنػد تنميػة عناصػر المياكػة 

تعتبػػر شػػرطًا  ىتػػوبدونػػو ه يمكػػف أبػػداا اكتسػػاب الميػػارات الحركيػػة الرياضػػية ال البدنيػػة المختمفػػة
 (64: 10 ) ىاألداء الميار  ىاهنجاز ف ىىامًا لتطوير مستو 

 حةيا تنؿ لـ والتي المجتمع ىف المحرومة الفمات مف المكفوفيف فمة أف م باحث هحظ  
 ناكصة ليـ المجتمع نظرة زالت فما والدراسة ىالعمم البحث ومنيا الحياه مجاهت بع  ىف

عدـ وجود برامة تتناسب معيـ وتالمميـ،  مع ، فةط والصحية ةاإلجتماعي الرعاية ىف تنحصر
حركى بالنسبة لممكفوفيف تمبؿ السبيؿ لمرؤية وىو –التمرينات النوعية لإلدراؾ الحس أف 

التعوي  العةمى الذى أمدىـ هللا تعالى بو ليعو  ليـ الرؤية ومف بـ وجد الباحث أنو إذا ما تـ 
ء المكفوفيف فيو بمبابة تنمية وتطوير لدرجة الرؤية عندىـ حركى ليؤه -تنمية اإلدراؾ الحس

.) تأثيي بينامج تعليمى بإستخ مم م تميينات عنواف إلى إجراء دراسة تحت الباحث ىذا ما دعىو 
 اهعتماد وكذلؾ حيكى على تعلم مهاية  فع م جلة  فئة م مكفوفين( -م نوعية  إل يمك م حس 

 بالشكؿ الجمة دفع مسابةة تعمـ ىعم مساعدتيـ بيدؼ يـل المساعدة واألجيزة األدوات ىعم
 . الصحي 

 : البحث ةيمأه
 : ىف م بحث أ مية تتلخص

  -مأل مية م تطبيقية: -

 كػػػد"  ىحركػػ – الحػػس"  لػػإلداراؾ النوعيػػة التمرينػػػات بنسػػتخداـ ىتعميمػػ  برنػػامة تصػػميـ  
 الحركيػة واألنشػطة بػالبرامة تيػتـ ىالتػ التعمميػة الموسسػات ىف الجمة دفع مسابةة تعمـ ىف يساعد

 لممكفوفيف. الرياضية واألنشطة

 -مأل مية م علمية : -

 مػػػػف واألفػػػػاده الدراسػػػػات مػػػػف مزيػػػػد إلجػػػػراء مرجعيػػػػا إطػػػػارا الدراسػػػػة ىػػػػذه تػػػػوفر أف يامػػػػؿ        
 اهحتياجػػػػات ىذو  لرياضػػػػية ىالمسػػػػتةبم التطػػػػوير تػػػػدعـ مةترحػػػػات ووضػػػػع  النتػػػػامة إسػػػػتخال 
 . المكفوفيف لفمة الخاصة
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 البحثهدف 
"  لػػإلدراؾ النوعيػػة التمرينػػات بنسػػتخداـ ىالتعػػرؼ عمػػي تػػابير برنػػامة تعميمػػ ىييػػدؼ البحػػث إلػػ 

  -: ويتحةؽ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى المكفوفيف لفمة"   ىحرك – الحس

 لعينة البحث .  ىحرك –نتامة إختبارات اإلدراؾ الحس  ىعم ىتابير البرنامة  التعميم -

 األداء لميارة دفع الجمة لعينة البحث  ىومستو  ىالركم ىعمى المستو  ىتعميمتابير البرنامة  ال -

 
   البحثفروض 

إختبػارات اإلدراؾ الحػس  ىفػ ىوالبعػد ىتوجد فروؽ ذات دهلة إحصامية بيف الةياسػيف الةبمػ -
 لمعينة كيد البحث . ىحرك –

 ىومسػتو  ىالركم ىالمستو  ىف ىوالبعد ىتوجد فروؽ ذات دهلة إحصامية بيف الةياسيف الةمب -
 لدفع الجمة لمعينة كيد البحث .  ىاألداء الميار 

 ىحركػػػ –إختبػػػارات اإلدراؾ الحػػػس  ىفػػػ ىوالبعػػػد ىتوجػػػد نسػػػب تحسػػػف بػػػيف الةياسػػػيف الةبمػػػ -
 لمعينة كيد البحث.  

األداء  ىومسػتو  ىالركمػ ىنتػامة المسػتو  ىفػ ىوالبعػد ىتوجد نسب تحسف بيف الةياسيف الةبمػ -
 معينة كيد البحث.لدفع الجمة ل ىلمميار 

 

 إجراءات البحث  :                         -
                               مهوج البحث : -

اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنية التجريبػػػػى باسػػػػتخداـ التصػػػػميـ التجريبػػػػى لممجموعػػػػة الواحػػػػدة ذات 
 الةياس الةبمى و البعدى لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة . 

 عيهة البحث :  -

احػػػػث باختيػػػػار عينػػػػة بالطريةػػػػة العمديػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة لمدرسػػػػة النػػػػور كػػػػاـ  الب 
لممكفػػوفيف ببنيػػا محافظػػة الةميوبيػػة حيػػث أنيػػا المدرسػػة الوحيػػدة عمػػى مسػػتوى المركػػز وألنيػػا تتبػػع 

( 6)النظاـ الداخمى مما يتي  لمباحث سيولة التعامؿ مع عينة البحث فى أى وكت والبمغ عددىـ 
شػتممت الدراسػة مػف المكفػوفيف جزميػًا ، المرحمػة اإلعداديػة تالميػذ ب أفػػراد  (5سػتطالعية عمػى)اإلواة

 .(   20 اصة ببنيا غير عينة البحث مرفؽ )جمعية اإلرادة لرعاية الفمات الخمف 
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 وسائل وأدوات مجع البيانات                                                                 -
 ىعم مسح م ميج  
 ل يمسات وم بحوث م علمية وذ ك يه ف :  ىم مسح م ميجع قام م باحث بإجيمء  

 .تحديد الشكؿ العاـ ليذه البحث وكيفية تطبيةو  -1
 .خصام  وسمات المكفوفيف  ىالتعرؼ عم -2
 .سنة  15:  12خصام  النمو ليذه المرحمة السنية مف  ىالتعرؼ عم -3
 .تصميـ إستمارة تسجيؿ البيانات  -4
 . أسس وكواعد تصميـ البرنامة التعميمية  ىالتعرؼ عم -5
 . تحديد مكونات أجزاء الوحدة التعميمية   -6
 .(  2تحديد أىـ الصفات البدنية لميارة دفع الجمة مرفؽ ركـ )  -7
 ( . 8حركية المرتبطة بفمة المكفوفيف مرفؽ ركـ )   –تحديد أىـ الةدرات الحس   -8

 :  م خبيمء ىيأ مستطالع مستماية -

 م خبيمء  تح ي  : ىستطالع يأمستماية مع م  قام م باحث بإ

األسبوع ، وزمف الوحدة التعميمية ،  ى، وعدد الوحدات ف ىالفترة الكمية لمبرنامة التعميم -
 (  14لمكونات الوحدة . مرفؽ )  ىوالتوزيع الزمن

 الخبراء حوؿ تحديد أنسب اهختبارات البدنية لمعينة كيد البحث مرفؽ ىستطالع رأاستمارة ا  -
 لمتاكد مف تجانس العينة مف الناحية البدنية ( إختبار 9)  ىعم ى( وتحتو  3) 

لمعينة  ىحرك  -الخبراء حوؿ تحديد أنسب اهختبارات اإلدراؾ الحس ىستطالع رأاستمارة ا  -
حركية (  –( إختبار ) لةياس اإلدراكات الحس  23) ىعم ى( وتحتو  9كيد البحث مرفؽ ) 

العممية والدراسات المشابيو وجد الباحث أف الكفيؼ ليس مف فةد وباإلعتماد عمى المراجع 
الةدرة الكمية عمى اإلبصار فةط ولكف أيضا الكفيؼ ىو مف كاف لديو بةايا بصرية ولكنيا ه 
تتي  لو الةدرة عمى الةراءة والكتابة العادية لذلؾ كاـ الباحث باإلتفاؽ مع السادة المشرفيف 

ا عف عينة البحث لمتاكد مف صالحية اإلختبار أبناء التطبيؽ حيث أف بحجب الرؤية تمام
 حجب الرؤية مف شروط تطبيؽ اإلختبارات.

لميػػػارة دفػػػع الجمػػػة  المناسػػػبة لمتالميػػػذ المكفػػػوفيف  ىاألداء الميػػػار  ىسػػػتمارة تةػػػيـ مسػػػتو اتصػػػميـ   -
جػاؿ حيػث كػاـ ىذا الم ىالخبراء ف ىسنة وكد أعدىا الباحث لمعر  عم 15: 12جزميًا مف سف 

الصػػورة النياميػػة ليػػذه اإلسػػتمارة  ىتوصػػؿ الباحػػث إلػػ ىالخبػػراء بتعػػديؿ بعػػد بنػػود اإلسػػتمارة حتػػ
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 ىلمطػػػػالب فػػػػ ىاألداء الميػػػػار  ىحيػػػػث تػػػػـ التحةػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ اإلسػػػػتمارة وكػػػػد تػػػػـ تةػػػػيـ مسػػػػتو 
مرفػػؽ  ( المحكمػػيف  3)   ( عػػف طريػػؽ الخبػػراء حيػػث اسػػتعاف الباحػػثىو البعػػد  ىالةيػػاس)الةبم

وتػػػـ  ىوالجػػػانب ى( مػػػف المةطعػػػيف األمػػػامىوالبعػػػد ىالةبمػػػ( بػػػـ كػػػاـ بتصػػػوير الةيػػػاس ) 21 )ركػػػـ 
 ىلمعينة مػف خػالؿ إسػتخداـ اسػتمارة تةيػيـ مسػتو  ىالميار  ىالمحكميف التةيـ المستو  ىعرضة عم
 األداء .

 -الخبراء لتحديػد أىػـ التمرينػات النوعيػة لػإلدراؾ الحػس    ىستطالع رأاستمارة اتـ تصميـ   -
 15:  12والمرتطبػػة بميػػارة دفػػع الجمػػة المناسػػبة لمتالميػػذ المكفػػوفيف جزميػػا مػػف سػػف  ىركػػح

مجػاؿ المكفػوفيف  ىالمراجػع المتخصصػة والدراسػات السػابةة فػ ىسنة حيث أنو بعد الرجوع إل
حػدود عمػـ الباحػث تػـ تجميػع عػدد  ىشبكات المعمومات وف ىوبعد البحث ف( 18)مرفؽ ركـ 

المةترح  ىالخبراء لتحديد أىميتيا ومناسبتيا وكد تـ تعديؿ المحتو  ىعممف التمرينات لعرضيا 
سػػتبعاد بعػػ  العبػػارات التػػ أنخفضػػت  ىعػػف طريػػؽ إجػػراء التعػػديالت فػػي بعػػ  العبػػارات واة

 ى% طبةػػػػا لمػػػػا أشػػػػارت إليػػػػة أراء الخبػػػػراء حيػػػػث تػػػػـ الموافةػػػػة عمػػػػ 50نسػػػػبتيا الممويػػػػة عػػػػف 
) مرحمػة اإلسػتعداد  ىأداء ميػارة دفػع الجمػة وىػالتمرينات وترتيبيا في مراحميا حسػب مراحػؿ 

 ىالبرنػامة يحتػو  ىمرحمة التغطيػة ( وبػذلؾ أصػب  محتػو  – ىمرحمة الرم –مرحمة الزحؼ  –
 ( 19الصورة النيامية مرفؽ ركـ )  ىمجموعة مف التمرينات النوعية ف ىعم

 م بحث :  ىمأل ومت ومألجهزة م مستخ مة ف -
             م بحث    ىمأل ومت م مستخ مة ف -
 إستخداـ مجسمات تـ تصميميا يدويًا باألخشاب . -
 الورؽ . ىالزجاج لةد تـ إستخدامو لتجسيـ الميارة عم ىكمـ الرسـ عم -
 ورؽ خاصة بكتابة بريؿ أ   -
 بنستخداـ خرطيـ المياه . ىلةد تـ عمؿ دامرة رم -                متر كياس .      -
 اعة إيةاؼ .س  -          أخشاب بطوؿ مختمفة  -
 . سـ x 70سـ  70لوحة   -            سـ .     90لوحة    -
 سـ .x 30 سـ5.5ممر  -              كرة طبية   .      -
 كرة جرس . -كجـ                 4جمة وزف  -
   مألجهزة م مستخ مة  في م بحث  -
 . ىميزاف طب  -                   hp فيديوكاميرا    -
 بريؿ لمكتابة . اكينةم  -          ر .        جياز الديناميت  -
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        الدراسة اإلستطالعية األوىل  -
                                                     وفيها قام م باحث ب يمسة تفصيلية  مجتمع م بحث وذ ك به ف -
 تحديد ميعاد تطبيؽ التجربة   -
ة وأدوات رياضية يمكف لمباحث اإلستفادة منيا دراسة صالحية اإلمكانيات المتاحة مف أجيز   -

 خالؿ التجربة 
 التاكد مف صالحية ىذه األماكف لتطبيؽ التجربة وىؿ متوافر ممعب أو أماكف تدريب  .  -

 أماكف أجراء اهختبارات وطرؽ تجييزىا . ىالتعرؼ عم            
 :  ىما يل ىعل ىوق  أسفيت نتيجة م تجيبة مإلستطالعية مألو  -
 ديد الطريةة المناسبة لمتعامؿ مع الفمة عف طريؽ السمع والممس .تح -
 الممعب مع مراعات عوامؿ األمف والسالمة . ىالتدريس ف  -
لضماف  6الساعة  ىإل 4الفترة المسامية مف الساعة  ىتنفيذ الدروس الخاصة لمبرنامة ف  -

 تواجد أفراد العينة .
ستبداليا بادوات - ختيار األدوات طبةا لةدرات التالميذ  ىأخر  اإلستغناء عف بع  األدوات واة واة

 وكدراتيـ الفردية .
       الدراسة اإلستطالعية الثانية -

 3/  3  ىـ  إل 2014/  2/  23الفترة مف   ىكاـ الباحث بنجراء الدراسة اإلستطالعية ف 
تػػػـ تحديػػػدىا ، وكػػػد أجريػػػت  ىـ  وذلػػػؾ لمتاكػػػد مػػػف صػػػالحية ومناسػػػبة األختبػػػارات التػػػ 2014/ 

 15 -12)مػف  ( أفػراد ومػف نفػس المرحمػة السػنية  5عينة كواميػا  )  ىالدراسة اإلستطالعية عم
( خػػػارج عينػػػة البحػػػث  20 الفمػػػات الخاصػػػة ببنيػػػا مرفػػػؽ ) سػػػنة ( ، مػػػف جمعيػػػة اإلرادة لرعايػػػة 

م متغيديمت م جسدمية )  ىاإلستطالعية والمتمبمة فػ لمعينة كاـ الباحث بنجراء التجانس األصمية ، 
ولةػد   ( ى، م يسدي  ىطول وم وزن ( ، م عمي، م دذكاء ،  يجدة مإلعاقدة م بصديية ) م عدين م يمندم 

ممػؼ الخػػا  بكػؿ فػرد داخػػؿ مػف الو الػذكاء ودرجػة اإلعاكػػة البصػرية بيانػات السػػف  ىإسػتدؿ عمػ
 ىالركمػػػ ىواألختبػػػارات البدنيػػة و المسػػػتو  ىحركػػ –، وكػػػذلؾ لألختبػػارات اإلدراؾ الحػػػس الجمعيػػة 
 . دفع الجمةلميارة 

 وذ ك من أجل تحقيق أ  مف م تا ية :   

 كيفية إجراء الةياسات وتسجيؿ البيانات . ىتدريب  المساعديف عم  -
 إستجابة التالميذ ليا . ىلمعرفة مد ىوحدات البرنامة التعميم ىتطبيؽ إحد -
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 إدراؾ التالميذ لمميارة . ىالتعرؼ مد  -
 البحث . ىبارات المستخدمة فالتاكد مف تحةيؽ المعامالت العممية لإلخت  -

 :  ىمآلت ىوق  أسفيت نتيجة م  يمسة مإلستطالعية م ثانية عل  

أفراد العينة وجد الباحث أف أفراد العينة ه يعرفوف شئ عف ميارة دفع  ىبعد التعرؼ عم  -
 الجمة 

 كاـ الباحث بحساب المعامالت العممية المختارة مف صدؽ وببات -
 الدراسة األساسية   -
 س م قبلي : م قيا -

سػػتكماؿ كافػػة اإلجػػراءات  بعػػد التاكػػد مػػف تػػوافر كافػػة الشػػروط العمميػػة والفنيػػة واإلداريػػة واة
 ىالركمػػ ىحركيػػة والمسػػتو  –لإلختبػػارات الحػػس  ىلبػػدء تنفيػػذ البحػػث بتطبيػػؽ الةيػػاس الةبمػػ

الفتػرة  ىفػ عينػة البحػث ىعمػلمميػارة دفػع الجمػة  ىاألداء الفن ىومستو دفع الجمة  لميارة
  ـ . 2014/    3/   10   ىـ  حت 2014/   3/   8مف  

 تطبيل جتربة البحث األساسية : -
 ىعينػػة البحػػث األساسػػية وذلػػؾ فػػ ىالمةتػػرح عمػػ ىكػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ البرنػػامة التعميمػػ 

 ىـ (  وتػػػػـ تطبيػػػػؽ البرنػػػػامة التعميمػػػػ 2014/  4/   19   ىإلػػػػ 2014 / 3 / 11الفتػػػػرة مػػػػف )
( 18ؽ ( بواكػػػع ) 45وزمػػػف الوحػػػدة)  ع بواكػػػع بػػػالث وحػػػدات أسػػػبوعياً ( أسػػػابي 6المةتػػػرح لفتػػػرة ) 

 وحدة .

 :  ىالكياس البعد -

الفتػػػػرة المتخصصػػػػة لتنفيػػػػذ البرنػػػػامة كػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ الةيػػػػاس البعػػػػدي  انتيػػػػاءبعػػػػد 
لمميػػارة  ىاألداء الفنػػ ىو مسػػتو دفػػع الجمػػة  لميػػارة ىالركمػػ ىحركيػػة والمسػػتو  –لإلختبػػارات الحػػس 

  ـ  . 2014/ 4 /23 ىـ .حت 2014/  4/   20 يـو  ىعينة البحث ف ىعمدفع الجمة 

      املعاجلة اإلحصائية :       -

 تـ تجميع الةياسات وجدولتيا  تـ إيجاد :  ىبعد اإلنتياء مف الةياس البعد

 ) س/ (.  ىالمتوسط الحساب -
 .  الوسيط -
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 . ) ع (  ىاإلنحراؼ المعيار  -
 . معامؿ اإللتواء  ) ؿ ( -
 .  Wilcoxonلولكوكسوفأختبار  -
 . ) ر(رسوف يمعامؿ اإلرتباط ب -
 . ) % (النسب المموية   -

 
 والتوصيات  اجاتتاالسته

 :  االستهتاجات  -

ح و  مجتمع م بحث وأستنا ًم  لمعا جات  ىضوء م  مف م بحث وفيوضه وف ىف
 م تا ية : مإلستنتاجات  ىمإلحصائية وما أشايت إ يه نتائج أمكن م توصل إ 

تنمية التوازف وكذلؾ  ىإل ىكد أد ىحرك –امة التمرينات النوعية لإلدراؾ الحس أف برن -
 تنمية اإلحساس باإلتجاه والمسافة والةوة و الزمف 

إختبارات اإلدراؾ الحس  ىف ىوالبعد ىبيف الةياسيف الةبم معنوية وجود فروؽ ذات دهلة  -
 لمعينة كيد البحث . ىحرك –

لمعينة  ىحرك –إختبارات اإلدراؾ الحس  ىف ىوالبعد ىالةياسيف الةبموجود تحسف بيف  -
 كيد البحث .

 ىالركم ىالمستو  ىف ىوالبعد ىوجود فروؽ ذات دهلة معنوية  بيف الةياسيف الةبم -
 لدفع الجمة لمعينة كيد البحث .  ىاألداء الميار  ىومستو 

لفمة  الجمة داء الفنى لميارة دفعمستوى األو  المستوى الركمى لميارة دفع الجمةتحسف  -
 المكفوفيف جزميًا . 

 
 التوصيات   -

 ىضوء ما توصل إ يه م باحث من إستنتاجات يوص ىمن خالل نتائج م بحث وف
 :  ىم باحث بما يل

ضرورة البحث فى إجراء دراسات ممابمة لمختمؼ رياضات المعوكيف مع مراعاة درجة  -
 . عاكةاإل
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 اإلىتماـ بالمجسمات اإلدراكية مع ىذه الفمة . -

 اإلعاكة البصرية . ىإلىتماـ بوسامؿ األمف والسالمة أبناء عممية التعميمية لذو ا -

لمتالميذ المعاكيف بصرياا وبياف أىمية  ىمجاؿ ألعاب الةو  ىعةد ندوات متخصصة ف -
  ىسرعة تعميـ بع  ميارات ألعاب الةو  ىاألدوات المساعدة عم

يجاد  ىتعرؼ عمناث مف المعاكيف بصرياا لمإجراء دراسة مشابيو عمي األ - مشاكميـ واة
 أنسب الطرؽ لتةديـ الخدمات المناسبة ليـ 

 .اإلحتياجات الخاصة ) المكفوفيف (  ىلذو  ةضياتعديؿ منياج التربية الري -

 ىذه الفمة  عتاىيؿ الخرجيف بمبؿ ىذه البرامة حتي يتمكنوا مف التعامؿ م -

 مع المكفوفيف  ىحرك –لحس ضرورة أىتماـ المعمميف بنوعية التمرينات النوعية لإلدراؾ ا -

 .مدارس المكفوفيف ) النور واألمؿ (  ىمستو  ىتعميـ نتامة ىذه الدراسة عم -
 

 

 


