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 االىتمامشيدت السنوات األخيرة تقدما واضحًا وممحوظًا في توجيات الدول المتقدمة نحو 
 االىتماموتمثل ىذا  األساسية وأىمية تعزيز قواىم، احتياجاتيمإلى  استناداالخاصة  االحتياجات بذوي 

بصورة واضحة في التطور السريع في شتى المجاالت والوصول بيم إلى أقصي درجة ممكنة من 
 داخل مجتمعاتيم بصورة طبيعية.  االنمو تسمح بو قدراتيم وتأىميم ألن يعيشو 

غيرىم من أفراد المجتمع الخاصة ك االحتياجاتأن ذوى  (ٖٔم()ٕٗٔٓويذكر" حسام السيد")
عمى  واقتصادية اجتماعيةعالة  اعتبارىمفتغيرت النظرة القديمة ليم من  ليم الحق في الحياة والنمو،

مجتمعاتيم إلى أنيم جزء من الثروة البشرية التي يجب الحفاظ عمييا، ومساعدتيم عمي تنمية 
 (ٖٔ:ٕفئة في مدارس التعميم العام.)منيا إلى أقصى حد ممكن مع دمج ىؤالء ال واالستفادةقدراتيم 

وتعتمد الفكرة األساسية لمدمج عمي تعميم التالميذ  ذوي اإلعاقات داخل صفوف التعميم العام، مع 
زمالئيم من نفس الفئة العمرية تقريبا أو في بيئات تعميمية اقرب لمعادية. حيث يتم تعديل المناىج 

كة بشكل مستقل قدر اإلمكان، وكثيرا ما يستخدم مصطمح واألنشطة بحيث تسمح لذوي اإلعاقات بالمشار 
(Inclusion( إلى جانب مصطمح آخر ىو )Mainstreaming وىو تقديم خدمات تربوية لألطفال )

ذوي اإلعاقات في صفوف التعميم العام إلى جانب الطمبة العاديين، عمى أن تكون ىذه الممارسة تطبيقا 
 (ٖٛ:ٕٕٕلتعميم الطمبة ذوي اإلعاقات )لممبادئ الفمسفية لمتطبيع والدمج 

فالدمج األكاديمي ىو تعميم التالميذ متحدى اإلعاقة في بيئـة قريبـة مـن البيئـة التربويـة العاديـة، والتـي 
تتيح ليم التفاعل مع أقرانيم العاديين داخل الفصل الواحـد والمشـاركة معيـم  فـي األنشـطة التربويـة والترفيييـة 

اجية االحتياجات التربوية الخاصة لمتمميذ المعـاق ضـمن اإلطـار التربـوي لممدرسـة ووفقـا والرياضية والفنية لمو 
 (  ٔ:ٔ).ألساليب ومناىج ووسائل دراسية تعميمية يشرف عمي تقديميا كادر تعميمي مؤىل ومدرب

( بـأن دمـج التالميـذ ذوى االعاقـة فـي المـدارس ٜ٘()مٕٕٔٓوفي ىذا الصدد يشـير " نبيـل سـميمان ")
ــة ايجابيــة عمــي  ــق انعكاســات نفســية واجتماعي شــراكيم مــع أقــرانيم األســوياء يســيمان فــي تحقي ــة، وار العادي
التالميــذ ، ومــن شــانيما أن يعــززا جوانــب النمــو العقمــي والنفســي واالنفعــالي والمغــوي والحركــي لــدييم، حيــث 

ج التربويـة والحركيـة المناسـبة ليـم فـي الصـفوف الخاصـة، مـع االسـتعانة مـا أمكـن يتمقى ىؤالء التالميذ البرام
 (ٜ: ٜ٘بالوسائل المتوافرة، وتييئة البيئة الصفية في المدارس العادية.) 
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بــــــــاىى أحمــــــــد "(، ٕٙم()ٕٔٓٓ)"شــــــــعبان حممــــــــي"حيــــــــث أشــــــــارت دراســــــــة كــــــــال مــــــــن 
ــــود ( إلــــى أن ٓ٘م()ٕٗٔٓ)"حــــيدمحم فت"(.ٖٕم() ٕٔٔٓ)"ســــامية عبــــدالرحيم" (،ٜم()ٕٓٔٓ)"محم

ــذ ذوي االحتياجــات  الخاصــة ال تختمــت احتياجــاتيم عــن التالميــذ العــاديين إذ ان االنشــطة التالمي
المدرســية تتــيح ليــم المشــاركة فــي العمــل الجمــاعي عــن طريــق درس التربيــة الرياضــية ويعتبــر 

ــي تســعي إل ــات الت ــق النمــو الشــامل مــن أىــم الغاي ــي تحقي ــأىيميم ومســاعدتيم عم ــو الوحــدات ت ي
التعميمية فيجب عمي المختصين عند وضع المناىج والبرامج والوحـدات التعميميـة المـراد تدريسـيا 

 .تعديل كافة الخدمات التي تقدم ليؤالء التالميذ وذلك في ضوء إمكاناتيم وقدراتيم
أن الرياضـة المدرســية وسـيمة تربويــة عمـي ( ٖم()ٕ٘ٔٓ)"إنعـام ســممان" إشــارات اليـووىـذا مـا 
عـن طريـق المعـب  والبـدنيتعمـل عمـى توجيـو سـموكيم مـن خـالل النشـاي الحركـي  فييميمة لمتالميذ 

،ويمعـــب النشـــاي الحركـــي بحصـــة التربيـــة الرياضـــية دورا فعـــاال فـــي تعزيـــز القـــيم التربويـــة والمجـــاالت 
ة التـي تمـارس بحيـث تتنـوع تمـك األنشـطة الصحية لدي التالميذ من خالل األنشطة الصـفية والالصـفي

من رياضية وثقافية وفنية واجتماعية لكي تشمل القدرات البدنية والمعرفية بمسـتوياتيا المختمفـة لـدي 
 (.ٖ:ٙالتالميذ.)

التالميذ ذوى االحتياجـات الخاصـة بشـكل  الرياضة من أىم األنشطة المدرسية التي تفيد وتعتبر
لمبكر لمتعرف عمـى قـدراتيم والعمـل عمـى تنميتيـا وتطويرىـا وذلـك مـن عام حيث تسيم في االكتشاف ا

وحــدات  خــالل التوجيــات التــي يتمقاىــا ىــؤالء التالميــذ مــن المتخصصــين والمــؤىمين عــن طريــق إعــداد
تمكــن التمميــذ المعــاق مــن القيــام بميــارات والتــي   المعدلــة" جالبــرام“خاصــة تعميميــة وبــرامج رياضــية 

 (.ٓٙ:ٕٓٔتنمى قدراتو الحركية.) والتيالحياة اليومية 
ـــذكر "عـــدنان دمحم") ـــة ىـــئٖم()ٕٓٔٓوي ـــة الرياضـــية المعدل ــــأن التربي ـــة  ( ب ـــرامج االرتقائي الب

يــتم تعــديميا بحيــث تالئــم  التــيتشــتمل عمــى األنشــطة الرياضــية واأللعــاب ،  والتــيوالوقائيــة المتعــددة 
ن ذلــك يــتم تبعــا الىتمامــات األشــخاص  يــر حـاالت اإلعاقــة وفقــًا لنوعيــا وشــدتيا ، ويمكننــا القــول بـأ

تمـك البـرامج بنجـاح وأمـان لتحقيـق أ ـراض التربيـة  فـيالقادرين وفى حدود قدراتيم ليمكنيم المشـاركة 
 (.ٕٙ٘: ٖٔ.)الرياضية
ــا بشــكل خــاص وت عــد التربيــة الرياضــية المعدلــة لألفــراد المعــاقين بصــفة عامــة والمعــاقين ذىنًي

تتميــز بــو األنشـطة الموجــودة بيــا وتنوعيـا لتقابــل احتياجــات ىـذه الفئــة مــن  متنفًسـا حقيقًيــا نظــًرا لمـا
ثبات الذات واكتساب معمومات عـن األلعـاب الرياضـية التـي يـتم ممارسـتيا، فضـاًل  الحركة والمشاركة وار
عن المعمومات الخاصة بالنواحي الفنية وقوانين األلعاب واكتساب العادات الصحية السـميمة والعالقـات 

مـع  فيشاركون في الفرق الرياضية بالمدرسة ويتعممون كيفية العمـل الجمـاعي،  تماعية اإليجابيةاالج
 (ٖٛ:ٜٛبالثقة.) كفريق واحد لتحقيق ىدف مشترك فينمي لدييم الشعور اقرانيم االسوياء 
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( عمــى أنــو ٜٔم()ٕٙٓٓ(، "حســن النواصــرة" )ٔٔم()ٜٜٙٔويتفــق كــال مــن "جمــال الخطيــب")
ينبغــي تــوفير ظــروف خاصــة لــذوى االحتياجــات الخاصــة دون عــزليم ودمجيــم مــع أقــرانيم األســوياء 

بـرامج ال ًا لتمـكوفقـاعاقتيم ويتعاشوا  معيـا  احتي يتقبمو لتمكينيم من تنمية شخصيتيم تنمية متكاممة 
 لعـاب الرياضـية المختمفـةتتيح ليم  فرص المشاركة فـي الرياضـات واأل  المعدلة والتيالتربية الرياضية 

ـــــــــة ـــــــــة( -)فردي ـــــــــق  جماعي ـــــــــود ومتواف ـــــــــا ىـــــــــو موج ـــــــــة الرياضـــــــــية بم ـــــــــاج التربي ـــــــــي مني ف
 (ٜٔ:ٖٔ()ٔٔ:ٕٗ.)المدرسية 

والتربيــة الرياضــية المدرســية كمــادة دراســية  تعــد جــزًء متكامــل ومكمــل لمعمميــة التعميميــة والتــي 
تزود التالميـذ بالمفـاىيم والمعـارف عـن نـوع النشـاي الرياضـي الممـارس بيـدف تربيـة الفـرد فـي جميـع 

ألعـاب القـوي، كـرة "أللعاب الجماعيـة والفرديـة المراحل التعميمية تربية متزنة ومتكاممة وذلك من خالل 
تمرينات فنيـة إيقاعيـة لمبنـات، ويعتمـد تعمـم ىـذه  كرة القدم ، السمة، الكرة الطائرة ،الجمباز، كرة اليد ،

 االساسية.ميارتيا االلعاب عمي تعمم 
أول الميـــارات  ىـــيإن الميـــارات األساســـية  (ٙم()ٜٜٗٔ"أحمـــد أمـــين، وألـــت ىـــالل" ) ويـــرى 

ومعرفـة خطواتيـا  المياراتي رياضة حيث يجب عمى التمميذ إتقان تمك الواجب تعمميا لمبدء في تعمم أ
 (.ٙ:ٕٗمياراتيا المختمفة.) فيلمتمميذ التقدم  يتسنىالفنية والتعميمية حتى 

)المرحمة اإلعدادية بطيطا(  األساسيمن خالل عمل الباحث بمدرسة إبراىيم السنكة لمتعميم و 
األسوياء في حصة   ير بيا فصول دمج لمطالب المعاقين الحع الباحث عدم مشاركة التالميذ والتي

التربية الرياضية وقد يرجع ذلك لعدم وجود أنشطة رياضية تتناسب مع قدراتيم األمر الذي قد يرجع إلى 
إلى عزوف  ديمما أثبات أنشطة المنيج، وعدم وجود محتوى وبرامج رياضية تتالءم مع ىؤالء التالميذ، 

 مشاركة ىؤالء التالميذ في حصة التربية الرياضية.
محـروس " (،ٓٗ) م(ٕ٘ٓٓ) "ماجـدة عقـل" (،ٗم()ٕٕٓٓ)"إييـاب سـعد"أكدتو دراسة كال من  وىذا ما

ـــــــــود ـــــــــت"، "محم ـــــــــي بخي ـــــــــدالفتاح" (،ٔٗم() ٕ٘ٓٓ)"حرب ـــــــــاء عب ـــــــــوبكر" (،ٔٙم()ٕ٘ٓٓ) "ىن " دمحم أب
ــي ٘م()ٕٛٓٓ) ــاك قصــور ف ــي أنــو ىن ــي تــدرس ليــؤالء التالميــذ ذوى  واالنشــطة البــرامج والوحــدات(.عم الت

 .االحتياجات الخاصة المدمجين في مدارس التعميم العام
" ALper,Ryndak (1992 )(ٙ٘،) "Haring، (ٖٗم()ٜٜٓٔأكد كال من دمحم حسن ،)كما 

ان ممارسو ذوي االحتياجات الخاصة لألنشطة  (ٖٕ() ٕٔٔٓسامية عبدالرحيم) ، (ٙٙ)( 1996)
الناجمة   اإلعراض من تقمل وبالتالي  البدنية لياقتيم مستوى  رفع في بفعالية تساىمالبدنية 

االحتياجات الخاصة تساعد عمى تعمم الميارات  ،فالتربية البدنية وأنشطتيا لذوي   الحركة نقص عن
كما تساىم  ، لتفاعميم االجتماعي مع البيئات المختمفة لمتعامل مع اآلخرين وتوفير الفرص المناسبة

 . الفئات التربية البدنية في تطوير الكثير من الجوانب النفسية ليذه
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( الوارد من إدارة التربية ٙ ٕم()ٜٜٛٔلسنة  ٖٚومع إقرار وزارة التربية والتعميم بقانون رقم )
موحدة لتوزيع مناىج المواد الثقافية والتربية  الخاصة بإتباع خطة االحتياجاتالخاصة بشأن مناىج ذوى 

ثالثة عند  الرياضية، فالمحتوى الذي يدرس لمتمميذ السوي عمي صت دراسي واحد يوزع عمي صفين أو
الخاصة وقد أ فل أن لمتربية الرياضية طبيعة خاصة من حيث القدرات  االحتياجاتتدريسو لذوى 

ة الفطرية لميل التالميذ نحو المشاركة في األنشطة الرياضية والخصائص السنية والحركية، وكذلك الطبيع
 تختمت عنيا في المواد الثقافية وطريقة تحصيميا.

وبالنظر إلى المقرر الخاص بالتربية الرياضية والمعد من قبل وزارة التربية والتعميم ر م 
اصة، والذين تم دمجيم التطورات التي مرت بالمجتمع إال أنو يفتقر االىتمام بذوي االحتياجات الخ

والذى نص عمى دمج التالميذ  (،ٖٙم( )ٕٚٔٓ/ٛ/٘( الصادر بتاريخ )ٕٕ٘رقم ) الوزاري بالقرار 
ذوى االحتياجات الخاصة مع زمالئيم بالمدارس العادية بيدف تحقيق المساواة والعدالة فيما بين 

 بالمدرسة األقرب لو. االلتحاقالتالميذ، وأن مدارس التربية والتعميم جميعيا دامجة ويحق لمتمميذ 
 ودود  ويري الباحث أنو وبالر م عن ذلك نجد ان ىناك ثبات في محتوى الوحدات والمقرر دون 

 لتشجيعيم عمي تناسب مع قدرات التالميذ  ير األسوياء في العممية التعميمية وأيضاتلكى  تتعديال
 تعداداتيم لتحقيق ذاتيم. تتناسب مع قدراتيم واس والتيباألنشطة الرياضية  المشاركة

 وتتحدد مشكمة البحث الحالي في:
 عن المشاركة في حصة التربية الرياضية. المدمجين عزوف بعض التالميذ .ٔ
 الدراسية. مقرراتياالخاصة داخل  االحتياجاتبذوي  لالىتمامافتقار مناىج التربية الرياضية  .ٕ

تنمية بعض الميارات  تسيم فيوىذا ما أدى الباحث إلى محاولة بناء وحدة مقترحة في التربية الرياضية 
 "المعاقين ذىنيا". لدي تالميذ دمج المرحمة اإلعداديةفي وحده كرة السمة األساسية المنيجية 

 

الرياضــية بمــا يتناســب مــع طــالب دمــج قــد يســيم البحــث الحــالي فــي تطــوير منــاىج التربيــة  .ٔ
 المرحمة اإلعدادية.

التربية الرياضية فـي اسـتخدام الوحـدة المقترحـة بمـا يتوافـق مـع  معمميىذا البحث  قد يساعد .ٕ
 طالب الدمج واألسوياء معا بالمرحمة اإلعدادية.

لممشـاركة فـي الالزمـة قيـد الدراسـة قد يسيم ىذا البحث الحالي في تنمية الميارات األساسـية  .ٖ
 األنشطة الرياضية.

قد يسيم البحث الحالي فـي توسـيع نطـاق الخبـرات االجتماعيـة لمعينـة قيـد البحـث وتشـجيعيم  .ٗ
عمي تكوين عالقات اجتماعية مثمرة مع االخرين وذلك بتييئـة المواقـت االجتماعيـة المناسـبة 
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مـع األخـرين ومشـاركتيم  والتفاعل اإليجـابي لالندماج داخل حصة التربية الرياضية  والمتكررة
 .األنشطة المختمفة

ــي مجــال ذوى  .٘ ــاممين ف ــز الع ــائج ىــذا البحــث فــي تحفي ــع ان تســيم نت  االحتياجــاتمــن المتوق
 الخاصة عمي بناء وحدات تعميمية ليذه الفئة في مواد دراسية ومراحل سنية أخري.

 دمج.يقدم نموذج لكيفية تعديل محتوي المنيج بما يتناسب مع تالميذ مدارس ال .ٙ

يســجل صــورة واقعيــة إجرائيــة الســتخدام الوحــدة المقترحــة فــي تــدريس الميــارات األساســية  .ٚ
 الفردية( لمتالميذ عينة البحث. -)الجماعية لأللعاب المختمفة

 عمي:ومعرفو اثرىا  في كرة السمة ييدف البحث إلى تصميم وحدة تعميمية مقترحة    
 اإلعدادية المرحمة لدي تالميذ دمج المنيجيةتنمية بعض الميارات األساسية 

 

( بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة ٘ٓ.ٓيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي داللة ) .ٔ
البحث قبل دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا في اختبار األداء الميارى لبعض الميارات 

 لصالح التطبيق البعدي. في كرة السمة األساسية

 الوحدة التعميمية: -
( ىو عبارة عن مخطط مكتوب لتدريس محتوى محدود من خطة ٖٔم()ٕٗٔٓعرفو "حسام السيد) 

 (.٘ٗ:ٙٔطويمة المدى لمجموعة من التالميذ.)
 :  Integrationالدمج:  -

 ( ىو دمج التالميذ ذوى االحتياجـات الخاصـة فـي مـدارسٖٗ()مٜٕٓٓ" )عفت الطناوي عرفو "
عـدادىم لمعمـل كافة اإلمكانات المتاحـة  والفصول العادية مع أقرانيم العاديين مع تقديم التعميم العام  وار

 (.ٕٖ:ٖٓالمجتمع مع العاديين.) في
 :األساسيةالميارات  -

عبارة عن نوع معين من العمل واالداء يستمزم استخدام العضالت لتحريك الجسـم أو بعـض  ىي
ني الخاص وىى تعتمـد عمـى الحركـة وتتضـمن التفاعـل بـين عمميـات معرفيـة أجزائو لتحقيق األداء البد

 (ٛٔ:ٓٔاالداء.) فيوعمميات ادراكية وجدانية لتحقيق التكامل 

اقتضــت طبيعــة البحــث ومتطمباتــو اســتخدام المــنيج التجريبــي تصــميم القيــاس القبمــي والبعــدي 
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لمتعرف عمي تـأثير تطبيـق الوحـدة التعميميـة المقترحـة لرياضـة كـرة السـمة عمـى لمجموعو واحده وذلك 
ـــة الميــارات األساســية المنيجيــة فــي كــرة الســمة لــدى لتالميــذ دمــج المرحمــة االعداديــة، واعتمــد  تنمي

مجموعة واحده واْسُتْخِدَم أسـموب القيـاس القبمـي والبعـدي ألدوات البحـث ليـذه  التصميم التجريبي عمي
 المجموع.

شممت عينة البحـث الحـالي تالميـذ الـدمج الصـت األول االعـدادي بـإدارة طيطـا التعميميـة، وتـم 
مجتمـع البحـث البـالد عـددىم  إجمـاليتمميـذ( مـن  ٕٓاختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وعـددىم )

 .(ٕٔ( تمميذ، عدد افراد العينة االستطالعية )ٕٖ)

 .الوحدة التعميمية المقترحة والمصا ة وفقا لبرامج التربية الرياضية المعدلة 
 دليل المعمم لتدريس الميارات االساسية في كرة السمة لتالميذ دمج الصت األول اإلعدادي 

 : االختبارات الميارية لبعض الميارات األساسية في كرة السمة 
وىـي احـدي الوحـدات المقـررة  يمن دليـل المعمـم لمصـت األول اإلعـدادتم اختيار وحده كره السمة 

عمي تالميذ ىذا الصت وتم اعاده صيا ة الوحـدة وفقـا لبـرامج التربيـة الرياضـية المعدلـة وشـممت 
 المحـاورة – التمريـرة المرتـدة - التمريـرة الصـدرية - المسك واالستالمالميارات األساسية التالية )

 (التصويبة السممية - هالتصويب بيد واحد -

قام الباحث بـإجراء التجـانس بـين أفـراد العينـة لمتأكـد مـن أنيـا موزعـة توزيعـًا إعتـداليًا مـن 
 ( في ضوء المتغيرات اآلتية:ٖخالل حساب معامل االلتواء وىذا ما يوضحو جدول)

 الوزن( –الطول  –معدالت النمو )العمر الزمني 
 (ٔجدول )

 (ٕٓ)ن=          تجانس عينة البحث                                  

 م
 المعالجات اإلحصائية

 المتـغـيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

 
ٔ 

معدالت 
 النمو

 ٖٚٓ.ٚ ٛٛٛ.ٕ ٔٛٗ.ٖ ٙ.ٕٔ سنة العمر الزمني
 ٗٚٓ.ٓ ٓٛٓ.ٓ ٖٜٛ.ٛ ٜٓ٘.ٓ٘ٔ سم الطول
 ٕٔٔ.ٓ ٕ٘ٔ.ٓ ٘ٙٙ.ٜ ٓٓ٘.ٜٗ كجم الوزن 
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عينــة البحـث فـي متغيــرات السـن والطـول والــوزن  ٕٖ( إعتداليـة صٖيوضـح جـدول )
( مما يشير إلـى تجـانس عينـة البحـث ٖ +حيث تراوحت معامالت االلتواء والتفمطح ما بين )

 في المتغيرات المختارة. وأن الدرجات موزعة توزيعًا إعتدالياً 

 الميارى:  ءت األدااختبارا

إلعداد اختبارات األداء الميارى في الميـارات األساسـية المنيجيـة فـي كـرة السـمة لـدي 
 تالميذ دمج المرحمة اإلعدادية 

لمميارات األساسية المنيجية  الميارى قام الباحث بمسح وحصر االختبارات التي تقيس األداء 
بناًء عمي: القراءات النظرية في المراجع العممية  والتي تتناسب مع عينو الدراسة في كرة السمة "

 "حسن سيد معوض"و ،(ٗٔ)د.ت( ) "حسن سيد معوض" المتخصصة والدراسات السابقة مثل دراسة
(؛ و ٘ٗ()ٜٜ٘ٔإسماعيل) ودمحم عبد الرحيم ،(ٛٔ()ٜٚٛٔوحسن عبد الجواد ) ،(٘ٔ() ٜٓٛٔ)

ودمحم عبد الرحيم  ،(ٗ٘()ٜٜٛٔمصطفي دمحم زيدان) ،(ٕٖ()ٜٜٙٔعصام الدين عباس الدياسطي )
وبعد حصر  ،(ٔ٘()ٜٜٜٔدمحم محمود عبد الدايم و دمحم صبحي حسانين ) ،(٘ٗ) (ٜٜ٘ٔإسماعيل)

الباحث بإعداد اختبارات تمك االختبارات التي تم التوصل إلييا من خالل المسح المرجعي فقد قام 
ثم قام الباحث باستطالع رأي  ،لقياس األداء الميارى الميارات األساسية المنيجية في كرة السمة
 والتي تتناسب مع عينو الدراسة السادة المحكمين حول تمك االختبارات التي تقيس األداء الميارى 

المتخصصين من أعضاء ىيئو وذلك بعرضيا في صورة استطالع رأي عمي مجموعو من المحكمين 
التدريس بكميات التربية الرياضية والمتخصصين في كرة السمة وذلك بيدف الحكم عمي مدي 

 صالحيتيا ومناسبتيا .
لمميارات األساسية المنيجية في كرة السمة  الميارى تم تحديد األىمية النسبية الختبارات األداء     

 تم ٝ فأكثر وبذلك ٜٓارات التي حصمت عمى نسبة االختب باختياروفي ضوء ذلك قام الباحث 
إلى اختبارات األداء الميارى في الميارات األساسية المنيجية في كرة السمة لتالميذ المرحمة   التوصل
    السادة المحكمين اتفاقبعد 

وعمي ضوء المقترحات التي أبداىا المحكمون حول تمك االختبارات قام الباحث بإجراء 
لمناسبة وبذلك أمكن تحديد اختبارات األداء الميارى الميارات األساسية المنيجية في كرة التعديالت ا

    السمة طبقًا آلراء السادة المحكمين

قام الباحث بإجراء المعامالت العممية لالختبارات )صدق وثبات( وذلك لموقوف عمي صدق 
 االختبارات ومدي صالحيتياوثبات محتوي 
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 ثبات االختبار: -ٔ
قام الباحث بحساب معامل الثبات لالختبارات الميارية عن طريق استخدام طريقة تطبيق 

عادة تطبيقو  حتي يتم التحقق من ثبات االختبارات وذلك بتطبيقيا عمي   test – retestاالختبار وار
خارج عينة البحث لمتحقق من ثبات  ( تالميذ من نفس مجتمع البحث ومنٕٔعينة قواميا)

( أيام وتم حساب معامل االرتباي بين التطبيقين لحساب معامل ٙاالختبارات وتم إعادة االختبار بعد )
 ( يوضح ذلك:ٛالثبات لالختبارات والجدول رقم )

 (ٕجدول )
 معامل الثبات الختبار األداء الميارى الخاص لمميارات األساسية المنيجية

 (ٕٔ)ن=     في كرة السمة قيد البحث                                 
 معامل الثبات ارةـــــــالمي

 ٕٕٚ.ٓ اختبار المسك واالستالم
 ٖٚ٘.ٓ اختبار التمريرة الصدرية

 ٜٖٙ.ٓ المرتدةاختبار التمريرة 
 ٗٛ٘.ٓ اختبار التصويب بيد واحده

 ٜٔ٘.ٓ المحاورةاختبار 
 ٖٜٙ.ٓ مميو اختبار التصويب السُ 

السمة أن قيمة معامل الثبات لمميارات األساسية المنيجية لكرة  ( ما يمىٛيتضح من الجدول )
 ( وتشير ىذه القيمة إلى درجة مقبولة من الثبات.ٕٕٚ.ٓ( و)ٖٚ٘.ٓبين ) تراوحت

 صدق االختبار: -ٕ
 الحالي ما يمي:ىناك طرق متنوعة لحساب معامل صدق االختبار، وُاستخدم منيا في البحث 

  )الصدق اإلحصائي )الذاتيIntrinsic Validity   
لحسـاب صــدق االختبــار قــام الباحــث بحســاب صـدق التمــايز وذلــك عــن طريــق تطبيــق االختبــارات      

( تمميــذ مــن خــارج عينــة البحــث وليــم نفــس مواصــفات العينــة ٕٔالمياريــة عمــي مجمــوعتين قواميــا )
ت قيـــد البحـــث عمـــي التميـــز بـــين المســـتويات المختمفـــة لتالميـــذ األصـــمية لمتأكـــد مـــن صـــدق اإلختبـــارا

 المجموعتين المجموعة المميزة والمجموعة  ير المميزة .
والمجموعة المميزة: ىي عبارة عن مجموعة من التالميذ مـن نفـس مجتمـع البحـث ومـن خـارج العينـة 

مميـزين فـي أداء الميـارات  األساسية ولكنيم ممارسون لكرة السمة في فريـق المدرسـة أو األنديـة وىـم
 األساسية في كرة السمة وقام الباحث بحساب داللة الفروق بينيما والجدولين التاليين يوضحان ذلك. 



وحدة مقترحة في كرة السلة وأثـروا علي تهميــة بعض المىارات األساسية المهىجية لدي تالميذ 
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 (ٖجدول )
 (ٕٔ)ن =  الميارية الخاصة قيد البحث لالختباراتمعامل الصدق 

 المتغـيـرات
 وحدة
 القياس

المجموعة الغير 
 مميزة

 المجموعة المميزة
 قيمة
 المتوسط )ت(

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0ٕٛٔٚٗ 0ٗٗٗٓ 0ٜٕٚ٘ٓ 0٘ٓٗٔ 0ٕٓ٘ٓٔ ث(ٖٓالزمن) المسك واالستالم
 0ٕٖٗٗٔ 0ٖٙٙٓ ٓ٘ٛ.ٗ 0ٜٕٔٓ 0ٜٓٓٔ (٘العدد) التمريرة الصدرية
 0ٗٔٚٛٔ 0ٗٔٓٓ 0ٛٓٓٗ 0ٙٛٛٓ 0٘ٓٓٔ (٘العدد) التمريرة المرتدة

 0ٕٔٓٛٔ 0ٙٚٔٓ 0ٜٕٙ٘ٓ 0ٕٕٗ٘ 0ٖٜٓٓٔ ث(ٖٓالزمن ) المحاورة من الوقوف
 0ٕٓٛٔ٘ 0ٗٔٓٓ 0ٛٓٓٗ 0ٗٚٓٓ 0ٖٓٓٔ (٘العدد) التصويب بيد واحدة
 0ٕٜٕٙٚ 0ٔ٘ٓٔ 0ٛٓٓٗ 0ٖٙٙٓ 0ٗٔٓٓ (٘العدد) التصويبة السممية

ــد مســتوى ) ٜيتضــح مــن جــدول ) ــة إحصــائية عن ــروق دال ــين المجموعــة ٘ٓ.ٓ( وجــود ف ( ب
المميزة والمجموعة  ير المميزة في المتغيرات الميارية قيد البحث لصالح المجموعة المميـزة ممـا يـدل 

 المستخدمة. االختباراتعمى صدق 

 المقترحة في كرة السمة لتالميذ دمج المرحمة االعدادية:  الوحدة التعميمية اواًل :
لتدريس الميارات األساسية المنيجية في كرة السمة والمقررة  وحده تعميمية بتصميم الباحث قام     

 عمى االطالع بعد وذلك التعميمية العممية لألسس وفقاً عمي تالميذ دمج الصت االول االعدادي لدي 
 الرحيم عبد دمحم" دراسة مثل رياضو كرة السمة بمجال المرتبطة السابقة والدراسات المراجع

 تمك تضمنت قدو (، ٕٗ)م(ٜٜ٘ٔسحر الخشرمي) (، "ٕٗ()ٕٚٓٓ(، و"دمحم أحمد" )ٙٗ()ٖٕٓٓ")
الوحدة  تكوين في الباحث ساعد مما تعميمية ووحدات برامج وتصميم إعداد والدراسات المراجع

  . التعميمية المقترحة
 الوحدة التعميمية من العام اليدف: 

تيدف الوحدة التعميمية الى التعرف عمى اثر الوحدة المقترحة في تدريس مقرر كرة السمة عمى      
 مستوي األداء الميارى لمميارات قيد الدراسة لدي عينو الدراسة

 األسس التي يجب مراعاتيا عند تصميم الوحدة التعميمية :

 -:تصميم الوحدة التعميمية المقترحة لتالميذ الدمج  وىىراعى الباحث بعض األسس عن 
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 .الوحدة التعميميةمراعاة اليدف من  -

 اعداد االستراتيجيات التدريسية المناسبة لتالميذ الدمج.  -

 ان تتيح الوحدة التعميمية مشاركة كل التالميذ في وقت واحد. -
ذاتو ومع مع ذاتو ومع ان تحقق الوحدة التعميمية تكامال لشخصية التمميذ وتكيفو مع  -

 األخرين.
 ان تتميز الوحدة التعميمية بالبساطة والتنوع والتدرج في موضوعاتيا. -
 تثير دوافع المتعممين وتشوقيم نحو الممارسة والمشاركة في االنشطة التطبيقية. -

 :محتوى الوحدة التعميمية 

ة من حيث )خمفية نظرية تضمن محتوى الوحدة التعميمية الميارات األساسية في كرة السم      
 تدريبات لمميارات القيد البحث(. –مكونات األداء الفني  -عن الميارات قيد الدراسة 

 ثانيًا: إعداد دليل المعمم لتدريس الميارات االساسية في كرة السمة لتالميذ دمج الصت األول اإلعدادي
تـدريس الوحـدة  كيفيـة لتوضـيح التربيـة الرياضـية لمعمـم إرشـادي دليـل بإعـداد الباحـث قـام

لتالميـذ وفقا لبرامج التربية الرياضية المعدلة المقترحة في الميارات األساسية المنيجية في كرة السمة 
 اآلتي:  الدليل ىذا اإلعدادية وتضمندمج المرحمة 

 نبذة تاريخية عن لعبة كرة السمة. -ٔ
 األول اإلعدادي. مجموعة من المعارف والمفاىيم المرتبطة بكرة السمة لتالميذ الصت -ٕ
رفــع عناصــر القــوة ل تتناســب قــدرات افــراد العينــة  والتــيالمعدلــة مجموعــة مــن التمرينــات البدنيــة  -ٖ

 البدنية المرتبطة بالميارات األساسية في كرة السمة.
ــة  -ٗ ــة المعدل ــدريبات المياري ــة والت ــيمجموعــة مــن األنشــطة التطبيقي ــع  والت ــة ورف ــي تنمي تعمــل عم

 .المرتبطة بالميارات األساسية في كرة السمة الميارى مستوي األداء 
 المستخدمة التعميمية األنشطة مناسبة مدى. 
 المقترحة لألىداف التقويم أساليب إرتباي مدى. 

 لممعمم. اإلرشادي الدليل عمى والتعديالت المالحظات بعض المحكمون  السادة أبدى وقد
 المحكمـين، أصـبح السـادة آلراء طبقـاً  لممعمـم اإلرشـادي لمـدليل المناسبة التعديالت إجراء وبعد

 النيائية. صورتو في لممعمم الدليل اإلرشادي
 اإلجراءات العملية لتنفيذ جتربة البحث: 

 التطبيق القبمي ألدوات البحث : -

بيــدف معرفــة درجــات  ،قــام الباحــث بتطبيــق أدوات القيــاس )التقــويم( الخاصــة بالبحــث الحــالي
التالميذ قبل تدريس الوحدة المقترحة في كرة السمة لتمميذ دمج المرحمة االعداديـة والمقارنـة بـين ىـذه 



وحدة مقترحة في كرة السلة وأثـروا علي تهميــة بعض المىارات األساسية المهىجية لدي تالميذ 

 دمج المرحلة اإلعدادية
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الــدرجات وبــين درجــات التالميــذ فــي التطبيــق البعــدي الــذي ســيتم تطبيقــو بعــد تجربــة البحــث وتــدريس 
طبيـق جمسـتان، وتـم التطبيـق بمسـاعدة الميارات لمعرفة مدي تأثير الوحدة المقترحة، وقد استغرق الت

احد الزمالء وذلك لممساعدة في عممية القيـاس التـي سـتطبق عمـي كـل التالميـذ، وقـد تـم اإلجابـة عـن 
 استفسارات التالميذ بما يحقق ليم االطمئنان وعدم القمق.

 وقد تم التطبيق القبمي ألدوات البحث وفقًا لإلجراءات التالية:
 :الختبارات األداء الميارى التطبيق القبمي  -

بعد تبميد التالميذ مجموعة البحث بموعد  وذلك ٕٕٓٓ/ٓٔ/  ٕ٘وذلك يوم األحد الموافق 
 ومكان االختبار 

  تطبيق البرنامج المقترح:
 تنفيذ وتطبيق دروس البرنامج المقترح: ( أ)

أســابيع بواقــع درس واحــد كــل  ٗاســتغرق تــدريس الوحــدة المقترحــة لمجموعــة البحــث حــوالي      
 .ق لمدرس الواحد أسبوعيًا (ٜٓبواقع )، اسبوع

 (ٗجدول )
 لمقترحةجدول تدريس الوحدة ا 

 عـــــدد الدروس العنـــــــــــــــــوان الدرس م

 ٕ المسك واالستالم الدرس األول ٔ
 ٕ التمريرة الصدرية الدرس الثاني ٕ
 ٕ التمريرة المرتدة الدرس الثالث ٖ
 ٕ المحاورة الدرس الرابع ٗ

 ٕ التصويب بيد واحده الدرس الخامس ٘
 ٕ التصويبة السممية الدرس السادس ٛ

 التطبيق البعدي ألدوات البحث: 
بعــد االنتيــاء مــن تطبيــق البرنــامج، قــام الباحــث بتطبيــق أدوات القيــاس بعــديًا عمــى التالميــذ،   

   .وذلك لمتعرف عمى مدى تأثير البرنامج المقترح
 المعالجة اإلحصائية لمنتائج :

بعــد تطبيــق أدوات الدراســة )قبمــي وبعــدى ( عمــى مجموعــة الدراســة، تــم التصــحيح ورصــد      
ــى النتــائج  ــروض الدراســة والوصــول إل ــة عــن ف ــدًا لمعالجتيــا إحصــائيا، بيــدف اإلجاب ــدرجات، تميي ال
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 وتحميميا وتفسيرىا لمتحقق من صحة فروضيا، وىذا ما سيتم تناولو في الفصل الرابع.
 -: النتائج عرض

 أواًل: خطوات استخالص نتائج الدراسة.
 ثانيًا: التحقق من صحة فروض الدراسة وتحميل النتائج وتفسيرىا.

 أوالً: خطوات استخالص نتائج البحث:
 تم تطبيق أدوات البحث الخاصة بالبحث الحالي عمي عينة البحث تطبيقًا قبميًا وبعديًا وىي: 

لتالميذ دمج في كرة السمة  اسية المنيجيةلمميارات األس الميارى اختبار قياس األداء  -
 المرحمة اإلعدادية.

 وتم تسجيل نتائج االختبار في جداول التفريد وذلك بإتباع الخطوات األتية : 
 .لالختبارات الميارية والبعديرصد الدرجات الخام لعينة البحث في القياس القبمي   -
رجات تالميذ عينة البحـث فـي القيـاس حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد  -

لكـــل أداة مـــن أدوات القيـــاس ، وقـــد اســـتخدم الباحـــث البرنـــامج اإلحصـــائي  والبعـــديالقبمـــي 
(Spss)  ــي المقارنــة بــين متوســطي درجــات تالميــذ عينــة لممعالجــات اإلحصــائية ، وذلــك ف

 ألدوات الدراسة . والبعديالبحث في القياس القبمي 
( لمتحقــق مــن وجــود أو عــدم وجــود فــروق بــين ٘ٓ.ٓاعتمــد الباحــث عمــى مســتوى داللــة )  -

 ألدوات البحث . البعديمتوسط درجات عينة البحث في القياس 
لمعرفـــة اتجـــاه ومقـــدار ىـــذه الفـــروق وداللتيـــا  (T.testاســـتخدام اختبـــار قيـــاس " ت " )  -

 اإلحصائية الختبار قياس مدى صحة فروض البحث .
ـــادالت اســـتخدم   - ـــادالت  إحصـــائيةالباحـــث مع ـــة الواحـــدة إلجـــراء المع تتناســـب تصـــميم العين

 .  والبعدياإلحصائية لمقارنة الفروق بين القياس القبمي 
وقــد اســتعان الباحــث بــبعض المراجــع العمميــة المتخصصــة لحســاب القــيم الســابقة وداللتيــا   -

 "اإلحصائية 
 البحث: فرض
 :كالتالي إلييا التوصل تم التي النتائج الباحث يستعرض سوف البحث فروض ضوء في

( بين متوسطي درجات التالميذ ٘ٓ.ٓ"يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -
لمميارات  الميارى عينة البحث قبل دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا في اختبار قياس األداء 

 األساسية المنيجية لممرحمة اإلعدادية لصالح القياس البعدي. "
  



وحدة مقترحة في كرة السلة وأثـروا علي تهميــة بعض المىارات األساسية المهىجية لدي تالميذ 

 دمج المرحلة اإلعدادية

 أ/وشان السيد محمد                 أ.ن. د/ محمد كمال خليل          أد/ محروس محمود محروس                 
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 (٘جدول )
 والبعديداللة الفروق بين درجات التالميذ عينة البحث في القياس القبمي 
 في اختبار قياس الميارات األساسية المنيجية لكرة السمة

 (ٕٓ)ن =               

 الميـارة

 البعديالقياس  القياس القبمي
درجة 
 الحرية

 الداللة عند قيمة "ت"
مستوى 
ٓ0ٓ٘ 

نسبة 
 المتوسط التحسن %

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المحسوبة لجدوليةا المعياري 

ميارات المسك 
 واالستالم

ٕٔ0ٓ٘ٓ ٔ0ٖ٘ٓ ٕٚ0ٓٓٓ ٔ0ٗٛٚ ٖٛ ٔ0ٜٙ ٕٔ0٘ٛٗ ٓ0ٓ٘ ٕٓ% 

ميارات التمريرة 
 الصدرية

ٔ0ٜ٘ٓ ٓ0ٕٛٙ ٗ0ٚٓٓ ٓ0ٗٚٓ ٖٛ ٔ0ٜٙ ٕٔ0ٜٗ٘ ٓ.ٓ٘ ٘٘% 

ميارة التمريرة 
 المرتدة

ٔ0٘ٓٓ ٓ0ٙٛٛ ٗ0ٙ٘ٓ ٓ0ٜٗٛ ٖٛ ٔ0ٜٙ ٔٙ0ٙٛٔ ٓ0ٓ٘ ٖٙ% 

 %ٗٔ 0ٓ٘ٓ 0ٜٙٚٛ 0ٜٙٔ ٖٛ 0ٕ٘٘ٔ 0ٕٚٓٓٔ 0ٕٗٗٔ 0ٙ٘ٓٚٔ ميارة المحاورة
 %ٔ٘ 0ٓ٘ٓ 0ٜٕٖٔٔ 0ٜٙٔ ٖٛ 0ٙٚٔٓ 0ٖٛ٘ٓ 0ٗٚٓٓ 0ٖٓٓٔ ميارة التصويب
 %ٗ٘ ٘ٓ.ٓ 0ٕٕٚٛٔ 0ٜٙٔ ٖٛ 0ٛٚ٘ٓ 0ٖٛ٘ٓ 0ٖٙٙٓ 0ٔ٘ٓٔ التصويبة السممية

 من الجدول السابق يتضح  
( بين متوسـطي درجـات التالميـذ عينـة البحـث 0ٓ٘ٓوأن ىناك فرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )

السـتمارة تقيـيم األداء الميـارى لميـارات التمريـرة الصـدرية لصـالح القيـاس  والبعـديفي القياس القبمي 
( بينمــا وجــدت قيمــة  "ت " الجدوليــة عنــد درجــة 0ٜٕٗ٘ٔالبعــدي حيــث بمغــت قيمــة "ت" المحســوبة )

 (0ٓ٘ٓ( لمستوى الداللة )0ٜٙٔ( تساوى )ٖٛحرية )
رجـات التالميـذ عينـة البحـث ( بين متوسـطي د0ٓ٘ٓوأن ىناك فرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )

السـتمارة تقيـيم األداء الميـارى لميـارات التمريـرة الصـدرية لصـالح القيـاس  والبعـديفي القياس القبمي 
( بينمــا وجــدت قيمــة  "ت " الجدوليــة عنــد درجــة 0ٜٕٗ٘ٔالبعــدي حيــث بمغــت قيمــة "ت" المحســوبة )

 (0ٓ٘ٓ( لمستوى الداللة )0ٜٙٔ( تساوى )ٖٛحرية )
( بين متوسطي درجـات التالميـذ عينـة البحـث ٓو٘ٓرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )وأن ىناك ف

ــي  ــدة لصــالح القيــاس  والبعــديفــي القيــاس القبم ــار قيــاس األداء الميــارى لميــارة التمريــرة المرت الختب
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( بينمــا وجــدت قيمــة  "ت " الجدوليــة عنــد درجــة 0ٙٛٔٙٔالبعــدي حيــث بمغــت قيمــة "ت" المحســوبة )
 ( وىى اكبر من قيمة "ت" الجدولية.0ٓ٘ٓ( لمستوى الداللة )0ٜٙٔ( تساوى )  ٖٛحرية ) 

بين متوسـطي درجـات التالميـذ عينـة البحـث  (0ٓ٘ٓوأن ىناك فرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )
الختبــار قيــاس األداء الميــارى لميــارة المحــاورة لصــالح القيــاس البعــدي  والبعــديفــي القيــاس القبمــي 

( ٖٛ( بينما وجدت قيمـة  "ت " الجدوليـة عنـد درجـة حريـة )0ٜٙٚٛ"ت" المحسوبة ) حيث بمغت قيمة
 ( وىى اكبر من قيمة "ت" الجدولية .0ٓ٘ٓ(  لمستوى الداللة )0ٜٙٔتساوى)

( بين متوسـطي درجـات التالميـذ عينـة البحـث 0ٓ٘ٓوأن ىناك فرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )
قياس األداء الميـارى لميـارة التصـويب بيـد واحـدة لصـالح القيـاس الختبار  والبعديفي القياس القبمي 

( بينمــا وجــدت قيمــة  "ت " الجدوليــة عنــد درجــة 0ٜٕٖٔٔالبعــدي حيــث بمغــت قيمــة "ت" المحســوبة )
 (0ٓ٘ٓ( لمستوى الداللة )0ٜٙٔ( تساوى )ٖٛحرية )

يـذ عينـة البحـث ( بين متوسـطي درجـات التالم0ٓ٘ٓوأن ىناك فرًقا دااًل إحصائًيا عند مستوى )
الختبـار قيــاس األداء الميـارى لميـارة التصــويبة السـممية لصـالح القيــاس  والبعـديفـي القيـاس القبمــي 

( بينمــا وجــدت قيمــة  "ت " الجدوليــة عنــد درجــة 0ٕٕٚٛٔ البعــدي حيــث بمغــت قيمــة "ت" المحســوبة )
 (.0ٓ٘ٓ( لمستوى الداللة )0ٜٙٔ( تساوى  )ٖٛحرية )

 ة بالفرض األول من فرضي البحث :تفسير النتائج المتعمق
لتحقيــق صــحة الفــرض األول لمبحــث وصــدقة قــام الباحــث بمقارنــة نتــائج الفــرق بــين القياســين 
القبمي والبعدي في الوحدة المقترحـة فـي الميـارات األساسـية المنيجيـة كـرة السـمة  " قيـد البحـث، قـام 

ي" لكـل مـن القيـاس القبمـي والبعـدي ثـم الباحث بإيجـاد كـل مـن" المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـار 
 .T-Testإيجاد قيمة )ت( باستخدام اختبار

وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعـدي فـي مسـتوى األداء  (ٔيتضح من جدول)
الميارى لمميارات األساسية المنيجية  في كرة السمة " قيد البحث وتظير الفروق بنسـب متفاوتـة تقـل 

 القياس القبمي بدرجة كبيرة عن النسب المحسوبة لمستوى األداء في القياس البعدي.فييا نتائج 
المقترحــة وفــق بــرامج تــدريس الوحــدة فــي  البعــديويعــزى التحســن والتفــوق فــي نتــائج القيــاس 

الوحـدة  دراسـة مـن المنشـودة األىـداف تحقيـق عمـى التالميـذ سـاعدت  المعدلـة قـد الرياضـية التربيـة
 .المعتادة الطريقة مما وفرتو أفضل بدرجة المقترحة
 اآلتي: إلى ذلك ويرجع 

داللة الوحدة التعميمية المقترحة بما يتناسـب مـع تالميـذ الـدمج وفـق قـدراتيم وخصائصـيم والتـي  -
 .روعي في تصميميا مراعاه خصائص وقدرات واستعدادات تالميذ الدمج لكي تتناسب معيم
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 عمميـة فـي لعينـة الدراسـة النشـطة لممشـاركة المالئمـة البيئـةالمقترحـة  الوحـدة التعميميـة تـوّفر -
عمـى عامـل الـدمج ومراعـاة اسـتخدام األدوات التـي تتناسـب مـع طبيعـة عينـو  ألنيـا تقـوم الـتعمم

 أدى الدراسة  كذلك التدريبات المختارة من قبل المعمم وفق قدرات واستعدادات تالميذ الـدمج ممـا
 المعتادة. بالطريقة ةمقارن التعمم مستوى  ارتفاع إلى

 التالميـذ األسـوياء وذوى االعاقـة )محـل الدراسـة( بـين الوحدة التعميميـة المقترحـة التفاعـل توّفر -
 ولمميارات المراد تعمميا.  وفقًا لخصائصيم

 رسـومات( –صـور حركيـو  -الوسائل التعميمية المناسبة لطبيعة عينو الدراسـة ) كمبيـوتر توّفير -
 االساسية المنيجية. تعمم الميارات عمى ساعدت شأنيا من والتي

ــتعمم وجيــًا لوجــو" ســاعدت عمــى تصــحيح بعــض األخطــاء الشــائعة  - ــة الراجعــة البشــرية " ال ــوافر التغذي ت
 والمفاىيم الخاطئة عن رياضة كرة السمة ومياراتيا وتصحيح تمك األخطاء واكتسابيا بطريقة سميمة. 

المعدلـة  الرياضـية التربيـةة والمصـا ة وفـق بـرامج الوحـدة التعميميـة المقترحـ اسـتخدام  أن إلـى -
 تقميـل ارتفـاع اليـدف( قـد –تقميـل وقـت  –تصـغير األداة المسـتخدمة  –)تقميـل مسـاحو الممعـب 

 ممـا وفرتـو أفضـل بدرجـة الوحـدة دراسـة مـن المنشـودة األىـداف تحقيـق عمـى التالميـذ سـاعدت
 المعتادة الطريقة

وسائط تعميميـة متنوعـة لتالميـذ الـدمج فأصـبح )يشـاىد، ويسـمع، ويالحـع( العالقـات بـين  إتاحة -
فـي كـرة السـمة وكـذلك الـربط بـين أجـزاء الميـارة والتواصـل مـع  األساسيةالنواحي الفنية لمميارات 
 الزمالء داخل المجموعة.

 المالئمـة المعدلـة البيئـة الرياضية التربيةتوفر الوحدة التعميمية المقترحة والمصا ة وفق برامج  -
 وفقا لقـدراتيم واسـتعداىم ممـا عمى التعمم ألنيا تقوم التعمم عممية في لمطالب النشطة لممشاركة

 نمـو وزيـادة  خاصـو، والتالميـذ ككـل بصـفو عامـو تالميـذ الـدمج بصـفة مستوى  ارتفاع إلى أدى
 المعتادة. بالطريقة مقارنة خاصة بصفة لدييم المفاىيم

المعدلـة اتاحـت الفرصـة امـام  الرياضـية التربيـةالوحدة التعميمية المقترحة والمصا ة وفـق بـرامج  -
تعمـم تمـك  عمـى المسـاعدة شـأنيا مـن التـي تالميـذ الـدمج لممارسـة ميـارات اكتسـاب المعرفـة و

 المعارف والمفاىيم. تنمية الميارات وكذلك
المعدلـة ســاىمت فـي تنميــة  الرياضــية تربيـةالالوحـدة التعميميـة المقترحــة والمصـا ة وفــق بـرامج  -

    .العالقات اإليجابية والتعاون بين التالميذ االسوياء وتالميذ الدمج
توفير التغذية الراجعة من قبل المعمم عن طريق التوجيو واالرشـاد والتشـجيع مـن خـالل االنشـطة  -

رحة ممـا سـاعد عمـي زيـاده المتنوعة التي يقدميا المعمم لمطالب من خالل الوحدة التعميمية المقت
 حافز التالميذ وتشجيعيم .
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مراعاه الفروق الفردية بين التالميذ ساىم في سـرعو تعمـم الميـارات األساسـية المنيجيـة فـي كـرة  -
 السمة عمي حسب قدراتيم وىذا ال يتوفر في التدريس التقميدي.

(، ٓٔم( )ٕٙٓٓالـدخيل")(، تغريـد ٜٗم( )ٕٓٔٓدراسـة كـل مـن "دراسـة دمحم عمـي ) أكدتـو مـا وىـذا
 (.ٚ٘()ٖٜٜٔ) ( و "ممــك الشــافعي"ٕٗم()ٜٜ٘ٔ،"ســحر الخشــرمي")(ٛ٘م( )ٖٕٓٓ) "منــي عبــدالرازق"

عمـــي أن الوحـــدات التعميميـــة المصـــا ة وفـــق بـــرامج التربيـــة الرياضـــية المعدلـــة ســـاعدت عمـــي دمـــج تالميـــذ 
ــولى  ــدمج نشــطًا ويت ــذ ال ــل تالمي ــا جع ــة مم ــة التعميمي ــي العممي ــذ ذوي االحتياجــات الخاصــة ف االســوياء وتالمي

 أفـرادتعداداتيم ويتعـاون كـل مسئولية بناء معارفة وتعرض عمييم األنشطة المعدلة والتـي تتناسـب قـدراتيم واسـ
ــًا نشــطًا  ــدمج ايجابي ــم الميــارات لتالميــذ ال ــم الميــارات المــراد تعمميــا، ومــن ىنــا يصــبح تعم المجموعــة فــي تعم

كما ساعدت الوحدة المقترحـة والمصـا ة وفـق بـرامج التربيـة الرياضـية ويصبح مشاركًا في العممية التعميمية ، 
شرح وتقديم نمـوذج جيـد ليـم عـن األداء الخـاص بمفـردات تعمـم الميـارات المعدلة عمي تقديم الدعم الفني من 

 .اليجومية في كرة السمة األساسية

لما كانت نتائج الدراسة الحالية قـد أظيـرت فاعميـة الوحـدة المقترحـة فـي التربيـة الرياضـية عمـى تنميـة      
 الميارات األساسية المنيجية لدي تالميذ دمج المرحمة اإلعدادية. ، لذا يوصى الباحث بما يمي :

ممــة بمجــال ذوي مخاطبــة ودعــوة الجيــات المســؤولة ) وزارة التربيــة والتعمــيم ، الجمعيــات العا -
 الخاصة،....( باإلىتمام بتالميذ الدمج في كافة مراحل التعميم.  االحتياجات

 المختمفة. األخرى الوحدة التعميمية المعدة من قبل الباحث لإلعاقات ب اإلسترشاد -
 إصدار مادة )خاصة بذوي االحتياجات الخاصة( تدرس لطالب كميات التربية الرياضية  -
مــع ذوى  العمميــة التعميميــةتدريبيــة لمعممــي التربيــة الرياضــية والقــائمين عمــى إقامــة نــدوات ودورات  -

 اإلعاقات لحثيم عمى الرقى بالعممية التعميمية وتطبيق كل ما ىو حديث يخدم أبنائنا التالميذ.
تشكيل لجنة متخصصة مـن خبـراء منـاىج التربيـة الرياضـية وخبـراء التربيـة الخاصـة وعممـاء الـنفس  -

 ور لوضع مخطط لصيا ة مناىج التربية الرياضية في إطار التعميم المدمج.وأولياء األم
لـزام المعممـين فـي التعمـيم العـام بإعطـاء  - ضرورة أن تتم عممية الدمج فـي عمـر زمنـى مبكـر وار

 الفرصة لممدموجين باالشتراك مع العاديين في االنشطة .
ات الخاصة حيث أنيـا تسـاىم فـي االىتمام بالتربية الرياضية في برامج ومناىج ذوى االحتياج -

 تفريد الطاقة بشكل فعال.
بناء البرامج التدريبيـة لمقـائمين عمـى العمميـة التعميميـة بيـدف تـوعيتيم بشـأن األىـداف التـي  -

 من أجميا نادى بيا التربويون بالدمج والفوائد المترتبة عمي بيئة الدمج .
ـــة الرياضـــية لمتفاعـــل مـــع الت - ـــات التربي ـــذ ذوى االحتياجـــات الخاصـــة إعـــداد خريجـــي كمي المي

 واالسوياء معا في درس التربية الرياضية.
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 المراجع
 العربية المراجع: أواًل
تــأثير اســتخدام الــتعمم المخــتمط عمــى تعمــم أداء  م(.ٕ٘ٔٓالســيد ياســين حســن مــرزوق.) .ٔ

كميـة  الميارات اليجومية لرياضـة كـرة السـمة. رسـالة دكتـوراه.
 .جامعة طنطا.التربية الرياضية 

م(. فاعمية استخدام االنترنت فـي تحصـيل طـالب الجامعـة ٖٕٓٓإبراىيم عبدالوكيل الفار) .ٕ
لإلحصــاء الوصــفي وبقــاء أثــر الــتعمم وعالقــة ذلــك بــالجنس 

. الجمعيــــة المصــــرية لتربويــــات مجمــــة تربويــــات الرياضــــيات"
ـــد  الرياضـــيات. كميـــة التربيـــة ببنيـــا. جامعـــة الزقـــازيق. المجم

 ٚ ديو. العدالخامس. يول
م(.اتجاىــات مــديري المــدارس بســمطنة عمــان نحــو ٕ٘ٔٓإنعــام بنــت حمــد بــن ســممان. ) .ٖ

الرياضـــــة المدرســـــية وعالقتيـــــا باتجاىـــــاتيم نحـــــو النشـــــاي 
ــة. رســالة ماجســتير. .الرياضــي ــة التربي ــة الســمطان  كمي جامع

 قابوس .عمان. 
ـــدالعزيز.) .ٗ ـــة الرياضـــية لمٕٕٓٓإييـــاب ســـعد عب ـــدريس التربي ـــبكم م(.مشـــكالت ت صـــم وال

كميـة التربيـة الرياضـية  . رسـالة ماجسـتير.االبتدائيـةبالمرحمة 
 لمبنين باليرم. جامعة حموان.

م(.منيــاج كـرة ســمة مقتـرح لمتالميـذ المعــاقين سـمعيا بالمــدارس ٕٛٓٓأبـو بكـر دمحم دمحم.) .٘
جامعـــة  كميــة التربيـــة الرياضـــية. رســـالة دكتـــوراه. اإلعداديــة.

 المنيا.
 فنية لمطبع والنشر. .مبادئ كرة السمة. (مٜٜٗٔالفت أحمد ىالل.). أحمد أمين فوزى  .ٙ
. مكتبــة المرجــع فــي كــرة الســمةم(.ٕٓٓٓأحمــد عمــى حســين، مــدحت يــونس عبــدالرازق.) .ٚ

 الزقازيق. العزيزي لمكمبيوتر.
 القاىرة. . دار المعارف.كيت تصبح العب كرة  سمةم(. ٜٜٗٔأحمد كامل.) .ٛ
الخاصـة  االحتياجـاتم(.تقويم مناىج التربيـة الرياضـية لـذوى ٕٓٔٓباىي أحمد محمود.) .ٜ

بمدارس التربية الفكريـة. رسـالة  المينيذىنيا لمرحمة اإلعداد 
 جامعة أسيوي. كمية التربية الرياضية. ماجستير.
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م(.مســـتوي الســــموك التكيفـــي لــــذوى اإلعاقـــة العقميــــة البســــيطة ٕٙٓٓتغريـــد الــــدخيل.) .ٓٔ
جين تربويا. رسالة ماجستير. كمية العمـوم االجتماعيـة. المدمو 

 جامعة اإلمام دمحم بن سعود. السعودية
ــب. .ٔٔ ــاقين ســمعياً ٜٜٙٔ) جمــال دمحم الخطي ــل المع ــة وتأىي ــة  م(."تربي ــة لجامع ــة العام .األمان

فـــي التـــدريب  سمســـمة الدراســـات االجتماعيـــة الـــدول العربيـــة.
 القاىرة. .االجتماعي

تعـــديل الســـموك اإلنســـاني دليـــل العـــاممين فـــي المجـــاالت م(. ٖٕٓٓجمـــال دمحم الخطيـــب.) .ٕٔ
. مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع. النفسية والتربوية واالجتماعية

 الكويت.
وأثــره عمــى  رجـع وحــدة تعميميــة لمسـابقات الميــدان والمضـمار،م م(.ٕٗٔٓ) حسـام الســيد دمحم. .ٖٔ

الصـم والـبكم.  االبتدائيـةلتالميـذ المرحمـة  الميـارى مستوى األداء 
 التربية الرياضية. جامعة أسيوي. ةماجستير. كميرسالة 

 . مكتبة القاىرة الحديثة. القاىرة.فن كرة السمة الدفاع الفرديحسن سيد معوض. )د.ت(:  .ٗٔ
. مكتبة القـاىرة الحديثـة. دار فن كرة السمة الدفاع الفردي(. ٜٓٛٔحسن سيد معوض. ) .٘ٔ

 الماجيري لمطباعة والنشر. القاىرة 
 .العربي. القاىرة. دار الفكر ٖي .كرة السمة لمجميعم(. ٕٚٓٓ) حسن سيد معوض. .ٙٔ
العربـي. . دار الفكـر طرق التـدريس فـي التربيـة الرياضـيةم(.ٕٓٔٓ) حسن سيد معوض. .ٚٔ

 .القاىرة
 . دار العمم لمماليين. القاىرة.كرة السمةم(. ٜٚٛٔحسن عبدالجواد. ) .ٛٔ
دار  .البـدنيذوى االحتياجات الخاصة مدخل في التأىيل م(. ٕٙٓٓحسن دمحم النواصرة .) .ٜٔ

 .ةوالنشر. اإلسكندريالوفاء لمطباعة 
 . دار الفكر العربي. القاىرة.لعب االطفال في الخدمات البيئيةم(. ٕٔٓٓ) خميل العزة. .ٕٓ
م(. فاعميــة التربيــة الحركيــة التكامميــة عمــى الســموك التكيفــي ٕٗٓٓعــالم.) زينــب درديــر .ٕٔ

قبل المدرسـة ذوى التخمـت  وبعض القدرات الحركية ألطفال ما
تصــميم برنــامج تعميمــي  .م(ٕٗٓٓ) جمــال عبدالناصــر.العقمي

باســــتخدام منظومــــة لموســــائط المتعــــددة وأثرىــــا عمــــى تعمــــيم 
الة ماجســتير  يــر رســ .التصــويب فــي كــرة الســمة لممبتــدئين



وحدة مقترحة في كرة السلة وأثـروا علي تهميــة بعض المىارات األساسية المهىجية لدي تالميذ 

 دمج المرحلة اإلعدادية

 أ/وشان السيد محمد                 أ.ن. د/ محمد كمال خليل          أد/ محروس محمود محروس                 
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منشــــورة. كميــــة التربيــــة الرياضــــية لمبنــــين. جامعــــة حمــــوان. 
 القاىرة.

. دار المسـيرة لمنشـر مناىج البحث في التربيـة وعمـم الـنفس م(.ٕٕٓٓسامى دمحم ممحم.) .ٕٕ
 والتوزيع. عمان.

فاعميـــة برنـــامج ســـموكي فـــي تنميـــة بعـــض ميـــارات  .(مٕٔٔٓ) ســـامية عبـــدالرحيم ميمنـــي. .ٖٕ
مجمــة  لألطفــال المعــوقين عقميــا القــابمين لمــتعمم.الســموك التكيفــي 
 كمية التربية الرياضية. .ممحق.ٕٚالمجمد  .جامعة دمشق

م(. تـــأثير الـــدمج بالجانـــب المغـــوي ومفيـــوم الـــذات والســـموك ٜٜ٘ٔســـحر الخشـــرمي. ) .ٕٗ
ـــــدى ذوى الحاجـــــات الخاصـــــة البســـــيطة" رســـــالة  التكيفـــــي ل

 ياض.ماجستير. كمية التربية. جامعة الممك سعود. الر 
. مــذكرات  يــر منشــورة .كميــة التربيــة كــرة الســمة لمصــغار م(.ٖٕٓٓشــعبان إبــراىيم دمحم.) .ٕ٘

 الرياضية. بأبي قير. اإلسكندرية.
(. برنامج مقترح في التمرينات البدنية وأثـره فـي تحقيـق بعـض مٕٔٓٓ) شعبان حممى حافع. .ٕٙ

لـدي تالميـذ الحمقـة األولـي مـن التعمــيم  أىـداف النشـاي الالصـفي
ـــة  رســـالة ماجســـتير. األساســـي بمحافظـــة ســـوىاج. ـــة التربي كمي

 جامعة جنوب الوادي. بسوىاج.
القياس والتقويم التربوي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيياتو م(.ٕٕٓٓصالح محمود عالم. ) .ٕٚ

 . دار الفكر العربي. القاىرة.المعاصرة
ـــد مـــراد. ) .ٕٛ ـــوم النفســـية والتربويـــة م(. ٕٓٓٓصـــالح أحم ـــي العم األســـاليب اإلحصـــائية ف

 . مكتبة األنجمو المصرية. القاىرة.واالجتماعية
م(. متطمبات الدمج الشامل لألطفال  ير العاديين فـي مـدارس ٕٚٓٓعادل عبدهللا دمحم. ) .ٜٕ

المؤتمر العممي الحادي عشر. التعميم العام "رؤية مستقبمية". 
 التربية وحقوق االنسان. مصر.

لمنشـــر  األســـاتذة .كـــرة الســـمةم(. ٕٓٓٓمـــدحت صـــالح ســـيد.) .عبـــدالعزيز أحمـــد النمـــر .ٖٓ
 .القاىرة والتوزيع.

ــــد. ) .ٖٔ ــــذوى م(. ٕٕٔٓعــــدنان دمحم أحم ــــا ل ــــرويح وأىميتي ــــة الخاصــــة والت ــــة البدني التربي
 دار الفكر العربي. عمان. االحتياجات الخاصة.
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ات عمميـة. لطـرق التـدريس كرة السـمة تطبيقـم(. ٖٜٜٔ) عصام الدين عباس الدياسطي. .ٕٖ
لقواعــد كـرة الســمة لمرجــال  FIBAوالـتعمم مــع القـانون الــدولي 

 القاىرة. .الماجيري لمطباعة. والسيدات
كـرة السـمة تطبيقـات م(. ٕٓٓٓ) طارق عبـدالرؤوف دمحم. .عصام الدين عباس الدياسطي .ٖٖ

 FIBAعمميــة لطــرق التــدريس والــتعمم مــع القــانون الــدولي 
ـــرة الســـمة لمرجـــال والســـيدات   .المـــاجيري لمطباعـــة.لقواعـــد ك

 القاىرة.
منــاىج ذوى االحتياجــات الخاصـة وأســاليب تعمــيميم م(.ٕٚٔٓ) عفـت مصــطفى الطنـاوي. .ٖٗ

 القاىرة. . مركز الكتاب لمنشر.ورعايتيم
ــد  .ٖ٘ ــاقيعــال عب ــة والتعــرف عمييــا واســتخدام بــرامج م(.ٕٓٓٓ) إبــراىيم. الب ــة العقمي االعاق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               القاىرة.                                                                                                                      . دار الكتاب.ألطفال المعاقين عقمياالتدريب ل
ميـة الـدفاع الضـا ط ضـد التمريـر والمحـاورة فـي دراسة فاع م(.ٜٜٛٔعمي دمحم الصغير.) .ٖٙ

كــرة الســمة". رســالة ماجســتير. كميــة التربيــة الرياضــية لمبنــين 
 قير. جامعة االسكندرية. االسكندرية. بأبي

-خطــط-ميــارات-لياقــة-تــاريخ-قــانون –كــرة الســمة . (د.ت)فريــال عبــدالفتاح درويــش.  .ٖٚ
 دار الكتاب الحديث. القاىرة .تدريبات

ـــي التأىيـــل لممعـــاقين م(.ٕٓٓٓ) عبيـــد.ماجـــدة الســـيد  .ٖٛ . دار الصـــفاء لمنشـــر مقدمـــة ف
 والتوزيع. عمان.

  . دار الصفاء لمنشر والتوزيع. عمان.االعاقة العقميةم(.ٕٚٓٓ) ماجدة السيد عبيد. .ٜٖ
ــي بعــض  م(.ٕ٘ٓٓ) ماجــدة عقــل دمحم. .ٓٗ ــد وتأثيرىــا عم ــة كــرة الي ــة مقترحــة لمعمب وحــدة تعميمي

 االحتياجــاتجوانــب الــتعمم لمتعممــي الصــت الخــامس مــن ذوي 
أســـيوي لعمـــوم  ةمجمـــاإلســـكندرية. الخاصـــة الســـمعية بمحافظـــة 

 مـارس. .الثـانيالجـزء  . العدد العشـرون.وفنون التربية الرياضية
 جامعة أسيوي. كمية التربية الرياضية.

الصـعوبات التـي تواجـو تـدريس  م(.ٕ٘ٓٓ) حربي بخيت محمود. محمود محروس، محروس .ٔٗ
ـــة  ـــة الرياضـــية بالحمق ـــةالتربي ـــذ الصـــم وضـــعاف  االبتدائي لمتالمي

. العـــدد مجمـــة أســـيوي لعمـــوم وفنـــون التربيـــة الرياضـــية. الســـمع
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 دمج المرحلة اإلعدادية

 أ/وشان السيد محمد                 أ.ن. د/ محمد كمال خليل          أد/ محروس محمود محروس                 
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كميـــــة التربيـــــة  نــــوفمبر. .الثـــــاني الجــــزء والعشـــــرون. الحــــادي
 جامعة أسيوي.. الرياضية.

م(. تحديد مستوي معيـاري لـبعض الخصـائص البدنيـة والمياريـة لناشـ  ٕٚٓٓدمحم أحمد دمحم. ) .ٕٗ
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 المستخمـص 
 لدي المنيجية األساسية الميارات بعض تنميــة كرة السمة عمي في مقترحة وحدة أثـر

 اإلعدادية اإلعاقة الذىنية المرحمة تالميذ دمج
 هذام الديد محمد              / محمد كمال خليلدأم  أد/ محروس محمود محروس            : ثـــــم الباحـاس

 الـدمج تالميـذ لـدى المنيجيـة فـي وحـده كـرة السـمة  األساسـية الميـارات بعـض تيدف الدراسة إلى تنمية
 .اإلعدادية المرحمة دمج تالميذ لدى اإلعدادية بالمرحمة
ستخدم    عمـي لمتعـرف وذلـك واحـده لمجموعـو والبعـدي القبمـي القياس تصميم التجريبي المنيجوار
 المنيجيـة األساسـية الميـارات تنميــة عمـى السـمة كـرة لرياضـة المقترحة التعميمية الوحدة تطبيق تأثير
 . اإلعدادية المرحمة دمج لتالميذ لدى السمة كرة في

 ألدوات والبعـدي القبمـي القيـاس أسـموب واْسُتْخِدمَ  واحده مجموعة عمي التجريبي التصميم واعتمد
 طيطـا بـإدارة  اإلعـدادي األول الصـت الدمج تالميذ الحالي البحث عينة وشممت المجموع ليذه البحث

 التعميمية.
 البحــث مجتمــع إجمــالي مــن( تمميــذ ٕٓ) وعــددىم العمديــة بالطريقــة البحــث عينــة اختيــار وتــم 
 .(ٕٔ) االستطالعية العينة افراد عدد تمميذ،(  ٕٖ) عددىم البالد

 وفي ضوء األىداف والفروض توصل الباحث الي: 
بكــره فاعميــة الوحــدة المقترحــة فــي التربيــة الرياضــية عمــى تنميــة الميــارات األساســية المنيجيــة      
 لدي تالميذ دمج المرحمة اإلعدادية. ، لذا يوصى الباحث بما يمي :السمة 
مخاطبــة ودعــوة الجيــات المســؤولة ) وزارة التربيــة والتعمــيم ، الجمعيــات العاممــة بمجــال ذوي  -

 صة،....( باإلىتمام بتالميذ الدمج في كافة مراحل التعميم. الخا االحتياجات
أىميــة التطبيــق الفعمــي لمــدمج داخــل المــدارس ال أن يكــون وجــود األطفــال ذوى اإلعاقــات وجــودا  -

 صوريا.
التوسع في عممية الدمج القـائم عمـي بحـوث ودراسـات تجـري عمـى واقـع ىـؤالء التالميـذ حتـى  -

 احتياجاتيم في ضوء خصائصيم وسماتيم .يمكن حل مشكالتيم وتمبية 
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Abstract 
The impact of a proposed unit in basketball on the development of 

some basic methodological skills among pupils of integrating 

intellectual disability in the preparatory stage 
    The study aims to develop some basic curricular skills in the basketball unit 

for students of integration in the preparatory stage for students of integration 

of the preparatory stage. 

    The experimental approach was used to design a pre and post measurement 

for one group in order to identify the effect of the application of the proposed 

educational unit for basketball on the development of the methodological basic 

skills in basketball for the integration of middle school students. 

    The experimental design was based on one group and the method of pre- 

and post-measurement was used for the research tools for this group. The 

current research sample included students of integration, the first year of 

middle school, at the Tahta educational administration. 

     The research sample was chosen by the deliberate method, and they were 

(20 students) out of the total research population of (32) students. The number 

of the exploratory sample was (12). 

 In light of the goals and assumptions, the researcher concluded: 

     The effectiveness of the proposed unit in physical education on the 

development of the systematic basic skills of basketball among middle school 

integration students. Therefore, the researcher recommends the following: 

Addressing and inviting the responsible authorities (the Ministry of Education, 

associations working in the field of people with special needs, ....) to give 

attention to integration students in all stages of education. 

- The importance of the actual application of inclusion within schools, not that 

the presence of children with disabilities is a sham. 

- Expanding the integration process based on research and studies conducted 

on the reality of these students in order to solve their problems and meet their 

needs in light of their characteristics and characteristics. 

 


