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في رفع االستقاللية لدى أطفال ما قبل المدرسة المكفوفين، واستخدمت 
( طفال من اطفال  21الدراسة المنهج التجريبي وطبقت على عينة قوامها ) 

 واستخهدمت الدراسة المكفوفين بجسر السويس،المركز النموذجي لرغاية 
وتوصلت الدراسة الى فعالية البرنامج المقترح القائم على االلعاب الحركية 

 لرفع االستقاللية لطفل الروضة الكفيف.
The effectiveness of a motor-based training program in 

raising the independence of pre - school for the blind 

child. 
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Abstract 

The study aimed at measuring the effectiveness of a 

training program based on motor games in raising the 

independence of pre-school blind children. The study used 

the experimental method and was applied to a sample of 

21 children from the center of the blind center in Suez 

Bridge. Kinetic games to raise the independence of the 
blind child.                                                         

 :   Key Wordsالكلمات املفتاحية
                                                 Motor Skills األلعاب احلركية -

 Expression skills                                      .        االستقاللية -

 Pre-scool Blind Child              ما قبل املدرسة الكفيفطفل  -

 
 : ةمقدم

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية في حياة االنسان ، ففيها تنمو 
قدرات الطفل، ويعد االهتمام بمرحلة الطفولة مهم لقياس تحضر االمم 
 والشعوب ، فهى مرحلة مهمة في الشامل للطفل، وهو مهم لألطفال الكفيفة

ائقة في و يواجه الطفل الكفيف في مرحلة ما قبل المدرسة صعوبات ف
ممارسة سلوكيات الحياة اليومية أو تنقالته من مكان آلخر وذلك نتيجة لفقد 
حاسة البصر الالزمة للتعامل مع المثيرات البصرية مما يدفعه لبذل المزيد 

 (.23،   2002من الجهد ه ) كاشف ، 
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وأجمعت نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة هاتان،هاسليت، بيكارد  
pickard,hatlen , 2006) أن الطفل االكفيف عندما يتعرض لبرامج )

مصممة بكفاءة عالية وتقوم على استخدام فنيات حديثة يمكن أن تكسب 
الطفل الكفيف العديد من المهارات التى تجعله يتفاعل مع البيئة التى يعيش 
فيها خاصة عند استخدام باقى حواسه بطريقة استشعرت الباحثة حاجة ملحة 

امج خاص بأطفال ما قبل المدرسة المكفوفين قائم على االلعاب لتصميم برن
الحركية وذلك لرفع درجة االستقاللية لديهم، بحيث يكون برنامجا متكامال 
ومنظما يعمل على تعويض القصور فى االداء  الحركى الذى حدث بسبب 

 فقدان البصر في هذه المرحلة الحرجة من العمر.

رنامج تدريبى قائم على االلعاب الحركية وذلك ولذا قامت الباحثة بتصميم ب
 بهدف رفع درجة االستقاللية لدى طفل ما قبل المدرسة الكفيف

  مشكلة البحث وتساؤالته  :

لقد حظى ميدان المكفوفين باهتمام مبكر سبق جميع االعاقاات األخارى ،      
لاام ينلهااا  حياث نااال اهتمامااي كبيااراي مان جانااب االخصاائيين والباااحثين الترباويين

 (.2002)الحديدى،.األخرى بعد أي من ميادين اإلعاقة
وترى الباحثة أنه على الرغم من هذا االهتمام اال أنه ما زالت البرامج الموجهاه 
لألطفااااال المكفااااوفين فااااي مرحلااااة مااااا قباااال المدرسااااة قاصاااارة عاااان تلبيااااة جميااااع 

 احتياجاتهم.
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لمماارس فاي مسسساات وتكمن مشاكلة الدراساة الحالياة فاي أن النشااط الحركاى ا
ومدارس المكفوفين يعد وسيلة مهمة في تحقيق النماو المتازن والمتكامال للطفال 
اذا ما أحسن استخدامه ، وفى ضاوء ماا يمكان أن تساببه االعاقاة البصارية مان 

، وماان هنااا جاااءت االسااتقاللية لألطفااال المكفااوفين قصااور وتاادنى فااي مهااارات 
امج لاللعاااااب الحركيااااة  لرفااااع درجااااة الدراسااااة الحاليااااة فااااي محاولااااة لتقااااديم برناااا

 االستقاللية لدى االطفال المكفوفين في عمر ما قبل المدرسة.
وماان خااالل اطااالح الباحثااة الحظاات أن معظاام المسسسااات تفتقاار الااى اسااتخدام 
وتفعياااال باااارامج األلعاااااب الحركيااااة المختلفااااة . أن بعااااض باااارامج األلعاااااب التااااي 

ر هادفاااة وال تنماااي المهاااارات تقااادمها هاااذه المسسساااات تكاااون العااااب عاماااة غيااا
 االجتماعية ومنها االستقاللية. 

درجاة االساتقاللية لادى طفال ماا  لرفاعومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالياة فاي 
 قبل المدرسة الكفيف من خالل البرنامج الحركي

   -الرئيس التالي : سسالتتبلور مشكلة الدراسة في ال لذا
لرفى  درجىة االسىتقةلية  أللعىاب الحركيىة اقائم علىى  يمافعالية برنامج تدريب

 لدى طفل ما قبل المدرسة الكفيف؟
الااارئيس عااادة اسااائلة فرعياااة تحااااول الدراساااة الحالياااة  ساااسالهاااذا ال عااانوينبثاااق 

 االجابة عليها وهي:
المعوقااات التااى تمنااع طفاال مااا قباال المدرسااة الكفيااف ماان اكتساااب  اهيماا -1

 مهارات االستقاللية؟
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ية المناسبة لتادريب طفال ماا قبال المدرساة الكفياف عليهاا  ما االلعاب الحرك -2
 لتنمية السلوك االستقاللى ؟

علاااى بطاقاااة درجاااات القيااااس القبلاااي والبعااادي ق باااين رتاااب هااال توجاااد فااارو -3
مالحظااة مظاااهر االسااتقاللية  لاادى طفاال مااا قباال المدرسااة الكفيااف بعااد تطبيااق 

 ؟البرنامج 
علاى بطاقاة لبعادي والتتبعاي درجاات القيااس ا رتاب  هل توجد فروق بين -4

 ؟مالحظة  مظاهر االستقاللية لدى طفل ما قبل المدرسة الكفيف 
 : أهداف البحث

تهاادف الدراسااة الحاليااة قياااس فعاليااة البرنااامج التاادريبي القااائم علااى االلعاااب 
الحركياة فااي رفااع درجااة االسااتقاللية  لاادى طفال مااا قباال المدرسااة الكفيااف فااي 

( ساااانوات ماااان خااااالل التاااادريب علااااى أنشااااطة  6 -4المرحلااااة العمريااااة ماااان )
 برنامج تدريبى قائم على االلعاب الحركية .

 : البحثأهمية 
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلى:

ناادرة البحااوث تساتمد الدراسااة الحالياة اهميتهااا فاى حاادود علام الباحثااة مان  .1
اهتمات برفاع درجاة االساتقاللية عناد طفال ماا قبال المدرساة الكفياف التاي 

مشااكالت تتعلااق للحااد ماان مهااارات التعبياار الحركااى الموساايقى  باسااتخدام
 بالحركة.
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تسهم الدراسة الحالية في تقديم برنامج يساعد المعلماين واالخصاائيين  قد .2
الطفاااال النفساااايين واالخصااااائيين االجتماااااعيين  فااااي التصاااادي لمشااااكالت 

 مشكالت في المراحل العمرية الالحقة.التي تسدي الي الكفيف 
لرفااع درجاااة االساااتقاللية الحالياااة  وضااع فنياااات عالجياااة  تحاااول الدراساااه .3

للطفال الكفياف حياث ان ذلاك حالاة  االنفعالياة وهو ما قد ينعكس علاى ال
 التحسن يخفض الحاالت االنفعالية السلبية.

: البحثمصطلحات       
       :                             فعالية

تدريبي باستخدام يقصد بها األثر الذي يمكن أن يحدثه البرنامج ال
مهارات التعبير الحركى الموسيقى في رفع درجة االستقاللية لدى طفل 

 ما قبل المدرسة الكفيف.
 :الربنامج التدريبي

يقصد بالبرنامج التدريبي في البحث الحالي : بأنه برنامج يقدم ألطفال 
المكفوفين على أساس استخدام مهارات التعبير ما قبل المرسة 
قى  بهدف رفع درجة االستقاللية لديهم لتحقيق أحسن الحركى الموسي

 مستوى ممكن في األداء في مختلف مجاالت الحياة.
 االلعاب احلركية : 

تعرفهااااا الباحثااااة بأنهااااا : مجموعااااة ماااان الحركااااات التااااى يسديهااااا طفاااال 
مااااا قباااال المدرسااااة الكفيااااف بمساااااعدة او منفااااردا وهااااى تاااارتبط باااابعض 
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الاااااااركض، القفاااااااز، الحجااااااال ،  االداءات الحركياااااااة ) المشاااااااى ،الجااااااارى،
 التوازن(.

 االستقاللية   
تعرفها الباحثة بأنها:سلوك ايجابىي جعل طفل ما قبل المدرسة      

الكفيف يعتمد على نفسه في الحركة ويتحمل المسسولية في مواقف الحياة 
المختلفة بنفسه دون معاونة من األخرين مما يزيد ثقته في نفسه ، وال 

 يا او عاله.يجعله عبئا مجتمع
  طفل ما قبل املدرسة الكفيف:  

طفااااال فاااااي المرحلاااااة العمرياااااة مااااان عمااااار) :  تعرفاااااه الباحثاااااة اجرائياااااا بأناااااه
( ساااانوات لديااااه قصااااور أو عجااااز  بصاااارى يمنعااااه ماااان القيااااام بااااأى  4-6

 عمل يكون البصر أساسه.
 -:والدراسات السابقةاإلطار النظري 

لصلتهم  والدراسات السابقة حددت الباحثة مبحثين لعرض االطار النظرى     
 وذلك على النحو التالى:الوثيقة بموضوح الدراسة 

 املبحث األول: طفل ما قبل املدرسة الكفيف .
االسثثثتقاللية لثثثدم طفثثثل مثثثا قبثثثل املدرسثثثة  نى:املبحثثثث ال ثثثا

 الكفيف.
 املبحث األول: طفل ما قبل املدرسة الكفيف
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 تعريف الطفل الكفيف:
خص الااااذى ال يسااااتطيع أن يجااااد طريقااااه بأنااااه: الشاااا يعىىىىرف الكفيىىىىف -

، 2006دون قيااااااااادة فااااااااي بيئااااااااة غياااااااار معروفااااااااة لديااااااااه ،  )ساااااااارحان ، 
84.) 
طفاااال فااااي المرحلااااة العمريااااة ماااان عماااار الكفيااااف هااااو: طفاااال الروضااااة  -
( سااااانوات لدياااااه قصاااااور أو عجاااااز  بصااااارى يمنعاااااه مااااان القياااااام  4-6) 

 بأى عمل يكون البصر أساسه.
 أسباب الكف البصرم:

ر الااااى االساااااباب الوراثياااااة واألساااااباب البيئياااااة ترجااااع أساااااباب كاااااف البصااااا
 ويمكن تناولها بايجاز في اآلتى: 

ل فاااااي : التهااااااب العصاااااب البصااااارى ، مثااااا العوامثثثثثل الورا يثثثثثة -
 .البول السكرى، أمراض الشبكية 

وتتمثل فى : مسثرات ما قبل الوالدة مثل اصابة  العوامل البيئية -
االكسجين  ة في نقصاالم الحامل ببعض االمراض المعدية وأثناء الوالد

 األكسجين المعطى نسبة والوالدةالمتعسرة ، وما بعد الوالدة في زيادة
 (kozarsky,2014;kersun,2009,109).األمراض

 النمو احلركى للطفل الكفيف:
يعااااد البصاااار ماااان أهاااام الماااادخالت الحسااااية للنمااااو الحركااااى ، فالطفااااال    

للمساااااااية الكفياااااااف يولاااااااد فاااااااي فااااااارا  تبااااااادو فياااااااه األصاااااااوات واألحاسااااااايس ا
عشااااااااوائية باااااااادون هاااااااادف ، اذ يعااااااااانى الكفيااااااااف ماااااااان ضااااااااعف التكاماااااااال 
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الحااااااااس  حركااااااااى وهااااااااذا يتطلااااااااب االسااااااااراح فااااااااي تنميااااااااة وتطااااااااوير تلااااااااك 
 ه؛ لتعويضاااااهالمااااادخالت لماااااا لهاااااا مااااان تاااااأثير كبيااااار فاااااي تحدياااااد حركاتااااا

عاااان فقاااادان حاسااااة البصاااار التااااى تعااااد أهاااام ماااادخل حسااااى للنمااااو الحركااااى 
 .( 98،  2014) المفتى ، 

بعااااااض المشااااااكالت الحركيااااااة التااااااى يواجههااااااا المعاااااااق  كمااااااا أن هناااااااك   
ويرجاااااع هاااااذا القصاااااور فاااااى المهاااااارات ، بصاااااريا  مثااااال التاااااوازن والوقاااااوف 

 -الحركية إلى األتى:
 وذلك ل:يعانى المعاق بصريا  من نقص الخبرات البيئية -

 محدودية الحركة -
 ن.نقص العالقات المكانية التى يستعين بها المبصرو  -
  .سق واإلحساس الحركىالقصور فى التنا -
 .عدم القدرة على المحاكاة و التقليد -
 .قلة الفرص المتاحة لتدريب المهارات الحركية -
 .(14، 2009)سعود ،  .اآلباءالحماية الزائدة  من جانب  -

 أهم اخلصائص املميزة للطفل الكفيف:
 الخصائص هي: تلك يرى على عبد الصمد ان 

 :أوال": اخلصائص النفس حركية 
 تعقدت بيئته.كلما  الحركى لديه يزداد القصور -
حركتااااااااااه محاااااااااادودة نتيجااااااااااة قدرتااااااااااه المحاااااااااادودة علااااااااااى ادراك  -

 األشياء.



 
 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (63)                                    2019 وونيي -ينايرعشر (  الرابعالعدد ) 

 كاللزماااااات التاااااييقاااااوم بأنشاااااطة جسااااامية نمطياااااة غيااااار هادفاااااة  -
 .لتعويضه عن نقص الحركات الطبيعية

 تتسم حركته بالحذر واليقظة حتى ال يصطدم بعقبات -
  :: اخلصائص االجتماعيةا  ني ا

 د صعوبة في تطور التعلق خوفا من الغرباء.يج -
التااااي تااااوفر لااااه يعاااانى ماااان قصااااور فااااي المهاااارات االجتماعيااااة  -

 .االستقاللية
فااااااي  وهااااااويبعاااااد وجهااااااه عااااان المتحاااااادث ويااااادير أذنااااااه تجاهاااااه  -

 نصات من جانبه.االهتمام و االزيادةلالواقع 
 .يبدى اهتماماي بنفسه أكثر من اهتماماته بغيره أثناء -
عاماااااااة ماااااااع اللجاااااااوء الاااااااى العزلاااااااة أو  قلاااااااة عااااااادد االصااااااادقاء -

 الوحدة.
 : اخلصائص االنفعالية: ال ا         

 هو أكثرهمالقلق  و تنتشر االضطرابات النفسية كثيرا -
 كثرة استخدام الحيل الدفاعية المختلفة . -

 :فوائد النشاط احلركى للطفل الكفيف يف هذه املرحلة
ر بو فااااي الصااااغر يساااااعد الطفاااال الكفيااااف علااااى ساااارعة تطااااتعلمهااااا  -

 توافقه الحركى.
 .تحسين صحة ولياقة الجهاز الدورى التنفسى  -
 .تنمية قوة العضالت واألوتار العضلية  -
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 الى خفض مخاطر االصابة بأمراض القلب  يسدي  -
 يتم حث الطفل الكفيف على التفكير ه من خالل -
األنشااااااطة  وااللعاااااااب الحركيااااااة  مفياااااادة للصااااااحة النفسااااااية وللنماااااااء  -

، 2014يااااااف. ) حسااااااين، عباااااادا ، قااااااادر،االجتماااااااعى للطفاااااال الكف
253   .) 

وماااااان الدراسااااااات الااااااى أكاااااادت علااااااى أهميااااااة النشاااااااط الحركااااااى لالطفااااااال 
بعناااااااوان النشااااااااط ( (berembring,2001المكفاااااااوفين دراساااااااة برمبااااااارنج  

الحركااااى لألطفااااال المكفااااوفين والمعاااااقين جزئياااااي فااااي ألمانيااااا خاصااااة فااااي 
 63لااااااى نساااااابة النشاااااااطات الصااااااعبة ، وتبااااااين أن المكفااااااوفين حصاااااالوا ع

٪ ولاااااادى المقارنااااااة فااااااي  83٪ بينمااااااا المبصاااااارون حلصااااااوا علااااااى نساااااابة 
األداء لنشااااااااط القااااااادم والياااااااد أظهااااااارت النتاااااااائج تقااااااادم المكفاااااااوفين جزئيااااااااي 

 على المكفوفين كلياي.
(  الااااااااااى الكشااااااااااف عاااااااااان تااااااااااأثير takahashi,2015وسااااااااااعت دراسااااااااااة )

برناااااااامج للترياااااااب الحركاااااااى والااااااارقص االيقااااااااعى فاااااااى تحساااااااين المهاااااااارات 
ة والحالاااااااااة المزاجياااااااااة االيجابياااااااااة والتفاعااااااااال االجتمااااااااااعى لااااااااادى الحركيااااااااا

االطفاااااااال المكفاااااااوفين وضاااااااعاف البصااااااار فاااااااى نيباااااااال ، وأسااااااافرت نتاااااااائج 
الدراسااااااااااة عاااااااااان فاعليااااااااااة البرنااااااااااامج التاااااااااادريبى الحركااااااااااى فااااااااااى خفااااااااااض 
السااااااوكيات الساااااالبية وتحسااااااين المهااااااارات الحركيااااااة والتفاعاااااال االجتماااااااعى 

 .لدى الصم المكفوفين 
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ظاااااام الدراسااااااات والباااااارامج التااااااى أجرياااااات قااااااد وممااااااا ساااااابق يتضاااااا  أن مع
أشااااارت الااااى األثاااار الواضاااا  الااااذى يحدثااااة النشاااااط الحركااااى علااااى االفااااراد 

 المكفوفين .
 : اللعباألمور الواجب مراعاتها عند التعامل مع املكفوفني يف 

النشاط الرياضي بمصاحبة  مكانالسماح للكفيف بالتحرك في  -
 شخص مبصر الستطالح المكان 

  التي تهدد سالمته.األداء من العوائق  إخالء منطقة -
 التدريب بالبروز واالحبال . محيطتميز  -
استخدام المثيرات السمعية والموسيقية بشكل خاص لتنمية  -

 الكفيف بشكل شامل.
 استخدام األدوات المساعدة و االمنيه كاألطوال و االحبال . -
 .في بداية النشاط المهمةيعتبر المشي من أالنشطه التمهيدية  -

 : االستقاللية لدم طفل ما قبل املدرسة الكفيفانى املبحث  ال 
تعاااااد المهاااااارات االساااااتقاللية مااااان اهااااام المهاااااارات لالطفاااااال المكفاااااوفين ، 

ضاااااارورة لجميااااااع االفااااااراد ذوى االحتياجااااااات الخاصااااااة ، ويقصااااااد  فهااااااي
بالمهاااااارات االساااااتقاللية تلاااااك المهاااااارات التاااااى يتااااادرب عليهاااااا األطفاااااال 

ة حتااااااااى يكونااااااااوا قااااااااادرين علااااااااى االعتماااااااااد ذوى االحتياجااااااااات الخاصاااااااا
 2015قضااااااء حاجااااااتهم اليومياااااة )القضااااااة، الشااااابول ، لعلاااااى أنفساااااهم 

 ،128 ) 
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( 2011ودراسااااااااة ) اكاااااااارام الساااااااايد ، هاااااااادى عبااااااااد الحميااااااااد ، وأكاااااااادت 
والتااااااااى هاااااااادفت الااااااااى التعاااااااارف علااااااااى تااااااااأثير برنااااااااامج تربيااااااااة حركيااااااااة 
باسااااااااااتخدام أنشااااااااااطة الااااااااااذكاءات المتعااااااااااددة علااااااااااى الااااااااااذكاء الحركااااااااااى 

وك االساااااااتقاللى واللياقاااااااة الحركياااااااة الطفاااااااال ماااااااا قبااااااال المدرساااااااة والسااااااال
وتوصااااااالت نتاااااااائج الدراساااااااة الاااااااى أن برناااااااامج التربياااااااة الحركياااااااة القاااااااائم 
علااااااى اسااااااتخدام أنشااااااطة الااااااذكاءات المتعااااااددة لااااااه تااااااأثير  فعااااااال علااااااى 
زيااااادة مسااااتوى الااااذكاء الحركااااى واللياقااااة الحركيااااة والساااالوك االسااااتقاللى 

 الطفال ما قبل المدرسة.
بدراسااااااة تهاااااادف إلااااااى  (Williamson,2000") ويليااااااامسوقااااااام 

التعاااااارف علااااااى تااااااأثير يااااااوم اإلسااااااتقالل واالعتماااااااد علااااااى الااااااذات ماااااان 
تصااااااااله ابالعاااااااالم المحااااااايط باااااااه اواساااااااتخدم  خاااااااالل نشااااااااط الحضاااااااانة واط

طفاااااال  44الباحااااااث الماااااانهج التجريبااااااي واشااااااتملت عينااااااة البحااااااث علااااااى 
( سااااااانوات واشاااااااتمتلت أدوات البحاااااااث علااااااااى  5-4وطفلاااااااة مااااااان سااااااان)

حظاااااااة سااااااالوك الطفااااااال وأشاااااااارت أهااااااام النتاااااااائج إلاااااااى أن البرناااااااامج مال
المقتااااااااارح أدى إلاااااااااى زياااااااااادةا العتمااااااااااد علاااااااااى الااااااااانفس والتفاعااااااااال ماااااااااع 
األخااااااااارين وماااااااااع البيئاااااااااة المحيطاااااااااة وكاااااااااذلك التعزياااااااااز و االستحساااااااااان 

 .منشأنه أن يزيد من استقالل الطفل
بعض املهارات الىت جيب أن يتدرب عليها الكفيف والىت تسثاعدة 

 الليةعلى االستق
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 التدريب على مهارات احلياة اليومية :
  واستخدام ادوات الطعام.تدريب الطفل الكفيف على غسل اليدين 
 ملئ الكوب تدريب الطفل الكفيف على كيفية تناول الكوب والشرب. 
  وارتداءها.تدريب الطفل الكفيف على ترتيب المالبس الخاصة 
  نظافة.والتدريب الطفل الكفيف على كيفية االستحمام. 

 اإلجراءات املنهجية للبحث
 : منهج البحث

التجريباي باساتخدام التصاميم التجريباي شابه  استخدمت الدراساة الحالياة المانهج
معتمدة فى ذلك على القيااس القبلاى والبعادى ومقارناة نتاائج وعة الواحدة للمجم

واسااااااتخدمت الباحثااااااة ، للفاااااروق بياااااانهم داللتااااااه االحصااااااائيةقياااااااس و  القياساااااين
عاااااة ذات التصاااااميم التجريباااااى الواحاااااد لصاااااغر حجااااام العيناااااة ولتحقياااااق المجمو 

 .البرنامج التدريبي القائم على االلعاب الحركيةاالستفادة من 

 :عينة الدراسة
( طفااالي ماان الجنسااين ماان االطفااال المكفااوفين 21تكوناات عينااة الدراسااة ماان )

يااد ساانوات ، وتاام تحد 6-4وهاام اجمااالى االطفااال الااذين يتااراوح أعمااارهم بااين 
أعمااااارهم العقليااااة ماااان خااااالل سااااجالت المركااااز واسااااتمارات قبااااولهم وشااااهادات 
مااايالدهم ، وتااام ارساااال خطاباااات ألوليااااء أماااورهم الساااتيفاء البياناااات المطلوباااة 
الكاملة عن االطفال وكذلك الموافقاة المكتوباة مان أوليااء االماور علاى اشاتراك 

 االطفال فى البرنامج التدريبي.
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 أدوات الدراسة:
لمااا كااان القياااس هااو أحااد وسااائل التقااويم المهمااة ، وال يمكاان أن يوجااد تقاااويم 
بدون قياس ، لذا كان لزاماي على الباحثة في هاذه الدراساة اساتخدام عادداي مان 
األدوات التي يمكن أن تساهم فاي تاوفير البياناات التاي تقتضايها اإلجاباة علاى 

ا هاو موضا  بالجادول) أسئلة الدراسة ، وفيماا يلاى عارض ألدوات الدراساة كما
1  :) 

 ( أدوات الدراسة املستخدمة1جدول)       

 اإلعداد  األداة        م 

 1  مقياس المستوى االجتماعى الثقافى االقتصادى    1997اعداد /عادل البنا 

 3   بطاقة مالحظة السلوك االستقاللي لطفل ما
 قبل المدرسة الكفيف.

 إعداد الباحثة       

 4  إعداد الباحثة  ريبي المقترحلاللعاب الحركيةالبرنامج التد 

 يف صورته األولية: إعداد الربنامج

  تااام تصاااميم هاااذا البرناااامج بعاااد اطاااالح الباحثاااة علاااى التاااراث النظاااري الخااااص
 بالموضوح وما توفر من برامج بالدراسات السابقة لرياض األطفال .

  ة السامع وجاذب الثاارة حاسا مسلفة خصيصاا كل لعبة بأغنية موسيقيةتم تدعيم
 .الطفل للعبة
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 إعداد املواد واملوارد املستخدمة: 

وتشااامل كافاااة الماااواد والماااوارد المساااتخدمة فاااي تنفياااذ النشااااط الحركاااي بهااادف 
تعميااق اسااتفادة الطفاال الكفيااف ماان محتااوى البرنااامج المسااتهدف تطبيقااه ، وتاام 
 التنفياااذ للنشااااط الحركاااي بمصااااحبة الموسااايقى واإلساااهام فاااي تحقياااق األهاااداف

أالت  –ةوساائط متعادد -أغااني موسايقية–المرجوة خامات وموارد تنفيذ النشاط
 موسيقية (.

 إعداد أدوات التقويم :

يعتبر التقويم مان الخطاوات األساساية التاي يجاب ان تسخاذ بعاين االعتباار عناد 
تصااميم أي برنااامج ألنااه يوضاا  نتااائج الااتعلم الااذي حققااه الطفاال و الفاارق بااين 

القاااائم علاااى مهاااارات التعبيااار الحركاااي ألنشاااطة البرناااامج مساااتواه قبااال التعااارض 
   :و بعده و تظهر أغراض تقويم البرنامجالحالي فيما يلي الموسيقى

التااادريبي القاااائم علاااى مهاااارات التعبيااار التأكاااد مااان فعالياااة البرناااامج  -
طفاال مااا قباال لاادى  رفااع درجااة االسااتقالليةعلااى  الحركااي الموساايقى
 المدرسة الكفيف.

يواجههاااا طفااال ماااا قبااال المدرساااة لصاااعوبات التاااي التعااارف علاااى ا  -
 البرنامج التدريبي . أثناء تنفيذ أنشطة الكفيف
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 االحصائية املتبعة: ساليباال

 ( لحسااااب داللاااة الفاااروق باااين ويلككساااوناساااتخدمت الدراساااة الحالياااة معادلاااة )
قبااال وبعاااد الدراساااة دوات الدراساااة علاااى عيناااة االول والثاااانى أل القيااااسنتاااائج 

 التدريبي القائم على مهارات التعبير الحركي الموسيقى.برنامج تطبيق ال

 الفاااا كرونبااااس ( لحسااااب  درجاااة ثباااات  اساااتخدمت الدراساااة الحالياااة معادلاااة (
اسااتمارة تقياايم األداء الحركااي الموساايقى، وبطاقااة مالحظااة الساالوك االسااتقاللي 

 لدى طفل ما قبل المدرسة الكفيف. 

  االتفاااااق ) لكناااادال ( لحساااااب معااااامالت اسااااتخدمت الدراسااااة الحاليااااة معاماااال
بين األساتذة المحكماين بالنسابة لكال مان اساتمارة تقيايم األداء الحركاي  قاالتفا

الموساايقى، وبطاقااة مالحظااة الساالوك االسااتقاللي لاادى طفاال مااا قباال المدرسااة 
 الكفيف

:  فروض البحث ومعاجلته إحصائيا 

 على أنه:ينص الفرض األول للدراسة  :هالفرض األول....ونتائج

توجىىىد فىىىرو  دالىىىة بحصىىىائيار بىىىين متوسىىىط رتىىىب درجىىىات أطفىىىال المجموعىىىة 
التجريبيىىىة نعينىىىة الدراسىىىةق علىىىى بطاقىىىة مةحظىىىة السىىىلو  االسىىىتقةلي فىىىي 

 القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي. القياسين
وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض قاماات الباحثااة باسااتخدام اختبااار ويلكوكسااون 

، اليجاد داللة  الفروق باين متوساط رتاب درجاات أطفاال  للمجموعات المرتبطة
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مااا قباال المدرسااة المكفااوفين قباال تطبيااق البرنااامج التاادريبي القااائم علااى مهااارات 
التعبيااار الحركاااي الموسااايقى ، ومتوساااطات رتاااب درجاااات نفاااس المجموعاااة بعاااد 
تنفيااذ البرنااامج  التاادريبي القااائم علااى مهااارات التعبياار الحركااي الموساايقى علااى 

 اقة مالحظة السلوك االستقاللي كما هو موض  بالجدول التالي: بط

 ( 2 جدول رقم )

( وداللتها اإلحصائية بالنسبة للدرجات الكلية على بطاقة املالحظة Zقيمة )
 للعينة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي

الااى داللاااة الفاااروق بااين متوساااط القياساااين ق 2أشىىىارت النتىىىائج فىىىي جىىىدول ن
دى أطفااااال المجموعااااة التجريبيااااة علااااى بطاقااااة مالحظااااة القبلااااي والبعاااادى لاااا

 مجموع درجات أطفال

 العينة الدراسية على

 بطاقة مةحظة

 االستقةلي السلو  

في القياسين القبلي 

 والبعدي

 

 القياس
 القبلي

 Zقيمة  القياس البعدى
Z الجدولية 

 مستوى الداللة
0.05 0.01 

 2ع 2م 1ع 1م

    

 دال إحصائيا   13,27 9,49 151,3 2,07 28,67 3,01 10,33
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السلوك االستقاللي ، وعند حسااب الفارق باين رتاب المجماوعتين بلغات قيماة 
وهى قيمة دالة إحصاائيا ، ويتضا  مان الجادول الداللاة    ق151,3الفروق )

( لصال  القياس البعدى ،وبذلك تحققات صاحة الفارض 0.05عند مستوى ) 
 األول. 

هاااذه النتيجاااة فاااي ضااوء البرناااامج المساااتخدم الاااذي يتضااامن ويمكاان تفساااير 
درجة االستقاللية ، حياث  األلعاب الحركية لرفعمجموعة األنشطة القائمة على 

تضمن فنياات متعاددة ،  كماا راعات الباحثاة تناوح وزياادة  وساائل التقاويم ، وقاد 
كياااة شاااارك األطفاااال بفاعلياااة فاااي البرناااامج التااادريبي القاااائم علاااى المهاااارات الحر 

الموسيقية ، ويتفق ذلك مع نتيجة البرنامج حيث أن هنااك فاروق دالاة احصاائيا 
بااااين متوسااااطى رتااااب درجااااات أطفااااال المجموعااااة التجريبيااااة قباااال وبعااااد تطبيااااق 

 البرنامج لصال  التطبيق البعدى.

وقد اتفقت الباحثة مع العديد من الدراسات حول أهمية المهارات الحركية  لادى 
بصااافة عاماااة وطفااال ماااا قبااال المدرساااة الكفياااف بصااافة  طفااال ماااا قبااال المدرساااة

 خاصة لما لها من أهمية في رفع درجة االستقاللية الحركية .

وممااا ساابق نجااد أن البرنااامج لااه تااأثير ايجااابي وفعااال فيرفااع درجااة االسااتقاللية 
لاادى أطفااال مااا قباال المدرسااة المكفااوفين ومساااعدة األطفااال عينااة الدراسااة فااي 

التاااي تتعلاااق بالمهاااارات الحركياااة للتغلاااب علاااى خطااار التغلاااب علاااى المشاااكالت 
 االعتمادية على الغير في التنقل والحركة.
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ويوضح الشكل التايل يوضح متوسطات األداء القبلى والبعدم ألطفال اجملموعة  
 التجريبية على بطاقة مالحظة مشكالت االستقاليل

 
 (2شكل رقم ) 

ات الكلية على بطاقة ( وداللتها اإلحصائية بالنسبة للدرجZقيمة )
 املالحظةللعينة التجريبية  يف القياسني القبلي والبعدي

توجىىد  للدراسااة علااى أنااه: ياانص الفاارض الثااانىالفثثرض ال انى...ونتائجثثه :
فىىرو  دالىىة بحصىىائيار بىىين متوسىىط رتىىب درجىىات أطفىىال المجموعىىة التجريبيىىة 

ياسىىىين نعينىىىة الدراسىىىةق علىىىى بطاقىىىة مةحظىىىة السىىىلو  االسىىىتقةلي فىىىي الق
 البعدي والتتبعي للبرنامج التدريبي.

وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض قاماات الباحثااة باسااتخدام اختبااار ويلكوكسااون 
للمجموعات المرتبطة اليجاد داللة الفروق باين متوساطات رتاب درجاات أطفاال 
ما قبل المدرسة المكفوفين في القياس البعدى ، ومتوسطات رتاب درجاات نفاس 

شهر على بطاقة مالحظة السلوك االستقاللى فاي القيااس  المجموعة بعد مرور
 التتبعى وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي: 
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 ( 3جدول )

( وداللتها اإلحصائية بالنسبة للدرجات الكلية على بطاقة مالحظة Zقيمة )
 السلوك االستقاليل للعينة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعى

 

عادم وجاود فاروق دالاة باين متوساطات رتاب درجاات  ق 3دول ن ويتضح من جى
المجموعااااة التجريبيااااة فااااي القياااااس البعاااادى ، ومتوسااااطات رتااااب درجااااات نفااااس 

( وهاى غيار دالاة 0,07)    zالمجموعة في القيااس التتبعاى حياث كانات قيماة 

مجموع درجات 
 أطفال

العينة التجريبية  
 على

 بطاقة مةحظة  

 السلو  االستقةلي

في القياسين  
 البعدي والتتبعي

 

س البعدي
القيا

س التتبعي 
القيا

 

 قيمة

 Z 

Z  الجدولية 
 مستوى

 0,01 0,05 الداللة

 2ع 2م 1ع 1م

غير دال  13,27 9,49 0,07 4,21 28,17 2,07 28,67
 إحصائيا  
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احصاائيا ، وهااذا يعنااى أن الاادرجات التااي حصال عليهااا األطفااال المكفااوفين فااي 
بعاادى والتتبعااى كاناات متقاربااة ممااا ياادل علااى اسااتمرار أثاار البرنااامج القياسااين ال

بالنسااابة ألطفاااال المجموعاااة التجريبياااة  فيماااا بعاااد تطبياااق البرناااامج خاااالل فتااارة 
 المتابعة، وبذلك فقد تحققت صحة الفرض الثانى للدراسة.

وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى استمرار فعالية البرنامج التدريبي في رفاع درجاة 
الحركيااااااة خااااااالل فتاااااارة المتابعااااااة ، واسااااااتفادة  األلعاااااااباالسااااااتقاللية باسااااااتخدام 

مكفاوفين مان األنشاطة المقدماة فاي البرناامج ، والاذي يانجم عناه رفاع  األطفاالل
 درجة االستقاللية لدى األطفال.

 :مناقشة عامة للنتائج

 لقاااد أوضاااحت نتاااائج الدراساااة الحالياااة فعالياااة البرناااامج التااادريبي فاااي رفاااع درجاااة
االستقاللية  لدى طفل ما قبل المدرسة الكفيف ، كما اتض  مان نتاائج الفارض 
األول ماااان فااااروض الدراسااااة ، وهااااذا يعكااااس التحساااان الملمااااوس فااااي مهااااارات 
االستقاللية الحركية التي تقيسها بطاقاة مالحظةالسالوك االساتقاللي بعاد تطبياق 

تقاللية لادى طفال البرنامج ، وهذا يدلل على جدوى البرنامج في رفع درجة االس
 ما قبل المدرسة الكفيف.

الحركيااة لمااا لهااا ماان مياازات ، قااد ذاد ماان  األلعااابولعاال اعتماااد برنااامج 
فعالية البرنامج المستخدم ، كما أن مراعاة خصائص العينة في إعداد البرناامج 
قااد ذاد ماان فعاليتااه ، كمااا أنهااا تتمتااع بمسااتوى ذكاااء يقااع فااي الماادى المتوسااط 

ا هيئت لهم بيئة تعليمة مناسبة تمكنهم مان االساتفادة مان قادراتهم وبالتالي عندم
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أساافرت عاان تعلمهاام كمااا باادا فااي تحساان مسااتوى االسااتقاللية لااديهم بعااد تطبيااق 
 البرنامج.

كما أن ما احتواه البرنامج من فنيات متعددة زاد من وعى الطفال بمهاارات 
بأنشاطته الحركياة كاان االستقاللية الحركية ، فضاالي عان أن البرناامج التادريبي 

 يخاطب أكثر من حاسة لدى الطفل مما زاد من فعالية البرنامج.

كمااا أن مااا صاااحب البرنااامج ماان تعزيااز سااواء ماان الباحثااة أو ذاتااي ماان 
 الطفل لنفسه من خالل ما يحققه من نجاح قد حسن من نتائجه.

 وتتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا قدمااه التااراث النظااري والدراسااات السااابقة حااول
الباارامج التااي تعماال علااى رفااع درجااة االسااتقاللية مااع ضاارورة التأكيااد علااى إثااراء 
البيئااة المحيطااة بالطفاال الكفيااف باااالموارد واإلمكانااات التااي تساااعده علااى إثاااارة 

 الدافعية لدية وتنميه مهاراته الحركية.

التاادريبي فااي الحااد ماان صااعوبات التنقاال والحركااة  وتتضاا  فعاليااة البرنااامج
فاااي هاااذه الدراساااة مااان خاااالل التحسااان الاااذي طااارأ علاااى المساااتوى واالعتمادياااة 

الحركاااي االساااتقاللي  لااادى أفاااراد المجموعاااة التجريبياااة، وكاااان ذلاااك مااان خاااالل 
استمارة تقييم األداء الحركي وبطاقة مالحظة  السلوك االساتقاللي التاي أشاارت 
نتاااائجهم إلاااى تحسااان أداء األطفاااال فاااي القيااااس البعااادى ، ويعااازى هاااذا التحسااان 

لاااادى أفااااراد المجموعااااة التجريبيااااة إلااااى كااااونهم قااااد تااااأثروا  لحركااااي االسااااتقالليا
 بالبرنامج التدريبي الذي كان يهدف إلى رفع درجة االستقاللية لديهم.
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إيجااد منااس صافى ماري  شاعر  إلى ويعود سبب فعالية البرنامج التدريبي
ساام   فيااه األطفالباألمااان والحريااة فااي التعبياار عاان حركاااتهم دون خااوف ، ممااا

لهااام بالتفاعااال االيجاااابي ماااع بعضاااهم الااابعض ، وبنااااء جساااور الثقاااة ، وتكاااوين 
تباح التعليمات ، كل ذلك انعكاس علاى  عالقات ايجابية ، والتعاون والمنافسة واط

 أداء أطفال المجموعة التجريبية وأدى إلى رفع درجة االستقاللية.

الدراساة فاي  وقد أشارت نتائج الفروض إلى نجاح البرناامج المساتخدم فاي 
رفع درجة االستقاللية لدى أفراد المجموعة التجريبية مماا يشاير إلاى وجاود أثاار 
ايجابياااااة للبرناااااامج فاااااي تاااااوفير الخبااااارات والممارساااااات الحركياااااة التيأدت لىتحسااااان 
مساتوى االسااتقاللية ممااا يمكاان أن يااسدى إلاى الكثياار ماان اآلثااار االيجابيااة علااى 

 .ما قبل المدرسة المكفوفين أطفال
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