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  .ومشكلة البحث المقدمة -
 یـــا التعلـــیم بوجـــه خـــاص أصـــبحإن التطـــور الســـریع للتكنولوجیـــا بوجـــهٍ عـــام وتكنولوجیـــا التربیـــة وتكنولوج

ضــرورةً واجبــة لكافــة التالمیــذ والطــالب فــي جمیــع مراحــل التعلــیم لرفــع مســتوى كفــاءة وفاعلیــة العملیــة التعلیمیــة 
ــــدة مــــن أ،والتربویة ــــة أهمیــــة متزای ــد اكتســــبت المســــتحدثات التكنولوجی ــة وقــ ــ عطیــــات العملیــــة التعلیمی ُ ــــادة م جــــل زی

طــردثــر التطــور واالرتقــاء بهــا وذلــك علــى أ ُ األمــر  ،فــي الخبــرات اإلنســانیة ةِ◌ِ المســتمر فــي المعــارف والزیــادة الم
الــذي یــدعو إلــى أن یتــوازى عصــر المعلومــات مــع إشــراقة القــرن الحــادي والعشــرین لمواجهــة متطلباتــه وتحدیاتــه 

وأسـالیب ومـداخل جدیـدة فـي منظومـة التعلـیم  ، ومـن هنـا بـدأ ظهـور أنظمـهلمتوقعـة غیـر المحـددة أو تلـك غیـر ا
مــن األدوات الفعالــة فــي تطــویر  فــي التعلــیم كــأداة" الكمبیــوتر"جیــا الحاســبات اآللیــة تكنولو  محیــث ظهــر اســتخدا

 ُ ي وقـتٍ مناسـبٍ الـتعلم الفـردي فـیسـر أنماط التدریس وفي تقدیم مفردات المنـاهج الدراسـیة عـن طریـق برمجیـات ت
  )١٦٥- ١٦٣: ٨( وبكفاءةٍ عالیةِ وضوابط تقویم متمیزة

ســتخدم الجرافیــك لبنــاء وتحریــك الرســوم ثنائیــة وثالثیــة األبعــاد ، والجرافیــك یعنــي التصــمیم أو  وحــدیثًا یُ
ــبة للرســـوم المتحركـــة یمكـــن تقســـیم بـــرامج  ُ الثابتـــة أو المتحركـــة وبالنسـ الرســـم ویشـــمل الرســـوم بوجـــه عـــام ســـواء

   -:لكمبیوتر جرافیك إلى قسمین ا
  .والذي یستخدم في أفالم ثنائیة األبعاد 2Dقسم ثنائي األبعاد  - 
 .والذي یستخدم في أفالم ثالثیة األبعاد 3Dقسم ثالثي األبعاد  - 

وتُنتج برامج الجرافیك رسوم عالیـة الجـودة لمـا تحتویـه مـن أدوات تُسـاعد بشـكل كبیـر علـى الـتحكم فـي الصـورة ، 
عتبر  ُ سـطحة ثنائیـة األبعـاد وی ُ الجرافیك ثنائي األبعاد أبسط أنواع الرسـوم المتحركـة التـي تتضـمن حركـة كائنـات م

علــى ســطح مســتو ، وفیــه یــتم رســم الشخصــیة مــن زاویــة الرؤیــة التــي ســیتم العــرض منهــا حیــث ال یمكــن رؤیــة 
قصـــد بـــه الرســـوم ) 3D(الشخصـــیة مـــن زوایـــا أخـــرى، أمـــا الجرافیـــك ثالثـــي األبعـــاد  ُ التـــي تحتـــوي علـــى كائنـــات ی

جسمة ثالثیة األبعـاد تتحـرك ضـمن فضـاء ثالثـي یشـبه فضـائنا المكـاني الحقیقـي ُ ویبـدأ تحقیـق الرسـوم ثالثیـة ،  م
مثل هـذا النمـوذج عـادة بثالثـة مسـاقط  ُ راد تحریكـه،وی ُ فصل للكائن الم ُ جسم دقیق وم ُ أفقـي (األبعاد بإعداد نموذج م

ج المجســـمة االحتفـــاظ باإلحـــداثیات الدیكارتیـــه لـــالف النقـــاط وتغییـــر قـــیم ویتطلـــب بنـــاء النمـــاذ) ورأســـي وســـهمي
ون المجسـم تَمثیلیـًا لكـائن اإلحداثیات من إطار إلى أخر خالل حركة الجسم ، ویزداد عدد هـذه النقـاط عنـدما یكـ

َ و  حقیقي ، َ ت احـثِ  َأنـه مـن خـالل عمـل لخص مشـكلة البحـث فـيت َ َ مدرِسـا مسـاعدا ومـدَرِبا الب ارِسِ  معیـدا ثـم فـي مـدَ
لكَ برنـــامج  ـــَذ ـــاقین وكَ َ لـــي والـــدولي للجنـــةِ البارلمبیـــةِ المصـــرِیةِ للمع طالعـــه علـــى برنـــامج النشـــاطِ المحَ ٕ الجمبـــاز، وا

َ الریاضـــات  الحـــظَ ) ١مرفـــق(م ٢٠٠٩نشـــاط االتحـــاد الـــدولي للصـــم الـــبكم لصـــیف عـــام  ـــن ـــاز مِ َ ـــة الجمب َأن ریاضَ
ُ المح درجة ضمن ذلك البرنامج سـواء ُ یرِ م مِ حالیـا إلـى االهتمـامِ الغَ ـاَل َ ولي، و انطالقـًا مـن اتجـاه دولِ الع لـي َأو الـدَ

ُ فـي  ـواء َ م س ـاقَتِِه عَ ـةِ ودرجـة ِإ َ ی وعِ فـق نَ ـیة وِ لـى السـاحة الریاضِ مِ الِریاضات الموجودةِ عَ عَظ ُ شراكِهم في م ٕ عاقین وا ُ بالم
ال امِ ِب َ تم ، وألن االهِ ةِ َ بی ـك ِبوضـوٍح فـي البطوالت العالمیة أو القاریة أو األولمِ ـاقِین یـزداد یومـا بعـد یـوم ویظهـر ذلِ َ مع



اي بالصـین عـامِ  َ ه ـنغَ ـة فـي شَ َ ـة الذهنی عاقَ وي اإلِ ـَذ اصِ لِ ادِ الخَ َ ی مِ لِالولمِب اَل َ ةِ الع إقامة بطوَل والتـي  م٢٠٠٧االهتمام ِب
ـذا یــرى الب ــةِ لِ ــاتِ هــذه البطوَل َ دراج ریاضــةِ الجمبــاز ضــمن فعالی ــة إجــراء هــذه ا احــثتـم فیهــا ِإ اوَل حَ ُ ــكَ لِم لِ ــةِ وَذ َ لدراس

در  ــة الجاِج ِ ِإ اضَ َ ، وذلــك مـــن  مبــازری َ ــاقِین َ ع ُ َصــریة للم ـــةِ الم َ ی ارلمِب َ ــةِ الب َ ولي للجن لــي والــدَ حَ َ ـــاطِ الم ِج النَشَ ضــمن برنــامِ
لتكــون ) الرســوم المتحركــة( الجرافیــكلوســیلة مــن وســائل تكنولوجیــا التعلــیم الحدیثــة وهــي  الباحــثخــالل اســتخدام 

وتلــك الفئــة مــن المعــاقین، ولكــي ال تكــون لغــة اإلشــارة هــي العــائق دون تعلــیم  الباحــث غــة التواصــل بــینبمثابــة ل
شــارك  ُ وتـدریب هــذه الفئـة مــن المعـاقین، وللســماح لهـم بالمشــاركة فـي البطــوالت الرسـمیة كبــاقي الریاضـات التــي ی

  .  فیها المعاقین في مصر وعلى مستوى العالم
َحث -ثانیاً    .أهدافُ الب

ـــكجِر  ج تعلیمـــي باســـتخدام الكمبیـــوتریهـــدف البحـــث إلـــى تصـــمیمِ برنـــام -  للتعـــرف) الرســـوم المتحركـــة( افِی
لى   -:عَ

ِ تعلـتأثیر البرنامج على  .١ ـ علـى جهـاز الحركـات األرضـیة بعـض مهـارات الجمبـاز م فـراد عینـة دى أَ َل
 .سنواتٍ  ١٠تحت  البحث من الصم البكم

ِ تعلـر البرنامج علـى تأثیِ  .٢ ـة الحر  م ةالجمَل َ ینـة البحـث فـراد عَ لـدى أَ  كیـة علـى جهـاز الحركـات األرضـی
 ِ ِ  من الصم َواتٍ  ١٠تحت  البكم ن َ  .س

ــ التحصــیل المعرفــي مســتوى یر البرنــامج علــىتــأثِ  .٣ َ ِ  ةِ ألفــراد العین ِ  مــن الصــم  ســنوات ١٠تحــت  الــبكم
 ِ اراتِ قیدِ البَحثِ  الجمباز في ریاضة َ  . للمه

ــألفــراد عیِ  )االنطبــاع الوجــداني( لــى الجانــب الوجــدانيیر البرنــامج عَ تــأثِ  .٤ َ ــن َ ِ ة البحــث م ِ  ن الصــم  الــبكم
  .سنواتٍ  ١٠تحت 

َ  فروض -ثالثاً    .حثالب
توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائیًا بــــین القیاســــات األول والثــــاني، واألول والثالــــث، والثــــاني والثالــــث لصــــالح   -١

 .القیاس الثالث في تعلم المهارات قید البحث لدى أفراد العینة

ة إحصـائیًا بـین القیاسـات األول والثـاني، واألول والثالـث، والثـاني والثالـث لصـالح القیـاس تُوجد فروق دال -٢
 .الثالث في تعلم جملة الحركات األرضیة قید البحث لدى أفراد العینة

توجــد فــروق داـلـة إحصــائیًا بــین القیاســین القبلــي والبعــدي فــي جانــب التحصــیل المعرفــي للمهــارات قیــد  -٣
 .لصالح القیاس البعدي البحث ألفراد العینة

ـــي والبعـــدي فـــي الجانـــب الوجـــداني ألفـــراد عینـــة البحـــث  -٤ ـــین القیاســـین القبل توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا ب
  .لصالح القیاس البعدي

  



  .إجراءات البحث -
  .منهج البحث -أوالً  

عیهٍ  التجریبيالمنهج  الباحثاستخدم      ُ ُ لعینةٍ تجریبیةٍ واحدةٍ بقیاساتٍ تتب   . البحث لطبیعةِ  ئمتهِ النظرًا لم
  .عینة البحثجتمع و م -ثانیاً  

جتمع البحـث علـى      ُ سـنوات مـن معهـدِ  )١٠(تلمیـذ مـن الصـفین الثالـث والرابـع االبتـدائي تحـت) ٢٣(اشتمل م
ــم الــبكم وِضــعافُ الســمِع بشــبین الكــوم تــم اختیــارهم بالطریقــةِ العمدیــةِ حیــث تــم اســتبعاد تلمیــذ  )١٨(األمــلِ للصُ

م ُ  )١٠(،و)دیسـبل ٧٠: ٥٦(نسـبُة السـمع ضـعیفة حیـثُ بلغـت نسـبة السـمع عنـدهم مـا بـین               )٨(منه
تم تطبیق التجربة االستطالعیة علیهم وذلك لعدم بقائهم في المدرسة بعـد انتهـاء الیـوم الدراسـي، وبـذلك اشـتملت 

ــ )٥(عینــة البحــث علــى كم تحــتتالمیــذ مــن الصــفین الثالــث والرابــع االبتــدائي مــن الصُ ــبُ ســنوات بنســبة  )١٠(م ال
  ).دیسبل ٨٥: ٧٩(٪ من مجتمع البحث كما بلغت نسبة السمع ما بین ٢٢.٧٤مئویة 

  .واالختبارات والبرامج المستخدمة في البحث األدواتاألجهزة و  -رابعاً 
 .SONYماركة  كامیرا فیدیو -١        

  . TOSHIBAمحمول ماركة  جهاز كمبیوتر -٢        
  . شفافیات لعمل الرسوم المتحركة  -٣        
  .لتقطیع الفیدیو لصور  MOVEMAKERبرنامج موفي میكر -٤        

  .ماسح ضوئي إلدخال الرسوم على الكمبیوتر -٥
         برنامج فوتو شوب -٦Photoshop7.0   
        برنامج  -٧GIF Animator  

 .Microsoft office Publisher 2003 برنامج مایكروسوفت أوفس بابلشر -٨      

  .مراتب جمباز -٩      
  .میزان طبي معایر -١٠      
  .شریط قیاس -١١      
 ).٣مرفق(اختبار التحصیل المعرفي -١٢      

  )٨٧)(٤مرفق) (االنطباع الوجداني(اختبار الجانب الوجداني -١٣  
  نة كمبیوتر للمهارات المؤداه   استمارة تقییم األداء المهاري للمهارات قید البحث مع اسطوا -١٤  
  ).٥(مرفق. للعرض على السادة المحكمین للتقییم  

  .االستنتاجات والتوصیات -
  .االستنتاجات -أوالً 



علـى جهــاز فــي تعلـم بعــض مهـارات الجمبــاز  إیجابیــًا وفعـاالً  اً لــه تـأثیر  )الرســوم المتحركـة( الكمبیـوتر جرافیـك .١
 .سنوات ١٠ث من الصم البكم تحت لدى أفراد عینة البح الحركات األرضیة

لـدى أفـراد  جملـة الحركـات األرضـیةفـي تعلـم  إیجابیـًا وفعـاالً  اً لـه تـأثیر   )الرسـوم المتحركـة( الكمبیوتر جرافیك .٢
 .سنوات ١٠عینة البحث من الصم البكم تحت 

عرفـــي للنـــواحي وفعـــاًال علـــى مســـتوى التحصـــیل الم إیجابیـــاً  اً لـــه تـــأثیر  )الرســـوم المتحركـــة( الكمبیـــوتر جرافیـــك .٣
 .سنوات ١٠لدى أفراد عینة البحث من الصم البكم تحت  الفنیة للمهارات قید البحث

فــراد أل) االنطبــاع الوجــداني( علــى الجانــب الوجــداني ًا إیجابیــاً لــه تــأثیر  )الرســوم المتحركــة( الكمبیــوتر جرافیــك .٤
 .سنوات ١٠عینة البحث من الصم البكم تحت 

 .التوصیات -ثانیاً 

 ..راج ریاضة الجمباز ضمن برنامج اللجنة البارلمبیة المصریة والدولیة للمعاقینمحاولة إد .١

 .إعداد وتصمیم برامج الكمبیوتر جرافیك لمهارات أخرى في الجمباز األرضي للصم البكم  .٢

استخدام كل ما هو جدید في مجال التكنولوجیا لتعلیم هذه الفئة من المعاقین مهارات الجمباز على أجهزة   .٣
 .باز المختلفةالجم

 .تصمیم برامج تدریبیة لرفع مستوى أداء المهارات قید البحث لدى الصم البكم .٤

 ).بدنیاً  –حسیًا  –عقلیًا ( ضرورة تطبیق ذلك البرنامج على عینات أخرى من المعاقین .٥

 .محاولة إدراج مادة التربیة الریاضیة للمعاقین ضمن الخطة الدراسیة لكلیات التربیة الریاضیة .٦

 .ة دورات في كلیات التربیة الریاضیة إلعداد كوادر للعمل مع المعاقینإقام .٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ملخص البحث

  .ملخص البحث باللغة العربیة - 
  .ملخص البحث باللغة االنجلیزیة -  

  


