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أثر استخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات الذهنية
"متالزمة داون"

بشر ابراهيم الحافي ،صادق خالد الحايك ،عمر الهنداوي*

ملخـص
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى اثر استخدام الوسائل التعليمية في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات الذهنية
البسيطة "متالزمة داون" .واستخدم الباحث المنهج التجريبي بثالثة مجموعات لمالئمته وتحقيق اهداف الدراسة ،وتم اختيار
عينة عمدية تكونت من ( )72طالب وطالبة ( )72ذكور و( )71اناث من ذوي االعاقات الذهنية البسيطة فئة متالزمة داون
وتتراوح اعمارهم ما بين ( )77 –6سنة .اسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات القياسين
القبلي والبعدي للمجموعة االولى في تعلم المهارات االساسية في كرة السلة لصالح القياس البعدي ،فيما اظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الثانية في تعلم المهارات الساسية في كرة السلة
ولصالح القياس البعدي ،وأشارت النتائج ايضًا الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي
للمجموعة الثالثة والتي استخدمت الوسيلة االعتيادية (التقليدية) في تعلم بعض المهارات االساسية في كرة السلة ولصالح
القياس البعدي .كما واشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالث
بأفضلية للمجموعة الثانية تلتها المجموعة األولى .وفي ضوء النتائج توصي الدراسة باستخدام الوسائل التعليمية في تعليم
االشخاص ذوي االعاقات البسيطة " متالزمة داون".
الكلمات الدالة :الوسائل التعليمية ،كرة السلة ،اإلعاقات الذهنية البسيطة "متالزمة داون.

المقدمـة
عملية نقل
التعليمية من األدوات التي تُسهّل
عد الوسائل
تُ ّ
ّ
ّ
التعليمية للمتعلّم ،وتزوده بخبرة مباشرة تساعده في تنمية
المادة
ّ
ّ
ولد لدى المتعلّم الميل
ت
الوسائل
هذه
أن
إذ
ة،
ياضي
ر
ال
اته
ر
مها
ُ ّ
ّ
عملية التعلّم ،كما أن هذه
الرغبة للتعلم وبالتّالي تسريع
ّ
ّ
القوي و ّ
الحركية
تؤدي إلى إطالة تَذ ّكر المتعلّم ألداء المهارات
الوسائل ّ
ّ
وبالتالي يؤدي الى تصور حركي للمهارة المتعلّمة (عثمان
وعبدالحليم.)7112 ،
التعليمية دو اًر كبي اًر في تحسين العملية
لقد لعبت الوسائل
ّ
المؤسسة
التربوية ألن استخدامها ينوع الخبرات التي تقدمها
ّ
عليمية للطّالب ،فتتاح له الفرصة للمشاهدة واالستماع
التّ ّ
والممارسة والتّأمل والتّفكير واالستنتاج والتّعليل ،فهي بذلك
في في جميع االتجاهات،
تساعد الطالب على ّ
النمو المعر ّ
وتعمل على تنويع واثراء مجاالت الخبرة التي يمر بها
(الطيطي.)0550 ،
* كلية التربية الرياضية ،و ازرة التربية والتعليم؛ الجامعة األردنية؛ الجامعة
الهاشمية ،األردن .تاريخ استالم البحث  ،7172/7/71وتاريخ قبوله
.7172/77/71

ذهنياً من
ياضية ال ّشخص المعوق
ّ
كما وتفيد التّربية الر ّ
الروح
االجتماعية،
النفسية و
الناحية
ّ
ّ
الجسمية و ّ
ّ
وتدربه على ّ
ّ
وتمكنه من ممارسة القيم
وتقبل الهزيمة بروح طيبة،
ّ
ياضية ّ
الر ّ
عملية يسهل
الخاصة بالتعاون مع الزمالء بالفريق في مواقف
ّ
وتدربه على ضرورة المحافظة على النظام واطاعة
تطبيقهاّ ،
األوامر ،إضافة إلى شعور الطّفل بأنه مفيد للمجموعة التي
يتفوق في نواح يمكن أن
ينتمي اليها ،واتاحة الفرصة له لكي ّ
بالنجاح ،فيكتسب الطفل
يبرز فيها إلشباع حاجته والشعور ّ
الثقة بالنفس ،وهي نقطة مهمة بالنسبة للمعوقين ذهنياً الذين
يعانون الكثير من الفشل في حياتهم ،كذلك تفيد التربية
ياضية في حث الطفل على التفكير واإلصغاء وتنفيذ
الر ّ
حل المشكالت (يحيى وعبيد.)7119 ،
التعليمات والعمل على ّ
وخاصة كرة السلّة في
ياضية
الر ّ
ّ
وتظهر أهمية األنشطة ّ
يتم
تنمية واكتساب العادات الصحية في ّ
سن مبكر ،حيث ّ
التعود
توجيه الطفل نحو ممارستها لكسب العادات
الصحية و ّ
ّ
عليها ،ولما كانت ممارسة األنشطة الرياضية جزءاً أساسياً في
تربية األشخاص غير المعوقين فإنها أكثر أهمية بالنسبة
لألشخاص المعوقين.
عد برامج التربية الرياضية من الجوانب الرئيسية في
لذلك تُ ّ
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برنامج تدريب وتأهيل المعاقين ذهنياً ،فمن خاللها يمكن التغلّب
على مشكالتهم الحركية وتطوير قدراتهم البدنية ،وكذلك
معاونتهم على التكيف مع المجتمع المحيط وتحويلهم إلى قوى
ي االهتمام بمحتوى هذه البرامج
منتجة ،لذا كان من ّ
الضرور ّ
واألنشطة الموضوعة لهم.
ويشير الباحث إلى أنه وفي ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة
التعليمية كأسلوب حديث من
عمدت على استخدام الوسائل
ّ
البدنية
األساليب الّتي تساعد على تنمية المهارات
الحركية و ّ
ّ
للمعاق ذهنياً من فئة متالزمة داون ،البسيط وكذلك تنويع طرق
التعليمية بحيث تجعلهم أكثر
وأساليب تدريسهم وخبراتهم
ّ
استعداداً للتعلّم.
مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في النقاط التالية:
 .0من خالل أطالع الباحث على الكثير من الدراسات
والبحوث السابقة التي تعنى بذوي اإلعاقات الذهنية بشكل
عام ومتالزمة داون بشكل خاص وجد أن الجوانب التي
تناولتها هذه الدراسات كانت معظمها تصب في الجوانب
النفسية واالجتماعية والسلوكية ،كما تعرض بعضها إلى
الجوانب البدنية دون التطرق في استخدام الوسائل التعليمية
وأثرها الكبير في تعلم واكتساب المهارات األساسية في
التربية الرياضية.
 .7من خالل عمل الباحث كمدرب رياضي خاص لبعض
حاالت ذوي اإلعاقات الذهنية ولفئة متالزمة داون ،وجد انه
تعليمية تكون داعمة وفاعلة في
من الضروري تقديم وسائل
ّ
الرياضية بشكل
تطوير قدراتهم على القيام ببعض األنشطة ّ
عام ،وفي اكتساب المهارات األساسية في كرة السلّة بشكل
خاص.
 .2من خالل زيارة الباحث لبعض المراكز والتي تُعنى بتعليم
تبين إهمال
ذوي اإلعاقات الذهنية ولفئة متالزمة داون ّ
استخدام الوسائل التعليمية المختلفة لذوي اإلعاقة ال ّذهنية
متالزمة داون لقلّة االمكانيات من جهة ولعدم معرفتهم
بكيفية استخدامها من جهة اَخرى.
ّ
ومن هنا ارتأى الباحث القيام بهذه الدراسة للتّعرف على أثر
االعتيادية
السمع بصرّية و
استخدام الوسائل
ّ
ّ
التعليمية البصرّية و ّ
(التّقليدية) في إكساب وتعليم ذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة
"متالزمة داون" المهارات األساسية في لعبة كرة السلة في
محددة في مجال
محاولة إليجاد منهج علمي مدروس ذي معالم ّ
التربية الرياضية يسهم في مشاركة هذه الفئة باألنشطة
الرياضية والبدنية.

أهمية الدراسة
الدراسة في الوصول بذوي اإلعاقات ٍّ
الذهنية
 .0ترجع أهمية ّ
البسيطة من فئة متالزمة داون البسيط إلى مستوى يقترب
من مستوى األشخاص العاديين من أقرانهم ،حيث يجعلهم
أكثر توافقاً مع أنفسهم ومجتمعهم من خالل تعلمهم أوجه
األنشطة المختلفة ،وخاصة نشاط كرة السلة من خالل
البرنامج التّعليمي المقترح من قبل الباحث لتعلّم المهارات
يمية البصرّية
األساسية في كرة السلّة باستخدام الوسائل التّعل ّ
والسمع بصرية.
 .7تعتبر هذه الدراسة إحدى الطرائق الحديثة للوصول إلى كل
ما هو جديد ومستحدث في مجال تعليم ذوي اإلعاقة
الذهنية من فئة متالزمة داون ،وبخاصة في مجال التّربية
الرياضية.
 .2تعتبر هذا الد ارسة خطوة جديدة في مجال تعليم مهارات كرة
السلة بالنسبة لذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة من فئة
متالزمة داون كما أنه يفتح المجال إلى أبحاث جديدة في
هذا المجال باعتباره من المجاالت المهمة التي تثير دوافع
المتعلم نحو عملية التعليم.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .0التعرف إلى أثر استخدام الوسائل التعليمية (البصرية) في
تعلم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات
ال ّذهنية (متالزمة داون البسيط).
 .7التعرف إلى أثر استخدام الوسائل التعليمية (السمع
البصرية) في تعلّم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي
اإلعاقات ال ّذهنية (متالزمة داون البسيط).
 .2التّعرف إلى أثر استخدام الطريقة االعتيادية (التقليدية) في
تعلّم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات
الذهنية (متالزمة داون البسيط).
تساؤالت الدراسة
 .0هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة
بين متوسطات القياسيين القبلي والبعدي
للمجموعة األولى المستخدمة للوسيلة (البصرية) في تعلم
المهارات األساسية في كرة السلة؟
 .7هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة
بين متوسطات القياسيين القبلي والبعدي
للمجموعة الثانية والمستخدمة للوسيلة (السمع بصرية) في
تعلم المهارات األساسية في كرة السلة؟
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 .2هل توجد فروق دالة احصائياًعند مستوى داللة
بين متوسطات القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الثالثة
والمستخدمة للوسيلة االعتيادية (التقليدية) في تعلم المهارات
األساسية في كرة السلة؟
 .4هل توجد فروق دالة احصائياً بين المجموعات الثالثة في
القياس البعدي ألداء المهارات األساسية في كرة السلة
للطالب المعاقين ذهنياً "متالزمة داون"؟





مجاالت الدراسة
المجال الزماني :الفترة الزمنية من (-7107/07/7
.)7102/9/75
المجال المكاني :الصالة الرياضية الخاصة بجمعية أهالي
وأصدقاء األشخاص المعوقين.
المجال البشري :أطفال ذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة من
فئة "متالزمة داون والذين تتراوح أعمارهم من ( )07-0سنة،
والمنتسبين لجمعية أهالي وأصدقاء األشخاص المعوقين.





مصطلحات الدراسة
 اإلعاقة الذهنية البسيطة :األطفال من الذكور واإلناث
والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )07 -0سنة والملتحقين
بجمعية أهالي وأصدقاء األشخاص المعوقين بعمان الذين
يعانون من مشاكل وأضطرابات ذهنية بسيطة (بحسب
السجالت الرسمية للجمعية) والتي من الممكن أن تعيقهم
عن أداء واجباتهم الحياتية بشكل طبيعي.
 متالزمة داون :هي حالة جينية ناتجة عن وجود كروموسوم
زائد في الخلية ،وهو يعني أن صاحبها لديه ()42
كروموسوماً بدالً من ( )40كرموسوماً و حيث تحدث نتيجة
خلل جيني في نفس وقت حدوث الحمل أو أثنائه و ليست
حالة مرضية و ال يمكن عالجها ،وعادة ما تكون مصحوبة
بإعاقة ذهنية (مؤسسة داون سندروم .)7110 ،ويعتبر
أطفال متالزمة الداون البسيط من فئة األطفال المعاقين
ذهنيا ،حيث تتميز عضالتهم بوجود انخفاض في التوتر
(النغمة) العضلية ،وهو ما يؤدي إلى زيادة مرونة المرابط
واألنسجة حول المفاصل ،وبالتالي تميل العضالت الى
الضعف والتراخي غالبا مما يسهم في تاخر اكتساب
المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة لديهم.
 برنامج بورتيج ( )Portageللتعلم المبكر :هو برنامج للتعلم
المبكر يطبق في جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص
المعوقين وعلى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة من
فئة متالزمة داون من سن الميالد وحتى ما دون سن الثالثة

في أماكن سكنهم ومن سن الثالثة وحتى سن التاسعة في
الجمعية ويهدف البرنامج إلى تدريب األُسر ومقدمي الرعاية
على التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
الوسائل التعليمية :هي مجموعة األدوات واألجهزة التعليمية
التي يستخدمها ويوظفها المعلم في المواقف التعليمية
لتحقيق األهداف المنشودة من تعليم ذوي اإلعاقة الذهنية
البسيطة لفئة متالزمة داون.
الوسيلة البصرية :هي الوسيلة التي تعتمد وبشكل أساسي
على حاسة البصر دون غيرها من الحواس لالستجابة
للمثيرات والمتمثلة في (أجهزة العرض الصماء كالفيديو،
والفيديو المصحوب بالتعليقات المكتوبة والصور الثابتة
والمتحركة).
الوسيلة السمعية البصرية :هي الوسيلة التي تعتمد على
حاستي السمع والبصر معاً في االستجابة للمثيرات
والمتمثلة في (أجهزة العرض كالفيديو ،واألجهزة اإلذاعية
الصوتية).
الوسيلة التقليدية (االعتيادية) :وهي الوسيلة التي تعتمد
بشكل مباشر في التعليم على المعلم والتي تقوم على أساس
الشرح اللفظي ومن ثم أداء النموذج الحركي من قبل المعلم
للمهارة المراد تعليمها.

األطار النظري والدراسات السابقة
أوالا :مفهوم ذوي اإلعاقة الذهنية وخصائصهم:
ظاهرة اإلعاقة الذهنية ظاهرة إنسانية طبيعية ،يتطلب
إنسانيون
التعامل معها بإيجابية ،فذوي اإلعاقة الذهنيةً هم أفراد
ّ
يحتاجون إلى العناية واالهتمام في تربيتهم وتعليمهم ،حتى
يتسنى لهم احتمال القدرة على التكيف مع مطالب الحياة في
ّ
الحدود التي تسمح بها قدرتهم وطاقاتهم (عثمان.)7117 ،
الخاصة بتوضيح ماهية
لقد ظهرت العديد من التعريفات
ّ
اإلعاقة الذهنية ،واختلفت هذه التعريفات وذلك تبعاً لألبحاث
المتعلقة بها والميادين المختلفة التي قامت بدراسة هذه الظاهرة.
وسنتناول بعضاً من هذه التعريفات التي تخدم الدراسة:
طبية:
 .1تعريفات اإلعاقة
الذهنية من وجهة نظر ّ
ّ
تعتمد التّعريفات الطبية على وصف سلوك الشخص المعاق
ذهنياً في عالقاته بإصابة عضوية أو عيب في جهازه العصبي
ّ
المركزي ،والمتصل باألداء الذهني بطريقة أو بأخرى بحيث
تؤثر تلك اإلصابة على قدرة الفرد الذهنية (سليمان.)7110 ،
الذهنية من وجهة نظر
وهنالك عدة تعريفات لإلعاقة
ّ
األطباء نذكر منها:
الذهنية والذي ينص على
تعريف القانون البريطاني لإلعاقة
ّ
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أن اإلعاقة الذهنية عبارة عن توقف نمو بعض خاليا المخ
ّ
ألسباب وراثية أو مرضية أو إصابات عضوية ،ويكون ظهور
هذه اإلعاقة قبل سن الثامنة عشر (.)Manga S, 2002
وعرفت باظة ( )7115اإلعاقة الذهنية بأنها عدم اكتمال
ّ
نضج الدماغ وخالياه ومراكزه إما بسبب اإلصابة بمرض أو
اختالل جيني أثناء الحمل لتعاطي األم األدوية أو اإلدمان أو
التّعرض لإلشعاع أو اإلصابة باألورام ،وغيرها من األمراض
األشد خطورة مثل االيدز والسرطان أو العوامل المؤثرة أثناء
الوالدة أو بعدها.
ويضيف وادي ( )7115بأن اإلعاقة الذهنية هي :حالة
توقف أو عدم اكتمال نمو الدماغ نتيجة مرض أو إصابة قبل
سن المراهقة أو بسبب عوامل جينية.
 .2تعريف اإلعاقة الذهنية من وجهة نظر تربوية واجتماعية:
يشير برادلي واَخرون ( )7111إلى أن اإلعاقة الذهنية تمثل
األداء األقل من المتوسط بدرجة دالّة ويصاحبها قصور في
السلوك التكيفي ،ويظهر في القدرة النمائية ،ويؤثر على أداء
الطفل التعليمي.
أن التعريف التربوي لإلعاقة الذهنية
وأشارت باظة (ّ )7115
الحركي
حسي
هو قابلية الطفل للتعلم األكاديمي أو المهاري ال ّ
ّ
بناء
أو عدم القدرة على قضاء حاجاته ومتطلباته األساسية ً
على مالحظات المعلمين واالَباء ،ودرجته أيضاً في االختبارات
الذهنية التشخيصية .ويعتبر الطفل معاقاً ذهنياً
المعرفية و ّ
ّ
وتربوياً إذا لم يستطع أداء المهمات المطلوبة منه تعليمياً لمن
هم في نفس الفئة العمرية من العاديين.
أن اإلعاقة الذهنية عبارة عن
وأشار  )2004( Nichcyإلى ّ
مصطلح يشير إلى الفرد الّذي يعاني من قصور في األداء
الذهني وقصور في مهارات التواصل ،والعناية بالذات،
والمهارات االجتماعية ،ويؤدي هذا القصور إلى بطئ شديد في
تعلم ونمو الطفل وذلك مقارنة بالعاديين.
وعرف لوفل كما ذكر سعيد وأبو المجد ( )7112ذوي
ّ
اإلعاقة الذهنية أنهم :األطفال الذين يحتاجون بسبب قدراتهم أو
أية ظروف أخرى قد تكون ظروف أسرية أو نفسية ينتج عنها
تأخر تحصيلهم الدراسي لنوع متخصص من التعليم يحل محل
ّ
التعليم العادي كلياً أو جزئياً.
وفي دراسة لتعريفات اإلعاقة الذهنية في أستراليا ،وجد Wen
( )1997أن الكثير من التّعريفات المستخدمة تم بناؤها على
تعريفات الجمعية األمريكية للتخّلف العقلي لعام ( ،)0557وقد
أن المعاق ذهنياً شخص يتمتع بقدرات فردية
نص التعريف على ّ
أدنى من المعدل الطبيعي مما قد يؤدي إلى بطئ في النمو
االجتماعي والسلوكي مقارنة بأقرانه من نفس الفئة العمرية.

الصحة البريطانية اإلعاقة الذهنية بأنها:
وعرفت و ازرة ّ
كما ّ
معينة مثل :الرعاية الذاتية والمهارات
صعوبة في تعلّم مهارات ّ
اليومية والتواصل االجتماعي واتخاذ الق اررات .وعادة ما تُكشف
اإلعاقة الذهنية خالل فترة النمو ويستطيع األشخاص تعلّم
الدعم المناسب
المهارات بالتعايش مع المجتمع عن طريق ّ
(.)Ministry Of Health, 1998
وتضمن تعريف  )1990( Deverللتعليم أو التدريب على أن
ّ
معين على
يب
ر
تد
إلى
الحاجة
إلى
تعود
الذهنية
اإلعاقة
ّ
تمن
المهارات التي يكتسبها معظم األشخاص بالفطرة والتي ّ
األفراد من العيش في المجتمع دون رقابة.
الذهنية من وجهة نظر نفسية:
 .3تعريف اإلعاقة
ّ
للتعرف
الذهنية العامة كأساس
اتخذ علماء النفس القدرة
ّ
ّ
على المعاقين ذهنياً ،حيث يعتبر محك النقص في نسبة الذكاء
بمثابة سمة مميزة لهذه الفئة على اختالف تصنيفاتها ،ويؤكد
العديد من الباحثين أن المعاقين ذهنياً يمثلون فئة من الناس
توقف نموهم الذهني عند مستوى أقل بكثير من ذلك الذي يبلغه
النمو الذهني لغالبية الناس في نفس العمر الزمني (جميل،
.)0552
الجمعية األمريكية للطب النفسي )1994( APA
أقرت
ّ
وّ
تعريفاً لإلعاقة الذهنية وذلك في اإلصدار الرابع للدليل
التشخيصي واإلحصائي لألمراض الذهنية ( )DSMIVوهو:
 أداء ذهني وظيفي دون المتوسط ،بنسبة ذكاء ما يقارب 21
طبق بشكل فردي.
أو أدنى على اختبار ذكاء ُي ّ
الراهن
 عيوب أو جوانب قصور مصاحبة في األداء التّكيفي ّ
(أي كفاءة ال ّشخص في الوفاء بالمستويات المتوقعة ممن
هم في عمره أو جماعته الثقافية) في اثنين من المجاالت
االَتية :االتّصال (التخاطب) ،استخدام إمكانات المجتمع
والتوجيه الذاتي والمهارات األكاديمية الوظيفية والعمل
والفراغ والصحة والسالمة (American Psychiatric
).Association, 1994
الذهنية:
األمريكية لإلعاقة
 .4تعريف الجمعية
ّ
ّ
الذهنية في عام ()0557
يكية لإلعاقة
َعّرفت
ّ
الجمعية األمر ّ
ّ
الراهن،
اإلعاقة الذهنية بأنها نقص جوهر ّ
ي في األداء الوظيفي ّ
ذهني وظيفي دون المتوسط يكون متالزماً مع
يتصف بأداء
ّ
كيفية
جوانب قصور في اثنين أو أكثر في مجاالت المهارات التّ ّ
التالية :التواصل والعناية الشخصية والحياة المنزلية والمهارات
االجتماعية واالستفادة من مصادر المجتمع والتوجيه الذاتي
والصحة والسالمة والجوانب األكاديمية الوظيفية وقضاء وقت
سن
الفراغ ومهارات العمل والحياة االستقاللية ،ويظهر ذلك قبل ّ
الثامنة عشر (.)Lukasson, 1992

- 07 -

دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد  ،44العدد 7102 ،4

عرفت الجمعية األمريكية اإلعاقة
وفي عام (ّ )7117
الذهنية على أنها عجز يتسم بأوجه قصور واضحة في كل من
األداء الوظيفي ال ّذهني والسلوك التكيفي ،كما يظهر في
المهارات المفاهيمية واالجتماعية والعلمية ،ويظهر هذا العجز
قبل سن الثامنة عشر (.)Luckasson, 2002
ثانيا :متالزمة داون
تشير كلمة متالزمة إلى مجموعة من العالمات
والخصائص التي تظهر مجتمعة في اَن واحد (الملق.)7110 ،
وهي مجموعة من العالمات واألعراض المرضية التي
تحدث معاً مجتمعة وتعرف بمرض أو أذى محدد ومعين
).)Nicolosi & others, 1989

وكلمة داون نسبة إلى الطبيب اإلنجليزي
شخص هذه المتالزمة من خالل عمله في
الذي كان أول من ّ
إحدى المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين بالواليات المتحدة
األمريكية (إبراهيم واَخرون.)7110 ،
ومتالزمة داون هي :عبارة عن شذوذ صبغي
(كروموسومي) يؤدي إلى وجود خلل في المخ والجهاز
العصبي ،وينتج عنه عوق ذهني واضطراب في مهارات الجسم
اإلدراكية والحركية ،كما يؤدي هذا الشذوذ إلى ظهور مالمح
وعيوب خلقية في أعضاء ووظائف الجسم (الملق.)7110 ،
وهي ليست مرضاً بل عرضاً يولد به الطفل (أبو النصر،
.)7119
وهذا الشذوذ الصبغي ،ال يحدث نتيجة خلل في وظيفة
جهاز من أجهزة الجسم أو نتيجة لإلصابة بمرض معين ،كما
أنه ليس بالضرورة أن يكون حالة وراثية ،بل هو تقدير من اهلل
تعالى يحدث أثناء انقسام الخلية عند بداية تكوين الجنين.
وعليه فإن أي زوجين بدون تمييز معرضين ألن يولد لديهم
طفل ذو متالزمة داون.
ويعتبر أطفال متالزمة داون أحد أنماط اإلعاقة الذهنية،
وتعرف متالزمة داون أنها اضطراب خلقي بسبب كروموسوم
زائد في زوج الكروموسومات ( ،)70بذلك يكون لدى الفرد
( )42كروموسوماً بدالً من ( )40كروموسوم (The New
).Encyclopedia Britannica, 1994
هذا فقد عرف حمامي ( )0555متالزمة داون بأنها عيب
في انقسام الكروموسوم ( )70ويسمى ثالثي الكروموسوم ()70
بحيث يكون عدد الكروموسومات ( )42بدالً من ( ،)40وأهم
ما يميز أصحابها إعاقة ذهنية تتراوح من البسيطة إلى
المتوسطة فالشديدة.
كما وعرفت الشيخ ( )7114متالزمة داون على أنها :شذوذ
في الكروموسوم رقم  70حيث ينقسم إلى ثالث بدالً من زوج
Langdon Down

واحد في ذلك الكروموسوم فقط.
ثالثا :مفهوم الوسائل التعليمية:
للوسائل التعليمية مفاهيم عديدة ومتنوعة ،ولكنها في النهاية
تحقق الهدف المنشود منها ،هنا يورد الباحث مجموعة من
التعريفات وهي كما يلي:
عرف الحيلة على أنها :أي شي يستخدم في العملية
ُي ّ
التعليمية التعلمية ،بهدف مساعدة المتعلم على بلوغ األهداف
بدرجة عالية من اإلتقان ،وهي جميع المعدات والمواد واألدوات
التي يستخدمها المعلم؛ لنقل محتوى الدرس إلى مجموعة من
الدارسين داخل غرفة الصف وخارجها ،بهدف تحسين العملية
التعليمية التعلمية ،وزيادة فاعليتها ،دون االستناد إلى األلفاظ
وحدها (الحيلة.)7114 ،
والوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين
عملية التعليم والتعلّم ،وتوضيح المعاني واألفكار ،أو التدريب
على المهارات ،أو تعويد التالميذ على العادات الصالحة ،أو
تنمية االتجاهات ،وغرس القيم المرغوب فيها ،دون أن يعتمد
المعلم أساساً في الموقف التعليمي على األلفاظ والرموز واألرقام
فقط ،وهي باختصار جميع الوسائط التي يستخدمها المعلم في
الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو األفكار أو المعاني
للتالميذ لجعل درسه أكثر إثارة وتشويقاً ،ولجعل الخبرة التربوية
خبرة حية وهادفة ومباشرة في الوقت نفسه (شمي واسماعيل،
.)7112
ويذكر عبيدات ( )7112مجموعة من التعريفات للوسائل
التعليمية هي:
 .0أي وسيلة بشرية أو غير بشرية ،تعمل على نقل رسالة ما،
من مصدر التعلم إلى المتعلم ،ويسهم استخدامها بشكل
وظيفي في تحقيق أهداف التعلم.
 .7مجموعة أجهزة وأدوات يستخدمها المعلم لتحسين عملية
التعليم والتعلم ،بهدف توضيح المعنى وشرح األفكار في
نفوس التالميذ.
 .2كل ما يستعين به المعلم في تدريسه؛ لجعل درسه أكثر
إثارة وتشويقاً لطالبه ،ولجعل الخبرة التربوية التي يمر بها
هؤالء الطالب خبرة حية وهادفة ،مباشرة في وقت واحد
معاً.
 .4هي وسائط تربوية يستعان بها إلحداث عملية التعلم.
ويعرفها سالمة والشقران ( )7117على أنها :األدوات
والمواد التعليمية ،والطرق المختلفة التي يستخدمها المعلم بخبرة
ومهارة في المواقف التعليمية؛ لنقل محتوى تعليمي أو الوصول
إليه بحيث تنقل المتعلم من واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة
المحسوسة ،وتساعده على تعلم فعال بجهد أقل ،وبوقت أقصر
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وكلفة أرخص في جو مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل.
ويرى خميس ( :)7112أنها منظومة تعليمية متكاملة،
يمكنها نقل التعلّم إلى المتعلّمين ،بمفردها أو باالشتراك مع
غيرها من الوسائل والمصادر ،وتتكون من مادة تعليمية وأداة
عرض (نظام نقل) وطريقة عرض.
ويعرفها عسقول ( )7110على أنها :األدوات والمواد
واألجهزة والمواقع التي يوظفها المعلم داخل المدرسة أو خارجها
في إطار خطة لتفعيل دور المتعلّم وتحويل المجرد من
المعلومات إلى محسوس وتؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية.
ومن خالل استعراض التعريفات السابقة للوسائل التعليمية
يرى الباحث أن كل معرف ينظر إلى الوسائل التعليمية من
منظوره الخاص إال أنها جاءت لتكمل بعضها البعض وال
تناقض كبير بينها.
الدراسات السابقة
 .0قام الشلول ( )2002بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر
استخدام الوسائل التعليمية في اكتساب المهارات األساسية
في لعبة كرة السلة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حركياً،
وتكونت عينة الدراسة من ( )21طالباً اختيروا بطريقة
قصدية وقسموا عشوائياً على ثالث مجموعات ،مجموعتين
تجريبيتين ومجموعة ضابطة .درست المجموعة التجريبية
األولى باستخدام برمجية تعليمية محوسبة ،ودرست
المجموعة التجريبية الثانية باستخدام شريط الفيديو ودرست
المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية .ثم استخدم اختبار
مهاري مكون من خمسة أجزاء .وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب مهارة الدقة والسرعة
في التمرير ،ومهارة المحاورة ،ومهارة التصويب ،والمهارات
األساسية ككل تعزى لطريقة التدريس باستخدام البرمجية
التعليمية تلتها استخدام شريط الفيديو والطريقة التقليدية.
 .7قام الكبيسي ( )2002بدراسة هدفت إلى تصميم منهج
تعليمي باأللعاب الصغيرة وتأثيرها في تعلم واحتفاظ بعض
القدرات الحركية وتطوير التكيف االجتماعي للخواص من
حملة أعراض داون ،واتبع الباحث المنهج التجريبي
باستعمال مجموعتين متكافئتين ،وتكونت عينة البحث من
( )20طفالً من الذكور واإلناث المصابين بأعراض داون
وبأعمار تتراوح بين ( )07-2سنة بمدينة دمشق ،واستنتج
الباحث إلى أن المنهج التعليمي ذو أثر إيجابي في تطوير
بعض القدرات الحركية في التكيف االجتماعي للخواص من
حملة أعراض داون .كذلك كان للمنهج التعليمي أثر
إيجابي في تعلم بعض القدرات الحركية واالحتفاظ بها ألفراد

المجموعتين من حملة أعراض داون .كما تفوق الذكور
على اإلناث في القدرات الحركية للركض والوثب ،بينما لم
يظهر تفوق في االستالم والرمي.
 .2أجرى الصالح ( )2011دراسة هدفت إلى وضع برنامج
تعليمي مبني وقائم على استخدام مزايا تكنولوجيا الحاسوب
المتعددة لتنمية المهارات األساسية وبعض الصفات البدنية
في كرة السلة للمعاقين سمعياً ،وكذلك التعرف إلى أثر
البرنامج التعليمي ( )CDعلى أفراد عينة الدراسة ،والتعرف
على الفروق ما بينه وبين البرنامج التقليدي تبعاً لمتغير
الجنس .واستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة
الدراسة ،وتم اختيار عينة عمدية مكونة من ( )74طالباً
وطالبة من المعاقين سمعياً (الصم) من بعض المدراس
واألندية الخاصة بالصم والبكم ،وقد استغرق تطبيق
البرنامج شه اًر ونصف وبواقع ثالثة أيام أسبوعياً لكل
مجموعة .وقد أشارت النتائج أن هناك فروق ذات داللة
إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس
البعدي لكال المجموعتين ،أما بالنسبة للفروق ما بين
المجموعتين فكان التطور في مستوى األداء البدني
والمستوى المهاري لصالح المجموعة التجريبية واشارت
النتائج أيضاً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تُعزى لمتغير الجنس.
المنهجية وطرق البحث:
 منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالءمتهوتحقيق أهداف البحث.من خالل التصميم شبه التجريبي
الذي يعتمد على القياسين القبلي والبعدي لثالث مجموعات.
 مجتمع الدراسة :يمثل مجتمع الدراسة طالب المرحلةاألساسية الدنيا من ذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة
"متالزمة داون" لدى جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص
المعوقين الذين يخضعون إلى برنامج بورتيج ()Portage
للتعلم المبكر ،وتبلغ أعمارهم من  07-9سنة والبالغ
عددهم ( )40طالباً وطالبة ،ذكور ( )74إناث (.)02
 عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )22طالباًوطالبة اختيروا بطريقة عمدية من طالب وطالبات برنامج
بورتيج ( )Portageللتعلم المبكر في جمعية أهالي وأصدقاء
األشخاص المعوقين ،وهم يمثلون ما نسبته ()%51.72
من مجتمع األصل والبالغ عددهم ( )40طالباً وطالبة بواقع
( )72طالباً و( )04طالبة ،حيث تم استبعاد ( )01طالب
الجراء التجارب االستطالعية عليهم ومعامالت ثبات
االختبار .وبذلك أصبحت عينة البحث األساسية ()72
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طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات متساوية تبعاً
لمتغيرات الطول والوزن ،المجموعة األولى ويستخدم معها
الوسيلة البصرية وقوامها ( )5طالب ،والمجموعة الثانية
ويستخدم معها الوسيلة السمع البصرية وقوامها ( )5طالب
والمجموعة الثالثة ويستخدم معها الطريقة االعتيادية
(التقليدية) وقوامها ( )5طالب.
إجراءات تكافؤ مجموعات الدراسة :قام الباحث بعمل
إجراءات التكافؤ وتوزيع أفراد العينة على مجموعات الدراسة

الثالثة في متغيرات االختبارات المهارية للقياس القبلي،
ومتغيرات الطول والوزن كما هو موضح في الجداول ذوات
األرقام ( 0و.)7
يبين الجدول ( )0أن جميع قيم مستوى الداللة تشير إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالثة
في المهارات قيد الدراسة في القياس القبلي مما يساعد في
االستنتاج بتكافؤها في القياس القبلي.

الجدول ()1
نتائج تحليل التباين االحادي للمهارات قيد الدراسة بين المجموعات الثالثة في القياس القبلي
الوحدة

المتغير

درجة

دقة التمرير

سرعة التمرير

مرة

التنطيط لمسافة  01م

ثانية

التنطيط بشكل متعرج

ثانية

التصويب من اسفل

درجة

من

التصويب
الجانبين
متابعة الدفاع

المتغير
الوزن (كغم)

الطول (سم)

درجة

مرة

المجموعة
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية

المتوسط الحسابي
5.90
00.44
01.22
0.77
2.11
1.44
02.04
77.25
02.94
74.45
72.54
70.15
0.22
7.44
7.00
0.90
7.02
7.77
1.44
1.25
1.77

االنحراف المعياري
5.12
2.92
2.12
0.57
4.70
1.92
2.20
01.42
2.12
5.14
00.20
5.49
7.25
7.57
7.97
7.29
4.09
2.47
1.22
0.19
1.44

قيمة f

مستوى الداللة

1.00

1.222

7.02

1.041

2.19

1.100

1.49

1.022

1.04

1.209

1.74

1.229

0.05

1.714

الجدول ()2
تحليل التباين األحادي لمتغيري الوزن والطول بين المجموعات الثالثة
المجموعة
البصرية
السمع بصرية
التقليدية
البصرية
السمع بصرية
التقليدية

المتوسط الحسابي
79.22
70.22
72.90
077.90
074.90
070.02
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االنحراف المعياري
4.54
0.21
2.42
2.42
9.19
0.40

قيمة f

مستوى الداللة

1.72

1.292

0.42

1.792
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أثر استخدام الوسائل...

يبين الجدول ( )7أن جميع قيم مستوى الداللة تشير إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالثة
في هذين المتغيرين مما يساعد في االستنتاج بتكافؤها في هذين
المتغيرين.
متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقلة
 البرنامج التعليمي المقترح من قبل الباحث ( )CDوالمستندعلى الوسائل البصرية والسمعية.
 البرنامج التعليمي المقترح من قبل الباحث والمستند علىالوسيلة االعتيادية (التقليدية).
المتغيرات التابعة :نتائج االختبار البعدي للمهارات األساسية
السبعة قيد الدراسة للمجموعات الثالث.
أدوات الدراسة
أوالا :البرنامج التعليمي:
قام الباحث باالطالع على العديد من المراجع والدراسات
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي هدفت إلى تصميم
البرامج التعليمية مثل دراسة الصالح ( ،)7100الشلول
( ،)7119دراغمة ( ،Alhayak (2003) ،)7102خوشناو
( ،)7115مخلوف ( ،)7100المحاميد ( ،)7112كما قام
الباحث باالطالع على بعض المواقع االلكترونية المتخصصة
في تعليم المهارات األساسية في كرة السلة مثل (،)teachpe.com
( )fiba.com/minibasketballبغية تحديد اهم األسس والطرق
المثلى في بناء برنامج تعليمي جديد ومتخصص لفئة المعاقين
ذهنياً من متالزمة داون ،وقد تم عرضه على مجموعة من
الخبراء والمتخصصين في المجال إليجاد صدق المحتوى
ملحق ،هذا وقد راعى الباحث في بناء البرنامج األمور التالية:
 المدة الزمنية للبرنامج التعليمي وهي ( )01أسابيع وبواقعحصتين تعليميتين أسبوعياً وبمجموع ( )71حصة تعليمية.
 عمليات اإلحماء في بداية كل حصة تعليمية وعملياتالتهدئة واالسترخاء في نهاية كل حصة تعليمية.
 اتسام البرنامج بالبساطة والسهولة. خصائص أفراد العينة واحتياجاتهم البدنية والنفسيةوالمهارية.
 تناسب محتوى البرنامج وقدرات أفراد العينة. التدرج المنطقي من البسيط إلى المركب ومن السهل إلىالصعب.
 عوامل األمن والسالمة عند تطبيق المهارات الحركيةوالبدنية حفاظاً على سالمة أفراد العينة.

ثاني ا :االختبارات المهارية:
بعد االطالع على العديد من الدراسات والمراجع في مجال
االختبارات في كرة السلة بشكل عام وكرة السلة للمعاقين ومنها
دراسة الشلول ( ،)7119السطري ( ،)7112صيام (،)0552
الهنداوي ( ،Goeller (2004) ،Hanln (2006) ،)0559إبراهيم
( ،)0555خضر ( ،)7114فوزي ( .)7114وتم االعتماد على
عدد من االختبارات المصممة في دراسة الهنداوي ()0559
وهي بطارية مقننة ومتخصصة في قياس القدرات المهارية
لمهارات كرة السلة لمستخدمي الكراسي المتحركة ،وهي مكونة
من تسعة اختبارات حيث قام الباحث بأختيار خمسة منها
لمالءمتها للمهارات قيد الدراسة وهي (اختبار دقة التمرير،
اختبار سرعة التمرير ،اختبار التنطيط في خط مستقيم ،اختبار
التنطيط بشكل متعرج ،واختبار التصويب على السلة من
الجانبين) كما أضاف الباحث وصمم اختباريين لقياس القدرات
المهارية في كرة السلة وهما (اختبار التصويب من أسفل
الحلق ،اختبار المتابعة الدفاعية) وقد قام بتعديلها بعد عرضها
على المحكمين وذوي الخبرات العلمية والعملية لمالءمتها وعينة
الدراسة من ذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة "متالزمة داون" إلى
أن وصلت إلى صورتها النهائية .وبذلك أصبحت االختبارات
المهارية قيد الدراسة مكونة من سبعة اختبارات لتقيس القدرة
المهارية للمهارات األساسية في كرة السلة.
ثالثا :الوسائل التعليمية:
اعتمد الباحث في تصميمه للوسائل التعليمية لتحقيق
األهداف المنشودة من هذه الدراسة على شريط الفيديو كمادة
تعليمية في تعليم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي
اإلعاقات الذهنية "متالزمة داون".
وقد احتوى شريط الفيديو على خمس من المهارات
األساسية في كرة السلة وهي (اإلحساس بالكرة ،التمرير
واالستالم ،التصويب ،التنطيط ،المتابعة الدفاعية) ،باإلضافة
إلى عرض النموذج والخطوات الفنية لكل مهارة من المهارات،
وألداء النموذج الصحيح لكل مهارة تم االستعانة بالعب كرة
سلة ينتسب إلى أحد األندية األردنية في كرة السلة للقيام بأداء
النموذج الحركي للمهارة المراد تعلمها ،هذا وقد قام الباحث
باالتفاق مع شركة خاصة بالتصوير إلتمام عملية إنتاج شريط
الفيديو الخاص بالبرنامج التعليمي المقترح باستخدام برنامج
( ،)Pinnacle Studio Ultimate 12وقد تم استخدام نوعين من
الكاميرات األولى ) (Sony HD 1500لغايات تصوير الفيديو
والثانية من نوع ( )Nikon D 50لغايات التصوير الفوتوغرافي،
وتم التصوير في الصالة الرياضية الخاصة بمجمع أنشطة
أمانة عمان الكبرى.
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صدق المحتوى:
أوالا :صدق األداة (شريط الفيديو):
قام الباحث بعرض البرنامج التعليمي الذي تم تصميمه
وأنتاجه على مجموعة من الخبراء والمحكمين ممن لهم الخبرة
العلمية والعملية في هذا المجال ،حيث قاموا بإجراء بعض
التعديالت التي قام الباحث بأخذها بعين االعتبار حتى وصلت
األداة إلى صورتها النهائية.
ثاني ا :صدق االختبارات المهارية:
قام الباحث بعرض االختبارات المهارية السبعة قيد الدراسة
على مجموعة من المحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص
وممن لهم خبرة علمية وعملية في تدريب كرة السلة وتدريب
الطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية بشكل خاص ،وقد تم األخذ
بالمالحظات التي اقترحها األساتذة المحكمين إلى أن وصلت

االختبارات بصورتها النهائية ،علماً بأن هذه التعديالت كانت
طفيفة وبسيطة للغاية مما يشير إلى مناسبة هذه االختبارات
واستخدامها في الدراسة.
ثالث ا :ثبات االختبارات:
قام الباحث باستخدام أسلوب تطبيق االختبار واعادة تطبيقه
على خمسة أفراد من عينة الدراسة ومن ذوي اإلعاقات الذهنية
البسيطة "متالزمة داون" حيث تم التطبيق األولي لالختبارات
السبعة بتاريخ  7102/7/01ومن ثم إعادة تطبيق هذه
االختبارات بتاريخ  7102/7/04ومن ثم إيجاد معامل االرتباط
بيرسون بين التطبيقين ،حيث أشارت النتائج إلى وجود ثبات
بدرجة عالية لهذه االختبارات ويبين الجدول ( )2نتائج ثبات
هذه االختبارات.

الجدول ()3
ثبات مهارات الدراسة بأسلوب تطبيق االختبار واعادة التطبيق (ن=)2
المهارات
دقة التمرير
سرعة التمرير
التنطيط لمسافة 01م
التنطيط بشكل متعرج
التصويب من أسفل
التصويب من الجانبين
متابعة الدفاع

الوحدة
درجة
مرة
ثانية
ثانية
درجة
درجة
مرة

التطبيق االول
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
2.90
2.21
4.44
2.71
7.74
4.11
2.27
09.20
2.74
5.05
4.15
2.71
2.21
02.41

يبين الجدول ( )2أن قيم االرتباط بين التطبيقين قد جاءت
بدرجة عالية كما يالحظ أن جميع قيم الداللة تشير إلى وجود
داللة إحصائية لقيم االرتباط ألنها أقل من  1.19وقد بلغت
قيمة االرتباط بين التطبيقين لمهارة دقة التمرير ()1.522
بمستوى داللة ( )1.105ولمهارة سرعة التمرير ()1.527
بمستوى داللة ( )1.112ولمهارة التنطيط بخط مستقيم
( )1.509بمستوى داللة ( )1.112ولمهارة التنطيط بخط متعرج
( )1.554بمستوى داللة ( )1.110ولمهارة التصويب من أسفل
( )1.5227بمستوى داللة ( )1.110ولمهارة التصويب من
الجانبين ( )1.500بمستوى داللة ( )1.175ولمهارة المتابعة
الدفاعية ( )1.512بمستوى داللة ( )1.122مما يعني ثبات
هذه االختبارات.
خطوات إجراءات الدراسة:

التطبيق الثاني
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
2.24
2.11
4.21
2.11
7.99
4.11
9.04
02.52
2.92
5.52
7.90
0.41
9.02
02.21

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

1.522
1.527
1.509
1.554
1.527
1.500
1.512

*1.105
*1.112
*1.112
*1.110
*1.110
*1.175
*1.122

 المرحلة األولى:
قام الباحث بعدة إجراءات و خطوات من خاللها تم إنجاز
موضوع هذه الدراسة على النحو التالي:
 .7قام الباحث بعمل اتصاالت وزيارات خاصة بالمراكز
والجمعيات الخاصة بتعليم ذوي اإلعاقات الذهنية حتى
يتمكن من إيجاد عينة تحقق له أغراض الدراسة.
 .7تقدم الباحث بخطاب رسمي من قبل عمادة كلية التربية
الرياضية في الجامعة األردنية إلى إدارة جمعية أهالي
وأصدقاء األشخاص المعوقين لتسهيل مهمته في تطبيق
البرنامج التعليمي المقترح بعد اعتماد أفراد العينة من هذه
الجمعية.
 .3مقابلة مديرة ومعلمات جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص
المعوقين لتوضيح الهدف من الدراسة واَلية وكيفية تطبيق
البرنامج التعليمي.
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تحديد عينة الدراسة التي تنطبق عليهم شروط الدراسة
وهي:
األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة والتي تتراوح نسبة
الذكاء لديهم ( 99-91إلى .)29-21
األطفال من فئة متالزمة داون.
األطفال الذين تتراوح أعمارهم من ( )07 -0سنة.
توزيع استمارات موافقة أولياء أمور الطلبة المشاركين في
البرنامج التعليمي ملحق رقم (.)2
أخذ قياسات الطول والوزن.
تطبيق الدراسة االستطالعية واختبارات الثبات لطالب
العينة االستطالعية.
تقسيم عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات ،المجموعة األولى
والتي تم تعليمها المهارات األساسية لكرة السلة باستخدام
الوسيلة البصرية ،والمجموعة الثانية وهي المجموعة التي تم
تعليمها المهارات األساسية لكرة السلة باستخدام الوسيلة
السمع بصرية ،أما المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي
تم تعلمها المهارات األساسية لكرة السلة باستخدام الوسيلة
االعتيادية (التقليدية).
تطبيق االختبارت القبلية للقدرات المهارية السبعة قيد
الدراسة على أفراد العينة.

التجربة االستطالعية
قام الباحث باختيار خمسة أفراد من الطلبة ذوي اإلعاقات
الذهنية البسيطة "متالزمة داون" بحيث تم تطبيق االختبارات
بصورة أولية على هذه العينة بتاريخ -7102/7/4
 ،7102/7/0وقد هدفت الدراسة االستطالعية إلى:
 التعرف إلى مدى مالءمة الوسائل التعليمية المستخدمةوصالحيتها ألفراد العينة من حيث الوضوح والترتيب
والسهولة في التطبيق.
 الوقوف على مدى تسلسل وسهولة تطبيق هذه االختباراتوالمعيقات التي قد تواجه الباحث أثناء تنفيذ الدراسة.
 تدريب الفريق المساعد والمكون من بعض المدربينالمتخصصين بكرة السلة على كيفية إجراء االختبارات
المهارية وتسجيل البيانات.
 التعرف إلى أهم المعوقات التي قد تواجه الباحث ومساعديهأثناء تطبيق البرنامج التعليمي.
 مدى مالءمة التدريبات والتمارين المقترحة في البرنامجالتعليمي ألفراد عينة الدراسة.
 المرحلة الثانية
تطبيق البرنامج التعليمي

بعد انتهاء الباحث من إجراء المراحل األولية للدراسة من
حيث إجراء االختبارات القبلية وتكافؤ المجموعات وتقسيم العينة
إلى ثالث مجموعات متساوية ،تم تطبيق البرنامج التعليمي،
المعد
حيث استخدمت المجموعة األولى الوسيلة البصرية ((CD
ّ
ألغراض الدراسة ،باإلضافة إلى وجود المعلم في تعليم
المهارات األساسية لكرة السلة والقيام بتصحيح األخطاء
الشائعة ،والمجموعة الثانية التي استخدمت الوسيلة السمع
عد ألغراض الدراسة،
بصرية وذلك عن طريق عرض (ُ )CDم ّ
كذلك استخدام الباحث األجهزة الصوتية والميكروفون للقيام
بعملية الشرح اللفظي للنموذج الحركي والخطوات الفنية
والتعليمية لكل مهارة على حدا ،باإلضافة إلى وجود المعلم في
تعليم المهارات األساسية لكرة السلة وتصحيح األخطاء الشائعة.
والمجموعة الثالثة والتي استخدمت الوسيلة االعتيادية (التقليدية)
والتي تعتمد على المعلم بشكل مباشر في تعليم المهارات
األساسية لكرة السلة والقيام بشرح الخطوات الفنية وأداء النموذج
للمهارة المعطاة ،وتصحيح األخطاء الشائعة ،وقد تحددت مدة
تطبيق البرنامج التعليمي في عشرة أسابيع وبواقع حصتين
أسبوعياً أيام االثنين واألربعاء ولجميع أفراد العينة ،وكانت مدة
الحصة التعليمية الواحدة ( )01دقيقة ،مقسمة على النحو
التالي:
 ( )9دقائق للتجمع وتَفقّد الحضور والغياب. ( )09-07دقيقة للنشاط التعليمي و يتم من خالله عرضالمهارة من خالل الوسيلة التعليمية.
 ( )41دقيقة للنشاط التطبيقي وهو مقسم كالتالي)01( :دقائق للجزء التمهيدي )79( ،دقيقة للجزء الرئيسي)9( ،
دقائق للجزء الختامي.
وقد ساعد في تطبيق البرنامج التعليمي ثالثة من المدربين
المتخصصين بكرة السلة.
 المرحلة الثالثة
القياس البعدي
بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التعليمي ،قام الباحث
بإجراء اختبارات األداء المهارية السبعة قيد الدراسة للمهارات
األساسية في كرة السلة تحت نفس الشروط والظروف التي
طبقت فيها االختبارات في القياس القبلي.
األدوات المستخدمة في الدراسة
لتسهيل إجراءات الدراسة ولتحقيق األهداف المرجوة منها
استخدم الباحث األدوات والتجهيزات التالية:
 .7جهاز عرض (.)Data Show Projector
 .7نظام صوتي إذاعي.
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 .5تحليل التباين األحادي.
 .6تحليل التغاير األحادي المشترك.
 .2اختبار أقل فرق معنوي.

 .3قاعة رياضية.
 .2كرات سلة .Size 5
 .5لوحة سلة.
 .6صافرة.
 .2أقماع كبيرة الحجم.
 .1ساعة إيقاف.
 .9الصق ملون.
 .71حلقات.
 .77متر قياس.

عرض النتائج ومناقشتها
أوالا :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول :هل توجد فروق دالة
بين متوسطات
إحصائياً عند مستوى داللة
القياسيين القبلي و البعدي للمجموعة األولى المستخدمة للوسيلة
(البصرية) في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة؟
ولإلجابة عن التساؤل األول ،تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واجراء اختبار  tللمقارنة بين
متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي لجميع الختبارات
المهارية األساسية في كرة السلة قيد الدراسة لدى أفراد
المجموعة األولى والمستخدمة للوسيلة (البصرية) كما هو
موضح في الجدول (.)4

المعالجات اإلحصائية
قام الباحث باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 .7المتوسطات الحسابية.
 .7االنحرافات المعيارية.
 .3معامل ارتباط بيرسون.
 .2اختبار  Tللعينات المترابطة.

الجدول ()4
نتائج اختبار  tللمقارنة بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمهارات لدى أفراد المجموعة البصرية
المهارة

الوحدة

دقة التمرير

درجة

سرعة التمرير

تكرار

التنطيط بخط مستقيم

ثانية

التنطيط بشكل متعرج

ثانية

التصويب من أسفل
الحلق

درجة

التصويب من الجانبين

درجة

المتابعة الدفاعية

تكرار

القياس
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

المتوسط
الحسابي
5.90
09.25
0.77
0.11
02.04
5.44
74.45
02.90
0.22
0.11
0.90
2.77
1.44
1.22

يالحظ من الجدول ( )4أن جميع قيم مستوى الداللة تشير
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي
والبعدي (باستثناء مهارة متابعة الدفاعية) في المهارات قيد
الدراسة لدى أفراد المجموعة البصرية حيث أن داللة هذه
الفروق كانت لصالح القياس البعدي كما هو مبين في الجدول

االنحراف
المعياري
5.12
9.51
0.57
7.75
2.20
7.07
5.14
4.27
7.25
4.92
7.29
4.00
1.22
1.02

داللة فرق
المتوسطين
دال للبعدي

قيمة t

مستوى
الداللة

9.72

1.110

5.00

1.111

دال للبعدي

4.20

1.117

دال للبعدي

2.41

1.115

دال للبعدي

4.10

1.114

دال للبعدي

9.20

1.110

دال للبعدي

7.11

1.120

غير دال

أعاله .وقد يعزى ذلك إلى نوعية البرنامج التعليمي المقترح
باستخدام شريط الفيديو ( )CDوالموجه لتعليم هذه الفئة من ذوي
اإلعاقات الذهنية "متالزمة الداون" والذي اتسم بالوضوح
والبساطة من حيث نوعية المهارات الحركية المعطاة وكذلك
التسلسل المنطقي للمهارات في البرنامج التعليمي وتغطيته
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لجميع المهارات .باإلضافة إلى أنها طريقة اتسمت بوضوح في
الصورة واللقطات وتنوعها من ثابتة إلى متحركة ومن بطيئة
إلى عادية في السرعة أثناء عرض الوسيلة البصرية ( )CDمما
يعطي المتعلم الفرصة لمشاهدة الخطوات المتسلسلة بصورة
دقيقة ومجزأة ،كما وأن مشاهدة المتعلم لكل مهارة من المهارات
قيد البحث من زواياها المختلفة األمامية والجانبية والعرض
البطيء والعادي والتكبير وعملية االنتقال من مهارة إلى أخرى
لكل مهارة جعل العرض كوحدة واحدة متكاملة من حيث الشكل
والمضمون ،مما جعلها أبسط في عملية التلقي للمتعلم .وهذا ما
أشارت إليه فرج ( )0557إلى أنه يجب تنظيم المعلومات
والمهارات التي يجب أن تعلم في أنشطة األلعاب الجماعية
بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة .وهذه الوحدات يجب أن
تناسب حاجات وقدرات التالميذ ،وفي هذه الحالة فإن تخطيط
وحدة الدرس باهتمام بالغ يؤدي إلى برنامج متميز .ويشير كل
من برنارد  )0559( Bernardوزغلول واَخرين ( )7110إلى أن
الصور الرياضية تعتبر وسيطاً مرئياً تساعد على إدراك
المفاهيم بصورة أفضل وأسرع خاصة إذا كانت هذه الصورة
مصممة بأسلوب جيد وواضح حيث يزيد ذلك من عامل
التشويق واإلثارة وميل المتعلم نحو الدرس وتطبيق ما رأته

عيناه ،فالصورة قادرة على إبراز التفاصيل بوضوح خاصة في
حالة تصحيح األخطاء ،ليس هذا فحسب فالصورة في هذا
البرنامج تحتوي على مراحل مسلسلة للحركة ومتتالية بطريقة
تسهل على المتعلم إدراكها ومن ثم تطبيقها وفهم مراحل التعلم،
مما يساعد على سرعة التعلم أيضاً .وهذا ما أكدته دراسة كل
من محمدي ( )7117وعثمان وعبدالحليم ( )7112في أن
البرامج التعليمية المستخدمة لمثل هذه الوسائل تجذب انتباه
المتعلم ،وتؤدي إلى سرعة وسهولة التعليم.
ثاني ا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني :هل توجد فروق دالة
بين متوسطات
إحصائياً عند مستوى داللة
القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الثانية والمستخدمة للوسيلة
(السمع بصرية) في تعلم المهارات األساسية في كرة السلة؟
ولإلجابة عن التساؤل الثاني ،تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية إجراء اختبار  tللمقارنة بين
متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي لجميع االختبارات
المهاريةاألساسية في كرة السلة قيد الدراسة لدى أفراد
المجموعةالثانية والمستخدمة للوسيلة (السمع بصرية) ،كما هو
موضح في الجدول ()9

الجدول ()2
نتائج اختبار  tللمقارنة بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمهارات لدى أفراد المجموعة السمع بصرية
المهارة

الوحدة

دقة التمرير

درجة

سرعة التمرير

تكرار

التنطيط بخط مستقيم

ثانية

التنطيط بشكل متعرج

ثانية

التصويب من أسفل الحلق

درجة

التصويب من الجانبين

درجة

المتابعة الدفاعية

تكرار

القياس
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

المتوسط
الحسابي
00.44
70.22
2.11
5.22
77.25
07.72
72.54
00.52
7.44
01.22
7.02
01.11
1.02
2.77
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االنحراف
المعياري
2.92
0.04
4.70
2.22
01.42
9.04
00.20
2.02
7.57
2.00
4.09
9.25
1.20
1.02

قيمة t

مستوى
الداللة

داللة فرق
المتوسطين

0.45

1.111

دال للبعدي

02.01

1.111

دال للبعدي

4.47

1.117

دال للبعدي

0.00

1.111

دال للبعدي

07.51

1.111

دال للبعدي

2.14

1.111

دال للبعدي

2.90

1.111

دال للبعدي
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يتضح من الجدول ( )9أن جميع قيم مستوى الداللة تشير
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي
والبعدي في المهارات قيد الدراسة لدى أفراد مجموعة السمع
بصرية حيث أن داللة هذه الفروق كانت لصالح القياس البعدي
كما هو مبين في الجدول .ويعزى الباحث هذه النتائج إلى أن
البرنامج التعليمي المقترح باستخدام الوسيلة السمع البصرية مع
أفراد عينة هذه المجموعة وفرت لهم خبرات حسية ساعدتهم
على استثارة أكثر من حاسة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم ،وهذا
ما أشارت إليه الهجرسي ( )7117إلى أن محتوى المنهج المعد
للمعاقين ذهنياً يجب أن يسعى إلى مساعدتهم على استخدام
حواسهم في عملية التعلم ،كما ويرى الباحث إلى أن استخدام
الوسيلة السمع البصرية مع أفراد عينة هذه المجموعة ساعدت
على تثبيت المعلومات في أذهانهم ،وكونت لهم خبرات أبقى
أث اًر وأقل احتماالً للنسيان وخاصة أنها أشركت أكثر من حاسة
من حواسهم في تلقي المعلومة .وتؤكد منى ( )7111إلى أن
البرامج متعددة الوسائط تعمل على تجويد عملية التعليم ،وتقديم
عروض أكثر تفاعالً وتنسيقاً وتكامالً بين عناصرها من صوت

وصورة مما يزيد من تذكر المتعلم للمعلومة.
وهذا ما أكدته معظم الدراسات التي حاولت الكشف عن أثر
طرق التعليم المختلفة في تعليم المهارات الحركية كدراسة
الصعوب ( )7117والداغستاني ( )7111والمارديني والوديان
( )7110والصالح ( )7100والشلول (.)7119
ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث :هل توجد فروق دالة
بين متوسطات
إحصائياً عند مستوى داللة
القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة الثالثة والمستخدمة للوسيلة
االعتيادية (التقليدية) في تعلّم المهارات األساسية في كرة
السلة؟
تم حساب المتوسطات
ولإلجابة عن التساؤل الثالثّ ،
الحسابية واالنحرافات المعيارية واجراء اختبار  tللمقارنة بين
متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي لجميع االختبارات
المهارية األساسية في كرة السلة قيد الدراسة لدى أفراد
المجموعة الثالثة والمستخدمة للوسيلة االعتيادية (التقليدية)،
كما هو موضح في الجدول ()0

الجدول ()6
نتائج اختبار  tللمقارنة بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمهارات لدى أفراد المجموعة التقليدية
المهارة
دقة التمرير

الوحدة
درجة

سرعة التمرير

مرة

التنطيط بخط مستقيم

ثانية

التنطيط بشكل متعرج

ثانية

التصويب من أسفل الحلق

درجة

التصويب من الجانبين

درجة

المتابعة الدفاعية

مرة

المتوسط
الحسابي
01.22
02.00
1.44
9.77
02.94
02.22
70.15
72.72
7.00
9.22
7.77
2.77
1.77
1.90

القياس
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

يالحظ من الجدول ( )0أن جميع قيم مستوى الداللة تشير
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي
والبعدي (باستثناء مهارة التنطيط بخط مستقيم ومهارة التنطيط
بشكل متعرج ومهارة المتابعة الدفاعية) في المهارات قيد الدراسة

االنحراف
المعياري
2.12
0.20
1.92
7.19
2.12
2.24
5.49
2.52
7.97
2.72
2.47
2.05
1.44
1.22

قيمة t

مستوى
الداللة

داللة فرق
المتوسطين

2.19

1.100

دال للبعدي

2.27

1.111

دال للبعدي

1.00

1.500

غير دال

0.22

1.712

غير دال

4.72

1.112

دال للبعدي

9.42

1.110

دال للبعدي

0.40

1.059

غير دال

لدى أفراد مجموعة التقليدية حيث أن داللة هذه الفروق كانت
لصالح القياس البعدي وكما هو مبين في الجدول أعاله .ويفسر
الباحث هذا التحسن في مستوى األداء المهاري إلى اعتماد هذه
الطريقة على المعلم بدرجة مباشرة بحيث يقوم بأداء النموذج
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الكامل بينما يقوم المتعلم باألداء حسب النموذج الذي قدمه
المعلم ،باإلضافة إلى أن المتعلمين من أفراد العينة تعودوا على
أن يتعلموا المهارات عن طريق المعلم الذي يقوم بعمل كل
شيء ،بينما يقف المتعلم متلقياً للمعلومات فقط ثم يقوم بتقليد
المدرب ،ويعود ذلك بحسب رأي الباحث إلى أن الطريقة
(االعتيادية) التقليدية هي الطريقة المتبعة في معظم مدارس
ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي اإلعاقات الذهنية
بشكل خاص ،والتي تعتمد على الشرح واعطاء النموذج لألداء
وذلك لقلة اإلمكانيات المتاحة في المدراس من برامج معدة
لتعليم المهارات المختلفة ،باإلضافة إلى قلة الكوادر المدربة
على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة .كما و يرى الباحث
في أن دور المعلم كان له دور إيجابي في عملية تبسيط
القواعد والنواحي الفنية في كل نشاط وتجزئة المهارات الحركية
المركبة إلى مراحل متدرجة.
هذا باالضافة الى ان البرامج التعليمية المستخدمة ال تراعي
طبيعة اطفال متالزمة داون البسيط حيث تتميز عضالتهم
بانخفاض في التوتر او يسمة بالنغمة العضلية ،مما يؤدي الى
ان تميل العضالت الى الضعف والتراخي غالبا مما يسهم في
تاخر اكتساب المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة لديهم ،وهو ما
لم تراعيه البرامج االعتيادية.
وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من إسماعيل وعزت
( )0552وعفيفي ( )0552ومحروس ( )7111وعبد العال
( )7112التي أشارت إلى أن هذا األسلوب يتصف بأن وجود
المعلم له أهمية وتعليماته بناءة ،كما وأشاروا أيضاً إلى أن هذا
األسلوب له تأثير إيجابي في عملية التعليم.
رابعا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع :هل توجد فروق دالة
إحصائياً بين المجموعات الثالثة في أداء المهارات األساسية
في كرة السلة للطالب المعاقين ذهنياً "متالزمة داون"؟
فيما يتعلق بالتساؤل الرابع لوحظ وجود فروق دالة إحصائياً
بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الثالثة في أداء المهارات
األساسية في كرة السلة للطالب المعاقين ذهنياً "متالزمة داون"
في القياس البعدي والتي تبين أن هذه الفروق كانت بأفضلية
في األداء للمجموعة الثانية المستخدمة للوسيلة السمع بصرية
بشكل أساسي تلتها المجموعة األولى المستخدمة الوسيلة
البصرية .وهذا ما أشارت إليه النتائج إلى أن قيم  Fالمحسوبة
تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات
الثالثة للقياس البعدي لصالح المجموعة الثانية ،ولتحديد هذه
الفروق أجرى الباحث اختبار أقل فرق معنوي ) )LSDوجاءت
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصالح
الوسيلة السمع بصرية ومن ثم الوسيلة البصرية لجميع المهارات

األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقات الذهنية البسيطة
"متالزمة داون".
ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن الوسيلة السمع بصرية
أسهمت وبدرجة كبيرة في توضيح المعاني والمهارات الحركية
بطريقة مشوقة ،كما أنها أثرت وبشكل فعال في زيادة خبرات
المتعلم مما جعله أكثر استعداداً للتعلم ،ففي حال تعذر على
المتعلم المشاهدة عن طريق الفيديو سوف يستخدم حاسة السمع
والعكس صحيح .علماً بأن البرنامج التعليمي المستخدم مع
أفراد عينة هذه المجموعة راعى االحتياجات النوعية والقدرات
الذهنية من خالل نوعية المهارات الحركية التي ال تعتمد على
العمليات الذهنية المعقدة .كما ويرى الباحث إلى أن دور
الوسيلة السمعية البصرية والمستخدمة مع المجموعة الثانية
اعتمد على عدة ظروف جاذبة وحافزة للتعلم بشكل مميز،
كاستخدامه للصور الثابتة والمتحركة والشرح اللفظي المكتوب
والمسموع باستخدام أجهزة العرض واألجهزة الصوتية .وتتفق
هذه النتائج مع دراسة كل من الحسن ووالي ( )0554وأي
( )0550ورش ( )1991, Rushوسكربا ( )Scraba, 1990والربضي
( )0522والصعوب ( )7117والشلول ( )7119في استخدام
الوسائل التعليمية في تعليم المهارات الرياضية لأللعاب
المختلفة.
االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة التي تم عرضها ومناقشتها استنتج
الباحث ما يلي:
 .7البرنامج المقترح بالوسائل التعليمية ذو تأثير فعال في
تطوير المهارات األساسية في كرة السلة للطلبة ذوي
اإلعاقة الذهنية "متالزمة داون".
 .7هناك أثر إيجابي وفعال الستخدام الوسائل التعليمية في
تعلم المهارات األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقة الذهنية
"متالزمة داون".
 .3تساعد الوسائل التعليمية على مواجهة الفروق الفردية وتعلم
الطلبة وفقاً إلمكاناتهم وقدراتهم.
 .2الوسائل التعليمية تزيد من فرص التعلم لدى الطلبة من ذوي
اإلعاقة الذهنية "متالزمة داون" وتحسن من أدائهم للمهارات
بشكل أكثر تشويقاً ومتعة.
التوصيات
في ضوء االستنتاجات السابقة يوصي الباحث بما يلي:
 .7العمل على تطبيق البرنامج التعليمي باستخدام الوسائل
التعليمية لما له من تأثير إيجابي في تعلم المهارات
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األساسية في كرة السلة لذوي اإلعاقة الذهنية "متالزمة
داون".
 .7استخدام الوسائل التعليمية في تعليم األشخاص ذوي
اإلعاقة الذهنية "متالزمة داون" لباقي المواد والمناهج
التعليمية والمقررة لهم.

 .3عقد الدورات التدريبية بكيفية إعداد وتصميم الوسائل
التعليمية للمعلمين والمدربين القائمين على تعليم هذه الفئة
من ذوي اإلعاقة الذهنية.
 .2إجراء دراسات مشابهة فيما يخص تعليم األلعاب الرياضية
األخرى لهذه الفئة من ذوي اإلعاقة الذهنية.
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مسابقة دفع الجلة ،موسوعة بحوث التربية البدنية والرياضية في
القرن العشرين في الوطن العربي ،22-20 ،عمان ،دار المناهج
للنشر والتوزيع.
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The Effect of Using Educatonal Aids to Learn the Main Skills for Basketball to People
with Mental Disabilities "Down Syndrome"

Basher I. Al Hafi, Sadiq K. Al Hayiek, Omar Al Hindawi*

ABSTRACT
This study assessed the effect of using teaching aids in teaching the key skills of basketball for mentally disabled
individuals. The researcher used the experimental approach. The sample of the study targeted (27) intentionally
(three groups), (17) males and (10) females of ages (6 – 12). Having collected the data. The researchers used the
necessary statistical calculations including frequencies, percentages, means, standard deviations, t-test value and
(ONE WAY ANCOVA) for pre-test and post-test. The analysis of the data showed that there are statistically
significant differences between the means of pre-test and post-test of the first group in learning the key skills of
basketball in favor of the post-test of all skills. The results showed that there were no statistically significant
differences in favor of the post-test among the individuals of the first group. The results showed statistically
significant differences between the means of the pre-test and post-test of the second group in favor of the post-test.
The results showed statistically significant differences between the means of pre-test of the third group which used
the traditional mean in learning the skills of basketball in terms of accurate ball passing. Rapid passing and
shooting from the bottom of the ring and shooting form both sides. As for tests of straight and curvy shooting and
defense. There were no statistically significant differences between pre-test and post-test. However. The results
showed statistically significant differences between the means of the three groups in the basic skills of basketball
performance for the mentally disabled students with Down syndrome.
Keywords: Eduactional Aids, Basketball, Disabilities"Down Syndrome.
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