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  إقرار املشرف

 

 الموسومة بـ : األطروحةهذه  إعدادأشهد أن  
 

 والقدراتمهارات كرة السلة  يف تنميةتأثري منهج تعليمي ))
 ((لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة االجتماعي التكيف سلوكوية احلرك

ج معا  ي  اي تما  تتا  راا ا  رياض مجعة حسن   ()التي تقدم بها  

 دكتوراه  لسف نيل درج  كلي  الت بي  ال ي ضي  وهي من متطلب ت  –الق دسي  

 . ي الت بي  ال ي ضي 
 
 
 
 

 

 

 

 للمن قش  األط وح   هذه على التوصي ت والتعليم ت المق رة ن اح بن ء  
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 إقرار املقوم اللغوي
 

 
 

 الموسومة بـ : االطروحةأشهد أن هذه 
 
 

احلركية  والقدراتمهارات كرة السلة  يف تنميةتأثري منهج تعليمي ))
 ((البسيطة لذوي اإلعاقة العقلي االجتماعي التكيف سلوكو

لمـــب ســـليق  ـــا  مـــن تـــق تقويمهـــا لتويـــاا تحـــت إشـــرا ب . بحيـــ  أ ـــبحت ب ســـلو  ع
 األ طاء والتعبيرات اللتوية غير السليمة ... 

 وألجله وقعت .

 التوقيع :
 سلمان سرحان جفاتأ.د 

 التاريخ    /    / 
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  إقرار جلنة املناقشة

 

بـ الموسومة   األطروحةنشهد نحن لجنة المناقشة والتقويق إننا قد اطلعنا على هذه 
 التكيف سلوكواحلركية  والقدراتمهارات كرة السلة  يف تنميةتأثري منهج تعليمي ))
 ((لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة جتماعياال

و يما له عالقة بها ونؤيد ب نها  محتوياتها  ب (  رياض مجعة حس ) وقد ناقشنا الطال  
 .) الدكتوراه(  لسفة  ب التربية الرياضية جديرة بالقبو  لني  درجة
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 ......................... أبي .....غرست يداه إلى من تطلع متى يقطف ثمار ما

...إلى التي جعلت الجنة تحت نطقت التي أكثرت لنا الدعاء كلماإلى الشفاه 

 ) رحمها اهلل (أمي.........................................................قدميها

  وأخواتي.. أخي .........................................إلى سندي في الحياة ..

 ( , فاطمةحسين)صفا, روان, زوجتي وأم الرائعين ........إلى مرآتي في الوجود

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع ر لي وأراد الخي................ ى كل من ساعدنيإل
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 شكر وتقدير
الحمد هلل حق حمده ,وعظيق الشكر لما معـب  ـنعه ,وال ـالة والسـالق علـى مـن ال 

لـق مـن ( )  ـب حـدي  الرسـو  ), نبب بعده ,وعلى اله الطـاهرين والمنتجبـين مـن  ـحبه 
 ــ نب  ب  ــب إتمــاق كتابــة البحــ  نعمتــه علــوبعــد أن أتــق اهلل .. .( اهلللــق يشــكر النــاس يشـكر 

أجد لزاماا علّب وعر اناا بالجمي  ان أتقدق بوا ر شـكري وتقـديري وامتنـانب لمشـرف البحـ  .. 
الذي كان لب  ير عون  ب تقديق الن ح العلمـب  عبد الجبار سعيد الدكتورأستاذي العزيز 

 ة الم ادر العلمية ..  جزاه اهلل عنب  ير الجزاء..يئوته
الذي ال يوازيه شكر وتقف الكلمات عاجزة إماق ما  ـب دا لـب مـن مشـاعر وبالشكر 

 عبـد اهلل الالمـبمثلـة باألسـتاذ الـدكتور الم القادسـيةإلى عمادة كلية التربية الرياضية جامعة 
إلتاحتهــــــا الفر ــــــة إلكمــــــا  دراســــــتب الــــــدكتوراه ولمــــــا لمســــــته مــــــن مســــــاعدة جــــــادة إلتمــــــاق 

 األطروحة... 
قسـق الدراسـات  قدق أزكى عبارات الشـكر والثنـاء واالمتنـان إلـىويقتضب الواج  إن أ

معــاون العميــد ورئـيس القســق أســتاذي ل ــبرهق  حسـين مــرداناألســتاذ الــدكتور ب "مــثالالعليـا م
 علينا و قهق الباري لما يح  ويرضى.

الـدكتور  األسـتاذو مسـلق الدكتور عقيـ   األستاذو  عاد  تركبالدكتور  األستاذاشكر و  
واألســــتاذ  ,الــــدكتور كــــاظق جبــــر األســــتاذو   ــــالح بلــــ الــــدكتور  األســــتاذو  لربيعــــبمحمــــود ا

الــذين ســاندونب وكــانوا لــب  يــر و  .. لرعــايتهق لــب ولنفوســهق الطيبــة ســرحانالــدكتور قاســق 
ك  الـذي مكننـب مـن  قلوا  برتب العلمية وطوروها بالشـ نعون  ب السنة التحضيرية والذي

 أنساه ما دمت حياا ..  جزأهق اهلل عنب  ير الجزاء...  ض  عظيق لنأكما  دراستب  لهق 
ة إيمــان عبــد ر ومــن دواعــب العر ــان بالجميــ  يــود الباحــ  إن يشــكر األســتاذ الــدكتو  

 ةاألمير والدكتور احمد العانب  لما أبدوه من جهد ومساعدة ومشورة علمية وتوجيهات سـديد
عــالى إن يمــد  ــب أعمــارهق وجــزاهق ومالحظــات بنــاءة  الكلمــات ال تفــب بشــكرهق اســ   اهلل ت

 اهلل عنب  ير الجزاء...
ه مــن ات العليــا ومكتبــة الكليــة لمــا ابــدو قســق الدراســ بمــوظفوأتقــدق بالشــكر والتقــدير ل

مـــوظفب المكتبـــة مســاعدة لـــب  ـــال  مـــدة الدراســـة وال يفـــوت الباحــ  أن يتقـــدق بالشـــكر إلـــى 
 المركزية جميعا. 

شــكره وتقــديره وامتنانــه الكبيــر إلــى إ ــوانب ويقتضــب الواجــ  إن يعــر  الباحــ  عــن 
والـدكتور  ـالح حسـن  األميـربـال  والـدكتور احمـد عبـد  رالدكتور حيـدوزمالئب التدريسيين 
,األو يـاء  ـب مسـاعدتهق لـب  (حبي  شـاكر (و)ق.ق علب  ومان)ق.ق ووالمدرس قيس سعيد 

 اهلل عنب  ير الجزاء...  قوبحثب  جزاه كلها  معب  ب دراستب اوالذين وقفو 
 ـــب هـــا وطالب هاومشـــر ي العينـــة أســـاتذةكمـــا أقـــدق أزكـــى عبـــارات الشـــكر والثنـــاء إلـــى 

التــدري  علــى إكمــا   مــدة لمــا أبــدوه مــن تحفيــز و ــبر طــو  معهــد الرجــاء للعــوق الــذهنب
 دراستب وتذلي  ك  ال عوبات...
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قاسـق ) الدراسـةزمالئـب  ـب  األعـزاءوببالغ المحبة أتقدق بالشـكر والتقـدير الـى األ ـوة 
ــــــــداوي,قيس علب حســــــــين ,محمد,جاســــــــق محمــــــــد,مازن  رحــــــــان, ــــــــب عطشان,هشــــــــاق هن عل

 ( لتعاونهق معب... سعيد,حيدر ناجب,اسعد علب,علب مهدي,ثائر,حسن هادي,غفار
الــــدكتور ســــرحان جفــــات الــــذي  وال يفــــوتنب ان أتقــــدق ب ــــالر شــــكري وتقــــديري إلــــى

الـــذي قـــاق بترجمـــة  الحـــاج  ـــاهق جفـــاتألخ األســـتاذ التويـــا و  األطروحـــةاشـــرف علـــى تقـــويق 
  جزاه اهلل عنب  ير الجزاء... اإلنكليزيةمل ر الرسالة الى اللتة 

معبـــرا عـــن نب واجـــ  العر ـــان واالعتـــراف بالجميـــ  إن أقـــف إجـــالال واحترامـــا ويـــدعو 
هلل داعيا المولى عز وج  إن يمكننب ويو قنب الـى طاعتـه بعـد ا العظيق والدي التالب  ضله

 …  عز وج  ورضاه عنب انه نعق المجي 
 أبـو محمـد) بوا ر شكري وامتنـانب وتقـديري الـى أ ـب التـالب أتقدقوأ يراا وليس آ راا 

 …الذي كان نعق األخ  جزاه اهلل عنب  ير الجزاء (ادق
, ومـن أعمـاق  (هنئوأبنـا)أ ـواتب وأتقدق ا بوا ر الشكر والتقدير العاليين إلى عـائلتب 

ر مــن كانــت لــب ضــوءا"  ــب الظــالق الحالــد واألمــ  المتجــدد  كانــت ال ــابرة وجــدانب اشــك
 (. , اطمةبحق و ير من شارد طريق الحياة ...زوجتب وأق الرائعين ) فا, روان, حسين

نسى أي اسـق أمـده بالمشـورة العلميـة أو المسـاعدة  ـال  الدراسـة إن ويعتذر الباح  
 ر والتقدير لهق.....أتقدق بالشكممن كان ينبتب أن من دون ق د 

 

 وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين  .
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 :  البحث عنوان 
احلركية  والقدراتمهارات كرة السلة  يف تنميةتأثري منهج تعليمي ))

 ((لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة االجتماعي التكيف سلوكو
 

 إشراف الباحث
 حمس  أ.د. عبد اجلبار سعيد رياض مجعة حس 

  

 وأنواعهـــــا اإلعاقـــــةوالمعـــــاقين بـــــا تالف درجـــــات  األســـــوياء باألطفـــــا االهتمـــــاق  أن
بمثابة االستفادة من امكاناتهق وقـدراتهق ,حتـى ي ـبح لكـ  مـنهق دوره  يعدوتربيتهق ورعايتهق 

التنميــة للمجتمــع الــذي  يكــون بعملــه مــن  طــطيقــوق بواجباتــه ل بو ــفه مواطنــا"  ــب الحيــاة 
 يعي   يه , 

تطبيـــق منـــاهة علميـــة  اإلعـــران عـــنالباحـــ   ةالحظـــ ـــب م مشـــكلة البحـــ وكانـــت 
ت مـــن هنـــا كانـــ, واضـــحة ومحـــددة المعـــالق للتربيـــة الرياضـــية تهـــتق بتعلـــيق هـــذه الشـــريحة , 

تبنـاه الباحـ  عـن مـا ي يماالسـلمعاقين واثر البرنامة التعليمب المراد تطبيقه علـيهق و دراستب ل
 . الت لف العقلب البسيط( ي) ذو المعاقين ذهنيا"

لــذا ارتــ ب البحــ  دراســة هــذه المشــكلة عــن طريــق تطبيــق مــنهة تعليمــب بكــرة الســلة  
 بالتكيفــ الســلودتطــور قــدرات العينــة الحركيــة والمهاريــة و   ــب لمعر ــة تــ ثير هــذا المــنهة

 .االجتماعب لذوي الت لف العقلب البسيط 
تعلق لـ ب لـذوي اإلعاقـة العقليـة البسـيطة تعليمـمـنهة أعداد  اما اهداف البح   كانت

اثـره  ـب التكيــف التعـرف علـى بعـن المهـارات بكـرة السـلة وتطـور بعـن القـدرات الحركيـة و 
 ـروق ذات داللـة إح ـائية بـين اال تبـارين   كانت وجـود البح  ضيات ر اما ,  االجتماعب

ل ـالح  وتطـور التكيـف االجتمـاعب للعينـة بعن القدرات الحركيةالقبلب والبعدي  ب تطور 
تالميـــذ معهـــد الرجـــاء لقعاقـــة العقليـــة البســـيطة  ـــب الديوانيـــة للعـــاق اال تبـــار البعـــدي علـــى 

 .2008-2007الدراسب 
وتـــــق إد ـــــا  المتتيـــــر التجريبـــــب علـــــى  المـــــنهة التجريبـــــب تعما قـــــاق الباحـــــ  باســـــو 

يــوق  ىوانتهــ( 2008-6-1 )ة تعليمــب  ــار بــدأ يــوقمــنه عما المجموعــة التجريبيــة باســت



 

 

 

 ر

( طـال  10عينـة البحـ  مـن ) تكونت, ب مالع  معهد الرجاء للمعوقين(27-8-2008)
االجتماعيـة والعمـ   الشـؤونمن ذوي الت لف العقلب البسيط وباالعتماد علـى ت ـنيف وزارة 

ينـــات ال ا ـــة ( ســـنة وقـــد اســـتترق تطبيـــق التمر 14-12 ـــب العـــراق ويمثلـــون  ئـــة عمريـــة )
 ."أسبوعيا ( وحدات تدريبية3بواقع ) بوعا"( أس12المست دمة )

قيـد  المتتيـراتمن أجل مع لج  قيم (SPSS) الحقيبة اإلح ـائيةالب حث  عملوقد أست
  .إح ائيا  البح 
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 التعريف بالبحث 
 مقدمة البحث وأهميته :-1-1

أعظم الجوانب التي أودعها اهلل سبحانه وتعالى في اإلنسان،  من يعد الجانب العقلي
وطالما بقي الجانب العقلي في حالته الطبيعية فإنه على غيره من المخلوقات  اوالذي تفرد به

جمعاء، فيبتكر، ويخترع، يستطيع أن يستغل كل ما في األرض من أجل مصلحة البشرية 
 .، ويرّكب، ويحلل، ويطور، ويتقدمويؤلف

أما إذا ما أعيقت قدراته العقلية المعرفية فإنه يجد صعوبة بالغة في القيام بمختلف 
العمليات المعرفية حتى العادي أو البسيط منها، كما يجد صعوبة كبيرة في العيش مع اآلخرين 

طويلة بالتعرف على األطفال  مدةعلماء واآلباء منذ المربون و ال مفاهت ،ها نفس الجماعةفي إطار 
 . اإلعاقة العقليةالذين يعانون من 

ت في جانبها اإلنساني االهتمام بهم من أبرز الدالالت على رقي المجتمعا ويعد  
لذلك جسدت الدول حرصها على مواكبة هذا الرقي بسن القوانين والتشريعات التي  واالجتماعي،

ويمكن ان يع المجاالت وتعزز تطوير تأهيلهم.  وق ذوي االحتياجات الخاصة في جمتضمن حق
النشطة الى برامج ودورات  ةالكثير من المشاركات واالرتباطات االجتماعية والرياضي نعزوا

وبحوث تأهيل بين األفراد وما يحيط بهم من مؤسسات وأندية رياضية واجتماعية، وما تقدمه 
الرتباطات يمكن ان يستند عليه ليكون ممرا" بين عملية التأهيل في الرياضة خالل تلك ا

المؤسسات أو األندية وبين المجتمع . وبتطور ملحوظ أصبح يلمس وبشكل واضح على ان 
 ومع مجتمعهممع بعضهم  واندماجهم الوسائل الرياضية تسهل عملية تأهيل الرياضيين
فوائد كبيرة بال شك يمكن أذا أردنا أن  ،والرياضة هي نشاط تربوي وترويحي واجتماعي له

 نحصد فوائدها يستوجب ممارستها . 
ان المشاركة في األنشطة الرياضية تعيد التوازن النفسي للمعوقين في اغلب األحيان 
وتنمي الثقة بالنفس وتقدير الذات خصوصا" عندما تكون خبرات المشاركة ناجحة،كما توفر 

الى لتفاعلهم مع أقرانهم من المعوقين وغير المعوقين مما يؤدي مشاركتهم فيها الفرص المناسبة 
باكتشاف قدرات المعوقين بدال" من التركيز على إعاقتهم ،  مفهوماتهمتقبل اآلخرين بعد تغيير 

بلغت  إذويتوقع الخبراء ان تزداد مشكالت المعوقين كل سنة ، وذلك راجع الى زيادة أعدادهم 
% في الدول 80مليون معوق منهم  600العالم أي ما يقارب %من سكان 10نسبة المعوقين 

 النامية والعراق يمثل واحدا" من الدول ذات النسبة العالية من األشخاص 
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ذوي اإلعاقة قياسا" بعدد السكان ألسباب عديدة ) مناهج وبرامج وهذا النوع يحتاج الى 
الوالدات المشوهة او ضعف الرعاية الحروب واستخدام المواد الكيمياوية او القذائف الملوثة او 

الصحية للحوامل او حتى األعمال اإلرهابية التي تقع يوميا" مخلفة ورائها العشرات ال بل 
 (1)الضحايا ( .     المئات من 

أكدت العديد من الدراسات ان معظم حاالت اإلعاقة العقلية تتمثل في اإلعاقة كما 
نسكي إلى ان المعوقين عقليا بدرجة بسيطة يمثلون ما أشار هيوارد واورل إذالعقلية البسيطة 

% من مجموع المعاقين عقليا بينما أورد باتون وآخرون ان هذه النسبة تتراوح ما 85-80نسبته 
 (2).%80-70بين 

طفال ذوي اإلعاقة العقلية ) بمختلف درجاتها (  كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق األو 
ما تمكنهم قدراتهم ويرتبط من ناحية أخرى بتغير النظرة المجتمعية  في الحياة وفي النمو بأقصى

 ا"جزءعلى مجتمعاتهم إلى النظر إليهم  "عالة اقتصادية" عدهمإلى هؤالء األفراد والتحول من 
ولكي  ،من الثروة البشرية بما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها إلى أقصى حد ممكن

يندمجوا  في المجتمع ويتعايشوا معه ويستثمروا طاقاتهم الدفينة فإن يستطيع هؤالء األطفال أن 
أهمية هذه  بغيابتبين لبعض الذين يعتقدون  ةدراسات وأبحاث علمية وتجريبي ذلك يتطلب منا

 ذلك . خالفالرياضية كونها ضارة للمعوقين بدنيا" ونفسيا" واجتماعيا" وهي  السيماالبحوث و 

،  هاجميع غير المعوقين من النواحي البدنية والحركية واالجتماعيةفقد تفوق أهمية األبحاث ل
فمن الناحية البدنية وجد ان ممارسة غير المعوقين لألنشطة البدنية في اغلب األحيان وقائية 

الصفات المصاحبة لمعظم اإلعاقات قلة الحركة من  النسبة للمعوقين عالجية حيث تعدولكنها ب
او بسبب ظروف المعوق النفسية او ذاتها كما في اإلعاقة الحركية  التي تكون بسبب اإلعاقة، 

االجتماعية مثال" وقد أكدت الدراسات العلمية ان ممارسة المعوقين للرياضة تساهم بفعالية في 
التقليل من األعراض الناجمة عن قلة الحركة ، اما من  من ثمو  ،رفع مستوى لياقتهم البدنية

 .عية فان المعوقين غالبا" ما يعانون من المشكالت النفسية واالجتماعيةالناحية النفسية واالجتما

                                      
 2008،مركز العراق لألبحاث، 14، مجلة فكرية فصلية، العدد  المستقبل العراقي( محمد تركي العبيدي :  1

 118، ص 
(2) Heward, W. & Orlansky, D.M.  :Exceptional Children (3

rd
 ed). Columbus, 

Ohio : Charlcs E. Merrill, 1988. 



 مقدمة البحث واهميته                                       الباب األول               
  

 

4 

من هنا تستمد دراستي هذه أهميتها كونها تحاول معرفة اثر البرامج التعليمية حركيا" 
وضرورة األخذ بيد هذه الشريحة من المجتمع  التخلف العقلي البسيطواجتماعيا" لدى أطفال 

 منهج تعليمي وأثره على مقياس التكيف االجتماعي اقتراحل واالعتناء بهم ورعايتهم من خال
مهنة الخدمة االجتماعية في المجتمع  تأثيرفي معرفة مدى  األثرحيث ان هذا المقياس له 

على  فرادمساعدة المجتمعات والجماعات واأل تسعى إلىفمهنة الخدمة االجتماعية  نسانياإل
لعمل الصالح الجاد للوصول إلى األهداف الوصول إلى أفضل أنواع التكيف من خالل ا

اعية التي منها المرجوة وهذا ما أمرنا به اهلل عز وجل .فبدافع اإليمان بأهداف الخدمة االجتم
نستطيع الوقوف على أسباب اندماج  قادرين على التكيف مع المجتمعالغير مساعدة اإلفراد 

 أو انفصالهم  عنه األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في المجتمع
 . 
 

 :مشكلة البحث    1-2 
أو معاقا" عن  سويا"ال يختلف كثيرا" مستوى الطموح المشروع لكل فرد سواء كان  

ليه في ممارسة األلعاب الرياضية ، ومن خالل بعضهما في تحقيق االنجاز المطلوب الوصول إ
هذه المالحظة البسيطة للباحث وخالل لقاءات الباحث وزيارته المتكررة الى معاهد الرعاية 

تطبيق مناهج علمية واضحة  غيابالتي تهتم بتعليم هذه الفئة الحظ  )في الديوانية(االجتماعية
ذه الشريحة ، وهناك إهمال من األسرة والمجتمع ، ومحددة المعالم للتربية الرياضية تهتم بتعليم ه

كل هذا أدى الى ان يكون التعليم في درس التربية الرياضية مبنيا" على أساس عشوائي ، 
ويعتمد وبشكل كبير على مدى كفاءة المعلم وخبرته الشخصية في إدارة النشاطات الرياضية 

 . (غير االختصاصمن  ان المعلمين في هكذا معاهد إذ)المقدمة للطفل المعاق
من هنا كان البد من دراسة المعاقين واثر البرنامج التعليمي المراد تطبيقه عليهم   

ألنهم أصبحوا   (التخلف العقلي البسيطالمعاقين ذهنيا" ) ذو  وبالخصوص ما يتبناه الباحث عن
تاج الى قدرات يشكلون جزءا" مهما" من المجتمع ومن رياضة اولمبياد المعاقين وهذا النوع يح

حركية ومهارية وبدنية تمكنه من ممارسة حياته الطبيعية اليومية وانعكاس ذلك على سهولة 
" على زيادة اممارسته لأللعاب الرياضية المتالكه تلك القدرات او بعضها وهذا ينعكس ايجابي
ارية والحركية التفاعل االجتماعي بين المعاق والمجتمع كأفراد ونتيجة لتطور وتحسن قدراته المه

التي تنعكس على القدرات الذهنية .لذا ارتأى البحث دراسة هذه المشكلة عن طريق تطبيق 
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تطور قدرات العينة الحركية والمهارية  في منهج تعليمي بكرة السلة  لمعرفة تأثير هذا المنهج
 . لذوي التخلف العقلي البسيطوتأثيره في تطوير التكيف االجتماعي 

 
 :لبحث  أهداف ا  1-3

 يهدف البحث للتعرف على :
 العقلية البسيطة . اإلعاقةلذوي  بكرة السلة تعليميأعداد منهج  .1

العقلية البسيطة في تنمية بعض مهارات كرة  تأثير المنهج التعليمي لذوي اإلعاقة .2
 .السلة
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 مصطلحات البحث : 1-6
( بأنه "األداء للنشاطات اليومية التي 1984) Harrisonفقد عّرفه  :  السلوك التكيفي

 تعتبر ضرورية لتحقيق الكفاءة الشخصية واالجتماعية . 
اما الجمعية االمريكية لالعاقة العقلية فقد عرفت السلوك التكيفي بالفاعلية او بالدرجة التي يلبي 

االفراد الذين هم في بها الفرد معايير االستقالل الشخصي والمسؤولية االجتماعية المتوقعة من 
 (1).عمره وجماعته الثقافية

 

 : القدرات احلركية

هي مقدرة الفرد الحالية المكتسبة والطبيعية ألداء المهارات الحركية ذات الطبيعة العامة 
األساسية من المحيط والذي يأتي عن طريق الممارسة والتدريب المتواصل والمتكرر والمنظم 

 (2) ألداء المهارات الحركية .
هيييي انخفييياض ملحيييوظ فيييي مسيييتوى االداء اليييوظيفي العقليييي العيييام اإلعاقةةةل الية اةةةل ال: ةةةا ل : 

-50يصييياحبه خليييل فيييي السيييلوك التكيفيييي وتتيييراوح نسيييبة اليييذكاء الفيييراد هيييذه الفئييية ميييا بيييين )
( سييينة مميييا ييييؤثر 18(درجييية وتظهييير فيييي مراحيييل العمييير النمائيييية منيييذ اليييوالدة وحتيييى سييين )75

 بوي . سلبا على االداء التر 
اطفييال يعييانون ميين اإلعاقيية العقلييية البسيييطة ، مصيينفين وفييق ذوو اإلعاقةةل الية اةةل ال: ةةا ل : 

( درجية ميوزعين فيي 75-50معايير طبية واختبيارات للقيدرات العقليية وتتيراوح نسيبة ذكيائهم بيين )
 (3).والشؤون االجتماعية في العراق  مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة العمل

                                      

ة رياضية مقترح في تنميية اليذكاء والتوافيق الحركيي والسيلوك تأثير استخدام برنامج تربي ( نوال ككو بطرس: 1
 .2004،اطروحة دكتوراه،جامعة الموصل،كلية التربية الرياضية،التكيفي لتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

ص        ،2006، 1، طة، مجموعة مؤيد الفنيأساسيات التعلم الحركي ،الديوانية(عبد اهلل حسين الالمي: 2)
35 .  

أطفال الخليج  \إعاقةبحوث \C:\Documents and Settings\A\My Documents ( ريم ابو اللبن:، 3)
 .mht،25-1-2009.وأسبابه أنواعه -األطفالالتخلف العقلي عند 
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 الدراسات النظرية واملشابهة-2
 الدراسات النظرية  - 1 -2
نبذة تارخيية عن رياضة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الوطن العربي -1-1--2

 والعراق 
  تعددم ر ددل قطر عرددل هلمددر اضددتل ملقينددل اهرعددطعقت طهمقدد  رذدديل ي  هيهرقددل م دد ا 

ط يوددد  ر دددل قطر  1972اهرجدددير ي  قددد  تديدددم وددديما اهرعدددطعقت مي يددد وملقل  دددر هددديل 
اهدددمطر اهعلمقدددل اهرذددديل ل  دددر اهريددديم ي  اهمطهقدددل يا  قليدددي  قطر مع دددل ه ذدددتلا   دددر ه دددي  

  ر اطهرمقيم ) ضيملقوج ( مدهريوقي . 1972مطهر هيل 
طاةد  هيد   1982طتل تذ قر االت يم اهعلاعدر هد طا اال تقيجدي  اهةي دل  در هديل 

هذددد طت ضددد ا اهلقيندددل هتديدددقم ات ددديم  هيت ددد  ر ردددي  طايدددعل ردددر اهج دددي  اهعلمقدددل اهرعوقدددل
تددددل تديددددقم االت دددديم اهعلمددددر  1987هلمددددر قعودددد  ملقينددددل اه, ددددي  اهةي ددددل ي ط ددددر هدددديل 

هلقيندل  طا اال تقيجدي  اهةي دل طعدلا م دمام اهد ا اعدلا اهرد ترل اهتديقيدر ادطر ه ت ديم 
 اهعلمر هي  ات ق طت ل قم االت يم اهعلمر رت اهعلاق .

لاعدددر هيرعدددطعقت تدددل تديدددقم قطر وددديما رتة ددد  ملقيندددل  طا طمعدددم تديدددقم االت ددديم اهع
 (  1)طقريق هيق  اهويما اهرل زا هيةطا  . 9/3/1983اال تقيجي  اهةي ل  ر 

 
   اإلعاقة العقلية البسيطة 2-1-2

قيدترقعطت االهترديم هيد  قو,يد ل  در عندي   يجديت ل اهقطرقدل طاالضتردديل  طضدل ق دلام
 3-2رعدددمر اهددد  ي  قعدددر ردددت اهرتطيدددر  ي 69-55 هدددمق ل رعيردددر اهددد  ي   قددد  مدو,يددد ل
 - 6اهد  ي  اهعردلا ردت ط   %2.14ويدمل االوتذديل و طضدل ودملن ي ويدمت ل ط  رعقيلا او لاف

قهرديال   قر دت تدملقم ل طتعيدقر ل ه در قعريدطا -اه يميطت هيتعيقل  -ريتطى اهتعيل ط  يوطا 10
تعيددقر ل  رت ددللي قر ددتط ددويهي  ميددقرل مقددل رع ددمن ي طعددم قدد مطت مر دديلن هردد   طا ددما ط 

 (2).- ميقر طرت رر -ر مال اال تقيج هيمهل  ي اه لا ن طاه تيمل طاه ييب

                                                 

 1992ي مال اه  ردددددل ي جيرعدددددل اهم دددددلن ي  ادهعددددديب اهلقيندددددقل هيرعدددددطعقت( ردددددلطات همدددددم اه رقدددددم  مدددددلاضقل و 1
 . 24-23ي 

 . mht 8-1-2009روتمقي  مموقل اهعلب. - طقوطاه يا هيعل اهع يقل تعلق, ي \رطانقر االوتلوق  ( 2
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( 68-52( قت ويمل   ي  ادر,ير  در ضد ا اه, دل ردت )2003طت  ل ) يتت   ح 
مقوق  هيد  ي  اه دطلن اهلامعدل ي طقريدق هيدق ل اه ديميطت هيدتعيل  –ملجل هي  ر قيم يتيو,طلم 

اليددت,يمن رددت اهمددلارج اهتعيقرقددل اهعيمقددل ر ددمطمن ي  رددي قت عددملت ل هيدد  الت عددملت ل هيدد  ا
 .(1)ت  قق عمل رع طر رت االيت  ر االجتريهر طاالعت يما تزقم رر رلا ر اهورط.

 التخلف العقلي  2-1-3
تعددم هدديضلن اهتةيددف اهع يددر رددت اههددطاضل اهردهط ددل هيدد  رددل اهع ددطل طال ق دديم قةيددط 

اههيضلن رطنطهي  قجرر مقت اضتريردي  اهعمقدم ردت رقديمقت اهعيدل  رجترر رو يي  ري تعم ض ا
طاهرعل ل ر ر هيل اهو,م طاهتلمقل طاهردب طاالجترديو طاه ديوطت ي طقعدطم اهيدمب  در  هد   هد  

اهرجترددر ي هدد ا   تعددمم اهج ددي  اهعيرقددل اهتددر قيدد ر   ددر ت,يددقل ضدد ا اههدديضلن طق لضددي  ددر 
ه ددد ا اههددديضلن ي طعدددم ق دددطت ردددت اهروييدددب   يدددقم ردددت اهريدددت لب ات وجدددم تعلق,دددي  رةتي,دددل

 ايتعلاض معض اهتعلق,ي . 
 
 تعريف علم االجتماع للتخلف العقلي 2-1-3-1

( رر )رقل يقل(    قلطت ات اهتةيدف اهع يدر ضدط  1970قت,ق) تلقم جطهم طيطما 
هميلن هت  يهل رت اهعجز  ر اهورط اهع ير هملجل ال تيرح هي,دلم مرطا ردل و,يد  ردر اهمق دل 

 (2)هتقيمقل دعلاو  مذ ر قتقح ه  اهعق  ريت    مطت  يجل هرييهمن اخآةلقت طقذلا  ل.اال
 تطقدد  ل  رددير رليددر  ددر تعلق,دد  االجتردديهر هةهيعددل اهع يقددل هيدد  قو ددي )) يهددل ردد

    هدددددمل االيدددددتريهل االجتريهقدددددل تلجدددددر اهددددد  اهتةيدددددف  دددددر اهوردددددط اهع يدددددر طضدددددر مقدددددل عيميدددددل 
 (3)هيذ,ي  ((.

 تعلق,  هيتةيف اهع ير هي  ر  ي  قيييقل ضر و طاهترم مطر  ر 
 مقل  ف  اجتريهقي  طر وقي  طال قيترقر قت قيقل قرطلا ط ما .  -
 مطت اديطقي   ر اه ملن اهع يقل اهعيرل.  -

                                                 
يمال اه, ددل هيرميهددل 1يراه ددملا  اهع يقددل اهرعل قددل هدد طا اال تقيجددي  اهةي ددل دديتت  دد ح همددم اه دديمقو  ( 1

 .95ي 2003طاهوذليادلمتي

 . 33ي  2006ي ر مل يمق   لا(  يقت وطلا اهقييلاو 2
 . 19ي  1995ير مل يمق   لا(  رير  ملاضقل رلير و 3
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 قنر رعيعي  ه يقي  )مقل عيمر هيذ,ي ( . -

 قه ل هطع  رو  اهطالمن قط  ر يت رم لن .  -

 1))قلجر هطع   ه  هطارر ت طقوقل . -
 تعريف الرتبويون للتخلف العقلي 2 -2-1-3 

قددلى اهتلمطقددطت ات اهتةيددف اهع يددر قوددتج هددت هددمل ر  رددل اهمق ددل اهتعيقرقددل طنددعف 
 عملت ي هي  االيتجيمل ه  تقيجي  اهتعيقرقل هي,لم مذ ر روييب .

طقعمدل ) طهدم( هدت طج دل اهوهدل ضدد ا م طهد  و قت اهتةيدف اهع يدر قذدقل  هد  ريددتطى 
ر رددت اهرجترددر تددط قل رددلق ةي ددل طر دديمل تلمطقددل قط ددل هيتددملقب هيدد  رددت ادما  ق تندد

اهييط  اهت ق,ر  در اهرلا در اهعرلقدل اهرةتي,دل ي   قت اه,دلم اهرتةيدف ه يقدي  قترقدز م يجتد  
 (2)اه  رلق ل  عيهل هيتعيلي طهقم اه  رلق ل ت ذف ع طلا  ر هريقل اهتعيل .

مقددددل  عددددير ويددددمقي   ددددر طقددددلى اهمي دددد   ت اهذددددة  اهرتةيددددف ه يقددددي ضط ذددددة  
ايددتةمال رددي تعيردد   ددر رطاج ددل رذددي ر اه قددين طضددط ق تدديج  هدد  اهتددملقب طاهتطجقدد  طاهتعيددقل 
هقيدددت,قم ردددت ريعيتددد  ي   تعتردددم ا هيعدددل طت مقدددمضي هيددد  عدددملن اهرعددديق ه يقدددي  هيددد  اهدددتعيل 

 طاهتملقب .
 (3)التعريفات السيكولوجية  2-1-3-3

تدي ج اةتمديلا  اهد  ي  اه,لمقدل ...... ط در ضد ا تعتردم اهتعلق,دي  اهيدق طهطجقل هيد  و
( االهيعددل اهع يقددل رددت ةدد ر اوة,دديض ويددمل اهدد  ي  1982اهيددقيق قعددلف ) دديلطق  دديمق 

ملجددل يددطا  مييددتعرير اةتمدديل ه,هددر اط مقددل ه,هددر  يه ددملن اهع يقددل هيرعدديق ه يقددي   75هدت 
 يق  ر اهعرل اهزرور.اه ملن اهع يقل هي,لم اهعيما اهرت ي ئ رر اهرع قلميوتميغ     

(ات تذددةق  اهرعدديعطت ه يقددي  اهترددم هيدد  ويددب اهدد  ي   تدد  1993طق  م)يددرق  
( .قرددي اهتعلق,ددي  اه مق ددل  تعترددم هيدد  ت مقددم ريددتطقي  اه ددملا  اهع يقددل هددمى 1942هدديل )

 اهرعيعقتيمي ني ل اه  جطاوب اه طن طاهنعف همى  ر رو ل .
                                                 

ملودديرج تددملقمر هتر ددي   ددر لهيقددل قر,دديه ت اهرعدديعقت ه يقددي طق ددلا  ددر زقدديمن ( اوتهدديل همقددم ماطم جييددلو موددي   1
 . 2001.)لييهل ريجيتقل مقل روذطلن(ي جيرعل م مام ي  يقل اخآمابيل  ي  

 . 34ي  2006ي  اهر مل اهييمق(  يقت وطلا اهقييلاو 2

 . 92ي  2003يو ر مل يمق   لا( يتت   ح همم اه يمل 3



 11 راسات النظرية والمشابهةالباب الثاني ........................ الد

 :النفسيالتعريف   2-1-3-4
 (1)( ملجل هي  ر يققم اه  ي  . 70 ا ق ر   ي ا هت )ضط اهذة  اه

طهددلف ققنددي  ) ضددط اه,ددلم اهدد ا ق ددر ريددتطى ورددطا اهع يددر هددت اهرتطيددر اهرمقعددر 
 (2)(ملجل . 70 – 50يطقتلاطح رعمر   ي   مقت )

 رددددي قعل دددد  يددددعقم ميعيددددقرطم )) تعترددددم اهتعلق,ددددي ..هي  وتددددي ج اةتمدددديلا  اهدددد  ي  
مقوقد    هيد  ي   –الهيعل اهع يقل طم ,ل ةي ل ر قيم يدتيو,طلم اه,لمقل  ر ت مقم ريتطى ا

. ))(3)   
 
 لغري عادية  اإلحصائيةالتعاريف   2-1-3-5

  قدددل ردددت اهتعددديلقف اال  دددي قل ه قدددل اهعيمقدددل ت ردددر ريمعدددي   رقدددي  اط ا  دددي قي ي 
م اهد قت  يهرتةي,طت ه يقي  هي  يدمقر اهر دير قر دت تعدلق, ل  جلا قدي  هيد  قو دل قطه د  اد دلا

ق ددطت قما ضددل روة,نددي مذدد ر طانددح هددت اهريددتطى اهعدديما  ددر اهيدديط  اهت ق,ددر ي طاهدد ا 
( ملجدددل هودددمري ق ددديم اهددد  ي  مطايدددرل اةتمددديل 70ق  ددديطت هيددد  ويدددب   دددي  ت دددر هدددت )

 مقوق  اط مي م االةتميلا  ادةلى اهرري يل.-يتيو,طلم
% ردددت 3% اط 2طقر ددت تعلقددف اهرتةي,دددقت ه يقددي  ققندددي هيدد  قو ددل قر يدددطت قمودد  

ا ددددلام اهرجتردددددر  دددددر تطزقددددر اه دددددملن اهع يقدددددل اهعيرددددل  ردددددي تت دددددمم رددددت ةددددد ر اهدددددملجي   دددددر 
االةتمدديلا ي اط رددت ةدد ر معددض اهر  ددي  ادةلى.قرددي ميهويددمل ه و لا ددي  ادةددلى ر ددر 
ا هيعي  اهمموقل يطيط اهتطا ق االجتريهر يطاالنرلاب االو,عديهريطرلض اه دلويطهقطب 

 يقي  ضوي  مالال   رقل ر وعل.اه  ل طاهي ل ي 

                                                 

 . 22ي 1995ي ادلمتي مال اه, ل اهعلمري3ي رتعيقل ادر,ير اهرتةي,قت ه يقتمو (ويمل   رر اهزقط  1

 يهيقدددل ملوددديرج تلطق دددر هيددد  تورقدددل معدددض اهر ددديلا  ( وددديجر ر ردددم عييدددل ي  يرردددل  دددطزا همدددم اهدددل رت و  2
ي  2002ل ي ي جيرعددل ا يدد وملق اه قيتقددل طاهو,يددقل طاه ل قددل هددمى ادر,ددير اهرعدديعقت  ضوقددي  )) اه دديميقت هيددتعيل((

 7 .www.gulf kids . com  

 ي رجيددل  يقددل اهوهددلن اهذددرطهقل  ددر ت ددطقل اه ددملا  اهع يقددل هير,ددر اهرعددطق ه يقددي( يددعقم ر رددم ميعيددقرطم و  3
 . 535ط  1989ي 3اهتلمقلي اهعمم 
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طتلتددددددب هيدددددد   هدددددد  اودددددد   ددددددر رعهددددددل ضدددددد ا اه دددددديال  ت ددددددر اد  دددددديل اهتذةق ددددددقل 
رددددت –هتة ددددي ققت ا  يقوق ددددر اهرددددملمقت ر ددددر اهت مقددددم اه رددددر اط ا   ددددي ر.هي  اودددد  

قر ت طنر ر  ي     ي قل ه قل هيمقل  ر ض ا اهرجديال   -اهوي قل اهوهلقل هي  االعر
 ( 1).رت االو لاف ققني 

 
 التعريف الطبي  2-1-3-6

تعلف)تلقددم جطهم(ا هيعددل اهع يقددل مدو ددي  يهددل رددت هددمل ا ترددير اهورددط اهع يددر تجعددر 
اهذة  مقل عيمل هي  اهت قف رر رريهب اهمق ل اهتر تعق   ق ي طتجعي   در  يجدل اهد  

   (2)رييهمن اخآةلقت .
قط هددمل ايددت رير  م يهددل تطعددف ( قعددلف ا هيعددل اهع يقددل رمقددي 1952قرددي )جقددل قم 

اهورط اهع ير وتقجل هرلض قط   ديمل عمدر يدت اهرلاض دل اط ات ق دطت وتقجدل هعطاردر جقوقدل. 
(

3
) 

( مندعف  در اهطهق,دل اهع يقدل وديتج ردت هطاردر ةيلجقدل م قد  1959طهل  ي )مودطا 
تدد ما  هدد  و دد   ددر اه ددملن اهعيرددل هيورددطي  دد ه   ددر اهت يرددر االملا ددر طاه, ددل ي طميهتدديهر 

 (4.)رر اهمق ل اهتر قعق  اه,لم  ق ياهت قف 
طهوم رويعذل اهتعلق,ي  اهييم ل اهتدر   دل  هيتةيدف اهع يدر قر دت ت مقدم اهر ذدلا  

   -اخآتقل ه  طضر و
 همل ا ترير اهورط اهع ير اهويتج رت هطارر طلا قل طقةلى ر تيمل .  -1

                                                 

يمال قعنديقي طرذد     در يدق طهطجقل ا هيعدل طلهيقدل اهرعدطعقت اهوهلقدل طاهترمد( ت ر اهيقم همم اهل قل و  1
 .24ي  1983ي 1اه يل ياه طق ير

   ي1995ي مال اه يددددل هيرمددددر طاهوذددددل ي اه طقدددد ي رلجددددر  ددددر هيددددل اهتةيددددف اهع يددددر( رددددير  مددددلاضقل رليددددر و  2
 24 . 

ج تملقمر هتة,قف اهييط  اهعمطاور طاالت ديهر طزقديمن رط ي  ريضل همم اهطضيب همم اه ور االهطيرو ا ل ملوي ( 3
 1999اخآمابياهرتةي,ددقت ه يقددي ي)ليدديهل م تددطلاا مقددل روذددطلن(يجيرعل م ددمامي  يقددل  يرادر,دداهورددط اهي ددطا هددمى 

 . 12ي 
واه دديضلنيمال اه, ددل 1يراهرتةي,ددقت ه يقدي ادر,دديرطاهر دديلا  هدمى  ادوذدرلتعيددقل  وهمدم اه رقددم  مددلاضقلر ردم  ( 4

 . 17ي  1999ياهعلمر
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 اوة,يض  ر ادما  اهع ير اهعيل طادما  اهطهق,ر. -2

 طا يل اهت  قر اهملاير مريتطى االيطقي . اوة,يض اه ملن هي  ر -3

 مقو .  –ملجل هي  ط ق ر قيم ايتيو,طلم  70اوة,يض ريتطى اه  ي  هت  -4

 
 التعريف النظري للتخلف العقلي البسيط  2-1-3-7

ملجدل هيد   68-52ضر   ل ردت اهتةيدف اهع يدر تتدلاطح ويدمل   دي  ضد ا اه, دل مدقت 
( 10-7اهعرل اهع يدر د لامضدي  در  دما االع د  ) مقو   ري قتلاطح–ط ق ر قيم ايتيو,طلم 

   قترقدز ق دلام ضد ا اه, دل ردت اهوي قدل  يدول طقريدق هيد  ضد ا اه, دل ر دريح اه ديميطت هيدتعيل
اهع يقددل معددمل اه ددملن هيدد  رتيمعددل اهملايددل  ددر اه دد,طف اهعيمقددل طقر ددت ه دد ا اه, ددل ات تددتعيل 

اهتعلقددف ي ارددي اه يهددب اهرل يددل االمتما قددلاه ددلا ن طاه تيمددل طاه يدديبي طالقتجدديطز ق لامضددي  ددر 
اد دلام اهر دو,قت ط دق رعديققل  او دل ل  قعدل  ا جلا ر هت لام اهرتةي,قت ه يقدي  تةي,دي  ميدقري  

( ملجددددل 68-52مقوقددد . طتتدددلاطح ويدددمل   دددي  ل مدددقت )-طاةتمددديلا  ه يقدددل  يةتمددديل يدددتي طلم
ر طاهذد طت االجتريهقدل  در م ددمام / ردطزهقت  در رعيضدم اهرتةي,دقت ه يقدي  اهتيمعدل هدطزالن اهعرد

 جر طلقل اهعلاق. طاه قت  تل تذةق  ل رت عمر هجول ةي ل
 
 اسباب التخلف العقلي  2-1-4

 ضوي  قيميب همن هه طل اهتةيف اهع ير هوم اد لام رو ي و 
 العوامل الوراثية )جينية(   -أ 

اهطلا قددل اهتددر  ت ددم  طلا ددل اهتةيددف اهع يددر ارددي مرلق ددل رميذددلن هددت رلقددق اهجقوددي 
ت رر  لطرطيدطري  اهةيقدل اهتوييديقل )طضدر همديلن هدت رجرطهدل ردت اهعطاردر اهجقوقدل اهتدر 
ت  ل  ر اهجقت ه هل ا ة يب طتذدترر هيد     دقيل اهت,يهدر مدقت اهة دي   اهطلا قدل 

 (1)اهر مرل رت )جيوب ادب طادل(.
اط ع دددطل اط اط مرلق دددل مقدددل رميذدددلن هدددت رلقدددق و دددر اهجقودددي  اط هقدددطب ت طقوددد  

انددرلاب اط ةيددر اط هقددب قدد ما اهدد  تيددف قويددجل اهرددظ طتعطقددق ورددطا ططهي ,دد  قا  و ددي 
                                                 

ر ددل ر تمددل زضددلا  اهذددلطقي يهةي ددل طوهددل تعيددقر ل ييدد,ل تلمقددل  طا اه يجددي  ا وهزضقددلااهمدديم  (  مددلاضقل 1
 . 23ي  1998ي اه يضلن
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التددطل   دد,ل اهتةيددف اهع يددر رميذددلن ه و ددي تددطل  ة ددي   مقطهطجقددل تدد ما اهدد  اهتةيددف 
 (1) ر مل   اهجوقت . (RH)اهع ير . طرت اضل ض ا اهعطارر همل تطا ق هيرر لاقزم 

 الوالدة  عوامل حتدث يف أثناء -ب 
طمطجددد  هددديل تتندددرت ضددد ا اهرجرطهدددل ردددت اديدددميب جريدددل هطاردددر تردددلق روددد  مماقدددل 
اهرةدديض  تدد  اهددطالمن اه,عيقددل هير,ددر اهتددر عددم تدد  ل  ددر اهورددط اهريددت مير هير,ددر طرددت قضددل 

 ض ا اهعطارر و
   يمل مريغ اهر,ر  ر ق وي  هريقل اهطالمن . -1

 من ميهري ر قط ميهذ,ر.  عطمل اهطالمن  ري  ر اهطالمن اه ق لقل قط اهطال -2

 الت,يو ويمل اهريمن اه ,لا  )اهمقيقلطمقت(.  -3

 .   طقل اه يمن اط االةتويقاهل  مي رلاضاهر,ر    يملاط  و   ادط يجقت -4

 هريقل اهطالمن.  ق وي ايتةمال اهع يعقل اهرةملن  ر  -5

 (2)ةي ل.  قييهقباهطالمن مييتةمال  -6

 الوالدة دعوامل حتدث ما بع -ج 
هل اهعطارر اهريل ل اط اهمق ل اهتر قتعلض ه ي اهر,در معدم طالمتد  رميذدلن طضر رجرط 

 اط همل رلا ر ورطا طرت قر يت ي 
 قرلاض ت قب اهرظ معم اهطالمن رميذلن ت طت ويتجل رت  قلطم اط جلا قل. -1
 طادمطقددلاهتيددرل طضوددي  قوددطاو همقددمن رددت اهتيددرل رو ددي رددي ضددط رت ددر متودديطر اهع دديعقل  -2

اط يددددقم  قطرر دددل اط توددديطر معدددض اهردددطام اه قرقيطقدددل اط اهتيدددرل ميهل دددي  اط مرلق دددل ةي
 اه لمطتي طمقلضي رت اهرطام اهتر قتويطه ي اهر,ر طت  ل  ر اهج يز اهع مر اهرل زا.

قردددلاض اهردددظ اهذدددمقمن طردددت قضر دددي قويددددجل اهدددملور ضدددط اندددرلاب ميقط قرقددديطا ودددديمل  -3
 ه يقتقت طاهعقوقت طاه يب طاهل تقت. اه مط  قوتج رت قطلال  ر اهرظ  طاهطج  طا

                                                 

اهعيردددددل هجيرعدددددل اهدددددمطر  ادريودددددلي ردددددمةر اهددددد  لهيقدددددل طتدضقدددددر اهرتةي,دددددقت ه يقددددديقطيدددددف  لقدددددم اه لقدددددطترو  ( 1
 .15ي  1996اهعلمقلي

اهرتةي,دقت ه يقدي  ,ديرادر ر تورقل اهر يلا  االيت  هقل  همى   لذيماا ل ملويرج و  رطما مت  لح جرع    ( 2
 .17ي  2001 ي)لييهل ريجيتقل مقل روذطلن(ياهجيرعل اهريتو لقلي  يقل اهتلمقل
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و دد  ادط يددجقت معددم اهددطالمن طقتر ددر ضدد ا اهعيرددر  ددر  دديال  االةتودديق اهرةتي,ددل اهتددر  -4
 (  1)قتعلض ه ي اهر,ر معم طالمت .

 عوامل احلرمان  -د 
 ت تلمقددددل اهر,ددددر  ددددر مق ددددل   قددددلن ر لطرددددل رددددت اديييددددقي  تعلندددد  ه نددددرلامي  

 (2)اهذعطل مل ض اخآةلقت ه  طهمل ت مي . طاهرنيه,ي  طيط  اهت  قل ط 
 
 تصنيفات التخلف العقلي  2-1-5

اه ددددمف اهجددددطضلا اليددددتةمال قا وهدددديل هيت ددددوقف  ددددر رجددددير اهتةيددددف اهع يددددر ضددددط 
اهرييهمن هيد  طندر طتةردقر مدلارج طةدمري  ر  ردل هت دلام اهد قت ق در ردمى قما ضدل  در 

   هدد  قت وتدد  ل ما رددي  قت اد ددلام وردديق اهريددتطقي  اهرةتي,ددل هيتةيددف اهع يددر طقتلتددب هيدد
قتميقوطت   قلا   ر عملات ل طر يلت ل    قت رجلم طنر  لم ري مطج  هديل  در ورديق ريدتطى 
رعددقت هيتةيددف اهع يددر ال قعوددر ات ضدد ا اه,ددلم ال ق ددطل مدددما  طهق,ددر هيدد  ريددتطى قهيدد  قط 

عددديل ه يهتددد  ريدددتطى اعدددر  دددر معدددض اهطاجمدددي  اهرعقودددل ي رردددي قذدددقل  هقددد  ضددد ا اهت دددوقف اه
اهع يقل وهلا  دت ر ر ض ا ادذ ير ردت اهتمديقت  در اهر ديلا  طاه دملا ي ق دطت ردت اه دعب 
ت وقف  لم مرلق ل جيرمن  ر ورديق   دل اط عرديو طا دم  ردي ال قجدطز هدمل ضد ا اه,دلم ميعقدي  
 ر ض ا اه, ل ه  مل الو يقل ه ي رت اهطع  ي طهيد  اهع دم ردت  هد  ي المدم ردت اهوهدل اهد  

ة  اهرتةيدف ه يقدي  اود   دلم قريد  ملجدي  رةتي,دل ردت اه دملا  تت قدل  يردي ت دمل اه,دلم اهذ
طق ددوف  تجدديا ت  قددق اهونددطج ي ط يرددي   ددر هيدد  اهتددملقب اهدد زل طاهريدديهمن اهر  رددلي

( اهرعددددطق  يددددب اهتمدددديلقت طرعقدددديلقت ل قيددددقت ي ضرددددي و 44اهتذددددلقر اهعلاعددددر  ددددر ريمتدددد  )

                                                 
ي 2ير اهرعيعطت ا يمقرقدي طيديط قي ة ي  د ل طايديهقب تدلمقت ل رير ييهل يقييهلو  زقمات ا رم اهيلريطاي ( 1

 . 112ي  1992 ياهرري ل اهعلمقل اهيعطمقلي ر تمل اه , ي  اه ضمقل هيوذل

 2001 يير ددل ي اهر تددب اهجدديرعر اه ددمق  ي االيدد وملقللهيقددل اهرتةي,ددقت ه يقيه دد ا رو الرندديت ر رددم  ( 2
 . 68ي 



 16 راسات النظرية والمشابهةالباب الثاني ........................ الد

 هدد  )رعدديعقت مددموقي ي   هدديعت لي  ق ددو, ل  يددب رمقعددل ا هيعددل طرددمى اه ددملن هيدد  اهعرددر 
 (1)و,يقي ي ه يقي( طرعيعقت عيملقت هي  اهعرر  يقي  طعيملقت هي  اهعرر جز قي.

 
 وميكن تصنيف التخلف العقلي اىل مايأتي : 

 (2)  التصنيف على اساس األسباب ويشمل -أ
ر اهدددطالمن طق  دددم م دددي ا هيعدددل اهع يقدددل ادطهقدددل اهتدددر قلجدددر اهيدددمب  ق دددي  هددد  ردددي عمددد -1

اهعطارددر اهطلا قددل ر ددر قةرددي  اهجقوددي  طاه دد,ي  )اه لطرطيددطري ( طق ددم  م ددمطم 
 % رت  يال  اهنعف اهع ير. 80

ا هيعل اهع يقدل اه يوطقدل اهتدر تعدطم اهد  قيدميب ت دم   در ق ودي  ردمن اه ردر اط  در  -2
يددميب اهمق قددل هيدد  ضدد ا اهعطارددر ميد قق وددي  رددمن اهددطالمن قط معددمضري طميهمددي  رددي قريدد

طض ا اهعطاردر تد ما  هد    ديمل اهج ديز اهع دمر  در اقدل رل يدل ردت رلا در اهوردط 
% ردددت  ددديال  اهتةيدددف اهع يدددر 20معدددم هريقدددل ا ة ددديب ي طق دددم   هددد  م دددمطم 

 طرت قر يل  ه   يال  ايتي ي  اهمريغ ط يال  اه  يو.

 

 س الذكاء ويشملالتصنيف على أساس نسبة الذكاء استنادًا اىل اختبارات قيا –ب 
 ا هيعل اهع يقل اهميقرل  -1

ملجل  ردي قتدلاطح اهعردل اهع يدر د لامضدي  70-55طتتلاطح ويمل   ي  ض ا اه, ل مقت 
يوطا  طقريق هيد  ضد ا اه, دل ر دريح اه ديميطت هيدتعيل    قترقدز  10-7 ر  ما ادع   

ل  ر اه, دطر اهعيمقدل ردر ق لام ض ا اه, ل رت اهوي قل اهع يقل معمل اه ملن هي  رتيمعل اهملاي
اهعيدددل او دددل عددديملطت هيددد  اهدددتعيل مدددمر  طاليدددقري ا ا طندددعطا  دددر ردددمالم ةي دددل اط   دددطر 
ةي ل  ر اهرمالم اهعيمقل طعمر  ه ل اهلهيقل اهةي ل اهندلطلقل  در اه د,طف اهعيمقدلي 

                                                 
  ي اهرمعدل االطهد ي اهدمال اهعيرقدل هيوذدل اهرطيدطهل اهلقيندقل هرت دما ا هيعدلو  امدلاضقل رلطات همم اهرجقدم  ( 1

 . 41ي  2002ت ي طاهتطزقر طمال اه  ي ل هيوذل طاهتطزقر ي هريت ي االلم
-34ي  2000يي مال  د,ي  هيوذدل يهرديتادلمتي 1يراهرتةي,قت ه يقي ادر,يرتعيقل و ( ريجم اهيقم همقم 2

36 . 
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اه يهدب ق لام ض ا اه, ل  ر  زطقر ت ه  ا اه, ل ات تتعيل اه لا ن طاه تيمل طاه ييبي طال قتجيط 
 % رت ادر,ير اهرعيعقت ه يقي . 10اهرل يل االمتما قل ي طتذ ر ض ا اه, ل ويمل 

 ا هيعل اهع يقل اهرتطيرل  -2

يدوطا   در 7-3تتلاطح قهرديلضل اهع يقدل مدقت  55-40طتتلاطح ويمل   ي  ض ا اه, ل 
قت  و دل  ما ادع د ي طقترقدز ق لامضدي ردت اهوي قدل اهع يقدل  و دل مقدل عديميقت هيدتعيل ي  در  د

عددديميقت هيتدددملقب هيددد  معدددض اهر ددديلا  اهتدددر تيددديهمضل  دددر اهر ي هدددل هيددد   قددديت ل ندددم 
ادةرددديل    قر دددت تدددملقم ل هيددد  همدددطل اهذددديلو ميددد ل اط ت,ددديما  لقدددق هددد ا قريدددق هيدددق ل 
اه دديميقت هيتددملقب قرددي اهة دددي   اهجيددرقل ه دد ا اه, ددل  ددددو ل قترقددزطت مة ددي   جيدددرقل 

اهعددديما طه دددت ت ددد م ي ق قيودددي رذددد     دددر اهرذدددر قط  ط ل قدددل علقمدددل ردددت رهددديضل اهوردددط
  اهطعددطفي  رددي تترقددز م ددملت ي هيدد  اه قدديل ميهر دديلا  اهميددقرلي طتذدد ر ضدد ا اه, ددل رددي ويددمت

 % ت لقمي رت ادر,ير اهرعيعقت ه يقي . 10
 ا هيعل اهع يقل اهذمقمن  -3

 دل هيد  ق  دل اهعردل اهع يدر ه م دد  ل طال قزقد 40طتتلاطح ويمل   دي  ضد ا اه, دل مدقت 
رددددددت  دددددد   يددددددوطا   رددددددي قريددددددق هيدددددد  ضدددددد ا اه, ددددددل ر ددددددريح ا هيعددددددل اهع يقددددددل اهذددددددمقمن                   

طتترقددز ضدد ا اه, ددل مة ددي   جيددرقل ط ل قددل رنددرلمل ر يلوددل رددر اد ددلام اهعدديمققت اهدد قت 
قري يطو ل  ر اهعرل اهزرور  ري تترقدز ضد ا اه, دل ميندرلاب رهديضل اهوردط اهي دطا ه دل  ردي 

ترقددز ق لامضددي معددمل اه ددملن هيدد  اهددتعيل طاهتددملقب طق دديم قوعددمل اهت, قددل هددمق ل ي طتذدد ر ضدد ا ق
( قمددددقت   ددددي  1% ت لقمددددي  رددددت ادر,ددددير اهرعدددديعقت ه يقددددي  طاهجددددمطر لعددددل )5اه, ددددل رددددي ويددددمت  

 اهتةيف اهع ير رم ي  ه قيم ويمل اه  ي  . 
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 (1الجدول )
 كاءفئات التخلف العقلي طبقًا لقياس نسبة الذ

 رمى االو لا ي  اهرعقيلقل ملجل اهتةيف
 رمى ويمل اه  ي   ر االةتميل

 ط ييل مقول
 55-69 52-68 3-اه   2.01- اهتةيف اهع ير اهميقر
 40-54 36-51 4-اه   3.01- اهتةيف اهع ير اهرعتمر
 25-39 20-35 5-اه   4.01- اهتةيف اهع ير اهذمقم
  يعر 24  دعر 19 5اعر رت  اهتةيف اهع ير اه يم

  
 تصنيف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي  -ج 

اهترددم  اهجرعقددل ادرلق قددل هيرتةي,ددقت ه يقددي  ر قدديم اهيدديط  اهت ق,ددر طضددط ر قدديم 
ذددي ر االيددتةمال مي نددي ل اهدد  رت قددل دةددل ضددط اه ددملن اهع يقددل    ت ةدد  معددقت االهتمدديل  ددر 

جل هيد  ر قديم اهد  ي  طاهملجدل هيد  ر قديم هريقل ت وقف ا هيعل اهع يقل اه    ي  اهمل 
اهييط  اهت ق,ر طقذم  ت وقف اهجرعقل ادرلق قل هيتةيدف اهع يدر ت دوقف ا هيعدل اهع يقدل 
هي  ط ق ويب اهد  ي  ي ردر اهتل قدز هيد  رهديضل اهيديط  اهت ق,در  در  در   دل ردت   دي  

 ردي  در اهجدمطر  ا هيعل اهع يقلي طضر هي  ط دق ضد ا اهت دوقف ت دطت هيد  اهذد ر اخآتدرو
 (  2لعل )

 (2الجدول رقم )
 للتخلف العقلي األمريكيةتصنيف الجمعية 

 ويمل اه  ي  اه, ل
 69-55 تةيف ه ير ميقر
 54-40 تةيف ه ير رتطير
 39-35 تةيف ه ير ذمقم
  ري مطت 25 اهتةيف ه ير  يم
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هقل تدطازا طتجمل ا ذيلن اه  ات ة ي    ر   ل اهجيرقل رو ي طاهع يقل طاالجتري
ة ي   ادر,ير اهرري يقت ه ل  ر اهت وقف اهتلمطا  در ط دف  ديال  ا هيعدل اهع يقدل 

 هي  ط ق رت قل اه  ي  .  
 
 )املظهر اخلارجي(  حسبالتصنيف  -د 

قترقددز ضدد ا اهت ددوقف  ددر  ر يوقددل اهتعددلف هيدد  معددض  دديال  اهتةيددف رددت ةدد ر 
ي   جيددقرل تذددلق قل  يددقطهطجقل اهره ددل اهعدديل    اهترددم ضدد ا اهت ددوقف هيدد  طجددطم ة دد

مي ندددي ل اهددد  هيردددر اهدددد  ي  ي طتعلف)تلقدددم جطهم(ا هيعدددل اهع يقدددل مدو ددددي  يهدددل ردددت هددددمل 
ا ترير اهورط اهع ير تجعر اهذة  مقل عيمل هي  اهت قف رر رريهدب اهمق دل اهتدر تعدق  

 (1) ق ي طتجعي   ر  يجل اه  رييهمن اخآةلقت .
 

 هـ : التصنيف الرتبوي    
اهتلمدطققت طقيددتوم اهدد  رددي قر ددت ات قريددق  ريطيددقايددتةمال ضدد ا اهت ددوقف  ددر  قذدقر

هيق  رممق اه   قل اهتلمطقل . طهي  ط دق ضد ا اهت دوقف قر دت تطزقدر اهرعديعقت ه يقدي اهد  
ق وف اهتلمطقطت اهرتةي,دقت ه يقدي   هد    دي  اهترديما هيد  عدملات ل هيد  اهدتعيل ي    ي     

م  اهردمالم طاهر ييدي  اهتدر ت دمل ةدمري  تلمطقدل طتعيقرقدل  طض ا اهت وقف ضط اه ا تدة 
اهمددلارج اهتلمطقددل اه زرددل ه دد ال  اد ددلام ي طقيددتعيت  قوددطاوهيرتةي,ددقت ه يقددي رددت اجددر ت مقددم 

رعقيلقدددي هتطندددقح  قيييددديهيددد  ت مقدددم اه دددملن هيددد  اهدددتعيل مرعل دددل ويدددمل اهددد  ي  ي مط ددد, ي 
. اهطهق,ر هي ملن اهع يقل ادما ريتطى 

(2 )
  

 
 

 -( هي  اهو ط اخآترو3طعم  يو  ت يقريت ل ط ري ضط رطنح  ر اهجمطر )
 

                                                 

 . 24    ي1995ير مل يمق   لا( رير  ملاضقل رلير و  1

 . 35ي  1999ير مل يمق   لا( ر رم  ملاضقل همم اه رقم و  2
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 (3الجدول )

تقسيم حاالت التخلف العقلي وفق التصنيف التربوي
(1) 

 ويمل اه  ي  اه, ل
 90-75 مرر  اهتعيل -1
 75-50 اه يميطت هيتعيل -2
 50-30 اه يميطت هيتملقب -3

  ري مطت 30 هتريما(اهر,ر مقل اه يمر هيتملقب )اال -4
 
 فئة بطيء التعلم  : -1

طاه  قدددل ال قعدددملضي ردددت مدددقت   دددي  اهتةيدددف  90-75طتتدددلاطح ويدددمل اهددد  ي  ردددي مدددقت 
اهع ير مر ضر   ل قر ت هملضي مطت اهرتطير  ر اه ملن اهع يقل ي طقت ف ض ا اهر,ر معدمل 

قل طقعطم  ه  ميدمب عملت  هي  رطا رل و,ي  رر ري قعر  ه  رت رويضج  ر اهرمليل اهعيم
 ( 2) ه  ري همق  رت ع طل  ر ويمل اه  ي  . 

 فئة القابلين للتعلم  : -2
طقتددلاطح اهعرددل اهع يددر هي,ددلم رددت  75-50طتتددلاطح ويددمل اهدد  ي  ه دد ا اه, ددل رددي مددقت 

يوطا  طضر تذدترر هيد  جرقدر اد دلام اهرودملجقت ندرت   دل اهتةيدف  9-6ض ا اه, ل مقت 
رددت  ادهيدد رددت   ددل مرددر  اهددتعيل طق ددلام اهريددتطى  ادمودد اهريددتطى  اهع يددر اهميددقر طق ددلام

اهتةيددف اهع يددر اهرتطيددر ي طات ق ددلام ضدد ا اه, ددل هدديمن رددي ق طوددطت هدديمققت  ددر ره ددلضل طال 
 (3).   يمي تممط هيق ل مال ر رلنقل قط 

ردددت ريدددتطقي   ادموددد ه يقدددي طيددديط ي اجتريهقدددي  دددر اه دددم  قما قه دددلطت  قو دددل ردددي 
 (4).هع يقل ا ا هيعل

                                                 
ي مال اه, ددل هيرميهددل طاهوذددل طاهتطزقددر ي هردديت ي 3ي ر اهرتةي,ددقت ه يقددي رادر,دديتعيددقل ودديمل   رددر اهزقددطم و ( 1

 .   50ي   1995ي  ادلمت

 . 18ي  1989هريت ي ادطيريي ررمعل اهذلق 1ي ر هيل اهو,م اهرمليرو ويمل   رر اهزقطم ( 2

1)Mandell, G.S. & Minnesota ; West Publishing Co. , 1981,p34  
2
) Patton, R.J., et al  : Mental Retardation (2nd. Ed) Columbus, Ohio : Charles E. 

Merrill Co. , 1986,p50. 
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طرددت اهرر ددت  ددر   قددل رددت اه دديال  ات قددتل تعيددقر ل  ددر اه دد,طف اهعيمقددل ذددلقرل 
ال قيددددترقعطت االيددددت,يمن رددددت  دو ددددلايددددتةمال رددددطام طرددددلق تعيقرقددددل روييددددمل  ددددر تملقيدددد ل 

 م قر ت ات  قع  .طات اديطقي اهملارج اهتلمطقل  ر اهرمليل اهعيمقل مذ ر قطازا اهريمل 
طى اه ف اهييمم االمتما ريطاه,لم اهميهغ رت   ل اه يميقت هيدتعيل قر ود  ضط ريت  هق ق يطا 

 (1)طقر ت ات ق مح رعترما هي  و,ي  اعت يمقي طاجتريهقي.   هق اه قيل ميهعرر اهرط ر 
االيددت  ر  قر يوقددلطقت ددف ضدد ال  اهرعدديعقت رددت ضدد ا اه, ددل م ددملت ل هوددم اه مددل  ددر  

 هدد  وددطو رددت اهمددلارج اهرطج ددل و ددط اهتطا ددق  ددر االعت دديما طاالجتردديهر ط دد ه   دديجت ل 
 (2).   اهييط  االجتريهر اهر مطر ط يجت ل  ه  وطو رت اهتطج  اهر ور

 فئة القابلين للتدريب   : -3
ملجدل ي طضدل مقدل عديملقت هيد  اهدتعيل  50-30تتلاطح ويمل   دي  ضد ا اه, دل ردي مدقت 

ل معندي ردت قيديهقب اهلهيقدل اه اتقدل  ر  يهل اهت  قر اد يمقرر ي طه ت مي ر يت   ييم 
اهقمطقددددل اهميددددقرل اهتددددر تتوييددددب رددددر عددددملات ل اهر ددددمطمن .  ادهردددديرطتددددملقم ل هيدددد  معددددض 

 يوطا  . 6-3طقتلاطح اهعرل اهع ير هي,لم  ر ض ا اه, ل ري مقت 
 فئة غير القابلين للتدريب )االعتمادي( -4

مقددل عيمددر ه يددت,يمن رددت ملجددل طقدعددمل اهطا ددم رددو ل  30-25ت ددر ويددمل   ددي  ل هددت 
ذلافاهتعيل قط اهتملقب طضط ق تيج  ه  لهيقل  مقدل عديمل هيد  االيدترلال  دود ريترلقت  طا 

مدد  ريدديهمن رميذددلن طقه ددل ه دد ا اه, ددل ع ددطل  ددر اهتوييددق اهجيددرر طاه ددم طاه ل ددر . 
 ( 3 ).طاهعرل اهع ير هي,لم رو ل ال قزقم هي      يوطا  

 تخلفني عقلياتشخيص األطفال امل  2-1-6
تعدددم هريقدددل تذدددةق  اه,دددلم اهرتةيدددف ه يقدددي  هريقدددل ميه دددل ادضرقدددل دو دددي ت دددمل  دددر 
اهو يقددل  ددطلن هي,ددلم اهرتةيددفي طتذددرر جطاوددب رتعددممن تتعيددق مرينددق  ط ينددلا طريددت مي  
 ه   م  مقل .  ن   هت او ي ت مل رعيطري  هت قيدميب تةي,د  طرهديضل يديط   طريدتطى 

م مطلا  ر اه قين ي طر يوتد   در اهمودي  االجترديهر ي طاهريدتطى اهتلمدطا عملات ي  إو ي عم ت م
                                                 

   . 86-83ي  1981ي هريت ي  ادلموقلي اهررمعل 1ي ر اهتةيف اهع يروييقريت اهلق يور  ( 1

4) Kirk,S.A., and Gallagher, J/J., Educating Exceptional children Houghton Mifflin, 

Co. Boston, 1983,p45.    
 . 51ي  1995ي  ر مل يمق   لاو ويمل   رر اهزقطم  ( 3
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طاهر ور اه ا قيترقر اهط دطر اهقد  ي  ردي عدم ت دمم اهر ديت اهروييدب هلهيقتد  طتملقمد  طعدم 
 ت مم ققني  وطو اهع ج اه ا قوييب  يهت .

طه دد ا  دديت تذددةق  اهرتةيددف ق تدديج اهدد  رعقدديل قط ر دد  قتةدد  ايييددي   ددر ت ددمقل 
 هيعدددل اهع يقدددل طريدددتطى ضددد ا ا هيعدددل   دددر ق دددطت  هددد  اهر ددد  ويدددمل اهددد  ي  ال اهوندددج ا

االجترديهر طاهت قدف االجتردديهر قل ق دطت  در اه ددملن هيد  اهدتعيل طاال دديمن ردت اهتددملقب   قل 
 (1)ضط تيلقظ ترطل ورط اهر,ر   ال ق رت  ع    ر ض ا اهجطاوب رجترع .

هيعددددل اهع يقددددل رددددت االتجيضددددي  اهر ددددمطمن طقعددددم االتجدددديا اهت دددديرير  ددددر تذددددةق  ا 
طاهر مطهددل  ددمق ي   ددر قطيددير اهتلمقددل طاليددقري ا  جرددر  هدد  االتجدديا مددقت اهة ددي    االلمددر 
اهل قيددددل طضددددر و اهتذددددةق  اهرمددددر طاهيددددق طرتلا طاالجتردددديهر طاهتلمددددطا طقر ددددر اهرةرددددر 

 )االتجيا اهت يرير  ر تذةق  اهتةيف اهع ير( 

 
 
 (1شكل )

 االتجاه التكاملي في تشخيص التخلف العقلي

 

                                                 
 . 86-85ي  1981ير مل يمق   لاوييقريت اهلق يور ( 1

 االتجاه التكاملي

 التشخيص الطبي نفسيالتشخيص ال التشخيص االجتماعي التشخيص التربوي 

 مقياس القدرة العقلية كمقياس

 او  وكسلر  بينيه–ستانفورد  
 مقياس السـلوك التكيفي

-المهارات التحصيليةمقياس 
-الكتابة–القراءة -العددية

 اللغة
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 (1و)ط قري قدتر ذلح رطجز ه تجيا اهت يرير  ر تذةق  اهتةيف اهع ير 
 اهتذةق  اهرمر  -1

طقتنددرت اهتذددةق  اهرمددر اهدد ا ق ددطل مدد  قة ددي ر رددب ادر,ددير ي  ق ددمل ت لقددلا  
طقيميب اه يهل ي طهلط  ي ي طرهديضل  هت همم رت اهجطاوب ي رو ي تيلقظ اه يهل اهطلا قل ي

 اهورط اهجيرر هي يهل طانرلاميت ي طاه, ط  اهرةملقل اه زرل. 
  اهو,ير اهتذةق -2

طقتنددرت اهتذددةق  اهيددق طرتلا اهدد ا ق ددطل مدد  قة ددي ر هيددل اهددو,م  ق ددمل ت لقددلا  
 (Mental. A. T)هدت اه ددملن اهع يقدل هير, ددط  ي مييددتةمال ق دم ر دديققم اه دملن اهع يقددل 

مقوقدد  اط ر قدديم ط يدديل اط ر قدديم اهدد  ي  اهر ددطلن .. طعددم ق ددطت  -ر ددر ر قدديم يددتيو,طلم
مقوقد  -ا  ل تي  اهر يققم    قل  ر تذةق  اه ملن اهع يقدل هير, دط  ر قديم يدتيو,طلم

ا ا هددل قعدديت اهر, ددط  رددت انددرلامي  ه طقددل ي طاال  قعددم ر قدديم ط يدديل هدد  ي  االر,ددير 
 رو ي ا  ل روييمل رت مقلا.  طاليقري اهجيوب االما ر

طق دددمف ايدددتةمال اا ردددت ضددد ا اهر ددديققم هودددم ت مقرددد  رعيطردددي  هدددت اه دددملن اهع يقدددل 
 هير, ط  طقعمل هو ي مويمل اه  ي  . 

 اهتذةق  االجتريهر  -3
طقتنرت اهتذةق  االجتريهري اه ا ق طل مد  اة دي ر اهتلمقدل طاليدقري  دقت ق دمل 

هير, ددددط  مييددددتةمال ا ددددم ر دددديققم اهيدددديط  اهت ق,ددددر  ت لقددددلا  هددددت ملجددددل اهيدددديط  اهت ق,ددددر
طر قيم  قت طهق,ت طعدم ق دطت ا  دل تيد  اهر ديققم  د  قل  در تذدةق  اهيديط  اهت ق,در 

 ر قيم اهجرعقل االرلق قل هيتةيف اهع ير .
 اهتذةق  اهتلمطا -4

طقتندددرت اهتذدددةق  اهتلمدددطا اهددد ا ق دددطل مددد  قة دددي ر اهتلمقدددل طاليدددقري  دددقت ق دددمل 
اهر دديلا  اد يمقرقددل هير, ددط  مييددتةمال ق ددم ر دديققم اهر دديلا     اد يمقرقددل  ت لقددلا  هددت

.(1 ) 

                                                 
اهرتةي,دقت ه يقدي  ادر,دير در تورقدل اهر ديلا  االيدت  هقل  هدمى   لذديماا ل ملويرج و  رطما مت  لح جرع   ( 1

 . 22ي  2001يل اهريتو لقلي  يقل اهتلمقل)لييهل ريجيتقل مقل روذطلن(ياهجيرع
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 خصائص النمو العامة للمتخلفني عقلياً  2-1-7
 ت اهتعدددلف هيدددد  ة دددي   اهورددددط هودددم ادر,ددددير اهرتةي,دددقت ه يقددددي  قردددلا  ر ددددل  ددددر 

 يمقرقددددل  ر يوقددددل تزطقددددم اهرعيددددل ميهرعيطرددددي  اهعيرددددل هددددت جطاوددددب اهورددددط  ددددر اهجطاوددددب اد
طاهجيرقل طاالجتريهقل طاالو,عيهقل طاهع يقل طاهذة قلي   يت اهتعلف هيد  ضد ا اهة دي   
قيددديهموي  دددر  ر يوقدددل طندددر طت دددرقل اهروددديضج طاهمدددلارج اه زردددل  هدددمام ضددد ال  اهرتةي,دددقت 

 ( 2)ه يقي هي قين. 
ر طمقو  اهة ي   هدمى اهرعديعقت ه يقدي هيد  وتدي ج اهملايدي  اهر يلودل مدقت ادر,دي

اهعدددديمققت طاهرتةي,ددددقت ه يقددددي  اهرترددددي يقت  ددددر اهعرددددل اهزروددددر ي اال اودددد  ق ددددعب تعرددددقل ضدددد ا 
اهة دي   هيد  ادر,ددير اهرتةي,دقت ه يقدي  ي ددل    عدم تورمدق ضدد ا اهة دي   هيد  ر,ددر 

 ري مقوري التورمق هي  ر,ر اةل ميهملجل و,ي ي طرت قضل تي  اهة ي   . 
 اخلصائص اجلسمية :  -أ 

اهرتةي,ددددطت ه يقددددي  مدددددو ل قعددددر طزوددددي  طق دددد ل  جرددددي  رددددت ادر,ددددير  قترقددددز ادر,ددددير
اهعدديمققتي  رددي او ددل ا  ددل تعلنددي  هة دديمل مدديدرلاض هددت مقددلضل رددت ادر,ددير طضددل  دد ه  
اعر  ر ريتطاضل اه ل ر طاه ير طاه  ردر ردت مقدلضل ردت ادر,دير اهعديمققت طهيد  اهدلمل 

ة ددي   رلتمرددل مي هيعددل اهع يقددل رددت  هدد   دددت رددت اه ددعب ت مقددم رددي ا ا  يودد  ضدد ا اه
 (3)اهتر قعيوطت رو ي قط او ي رلتمرل ميههلطف اهمق قل اهتر قعقذطت  ق ي اط ميال وقت رعي . 

 
 

 (4):  اخلصائص العقلية  -ب
                                                                                                                                                   

ي  مال اه, ددددل هيرميهددددل ادلمتو 1ير اه قدددديم طاهتذددددةق   ددددر اهتلمقددددل اهةي ددددل قيدددديهقب دددديلطق اهلطيدددديتو  ( 1
 . 95ي  1999يطاهوذل

 2000يي مال اه, ددددل هيرميهددددل طاهوذددددلادلمتي 4ي رواهرتةي,ددددقت ه يقددددي ادر,دددديرتعيقل ودددديمل   رددددر اهزقددددطمو ( 2
 . 61ي 

ي ر دددلي اه ق دددل اهر دددلقل اهعيردددل هي تددديبي  اهتدددملقمي  اهتلمطقدددل هيرتددددةلقت ه يقدددي وو دددقف ميددديمن   يددديت(  3
 . 8ي  1975ياه يضلن

ي االلمتي 1ي رواهتلمقددل اهةي ددل هدد طا االهيعددي  اهع يقددل طاهم ددلقل طاهيددرعقل طاه ل قددلو( يددعقم  يددور اهعددزن 4
 . 32-27ي   2001ياهويذل ي هريت
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طتددتية  اهة ددي   اهع يقدددل هيرتةي,ددقت ه يقدددي  مطجدد  هددديل  ددر تددددةل اهورددط اهع يدددر 
مقوقددد  طتددددةل اهوردددط  –قددديم ايدددتيو,طلم ( ط دددق ر 70طتدددمور ويدددمل اهددد  ي  م قددد  ت دددر هدددت )

اهي طا اه   م  مقل   ه  ادرل  قري قتعيق ميهعريقي  اهع يقل ادةلى ر ر ندعف اهد ا لن 
طادوتمددديا طا ملا  طاهتةقدددر طاهت, قدددل طاه دددملن هيددد  اه, دددل طاهر ي دددين . طاه دددملن هيددد  اهتل قدددز 

 اهةملن . طت طت وتقجل  ه  نع,ي   ر اهت  قر طو  ي   ر اهرعيطري  ط 
 

 اخلصائص االجتماعية  -ج 
قترقز اهرتةي,طت ه يقي  منعف اه ملن هيد  اهت قدف االجترديهر هملجدل مهد  معدض 
هيري  اهو,م اه  اتةي  اه ملن هي  اهت قف االجتريهر قيييي   ر ت وقف اهرتةي,قت ه يقدي  

ه ددملن هيدد  اهدد    ددي  هيدد  ط ددق عددملات ل طمدديهرمر ضوددي  ت,دديط   مقددل مددقت ضدد ا اه, ددي   ددر ا
اهت قف االجتريهر طمذ ر هيل  إوودي وجدم اقندي  . ات اهرتةي,دقت ه يقدي  قترقدزطت مدو    در 
اهرقددطر طاالضتريرددي  طهددمل ت رددر اهريدد طهقل ي  رددي قترقددزطت ميالويدد يب طاهعددمطات ط دد ه  
وجدددم قت ردددت اهة دددي   اهتدددر تدرقدددز اهرتةي,دددقت ه يقدددي اندددرلاب ر, دددطل اهددد ا     وجدددم قت 

  قلا  ري قوهدل هو,يد  اود   يذدر قط هديجز طقود  قعدر ردت مقدلا قط اود  العقردل  اهرتةيف ه يقي  
هدددد . طمدددديهرمر  ددددإت ضدددد ا اهر, ددددطل اهرنددددرلب قددددوع م اهدددد   ددددم  مقددددل جددددما  هيدددد  يدددديط   

 االجتريهر مذ ر ةي . 
 

 اخلصائص العاطفية واالنفعالية :  –د 
و,عديهر طهدمل االيدت لال قترقز اهرتةي,طت ه يقي  رت اهوي قل اهعير,قل معدمل االتدزات اال

قط اه دددمط  ي  ردددي قترقدددزطت ميدددلهل اهتدددد قل ا قيودددي  طمدددمر  االو,عدددير ا قيودددي  قدةدددلى قردددي لمطم 
اد عددير اهعير,قددل طاالو,عيهقددل هوددمضل   ددر اعددلب  هدد  اهريددتطى اهمددما ر طضددل  دد ه  اعددر عددملن 

 هي  ت رر اه يق طا  مير. 
 

  عقليا مؤشرات التعرف على االطفال املتخلفني-2-1-8
 ملجل  دعر . 70اوة,يض ريتطى اه ملن اهع يقل اهعيرل وقا  .1
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اهتطا ددق االجتردديهر اهيددر  ددر اهمقدد  طاهرمليددل طرددر اهرجترددر وقا هددمل اه دد  قل  .2
االجتريهقل. طضوي ق طت اهذة  مقدل عديمل هيد  ت دلقف قردطلا قط االهترديم هيد  

(1)و,ي  .
 

 
 نسبة انتشار التخلف العقلي -2-1-9

ويددمل اوتذدديل اهتةيددف اهع يددر هددقم مدديدرل اهيدد ر هريقددي . ط هدد  قعددطم اهدد    تَّ ت دمقل
اهتعيلقف طقمطا  اه قديم اهريدتةمرل طتعدمم اهرعديققل.  ديت اهويدمل اهت مقلقدل هيتةيدف اهع يدر 

% طضددد ا اهويدددمل ردددت اهوي قدددل اهوهلقدددل تعتردددم هيددد  ويدددمل 3 دددر اهرجترعدددي  ا ويددديوقل ضدددر 
ا ضددر اهويددمل اهتددر قذدديل  هق ددي ميهمددي  اال  و ددي تتجيضددر اهدد  ي    ددري طهيدد  اهددلمل رددت قت ضدد 

اهرعقيل اخآةل هت مقم اهتةيف اهع ير طضط اهييط  اهت ق,در. طق دم اهدمعض  وودي هدط  ودي ودةد  
%   ددددر. ط ددددر اهطالقددددي  اهرت ددددمن 1ضدددد ا اهرعقدددديل ميه يددددميت ه يودددد  ويددددمل اهتةيددددف م ددددمطم 

اه  ق ددر هتر,ددير اهرتةي,ددقت ه دد   ددر  ادرلق قددل  ددإت اهويددمل اهرعترددمن اهتردديما  هيدد  اهعددمم
 %.  2.3يت اهرمليل 

طهط  وي ودة  م  ا اهويدمل هت دمقل هدمم اهرتةي,دقت ه يقدي   در اهدطرت اهعلمدر طردت ضدل 
ريقددددطت ذة ددددي  هطجددددموي ات هددددمم ادر,ددددير  80 ددددر يددددت اهرمليددددل طاهمدددديهغ هددددممضل م ددددمطم 

 (2).1.800.000اهرتةي,قت ه يقي  قزقم هي  
 
 
 
 
ف:التك-2-1-10 

ّ
 ي

                                                 

 ير ييددل ذددميب اهجيرعددل رددت  طا اال تقيجددي  اهةي ددل اهرعدديعطت  ضوقيه دديمل اهرددق ماو (همددم اهرددوعل همددم ا 1
 . 42ي 2004يا ي وملقلي

يمال  وددددقت ادلمت  و طا اه يجددددي  اهةي ددددل عددددلا ن  مق ددددل ادر,ددددير قيددددلن  لذدددديمو ( جرددددير ر رددددم اهةرقددددب 2
   11ي  1993 ييهريت
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      اهت قلدددفي  دددر اهرعجدددلي قعودددرو ر  ردددل اه دددي ت اه دددر مقوددد  طمدددقت اهمق دددل اهتدددر قعدددق 
 .(1) ق ي

قعددلف اهل دديهر هريقددل اهت قددف مدو ددي  رجرطهددل لمطم اه,عددر اهتددر قعددمر م ددي اه,ددلم ط 
 (2).مودددددددي ا اهو,يدددددددر قط يددددددديط   هقيدددددددتجقب هذدددددددلطر ر قرقدددددددل ر دددددددمطمن قط ةمدددددددلن جمقدددددددمن 

اهعريقددل اهمقويرق قددل اهريددترلن اهتددر ق ددمف م ددي اهذددة   هدد   طقعل دد  ر ددر,    رددر مدودد   
 (3).قت ق قل ييط   هق م  ه عل ق  ل تطا  ي  مقو  طمقت مق ت  

طقذددقل ر دديح ق رددم  ددديهح  هدد  قت   يهددل اهت قددف هقيددد   يمتددلي  هدد  دت اهت قدددل 
 اهدد ا ضددط رمقعددل اهرجترعددي  ال قيمدد  قت قرددلق هيدد   يهددل اهت قددف ضدد اي ررددي قيددتمهر رددت

 (4).اهجريهل قت قيعقي  هيمن اهت قف رت جمقمي رر رتريمي  اهت قل   اه,لم قط
  ا   يهت قف ضط ره ل رت رهديضل اه د ل اهو,يدقلي طضدط هريقدل مقويرق قدل ريدترلن 
مدقت اه,ددلم طاهمق ددل االجتريهقددل اهتددر قعددق   ق ديي ق ددمف  ق ددي اه,ددلم  هدد  تعددمقر يدديط   قط قت 

يهقدددلي  قدددوع م  هددد  هيددد  ذدددعطلا م قردددل  اتددد ي طقر لوددد  ردددت ق قدددل روددد  قط ردددت مق تددد  االجتر
  عيرل ه عي  جقمن رر اخآةلقت هقطا ق مقت و,ي  طمقت اهعيهل اهر قر م . 

 : السلوك التكيفي 
ازمام االضتردديل مر قدديم اهيدديط  اهت ق,ددر  ددر اهيددوطا  ادةقددلن وتقجددل هددمم  مقددل رددت 

تمدديلا  اهدد  ي   ددر تذددةق  ا هيعددل اهملايددي  طادم ددي  طاهتددر قذدديل   هدد  هددمل  ,يقددل اة
اهع يقل طهمل االهتريم هي  ويمل اه  ي   ر   قيييدر  در تذدةق  ضد ا ا هيعدلي طمد ه  

 ق م   هريقل اهتذةق  تتنرت ر قييي هيييط  اهت ق,ر  ه  جيوب اةتميلا  اه  ي . 

ل اهع يقدل( اهيدديط  اهت ق,در مدودد  اهريدد طهق هةهيعددل ادرلق قددلهل دد  )اهجرعقدل  قد  
 (1)االجتريهقل اهرتطععل ررت ضل رت هرلا طرت رجرطهت  اه  ي قل.

                                                 
ي مال اه نديلن اهعلمقدلي مقدلط ي هموديتي ي دل طاهعيدطلرعجدل اه د يح  در اه ورلهذدير  ومقل رلهذيري قيديرل(  1
 . 423ي يب  2ج

(ي ي 2002ي روذدددطلا  جيرعدددل مرذدددق )اه ددد ل اهو,يدددقلي ملايدددل  دددر يدددق طهطجقل اهت قدددف ووعدددقل اهل ددديهر(  2
 . 3ي 4ر
 .24ي  1987ي 1ي مال ر ل هيرميهلي ر لي راهت قف اهو,يرر ر,    ررو ( 3

 1996يي مال اه,ق دددر اه  ي قدددلي اهلقددديضالجترددديهر طاهت  دددقر اهملايدددراهت قدددف ا ور ددديح ق ردددم اه ددديهح ( 4
 . 85ي 
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هيوذددديري  اهقطرقدددل اهتدددر تدعدددمل ندددلطلقل  ادما  مدوددد ( Harrisonطقدددلى ضيلقيدددطت )
 (2)هت  قق اهذة قل طاالجتريهقل .

 
  مقاييس السلوك التكيفى-2-1-11

 اهريدت ينردي  اهرعيط  قمان هت دطقل يديط  اه,دلم اهرعدطق تعتردم مذد ر ل قيدر هيد ضدط 
 ددر رطعددف  جيوددب رو ددي هيدد  طنددر اهر, ددط  رددت ر  هددل اهرعيددل طادضددري طتعترددم  ددر

اهتدر  اةتمديلا رةردر هد ي م قد  قذدرر قما  اه,دلم  در ردمى طايدر ردت اهوذديري  اه قيتقدل
قيددت,قم رددت ضدد ا اهر قدديم ط  .ق,تددلض قت قتنددرو ي رو دديج  عددير هتددملقب اهرعددطعقت طتدددضقي ل

 طمددددددي  قت ي  ل اهرعددددددطعقت ه يقددددددي  رددددددت رلذددددددمقت طرذددددددل قتجرقددددددر اهعدددددديريقت  ددددددر لهيقدددددد

وتي ج اهر قيم  ر  , ل مقيوقل تييهم اهرةت قت طاهعيريقت رر ضد ا اه, دل  قر ت تيةق ط 
ر يويت ل طتيجقر ري قردلق  ا تقيجيت ل  ر تذةق  طايت  ر قع   ري تيرح م  عملات ل طا 
 (3) .ت قلا  ة ر رلا ر اهتملقب هيق ل رت
 
 س السلوك التكيفي :ابزر مقايي 

ات ر قيم اهييط  اهت ق,ر هدقم مديدرل اهيد ر وهدلا هعدمل طجدطم ات,ديق هيد  تعلق,د  
طقزقددم  هت ددلامطرددر ضدد ا   وددي  اه  قددل رددت اهر دديققم اهتددر تددل موي ضددي ه قدديم اهيدديط  اهت ق,ددر 

 (4)هي  ري ل ر قيم . -رقزل طزر  ا  قذيل ري -هممضي 
 تر رطل  ه قيم اهييط  اهت ق,ر وطيقتل ايتعلاض املز اهر يققم اه

 مقياس السلوك املستقل : -1

                                                                                                                                                   
1
) Grossman, H.J.: Op. Cit . 1983.p60.  

2( Harrison, P.L., Op. Cit. 101. 112 , 1984 
 ,Copyright ©2000 - 2008  3.6.3يPowered by  vBulletin اهويددةل اهرييددقل اا  ددمال )(3

Jelsoft Enterprises Ltd. 
ر ردددم طهقدددم رطيددد  اهدددمر   ور قددديم اهيددديط  اهت ق,دددر هيرعدددطعقت ه يقدددي  اةتمددديل  ددد ل اهتدددملقج هريدددتطقي   ( 4

 2000ي هرديت ي  رجيدل ملايدي  هيعيدطل اهتلمطقدلي 27ي اهرجيدم 1هي    لاتد  طاهمودي  اهعديرير هد   ي اهعدمم ادما 
 . 18ي  
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قر ددت ات و  دده رددت ضدد ا اهر دديققم اهط ددطر  هدد  ت قددقل اهيدديط  اهت ق,ددر هي,ددلم رددت 
رجترعدي  قذد ر  در  قلمعدليت اهلنديهل ط تد  هردل اهلذدم . طتت دطت ضد ا اهر ديققم ردت 

 هدد  ر قدديم اهيدديط   نددي ل  لهقددي ( ر قييددي 14)رو ددي ر دديلن يدديط قل ت ق,قددل تنددل مددمطلضي 
 قلمعدلاهرذ ر )اه ت ق,ر( اه ا ت يم م   ريوقل رجيال  هيييط قي  اه ت ق,قل طتتجرر  در 

 ر ذلا  هت اهييط  اه ت ق,ر .
 مقياس فينالند للسلوك التكيفي : -2

 قطجم هر قيم  قو وم      طل ي ضر و
هلندديهل ط تدد  يددت اه يروددل اه ددطلن اهريدد قل و طقددتل ترمق  ددي هيدد  اد ددلام رددت يددت ا -1

 هذلن  ري قر ت ترمق  ي هي  اهلاذمقت اه قت قممطت ملجل روة,نل رت اهوذير .
اه طلن اهرطيعل و ترمق هي  اد لام رت يت اهلنديهل ط تد  يدت اهلذدم . طاه دلض  -2

رو ددددي اه  ددددطر هيدددد  رعيطرددددي  ر, دددديل هددددت اهعجددددز  ددددر اهيدددديط  اهت ق,ددددر قر ددددت ات 
 ملارج اهع ج .تيتةمل رت اجر اهتةرقر ه

 دطلن مل دل اه دف و  قدتل ترمق  دي ردت عمدر اهرعيردقت هجردر اهرعيطردي  هدت ادر,ددير  -3
 ( يول .12( يوطا  ط ت  يت )3رت هرل )

( ر قييدي  لهقدي 11طض ا اه طل اه    ت قم قلمعل قمعديم هييديط  اهت ق,در تذد ر )
ادر,دددير اهددد قت تزقدددم  نددد   هدددت معدددم دةدددل ضدددط هييددديط  اه ت ق,دددر طقدددتل ترمق ددد    دددر هيددد  

( يوطا  ي الت   قلا  رت ض ا اهيديط قي  اهتدر ت ديم ردت ةد ر ضد ا اهمعدم 5هت ) قهريلضل
)رددد  اد ددديمري اهتمدددطر( ال تعدددمل هددديمن يددديط قي  ال ت ق,قدددل هتر,دددير  دددر رل يدددل ردددي عمدددر 

                                        (1)اهرمليل اديييقل.
للقصور العقلي للسلوك التكيفي / نسخة  كيةاألمريمقياس اجلمعية  -3

 املدرسة :
( 17-3قيدددتةمل ر قددديم اهيددديط  اهت ق,دددر / ويدددةل اهرمليدددل ردددت اد دددلام ردددي مدددقت )

يول رت اهعرل طضط ر رل م ق  قعرر رعيطري  ر, يل هت جطاودب اهعجدز  در اهيديط  
 ادمان ددر اهمددلارج اهتلمطقددل طاهتملقمقددل ي طت ددقم ضدد ا اهت ق,ددر اهتددر تعتمددل نددلطلقل هيتةرددقر 

                                                 
 . 19-18ي  2000ي  ر مل يمق   لاقم رطي  اهمر  و (ر رم طه 1
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هددت رلقددق اهريددب  ادمان( رجدديال  يدديط قي   لهقددي  طقددتل ترمقددق ضدد ا 21ةريددل هطارددر تر ددر )
االيددتميول    ردديررددت اهطاهددمقت طاهرعيرددقت قط قا ذددة  دةددل قطا ددب اهر,ددر ات قعرددر هيدد  

 ر يميل رع ل. قجلا هت رلقق 
 : مقياس الصفحة النمائية -4

تددل ت ددرقل ر قدديم اه دد, ل اهورددي ر هت ددمقل ورددط ادر,ددير رددت ه هددل اهددطالمن ط تدد  
( يدددوطا  ي طقندددل ضددد ا اهر قددديم ةريدددل ر ددديققم  لهقدددل ي طقدددتل جردددر اهرعيطردددي  هدددت 9)

اه , ل رت ة ر اهر  هدي  اهرميذدلن هير,در قط ردت ةد ر اهر  هدي  اهرميذدلن هير,در 
 طا .قط رت ة ر رت طا ب اهر,ر  ر رلا ر ور

 مكونات السلوك التكيفي :-2-1-12
 قو ددديردددت ةددد ر تعددديلقف اهيددديط  اهت ق,دددر طاهر ددديققم اهتدددر طندددع  ه قييددد  ودددلى 

 و قيييققتتنرو  معمقت 
 و اهذة قل طاهطهي ف اهذة قل . ادطر

 (1)اه يور و اهري طهقل االجتريهقل .
تعردددر   ,ددر اهر دديققم اهتددر طنددع  ه قدديم اهيدديط  اهت ق,ددر هتر,ددير ق  دده قو ددي

 هي  عقيم ادمعيم اخآتقل مذ ر رت لل و
 ر يلا  اهعويقل ميه ا  . -1
 . اخآةلقتاهر يلا  اهةي ل ميهع عي  رر  -2
 اهر يلا  اه ل قل . -3

قري اهر يققم اهتر  رر  هتيتةمل رر ادر,دير اد مدل يدوي طاهردلاض قت طاهلاذدمقت 
 دديققم اهيدديط  اهت ق,ددر هتر,ددير   ددم تردد   نددي ل قمعدديم قةددلى ه ددي  ندد   هددت رددي ت قيدد  ر

 طتتر ر  ر
 

 اهري طهقل اهر وقل . -1
                                                 

1) Holman, J., and R. Bruininks : Assessing and Training Adaptive Behavior. In 

K.C. Lakin and R.H. Bruinings (Eds). Startegies for Achieing Community 

Integration of Developmentally Disabled Citizens, Baltimore, MD : Paul H. 

Brookes, P.73-104 . (1985) .  
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 اهر يلا  اهةي ل ميه قين اهروزهقل . -2
 اهر يلا  اهرجترعقل . -3

 و أغراض المقياس واستعماالته 
هدمى اهرعدطعقت ه يقدي  در ردمى  ادما  درل ر قديم اهيديط  اهت ق,در هت دطقل ريدتطى 

ل تذددرر ر دديلا  ططهددي ف ايددت  هقل طرتريمددي   ريوقددل طايددر رددت اهوذدديري  اه قيتقددل اهقطرقدد
ي طاالجتريهقدددل ي  ا ملا قدددل–اهجيدددرقل ي طاه ل قدددل ي طاه يدددقل  – دددر اهرجددديال  اهت طقوقدددل 

طاهي طقددل .  ندد   هددت جطاوددب يدديط قل تعمددل هددت ريددتطى اهت قددف ط ا   دديل مينددرلاب 
ت تذدرر اهرندرلمقت اهذة قل ي ه ا قر ت ايتةمال اهر قديم ردر   دي  قةدلى ردت اهرعدطعق

او,عيهقددي ي طاهرتةي,ددقت ت  ددقيقي  .  رددي قر ددت ايددتةمار  رددر ادر,ددير اهعدديمققت  ددر اهملايددي  
 (1)اهتر قيتةمل  ق ي اهعيمقطت  رجرطهي  رلجعقل .

 مجاالت السلوك التكيفي 
ق  دددم م  دددطل اهيددديط  اهت ق,دددر رعدددمر اهتردددطل طاهوندددج  دددر ر ددديلا  رعقودددل ر دددر 

طاهعويقل اه اتقل طاهر يلا  االجتريهقدل طاهر ديلا  اهي طقدل طاد يمقرقدل ر يلا  اه قين اهقطرقل 
اديييدددقل طر ددديلا  اهيددد رل اهذة دددقل طمقدددل  هددد  ردددت اهر ددديلا  طاه دددملا  طاهتدددر تذدددرر 

 .  اهترطل اه ل ر طاهو,ير طاهي طا
طقذتلر تعلقف ا هيعل اهع يقل مدت ق ر ريتطى ادما   در ر قديم اهيديط  اهت ق,در 

اهر ديققم اهرعقيلقدل مر دمال او دلا قت رعقديلقت  در طا دم ردت اهرجديال  اهتيهقددلو  هدت رتطيدر
اهر,دديضقل طاهر دديلا  اهت ددطلقلو ر ددر اهر دديلا  اهي طقددل طاهر دديلا  اد يمقرقددل ر ددر اه ددلا ن  -

طاه تيمددل طاهر,دديضقل اه يدديمقل طاهر,دديضقل اديييددقل ر ددر اهعددمم اهيددطت طاه جددل طاهذدد ر طاهر دديت 
 -عرير اه يرددي  طاهتعمقددل اهي,هددر طاه ددملن هيدد  تو,قدد  اهتعيقرددي  ط  ددل اهي ددل. طاهزردديتي طايددت

اهر يلا  االجتريهقلو ر ر اهع عل رر اد لام اخآةلقت  ر اهرجتردر طاهتعديطت رع دل طت دمقل 
اخآةدددلقت طاهت مدددر ردددت اهل ددديق طاهوندددج االجترددديهر طاه دددملن هيددد  ت ردددر اهريددد طهقل )ملجدددل 

تريهقل اهرةتي,ل( طاهر ي هل هي  اهررتي ي  طاه ملن هي   تمديو اهط طق م   ر اهرطاعف االج
تمددددديو اه طاهدددددم طادهدددددلاف االجتريهقدددددل. طاهيددددديط   طت مدددددر اه دددددلالا   االجترددددديهراه دددددطاوقت طا 

                                                 
 . 23ي  2000ي  ر مل يمق   لا( ر رم طهقم رطي  اهمر  و  1
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االجتريهقددددل طاهيدددديط  اهوررددددر طاهعدددديما  اهذة ددددقل مقددددل اهروييددددمل هتورددددير االجتريهقددددل 
هعريقددلو ر دددر قوذدددرل اه قدددين اهقطرقدددل طاهتدددر اهر ددديلا  ا -اهرتعدديلف هيق دددي طادريودددل طاه  دددل. 

هددمام اهرعدديل طايددتعرير قمطا  اهري ددمن طايددتعرير  تذددرر اد ددر طاهيددمم طايددتةمال اه ردديل طا 
اهو دطم طاهر ديلا  اهذدلا قل طايدتةمال طيدي ر اهرطا د   اهعيردل طايدتعرير اه ديتف طاهوهي ددل 

هذدددعل طادهدددي ل طاه ددد ا  طاه ددد ل اهذة دددقل طاهره دددل اهعددديل طاهعويقدددل مددديهر مم طره دددل ا
طاهطهر هتةريل طاهم يو هدت اهدو,م طه ريقدل ردت اهرةديرل ماةدر اهرودزر طةيلجد . طمد ه  
 إووي و  ه قت هريقل عقيم طر  هل اهيديط  اهت ق,در ر ردل مر دمال قضرقدل عقديم ملجدي  
اهد  ي   ددر هريقددل تذددةق  ا هيعددل اهع يقددل  قد  قت اه  ددطل  ددر ر قدديم اهيدديط  اهت ق,ددر 

ردت اهر ذدلا  قط اهع ردي  اديييدقل هطجدطم ا هيعدل اهع يقدل. ردت اهر دل قت وذدقل ضودي  قعم
 هدد  قت عقدديم طر  هددل اهيدديط  اهت ق,ددر هوددم اهر,ددر قيدديهم اهرةت ددقت  ددر ت ددطقت  ددطلن 
طان ل هت عملا  اهر,ر اهرعيق طاه عطمي  اهتر قعيور رو ي طميهتيهر اهدتر ت ردت طندر 

 (1)اه عطمي  طقطج  اه  طل اهتر قعيور رو ي.ةرل تملقب طتدضقر تتوييب رر 
 
 القدرات احلركية :  2-1-13

طضددر   عيميقددل طايددتعمام  رددلا طتعوددر اقنددي  رددمى اهر دديلن اه ل قددل طمعت ددي طيددلهت ي 
 (  2)طعطت ي.

طمي ني ل اه   هد   ددت ر, دطل اه دملا  اه ل قدل   قتر در  در اهط دطر مديدما  اهد  
اقندي  ردي قر دت ات تريدق هيقد  هردر  ل در رعيدطل ردملب ذ ر مقوديرق ر  ل در  ردي  و دي 

 (3)هيق   .
طقذددقل ر ددمل دةددل هيدد  ات ر, ددطل اه ددملن اه ل قددل ضددط   اوع دديم هه ددطل ر دديلا  

 (4)جمقمن نرت وتي ج اهييط  اه ل ر طاهر يلا. 
                                                 

1 ) http://www.albayan.ae/servlet/satellite . 

 . 307ي   2001ي مال طا ر هيوذل ي  ي هريت اهتعيل طجمطهل اهتملقب اهلقينر( طجق  ر جطب و  2)
ي اه ددديضلن و رل دددز اه تددديب هيوذدددل ي  1ي ر واهردددمةر  دددر ردددلق طمدددلارج اهلقيندددل هيجرقدددر (  ردددير ملطقددد   3)

 . 29ي   1999
( جردددير اهدددمقت هيدددر ) طدةدددلطت ( و اه دددملا  ا ملا قدددل اه ل قدددل هت رقددد  اهرل يدددل االمتما قدددل مدددمطر ا رددديلا   4)

 . 1ي   1999ي  ا ريلا  اهعلمقل اهرت منرجيل جيرعل اهعلمقل اهرت من ي 
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قري لقا اهمي    دطر ر, دطل اه دملن اه ل قدل  قذدقل هيد   و دي ر دملن اه,دلم اه يهقدل  
اهرمقعقدددل دما  اهر ددديلا  اه ل قدددل  ا  اهرمقعدددل اهعيردددل اديييدددقل ردددت اهر دددقر اهر تيدددمل ط 

طاهدد ا قددددتر هددت رلقدددق اهرريليددل طاهتدددملقب اهرتطا ددر طاهرت دددلل طاهرددوهل دما  اهر ددديلا  
 .اه ل قل

قردددي ردددت  قددد  قضرقدددل اه دددملا  اه ل قدددل  دددر اهرجدددير اهلقيندددر  دو دددي تعدددم  ق دددمى 
ي ادهدددمام اهمدددمور طاهر ددديلا طريدددتطى االوجددديز ندددرت اهل دددي ز اديييدددقل اهتدددر قتطعدددف هيق ددد

ادوذددرل اهلقينددقل اهرةتي,دددل ي   ددم  هقدد  ميضترددديل اه  قددل رددت اهمدددي  قت طاهرةت ددقت  دددر 
اهرجددددير اهلقينددددر ي ا  ات دضرقددددل اه ددددملا  اه ل قددددل تذددددقل ق ددددمى اهر دددديمل هيدددد    ات 

ادوذددرل اهلقينددقل اردت   اه,ددلم هريدتطى هددير رددت اه دملن قيدديهم هيد  رريليددل اه  قددل ردت 
 (1)اه ل قل  .     موجيح اه ملا  اه ل قل هتذيل   ر ترطقل طااللت ي  ميهر يلا  

هودم اهدتعيل طاهتدر مرطجم دي قدتل ايدت مير اهر قدلا   در  ا ملا قدلتر ر  ي ل اهطيدي ر ط 
هيرلا ددز اهع يقددل  ددر اهددمريغ.. طرددت قذدد ير قج زت ددي  ددر  اهط ددما  اه ل قددل طرددت  ددل و ي ددي

مديهترققز اه ل در طاهترققدز اهم دلا طاهترققدز اهيدرعر قهيريدر  ضدر ادج دزن اهةي دل اهمريغ
 (2) .طاه ملا  اهتطا  ر

 طق  م ميالةتميل عقيم عملن اه,لم هي  قما  و اختبار القدرة احلركية
هرر رعقت هي  ط ق نطامر ط قغ هيرقل معق ل. طقعترم ت طقل اه ملا  اه ل قل 

ر ادييهقب اهت مقلقل  ر ت طقل ادما  اهر يلا ه ل هتر,ير اه  يل هي  ايتعري
 يهت طقل  ر رلا ر اهتعيل ادطه  قعترم هي  اهر  هل اهعيرقل هتر,ير هوم قما  ل 
اهوذيري  اهرةتي,ل ة ر ملم اهتلمقل اهلقينقل ي طقتل ز مذ ر ةي  هي  اهر يلا  

طمقلضي ي طه ر ت طل  اه ل قل اديييقل ي  يهلرر ي طاهري  ي طاهل ض ي طاهط ب ي
اهر  هل م طلن معق ل ي قجب ت يقر  ر ر يلن رت اهر يلا  اديييقل ت يق  معق ي 
عمر ت طقر ي طقتل ت يقي ي ققني معم ر  هل ادما  هت مقم ر مال اهترطل اه ا  م  

                                                 
 ( ر لل يعقم اهيعمطت و ه عل معض اه ملا  اه ل قل اديييقل مريدتطى ادما  هدمعض ر ديلا   دلن اهيديل ي 1

ي جيرعدددل ميمدددر و  يقدددل اهتلمقدددل اهلقيندددقل ي  1رجيدددم  2اهعدددمم  – رجيدددل هيدددطل اهتلمقدددل اهلقيندددقل / جيرعدددل ميمدددر
 .  23ي   2002

 . 35ي 2006ياهمقطاوقليرجرطهل ر قم اه,وقلي1ي ر قيييقي  اهتعيل اه ل ر( همم اهلل  يقت اه رر و  2
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ه ي ي ه ا اهترم اهمي   ر قيم)جيرعل اطضيقط( هي ملا  اه ل قل ي اه ا قهما 
(طتلجر  اه  اهي ل اهعلمقل قعلب ةقطت  ايل Loovis & Ersing: 1976طوهر )

اهر قيمو عقيم ادذ ير اه ل قل اديييقلياه مفو ت مقم ريتطى قما  ادذ ير 
اه ل قل اديييقليرلق ل اهت طقل و قتل ر  هل اهر,ر هت رلقق اهت طقل اه,مقطا ي 

لمقل اه ل قل هتر,ير اط ط ر اهت طقل قتل هلض اه,يل هي  قلمعل ةملا   ر رجير اهت
قلمعل   يل اط   ري  ميهجروييت  . طق طل  ر طا م رو ل مت مقم ريتطى ادما  

هي  ملجت  . طمعم  ه  ق طل اهمي   مذرب قهي  طاعر ملجل هي  يل  مميالهتري
 ( 1)طايتةلاج رتطير اهملجتقت اهطيرقتقت . 

اهمي  ل)مير  وعقل ي ري ايتعرر اهر قيم طرمق هي  اهمق ل اهعلاعقل رت  
 (.4()طاهمي   )هيمر و قف اه مقير (3)طاهمي    ) وذطات همم اهلل وذطات ( (2)اه عمر(

طقعم اهر قيم معق ي هيت طقل اهرمور هي  اهر  هل طاه ا ق قم اهترطل اه ل ر 
هير,ر ة ر اهرلا ر اه    اهةي ل ميهترطل اه ل ر هير يلا  اه ل قل اديييقل طضر  

يل االمتما قل طاهرل يل ادطهقل ي طرل يل اهونج ( . طقترقز اهر قيم مي طهل ) اهرل 
ايتعريه  طترمق   ميهويمل الةتميلا  اهترطل اه ل ر ي طضط ر رل ه قيم ريتطى قما  
ادر,ير ه  ا اهر يلا  ة ر طع  عقيي ي ي  ل اهتعلف هي  اهت قلا  اهتر ترلق هي  

طق يطر اهر قيم وطهقل  ل ل اهر,ر ط    ي رت  ض ا اهريتطى معم رمن رت اهزرت .
ة ر ت طقل اهت قلا  اهترطلقل هي  رمى اهطع  مييتعرير اهت طقل اهرعترم هي  

 اهر  هل اهمعق ل هرلق ل ه ي ريتطى هير رت اه مق طاه مي  .
 
(5)و  األشكال احلركية األساسية العامة  2-1-14

 

                                                 
1

 . 111-107,ص 2007يعرب خيون ,  عادل فاضل : مصدر سبق ذكره,(   
2
التربية الحركية لتطوير بعض المهارات الحركية األساسية ألطفاال  ي(بسمة نعيم الكعبي:تأثير منهج مقترح ف 

 .2001ما قبل المدرسة,رسالة ماجستير ,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية,
3
-:تاثير ماانهج مقتاارح للتربيااة الحركيااة فااي تطااوير بعااض القاادرات البدنيااة  الحاا نشااوان عبااد و نشااوان ( ( 

 .2003حركية للخواص)حملة اعراض دا ن,اطر حة دكتوراه,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية,
4
 .  2007,  مصدر سبق ذكرهنصيف جبر الكبيسي: (عادل 
ي م دددمام ي مال اه تدددب  اهتردددطل اه ل دددر طاةتمددديلا  ادر,دددير( قعدددلب ةقدددطت همدددم اه يدددقت ي هددديمر  يندددر  و  5

 . 105- 98ي   2007طاهط ي ق ي 
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 طلقل همقمنوقرل اهل ض مرلا ر تر :    اوال": الركض 
رت ددديمل طمقدددل رتيددديطقلي   ) اهةردددطن ع دددقلن طر دددمطمني اهةردددطاالمرحلةةةة اىولةةة : .1

رلج ددل  ترددم اهل مددل اه يرددر  ددر ه هددل االلت دديزي ت ددط  لمقددل طانددحي هددم تاهرقددلا
 عيهمن هلقنل ه لت يز(.  ضوي ,اه لاهقت مذ ر رطاز هتلض

مطمن ه دددددت )تدددددزمام ردددددطر اهةردددددطني ضودددددي   تدددددلن رقدددددلات ر ددددد :المرحلةةةةةة الثانيةةةةةة .2
 .طان لير, ر اهل مل ررمطم ق وي  م ر اهلجر هتلضيتزمام رلج ل اه لاهقت(

)ت ددر اهةرددطن اهدد  اهرددطر اهروييددب طت ددطت يددلقعلياهرقلات طانددح :اهرل يددل اه يه ددل .3
هيددد  ادلض طميهتمدددمر ردددر اهدددلجيقتي ت ددددطت  جدددما يترلجح اهددد لاهقت مذددد  هردددطما
 اه لاهيت ر وقتقت ميهزاطقل اه  ق ل(.

 و": الوثب الطويل من الثباتثانيا 
ات ضدد ا اهذدد ر اه ل ددر قتريددب تطا ددق قجددزا    قددلن رددت اهجيددل ي ط قرددي قيددر رلا ددر 

 ترطل ض ا اه ل ل و
اهرل يدددددددل ادطهدددددددد و ) اهرلج ددددددددل ر ددددددددمطمن قط اهدددددددد لاهيت ال تذددددددددتل يت  ددددددددر اهجددددددددز   .1

اهت ندددددقلاية ر اه ,دددددز تت دددددل  اهددددد لاهيت اهددددد  االتجيضدددددي   ي دددددل ه دددددلض  ,ددددده 
  اهجدد و مذدد ر هرددطما م قدد  ق ددطت االتجدديا اهدد  ادهيدد  طهددقم اهدد  اهتددطازتيقت ل 

ادردديل ي  ددعطمل ايددتةمال اه ددمرقت رعددي  ق وددي  اه ,ددزي هددمل طجددطم اهرددم اه يرددر  ددر 
 ر, ير اهل مل طاه طض ه هل اه ,زيق ر   ر اهجيل اه  اهةيف هوم اه مطر(.

يت اهد  ادرديل ةد ر اهرل يدل اه يوقدلو ) اهد لاهيت ضدر اهتدر تمدمق اه ل دليتهر اهد لاه .2
اهجز  اهت نقلاي رل يل اهت ق  ت طت قهرق طاه ور ق طت ق ملي ت دطت زطاقدي اهل مدل 

 طاه طض ررمطمن ه هل اه ,زي ة ر رل يل اهرقلات تزمام زاطقل اهطل  طاهل مل(.

اهرل يل اه يه لو ) تتدل  اهد لاهيت اهد  اهدطلا  طهيهقدي  ةد ر اهجدز  اهت ندقلاية ر  .3
ت دطت ضودي  رلج دل قريرقدل عطقدل هيد لاهقتي زاطقدل رقدلات طريديل  Take offاه ,دز 

ملجل ت لقمدي يق طت تد قدم اهر,در هيد  اهريدي ل اد  قدليق طت اتجديا  45اهج و ت طت 
 اه يل اه  ادريل ه هل اه مطر (.

  و    ثالثا" : الرمي من اىعل 

رقدل اهد  اهرل يل ادطه  و ) ت طت اه ل دل ردت اه دطوي ق دطت  دطو اهد لاو اهلا .1
ادرددديل طق دددطت اهلردددر اهددد  اهدددم ري تتميهدددم ق ددديمر اهقدددم معدددم اهلردددر ي ق دددطت 
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اتجددديا اه دددطو اهلاردددر اهددد  ادرددديل  دددل اهددد  اديددد,ر ي قندددر اهجددد و هرطمقدددي  
طمددمطت  ل ددل ي  ل ددل هددف عيقيددل ةدد ر ادما  ي تم دد  اه ددمريت  يمتددل طمددمطت 

  ل ل (.
لاو تترددلجح اهدد  ادهيدد  اهرل يددل اه يوقددل و )  ددر اهجددز  اهت نددقلا  دددت اهدد  .2

طاهدددد  اهجيوددددب طاهدددد  اهةيددددف ي تريدددد  اه ددددلن طت ددددطت ةيددددف اهددددلقم ي ت ددددطت 
رلج ددل اهدد لاو قهيدد  رددت ريددتطى اه تددف ي ق ددطت ضوددي  هددف هيجدد و ميتجدديا 
ج ل اهلرر ة ر اهجدز  اهت ندقلا يقذدتل  اه تدف ميتجديا اه ل دل ي قوت در 

ه ددمل و,يدد ي طت ددطت اهجيددل اهدد  ادردديل ق وددي  اهلرددر ي قدةدد  اهر,ددر ةرددطن مي
 قرقت (. –قرقت  –ميتجيا اه لاو اهلارقل 

اهرل يددددل اه يه ددددل و) ت ددددطت ضوددددي  رلج ددددل هيةيددددف ي تلت,ددددر اهدددد لاو ادةددددلى  .3
ه ددددددلض اهتددددددطازت ي قت ددددددل  اهجدددددد و طقيتددددددف مذدددددد ر طانددددددح ةدددددد ر اهجددددددز  
اهت نقلا ي ق دطت ضودي  هدف  در رور دل اه دطض طاهدلجيقت طاه تدف ه هدل 

يددل هيدد  اه ددمل اهةي,قددل ق وددي  اهجددز  اهت نددقلا ي اهلرددر ي ق ددطت الت دديز اهج
  قت طر اهطزت اه  ادريل رر ةرطن هيلجر ادةلى (. 

 "المسك  و  رابعا:   

 طتعور ايتةمال اهقمات  ق يف قمان رلرقل .
اهرل يددل ادطهدد  و ) ضوددي  لم  عددر هت,دديما ادما  هددت رلقددق هددف اهطجدد  معقددما  هددت  .1

ي ت دددطت اهددد لاهيت رردددمطمتيت قرددديل اهجيدددل ي ال ادمان اط طندددر اهقدددمقت هيددد  اهطجددد  
ي ايددددتةمال اهجيددددل  -اه ددددلن –تطجددددم ضوددددي   ل ددددل هيجيددددل اال ه هددددل تردددديم ادمان 

العتوددي  اه ددلن ي لا ددل اهقددمات اهدد  ادهيدد  طاد دديمر ر,تط ددل طرتددطتلن ي ال تت ددل  
 اه لاهيت هوم اهري  مذ ر  عير (.

مطما  طه دددت اهعقوددديت تو ي ددديت ه هدددل اهرل يدددل اه يوقدددل و ) ق دددطت لم  عدددر اهت,ددديما ر ددد .2
ملجددددل طمذدددد ر رددددطازا  90اهريدددد  ي ت ددددطت اهدددد لاهيت ر وقتدددديت رددددت اه ددددطو طمزاطقددددل 

هتلض ي ت يطر اه لاهيت االيت طا  هي  اه لن ه هدل ريد ي ميهقدمقت ي ق دطت ذد ر 
اه ,ددددقت رددددطاج قت همعندددد ري ي ه هددددل اهريدددد  ق دددديطر اهر,ددددر اهندددد ر هيدددد  اه ددددلن 

 متطعقف نعقف ( 



 37 راسات النظرية والمشابهةالباب الثاني ........................ الد

ل اه يه ل و ) اةت,ي  لم  عر اهت,يما ي اهم ل ق  ق اه لن هوم ط دطه ي اهد  اهرل ي .3
اه لاهقت ي تل ر اه لاهيت اه  جيومر اهجيل طمذ ر ردلقح طق دطت اتجديا اه ,دقت اهد  
ادريل ي تيتةمل اه لاهيت الرت ي   دمرل اه دلن ي ضودي  تطا دق هدير  در اهريد  

 طاهتطعق  ( .

 
 األوملبياد اخلاص  2-1-15

ط ملودديرج مطهددر ق ددمف اهدد  تيدد قر رذدديل ل ادذددةي   طا ا هيعددل اه ضوقددل  ددر ضدد
ضددط  ل دددل لا دددمن  دددر تددملقب اهيقيعدددل اهمموقدددل طاهلقينددي  ادةدددلى طاهرذددديل ل  دددر اهمرطال يط 

تددط قل ريدديم ي  طتددملقمي  لقينددقل هيدد  ت يددقت رمقعددل  رجيه دديي تعرددر رددت ةدد ر هيدد  
   ل  قين اهر قرقت م ل. ا هيعل اه ضوقلي طرت  قين اد لام  طا 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (2شكل رقم )
 يوضح أحدى سباقات االولمبياد الخاص

 

 يرددر ريعدديت ل  طقر ددت ادطهرمقدديم اهةددي  اد ددلام  طا ا هيعددل اه ضوقددل رددت تطهقددف      
طاهريدديم ي  اهلقينددقل هيدد   طترددطقل ر دديلات لي ط هدد  رددت ةدد ر اهرذدديل ل  ددر اهتددملقمي  

ادطهرمقدددديم اهةددددي  قت ق دددديطا  هدددد  رل يددددل   ه ي قر ددددت ه همددددر رددددمال اهعدددديل ط وتقجددددل هدددد
 دهندي  روتجدقت  در اهرجترعدي  اهتدر قعقذدطت  مددمطالضل ا ذميو اهرعودطا طردت  دل اه قديل 
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اهةدددي  ضدددط تجلمدددل ر,قدددمن تل دددب مردددت قةطندددطو يي طتردددو  ل اهر ددديلن   ق دددي. طادطهرمقددديم 
 (1).طاهيعيمن طاه  ل

 
 اخلاصة  حتياجاتاال ذوى رياضة تاريخ  2-1-16

 طرود  هذل اهتيير اه لت قطاةل  ه  اهرعطعقت ادذةي  هوم اهلقينل ق طر تعطم
 اهتدضقددر  هدديمن رددت  ددر ا تيددب طعددم قهريوقددي  ددر رطجددطمن هي ددل وددطاما  يودد  ل1888 يددول

 . اه يوقددددددددددددل اهعيهرقددددددددددددل اه ددددددددددددلب معددددددددددددم  مددددددددددددلى قضرقددددددددددددل اهلقينددددددددددددر طاهرددددددددددددب اهددددددددددددطهق,ر
 ميدهعددديب اه ضوقدددل ا هيعدددي   طا اهت دددق ميدددما   103 مرذددديل ل مدريوردددي1996 هددديل ط دددر 

 جرقددددر ط يودددد  مطهددددل 121 ذدددديل  يددددمور قطهرمقدددديم ميهعدددديب ل2000 هدددديل  ددددريط  ادطهرمقددددل
 هددت ق  يرددي ق ددر هددل متوهددقل هعمددل 19  ددر ذدديل طا طعددم  ق ددي رذدديل ل اه ددل ريهددما اه, ددي 
 يددمور هرمقدديمقط   ددر قرددي لقينددر 300 ذدديل  لطرددي قطهرمقدديم ,ددري  ادطهرمقددل ادهعدديب توهددقل
 تهددديضلن ا مدددل  ددديور  يهقدددي   اهرطازقدددل ادطهرمقدددل ادهعددديب طتعتمدددل لقيندددر 5000 ذددديل    دددم

 (2).اهرذيل قت همم  ق  رت اهعيهل  ر لقينقل
 

   دكرة السلة واألوملبيا  2-1-17
 قملجد  مذد ر ليدرر  يعمدل توي يدقل  در مطلا  ادطهرمقديم اهعيهرقدل  دلن اهيديلهعمل 

 .1968مطلن  اه ق,قل اهةي ل رو 
اوتذديل ا. طعدم  ندي ي ادمردير  تعتمدل  دلن اهيديل طا دمن ردت ق  دل ادهعديب اهجريهقدلط 

لطح اهتعديطت مدقت اه,لقدق. تذدرر  اهلقينقطت  ر ادطهرمقيم اهةي ل مذ ر  لقدم دو دي تعدزز
طرميلقدي   دلن اهيديل اهلقيندقل اهرط دمن  ضد ا اهيعمدل اهتوي يدقل اهرميلقدي  اهليدرقل ه دلن اهيديل

.(3) 
 )4))قانون كرة السلة )االولمبياد الخاص
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 هرديت ي )تلجردل( اهيديلاهر ديلا  اهلقيندقل م دلن ملوديرج االطهرمقيمو ي ( قييل ييهل واالطهرمقيم اهةي  اهمطهر 4
 . 3ي 1994 ي
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ت  ددددل اه ددددطاوقت اهليددددرقل هلقينددددي  ادطهرمقدددديم اهةددددي   ي ددددل ريدددديم ي  ادطهرمقدددديم 
اهةي  ه لن اهييل. طعم طنر ادطهرمقيم اهةي  ض ا اه طاوقت مري قت,ق ردر عدطاوقت االت ديم 

ط هدد   ملودديرج مطهددر  اهددمطهر ه ددلن اهيدديلي طعددطاوقت اه ق ددي  اهطروقددل ه ددر مطهددل هيدد   ددمني
هتهعيب اهلقينقل. طتيتةمل عطاوقت االت يم اهمطهر ه دلن اهيديل  در اهريديم ي  اهمطهقدليمقوري 
قتل ايتةمال عطاوقت اه ق ي  اهطروقل  ر اهرييم ي  اهر يقل ري هل ق دت ضودي  تعديلض مقو دي 

مقددق اه ددطاوقت طمددقت اه ددطاوقت اهليددرقل هلقينددي  ادطهرمقدديم اهةددي  ط ددر ضدد ا اه يهددل قددتل تر
 اهليرقل هلقيني  ادطهرمقيم اهةي .

   اه يل بو اهريعب طاهرعما 
اهددد  510يدددل طقتدددلاطح طزو دددي ردددي مدددقت 72.4تيدددتةمل  دددلن يددديل ق ددد ل  جردددي  ر قر دددي -1

 ملال  ر رميلقي  اهويي  طادذمير.567
رتددل يط هدد   ددر 3.05تت ددطت اهيدديل رددت اه ي ددل طاهذددم ل ي طقميددغ الت,دديو اه ي ددل هدديمن  -2

اهريدددديم ي  اهعيمقددددل. ارددددي  قرددددي قةدددد  ادذددددميري  قددددتل ايددددتةمال يدددديل قميددددغ الت,دددديو  ي ت ددددي 
 رتل.2.44

 اه يل جو عطاوقت اهرييم ل
 

                                                 
 (15ي ق )(قوهل اهر 
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 ت السابقة :الدراسا  2-2
 دراسة نوال ككو بطرس  2-2-1

))تددد قل ايددتةمال ملودديرج تلمقددل لقينددقل ر تددلح  ددر تورقددل اهدد  ي  طاهتطا ددق اه ل ددر طاهيدديط  
 (1) رق   طا ا هيعل اهع يقل اهميقرل(( . اهت ق,ر هت

 ضم   اهملايل  ه   و 

 طنر ملويرج تلمقل لقينقل ر تلح ه طا ا هيعل اهع يقل اهميقرل هي ذف هت  -1

 تد قل اهملويرج اهر تلح  ر اهتطا ق اه ل ر .  -تد قل اهملويرج اهر تلح  ر اه  ي  . ب -ق  

معيمايط  اهت ق,ر تد قل اهملويرج اهر تلح  ر اهي -ج    .   طا 

 اهتعلف هي  ويمل اهت يت  ر رعمال  و  -2

 اه  ي  . - أ
 اهتطا ق اه ل ر .  - ب
 اهييط  اهت ق,ر .  -ج

 اجراءت البحث
اهع يقددددل  ددددر رمقوددددل  هةهيعددددلاجددددلا اهم دددد  هيدددد  هقوددددل رددددت ت رقدددد  رع ددددم اهلجددددي  

-2002عيل اهملايدر اهرط ر طضل ت رق    طط ا هيعل اهع يقل اهميقرل اه يميطت هيتعيل طهي
( تيرق ا تدل ت يدقر ل  هد  رجردطهتقت رتيديطقتقت  در اهعدممي 20ط يت همم اهت رق  ) 2003

تجلقمقدددل طادةدددلى نددديمرل طتدددل ت  قدددق  اهت دددي   مدددقت اهرجردددطهتقت  دددر  ادطهددد اهرجرطهدددل 
رت قددددلا  اهعرددددل اهزروددددر  طاهرددددطر طاهددددطزت طاهت  ددددقر اهملايددددر هيطاهددددمقت طاهدددد  ي  طاهتطا ددددق 

 طاهييط  اهت ق,ر .  اه ل ر

 مي هددددديمناهترمقدددددق ردددددلن قةدددددلى ي    مي ددددد  عدددددقل رعدددددير   اه مدددددي    هددددديمنمرلق دددددل 
 .   0.93ط  0.80الةتميلا  اهتطا ق اه ل ر ري مقت 

 ا   دي قلمييدتةمال اه  قمدل     دي قيطمعم جردر اهمقيودي  طت,لق  دي ترد  رعيهجت دي 
 ا   ي قل اخآتقل و ط ه  رت ة ر اهطيي ر  (SPSSهيعيطل االجتريهقل )

 اهطير اه ييمر .   -1

                                                 

 .2004ير مل يمق   لا  ( وطار   ط مرلمو 1
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 االو لاف اهرعقيلا .   -2
 االةتميل اهتي ر هعقوتقت رتلامرتقت .  -3
 االةتميل اهتي ر هعقوتقت ريت يتقت .   -4
 رعيرر االلتمير اهميقر .  -5
 ويمل اهت يت )اهويمل اهر طقل(   -6

 وهيل رقوتيب .  -7
   -ري قير و       ري تل ايتةلاج ويمل اهت يت ي طايتوتج  اهمي  ل  

 و   طت يت رعمال  ملويرج اهتلمقل اهلقينقل اهر تلح ه  تد قل اقجيمر  ر تورقل -1

 اه  ي  .  - أ
 اهتطا ق اه ل ر .  - ب

 .   طقمعيمااهييط  اهت ق,ر  -ج

  طا ا هيعل اهع يقل اهميقرل )اه يميقت هيتعيل(  ادر,يرهمى     

 

 (1) 2002دراسة مجيلة الوائلي 2-2-4
 رج تملقمر   ر تعمقر ع طل االوتميا  همى اهرتةي,قت ه يقي  تةي,ي  ميقري (()) ق ل  ملوي

طق دددمف اهم ددد  اه ددديهر  هددد  اهتعدددلف هيددد  ا دددل ملوددديرج تدددملقمر  دددر تعدددمقر ع دددطل 
 االوتميا همى اهرتةي,قت ه يقي  تةي,ي  ميقري  رت ة ر اةتميل اه,لنقي  اه ,لقل طرو ي  

اهرجرطهددل اهتجلقمقددل هيدد  ر قدديم ع ددطل القطجددم  ددلق مار    ددي قي  مددقت ملجددي   -1
 االوتميا عمر ترمقق اهملويرج اهتملقمر طمعما . 

طهت  قق ض ا اه مف تل موي  ملويرج تملقمر رمق هي  رجرطهدل تجلقمقدل ر طودل ردت 
 ( رت االوي ي هرمن يتل قييمقر 1( رت اه  طل ط)4( ت رق  )5)

 طرت اضل اهوتي ج اهتر تل اهتط ر  هق ي 

                                                 

و ق ل  ملويرج تدملقمر   در تعدمقر ع دطل االوتمديا  هدمى اهرتةي,دقت ه يقدي  تةي,دي  جرقيل ل قل همم ذ ل اهطا ير ( 1
 . 2002ميقري يملايل ريجيتقل مقل روذطلنيجيرعل م مامي يقل اهتلمقل موي ي
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ضتردديل ممددلارج ادوذددرل اهرةتي,ددل اهتددر ت ددمل هتر,ددير اهرتةي,ددقت ه يقددي  نددلطلن اال .1
ه ددر تيدديهمضل مرلق ددل  عيهددل هيدد  االوددمريج  ددر اهرجترددر    تيدد ل تيدد  اهمددلارج 

  ر ا ع ر رت انرلاميت ل اهييط قل . 
نددددلطلن االضتردددديل ميديدددديهقب طاهرلا ددددق اهتددددر قددددتل م ددددي ت ددددمقل اهمددددلارج اهتملقمقددددل  .2

ةي دددل هتورقددل اهر ددديلا  اهرعل قددل طاالجتريهقدددل ه دد ال  ادر,دددير    طا لذدديمقل اه
   - ري تل ت مقل همم رت اهر تل ي  رو ي و

 جلا  م د  تجلقمدر رري در هيد    دل قةدلى ردت   دي  ا هيعدل طرردت قه دل هدمق ل  -1
 ع طل  ر االوتميا.

 موي  ملويرج تملقمر هتعمقر رذ    ييط قل قةلى هتر,ير اهرتةي,قت ه يقي .  -2

 
 (1) 2007عادل الكبيسي   2-2-5

))رددددو ج تعيقرددددر ميدهعدددديب اه دددد قلن طتددددد قلا  ددددر تعيددددل طا ت,دددديه معددددض اه ددددملا  اه ل قددددل 
 طترطقل اهت قف االجتريهر هيةطا  رت  ريل قهلاض ماطت((

ضددم   اهملايددل اهدد  ت ددرقل رددو ج تعيقرددر ميدهعدديب اه دد قلن هيةددطا  رددت  ريددل 
 ددل رددمى تددد قل اهرددو ج  ددر ترددطل اهت قددف االجتردديهر قهددلاض ماطت    ضددم   اهملايددل هرعل 

طتعيددل اال ت,دديه ي طرددت  ددلطض اهملايددل ضددر طجددطم  ددلطق    ددي قل مددقت االةتمدديلقت اه ميددر 
 طاهمعما  ر تعيل طا ت,يه معض اه ملا  اه ل قل طترطل اهت قف االجتريهر .

ضدل وتدي ج (ر,  يايتةمل اهرو ج اهتجلقمر  ر اهملايل يط يود  ق31ذري  اهملايل )
اهملايددل هيرددو ج تددي قل اقجدديمر  ددر تعيددل طاال ت,دديه ط ددر ترددطل قمعدديم اهت قددف االجتردديهر ي 
طقط   اهملايل هي  اهتد قدم هيد  ايدتةمال اهردو ج طاالضترديل مذدلق ل اهةدطا  ردت  ريدل 

 قهلاض ماطت .  
   

 مناقشة الدراسات السابقة :   3 - 2
                                                 

و ج تعيقردددر ميالهعددديب اه ددد قلن طتدددد قلا  دددر تعيدددل طا ت,ددديه معدددض رددد ( ملايدددل هددديمر و دددقف جمدددل اه مقيدددرو 1
اه ددددملا  اه ل قددددل طترددددطقل اهت قددددف االجتردددديهر هيةددددطا  رددددت  ريددددل اهددددلاض ماطتيارلط ددددل م تطلاايجيرعددددل 

 . 2007م مامي يقل اهتلمقل اهلقينقلي
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 ق  ددي ط هدد  هددت رلقددق جريددل رددت ه ددر ملايددل رذدد يل طضددمف تيددع   هدد   ي ددي طت 
ا جلا ا  اهروهرل طاهرتييييل طال ريور قت ت طت ادضماف  ر معدض اد قديت رتذديم ل قط 
علقمددل رددت قضددماف ملايددل قةددلى ي     ت ادضددل رددمى اه,ي ددمن اهتددر ت    ددي تيدد  ادضددماف  ددر 

ر ترددطقل اهرجددير اهلقينددر طل ددما ميهرزقددم رددت اهرعيطرددي  اهعيرقددل اهتددر قر ددت قت تيدديضل  دد
اهطاعر اهلقينر طرت  ه  و  ه قت اميب اهملايي  تتذيم   ر جطاوب رعقودل ي طضد ا قردل 
المددم رودد  الت اميددب ادضددماف طاه,ددلطض رددت اهرر ددت قت تمودد  هيدد  ملايددي  يدديم ل ي ط ددر 
اهطع  و,ي  تةتيف  در  جدلا ا  رعقودلي طه دت اه دمف ط ردي اذدلوي قهد ا ضدط اهوتدي ج اهتدر 

 ددي هددت رلقددق ملايددل رت قددلا  هددمن طتجلقددب رةتيددف ادرددطل طريدد  ي ي يددقتل اهتط ددر  هق
هددد ه   ددديت اهملايدددل اه يهقدددل  ددديت ه دددي قطجددد  هيتذددديم  طاالةدددت ف ردددر اهملايدددي  اهيددديم ل ه دددي 

 طاهرذيم ل .
 

 أوجه التشابه
 

 اهملايل اه يهقل ط اهملايي  اهييم ل ايتعري  اهرو ج اهتجلقمر  

هدددما  اهيددديم ل ردددت  طا ا هيعدددل اهع يقدددل اهميدددقرلهقودددل اهملايدددل اه يهقدددل طاهملايدددي   
 . ملايل هيمر اه مقير   يو  هيةطا  رت  ريل قهلاض ماطت

اهم ددد  عقدددم اهملايدددل قذددديم  ملايدددل هددديمر اه مقيدددر ط ودددطار   دددط مردددلم  دددر تدددد قل  
 ملويرج تعيقرر ميهييط  االجتريهر .

 جتريهقل هيعقول .قلام  اهملايل اه يهقل طاهملايي  اهييم ل ترطقل اهر يلا  اال 

اهرددو ج  تعري  اهملايددل   ايدد اهددطا ير اهملايددل اه يهقددل ذدديم   رو جقددل ملايددل جرقيددل 
 اهتجلقمر  ا اهرجرطهل اهطا من.

تذيم   اهملايل ردر اهملايدي  جرقع دي هدما ملايدل جرقيدل اهدطا ير مييدتعرير ر قديم  
 اجتريهر .

 
 

 

 فأوجه االختال
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 ملايي  اهييم ل مطجطم ر قيم ر يلا .اةتي,  اهملايل اه يهقل هت جرقر اه 

اهترددم  اهملايددل اه يهقددل ملجددي  ت ددقل قما  ر  رددقت هي ددملا  اهمموقددل طال قطجددم ضدد ا  
  ر اهملايي  اهييم ل جرقع ي.

هترددطقل )اهتطا ددق( طملايددل هدديمر اه مقيددر هترددطقل  دد,ل  هرددم  ملايددل وددطار   ددط 
ا قردي اهملايدل اه يهقدل  عردم  )اال ت,يه( طملايل جرقيل اهطا ير هترطقل  ,ل االوتمدي

 هترطقل ق  ل رت ر يلن .

طرردددي ت دددمل   دددلا  ددديت ضويهددد  جريدددل ردددت ادردددطل اهتدددر ايدددت,يم رو دددي اهمي ددد  ردددت ةددد ر 
 ر ه  هي  تي  اهملايي  ط در ر دمرت ي اهردو ج اهت درقرر اهتجلقمدر  اهد ا هردر مد  

هددت ا ردد و هيدد   اهمددي  طت اخآةددلطت ط ق,قددل اهتعيرددر رددر ق ددلام هقوددل اهم دد   ي ندد   
اهوتي ج اهتر تط ي   هق ي اهملايي  اهييم ل اهتر  ر نط  ي تل موي  ت دطل هدت  ق,قدل 
مودي  تةرددقت هددت وتددي ج اهملايدل اه يهقددل ط دد ه  يدديهم  اهمي د   ددر  ق,قددل موددي  ملودديرج 
تعيقرر اه ا عم قييضل  ر ترطقل اهعرر ملايل   ر ماةر اهر ييي  االجتريهقل اهتدر 

ر ددل رددت  بهقوددي  طرددت  ددل اهريدديضرل طهددط مذدد ر ميددقر  ددر ترددطقل جيوددتلهدد  ض دد ا 
 اهرجترر  .
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 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية-3
 منهج البحث-3-1
 استخدمأن طبيعة المشكلة وأهداف البحث هي التي تحدد نوع المنهج المستعمل لذلك   

 قكونه المنهج المالئم لحل مشكلة البحث وتحقي ذا المجموعة الواحدة الباحث المنهج التجريبي 
حدوثه ويكشف العالقات السببية بين  إذ أن التجريب يبحث عن السبب وكيفية″أهدافه,

من الباحث لعناصر معينة وذلك لمعرفة التغيرات اآلنية والمزمنة التي  دالظواهر,فهو تغير متعم
 . (1)تحدث ومحاولة شرحها وتفسيرها ضمن منطق علمي سليم

 
 البحث وعينة جمتمع 3-2
أنه جميع األفراد أو  يعني المجتمع)) جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ,أي  

 . (2)األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث ((
( طالبا"من الذكور وتحديدا" من 20حدد الباحث مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم )  

ذوي التخلف العقلي )اإلعاقة العقلية البسيطة( وباالعتماد على تصنيف وزارة الشوؤن 
( سنة القادرين على المسك 14-12العراق ويمثلون فئة عمرية ) االجتماعية والعمل في

نهج التعليمي واستبعاد خمس والتعامل مع الكرة ,وتم استبعاد خمسة طالب ألنهم لم يلتزموا بالم
حيث كانت نسبة العينة للمجتمع  (10بسبب رفض أهلهم ليتبقى من العينة ) طالب آخرين

ا مبين في كمو  قد تؤثر على نتائج الدراسةغيرات التي , وتم التجانس لهم في جميع المت 50%
 . (4) الجدول

    
 
 

                                      

 1993,دار الحكمههههة للطباعههههة والنشههههر , بغههههداد ,  طرائههههق البحههههث العلمههههي ومناهجهههههوجيههههه محجههههوب , (1)
 . 327,ص

, دار الفكههر العربههي ,القههاهرة , البحههث العلمههي )مفهومههه ,أسههاليبه ,أدواتههه (عبههد الههرحمن عبيههدات وأخههرون  (2)
 . 105,ص 1988,
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 (4جدول)
 يبين تجانس العينة

االنحراف  الوسيط الوسط المتغيرات
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 الداللة
 

القياسات 
 االنثروبومتريه

 متجانس 0,024 12,24 150.5 150.6 الطول

 جانسمت 0,193- 12,93 45.5 44.7 الوزن

 متجانس 0,319 0,94 13,2 13.3 العمر الزمني

 القياسات المهارية

التمرير داخل 
 المربع

 متجانس 0,7- 2,27 10 9,6

 متجانس 0,6- 1,83 3,392 4,2 م 10المحاورة 

التهديف من 
 المناطق

 متجانس 0,53- 2,828 10 9

 متجانس 0,45 22,121 69,5 75,3 المحاورة السريعة

 الحركيةالقدرات 

 متجانس 0,66 0,788 3,8 4,2 القفز من الثبات

 متجانس 0,71 0,875 3,7 4,1 االستالم

الرمي من 
 متجانس 0,77 0,849 3,6 3,5 األعلى

 متجانس 0,55 0,737 3 3,1 الركض

 نسبة الذكاء نفسيالقياس ال
ذوو اإلعاقة العقلية  أفراد العينة جميعا"
(درجة وحسب 70 –55البسيطة وبدرجة ذكاء )

 ( 13استمارات المعهد الطبية ملحق)
 متجانس

 
 
 
 وسائل مجع املعلومات: 3-3
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 الوسائل املستعملة يف البحث  – 3-3-1
وهي الوسائل التي يستطيع بها الباحث جمع البيانات وحل مشكلة البحث وتحقيق ))  

  (1)(( استبيانأهدافه مهما كانت تلك االداوات من بيانات وعينات وأجهزة,اختبارات ,
 شبكة المعلومات الدولية . .1

 المصادر العربية والعالمية . .2

 (  5االختبارات المستعملة)مقياس جامعة اوهايو( لتقويم المهارات الحركية الملحق )  .3

 ( . 4المقابالت الشخصية الملحق )  .4

 ( . 3فريق عمل مساعد الملحق )  .5

القبلية والبعدية للمهارات الحركية  أسماء األساتذة المقومين الذين قوموا االختبارات .6
 (. 2الملحق ) 

 ( .1أسماء األساتذة المقومين لنتائج مقياس التكيف االجتماعي الملحق ) .7

 
 االستبانه 

تعد استمارات االستبيان واحده من الركائز االساسيه لعمل الباحثين في جميع الحاالت 
لمختصين في بعض األمور المهمة ومن العلمية التي من خاللها يتم استطالع أراء الخبراء وا

 بين األمور التي تم استطالع أراء الخبراء هي :
 *صالحية اختبار القدرة الحركية -
 **صالحية مقياس التكيف االجتماعي -
 ***صالحية اختبارات األولمبياد الخاص بكرة السلة  -

مختصين في مجال أجرى الباحث عدة مقابالت شخصيه مع الخبراء والالمقابالت الشخصية:
إذ استند الباحث في ضوء تلك المقابالت في بناء  في التربية الرياضية والعلوم التربوية والنفسية

                                      

ل , مديريههة دار الكتههب للطباعههة والنشههر , الموصهه طرائههق البحههث العلمههي ومناهجهههوجيههه محجههوب ,  (1)
 .133, ص1988,

 
*
 (7ينظر ملحق ) 

**
 (1ينظر ملحق ) 

***
 (12ينظر ملحق ) 
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فكرة البحث ومشكلته وكذلك الية العمل التعليمي ومنهجية البحث العلمي وكما هو موضح في 
  (.   4ملحق ) 

 األجهزة  3-3-2
 (نوع سوني ياباني.2كاميرا فيديوية عدد) .1
 جهاز قياس معدل النبض )رسغي ( . .2
 جهاز الكتروني لقياس الطول و الوزن. .3

 واتداأل 3-3-3
 منفاخ . .1
 أطواق مع كرات مختلفة االستعمال . .2
 هدف كرة سلة متحرك . .3
 كرات منوعة ألداء االختبارات. .4
 ( .2ساعة توقيت عدد ) .5
 (.4كرات سلة عدد ) .6
 ملعب كرة سلة  . .7
 ( .8شواخص عدد ) .8

 
  امليدانية البحث اتإجراء  -3-4
 االختبارات املستخدمة يف البحث : 3-4-1

المسههتعملة اطلههع الباحههث علههى  االختبههاراتمههن اجههل مراعههاة الدقههة والموضههوعية فههي نتههائج 
بعهههض المصهههادر المتهههوفرة لكهههي يهههتم اختيهههار أفضهههل االختبهههارات الخاصهههة بالصهههفة المهههراد قياسهههها 

صههههههين فههههههي مجههههههال  الههههههتعلم الحركههههههي وعهههههرض االختبههههههارات علههههههى مجموعههههههة مههههههن الخبهههههراء والمخت
واالختبارات والقياس وعلم النفس لغرض التأكد من صالحياتها لذلك تم ترشهيح االختبهارات اآلتيهة 

 ( .5وكما موضح في الجدول)
 

 (5جدول  )
 يبين النسبة المئوية لترشيح االختبارات
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 النسبة المئوية االختبارات

 %100 اختبار القدرة الحركية

 %100 لسلة )االولمبياد الخاص(اختبار كرة ا

 %100 مقياس التكيف االجتماعي

 
 (.1اختبار القدرة احلركية)  3-4-1-1

اعتمد الباحث مقياس  جامعة أوهايو للقدرات الحركية الذي ترجمه إلى اللغة العربية 
 يعرب خيون , 

الستالم واشتمل المقياس على أربع مهارات أساسية هي ) الوثب العريض من الثبات , وا
( مقياس جامعة اوهايو للقدرات الحركية وطريقة 5, والرمي , والركض ( ويوضح الملحق )

 تسجيل الدرجات , وفيما يأتي توضيح لكيفية أجراء االختبارات .
 
  االختبار األول : اختبار مهارة الوثب العريض من الثبات 

 الهدف من االختبار 
 عريض من  الثبات .قياس األداء المهاري لمهارة الوثب ال 

 الملعب واألدوات المستعملة 
يقف الطفل خلف خط البداية مباشرة , وعند إشارة البدء باالختبار يثب التلميذ وبالكيفية  

التي يراها مناسبة , بعد ان يالحظ طريقة أداء االختبار من لدن احد أعضاء فريق العمل 
 (.5المساعد وكما موضح بالشكل )

 
 
 
 

                                      
1) Loovis,E.M.and Ersing,,W.F.Assessing &Programming Gross motor Development for 

children Blooming  in :college town press. V.S.A.1979.P.206.    
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 (3شكل)

 يوضح اختبار مهارة الوثب العريض من الثبات

 
 التحكيم: 

يعطى الطفل ثالث محاوالت ألداء المهارات ويتم التصوير من الجانب منذ عملية البدء 
 بالوثب حتى نهايتها .

 . االختبار الثاني : االستالم 
 الهدف من االختبار 

 قياس األداء المهاري لمهارة االستالم . 
 المستعملة :الملعب واألدوات 

 ساحة , وشريط قياس ملون , وكرات متوسطة الحجم ) كرة طائرة ( وعددها ثالث .
وصف األداء : يقف الطفل خلف خط البداية مباشرة , ويقف المعلم او  احد أعضاء فريق 
العمل المساعد على بعد ) ثالثة أمتار ( عن خط البداية , عند اإلشارة  بالبدء باالختبار 

م برمي الكرة الى الطفل الذي يقوم بدوره باستالمها , بالطريقة التي يراها مناسبة يبدأ المعل
, بعد ان يالحظ طريقة استالم الكرة من لدن احد أعضاء فريق العمل المساعد  وكما 

 (.4موضح بالشكل )
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 (4شكل )
 يوضح اختبار مهارة االستالم

 
 التحكيم :

داء المهارة , ويتم التصوير من الجانب منذ عملية البدء يعطى الطفل ثالث محاوالت أل 
 باالستالم حتى نهايتها .

 . االختبار الثالث : اختبار الرمي من األعلى بيد واحدة 

 الهدف من االختبار : 
 قياس األداء المهاري لمهارة الرمي من األعلى .

 الملعب واألدوات المستعملة :
 تنس عددها ثالث ساحة , وشريط قياس ملون , وكرات 

 وصف األداء :
يقف الطفل خلف خط البداية مباشرة , وعند اإلشارة بالبدء باالختبار يقوم برمي الكرة من  

األعلى , بالطريقة التي يراها مناسبة , بعد ان يالحظ طريقة رمي الكرة من لدن أعضاء 
 (.5فريق العمل المساعد وكما موضح بالشكل )
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 (5شكل )

 يوضح اختبار مهارة الرمي من األعلى بيد واحدة

 
 التحكيم :

يعطى الطفل ثالث محاوالت ألداء المهارة ويتم التصوير من الجانب بدءا من االستعداد  
 للرمي ثم عملية الرمي حتى نهايتها .

 
 االختبار الرابع : الركض 

 الهدف من االختبار : 
 قياس األداء المهاري لمهارة الركض .

 عب واألدوات المستعملة :المل
 ساحة , وخطان األول للبداية والثاني للنهاية المسافة بينهما عشرة أمتار , وشريط ملون 

 وصف األداء :
يقف الطفل خلف خط البداية مباشرة , وعند اإلشارة بالبدء باالختبار يبدأ الطفل  

ء فريق العمل بالركض حتى وصوله خط النهاية , بعد ان الحظ طريقة ركض احد أعضا
 (.6المساعد وكما موضح بالشكل )
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 (6شكل )

 يوضح اختبار مهارة الركض

 التحكيم :
يعطى الطفل محاولتان ألداء المهارة , ويتم التصوير األول لمالحقة عملية الركض من  

من الخلف منذ بدايتها وحتى نهايتها , والتصوير الثاني يتم بمالحقة التلميذ أثناء الركض 
 الجانب . 

 
 (1اختبارات مهارات كرة السلة يف االوملبياد اخلاص) 3-4-1-2
 ) وهي اختبارات خاصة بذوي اإلعاقة العقلية وهي مقننة ومعتمدة((. 

  ) المهارة األولى ) التمرير داخل المربع 
 

 
 
 

  
 
 

 (7شكل )
 يوضح اختبار مهارة التمرير داخل المربع 

                                      
 .2003الدولي لالولمبياد الخاص:قانون األلعاب الرياضية,واشنطن, (القانون 1
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 الغرض : -1
 عب على تمرير كرة السلة قياس قدرة الال

 التجهيزات  -2
سم , ويبلغ   72.4كرتا سلة) لمسابقات النساء واألشبال تكون الكرة اصغر حيث يبلغ محيطها 

جرام , وتستخدم الكرتان بالتبادل باإلضافة الى حائط مستو وطباشير  567-510وزنها مابين 
 , وشريط الصق.

 الوصف  -3
ى الحائط باستعمال الطباشير او الشريط الالصق ويكون الخط يرسم مربع ضلعه متر واحد عل

األسفل من المربع على ارتفاع  متر واحد من سطح األرض , ويرسم مربع آخر على األرض 
متر . على الالعب ان يقف داخل هذا المربع  2.4أمتار , وبعيدا عن الحائط به  3بطول ضلع 

 لالعب بخمس تمريرات من دخل المربع ., وال يجوز ان يتخطى الالعب الخط , ويسمح 
 حساب النتيجة . -4
 نقاط عند تمرير الكرة داخل المربع وتلمس الحائط  3يحصل الالعب على  -
 يحصل على نقطتين عند تمرير الكرة لتلمس خط المربع على الحائط . -
 .  يحصل الالعب على نقطة واحدة عند تمرير الكرة بعيدا عن المربع ونلمس الحائط -
يحصل الالعب على نقطة واحدة أيضا اذا امسك الكرة في الهواء او بعد ارتدادها من  -

 األرض مرة واحدة وهو داخل المربع .
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   المحاورة لمسافة عشرة أمتار المهارة الثاني : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (8شكل )
 متر 10يوضح اختبار مهارة المحاورة لمسافة 

 
 الغرض: -1

 على طبطبة كرة السلة .قياس قدرة الالعب 
 التجهيزات  -2

ثالث كرات سلة تستعمل بالتبادل ) لمسابقات النساء واألشبال وتكون الكرة اصغر حيث يبلغ 
جرام , أربعة أقماع , شريط الصق , شريط  567-510سم , ووزنها مابين  72.4محيطها 

 قياس , وشريط قياس .
 الوصف : -3
 ية بين األقماع .يبدأ الالعب من خلف خط البدا -
 بالتحرك والمحاورة عندما يعطي الحكم اإلشارة بذلك  بيبدأ الالع -
 أمتار كاملة  10يحاور الالعب بالكرة مستعمال" يدا" واحدة لمسافة  -
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 .البد ان يعبر الالعب خط النهاية بين األقماع وعليه الكرة لكي تتوقف ساعة التوقيت  -
ال تتوقف ساعة التوقيت ويمكن لالعب ان يستعيد الكرة  ةالكر اذا فقد الالعب السيطرة على  -

متر فيمكن لالعب ان يلتقط اقرب كرة , او الكرة التي  1.5ولكن اذا خرجت الكرة عن حارة اله 
 سقطت من قبل لكي يستمر في المسابقة .

 حساب النتيجة  -4
 ط النهائي بين األقماع  .يحتسب الوقت لالعب من بداية تلقي إشارة البدء الى ان يعبر الخ -
تطبق عقوبة إضافة ثانية واحدة في كل مرة يحاور فيها الالعب بطريقة غير قانونية او  -

 يحمل الكرة .... الخ 
 يمنح كل العب محاولتين . -
تتحسب نتيجة كل محاولة بإضافة نقاط الجزاء على الوقت المنقضي في المحاولة , ويتم  -

على وفق جدول التحويل . وتحتسب لالعب نتيجة أفضل المحاولتين  تحويل اإلجمالي الى نقاط
 بعد تحويلهما الى نقاط .

 ) وفي حالة التعادل يتم استعمال الوقت الفعلي لتحديد المراكز ( -
 

  المهارة الثالثة : التصويب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9شكل )
 يوضح اختبار مهارة التصويب
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 الغرض :-1
 كرة السلة . قياس قدرة الالعب على تسديد 
 التجهيزات : -2
يتم استعمال كرتي سلة بالتبادل ) بالنسبة للنساء واألشبال تكون الكرة أصغر , حيث يبلغ  

شريط قياس , جرام , شريط الصق او طباشير ,  567-510سم , وزنها بين  72.4محيطها 
 ديال" ( .متر ب 2.44متر ) وبالنسبة لألشبال يكون االرتفاع  3.05هدف سلة ارتفاعه 

 الوصف  -3
يتم تحديد ست نقاط على األرض ليبدأ القياس من نقطة تحت مقدمة الحلقة , ويتم التحديد على 

 النحو اآلتي : 
 متر للخارج  1متر لليسار ولليمين وباإلضافة إلى  1.5= 2ورقم  1رقم 
 متر للخارج  1.50متر لليسار ولليمين وباإلضافة إلى  1.5=  3ورقم  2رقم 
 متر للخارج  2= متر لليسار ولليمين وباإلضافة إلى 6ورقم  5م رق

 6, 4,  2يحاول الالعب التصويب من كل نقطة من النقاط الست, ويبدأ المحاوالت من النقاط 
 . 5,  3, 1ثم من النقاط 

  حساب النتيجة : -4
 . 2,  1يحتسب لالعب نقطتان عند إصابة الهدف من النقطة  -
 . 4,  3ث نقاط عند إصابة الهدف من النقطة يحتسب لالعب ثال -
 . 6,  5يحتسب لالعب أربع نقاط عند إصابة الهدف من النقطة  -
اذا لمست الكرة اللوحة الخلفية او الحلقة دون ان تمر بها فيحصل الالعب على نقطة واحدة  -
. 
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  المهارة الرابعة : المحاورة السريعة 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 (10شكل )
 مهارة المحاورة السريعةيوضح اختبار 

 
 تعد هذه المسابقة تنافسا مفيدا لالعبين من ذوي القدرات المنخفضة 

 المعدات  - أ
 شريط  قياس . -1
 شريط الصق او طباشير  -2

كرة سلة ) بالنسبة لمسابقات النساء واألشبال تكون الكرة اصغر حيث يبلغ محيطها  -3
 جرام (   567-510سم ووزنها بين ) 72.4

 ساعة توقيت . -4

 حد أعضاء الكادر المساعد)للعد( ا -5

 صفارة  -6
  التجهيز -ب

 ( متر 1.5ترسم دائرة قطرها )
  طريقة األداء -ج
 يمكن لالعب ان يستعمل يدا" واحدة للمحاورة . -1
 يبدأ الالعب المحاورة وينهيها عند سماع صافرة الحكم . -2
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المحاورة بالكرة القصى عدد  ثانية , يقوم خاللها الالعب بتنفيذ 60يحدد وقت المحاولة به  -3
 من المرات خالل هذه المدة الزمنية .

 يجب ان يبقى الالعب في الدائرة المخصصة أثناء المحاورة . -4
 اذا خرجت الكرة من الدائرة يمكن إعادتها لالعب ليستكمل المحاورة . -5
  حساب النتيجة -د
 ثانية . 60ل اله يحصل الالعب على نقطة واحدة لكل محاورة قانونية خال -1

يتوقف العد وتنتهي المسابقة بالنسبة لالعب عندما تخرج الكرة من الدائرة للمرة  -1
 الثالثة .

 

 للسلوك التكيفي للمعاقني : األمريكيةمقياس اجلمعية -3-4-1-3
صههمم هههذا المقيههاس ليقههدم وصههفا موضههوعيا عههن فاعليههة الفههرد فههي مواجهههة البيئههة  -2

 جزأين:ه وطبع في ومطالب المجتمع الذي يعيش في
: يشههمل المهههارات الفرديههة التههي تقههع فههي عشههرة مجههاالت سههلوكية ولههها  األولالجههزء  -3

 عالقة باالستقالل الشخصي في الحياة اليومية .
الجهههزء الثهههاني : يقهههيس السهههلوك غيهههر المالئهههم المتعلهههق بالشخصهههية واالضهههطرابات  -4

 عشر مجاال . أربعةالسلوكية ويتضمن 
 فههي دراسههة قههام بههها األردنيههةمههن المقيههاس للبيئههة  األولء هههذا وقههد تههم تطههوير الجههز  -5

في دراسة قام بهها  األردنيةالروسان , اما الجزء الثاني فقد تم تطويره للبيئة فاروق 
(1)البطش.محمد وليد داود و فوزي 

 

  :املعامالت العلمية لالختبارات  3-5
تبههارات علههى الههرغم مههن سههعى الباحههث إلههى اعتمههاد األسههس العلميههة فههي عمليههة التقنههين لالخ

يجههب أن يتصههف كونههها اختبههارات مقننههة لغههرض تحديههد مههدى علميههة هههذه االختبههارات المختههارة ,و 
نتهائج علهى الدق والموضهوعية , وكانهت ههههالصو  الجيد بوجود األسس العلميهة أي الثبهات االختبار

 النحو األتي :

                                      
,  3, العهههددالعقليهههة  اإلعاقهههةفاعليهههة مقهههاييس السهههلوك التكيفهههي فهههي تشهههخيص فهههوزي داود , و محمهههد وليهههد الهههبطش : ( 1

 . 1983, مجلة دراسات ,  10مجلد
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 :الصدق 3-5-1
  (1)وضع من أجله فعال .  االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما 

على صدق المضمون )المحتوى(  عملةصدق االختبارات المست اعتمد الباحث في تحديد
 ( . 1لعرض االختبارات على عدد من المتخصصين في العلوم التربوية والنفسية ملحق )

 اما صدق المقياس فيعد  بموافقة الخبراء جميعا" وقد أشارت آراؤهم إلى صدق االختبارات
( إلى ان عرض فقرات Allen & Yenيشير ) حيثالصدق الظاهري أحد مؤشرات الصدق ,

المقياس على مجموعة من المحكمين للحكم على صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها 
.
(2) 

 إليجاد الصدق الظاهري لفقرات المقياس من خالل الحكم على ما يأتي : و 
 ( وضوح تعليمات المقياس . 1
 ح فقرات المقياس . ( وضو 2
 ( صالحية كل فقرة من فقرات المقياس ومدى قياسها للسلوك التكيفي . 3
 ( إجراء التعديالت الالزمة والحذف واإلضافة . 4

الباحث نسبة االتفاق بين المختصين  عملوبعد االطالع على آراء المختصين عن المقياس است
عدا بعض التعديالت اللغوية  هاجميع% على فقرات المقياس 100إذ كانت نسبة االتفاق 

)) قيام الباحث بتوزيع استمارة المقياس على  لبعض الفقرات لتناسب البيئة العراقية .
من الخبراء في جامعة  والقياس والتقويم وطرائق التدريس واالجتماع أختصاصي علم النفس

القادسية لمعرفة صالحية المقياس ومالءمته للعينة (( . كذلك أجرى الباحث  األسس العلمية 
 (.6) ينظر ملحق -على االختبار للتأكد من صالحية المقياس على البيئة المستعمل فيها:

 الثبات  3-5-2
طبيقه على األفراد أنفسهم وتحت هو أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريبا" إذا  ما أعيد ت 

  (3)الظروف نفسها .
                                      

 , ب ت . يبه , أدواته (, البحث العلمي ) مفهومه , أسال( ذوقان عبيدات , عبد الرحمن عدس  1)

2( Allen, M.J. Yen, E.  : Introduction to Measurement Theory; alifornia, Books 

Cole. U.S.A. (1979).p96 .  

, دار الكتهههب للطباعهههة  والرياضهههية ةمبهههادإل اإلحصهههاء واالختبهههارات البهههد نيههه( نهههزار الطالهههب , محمهههود السهههامرائي ,  3)
 .142, ص1981والنشر , جامعة الموصل ,
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عادة االختبار إليجاد معامل الثبات وقد أكد)  لذا قام الباحث باستعمال طريقة االختبار وا 
مصطفى   باهي ( هذه الطريقة إذ يمكن إعادة أداء البحث على العينة نفسها  مرتين أو أكثر  

 (1)تحت ظروف متشابهة قدر اإلمكان . 
المهاريهههة  القيهههاس وذلهههك بتطبيهههق االختبهههارات إيجهههاداالختبهههار فهههي  أعهههادةالباحهههث طريقهههة  عملتواسههه

سهههاحة ألعهههاب معههههد علهههى فهههي السهههاعة التاسهههعة صهههباحا  14/5/2008يهههوم األربعهههاء والحركيهههة 
 وتهم طهالب مهن العينهة نفسهها (3قوامهها ) علهى عينهة الرجاء للعوق الهذهني فهي محافظهة القادسهية

ختبهههارات علهههى العينهههة نفسهههها وتحهههت الظهههروف نفسهههها فهههي يهههوم األربعهههاء بتهههاريخ إعهههادة تطبيهههق اال
فههههي السههههاعة التاسههههعة صههههباحا, أي بفاصههههل سههههبعة أيههههام عههههن االختبههههار األول , ( 21/5/2008)

فهي الجهدول  نههو مبهيمها كوأوجد معامل االرتبهاط البسهيط )ارتبهاط بيرسهون( لهدرجات االختبهارين و 
 اسهتخرج الباحهث بيانهات الثبهاتت مقياس التكيف االجتمهاعي فقهد اما البيانات الخاصة بثبا ,(5)

 14/5/2008أجههراء التطبيقات)تسههليم االسههتمارات للمعلمههات( فههي يههوم  االربعههاء بطريقههة للمقيههاس
مهن خهارج عينهة البحهث  ينميهذلت  ىالمقيهاس علهتمت إعادة و ,  واستالم االستمارات بعد يوم واحد

الخمهههيس أعيهههد األجهههراء علهههى العينهههة   29/5/2008بتهههاريخ  ( يومههها15زمنيهههة قهههدرها ) عهههد مهههدةوب
نفسها وتم استالم النتائج بعد يوم علما ان ملء االستمارات تكون مهن معلمهات المعههد كمها مبهين 

 (.6في الجدول )
   موضوعية االختبارات3-5-3

ههههي عهههدم تهههأثير األحكهههام الذاتيهههة مهههن قبهههل المختبهههر أو تهههوافر الموضهههوعية مهههن دون تحيهههز  
تههههههدخل الههههههذاتي مههههههن المختبههههههر فكلمهههههها زادت درجههههههة الذاتيههههههة علههههههى األحكههههههام كلمهههههها قلههههههت نتيجههههههة وال

 .(1)الموضوعية
مهع مراعهاة تثبيهت الظهروف نفسهها وطريقهة  نحيهاديي *, أجريت االختبهارات بإشهراف محكمهين 

 االرتبهاطمعامهل إجراء االختبارات, تم جمع النتائج ومن ثم معاملتها إحصائيا حيث تم احتسهاب  

                                      

 1999مركههههز الكتههههاب للنشههههر , القههههاهرة ,  المعههههامالت العلميههههة ) بههههين النظريههههة والتطبيههههق ( ,( مصههههطفى بههههاهي ,  1)
 .7,ص

 .20, ص1988حكمة للطباعة والنشر , , بغداد , دار ال 2, ط طرق البحث العلمي ومناهجه:وجيه محجوب ( 1)

 أ . د.أيمان عبد األمير  *
 يأ . م. د. احمد العان  
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وكانههت قههيم معامههل االرتبههاط عاليههة وهههذا يعنههي إن االختبههارات جميعههها تتمتههع  (بيرسههونبسههيط )ال
 .( 6الجدول )في  بدرجة موضوعية عالية وكما مبين

 
 ( 6 الجدول )

 العقلية البسيطة اإلعاقةالختبارات ذوي  الثبات والموضوعيةقيمة معامل 

 الموضوعية الثبات المتغيرات االختبارات

 الحركيةالقدرات 

 0.98 0.89 الوثب العريض
 0.92 0.90 الركض
 0.93 0.91 االستالم

 0.99 0.90 الرمي من األعلى

 مهارات كرة السلة

 0.96 0.88 التمرير داخل المربع
 0.95 0.92 متر 10المحاورة 

 0.95 0.92 التصويب
 0.93 0.91 المحاورة السريعة

 0.92 0.89 مقياس التكيف

 
 االستطالعية ةتجربال  3-6

 التجربة االستطالعية األوىل 
تم أجراء المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين في علم النفس واالجتماع)ملحق   
( حول صالحية مقياس التكيف االجتماعي إذ كانت نتائج تلك المقابالت هو اتفاقهم على 1

العينة ووضعها االجتماعي  صالحية المقياس ومالءمته العينة مع األخذ بالنظر طبيعة
والدراسات المشابهة التي طبق فيها المقياس وخاصة الدراسات العراقية وال يتم ذلك أال عن 

 طريق أجراء تجربة استطالعية . 
 11/5/2008لذلك عمد الباحث ألجراء تجربة استطالعية في يوم األحد الموافق   

ديوانيه على عينة البحث بمساعدة من  \الساعة العاشرة في معهد الرجاء للعوق الذهني 
( وتم شرح مفردات المقياس وكيفية 3معلمات وباحثات االجتماع في  المعهد وعددهن )
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استعماله )حيث اقتصر استعمال المقياس على معلمات المعهد والباحثات االجتماعيات بسبب 
 عدم حضور أولياء أمور الطلبة رغم استدعائهم أكثر من مرة( 

 اية من التجربة :وكانت الغ
 تفهم المعلمات والباحثات االجتماعيات للمقياس ومفرداته . .1

 كيفية ملء البيانات . .2

معرفة الصعوبات الميدانية التي قد تواجه المعلم خالل تطبيق المقياس وملء  .3
 .تاالستمارا

 التجربة االستطالعية الثانية .
الساعة  2008/ 12/5الموافق   قام الباحث بأجراء التجربة االستطالعية يوم االثنين  

( العبين من مجتمع 5ديوانيه على عينة من ) \العاشرة صباحا في معهد الرجاء للعوق الذهني 
 البحث وكان الهدف من هذه التجربة االتي :

التأكد من إمكانية إجراء االختبارات الخاصة بالقدرة الحركية وكذلك التأكد من األجهزة   
ي االختبارات وتهيئة الكادر المساعد فضال عن تحديد الصعوبات التي قد واألدوات المستعملة ف
 تواجه عمل الكادر.

 النتائج التي تم التوصل إليها ؛  
كانت هنالك إمكانية ألجراء االختبارات الحركية فضال عن سالمة األدوات الخاصة  -6

 بذلك االختبار 
فريق المساعد المتكون من فني معرفة الكوادر المساعدة لعملها وكذلك توزيع أدوار ال -7

 مصور ومدربين.
 التجربة االستطالعية الثالثة.  
في  2008/  5/ 13اجرى الباحث تجربة استطالعية ثالثة في يوم الثالثاء ,الموافق    

معهد الرجاء للعوق الذهني  الساعة العاشرة صباحا على مجتمع البحث وكان الهدف من تلك 
 التجربة هو اآلتي :

أكد من إمكانية أجراء االختبارات الخاصة باألولمبياد الخاص بكرة السلة وكذلك التأكد الت  
من األجهزة واألدوات المستعملة في االختبارات وتهيئة فريق العمل المساعد فضال عن تحديد 

 الصعوبات التي قد تواجه عمل الكادر .
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 وكانت النتائج التي تم التوصل إليها الباحث 
مكانية ألجراء االختبارات الخاصة باألولمبياد  فضال عن سالمة األدوات كانت هنالك إ -1

 الخاصة بذلك االختبار . 
معرفة الكوادر المساعدة لعملها وكذلك توزيع أدوار الفريق المساعد المتكون من فني  -2

 مصور ومساعدين.
 تحديد الزمن االقصى لكل تمرين مستعمل في االختبار . -3
 ية التي قد تواجه الباحث خالل تطبيق االختبارات  .معرفة الصعوبات الميدان -4

 معرفة الوقت الالزم لتطبيق مفردات االختبار . -5

 مدى مالءمة تلك االختبارات ألفراد عينة البحث .
  االختبارات القبلية: 3-7

  الخميستم اجراء القياس القبلي لمقياس التكيف االجتماعي للعينة في يوم 
عة التاسعة صباحا في معهد الرجاء حيث سلمت في السا 22/5/2008الموافق

( واستلمها الباحث بعد أن مألنها 5استمارات المقياس الى المعلمات عدد)
من  بضبط الظروف المكانية والزمانية,حيث قام الباحث  25/5/2008بتاريخ

 .اجل العمل على توفيرها في االختبار البعدي

 في اختبار القدرة الحركية)الرمي  تم إجراء االختبارات القبلية لعينة البحث– 
المصادف  الخميسفي يوم  الوثب العريض من الثبات ( –الركض  –االستالم 

, الساعة التاسعة صباحا" في ملعب معهد الرجاء للعوق الذهني  22/5/2008
وقد ثبت الباحث الظروف المتعلقة باالختبار من حيث الزمان والمكان واألدوات 

 .لتنفيذ, من اجل العمل على توفيرها في االختبار ألبعديالمستعملة وطريقة ا

  تم إجراء االختبار القبلي على العينة في اختبارات مهارة كرة السلة )تمرير كرة
المحاورة السريعة ( في يوم  –التصويب  –المحاورة لمسافة عشرة متر  –السلة 
للعوق الساعة التاسعة صباحا في ملعب معهد الرجاء  25/5/2008 االحد

وقد ثبت الباحث الظروف المتعلقة باالختبار من حيث الزمان والمكان , الذهني 
واألدوات المستعملة وطريقة التنفيذ, من اجل العمل على توفيرها في االختبار 

 .البعدي
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 املنهج التعليمي 8 -3
لحق) تم العمل بالتجربة الرئيسة بعد مراجعة المصادر العلمية وعرض المنهج التعليمي الم

( وتهيئة الظروف  7( على مجموعة من الخبراء والمختصين ملحق ) 9( ,وملحق التمرينات )8
التي تناسب أعمار وطبيعة العينة حيث تم جلب هدف لعبة كرة سلة وكرات ذات مواصفات 
تطابق وتشابهها المواصفات التي ذكرت في االختبارات الخاصة باالولمبياد الخاص , كما تم 

يد من الكرات المختلفة األحجام واأللوان وأقماع ملونة وأطواق وكراسي بالستيكية , توفير العد
وقد ساعدت أدارة المعهد الباحث في تسهيل عمله بكل االستطاعة من خالل توفير المكان 

 وبعض األدوات إلنجاح التجربة .
 :التاليعلى النحو  منهجقام الباحث بتحديد أهداف ال :المنهجأهـداف 

 منهجهدف العام من الال -1
بعض مهارات كرة السلة والقهدرات الحركيهة والسهلوك  الحالي إلى تنمية منهجيهدف ال

وذلهك  ,( سهنة14 -12ممهن تتهراوح أعمهارهم بهين) التكيفي لذوي االعاقة العقلية البسيطة
 اللعهب الجماعيهة تمهارينالتهي تنفهذ مهن خهالل  الوحهدات التعليميهةباستخدام مجموعة مهن 

تسههههاعد علههههى إكسههههاب العديههههد مههههن المهههههارات  التههههيالتههههي أعههههدها الباحههههث,  لسههههلةبكههههرة ا
 تجههاه اآلخههرين اإليجههابيولتوجيههه سههلوكهم  والتي تههنعكس علههى قههدراتهم الحركيههة ,المهاريههة
تخلفهههها  التهههيوالعمهههل علهههى التخفيهههف مهههن اآلثهههار النفسهههية واالجتماعيهههة السهههلبية  تهههه,وتنمي

لههديهم, وتحقيههق صههحة  السههلوك التكيفههيمسههتوى اإلعاقههة, ممهها ينههتج عههن كههل ذلههك ارتفههاع 
 يعيشون فيه. الذيالمجتمع  فيحياة أفضل  بالتاليو  ؛نفسية أفضل

  للمنهجاألهداف اإلجرائية  -2
 : يأتيفيما  للمنهجيمكن حصر األهداف اإلجرائية 

  القدرات الحركية والسلوك التكيفيالجماعية على تنمية  التعليميةنشطة معرفة اثر األ-1
 دى األطفال عينة الدراسة. ل

  .اتنميته العمل علىو المهارات التي يمتلكها أفراد العينة  محاولة معرفة – 2
 

 المنهجمحتوى 
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 روعيوقد  منهجضوء الهدف العام واألهداف اإلجرائية لل في منهجتم تحديد محتوى ال 
في  ونالباحثو  ميةالدراسات العل عدة اعتبارات عند وضع هذا المحتوى في ضوء ما أشار إليه

 : التاليعلى النحو  يوه؛ مجال التربية الرياضية للمعاقين
سبق تحديدها  من أهداف قد لمنهجعلى تحقيق ما ينشده ا التمارينأن تركز جميع -1

 . المهارات والقدرات الحركية والسلوك التكيفيوذلك من حيث تنمية 
العينة من خالل مالحظة  استعمل الباحث األسلوب األفضل في تطوير مهارات -2 

 العينة في التجارب االستطالعية
 مستوى فهم ومدركات األطفال حتى ال تتحدى قدراتهم.  التمارينأن تناسب  -3

يظهره أثناء  الذيجعة الفورية بشأن صحة أو خطأ السلوك اأن يزود الطفل بالتغذية الر  -4
 . وحدات التعليميةال

 بالخبرات المباشرة للطفل وميولهم.  بقدر معقول التمارينأن ترتبط  -5

توفر  ولكي ,من السهل إلى الصعب حتى يتمكن الطفل من استيعابها التمارينأن تتدرج  -6
 وقدراتهم.  مإمكانياتهله فرص النجاح بقدر ما تسمح به 

 إثارة التشويق والدافعية لدى األطفال  -7

 المستخدمة يباألسال
 : يأتيكما  يوه منهجأثناء تطبيق ال طرق التعليميةاستخدم الباحث بعض األساليب وال

  الحوافز -أ
كالشراب والطعام  )محبب للطفل,  يءبتقديم ش هوتثبيت وهو تقوية السلوك المرغوب

 المدح واالبتسامات والقبالت واحتضان الطفل وكل ما يشير إلى االهتمام بالطفل.  ووالحلوى .. 
 جوذانم -ب 

عمل كنموذج, ي الذي أينالحظه,  الذيشارة إلى سلوك الفرد لإل انموذجيستخدم مصطلح 
بمصطلح التقليد إذ أن التقليد هو مصطلح يطلق للداللة على سلوك  نموذجويرتبط مصطلح ا

ً   , كما يرتبط أيضااألداءً  ويقوم بتقليده وهو يعكس  ً  معينا يالحظ سلوكا الذيالمتعلم 
يحدث من مالحظة اآلخرين  الذيلة على التعلم بمصطلح التعلم بالمالحظة والذي يطلق للدال

ً  وال يشتمل على التقليد الفوري وتتوقف فاعلية النموذج  هذه الحالة الحقا فيوقد يكون األداء 
شخص يؤدى النموذج  أيوهو  حيكأسلوب للعالج على وجود نموذج فعلى أو نموذج 

لوك النموذج المرغوب فيه وتنفيذه مع توجيه انتباه المفحوصين على أداء الس ,إتقانهالمطلوب 
ً   عمليا , وأن يتم تدعيم أدائه للسلوك تدعيما  إيجابيا , وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة نسبيا
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اكتساب جوانب إيجابية من العالقات االجتماعية, وكذلك التشجيع  فيإلى نجاح هذا األسلوب 
 (1). على المشاركة االجتماعية 

نموذج فيما يتعلق ا حيث كان يقوم بدور افراد العينةمع  طريقةذه الوقد استخدم الباحث ه
 المطلوب أداؤها.  بالتمارين
 القيادي في التمارين لعب الدور -ج

فرصة  ألفراد العينةفي مرات عديدة  فقد اعطىيقوم الباحث بقلب الدور أو تبادل األدوار, 
احث من التركيز على السلوك المطلوب , وهكذا حتى يتمكن البالعينة أمامبعض التمارين  أداء

 ولتوجيه أنظار المفحوصين إلى أهميته. 
 الحـث -د

ً  على محاولة  وهو مساعدة الطفل على القيام بفعل ثم تدعيمه بحيث يصبح أكثر عزما
  ,بالتصفيق والمناداة بصوت تشجيع للعينة ألداء التمارين.الفعل نفسه

في بداية الدروس لزيادة ألفة  بالكرة او بدونها بعض أنشطة األلعاب وقد استخدم الباحث
 . منهجاألطفال مع بعضهم البعض وحتى يتكون لدى األطفال انطباع حسن عن الباحث وال

 تنفيذ المنهج التعليمي
وانتهى تنفيذ المنهج يوم       2008/ 6/ 1بدأ تنفيذ المنهج يوم األحد الموافق  

( 36( أسبوعا بواقع )12غرق تنفيذ المنهج التعليمي ), واست 8/2008/ 27األربعاء الموافق  
( دقيقة للوحدة التعليمية الواحدة 90( وحدات تعليمية أسبوعيا وبزمن )3وحدة تعليمية وبواقع )

 ( 8مقسمة كاآلتي كما في الملحق ) 
 وحدات . 3عدد الوحدات في األسبوع • دقيقة     90زمن الوحدة التعليمية 

 دقيقة. 10زمن اإلحماء •     3240لمدة التجربة  أجمالي الوقت الكلي

 دقيقة. 10زمن الجزء الختامي   •  70زمن الجزء الرئيس 
 

                                      
1
االكتئههاب اضههطراب العصههر الحههديث فهمههه وأسههاليب عالجههه. سلسههلة عههالم المعرفههة, العههدد  :عبههد السههتار إبههراهيم  (  

 . 1998,, المجلس الوطني الكويتي للثقافة  واآلداب,الكويت 293
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 االختبارات البعدية   3-9     
بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج التعليمي تم أجراء االختبارات البعدية ألفراد عينة البحث 

 وكما يأتي  

  االستالم  –في اختبار القدرة الحركية)الرمي لعينة البحثتم إجراء االختبارات البعدية
 28/8/2008في يوم الخميس الموافق  الوثب العريض من الثبات( –الركض –

وقد ثبت الباحث , الساعة التاسعة صباحا" في ملعب معهد الرجاء للعوق الذهني 
وطريقة  الظروف المتعلقة باالختبار من حيث الزمان والمكان واألدوات المستعملة

 .التنفيذ, التي تم  توفيرها في االختبار القبلي

  تم إجراء االختبار البعدي على العينة في اختبارات مهارة كرة السلة )تمرير كرة
المحاورة السريعة ( في يوم  –التصويب  –المحاورة لمسافة عشرة متر  –السلة 
للعوق الذهني  الساعة التاسعة صباحا في ملعب معهد الرجاء 31/8/2008األحد 

وقد ثبت الباحث الظروف المتعلقة باالختبار من حيث الزمان والمكان واألدوات ,
 .المستعملة وطريقة التنفيذ, التي تم  توفيرها في االختبار القبلي

  في يوم األحد تم تسليم استمارات مقياس التكيف االجتماعي  31/8/2008بتاريخ
استلمها الباحث في يوم االثنين الموافق ( وبعد أن مألت 5لمعلمات المعهد عدد)

15/9/2008 . 

 
 الوسائل اإلحصائية :   3-10

 ( ومنها تم الحصول على:SPSSاستعمل الباحث الحقيبة اإلحصائية )
 الوسيط . -

 الوسط الحسابي -

 االنحراف المعياري. -

 معامل االلتواء. -

 النسبة المئوية. -

 االرتباط البسيط)بيرسون(. -

 المترابطة.( للعينات tاختبار ) -
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 وحتليلها  ومناقشتها عرض النتائج – 4
 مناقشتهاو نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص وحتليل عرض 1- 4
 نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص)التهديف من املناطق ( وحتليل عرض 1-1- 4
 مناقشتهاو

 
 ( 7جدول ) 

خاص)التهديف ( الختبار االولمبياد الTيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )
 من المناطق(

 

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 2,828 نقطة 9 القبلي
 معنوي 1,833 9,750

 2,366 نقطة 11,6 البعدي
 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833*قيمة ت الجدولية 

 

ختبارين القبلي والبعدي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لال( 7يبين الجدول ) 
إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي ,  الختبار االولمبياد الخاص لمهارة التهديف من المناطق

أما الوسط الحسابي لالختبار البعدي فقد بلغ ,  (2,828( نقطة و بانحراف المعياري مقداره )9)
بلي وق بين االختبارين الق(, ولمعرفة معنوية الفر 2,366(نقطة و بانحراف معياري )11,6)

( 9,750( المحسوبة تساوي )tظهر ان قيمة ) إذ ( للعينات المترابطة Tقانون) عملاستوالبعدي 
فتكون (, 9( وبدرجة حرية )0,05وى داللة )( عند مست1,833وهي اكبر من الجدولية البالغة )

 داللة الفروق معنوية  ولصالح االختبار البعدي. 
ألتباعززأ أسززلوض عززرن التكنيزز  الصززحيح وبمززكل بسززيط ومتززدر  ألفززراد ويعزز و الباحززك ذلزز  

تبزاع التمزويق والتكزرار وتسزهيل المهزارة مزن خزالل الزتحك  بارتفزا الهزدف واختيزار المسزافات  عالعينة وا 
 يززادة التززدريض والمززران علززب التصززويض مززن ال وايززا المختلفززة,  القريبززة منززأ والتهززديف بكززرات صززغيرة و

فززراد العينززة اسحسززاس بقيززاس مسززافة الهززدف التززي تحتززا  الززب تمززارين وتكززرارات حتززب يمتلزز  أوذلزز  
كثيززرة ,  كمززا يعزز ى تطززور العينززة  الززب الوحززدات التعليميززة التززي كانززت ثريززة بززأدوات الززتعل  والتمززجي  
حيززك كززان يثيززر حمززاس العينززة ممززا ي يززد مززن فاعليززة الززتعل  لززديه  وأجززراة سززباقات بززين أفززراد العينززة 
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وقد كان منح جزواز  للفزاز  األثزر البزالغ فزي تطزوير التهزديف وفزي ذلز  ي كزد) نزادر فهمزي(  بالتهديف
 (1)أن تع ي  الطفل من النقط المهمة والتي تدل علب ايجابية المدرض عند تنفيذ أي برنامج ناجح .

كززززذل  يززززذكر )عززززالة عبززززد البززززاقي( ن ان الطفززززل المعززززاق ذهنيززززا فززززي حاجززززة الززززب تكززززرار االداة 
 (2)حتب يتمكن الطفل من استيعاض المهارات المتعددة  ن . باستمرار

   
 )التمرير داخل املربع (نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص وحتليل عرض – 1-2- 4 
 مناقشتهاو

 (8جدول )
الختبار االولمبياد الخاص)التمرير ( Tوقيمة) يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 داخل المربع(

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 2,27 نقطة 9,6 القبلي
 معنوي 1,833 11,389

 1,663 نقطة13,1 البعدي
 ( ودرجة حرية0.05) عند نسبة خطأ  1,833*قيمة ت الجدولية 

 
(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي 8يبين الجدول )

د الخاص لمهارة التمرير داخل المرب  إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي الختبار االولمبيا
كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي  (2,27( نقطة أما االنحراف المعياري فقد كان )9,6)
بين االختبارين (, ولمعرفة معنوية الفروق 1,663( نقطة  أما االنحراف المعياري فكان)13,1)

( المحسوبة تساوي tظهر ان قيمة ) إذ( للعينات المترابطة Tقانون) عملاست ديالقبلي والبع
حرية   ( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( وهي اكبر من الجدولية البالغة )11,389)
 . ولصالح االختبار البعديفتكون داللة الفروق معنوية (, 9)

                                                           
1
,ص  1995,دار الفكزر العربزي والنمزر والتو يز  , األردن , 3, ط تعلزي  األطفزال المتخلفزين عقليزاننادر فهمزي ال يزود    ( 

104 . 
2
,كليززززززززة التربية,جامعززززززززة عززززززززين عاقززززززززات العقليةبرنززززززززامج تززززززززدريبي ل طفززززززززال ذوي اسعززززززززالة عبززززززززد البززززززززاقي إبراهي   ( 

 .11,ص1,1993ممس,ط
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اد العينزززة بأنواعهزززا كافزززة إ زززافة الزززب يعززز و الباحزززك ذلززز  السزززتعمال المنزززاوالت بزززين أفزززر حيزززك 
التهديف في فترة مخصصة من الج ة الرزيس في كل وحدة تعليميزة قزد طزور لزدى أفزراد العينزة القزدرة 
علب تحديزد الهزدف او بزالقرض منزأ وتطزوير التوافزق البصزري الحركزي للعينزة لزدوره فزي تحديزد الهزدف 

مسززابقات فيهززا تمززجي  وتع يزز  سززاعدت علززب ومكززان التصززويض إ ززافة سجززراة تمززارين للدقززة ومززن ثزز  
التصززويض علززب مربزز  اكبززر حجمززان مززن حلقززة المرمززب بلعبززة كززرة السززلة  حيززك يززذكر  )احمززد محمززد 

درس التربيزة الريا زية  عمالنيمكن تنمية وتطوير التوافق من خالل است( الب انأ))1978وعلي بي  
 (1).  (( ه العصبي والع لي حينما يحاول الطفل ان يوفق بين جها السيمابمكل رزيس و 

 
 نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص)احملاورة السريعة ( وحتليل عرض – 3 -1- 4
 مناقشتهاو

 ( 9جدول ) 
الختبار االولمبياد الخاص)المحاورة  ( Tوقيمة) يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 السريعة (

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 معنوي 1,833 8,378 22,121 درجة لكل محاورة / 75,3  القبلي
 18,607 درجة لكل محاورة /118 البعدي
 عند نسبة خطأ  1,833لجدولية قيمة ت ا (0.05 ودرجة حرية )9 . 

(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي 9يبين الجدول )
( 75,3د الخاص لمهارة المحاورة السريعة إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي )الختبار االولمبيا

كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي  (22,121درجة أما االنحراف المعياري فقد كان )
بين االختبارين (, ولمعرفة معنوية الفروق  18,607( درجة أما االنحراف المعياري فكان)118)

( المحسوبة تساوي tظهر ان قيمة ) إذ( للعينات المترابطة  Tقانون) عملاست ديالقبلي والبع
( وبدرجة حرية 0,05وى داللة )( عند مست1,833( وهي اكبر من الجدولية البالغة )8,378)
 . ولصالح االختبار البعديفتكون داللة الفروق معنوية (, 9)

                                                           

 1978, 2,مطبعة جريدة السفير ,االسكندرية,طالقياس في المجال الريا ي( احمد محمد خاطر ,علي فهمي بي     1
 434,ص
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ارة صززعبة كمهززارة المحززاورة السززريعة  التطززور الجيززد فززي ارلززض أفززراد العينززة وفززي مهزز ان ظهززور
ألنهزززا تحتزززا  الزززب توافزززق والسزززيما بزززين العزززين واليزززد وسزززرعة فزززي األداة الن االختبزززار محسزززوض بززز من 
ولذل  عمد الباحك ومنذ الوحزدات األولزب بالتزدريض علزب إعطزاة تمزارين الطبطبزة الوقزت األكبزر مزن 

العينة وجعله  يحصون ألنفسزه  بصزوت مرتفز    من الج ة الرزيس والتركي  علب تطبيق المهارة أما  
لمعرفة مدى تطوره  بأنفسزه  فزي كزل وحزدة تعليميزة ويعز ى التطزور فزي  يزادة عزدد النقزاط كزذل  الزب 
تدريبات اسحساس بالكرة وكثرة المناوالت وتنوعها وتكرارها وربط تمزارين الطبطبزة بالمناولزة قزد سزاه  

( )) ان الطفزززل المعززاق ذهنيزززانفي حاجززة الزززب  1993اقي البزز بهززذا التطززور حيزززك يززذكر ) عزززالة عبززد
 (1)تكرار األداة باستمرار حتب يتمكن الطفل من استيعاض المهارات المتعددة (( . 

 
 مرت ( 10نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص)احملاورة ملسافة  وحتليل عرض – 1-4- 4
 مناقشتهاو

 (10جدول ) 
الختبار االولمبياد الخاص)المحاورة  (  Tوقيمة) يارييبين الوسط الحسابي واالنحراف المع

 متر ( 10لمسافة 

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 3,392 نقطة 4,2 القبلي
 معنوي 1,833 8,51

 2,666 نقطة 12 البعدي
 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833يمة ت الجدولية ق●
 

ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي (  ا10يبين الجدول )
متر إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي  10الختبار االولمبياد الخاص لمهارة المحاورة لمسافة 

كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي  (3,392(نقطة أما االنحراف المعياري فقد كان )4,2)
بين االختبارين القبلي (, ولمعرفة معنوية الفروق 2,666ا االنحراف المعياري فكان)( نقطة  أم12)

( وهي 8,51( المحسوبة تساوي )tظهر ان قيمة ) إذ( للعينات المترابطة  Tقانون) عملاست والبعدي
فتكون داللة (, 9( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,833اكبر من الجدولية البالغة )

 . ولصالح االختبار البعديمعنوية  الفروق
                                                           

1
 . 11,ص 1993, مصدر سبق ذكرهعالة عبد الباقي إبراهي    ( 
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ويع و الباحك ذل  الزب مزا احتزواه البرنزامج مزن أنمزطة وتمزارين ومسزابقات متنوعزة وبزأدوات 
الفعالززة مزز  إدخززال روج البهجززة والسززرور  ةمختلفززة سززاعدت علززب اسززتثارة اهتمززا  أفززراد العينززة للممارسزز

ع ززلي بززين  –  الززب توافززق عصززبي مززن خززالل تلزز  المسززابقات لتخفيززف صززعوبة المهززارة التززي تحتززا
 (1). ((فكرة السلة تستوجض نوع من التوافق الخاص خالل اداة مهارةجمي  أج اة الجس , ))

    
ومحاولة تج زة المهارة ودمجها في تمارين ميسرة والسماج ألفراد العينة بالطبطبة أحيانا بكلتا اليدين 

ثناة أجراة التمرين حيك يذكر )محمد سعيد وتر  التعنيف لسقوطها وابتعاد الكرة عن الالعض أ
( )) ان الطفل يحض المنافسة علب ان ال تكون من النوع المجهد بل البسيطة والخفيفة وال  1996

 (2)يتخللها النداةات المكلية (( .
 

 تقيم أداء  -مناقشتهاو ونتائج االختبارات احلركية  وحتليل عرض -4-2
 ومناقشتها ات احلركية ملهارة )القفز من الثبات (نتائج االختبار وحتليل عرض-4-2-1

 تقيم أداء
 ( 11جدول ) 

لالختبارات الحركية لمهارة )القفز  (   Tوقيمة) يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 من الثبات ( تقيم أداء

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 0,788 درجة 4,2 القبلي
 ويمعن 1,833 3,674

 1,264 درجة 5,4 البعدي
 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833* قيمة ت الجدولية  

(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي 11يبين الجدول )
بار القبلي إذ بلغ الوسط الحسابي لالخت لالختبارات الحركية لمهارة )القف  من الثبات ( تقي  أداة

كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي  (0,788( درجة أما االنحراف المعياري فقد كان )4,2)
(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبارين 1,264(  درجة أما االنحراف المعياري فكان)5,4)

                                                           
1
,  اسصزالج, مطبعزة دار اللياقزة البدنيزة )عناصزرها , تنميتهزا , قياسزها(  عبزد اهمحمزد عزاطف األبحزر , محمزد سزعيد  ( 

 . 189,صجامعة المل  فيصل , السعودية , بدون سنة 
2
, منمزأة  أساليض تطوير درس التربية الريا زية فزي مرحلزة التعلزي  األساسزي بزين النظريزة والتطبيزقمحمد سعيد ع مي    ( 

 . 36,ص 1996المعارف ,اسسكندرية , 
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سوبة تساوي ( المحtظهر ان قيمة ) إذ ( للعينات المترابطة Tقانون) استعملالقبلي والبعدي 
( وبدرجة حرية 0,05وى داللة )( عند مست1,833( وهي اكبر من الجدولية البالغة )3,674)
 . ولصالح االختبار البعديفتكون داللة الفروق معنوية (, 9)

, هزذا المزكل الحركزي  مسزتواه  فزي حسزنتنفيذ مفردات المنهج التعليمي علب أفزراد العينزة  ان
أ األسززلوض العلمززي فززي إكسززاض المهززارة لززدى أفززراد العينززة والززذي تززنص ويعزز و الباحززك ذلزز  الززب أتباعزز

عليأ أدبيات الزتعل  مزن تزدر  وتو زيح وتيسزير وتج ززة المهزارة او المعلومزة سيصزالها الزب المزتعل  و 
 (1)ي يده )قاس  ل ا ( حيك أكد علب استعمال الوسازل التعليمية اآلتية   

ر أهميتهزززا عنزززد اسزززتخدا  الكلمزززة اثنزززاة الحركزززة الوسزززازل السزززمعية )مزززرج الحركزززة(   وتظهززز .1
 وتصحيح األخطاة والتوجيأ .

الوسازل البصرية )عرن الحركة(   )) عن طريقها يت  اكتساض المتعل  التصور البصزري  .2
للمهارات الحركية الجديدة وبصورة صحيحة من خالل ان يقارن بزين مزا يجزض ان يزت  ومزا 

 ت  فعالن(( .

الحركززززة(   يعتبززززر التطبيزززززق العملززززي ألداة الحركززززة والززززذي يمزززززمل  الوسززززازل العمليززززة )أداة .3
 التدريض واالختبارات والمنافسات من أحسن الوسازل .

وهذا ما أكده الباحك في أسلوض إعطاة التمارين التي رك ت علب الرجلين مزن خزالل التركيز  
ة بوصززفها لعبززة مهاريززة علززب القفزز  بززالكرة او بززدونها و التمززجي  والتع يزز  وان طبيعززة لعبززة كززرة السززل

عصززبي  -تعتمززد علززب القفزز  والمنززاورة بززالرجلين إ ززافة الززب حركززة اليززدين بوصززفها توافقززان ع ززلي 
طيلزة مزدة التجربزة  مزن كمزا   ويع و أسباض تطور أفراد العينة جميعه  الب استمرار التدريبات بانتظزا

لتمزرين أو تكزراره حتزب تتكزون ( ان ))  االستمرار في أداة ا2000يمير) نجاج مهدي وأكر  صبحي 
االستجابة الع لية ل داة بمستوى مرتف  , ألن تمرينات التوافق تحتا  إلب التدريض عليها أكثزر مزن 

  (  2)ريرها من السمات حتب تصل إلب مستوى األداة المطلوض.

                                                           
1
 . 143, جامعة بغداد ,ص مو وعات في التعل  الحركيقاس  ل ا  صبر    ( 

2
, كليزة التربيزة الريا زية , جامعزة بغزداد , و ارة التعلزي    التعل  الحركزيمحمد صبحي محمود  أكر ملش ,  نجاج مهدي ( 

 . 60,ص 2000, 2العالي , ط
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 إلززب انززأ نيمكززن تنميززة وتطززوير التوافززق مززن أمززاراإذ  (خززاطر والبيزز مززا ذكززره)  وهززذا يتفززق مزز  
يوفق بزين جهزا ه  أندرس التربية الريا ية بمكل رزيس وخاصة حينما يحاول الطفل  عمالخالل است

 (1)مثل ال حف والممي والجري والوثضن . بأعمالالعصبي والع لي للقيا  
 
ملهارة )االستالم ( تقيم  - ومناقشتها نتائج االختبارات احلركية وحتليل عرض-4-2-2

 أداء
 ( 12جدول )

الختبارات الحركية تقيم أداء)مهارة ( Tوقيمة) سط الحسابي واالنحراف المعيارييبين الو
 االستالم (

 الداللة  جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار
 معنوي 1,833 4,333 0,875 درجة 4,1 القبلي
 1,075 درجة 5,4 البعدي

 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833قيمة ت الجدولية ●
 

(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي 12يبين الجدول )
( 4,1إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي ) لالختبارات الحركية لمهارة )االستال  ( تقي  أداة

( 5,4ي )كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعد (0.875درجة أما االنحراف المعياري فقد كان )
(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي 1,075درجة  أما االنحراف المعياري فكان)

( 4,333( المحسوبة تساوي )tظهر ان قيمة ) إذ( للعينات المترابطة  Tقانون) استعملوالبعدي 
فتكون , (9حرية )   ( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833وهي اكبر من الجدولية البالغة )

 .  ولصالح االختبار البعدي داللة الفروق معنوية
التحسزن فزي مسزتوى أداة عينزة الدراسزة مزن األطفزال ذوي اسعاقززة ونمزاهد فزي الجزدول اعزاله 

العقليززة البسززيطة عنززد مقارنززة القياسززات القبليززة والبعديززة فززي تقززي  األداة وألرلززض المجموعززة يمززير إلززب 
بزق فزي تطزوير المهزارات الحركيزة األساسزية االنتقاليزة ومهزارات الزتحك  فاعلية البرنامج التعليمزي المط

يرجعزأ الباحزك إلزب عامزل الخزوف الزذي   يولصعوبة هذه المهارة من باقي المهزارات قيزد البحزك الزذ

                                                           
1
 اسسززكندرية, , 2طمطبعززة جريززدة السززفير , ,جززال الريا ززيالقيززاس فززي الماحمززد محمززد خززاطر , علززي فهمززي البيزز    ( 

 .434,ص 1978
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()) أن ارلززض األطفززال يلجززأون سرمززان العينيززين فززي Wickstronينتززاض أفززراد العينززة حيززك يززذكر )
  ,والقسز  اآلخززر يبعزد رأسزأ بعيززدان عزن مسزار الكززرة تفاديزان وخوفزانمن  ززرض أثنزاة توصزيل الكززرة إلزيه

 (1)الكرة بوجهأ((.
ومزا ي كزده  ف الن عن ان األفراد  من هكذا فزة من التخلف يعزانون اصزالن مزن قلزة االنتبزاه

 .   (2).(( عف في القدرة علب االنتباه والتركي , ومن السهل تمتيت انتباهه )طالل حمارنأ( ))
ذا عمززد الباحززك أثنززاة المززنهج التعليمززي علززب أسززلوض تعمززي  التعلززي  فززي معالجززة الخززوف مززن لزز

بززدال كززرة السززلة  خززالل تمززارين ممززابهة لهززذه المهززارة فززي لعبززة كززرة السززلة وتكززرار المنززاوالت وتنويعهززا وا 
 بكززرة مطاطيززة ملونززة فززي بدايززة المززنهج ممززا عمززل ذلزز  علززب تقليززل عامززل الخززوف و يززادة القززدرة علززب

(بزززأن  ن التعمزززي  هزززو ان االسزززتجابة التزززي  2005السزززيطرة واالنتبزززاه وهزززذا يزززذكره )الحديزززدي والخطيزززض 
تعلمها الطالض في و   معين تحدك في أو اع أخرى او تحدك اسزتجابات ممزابهة لهزا .... وهزو 

ات ما يعرف بتعمي  االستجابة , الذي يعني ان تعلي  اسزتجابة مزا ي يزد مزن احتمزاالت حزدوك اسزتجاب
  (3)أخرى ممابهأ لها , ويعرف هذا النوع من التعمي  بالتغيرات السلوكية المرافقة ن .

 
ملهارة)الرمي من األعلى (  -مناقشتهاو نتائج االختبارات احلركية وحتليل عرض-4-2-3

 تقيم أداء
 ( 13جدول ) 

م أداء)الرمي الختبارات الحركية تقي (   Tوقيمة) يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 من األعلى (

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 معنوي 1,833 16,5 0,849 درجة  3,5 القبلي
 0,948 درجة 5,7 البعدي

  عند نسبة خطأ  1,833قيمة ت الجدولية (0.05 ودرجة حرية )9 . 
 

                                                           
1(Wickstron  .R.L.Fundameental motor patterns.2nded.1977philadelphia.U.S.A.P.109. 

2
 . 4,ص 1997, مصدر سبق ذكرهطالل حمارنأ    ( 

 
, 1الخاصززة ,دار الفكززر العربي,عمززان ,ط منززب الحديززدي وجمززال الخطيززض  اسززتراتجيات تعلززي  الطلبززة ذوي االحتياجززات (3

 . 293,ص 2005
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ختبارين القبلي والبعدي (  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لال13يبين الجدول )
إذ بلغ الوسط الحسابي لالختبار القبلي  لالختبارات الحركية لمهارة )الرمي من األعلب ( تقي  أداة

كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي  (0,849( درجة أما االنحراف المعياري فقد كان )3,5)
فة معنوية الفروق بين االختبارين (, ولمعر 0,948( درجة  أما االنحراف المعياري فكان)5,7)

( المحسوبة تساوي tظهر ان قيمة ) إذ( للعينات المترابطة Tقانون) استعملالقبلي والبعدي 
(, 9ية )( وبدرجة حر 0,05( عند مستوى داللة )1,833( وهي اكبر من الجدولية البالغة )16,5)

 . ولصالح االختبار البعديفتكون داللة الفروق معنوية 
ارة الرمززي مززن أكثززر المهززارات أهميززة ومززيوعا  للتعبيززر عززن حركززات المعالجززة والتنززاول تعززد مهزز

لذا اهت  الباحك في التركي  فزي اسزتعمال المهزارة األمثزل ,العمرية  للع الت الكبيرة في هذه المرحلة
فزي  مزدى تطزور أفزراد العينزة الجزدول يبزين  بالنسبة ألفراد العينة في الجانض التربوي والريا ي حيزك

بززين االختبززارين القبلززي والبعززدي ويعزز ى ذلزز  لتركيزز  برنززامج البحززك  ةجانززض األداة الحركززي بالمقارنزز
علززب الجانززض الززتعل  الحركززي للمهززارة مززن خززالل التكززرار فززي المنززاوالت فززي جميزز  الوحززدات وبأو ززاع 

مو ززوع مختلفززة بكززرة السززلة وبكززرات مختلفززة األحجززا  والتصززويض علززب هززدف معززين او هززدف السززلة ال
علززب الجززدار وهززذه التمززارين يززرى إنهززا تسززاعد فززي انتقززال اثززر التززدريض كمززا يززذكر ذلزز   ) محمززد علززي 

( ان ))اسززتخدا  المعلومززات التززي سززبق تعلمهززا فززي مواقززف جديززدة ... وقززد أثبتززت األبحززاك ان 2002
لمماثلززة بززدالن المعززاقين ذهنيززان يمكززنه  نقززل اثززر التززدريض بصززورة أف ززل اذا تعلمززوا اسززتخدا  العناصززر ا

   ( 1)من األسس العامة (( .
لزززذا عمزززد الباحزززك الزززب التنويززز  والتكزززرار فزززي طراززززق الرمزززي وبمختلزززف أحجزززا  الكزززرات وعلزززب أهزززداف  

مختلفة وهذا ما ساعد علب التطور في األداة ألفراد العينة   , ورك  من خزالل المالحظزات المزفوية 
 يذاة أفراد المجتم  .  علب جانض التربية وتر  استعمال المهارة في إ

     
 

                                                           
1
والتو يزز ,  ر,دار الطالززز  للنمززالمرجزز  المززامل للتززدريبات العمليززة لتأهيززل األطفززال المعززاقين ذهنيززانمحمززد علززي كامززل    ( 

 51,ص 2002القاهرة , 
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 ملهارة )الركض( تقيم أداءمناقشتها و نتائج االختبارات احلركية وحتليل عرض-4-2-4
 ( 14جدول ) 

لالختبارات الحركية)الركض ( تقيم  (   Tوقيمة) يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 أداء

 الداللة جدولية T المحسوبة  T ع س   االختبار

 0,875 درجة 4,9 البعدي معنوي 1,833 9 0,737 درجة 3,1 يالقبل
 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833قيمة ت الجدولية ●

(  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي 14بين الجدول )  
( 3,1وسط الحسابي لالختبار القبلي )إذ بلغ ال لالختبارات الحركية لمهارة )الركن ( تقي  أداة

( 4,9كذل  بلغ الوسط الحسابي لالختبار البعدي ) (0,737درجة أما االنحراف المعياري فقد كان )
(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي 0,875درجة  أما االنحراف المعياري فكان)

( وهي 9( المحسوبة تساوي )tان قيمة ) ظهر إذ( للعينات المترابطة  Tقانون) استعملوالبعدي 
(, فتكون داللة 9( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,833اكبر من الجدولية البالغة )

 .  ولصالح االختبار البعدي الفروق معنوية
التطور في درجة تقزي  االختبزارين القبلزي والبعزدي  لمهزارة الزركن سفزراد  الجدوليظهر حيك 
عززد هززذا المززكل الحركززي  مززن الحركززات االنتقاليززة األساسززية و ززرورة االهتمززا  بززأ حيززك العينززة حيززك ي

يعزز و الباحززك سززبض تطززور أداة العينززة فززي االختبززار البعززدي الززب اسززتمرار العينززة فززي أداة التززدريبات 
اليومية والت امه  بالتوجيهزات عنزد تصزحيح األخطزاة ان وجزدت ممزا سزاعد علزب أداة بزاقي المهزارات 

بأننززا )) (1998)حلمززي إبززراهي  وليلززب السززيد فرحززاتيتفززق مزز  مززا ذكره االرتبززاطه  بززبعن وهززذكززذل  
يجزززض ان ن كزززد علزززب ان المسزززاعدة الوحيزززدة التزززي يمكزززن تقزززديمها إلزززب المتخلفزززين عقليزززا هزززي ممارسزززة 

 (1).((التربية الريا ية 
ور أدازه  حيك يعتقد لقد كان اختيار أفراد العينة المطابق لتطبيق مفردات المنهج الدور في تط

الباحك ان للتجارض االستطالعية دوران أفاد الباحك باختيار العينة القادرة علب تطبيق مفردات 
القبلي يع وه الباحك   البعدي مقارنة بالتقيي  المنهج ومن ث  كان تطور العينة التجريبية في التقيي

عطاة الباحك الحرية  ألفراد العينة في أوقات محددة للتنوع في لتواصل العينة بالتدريض والت امه  وا 
( )) ان توفر فرص مالزمة لتطوير األمكال الحركية يعطي Gallahueأداة التمارين حيك يذكر )

 (2)الطفل حدود التطور كافة وذل  ب يادة حرية الحركة (( .

                                                           
1
 1ط, دار الكتزززض للنمزززر , القزززاهرة ,  ,التربيزززة الريا زززية والتزززرويح للمعزززاقين   ,  ليلزززب السزززيد فرحزززان    إبزززراهي حلمزززي ( 
,1998 ,224 . 

1
 (Gallahue .D.under standing motor development in children .wiley&sons N.y.1982.p229. 
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  مناقشتهاو نتائج االختبار القبلي والبعدي للتكيف االجتماعي وحتليل عرض -4-3 
 ( 15ل )  جدو

جدولية (وقيم الداللة  T المحسوبة,  T يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و )
 ألبعاد مقياس التكيف االجتماعي

 المهارات ت األبعاد
 ياالختبار البعد االختبار القبلي

T  المحسوبة T الداللة جدولية 
 ع س   ع س  

 االستقاللية

 4,707 0,516 13,4 1,032 11,8 تناول الطعا  1

1,833 

 معنوي
 رير معنوي 1,152 0,674 3,3 0,816 3 استخدا  المرحان 2
 معنوي 2,899 0,632 14,2 1,449 12,9 النظافة 3
 رير معنوي 1,103 1,032 14,8 1,337 14,3 المظهر العا  4
 معنوي 2,449 1,1 3,1 0,875 1,9 العناية بالمالبس 5
 معنوي 2,333 1,178 9,5 1,663 8,1 المالبسارتداة  6
 رير معنوي 0,758 0,699 4,4 0,875 4,1 التنقل 7
 رير معنوي 0,818 0,674 3,7 0,843 3,4 استقاللية وظازف 8

 الجسمية
 رير معنوي 0,557 0,843 5,4 0,918 5,2 حسيالنمو ال 9
 ويمعن 5,304 1,075 20,4 1,581 17,5 النمو الحركي 10

التعامل 
 بالنقود

11 
 التعامل بالنقود
 معنوي 2,882 0,823 4,3 0,875 3,1 وتنظيمها

 معنوي 2,077 1,054 7 0,737 6,1 المراة 12

 اللغوية
 

 معنوي 10,371 0,816 17 0,823 14,3 التعبير 13
 معنوي 2,899 1,054 3 0,674 1,7 االستيعاض 14
 معنوي 2,143 1,505 10,6 1,316 9,2 اللغة االجتماعية 15

األرقا  
 والوقت

 رير معنوي 1,103 0,823 8,3 0,788 7,8 والوقت األرقا  16

 معنوي 3,308 0,875 4,9 1,712 3,4 المهنية 17 المهنية

التوجيأ 
 الذاتي

 معنوي 3,207 1,032 4,8 0,788 3,2 المبادرة 18
 معنوي 2,183 1,549 5,8 1,337 4,3 المثابرة 19
 معنوي 5,237 0,875 4,1 0,527 2,5 وقت الفراغ 20

تحمل 
 معنوي 2,954 1,577 6,4 0,788 4,8 ولية  تحمل المس 21 المس ولية

التنمزة 
 االجتماعية

 معنوي 13,5 1,494 22,3 1,41 18,7 التنمزة االجتماعية 22

 . 9( ودرجة حرية 0.05) عند نسبة خطأ  1,833الجدولية  T*قيمة 
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جدولية    Tالمحسوبة, T ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و) 16ن الجدول ) يبي
 ( أبعاد.9) علبوقي  الداللة ألبعاد مقياس التكيف االجتماعي التي قسمت في المقياس  (

 )البعد األول : )المهارات االستقاللية  
تحت هذا البعد في  ( ان األوساط الحسابية للمهارات المنطوية16) لاظهر الجدو  إذ

( أما 3,4-4,1 -8,1 -1,9 -14,3 -12,9 -3 -11,8) كاآلتيختبار القبلي بالترتيض اال
  -3,1  -14,8 -14,2 -3,3 -13,4)  كاآلتيتبار البعدي فكانت األوساط الحسابية لالخ

كانت المعيارية للمهارات في االختبار القبلي ف( , أما انحرافات البعد األول 3,7  -4,4  -9,5
أما انحرافات ( ,3,4 -4,1 -8,1 -14,3 -1,449 -0,816  -1,032) كاآلتيبالتسلسل 

 - 0,674 - 0,516)كاآلتيالبعد األول  المعيارية للمهارات في االختبار البعدي فكانت متسلسلة 
(, ولمعرفة معنوية الفروق بين  0,674 - 0,699 - 1,178 - 1,1 - 1,032 - 0,632

( المحسوبة t( للعينات المترابطة ظهر إن قيمة )tاختبار ) استعملاالختبار القبلي والبعدي 
 -2,449 -1,103 -2,899 -1,152 -4,707)اآلتي تسلسل علب النحوحسض البللمهارات 
2,333- 0,758- 0,818) 

( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة )
 ( نجد الفروق تكون معنوية  ولصالح االختبار البعدي.9حرية )

( المحسوبة لمهارة )استخدا  المرحان , المظهر العا  , التنقل , tبينما نجد إن قيمة )
 ( الجدولية لذا تكون  داللة الفروق عموازية .  tوظازف استقاللية ( اصغر من قيمة )

عزز و الباحززك ذلزز  التطززور الززب البرنززامج التعليمززي الززذي ركزز  علززب اسززتعمال أطززراف الجسزز  وي
جميعا في التمارين والتأكيد علب مهارات التحك  بالكرة وتمارين التهديف وان تكرار التمزارين فزي مزدة 

الزتحك  فزي  البرنامج والتعاون بين أفزراد العينزة أثنزاة تطبيزق التمزارين جعلزت ألفزراد العينزة القزدرة علزب
نمزززاطأ الحركززززي مززززن خززززالل االعتنززززاة بنفسززززأ فتكززززون فازززززدة البرنززززامج التعليمززززي لززززيس فقززززط بدنيززززة بززززل 

أهززداف  ( ان مززن )) 2002اجتماعيززة مززن خززالل تأثيرهززا علززب السززلو  وهززذا مززا ي يززده )فريززق كمونززأ
, وبهززذا ربمززا التربيززة الريا ززية للمعززاقين عقليززا تطززوير متطلبززات بدنيززة ولياقززة حركيززة للمعززوقين بمززدة 
 (1).((يستطيعون تطوير مهارات مساعدة ذاتية له  مثل اسطعا  وارتداة المالبس واالكساة

  البعد الثاني : الجسمية 
                                                           

1
, الزدار العلميزة الدوليزة للنمزر والتو يز  ودار الثقافزة للنمزر  1ط, مبادئ وطرق التربيزة الريا زية  للمعزاقينفريق كمونة   ( 

 . 28,ص 2002,  األردني  , عمان , والتو  
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(  ان األوساط الحسابية للمهارتين المنطوية تحت هذا البعد في 16) لاظهر الجدو  إذ
سابية للمهارتين لالختبار ( أما األوساط الح17,5 - 5,2ي بالترتيض كل آتي )االختبار القبل

( , أما انحرافات البعد الثاني المعيارية للمهارتين في 20,4 - 5,4)  كاآلتيلبعدي فكانت ا
( , أما انحرافات البعد الثاني  1,581 - 0,918) كاآلتيتسلسل االختبار القبلي فكانت بال
(, ولمعرفة 1,075 - 0,843تي)االختبار البعدي فكانت متسلسلة كاآلالمعيارية للمهارتين في 

( للعينات المترابطة ظهر إن قيمة tاختبار ) عملمعنوية الفروق بين االختبار القبلي والبعدي است
(t المحسوبة للمهارتين )( .5,304 - 0,557) اآلتي تسلسل علب النحوحسض الب 
( 9درجة حرية )( وب0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة ) 

(  الجدولية فان داللة t( المحسوبة لمهارة )النمو الحسي (هي اصغر من قيمة )tنجد ان قيمة )
(هي اكبر من قيمة ( المحسوبة لمهارة )النمو الحركيtالفروق تكون عموازية,بينما نجد ان قيمة )

(t.الجدولية لذا تكون داللة الفروق  معنوية  ولصالح االختبار البعدي  ) 
الززب التزز ا  العينززة المنززتظ  فززي المواعيززد وأداة التمززارين طيلززة مززدة  السززبض الباحززك حيززك يعزز و

المنهج وطبيعة التمارين التي راعت عينة البحك وأعماره  وكذل  خصوصية تمارين لعبة كزرة السزلة 
عصزبي وحركززات الزتحك  باليزدين والسزيطرة علزب حركزات الجسزز   –التزي ت كزد علزب التوافزق الع زلي 

كزان لزأ أثزر فعزال علزب رفز  مسزتوى السزلو  التكيفزي  عملإذ ان البرنزامج المسزتأدت الب هذا التطور 
التززي يت ززمنها البرنززامج والتززي  ةفززي اللعبززمجموعززة التمرينززات الخاصززة  عمالوهززذا ي كززد  ززرورة اسززت

تعبيزر عزن تز دي إلزب تنميزة قدراتزأ العقليزة والجسزمية والحركيزة واالجتماعيزة والتزي تعطيزأ الحزق فزي ال
أن التربيزززة البدنيزززة تهزززدف إلزززب تطزززوير اللياقزززة  (علزززب )) 1996)عبزززد الحكزززي   نفسزززأ وهزززذا يتفزززق مززز  

البدنيززززة والمهززززارات الحركيززززة األساسززززية والمهززززارات الريا ززززية ل لعززززاض الفرديززززة والجماعيززززة باس ززززافة 
 (1)(( .للجوانض النفسية واالجتماعية والمعرفية

 قود البعد الثالث : التعامل بالن 
(  ان األوساط الحسابية للمهارتين المنطوية تحت هذا البعد في 16) لاظهر الجدو  إذ

ر البعدي ( أما األوساط الحسابية للمهارتين لالختبا6,1 - 3,1) كاآلتياالختبار القبلي بالترتيض 
القبلي  ( , أما انحرافات البعد الثالك المعيارية للمهارتين في االختبار7 - 4,3)  كاآلتيفكانت 

( , أما انحرافات البعد الثالك  المعيارية للمهارتين في 0,737 – 0,875) كاآلتيفكانت بالتسلسل 
                                                           

1
 , السلسززلة الثقافيززة لالتحززاد السززعودي للتربيززة البدنيززة والريا ززة ,التربيززة البدنيززة الخاصززة  عبززد الحكززي  بززن جززواد المطززر  ( 

 .1996,االتحاد السعودي للتربية البدنية والريا ة , الريان
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(, (, ولمعرفة معنوية الفروق بين 1,054 – 0,823)كاآلتياالختبار البعدي فكانت متسلسلة 
المحسوبة ( t( للعينات المترابطة ظهر إن قيمة )tاختبار ) استعمل االختبار القبلي والبعدي

 ( .2,077 – 2,882) اآلتيحسض التسلسل علب النحو بللمهارتين 
( 9( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة ) 

 نجد الفروق  معنوية  ولصالح االختبار البعدي.
فراد العينة من خزالل تطزوره  ويع و الباحك هذا التطور الب الثقة بالنفس التي حصل عليها أ

حركيززان ومهاريززان مززن خززالل امززتراكه  بالبرنززامج ودخززوله  فززي جززو تنافسززي ريا ززي أعطززاه  مززعوران 
بتقبززل مقززدرته  الجسززمية التززي ممكززن أنهزز  يمززعرون بهززا مززن خززالل المجتمزز  ونظرتززأ للمعززوق , وهززذا 

ة والاللعزززاض المختلفزززة  زززرورة اسزززتخدا  مجموعزززة التمرينزززات الخاصززز( ))  1976يتفزززق مززز  )محزززروس
التي يت منها البرنزامج والتزي تز دي إلزب تنميزة قدراتزأ العقليزة والجسزمية والحركيزة واالجتماعيزة والتزي 

أهمية البرامج الحركية للمتخلفين عقليزا ألنهزا تمكزنه   أو حتعطيأ الحق في التعبير عن نفسأ حيك 
 (1).((والثقة بالنفس األف لالتكيف  بطريقة رير منطوقة وتساعده  علب أنفسه من التعبير عن 

  البعد الرابع: اللغوية 
(  ان األوساط الحسابية للمهارات المنطوية تحت هذا البعد في 16) لكما  اظهر الجدو 
(أما األوساط الحسابية للمهارات في  9,2 – 1,7 – 14,3) كاآلتياالختبار القبلي بالترتيض 
( , أما انحرافات البعد الراب  المعيارية 10,6 – 3 – 17)  كاآلتياالختبار البعدي فكانت 

( , أما 1,316 – 0,674 – 0,823) كاآلتيللمهارات في االختبار القبلي فكانت بالتسلسل 
- 0,816)كاآلتيلسلة انحرافات البعد الراب   المعيارية للمهارات في االختبار البعدي فكانت متس

( tاختبار ) استعملن االختبار القبلي والبعدي (, ولمعرفة معنوية الفروق بي1,505- 1,054
( المحسوبة للمهارات الثالثة  حسض التسلسل علب النحو tللعينات المترابطة حيك  ظهر إن قيمة )

 ( . 2,143 – 2,899 – 10,371) اآلتي
( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة )

 د الفروق  معنوية  ولصالح االختبار البعدي.( نج9حرية )
الباحزززك الززب الممززاركة النمزززطة للعينززة فززي الممزززاركة بالتمززارين اليوميززة الجديزززدة  هيعزز و حيززك 

عليه  التي لوحظ انه  عندما ينتهي موعد الوحدة التعليمية يرربون ب يادة وقتها و يادة عدد الوحزدات 
                                                           

1
و  الحركزي واالجتمزاعي للمتخلفزين عقليزا , رسزالة ماجسزتير , محزروس محمزد قنزديل  تزأثير تمرينزات التوافزق علزب السزل ( 

 .1976كلية التربية الريا ية بأبو قير , جامعة حلوان,
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راد العينززة بعمززل تمززارين إحمززاة علززب سززبيل  يززادة الثقززة فززي األسززبوع ,كززذل  أعطززب الباحززك دوران ألفزز
لززديه  أعطززب جززوان للمززرج بيززنه  ظهززر فززي تعبيززراته  اللغويززة ومالطفززاته  مزز  الباحززك ويتفززق )محمززد 

( مزز  الباحززك بقولززأ نعززادة مززا يززت  التأكيززد علززب العالقززة القازمززة مززا بززين النمززاط والحركززة 2002علززي 
تمززير المالحظززات التززي تجززري علززب المعززاقين عقليززا الززب ارتبززاط  اليوميززة وبززين المسززتوى اللغززوي ,اذ

الوقزت... ن  النماط الحركي باللغة ,وان ارتباطها االيجابي ي دي الب  يادة استخدامها في كثيزر مزن 
.(1) 

  البعد الخامس : األرقام والوقت 
(أما 7,8)(  ان الوسط الحسابي للمهارة  في االختبار القبلي كان 16) لكما  اظهر الجدو 

( , أما االنحراف المعياري للبعد الخامس 8,3الوسط الحسابي للمهارة في االختبار البعدي فكان )
في االختبار البعدي االنحراف المعياري للبعد الخامس ( , أما 0,788في االختبار القبلي فكان )

( للعينات t)اختبار استعمللقبلي والبعدي (, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبار ا0,823فكان)
 ( .1,103) اآلتيمحسوبة لمهارة )األرقا  والوقت( ( الtظهر إن قيمة )  إذالمترابطة 

( 9( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tقيمة )وبالمقارنة م   
 .  بين االختبارين القبلي والبعدي نجد الفروق  عموازية

اض الفززروق المعنويززة بزين االختبززارين القبلززي والبعززدي ألفززراد العينززة فززي يالحزظ مززن الجززدول ريزز
هزذا البعززد وبجميز  مهاراتززأ )مهززارة التعامزل باألرقززا  ,مهزارة معرفززة الوقت,مهززارة معرفزة الزز من( ويعزز و 
الباحزك ذلزز  الززب طبيعزة المززنهج التززي كانزت عمليززة فززي الملعزض  أكثززر منهززا فزي الجانززض النظززري فززي 

دما  العينزززة فزززي أداة التمزززارين وتركيززز ه  فزززي تأديتهزززا لززز  يحقزززق التكامزززل بزززين وظزززازف الزززدرس وان انززز
(   ن ان الطلبزززززة ذوو 2005المزززززتعل  المهاريزززززة والعقليزززززة حيزززززك يزززززذكر )منزززززب الحديزززززد,جمال الخطيزززززض

الحاجززات الخاصززة صززعوبات فززي تعلزز  العمليززات الحسززابية األساسززية وفززي تطبيززق المهززارات وتوظيززف 
 (2)ة في حل الممكالت ن  .العمليات الحسابي

 وهذا يظهر في أن أفراد العينة ال تتطور مهاراته  في هذا البعد .
  البعد السادس  : المهنية 

                                                           
1
محمزززززد علزززززي كامزززززل  المرجززززز  المزززززامل للتزززززدريبات العمليزززززة لتأهيزززززل األطفزززززال المعزززززاقين ذهنيزززززان,دار الطالزززززز  للنمزززززر  ( 

 114,ص2002,القاهرة, والتو ي
2
 ,2005, 1,دار الفكزززر ,عمزززان ,ط اسزززتراتيجيات تعلزززي  الطلبزززة ذوو الحاجزززات الخاصزززةطيزززض  منزززب الحديزززد,جمال الخ ( 
 . 242ص
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(  ان الوسط الحسابي للمهارة) المهنية( في االختبار القبلي كان 16) لو اظهر الجدو 
االنحراف المعياري للبعد  ( , أما4,9(أما الوسط الحسابي للمهارة في االختبار البعدي فكان )3,4)

( , أما االنحراف المعياري للبعد السادس  في االختبار 1,712السادس في االختبار القبلي فكان )
( tاختبار ) استعمل(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبار القبلي والبعدي 0,875البعدي فكان)

 ( .3,308)األرقا  والوقت( هي  ) ( المحسوبة لمهارةtللعينات المترابطة حيك  ظهر إن قيمة )
( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة )

 ( نجد الفروق  معنوية ولصالح االختبار البعدي .9حرية )
ويالحززظ مززن المهززارات ان أفززراد العينززة حصززل عنززده  تطززور فززي قززدراته  علززب أداة األعمززال 

انجا هززا وال يتركززون أعمززاله  حتززب انجا هززا وهززذه أمززياة ايجابيززة يع وهززا الباحززك الززب ونسززبة جيززدة فززي 
تطززور قززدراته  الحركيززة وقززابليته  المهاريززة فززي السززيطرة علززب األدوات التززي يسززتعملونها بمززكل أحسززن 

( مززن  ن ان النمززاط الحركززي للطفززل 2001وهززذا يتفززق مزز  مززا ذكززره  )محمززد احمززد ,عايززدة عبززد الع يزز 
لحياة,استكمززززززززززاف الذات,استكمززززززززززاف البيزززززززززززة الماديززززززززززة واالجتماعيززززززززززة المحيطززززززززززة بالطفززززززززززل يعنززززززززززي ا

,الحرية,اآلمان,السزززرور والمرج,ف زززال ان النمزززاط الحركزززي يسزززاه  فزززي تنميزززة الطفزززل اجتماعيزززا مزززن 
خززززالل اكتسززززابأ للعديززززد مززززن المهززززارات االجتماعيززززة والقززززي  األخالقيززززة,مما يزززز دي الززززب تفاعلززززأ وتكيفززززأ 

   ( 1)أ اجتماعيا  ن  . وتعاونأ وانتماز
  البعد السابع : التوجيه الذاتي 

(  ان األوساط الحسابية للمهارات المنطوية تحت هذا البعد في 16) لكما  اظهر الجدو 
(أما األوساط الحسابية للمهارات في 2,5 – 3و4 – 3,2) كاآلتياالختبار القبلي بالترتيض 
( , أما انحرافات البعد الساب  المعيارية  1و4 – 5,8 – 4,8)   كاآلتياالختبار البعدي فكانت 

( , أما 0,527 – 1,337 – 0,788) كاآلتيللمهارات في االختبار القبلي فكانت بالتسلسل 
 – 1,032)كاآلتيانحرافات البعد الساب   المعيارية للمهارات في االختبار البعدي فكانت متسلسلة 

( tاختبار ) استعملين االختبار القبلي والبعدي (, ولمعرفة معنوية الفروق ب0,875 – 1,549
( المحسوبة للمهارات الثالثة  حسض التسلسل علب النحو tللعينات المترابطة حيك  ظهر إن قيمة )

 ( .5,237 – 2,183 – 3,207)اآلتي

                                                           
1
,مرك  الكتززززززاض للنمززززززر التززززززرويح بززززززين النظريززززززة والتطبيززززززق بمحمززززززد احمززززززد الحمامي,عايززززززدة عبززززززد الع يزززززز  مصززززززطف ( 

 . 58,ص2,2001والتو ي ,القاهرة,ط
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( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة ) 
 الفروق  معنوية  ولصالح االختبار البعدي. ( نجد9حرية )

ي فز عملأثزر البرنزامج المسزت جيزد ويعز و الباحزك ذلز  الزبالتطزور اليالحظ مزن الجزدول حيك 
المزززنهج الزززذي اكسزززض أفزززراد العينزززة الثقزززة بزززالنفس فزززي تحمزززل المسززز ولية مزززن خزززالل السزززباقات الفرديزززة 

السززيما بعززد و زز   مثززابرة أفززراد العينززة وو زز  صززعوبات يسززهل تجاو هززا فززي اثنززاة التززدريبات ل يززادة
وتنظزي  الوقزوف فزي صزف ألداة التمزارين ممزا يعزوده  علزب التنظزي  فزي  نحواف  للفو  وكذل  التعاو 

الريا زة لهزا تزأثير إيجزابي كبيزر  ( الزب  نان19999أداة أعماله  األخرى حيك يذكر )اسامة كامزل 
فزززززي العالقزززززات المخصزززززية مززززز  الززززز مالة  فزززززي تزززززوفير فزززززرص متنوعزززززة لتنميزززززة المهزززززارات االجتماعيزززززة

 (1)...ن   . والمنافسين
   البعد الثامن : تحمل المسؤولية 

ان الوسط الحسابي للمهارة) تحمل المس ولية( في االختبار القبلي ( 16) لو اظهر الجدو 
( , أما االنحراف المعياري 6,4(أما الوسط الحسابي للمهارة في االختبار البعدي فكان )4,8كان )

( , أما االنحراف المعياري للبعد في االختبار 0,788للبعد الثامن في االختبار القبلي فكان )
( tاختبار ) استعمل(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبار القبلي والبعدي 1,577البعدي فكان)

( 2,954)   ( المحسوبة لمهارة )تحمل المس ولية( هي  tللعينات المترابطة حيك  ظهر إن قيمة )
. 
( وبدرجة 0,05( عند مستوى داللة )1,833( الجدولية البالغة )tوبالمقارنة م   قيمة )  

 ( نجد الفروق  معنوية ولصالح االختبار البعدي .9حرية )
الب عملأ في تو ي  الكرات علزب أفزراد العينزة ألخزذها الزب بيزوته   التطور ويع و الباحك ذل 

اتجاه األرران العامة التي تخص الجميز  ولزيس فزردان   مس وليتهوالحفاظ عليها بوصفها ج ةان من 
واحززدان وهززذا كززان لززأ األثززر فززي المحافظززة والمززعور بهززذه الصززفة كززذل  و زز  الالعبززين فززي مسزز ولية 
رزاسة الفريزق بالتنزاوض وأعطزاه  الثقزة فزي تحفيز  فزريقه  الزب الفزو  أعطزاه  الثقزة بزالنفس فزي تحمزل 

بمزززكل خزززاص واتجزززاه البرنزززامج التعليمزززي  والباحزززك بمزززكل عزززا  حيزززك يزززذكر المسزز ولية اتجزززاه فزززريقه  
صزززورة  أنهزززالريا زززة جززز ة مزززن نسزززيج هزززذا المجتمززز  أي ( ان ن  ا 2001)محمزززد ومصزززطفب حسزززين 

لزذا فهزي تتزأثر بكزل مزا يسزود فزي هزذا المجتمز  مزن فلسزفة وقزي  وعزادات  األكبزرمصغرة من المجتم  

                                                           
1
, دار الفكزر  األمزور وأوليزاة واسداريزينوالتوجيأ للمتزدربين  اسرماددليل النفسي للنامزين ,  األعدادكامل راتض     أسامة ( 

 . 399,ص2001 ,العربي , القاهرة مصر
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ذا نظرنززا الززب الريا ززة نظززرة مو ززوعية فسززوف وتقاليززد وظززروف اجتماعيززة واقتصززادية  وسياسززية . وا 
نالحززظ ان الريا ززة بأنمززطتها المتعززددة ومجاالتهززا المتنوعززة تزز ثر علززب المجتمزز  فالريا ززة لهززا تززأثير 
حيزززوي علزززب الممارسزززين لهزززا فهزززي تكسزززبه  العديزززد مزززن صزززفات المواطنزززة الصزززالحة التزززي تززز هله  الن 

   (1)ن  . جتمعه ولم ألنفسه يكونوا مواطنين نافعين 
   البعد التاسع : التنشئة االجتماعية 

(  ان الوسط الحسابي للبعد التاس   في االختبار القبلي هو 16) لكما  اظهر الجدو 
( , أما االنحراف المعياري  22,3لبعد في االختبار البعدي فكان ) (أما الوسط الحسابي ل18,7)

)      نحراف المعياري للبعد في االختبار البعدي فكان( , أما اال 1,41في االختبار القبلي فكان )
( للعينات المترابطة tاختبار ) استعمل(, ولمعرفة معنوية الفروق بين االختبار القبلي والبعدي 1,49

 ( .13,5رة )التنمزة االجتماعية ( هي )( المحسوبة لمهاtحيك  ظهر إن قيمة )
( وبدرجزززة 0,05( عنزززد مسزززتوى داللزززة )1,833) ( الجدوليزززة البالغزززةtوبالمقارنزززة مززز   قيمزززة ) 
 ( نجد الفروق  معنوية ولصالح االختبار البعدي .9حرية )
يالحظ من الجدول وجود فروق معنوية بين االختبزارين القبلزي والبعزدي ألفزراد العينزة فزي هزذا  

ن,الممزاركة فزي البعد بمهاراتأ جميعها ) التعاون,تقزدير اآلخرين,معرفتزأ باآلخرين,التفاعزل مز  اآلخري
النمززاطات االجتماعية,األنانية,الن ززج االجتمززاعي ( ولصززالح االختبززار البعززدي,ويع و الباحززك ذلزز  
الب المناخ التعليمي الفعال الذي سزاه  بتقزدي  خبزرات علميزة ,اذ عمزد الباحزك الزب  توطيزد االتصزال 

ه  والن ول الزب مسزتوى أفكزاره  بأفراد العينة و يارته  الب بيوته  وعيادة المرين منه  ومحاكاة عقول
وسلوكه  والتعامل معه  علزب وفزق عمزره  وقزدرته  العقليزة والبدنيزة ,لزذا عمزل الباحزك علزب توظيزف 

والمحبززة مززن  نالمهززارات الخاصززة بالبعززد فززي المززنهج الريا ززي التعليمززي مززن خززالل  رع سززلو  التعززاو 
بدايززة الوحززدة التعليميززة ونهايتهززا   خززالل التمززجي  علززب حركززات المصززافحة وبأمززكالها الريا ززية  فززي

للفزرد  ةان م اولزة األنمزطة الريا زية يهزيوفي نهاية التمرين بين أفراد العينة, حيك اكتمف الباحزك 
الززذي يز دي الززب  يزادة خبراتززأ وتقويزة مخصززيتأ ف زال  عززن  يزادة عالقاتززأ  األمزرالعمزل مز  الجماعززة 

التفاعزززل  ( ان ن1964ية ,حيزززك ي كزززد )تمزززال  معلززز  التربيزززة الريا زززأ ومدرسزززتأ وبخاصزززة ززززمززز   مال
االجتماعي عامل أساسي مصاحض للنمو البدني الذي يوجزض  زرورة الموا نزة بزين االهتمزا  بالمهزارة 
الحركية والخبرة االجتماعية في أثناة الممارسة الريا ية و رورة االهتما  البالغ باأللعاض الجماعيزة 

 (2)ن .  البدنية لتنمية العالقات االجتماعية بين األفراد بوصفها وسيلة من وسازل تطوير اللياقة
                                                           

1
 .29,ص 2001,, القاهرة 1مرك  الكتاض للنمر , ط,االجتماع الريا يمصطفب حسين باهي   ,محمد عبد الحفيظ  ( 

 . 445,ص 1964,, مطبعة االنجلو المصرية وآخرينون , ترجمة حسن مع أسس التربية البدنيةتمال  بيوكر    ( 2
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لعينزززة لنتزززازج القياسزززات البعديزززة عزززن القبليزززة  معنويزززة( وجزززود فزززروق 16يت زززح مزززن الجزززدول )
فزي  التعليمزيااليجزابي والوا زح للبرنزامج  التزأثيرمما يمزير إلزب  االجتماعي التكيف أبعادفي  البحك

تنززززاول الطعزززززا , النظافزززززة, العنايزززززة   ) االتيزززززة ,فزززززي المهزززززاراتك تنميززززة السزززززلو  التكيفزززززي لعينزززززة البحزززز
بززززالمالبس, ارتززززداة المالبززززس, النمززززو الحركززززي, التعامززززل بززززالنقود, المززززراة,التعبير, االسززززتيعاض, اللغززززة 

انتفزاة ( و االجتماعية, المهنية, المبادرة, المثابرة,وقت الفراغ , تحمزل المسز ولية, التنمززة االجتماعيزة 
اسززتخدا  المرحززان,المظهر العا ,التنقل,وظززازف األخززرى ) المهززاراتفززي  إحصززازيةلززة فززروق ذات دال

فزززي المتوسزززطات الحسزززابية  انملحوظززز ان( ولكزززن هنزززا  تحسزززناسزززتقاللية,النمو الحسزززي,األرقا  والوقزززت,
 ويع وه الباحك الب قصر مدة المنهج التعليمي .البعدية عن القبلية 
ريا زززية تسزززاعد الطفزززل المعزززاق عقليزززا فزززي كثيزززر مزززن رى الباحزززك ان التمزززارين اليزززوممزززا سزززبق 

األمور منها الجسمية والعقلية والمعرفية والحركية التي يحتا  الطفل المعاق إليها , ويزت   التعلزي  بهزا 
تسزززاعد المزززرة علزززب الزززتحك  فزززي تعبيراتزززأ االنفعاليزززة ,  التزززي الريا زززية المتنوعزززة األنمزززطةعزززن طريزززق 

في المواقف  األفرادثقة , والفرج , والقدرة الطبيعية علب التعامل م  , والمعور بال خوفال تر وعلب 
 المجتم  .  أفرادوالجماعات و يادة التفاعل االجتماعي والتكيف م  

البزززرامج التدريبيزززة التزززي يتلقاهزززا )) إن مزززن (1994امزززوال احمزززد مززز  ) فيمزززا يزززراه ويتفزززق الباحزززك
المهززارات االجتماعيززة ممززا يزز دي إلززب حززدوك  به إكسززاتزز دي إلززب  اسطززارن فززي هززذا و المعززاق األطفززال

  (1).(( انخفان كبير في السلوكيات رير المرروض فيها
البرامج المعدة لفزة المتخلفين ))( في ان 2001ة )حمودة وتتفق هذه النتازج م  نتازج دراس

المتنوعة  ةواألنمطعقليا تحدك تأثيرا إيجابيا  وذل  من خالل ما تت منأ هذه البرامج من الخبرات 
)ريا ية , فنية , اجتماعية , ثقافية( والتي تنمي المهارات االجتماعية وتعدل من السلو  رير 

 (2).  ((المرروض فيأ لدى هذه الفزات
وفي  وة النتازج التي تمت مناقمتها يت  قبول الفرن الثالك للدراسة الذي ينص علزب ان           

ن االختبزززارين القبلزززي والبعزززدي فزززي تطزززور التكيزززف االجتمزززاعي هنالززز  فروقزززان ذات داللزززة إحصزززازية بزززي
 ولمصلحة االختبار البعدي .

                                                           

احمد عبد الكري   فاعلية برنامج تدريبي خاص لتعديل السلو  في رف  مسزتوى بعزن المهزارات االجتماعيزة لزدى  ( أموال1 
  508,ص 1994المعاقين عقليا , رسالة ماجستير رير منمورة , كلية التربية , جامعة عين ممس ,  األطفال

2
المتخلفزين , رسزالة ماجسزتير  األطفزالفزي تنميزة المهزارات االسزتقاللية لزدى  إرمزاديدة بزن فزر  جمعزة  أثزر برنزامج حمزو  ( 

 .   2001رير منمورة , كلية التربية الجامعة المستنصرية, بغداد , العراق, 
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 االستنتاجات :  1 - 5

منننال  ننننال اتماإلتصنننإل  ارض ننننإل ال حثننننا شتننننإل ن ات ضننن  حمشإل  ننننت إل ا ننننتشتن 
 : ات إلض  مإل اأتي

 . كنة ات للاتتالامي اتمقتنح ته تأثان إاصإل ي في تشمال م إلنا   اتمش ن .1

 . تقدنا  اتضنكالاتتالامي اتمقتنح ته تأثان إاصإل ي في تشمال  اتمش ن  .2

 .اتتكاف االصتمإلثي  أ اإلداغلب  في إل"إاصإل ا ا"ان تتالامي تأث تلمش ناال  .3

 
 التوصيات :    2 - 5

تم حضع  اا اتتح اإل   اتشتإل نثشه   في ضحء اتدنا ل اتتي  إلم   إل ات إلض  حمإل أ فن       
ناإلضل م تحاإل  ثإلتال في دن ارمكإلال في   ال اتح حل اتى اتتي اأمل ات إلض  اال تفإلدة مش إل  

 حهي كإلألتي :   م اتماح اال حاالهتمإلم 
اتتالامي اتمقتنح ثلى األطفإلل ذحي ارثإل ل اتاقلال  اتمش نتط اق  تأكاد  .1

 كنة ات للحم إلنا  ات  اطل تمإل ت إل مال أثن فاإلل ثلى تشمال اتقدنا  اتضنكال 
  اد اتدنا ل .  أ اإلد اتتكاف االصتمإلثي ح

في اتماإلهد حاتمؤ  إل  اتتي تاشى  دنحسك اتناإلضال حضع اتمشإلهن اتتالامال .2
 اتاقلال ات  اطل . ارثإل لذحي  األطفإلل تالام 

 لحضع مشإلهن  إل ح  اتامل ثلى تطحان م إلنا  اتمالماال اال ت إلص .3
اتاقلال  ارثإل لذحي  األطفإللاتتي تاشى  تالام ل  إلتحزانا  ذا  اتاا  

 ات  اطل .

حاتقدنا  فندال حاتصمإلثال ات األتاإلب ضح  م تق لال تتطحان م إلنا   إصناء .4
 اتضنكال .

زاإلدة االهتمإلم  دنس اتتن ال اتناإلضال في اتماإلهد حاتمؤ  إل  اتتي تاشى  .5
 اتاقلال ات  اطل . ارثإل لذحي  األطفإلل تالام 

 أ نىذحي ارثإل ل اتاقلال ات  اطل حفي فاإلتاإل  ت إصناء  ضح  م إل  ه .6
 ماإلهد اتاحق اتاقلي في حزانة  تامام اتمش ن اتمقتنح ثلى اتص إل  ذا  اتاا لح 

 .اتامل حات ؤحال االصتمإلثال
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 (  1 امللحق )

 وقياس اذتكيف االجتماعيصالحية و متقيياذبارباء اذين  ااواا اخل أمساء
 مكان العمل )جامعة القادسية( االسم ت
 رئيس قسم االجتماع-كلية اآلداب عبد علي سلمان عبد اهلل .أ.د 1
 قسم علم النفس-اآلدابكلية  سالم هاشم حافظ .أ.م.د 2
 قسم العلوم النفسية-ة التربيةكلي كاظم جبر جخيم .أ.م.د 3
 قسم االجتماع -كلية اآلداب أ.م.د. صالح كاظم جابر 4
 قسم طرائق تدريس–كلية التربية  أ.م.د.هادي كطفان 5
 قسم االجتماع -كلية اآلداب د.علي جواد وتوت 6
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 (2ولحق )
 اذسادة حمكمي تقيم األداء

 مكان العمل واالختصاص اسم الخبير ت
 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية أ.د.عبد اهلل حسين الالمي 1
 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة بابل أ.د. مازن عبد الهادي 2
 وتقويم قياس-كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل أ.د.هاشم احمد سليمان 3
 تعلم حركي-بية الرياضيةكلية التر -جامعة بابل عبد زيدأ.م.د.ناهدة  4
 اختبار وقياس-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن محمد 5
 اختبار وقياس-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.منتظر مجيد علي 6
 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.روال مقداد  7
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 ( 3رام ) ولحق 
 اذسادة املساعدن  يف عمل اذبحث

 مكان العمل االسم
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.حيدر بالش

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.احمد عبد األمير
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.فالح حسن 

 بية الرياضيةكلية التر -جامعة القادسية م.م.قيس سعيد دايم
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية م.م.حبيب شاكر
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية م.م.علي خومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحــــــــــــــق
 

107 

 ( 4ولحق رام ) 
 أمساء اذسادة اذين  متت وقابلتهم

 مكان العمل االختصاص االسم
 لية التربية الرياضيةك-جامعة القادسية تعلم حركي أ.د.عبد اهلل حسين الالمي

 كلية التربية الرياضية–جامعة البصرة  كرة سلة –تدريب أ.د.عبد األمير علوان
 رئيس قسم االجتماع-كلية اآلداب علم االجتماع أ.د. عبد علي سلمان عبد اهلل

 كلية التربية الرياضية-جامعة بابل كرة سلة-تدريب أ.م.د.جمال صبري
 كلية التربية الرياضية–جامعة البصرة  كرة سلة-بتدري أ.م.د.حسام محمد جابر
 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد احتياجات خاصة أ.م.د.أيمان عبد األمير

 قسم علم النفس-كلية اآلداب علم نفس أ.م.د. سالم هاشم حافظ 
 كلية التربية.قسم العلوم نفسية علم نفس  أ.م.د كاظم جبر الجبوري

 مستشفى الديوانية التعليمي جملة عصبية-بورد هيمد.حسين خليل إبرا
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 ( 5ولحق )
 ( وطرنقة اياسها Runningوهارة اذركض )

وصــــــــــــ  ا  ا  
 المستوى

 ال رجة قاع ة االرتكاز حركة الق م حركة الذراع رجل االرتكاز الطيران نوع الخطوة رجل المرجحة

 المستوى ا ول
Initial Stage 

تكـــون حرجحـــة 
ل قصـــيرة الرجـــ

 ومح  ة

الخطـــــــــــــــوة 
متصـــــــــــــ  ة 
وغيـــــــــــــــــــــر 

 منتظمة

عــ م وجـــو  
 طيران

امتــــــ ا  غيــــــر 
كامـــــــل لرجـــــــل 

 االرتكاز

حرجحة الذراعين فـ  
اتجــــاق حفقــــ  حك ــــر 
مــن االتجــاق الراســ  
مـــد عـــ م انســـيا ية 

 حركتها

  واسعة  وران الق م ل خارج
 
4 

 المستوى ال ان 
Elementary 

Stage 

ا رجحة حع ى 
وهنــــاو زاويــــة 
ــــــ  م صــــــل  ف

 الرك ة 

زيـــــــــــــــــــــا ة 
اتســــــــــــــــــاع 

 الخطوة

مالحظـــــــــــة 
مرح ــــــــــــــــة 
ـــــــــــــران  الطي

 مح و ة

زيــا ة مــ  رجــل 
االرتكــــاز عنــــ  
االرتقـــــا    ح  
 م  ش ه كامل

ـــــــــــل ا رجحـــــــــــة  نق
ــــــة ل ــــــذراعين  ا فقي
عنـــــــــــ  ا رجحـــــــــــة 

 ل خ  

ـــ م الحـــرة  ـــ    الق ت
حركـــــــــة ا رجحـــــــــة 
ل خ ـــــــــــــ  ق ـــــــــــــل 
ا رجحـــــــــة حمامـــــــــا 
 واالتصال  ا رض 

متوســـــــــــطة حقل 
ـــــــة  مـــــــن المرح 

 السا قة(

 
 
7 

 المستوى ال الث
Nature 

Stage 

ال خـــــذ مـــــواز 
ـــــ   ـــــيرض ف ل
 لحظة التغطية

اتســــــــــــــــــاع 
مســـــــــــــــاحة 
الخطـــــــــــــــوة 
 قصـــــــــــــــى 

 م ى

مرح ــــــــــــــــة 
ـــــــــــــران  الطي

 واسعة 

امتــــــ ا  كامــــــل 
 لرجل االرتكاز

توافــق مال ــم لت ــا ل 
ــــــذراعين  ــــــاا ال حرك

 مد الرج ين

ق ـــة حركـــة التـــ وير 
 ل رجل والق م الحرة

  ضيقة
 

10 
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 ( 5ولحق )
 ( وطرنقة اياسهاCatching رة االستالم ) اذلقف ( )وها

وصـــــــــــــــــــــ  ا  ا  
 المستوى

 ال رجة حركة المرفق حركة ا صا د حركة الك  حركة الذراع حركة الجسم حركة الرحس

 المستوى ا ول
Initial Stage 

يتحررررررررر  الرررررررررأس 
بعيرررردااعن اتجررررا  
الكرررررررررررة لغررررررررررر  

 تفادي الكرة

حركرررررررررة الجسرررررررررم 
تكرررررررون محررررررردودة 

 كرةلحين مس  ال

تكرررررررررون الرررررررررر راع 
ممررررررررررردودة الرررررررررررى 

 األمام

تكرررررررررررررون م رررررررررررررل 
 المجرفة

تكرررررون األصررررراب  
متباعرررررررردة أ نررررررررا  

 المس 

تكرررررررررررررررررون الحركرررررررررررررررررة 
 محدودة

4 

 المستوى ال ان 
Elementary 

Stage 

حركرررررررررررررة قليلرررررررررررررة 
ولكررررررررن العينررررررررران 
تغمضرررررران أ نررررررا  

 مس  الكرة

ان نررررا  قليررررل فرررري 
مفصرررررلي الركبرررررة 

 والور  

تمتررررررررررررد الرررررررررررر راع 
والمسررررررررررر  يرررررررررررتم 
حالمرررررررررررا تمرررررررررررس 

  راعين الكرةال

حركرررررررة الكفرررررررين 
متقابلرررررررررة أ نرررررررررا  

 مس  الكرة

تكرررررررررررون حركرررررررررررة 
اإلبهامررررررران الرررررررى 
األعلرررررررررى أ نررررررررررا  

 المس 

يتحررررر  المرفررررق الررررى 
الجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانبين 

 (درجة90بزاوية)

7 

 المستوى ال الث
Nature Stage 

ال توجررررررد حركررررررة 
تفتررررررررردي للررررررررررأس 
 عند استالم الكرة

يكررررررررررون الجسررررررررررم 
بوض  االستعداد 

 الستالم الكرة

اعين تتحرر  الر ر 
الررررررررى الجرررررررررانبين 
 وبشكل مرتخي

تتحرررررر  الكفرررررين 
الرررررررررررررى األمرررررررررررررام 
والمسررررر  يكرررررون 

 بتوقيت جيد

يتجررررب اإلبهامرررران 
الرررررررررى بعضرررررررررهما 

 أ نا  المس 

ان نررررررررررا  قليررررررررررل فرررررررررري 
مفصررررررررررررررل المرفررررررررررررررق 
لغرررررررر  امتصررررررراص 
صدمة الكرة وسرحبها 

 الى الصدر

10 
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 ( 5ولحق )
وطرنقة  ( Horizontal Jumpingوهارة اذاثب اذعرنض و  اذثبات )

 اياسها
وص  ا  ا  
 ال رجة الق مين شكل الجسم الطيران الرك ة الجذع الذراعين المستوى

 المستوى ا ول
Initial 
Stage 

ـــــذراعين تكـــــون  حركـــــة ال
ع ــــــــى شــــــــكل حرجحــــــــة 
محــ و ة الــى ا مــام فقــط 
نمـا  وال ت  ح فـ  الحركـة وام

 تكون الى التوازن فقط

يتحرو الجذع  شكل 
 سعمـــــــــو   ولـــــــــي

  شكل حفق 

ــــــــر  ــــــــ ا  غي امت
كامــــــل لم صــــــل 
الرك ـــــــة خـــــــالل 

 لحظة ال فد

ـــى  ـــى ا ع  ـــون ال يك
حك ـــر ممـــا هـــو الـــى 

 ا مام

ــــــاو  ــــــيس هن ل
حركـــــــــة مـــــــــ  
 ل جسم لإلمام

صــــــــــــــــــــــــــعو ة 
اســـــــــــــــــــــــتخ ام 
القــــــ مين معــــــا  

 ح نا  الو ب

 
 
4 

 المستوى ال ان 
Elementary 

Stage 

الحركــة ت ـــ ح مـــن حرجحـــة 
الذراعين الواضـحة وت قـى 
 الـــى اممـــام خـــالل القســـم

 التحضير 

يكــون وضــد التهيــ  
 حنـــى الجـــذع ق ـــيال 

 الى ا مام

امتـــــــ ا  كامـــــــل 
لم صــــل الرك ــــة 
خـــــــالل لحظـــــــة 

 ال فد

ـــــــــ ا  لم صـــــــــل  امت
الورو ح نا  الطيـران 
  ح  رفـــد الـــرك تين 

 الى ا ع ى(

 نـــــ  م صـــــل 
 الورو

تتحــرو القـــ مين 
 معا لحظة ال فد

 
 
7 

 المستوى ال الث
Nature 

Stage 

ـــــــى  حركـــــــة الـــــــذراعين ال
ـــــــرة الخ ـــــــ  خـــــــالل ال ت  

التحضيرية  م الـى ا مـام 
 ا ع ى

ميالن الجذع  زاويـة 
 ل( رجــــة خــــال  45 

 القسم التحضير 

امتـــــــ ا  كامـــــــل 
لم صــــل الرك ــــة 
خـــــــالل لحظـــــــة 
الــــــ فد وان نــــــا  
ق يــــــــــل ح نــــــــــا  

 الطيران

 نـــــ  م صـــــل  تكون الذراع عالية
الــورو والرك ــة 
خــــالل القســـــم 

 التحضير 

حركــــة القــــ مين 
تكون معا خـالل 

 ا كل ح 

 
 

10 
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 ( وطرنقة اياسها0ver Hand Throwingاذروي و  األعلى )
وصـــــــــــ  ا  ا  

 المستوى
 ال رجة حركة الق مين حركة الكت ين حركة الجسم ككل حركة الجذع حركة الذراع حركة المرفق

 المستوى ا ول
Initial Stage 

كرررررررل الحركرررررررة تبررررررردأ مرررررررن 
 المرفق

حركرررررة  راع الرامررررري 
محررررردودة)دف   تكرررررون
 فقط(

يبقررررررررررررى الجرررررررررررر ع 
عمرررررررررودي علرررررررررى 

 الهدف

يتحررررر  الجسررررم الررررى 
األمرررررررررررام  رررررررررررم الرررررررررررى 

 األسفل

حركررة محرردودة 
الررررررررررى األمررررررررررام 

 أ نا  الرمي

تبقرررررررررى القررررررررردمين 
 ابترررررررررررررررة أ نرررررررررررررررا  

 األدا 

4 

 المستوى ال ان 
Elementary 

Stage 

 نررررررررررري كامرررررررررررل لمفصرررررررررررل 
 المرفق خلف الرأس

أرجحرررررررررررررررة الررررررررررررررر راع 
األعلررى خررالل الفترررة 

والررررررررررى  التحضرررررررررريرية
 الخلف

يررررررررررردور الجررررررررررر ع 
باتجرررررررررا  الرمرررررررررري 
وين نرررررررررررررري مرررررررررررررر  

 األدا 

يتحررررر  الجسررررم الررررى 
 األمام م  األدا 

يتحرررر  الكترررف 
 باتجا  الحركة

تتحرررررر  القررررردمين 
الررررى األمررررام مرررر  

 األدا 

7 

 المستوى ال الث
Nature 

Stage 

يرتفررررررررررر  مرفرررررررررررق الررررررررررر راع 
األخررررررررررل الرررررررررى األعلرررررررررى 

 للموازنة  

تتحررررر  الرررر راع الررررى 
رة الخلرررف خرررالل الفتررر

التحضرررريرية وباتجررررا  
 الكرة

يررررررررررردور الجررررررررررر ع 
باتجرررررررررا  الرمرررررررررري 
خررررررررررررالل الفترررررررررررررة 
التحضررررررررررررررررررررررررررريرية 

 وباتجا  الكرة

يرررردور الررررور  خررررالل 
األدا  وتررررررردور معرررررررب 
 باقي أجزا  الجسم

يتحرررر  الكترررف 
الرررررررررى الخلرررررررررف 
خررررررررالل الفترررررررررة 

 التحضيرية

تكرررررررررررون أحررررررررررردل 
القررررررررررردمين الرررررررررررى 
الخلررررررررف خررررررررالل 
الفترة التحضيرية 
 ررررم تتحرررررر  الرررررى 
األمرررررررررررررررام فررررررررررررررري 

 النهاية

10 
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 (6ولحق )
 استبيان اذسادة املقيمني ملقياس اذتكيف االجتماعي

 

 جامعة القادسية    
 كلية التربية الرياضية    

 الدراسات العليا / الدكتورا 
 استبيان

 ....................... المحترم .......األستا  الفاضل ................

 يروم الباحث أجرا  دراسة ميدانية في التربية الرياضية والموسومة         

)) تأثري برناوج تعليمي ذبعض اذقدرات اذبدنية واحلركية يف اذتكيف 
 االجتماعي ذيوي اإلعااة اذعقلية اذبسيطة بكرة اذسلة (( .

 

حتياجررات الخاصررة فرري معهررد الرجررا  ل عاقررة علررى عينررة مررن األطفررال  وي اال
ال هنية في محافظة الديوانية . ولخبرتكم ومكانتكم العلمية يقدم لكم الباحث نسرخة مرن 
مقياس التكيف االجتماعي للجمعية األمريكية للتخلف العقلري والر ي ترم تطروير  وتكيفرب 

ظلكررم بدبرردا  مالحظرراتكم علررى البيئررة المصرررية واألردنيررة والبحرينيررة والسررورية  راجيرراا تف
 لتكيف المقياس على البيئة العراقية..... م  فائق شكري وتقديري .

 

 

 المشرف أ.د.عبد الجبار سعيد         الباحث : ريا  جمعة حسن
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 ( 7ولحق رام ) 
 

اخلارباء واملختصني اذين  عرض عليهم أختبار اذقدرة احلركية واملنهج 
 اذتعليمي

 

 ختصاصمكان العمل واال االسم

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية أ.د.عبد اهلل حسين الالمي
 تدريب سلة-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.د.عبد األمير علوان
 قياس وتقويم-كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل أ.د.هاشم احمد سليمان
 معوقين-كرة سلة-التربية الرياضيةكلية -جامعة بغداد أ.م.د إيمان عبد األمير

 اختبارات-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن
 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد أ.م.د.احمد محمد إسماعيل
 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.منتظر مجيد علي

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د. روال مقداد
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 الشكل التوضيحي تفاصيل التمرين ت

1 

 الهدف:تعليم مهارة االستالم والمناولة -
 التنظيم:الطالب على شكل دائرة والباحث وسط الدائرة -
 عند اإلشارة يقوم الباحث بمناولة الكرة بالتناوب الى الطالب  -

 

 

2 

 مهارة االستالم والمناولة الهدف تعليم -
 التنظيم الطالب على شكل مجموعتين متقابلتين -
عند االشارة يتبادل الطالب مناولة الكرة والذي يناول الكرة يرجع خلف  -

 المجموعة وهكذا ثم يتبادل المجموعتان االماكن

 

3 

 الهدف تعليم مهارة االستالم والمناولة -
 ث طالب كل واحد يحمل كرة التنظيم صف واحد بنسق أمام )ثال -
الكرة من كل طالب بيده كرة  معند اإلشارة يقوم األول بالمجموعة باستال -

 يستلم ثالث كرات  أيويرجعها له بالتناوب ثم يعود خلف المجموعة 

 

4 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة -
 التنظيم مجموعتين متقابلتين -
ل بالطبطبة الى المجموعة الثانية عند اإلشارة يقوم حامل الكرة باالنتقا -

 ويسلمها لالعب المقابل له ويصطف خلف مجموعته وهكذا )بالمشي 

 

5 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة -
 التنظيم يصطف الطالب في ثالث مجموعات  أمام كل مجموعة شاخص  -
 هعند اإلشارة يقوم الطالب األول في كل مجموعة بالطبطبة والتقدم باتجا -

 اخص والدوران حوله والرجوع وتسليمها للطالب الذي بعده الش

 

6 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متقابلتين بينهم ثالث شواخص  -
 ةعند اإلشارة احد طالب المجموعة يقوم بانتقال للمجموعة المقابل -

 مشيبالمرور بين الشواخص وبالتناوب بين الطالب بال

 

7 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة واالستالم -
م  أمام 10التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متقابلتين تفصلهم مسافة ) -

 المجموعة الثانية شاخص 
عند اإلشارة يقوم الطالب حامل الكرة بالطبطبة باتجاه المجموعة المقابلة  -

آلخر في المجموعة المقابلة ثم والتوقف عند الشاخص ومناولتها للطالب ا
ويعود بالطبطبة لمجموعته وهكذا بالتناوب وبتبادل  اينتظر الستالمه

 المجموعتين

 

8 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة واالستالم -
متر    10التنظيم يقف الطالب في مجموعة يقف في مقابلهم على بعد ) -

 ثالث طالب 
معه الكرة عند اإلشارة بالطبطبة باتجاه الطالب يقوم أول المجموعة الذي  -

الثالث ومناولة الكرة واستالمها منهم بالتناوب والعودة بالطبطبة 
 للمجموعة وتسليمها للطالب اآلخر وهكذا

 

9 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة واالستالم. -
 10موعات )التنظيم يقف الطالب في اربع مجموعات في مسافة بين المج -

 متر 
عند اإلشارة يقوم حامل الكرة بالطبطبة باتجاه المجموعة المقابلة ويناول  -

اآلخر باالنتقال  بللطالب االول ثم ينتقل خلف المجموعة ليقوم الطال
 بالطبطبة للمجموعة األخرى وهكذا 
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10 

 الهدف تعليم مهارة التهديف. -
 لى جانب الهدفالتنظيم يقف الطالب في مجموعتين ع -
عند اإلشارة بقوم الطالب بالتهديف وتكرار التهديف عند نجاح التصويبة  -

 وتبادل األماكن بعد اإليعاز

 

11 

 الهدف تعليم مهارة التهديف. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة امام الهدف -
عند االشارة وبعد تعين المدرب لمناطق معينة يقوم الالعبين بالتناوب  -

 لتهديف على الهدف واحتساب عدد الرميات الصحيحة من تلك المناطقبا

 

12 

 الهدف تعليم مهارة التهديف. -
التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متساوية العدد متقابلة امام كل طالب  -

 سلة
عند االشارة يقوم كل طالب برمي كرة ملونة في سلة الطالب المقابل  -

 بالتناوب

 

13 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة وسط الملعب  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه الهدف والمرور بين  -

 الشواخص ثم التهديف

 

14 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف. -
 الهدف التنظيم يقف الطالب في مجموعة بجانب الملعب قرب  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه دائرة الوسط والدوران  -

 حولها ثم الرجوع للتهديف من المكان السهل له

 

15 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين بجانب الملعب قرب الهدف  -
وعة بالطبطبة باتجاه دائرة عند اإلشارة يقوم أول طالب من كل مجم -

 الوسط و الرجوع بشكل عكسي بالطبطبة ثم التهديف من المكان السهل له

 

16 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين بجانب الملعب قرب المنتصف -
تجاه الهدف عند اإلشارة يقوم أول طالب من كل مجموعة بالطبطبة با -

 فيجد العب يناوله الكرة ويستلمها ثم يهدف وهكذا بالترتيب
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 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة بجانب الهدف  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه المنتصف للدوران حول  -

ب يناوله الكرة ويستلمها ثم يهدف وهكذا شاخص فيجد اكثر من  الع
 بالترتيب
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 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. -
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة في منتصف الملعب  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بمناولة الكرة الى زميل واستالمها ثم  -

 م الطبطبة والتهديفمناولتها للجهة العكسية واستالمها ث

 

 



 (2ملحق)

 السادة محكمو تقيم األداء

 مكان العمل واالختصاص اسم الخبير ت

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية أ.د.عبد هللا حسين الالمي 1

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة بابل أ.د. مازن عبد الهادي 2

 وتقويم قياس-كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل أ.د.هاشم احمد سليمان 3

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة بابل عبد زيدناهدة أ.م.د. 4

 اختبار وقياس-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن محمد 5

 اختبار وقياس-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.منتظر مجيد علي 6

 تعلم حركي-الرياضيةكلية التربية -جامعة القادسية د.روال مقداد  7



 ( 3ملحق رقم ) 

 ن في عمل البحثالسادة المساعدو

 مكان العمل االسم

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.حيدر بالش

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.احمد عبد األمير

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د.فالح حسن 

 كلية التربية الرياضية-القادسيةجامعة  م.م.قيس سعيد دايم

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية م.م.حبيب شاكر

 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية م.م.علي خومان

 



 ( 4ملحق رقم ) 

 الذين تمت مقابلتهم  السادةأسماء 

 مكان العمل االختصاص االسم
 كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية تعلم حركي أ.د.عبد هللا الالمي

 كلية التربية الرياضية–جامعة البصرة  كرة سلة –تدريب علوان األميرأ.د.عبد 

 جامعة القادسية-رئيس قسم االجتماع-دابكلية اآل علم االجتماع أ.د. عبد علي سلمان 

 كلية التربية الرياضية-جامعة بابل كرة سلة-تدريب أ.م.د.جمال صبري

 كلية التربية الرياضية–جامعة البصرة  كرة سلة-تدريب أ.م.د.حسام محمد جابر

 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد تأهيل معاقين أ. د.أيمان عبد األمير

 جامعة القادسية -قسم علم النفس-كلية اآلداب علم نفس أ.م.د. سالم هاشم حافظ 

 مستشفى الديوانية التعليمي جملة عصبية-بورد د.حسين خليل إبراهيم

 

 



 ( وطريقة قياسها Runningمهارة الركض )( 5ملحق)

وصففففففففففف  ا  ا  

 المستوى

رجفففففففففففففففففففففف  

 المرجحة

نفففففففففففففففففو  

 الخطوة

 الدرجة قاعدة االرتكاز حركة القدم حركة الذرا  رج  االرتكاز الطيران

 المستوى ا ول

Initial Stage 

تكون أرجحة  

الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

قصةةةةةةةةةةةةةةةة ر  

 ومحدد 

الخطةةةةةةةةةو  

متصةةةةةةةةة    

وغ ةةةةةةةةةةةةةر 

 منتظم 

عدم وجةود 

 ط ران

امتةةةةةداد غ ةةةةةر 

كامةةةة  لرجةةةة  

 االرتكاز

أرجحةة  الةةيراع   

اتجةةةةاق أف ةةةة  فةةةة  

أكثةةر مةة  االتجةةاق 

الراسةة  مةةم عةةدم 

 انس اب   حركتها

دوران ال ةةةةةةةةةةةةةةةةدم 

 ل خارج

  واسع 
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 المستوى الثاني

Elementary 

Stage 

األرجحةةةةةةةةةةةة  

أع ةةو وانةةا  

زاويةةةةةة  فةةةةةة  

مفصةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الرك   

زيةةةةةةةةةةةةةةاد  

اتسةةةةةةةةةةةةةا  

 الخطو 

مالحظةةةةةةةة  

مرح ةةةةةةةةةةةة  

الط ةةةةةةةةران 

 محدود 

زياد  مد رج  

االرتكةةاز عنةةد 

االرت ةةةا  ي أ  

 م مد ش ه كا

ن ةةةةةة  األرجحةةةةةة  

األف  ةةة  ل ةةةيراع   

عنةةةةةةد األرجحةةةةةة  

 ل خ ف

تةدد  ال ةةدم الحةةر  

حركةةةة  األرجحةةةة  

ل خ ةةةةةةةةةةف ق ةةةةةةةةةة  

األرجحةةةةة  أمامةةةةةا 

واالتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 باألرض 

متوسةةةةةةةط  أق  

مةةةةة  المرح ةةةةة  

 الساب  (
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 المستوى الثالث

Nature 

Stage 

الفخةةةةي مةةةةواز 

لةةة رض فةةة  

لحظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 التغط  

اتسةةةةةةةةةةةةةا  

مسةةةةةةةةةةاح  

الخطةةةةةةةةةو  

ألقصةةةةةةةةةو 

 مدى

مرح ةةةةةةةةةةةة  

 ةةةةةةةةران الط

 واسع  

امتةةةةداد كامةةةة  

لرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 االرتكاز

توافةةةةةةةة  مال ةةةةةةةة  

لت ةةةةةاد  حركةةةةةا  

الةةةةةةةيراع   مةةةةةةةم 

 الرج   

ق   حركة  التةدوير 

ل رجةةةةةةة  وال ةةةةةةةدم 

 الحر 

  ض   
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 ( وطريقة قياسهاCatching مهارة االستالم ) اللق  ( )( 5ملحق)

وصففففففففففف  ا  ا  

 المستوى

حركفففففففففففففففففة  ة الرأسحرك

 الجسم

حركفففففففففففففففففة  حركة الك  حركة الذرا 

 ا صابع

 الدرجة حركة المرفق

 المستوى ا ول

Initial Stage 

 الةرأ يتحر  

بع ةةةةةةةةةةةةةدا ع  

اتجةةةةةاق الكةةةةةر  

لغةةرض تفةةاد  

 الكر 

حركةةةةةةةةةةةةةةةةة  

الجس  تكةون 

محةةةةةةةةةةةةدود  

لحةةة   مسةةة  

 الكر 

تكون اليرا  

ممةةةدود  الةةةو 

 األمام

تكةةةون مثةةة  

 المجرف 

تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةون 

 األصةةةةةةةةةةةابم

  مت اعةةةةةةةةةةةةةد

 المس  أثنا 

 4 تكون الحرك  محدود 

 المستوى الثاني

Elementary 

Stage 

حركةةةةة  ق   ةةةةة  

ولكةةة  الع نةةةان 

 أثنةةا تغمضةةان 

 مس  الكر 

انثنةةةا  ق  ةةةة  

فةة  مفصةة   

الرك ةةةةةةةةةةةةةةةة  

 والور  

تمتةةد الةةيرا  

والمسةة  يةةت  

حالمةةةا تمةةة  

الةةةةةةةةةةيراع   

 الكر 

حركةةةةةةةةةةةةةةةة  

الكفةةةةةةةةةةةةةةة   

 أثنةا مت اب   

 مس  الكر 

تكون حركة  

 اإلبهامةةةةةةةةةان

 األع ةةةولةةو ا

 المس  أثنا 

يتحةةةةر  المرفةةةةة  الةةةةةو 

الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان    

 (درج 90بزاوي  

7 

 المستوى الثالث

Nature 

Stage 

ال توجد حرك  

 ل ةةةرأ تفتةةةد  

عنةةةةةد اسةةةةةتالم 

 الكر 

يكون الجسة  

بوضةةةةةةةةةةةةةةةم 

االسةةةةةةةةةتعداد 

السةةةةةةةةةةةةةتالم 

 الكر 

تتحةةةةةةةةةةةةةةةر  

الةةةةةةةةةةيراع   

الةةو الجةةان    

وبشةةةةةةةةةةةةةةةك  

 مرتخ 

تتحةةةةةةةةةةةةةر  

الكفةةة   الةةةو 

 األمةةةةةةةةةةةةةةةةام

والمسةةةةةةةةةةة  

يكةةةةةةةةةةةةةةةةةون 

  ت ج دبتوق

يتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 اإلبهامةةةةةةةةةان

الو بعضهما 

 المس  أثنا 

انثنةةا  ق  ةة  فةة  مفصةة  

المرفةةةةةةةةةةة  لغةةةةةةةةةةةرض 

امتصاص صدم  الكةر  

 وسح ها الو الصدر

10 



 ( وطريقة قياسها Horizontal Jumping) الوثب العريض من الثباتمهارة ( 5ملحق)
 

وصففففففف  ا  ا  

 المستوى

 الدرجة القدمين شك  الجسم الطيران الركبة الجذ  الذراعين

 المستوى ا ول

Initial 

Stage 

حركةةة  الةةةةيراع   تكةةةةون 

ع ةةةةةةةو شةةةةةةةك  أرجحةةةةةةة  

د  الةةو األمةةام ف ةة  محةةدو

وال ت دأ ف  الحرك  وإنمةا 

 تكون الو التوازن ف  

يتحةةةةةةةةر  الجةةةةةةةةي  

بشةةةةةةةةك  عمةةةةةةةةود  

 بشك  أف    ول 

امتةةةةةةةداد غ ةةةةةةةر 

كامةةةة  لمفصةةةة  

الرك ةةةةة   ةةةةةال  

 لحظ  الدفم

يكةةةون الةةةو األع ةةةو 

أكثةةةر ممةةةا اةةةو الةةةو 

 األمام

لةةةةةة   انةةةةةةا  

حركةةةةةةة  مةةةةةةةد 

 ل جس  لإلمام

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوب  

استخدام ال دم   

معةةةةةةةةا  أثنةةةةةةةةا  

 الوثب

 

 

4 

المسففففففففففففففففتوى 

 الثاني

Elementar

y Stage 

الحركةة  ت ةةدأ مةة  أرجحةة  

الةةةةةةةةيراع   الواضةةةةةةةةح  

وت  ةةو الةةو اإلمةةام  ةةال  

 ال س  التحض ر 

يكةةون وضةةم الته ةةد 

بحنةةةو الجةةةي  ق ةةة ال 

 الو األمام

امتةةةةةةداد كامةةةةةة  

لمفصةةة  الرك ةةة  

 ةةةةةةال  لحظةةةةةة  

 الدفم

امتةةةةةةةةداد لمفصةةةةةةةة  

الةةةةةةةةةةور  أثنةةةةةةةةةةةا  

الط ةةران   أ  رفةةم 

الةةةةةةةةةرك ت   الةةةةةةةةةو 

 و(األع 

ثنةةةةة  مفصةةةةة  

 الور 

تتحةةر  ال ةةدم   

 معا لحظ  الدفم

 

 

7 

المسففففففففففففففففتوى 

 الثالث

Nature 

Stage 

حركةةةةة  الةةةةةيراع   الةةةةةو 

الخ ةةةةةةف  ةةةةةةال  الفتةةةةةةر  

التحض ري  ث  الةو األمةام 

 األع و

مةةةةةةةةة الن الجةةةةةةةةةي  

(درجة   45بزاوي   

ال سةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةال

 التحض ر 

امتةةةةةةداد كامةةةةةة  

لمفصةةة  الرك ةةة  

 ةةةةةةال  لحظةةةةةة  

الةةةةةدفم وانثنةةةةةا  

ق  ةةةةةةةةة  أثنةةةةةةةةةا  

 الط ران

ثنةةةةة  مفصةةةةة   تكون اليرا  عال  

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  

والرك    ةال  

ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 التحض ر 

حركةةة  ال ةةةدم   

تكون معا  ةال  

 ك  أدا 
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 ( وطريقة قياسها0ver Hand Throwingالرمي من ا على )(5ملحق)
وصففففففففففف  ا  ا  

 ستوىالم
حركفففففففففففففففففة 

 المرفق

حركفففففففففففففففة  حركة الجذ  حركة الذرا 

 الجسم كك 

 الدرجة حركة القدمين حركة الكتفين

 المستوى ا ول

Initial Stage 
كةة  الحركةة  

ت ةةةةةةةدأ مةةةةةةة  

 المرف 

حركةةةةةةةةةةةةة   را  

الرامةةةةةة  تكةةةةةةون 

محةةةةةةةةةةةةةدود  دفم 

 ف  (

ي  ةةةةةةةو الجةةةةةةةي  

عمةةةةةود  ع ةةةةةو 

 الهدف

يتحةةةةةةةةةةةةر  

الجسةة  الةةو 

األمةةةةام ثةةةة  

 الو األسف 

حرك  محةدود  

الةةةةةةةو األمةةةةةةةام 

 أثنا  الرم 

ت  و ال ةدم   ثابتة  

 أثنا  األدا 

4 

 المستوى الثاني

Elementary 

Stage 

ثنةةةة  كامةةةة  

لمفصةةةةةةةةةةةةة  

المرفةةةةةةةةةةةةة  

   ف الرأ 

أرجحةةةة  الةةةةيرا  

األع ةةةةةةو  ةةةةةةال  

الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

التحض ري  والةو 

 الخ ف

يةةةةةةدور الجةةةةةةي  

باتجةةةةةاق الرمةةةةة  

وينثنةةةةةةةة  مةةةةةةةةم 

 األدا 

يتحةةةةةةةةةةةةر  

الجسةة  الةةو 

األمةةةام مةةةم 

 األدا 

لكتةةف يتحةةر  ا

 باتجاق الحرك 

تتحةةةةةر  ال ةةةةةدم   

الةةةةةو األمةةةةةام مةةةةةم 

 األدا 
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 المستوى الثالث

Nature 

Stage 

يرتفم مرف  

الةةةةةةةةةةةةةةيرا  

األ رى الو 

األع ةةةةةةةةةةةةةةو 

 ل موازن   

تتحةةةةر  الةةةةيرا  

الو الخ ف  ةال  

الفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

التحضةةةةةةةةةةةةةةة ري  

 وباتجاق الكر 

يةةةةةةدور الجةةةةةةي  

باتجةةةةةاق الرمةةةةة  

 ةةةةةةال  الفتةةةةةةر  

التحضةةةةةةةةةةةةة ري  

 وباتجاق الكر 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةدور 

لةةةةةةةةةةةةةور  ا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةال  

األدا  

وتدور معةه 

باق  أجةزا  

 الجس 

يتحةةر  الكتةةف 

الةةةةةةو الخ ةةةةةةف 

 ةةةةال  الفتةةةةر  

 التحض ري 

تكةةةةةةةةةون أحةةةةةةةةةدى 

ال دم   الو الخ ف 

 ةةةةةةةةةال  الفتةةةةةةةةةر  

التحضةةةةةة ري  ثةةةةةة  

تتحر  الةو األمةام 

 ف  النهاي 

10 

 



 ق ا  االشكا  الحرك   االساس  اسم المقياس: 

 .   االساس  تحديد مستوى ادا  االشكا  الحرك  الهدف :

عرض الف   ع و اربع    را  ف  مجا  يت  مالحظ  الطف  ع  طري  التصوير الفديو  ي وف  الت وي  يت  طريقة التقويم : 

بتحديد مستوى االدا  بالعتماد ع و الترب   الحرك   لالطفا  او اربع  حكام او حكما  بالجمناست  . وي وم ك  واحد منه  

.  وبعد  ل  ي وم ال احث بشطب اع و واق  درج  ل حكام واستخراج متوس  الدرجت   الوسط ت   توص ف الم  ا  ودرجته .
(

1
 ) 

 

                                                 
1
 . 111-107يص 2007ي بغداد جامع  بغدادي التطور الحرك  وا ت ارا  األطفا ي  عاد  فاض  :  ( يعرب   ون  



 (6ملحق )
 مين لمقياس التكيف االجتماعياستبيان السادة المقو 

 
 جامعة القادسية

 كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 استبيان
 األستاذ الفاضل ....................................... المحترم 

 
 دراسة ميدانية في التربية الرياضية جراءيروم الباحث إ        
الحركية  والقدراتمهارات كرة السلة  في تنميةج تعليمي اتأثير منهوالموسومة ))

 (( .لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يالتكيف والسلوك
معهد الرجاء  على عينة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في

لإلعاقة الذهنية في محافظة الديوانية . ولخبرتكم ومكانتكم العلمية يقدم لكم 
لجمعية األمريكية للتخلف الباحث نسخة من مقياس التكيف االجتماعي ل

والبحرينية  يفه على البيئة المصرية واألردنيةيالذي تم تطويره وتكالعقلي 
يف المقياس على البيئة يتكم لتكلكم بإبداء مالحظاوالسورية ,راجيا" تفض

 مع فائق شكري وتقديري . العراقية.....
 
 
 

 المشرف أ.د.عبد الجبار سعيد         الباحث : رياض جمعة حسن 



 ( 7ملحق رقم ) 

المنهج القدرة الحركية و اختبار ن الذين عرض عليهمالخبراء والمختصو

 التعليمي

 

 مكان العمل واالختصاص االسم

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية أ.د.عبد هللا حسين الالمي

 تدريب سلة-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.د.عبد األمير علوان

 قياس وتقويم-كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل أ.د.هاشم احمد سليمان

 معوقين-كرة سلة-كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد أ.م.د إيمان عبد األمير

 اختبارات-كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن

 التربية الرياضيةكلية -جامعة بغداد أ.م.د.احمد محمد إسماعيل

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-بصرةجامعة ال أ.م.د.منتظر مجيد علي

 تعلم حركي-كلية التربية الرياضية-جامعة القادسية د. روال مقداد

 

 

 

 

 



 

 



 ( وحدات منتخبة تعليمية8ملحق)
 د 90الزمن: \اليوم:األحد \ األول: األسبوع                            األولىالوحدة التعليمية :                     ومناولة الكرة           استالم تعليم مهارتيالهدف التعليمي:

                                                                                                                                                                             ملونة مختلفة األحجام (5عدد ) كرات صفارة(,4:ملعب,كرات سلة عدد)عملةالمست األدوات

 المالحظات نظيميةالت األشكال الفعاليات والمهارات الزمن الوحدة التعليمية أقسام

 اإلعداديالقسم 
 العام اإلحماء
 الخاص اإلحماء

 د 10
 د 5
 
 
 
 
 
 
 د 5

 
قفزات على البقعة وعند  وأداءالوقوف على الخط الجانبي للملعب  -هرولة -السير
تدوير الذراعين  -ا"الركض الى منتصف الملعب والرجوع مشي الصفارة أشارة

 والعودة مشيبالتعاقب ثم الركض الى منتصف الملعب 
 

 الذراعان بجانب الجسم( رفع الرجلين وعمل حركة الدراجة ..-)االستلقاء على الظهر
)من وضع الوقوف(رفع وخفض الذراعين عاليا بالعد .. القفز بحرية كالطير على 

 البقعة.

 
 
 

عن طريق  اإلشارةتعطى 
بعد تطبيق من  الصفارة

 الباحث للحركة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 
 
 

 الجزء التطبيقي

 د 70
 د 20
 
 
 
 
 

 د 50
 د 10
 

 د 10
 د 15
 د 15

 
شرح بشكل مبسط مع التطبيق لمهارة استقبال الكرة وتطبيق التمارين  -

 التوضيحية بكرات مختلفة وملونة مع عرض النموذج .
شرح بشكل مبسط مع التطبيق لمهارة مناولة الكرة وتطبيق التمارين  -

 بكرات مختلفة وملونة مع عرض النموذج . التوضيحية
 
 

العينة على شكل دائرة والكرات مع الباحث الذي يقف في وسط الدائرة  أفراديقف 
العينة بالتناوب وعند رمي  أفرادالى  واأللوان األحجامويرمي الباحث الكرات مختلفة 

 مع التصفيق لمن يستلم كرة. لآلخرالكرات جميعها لفرد ينتقل 
 1تمرين 

 2تمرين 
 3تمرين

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيد على استقبال 
ومناولة الكرة بصورة 

 صحيحة قدر االمكان

   تحية االنصراف –لعبة ترويحية  د 10 القسم الختامي

 مدرب                                               العب 



 د 90الزمن: \األربعاءاليوم: \ الرابعاألسبوع :              الثانية عشرةالوحدة التعليمية :                                الطبطبة تعليم مهارةالهدف التعليمي:

 ,(,صفارة4ملعب,كرات سلة عدد)األدوات المستخدمة:

                                                                                                                                                                              ,هدف تدريبشواخص,ملونة مختلفة األحجام (5عدد ) كرات 

 المالحظات األشكال التنظيمية الفعاليات والمهارات الزمن أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 اإلحماء العام

 اإلحماء الخاص

 د 10
 د 5
 
 
 د 5

 
-الهرولة مع تدوير الذراعين بالتبادل-الحجل على القدمين بالتعاقب -هرولة -السير

 سير –هرولة –الوقوف في خط مستقيم والركض الى نهاية الساحة 
 

)الوقوف(قفزات على البقعة..)الوقوف(تدوير الذراعين اماما وخلفا)الجلوس 
 وبالعكس الطويل,فتح الساقين(لمس القدم اليمنى باليد اليسرى

 
 
 

تعطى اإلشارة عن طريق 
الصفارة بعد تطبيق من 

 الباحث للحركة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 الجزء التطبيقي

 د 70
 

 د 20
 
 

 د 50
 د 10
 
 
 

 د 10
 د 15
 د 15

 
 

الكرة وتطبيق التمارين  الطبطبةشرح بشكل مبسط مع التطبيق لمهارة  -
 . من قبل الباحث األخطاءطالب وتصحيح بنموذج من الالتوضيحية 

 
 

يبدأ كل طالب  –يوضع شاخصان امام كل مجموعة وبمسافة متساوية  -
 بأداء الطبطبة بالشكل المتعرج بين الشواخص والعودة الى مجموعته.

 
 

 4تمرين 
 5تمرين 

 6تمرين

  
 
 
 
 
 
 

محاولة التأكيد على 
السيطرة على الكرة قدر 

مع أعطاء االستطاعة 
التوجيهات من قبل 

 الباحث

   تحية االنصراف –لعبة ترويحية  د 10 القسم الختامي

 مدرب                                       العب                                شاخص



 د 90الزمن: \األحداليوم: \ الخامساألسبوع :             الثالثة عشر: الوحدة التعليمية             والطبطبة واالستالم تعليم مهارتي المناولةالهدف التعليمي:

 ,(,صفارة4ملعب,كرات سلة عدد)األدوات المستخدمة:

                                                                                                                                                                      شواخص        ,ملونة مختلفة األحجام (5عدد ) كرات 

 المالحظات األشكال التنظيمية الفعاليات والمهارات الزمن أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 اإلحماء العام

 اإلحماء الخاص

 د 10
 د 5
 
 
 د 5

 
هرولة مع فتل –ض الذراعين رفع وخف –هرولة جانبية  –تدوير الذراعين  –هرولة 
 الجذع .

 تمارين تدوير الرقبة والجذع والذراعين والرسغين من وضع الوقوف فتحا  
 

 الذراعان بجانب الجسم( رفع الرجلين وعمل حركة الدراجة ..-)االستلقاء على الظهر
)من وضع الوقوف(رفع وخفض الذراعين عاليا بالعد .. القفز بحرية كالطير على 

 البقعة. 

 
 
 

تعطى اإلشارة عن طريق 
الصفارة بعد تطبيق من 

 الباحث للحركة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 الجزء التطبيقي

 د 70
 د 20
 
 

 د 50
 د 15
 
 
 

 د 10
 د 15
 د 10

 
لما تم تعليمه في الوحدات السابقة لمهارتي المناولة والطبطبة  وإعادة شرح -

بشكل  األخطاءالباحث والنموذج وتصحيح مع تطبيق المهارتين من قبل 
 مبسط 

 
جهاته و يقوم  أحدىيقف الطالب بنسق واحد عند خط نهاية الملعب من  -

أمام المجموعة  الطبطبة الى الشاخص الذي يوضع بأداء األولالطالب 
والدوران حوله ثم مناولة الكرة للباحث ثم يعود الباحث ويسلمها لالعب 

 .الى نهاية الساحة وهكذا ويستمر الالعب بالطبطبة 
 

 7تمرين 
 8تمرين 

 9تمرين

  
 
 
 

  التأكيد على محاولة
السيطرة على الكرة قدر 

عند الطبطبة  االستطاعة
وتسليم الكرة للمدرب 

مع أعطاء  واستالمها 
التوجيهات من قبل 

 الباحث

   تحية االنصراف –لعبة ترويحية  د 10 القسم الختامي

 حركة الالعب بالكرة                        اتجاه الكرة               العب                                شاخص                                    مدرب   



 د 90الزمن: \األربعاءاليوم: \ الثامناألسبوع :                  الرابعة والعشرونالوحدة التعليمية :                      تعليم مهارة التهديفالهدف التعليمي: 

 (,4ملعب,كرات سلة عدد)األدوات المستخدمة:

 هدف تدريب ,صفارة

 المالحظات األشكال التنظيمية الفعاليات والمهارات الزمن أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 اإلحماء العام

 اإلحماء الخاص

 د 10
 د 5
 
 
 د 5

 
متقاطعة ركض مع تغير االتجاه  رولة جانبية مع مرجحة الذراعينه -هرولة -السير

 متر يكرر والعودة سيرا 10ركض لمسافة  –
 

)الوقوف(قفزات على البقعة)الوقوف( خفض الجسم لألسفل ومحاولة لمس القدمين 
)الجلوس على األربع( مد الرجلين الى الجانبين –ث(  5بالذراعين والبقاء لمدة)

الطويل(مد الجسم لإلمام ألبعد نقطة وبالتدرج مع التأكيد على مد  بالتعاقب,)الجلوس
  الذراعين

 
 
 

تعطى اإلشارة عن طريق 
الصفارة بعد تطبيق من 

والتأكيد  الباحث للحركة
 على الهرولة الصحيحة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 الجزء التطبيقي

 د 70
 

 د 20
 
 

 د 50
 د 15
 
 
 

 د 10
 د 10
 د 15

 
 

لمهارة التهديف مع تطبيق شرح وإعادة لما تم تعليمه في الوحدات السابقة  -
 من قبل الباحث والنموذج وتصحيح األخطاء بشكل مبسط  المهارة

 
 

في مجموعتين تؤدي كالهما التهديف من جانبي الهدف  يقف الطالب  -
وتقريب  والتبادل بين المجموعات وتغير اماكن التهديف من األمام والجانب

 وإبعاد مسافة التهديف حسب االتقان 
-  
 10تمرين 

 11تمرين 
 12تمرين

  
التأكيد على محاولة  

 وأداء السيطرة على الكرة
التكنيك الصحيح لمهارة 

 قدر االستطاعة  التهديف
 
 
 
 

التصحيح يكون من قبل 
األداء الباحث مع 
 والتشجيع بالحوافز

   تحية االنصراف –ويحية لعبة تر د 10 القسم الختامي

     مدرب                                       العب                                               اتجاه الكرة                    

                           



 د 90الزمن: \األحداليوم: \ التاسعاألسبوع :             الخامسة والعشرونلتعليمية :الوحدة ا                  التهديفو تعليم مهارتي الطبطبة الهدف التعليمي:

   ,هدف تدريبشاخص,(,صفارة4ملعب,كرات سلة عدد)المستخدمة:األدوات 

 المالحظات األشكال التنظيمية الفعاليات والمهارات الزمن أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 اإلحماء العام

 ء الخاصاإلحما

 د 10
 د 5
 
 
 د 5

 
الوقوف على الخط الجانبي للملعب وأداء قفزات على البقعة وعند  -هرولة -السير

تدوير الذراعين  -أشارة الصفارة الركض الى منتصف الملعب والرجوع مشي
 بالتعاقب ثم الركض الى منتصف الملعب والعودة مشي

 
 الرجلين وعمل حركة الدراجة .. الذراعان بجانب الجسم( رفع-)االستلقاء على الظهر

)من وضع الوقوف(رفع وخفض الذراعين عاليا بالعد .. القفز بحرية كالطير على 
 البقعة.

 
 
 

تعطى اإلشارة عن طريق 
الصفارة بعد تطبيق من 
الباحث للحركة والتأكيد 

 على الهرولة الصحيحة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 يقيالجزء التطب

 د 70
 د 20
 
 

 د 50
 د 15
 
 
 

 د 10
 د 15
 د 10

 
شرح مع التطبيق لمهارة الطبطبة الكرة وتطبيق التمارين التوضيحية  -

 بنموذج من الطالب وتصحيح األخطاء من قبل الباحث .
شرح وإعادة لما تم تعليمه في الوحدات السابقة لمهارة التهديف مع تطبيق  -

 صحيح األخطاء بشكل مبسط المهارة من قبل الباحث والنموذج وت
 

صف بجانب الهدف والذهاب  بالتناوب الى منتصف  يقف الطالب في -
الملعب باداء مهارة الطبطبة من وراء الشاخص والعودة الى نقطة معينة 

  للتهديف وهكذا . 

 
 13تمرين 

 14تمرين 
 15تمرين

  
التأكيد على محاولة  
السيطرة على الكرة وأداء 

 الصحيح لمهارة التكنيك
التهديف قدر و الطبطبة

 االستطاعة 
 
 
 
 

التصحيح يكون من قبل 
الباحث مع األداء 

 والتشجيع بالحوافز

   تحية االنصراف –لعبة ترويحية  د 10 القسم الختامي

 

 شاخص                          اتجاه الكرة                         مدرب                                       العب                                              

 



 د 90الزمن: \األربعاءاليوم: \ الثاني عشراألسبوع :         السادسة والثالثونالوحدة التعليمية :       تعليم مهارات الطبطبة والمناولة والتهديفالهدف التعليمي:

 شاخص,هدف تدريب ,(,صفارة4د)ملعب,كرات سلة عداألدوات المستخدمة:

 المالحظات األشكال التنظيمية الفعاليات والمهارات الزمن أقسام الوحدة التعليمية

 القسم اإلعدادي
 

 اإلحماء العام
 اإلحماء الخاص

 د 10
 
 د 5
 د 5

 
 

الهرولة مع تدوير الذراعين -الحجل على القدمين بالتعاقب -هرولة -السير -
 سير–هرولة –تقيم والركض الى نهاية الساحة الوقوف في خط مس-بالتبادل

)الوقوف(قفزات على البقعة)الوقوف( خفض الجسم لألسفل ومحاولة لمس  -
)الجلوس على األربع( مد الرجلين –ث(  5القدمين بالذراعين والبقاء لمدة)

الى الجانبين بالتعاقب,)الجلوس الطويل(مد الجسم لإلمام ألبعد نقطة 
 لى مد الذراعينوبالتدرج مع التأكيد ع

 
 
 

تعطى اإلشارة عن طريق 
الصفارة بعد تطبيق من 
الباحث للحركة والتأكيد 

 على الهرولة الصحيحة

 القسم الرئيسي
 الجزء التعليمي 

 
 

 الجزء التطبيقي

 د 70
 

 د 20
 
 

 د 50
 د 15
 
 

 د 10
 د 10
 د 15

 
 

والمناولة  التهديف لمهاراتشرح وإعادة لما تم تعليمه في الوحدات السابقة  -
من قبل الباحث والنموذج وتصحيح ات مع تطبيق المهار والطبطبة

 األخطاء بشكل مبسط 
 

يقف الطالب في صف بجانب الهدف ثم عمل طبطبة الى منتصف الملعب  -
والدوران حول الشاخص ثم مناولة الكرة واستالمها ثم مواصلة الطبطبة 

 تهديف الى منطقة قريبة للهدف ثم يؤدي مهارة ال
 16تمرين 

 17تمرين 
 18تمرين

  
التأكيد على محاولة  
السيطرة على الكرة وأداء 
 التكنيك الصحيح لمهارة
الطبطبة بجميع أصابع 
 اليد والمناولة بشكل دقيق 

 التهديف قدر االستطاعة و
 
 
 

التصحيح يكون من قبل 
 األداء  اثناءالباحث 

   تحية االنصراف –رويحية لعبة ت د 10 القسم الختامي

 

 شاخص                        مدرب                                       العب                                               اتجاه الكرة                    



 
 9ملحق تمارين الوحدة التعليمية

 الشكل التوضيحي تفاصيل التمرين ت

 الهدف:تعليم مهارة االستالم والمناولة - 1
 التنظيم:الطالب على شكل دائرة والباحث وسط الدائرة -
 عند اإلشارة يقوم الباحث بمناولة الكرة بالتناوب الى الطالب  -

 
 

 

 الهدف تعليم مهارة االستالم والمناولة - 2
 عتين متقابلتينالتنظيم الطالب على شكل مجمو -
عند االشارة يتبادل الطالب مناولة الكرة والذي يناول الكرة يرجع خلف  -

 المجموعة وهكذا ثم يتبادل المجموعتان االماكن

 

 الهدف تعليم مهارة االستالم والمناولة - 3
 التنظيم صف واحد بنسق أمام )ثالث طالب كل واحد يحمل كرة( -
الكرة من كل طالب بيده كرة  مجموعة باستالعند اإلشارة يقوم األول بالم -

 يستلم ثالث كرات  أيويرجعها له بالتناوب ثم يعود خلف المجموعة 

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة - 4
 التنظيم مجموعتين متقابلتين -
عند اإلشارة يقوم حامل الكرة باالنتقال بالطبطبة الى المجموعة الثانية  -

 له ويصطف خلف مجموعته وهكذا )بالمشي( ويسلمها لالعب المقابل

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة - 5
 التنظيم يصطف الطالب في ثالث مجموعات  أمام كل مجموعة شاخص  -
 هعند اإلشارة يقوم الطالب األول في كل مجموعة بالطبطبة والتقدم باتجا -

 الشاخص والدوران حوله والرجوع وتسليمها للطالب الذي بعده 

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة - 6
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متقابلتين بينهم ثالث شواخص  -
 ةعند اإلشارة احد طالب المجموعة يقوم بانتقال للمجموعة المقابل -

 بالمرور بين الشواخص وبالتناوب بين الطالب بالمشي

 

 االستالمالهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة و - 7
م( أمام 10التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متقابلتين تفصلهم مسافة ) -

 المجموعة الثانية شاخص 
عند اإلشارة يقوم الطالب حامل الكرة بالطبطبة باتجاه المجموعة المقابلة  -

والتوقف عند الشاخص ومناولتها للطالب اآلخر في المجموعة المقابلة ثم 
لطبطبة لمجموعته وهكذا بالتناوب وبتبادل ويعود با اينتظر الستالمه

 المجموعتين

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة واالستالم - 8
متر(   10التنظيم يقف الطالب في مجموعة يقف في مقابلهم على بعد ) -

 ثالث طالب 
يقوم أول المجموعة الذي معه الكرة عند اإلشارة بالطبطبة باتجاه الطالب  -

مناولة الكرة واستالمها منهم بالتناوب والعودة بالطبطبة الثالث و
 للمجموعة وتسليمها للطالب اآلخر وهكذا

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والمناولة واالستالم. - 9
 10التنظيم يقف الطالب في اربع مجموعات في مسافة بين المجموعات ) -

 متر(
اتجاه المجموعة المقابلة ويناول عند اإلشارة يقوم حامل الكرة بالطبطبة ب -

اآلخر باالنتقال  بللطالب االول ثم ينتقل خلف المجموعة ليقوم الطال
 بالطبطبة للمجموعة األخرى وهكذا 

 



 
 9ملحق تمارين الوحدة التعليمية

 الهدف تعليم مهارة التهديف. - 10
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين على جانب الهدف -
ند اإلشارة بقوم الطالب بالتهديف وتكرار التهديف عند نجاح التصويبة ع -

 وتبادل األماكن بعد اإليعاز

 

 الهدف تعليم مهارة التهديف. - 11
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة امام الهدف -
عند االشارة وبعد تعين المدرب لمناطق معينة يقوم الالعبين بالتناوب  -

 ف واحتساب عدد الرميات الصحيحة من تلك المناطقبالتهديف على الهد

 

 الهدف تعليم مهارة التهديف. - 12
التنظيم يقف الطالب في مجموعتين متساوية العدد متقابلة امام كل طالب  -

 سلة
عند االشارة يقوم كل طالب برمي كرة ملونة في سلة الطالب المقابل  -

 بالتناوب

 

 مهارة الطبطبة والتهديف.الهدف تعليم  - 13
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة وسط الملعب  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه الهدف والمرور بين  -

 الشواخص ثم التهديف

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف. - 14
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة بجانب الملعب قرب الهدف  -
ارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه دائرة الوسط والدوران عند اإلش -

 حولها ثم الرجوع للتهديف من المكان السهل له

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف. - 15
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين بجانب الملعب قرب الهدف  -
تجاه دائرة عند اإلشارة يقوم أول طالب من كل مجموعة بالطبطبة با -

 الوسط و الرجوع بشكل عكسي بالطبطبة ثم التهديف من المكان السهل له

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. - 16
 التنظيم يقف الطالب في مجموعتين بجانب الملعب قرب المنتصف -
عند اإلشارة يقوم أول طالب من كل مجموعة بالطبطبة باتجاه الهدف  -

 العب يناوله الكرة ويستلمها ثم يهدف وهكذا بالترتيب فيجد

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. - 17
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة بجانب الهدف  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بالطبطبة باتجاه المنتصف للدوران حول  -

ويستلمها ثم يهدف وهكذا شاخص فيجد اكثر من  العب يناوله الكرة 
 بالترتيب

 

 الهدف تعليم مهارة الطبطبة والتهديف والمناولة. - 18
 التنظيم يقف الطالب في مجموعة في منتصف الملعب  -
عند اإلشارة يقوم أول طالب بمناولة الكرة الى زميل واستالمها ثم  -

 ديفمناولتها للجهة العكسية واستالمها ثم الطبطبة والته
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 (10) 
 مقياس التكيف االجتماعي

 دليل المقياس
  

 ---------الجنس  ----------تاريخ الميالد ---------اسم المفحوص 
 -----------المعهد\المدرسة----------اسم الفاحص 

 --------------بتاريخ ---------مقاسا باختبار --------نسبة الذكاء
 ---------------مصدر المعلومات وعالقته بالمفحوص 
 (في تحديد موقف المالحظة √)مالحظة الفاحص للطفل ووضع أشارة

 في الصف---------------- 

 في المطعم---------------- 

 في المشغل---------------- 

  (حدد)مواقف أخرى----------- 

  أضافيةمعلومات ------------ 

 
  تعليمات المقياس :

 
، حيث يتطلب النوع االول ان تختار واحدة هناك نوعان من الفقرات في هذا المقياس 

 فقط من العبارات المذكورة . مثال : 
العامة : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط  األماكنتناول الطعام في  -2

 مما يلي :
 3    * يطلب وجبات كاملة في المطاعم . 

 2    * يطلب وجبات خفيفة مثل السندويشات 
 1  ت خفيفة من محل بيع المرطبات * يطلب مشروبا

 صفر     * اليطلب وجبات في المطاعم العامة 
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 صفر .  1،  2،  3الحظ ان العبارات مرتبة درجة صعوبتها  
المهمات صعوبة والتي يقوم بها المفحوص في  أكثرعبارة تصف  أفضل أمامضع دائرة 

ات خفيفة مثل الساندويشات العادة ، ففي هذا المثال سبق ان لوحظ الفرد وهو يطلب وجب
( ، لذلك وضعت الدائرة حول  3( ولكنه اليستطيع ان يطلب وجبه كاملة ) 2) العبارة 

( في الدائرة الى  2في هذا المثال ، وفي تقدير الدرجة لهذه الفقرة ، يكتب الرقم ) 2رقم 
 اليسار .

كل عبارة تنطبق  مأما( √) أشارةاما في النوع الثاني من الفقرات من الفاحص ان يضع 
 على المفحوص .

  -كل عبارة تنطبق على المفحوص : أمام( √) أشارةآداب المائدة : ضع  -4
  ---     يبلغ الطعام دون مضغه  -أ

 ---    يمضغ الطعام وفمه مفتوح  -ب
 ---    األرضيسقط الطعام على المائدة او  -ت
 ----   يبدأ في تناول الطعام ان ينتظر غيره  -ث
 ----    يتكلم وفمه مملوء بالطعام  -ج
  ----    اآلخرينالطعام من صحون  يأخذ -ح
 ---  يسرع او يبطأ في تناول الطعام   مما يجب  –خ 
 ---     بأصابعهيعبث في الطعام  -د
 ----     اآلخرينهذه الفقرة على الفرد بسبب كليا على  -ر

 الى اليساراذا اخترت هذه العبارة فضع صفرا في الدائرة 
العبارتين الثانية والرابعة وهذا يعني ان المفحوص"  أمام( √) أشارةفي المثال وضعت 

يمضغ الطعام وفمه مفتوح " وانه يبدأ في تناول دون ان ينتظر غيره ، ويتم تقدير الدرجة 
من المجموع  2وعددها في هذا المثال  أمامها اإلشارةبطرح عدد العبارات التي وضعت 

 تكتب الى اليسار . اال ان هناك فقرات ال 6، وبذلك تكون درجة هذه الفقرة  8الكلي 
 وأشيرتتطلب عملية الطرح في حساب الدرجة ، بل تؤخذ عدد العبارات التي اختيرت 

عبارة " الشيء مما  أمام( لتمثل درجة الفقرة التي تكتب في الدائرة ، √بعالمة ) أليها
 تعتبر في حساب الدرجة . فقط والالتطبيق  ألغراضسبق " فقد وضعت 
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السائدة ) مثل  األنظمةمن السلوك تتعارض بوضوح مع  أنواعاان بعض قد تتضمن 
استعمال التلفون ( ، او ان الفرد اليستطيع القيام بها الن الفرصة لم تتوفر له ) مثال 

من  الريفية ( ، في مثل هذه الحاالت فانه يتطلب األماكنفي  األجرةالسفر بسيارة 
الفرد درجة للفقرة اذا كنت تشعر  أعطالفاحص ان يستكمل وضع تقديرات للمفحوص . 

فيما اذا  أضافيومطلق ان المفحوص قادر على القيام بها دون تدريب  أكيدبشكل 
" او عبارة " لم تتوفر له  لألنظمةتوفرت له الفرصة المناسبة . اكتب عبارة " مخالف 

العبارات التي ينطبق عليها هذا الوصف ، ان كتابة هذه  الفرصة المناسبة " مقابل تلك
تساهم في فهم وتفسير سلوك  أنهاتؤثر على التقدير تلك الفقرة ، بل  المالحظات ال

 المفحوص التكيفي مع البيئة .
  -يرجى مالحظة القواعد العامة التالية في تعبئة هذا المقياس :

او بمساعدة  اآلخرينبمساعدة في بعض الفقرات والتي تتضمن عبارات مثل "  -1
 الكبار " في انجاز المهمة فان ذلك يعني المساعدة الجسمية المباشرة .

المفحوص تقديرًا اذا كان يحتاج الى حثه لفضيًا او تذكيره بالقيام بالعمل ،  أعط -2
 مالم تنص الفقرة على " بدون حث" او بدون تذكير " .

تكون بعض الفقرات مناسبة للمواقف  عامة ، وقد ال ألغراضان هذا المقياس معد 
 .الخاصة ، ومع ذلك يرجى محاولة تعبئة كل الفقرات 

 
 
 
 
 
 
 

 
 املهارات االستقاللية

 تناول الطعام : -أ
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ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي : الطعام :  أدواتاستعمال  -1
 سكين (    المائدة ) مثل الشوكة والملعقة وال أدواتيستخدم 
                                6        بشكل صحيح ودقيق 

  5                                يستخدم السكين في التقشير 

  4              يستخدم السكين في القطع 

  3      يستخدم الملعقة بشكل صحيح 

  2       ة بسيط إراقةيستخدم الملعقة مع 

 1        اإلراقةكثير من م الملعقة مع يستخد 

 صفر       آخراو يجب ان يطعمه شخص  بأصابعه يأكل 

 
حول القيمة العددية لعبارة ضع دائرة  تناول الطعام في المناسبات االجتماعية : -2

 -: يأتيواحدة فقط مما 

              3           يتناول الطعام مع الضيوف ويشارك مشاركة تامة  

  2          مع الضيوف اذا سكب له في صحنه             يتناول الطعام  

  1 آخراذا سكب له في صحنه ومساعدة شخص يتناول الطعام مع الضيوف  

 من الموقف في العادة  صفر أبعادهيمكنه تناول الطعام مع الضيوف ويتم  ال 

 
 ي: ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يل تناول السوائل -3

  3    بيد واحدة  الكأسوهو يحمل  إراقةيشرب دون  

  2                    مع شي من اإلراقةبدون مساعدة  الكأسيشرب من 

  1            اإلراقةبدون مساعدة مع الكثير من  الكأسيشرب من 

  صفر         دون مساعدة   الكأساليستطيع ان يشرب من 
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 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام ( √)  أشارةضع  المائدة آداب -4
 ------      يبلغ الطعام دون مضغه  -أ

 -----     الطعام وفمه مفتوح  يمضغ -ب
  ----     األرضيسقط الطعام على المائدة او  -ج
  -----          يبدأ في تناول الطعام عند وضعه دون ان ينتظره  -د

  ----                        هـ يتكلم وفمه مملوء بالطعام          
  ----      اآلخرين أمامالطعام من  يأخذ -و
  ----مما يجب             أكثرفي تناول الطعام  يبطئيسرع او  -ز
  ----       بأصابعهيعبث بالطعام  -ح
  ---      مما سبق الشيء  -ط
  ---  رد بسبب كونه مقعدا في فراشهتنطبق على الف هذه الفقرة ال -ي
 او ان طعامه يقتصر على السوائل فقط اذا اخترت هذه العبارة   

  الدائرة او الى اليسار فضع عالمة صفر في     
 
                     4 -1اجمع     تناول الطعام -أ
 
 :  استعمال المرحاض -ب
حدة فقط : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة وا التدريب على استعمال المرحاض -5

 مما يلي 
 4     أطالقايتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض  ال 

 (  إرادي)) مثال وقوع ، تبول ، تبرز ال 

 3النهار  أثناءيتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض  ال 

 2       أحيانايتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض  ال 

 1يتعرض لحوادث عند ذهابه للمرحاض        كثيرًا ما  

  صفر     أطالقا لمرحاضالى ا مدرب على  الذهابغير 

 

عدد العبارات  -8

 المشار اليها
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 النظافة : -ج
 كل عبارة تنطبق على المفحوص: أمام( √) أشارة: ضع  غسل اليدين والوجه -6
 --------يغسل يديه بالصابون  . -أ

  --------يغسل وجهه بالصابون -ب
  -------يغسل يديه ووجهه بالماء -ج
 ----------يجفف يديه ووجهه  -د
 -----------هـ الشي مما سبق  
 
 : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي االستحمام  -7

  6   يستعد لالستحمام ويستحم دون  حث او مساعدة 

  5   يستحم ويجفف نفسه كليا دون حث او مساعدة 

  4  اآلخرينبعد حثه من مقبول يستحم ويجفف نفسه بشكل 

 3     اآلخرينبمساعدة  يستحم ويجفف نفسه 

  2    يحاول استعمال الصابون في تحميم نفسه 

  1   وتجفيفهبتحميمه  اآلخرونيبدي تعاونا حين يقوم 

 صفر    محاولة لتحميم وتجفيف نفسه  أيةيبدي  ال 

 
 كل عبارة تنطبق على المفحوص : أمام( √) أشارة: ضع الصحة الشخصية  -8
 -------     كريهة .  أبطهرائحة  -أ

 ---------  يغير مالبسه الداخلية بانتظام بنفسه . ال -ب
  ------- متسخ في الغالب اذا لم يساعده احد في تنظيفه جسمه -ج
 -----------  بنفسه . أظافرهيحافظ على نظافة  ال -د

 ----------    الشيء مما سبق . -هـ 
 ------  خريناآلتنطبق على الفرد بسبب اعتماده على  هذه الفقرة ال -و

 اذا اخترت هذه العبارة فضع صفرا في الدائرة الى اليسار 
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     8 – 6اجمع      ج( النظافة
 العام : المظهر -د
كل عبارة تنطبق على  أمام( √) أشارة: ضع الوقوف  أثناءوضع الجسم  -9

 المفحوص 
 -----     يبقي فمه مفتوحًا  -أ

 -----     األسفلمتدل الى  رأسه -ب
 -----  يبدو بطنه بارزا بسبب وضعه الجسمي  -ج
 ---والخلف  األمامملتوية ومنحنية الى  وأقدامه أكتافهتبدو  -د
 ---قدميه متجهة الى الخارج او الداخل  وأصابعيمشي  -هـ
 ----        يمشي مباعدا بين قدميه  -و
 -----   يمشي متثاقال او يجر بقدميه  -ز
 ----    صابعهأ أطرافيمشي على  -ح
 ----     الشيء مما سبق  -ط
 ----على الفرد بسبب كونه مقعدا تنطبق  هذه الفقرة ال -ي
 في فراشه ، اذا اخترت هذه العبارة فضع صفرا  

 في الدائرة الى اليسار  
 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام( √) أشارةضع  اللباس : -10
 ----لم يساعده احد       يرتدي مالبسه بشكل غير صحيح اذا -أ

 ----يرتدي مالبس ممزقة وبدون كي اذا لم ينبه الى ذلك     -ب
 ----اذا لم ينبه الى ذلك    يعمد الى ارتداء مالبسه المتسخة  -ج
    ----وسحابات مالبسه باستمرار مفتوحة              أزرار -د
  ---ل   يعرف الفرق بين الجزمة والحذاء العادي والصند ال -هـ
 ----   يختار لباسا مناسبا للمناسبات االجتماعية  ال -و
  ، الزيارات ..... الخ ( األعياد،  األعراس)
  ------الجوية    األحوالخاصة تالئم يرتدي مالبس  ال -ز

 أليها أشيرعدد العبارات التي  -8
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 مثل المعطف الشتوي والحذاء المطاطي    
 ----     الشيء مما سبق  -ح
 ---د بسبب كونه مقعدا   تنطبق على الفر  هذه الفقرة ال -ي

  ----في فراشه اذا اخترت هذه العبارة فضع صفرًا في الدائرة     
   الى اليسار 

 
  10-9اجمع  المظهر العام     -د
 
 العناية بالمالبس : -هـ

 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام( √) أشارة: ضع العناية بالمالبس  -11
  ----                     ة يسمح ويلمع حذائه عند الحاج -أ

 ----                   في مكانها بشكل مرتب  يعلق ويضع مالبسه -ب
 ----       الشيء مما سبق   -ج   
  
 ارتداء المالبس :  -و 

 ارتداء المالبس : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي  -12
 5وي والحذاء المطاطي .            يرتدي مالبسه بنفسه كالمعطف الشت    

                    . 4يرتدي كل جزء من مالبسه بنفسه عند حثه بالكالم 

 3                . ومساعدته في تثبيتها مالبسه بنفسه عند حثه بالكالم يلبس  

  2                            . اآلخريننفسه بمساعدة مالبسه يلبس  

 1    ين يلبسه بمد ذراعيه او رجليه. بيدي تعاونا ح  

  صفر       كليًا . اآلخرونيجب ان يلبسه 

 
 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام( √: ضع عالمة ) استخدام الحذاء -13

 ---  يلبس حذائه بشكل صحيح دون مساعدة  -أ
 ---    يربط حذائه دون مساعدة  -ب
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  ---   يفك رباطة حذائه دون مساعدة  -ج
 ---    يخلع حذائه دون مساعدة  -د
 ---     الشيء مما سبق  -هـ
 
   13 – 12اجمع   ارتداء المالبس -و
 
 :  التنقل -ز

 : ضع عالمة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :  االتجاه حس -14
 ( 150يمكنه ان يبتعد حوالي )3  دون ان يضيع  عن المدرسةم 

  2         القريبة من المدرسة دون يضيع يتجول في المنطقة 

  1             يتجول في منطقة غرفة الصف لوحده 

 
 المفحوصنطبق على (أمام كل عبارة ت√):ضع أشارةالعامةالمواصالت وسائل  -15

     ........                    ) التاكسي ( معتمدا على نفسه  األجرةسيارة  يأخذ -أ
 ت العامة داخل المدينة مثل الباص في الوصولالمواصال يستخدم -ب 

  ......                   قًا ، معتمدًا على نفسه بالى مكان غير معروف له مس 
 يستخدم المواصالت العامة داخل المدينة مثل الباص في  -ج 

 .......               . الى مكان معروف له مسبقًا ، معتمدًا على نفسه الوصول
 ......                                                      مما سبق . الشي -د
 
   15 – 14        اجمع   التنقل    –ز 
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 : األخرىالوظائف االستقاللية  -ح
 كل عبارة تنطبق على المفحوص : أمام(   √)   أشارة: ضع  التلفون -16

 ----------                        الموبايل كدليل دفتر يستعمل -أ
 ----------        اتصاالت من مكتب موبايلة مليجري مكا -ب
 ---------        خصوصي هاتفمن  موبايل يجري مكالمة -ج
 ---------                    بشكل مناسب  الموبايليرد على  -د

 ---------                             موبايلرسائل  يأخذ -هـ 
 ---------                                  الشي مما سبق . -و
 

 ص كل عبارة تنطبق على المفحو  أمام(√) أشارةضع :متفرقةوظائف استقاللية -17
 --------  باعتدال  ويأكليتحكم بشهيته للطعام  -أ
 
 -------   يهتم بصحته الشخصية ، مثال : يغير مالبسه المبتلة . -ب
 ---------    البسيطة مثل الجروح والحروق . صاباتاإليعالج  -ج

  األسنانيلجأ الى الطبيب او طبيب  وأينيعرف كيف د ـ 
 --------                                               عند الحاجة 

 يعرف شيئًا عن الخدمات المتيسرة في المجتمع المحلي -ه
                     -------- الخ ( .لمختار.، ااإلطفاءلبريد، رجل ا) الشرطة، ساعي  
 --------                                   الشيء مما سبق .  -و
 

   17 – 16اجمع      الوظائف االستقاللية المتفرقة    
 

 ح  –المهارات االستقاللية  اجمع المثلثات أ 
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 املهارات اجلسمية -2
 ت الوظيفية القابلة للمالحظة ( : )القدرا النمو الجسمي -أ

 : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :البصر  -18
 3     * ليس عنده صعوبة في البصر 

 2     * عنده بعض الصعوبة في البصر 
 1     صعوبة كبيرة في البصر * عنده 

 صفر        أطالقاصر يب * ال
ضع  دائرة حول القيمة العددية لعبارة اذا استعملت(:السمع )بالوسائل السمعية -19

 :  يأتيواحدة فقط مما 
 3     عنده صعوبة في السمع * ليس

  2      * عنده صعوبة في السمع
 1     * عنده صعوبة كبيرة في السمع

 صفر         أطالقايسمع  * ال
 
  19 – 18اجمع          النمو الحسي  -أ 
 
 النمو الحركي: -ب

 : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي  توازن الجسم-20
 5لمدة عشر ثواني اذا طلب منه ذلك        أصابعهيقف على رؤوس  -أ

 4   اذا طلب منه ذلك  ثانيتين يقف على قدم واحدة لمدة -ب
  3        يقف بدون سند  -ج
 2         يقف بسند  -د

 1       ند يجلس بدون س -هـ 
 صفر          السابقة  األعمالمن  بأياليستطيع ان يقوم  -و
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 كل عبارة تنطبق على المفحوص : أمام( √)  أشارةضع  :والركضالمشي  -21
 ------                                يمشي وحده  -أ

 -----                 يصعد وينزل الدرج وحده  -ب
 -----    قدميه على الدرج خدام ينزل الدرج باست -ج
 -----الدرج    ىليركض دون ان يتكرر سقوطه ع -د
 -----       عند المشي . يحجل ، يقفز ، يثب -هـ
 -----                          الشيء مما سبق  -و
 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام( √) أشارة:ضع التحكم في حركة اليدين -22
 -------                  كرة يتلقف ال -أ

 ------       يقذف الكرة في الهواء -ب
         ------        والفنجان  الكأسيرفع  -ج
 ------        واإلبهاميمسك بالسبابة  -د

 -------           الشيء مما سبق -هـ 
 

 فحوص :كل عبارة تنطبق على الم أمام(  √)   أشارةضع  : األطرافاستعمال  -23
 ------      يستعمل ذراعه اليمنى بشكل فعال  -أ

  ------   يستعمل ذراعه اليسرى بشكل فعال  -ب
             ------       يستعمل رجله اليمنى بشكل فعال -ج
 ------      يستعمل رجله اليسرى بشكل فعال -د
 ------                   الشيء مما سبق . -هـ
 

   23 – 20: اجمع الحركي  النمو -ب 
 
 ب –اجمع المثلثات أ المهارات الجسمية  -2
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 مهارات التعامل بالنقود -3
 التعامل بالنقود  -أ

 مما يلي : حول القيمة العددية لعبارة واحدة : ضع دائرة التعامل بالنقود  -24
 4    يمكنه تجميع فئات القطع النقدية المختلفة ليكون عشرين ليرة     -أ

 3         ، دينار500 دينار، ألفيتعرف على كافة القطع الورقية )  -ب
        ( .  دينار 250 
           2                   ،دينار 1000يتعرف على كافة القطع النقدية  )  -ج
              (دينار 250، دينار  500 
 1  بشكل صحيح جمع او طرح النقود  يستعمل النقود ولكنه اليستطيع -د
 صفر                    اليستعمل النقود   -هـ
 
 كل عبارة تنطبق على المفحوص : أمام(   √)   أشارةتنظيم النقود : ضع  -25
 -------                   خاصة  ألغراضيوفر النقود  -أ

 -------       الصرف أوجهيضع ميزانية توزع على  -ب
 ...الخ بنوع من التخطيط المسبق الوجباتالمختلفة كالمواصالت و  
 -----لمجاالت التي يمكن ان ينفق فيها    يتحكم )يحدد( ا -ج
 ------                              الشيء مما سبق  -د
 

       25 – 24اجمع       التعامل بالنقود وتنظيمها : -أ 
 
 مهارات الشراء : -ب

ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما :هاالمهمات الشرائية المكلف ب-26
 يلي : 

 4                  متنوعة       أشياءيذهب الى عدة متاجر لشراء  -أ
 3                يذهب الى متجر واحد لشراء شيء واحد  -ب
    2بدون قائمة مشتريات       بسيطة  أشياءيرسل في مهمات لشراء  -ج
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 1بسيطة ومعه قائمة مشتريات          أشياءمهمات لشراء يرسل في  -د
 صفر             في مهمة شرائية    هيعتمد علي ال -هـ
 

 عددية لعبارة واحدة فقط مما يلي القيمة ال:ضع دائرة حول نوع المهمات الشرائية-27
 5          يشتري كل مالبسه بنفسه  -أ

  4  م ، ربطة ..... الخ (     ) حزا يشتري ملحقات مالبسه بنفسه -ب
 3دة كالحلوى والمرطبات   قوم بشراء حاجات بسيطة بدون مساعي -ج
 2        يذهب للتسوق مع شيء من الرقابة البسيطة     -د
 1         ة مباشرة يذهب للتسوق مع رقاب -هـ
 صفر             يذهب للتسوق  ال -و
 

     27 – 26اجمع   مهارات الشراء  -ب
 
 ب  –أجمع أ  مهارات التعامل بالنقود : -3

 
 املهارات اللغوية –4

 مهارات التعبير :  -أ
(: ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي  الكتابة – 28

) 
 5    يكتب رسائل مفهومة وذات معنى  -أ

 4   يكتب مالحظات ومذكرات قصيرة  -ب
   3          كلمة  أربعينيكتب بحدود  -ج
 2          يكتب بحدود عشر كلمات  -د

 1           يكتب اسمه  -هـ 
 صفر           ان يكتب اسمه  يستطيع ال-و
 

                                                 


 على االختبار  لإلجابة( تم أجرى اختبار لغوي للمفحوص  



 المالحــــــــــــــق
 

136 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص  أمام( √) أشارةضع :اللفظي مهارة التعبير-29
 -------            او يبتسم ليعبر عن سعادته  برأسه يومئ -أ

 ------                                   يعبر عن جوعه  -ب
 ------   أصوات بإحداثباليد او  باإلشارةعن حاجاته  يعبر -ج
   -----               يقهقه او يضحك عندما يكون مسرورًا  -د
 -----       أصوات بإصداريعبر عن سروره او غضبه  -هـ
  لهذه الفقرة اذا  6لقيمة ا أعط) لديه القدرة على الكالم -و

 -----  (األخرىهذه العبارة بغض النظر عن العبارات  اخترت
 -----                                    الشيء مما سبق  -ز
 

كل عبارة تنطبق على المفحوص :  اما  أمام(  √) أشارة: ضع  مهارة النطق -30
عبارة " الشيء مما  أمام( √)رةأشاالمفحوص غير قادر على الكالم فضع  اذا كان 

 سبق" ثم صفر في الدائرة الى اليسار :
 -------      يتكلم بصوت منخفض ، كالمه منخفض ، وعلى -أ

 شكل همس او يصعب سماعه 
  -------                      يتكلم ببطء او بتأن ويبذل جهد -ب
 -------                   تسارع واندفاع ستعجال وبايتكلم ب -ج
 -------                 في كالمه وقفات صمت او تقطع او  -د

 غير منتظم في الكالم .
 -------                                الشيء مما سبق  -هـ
 
 ط مما يلي ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فق :الجملمهارة استخدام -31
 3 ة تتضمن كلمات من نوع             مركب ُجمالً  أحيانايستعمل  -أ
 " بسبب"الن"لكن " ...الخ   

 2أدوات االستفهام من نوع              يستعمل فيها  أسئلةيسأل  -ب
 " لماذا " كيف " ماذا "   ... الخ  
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 1   يتكلم مستعمال جماًل بسيطة                  -ج
 صفر   يتكلم بعبارات بدائية فقط او بشكل غير لفظي -د

  
  يلي:القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما :ضع دائرة حول المفرداتمهارة استعمال -32

 4         عندما يصف صورًا  أفعاليتكلم عن  -أ
 2            المألوفة األشياءيسمي  -ج
 1              الصحيحة  أسمائهامستخدما  أشياءيسال عن  -د
 اد يكون غير قادر على الكالم    صفر اليستطيع الكالم او يك -هـ
 
  32- 28اجمع  مهارات التعبير : -أ
 
 مهارات االستيعاب : -ب

  : : ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :القراءة  -33
 5        أكثرسن التاسعة او  أطفالكتبًا تناسب  يقرأ -أ

 4          عة او اكثر   سن الساب أطفاليقرء كتبًا تناسب  -ب
 3        يقرأ قصصا بسيطة ومصورة  -ج
 2يقرأ لوحات مكتوبة بخط كبير مثل " ممنوع الوقوف      -د

 " للرجال " للسيدات "
 1            بالنظر  أكثريتعرف على عشر كلمات او  -هـ
 صفر        اإلطالقيتعرف على اقل من عشر كلمات او الشيء على  -و
 
 
 
 

على (إمام كل عبارة تنطبق √)أشارةضع :المعقدة اللغويةلصياغات افهم -34
 المفحوص 
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 ------ مثل " على" في" خلف" تحت "  أدواتيفهم تعليمات تتضمن  -أ
 ------  التي يجب ان تنفذ  األشياءل يفهم تعليمات تشير الى تسلس -ب

 أعمال كذا أوال ثم اعمل كذا ثانيامثل     
 ------                " اذاعليمات التي تتطلب اتخاذ قرار يفهم الت -ج
 افعل كذا"  وأالحدث كذا افعل كذا ،  
 ------                                        الشيء مما سبق . -د
    34 – 33اجمع  مهارات االستيعاب  -ب
 مهارات اللغة االجتماعية  -ج

 كل عبارة تنطبق على المفحوص  إمام(  √) أشارة: ضع  مهارة المحادثة -35
 ------- يستعمل عبارات مثل " من فضلك " شكرا" عفوا"  -أ

 -------                  الطعام أثناءاجتماعي ويتحدث  -ب
 ------              عن الرياضة  اآلخرينيتحدث الى  -ج
 والنشاطات االجتماعية  واألسرة، 
  ------                                الشيء مما سبق -د

كل عبارة تنطبق على  أمام(  √) أشارةضع  اللغوية:للمهارات  أخرىمظاهر -36
 المفحوص 

 ----------                           يمكن مناقشته منطقيا -أ
 ----------   احد أليهيستجيب بشكل واضح حين يتحدث  -ب
 ---------                                حديث معقول  -ج
 ---------      يقرأ الكتب ، الجرائد ، والمجالت للتسلية  -د
 ------ يروي قصة بشيء من الصعوبة او بدون صعوبة -هـ
 الرئيسية في نموذج ) طلب عمل مثال( تالبيانايمأل  -و
 بشكل معقول 
 --------                              الشيء مما سبق  -ز
   36 – 35اجمع  مهارات اللغة االجتماعية -ج
 



 المالحــــــــــــــق
 

139 

 ج  –المهارات اللغوية : اجمع المثلثات أ  – 4
 
 

 والوقت األرقاممهارات  -5
 ية لعبارة واحدة فقط مما يلي ضع دائرة حول القيمة العدد:باألرقاممهارة التعامل  -37

 5    يقوم بعمليات الجمع والطرح البسيطة  -أ
 4      أكثراو  ءأشيايعدد عشرة  -ب
 3     يعد حتى العشرة بشكل آلي  -ج
 2  شيئين بقوله " واحد " كثير " وكثير جدًا     يعد  -د
 1   جداً بين مفهوم " واحد كثير " وكثير  يميز  -هـ
 صفر      األرقام ىيدرك معن ال -و

 طبق على المفحوص كل عبارة تن أمام(  √) أشارةضع :  مهارة معرفة الوقت -38
 ------  ساعة او اليد  يعرف الوقت بالدقيقة بشكل صحيح بالنظر الى -أ

 ------  4.30-3.30يدرك الفترات الزمنية الواقعة مثال بين الساعة  -ب
 -----           9.15يدرك التكافؤ بين التعابير المختلفة للوقت مثال  -ج
 هي نفسها الساعة التاسعة والربع . 
 ---مختلفة . وأفعال أعمالوبين الساعة  أليهيربط بين الوقت الذي تشير  -د

 ----                                                 هـ الشيء مما سبق 
 كل عبارة تنطبق على المفحوص أمام(  √) أشارة: ضع  مهارة معرفة الزمن -39

 ------                                     األسبوع أياميسمي  -أ
 ------   يشير بشكل صحيح الى " الصباح" "وبعد " الظهر "  -ب
 ------         ، والساعة ، األسبوعيدرك الفرق بين اليوم ،  -ج
 ، والسنة والشهر  
 ------                                     الشيء مما سبق  -د
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  39 – 37اجمع  واألوقات األرقاممهارات  -5
 
 
 
 

 املهنيةاملهارات  -6
 

 ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :  مهارة نوع العمل : -40
 2   يستطيع ان يؤدي عماًل يتطلب استخدام وآالت من-أ

 النسيج ، والخياطة او النجارة .. الخ . أعمالمثل   
 1   مثل العمل في يستطيع ان يؤدي عمال بسيطًا  -ب

 ، او جمع النفايات . األرضحديقة او مسح 
 صفر        اإلطالقاليستطيع ان يؤدي أي عمل على  -ج
 
 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص أمام(  √) أشارة: ضع مهارة انجاز العمل  -41
عبارة " الشيء ما  أمام(  √) أشارةصفر ، فضع  40الفقرة  أعطيت) مالحظة : اذا 

 هذه الفقرة صفرًا بوضعه في الدائرة الى اليسار ( . وأعط،  سبق " في هذه الفقرة
  ------إهماله  للخطر بسبب  واآلخرينيعرض نفسه  -أ

  ------بأدواته                            يعتني  ال -ب
 -----                        بطيء جدا في عمله  -ج
  ------، فيه فوضى وغير متقن       عمله مشوش  -د
 ------                         الشيء مما سبق . -هـ
 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص أمام(  √) أشارةضع  مهارة عادات العمل : -42
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عبارة " الشيء ما  أمام(  √) أشارةصفر ، فضع  40الفقرة  أعطيت أذا) مالحظة :    
 الدائرة الى اليسار ( .هذه الفقرة صفرًا بوضعه في  وأعطسبق " في هذه الفقرة ، 

 -------    عن عمله دون سبب معقول . يتأخر -أ
 -------             يتغيب عن عمله  كثيرًا ما -ب
 ------يحتاج الى حث متواصل حتى ينهي عمله -ج
 ------يترك العمل بدون أستاذان                -د
 -------يتذمر او يتهرب من العمل              -ه
 ------ال شي مما سبق                         -و
 
  42- 40المهارات المهنية اجمع  -6
 
 
 
 

 مهارات التوجيه الذاتي -7
 المبادرة :  -أ

 ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي : المبادرة : -43
 3           زمام المبادرة في معظم النشاطات مثل : يأخذ -أ

 ..الخ   األلعاباو  األعمال      
 2             يسال فيما اذا كان هنالك شيئا ما يعمله او -ب  
      يحيط في البيت  او الساحة ... الخ يستكشف ما  

     
 1   أعمال عندما يطلب منه او يوجه لها  في نشاطات او  ينشغل -ج
 صفر                 ألعابهينشغل في نشاطات اذا طلب منه كان يجمع  ال -د
 ويحفظها في مكانها ..الخ     
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 كل عبارة تنطبق على المفحوص  : أمام( √) أشارةضع  السلبية : -44
 ---     أشياءعلى عمل  إجبارهالبد من  -أ

  -----              ه طموح دليس عن -ب
 -----      باألشياءيبدو انه مهتم  ال -ج
 -----   ب تضييعه للوقت ينتهي عمله بسبمن  آخر -د
  -----اعدته دون ان يكون هناك داع لذلك في مس اآلخرينيعتمد على  -هـ
 ------      بطيء الحركة ومتراخ  -و
 ------اآلخرينتطبق على الفرد بسبب اعتماده كليًا على  هذه الفقرة ال -ز

     في الدائرة الى اليسار  ، اذا اخترت هذه العبارة فضع صفرا
 
  44- 43اجمع المثابرة  –أ 
 
 
 
 المثابرة  -ب
 

 ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :  االنتباه : -45
 4               من خمسة عشرة ألكثريوجه انتباهه الى النشاطات الهادفة  -أ

 دقيقة مثل : اللعب ، القراءة ، التنظيف ... الخ 
 3           األقلات الهادفة لخمسة عشر دقيقة على يوجه انتباهه للنشاط -ب
 2                   األقلالهادفة لعشر دقائق على  يوجه انتباهه للنشاطات -ج
 1       األقل       يوجه انتباهه للنشاطات الهادفة لمدة خمس دقائق على  -د
 خمس دقائق  صفراليستطيع ان يوجه انتباهه للنشاطات الهادفة لفترة تصل الى  -هـ
 
 

 كل عبارة تنطبق على المفحوص :  أمام( √) أشارةضع  : المثابرة -46
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  -------    تخمد همته بسهولة  -أ
 -------     أعمالهيفشل في انجاز  -ب
  -------              آخرينتقل بسرعة من نشاط الى  -ج
 -------   أعمالهيحتاج الى تشجيع متواصل النجاز  -د
 --------     الشيء مما سبق  -هـ
 --------   تنطبق على الفرد بسبب كونه غير قادر  هذه الفقرة ال -و

 نشاطات منظمة اذا اخترت هذه العبارة أيةعلى انجاز 
 صفرا في الدائرة الى اليسار فضع  

  
  46- 45اجمع         ب المثابرة

 
 عبارة تنطبق على المفحوص:  كل أمام( √) أشارةضع الفراغ : أوقاتنشاطات  -47

 ----    ينظم وقت فراغه بدرجة عالية مناسبة  -أ
 ----ينظم وقت فراغه بدرجة عالية ومناسبة                    -ب
 ---عنده هوايات مثل : الرسم ، التطريز ، الزخرفة             -ج
 ---             الشيء مما سبق  -د
  

  47 ادخلوقت الفراغ :       –ج 
 
 ج  –مهارات التوجيه الذاتي  اجمع المثلثات أ  – 7
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 ةمهارات حتمل املسؤولي – 8 
: ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة المحافظة على الممتلكات الشخصية  -48

 :  يمما يلواحدة فقط 
 3         يعتمد عليه تماما ، فهو يحافظ على ممتلكاته الشخصية -أ

  2    الشخصية  ليه عادة : فهو في العادة يحافظ على ممتلكاتهيعتمد ع -ب
 1     يحافظ على ممتلكاته الشخصية يعتمد عليه ، فهو نادرًا ما ال -ج
 الشخصية      صفر  هيهتم بممتلكات فهو ال اإلطالقيعتمد المسؤولية على  ال-د
 

  دية لعبارة فقط يمة العدالقيمة حول القضع دائرة :مهارة المسؤولية العامة-49
     3                   حي الضمير ويتحمل الكثير من المسؤولية يقوم بجهود -أ
        الموكلة اليه  األعمالفهو ينجز دائما  

 2           يعتمد عليه في العادة ، فهو يبذل جهدًا لحمل المسؤولية  -ب
 الموكلة األعمالان يثق به بدرجة معقولة ، وان  لإلنسانويمكن 

 اليه سوف تنجز . 
 1               يعتمد عليه فهو يبذل جهدا قليل لحمل المسؤولية ويمكن ال -ج
   الموكلة اليه سوف تنجز  األعمالان يثق به بدرجة معقولة ، وان  لإلنسان 
 صفر         اإلطالق  يعطي مسؤولية ، فهو غير قادر المسؤولية على  ال -د
 
 
   49- 48 اجمع  ةحمل المسؤوليمهارات ت – 8
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 مهارات التنشئة االجتماعية – 9
 ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة فقط مما يلي :  التعاون : -50

 2.                                           اآلخرينيقوم بمساعدة -أ
 1        .          اذا طلب منه ذلك اآلخرينيرغب في مساعدة  -ب
 صفر                                         مطلقا. اآلخرينيساعد  ال -ج

 كل عبارة تنطبق على الفحوص :  أمام(   √)   أشارةضع :  اآلخرينتقدير  -51
 -----------                . اآلخرينيبدي اهتماما في شؤون  -أ

 -----------                 .  اآلخرينتلكات يحافظ على مم -ب
 -----------    . عندما يحتاجونه  اآلخرينيوجه ويدير شؤون -ج
 ---------                          .  اآلخرينيحترم مشاعر -د
 ----------                             الشيء مما سبق . -هـ

 لى الفحوص : كل عبارة تنطبق ع أمام(   √)   أشارةضع  : باآلخرينمعرفته  -52
  --------                              أسرته      أفراديتعرف على  -أ

 -------       . أسرته أفراد غير اآلخرين األشخاصيتعرف على  -ب
 -------                من مثل : العمل اآلخرينلديه معلومات عن  -ج
 بهم . ، العنوان وعالقته 
 -------             أسماءالقريبين منه : مثل  األفراد أسماءيعرف  -د
 زمالئه في الصف وجيرانه ... الخ  

 ------                 يلتقي معهم بانتظام . ال أفراد أسماءهـ يعرف 
 ------                                          الشيء مما سبق . -و

 لعددية لعبارة واحدة فقط مما يلي : ضع دائرة حول القيمة ا: اآلخرينالتفاعل مع -53
 3   في العاب ونشاطات جماعية  اآلخرينيتفاعل مع  -أ

 2   األقللفترة قصيرة من الوقت على  اآلخرينيتفاعل مع  -ب
    أشياءه، او ، او مالبسه  ألعابهمثل عرض: او تقديم 

 1    بالتقليد وبشكل قليل  اآلخرينيتفاعل مع  -ج
 صفر         طريقة اجتماعية مقبولة  خرينلآليستجيب  ال -د



 المالحــــــــــــــق
 

146 

ضع دائرة حول القيمة العددية لعبارة واحدة  المشاركة في النشاطات االجتماعية :-54
 فقط مما يلي : 

 3       يتخذ المبادرة في النشاطات الجماعية ) كقائد او منظم (  -أ
 2          يشارك في النشاطات الجماعية بحماس مشاركة ايجابية  -ب
 1     (  مشاركة سلبية )يشارك في النشاطات الجماعية اذا شجع على ذلك -ج
 صفر              يشارك في النشاطات الجماعية  ال -د

 كل عبارة تنطبق على المفحوص :  أمام( √) أشارةضع  : األنانية -55
 ----       ينتظر دوره  أنيرفض  -أ

  ----        اآلخرينيشارك  ال -ب
 ----     يثور غاضبا اذا لم يحقق مراده  -ج
 ----   آخر  يقاطع المدرس او المشرف وهو يساعد شخصا  -د
 ---               الشيء مما سبق  -هـ
 ----        تنطبق على الفرد بسبب عدم تفاعله االجتماعي هذه الفقرة ال -و

 ئرة الى اليسار هذه العبارة فضع صفرا في الدا. اذا اخترت  آخرينمع    
 كل عبارة تنطبق على المفحوص :  أمام( √) أشارةضع  النضج االجتماعي : -56

 ----      الفته مع الغرباء زائدة  -أ
 ----          يخاف من الغرباء  -ب
 ----          أصدقاءشيء ليكون  بأييقوم  -ج
 ----        كل شخص  بأيدييمسك  أنيجب -د

 -----ما                           ام تابع لشخصهو على الدو  –ه 
 -----          الشيء مما سبق  -و
 -----         تنطبق على الفرد بسبب عدم تفاعله هذه الفقرة ال -ز
 او انسحابه كليًا   اآلخرين مع  

 اذا اخترت هذه العبارة فضع صفرًا في الدائرة الى اليسار 
 

          56 – 50ية  اجمع مهارات التنشئة االجتماع
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 (11ملحق رقم )
 استمارة االختبارات احلركية)تقيم اداء(

 

 درجة االختبار البعدي درجة االختبار القبلي االسم ت

   سعد احمد كريم 1
   عباس تايه وضاح 2
   حسين كاظم عباس 3
   حارث كاظم عبيد 4
   مالك فرحان ناهي 5
   قصي جواد عبد الكاظم 6
   امير كامل صاحب 7
   غانم حربي عبد اهلل 8
   محمد عباس هادي 9
   رياض عبد الحليم 10
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 (12ملحق )
 السادة خرباء صالحية اختبار االوملبياد اخلاص بكرة السلة

 
 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة ةكرة سل-تدريب أ.د.عبد األمير علوان
 كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل كرة سلة-قياس وتقويم .د.هاشم احمد سليمانأ

 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة كرة سلة-تدريب أ.م.د.حسام محمد جابر
 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة كرة سلة-اختبارات أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن 

 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد عوقينم-كرة سلة أ.م.د إيمان عبد األمير
 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد معوقين-العاب قوى  أ.م.د.احمد محمد إسماعيل
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 (13ملحق )
 استمارة فحص طبي 
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 (14ملحق )
 جامعة القادسية

 كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 تقييم أداء
 ................................ المحترم ......... ...األستاذ الفاضل ....

 
 يروم الباحث أجراء دراسة ميدانية في التربية الرياضية والموسومة         

)) تأثري برنامج تعليمي لبعض القدرات البدنية واحلركية يف التكيف 
 االجتماعي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بكرة السلة (( .

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في معهد الرجاء لإلعاقة الذهنية في  على عينة من
محافظة الديوانية . ولخبرتكم ومكانتكم العلمية يقدم لكم الباحث نسخة من مقياس جامعة 

( وترجمه Ersing Loovis 1976أوهايو لتقويم المهارات الحركية والذي  أعده ونظمه )
قياس وطبق على البيئة العراقية من قبل الباحث الى العربية يعرب خيون وأستخدم الم

في  ةنشوان عبد اهلل والباحثة بسمة نعيم  ،راجيا" تفضلكم بإبداء مالحظاتكم التقويمي
االختبارات القبلية والبعدية للطالب وحسب طرق قياس االختبارات األربعة المرفقة مع 

 .االستبيان 
 مع فائق شكري وتقديري .    

 
 
 
 
 

 د.عبد الجبار سعيد                  الباحث : رياض جمعة حسن المشرف أ.
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 ( 15ملحق )
 قوانني املسابقة)االوملبياد اخلاص(بكرة السلة

 

 قوانني املسابقة 
 مسابقة الفرق. -

 أ( التقسيم - 

يجب ان يقدم المدير الفني النقاط التي يحققها الالعب في السجل الخاص به، عند  -1
تقييم مهارات كرة السلة التي تتمثل في المتابعة والمحاورة والتصويب تأديته ألختبارات 

 وذلك قبل بدء المسابقة.

)هذه االختبارات من أجل تقييم الالعب أو الفريق فقط وال تستخدم كوسيلة 
للمسابقات من أجل الحصول على ميداليات أو شارات . وسترد المعلومات الخاصة بهذه 

 االختبارات في القسم د(

يحدد المدير الفني أفضل خمسة العبين بناء على قدراتهم في اللعب الميداني ،  -2
 وذلك بوضع نجمة أمام أسمائهم في القائمة.

يتم تحديد النقاط التي يسجلها الفريق بجمع نقاط أفضل سبع العبين، ثم قسمة  -3
 االجمالي على سبعة.

له كل فريق في اختبارات تقييم يتم تقسيم الفرق مبدئيًا الى مستويات حسب ما يسج -4
 مهارات كرة السلة.

 يتم اقامة مباريات تمهيدية كوسيلة النهاء عملية التقسيم. -5

دقائق على  6في مباراة التقسيم تلعب الفرق مباراة واحدة أو أكثر، وتكون مدة المباراة  -أ
 االقل.

 يكون كل فريق مطالبًا باشراك كل أعضاء الفريق في اللعب. -ب
 ب( تعديالت املسابقة -

التعديالت التالية لقوانين االتحاد الدولي لكرة السلة والهيئات الوطنية المختصة يمكن 
استخدامها في مسابقات االولمبياد الخاص لكرة السلة. وهذه التعديالت استثنائية وتظل 

 .هرهن مسئولية كل برنامج على حدة ليقرر استخدامها من عدم
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 دقائق. 6باراة من اربعة اشواط ومدة كل شوط يمكن ان تكون الم -1

يمكن لالعب ان يخطو خطوتين زيادة عما هو مسموح به، ولكن اذا سجل الالعب  -2
واجتاز أو تخلص من الدفاع نتيجة للخطوات االضافية، فانه يكون بذلك أكتسب ميزة 

 تستوجب احتساب مخالفة في الحال.

 في المباراة الواحدة.يحق لكل فريق أربعة أوقات مستقطعة  -3

ثوان أذا ما تواجد المهاجم في المنطقة المحرمة لمعلب 3تتطبق قوانين المخالفة  -4
المنافس )ملحوظة: وفقًا لقوانين االتحاد الدولي لكرة السلة يقوم الفريق برمي الكرة في 

 سلة المنافس وبالتالي في الملعب االمامي له(

لكرة خالل عشر ثواني من تسليمها له بواسطة على مصوب الرمية الحرة تسديد ا -5
 أحد الحكام.

 ج( الفريق والالعبون-
 يتكون الفريق من خمسة العبين. -1
 ال يزيد عدد أعضاء الفريق عن عشرة العبين بما فيهم البدالء. -2
أذا قام الالعب بعمل محاورة مزدوجة فان ذلك يستوجب احتساب  -د ( نقطة هامة : -

 مخالفة.
 . 3ضد 3ابقة كرة السلة في نصف الملعب: مس  -2

 أ: التقسيم
يجب ان يقدم المدير الفني النقاط التي يحققها الالعب في السجل الخاص به،عند  -1

تأديته الختبارات تقييم مهارات كرة السلة، التي تتمثل في المتابعة والمحاورة والتصويب 
 وذلك قبل بدء المسابقة. 

ل ثالث العبين بناء على قدراتهم في اللعب الميداني بوضع يحدد المدير الفني أفض -2
 نجمة أمام أسمائهم في القائمة .

 تحدد نقاط الفريق بجمع نقاط أفضل أربعة العبين ويقسم الناتج على أربعة. -3
تجمع الفرق بصورة مبدئية في مستويات وفقًا للنقاط الحاصلة عليها في أختبارات  -4

 .تقييم مهارات كرة السلة
 بعد ذلك تقام مباريات تمهيدية كوسيلة ألستكمال عملية التقسيم. -5
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تلعب الفرق مباراة واحدة أو أكثر في مباريات التقسيم على اال يزيد زمن كل مباراة  -أ 
 عن ست دقائق. 

 كل فريق مطالب بإشراك جميع أعضائه في اللعب. -ب
 ب: اهلدف

على نصف الملعب كوسيلة لزيادة عدد يمكن استخدام طريقة مباريات كرة السلة  -1
 الفرق التي تشارك في مسابقة كرة السلة لالولمبياد الخاص.

كما انها ايضًا وسيلة لمساعدة الالعبين ذوي القدرات المنخفضة على االرتقاء بهم  -2
 الى المستوى األعلى.

 .ومع ذلك البد من بذل الجهود لتشكيل فريق نظامي لكرة السلة ما ان امكن -3
 ج: منطقة اللعب واملعدات 

يمكن استخدام اي نصف ملعب من مالعب كرة السلة، ويمكن تحديد هذا الملعب  -1
 بخط النهاية اسفل السلة وخطان على الجانبين وخط منتصف الملعب.

من نفس اللون من األمام  صيجب ان يرتدي كل فريق زيا موحدا،ويكون القمي -2
ودا اعلى الصدر وعلى الظهر بطريقة واضحة ارتفاع والخلف، ويكون رقم الالعب موج

 10سم على االقل، وذلك من ناحية الظهر. اما من ناحية الصدر فيكون بارتفاع  20
سم وتكون هذه االرقام حسب مواصفات الهيئات الوطنية  2سم ،واليقل عرض الرقم عن 

 المختصة.
 د:الفريق والالعبون

 الثة لبداية المباراة ،الى جانب اثنين كبدالء.يتكون الفريق من خمسة العبين ،ث -1
، والبد ان يبدا كل فريق المباراة  3ضد  3كرة السلة في نصف الملعب هي مباراة -2

 بثالثة العبين واال يخسر المباراة.
 : املباراةهـ
دقيقة او حتى يحرز احد الفريقين عشرين نقطة ويحتسب  20تستمرالمباراة لمدة  -1

ما لم يتم التصويب من خارج منطقة الثالث نقاط حيث يتم احتساب  الهدف بنقطتيين
 الهدف عند ذلك بثالث نقاط.



 المالحــــــــــــــق
 

154 

تستخدم الساعة لحساب الوقت حتى الدقيقة االخيرة من المباراة،على ان يتوقف  -2
االحتساب الوقت في جميع الحاالت التي تتوقف فيها المباراة )وذلك عند ارتكاب 

 يل النقاط والوقت المستقطع.االخطاء والمخالفات وتسج
تبدأ المباراة بأجراء قرعة بقطعة نقدية معدنية لتحديد أي الفريقين يستحوذ على الكرة،  -3

( . ولكن يكون هناك تبادل لالستحواذ Jump Ballوال يتم  استخدام أسلوب رمية البداية)
 على الكرة بدءا من الفريق الذي كسب القرعة المعدنية.

( نقطة ، أو الفريق الـذي يحرز أكبر 20فائز هو الفريق الذي يسجل )الفريق ال  -4
 دقيقة وقت المباراة. 20عدد مـن النقاط بعــد نهايــة ال 

في حالة التعادل تلعب أشواط إضافية، مدة الوقت االضافي ثالثة دقائق يبدأ الوقت  -5
دقيقة للراحة بعد كل االضافي بأجراء قرعة معدنية لالستحواذ على الكرة. وتكون هناك 

مباراة أو وقت إضافي. تتوقف خاللها ساعة التوقيت في الحاالت التي تتطلب وقف 
 سير المباراة.
 و( املسابقة

 يقوم الحكم بتسليم الكرة لالعب في حالة خروجها من الملعب. -1
تتوقف الكرة بعد ارتكاب مخالفة أو خطا ، أو عند تسجيل نقاط ، أو في أي وقت  -2

 يطلق فيه الحكم صفارة. آخر
يتبادل الفريقان امتالك الكرة بعد تسجيل النقاط . ولكن اذا ما ارتكبت مخالفة ضد  -3

الالعب وهو يسدد الكرة الى السلة وأصاب الهدف فان النقطة تحتسب ، ويمنح الفريق 
 المرتكبة ضده المخالفة حق استرداد الكرة.

) االخطاء، المخالفات، خروج الكرة خارج  تكون مواضع الرميات في كافة الحاالت -4
الملعب ، تسجيل النقاط واالوقات المستقطعة ( من وراء خط المخالفة الممتد الى نقطة 
معينة داخل الدائرة المحددة عند راس الملعب. ويستخدم هذا االجراء مع جميع المخالفات 

الداخل الى الملعب في واالخطاء وعند تسجيل النقاط وفي االوقات المستقطعة . ويكون 
نقطة محددة ، بينما كافة الالعبيين االخرين داخل حدود نصف الملعب .ويمكن ألي 

 العب مهاجم ان يقوم بالتصويب بعد ان تمنح الكرة الستئناف اللعب.
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عند تبادل امتالك الكرة، يقوم الفريق المستحوذ عليها بالرجوع بالكرة الى وراء خط  -5
يب. وعند الرجوع بالكرة ، البد ان تالمس الكرة او قدم الالعب الذي المخالفة قبل التصو 

 يستحوذ عليها خط المخالفة او المنطقة التي وراءه.
تحتسب مخالفة حين يحاول الدفاع المستحوذ على الكرة تسجيل الهدف دون الرجوع  -6

 بها الى خلف خط المخالفة.
عندما يجري اي فريق تبديال لالعبيين يمكن تبديل الالعبيين عندما تتوقف الكرة. و  -7

فانه يحق للفريق اآلخر أن يقوم ايضا بالتبديل كما ان الالعبيين الداخلين للمباراة عليهم 
 ان يسجلوا انفسهم عند طاولة التسجيل وان يأذن لهم الحكم بالدخول.

ثانية حيث تتوقف خالل هذا الوقت  60وقت مستقطعا لمدة 2يسمح لكل فريق بعدد -8
ساعة التوقيت كما يمكن للحكم أن يوقف المباراة عند اصابة أي العب حيث انه هو 
الذي له الحق في ايقاف ساعة التوقيت في الوقت الذي يتطلب ذلك أو أن يشير عليه 

 أحد بذلك.
تعتبر الكرة ممسوكة اذا احتفظ بها الالعب باحدى أو كلتا يديه بقوة ال يستطيع  -9

 كها اال بالقوة وتمنح الكرة على أساس مبدأ تبادل األستحواذ.معها المنافس أن يمتل
في المالعب التي يكون فيها حامل السلة على ارضية الملعب ال يعتبر الالعب  -10

خرج من الملعب اذا المس جسم الحامل ما لم يكن مسيطر على الكرة فاذا ما المست 
لالعب استخدام الدعامة الكتساب  زالكرة جسم الحامل فانها تعتبر خارج الملعب وال يجو 

 أفضلية او وضع الالعب المنافس في وضع غير مالئم.
 يمنح الحكام الالعب أو المدير الفني حق الوقت المستقطع باالشارة أو شفهيا. -11

 املخالفات واجلزاءات -ز
المقصود بالمخالفة هو التعدي على قوانين اللعبة بما في ذلك االحتكاك الشخصي  -1

 حد الخصوم او الخروج على الروح الرياضية وتحتسب هذه المخالفة على مرتكبها.مع ا
في حالة المخالفات ) الشخصية والفنية والعامة(، ياخذ المنافس الكرة من النقطة  -2

 المحددة خلف خط المخالفة داخل 
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الدائرة المرسومة على رأس الملعب. فاذا ما ارتكبت مخالفة ضد الالعب وهو في وضع 
التصويب وأصاب الهدف فأن النقطة تحتسب. كما ان الفريق االمرتكبة ضده يحتفظ 

 بالكرة. وفي كل االحوال ال تمنح رميات حرة )أنظر الرسم أسفل(.
( ليست هناك حدود لمخالفات الفرد أو الفريق 3ضد  3في مسابقات نصف الملعب) -1

لسلوك. فاذا ما تكرر سوء ،ولكن يتم توجيه تحذير لالعب أو المدرب في حالة سوء ا
 السلوك أو ارتكاب  المخالفة عن عمد يتم طرد الالعب.

يمكن  ان يبقى الالعب مهاجم وكذلك وكذلك المصوب لكرة منطقة الرمية الحرة  -2
 لمدة ثالث ثواني فقط. وتكون عقوبة المخالفة في هذه الحالة هي فقدان امتالك الكرة.

له الحق خمسة ثواني إلطالق الكرة ،وعقوبة الزيادة الالعب الذي سيقوم بالتصويب  -3
 عن الخمس ثواني هو فقدان االستحواذ على الكرة.

 نقاط جديرة باملالحظة -ح
 تحتسب مخالفة اذا ما ارتكب الالعب محاورة مزدوجة. -1
 فيما يتعلق بالتعديالت االخترارية. -2

اجتاز الالعب او تخلص من يحق لالعب اتخاذ خطوتين زيادة عن المسموح به لكن اذا 
 الدفاع بسبب هذه الخطوات او حقق أفضلية بها عندئذ تحتسب مخالفة  على الفور.

 مسابقة الفرق الموحدة -3
 (.3ضد  3منافسات الفرق اجلماعية )مبا فيها  -أ
 تتضمن القائمة عدد متناسب من الالعبيين والشركاء. -1
شركاء في اي وقت )في  2العبيين و  3عن  اثناء المباراة يجب ان اليزيد التشكيل -2

 يتكون الفريق من العبين وشريك واحد(3ضد  3مسابقات
يكون لكل فريق مدرب بالغ ال يشارك في اللعب ويتولى مسئولية تشكيل الفريق  -3

 وسلوكه اثناء المباراة.
 ال توجد نسبة مئوية محددة للشركاء في تسجيل نقاط المباراة. -4

 ارات الفردية للفرق املوحدةمسابقة امله -ب
 يتكون الفريق  الموحد من العب وشريك. -1
 النقاط النهائية للفريق الموحد هي مجموع ما يحرزه كل منافس من نقاط. -2



 (12ملحق رقم )
 استمارة االختبارات احلركية)تقيم اداء(

 

 درجة االختبار البعدي درجة االختبار القبلي االسم ت

   سعد احمد كريم 1
   عباس تايه وضاح 2
   حسين كاظم عباس 3
   حارث كاظم عبيد 4
   مالك فرحان ناهي 5
   قصي جواد عبد الكاظم 6
   كامل صاحب أمير 7
   غانم حربي عبد اهلل 8
   محمد عباس هادي 9
   رياض عبد الحليم 10

 

 



 (12ملحق رقم)
 السادة خرباء صالحية اختبار االوملبياد اخلاص بكرة السلة

 
 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة ةكرة سل-تدريب علوان األميرأ.د.عبد 
 كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل كرة سلة-قياس وتقويم أ.د.هاشم احمد سليمان

 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة كرة سلة-تدريب حمد جابرأ.م.د.حسام م
 كلية التربية الرياضية-جامعة البصرة كرة سلة-اختبارات أ.م.د.مصطفى عبد الرحمن 

 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد معوقين-كرة سلة األميرعبد  إيمانأ.م.د 
 كلية التربية الرياضية-بغدادجامعة  معوقين أ.م.د.احمد محمد إسماعيل

  



 (14ملحق )
 جامعة القادسية

 كلية التربية الرياضية 
 الدراسات العليا / الدكتوراه

 تقييم أداء
 ................................ المحترم ......... الفاضل ....... األستاذ

 
 دراسة ميدانية في التربية الرياضية والموسومة  أجراءيروم الباحث         

 والسلوكالحركية  والقدراتمهارات كرة السلة  تنمية فيج تعليمي اتأثير منه))

 (( .لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة يالتكيف
الذهنية  لإلعاقةذوي االحتياجات الخاصة في معهد الرجاء  األطفالمن على عينة 

ولخبرتكم ومكانتكم العلمية يقدم لكم الباحث نسخة من مقياس  في محافظة الديوانية .
 Ersing Loovisوالذي  أعده ونظمه )جامعة أوهايو لتقويم المهارات الحركية 

وترجمه الى العربية يعرب خيون وأستخدم المقياس وطبق على البيئة العراقية ( 1976
 بإبداء تفضلكم,راجيا"  من قبل الباحث نشوان عبد اهلل والباحثة بسمة نعيم 

ية والبعدية للطالب وحسب طرق قياس في االختبارات القبل ةالتقويميمالحظاتكم 
 .المرفقة مع االستبيان  األربعةاالختبارات 

 .مع فائق شكري وتقديري     
 
 
 
 
 

 رياض جمعة حسن  : المشرف أ.د.عبد الجبار سعيد                  الباحث



 )االولمبياد الخاص(بكرة السلة( قوانين المسابقة15ملحق )
 

 قوانين المسابقة 
 مسابقة الفرق. -

 أ( التقسيم - 

يجب ان يقدم المدير الفني النقاط التي يحققها الالعب في السجل الخاص به, عند  -1
ويب تأديته ألختبارات تقييم مهارات كرة السلة التي تتمثل في المتابعة والمحاورة والتص

 وذلك قبل بدء المسابقة.

)هذه االختبارات من أجل تقييم الالعب أو الفريق فقط وال تستخدم كوسيلة للمسابقات 
من أجل الحصول على ميداليات أو شارات . وسترد المعلومات الخاصة بهذه 

 االختبارات في القسم د(

ب الميداني , يحدد المدير الفني أفضل خمسة العبين بناء على قدراتهم في اللع -2
 وذلك بوضع نجمة أمام أسمائهم في القائمة.

يتم تحديد النقاط التي يسجلها الفريق بجمع نقاط أفضل سبع العبين, ثم قسمة  -3
 االجمالي على سبعة.

يتم تقسيم الفرق مبدئيًا الى مستويات حسب ما يسجله كل فريق في اختبارات تقييم  -4
 مهارات كرة السلة.

 باريات تمهيدية كوسيلة النهاء عملية التقسيم.يتم اقامة م -5

دقائق  6في مباراة التقسيم تلعب الفرق مباراة واحدة أو أكثر, وتكون مدة المباراة  -أ
 على االقل.

 يكون كل فريق مطالبًا باشراك كل أعضاء الفريق في اللعب. -ب
 ب( تعديالت المسابقة -



لكرة السلة والهيئات الوطنية المختصة يمكن التعديالت التالية لقوانين االتحاد الدولي 
استخدامها في مسابقات االولمبياد الخاص لكرة السلة. وهذه التعديالت استثنائية وتظل 

 رهن مسئولية كل برنامج على حدة ليقرر استخدامها من عدمن.

 دقائق. 6يمكن ان تكون المباراة من اربعة اشواط ومدة كل شوط  -1

طو خطوتين زيادة عما هو مسموح به, ولكن اذا سجل الالعب يمكن لالعب ان يخ -2
واجتاز أو تخلص من الدفاع نتيجة للخطوات االضافية, فانه يكون بذلك أكتسب ميزة 

 تستوجب احتساب مخالفة في الحال.

 يحق لكل فريق أربعة أوقات مستقطعة في المباراة الواحدة. -3

اجد المهاجم في المنطقة المحرمة لمعلب ثوان أذا ما تو 3تتطبق قوانين المخالفة  -4
المنافس )ملحوظة: وفقًا لقوانين االتحاد الدولي لكرة السلة يقوم الفريق برمي الكرة في 

 سلة المنافس وبالتالي في الملعب االمامي له(

على مصوب الرمية الحرة تسديد الكرة خالل عشر ثواني من تسليمها له بواسطة  -5
 أحد الحكام.

 يق والالعبونج( الفر -
 يتكون الفريق من خمسة العبين. -1
 ال يزيد عدد أعضاء الفريق عن عشرة العبين بما فيهم البدالء. -2
أذا قام الالعب بعمل محاورة مزدوجة فان ذلك يستوجب احتساب  -د ( نقطة هامة : -

 مخالفة.
 . 3ضد 3مسابقة كرة السلة في نصف الملعب:   -2

 أ: التقسيم
دم المدير الفني النقاط التي يحققها الالعب في السجل الخاص به,عند يجب ان يق -1

تأديته الختبارات تقييم مهارات كرة السلة, التي تتمثل في المتابعة والمحاورة والتصويب 
 وذلك قبل بدء المسابقة. 



يحدد المدير الفني أفضل ثالث العبين بناء على قدراتهم في اللعب الميداني بوضع  -2
 ام أسمائهم في القائمة .نجمة أم

 تحدد نقاط الفريق بجمع نقاط أفضل أربعة العبين ويقسم الناتج على أربعة. -3
تجمع الفرق بصورة مبدئية في مستويات وفقًا للنقاط الحاصلة عليها في أختبارات  -4

 تقييم مهارات كرة السلة.
 يم.بعد ذلك تقام مباريات تمهيدية كوسيلة ألستكمال عملية التقس -5
تلعب الفرق مباراة واحدة أو أكثر في مباريات التقسيم على اال يزيد زمن كل مباراة  -أ 

 عن ست دقائق. 
 كل فريق مطالب بإشراك جميع أعضائه في اللعب. -ب

 ب: الهدف
يمكن استخدام طريقة مباريات كرة السلة على نصف الملعب كوسيلة لزيادة عدد  -1

 رة السلة لالولمبياد الخاص.الفرق التي تشارك في مسابقة ك
كما انها ايضًا وسيلة لمساعدة الالعبين ذوي القدرات المنخفضة على االرتقاء بهم  -2

 الى المستوى األعلى.
 ومع ذلك البد من بذل الجهود لتشكيل فريق نظامي لكرة السلة ما ان امكن. -3

 ج: منطقة اللعب والمعدات 
عب كرة السلة, ويمكن تحديد هذا الملعب يمكن استخدام اي نصف ملعب من مال -1

 بخط النهاية اسفل السلة وخطان على الجانبين وخط منتصف الملعب.
من نفس اللون من األمام  صيجب ان يرتدي كل فريق زيا موحدا,ويكون القمي -2

والخلف, ويكون رقم الالعب موجودا اعلى الصدر وعلى الظهر بطريقة واضحة ارتفاع 
 10, وذلك من ناحية الظهر. اما من ناحية الصدر فيكون بارتفاع سم على االقل 20

سم وتكون هذه االرقام حسب مواصفات الهيئات الوطنية  2سم ,واليقل عرض الرقم عن 
 المختصة.

 د:الفريق والالعبون



 يتكون الفريق من خمسة العبين ,ثالثة لبداية المباراة ,الى جانب اثنين كبدالء. -1
, والبد ان يبدا كل فريق المباراة  3ضد  3صف الملعب هي مباراة كرة السلة في ن-2

 بثالثة العبين واال يخسر المباراة.
 ق: المباراة

دقيقة او حتى يحرز احد الفريقين عشرين نقطة ويحتسب  20تستمرالمباراة لمدة  -1
الهدف بنقطتيين ما لم يتم التصويب من خارج منطقة الثالث نقاط حيث يتم احتساب 

 هدف عند ذلك بثالث نقاط.ال
تستخدم الساعة لحساب الوقت حتى الدقيقة االخيرة من المباراة,على ان يتوقف  -2

االحتساب الوقت في جميع الحاالت التي تتوقف فيها المباراة )وذلك عند ارتكاب 
 االخطاء والمخالفات وتسجيل النقاط والوقت المستقطع.

نقدية معدنية لتحديد أي الفريقين يستحوذ على تبدأ المباراة بأجراء قرعة بقطعة  -3
( . ولكن يكون هناك تبادل Jump Ballالكرة, وال يتم  استخدام أسلوب رمية البداية)

 لالستحواذ على الكرة بدءا من الفريق الذي كسب القرعة المعدنية.
نقطة , أو الفريق الـذي يحرز أكبر ( 20الفريق الفائز هو الفريق الذي يسجل )  -4

 20عدد مـن النقاط بعــد نهايــة ال 
 دقيقة وقت المباراة.

في حالة التعادل تلعب أشواط إضافية, مدة الوقت االضافي ثالثة دقائق يبدأ الوقت  -5
االضافي بأجراء قرعة معدنية لالستحواذ على الكرة. وتكون هناك دقيقة للراحة بعد كل 

وقت إضافي. تتوقف خاللها ساعة التوقيت في الحاالت التي تتطلب وقف مباراة أو 
 سير المباراة.
 و( المسابقة

 يقوم الحكم بتسليم الكرة لالعب في حالة خروجها من الملعب. -1
تتوقف الكرة بعد ارتكاب مخالفة أو خطا , أو عند تسجيل نقاط , أو في أي وقت  -2

 آخر يطلق فيه الحكم صفارة.



دل الفريقان امتالك الكرة بعد تسجيل النقاط . ولكن اذا ما ارتكبت مخالفة ضد يتبا -3
الالعب وهو يسدد الكرة الى السلة وأصاب الهدف فان النقطة تحتسب , ويمنح الفريق 

 المرتكبة ضده المخالفة حق استرداد الكرة.
كرة خارج تكون مواضع الرميات في كافة الحاالت ) االخطاء, المخالفات, خروج ال -4

الملعب , تسجيل النقاط واالوقات المستقطعة ( من وراء خط المخالفة الممتد الى نقطة 
معينة داخل الدائرة المحددة عند راس الملعب. ويستخدم هذا االجراء مع جميع 
المخالفات واالخطاء وعند تسجيل النقاط وفي االوقات المستقطعة . ويكون الداخل الى 

ة , بينما كافة الالعبيين االخرين داخل حدود نصف الملعب الملعب في نقطة محدد
 .ويمكن ألي العب مهاجم ان يقوم بالتصويب بعد ان تمنح الكرة الستئناف اللعب.

عند تبادل امتالك الكرة, يقوم الفريق المستحوذ عليها بالرجوع بالكرة الى وراء خط  -5
ان تالمس الكرة او قدم الالعب الذي المخالفة قبل التصويب. وعند الرجوع بالكرة , البد 
 يستحوذ عليها خط المخالفة او المنطقة التي وراءه.

تحتسب مخالفة حين يحاول الدفاع المستحوذ على الكرة تسجيل الهدف دون الرجوع  -6
 بها الى خلف خط المخالفة.

بيين يمكن تبديل الالعبيين عندما تتوقف الكرة. وعندما يجري اي فريق تبديال لالع -7
فانه يحق للفريق اآلخر أن يقوم ايضا بالتبديل كما ان الالعبيين الداخلين للمباراة عليهم 

 ان يسجلوا انفسهم عند طاولة التسجيل وان يأذن لهم الحكم بالدخول.
ثانية حيث تتوقف خالل هذا الوقت  60وقت مستقطعا لمدة 2يسمح لكل فريق بعدد -8

يوقف المباراة عند اصابة أي العب حيث انه هو  ساعة التوقيت كما يمكن للحكم أن
الذي له الحق في ايقاف ساعة التوقيت في الوقت الذي يتطلب ذلك أو أن يشير عليه 

 أحد بذلك.
تعتبر الكرة ممسوكة اذا احتفظ بها الالعب باحدى أو كلتا يديه بقوة ال يستطيع  -9

 أساس مبدأ تبادل األستحواذ. معها المنافس أن يمتلكها اال بالقوة وتمنح الكرة على



في المالعب التي يكون فيها حامل السلة على ارضية الملعب ال يعتبر الالعب  -10
خرج من الملعب اذا المس جسم الحامل ما لم يكن مسيطر على الكرة فاذا ما المست 

لالعب استخدام الدعامة الكتساب  زالكرة جسم الحامل فانها تعتبر خارج الملعب وال يجو 
 أفضلية او وضع الالعب المنافس في وضع غير مالئم.

 يمنح الحكام الالعب أو المدير الفني حق الوقت المستقطع باالشارة أو شفهيا. -11
 المخالفات والجزاءات -و
المقصود بالمخالفة هو التعدي على قوانين اللعبة بما في ذلك االحتكاك الشخصي  -1

 الرياضية وتحتسب هذه المخالفة على مرتكبها.مع احد الخصوم او الخروج على الروح 
في حالة المخالفات ) الشخصية والفنية والعامة(, ياخذ المنافس الكرة من النقطة  -2

 المحددة خلف خط المخالفة داخل 
الدائرة المرسومة على رأس الملعب. فاذا ما ارتكبت مخالفة ضد الالعب وهو في وضع 

تحتسب. كما ان الفريق االمرتكبة ضده يحتفظ  التصويب وأصاب الهدف فأن النقطة
 بالكرة. وفي كل االحوال ال تمنح رميات حرة )أنظر الرسم أسفل(.

( ليست هناك حدود لمخالفات الفرد أو الفريق 3ضد  3في مسابقات نصف الملعب) -1
,ولكن يتم توجيه تحذير لالعب أو المدرب في حالة سوء السلوك. فاذا ما تكرر سوء 

 أو ارتكاب  المخالفة عن عمد يتم طرد الالعب. السلوك
يمكن  ان يبقى الالعب مهاجم وكذلك وكذلك المصوب لكرة منطقة الرمية الحرة  -2

 لمدة ثالث ثواني فقط. وتكون عقوبة المخالفة في هذه الحالة هي فقدان امتالك الكرة.
ة ,وعقوبة الزيادة الالعب الذي سيقوم بالتصويب له الحق خمسة ثواني إلطالق الكر  -3

 عن الخمس ثواني هو فقدان االستحواذ على الكرة.
 نقاط جديرة بالمالحظة -ج
 تحتسب مخالفة اذا ما ارتكب الالعب محاورة مزدوجة. -1
 فيما يتعلق بالتعديالت االخترارية. -2



يحق لالعب اتخاذ خطوتين زيادة عن المسموح به لكن اذا اجتاز الالعب او تخلص من 
 بسبب هذه الخطوات او حقق أفضلية بها عندئذ تحتسب مخالفة  على الفور. الدفاع

 مسابقة الفرق الموحدة -3
 (.3ضد  3منافسات الفرق الجماعية )بما فيها  -أ
 تتضمن القائمة عدد متناسب من الالعبيين والشركاء. -1
وقت )في شركاء في اي  2العبيين و  3اثناء المباراة يجب ان اليزيد التشكيل عن  -2

 يتكون الفريق من العبين وشريك واحد(3ضد  3مسابقات
يكون لكل فريق مدرب بالغ ال يشارك في اللعب ويتولى مسئولية تشكيل الفريق  -3

 وسلوكه اثناء المباراة.
 ال توجد نسبة مئوية محددة للشركاء في تسجيل نقاط المباراة. -4
 مسابقة المهارات الفردية للفرق الموحدة -ب
 يتكون الفريق  الموحد من العب وشريك. -1
 النقاط النهائية للفريق الموحد هي مجموع ما يحرزه كل منافس من نقاط. -2
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 -أواًل : املصادر العربية : 
 .القران الكريم 

مصررر مكببررة ،فلسرر ة بربيررة او  التاجرراص الناصررة ونهررم بعليم م :لزميررر اعبررا   بررراميما .1
 .1998 ،زمراء الشروق، القامرة

، مصرررر، ال يارررة المصررررية  البررردريباص البربويرررة للمبرررينرين عقليرررا :نصررريس بسرررادة تسرررانا .2
 .1975، العامة للكباب، القامرة

م اراص البرررررررردري  لمعلمررررررررا او  االتبياجرررررررراص الناصررررررررة النهرية د ع ررررررررص  رشررررررررم:اتمرررررررر .3
 . 1ط،مصر،مركز الكباب للنشر،والبطبيق(

مطبعة جريررردة ،القيرررا  فرررا المجرررا  الريا ررراعلرررا ف مرررا بيررر  : ، اتمرررد متمرررد نررراطر  .4
 . 1978 ، 2ط،  االسكندرية،الس ير 

والبوجيررررم للمبرررردربين  شرررراداإلر الن سررررا للناشرررراين ، دليرررر   األعرررردادكامرررر  رابررررب  :  سررررامةا .5
 .  2001 ،، دار ال كر العربا ، القامرة مصر األمور وأولياء واإلداريين

فاعليررة برنررامر برردريبا نررا  لبعرردي  السررلو  فررا رفرر  مسرربو   اتمررد عبررد الكررريم : مرروا ا .6
، كليرررة  (رسرررالة ماجسررربير المعرررا ين عقليرررا ،  األط رررا بعرررل الم ررراراص االجبماعيرررة لرررد  

 .   1994عة عين شم  ، البربية ، جام
انبهار عبيد داود جاسم: بناء برنامر بدريبا لألم اص فا رعايرة أط رال ن المعرا ين عقليرا  .7

 . 2001،. رسالة ماجسبير(، جامعة بغداد ، كلية اآلدابموأثره فا زيادة اكاا 
البربيررررة التركيررررة لبطرررروير بعررررل الم رررراراص  ابسررررمة نعرررريم الكعبا:برررريثير مررررن ر مقبررررر  فرررر .8

كليررة البربيررة ،جامعررة بغداد،رسررالة ماجسرربير ،األساسررية ألط ررا  مررا  برر  المدرسةالتركيررة 
 .2001،الريا ية

، مطبعرة االنجلرو  (وآنررينبرجمرة تسرن معرول  ،  أسر  البربيرة البدنيرةبشالز بيروكر :  .9
 .  1964،  المصرية

 األردن :او  التاجاص الناصرة  رراءة تديثرة األط ا  أسرة إرشاد:  جما  متمد النطيب .10
 .   1993 ، عمان دار تنين ، ،
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مكببرررة  ، 1ط، المررردن  الرررل البربيرررة الناصرررة منرررل التديرررد  :  ، النطيررربمتمرررد جمرررا   .11
 .1997،  االردن،  عمان،ال ال 

: أثرررر  برنرررامر بررردريبا  فرررا بعررردي   صرررور االنببررراه  لرررد  جميلرررة رتررريم عبرررد شرررار الرررواالا .12
 . 2002،كلية البربية بناص،ة بغدادجامع،دراسة ماجسبير ،المبنل ين عقليًا بنل ًا بسيطاً 

الررردار العربيرررة ،  سررريكولوجية منن  رررا الررراكاء وأسررراليب بعلررريم م تسرررين نرررور  الياسرررر : .13
 .2006 ، 1ط،  للعلوم

دار ،1ط،البربيرررة الريا رررية والبرررروين للمعرررا ينليلرررل السررريد فرتررراص: ،تلمرررا متمرررد إبراميم .14
 .1998،القامرة،ال كر العربا

 األط را فا بنمية الم راراص االسربقاللية لرد   إرشاد برنامر  أثر تمودة بن فرج جمعة : .15
المبنل ررررين ، رسررررالة ماجسررررربير ، كليررررة البربيررررة الجامعرررررة المسبنصرررررية، بغررررداد ، العرررررراق، 

2001   . 
علررررل بعلررررم بعرررل م رررراراص كرررررة السرررلة للمبنل ررررين عقليررررا  اإليقرررا أثررررر :دال  علرررا تسررررن  .16

، المجلة العلمية للبربية البدنية الريا رية،  13، العدد باإلسكندريةبمدار  البربية ال كرية 
 .1997    ، مصر، اإلسكندريةكلية البربية الريا ية للبناص ، جامعة 

،  ، البتررا العلمررا   م  ومررم ، أسرراليبم ، أدوابررم (او رران عبيررداص ، عبررد الرررتمن عررد   .17
 ب ص .

ا التررديا ، مصررر ، المكبررب الجررامع ، رعايررة المبنل ررين عقليررالقرراافا: ارم رران متمررد  .18
 .2001 ،االسكندرية

وسرررلوكيا نصااصررر م  أكاديميررراالمعرررا ون كمرررا  سرررالم سيسرررالم:  ، زيررردان اتمرررد السررررطاو  .19
 ،، المملكرررة العربيرررة السرررعودية، مكببرررة الصررر تاص الامبيرررة للنشرررر 2ط ، برررربيب م وأسررراليب
1992. 

، ة والتركيرةالبربيرة الناصرة لراو  االعا راص العقليرة والبصررية والسرمعي:سعيد تسنا العزة .20
 .2001، ، االردن، الناشر ، عمان1ط:
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 "النهرة الشمولية فا بقويم القردراص العقليرة للط ر  المعروق عقليراسعيد متمد با سيمو  :  .21
 .1989، 3العدد  ، مجلة كلية البربية ،

   .1981، عمان ،  األردنية، المطبعة 1، ط البنلس العقلا :سليمان الريتانا  .22
ا: مررن ر بعليمررا بااللعرراب الصررغيرة وبرريثيره فررا بعلررم واتب رراه عرراد  نصرريس جبررر الكبيسرر .23

،  بعررل القرردراص التركيررة وبطرروير البكيررس االجبمرراعا للنرروا  مررن تملررة اعرررال داون
 . 2007،كلية البربية الريا ية،  جامعة بغداد،  اطروتة دكبوراه

لالبتراد السرعود  السلسرلة الثقافيرة  ،البربية البدنية الناصة :عبد التكيم بن جواد المطر  .24
 .1996،االبتاد السعود  للبربية البدنية والريا ة ، الريال ، للبربية البدنية والريا ة

، دار ال كررر ، البتررا العلمررا  م  ومررم ،أسرراليبم ،أدوابررم (عبررد الرررتمن عبيررداص وآنرررون  .25
 .1988العربا ،القامرة ،

،  مجموعرة مييرد ال نيرة،نيةالديوا،1ط ، أساسرياص الربعلم التركراعبد اهلل تسين الالمرا :  .26
2006 . 

ميسسرة ،"من او  االتبياجراص الناصرة المعرا ون امنيراعبد المنعم عبد القادر الميالد :  .27
 .2004،اإلسكندرية، شباب الجامعة 

 ،  اإلسركندرية، منشرية المعرارس ،  البرامر التركية والبدري  للصغار :ريم ع اس عبد الك .28
1995 . 

كليررررررررة ،برنررررررررامر برررررررردريبا لألط ررررررررا  او  اإلعا رررررررراص العقليةعررررررررالء عبررررررررد البررررررررا ا إبراميم: .29
 .1993،  1ط،  جامعة عين شم ،البربية

دار ، 1ط،القدراص العقلية المعرفية لاو  االتبياجراص الناصرةفابن صال  عبد الصادق:  .30
 .2003، األردن، ال كر للطباعة والنشر

،  دار األردن: 1ط ، القيررا  والبشررني  فررا البربيررة الناصررة أسرراليبفرراروق الروسرران:  .31
 .1999، ال كر للطباعة والنشر

  رررايا ومشررركالص فرررا سررريكولوجية اإلعا رررة ورعايرررة المعرررو ين فبترررا السررريد عبرررد الررررتيم :  .32
 .1983 ،1ط،  الكويص، دار القلم ،  النهرية والبطبق
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، الررردار العلميرررة الدوليرررة  1ط، مبرررادط وطررررق البربيرررة الريا رررية  للمعرررا ينفريرررق كمونرررة : .33
 . 2002   ، األردنوزي  ودار الثقافة للنشر والبوزي  ، عمان ، للنشر والب

 جامعة بغداد   . ، مو وعاص فا البعلم التركا اسم لزام صبر :  .34
 ،دار القلرررررم للطبررررر  والنشرررررر  ، مرجررررر  فرررررا علرررررم البنلرررررس العقلرررررا: مرسرررررا إبرررررراميمكمرررررا   .35

 .1995،الكويص

 .1999 ، 2ط ،، مصر ، دار النشر مرج  فا علم البنلس: ------------ .36

، القامرة : مركز الكبراب  1، ط:المدن  فا طرق وبرامر الريا ة للجمي  كما  درويش  .37
 .1999للنشر ، 

، دار صررر اء للنشرررر األردن،  1ط ، المبنل رررين عقليرررا األط رررا بعلررريم : ماجرررد السررريد عبيرررد .38
 .2000، ،عمان

مررررراعا متررررررو  متمرررررد  نررررردي  :بررررريثير بمرينررررراص البوافرررررق علرررررل السرررررلو  التركرررررا واالجب .39
للمبنل ررررررين عقليررررررا ، رسررررررالة ماجسرررررربير ، كليررررررة البربيررررررة الريا ررررررية برررررريبو  يررررررر ، جامعررررررة 

 .1976تلوان،
المبنل رررررررين  األط رررررررا والم ررررررراراص لرررررررد   األنشرررررررطةبعلررررررريم  :عبرررررررد التميرررررررد إبرررررررراميممتمرررررررد  .40
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Research Identification :  

The taking care of intact and handicapping  children in different 

grades and types of hindering , their education and their care represent the 

benefit from their abilities in order that each one of them will have his 

role in life as a citizen to do his duties as part  of society development 

plans that he lives in .Iraq represents one of those countries which have a 

high ratio of hindering people as compared to its population . 

Thus the study tries to know the influence of educational programs 

motional and socially for the children of simple mental retardation and 

the necessity of taking care of this section from the society and taking 

care of them by rationing educational curriculum and its influence on the 

measurement  of social adaptation due to this measurement has the 

influence in knowing the extent of the trace of the social service in the 

humanitarian society .  

       The problem of the research was that the researcher notices that there 

was not application of scientific clear curriculum for education sport that 

taking care of teaching this section and there was a neglect from family 

and the society . 

All these things lead to make the teaching in education sport built on an 

arbitrary bases ,hence my study for handicapping and the influence of the 

educational program that must be applied on them especially what the 

researcher chooses on the handicapping of mental retardation ( those of 

simple mental retardation )  so the research studied this problem in a 

method of the application of teaching program in basketball to know the 

influence of this curriculum in developing the motional and skilful 



Abstract…………………………………….. 
 

  C 

abilities of the sample and its influence in developing the social 

adaptation for those of the simple mental retardation .   

       The aims of this research were the influence the teaching curriculum 

for those of simple mental retardation in learning some skills in 

basketball and development some of the motional abilities and its 

influence in social adaptation , while the hypothesis of the research were 

that there were differentiations that have statistic significance between the 

two tests , the former and the later in developing some of the motional 

abilities and learning some skills in basketball and development of the 

social adaptation for the side of later test . 

 The human beings aspect is limited by the pupils of AL_Rajja 

institute for simple mental retardation in Diwaniyah for the academic year 

2007-2008 .  

The researcher used the experimental curriculum because it was the 

suitable curriculum to solve the research problem and achieve its aims 

and entering the experimental variable on the experimental group by 

using a special teaching curriculum started on ( 1-6-2008 ) and ended on 

(27-8-2008 ) in the playgrounds of AL_Rajja Institute for handicapping . 

   The sample of the research formed (10) pupils from those of 

simple mental retardation and by depending on the classification of the 

ministry of work and social affairs in Iraq . 

 They are from ages of (12-14 ) years .The former tests has been 

done on the days of  22,25/5/2008 on the playground of AL_Rajja 

Institute for the mental retardation . 

The researcher fixed the conditions that related with the test 

through time and place  , used tools , method of execute and the assistant 

work team for the sake of providing them to the later test . 

 The period of practices application that used was (12) weeks in 

three training units taking into accounts the bodily  abilities and levels of  

the research samples ,then the tests of the later for the research sample on 

the days of    28 ,31-8-2008 in AL_Rajja Institute .  

                The researcher used group of statistical laws for the treatment 

of values of Biomechanical variations statically . The researcher also used 

the statistic bag (SPSS).  

             The conclusions of the research were that the Educational 

program has its influence in developing  the Olympic skills for basketball 

and the developing of the motional abilities as well as most of the 
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measurement dimensions of the social adaptation for the children of 

simple mental retardation . 

              The recommendations of the research were the focuses on the 

application of the educational program for its influence on developing the 

skillful and motional abilities in basketball  and some of the measurement 

dimensions of the social adaptation and the work on developing of the 

teachers skills in institutes and the establishments that taking care of 

learning children of simple mental handicapping .  

  

   

 

 


