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أن االهتماا ب أل فالاا س افءااال ع اانمباا اللن ألاا  تإلع قة اا و اها الاا  اأ ااا اا  
اتةأللت ب اةا لت ب لبق ألمث أل  االءتل قة من امك   ت ب االقةات ب ,حتا  لباألل نكاس ما  ب 

ألبملااااق ماااان  اااااا انت ملاااا   قاةه فااااح انحلاااا ة ألاباااالق مااا اااا    لواااااب ألاا أل تااااق نلكااااان
 نلم تمع انذي لبلش فلق , 

اهااااةان اااان تاأللااا  م ااا ه  انك تااا    اك  اااو مةاااكل  انألحاااة فاااح مإلح ااا  
المل  ااضح  امحققة انمب نب نلتةألل  انةل ضل  ت تب ألتبللب هاذه انةاةلح  , , مان ه ا  

   ما  لتأل ا ه ك  و قةاءاتح نلمبا اللن ااثاة انألة ا م  انتبللماح انماةاق تاأللواق الال ب االءالم
 . ان انمب اللن ذه ل  ) ذاي انت لع انبولح انألءلا( انك ت  

قةاءا  هاذه انمةاكل  اان اةلا  تاأللا  ما    تبللماح ألكاةة  انك تا   نذا اةتأى 
تاااة الاقةاو انبل ا  انحةكلا  اانم  ةلا  اانءالا   فاح انءال   نمبةفا  تاأثلة هاذا انما   

 لا .انتكللح اال تم اح نذاي انت لع انبولح انألء
اماا  اهااقاع انألحااة فك  ااو أاااقاق ماا    تبللمااح نااذاي اها الاا  انبوللاا  انألءاالا   
نااتبلب ألباان انم اا ةاو ألكااةة انءاال  اتااااة ألباان انوااقةاو انحةكلاا  اانتبااةع الاا  اثااةه 
فاااااح انتكلاااااع اال تمااااا اح , امااااا  فةضااااال و انألحاااااة فك  اااااو ا ااااااق فاااااةا  ذاو قالنااااا  

اة ألباان انوااقةاو انحةكلاا  اتااااة إحباا ةل  ألاالن اال تألاا ةلن انوأللااح اانألبااقي فااح تااا
انتكلع اال تم اح نلبل   نبا نل اال تألا ة انألباقي الا  تإلملاذ مب اق انة ا ع ن ا الا  

 .2008-2007انبولل  انألءلا  فح انقلاا ل  نلب ب انقةاءح 
أل ءااتبم س انماا    انت ةلألااح اتااب إق اا س انمتبلااة انت ةلألااح الاا   انك تاا   االاا ب 

(اا ت اا   2008-6-1س ماا    تبللمااح  اا ي ألااقأ لاااب) انم ماااا  انت ةلأللاا  أل ءااتبم 



(فاااح مإلاااا  مب اااق انة ااا ع نلمبااللن,تكا اااو ال ااا  انألحاااة مااان 2008-8-27لااااب )
( اإل  من ذاي انت لع انبولاح انألءالا األ الاتما ق الا  تبا لع اااةة انةا ان 10)

( ءاااا   االااااق اءااااتبة  14-12اال تم الاااا  اانبمااااس فااااح انبااااةا  المثلااااان فةاااا  امةلاااا  )
( احاااااقاو تقةلأللااااا  3( أءاااااألاا   ألااالاااااع )12انتمةل ااااا و ان  بااااا  انمءااااات قم  )تاأللاااا  
 أءألاال  .

مدددج عمددد  م يم ددد  قددد   (SPSSانحولألااا  اهحبااا ةل )  انك تااا   وقدددس عمددد     

 انمتبلةاو اللق انألحة إحب ةل  . 
اك  اااو أهاااب االءااات ت   و نلألحاااة هاااح ان نلألة ااا م  انتبللماااح تاااأثلةا  فاااح ت ملااا  

ت ملاااا  انوااااقةاو انحةكلاااا  اكااااذن  االاااا  أألباااا ق مولاااا   انءاااالا  م اااا ةاو انكااااةة انءاااال  ا 
 انتكلع اال تم اح نقى افال س ذاي اها ال  انبولل  انألءلا  .

امااا  تابااال و انألحاااة ف هم ااا  كااا ن تأكلاااق تاأللااا  انألة ااا م  انتبللماااح فثاااةه فاااح 
ت ملااا  انواااقةاو انحةكلااا  اانم ااا ةاو ألكاااةة انءااال  األبااان أألبااا ق مولااا   انءااالا  انتكلاااع 

تماااااا اح اانبمااااااس الاااااا  تاااااااالة م اااااا ةاو انمبلماااااالن اال تباااااا ي فااااااح انمب هااااااق اال 
 .اانم ءء و انتح تب   ألتبللب افال س ذاي اها ال  انبولل  انألءلا   
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Abstract 
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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 

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 

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 .  
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 قائمة املالحق



 البحثمقدمة 
 مقدمة البحث وأهميته :-1-1

على  يععظ  ام وانب ام ي عودعهي هللا مبحينه وت يمى في اإلنسين، وامذي تفرد به مج ي س ام ينب ام قلي
غ ره مج ام خلوقيت وطيم ي بقي ام ينب ام قلي في حيم ه امطب     فإنه يس ط ع عن يس غ  ك  مي في األرض مج 

 .، ويرّكب، ويحل ، ويطور، وي قسم كر، ويخ ر ، ويؤمفعم  مصلح  امبشري  م  يء، ف ب
عمي إذا مي عع قت قسراته ام قل   ام  رف   فإنه ي س ص وب  بيمغ  في امق يم ب خ لف ام  ل يت ام  رف   

  ، فيه هي نفس ام  يع ح ى ام يدي عو امبس ط منهي، ك ي ي س ص وب  كب رة في ام  ش مع اآلخريج في إطير 
 . اإلعيق  ام قل  طويل  بيم  رف على األطفيل امذيج ي ينون مج  مسةل يء واآلبيء منذ  امام ربون و

االه  يم به  مج عبرز امسالالت على رقي ام     يت في مينبهي اإلنسيني واالم  يعي، مذمك  وي س  
ح  يميت مسست امسول حرصهي على مواكب  هذا امرقي بسج امقوان ج وام شري يت ام ي تض ج حقوق ذوي اال

امكث ر مج ام شيركيت واالرتبيطيت  وي كج ان ن زواامخيص  في م  ع ام  يالت وت زز تطوير تأه له .  
امنشط  امى برامج ودورات وبحوث تأه   ب ج األفراد ومي يح ط به  مج مؤمسيت وعنسي    االم  يع   وامرييض 

ي كج ان يس نس عل ه م كون م را" ب ج ع ل   رييض   وام  يع  ، ومي تقسمه امرييض  خالل تلك االرتبيطيت 
ام أه   في ام ؤمسيت عو األنسي  وب ج ام    ع . وب طور ملحوظ عصبح يل س وبشك  واضح على ان اموميئ  

،وامرييض  هي نشيط تربوي  ومع م    ه مع ب ضه   وانسميمه  امرييض   تسه  ع ل   تأه   امرييض  ج
 رة بال شك ي كج عذا عردني عن نحصس فوائسهي يس ومب م يرم هي . وترويحي وام  يعي مه فوائس كب 

ان ام شيرك  في األنشط  امرييض   ت  س ام وازن امنفسي مل  وق ج في اغلب األح ين وتن ي امثق  بيمنفس 
وتقسير امذات خصوصي" عنسمي تكون خبرات ام شيرك  نيمح ،ك ي توفر مشيرك ه  ف هي امفرص ام نيمب  

بيك شيف  مفهوميته تقب  اآلخريج ب س تغ  ر امى ع عقرانه  مج ام  وق ج وغ ر ام  وق ج م ي يؤدي م فيعله  م
وي وقع امخبراء ان تزداد مشكالت ام  وق ج ك  من  ، وذمك قسرات ام  وق ج بسال" مج ام رك ز على إعيق ه  ، 

مل ون م وق منه   600مي يقيرب مج مكين ام يم  عي %10بلغت نسب  ام  وق ج  إذرامع امى زييدة ععساده  
 في امسول امنيم   وام راق ي ث  واحسا" مج امسول ذات امنسب  ام يم   مج األشخيص  80%

ذوي اإلعيق  ق يمي" ب سد امسكين ألمبيب عسيسة ) امحروب منيهج وبرامج وهذا امنو  يح يج امى 
م شوه  او ض ف امرعيي  امصح   ملحوام  او ح ى وام خسام ام واد امك   يوي  او امقذائف ام لوث  او اموالدات ا

 (1)امضحييي ( .     األع يل اإلرهيب   ام ي تقع يوم ي" مخلف  ورائهي ام شرات ال ب  ام ئيت مج 
 إذعكست ام سيس مج امسراميت ان م ظ  حيالت اإلعيق  ام قل   ت  ث  في اإلعيق  ام قل   امبس ط  ك ي 

مج م  و  ام  يق ج  %85-80ن ام  وق ج عقل ي بسرم  بس ط  ي ثلون مي نسب ه عشير ه وارد واورمنسكي إمى ا
 (2).%80-70عقل ي ب ن ي عورد بيتون وآخرون ان هذه امنسب  ت راوح مي ب ج 

طفيل ذوي اإلعيق  ام قل   ) ب خ لف درميتهي (  كغ ره  مج عفراد ام    ع مه  امحق في امح ية وفي األو
قسراته  ويرتبط مج نيح   عخرى ب غ ر امنظرة ام        إمى هؤالء األفراد وام حول مج  امن و بأقصى مي ت كنه 

مج امثروة امبشري  ب ي يح   تن    هذه امثروة  ا"مزءعلى م    يته  إمى امنظر إم ه   "عيم  اق صيدي " عسه 
ي ام    ع وي  ييشوا م ه ومكي يس ط ع هؤالء األطفيل عن ينسم وا  ف، واالم فيدة منهي إمى عقصى حس م كج

تب ج مب ض امذيج ي  قسون   دراميت وعبحيث عل    وت ريب  ويس ث روا طيقيته  امسف ن  فإن ذمك ي طلب مني
ذمك .  خالفامرييض   كونهي ضيرة مل  وق ج بسن ي" ونفس ي" وام  يع ي" وهي  الم  يعه    هذه امبحوث و بغ يب

، ف ج امنيح   امبسن    هيم     ج مج امنواحي امبسن   وامحرك   واالم  يع  فقس تفوق عه    األبحيث مغ ر ام  وق
يمنسب  مل  وق ج عالم   ح ث ومس ان م يرم  غ ر ام  وق ج مألنشط  امبسن   في اغلب األح ين وقيئ   ومكنهي ب

في اإلعيق  امحرك    ام ي تكون بسبب اإلعيق  ذاتهي ك يامصفيت ام صيحب  م  ظ  اإلعيقيت ، قل  امحرك  مج  ت س
او بسبب ظروف ام  وق امنفس   او االم  يع   مثال" وقس عكست امسراميت ام ل    ان م يرم  ام  وق ج ملرييض  

ام قل   مج األعراض امنيم   عج قل  امحرك  ، امي مج  مج ث و ،تسيه  بف يم   في رفع مس وى م يق ه  امبسن  
 .  وق ج غيمبي" مي ي ينون مج ام شكالت امنفس   واالم  يع  امنيح   امنفس   واالم  يع   فين ام

مج هني تس  س درام ي هذه عه   هي كونهي تحيول م رف  اثر امبرامج ام  ل     حرك ي" وام  يع ي" مسى 
عطفيل ام خلف ام قلي امبس ط وضرورة األخذ ب س هذه امشريح  مج ام    ع واالع نيء به  ورعيي ه  مج خالل 

ح ث ان هذا ام ق يس مه األثر في م رف  مسى تأث ر  منهج ت ل  ي وعثره على مق يس ام ك ف االم  يعي اق راح
مسيعسة ام     يت  مهن  امخسم  االم  يع   في ام    ع اإلنسيني ف هن  امخسم  االم  يع   تس ى إمى

                                                 

,مةكا انبةا  14, م ل  فكةل  فبلل , انبقق  انمءتوألس انبةاالح( محمق تةكح انبأللقي :  1
 118, ي  2008نألألح ة, 

(2) Heward, W. & Orlansky, D.M.  :Exceptional Children (3rd ed). 

Columbus, Ohio : Charlcs E. Merrill, 1988. 



ح ام يد ملوصول إمى األهساف فراد على اموصول إمى عفض  عنوا  ام ك ف مج خالل ام    امصيموام  يعيت واأل
غ ر يع   ام ي منهي مسيعسة اإلفراد ام رموة وهذا مي عمرني به هللا عز وم  .فبسافع اإلي ين بأهساف امخسم  االم  

قيدريج على ام ك ف مع ام    ع نس ط ع اموقوف على عمبيب انسميج األطفيل ذوي االح  يميت امخيص  ذوي ام
 .  عو انفصيمه   عنه ام    ع اإلعيق  ام قل   امبس ط  في

 

 مشكلة البحث  :  1-2 
عو م يقي" عج ب ضه ي في تحق ق  مويي"ال يخ لف كث را" مس وى امط وح ام شرو  مك  فرد مواء كين  

بس ط  وخالل مقيءات االن يز ام طلوب اموصول إم ه في م يرم  األم يب امرييض   ، ومج خالل هذه ام الحظ  ام
تطب ق  غ يبررة امى م يهس امرعيي  االم  يع  )في امسيوان  ( ام ي ته   ب  ل   هذه امفئ  الحظ ام  ك وامزييرات

منيهج عل    واضح  ومحسدة ام  يم  مل رب   امرييض   ته   ب  ل   هذه امشريح  ، وهنيك إه يل مج األمرة 
ن ي" على عميس عشوائي ، وي   س وام    ع ، ك  هذا عدى امى ان يكون ام  ل   في درس ام رب   امرييض   مب

ان  إذوبشك  كب ر على مسى كفيءة ام  ل  وخبرته امشخص   في إدارة امنشيطيت امرييض   ام قسم  ملطف  ام  يق)
 ( .غ ر االخ صيصام  ل  ج في هكذا م يهس مج 

 خصوص مي ي بنيهعل ه  وبيم مج هني كين البس مج درام  ام  يق ج واثر امبرنيمج ام  ل  ي ام راد تطب قه  
ألنه  عصبحوا يشكلون مزءا" مه ي" مج ام    ع ومج رييض    ام  يق ج ذهن ي" ) ذو ام خلف ام قلي امبس ط( عج

اوم ب يد ام  يق ج وهذا امنو  يح يج امى قسرات حرك   ومهيري  وبسن   ت كنه مج م يرم  ح يته امطب     ام وم   
" يب امرييض   الم الكه تلك امقسرات او ب ضهي وهذا ين كس اي يب وان كيس ذمك على مهوم  م يرم ه مألم ي

على زييدة ام فيع  االم  يعي ب ج ام  يق وام    ع كأفراد ون     م طور وتحسج قسراته ام هيري  وامحرك   ام ي 
   م  رف  درام  هذه ام شكل  عج طريق تطب ق منهج ت ل  ي بكرة امسل امقسرات امذهن   .مذا ارتأيتتن كس على 

تطور قسرات ام  ن  امحرك   وام هيري  وتأث ره في تطوير ام ك ف االم  يعي مذوي ام خلف  في تأث ر هذا ام نهج
 ام قلي امبس ط .

 

 أهداف البحث  :  1-3
 يهسف امبحث مل  رف على :

 مذوي اإلعيق  ام قل   امبس ط  . بكرة امسل  ت ل  يععساد منهج  .1
 .ام قل   امبس ط  في تن    ب ض مهيرات كرة امسل  ذوي اإلعيق تأث ر ام نهج ام  ل  ي م .2
 مذوي اإلعيق  ام قل   امبس ط  . األميم   تأث ر ام نهج ام  ل  ي في تطور ب ض امقسرات امحرك   .3
 مذوي اإلعيق  ام قل   امبس ط  . االم  يعي يام ك ف ملوك تأث ر ام نهج ام  ل  ي في تطوير .4
 

 فروض البحث : 1-4
مهيرات ب ض  تن   ك فروق ذات دالم  إحصيئ   ب ج االخ بيريج امقبلي وامب سي في هنيم .1

 ومصيمح االخ بير امب سي . كرة امسل 
هنيمك فروق ذات دالم  إحصيئ   ب ج االخ بيريج امقبلي وامب سي في تطور ب ض  .2

 امقسرات امحرك   ومصيمح االخ بير امب سي .
 امسلوك الخ بيريج امقبلي وامب سي في تطورهنيمك فروق ذات دالم  إحصيئ   ب ج ا .3

 االم  يعي وم صلح  االخ بير امب سي . يام ك ف

 جماالت البحث  : 1-5
 .2008-2007تالم ذ م هس امرميء مإلعيق  ام قل   في امسيوان   مل يم امسرامي  المجال البشري :  1-5-1

 .      16/6/2009امى  5/2008/ 8امزمن   مج     سةام المجال الزمني :  1-5-2

 م هس امرميء مإلعيق  ام قل   في امسيوان  .   المجال المكاني :  1-5-3



 مصطلحات البحث : 1-6
( بأنه "األداء ملنشيطيت ام وم   ام ي ت  بر ضروري  م حق ق 1984) Harrisonفقس عّرفه  :  السلوك التكيفي

 امكفيءة امشخص   واالم  يع   . 
  مالعيق  ام قل   فقس عرفت امسلوك ام ك في بيمفيعل   او بيمسرم  ام ي يلبي بهي امفرد م يي ر امي ام      االمريك 

 (3).االم قالل امشخصي وام سؤوم   االم  يع   ام  وق   مج االفراد امذيج ه  في ع ره وم يع ه امثقيف  

 

 : القدرات احلركية

 هيرات امحرك   ذات امطب    ام يم  األميم   مج هي مقسرة امفرد امحيم   ام ك سب  وامطب     ألداء ام
 (4) ام ح ط وامذي يأتي عج طريق ام  يرم  وام سريب ام  واص  وام  كرر وام نظ  ألداء ام هيرات امحرك   .

هي انخفيض ملحوظ في مس وى االداء اموظ في ام قلي ام يم يصيحبه خلد  فدي امسدلوك اإلعاقة العقلية البسيطة : 

(درم  وتظهدر فدي مراحد  ام  در امن يئ د  مندذ 75-50راوح نسب  امذكيء الفراد هذه امفئ  مي ب ج )ام ك في وت 

 ( من  م ي يؤثر ملبي على االداء ام ربوي . 18اموالدة وح ى مج )

اطفيل ي ينون مج اإلعيق  ام قل   امبس ط  ، مصنف ج وفق م يي ر طب   واخ بديرات ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة : 

( درمد  مدوزع ج فدي مؤمسديت امرعييد  االم  يع د  ام يب د  75-50سرات ام قل   وت دراوح نسدب  ذكديئه  بد ج )ملق

 (5).موزارة ام    وامشؤون االم  يع   في ام راق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

تاااأثلة اءااات قاب ألة ااا م  تةأللااا  ةل ضااال  موتاااةو فاااح ت ملااا  اناااذك ع اانتاافااا   (  اااااس ككاااا ألااااة : 3
,ااةاح  قكتاةاه,  مبااااااا  انحةكاااااااح اانءااااااالا  انتكللاااااااح نتإلملاااااااذ ذاي اها الااااااا  انبوللااااااا  انألءااااااالا 

 .2004انمابس,كلل  انتةألل  انةل ضل ,
 1, ا , م ماا  م لق انل لأء ءل و انتبلب انحةكح ,انقلاا ل (األق اهلل حءلن انإلمح: 4)
  . 35ي        ,2006,
ألحاة \ :My Documents\A\Documents and Settings\C( ةلب األا انلألن:, 5)

 .mht,25-1-2009.اأءأل ألق أ اااق -افال سأال س ان لل   انت لع انبولح ا ق \إا ال 
 



 الدراسات النظرية واملشابهة-2
 الدراسات النظرية  - 1 -2
ت اخلاصة يف الوطن نبذة تارخيية عن رياضة ذوي االحتياجا-1-1--2

 العربي والعراق 
تبااق مباااة أاس الاااة اةألاااح اهااتب ألةل ضااا  انمبااااللن انقلاااق مةاا ةك و ا نملااا  

اك  اااو  1972انم ااا س , حلاااة تأءااا   ااا قي انمباااااللن أل هءاااك قةل  فاااح اااا ب   أل اااذا 
مبااااة أاس انااااقاس انبةأللاااا  انمةاااا ةك  فااااح انمءاااا ألو و انقانلاااا  ,اذ أةءاااالو أاس ألبثااااا  

 فح اانمألل ق ) ه ألةل   ( ألأنم  ل  . 1972نح ا ب نإلةتةا  فح نو ع قا 
اا ااذ  1982اتااب تةااكلس االتحاا ق انبةاالااح نااذاي االحتل  اا و ان  باا  فااح ااا ب 

ال  ا توق م ما و ااءاب  ماع ان  ا و انبةأللا  انمب لا  نةا ان هاذه انةل ضا  نتأءال  
تااب تأءااال  االتحااا ق  1987اتحاا ق اةألاااح لب اا  ألةل ضااا  انلةاا و ان  بااا  , افااح اااا ب 

نبةألااح نةل ضااا  ذاي االحتل  اا و ان  بااا  االااةه ألباااقاق انااذي االاااةه انماا تمة انتأءلءاااح ا
 افاس نإلتح ق انبةألح ال  ان لكان ةةل  االتح ق انبةألح من انبةا  .

األبق تأءل  االتحا ق انبةاالاح نلمباااللن تاب تأءال  أاس  ا قي مت باي ألةل ضا  ذاي 
 (  6)انمةكاي نل ااي . اأال  اللق ان  قي 9/3/1983االحتل   و ان  ب  فح 

 
  اإلعاقة العقلية البسيطة 2-1-2

لءاااتالبان االاتمااا ق الااا  أ لءااا ب فاااح الضااا ع ح  ااا ت ب انلاملااا   اهاااب أفاااةاق
مباااقس اناااذك ع أالاااس مااان  , 69-55 ناااقل ب مب ماااس اناااذك ع حلاااة ااالهتمااا ب ألأ لءااا ب

  %2.14 ءاااأل  اال تةااا ة : اهاااب  اااقةة ,  ءااألت ب ا  مبلااا ةي ا حاااةاع 3-2انمتاءااا 
لمكاااان  -انواااا أللان نلتبلاااالب  -مءااااتاى انااااتبلب ا  ءاااا ااو10 - 6نااااذك ع انبمااااةي ماااان اا 

أاماا الو اباا  ا و ألءاالا  الااة مبوااقة , االااق لاا قان  تااقةلأل ب اتبلاالم ب نكااح لبملاااا
مواقاة االحتلا    , تبللم ب انوةاعة اانكت أل  اانحءا   ألم  ةة امإلو ااحقا امتكةة, لمكن

 (7). -ألءلا امتواع -نلقاب 
                                                 

 1992, قاة انحكماا  ,   مباا  انألبااةة ,  افنباا   انةل ضاال  نلمبااااللناألااق انحملااق إألااةاهلب : ( مااةاان 6
 . 24-23,ي

 . mht 8-1-9200م تقل و ألق ل  انبة . - اأ ااا  اها ال  انبولل  تبةلل   \مااضلع اال تة لو ( 7



-52( أن  ءأل  ذك ع افال س فح هاذه انلةا  مان )2003 تن بإلو اتذكة )ف
ألل لاااق نلاااذك ع انبااااةة انةاألبااا  , الالااا  الااال ب  –( قة ااا  الااا  مولااا   ءااات  لاةق 68

انو أللان نلتبلب الن القةت ب ال  االءتل قة من انألاةام  انتبللملا  انب قلا  محاقاقة , كما  
 تماا اح ااالالتباا قي تالااق مااع أن الااقةت ب الاا  تحولاا  الااقة مبواااس ماان االءااتوإلس اال

 .(8)مةاحس ان ما.
 التخلف العقلي  2-1-3

تبااق  اا هةة انت لااع انبولااح ماان ان ااااهة انمأنافاا  الاا  مااة انبباااة اال لكاا ق 
ل لااا م تمااع م  اا , كماا  تبااق هااذه ان اا هةة ماضاااا و ل مااع ألاالن اهتم ماا و انبقلااق ماان 

ااال تماا و اانواا  ان , الباااق ملاا قلن انبلااب اانمبةفاا  مثااس الااب اناا ل  اانتةأللاا  اانااا  
انءأل  فح ذن  إن  تبقق ان   و انبلمل  انتح أء مو فح تلءالة هاذه ان ا هةة اأثةها  

انم تمع , نذا فلل  من انمءتبة  ان   ق تبةلل و م تلل  ن ذه ان ا هةة , االاق   فح 
 لكان من انم  ء  اءتبةان ألبن انتبةلل و. 

 
 لعقليتعريف علم االجتماع للتخلف ا 2-1-3-1

( مااااع )ملااااة ءاااالة( إذ لااااةان ان انت لااااع  1970لتلاااا ) تةلااااق  انااااق اءاااااقي 
انبولح ها األ ةة ان ح ن  من انب ا فح ان ما انبولح نقة ا  ال تءامل نللاةق ألمااعما  
 لءق مع انأللة  االاتل قل  فالةا اق ألةاكس لتالل ناق انبالش مءاتوإل  قان ح  ا  نمءا اقة 

 (9)اآل ةلن اأةةاف ب.
ح فااح تبةللااق اال تماا اح ن ا الاا  انبوللاا  الاا  أ  اا  ))ح ناا  الااذكة كماا س مةءاا

    اقب االءاتا ا  اال تم الا  تة اع انا  انت لاع فاح ان ماا انبولاح اهاح الاة ال أللا   نم
 (10)نلةل ع ((.

 اااتمق قاس فح تبةللق نلت لع انبولح ال  محك و أء ءل  هح : 

                                                 

,قاة انلكاااة 1,اانواااقةاو انبوللااا  انمبةفلااا  ناااذاي االحتل  ااا و ان  بااا فااا تن باااإلو األاااق انبااا ق :  ( 8
 .95,ي2003نلاأل ا  اان ةة,افةقن,

 . 33, ي2006, مبقة ءأل  ذكةه( حءلن  اةي انل ءةي: 9
 . 19,ي 1995,مبقة ءأل  ذكةه( كم س إألةاهلب مةءح : 10



 حقه . الة كعع ا تم ال و ام  ل و اال لءتالع أن لءلة أماةه ا  -
 قان افءال ع فح انوقةة انبولل  انب م .  -

 لضس مب ال و اولل و )الة ال ألس نلةل ع( . -

 ل  ة ااالق م ذ اناالقة أا فح ءن مألكةة .  -

 )11)لة ع ااالق إن  ااامس تكال ل  . -
 تعريف الرتبويون للتخلف العقلي 2 -2-1-3 

نتبللملاااا  لااااةى انتةألالااااان ان انت لااااع انبولااااح ل اااات  ااااان اااااقب مإلةماااا  انأللةاااا  ا
 اضبع القةت   ال  االءت  أل  نإلحتل   و انتبللمل  نللةق ألةكس م  ء  .

البألاااة )كاناااق( اااان ا  ااا  ان  اااة هاااذه ألواناااق : أن انت لاااع انبولاااح لةااالة إنااا  
مءااتاى ماان افقاع لوتضااح ماان انم تمااع تاااافلة اااة    باا  امباا قة تةألالاا  أافاااة 

 تللااا  ,إذ أن انلاااةق انمت لاااع نلتااقةل  الااا  انءااالا  انتكللاااح فاااح انمةاحاااس انبمةلااا  انم
اوللاا   لتملااا ألح  تااق اناا  اةلواا  فب ناا  نلااتبلب, اناال  اناا  اةلواا  تكةااع الباااةه فااح 

 (12)املل  انتبلب .
الااةى انأل حااة إن انةاا ي انمت لااع اوللاا  ها ةاا ي الااة فباا س  ءااألل   فااح 
اءااات قاب مااا  تبلمااااق فاااح ماا  ااا  مةاااا كس انحلااا ة اهاااا لحتاااا   إنااا  انتاااقةل  اانتا لااااق 

لب نلءتللق من ا ال تق ,إذ تبتمق اها ال  اتحقلقه  ال  الاقةة انمبا   اوللا   الا  اانتبل
 انتبلب اانتقةل  .

 (13)التعريفات السيكولوجية  2-1-3-3
تبتمق انتبةللا و انءالكانا ل  الا   تا ة  ا تألا ةاو اناذك ع انلةقلا  ...... افاح 

س ا  لا ن  ءاأل  ( االا الا  انبوللا  مان  اإل1982هذا انءل   لباةع )فا ةا  با ق  
قة ااا  ءاااااع أل ءاااتبم س ا تألااا ة نل اااح اا الاااة نل اااح ف نواااقةة انبوللااا   75اناااذك ع اااان 

                                                 

( ا ت ا ة األلاق قااق   ءاب: أل ا ع ألة ا م  تاقةلألح نألم ا و فاح ةا لا  أالا ن ن انمبا اللن اوللا  اأثاةه فااح  11
 . 2001ن  م  ءتلة الة م ةاةة(,   مب  ألبقاق , كلل  اآلقا ,.)ةء بال قة ذك ة 

 . 34, ي2006,  انمبقة انء أل ( حءلن  اةي انل ءةي: 12

 . 92,ي 2003,: مبقة ءأل  ذكةه(ف تن بإلو األق انو قة 13



نلمباا   اوللاا   تأللااأ ثااإلة أةألاا و انوااقةة انبوللاا  نللااةق انباا قي انمتكاا ف  مااع انمباا   فااح 
 انبمة انام ح.

(ان تةاا لي انمباا الان اوللاا   ااتمااق الاا   ءاا  انااذك ع 1993ال كق)ءااملة 
.أمااا  انتبةللااا و انحقلثااا  فتبتماااق الااا  تحقلاااق مءاااتال و انواااقةاو  (1942حتااا  اااا ب )

 انبولل  نقى انمب اللن,أل هض ف  ان   اا   انواة اانضبع نقى كس م  ب .
 :النفسيالتعريف   2-1-3-4

 (14)( قة   ال  مو لل  انذك ع . 70ها انة ي انذي لوس ذك عه ان )
لاااح ااااان انمتاءااااا اااااةع ألضاااا   ) هاااا انلااااةق اناااذي لوااااس مءاااتاى  ماااااه انبو

 (15)(قة   . 70 – 50اناأللبح ,التةااو مبقس ذك ةق أللن )
كماا  لبةفااق ءاابلق أل الءاالما  )) تبتمااق انتبةللاا و..ال   تاا ة  ا تألاا ةاو انااذك ع 

ألل لاااق    –انلةقلاا  فاااح تحقلاااق مءاااتاى االا الااا  انبوللاا  األبااال    بااا  مولااا   ءااات  لاةق 
  (16)نلذك ع (( .
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كثلة من انتب ةلع االحب ةل  نبلة انب قلا  تحماس ا ألبا   كملا   اا احبا ةل  , 
فاا نمت للان اوللاا   الاا  ءااأللس انمثاا س لمكاان تبااةلل ب إ ةاةلاا   الاا  أ  ااب أانةاا  اففااةاق 
انذلن لكان أقا هب م  لض  ألةكس ااضل ان انمءتاى انبا قي فاح انءالا  انتكللاح , 

( قة اا  ا ااقم  لواا   انااذك ع ألااءااا  70ذكاا ع توااس ااان )اانااذي لحباالان الاا   ءاا  
 ألل لق اا أل حق اال تأل ةاو اف ةى انمم ثل .-ا تأل ة ءت  لاةق

                                                 

 22,ي1995, افةقن, قاة انلكاة انبةألاح,3, اتبللب افال س انمت لللن اوللن(  قة ف مح انالاق:  14
. 

ف الل  ألة ا م  تةالحاح الا  ت ملا  ألبان انم ا ةاو  ح محمق ال ءب , ف ام  فااي األق انةحمن : (    15
,   مبااا  اهءاااك قةل  ,  انحل تلااا  اان لءااال  اانحةكلااا  ناااقى افالااا س انمبااا اللن ذه لااا   )) انوااا ألللن نلاااتبلب((

  www.gulf kids . com. 7, ي 2002

 , م لاا  توااالب انوااقةاو انبوللاا  نلالااس انمبااا  اوللاا ان  ااةة انةاامانل  فااح ( ءاابلق محمااق أل الءاالما  :  16
 . 535اي 1989, 3كلل  انتةألل , انبقق 



 %3اا  %2المكاان تبةلااع انمت للاالن اوللاا   ألضاا  الاا  أ  ااب لمثلااان أق اا  
مان افاةاق انم تماع فاح تاالاع انواقةة انبوللا  انب ما  كما  تتحاقق مان  اإلس اناقة  و فاح 

, اا مااان  اااإلس ألباان انمحكااا و اف ةى.أمااا  أل ن ءااأل  نإل حةافااا و اف اااةى اال تألاا ةاو
مثااااس اها الاااا و انألق لاااا  ,اءااااا انتاافاااا  اال تماااا اح ,ااالضاااااةا  اال لباااا نح,امةن 

 انبةو,االا  انكإلب اانلب  ,فللءو ه    قالالو كمل  مو ب .
اتةتاااا  الاااا  ذناااا  ا ااااق فااااح مب ااااب هااااذه انحاااا الو تحااااس افحكاااا ب انتة لباااال  

ماان –للن اهكلل لكااح انمااقةأللن محااس انتحقلااق انكمااح اا اهحباا ةح.ال  ا ااق نأل باا ة
لمكااان اضاااع محكااا و إحبااا ةل  نبلاااة ا قلااا  فاااح هاااذه  -ان  حلااا  ان  ةلااا  الااا  االالاااس

 ( 17)انم  الو من اال حةاع ألض  .
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لاااح تبةع)تةلاااق  انق(اها الااا  انبوللااا  ألأ  ااا  ح نااا  مااان ااااقب اكتمااا س ان ماااا انبو
ت بس انة ي الة ال قة ال  انتكلع مع ما ن  انأللة  انتح تبلش فل   ات بلاق فاح 

  (18)ح    ان  مء اقة اآل ةلن .
ألح ناااا  تاالااااع أا اااااقب  (فلبااااةع اها الاااا  انبوللاااا  األلاااا  1952أماااا  ) لااااةفل  

اءااتكم س ان مااا انبولااح  تل اا  نمااةن أا إباا أل  الألااس ءاان انمةاهواا  اا ان لكااان  تل اا  
)نباامس  ل ل . 

19
) 

( ألضاابع فااح انا للاا  انبوللاا   اا ت  ماان ااامااس   ة لاا  1959ااةف اا  )أل اااا 
ألحلاة تاا قي إناا   واي فااح انوااقةة انب ما  نل مااا, كااذن  فاح انتك مااس االقةاكااح اانل ااب , 

 (20.)األ نت نح انتكلع مع انأللة  انتح لبلش انلةق فل  
                                                 

الضااا ل  امةاااكإلو فاااح ءااالكانا ل  اها الااا  اةا لااا  انمباااااللن ان  ةلااا  (فتحاااح انءااالق األاااق اناااةحلب :  17
 .24,ي 1983, 1,قاة انولب ,انكالو,ااانتاأل 

   ,1995, قاة انولااب نلاألااع اان ةااة , انكالااو, ولااحمة ااع فااح الااب انت لااع انب(كماا س إألااةاهلب مةءااح :  18
 . 24ي

  تقةلألح نت للع انءلا  انباقاا ح ااالتكا نح ماف ع ا هة األق اناه   األق انب ح االناءح: اثة ألة   ( 19
انمت للااالن اوللااا  ,)ةءااا ن  قكتااااةاه الاااة م ةااااةة(,  مب  ألباااقاق, كللااا   افالااا ساالااا قة ان ماااا انلبااااي ناااقى 

 . 12,ي 1999اآلقا ,



قلااااق اا ااااق م  الةاااا  انتبةللاااا و انءاااا ألو  انتااااح ذكااااةو نلت لااااع انبولااااح لمكاااان تح
  -انم ةةاو اآلتل  نق اهح :

 اقب اكتم س ان ما انبولح ان  ت  من ااامس اةاثل  اأ ةى مكتءأل  .  -1
 ا  ل ن فح افقاع انبولح انب ب اافقاع انا للح. -2

 ا  ل ن انوقةة ال  ماابل  انتحبلس انقةاءح ألمءتاى االءال ع.  -3

 –قة ااا  الااا  افااا  مولااا   اءااات  لاةق  70ا  لااا ن مءاااتاى اناااذك ع اااان  -4
 ألل ق. 
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قة اا   68-52هااح فةاا  ماان انت لااع انبولااح تتااةااو  ءااأل  ذكاا ع هااذه انلةاا  ألاالن 
ألل ق كم  لتةااو انبمة انبولاح ففةاقها  فاح حاقه االالبا  –ال  اف  مول   اءت  لاةق 

لا أفاةاق هاذه انلةا  إذ لتم ( ء   الال  ال  هذه انلة  مبالل انو أللان نلتبلب7-10)
من ان  حل  انبولل  ألبقب انوقةة ال  مت ألبا  انقةاءا  فاح انبالاع انب قلا  المكان ن اذه 
انلةاااا  ان تااااتبلب انوااااةاعة اانكت ألاااا  اانحءاااا  , االلت اااا اا أفةاقهاااا  فااااح انب ناااا  انمةحلاااا  

   اابا ب فلبااةف انتبةلااع اه ةاةااح نألفااةاق انمت للاالن اوللاا و ت للاا و ألءاالا و , اماا  االألتقاةلاا 
ألل لاق. اتتاةااو  ءاأل  -اففةاق انمب للن اف  مب للة اا تأل ةاو اوللا  ك  تألا ة ءات فاةق

( قة   مااالن فح مب هاق انمت للالن اوللا و انت ألبا  نااااةة انبماس 68-52ذك ة ب أللن )
اانةااا ان اال تم الااا  فاااح ألباااقاق /  م اةلااا  انباااةا . ااناااذلن  تاااب تة لبااا ب مااان الألاااس 

 ن      ب 
 
 التخلف العقلي  اسباب 2-1-4

 ه    أءأل   اقة ن  اة انت لع انبولح ا ق اففةاق م    : 
 العوامل الوراثية )جينية(   -أ 

                                                                                                                                            

:انوا هةة,قاة 1,اانمت للالن اوللا  افالا ساانم ا ةاو ناقى  اف ةاا تبلالب  :األاق انحملاق إألاةاهلبمحمق  ( 20
 . 17,ي 1999,انلكة انبةألح



تحااقة اةاثاا  انت لااع انبولااح اماا  ألاةلواا  مأل ةااةة ااان اةلاا  ان ل اا و اناةاثلاا  
انتاااح تحماااس كةاماءاااام و ان للااا  انت  ءااالل  )اهاااح األااا ةة اااان م مااااا  مااان انبااماااس 

ة فااح ان االن نح اا  اه باا   اتةااتمس الاا   حباالل  انتل اااس ألاالن ان ل لاا  انتااح تاا ث
 (21)ان ب ةي اناةاثل  انموقم  من )     اف  اافب(.

اا ألاةلواا  الااة مأل ةااةة ااان اةلاا   وااس ان ل اا و اا الااا  تكال ااق اا الباااة 
اا اضاةا  اا  لس اا ال  ل قي انا  تلاع أ ءا   انماع اتبالا   مااه اا  ةلاق أي 

نت لاع انبولاح مأل ةاةة نك  ا  تااةة  با ةي أللانا لا  تا قي انا  إ    التاةة بال  ا
فاااح قب    (RH)انت لاااع انبولاااح . امااان اهاااب هاااذه انبااماااس ااااقب تاافااا  ا ماااس ةالاااا  

 (22)ان  لن .
 عوامل حتدث يف أثناء الوالدة  -ب 

األا ق ا ب تتضمن هاذه انم مااا  مان افءاأل    ملا  اااماس تااةأ م اذ ألقالا  
نلبللاا  نلالااس انتااح الااق تاا ثة فااح ان مااا انمءااتوأللح نلالااس اماان انم اا ن حتاا  اناااالقة ا

 أهب هذه انباامس :
 إب أل  قم غ انالس فح أث  ع املل  اناالقة . -1

 بباأل  اناالقة كم  فح اناالقة انولبةل  أا اناالقة أل نملوا أا أل نةلا.  -2

 اةتل و  ءأل  انم قة انبلةاع )انألل لةاأللن(.  -3

 . ةال  انح قة اا اال ت   أل همةان انة اا إب أل  انالس   وي افاكء لن -4

 اءت قاب انبو اللة انم قةة فح أث  ع املل  اناالقة.  -5

 (23)اناالقة أل ءت قاب أء نل    ب .  -6

 الوالدة دعوامل حتدث ما بع -ج 

                                                 

مباااة مكتألااا  اهاااةاع ,فلءااال  تةأللااا  ذاي انح  ااا و ان  بااا  ا  اااب تبللم ب :ناهلاااةيااألااا    ( إألاااةاهلب 21
 . 23,ي 1998, انةةا , انو هةة

انب ماا  ن  مباا  انااقاس  افم  اا , مااق س اناا  ةا لاا  اتأهلااس انمت للاالن اوللاا وةلاااتح: لاءااع فةلااق ان ( 22
 .15,ي 1996انبةألل ,

 افالاااا سفااااح ت ملاااا  انم اااا ةاو االءااااتوإلنل   نااااقى  إةةاااا قياثااااة ألة اااا م  : حماااااقه ألاااان فااااةو  مبااااق   ( 23
 .17,ي 2001 ,انمت لللن اولل  )ةء ن  م  ءتلة الة م ةاةة(,ان  مب  انمءت بةل , كلل  انتةألل 



اهااح م ماااا  انباامااس انا ةةاا  اا انأللةاا  انتااح لتبااةن ن اا  انالااس ألبااق االقتااق 
   مأل ةةة اا األة مةاحس  ماه امن أمثلت 

 أمةان تبل  انمع ألبق اناالقة مأل ةةة تكان   ت   من فلةا  اا  ةاثلب. -1
انتءاااامب اه اااا   أ ااااااو اقلااااقة ماااان انتءاااامب م  اااا  ماااا  هااااا متبااااس ألت اااا اس انبواااا اللة  -2

اافقال  ألاةلو    اة  اا ت  اس ألبن انمااق انكلمل ال  اا انتءامب أل نةبا ي اا أاس 
ح لت  ان اا  انالااس اتاا ثة فااح ان  اا ا انببااألح ااكءاالق انكةألااان, االةهاا  ماان انمااااق انتاا

 انمةكاي.
أمااةان انمااع انةااقلقة اماان أهم اا  أ ءاا   انااقة ح هااا اضاااةا  أل لاكلملاا اي  اا قة  -3

 انحقاة ل ت  من أاةاب فح انمع  اانا ق اانكللتلن اانبل لن اانول  اانةةتلن. 
 اا   انم تللاا   وااي افاكءاا لن ألبااق اناااالقة التمثااس هااذا انب مااس فااح حاا الو اال ت -4

 ( 24)انتح لتبةن ن   انالس ألبق االقتق.
 عوامل احلرمان  -د 

إن تةأللاا  انالااس فااح أللةاا  فولااةة محةاماا  ماان افء ءاال و تبةضااق نإلضاااةاأل و 
 (25)اانمض ال و اءاع انتبذل  اانةباة ألةفن اآل ةلن نق ااقب توأللق. 
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ظدديم مل صددن ف فددي م دديل ام خلددف ام قلددي هددو ام سدديعسة علددى وضددع امهددسف ام ددوهري المدد خسام عي ن

وتخط ط بدرامج وخدسميت مالئ د  مألفدراد امدذيج يقدع مدسى عداؤهد  فدي نطديق ام سد وييت ام خ لفد  مل خلدف ام قلدي 

وي رتب على ذمك عن ن ذكر دائ يً عن األفراد ي بيينون كث راً في قسراته  ومهيرته  إذ عن م رد وضع فرد مدي بومده 

عديم فدي نطديق مسد وى م د ج مل خلدف ام قلدي ال ي نددي ان هدذا امفدرد ال يقدوم بدأداء وظ فدي علدى مسد وى ععلددى عو 

مس وى اق  في ب دض اموامبديت ام   ند  ، م دي يشد ر إم ده هدذا ام صدن ف ام ديم محيم ده ام قل د  نظدراً ألن مثد  هدذه 

ف فرد بطريق  ميمسة في نطيق فئد  او قطدي  األشكيل مج ام بييج في ام هيرات وامقسرات، يكون مج امص ب تصن 

واحس ك ي ال ي وز عّس هذا امفرد بيق يً في هذه امفئ  محقب  النهيي  مهي مج اموقت ، وعلى ام كس مدج ذمدك ، البدس مدج 

امنظر امى امشخص ام  خلف عقل يً انه فرد ي لك درمديت مخ لفد  مدج امقدسرات ت غ در كل دي تقدسم امفدرد ت ديه تحق دق 

( 44ويصدنف ام شددريع ام راقددي فددي ميدتدده ) وكل ددي حصدد  علددى ام دسريب امددالزم وام سدديعسة ام الئ دد ، امنضدوج ،

                                                 

 انمب الان اك قلملا  اءالاكل   ب ةبا ب ااءا نل  تاةأللت بكم س ء نب ءلء نب:  القان احمق انءةا اي, ( 24
 . 112,ي 1992 ,, انمملك  انبةألل  انءباقل , مكتأل  انبلح و انذهألل  نل ةة2,ا

 ,ءاااك قةل ,مباااة , انمكتااا  ان ااا مبح انحاااقلة , االةا لااا  انمت للااالن اولل نواااذافح: اةمضااا ن محماااق  ( 25
 . 68,ي 2001



ام  وق حسدب اع بديريج وم  ديريج رئ سد ج ، ه دي : اإلعيقد  ومدسى امقدسرة علدى ام  د  ، ف صدنفه  حسدب طب  د  

 (26)يدريج على ام    مزئ ي.إمى )م يق ج بسن ي ، نفس ي ، عقل ي( وم يق ج قيدريج على ام    كل يً وق إعيق ه 

 
 وميكن تصنيف التخلف العقلي اىل مايأتي : 

 (27)  التصنيف على اساس األسباب ويشمل -أ
اها ال  انبولل  افانل  انتاح لة اع انءاأل  فل ا  إنا  ما  الألاس انااالقة الوباق أل ا   -1

انبااماااس اناةاثلااا  مثاااس أ اااا ع ان ل ااا و اانبااال و )انكةاماءاااام و( الحاااقة 
 ح الو انضبع انبولح.  من %80ألحقاق 

اها ال  انبولل  انث  ال  انتاح تبااق انا  أءاأل   تحاقة فاح أث ا ع ماقة انحماس اا  -2
الاا  هاذه انباامااس أل فءااأل     فاح أث اا ع ماقة اناااالقة أا ألباقهم  اا نألاا و ماا  لالا

انأللةلاا  اهااذه انباامااس تاا قي إناا  إباا أل  ان  اا ا انببااألح فااح الاا  مةحلاا  ماان 
ماان حاا الو  %20 باا   , الحااقة ذناا  ألحااقاق مةاحااس ان مااا ألبااق امللاا  اه

 انت لع انبولح امن أمثل  ذن  ح الو اءتءو ع انقم غ اح الو انوب و.

 

 التصنيف على أساس نسبة الذكاء استنادًا اىل اختبارات قياس الذكاء ويشمل –ب 
 اها ال  انبولل  انألءلا   -1

بماااة انبولاااح قة ااا  كمااا  لتاااةااو ان 70-55اتتاااةااو  ءاااأل  ذكااا ع هاااذه انلةااا  ألااالن 
ءاا ااو الالاا  الاا  هااذه انلةاا  مبااالل انواا أللان  10-7ففةاقهاا  فااح حااقه افالباا  

نلتبلب إذ لتملا أفةاق هذه انلة  من ان  حل  انبولل  ألبقب انوقةة الا  مت ألبا  انقةاءا  فاح 
انلبااااس انب قلااا  ماااع انبلاااب ا  اااب الااا قةان الااا  اناااتبلب ألاااألاع االءااالم  اذا اضاااباا فاااح 

  باا  فااح انمااقاة  انب قلاا  االااقمو ن ااب انةا لاا  ان  باا   مااقاة    باا  اا فباااس
انضةاةل  فح انبلاع انب قل , المكن ن ذه انلة  ان تتبلب انوةاعة اانكت أل  اانحءا  , 

                                                 

  , اناألبا  االانا , اناقاة انبلملا  انماءااا  انةل ضال  نمتحاقي اها الا :  األاةاهلب مةاان األق انم لاق  ( 26
 . 41,ي 2002نل ةة اانتاالع اقاة انثو ف  نل ةة اانتاالع , ام ن , االةقن , 

 2000,اة بااال ع نل ةااة ,امااا ن, قافةقن, 1,اانمت للاالن اوللاا  افالااا ستبلاالب : ( م  ااق انءاالق األلاااق 27
 . 36-34,ي



أفاااةاق هااذه انلةااا  فااح انب نااا  انمةحلاا  االألتقاةلااا  , اتةااكس هاااذه انلةاا   ءاااأل   ااال لت اا ا 
 من افال س انمب اللن اولل و.  10%

   انمتاءا  اها ال  انبولل -2

ءا ااو 7-3تتةااو أام ةهب انبولل  ألالن  55-40اتتةااو  ءأل  ذك ع هذه انلة  
فااح حااقه افالباا , التملااا أفةاقهاا  ماان ان  حلاا  انبوللاا  إ  ااب الااة الاا ألللن نلااتبلب , فااح 
حاالن إ  ااب الاا ألللن نلتااقةل  الاا  ألباان انم اا ةاو انتااح تءاا اقهب فااح انمح ف اا  الاا  

قةلأل ب الا  األااة انةا ةو ألءاإلب اا تلا قي حةلا  ناذا حل ت ب ضق اف ا ة إذ لمكان تا
لالااا  الااال ب انوااا ألللن نلتاااقةل  أمااا  ان بااا ةي ان ءااامل  ن اااذه انلةااا  فاااأ  ب لتملااااان 
أل بااا ةي  ءااامل  احةكلااا  الةلألااا  مااان م ااا هة ان ماااا انبااا قي انكااان تباااحأل   أحل  ااا  

ءاالا , مةااكإلو فااح انمةااح أا اناالاااع, كماا  تتملااا ألوااقةت   الاا  انولاا ب أل نم اا ةاو انأل
 توةلأل  من افال س انمب اللن اولل و.  %10 قاتةكس هذه انلة  م   ءألت

 اها ال  انبولل  انةقلقة  -3

انبمااة انبولااح ن ااب الاا   قفااأكثة اال لالاا 40اتتااةااو  ءااأل  ذكاا ع هااذه انلةاا  ألاالن 
 أكثااة ماان ثااإلة ءاا ااو كماا  لالاا  الاا  هااذه انلةاا  مبااالل اها الاا  انبوللاا  انةااقلقة                  

اتتملااا هااذه انلةااا  أل باا ةي  ءااامل  احةكلاا  مضااااةأل  مو ة اا  ماااع اففااةاق انبااا قللن 
اناااذلن لمااا ثلا  ب فاااح انبماااة انام اااح كمااا  تتملاااا هاااذه انلةااا  أل ضااااةا  م ااا هة ان ماااا 
انلباااي ن ااب كماا  لتملااا أفةاقهاا  ألبااقب انوااقةة الاا  انااتبلب اانتااقةل  الكاا ق ل بااقب انتلكلااة 

توةلألاا و ماان افالاا س انمباا اللن اوللاا و اان ااقاس  %5ق نااقل ب , اتةااكس هااذه انلةاا  ماا   ءااألت
 ( لأللن فة و انت لع انبولح األو و نول    ءأل  انذك ع . 1ةالب )

 
 



 (1الجدول )
 فئات التخلف العقلي طبقًا لقياس نسبة الذكاء

 مقى اال حةاف و انمبل ةل  قة   انت لع
 مقى  ءأل  انذك ع فح اال تأل ة

 اكءلة ألل  
 55-69 52-68 3-ان   2.01- ح انألءلاانت لع انبول

 40-54 36-51 4-ان   3.01- انت لع انبولح انمبتقس
 25-39 20-35 5-ان   4.01- انت لع انبولح انةقلق
 ف الس 24 فأالس 19 5االس من  انت لع انبولح انح ق

  
 تصنيف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي  -ج 

اوللاااا و مولاااا   انءاااالا  انتكللااااح اهااااا ااتمااااقو ان مبلاااا  افمةلكلاااا  نلمت للاااالن 
مولاا   ةاا ةع االءاات قاب أل هضاا ف  اناا  متبلااة ة ااة هااا انوااقةة انبوللاا  إذ ت  ااذ ألباالن 
االاتألاا ة فااح امللاا  تباا لع اها الاا  انبوللاا  اناا  فةاا و انقة اا  الاا  مولاا   انااذك ع 
اانقة ااا  الااا  مولااا   انءااالا  انتكللاااح الةاااألق تبااا لع ان مبلااا  افمةلكلااا  نلت لااااع 

تباا لع اها الاا  انبوللاا  الاا  افاا   ءاا  انااذك ع , مااع انتةكلااا الاا  م اا هة  انبولااح
انءلا  انتكللح فح كس فة  مان فةا و اها الا  انبوللا , اهاح الا  افا  هاذا انتبا لع 

 ( 2تكان ال  انةكس اآلتح: كم  فح ان قاس ةالب )
 (2الجدول رقم )

 للتخلف العقلي األمريكيةتصنيف الجمعية 

  ءأل  انذك ع انلة 
 69-55 ت لع اولح ألءلا
 54-40 ت لع اولح متاءا
 39-35 ت لع اولح ةقلق
 فم  قان 25 انت لع اولح ح ق

 



ات قة اهةا ةة انا  ان  با ةي كاس فةا  ان ءامل  م  ا  اانبوللا  ااال تم الا  
تااااااي  بااا ةي افالااا س انممااا ثللن ن اااب فاااح انتبااا لع انتةألااااي فاااح اباااع حااا الو 

 بلة انذك ع .  اها ال  انبولل  ال  اف  مت
 
 )املظهر اخلارجي(  حسبالتصنيف  -د 

لتملاااا هاااذا انتبااا لع فاااح إمك  لااا  انتباااةع الااا  ألبااان حااا الو انت لاااع مااان 
 ااإلس انم  ااة انباا ب إذ ااتمااق هااذا انتباا لع الاا  ا اااق  باا ةي  ءاالم  تةااةلحل  
  فءلانا ل  أل هض ف  ان  ا مس انذك ع , اتبةع)تةلق  انق(اها ال  انبوللا  ألأ  ا  ح نا

ماان اااقب اكتماا س ان مااا انبولااح ت بااس انةاا ي الااة الاا قة الاا  انتكلااع مااع ما ناا  
 (28)انأللة  انتح تبلش فل   ات بلق فح ح    ان  مء اقة اآل ةلن .

 
 هـ : التصنيف الرتبوي    

ا انتةألاااللن الءاات ق اناا  ماا  لمكاان ان  اءااألةاالع اءاات قاب هااذا انتباا لع فااح 
اال  اف  هذا انتبا لع لمكان تاالاع انمبا اللن  لال  اللق مألقأ انبإلحل  انتةألال  .

لب ع انتةألالان انمت لللن اولل و إن  فةا و ااتما قا الا  الاقةات ب اولل  ان  فة و  إذ 
الااا  اناااتبلب , اهاااذا انتبااا لع هاااا اناااذي تأ اااذ ألاااق انماااقاة  اانم ءءااا و انتاااح تواااقب 

انتةألال  انإلاما   انألةام  أ ااو قم و تةألال  اتبللمل  نلمت لللن اولل  من ا س تحقلق 
ن  الع اففةاق , الءتب ن ال  تحقلق انوقةة ال  انتبلب ألمبةف   ءأل  اناذك ع , ألابال   

  ( 29). انا للح نلوقةة انبولل  افقاعمبل ةل  نتاضلل مءتاى  أء ء 

 
 

 -( ال  ان حا اآلتح:3االق ك  و توءلم ت ب اكم  ها ماضل فح ان قاس )
 

                                                 

 . 24ي   ,1995,مبقة ءأل  ذكةه(كم س إألةاهلب مةءح :  28

 . 35,ي 1999,مبقة ءأل  ذكةه( محمق إألةاهلب األق انحملق :  29



 (3الجدول )

 (30)تخلف العقلي وفق التصنيف التربويتقسيم حاالت ال
 نسب  امذكيء امفئ 

 90-75 بطيء ام  ل  -1

 75-50 امقيبلون مل  ل  -2

 50-30 امقيبلون مل سريب -3

 ف ي دون 30 امطف  غ ر امقيب  مل سريب )االع  يدي( -4

 

 فئة بطيء التعلم  : -1

ج بد ج فئديت ام خلدف ام قلدي بد  هدي فئد  ي كدج وامكث ر ال ي دّسهي مد 90-75وت راوح نسب  امذكيء مي ب ج 

عّسهي دون ام  ومط في امقسرة ام قل   ، وي صف هدذا امطفد  ب دسم قسرتده علدى موائ د  نفسده مدع مدي ي طدى مده مدج 

 ( 31)منيهج في ام سرم  ام يدي  وي ود ذمك بسبب إمى مي مسيه مج قصور في نسب  امذكيء . 

 فئة القابلين للتعلم  : -2
 9-6وي دراوح ام  در ام قلدي ملفدرد مدج هدذه امفئد  بد ج  75-50ب  امدذكيء مهدذه امفئد  مدي بد ج وت راوح نسد

مدج  األدندىمنوات وهي تش    على م  ع األفراد ام نسرم ج ض ج فئ  ام خلدف ام قلدي امبسد ط وعفدراد ام سد وى 

ه امفئد  عدديدة مدي يكونددون مدج ام خلددف ام قلدي ام  ومددط ، وان عفدراد هددذ األعلددىفئد  بطدديء امد  ل  وعفددراد ام سد وى 

 (32). إصيبيتعيدي ج في مظهره  وال تبسو عل ه  دالئ  مرض   عو 

 (33).ام قل    اإلعيق مج مس وييت  األدنىعقل ي وملوكي ام  يع ي في امحس  عداءيظهرون  عنه ك ي 

رق ومج ام  كج في كث ر مج امحديالت ان يد   ت لد  ه  فدي امصدفوف ام يديد  شدريط  امد خسام مدواد وطد

ال يس ط  ون االم فيدة مج امبرامج ام ربوي  فدي ام سرمد  ام يديد  بشدك  يدوازي  ألنه ت ل     منيمب  في تسريسه  

هدو مسد وى امصدف امسديدس االب دسائي،وامفرد امبديمئ مدج فئد   إم دهحس ي كج ان يصلوا  عقصى.وان األموييءامطلب  

 (34) كج ان يصبح م   سا على نفسه اق صيديي وام  يع ي. وي إم هامقيبل ج مل  ل  ي كنه امق يم بيم    ام وك  

االم قالل االق صيدي واالم  ديعي  عمكين  وي صف هؤالء ام  يق ج مج هذه امفئ  بقسرته  عنس امكبر في  

وكذمك حيم ه  إمى نو  مج امبرامج ام ومه  نحو ام وافق في امسلوك االم  يعي ام قبدول وحديم ه  إمدى ندو  مدج 

 (35).   هنيام ومه ام 

 فئة القابلين للتدريب   : -3
قة اا  , اهااب الااة الاا قةلن الاا   50-30تتااةااو  ءااأل  ذكاا ع هااذه انلةاا  ماا  ألاالن 

انااتبلب فاااح ح نااا  انتحبااالس افكااا قلمح , انكاان أل همكااا ن إكءااا أل ب ألبضااا  مااان أءااا نل  

                                                 

, قاة انلكة نلاأل ا  اان ةة اانتاالع , 3, ا انمت لللن اولل  افال ستبللب   قة ف مح انالاق : ( 30
 .  50, ي 1995,  افةقنام ن , 

 . 18, ي1989ام ن , افاءا,, ماألب  انةة  1, ا الب ان ل  انمقةءح:   قة ف مح انالاق ( 31

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. 
  . 86-83، ص1981، ع ين ،  األردن  ، ام طب   1، ط ام خلف ام قلي:مل  ين امريحيني  ( 34

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

Mifflin, Co. Boston, 1983,p45.    



انلقالاااا  انألءاااالا  انتااااح تت  ءاااا  مااااع  افاماااا سانةا لاااا  انذاتلاااا  اتااااقةلأل ب الاااا  ألباااان 
 ء ااو . 6-3انمحقاقة . التةااو انبمة انبولح نللةق فح هذه انلة  م  أللن  القةات ب

 فئة غير القابلين للتدريب )االعتمادي( -4
قة اا  الدبااقو انااحااق ماا  ب الااة ال ألااس نإلءااتل قة  30-25توااس  ءااأل  ذكاا ة ب ااان 

ةاةاعمان اناتبلب أا انتاقةل  اهاا لحتا   إنا  ةا لا   الاة الا قة الاا   ف اقمءاتمةلن  اا 
ءتمةاة ألإل مء اقة مأل ةةة ال  ة ن ذه انلةا  البااة فاح انت  ءا  ان ءامح اانحا  اال

 ( 36 ).اانحةكح . اانبمة انبولح نللةق م  ب ال لالق ال  ثإلة ء ااو 
 تشخيص األطفال املتخلفني عقليا  2-1-6

تبق املل  تةا لي انلاةق انمت لاع اوللا و امللا  أل نبا  افهملا  ف  ا  تواقب فاح 
نللاااااةق انمت لاااااع, اتةااااامس  اا ااااا  متباااااققة تتبلااااا  ألم ضااااالق اح ضاااااةه  ان   لااااا  بااااااةة

امءاتوأللق إنا  حااق كأللاة . فضااإلو اان ا  اا  تواقب مبلاماا و اان أءااأل   ت للاق ام اا هة 
ءلاكق امءتاى القةاتق, فإ    الق تحقق قاةه فح انحل ة , امك  تق فاح انأل ا ع اال تما اح 

ق , كمااا  الاااق تحاااقق انمكااا ن , اانمءاااتاى انتةألااااي اانم  اااح اناااذي لءاااتالع انابااااس انلااا
 انم  ء  نةا لتق اتقةلألق االق تحقق ألض و  او انبإل  انذي ل  ء  ح نتق.

ان اااذا فااا ن تةااا لي انمت لاااع لحتااا   انااا  مبلااا ة أا محااا  لت اااذ اء ءااا و فاااح 
توااقلة اها الاا  انبوللاا  امءااتاى هااذه اها الاا  ف ااس لكااان ذناا  انمحاا   ءااأل  انااذك ع اب 

تماا اح أب لكااان فااح انوااقةة الاا  انااتبلب ااالفاا قة ماان ان ضاا  اال تماا اح اانتكلااع اال 
انتاااااقةل  ه أب هاااااا تااااا ةلع تاااااااة  ماااااا انالاااااس ه اب لكمااااان فباااااإلو فاااااح هاااااذه ان اا ااااا  

 (37)م تمبق.
البااق االت اا ه انتكاا ملح فااح تةاا لي اها الاا  انبوللاا  ماان االت  هاا و انمحااقاقة 

ألااالن ان بااا ةي  اانموألانااا  حاااقلث و فاااح أاءااا ا انتةأللااا  االءااالم  اذ  ماااع ذنااا  االت ااا ه 
االةألاااع انةةلءااا  اهاااح : انتةااا لي اناألاااح اانءااالكامتةي ااال تمااا اح اانتةألااااي المثاااس 

 انم اا )االت  ه انتك ملح فح تة لي انت لع انبولح( 

                                                 

 . 51,ي 1995,  مبقة ءأل  ذكةه:   قة ف مح انالاق  ( 36
 . 86-85,ي 1981,مبقة ءأل  ذكةه:م ن انةلح  حءلل ( 37
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 (38:)تة لي انت لع انبولح  افلم  لأتح ةةو ما ا نإلت  ه انتك ملح فح
 انتة لي اناألح  -1

التضااامن انتةااا لي اناألاااح اناااذي لوااااب ألاااق أ بااا ةح اااا  افالااا س , فلواااقب 
توةلةاو ان اقق من ان اا   , م    ت ةلع انح ن  اناةاثلا  , اأءاأل   انح نا  , ا ةاف ا  

 , ام  هة ان ما ان ءمح نلح ن  ااضاةاأل ت   اانلحاي انم ألةل  انإلام . 
  ان لءح نتة ليا-2

التضااامن انتةااا لي انءااالكامتةي اناااذي لوااااب ألاااق أ بااا ةح الاااب انااا ل  فلواااقب 
 .Mental)توةلةاو ان انوقةة انبولل  نلملحاي , أل ءت قاب أحق مو لل  انوقةة انبوللا  

A. T) ألل لاق اا مولا   اكءالة اا مولا   اناذك ع انمبااةة ..  -مثس مول   ءات  لاةق
  باإلحل  فاح تةا لي انواقةة انبوللا  نلملحااي مولا   االق لكان اكثة تل  انمو لل

ألل لااااق اذا نااااب لباااا ن انملحاااااي مااان اضاااااةاأل و نبالاااا  , ااال فلبااااق مولاااا   -ءااات  لاةق
 اكءلة نذك ع االال س االءلم  ان     االقاةح م ق, اكثة م  ءأل  من الةه. 

  ال قع اءت قاب اي من هذه انمو لل  ا ق توقلمق مبلام و ان انواقةة انبوللا
 نلملحاي البألة ا    أل ءأل  انذك ع . 

 انتة لي اال تم اح  -3
التضمن انتة لي اال تما اح, اناذي لوااب ألاق ا با ةح انتةأللا  االءالم  حالن 
لواااقب توةلاااةاو اااان قة ااا  انءااالا  انتكللاااح نلملحااااي أل ءااات قاب احاااق موااا لل  انءااالا  

ح تةااا لي انتكللاااح امولااا   كااالن اناااللن االاااق لكاااان اكثاااة تلااا  انموااا لل  باااإلحل  فااا
 انءلا  انتكللح مول   ان مبل  االمةلكل  نلت لع انبولح .

 انتة لي انتةألاي -4
التضمن انتة لي انتةألاي انذي لوااب ألاق أ با ةح انتةأللا  االءالم  حالن لواقب 

توةلاااااااةاو اااااااان انم ااااااا ةاو افك قلملااااااا  نلملحااااااااي أل ءااااااات قاب أحاااااااق موااااااا لل  انم ااااااا ةاو    
 ( 39)افك قلمل  .

                                                 

انمت للالن  افالا سفح ت مل  انم ا ةاو االءاتوإلنل   ناقى  إةة قياثة ألة  م  : حماقه ألن فةو  مبق  ( 38
 . 22,ي 2001,اولل  )ةء ن  م  ءتلة الة م ةاةة(,ان  مب  انمءت بةل , كلل  انتةألل 



 العامة للمتخلفني عقلياً خصائص النمو  2-1-7
إن انتبااةع الاا   باا ةي ان مااا ا ااق افالاا س انمت للاالن اوللاا و أمااةاو م ااب فااح 
إمك  لاا  تاالاااق انمبلااب أل نمبلامااا و انب ماا  اااان  اا اا  ان ماااا فااح ان اا ااا  افك قلملااا  
اان ءااااامل  ااال تم الااااا  ااال لب نلااااا  اانبوللااااا  اانة بااااال ,  فااااا ن انتباااااةع الااااا  هاااااذه 

فاااح إمك  لااا  اضاااع اتباااملب انم ااا ه  اانألاااةام  انإلامااا  هااااقاق ان بااا ةي لءااا اق   
 ( 40)ه الع انمت لللن اولل  نلحل ة. 

األل اااو ان بااا ةي ناااقى انمبااا اللن اوللااا  الااا   تااا ة  انقةاءااا و انمو ة ااا  ألااالن 
افالااا س انبااا قللن اانمت للااالن اوللااا و انمتمااا ثللن فاااح انبماااة انام اااح , اال ا اااق لباااب  

الااااا س انمت للااااالن اوللااااا  كل اااااب إذ الاااااق ت األااااا  هاااااذه تبمااااالب هاااااذه ان بااااا ةي الااااا  اف
ان ب ةي ال  الس م  ألل م  الت األ  ال  الس ا ة أل نقة ا   لءا   امان أهاب تلا  

 ان ب ةي . 
 اخلصائص اجلسمية :  -أ 

لتملااا افالااا س انمت للاااان اوللاا و ألاااأ  ب أالاااس اا ااا و اأباابة ح مااا و مااان افالااا س 
ألاا فمةان ااان الااةهب ماان افالاا س اهااب انباا قللن, كماا  ا  ااب اكثااة تبةضاا و ن باا أل  

كااذن  االااس فااح مءااتااهب انحةكااح اانحءااح اانكإلمااح ماان الااةهب ماان افالاا س انباا قللن 
االاا  انااةاب ماان ذناا  فااأن ماان انبااب  تحقلااق ماا  اذا ك  ااو هااذه ان باا ةي مةتألااا  
أل ها ال  انبولل  انتح لب  ان م    أا ا    مةتألا  أل ن ةاع انأللةلا  انتاح لبلةاان فل ا  

 (41)ا أل الث لن مب و. ا
 
 

                                                                                                                                            

,  قاة انلكاة نلاأل اا  افةقن: 1,ا فح انتةأللا  ان  با  انول   اانتة لي أء نل ف ةا  انةاء ن:  ( 39
 . 95,ي 1999,اان ةة

 2000,, قاة انلكاة نلاأل اا  اان ةاةافةقن, 4, ا:انمت للالن اوللا  افالا ستبللب   قة ف مح انالاق: ( 40
 . 61,ي

  نلكتا  , , مباة, ان لةا  انمباةل  انب ما انتقةلأل و انتةألال  نلمتاأ ةلن اوللا  : بلع ألء قة ( إحء ن 41
 . 8,ي 1975,انو هةة



 (42):  اخلصائص العقلية  -ب
اتتل ي ان ب ةي انبولل  نلمت لللن اولل و ألا ق ا ب فح تأ ة ان ما انبولاح 

ألل لاق اتاأ ة ان ماا  –( افا  مولا   اءات  لاةق 70اتق ح  ءأل  انذك ع ألحلة توس ان )
 ااةى مثااس ضاابع انلباااي اناا  حااق كأللااة كااذن  افمااة فلماا  لتبلاا  أل نبمللاا و انبوللاا  اف

انذاكةة ااف تأل ه ااهقةا  اانت لاس اانتلكلاة اانواقةة الا  انل اب اانمح كا ة . اانواقةة الا  
 انتةكلا اتكان  تل   ذن  ضبل و فح انتحبلس ا وب و فح انمبلام و اان ألةة . 

 
 اخلصائص االجتماعية  -ج 

قاااو  لتملااا انمت للااان اوللاا و ألضاابع انوااقةة الاا  انتكلااع اال تماا اح نقة اا 
ألباان الماا ع اناا ل  اناا  ات اا ذ انوااقةة الاا  انتكلااع اال تماا اح أء ءاا و فااح تباا لع 
انمت للاالن اوللاا و انااا  فةاا و الااا  افاا  الاااقةات ب األاا ناألع ه ااا   تلاا او كأللاااة ألاالن هاااذه 
انلة و فح انوقةة ال  انتكلع اال تم اح األةكس ا ب فإ      ق الض و . ان انمت للالن 

س ااالهتم ما و اااقب تحماس انمءا انل  , كما  لتملااان اولل و لتملاان ألا وي فاح انملاا 
أل ال ءااااح   اانبااااقاان اكااااذن    ااااق أن ماااان ان باااا ةي انتااااح تدملااااا انمت للاااالن اوللاااا  
اضاةا  مل ااب اناذاو إذ   اق أن انمت لاع اوللا و كثلاةاو ما  ل  اة ن لءاق ا اق ف ةاس أا 

اب انمضااااة  ااا  ا اأ اااق أالاااس مااان الاااةه أا ا اااق الاللمااا  ناااق. األااا ناألع فاااإن هاااذا انمل ااا
 ل بك  ان  حق كأللة  قاو ال  ءلاكق اال تم اح ألةكس   ي. 

 
 اخلصائص العاطفية واالنفعالية :  –د 

لتملاااا انمت للاااان اوللااا و مااان ان  حلااا  انب اللااا  ألباااقب االتااااان اال لبااا نح اااااقب 
ى االءتوةاة أا ان قاع , كم  لتملاان ألءةا  انتأثلة احل   و األألاع اال لبا س احل  ا و أد اة 

أماا  ةقاق اففباا س انب اللاا  ااال لب نلاا  ا ااقهب ف ااح االااة  إناا  انمءااتاى انألااقاةح اهااب 
 كذن  االس القةة ال  تحمس انول  ااهحأل ا. 

 
                                                 

, 1, ا:انتةأللااا  ان  بااا  ناااذاي االا الااا و انبوللااا  اانألباااةل  اانءااامبل  اانحةكلااا :( ءااابلق حءااا ح انباة 42
 . 32-27,ي  2001,االةقن, ان  ةة , ام ن



 مؤشرات التعرف على االطفال املتخلفني عقليا"-2-1-8
 قة   فأالس . 70ا  ل ن مءتاى انوقةة انبولل  انب م  :أي  .1

انمقةءااااا  اماااااع انم تماااااع :أي ااااااقب انتاافااااا  اال تمااااا اح انءاااااح فاااااح انأللاااااو ا  .2
انبإلحل  اال تم ال . اه   لكان انة ي الة ال قة الا  تباةلع أمااةه أا 

 (43)االاتم ق ال   لءق .

 
 نسبة انتشار التخلف العقلي -2-1-9

إنَّ تواقلة  ءااأل  ا تةاا ة انت لااع انبولااح نال  ألاا فمة انءاا س امللاا و. اذناا  لباااق 
م  اتبقق انمب للة. ف ن ان ءأل  انتوقلةل  نلت لاع ان  انتب ةلع اأقااو انول   انمءت ق

اهاااذه ان ءاااأل  مااان ان  حلااا  ان  ةلااا  تبتماااق  %3انبولاااح فاااح انم تمبااا و اه ءااا  ل  هاااح 
ال   ءأل  انذك ع فوا, اال  انةاب من أن هذه هح ان ءاأل  انتاح لةا ة إنل ا  ا نألا و اال 

انتكللاح. اأكاق اناألبن  إ    تت  هس انمبل ة اآل ة نتحقلق انت لع انبولح اها انءلا 
فوااا. افااح  %1إ  اا  نااا ك اا   أ ااذ هااذا انمبلاا ة أل نحءااأل ن نك  ااو  ءااأل  انت لااع ألحااقاق 

اناالل و انمتحقة افمةلكلا  فاإن ان ءاأل  انمبتماقة ااتما قاو الا  انباقق انحولواح نألالا س 
 . %2.3انمت لللن اوإل فح ءن انمقةء  

لن اوللا و فاح انااان انبةألاح امان انا ك    أ ذ أل ذه ان ءأل  نتوقلة اقق انمت للا
مللان ة ب و نا ق   ان اقق افالا س  80هب فح ءن انمقةء  اانأل نأ اققهب ألحقاق 

 (44).1.800.000انمت لللن اولل و لالق ال  
 
 
 
 

                                                 

 ,م ءءااا  ةاااأل   ماان ذاي االحتل  ااا و ان  بااا  انمبااا الان ذه ل (األااق انمااا بب األاااق انوااا قة انمااالإلقي:  43
 . 42,ي2004ءك قةل ,ان  مب  ,اه

,قاة ح الن افةقن  :ذاي انح  ا و ان  با  الاةاعة حقلثا  افالا س أءاةة إةة ق: (  م س محمق ان ال  44
  11,ي 1993 ,,ام ن



ف:-2-1-10 
ّ
 التكي

      انتكلوع, فح انمب ب, لب ح: مإلعم  انك ةن انحاح ألل اق األالن انأللةا  انتاح لبالش
 .(45)فل  

انةفااا اح امللااا  انتكلاااع ألأ  ااا   م مااااا  ةقاق انلباااس انتاااح لباااقس أل ااا   لباااةعا 
 (46).انلةق أل  عه ان لءح أا ءالاكق نلءات ل  نةاةاا محلالا  محاقاقة أا  ألاةة  قلاقة 

البةفااق مبااال  ف مااح ألأ ااق   انبمللاا  انقل  ملكلاا  انمءااتمةة انتااح ل ااقع أل اا  انةاا ي 
 (47).ق األلن أللةتق إن  أن لبلة ءلاكق نلحقة اإلال  أكثة تاافو و ألل 

الةلة مبلل أحمق ب نل إن  أن  ح ن  انتكلع نلءو ث ألت , ذن  فن انتبلاة 
انااذي هااا األلباا  انم تمباا و ال للألااة أن لاااةأ الاا  ح ناا  انتكلااع هااذه, مماا  لءااتقاح 

 (48).ان م ا  أن لءبل  ها قة انتكلع من  قلق, مع متالأل و انتبلة   من انلةق أا
ن م ااا هة انباااح  ان لءااال , اهاااا امللااا  قل  ملكلااا  إذاو فااا نتكلع هاااا م  اااة مااا

مءااتمةة ألاالن انلااةق اانأللةاا  اال تم الاا  انتااح لباالش فل اا , ل ااقع فل اا  انلااةق إناا  تبااقلس 
ءااالاكق أا أن لبلاااة م اااق أا مااان أللةتاااق اال تم الااا , فلااا بك  ذنااا  الااا  ةاااباةه ألولمااا  

ألااالن انبااا نب ذاتاااق, المكو اااق مااان إال مااا  اإلالااا و  لاااقة ماااع اآل اااةلن نلاافااا  ألااالن  لءاااق ا 
 انمحلا ألق. 
 : السلوك التكيفي 

ااقاق االهتماا ب ألمولاا   انءاالا  انتكللااح فااح انءاا ااو اف لااةة  تل اا  اااقق كأللااة 
ماان انقةاءاا و اافألحاا ة اانتااح أةاا ةو إناا  اااقب كل لاا  ا تألاا ةاو انااذك ع فااح تةاا لي 
اها الاا  انبوللاا  ااااقب االاتماا ق الاا   ءااأل  انااذك ع كمحاا  أء ءااح فااح تةاا لي هااذه 

                                                 

, قاة انحضا ةة انبةأللا , أللاةاو, مب اب انباح و فاح انلبا  اانبلااب :مةاةالح   قلب مةاةالح, أءا م (  45
 . 423,ي,  و2نأل  ن,  

(, , 2002, م ةااةاو   مبا  قمةا  )انبح  ان لءل , قةاء  فح ءلكانا ل  انتكلع : بلب انةف اح(  46
 . 3,ي4ا
 .24,ي 1987, 1, قاة مبة نلاأل ا , مبة, اانتكلع ان لءحمبال  ف مح: ( 47

, قاة انللبااااااااس انثو فلاااااااا , انتكلااااااااع اال تماااااااا اح اانتحباااااااالس انقةاءااااااااح :مباااااااالل أحمااااااااق انباااااااا نل ( 48
 . 85,ي 1996,انةل ن



ا ال , األذن  أبألحو املل  انتة لي تتضمن مول ء  نلءلا  انتكللح إنا     ا  اه
 ا تأل ةاو انذك ع. 

انبوللااااا ( انءااااالا  انتكللاااااح ألأ اااااق  ن ا الااااا  افمةلكلااااا اةفاااااو )ان مبلااااا  حلاااااة 
 (49)انمء انل  اال تم ال  انمتاالب  ممن هب من امةه امن م مااتق انثو فل .

نل ةاااااا ا و انلاملاااااا  انتااااااح تدبااااااقو  عافقا ألأ ااااااق( Harrisonالااااااةى ه ةلءااااااان )
 (50)ضةاةل  نتحول  انة بل  ااال تم ال  .

 
  مقاييس السلوك التكيفى-2-1-11

انمبلامااا و  أقاة نتواااالب ءااالا  انلاااةق انمباااا  تبتماااق ألةاااكس ةةلءاااح الااا هاااا 
    ا  م  ا  الا  اضاع انملحااي من مإلح   انمبلاب اافهاس, اتبتماق فاح انمءتو ة

ق, ألحلة لةمس أقاع انلاةق فاح ماقى ااءاع مان ان ةا ا و فح ماالع ا تأل ةي م اا ن
لءااتللق ا  .انتااح للتااةن أن لتضاام    م  اا   فباا س نتااقةل  انمبااااللن اتااأهلل ب انحل تلاا 

 ماان هااذا انمولاا    ملااع انباا مللن فااح ةا لاا  انمبااااللن اوللاا و ماان مةةااقلن امةااةفلن

 األااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حثلن , 

م تبالن اانبا مللن ماع هاذه  ت ة  انمول   فح بلح  ألل  لا  تءا اق ان لمكن تل ليا 
مك  ااا ت ب  احتل  ااا ت ب انلةااا  فاااح تةااا لي ااءاااتبإلس أالبااا  مااا  تءااامل ألاااق الاااقةات ب اا 

 (51) .تبلةاو  إلس مةاحس انتقةل  اتء لس م  لاةأ الل ب من
 
 : ابزر مقاييس السلوك التكيفي 

ان مقياس السلوك التكيفي  لييس أليا مل السيظر  ليلا لجيد  و يود 
هذا فظ ياك الكيييل مين المقياييس التي  تي  أل ا هيا اتفاق على تجليفه ومع 

                                                 
1) Grossman, H.J.: Op. Cit . 1983.p60.  
2( Harrison, P.L., Op. Cit. 101. 112 , 1984 
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مييزل وزميه    أشيالكما -ويزيد عددها  لألفلادلقياس السلوك التكيف  
 (52)على مائة مقياس . -

 اءلتب اءتبةان األةا انمو لل  انتح ااةو نول   انءلا  انتكللح :
 مقياس السلوك املستقل : -1

  تولاالب انءالا  انتكللاح نللااةق لمكان ان  إلحا  مان هااذه انموا لل  انابااس إنا
م تمباا و  أةألباا ماان ءاان انةضاا ا  احتاا  امااة انةةااق . اتتكااان هااذه انمواا لل  ماان 

إنااا   إضااا ف فةالاا  ( مول ءااا  14)لةااكس كاااس م  اا  م ااا ةة ءاالاكل  تكلللااا  تضاااب ألااقاةه  
مولاااا   انءاااالا  انمةااااكس )انإلتكللااااح( انااااذي تواااا   ألااااق ثم  لاااا  م اااا الو نلءاااالاكل و 

 م ةةاو ان انءلا  انإلتكللح . أةألب فح انإلتكللل  اتت مع 
 مقياس فينالند للسلوك التكيفي : -2

 لا ق نمول   فل إل ق ثإلة باة , هح :
انباةة انمءحل  : التب تاأللو   ال  اففةاق من ءن انةض ا  احت  ءن انث م ا   -1

 اةةة كم  لمكن تاأللو   ال  انةاةقلن انذلن لألقان قة   م  لض  من ان ة ا .
انبااااةة انماءاااب  : تاألااا  الااا  اففاااةاق مااان ءااان انةضااا ا  احتااا  ءااان انةةاااق .  -2

اانبااةن م  اا  انحباااس الاا  مبلاماا و ملباال  ااان انب ااا فااح انءاالا  انتكللااح 
 لمكن ان تءت قب من ا س انت الا نألةام  انبإل  .

بااااةة اةفااا  انباااع : فلاااتب تاأللو ااا  مااان الألاااس انمبلمااالن ن ماااع انمبلامااا و اااان  -3
 ( ء   .12( ء ااو احت  ءن )3) افال س من امة

( مول ءاا  11اهااذه انباااة انااثإلة تواال  أةألباا  أألباا ق نلءاالا  انتكللااح تةااكس )
فةال  فضإلو ان ألبق ة ة ها نلءلا  انإلتكللح التب تاأللوق فوا الا  افالا س اناذلن 

( ءا ااو , الن كثلاةاو مان هاذه انءالاكل و انتاح توا   مان  اإلس 5اان ) أام ةهبتالق 

                                                 

ءلا  انتكللح نلمبااللن اولل   ا تأل ة بح  انتقةل  محمق انلق ماء  انألاش  :مول   ان ( 52
,  م ل  قةاء و نلبلاب انتةألال , 27, انم لق 1ال  فوةاتق اانأل  ع انب ملح نق  , انبقق افقاعنمءتال و 
 . 18,ي  2000ام ن , 



ق )ماااي افبااا ألع, انتألااااس( ال تباااقو اااا قة ءااالاكل و ال تكلللااا  نألالااا س فاااح هاااذا انألبااا
                                       (53)مةحل  م  الألس انمقةء  افء ءل .

للقصور العقلي للسلوك التكيفي / نسخة  األمريكيةمقياس اجلمعية  -3
 املدرسة :

( 17-3اففةاق م  ألالن )لءت قب مول   انءلا  انتكللح /  ء   انمقةء  من 
ءاا   ماان انبمااة اهااا مباامب ألحلااة لباااح مبلاماا و ملباال  ااان  اا اا  انب ااا فااح 
انءلا  انتكللح انتح تبتألة ضةاةل  نلت الا فح انألةام  انتةألالا  اانتقةلأللا  , اتوال  

اان  افقاة( م ا الو ءالاكل و فةالا و الاتب تاأللا  هاذه 21 مء  ااامس تمثس ) افقاةهذه 
من اناانقلن اانمبلملن أا أي ة ي ة ة لااك  انالس ان لبماس الا  اةل  انال  

 مو ألل  مب ب. أ ةاعاالءتأل    ان اةل   إكم س
 مقياس الصفحة النمائية : -4

ت  تصمي  مقياس الصفحة ال مائ  لتقديل  ميو ا ففيار مين لحلية 
( س وات ، ويض  هذا المقياس خمسية مقياييس فلعيية 9الوالدة وحتى )

ع المجلوميات عيين الصيفحة ميين خيهر المهحلييات المألاشييلة ، وييت   ميي
للففر أو من خهر المهحلات المألاشلة للففر أو من خهر من واكي  

 الففر ف  ملاحر  مو  .

 مكونات السلوك التكيفي :-2-1-12
 أ  اا مان  ااإلس تبا ةلع انءاالا  انتكللاح اانمواا لل  انتاح اضاابو نول ءاق  ااةى 

 : أء ءللنتضم و ألبقلن 
 : انة بل  اانا  ةع انة بل  . افاس

 (54)انث  ح : انمء انل  اال تم ال  .
فلح انمو لل  انتح اضبو نول   انءلا  انتكللح نألال س لإلح  أ    تبماس 

 ال  الل   افألب ق اآلتل  ألةكس متكةة :
                                                 

 . 19-18, ي2000,  مبقة ءأل  ذكةه(محمق انلق ماء  انألاش :  53
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) .  



 م  ةاو انب  ل  أل نذاو . -1
 . اآل ةلنانم  ةاو ان  ب  أل نبإلال و مع  -2
 ل  .انم  ةاو انحةك -3

أماااا  انمواااا لل  انتااااح بااااممو نتءاااات قب مااااع افالاااا س افكألااااة ءاااا   اانمااااةاهولن 
اانةاةاااقلن فواااق تماااو إضااا ف  أألبااا ق أ اااةى ن ااا  فضاااإلو اااان مااا  تولءاااق موااا لل  انءااالا  

 انتكللح نألال س اتتمثس فح
 

 انمء انل  انم  ل  . -1
 انم  ةاو ان  ب  أل نحل ة انم انل  . -2
 انم  ةاو انم تمبل  . -3

 ض المقياس واستعماالتهأغرا : 

نااقى انمبااااللن اوللاا  فااح  افقاعباامب مولاا   انءاالا  انتكللااح نتوااالب مءااتاى 
ماااااقى ااءاااااع مااااان ان ةااااا ا و انحل تلااااا  انلاملااااا  تةااااامس م ااااا ةاو اا ااااا ةع اءاااااتوإلنل  

–ان ءااااامل  , اانحةكلااااا  , اانحءااااال   –امتالألااااا و ثم  لااااا  فاااااح انم ااااا الو انتكال لااااا  

نلبالااا  . فضاااإلو اااان  اا ااا  ءااالاكل  تبألاااة اااان مءاااتاى , ااال تم الااا  , اا اهقةاكلااا 
انتكلاااع اذاو بااال  أل ضااااةا  انة بااال  , ناااذا لمكااان اءااات قاب انمولااا   ماااع فةااا و 
أ ااةى ماان انمبااااللن تةاامس انمضاااةأللن ا لب نلاا  , اانمت للاالن تحبااللل و . كماا  لمكاان 

مااا و اءت قامق مع افال س انب قللن فح انقةاء و انتاح لءات قب فل ا  انبا قلان كم 
 (55)مة بل  .
 مجاالت السلوك التكيفي 

لوبق ألوباة انءلا  انتكللح مبقس انتااة اان ضا  فاح م ا ةاو مبل ا  مثاس 
م اااا ةاو انحلااااا ة انلاملااااا  اانب  لاااا  انذاتلااااا  اانم ااااا ةاو اال تم الاااا  اانم ااااا ةاو انلبالااااا  

و اافك قلملا  افء ءاال  ام اا ةاو انءااإلم  انة باال  االااة ذناا  ماان انم اا ةاو اانوااقةا
 . اانتح تةمس انتااة انحةكح اان لءح اانلباي

                                                 

 . 23, ي2000,  ذكةه مبقة ءأل ( محمق انلق ماء  انألاش :  55



الةااتةا تبةلااع اها الاا  انبوللاا  ألااأن لوااس مءااتاى افقاع فااح مولاا   انءاالا  
انتكللااااح ااااان متاءااااا انمواااا لل  انمبل ةلاااا  ألموااااقاة ا حااااةافلن مبلاااا ةلن فااااح ااحااااق ماااان 

 اا ةاو انملاا هلب اانم اا ةاو انتباااةل : مثااس انم اا ةاو انلبالاا  اانم -انم اا الو انت نلاا : 
افك قلمل  مثس انوةاعة اانكت أل  اانمل هلب انحء ألل  اانمل هلب افء ءل  مثس انبقق انلاان 
اانح اااب اانةاااكس اانمكااا ن اانامااا ن, ااءاااتبم س انكلمااا و اانتبأللاااة انلل اااح اانواااقةة الااا  

انم  ةاو اال تم ال : مثاس انبإلالا  ماع اففاةاق اآل اةلن  -ت للذ انتبللم و اف ب انلب . 
 تمااع اانتباا ان مب ااب اتوااقلة اآل ااةلن اانتوألااس ماان انةفاا   اان ضاا  اال تماا اح فااح انم

اانوااقةة الاا  تحمااس انمءاا انل  )قة اا  اناثااا  ألااق فااح انمااالااع اال تم الاا  انم تللاا ( 
تألاااا و انواااااااق اافاااااةاع  اانمح ف اااا  الاااا  انممتلكاااا و اانوااااقةة الاااا  إتألاااا و انواااااا لن اا 

نواااااةاةاو اال تم الااااا  اانءااااالا  ان مااااااح اتوألاااااس ا اال تمااااا احاال تم الااااا . اانءااااالا  
اانباااا قاو انة باااال  الااااة انم  ءااااأل  نأل ماااا ا اال تم الاااا  انمتباااا ةع الل اااا  اافم  اااا  

انم اا ةاو انبمللااا : مثااس أ ةاااا  انحلاا ة انلاملااا  اانتااح تةااامس افكااس اانلاااأل   -اانثواا . 
اااقاق اناباا ب ااءااتبم س أقااو انم ةااقة ااءااتبم س ان واااق اان م اا ةاو ااءاات قاب انحماا ب اا 

انةاااةاةل  ااءااات قاب اءااا ةس انمااباااإلو انب مااا  ااءاااتبم س ان ااا تع اان   فااا  اانباااح  
انة بل  اانم  ة انب ب اانب  ل  ألا نمإلأل  ام  اة انةابة ااف ا فة اانحاذاع ااناااح 
نأل ا ة اانقف و ان ان ل  انحم ل  من انم  اة قا س انم اس ا  ة ق. األذن  فإ  ا  

ح ا  انءالا  انتكللاح م ما  ألمواقاة أهملا  اللا   قة ا و  إلح  أن املل  اللا   امإل
اناااذك ع فاااح امللااا  تةااا لي اها الااا  انبوللااا  حلاااة أن انوبااااة فاااح مولااا   انءااالا  
انتكللااح لبااق ماان انم ةااةاو أا انبإلماا و افء ءاال  نا اااق اها الاا  انبوللاا . ماان انم ااب 

انم تبالن أن  ةلة ه ا  إنا  أن اللا   امإلح ا  انءالا  انتكللاح ا اق انالاس لءا اق 
فااح تكااالن بااااةة ااضااح  ااان الاااقةاو انالااس انمباا   اانباااباأل و انتااح لباا  ح م  ااا  
األ نتاااا نح انااااتمكن ماااان اضااااع  ااااا  تااااقةل  اتأهلااااس تت  ءاااا  مااااع انبااااباأل و اأا ااااق 

 (56)انوباة انتح لب  ح م   .
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قالت اااا  اهااااح   ال ألللاااا  ااءااااتبقاق فاااااةي اتب ااااح الضاااا و مااااقى انم اااا ةة انحةكلاااا  ا 
 ( 57)اءةات   االات  .

األ هض ف  ان  ذن  فاأن مل ااب انواقةاو انحةكلا    لتمثاس فاح انابااس ألا فقاع 
ان  ةكس قل  ملكح حةكح كم  إ    الض و م  لمكن ان تال  اللق اماس حةكاح مبلااب 

 (58)مقة  اللق  .
الةااالة مباااقة ة ااااة الااا  ان مل اااااب انواااقةة انحةكلااا  هااااا   ا بكااا   ن  اااااة 

 (59)قة ضمن  ت ة  انءلا  انحةكح اانم  ةي. م  ةاو  قل
أمااا  ةأي انأل حاااة حااااس مل ااااب انواااقةة انحةكلااا  فلةااالة الااا  إ  ااا  مواااقةة انلاااةق  

انح نل  انمكتءأل  ااناأللبل  فقاع انم  ةاو انحةكل  ذاو اناأللب  انب م  افء ءال  مان 
  ب فقاع انمحلا اانذي لأتح ان اةلا  انمم ةءا  اانتاقةل  انمتااباس اانمتكاةة اانما

 .انم  ةاو انحةكل 
أماا  ماان حلااة أهملاا  انوااقةاو انحةكلاا  فااح انم اا س انةل ضااح فأ  اا  تبااق  أحااقى 
انةك ةا افء ءل  انتح لتاالع الل   افاقاق انألق ح اانم ا ةي امءاتاى اال  ا ا ضامن 
اف ةا  انةل ضل  انم تلل  , فوق ح لو أل هتم ب انكثلة من انأل حثلن اانم تبلن فاح 

انةل ضااح , اذ ان فهملاا  انوااقةاو انحةكلاا  تةاالة أحااقى انمباا قة الاا    ان انم اا س 
امااااتإل  انلااااةق نمءااااتاى ااااا س ماااان انوااااقةة لءاااا اق الاااا  مم ةءاااا  انكثلااااة ماااان اف ةااااا  

انحةكل       انةل ضل  أل   و انوقةاو انحةكل  نتة ة  فح تاالة ااالةتو ع أل نم  ةاو 
. (60) 

                                                 

 307, ي 2001, اما ن , قاة ااةاس نل ةاة ,  انتبلب ا قانا  انتاقةل  انةل ضاح( ا لق مح ا  :  57)
. 
, انو هةة : مةكاا انكتا   نل ةاة ,  1, ا نل ملع :انمق س فح اة  األةام  انةل ض  ( كم س قةالش  58)

 . 29, ي 1999
(  ماااا س انااااقلن الااااح ) اة ااااةان ( : انوااااقةاو اهقةاكلاااا  انحةكلاااا  نتإلملااااذ انمةحلاااا  االألتقاةلاااا  ألااااقاس  59)

 . 1, ي 1999,  اهم ةاو انبةألل  انمتحقةم ل    مب  اهم ةاو انبةألل  انمتحقة , 
ألبان انواقةاو انحةكلا  افء ءال  ألمءاتاى افقاع ناألبن م ا ةاو كاةة ( مكةب ءبلق انءابقان : اإلالا   60

,   مبااا  أل ألااس : كللااا  انتةأللااا   1م لااق  2انباااقق  – م لااا  الاااب انتةأللااا  انةل ضاال  /   مبااا  أل ألااس انءاال  ,
 .  23, ي 2002انةل ضل  , 



تبلب اانتاح ألما أل ا  لاتب اءاتوأل س انمثلاةاو ا اق انا اهقةاكل تمثس ك ف  اناء ةس ا 
نلمةاكاا انبوللا  فاح اناقم غ.. امان أةاك س أ  ات ا   فح اناحقاو انحةكل  امن ثب  ول  
ألا نتمللا انحةكاح اانتمللاا انألباةي اانتمللاا انءامبح  فح انقم غ هاح اف  ااة ان  با 

 (61) .أنلمءح اانوقةاو انتاافوح
 تأل ة الل   القةة انلةق ال  الوبق أل ال: اختبار القدرة احلركية 

أقاع امس مبلن ال  اف  ضااألا ابلأ المل  قاللو . البتمق توالب انوقةاو 
انحةكل  نألال س انبب ة ال  اءتبم س افء نل  انتوقلةل  فح توالب افقاع 
انم  ةي ن ب ف نتوالب فح مةاحس انتبلب افان  لبتمق ال  انمإلح   انبلمل  

 ة ا و انم تلل   إلس قة  انتةألل  انةل ضل  , التةكا نألال س ا ق أقاة ب ان
ألةكس   ي ال  انم  ةاو انحةكل  افء ءل  , ك نةمح , اانمء  , اانةكن , 
ااناث  , االةه  , انكح تواب انمإلح   ألباةة قاللو  , ل   تحللس كس م  ةة 

مإلح    من انم  ةاو افء ءل  تحللإل قاللو  الألس توالم   التب تحللل   ألض  ألبق
افقاع نتحقلق موقاة انتااة انذي حقة ن   , نذا ااتمق انأل حة مول  )  مب  

 :Loovis & Ersingااه لا( نلوقةاو انحةكل  , انذي أاقه ا  مق)

(اتة مق ان  انلب  انبةألل  لبة   لان  اءب انمول  : الل   افةك س 1976
حةكل  افء ءل ,اةلو  انحةكل  افء ءل ,ان قع: تحقلق مءتاى أقاع افةك س ان

انتوالب : لتب مإلح   انالس ان اةل  انتبالة انلقلاي , افح انتوالب لتب 
اةن انللب ال  أةألب   ألةاع فح م  س انتةألل  انحةكل  نألال س اا أةألب  حك ب 
 قاا حكم و أل ن م  ءت  . الواب كس ااحق م  ب ألتحقلق مءتاى افقاع أل الاتم 

اب انأل حة ألةا  أال  ااالس قة   نلحك ب ااءت ةا  ال  قة تق . األبق ذن  لو
 ( 62)متاءا انقة تلن اناءالتلن . 

                                                 

,انقلاا ل ,م مااااااااااااا  م لاااااااااااق 1, ا أء ءااااااااااال و اناااااااااااتبلب انحةكاااااااااااح( األاااااااااااق اهلل حءااااااااااالن انإلماااااااااااح :  61
 . 35,ي2006 ل ,انل
 . 111-107,ي 2007لبة   لان ,  ا قس ف ضس : مبقة ءأل  ذكةه,(   62



,كم  اءتبمس انمول   ااأل  ال  انأللة  انبةاالل  من انأل حث )ألءمق  بلب  
اانأل حة )ا قس  بلع  (64)اانأل حة  )  ةاان األق اهلل  ةاان ( (63)انكبألح(
 (.65()انكأللءح

 ح ال  انمإلح   اانذي لول  انتااة البق انمول   قاللو  نلتوالب انمأل
انحةكح نلالس  إلس انمةاحس انثإلة ان  ب  أل نتااة انحةكح نلم  ةاو انحةكل  
افء ءل  اهح  ) انمةحل  االألتقاةل  اانمةحل  افانل  , امةحل  ان ض  ( . التملا 
انمول   ألء ان  اءتبم نق اتاأللوق أل ن ءأل  ال تأل ةاو انتااة انحةكح , اها 

مب نول   مءتاى أقاع افال س ن ذه انم  ةاو  إلس االو الل ء   , ثب انتبةع مب
ال  انتبلةاو انتح تاةأ ال  هذا انمءتاى ألبق مقة من انامن . الح اس انمول   
 اال  حةك  انالس افحب   من  إلس توالب انتبلةاو انتااةل  ال  مقى اناالو 

و  ناةلو  ن   مءتاى ا س من أل ءتبم س انتوالب انمبتمق ال  انمإلح   انقالل
 انبق  اانثأل و .

 
 (66):  األشكال احلركية األساسية العامة  2-1-14

 لمة انةكن ألمةاحس تااةل  اقلقة: :    اوال": الركض 
متبلأل  االاة متءا ال ,  و) ان ااة البلةة امحقاقة, ان اااالمرحلة األولى: .1

 نةتكاااا ا, تكااااا مااااق انةكألاااا  انك مااااس فااااح نح اااا  اال بالااااة ااضاااال, اااااق نانالااااةا
 ال اقة اةلض  نإلةتك ا(.  ه   ,مة ح  انذةاالن ألةكس مااا نألةن

                                                 

انتةأللا  انحةكلا  نتااالة ألبان انم ا ةاو انحةكلا  افء ءال   ح(ألءم   بلب انكبألح:تأثلة ما    موتاةو فا 63
 .2001فال س م  الألس انمقةء ,ةء ن  م  ءتلة ,  مب  ألبقاق,كلل  انتةألل  انةل ضل ,

:ت ثلة ماااا    موتااااةو نلتةأللاااا  انحةكلاااا  فااااح تاااااالة ألباااان انوااااقةاو انألق لاااا  ن األااااق اهلل  ةاااااان ةاااااا ( ( 64
حةكلاااااااااا  نل ااي)حملاااااااااا  ااااااااااااةان قاان,ااةاحاااااااااا  قكتاةاه,  مباااااااااا  ألبقاق,كللاااااااااا  انتةأللاااااااااا  -اانحاااااااااا 
 .2003انةل ضل ,

 .  2007,  مبقة ءأل  ذكةه(ا قس  بلع  ألة انكأللءح: 65

, ألباااقاق , قاة  انتاااااة انحةكاااح اا تألااا ةاو افالااا س: ( لباااة   لاااان األاااق انحءااالن , اااا قس ف ضاااس   66
 . 105- 98,ي  2007انكت  ااناث ة  , 



)تاااااقاق اااااس ان ااااااة, ه ااا   فتااااةة الاااةان محااااقاقة نكاااان  :المرحلةةةة الثانيةةةةة .2
ااضح ,ملبااااااس انةكألاااااا  ممااااااقاق أث اااااا ع قفااااااع انة ااااااس نألةن,تاااااااقاق مة حاااااا  

 .انذةاالن(
ءاااةلب ,انالةان  )تباااس ان اااااة انااا  اناااااس انم  ءااا  اتكاااان:انمةحلااا  انث نثااا  .3

ال  افةن األ نتألقس مع اناة للن,  ااضل  قا ,تمة ل انذةاالن ألة  اماقي
 تكان انذةاا ن مث لتلن أل نااال  انبحلح (.

 ثانيا": الوثب الطويل من الثبات: 
ان هاااذا انةاااكس انحةكاااح لتالااا  تاافااا  أ اااااع كثلاااةة مااان ان ءاااب , افلمااا  للاااح 

 مةاحس تااة هذه انحةك  :
 : ) انمة حااااا  محاااااقاقة أا اناااااذةاا ن ال تةاااااتةك ن فاااااح ان ااااااع انمةحلااااا  افانااااا .1

انتحضااالةي, إلس انولاااا تتحاااة  اناااذةاا ن انااا  االت  هااا و ك فااا  نباااةن حلااا  
انتااااان,لتحة  ان ااذو ألةااكس اماااقي ألحلااة لكااان االت اا ه اناا  افالاا  اناال  
انااا  افمااا ب , باااباأل  اءااات قاب انواااقملن مبااا   أث ااا ع انولاااا, ااااقب ا ااااق انمااااق 

ملباالح انةكألاا  اانحااان نح اا  انولا,لوااع ثوااس ان ءااب اناا  ان لااع  انك مااس فااح
 ا ق ان ألاا(.

انمةحلاا  انث  لاا : ) انااذةاا ن هااح انتااح تألااقأ انحةكاا ,ت س انااذةاا ن اناا  افماا ب  .2
 إلس ان اع انتحضالةي, مةحلا  انت لا  تكاان أاما  اانث اح لكاان أكألاة, تكاان 

  انالاةان تااقاق ااالا  ااال  انةكألا  اانحاان مماقاقة نح ا  انولاا,  اإلس مةحلا
 اناة  اانةكأل (.

انمةحلاااااااا  انث نثاااااااا : ) تتااااااااة  انااااااااذةاا ن اناااااااا  اناااااااااةاع اا نلاااااااا    ااااااااإلس ان اااااااااع  .3
تكان ه    مة ح  أم مل  الالا  نلاذةاالن,  Take offانتحضلةي, إلس انولا 

قة اا  توةلألاا  ,لكان تأكلااق انالااس الاا   45ااالاا  الااةان امءاا ة ان ااذو تكااان 
 ت  ه انحءب ان  افم ب نح   ان ألاا (.انمء ف  اففول ,لكان ا

 ثالثا" : الرمي من األعلى   : 

انمةحل  افان  : ) تكان انحةكا  مان انكااو, لكاان كااو اناذةاو انةاملا   .1
اناا  افماا ب الكااان انةمااح اناا  انااقفع, تتأل اااق أباا ألع انلااق ألبااق انةمااح , 
لكااان ات اا ه انكاااو انةامااح اناا  افماا ب ثااب اناا  افءاالس , لضااس ان ااذو 



اماقلاا   األااقان حةكاا  , حةكاا  نااع اللللاا   ااإلس افقاع , تألواا  انوااقم ن 
 ث ألت  األقان حةك  (.

انمةحلاااا  انث  لاااا  : ) فااااح ان اااااع انتحضاااالةي فااااأن انااااذةاو تتمااااة ل اناااا   .2
افال  اان  ان     اان  ان لع , تمء  انكاةة اتكاان  لاع اناةأ  , 
تكااااان مة حاااا  انااااذةاو أالاااا  ماااان مءااااتاى انكتااااع , لكااااان ه اااا   نااااع 
نل اااذو أل ت ااا ه   ااا  انةماااح  اااإلس ان ااااع انتحضااالةي ,لةاااتة  انكتاااع 
أل ت اا ه انحةكاا  , ل توااس ان ءااب اناا  افماا ب أث اا ع انةمااح , لأ ااذ انالااس 

 لملن (. –لملن  – ااة أل نوقب  لء   اتكان أل ت  ه انذةاو انةامل  

انمةحلاا  انث نثاا  :) تكااان ه اا   مة حاا  نل لااع , تةتلااع انااذةاو اف ااةى  .3
ان , لتحاااة  ان اااذو اللتاااع ألةاااكس ااضااال  اااإلس ان ااااع نباااةن انتااااا

انتحضاالةي , لكاااان ه اا   ناااع فااح م اوااا  انحااان ااناااة للن اانكتاااع 
نح ااا  انةماااح , لكاااان اةتكااا ا ان ءاااب الااا  انواااقب ان لللااا  أث ااا ع ان ااااع 

  انتحضلةي , لتحاس اناان ان  افم ب مع  ااة نلة س اف ةى (. 

 "المسك  :  رابعا:  

 قان هلو ع أقاة مةمل  .اتب ح اءت قاب انل
انمةحلاا  افاناا  : ) ه اا   ةق فبااس نتلاا قي افقاع ااان اةلاا  نااع انا ااق ألبلااقا   .1

ان افقاة اا اضع انلقلن ال  انا ق , تكان انذةاا ن ممقاقت ن أما ب ان ءاب 
, اءااات قاب  -انكاااةة –, ال تا اااق ه ااا   حةكااا  نل ءاااب اال نح ااا  تمااا   افقاة 

انلاقان انا  افالا  اافبا ألع ملتاحا  امتااتةة , ان ءب الالت ا ي انكاةة , ةاحا  
 ال تتحة  انذةاا ن ا ق انمء  ألةكس فب س (.

انمةحل  انث  ل  : ) لكان ةق فبس انتل قي محقاقا  انكن انبل  ن ت بلوا ن نح ا   .2
قة اا  األةااكس ماااااي  90انمءاا  , تكااان انااذةاا ن مث لتاا ن ماان انكاااو األااالاا  

اذ الا  انكااةة نح ا  مءاا   أل نلاقلن , لكااان ناألةن , تحاا اس اناذةاا ن االءااتحا 
ةااكس انكلاالن ماااا  لن نألبضاا م  , نح اا  انمءاا  لحاا اس انالااس انضاابا الاا  

 انكةة ألتااللع ضبلع ( 

انمةحل  انث نث  : ) ا تل ع ةق فبس انتل قي , انألبة لإلح  انكةة ا ق اباان    .3
ات اا ه اناا  انااذةاالن , تةفااع انااذةاا ن اناا   اا  ألح ان ءااب األةااكس مااةلل الكااان 



انكللن ان  افما ب , تءات قب اناذةاا ن المتبا ي باقم  انكاةة , ه ا   تاافا  
 ا س فح انمء  اانتااللو ( .

 
 األوملبياد اخلاص  2-1-15

هااا ألة اا م  قانااح ل ااقع اناا  تءاا لس مةاا ةك  افةاا  ي ذاي اها الاا  انذه لاا  
ها حةكا  ةاةاقة فح تقةل  انلل ال  انألق ل  اانةل ض و اف ةى اانمة ةك  فح انألااالو,ا 

تااافلة مءاا ألو و اتااقةلأل و ةل ضاال  الاا  تحءاالن  فااح م  ن اا , تبمااس ماان  ااإلس الاا  
  اها ال  انذه ل , امن ثب حل ة انمحلالن أل ب. األلب  حل ة اففةاق ذاي 

 
 
 
 
 
 

 

 
 (2شكل رقم )

 يوضح أحدى سباقات االولمبياد الخاص
 

ك مااااس  نذه لاااا  ماااان تا لااااع المكاااان افانمأللاااا ق ان اااا ي اففااااةاق ذاي اها الاااا  ا     
اانمءااا ألو و  ا الااا ت ب اتااااالة م ااا ةات ب, اذنااا  مااان  اااإلس انمةااا ةك  فاااح انتاااقةلأل و 

افانمأللاااا ق ان اااا ي أن  انةل ضاااال  الاااا  مااااقاة انباااا ب اك تل اااا  نااااذن , لمكاااان نإلاألااااح 
كأاضاا ع م ت االن فاااح  ألااأقااةهب لباالاا إناا  مةحلاا  اهةااأل و انمب اااي اماان ثااب انولاا ب 

ان ااا ي هاااا ت ةألااا  مللاااقة تةحااا  ألمااان  ةاااان فل ااا . اافانمأللااا ق انم تمبااا و انتاااح لبل
 (67).اانءب قة ل اضا   , اتم ح ب انم  ةة اانبح 
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 اةاة انت ءاع انواةن أاا اة إنا  انمبااللن افة  ي ا ق انةل ض  أباس تباق
 إاا قة مان كاس اكتءا  االاق  أنم  لا فاح ما ااقة نلباب  اااقي ك  او ب1888 ء   ام ذ

 . انث  لااااا  انب نملااااا  انحاااااة  ألباااااق كألاااااةى أهملااااا  انةل ضاااااح ااناااااا  اناااااا للح انتأهلاااااس
 أل فنبا   انذه لا  اها الا و ذاي انتحا  أللاقاو  103 ألمة ةك  ألأال ا 1996 ا ب افح 

  ملااع اك  ااو قاناا  121 ةاا ة  ءااق ح أانمأللاا ق أل نباا   ب2000 ااا ب فااح,ا  افانمأللاا 
 اان أحك ما  لواس ناب ألت  الب نبألا  19 فاح ة ةكاا االق فل   مة ةك  بانب م اقا انلة و
 أانمأللااا ق فاااح أمااا  ةل ضاااح 300 ةااا ة  ةامااا  أانمأللااا ق لاااح, فافانمأللااا  افنبااا   ت  ااالب
 اكألااة ثاا  ح ح نلا و  انمااالاا  افانمأللا  افنباا   اتبتألاة ةل ضااح 5000 ةا ة  فوااق ءاق ح
 (68).انمة ةكلن اقق حلة من انب نب فح ةل ضل  ت  هةة

 
  دكرة السلة واألوملبيا  2-1-17

أقة ااااو ألةااااكس ةءاااامح كلبألاااا  ت  فءاااال  فااااح قاةاو افانمأللاااا ق  كااااةة انءاااال نبألاااا  
 .1968انبللل  ان  ب  م ذ قاةة  انب نمل 
ا تةااا ةوا. االاااق فضااال    تبتألاااة كاااةة انءااال  ااحاااقة مااان أكثاااة افنبااا   ان م الااا ا 

ةاو انتبا ان ألالن  ف  ا  تباااافألاا س انةل ضالان فاح افانمأللا ق ان  با  ألةاكس فةلاق 
امأل ةلا و كاةة انءال   انلةل . تةمس هذه انلبأل  انت  فءال  انمأل ةلا و انةءامل  نكاةة انءال 

 (69)انةل ضل  انماحقة .
 )70)قانون كرة السلة )االولمبياد الخاص( 

تحكااب انواااا لن انةءاامل  نةل ضاا و افانمأللاا ق ان اا ي ك فاا  مءاا ألو و افانمأللاا ق 
. االااق اضااع افانمأللاا ق ان اا ي هااذه انواااا لن ألماا  لتلاا  مااع الاااا لن ان اا ي نكااةة انءاال 

االتحااا ق اناااقانح نكاااةة انءااال , االااااا لن ان لةااا و اناا لااا  نكاااس قانااا  الااا  حاااقة, اذنااا  
كألة ااا م  قاناااح نألنبااا   انةل ضااال . اتءااات قب الااااا لن االتحااا ق اناااقانح نكاااةة انءااال  فاااح 
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 و اناا ل  فح انمء ألو و انمحلل  ما  انمء ألو و انقانل ,ألل م  لتب اءت قاب الاا لن ان لة
نب لكان ه ا   تبا ةن ألل  ا  األالن انوااا لن انةءامل  نةل ضا و افانمأللا ق ان ا ي افاح 

 هذه انح ن  لتب تاألل  انواا لن انةءمل  نةل ض و افانمألل ق ان  ي.
  انوءب  : انملب  اانمبقاو 

انا  510ما  ألالن ءاب التاةااو اا  ا  72.4تءت قب كةة ءال  أبابة ح ما و محلا ا  -1
 اةاب فح مأل ةل و ان ء ع اافةأل س.567

متة ,اذنا  فاح 3.05تتكان انءل  من انحلو  اانةألك  , الأللأ اةتل و انحلو  ا قة  -2
انمءاا ألو و انب قلاا . اماا  فلماا  ل ااي افةااأل س, فلااتب اءاات قاب ءاال  لأللااأ اةتلاا و حلوت اا  

 متة.2.44

  انوءب  : الاا لن انمء ألو 

                                                 

 (  ل  ة انملح)15) 



 سابقة :ت الالدراسا  2-2
 دراسة نوال ككو بطرس  2-2-1

))تااااأثلة اءاااات قاب ألة اااا م  تةأللاااا  ةل ضاااال  موتااااةو فااااح ت ملاااا  انااااذك ع اانتاافاااا  انحةكااااح 
 (71)اانءلا  انتكللح نتإلملذ ذاي اها ال  انبولل  انألءلا (( . 

 هقفو انقةاء  إن   : 

 ع ان اضع ألة  م  تةألل  ةل ضل  موتةو نذاي اها ال  انبولل  انألءلا  نلكة -1

تاااأثلة انألة ااا م  انموتاااةو فاااح انتاافااا   -تاااأثلة انألة ااا م  انموتاااةو فاااح اناااذك ع .   -أ  
 انحةكح . 

ألب قهتأثلة انألة  م  انموتةو فح انءلا  انتكللح  -     .  اا 

 انتبةع ال   ءأل  انتحءن فح مبقالو :  -2

 انذك ع . -ع
 انتااف  انحةكح .  -ب
 انءلا  انتكللح .  - 

 اجراءت البحث
انبوللاا  فااح مقل اا   ن ا الاا نألحااة الاا  ال اا  ماان تإلملااذ مب ااق انة اا ع ا ااةي ا

انماباااس اهاااب تإلملاااذ  ذاا اها الااا  انبوللااا  انألءااالا  انوااا أللان نلاااتبلب انلبااا ب انقةاءاااح 
( تلملااااااذا تااااااب توءاااااالم ب إناااااا  م مااااااااتلن 20اكاااااا ن اااااااقق انتإلملااااااذ ) 2002-2003

 ألا  اتاب تحولا   انتكا ف  ت ةلألل  ااف اةى ضا افان متء التلن فح انبقق, انم ماا  
ألااالن انم ماااااتلن فاااح متبلاااةاو انبماااة انام اااح  ااناااااس اانااااان اانتحبااالس انقةاءاااح 

 نلاانقلن اانذك ع اانتااف  انحةكح اانءلا  انتكللح . 

 أل هاااا قةانتاأللااا  ماااةة أ اااةى , إذ أللباااو الااالب مبااا مإلو انثألااا و  إاااا قةألاةلوااا  
 .  0.93ا  0.80ال تأل ةاو انتااف  انحةكح م  أللن 

أل ءااااات قاب انحولألااااا   إحبااااا ةل األباااااق  ماااااع انألل  ااااا و اتلةلب ااااا  تماااااو مب ن ت ااااا  
 اذن  من  إلس اناء ةس اهحب ةل  اآلتل  :  (SPSSنلبلاب اال تم ال  ) اهحب ةل 
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 اناءا انحء ألح .   -1
 اال حةاع انمبل ةي .   -2
 اال تأل ة انت ةح نبل تلن متةاألاتلن .  -3
 ن . اال تأل ة انت ةح نبل تلن مءتولتل  -4
 مب مس االةتأل ا انألءلا .  -5
  ءأل  انتحءن )ان ءأل  انمةال (   -6

    ب مل ت   .  -7
  -م  للح :      كم  تب اءت ةا   ءأل  انتحءن , ااءت ت و انأل حث   

 :  اتحءن مبقالو ألة  م  انتةألل  انةل ضل  انموتةو نق تأثلة ال  ألح فح ت مل  -1

 انذك ع .  -ع
 انتااف  انحةكح .  -ب

 .  اأألب قهتكللح انءلا  ان - 

 ذاي اها ال  انبولل  انألءلا  )انو ألللن نلتبلب(  افال سنقى     

 

 (72) 2002دراسة مجيلة الوائلي 2-2-4
)) أثااااة  ألة اااا م  تااااقةلألح  فااااح تبااااقلس الباااااة اال تألاااا ه  نااااقى انمت للاااالن اوللاااا و ت للاااا و 

 ألءلا و((
قلس البااة ال قع انألحة انح نح إن  انتبةع ال  اثاة ألة ا م  تاقةلألح فاح تبا

 اال تأل ه نقى انمت لللن اولل و ت لل و ألءلا و من  إلس ا تأل ة انلةضل و انبلةل  ام     
اللا ااااق فااااة  قاس إحباااا ةل و ألاااالن قة اااا و انم ماااااا  انت ةلأللاااا  الاااا  مولاااا    -1

 الباة اال تأل ه الألس تاألل  انألة  م  انتقةلألح األبقه . 

 ماا  ت ةلألل  مكا ا  انتحول  هذا ان قع تب أل  ع ألة  م  تقةلألح األ  ال  م
 ( من اال  ة, نمقة ءت  أء أللع 1( من انذكاة ا)4( تإلملذ )5من )

                                                 

أثة  ألة  م  تقةلألح  فح تبقلس البااة اال تألا ه  ناقى انمت للالن اوللا و  : ملل  ةحلب األق ةذة انااةلح ( 72
 . 2002ت لل و ألءلا و,قةاء  م  ءتلة الة م ةاةة,  مب  ألبقاق,كلل  انتةألل  أل  و,



 امن اهب ان ت ة  انتح تب انتابس إنل   
ضااةاةة االهتماا ب ألألااةام  اف ةااا  انم تللاا  انتااح توااقب نألالاا س انمت للاالن  .1

اولل و نكح تء اقهب ألاةلو  فب ن  ال  اال قم   فح انم تمع إذ تء ب تلا  
 ألةام  فح اهالإلس من اضاةاأل ت ب انءلاكل  . ان

ضااةاةة االهتماا ب أل فءاا نل  ااناةاةاا  انتااح لااتب أل اا  توااقلب انألااةام  انتقةلأللاا   .2
ااهةةا قل  ان  باا  نت ملا  انم اا ةاو انمبةفلا  ااال تم الاا  ن ا الع افالاا س 

  -إذ كم  تب توقلب اقق من انموتةح و م    :
أ ااةى ماان فةاا و اها الاا  امماان ل  ااة  إ ااةاع ألحااة ت ةلألااح مم ثااس الاا  فةاا  -1

 نقل ب الباة فح اال تأل ه.
 أل  ع ألة  م  تقةلألح نتبقلس مةكإلو ءلاكل  أ ةى نألال س انمت لللن اولل و.  -2

 
 (73) 2007عادل الكبيسي   2-2-5

))ماا    تبللمااح أل فنباا   انباابلةة اتااأثلةه فااح تبلااب ااحتلاا   ألباان انوااقةاو انحةكلاا  
 نل ااي من حمل  أاةان قاان(( اتاالة انتكلع اال تم اح

هقفو انقةاء  ان  تبملب م    تبللمح أل فنب   انببلةة نل ااي من حمل  
أااااااةان قاان إذ هاااااقفو انقةاءااااا  نمبةفااااا  ماااااقى تاااااأثلة انمااااا    فاااااح تاااااااة انتكلاااااع 
اال تماا اح اتبلااب االحتلاا   , اماان فااةان انقةاءاا  هااح ا اااق فااةا  إحباا ةل  ألاالن 

فااح تبلااب ااحتلاا   ألباان انوااقةاو انحةكلاا  اتااااة انتكلااع  اال تألاا ةلن انوأللااح اانألبااقي
 اال تم اح .

(الإل ,اءات قب انما    انت ةلألاح فاح انقةاءا  ,اك  او أهااب 31ةاملو انقةاءا  )
 تااا ة  انقةاءااا  نلمااا    تااا ثلة ال ااا ألح فاااح تبلاااب ااالحتلااا   افاااح تاااااة أألبااا ق انتكلاااع 

ماا    ااالهتماا ب ألةااةلح  اال تماا اح , اأابااو انقةاءاا  الاا  انتأكلااق الاا  اءاات قاب ان
 ان ااي من حمل  أاةان قاان .  

                                                 

م    تبللمح أل النب   انببلةة اتأثلةه فاح تبلاب ااحتلا   ألبان  ( قةاء  ا قس  بلع  ألة انكأللءح: 73
نتكلااع اال تماا اح نل ااااي ماان حملاا  ااااةان قاان,ااةاحاا  قكتاةاه,  مباا  انوااقةاو انحةكلاا  اتاااالة ا
 . 2007ألبقاق,كلل  انتةألل  انةل ضل ,



   

 مناقشة الدراسات السابقة :   3 - 2
نكااس قةاءاا  مةااكل  اهااقع تءااب  إناا  حل اا  اتحولو اا  اذناا  ااان اةلاا   ملاا  
ماان اه ااةاعاو انم  ماا  اانمتءلءاال  اال ماا  ع أن تكااان افهااقاع فااح ألباان افحلاا ن 

 ااةى , إذ إن افهااب مااقى انل ةااقة انتااح تحوو اا  متةاا أل   أا الةلألاا  ماان أهااقاع قةاءاا  أ
تلاا  افهااقاع فااح انم اا س انةل ضااح اةفااقه أل نمالااق ماان انمبلاماا و انبلملاا  انتااح لمكاان 
أن تء هب فح تاالة انااالع انةل ضح امن ذن   إلح  أن اال  انقةاء و تتة ألق فاح 

ن أن  اا ااا  مبل ااا  , اهاااذا أماااة الألاااق م اااق الن االااا  افهاااقاع اانلاااةان مااان انممكااا
تأل ااا  الااا  قةاءااا و ءااا ألو  , افاااح اناالاااو  لءاااق ت تلاااع فاااح إ اااةاعاو مبل ااا , انكااان 
ان اااقع اكمااا  اةاااة   أااااإله هاااا ان تااا ة  انتاااح ءااالتب انتاباااس إنل ااا  اااان اةلااا  قةاءااا  
متبلاةاو ااقة ات ةلاا  م تلاع افماااة امءاح   , ناذن  فاا ن انقةاءا  انح نلاا  كا ن ن اا  

  ألو  ن   اانمة أل   .أا ق نلتة ألق ااال تإلع مع انقةاء و انء
 

 أوجه التشابه
 

 انقةاء  انح نل  ا انقةاء و انء ألو  اءتبملو انم    انت ةلألح  

ااقا  ال   انقةاء  انح نل  اانقةاء و انء ألو  مان ذاي اها الا  انبوللا  انألءالا  
 . قةاء  ا قس انكأللءح فك  و نل ااي من حمل  أاةان قاان

س انكأللءاح ا  اااس ككاا ألااة  فاح تاأثلة انألحة اللق انقةاء  لة ألق قةاءا  اا ق 
 ألة  م  تبللمح أل نءلا  اال تم اح .

 أةاقو انقةاء  انح نل  اانقةاء و انء ألو  تاالة انم  ةاو اال تم ال  نلبل   . 

انقةاءااا  انح نلااا  ةااا أل و م   لااا  قةاءااا   مللااا  اناااااةلح إذ اءاااتبملو انقةاءااا   
 انم    انت ةلألح ذا انم ماا  انااحقة.

انقةاءااا  ماااع انقةاءااا و  ملب ااا  ااااقا قةاءااا   مللااا  اناااااةلح أل ءاااتبم س تةااا أل و  
 مول   ا تم اح .

 
 



 

 فأوجه االختال
 

 ا تللو انقةاء  انح نل  ان  ملع انقةاء و انء ألو  ألا اق مول   م  ةي . 

ااتمااقو انقةاءاا  انح نلاا  قة اا و تواالب أقاع محكماالن نلوااقةاو انألق لاا  اال لا ااق  
  ملب  . هذا فح انقةاء و انء ألو 

اماااقو قةاءااا   اااااس ككاااا نتااااالة )انتاافااا ( اقةاءااا  اااا قس انكأللءاااح نتااااالة  
بااال  )االحتلااا  ( اقةاءااا   مللااا  اناااااةلح نتااااالة بااال  اال تألااا ه أمااا  انقةاءااا  

 انح نل  فبمقو نتاالة أكثة من م  ةة .

امم  توقب ذكةه فا ن ه  نا   ملا  مان افمااة انتاح اءاتل ق م  ا  انأل حاة مان  اإلس 
ال  تل  انقةاء و افح موقمت   انم    انتبملمح انت ةلألح  انذي اماس  إاإلاق

ألق انأل حثان اآل ةان اكللل  انتب مس مع أفةاق ال ا  انألحاة  ,فضاإلو اان اهااإلو 
ال  ان ت ة  انتح تابلو إنل   انقةاء و انء ألو  انتح فاح ضااة   تاب أل ا ع تبااة 

اكاااذن  ءااا اقو انأل حاااة فاااح  اااان كلللااا  أل ااا ع ت مااالن اااان  تااا ة  انقةاءااا  انح نلااا 
كلللاا  أل اا ع ألة ااا م  تبللمااح اناااذي الااق لءااا هب فااح تااااالة انبمااس قةاءااا   فااح قا اااس 
انم ءءااا و اال تم الااا  انتاااح تةاااا  هكاااذا ال ااا و امااان ثاااب انمءااا هم  اناااا ألةاااكس 

 م ب من انم تمع  .  ألءلا فح تاالة    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية-3
 البحثمنهج -3-1

ذا عن طب    ام شكل  وعهساف امبحث هي ام ي تحسد نو  ام نهج ام س     مذمك ام خسم ام نهج ام  ريبي   

إذ عن ام  ريب يبحث عج امسبب ″عهسافه، قكونه ام نهج ام الئ  مح  مشكل  امبحث وتحق  ام   وع  امواحسة 

مج امبيحث م نيصر م  ن  وذمك م  رف   سم   وك ف   حسوثه ويكشف ام القيت امسبب   ب ج امظواهر،فهو تغ ر 

 . (74)ام غ رات اآلن   وام زمن  ام ي تحسث ومحيوم  شرحهي وتفس رهي ض ج منطق عل ي مل  

 

 جمتمع وعينة البحث 3-2
ي ني ام    ع)) م  ع مفردات امظيهرة ام ي يسرمهي امبيحث ،عي عنه م  ع األفراد عو األشخيص عو   

 . (2)ن موضو  مشكل  امبحث ((األش يء امذيج يكونو

( طيمبي"مج امذكور وتحسيسا" مج ذوي ام خلف ام قلي 20حسد م   ع امبحث بيمطريق  ام  سي  وه  )  

)اإلعيق  ام قل   امبس ط ( وبيالع  يد على تصن ف وزارة امشوؤن االم  يع   وام    في ام راق وي ثلون فئ  

ام  يم  مع امكرة ،وت  ام ب يد خ س  طالب ألنه  م  يل زموا ( من  امقيدريج على ام سك و14-12ع ري  )

( ح ث كينت نسب  ام  ن  10بيم نهج ام  ل  ي وام ب يد خ س طالب آخريج بسبب رفض عهله  م  بقى مج ام  ن  )

، وت  ام  ينس مه  في م  ع ام  غ رات ام ي قس تؤثر على ن يئج امسرام  وك ي مب ج في ام سول  %50مل    ع 

(4. ) 

    

 

 

                                                 

,قاة انحكماا  نلاأل ااا  اان ةااة , ألبااقاق ,  اةاةاا  انألحااة انبلمااح ام  ه ااقا لااق مح ااا  , (1)
 . 327,ي 1993

اة انلكاااة , ق, انألحاااة انبلماااح )مل اماااق ,أءااا نلألق ,أقااتاااق (األاااق اناااةحمن األلاااقاو اأ اااةان  (2)
 . 105,ي 1988انبةألح ,انو هةة ,



 (4جدول)

 يبين تجانس العينة

 اموم ط امومط ام  غ رات
االنحراف 

 ام   يري

م يم  

 االم واء

 امسالم 

 

امق يميت 

 االنثروبوم ريه

 م  ينس 0،024 12،24 150.5 150.6 امطول

 م  ينس 0،193- 12،93 45.5 44.7 اموزن

 م  ينس 0،319 0،94 13،2 13.3 ام  ر امزمني

 ام هيري امق يميت 

ام  رير داخ  

 ام ربع
 م  ينس 0،7- 2،27 10 9،6

 م  ينس 0،6- 1،83 3،392 4،2 م 10ام حيورة 

ام هسيف مج 

 ام نيطق
 م  ينس 0،53- 2،828 10 9

ام حيورة 

 امسري  
 م  ينس 0،45 22،121 69،5 75،3

 امقسرات امحرك  

 م  ينس 0،66 0،788 3،8 4،2 امقفز مج امثبيت

 م  ينس 0،71 0،875 3،7 4،1 ماالم ال

امرمي مج 

 األعلى
 م  ينس 0،77 0،849 3،6 3،5

 م  ينس 0،55 0،737 3 3،1 امركض

 نسب  امذكيء امق يس امنفسي

ذوو اإلعيق  ام قل    عفراد ام  ن  م   ي"

(درم  70 –55امبس ط  وبسرم  ذكيء )

 ( 13وحسب ام  يرات ام  هس امطب   ملحق)

 م  ينس

 

 

 

 وسائل مجع املعلومات: 3-3
 الوسائل املستعملة يف البحث  – 3-3-1



وهي اموميئ  ام ي يس ط ع بهي امبيحث م ع امب ينيت وح  مشكل  امبحث وتحق ق عهسافه مه ي كينت ))  

  (1)(( تلك االداوات مج ب ينيت وع نيت وعمهزة،اخ بيرات ،ام ب ين

 شبك  ام  لوميت امسوم   . .1

 م يم    .ام صيدر ام رب   وا .2

 (  5االخ بيرات ام س   ل )مق يس ميم   اوهييو( م قوي  ام هيرات امحرك   ام لحق )  .3

 ( . 4ام قيبالت امشخص   ام لحق )  .4

 ( . 3فريق ع   مسيعس ام لحق )  .5

 (. 2عم يء األميتذة ام قوم ج امذيج قوموا االخ بيرات امقبل   وامب سي  مل هيرات امحرك   ام لحق )  .6

 ( .1ميتذة ام قوم ج من يئج مق يس ام ك ف االم  يعي ام لحق )عم يء األ .7

 

 االستبانه 
ت س ام  يرات االم ب ين واحسه مج امركيئز االميم ه م    امبيحث ج في م  ع امحيالت ام ل    ام ي مج 

  عراء خالمهي ي   ام طال  عراء امخبراء وام خ ص ج في ب ض األمور ام ه   ومج ب ج األمور ام ي ت  ام طال

 امخبراء هي :

 *صالح   اخ بير امقسرة امحرك   -

 **صالح   مق يس ام ك ف االم  يعي -

 ***صالح   اخ بيرات األوم ب يد امخيص بكرة امسل   -

في ام رب   امرييض   عمرى عسة مقيبالت شخص ه مع امخبراء وام خ ص ج في م يل المقابالت الشخصية:

ومشكل ه وكذمك ام   ام     ام  رب م نس في ضوء تلك ام قيبالت في بنيء فكرة إذ ا وام لوم ام ربوي  وامنفس  

  (.   4ام  ل  ي ومنه    امبحث ام ل ي وك ي هو موضح في ملحق ) 

 األجهزة  3-3-2
 (نو  موني ييبيني.2كيم را ف سيوي  عسد) .1

 مهيز ق يس م سل امنبض )رمغي ( . .2

 مهيز امك روني مق يس امطول و اموزن. .3

 واتداأل 3-3-3
 منفيخ . .1

 عطواق مع كرات مخ لف  االم   يل . .2

 هسف كرة مل  م حرك . .3

 كرات منوع  ألداء االخ بيرات. .4

 ( .2ميع  توق ت عسد ) .5

 (.4كرات مل  عسد ) .6

 مل ب كرة مل   . .7

 ( .8شواخص عسد ) .8

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

                                                 

, انمابااااس , مقلةلاااا  قاة انكتاااا   اةاةاااا  انألحااااة انبلمااااح ام  ه ااااقا لااااق مح ااااا  ,  (1)
 .133, ي1988نلاأل ا  اان ةة ,

 
 (7ل  ة ملح  )* 
 (1ل  ة ملح  )** 
 (12ل  ة ملح  )*** 



ام س   ل  اطلع امكيتدب علدى ب دض ام صديدر  االخ بيراتمسق  وام وضوع   في ن يئج مج ام  مراعية ا

ام  وفرة مكي ي   اخ  ير عفض  االخ بيرات امخيص  بيمصف  ام راد ق يمهي وعرض االخ بيرات على م  وع  مدج 

مدج صدالح يتهي امخبراء وام خ ص ج في م يل  ام  ل  امحركي واالخ بديرات وامق ديس وعلد  امدنفس مغدرض ام أكدس 

 ( .5مذمك ت  ترش ح االخ بيرات اآلت   وك ي موضح في ام سول)

 

 (5جدول  )

 يبين النسبة المئوية لترشيح االختبارات

 امنسب  ام ئوي  االخ بيرات

 %100 اخ بير امقسرة امحرك  

 %100 اخ بير كرة امسل  )االوم ب يد امخيص(

 %100 مق يس ام ك ف االم  يعي

 
 (.75ختبار القدرة احلركية)ا  3-4-1-1

 اع  س امكيتب مق يس  ميم   عوهييو ملقسرات امحرك   امذي ترم ه إمى املغ  ام رب   ي رب خ ون ، 

واش    ام ق يس على عربع مهيرات عميم   هي ) اموثب ام ريض مج امثبيت ، واالم الم ، وامرمي ، 

ت امحرك   وطريق  تس    امسرميت ، وف  ي ( مق يس ميم   اوهييو ملقسرا5وامركض ( ويوضح ام لحق )

 يأتي توض ح مك ف   عمراء االخ بيرات .

 

  االختبار األول : اختبار مهارة الوثب العريض من الثبات 

 الهدف من االختبار 

 ق يس األداء ام هيري م هيرة اموثب ام ريض مج  امثبيت . 

 الملعب واألدوات المستعملة 

مبيشرة ، وعنس إشيرة امبسء بيالخ بير يثب ام ل  ذ وبيمك ف   ام ي يراهي  يقف امطف  خلف خط امبساي  

منيمب  ، ب س ان يالحظ طريق  عداء االخ بير مج مسن احس ععضيء فريق ام    ام سيعس وك ي موضح بيمشك  

(5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل)

                                                 

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. 
  



 يوضح اختبار مهارة الوثب العريض من الثبات

 

 التحكيم: 

محيوالت ألداء ام هيرات وي   ام صوير مج ام ينب منذ ع ل   امبسء بيموثب ح ى ي طى امطف  ثالث 

 نهيي هي .

 . االختبار الثاني : االستالم 

 الهدف من االختبار 

 ق يس األداء ام هيري م هيرة االم الم . 

 الملعب واألدوات المستعملة :

 وعسدهي ثالث .ميح  ، وشريط ق يس ملون ، وكرات م ومط  امح   ) كرة طيئرة ( 

وصف األداء : يقف امطف  خلف خط امبساي  مبيشرة ، ويقف ام  ل  او  احس ععضيء فريق ام    ام سيعس 

على ب س ) ثالث  عم ير ( عج خط امبساي  ، عنس اإلشيرة  بيمبسء بيالخ بير يبسع ام  ل  برمي امكرة امى امطف  

منيمب  ، ب س ان يالحظ طريق  ام الم امكرة مج مسن احس  امذي يقوم بسوره بيم المهي ، بيمطريق  ام ي يراهي

 (.4ععضيء فريق ام    ام سيعس  وك ي موضح بيمشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شكل )

 يوضح اختبار مهارة االستالم

 

 التحكيم :



ي طى امطف  ثالث محيوالت ألداء ام هيرة ، وي   ام صوير مج ام ينب منذ ع ل   امبسء بيالم الم ح ى  

 يي هي .نه

 . االختبار الثالث : اختبار الرمي من األعلى بيد واحدة 

 الهدف من االختبار : 

 ق يس األداء ام هيري م هيرة امرمي مج األعلى .

 الملعب واألدوات المستعملة :

 ميح  ، وشريط ق يس ملون ، وكرات تنس عسدهي ثالث 

 وصف األداء :

إلشيرة بيمبسء بيالخ بير يقوم برمي امكرة مج األعلى ، يقف امطف  خلف خط امبساي  مبيشرة ، وعنس ا 

بيمطريق  ام ي يراهي منيمب  ، ب س ان يالحظ طريق  رمي امكرة مج مسن ععضيء فريق ام    ام سيعس وك ي 

 (.5موضح بيمشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل )

 يوضح اختبار مهارة الرمي من األعلى بيد واحدة

 

 التحكيم :

ث محيوالت ألداء ام هيرة وي   ام صوير مج ام ينب بسءا مج االم  ساد ملرمي ث  ع ل   ي طى امطف  ثال 

 امرمي ح ى نهيي هي .

 

 االختبار الرابع : الركض 

 الهدف من االختبار : 

 ق يس األداء ام هيري م هيرة امركض .

 الملعب واألدوات المستعملة :

  سيف  ب نه ي عشرة عم ير ، وشريط ملونميح  ، وخطين األول ملبساي  وامثيني ملنهيي  ام 

 وصف األداء :

يقف امطف  خلف خط امبساي  مبيشرة ، وعنس اإلشيرة بيمبسء بيالخ بير يبسع امطف  بيمركض ح ى وصومه  

 (.6خط امنهيي  ، ب س ان الحظ طريق  ركض احس ععضيء فريق ام    ام سيعس وك ي موضح بيمشك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (6شكل )

 بار مهارة الركضيوضح اخت

 التحكيم :

ي طى امطف  محيوم ين ألداء ام هيرة ، وي   ام صوير األول م الحق  ع ل   امركض مج امخلف منذ بساي هي  

 وح ى نهيي هي ، وام صوير امثيني ي   ب الحق  ام ل  ذ عثنيء امركض مج ام ينب . 

 

 (76اختبارات مهارات كرة السلة يف االوملبياد اخلاص) 3-4-1-2
 ) وهي اخ بيرات خيص  بذوي اإلعيق  ام قل   وهي مقنن  وم   سة((. 

  ) المهارة األولى ) التمرير داخل المربع 

 

 

 

 

  

 

 

 (7شكل )

 يوضح اختبار مهارة التمرير داخل المربع 

 الغرض : -1

 ق يس قسرة امالعب على ت رير كرة امسل  

 التجهيزات  -2

م  ، ويبلئ وزنهي ميب ج   72.4بيل تكون امكرة اصغر ح ث يبلئ مح طهي كرتي مل ) م سيبقيت امنسيء واألش

 مرام ، وتس خسم امكرتين بيم بيدل بيإلضيف  امى حيئط مس و وطبيش ر ، وشريط الصق. 510-567

 الوصف  -3

ع يرم  مربع ضل ه م ر واحس على امحيئط بيم   يل امطبيش ر او امشريط امالصق ويكون امخط األمف  مج ام رب

عم ير ، وب  سا عج  3على ارتفي   م ر واحس مج مطح األرض ، ويرم  مربع آخر على األرض بطول ضلع 

م ر . على امالعب ان يقف داخ  هذا ام ربع ، وال ي وز ان ي خطى امالعب امخط ، ويس ح  2.4امحيئط بـ 

 مالعب بخ س ت ريرات مج دخ  ام ربع .

 حساب النتيجة . -4

 نقيط عنس ت رير امكرة داخ  ام ربع وتل س امحيئط  3 يحص  امالعب على -

 يحص  على نقط  ج عنس ت رير امكرة م ل س خط ام ربع على امحيئط . -

 يحص  امالعب على نقط  واحسة عنس ت رير امكرة ب  سا عج ام ربع ونل س امحيئط .  -

ارتسادهي مج األرض مرة واحسة وهو يحص  امالعب على نقط  واحسة عيضي اذا امسك امكرة في امهواء او ب س  -

 داخ  ام ربع .

 

                                                 

 .2003(انو  ان انقانح نإلانمألل ق ان  ي:ال  ان افنب   انةل ضل ,ااة ان, 76



   المحاورة لمسافة عشرة أمتار المهارة الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8شكل )

 متر 10يوضح اختبار مهارة المحاورة لمسافة 

 

 الغرض: -1

 ق يس قسرة امالعب على طبطب  كرة امسل  .

 التجهيزات  -2

م  ،  72.4 سيبقيت امنسيء واألشبيل وتكون امكرة اصغر ح ث يبلئ مح طهي ثالث كرات مل  تس     بيم بيدل ) م

 مرام ، عرب   عق ي  ، شريط الصق ، شريط ق يس ، وشريط ق يس . 567-510ووزنهي ميب ج 

 الوصف : -3

 يبسع امالعب مج خلف خط امبساي  ب ج األق ي  . -

 يرة بذمك بيم حرك وام حيورة عنسمي ي طي امحك  اإلش بيبسع امالع -

 عم ير كيمل   10يحيور امالعب بيمكرة مس   ال" يسا" واحسة م سيف   -

 .البس ان ي بر امالعب خط امنهيي  ب ج األق ي  وعل ه امكرة مكي ت وقف ميع  ام وق ت  -

ال ت وقف ميع  ام وق ت وي كج مالعب ان يس   س امكرة ومكج اذا خرمت  ةاذا فقس امالعب امس طرة على امكر -

م ر ف  كج مالعب ان يل قط اقرب كرة ، او امكرة ام ي مقطت مج قب  مكي يس  ر في  1.5امكرة عج حيرة امـ 

 ام سيبق  .

 حساب النتيجة  -4

 يح سب اموقت مالعب مج بساي  تلقي إشيرة امبسء امى ان ي بر امخط امنهيئي ب ج األق ي   . -

 ر ف هي امالعب بطريق  غ ر قينون   او يح   امكرة .... امخ تطبق عقوب  إضيف  ثين   واحسة في ك  مرة يحيو -

 ي نح ك  العب محيوم  ج . -

ت حسب ن     ك  محيوم  بإضيف  نقيط ام زاء على اموقت ام نقضي في ام حيوم  ، وي   تحوي  اإلم يمي امى  -

 ي امى نقيط .نقيط على وفق مسول ام حوي  . وتح سب مالعب ن     عفض  ام حيوم  ج ب س تحويله 

 ) وفي حيم  ام  يدل ي   ام   يل اموقت امف لي م حسيس ام راكز ( -

 

  المهارة الثالثة : التصويب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 
(9) 

يوضح 
اختبار 
مهارة 

 التصويب

 الغرض :-1

 ق يس قسرة امالعب على تسسيس كرة امسل  . 

 التجهيزات : -2

م  ،  72.4لنسيء واألشبيل تكون امكرة عصغر ، ح ث يبلئ مح طهي ي   ام   يل كرتي مل  بيم بيدل ) بيمنسب  م 

م ر )  3.05شريط ق يس ، هسف مل  ارتفيعه مرام ، شريط الصق او طبيش ر ،  567-510وزنهي ب ج 

 م ر بسيال" ( . 2.44وبيمنسب  مألشبيل يكون االرتفي  

 الوصف  -3

 حت مقسم  امحلق  ، وي   ام حسيس على امنحو اآلتي : ي   تحسيس مت نقيط على األرض م بسع امق يس مج نقط  ت

 م ر ملخيرج  1م ر مل سير ومل   ج وبيإلضيف  إمى  1.5= 2ورق   1رق  

 م ر ملخيرج  1.50م ر مل سير ومل   ج وبيإلضيف  إمى  1.5=  3ورق   2رق  

 م ر ملخيرج  2= م ر مل سير ومل   ج وبيإلضيف  إمى 6ورق   5رق  

 3، 1ث  مج امنقيط  6، 4،  2ب ام صويب مج ك  نقط  مج امنقيط امست، ويبسع ام حيوالت مج امنقيط يحيول امالع

 ،5 . 

  حساب النتيجة : -4

 . 2،  1يح سب مالعب نقط ين عنس إصيب  امهسف مج امنقط   -

 . 4،  3يح سب مالعب ثالث نقيط عنس إصيب  امهسف مج امنقط   -
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 (77)امبطش.

  :املعامالت العلمية لالختبارات  3-5
م ى امكيتب إمى اع  يد األمس ام ل    في ع ل   ام قند ج مالخ بديرات علدى امدرغ  مدج كونهدي اخ بديرات 

ام  ددس بومددود األمددس  االخ بدديري ددب عن ي صددف  بدديرات ام خ دديرة ،و مقنندد  مغددرض تحسيددس مددسى عل  دد  هددذه االخ

 ن يئج على امنحو األتي :امسق وام وضوع   ، وكينت ـــامصو  ام ل    عي امثبيت

 :الصدق 3-5-1
  (78)اال تأل ة انب ق  ها اال تأل ة انذي لول  م  اضع من أ لق فبإل .  

ال  بق  انمضمان   بملبق  اال تأل ةاو انمءت فح تحقلق ك ت ااتمق ان
)انمحتاى( نبةن اال تأل ةاو ال  اقق من انمت ببلن فح انبلاب انتةألال  

 ( . 1اان لءل  ملح  )
امصسق  امي صسق ام ق يس ف  س  ب وافق  امخبراء م   ي" وقس عشيرت آراؤه  إمى صسق االخ بيرات

ت ام ق يس على م  وع  مج ( إمى ان عرض فقراAllen & Yenيش ر ) ح ثامظيهري عحس مؤشرات امصسق ،

 (79).ام حك  ج ملحك  على صالح  هي في ق يس امخيص   ام راد ق يمهي 

 إلي يد امصسق امظيهري مفقرات ام ق يس مج خالل امحك  على مي يأتي : و

 ( وضوح ت ل  يت ام ق يس . 1

 ( وضوح فقرات ام ق يس . 2

 وك ام ك في . ( صالح   ك  فقرة مج فقرات ام ق يس ومسى ق يمهي ملسل3

 ( إمراء ام  سيالت امالزم  وامحذف واإلضيف  . 4

نسب  االتفيق ب ج ام خ ص ج إذ كينت نسب   كيتبام    وب س االطال  على آراء ام خ ص ج عج ام ق يس ام 

 عسا ب ض ام  سيالت املغوي  مب ض امفقرات م نيمب امب ئ  ام راق   . هيعلى فقرات ام ق يس م    %100االتفيق 

وامق يس وام قوي  وطرائق  واالم  ي  )) ق يم امبيحث ب وزيع ام  يرة ام ق يس على عخ صيصي عل  امنفس

مج امخبراء في ميم   امقيدم   م  رف  صالح   ام ق يس ومالءم ه مل  ن  (( . كذمك عمرى امكيتب   ام سريس

 (.6) ينظر ملحق -ام س     ف هي:األمس ام ل    على االخ بير مل أكس مج صالح   ام ق يس على امب ئ  

 الثبات  3-5-2
  (80)هو عن ي طي االخ بير امن يئج نفسهي تقريبي" إذا  مي عع س تطب قه على األفراد عنفسه  وتحت امظروف نفسهي . 

                                                 

, انبوللا   اها الا ف اللا  موا لل  انءالا  انتكللاح فاح تةا لي فااي قااق , ا محماق انلاق اناألاش : ( 77
 . 1983م ل  قةاء و , ,  10, م لق 3انبقق

 ,   و . , انألحة انبلمح ) مل امق , أء نلألق , أقااتق (( ذاال ن األلقاو , األق انةحمن اق   78)

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

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

, قاة انكتا   اانةل ضال   ئ اهحبا ع ااال تألا ةاو انألاق  لامألا ق(  ااة انا ن  , محماق انء مةاةح ,  80)
 .142, ي1981نلاأل ا  اان ةة ,   مب  انمابس ,



ا قة اال تأل ة هل  ق مب مس انثأل و االق  نذا ال ب انك ت  أل ءتبم س اةلو  اال تأل ة اا 
اةلو  إذ لمكن إا قة أقاع انألحة ال  انبل    لء    أكق) مبال    أل هح ( هذه ان

 (81)مةتلن أا أكثة  تحو  ةاع متة أل   القة اهمك ن . 
يددوم ام هيريدد  وامحرك دد   امق دديس وذمددك ب طب ددق االخ بدديرات إي دديداالخ بددير فددي  ععدديدةطريقدد   كيتددبام    وامدد 

هدس امرمديء مل دوق امدذهني فدي محيفظد  مديح  عم ديب م علدى في امسديع  ام يمد   صدبيحي  14/5/2008األرب يء 

إعديدة تطب دق االخ بديرات علدى ام  ند  نفسدهي وتحدت  وتد  طدالب مدج ام  ند  نفسدهي (3قوامهدي ) على ع ن  امقيدم  

فدي امسديع  ام يمد   صدبيحي، عي بفيصد  مدب   عيديم عدج ( 21/5/2008)امظروف نفسهي في يوم األرب يء ب يريخ 

فدي ام دسول  جهو مب  ي كاالرتبيط امبس ط )ارتبيط ب رمون( مسرميت االخ بيريج ووعومس م يم  االخ بير األول ، 

 بطريقد  مل ق ديس ب ينديت امثبديت كيتدبامد خرج امامي امب ينيت امخيص  بثبيت مق ديس ام ك دف االم  ديعي فقدس  ،(5)

  يرات ب س يدوم واحدسوام الم االم  14/5/2008عمراء ام طب قيت)تسل   االم  يرات مل  ل يت( في يوم  االرب يء

ب دديريخ ( يومددي 15زمن دد  قددسرهي )  ددس مددسةمددج خدديرج ع ندد  امبحددث وب يج  ددذلت  ىام ق دديس علددت ددت إعدديدة و، 

امخ  س عع دس األمدراء علدى ام  ند  نفسدهي وتد  امد الم امن ديئج ب دس يدوم عل دي ان مد ء االمد  يرات   29/5/2008

 (.6تكون مج م ل يت ام  هس ك ي مب ج في ام سول )

  موضوعية االختبارات3-5-3
هي عسم تأث ر األحكيم امذات   مج قب  ام خ بر عو توافر ام وضوع   مدج دون تح دز وام دسخ  امدذاتي مدج  

 .(1)ام خ بر فكل ي زادت درم  امذات   على األحكيم كل ي قلت ن     ام وضوع  

نفسددهي وطريقدد  إمددراء مددع مراعددية تثب ددت امظددروف  جح دديدي  *عمريددت االخ بدديرات بإشددراف محك دد ج ، 

 (ب رمددونامبسدد ط ) االرتبدديطم يمدد  االخ بدديرات، تدد  م ددع امن دديئج ومددج ثدد  م يمل هددي إحصدديئ ي ح ددث تدد  اح سدديب  

فدي  وكينت ق   م يم  االرتبيط عيم   وهذا ي ني إن االخ بيرات م   هي ت   ع بسرم  موضوع   عيم   وك دي مبد ج

 .( 6ام سول )

 

 ( 6 الجدول )

 العقلية البسيطة اإلعاقةالختبارات ذوي  لثبات والموضوعيةاقيمة معامل 

 ام وضوع   امثبيت ام  غ رات االخ بيرات

 القدرات الحركية

 0.98 0.89 اموثب ام ريض

 0.92 0.90 امركض

 0.93 0.91 االم الم

 0.99 0.90 امرمي مج األعلى

                                                 

مةكاا انكتا   نل ةاة , انوا هةة ,  انمب مإلو انبلمل  ) أللن ان  ةلا  اانتاأللا  ( ,( مبال  أل هح ,  81)
 .7,ي 1999

حكمااا  نلاأل اااا  اان ةااااة , اة ان, ألباااقاق , ق 2, ا ااااة  انألحاااة انبلماااح ام  ه اااقا لاااق مح اااا  :( 1)
 .20, ي1988

 أ . ق.ألم ن األق افملة  *
 أ . ب. ق. احمق انب  ح  



 مهارات كرة السلة

 0.96 0.88 ام  رير داخ  ام ربع

 0.95 0.92 م ر 10رة ام حيو

 0.95 0.92 ام صويب

 0.93 0.91 ام حيورة امسري  

 0.92 0.89 مقياس التكيف

 
 ة االستطالعيةالتجرب  3-6

 التجربة االستطالعية األوىل 

( حول 1ت  عمراء ام قيبالت امشخص   مع امخبراء وام خ ص ج في عل  امنفس واالم  ي )ملحق   

م  يعي إذ كينت ن يئج تلك ام قيبالت هو اتفيقه  على صالح   ام ق يس ومالءم ه صالح   مق يس ام ك ف اال

ام  ن  مع األخذ بيمنظر طب    ام  ن  ووض هي االم  يعي وامسراميت ام شيبه  ام ي طبق ف هي ام ق يس وخيص  

 امسراميت ام راق   وال ي   ذمك عال عج طريق عمراء ت رب  ام طالع   . 

امسيع  ام يشرة في  11/5/2008تب ألمراء ت رب  ام طالع   في يوم األحس ام وافق مذمك ع س امكي  

ديوان ه على ع ن  امبحث ب سيعسة مج م ل يت وبيحثيت االم  ي  في  ام  هس  \م هس امرميء مل وق امذهني 

يت ام  هس ( وت  شرح مفردات ام ق يس وك ف   ام   يمه )ح ث اق صر ام   يل ام ق يس على م ل 3وعسدهج )

 وامبيحثيت االم  يع يت بسبب عسم حضور عوم يء عمور امطلب  رغ  ام سعيئه  عكثر مج مرة( 

 وكينت امغيي  مج ام  رب  :

 تفه  ام  ل يت وامبيحثيت االم  يع يت مل ق يس ومفرداته . .1

 ك ف   م ء امب ينيت . .2

 .ت يس وم ء االم  يرام رف  امص وبيت ام  سان   ام ي قس توامه ام  ل  خالل تطب ق ام ق .3

 التجربة االستطالعية الثانية .
امسيع  ام يشرة صبيحي في  2008/ 12/5قيم امكيتب بأمراء ام  رب  االم طالع   يوم االثن ج ام وافق    

( العب ج مج م   ع امبحث وكين امهسف مج هذه ام  رب  5ديوان ه على ع ن  مج ) \م هس امرميء مل وق امذهني 

 االتي :

ام أكس مج إمكين   إمراء االخ بيرات امخيص  بيمقسرة امحرك   وكذمك ام أكس مج األمهزة واألدوات   

 ام س   ل  في االخ بيرات وته ئ  امكيدر ام سيعس فضال عج تحسيس امص وبيت ام ي قس توامه ع   امكيدر.

 امن يئج ام ي ت  ام وص  إم هي ؛  

 كينت هنيمك إمكين   ألمراء االخ بيرات امحرك   فضال عج مالم  األدوات امخيص  بذمك االخ بير  -6

 م رف  امكوادر ام سيعسة م  لهي وكذمك توزيع عدوار امفريق ام سيعس ام  كون مج فني مصور ومسرب ج. -7

 التجربة االستطالعية الثالثة.  
في م هس امرميء  2008/  5/ 13مثالثيء ،ام وافق  امرى امكيتب ت رب  ام طالع   ثيمث  في يوم ا  

 مل وق امذهني  امسيع  ام يشرة صبيحي على م   ع امبحث وكين امهسف مج تلك ام  رب  هو اآلتي :

ام أكس مج إمكين   عمراء االخ بيرات امخيص  بيألوم ب يد امخيص بكرة امسل  وكذمك ام أكس مج األمهزة   

خ بيرات وته ئ  فريق ام    ام سيعس فضال عج تحسيس امص وبيت ام ي قس توامه ع   واألدوات ام س   ل  في اال

 امكيدر .

 امكيتبوكينت امن يئج ام ي ت  ام وص  إم هي 

كينت هنيمك إمكين   ألمراء االخ بيرات امخيص  بيألوم ب يد  فضال عج مالم  األدوات امخيص  بذمك  -1

 االخ بير . 

هي وكذمك توزيع عدوار امفريق ام سيعس ام  كون مج فني مصور م رف  امكوادر ام سيعسة م  ل -2

 ومسيعسيج.

 تحسيس امزمج االقصى مك  ت ريج مس     في االخ بير . -3

 م رف  امص وبيت ام  سان   ام ي قس توامه امبيحث خالل تطب ق االخ بيرات  . -4

 م رف  اموقت امالزم م طب ق مفردات االخ بير . -5

 ألفراد ع ن  امبحث . مسى مالءم  تلك االخ بيرات



  االختبارات القبلية: 3-7

  ت  امراء امق يس امقبلي م ق يس ام ك ف االم  يعي مل  ن  في يوم امخ  س

في امسيع  ام يم   صبيحي في م هس امرميء ح ث مل ت ام  يرات  22/5/2008ام وافق

،ح ث قيم  25/5/2008( وام ل هي امبيحث ب س عن مألنهي ب يريخ5ام ق يس امى ام  ل يت عسد)

 .مج ام  ام    على توف رهي في االخ بير امب سي بضبط امظروف ام كين   وامزمين  امبيحث 

 االم الم  –في اخ بير امقسرة امحرك  )امرمي  ت  إمراء االخ بيرات امقبل   م  ن  امبحث– 

امسيع   22/5/2008في يوم امخ  س ام صيدف  اموثب ام ريض مج امثبيت ( –امركض 

وقس ثبت امبيحث امظروف ام   لق  ،  يم   صبيحي" في مل ب م هس امرميء مل وق امذهني ام

بيالخ بير مج ح ث امزمين وام كين واألدوات ام س   ل  وطريق  ام نف ذ، مج ام  ام    على 

 .توف رهي في االخ بير عمب سي

 (  ت رير كرة امسل  ت  إمراء االخ بير امقبلي على ام  ن  في اخ بيرات مهيرة كرة امسل– 

 25/5/2008ام حيورة امسري   ( في يوم االحس  –ام صويب  –ام حيورة م سيف  عشرة م ر 

وقس ثبت امبيحث امظروف ، امسيع  ام يم   صبيحي في مل ب م هس امرميء مل وق امذهني 

  ام   لق  بيالخ بير مج ح ث امزمين وام كين واألدوات ام س   ل  وطريق  ام نف ذ، مج ام

 .ام    على توف رهي في االخ بير امب سي

 املنهج التعليمي 8 -3
( ،وملحق 8ت  ام    بيم  رب  امرئ س  ب س مرام   ام صيدر ام ل    وعرض ام نهج ام  ل  ي ام لحق) 

( وته ئ  امظروف ام ي تنيمب عع ير وطب     7( على م  وع  مج امخبراء وام خ ص ج ملحق ) 9ام  رينيت )

 ث ت  ملب هسف م ب  كرة مل  وكرات ذات مواصفيت تطيبق وتشيبههي ام واصفيت ام ي ذكرت في ام  ن  ح

االخ بيرات امخيص  بيالوم ب يد امخيص ، ك ي ت  توف ر ام سيس مج امكرات ام خ لف  األح يم واألموان وعق ي  ملون  

 له بك  االم طيع  مج خالل توف ر وعطواق وكرامي بالم  ك   ، وقس ميعست عدارة ام  هس امبيحث في تسه   ع

 ام كين وب ض األدوات إلن يح ام  رب  .

 :انت نحال  ان حا  م   ألتحقلق أهقاع ان انك ت ال ب  المنهج:أهةداف 
 منهجالهدف العام من ال -1

ب دض مهديرات كدرة امسدل  وامقدسرات امحرك د  وامسدلوك ام ك فدي  امحيمي إمدى تن  د   نهجيهسف ام

وذمك بيم خسام م  وع  مدج  ،( من 14 -12م ج ت راوح عع يره  ب ج)  قل   امبس ط مذوي االعيق  ام

 ام دي،  امكيتدبام دي ععدسهي  بكدرة امسدل  امل دب ام  يع د  ت يريجام ي تنفذ مج خالل  اموحسات ام  ل    

وم وم دده  وام ي تددن كس علددى قددسراته  امحرك دد  ،ام هيريدد تسدديعس علددى إكسدديب ام سيددس مددج ام هدديرات 

وام    على ام خف ف مج اآلثير امنفسد   واالم  يع د  امسدلب     ه،وتن   ت يه اآلخريج اإلي يبيكه  ملو

مسيه ، وتحق ق صح  نفسد    امسلوك ام ك فيتخلفهي اإلعيق ، م ي ين ج عج ك  ذمك ارتفي  مس وى  ام ي

 ي  شون ف ه. امذيام    ع  فيح ية عفض   بيم يميو ؛عفض 

  للمنهجة األهداف اإلجرائي -2
 : لأتحفلم   نلم   لمكن حبة افهقاع اه ةاةل  

انوقةاو انحةكل  اانءلا  ان م ال  ال  ت مل   انتبللمل  ةا  مبةف  اثة اف-1
 نقى افال س ال   انقةاء .   انتكللح
  . ت ملت  انبمس ال ا انم  ةاو انتح لمتلك   أفةاق انبل    مح ان  مبةف  – 2
 



 المنهجمحتوى 
االق  م   ضاع ان قع انب ب اافهقاع اه ةاةل  نل فح م   تحقلق محتاى انتب  
انقةاء و  اقة ااتأل ةاو ا ق اضع هذا انمحتاى فح ضاع م  أة ة إنلق ةااح
 : انت نحال  ان حا  حاه؛ فح م  س انتةألل  انةل ضل  نلمب اللن انانأل حثا  انبلمل 
ءأل   من أهقاع الق م   نال  تحول  م  ل ةقه ا انتم ةلنأن تةكا  ملع -1

 . انم  ةاو اانوقةاو انحةكل  اانءلا  انتكللحتحقلقه  اذن  من حلة ت مل  
افءلا  اففضس فح تاالة م  ةاو انبل   من  إلس  انك ت اءتبمس  -2 

 مإلح   انبل   فح انت  ة  االءتاإلال 
 ت ب. مءتاى ف ب امقةك و افال س حت  ال تتحقى القةا انتم ةلنأن ت  ء   -3

 انذي ب  انلاةل  ألةأن بح  أا  اأ انءلا  اأن لااق انالس أل نتبذل  انة  -4
 . احقاو انتبللمل ل  ةه أث  ع ان

 ألوقة مبواس أل ن ألةاو انمأل ةةة نلالس املان ب.  انتم ةلنأن تةتألا  -5

 ,من انء س إن  انبب  حت  لتمكن انالس من اءتلب أل   انتم ةلنأن تتقة   -6
 االقةات ب.  بإمك  ل ت فةي ان   و ألوقة م  تءمل ألق  تافة نق انكح

 إث ةة انتةال  اانقافبل  نقى افال س  -7

 المستخدمة يباألسال
كم   حاه م   أث  ع تاألل  ان اة  انتبللمل ألبن افء نل  اان انك ت اءت قب 

 : لأتح
  الحوافز -أ

ك نةةا   )محأل  نلالس,  حعألتوقلب ة قاتثأللت اها توال  انءلا  انمةاا 
انمقو ااالألتء م و اانوألإلو ااحتض ن انالس اكس م  لةلة  اااناب ب اانحلاى .. 
 إن  االهتم ب أل نالس. 

 جوذانم -  



لبمس  انذي أي إلح ق,  انذين ة ةة إن  ءلا  انلةق  ا ماذ لءت قب مبالل 
ألمبالل انتوللق إذ أن انتوللق ها مبالل لال    ماذ ك ماذ , الةتألا مبالل ا
 الواب ألتوللقه اها لبك   و  مبل   و لإلح  ءلاك  انذينلقالن  ال  ءلا  انمتبلب 

 ألمبالل انتبلب أل نمإلح   اانذي لال  نلقالن  ال  انتبلب  و , كم  لةتألا ألض افقاع
 اال لةتمس  و هذه انح ن  الحو  فحلحقة من مإلح   اآل ةلن االق لكان افقاع  انذي

ف الل  ان ماذ  كأءلا  نلبإل  ال  ا اق  ماذ  فبل  ال  انتوللق انلاةي اتتاالع 
مع تا لق ا تأل ه  ,إتو  قة ي ل قى ان ماذ  انمالا   أياها  ححأا  ماذ  

انملحابلن ال  أقاع انءلا  ان ماذ  انمةاا  فلق ات للذه املل و, اأن لتب تقالب 
 إن     و  و ءألل أقاةق نلءلا  تقالم و إل  ألل و, االق أة ةو ألبن انقةاء و انحقلث   

اكتء    اا   إل  ألل  من انبإلال و اال تم ال , اكذن  انتة لع  فحهذا افءلا  
 (82). ال  انمة ةك  اال تم ال  

ا ماذ   حلة ك ن لواب ألقاة افةاق انبل  مع  اةلو هذه ان انك ت االق اءت قب 
 انمالا  أقا ه .  أل نتم ةلنفلم  لتبل  

 مارينالقيادي في الت لعب الدور - 
فوق ااا  فح مةاو اقلقة ففةاق ألول  انقاة أا تأل قس افقااة,  انك ت لواب 

, اهكذا حت  لتمكن انأل حة من انتةكلا انبل   فةب  أقاع ألبن انتم ةلن أم ب انبل  
 ال  انءلا  انمالا  انتا لق أ   ة انملحابلن إن  أهملتق. 

 الحةث -ق
  و قالمق ألحلة لبألل أكثة اام اها مء اقة انالس ال  انول ب أللبس ثب ت

  ,أل نتبلل  اانم  قاة ألباو تة لع نلبل   فقاع انتم ةلن.ال  مح ان  انلبس  لءق
فح ألقال  انقةا   أل نكةة اا ألقا   ألبن أ ةا  افنب    انك ت االق اءت قب 

نال قة أنل  افال س مع ألبض ب انألبن احت  لتكان نقى افال س ا األ و حءن ان 
 .    مانأل حة اان

                                                 

االكتةاا   اضاااةا  انببااة انحااقلة ف مااق اأءاا نل  اإل ااق. ءلءاال  ااا نب  :األااق انءاات ة إألااةاهلب  ( 82 
 . 1998,, انم ل  اناا ح انكالتح نلثو ف   ااآلقا ,انكالو 293انمبةف , انبقق 



 تنفيذ المنهج التعليمي
اا ت   ت للذ انم    لاب       2008/ 6/ 1ألقأ ت للذ انم    لاب افحق انمااف   

( أءألاا  12, ااءتبة  ت للذ انم    انتبللمح ) 8/2008/ 27افةألب ع انمااف   
( قاللو  90( احقاو تبللمل  أءألاال  األامن )3( احقة تبللمل  األااالع )36ألااالع )
 ( 8ة انتبللمل  انااحقة موءم  ك آلتح كم  فح انملح  ) نلاحق

 احقاو . 3اقق اناحقاو فح افءألاو • قاللو      90امن اناحقة انتبللمل  

 قاللو . 10امن اهحم ع •     3240أ م نح اناالو انكلح نمقة انت ةأل  

 قاللو . 10امن ان اع ان ت مح   •  70امن ان اع انةةل  
 



 رات البعدية االختبا  3-9     
 ب س االن هيء مج تنف ذ امبرنيمج ام  ل  ي ت  عمراء االخ بيرات امب سي  ألفراد ع ن  امبحث وك ي يأتي  

 االم الم  –في اخ بير امقسرة امحرك  )امرمي ت  إمراء االخ بيرات امب سي  م  ن  امبحث– 
امسيع  ام يم    28/8/2008في يوم امخ  س ام وافق  اموثب ام ريض مج امثبيت( –امركض

وقس ثبت امبيحث امظروف ام   لق  بيالخ بير مج ، صبيحي" في مل ب م هس امرميء مل وق امذهني 

 .ح ث امزمين وام كين واألدوات ام س   ل  وطريق  ام نف ذ، ام ي ت   توف رهي في االخ بير امقبلي

  ت رير كرة امسل   ت  إمراء االخ بير امب سي على ام  ن  في اخ بيرات مهيرة كرة امسل(– 
 31/8/2008ام حيورة امسري   ( في يوم األحس  –ام صويب  –ام حيورة م سيف  عشرة م ر 

امظروف ام   لق   امكيتبوقس ثبت ،امسيع  ام يم   صبيحي في مل ب م هس امرميء مل وق امذهني 
ت   توف رهي في  بيالخ بير مج ح ث امزمين وام كين واألدوات ام س   ل  وطريق  ام نف ذ، ام ي

 .االخ بير امقبلي

  في يوم األحس ت  تسل   ام  يرات مق يس ام ك ف االم  يعي م  ل يت ام  هس  31/8/2008ب يريخ
 . 15/9/2008( وب س عن مألت ام ل هي امكيتب في يوم االثن ج ام وافق 5عسد)

 

 الوسائل اإلحصائية :   3-10
 ومنهي ت  امحصول على:( SPSSام     امكيتب امحق ب  اإلحصيئ   )

 اموم ط . -
 امومط امحسيبي -
 االنحراف ام   يري. -
 م يم  االم واء. -
 امنسب  ام ئوي . -
 االرتبيط امبس ط)ب رمون(. -
 ( مل  نيت ام  رابط .tاخ بير ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عرض النتائج وحتليلها  ومناقشتها – 4

 مناقشتهاخلاص ونتائج اختبارات االوملبياد ا وحتليل عرض 1- 4

نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص)التهديف من  وحتليل عرض 1-1- 4
 مناقشتهااملناطق ( و

 
 ( 7جدول ) 

( الختبار االولمبياد Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )
 الخاص)التهديف من المناطق(

 

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 2,828  وا  9 انوأللح
 مب اي 1,833 9,750

 2,366  وا  11,6 انألبقي
 . 9( اقة   حةل  0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833*اللم  و ان قانل  

 

افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن ( 7لأللن ان قاس ) 
أللأ انوأللح اانألبقي ال تأل ة االانمألل ق ان  ي نم  ةة انت قلع من انم  ا  , إذ 

,  (2,828(  وا  ا أل  حةاع انمبل ةي موقاةه )9اناءا انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
( وا  ا أل  حةاع مبل ةي 11,6أم  اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي فوق أللأ )

( T(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس ال  ان)2,366)
( اهح اكألة من 9,750( انمحءاأل  تء اي )tلم  )نلبل  و انمتةاألا  إذ    ة ان ال

فتكان (, 9( األقة   حةل  )0,05اى قالن  )( ا ق مءت1,833ان قانل  انأل نب  )
 قالن  انلةا  مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي. 

ذنااا  فتأل ااااق أءااالا  ااااةن انتك لااا  انباااحلل األةاااكس ألءااالا  انك تااا البااااا 
تألاااا و انتةااااال  اانتكااااةاة اتءاااا لس انم اااا ةة ماااان  ااااإلس انااااتحكب  امتااااقة  ففااااةاق انبل اااا  اا 



الاااا قة  ان ااااقع اا تلاااا ة انمءاااا ف و انوةلألاااا  م ااااق اانت ااااقلع ألكااااةاو باااابلةة ا وأل ةتلاااا 
حتاا  لمتلاا  أفااةاق انبل اا  انتااقةل  اانمااةان الاا  انتبااال  ماان انااالاا  انم تللاا , اذناا  

ما  لبااى اهحء   ألول   مء ف  ان قع انتاح تحتا   انا  تما ةلن اتكاةاةاو كثلاةة ,  ك
تااااة انبل اا   اناا  اناحااقاو انتبللملاا  انتااح ك  ااو ثةلاا  ألااأقااو انااتبلب اانتةاا لع حلااة 
كاا ن لثلااة حماا   انبل اا  مماا  لالااق ماان ف اللاا  انااتبلب نااقل ب اأ ااةاع ءااأل ال و ألاالن أفااةاق 
انبل   أل نت قلع االق ك ن م ل  ااةا نلل ةا افثة انأل نأ فح تااالة انت اقلع افاح ذنا  

( أن تبالا انالس من ان وا انم م  اانتح تقس الا  ال  أللا  انماقة  ل كق)   قة ف مح
 (83)ا ق ت للذ أي ألة  م     ل .

كذن  لذكة )اإلع األق انأل الح(   ان انالس انمب   ذه ل  فاح ح  ا  انا  تكاةاة 
 (84)االقاع أل ءتمةاة حت  لتمكن انالس من اءتلب   انم  ةاو انمتبققة    .

   

تائج اختبارات االوملبياد اخلاص)التمرير ن وحتليل عرض – 1-2- 4 
 مناقشتهاداخل املربع ( و

 (8جدول )
( الختبار االولمبياد Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)
 الخاص)التمرير داخل المربع(

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 2,27  وا  9,6 انوأللح
 مب اي 1,833 11,389

 1,663  وا 13,1 يانألبق
 ( اقة   حةل 0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833*اللم  و ان قانل  

 

                                                 

,قاة انلكااة انبةألااح اان ةااة اانتاالااع ,  3, ا تبلاالب افالاا س انمت للاالن اوللاا  ف مااح انالاااق :   اا قة (83 
 . 104,ي  1995افةقن ,

,كللاا  انتةألل ,  مباا  ااالن ألة اا م  تااقةلألح نألالاا س ذاي اها الاا و انبولل اااإلع األااق انألاا الح إألةاهلب: (84 
 .11,ي1,1993ةم ,ا



(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن انوأللح 8لأللن ان قاس )
اانألبقي ال تأل ة االانمألل ق ان  ي نم  ةة انتمةلة قا س انمةألع إذ أللأ اناءا 

كذن   (2,27وا  أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن )(  9,6انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
(  وا   أم  اال حةاع انمبل ةي 13,1أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )

(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس 1,663فك ن)
اهح  (11,389( انمحءاأل  تء اي )t( نلبل  و انمتةاألا  إذ   ة ان اللم  )Tال  ان)

حةل  ( األقة     0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833اكألة من ان قانل  انأل نب  )
 فتكان قالن  انلةا  مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .(, 9)

ذناا  الءااتبم س انم اا االو ألاالن أفااةاق انبل اا  ألأ ااا اا  ك فاا   انك تاا لباااا حلااة 
حااقة تبللملاا  الااق إضاا ف  اناا  انت ااقلع فااح فتااةة م بباا  ماان ان اااع انااةةل  فااح كااس ا 

اااااة ناااقى أفاااةاق انبل ااا  انواااقةة الااا  تحقلاااق ان اااقع اا ألااا نوة  م اااق اتااااالة انتاافااا  
انألباااةي انحةكاااح نلبل ااا  ناااقاةه فاااح تحقلاااق ان اااقع امكااا ن انتباااال  إضااا ف  ه اااةاع 
تمااا ةلن نلقالااا  امااان ثاااب مءااا ألو و فل ااا  تةااا لع اتبالاااا ءااا اقو الااا  انتباااال  الااا  

أللبأل  كةة انءل   حلة لاذكة  )احماق محماق االاح مةألع اكألة ح م   من حلو  انمةم  
قة  انتةأللا   بم س لمكن ت ملا  اتااالة انتاافا  مان  اإلس اءات( انا  ا اق))1978ألل  

حل مااا  لحااا اس انالاااس ان لافااا  ألااالن   ااا اه انبباااألح  الءااالم انةل ضااال  ألةاااكس ةةااال  ا 
 (85).  ((اانبضلح 

 

ص)احملاورة نتائج اختبارات االوملبياد اخلا وحتليل عرض – 3 -1- 4
 مناقشتهاالسريعة ( و

 ( 9جدول ) 
(  الختبار االولمبياد Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)
 الخاص)المحاورة السريعة (

 انقالن   قانل  T  T و     اال تأل ة

                                                 

,ماألب   ةلقة انءللة نول   فح انم  س انةل ضحا( احمق محمق   اة ,الح ف مح ألل  : 85 
 434,ي 1978, 2,االءك قةل ,ا



 انمحءاأل 
قة   نكس  / 75,3  انوأللح

 مح اةة
 مب اي 1,833 8,378 22,121

 قة   نكس /118 انألبقي
 مح اةة

18,607 

 ا ق  ءأل   اأ  1,833ن قانل  اللم  و ا (0.05  اقة   حةل )9 . 
(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن انوأللح 9لأللن ان قاس )

اانألبقي ال تأل ة االانمألل ق ان  ي نم  ةة انمح اةة انءةلب  إذ أللأ اناءا انحء ألح 
( كذن  22,121  أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن )( قة 75,3نإل تأل ة انوأللح )

( قة   أم  اال حةاع انمبل ةي 118أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )
(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس  18,607فك ن)
اهح  (8,378( انمحءاأل  تء اي )t( نلبل  و انمتةاألا   إذ   ة ان اللم  )Tال  ان)

(, 9( األقة   حةل  )0,05اى قالن  )( ا ق مءت1,833اكألة من ان قانل  انأل نب  )
 فتكان قالن  انلةا  مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .

انتاااااة ان لاااق فاااح االااا  أفاااةاق انبل ااا  افاااح م ااا ةة بااابأل  كم ااا ةة  ان   ااااة
اءاةا  فاح افقاع  انمح اةة انءاةلب   ف  ا  تحتا   انا  تاافا  االءالم  ألالن انبالن اانلاق

ام اذ اناحاقاو افانا  أل نتاقةل  الا   انك ت الن اال تأل ة محءا  ألامن انذن  امق 
إاااا ع تماا ةلن اناألاألاا  اناالااو افكألااة ماان اماان ان اااع انااةةل  اانتةكلااا الاا  تاأللاا  
انم اا ةة أماا ب انبل اا  ا بل ااب لحبااان ف لءاا ب ألباااو مةتلااع  نمبةفاا  مااقى تااااةهب 

للمل  الباى انتااة فح ال قة اقق ان وا ا كاذن  انا  تاقةلأل و ألأ لء ب فح كس احقة تب
اهحء   أل نكةة اكثةة انم  االو ات اا ا  اتكةاةها  اةألاا تما ةلن اناألاألا  أل نم  انا  الاق 

( )) ان انالاااس انمبااا    1993انألااا الح  ءااا هب أل اااذا انتاااااة حلاااة لاااذكة ) ااااإلع األاااق
انالاس مان اءاتلب   انم ا ةاو  ذه ل  فح ح    ان  تكةاة افقاع أل ءتمةاة حتا  لاتمكن

 (86)انمتبققة (( . 
                                                 

 . 11,ي 1993, مبقة ءأل  ذكةهاإلع األق انأل الح إألةاهلب:  (86 



 

نتائج اختبارات االوملبياد اخلاص)احملاورة ملسافة  وحتليل عرض – 1-4- 4
 مناقشتهامرت ( و 10

 (10جدول ) 
(   الختبار االولمبياد Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)

 متر ( 10الخاص)المحاورة لمسافة 

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 3,392  وا  4,2 انوأللح
 مب اي 1,833 8,51

 2,666  وا  12 انألبقي
 . 9( اقة   حةل  0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833لم  و ان قانل  ال●
 

(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن 10لأللن ان قاس )
متة إذ أللأ  10ل ق ان  ي نم  ةة انمح اةة نمء ف  انوأللح اانألبقي ال تأل ة االانمأل

( وا  أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن 4,2اناءا انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
(  وا   أم  اال حةاع 12( كذن  أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )3,392)

نألبقي (, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اا2,666انمبل ةي فك ن)
( انمحءاأل  تء اي t( نلبل  و انمتةاألا   إذ   ة ان اللم  )Tاءتبمس ال  ان)

( 0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833( اهح اكألة من ان قانل  انأل نب  )8,51)
 فتكان قالن  انلةا  مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .(, 9األقة   حةل  )
ا  اتماا ةلن امءاا ألو و ذناا  اناا  ماا  احتااااه انألة اا م  ماان أ ةاا انك تاا الباااا 

انلب نا  ماع   مت اا  األأقااو م تلل  ء اقو ال  اءتث ةة اهتم ب أفةاق انبل   نلمم ةءا
إق ا س ةاو انأل  اا  اانءاةاة ماان  ااإلس تلا  انمءاا ألو و نت للااع باباأل  انم اا ةة انتااح 

فكاةة انءال  تءاتا   اضالح ألالن  ملاع أ اااع ان ءاب, )) –تحت   ان  تااف  اباألح 
     (87). ((  ان  ي  إلس اقاع م  ةة او من انتااف

                                                 

, ماألبا  انلل ال  انألق لا  )ا  باةه  , ت ملت ا  , الل ءا  (: األق اهللمحمق ا اع افألحة , محمق ءبلق  (87 
 . 189,يءباقل  , ألقان ء   ,   مب  انمل  فلبس , ان اهبإلوقاة 



امح ان  ت اة  انم  ةة اقم    فح تم ةلن ملءةة اانءم و ففةاق انبل   أل ناألاأل  
أحل    ألكلت  انلقلن اتة  انتب لع نءواا   ااألتب ق انكةة ان انإلا  أث  ع أ ةاع 

 ( )) ان انالس لح  انم  فء  ال  ان ال 1996انتمةلن حلة لذكة )محمق ءبلق 
 (88)تكان من ان او انم  ق ألس انألءلا  اان للل  اال لت لل   ان قاعاو انةكلل  (( .

 

 تقيم أداء  -مناقشتهاو نتائج االختبارات احلركية و وحتليل عرض -4-2

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

 ( 11جدول ) 
(    لالختبارات الحركية Tالحسابي واالنحراف المعياري وقيمة) يبين الوسط

 لمهارة )القفز من الثبات ( تقيم أداء

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 0,788 قة   4,2 انوأللح
 مب اي 1,833 3,674

 1,264 قة   5,4 انألبقي
 . 9ة   حةل  ( اق0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833* اللم  و ان قانل   

(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن 11لأللن ان قاس )
انوأللح اانألبقي نإل تأل ةاو انحةكل  نم  ةة )انولا من انثأل و ( تولب أقاع إذ أللأ اناءا 

( 0,788( قة   أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن )4,2انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
(  قة   أم  اال حةاع انمبل ةي 5,4 ألح نإل تأل ة انألبقي )كذن  أللأ اناءا انحء

(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس 1,264فك ن)
( اهح 3,674( انمحءاأل  تء اي )t( نلبل  و انمتةاألا  إذ    ة ان اللم  )Tال  ان)

(, 9األقة   حةل  )( 0,05اى قالن  )( ا ق مءت1,833اكألة من ان قانل  انأل نب  )
 فتكان قالن  انلةا  مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .

                                                 

أء نل  تاالة قة  انتةألل  انةل ضل  فح مةحلا  انتبلالب افء ءاح ألالن ان  ةلا  محمق ءبلق اامح :  (88 
 . 36,ي 1996, م ةأة انمب ةع ,اهءك قةل  ,  اانتاألل 



هاااذا  مءاااتااهب فااح حءاانت للااذ ملااةقاو انمااا    انتبللمااح الاا  أفاااةاق انبل اا   ان
ذن  انا  أتأل ااق افءالا  انبلماح فاح إكءا   انم ا ةة  انك ت , الباا انةكس انحةكح 

مان تاقة  اتاضالل اتلءالة ات اةا   نقى أفاةاق انبل ا  ااناذي تا ي اللاق أقأللا و اناتبلب
انم اااا ةة اا انمبلاماااا  هلباااا ن   اناااا  انمااااتبلب ا ل لااااقه )ال ءااااب نااااااب( حلااااة أكااااق الاااا  

 (89)اءتبم س اناء ةس انتبللمل  اآلتل  : 
اناءااا ةس انءااامبل  )ةاااةو انحةكااا ( : ات  اااة أهملت ااا  ا اااق اءااات قاب انكلمااا   .1

 اث  ع انحةك  اتبحلل اف ا ع اانتا لق .

بااةل  )اااةن انحةكاا ( : )) ااان اةلو اا  لااتب اكتءاا   انمااتبلب اناءاا ةس انأل .2
انتباااة انألبااةي نلم اا ةاو انحةكلاا  ان قلااقة األباااةة بااحلح  ماان  ااإلس 

 ان لو ةن أللن م  ل   ان لتب ام  تب فبإل (( .

اناءااااا ةس انبمللااااا  )أقاع انحةكااااا ( : لبتألاااااة انتاأللااااا  انبملاااااح فقاع انحةكااااا   .3
 م  فء و من أحءن اناء ةس .اانذي لةمس انتقةل  ااال تأل ةاو اان

فح أءلا  إاا ع انتم ةلن انتاح ةكااو الا  اناة للن مان  انك ت اهذا م  أكقه 
 ااإلس انتةكلااا الاا  انولااا ألاا نكةة اا ألااقا    ا انتةاا لع اانتبالااا اان األلباا  نبألاا  كااةة 
انءاال  ألاباال   نبألاا  م  ةلااا  تبتمااق الاا  انولااا اانم ااا اةة ألاا نة للن إضاا ف  اناا  حةكااا  

ابااألح الباااا أءااأل   تااااة أفااةاق انبل اا   ماالب ب  -اباال   تاافواا   اضاالح انلااقلن أل
الل  ماقة انت ةألا   مان كما  لةالة)   ا و م اقي اأكاةب  بان  اءتمةاة انتقةلأل و أل  ت  

( ان ))  االءااتمةاة فااح أقاع انتمااةلن أا تكااةاةه حتاا  تتكااان االءاات  أل  2000بااألحح 
انتااف  تحت   إن  انتاقةل  الل ا  أكثاة انبضلل  نألقاع ألمءتاى مةتلع , فن تمةل  و 

  ( 90)من الةه  من انءم و حت  تبس إن  مءتاى افقاع انمالا .
إنا  ا اق  لمكان ت ملا  اتااالة  أةا ةاإذ  ( ا اة اانأللا م  ذكةه)  اهذا لتل  مع 
قة  انتةألل  انةل ضل  ألةاكس ةةال  ا  با  حل ما  لحا اس  بم سانتااف  من  إلس اءت

                                                 

 . 143,   مب  ألبقاق ,ي ماضاا و فح انتبلب انحةكحال ءب نااب بألة :  (89 
, كللا  انتةأللا  انةل ضال  ,   مبا   :اناتبلب انحةكاحمحماق باألحح محمااق  أكاةبةالش ,    ا و م اقي (90 

 . 60,ي 2000, 2ألبقاق , اااةة انتبللب انب نح , ا



مثاااس اناحاااع اانمةاااح  ألأامااا سن   ااا اه انبباااألح اانبضااالح نلولااا ب لافااا  ألااال أنانالاااس 
 (91)اان ةي ااناث   .

 

ملهارة  - ومناقشتهانتائج االختبارات احلركية  وحتليل عرض-4-2-2
 )االستالم ( تقيم أداء

 ( 12جدول )
( الختبارات الحركية تقيم Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)

 م (أداء)مهارة االستال

 انقالن    قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة
 مب اي 1,833 4,333 0,875 قة   4,1 انوأللح
 1,075 قة   5,4 انألبقي

 . 9( اقة   حةل  0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833اللم  و ان قانل  ●
 

(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن 12لأللن ان قاس )
نألبقي نإل تأل ةاو انحةكل  نم  ةة )االءتإلب ( تولب أقاع إذ أللأ اناءا انوأللح اا

( 0.875( قة   أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن )4,1انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
( قة    أم  اال حةاع انمبل ةي 5,4كذن  أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )

تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس (, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال 1,075فك ن)
( اهح 4,333( انمحءاأل  تء اي )t( نلبل  و انمتةاألا   إذ   ة ان اللم  )Tال  ان)

حةل     ( األقة   0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833اكألة من ان قانل  انأل نب  )
 انب نل اال تأل ة انألبقي  . فتكان قالن  انلةا  مب ال (, 9)

تحءن فاح مءاتاى أقاع ال ا  انقةاءا  مان افالا س انا ة هق فح ان قاس ااإله 
ذاي اها الااا  انبوللااا  انألءااالا  ا اااق مو ة ااا  انول ءااا و انوألللااا  اانألبقلااا  فاااح توااالب افقاع 
افالاا  انم ماااا  لةاالة إناا  ف اللاا  انألة اا م  انتبللمااح انماألاا  فااح تاااالة انم اا ةاو 

                                                 

 , 2اماألبا   ةلاقة انءاللة , ,انول   فاح انم ا س انةل ضاحاحمق محمق   اة , الح ف مح انألل  : (91 
 .434,ي 1978 اهءك قةل ,



  ةة من ألا الح انم ا ةاو انحةكل  افء ءل  اال تو نل  ام  ةاو انتحكب انبباأل  هذه انم
لة بااق انأل حااة إناا  ا مااس ان اااع انااذي ل تاا   أفااةاق انبل اا  حلااة   ياللااق انألحااة انااذ

()) أن االاااا  افالاااا س لل ااااأان هاماااا ن انبل لاااالن فااااح أث ااااا ع Wickstronلااااذكة )
تابلس انكةة إنل ب ,اانوءب اآل ة لألبق ةأءاق ألبلاقا  اان مءا ة انكاةة تل قلا   ا افا  من 

 (92)((.ضة  انكةة ألا  ق
فضااإل  ااان ان اففااةاق ضاامن هكااذا فةاا  ماان انت لااع لباا  ان ابااإل  ماان اللاا  

ضاابع فااح انوااقةة الاا  اال تألاا ه اانتةكلااا, اماان اماا  ل كااقه )اااإلس حم ة ااق( )) اال تألاا ه
 .  (93).((انء س تةتلو ا تأل ه ب

أث ا ع انما    انتبللماح الا  أءالا  تبمالب انتبلالب فاح مب ن ا   انك تا نذا امق 
 ااإلس تماا ةلن مةاا أل   ن ااذه انم اا ةة فااح نبألاا  كااةة انءاال  اتكااةاة انم اا االو ان اااع ماان 

ألاقاس كاةة انءال  ألكاةة ما الا  ملا ا  فاح ألقالا  انما    مما  اماس ذنا  الا   ات الب   اا 
توللااااس ا مااااس ان اااااع االاااا قة انوااااقةة الاااا  انءاااالاةة ااال تألاااا ه اهااااذا لااااذكةه )انحقلااااقي 

  أل  انتااح تبلم اا  انا ناا  فااح اضااع (ألااأن    انتبماالب هااا ان االءاات 2005اان الاا  
مبلن تحقة فح أاضا و أ اةى اا تحاقة اءات  أل و مةا أل   ن ا  .... اهاا ما  لباةع 
ألتبماااالب االءاااات  أل  , انااااذي لب ااااح ان تبلاااالب اءاااات  أل  ماااا  لالااااق ماااان احتماااا الو حااااقاة 
اءااات  أل و أ اااةى مةااا أل ق ن ااا  , الباااةع هاااذا ان ااااو مااان انتبمااالب ألااا نتبلةاو انءااالاكل  

  (94)انمةافو    .
 

ملهارة)الرمي من  -عرض وحتليل نتائج االختبارات احلركية ومناقشتها-4-2-3
 األعلى ( تقيم أداء

 ( 13جدول ) 

                                                 

1(Wickstron  l motor Fundameenta.R.L.

..2nded.1977philadelphia.U.S.A.P.109patterns 

 . 4,ي 1997, مبقة ءأل  ذكةهاإلس حم ة ق  : (93 
م اا  انحقلااقي ا ماا س ان الاا : اءااتةات ل و تبلاالب انالألاا  ذاي االحتل  اا و ان  باا  ,قاة انلكااة  (94 

 . 293,ي 2005, 1انبةألح,ام ن ,ا



(    الختبارات الحركية Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)
 تقيم أداء)الرمي من األعلى (

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 مب اي 1,833 16,5 0,849 قة    3,5 انوأللح
 0,948 قة   5,7 انألبقي

   ا ق  ءأل   اأ  1,833اللم  و ان قانل (0.05  اقة   حةل )9 . 
 

(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن 13لأللن ان قاس )
إذ أللأ انوأللح اانألبقي نإل تأل ةاو انحةكل  نم  ةة )انةمح من افال  ( تولب أقاع 

( قة   أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن 3,5اناءا انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
( قة    أم  اال حةاع 5,7( كذن  أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )0,849)

(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي 0,948انمبل ةي فك ن)
( 16,5( انمحءاأل  تء اي )t  إذ   ة ان اللم  )( نلبل  و انمتةاألاTاءتبمس ال  ان)

ل  ( األقة   حة 0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833اهح اكألة من ان قانل  انأل نب  )
 فتكان قالن  انلةا  مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .(, 9)

تبااااق م اااا ةة انةمااااح ماااان أكثااااة انم اااا ةاو أهملاااا  اةاااالاا و نلتبأللااااة ااااان حةكاااا و 
نااذا اهااتب انأل حااة فااح ,انبمةلاا   ضااإلو انكأللااةة فااح هااذه انمةحلاا انمب ن اا  اانت اا اس نلب

انتةكلاااااا فاااااح اءاااااتبم س انم ااااا ةة افمثاااااس أل ن ءاااااأل  ففاااااةاق انبل ااااا  فاااااح ان   ااااا  انتةألااااااي 
ماااقى تاااااة أفاااةاق انبل ااا  فاااح    ااا  افقاع انحةكاااح  ان اااقاس لألااالن  اانةل ضاااح حلاااة

ألة ااا م  انألحاااة الااا   ألااالن اال تألااا ةلن انوأللاااح اانألباااقي البااااى ذنااا  نتةكلاااا  أل نمو ة ااا
ان   اا  انااتبلب انحةكااح نلم اا ةة ماان  ااإلس انتكااةاة فااح انم اا االو فااح  ملااع اناحااقاو 
األأاض و م تلل  ألكةة انءل  األكةاو م تلل  افح  ب اانتبال  الا  هاقع مبالن اا 
هااقع انءاال  انماضاااو الاا  ان ااقاة اهااذه انتماا ةلن لااةى إ  اا  تءاا اق فااح ا تواا س اثااة 

( ان ))اءاات قاب انمبلاماا و انتااح ءااأل  2002   ) محمااق الااح انتااقةل  كماا  لااذكة ذناا
تبلم   فح مااالع  قلاقة ... االاق أثألتاو افألحا ة ان انمبا اللن ذه لا   لمكا  ب  واس اثاة 



انتقةل  ألباةة أفضس اذا تبلماا اءات قاب انب  باة انمم ثلا  ألاقال  مان افءا  انب ما  
. ))(95 )  

اةاةااا  انةماااح األم تلاااع أح ااا ب انكاااةاو  انااا  انت الاااع اانتكاااةاة فاااح انك تااا  ناااذا اماااق 
االاا  أهااقاع م تللاا  اهااذا ماا  ءاا اق الاا  انتااااة فااح افقاع ففااةاق انبل اا    , اةكااا 
ماان  ااإلس انمإلح اا و انةاالال  الاا     اا  انتةأللاا  اتااة  اءااتبم س انم اا ةة فااح إلااذاع 

 أفةاق انم تمع .  
     
 

                                                 

,قاة اناإلةاع و انبمللا  نتأهلاس افالا س انمبا اللن ذه لا  انمة اع انةا مس نلتاقةلأل محماق الاح ك ماس :  (95 
 51,ي 2002اانتاالع, انو هةة ,  ةنل ة



ملهارة ها مناقشتنتائج االختبارات احلركية و وحتليل عرض-4-2-4
 )الركض( تقيم أداء

 ( 14جدول ) 
(    لالختبارات Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة)

 الحركية)الركض ( تقيم أداء

 انقالن   قانل  T انمحءاأل   T و     اال تأل ة

 0,875 قة   4,9 انألبقي مب اي 1,833 9 0,737 قة   3,1 انوأللح
 . 9( اقة   حةل  0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833اللم  و ان قانل  ●

(  افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  نإل تأل ةلن 14أللن ان قاس )  
انوأللح اانألبقي نإل تأل ةاو انحةكل  نم  ةة )انةكن ( تولب أقاع إذ أللأ اناءا 

( 0,737( قة   أم  اال حةاع انمبل ةي فوق ك ن )3,1انحء ألح نإل تأل ة انوأللح )
( قة    أم  اال حةاع انمبل ةي 4,9ن  أللأ اناءا انحء ألح نإل تأل ة انألبقي )كذ

(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي اءتبمس 0,875فك ن)
( اهح اكألة 9( انمحءاأل  تء اي )t( نلبل  و انمتةاألا   إذ   ة ان اللم  )Tال  ان)

(, فتكان 9( األقة   حةل  )0,05قالن  )( ا ق مءتاى 1,833من ان قانل  انأل نب  )
 انب نل اال تأل ة انألبقي  . قالن  انلةا  مب ال 

انتااة فاح قة ا  توالب اال تألا ةلن انوأللاح اانألباقي  نم ا ةة  ان قاسل  ة حلة 
انةكن هفةاق انبل   حلة لبق هذا انةاكس انحةكاح  مان انحةكا و اال تو نلا  افء ءال  

انأل حة ءأل  تااة أقاع انبل ا  فاح اال تألا ة انألباقي  اضةاةة االهتم ب ألق حلة لباا
انااا  اءاااتمةاة انبل ااا  فاااح أقاع انتاااقةلأل و انلاملااا  اانتااااام ب أل نتا ل ااا و ا اااق تباااحلل 
 ااف ا ع ان ا قو مم  ء اق ال  أقاع أل الح انم  ةاو كاذن  الةتألا ا ب ألاألبن اهاذ

ل ااا  ان   كاااق  ألأ  ااا )) (1998)حلماااح إألاااةاهلب انللاا  انءااالق فةحااا ولتلاا  ماااع مااا  ذكةه
الااا  ان انمءااا اقة اناحلاااقة انتاااح لمكااان تواااقلم   إنااا  انمت للااالن اوللااا  هاااح مم ةءااا  

 (96).((انتةألل  انةل ضل  
اة أقاة ب نوق ك ن ا تل ة أفةاق انبل   انما أل  نتاألل  ملةقاو انم    انقاة فح تا

بل   انو قةة أل  تل ة ان انك ت ان نلت  ة  االءتاإلال  قاةا  أف ق  انك ت  حلة لبتوق 
انألبقي  بال  تاألل  ملةقاو انم    امن ثب ك ن تااة انبل   انت ةلألل  فح انتولل

                                                 

, , قاة انكتا  نل ةااة , انتةأللا  انةل ضال  اانتااةالل نلمبا اللن ب ,  نللا  انءاالق فةحا ن  : إألاةاهل حلمااح (96 
 . 224, 1998, 1اانو هةة , 



اا ع انأل حة انحةل   بمو ة   أل نتولل انوأللح لبااه نتاابس انبل   أل نتقةل  اانتاام ب اا 
( )) Gallahueففةاق انبل   فح أاال و محققة نلت او فح أقاع انتم ةلن حلة لذكة )

ةي مإلةم  نتاالة افةك س انحةكل  لباح انالس حقاق انتااة ك ف  ان تافة ف
 (97)اذن  ألال قة حةل  انحةك  (( .

نتائج االختبار القبلي والبعدي للتكيف االجتماعي  وحتليل عرض -4-3 
  مناقشتهاو

 ( 15جدول )  
جدولية  T المحسوبة,  T يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و )

 الداللة ألبعاد مقياس التكيف االجتماعي (وقيم

 انم  ةاو و افألب ق
 ياال تأل ة انألبق اال تأل ة انوأللح

T   انمحءاأل T  انقالن   قانل 
    و     و 

 االءتوإلنل 

 4,707 0,516 13,4 1,032 11,8 ت  اس اناب ب 1

1,833 

 مب اي
 ب ايالة م 1,152 0,674 3,3 0,816 3 اءت قاب انمةح ن 2
 مب اي 2,899 0,632 14,2 1,449 12,9 ان   ف  3
 الة مب اي 1,103 1,032 14,8 1,337 14,3 انم  ة انب ب 4
 مب اي 2,449 1,1 3,1 0,875 1,9 انب  ل  أل نمإلأل  5
 مب اي 2,333 1,178 9,5 1,663 8,1 اةتقاع انمإلأل  6
  ايالة مب 0,758 0,699 4,4 0,875 4,1 انت وس 7
 الة مب اي 0,818 0,674 3,7 0,843 3,4 اءتوإلنل  ا  ةع 8

 ان ءمل 
 الة مب اي 0,557 0,843 5,4 0,918 5,2 حءحان ما ان 9
 مب اي 5,304 1,075 20,4 1,581 17,5 ان ما انحةكح 10

انتب مس 
 أل ن واق

11 
 انتب مس أل ن واق
 ات  لم  

 مب اي 2,882 0,823 4,3 0,875 3,1

 مب اي 2,077 1,054 7 0,737 6,1 انةةاع 12

 انلبال 
 

 مب اي 10,371 0,816 17 0,823 14,3 انتبأللة 13
 مب اي 2,899 1,054 3 0,674 1,7 االءتلب   14
 مب اي 2,143 1,505 10,6 1,316 9,2 انلب  اال تم ال  15

افةال ب 
 ااناالو

 الة مب اي 1,103 0,823 8,3 0,788 7,8 ااناالو افةال ب 16

                                                 

 1(.wiley&sons  ent in childrenunder standing motor developm.D. Gallahue

N.y.1982.p229. 



 مب اي 3,308 0,875 4,9 1,712 3,4 انم  ل  17 انم  ل 

انتا لق 
 انذاتح

 مب اي 3,207 1,032 4,8 0,788 3,2 انمأل قةة 18
 مب اي 2,183 1,549 5,8 1,337 4,3 انمث ألةة 19
 مب اي 5,237 0,875 4,1 0,527 2,5 االو انلةاغ 20

تحمس 
 انمء انل 

 مب اي 2,954 1,577 6,4 0,788 4,8 انل   تحمس انمء 21

انت ةة  
 اال تم ال 

 مب اي 13,5 1,494 22,3 1,41 18,7 انت ةة  اال تم ال  22

 . 9( اقة   حةل  0.05) ا ق  ءأل   اأ  1,833ان قانل   T*اللم  
 T ( افاء ا انحء ألل  ااال حةاف و انمبل ةل  ا) 16لأللن ان قاس ) 

ب انقالن  فألب ق مول   انتكلع اال تم اح انتح الءمو  قانل  ( االل   Tانمحءاأل ,
 ( أألب ق.9فح انمول   ال  )

 )البعد األول : )المهارات االستقاللية  
( ان افاء ا انحء ألل  نلم  ةاو انم اال  تحو هذا 16) سإذ ا  ة ان قا 

 -1,9 -14,3 -12,9 -3 -11,8انألبق فح اال تأل ة انوأللح أل نتةتل  ك آلتح )
 -13,4( أم  افاء ا انحء ألل  نإل تأل ة انألبقي فك  و ك آلتح  )4,1-3,4 -8,1
( , أم  ا حةاف و انألبق افاس 3,7  -4,4  -9,5  -3,1  -14,8 -14,2 -3,3

  -1,032انمبل ةل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انوأللح فك  و أل نتءلءس ك آلتح )
افاس  ( ,أم  ا حةاف و انألبق 3,4 -4,1 -8,1 -14,3 -1,449 -0,816

 0,674 - 0,516انمبل ةل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انألبقي فك  و متءلءل  ك آلتح)
(, انمبةف   0,674 - 0,699 - 1,178 - 1,1 - 1,032 - 0,632 -

( نلبل  و انمتةاألا  tمب ال  انلةا  أللن اال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )
 -4,707تءلءس ال  ان حا اآلتح)( انمحءاأل  نلم  ةاو ألحء  انt  ة إن اللم  )

1,152- 2,899- 1,103- 2,449- 2,333- 0,758- 0,818) 
( ا ق مءتاى قالن  1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  )

 (   ق انلةا  تكان مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي.9( األقة   حةل  )0,05)



 قاب انمةح ن , انم  ة انب ب ( انمحءاأل  نم  ةة )اءتtألل م    ق إن اللم  )
( ان قانل  نذا تكان  قالن  انلةا  t, انت وس , ا  ةع اءتوإلنل  ( اببة من اللم  )

 اةااةل  .  
ذناا  انتااااة اناا  انألة اا م  انتبللمااح انااذي ةكااا الاا  اءااتبم س  انك تاا  الباااا

 أاااااةاع ان ءااااب  ملباااا  فااااح انتماااا ةلن اانتأكلااااق الاااا  م اااا ةاو انااااتحكب ألاااا نكةة اتماااا ةلن
انت ااقلع اان تكااةاة انتماا ةلن فااح مااقة انألة اا م  اانتباا ان ألاالن أفااةاق انبل اا  أث اا ع تاأللاا  
انتماااا ةلن  بلااااو ففااااةاق انبل اااا  انوااااقةة الاااا  انااااتحكب فااااح  ةاااا اق انحةكااااح ماااان  ااااإلس 
االات  ع أل لءق فتكان ف ةقة انألة  م  انتبللمح نل  فوا ألق ل  ألاس ا تم الا  مان  اإلس 

أهااقاع انتةأللاا   ( ان ماان )) 2002  ل لااقه )فةلاا  كما ااقتأثلةهاا  الاا  انءاالا  اهااذا ماا
انةل ضل  نلمب اللن اولل  تااالة متالألا و ألق لا  انل الا  حةكلا  نلمباااللن ألةاقة , األ اذا 
ةألمااا  لءاااتالبان تااااالة م ااا ةاو مءااا اقة ذاتلااا  ن اااب مثاااس اهابااا ب ااةتاااقاع انمإلألااا  

 (98).((ااالكء ع
  البعد الثاني : الجسمية 

(  ان افاء ا انحء ألل  نلم  ةتلن انم اال  تحو هذا 16) سإذ ا  ة ان قا 
( أم  افاء ا انحء ألل  17,5 - 5,2انألبق فح اال تأل ة انوأللح أل نتةتل  كس ةتح )
( , أم  ا حةاف و انألبق 20,4 - 5,4نلم  ةتلن نإل تأل ة انألبقي فك  و ك آلتح  )

 - 0,918ءلءس ك آلتح )انث  ح انمبل ةل  نلم  ةتلن فح اال تأل ة انوأللح فك  و أل نت
( , أم  ا حةاف و انألبق انث  ح  انمبل ةل  نلم  ةتلن فح اال تأل ة انألبقي 1,581

(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ة 1,075 - 0,843فك  و متءلءل  ك آلتح)
( انمحءاأل  t( نلبل  و انمتةاألا    ة إن اللم  )tانوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )

 ( .5,304 - 0,557ء  انتءلءس ال  ان حا اآلتح )نلم  ةتلن ألح
( 0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  ) 

( انمحءاأل  نم  ةة )ان ما انحءح (هح اببة من t(   ق ان اللم  )9األقة   حةل  )
( انمحءاأل  t  )(  ان قانل  ف ن قالن  انلةا  تكان اةااةل ,ألل م    ق ان اللمtاللم  )

                                                 

, اناقاة انبلملا  انقانلا  نل ةاة اانتاالاع  1ا, مألا قئ اااة  انتةأللا  انةل ضال   نلمبا اللنفةل  كما   : (98 
 . 28,ي 2002,  افةقناقاة انثو ف  نل ةة اانتاالع , ام ن , 



(  ان قانل  نذا تكان قالن  انلةا   tنم  ةة )ان ما انحةكح(هح اكألة من اللم  )
 مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي.

اناااا  انتااااااب انبل اااا  انم اااات ب فااااح انمااالااااق اأقاع  انءااااأل  انك تاااا  حلااااة لباااااا
ب اكاذن  انتم ةلن الل  مقة انم    ااأللب  انتم ةلن انتح ةاااو ال ا  انألحاة اأاما ةه
ابااااألح  – باباااال  تماااا ةلن نبألاااا  كااااةة انءاااال  انتااااح ت كااااق الاااا  انتاافاااا  انبضاااالح 

إذ ان احةكاا و انااتحكب أل نلااقلن اانءاالاةة الاا  حةكاا و ان ءااب أقو اناا  هااذا انتااااة 
كاا ن نااق أثااة فباا س الاا  ةفااع مءااتاى انءاالا  انتكللااح اهااذا ل كااق  بمسانألة اا م  انمءاات

انتاح لتضام    انألة ا م  اانتاح   فح انلبألم ماا  انتمةل  و ان  ب   بم سضةاةة اءت
ت قي إن  ت مل  القةاتق انبولل  اان ءمل  اانحةكل  ااال تم ال  اانتح تبالاق انحا  فاح 

أن انتةأللاا  انألق لااا   (الاا  )) 1996)األااق انحكااالب  انتبأللااة ااان  لءااق اهاااذا لتلاا  مااع 
ةاو انةل ضااال  ت اااقع إنااا  تااااالة انلل الااا  انألق لااا  اانم ااا ةاو انحةكلااا  افء ءااال  اانم ااا 

 (99)(( .نألنب   انلةقل  اان م ال  أل هض ف  نل اا   ان لءل  ااال تم ال  اانمبةفل 
  البعد الثالث : التعامل بالنقود 

(  ان افاء ا انحء ألل  نلم  ةتلن انم اال  تحو هذا 16) سإذ ا  ة ان قا 
ا انحء ألل  ( أم  افاء 6,1 - 3,1انألبق فح اال تأل ة انوأللح أل نتةتل  ك آلتح )
( , أم  ا حةاف و انألبق انث نة 7 - 4,3نلم  ةتلن نإل تأل ة انألبقي فك  و ك آلتح  )

 – 0,875انمبل ةل  نلم  ةتلن فح اال تأل ة انوأللح فك  و أل نتءلءس ك آلتح )
( , أم  ا حةاف و انألبق انث نة  انمبل ةل  نلم  ةتلن فح اال تأل ة انألبقي 0,737

(, (, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن 1,054 – 0,823فك  و متءلءل  ك آلتح)
( t( نلبل  و انمتةاألا    ة إن اللم  )tاال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )

 ( .2,077 – 2,882انمحءاأل  نلم  ةتلن ألحء  انتءلءس ال  ان حا اآلتح )
( 0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  ) 

 (   ق انلةا   مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي.9األقة   حةل  )

                                                 

لءاال  انثو فلاا  نإلتحاا ق انءااباقي نلتةأللاا  انء ,انتةأللاا  انألق لاا  ان  باا  :األااق انحكاالب ألاان  ااااق انماااة  (99 
 .1996,االتح ق انءباقي نلتةألل  انألق ل  اانةل ض  , انةل ن , انألق ل  اانةل ض 



هذا انتااة ان  انثو  أل ن ل  انتح حباس الل ا  أفاةاق انبل ا  مان  انك ت الباا 
 إلس تااةهب حةكل   ام  ةل   من  إلس اةتةاك ب أل نألة  م  اق ان ب فح  اا ت  فءاح 

ح ممكاان أ  ااب لةاابةان أل اا  ماان ةل ضااح أاااا هب ةااباةا  ألتوألااس موااقةت ب ان ءاامل  انتاا
ضاااااةاةة ( ))  1976 ااااإلس انم تماااااع ا  ةتاااااق نلمبااااا  , اهاااااذا لتلااااا  مااااع )محاااااةا 

اءاااات قاب م ماااااا  انتمةل اااا و ان  باااا  اانإلنباااا   انم تللاااا  انتااااح لتضاااام    انألة اااا م  
اانتااح تاا قي إناا  ت ملاا  القةاتااق انبوللاا  اان ءاامل  اانحةكلاا  ااال تم الاا  اانتااح تبالااق 

أهمل  انألةام  انحةكل  نلمت للالن اوللا  ف  ا   أاضلان  لءق حلة  انح  فح انتبأللة
 اففضاسألاةلو  الة م ااال  اتءا اقهب الا  انتكلاع  أ لء بتمك  ب من انتبأللة ان 

 (100).((اانثو  أل ن ل 
  البعد الرابع: اللغوية 

(  ان افاء ا انحء ألل  نلم  ةاو انم اال  تحو 16) سكم   ا  ة ان قا 
(أم  افاء ا  9,2 – 1,7 – 14,3اال تأل ة انوأللح أل نتةتل  ك آلتح )هذا انألبق فح 

( , أم  10,6 – 3 – 17انحء ألل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انألبقي فك  و ك آلتح  )
ا حةاف و انألبق انةاألع انمبل ةل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انوأللح فك  و أل نتءلءس ك آلتح 

انألبق انةاألع  انمبل ةل  نلم  ةاو فح  ( , أم  ا حةاف و1,316 – 0,674 – 0,823)
(, انمبةف  1,505- 1,054- 0,816اال تأل ة انألبقي فك  و متءلءل  ك آلتح)

( نلبل  و انمتةاألا  tمب ال  انلةا  أللن اال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )
( انمحءاأل  نلم  ةاو انثإلث   حء  انتءلءس ال  ان حا tحلة    ة إن اللم  )

 ( . 2,143 – 2,899 – 10,371ح )اآلت
( ا ق مءتاى قالن  1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  )

 (   ق انلةا   مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي.9( األقة   حةل  )0,05)
اناااا  انمةاااا ةك  ان ةااااا  نلبل اااا  فااااح انمةاااا ةك  أل نتماااا ةلن  انك تاااا  هلباااااا حلااااة 

اح  ا  ااب ا ااقم  ل ت ااح مااااق اناحااقة انتبللملاا  لةاألااان انلاملاا  ان قلااقة الاال ب انتااح ناا
قاةا  ففةاق انبل ا   انك ت ألال قة االت   اال قة اقق اناحقاو فح افءألاو ,كذن  أاا  

                                                 

محةا  محمق ال قلس :تأثلة تمةل ا و انتاافا  الا  انءالا  انحةكاح ااال تما اح نلمت للالن اوللا  ,  (100 
 .1976ب  حلاان,ةء ن  م  ءتلة , كلل  انتةألل  انةل ضل  ألأألا اللة ,   م



ألبمااس تماا ةلن إحماا ع الاا  ءااأللس الاا قة انثواا  نااقل ب أاااا   اااا  نلمااةو أللاا  ب   ااة فااح 
( ماااع انأل حاااة 2002الاااح تبأللاااةات ب انلبالااا  امإلالااا ت ب ماااع انأل حاااة التلااا  )محماااق 

ألوانق  ا قة ما  لاتب انتأكلاق الا  انبإلالا  انو ةما  ما  ألالن ان ةا ا اانحةكا  انلاملا  األالن 
انمءااتاى انلباااي ,اذ تةاالة انمإلح اا و انتااح ت ااةي الاا  انمباا اللن اوللاا  اناا  اةتألاا ا 
ان ةاا ا انحةكااح أل نلباا  ,اان اةتأل ا اا  االل اا ألح لاا قي اناا  الاا قة اءاات قام   فااح كثلااة 

 (101)اناالو...   . من 
  البعد الخامس : األرقام والوقت 

(  ان اناءا انحء ألح نلم  ةة  فح اال تأل ة انوأللح 16) سكم   ا  ة ان قا 
( , أم  8,3(أم  اناءا انحء ألح نلم  ةة فح اال تأل ة انألبقي فك ن )7,8ك ن )

( , أم  0,788اال حةاع انمبل ةي نلألبق ان  م  فح اال تأل ة انوأللح فك ن )
(, انمبةف  0,823اال حةاع انمبل ةي نلألبق ان  م  فح اال تأل ة انألبقي فك ن)

( نلبل  و انمتةاألا  إذ  tمب ال  انلةا  أللن اال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة)
 ( .1,103( انمحءاأل  نم  ةة )افةال ب ااناالو( اآلتح )t  ة إن اللم  )

( 0,05( ا ق مءتاى قالن  )1,833  )( ان قانل  انأل نبtاأل نمو ة   مع اللم  ) 
 .  أللن اال تأل ةلن انوأللح اانألبقي (   ق انلةا   اةااةل 9األقة   حةل  )

لإلحااا  مااان ان اااقاس الااا   انلاااةا  انمب الااا  ألااالن اال تألااا ةلن انوأللاااح اانألباااقي 
ففاااةاق انبل ااا  فاااح هاااذا انألباااق األ ملاااع م  ةاتاااق )م ااا ةة انتب ماااس أل فةالااا ب ,م ااا ةة مبةفااا  

ذناا  انا  األلبا  انماا    انتاح ك  او امللاا   انك تا  ةة مبةفا  انااامن( البااا اناالو,م ا
فااح انملباا   أكثااة م  اا  فااح ان   اا  ان  ااةي فااح انااقة  اان ا ااقم   انبل اا  فااح أقاع 
انتم ةلن اتةكلاهب فاح تأقلت ا  ناب لحوا  انتك ماس ألالن ا ا ةع انماتبلب انم  ةلا  اانبوللا  

(     ان انالألاااااا  ذاا انح  اااااا و 2005حلااااااة لااااااذكة )م اااااا  انحقلااااااق, م س ان الاااااا 

                                                 

محمق الاح ك ماس :انمة اع انةا مس نلتاقةلأل و انبمللا  نتأهلاس افالا س انمبا اللن ذه لا  ,قاة اناإلةاع  (101 
 114,ي2002,انو هةة,عنل ةة اانتاال



ان  باااا  بااااباأل و فااااح تبلااااب انبمللاااا و انحءاااا ألل  افء ءاااال  افااااح تاأللاااا  انم اااا ةاو 
 (102)اتا لع انبملل و انحء ألل  فح حس انمةكإلو    .

 اهذا ل  ة فح أن أفةاق انبل   ال تتااة م  ةات ب فح هذا انألبق .
  البعد السادس  : المهنية 

ناءا انحء ألح نلم  ةة) انم  ل ( فح اال تأل ة (  ان ا16) سا ا  ة ان قا 
( , أم  4,9(أم  اناءا انحء ألح نلم  ةة فح اال تأل ة انألبقي فك ن )3,4انوأللح ك ن )

( , أم  1,712اال حةاع انمبل ةي نلألبق انء ق  فح اال تأل ة انوأللح فك ن )
مبةف  (, ان0,875اال حةاع انمبل ةي نلألبق انء ق   فح اال تأل ة انألبقي فك ن)
( نلبل  و انمتةاألا  tمب ال  انلةا  أللن اال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )

 ( .3,308( انمحءاأل  نم  ةة )افةال ب ااناالو( هح  )tحلة    ة إن اللم  )
( ا ق مءتاى قالن  1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  )

 ل  انب نل اال تأل ة انألبقي .(   ق انلةا   مب ا 9( األقة   حةل  )0,05)
الإلحاا  ماان انم اا ةاو ان أفااةاق انبل اا  حبااس ا ااقهب تااااة فااح الااقةات ب الاا  
أقاع افاماا س ا ءااأل   لااقة فااح ا   اهاا  اال لتةكااان أاماا ن ب حتاا  ا   اهاا  اهااذه أةاال ع 

ان  تااة القةات ب انحةكل  اال ألللت ب انم  ةل  فح انءلاةة الا   انك ت ال  ألل  لبااه  
او انتااح لءااتبملا    ألةااكس أحءاان اهااذا لتلاا  مااع ماا  ذكااةه  )محمااق احمااق ,ا لااقة افقا 

( ماااااان    ان ان ةاااااا ا انحةكااااااح نلالااااااس لب ااااااح انحل ة,اءتكةاااااا ع 2001األااااااق انبالااااااا
انذاو,اءتكةاا ع انأللةاا  انم قلاا  ااال تم الاا  انمحلااا  أل نالااس ,انحةل ,اآلم ن,انءااةاة 

انالس ا تم الا  مان  اإلس اكتءا ألق اانمةو,فضإل ان ان ة ا انحةكح لء هب فح ت مل  
نلبقلق من انم  ةاو اال تم ال  اانولب اف إلالل ,مم  ل قي ان  تل الق اتكللاق اتب ا اق 

   ( 103)اا تم ةق ا تم ال      . 
  البعد السابع : التوجيه الذاتي 

                                                 

,قاة انلكاة ,اما ن  اءاتةاتل ل و تبلالب انالألا  ذاا انح  ا و ان  با م ا  انحقلاق, م س ان الا  : (102 
 . 242ي ,2005, 1,ا
,مةكا انكتاا   انتةالل ألاالن ان  ةلاا  اانتاأللاا : ق احمااق انحم مح,ا لااقة األااق انبالااا مبااالمحماا (103 

 . 58,ي2,2001نل ةة اانتاالع,انو هةة,ا



(  ان افاء ا انحء ألل  نلم  ةاو انم اال  تحو 16) سكم   ا  ة ان قا 
(أم  افاء ا 2,5 – 3ا4 – 3,2 تأل ة انوأللح أل نتةتل  ك آلتح )هذا انألبق فح اال

( ,  1ا4 – 5,8 – 4,8انحء ألل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انألبقي فك  و ك آلتح  ) 
أم  ا حةاف و انألبق انء ألع انمبل ةل  نلم  ةاو فح اال تأل ة انوأللح فك  و أل نتءلءس 

انألبق انء ألع  انمبل ةل  ( , أم  ا حةاف و 0,527 – 1,337 – 0,788ك آلتح )
 – 1,549 – 1,032نلم  ةاو فح اال تأل ة انألبقي فك  و متءلءل  ك آلتح)

( t(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )0,875
( انمحءاأل  نلم  ةاو انثإلث   حء  tنلبل  و انمتةاألا  حلة    ة إن اللم  )

 ( .5,237 – 2,183 – 3,207تح)انتءلءس ال  ان حا اآل
( ا ق مءتاى قالن  1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  ) 

 (   ق انلةا   مب ال   انب نل اال تأل ة انألبقي.9( األقة   حةل  )0,05)
أثااة انألة اا م   ذناا  اناا  انك تاا  لااق الباااا انتااااة انلإلحاا  ماان ان ااقاس حلااة 

أفاةاق انبل ا  انثوا  ألا ن ل  فاح تحماس انمءا انل  مان  ح انم    اناذي اكءا ف بمسانمءت
 ااإلس انءااأل ال و انلةقلاا  ااضااع بااباأل و لءاا س ت  ااهاا  فااح اث اا ع انتااقةلأل و نالاا قة 

ات  الب اناالااع فاح  نالءلم  ألباق اضاع حااافا نللااا اكاذن  انتبا ا  مث ألةة أفةاق انبل  
اف اةى حلاة لاذكة باع فقاع انتما ةلن مما  لبااقهب الا  انت  الب فاح أقاع أاما ن ب 

انةل ضاا  ن اا  تااأثلة إل اا ألح كأللااة فااح تااافلة فااةي  ( اناا    ان19999)اءاا م  ك مااس 
مت اااااااااا  نت ملاااااااا  انم اااااااا ةاو اال تم الاااااااا  فااااااااح انبإلالاااااااا و انة باااااااال  مااااااااع انااااااااامإلع 

 (104)...    . اانم  فءلن
   البعد الثامن : تحمل المسؤولية 

انمء انل ( فح  ( ان اناءا انحء ألح نلم  ةة) تحمس16) سا ا  ة ان قا 
(أم  اناءا انحء ألح نلم  ةة فح اال تأل ة انألبقي فك ن 4,8اال تأل ة انوأللح ك ن )

( , 0,788( , أم  اال حةاع انمبل ةي نلألبق انث من فح اال تأل ة انوأللح فك ن )6,4)
(, انمبةف  مب ال  1,577أم  اال حةاع انمبل ةي نلألبق فح اال تأل ة انألبقي فك ن)

                                                 

 اأانلا ع ااهقاةلالناانتا لاق نلمتاقةأللن  اهةةا قان لءح نل  ةةلن , قنلس  افاقاقك مس ةات   :  أء م  (104 
 . 399,ي2001 ,, قاة انلكة انبةألح , انو هةة مبة افماة



( نلبل  و انمتةاألا  حلة  t تأل ة انوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )انلةا  أللن اال
 ( .2,954( انمحءاأل  نم  ةة )تحمس انمء انل ( هح     )t  ة إن اللم  )

( ا ق مءتاى قالن  1,833( ان قانل  انأل نب  )tاأل نمو ة   مع  اللم  )  
 بقي .(   ق انلةا   مب ال  انب نل اال تأل ة انأل9( األقة   حةل  )0,05)

انااا  املاااق فاااح تاالاااع انكاااةاو الااا  أفاااةاق انبل ااا   انتاااااة ذنااا  انك تااا البااااا 
ات ااا ه افااااةان  بف اااذه  انااا  أللاااات ب اانحلااا   الل ااا  ألابااال    ااااعا  مااان مءااا انلت 

انب مااا  انتاااح ت اااي ان ملاااع انااال  فاااةقا  ااحاااقا  اهاااذا كااا ن ناااق افثاااة فاااح انمح ف ااا  
ءااا انل  ةة ءااا  انلةلااا  أل نت ااا ا  اانةاااباة أل اااذه انبااال  كاااذن  اضاااع انإلاألااالن فاااح م

اأاا هب انثو  فح تحللا فةلو ب ان  انلاا أاا هب انثو  ألا ن ل  فاح تحماس انمءا انل  
ات  ه فةلو ب ألةكس  ا ي اات ا ه انألة ا م  انتبللماح  اانأل حاة ألةاكس اا ب حلاة لاذكة 

نةل ضاا   اااع ماان  ءاال  هااذا انم تمااع أي ( ان    ا 2001)محمااق امبااال  حءاالن 
نذا ف ح تتأثة ألكاس ما  لءااق فاح هاذا انم تماع  افكألةمببةة من انم تمع  باةة أ   

ذا   ة اا   ماان فلءاال  االاالب اااا قاو اتو نلااق ا ااةاع ا تم الاا  ااالتباا قل  اءل ءاال  . اا 
اناااااا  انةل ضاااااا    ااااااةة ماضاااااااال  فءاااااااع  إلحاااااا  ان انةل ضاااااا  ألأ ةااااااات   انمتبااااااققة 

أثلة حلاي ال  انمم ةءالن ن ا  ام  الت   انمت اا  ت ثة ال  انم تمع ف نةل ض  ن   ت
ف ااح تكءااأل ب انبقلااق ماان باال و انمااا اا  انباا نح  انتااح تاا هل ب الن لكا اااا مااااا لن 

  (105)   . انم تمب ب ف لء ب  فبلن 
   البعد التاسع : التنشئة االجتماعية 

(  ان اناءا انحء ألح نلألبق انت ءع  فح اال تأل ة 16) سكم   ا  ة ان قا 
( ,  22,3  اناءا انحء ألح نلألبق فح اال تأل ة انألبقي فك ن ) (أم18,7انوأللح ها )

( , أم  اال حةاع انمبل ةي  1,41أم  اال حةاع انمبل ةي فح اال تأل ة انوأللح فك ن )
(, انمبةف  مب ال  انلةا  أللن اال تأل ة 1,49نلألبق فح اال تأل ة انألبقي فك ن     ) 

( tمتةاألا  حلة    ة إن اللم  )( نلبل  و انtانوأللح اانألبقي اءتبمس ا تأل ة )
 ( .13,5انمحءاأل  نم  ةة )انت ةة  اال تم ال  ( هح )

                                                 

, 1مةكا انكتااا   نل ةاااة , ا,اال تمااا و انةل ضاااحمباااال  حءااالن ألااا هح : ,محماااق األاااق انحلااال   (105 
 .29,ي 2001,انو هةة 



( ا اااااق مءاااااتاى قالنااااا  1,833( ان قانلااااا  انأل نبااااا  )tاأل نمو ة ااااا  ماااااع  اللمااااا  ) 
 (   ق انلةا   مب ال  انب نل اال تأل ة انألبقي .9( األقة   حةل  )0,05)

 ةلن انوأللاح اانألباقي ففاةاق لإلح  من ان قاس ا ااق فاةا  مب الا  ألالن اال تألا 
انبل اااااااااا  فااااااااااح هااااااااااذا انألبااااااااااق ألم  ةاتااااااااااق  ملب اااااااااا  ) انتب ان,توااااااااااقلة اآل ةلن,مبةفتااااااااااق 
أل آل ةلن,انتل اااااس مااااع اآل ةلن,انمةاااا ةك  فااااح ان ةاااا ا و اال تم ال ,اف   ل ,ان ضاااا  

ذناااا  اناااا  انم اااا   انتبللمااااح  انك تاااا اال تماااا اح ( انباااا نل اال تألاااا ة انألبااااقي,الباا 
ب ألتواقلب  ألاةاو الملا  ,اذ اماق انأل حاة انا   تاالاق االتبا س ألاأفةاق انلب س انذي ء ه

انبل   اال ةت ب ان  أللات ب اال قة انمةلن م  ب امح ك ة اوان ب اان ااس ان  مءاتاى 
أفك ةهب اءلاك ب اانتب مس مب ب الا  افا  اماةهب االاقةت ب انبوللا  اانألق لا  ,ناذا اماس 

باااق فاااح انمااا    انةل ضاااح انتبللماااح مااان انأل حاااة الااا  تا لاااع انم ااا ةاو ان  بااا  أل نأل
اانمحألاااا  ماااان  ااااإلس انتةاااا لع الاااا  حةكاااا و انمباااا فح   ن ااااإلس اةو ءاااالا  انتباااا ا 

األأةك ن   انةل ضل   فح ألقال  اناحقة انتبللمل  ا   لت    افح    لا  انتماةلن ألالن أفاةاق 
نللاااةق انبماااس ماااع  عان مااانااا  اف ةاااا  انةل ضااال  ل اااح انك تااا انبل ااا , حلاااة اكتةاااع 

اناااذي لااا قي انااا  الااا قة  ألةاتاااق اتوالااا  ة بااالتق فضاااإلو اااان الااا قة  افماااة م اااا  ان
مبلاااب انتةأللااا  انةل ضااال  ,حلاااة ل كاااق )تةااا نا ق امقةءاااتق األ  بااا  ةااااإلال تاااق ماااع امإل

اال تماا اح ا مااس أء ءااح مباا ح  نل مااا انألااق ح انااذي لا اا  انتل اااس  ( ان  1964
ن ألاةة اال تم الا  فاح أث ا ع انمم ةءا  ضةاةة انمااا   أللن االهتم ب أل نم  ةة انحةكلا  اا

انةل ضااال  اضاااةاةة االهتمااا ب انألااا نأ أل فنبااا   ان م الااا  ألابااال   اءااالل  مااان اءااا ةس 
 (106)  .  تاالة انلل ال  انألق ل  نت مل  انبإلال و اال تم ال  أللن اففةاق

ن تااا ة  انول ءااا و انألبقلااا  اااان  مب الااا ( ا ااااق فاااةا  16لتضااال مااان ان اااقاس )
االل ااا ألح  انتاااأثلةممااا  لةااالة إنااا   اال تمااا اح انتكلاااع أألبااا قفاااح  ألحاااةنبل ااا  انانوألللااا  

 ,فاااح انم ااا ةاوفاااح ت ملااا  انءااالا  انتكللاااح نبل ااا  انألحاااة  انتبللماااحاانااضااال نلألة ااا م  
ت اا اس اناباا ب, ان   فاا , انب  لاا  ألاا نمإلأل , اةتااقاع انمإلألاا , ان مااا انحةكااح, : ) االتلاا 

  , انلباااا  اال تم الاااا , انم  لاااا , انمألاااا قةة, انتب ماااس ألاااا ن واق, انةااااةاع,انتبأللة, االءااااتلب
فةا  ذاو قالنا  ا تل ع ( ا انمث ألةة,االو انلةاغ , تحمس انمء انل , انت ةة  اال تم ال  

                                                 

, ماألبااااا  اال  لاااااا  اة اااااةلن, تة مااااا  حءااااان مباااااان  أءااااا  انتةأللااااا  انألق لااااا تةااااا نا أللااااااكة :  (106 
 . 445,ي 1964,انمبةل 



اءاااات قاب انمةحاااا ن,انم  ة انب ب,انت وس,ا اااا ةع اف ااااةى ) انم اااا ةاوفااااح  إحباااا ةل 
فاح انمتاءاا و    ملحا    ( انكن ه    تحء اءتوإلنل ,ان ما انحءح,افةال ب ااناالو,

 ان  البة مقة انم    انتبللمح . انك ت البااه انحء ألل  انألبقل  ان انوأللل  
ان انتماا ةلن انةل ضاال  تءاا اق انالااس انمباا   اوللاا  فااح  انك تاا ةى لااامماا  ءااأل  

كثلة من افماة م    ان ءمل  اانبولل  اانمبةفل  اانحةكل  انتح لحتا   انالاس انمبا   
تءاا اق انمااةع  انتااح انةل ضاال  انمت اااا  اف ةااا أل اا  ااان اةلاا   إنل اا  , الااتب  انتبلاالب

, اانةاباة أل نثوا  , اانلاةو ,   ااعان تاة ال  اناتحكب فاح تبأللةاتاق اال لب نلا  , االا  
فاااح انمااالاااع اان م اااا و االااا قة انتل ااااس  اففاااةاقاانواااقةة اناأللبلااا  الااا  انتب ماااس ماااع 

 انم تمع .  أفةاقاال تم اح اانتكلع مع 
انألااةام  انتقةلأللاا  )) إن ماان (1994امااااس احمااق مااع ) فلماا  لااةاه نك تاا االتلاا  
انم ااااا ةاو  إكءااااا أل بتااااا قي إنااااا   اهاااااا ةن فاااااح هاااااذا ا انمبااااا ال افالااااا سانتاااااح لتلو هااااا  

(( اال تم ال  مم  ل قي إن  حقاة ا  ل ن كأللة فح انءلاكل و الة انمةااا  فل ا 
.(107)  

انألةام  انمبقة ))( فح ان 2001  )حماقة اتتل  هذه ان ت ة  مع  ت ة  قةاء
نلة  انمت لللن اولل  تحقة تأثلةا إل  ألل و اذن  من  إلس م  تتضم ق هذه انألةام  من 

انمت اا  )ةل ضل  , ف ل  , ا تم ال  , ثو فل ( اانتح ت مح  ااف ةا ان ألةاو 
 (108).  ((انم  ةاو اال تم ال  اتبقس من انءلا  الة انمةاا  فلق نقى هذه انلة و

افح ضاع ان ت ة  انتح تمو م  الةت   لتب الألاس انلةن انث ناة نلقةاءا  اناذي          
ل ي ال  ان  ه  ن  فةاال   ذاو قالن  إحب ةل  ألالن اال تألا ةلن انوأللاح اانألباقي فاح 

 تااة انتكلع اال تم اح انمبلح  اال تأل ة انألبقي .

 

                                                 

لألح  ااا ي نتباااقلس انءااالا  فاااح ةفاااع مءاااتاى ألبااان احماااق األاااق انكاااةلب :ف اللااا  ألة ااا م  تاااقة  ( أماااااس1 
انمب اللن اولل  , ةء ن  م  ءتلة الاة م ةااةة , كللا  انتةأللا  ,   مبا   افال سانم  ةاو اال تم ال  نقى 

  508,ي 1994الن ةم  , 
انمت للالن  افالا سفاح ت ملا  انم ا ةاو االءاتوإلنل  ناقى  إةةا قيحماقة ألن فة   مب  :أثة ألة  م   (108 

 .  2001ن  م  ءتلة الة م ةاةة , كلل  انتةألل  ان  مب  انمءت بةل , ألبقاق , انبةا , , ةء 
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 ةةل  الءب اال تم و-كلل  اآلقا  الب اال تم و أ.ق. األق الح ءلم ن األق اهلل

 كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  أل ألس كةة ءل -تقةل  أ.ب.ق. م س بألةي
 كلل  انتةألل  انةل ضل –  مب  انألبةة  كةة ءل -تقةل  أ.ب.ق.حء ب محمق   ألة
 كلل  انتةألل  انةل ضل -بقاق  مب  أل احتل   و   ب  أ.ب.ق.ألم ن األق افملة

 الءب الب ان ل -كلل  اآلقا  الب  ل  أ.ب.ق. ءإلب ه ةب ح ف  
 كلل  انتةألل .الءب انبلاب  لءل  الب  ل   أ.ب.ق ك  ب  ألة ان ألاةي

 مءتةل  انقلاا ل  انتبللمح  مل  ابألل -ألاةق ق.حءلن  للس إألةاهلب
 
 
 

 ( 5ملحق )



 ياسها( وطريقة ق Runningمهارة الركض )
وصةةةةةةةةةةةةةةف األداء 

 المستوى
 الدرجة قاعدة االرتكاز حركة القدم حركة الذراع رجل االرتكاز الطيران نوع الخطوة رجل المرجحة

 المستوى األول
Initial Stage 

تكةةةون أرجحةةةة 
الرجةةل قصةةةيرة 

 ومحددة

الخطةةةةةةةةةةةةةةةوة 
متصةةةةةةةةةةةةةلبة 
وغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 منتظمة

عةةدم وجةةود 
 طيران

امتةةةةةةداد غيةةةةةةر 
كامةةةةةةةل لرجةةةةةةةل 

 االرتكاز

ين في أرجحة الذراع
اتجةةةةاه أفقةةةةي أكثةةةةر 
مةةن االتجةةاه الراسةةي 
مةةةع عةةةدم انسةةةيابية 

 حركتها

  واسعة دوران القدم للخارج
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 المستوى الثاني
Elementary 

Stage 

األرجحةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
أعلةةةةى وهنةةةةاك 
زاويةةةةةةةةة فةةةةةةةةي 
 مفصل الركبة 

زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 
اتسةةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

 الخطوة

مالحظةةةةةةةةةةةة 
مرحلةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الطيةةةةةةةةةةةةةران 

 محدودة

زيةةادة مةةد رجةةل 
االرتكةةةةاز عنةةةةد 
االرتقةةةةةاء , أي 

 شبه كاملمد 

نقةةةةةةةةةةةل األرجحةةةةةةةةةةةة 
األفقيةةةةةةة للةةةةةةذراعين 
عنةةةةةةةةةةد األرجحةةةةةةةةةةةة 

 للخلف

تةةةؤدي القةةةدم الحةةةرة 
حركةةةةةةةةة األرجحةةةةةةةةة 
للخلةةةةةةةةةةةةةف قبةةةةةةةةةةةةةل 
األرجحةةةةةةةةةة أمامةةةةةةةةةا 
 واالتصال باألرض 

متوسةةةةةةةةةةةطة)أقل 
مةةةةةةةن المرحلةةةةةةةة 

 السابقة(
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 المستوى الثالث
Nature 

Stage 

الفخةةةةةذ مةةةةةواز 
لةةةةةيرض فةةةةةي 
 لحظة التغطية

اتسةةةةةةةةةةةةةةةةةاع 
مسةةةةةةةةةةةةةةةاحة 
الخطةةةةةةةةةةةةةةةوة 
ألقصةةةةةةةةةةةةةةةى 

 مدى

لةةةةةةةةةةةةةةةةة مرح
الطيةةةةةةةةةةةةةران 

 واسعة 

امتةةةةةداد كامةةةةةل 
 لرجل االرتكاز

توافة  مالئةم لتبةةادل 
حركةةةةةةات الةةةةةةذراعين 

 مع الرجلين

قلةةةة حركةةةة التةةةدوير 
 للرجل والقدم الحرة

  ضيقة
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 ( 5ملحق )
 ( وطريقة قياسهاCatching مهارة االستالم ) اللقف ( )

وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف األداء 
 المستوى

 الدرجة حركة المرف  حركة األصابع الكف حركة حركة الذراع حركة الجسم حركة الرأس

 المستوى األول
Initial Stage 

لتحااااااااة  انااااااااةأ  
ألبلااااقا ان ات اااا ه 
انكااااااااااةة نبااااااااااةن 

 تل قي انكةة

حةكااااااااا  ان ءاااااااااب 
تكاااااااان محاااااااقاقة 
 نحلن مء  انكةة

تكاااااااااان اناااااااااذةاو 
مماااااااااااقاقة انااااااااااا  

 افم ب

تكاااااااااااااان مثاااااااااااااس 
 انم ةف 

تكاااااان افبااااا ألع 
متأل اااااااااقة أث اااااااا ع 

 انمء 

تكاااااااااااااااااان انحةكااااااااااااااااا  
 محقاقة
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 المستوى الثاني
Elementary 

Stage 

حةكااااااااااااا  اللللااااااااااااا  
انكاااااااان انبل اااااااا ن 
تبمضااااا ن أث ااااا ع 

 مء  انكةة

ا ث اااا ع الللااااس فااااح 
ملبااااالح انةكألااااا  

 ااناة  

تمتااااااااااااق انااااااااااااذةاو 
اانمءااااااااااا  لاااااااااااتب 
ح نمااااااااااا  تمااااااااااا  

 انذةاالن انكةة

حةكااااااا  انكلااااااالن 
متو أللااااااااا  أث ااااااااا ع 

 مء  انكةة

تكاااااااااااان حةكااااااااااا  
اهأل  مااااااا ن انااااااا  
افالااااااااا  أث ااااااااا ع 

 انمء 

اناااا  لتحااااة  انمةفاااا  
ان اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أللن 

 (قة  90ألااال )

7 

 المستوى الثالث
Nature Stage 

ال تا ااااااق حةكاااااا  
تلتاااااااااقي نلاااااااااةأ  
ا ااااااااااااق اءااااااااااااتإلب 

 انكةة

لكااااااااااان ان ءااااااااااب 
ألاضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
االءاااااااااااااااااااااااااااااااتبقاق 

 الءتإلب انكةة

تتحة  اناذةاالن 
اناااااااا  ان اااااااا  أللن 
 األةكس مةت ح

تتحاااااة  انكلااااالن 
اناااااااااااا  افمااااااااااااا ب 
اانمءااااا  لكاااااان 

 ألتااللو  لق

لت ااااق اهأل  ماااا ن 
انااااااااا  ألبضااااااااا م  

   ع انمء أث

ا ث اااااااااا ع الللااااااااااس فااااااااااح 
ملبااااااااااااااس انمةفاااااااااااااا  
نباااااااةن امتبااااااا ي 
بقم  انكةة اءاحأل   

 ان  انبقة
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 ( 5ملحق )

( وطريقة  Horizontal Jumpingمهارة الوثب العريض من الثبات )
 قياسها

وصف األداء 
 الدرجة القدمين شكل الجسم الطيران الركبة الجذع الذراعين المستوى

 المستوى األول
Initial 

Stage 

حركةةةةةة الةةةةةذراعين تكةةةةةون 
علةةةةةةةةى شةةةةةةةةكل أرجحةةةةةةةةة 
محةةدودة الةةى األمةةام فقةةط 
نمةا  وال تبدأ فةي الحركةة وام

 تكون الى التوازن فقط

يتحرك الجذع بشكل 
 سعمةةةةةةةةةودي ولةةةةةةةةةي

 بشكل أفقي

امتةةةةةةةةداد غيةةةةةةةةر 
كامةةةةةةل لمفصةةةةةةل 
الركبةةةةةةةة خةةةةةةةالل 

 لحظة الدفع

يكةةةون الةةةى األعلةةةى 
أكثةةةر ممةةةا هةةةو الةةةى 

 األمام

لةةةةةةيس هنةةةةةةاك 
حركةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةد 
 للجسم لإلمام

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوبة 
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 
القةةةةةةدمين معةةةةةةا" 

 أثناء الوثب
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 المستوى الثاني
Elementar

y Stage 

الحركةةة تبةةةدأ مةةةن أرجحةةةة 
الذراعين الواضةحة وتبقةى 
الةةةى اإلمةةةام خةةةالل القسةةةم 

 التحضيري

يكةةون وضةةع التهيةةؤ 
بحنةةةى الجةةةذع قلةةةيال 

 الى األمام

امتةةةةةةةداد كامةةةةةةةل 
لمفصةةةةل الركبةةةةة 
خةةةةةةةالل لحظةةةةةةةة 

 الدفع

امتةةةةةةةةةداد لمفصةةةةةةةةةل 
أثناء الطيةران الورك 

) أي رفةةةع الةةةركبتين 
 الى األعلى(

ثنةةةةةي مفصةةةةةل 
 الورك

تتحةةرك القةةةدمين 
 معا لحظة الدفع
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 المستوى الثالث
Nature 

Stage 

حركةةةةةةةة الةةةةةةةذراعين الةةةةةةةى 
الخلةةةةةةةف خةةةةةةةالل الفتةةةةةةةرة 
التحضيرية ثم الةى األمةام 

 األعلى

ميالن الجذع بزاويةة 
 ل(درجةةةةة خةةةةال  45)

 القسم التحضيري

امتةةةةةةةداد كامةةةةةةةل 
لركبةةةةة لمفصةةةةل ا

خةةةةةةةالل لحظةةةةةةةة 
الةةةةةةدفع وانثنةةةةةةاء 
قليةةةةةةةةةةل أثنةةةةةةةةةةاء 

 الطيران

ثنةةةةةي مفصةةةةةل  تكون الذراع عالية
الةةورك والركبةةة 
خةةةةالل القسةةةةةم 

 التحضيري

حركةةةةة القةةةةدمين 
تكون معا خةالل 

 كل أداء
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 ( 5ملحق )
 ( وطريقة قياسها0ver Hand Throwingالرمي من األعلى )

وصةةةةةةةةةةةف األداء 
 المستوى

 الدرجة حركة القدمين حركة الكتفين حركة الجسم ككل حركة الجذع ة الذراعحرك حركة المرف 

 المستوى األول
Initial 

Stage 

كاااااااس انحةكااااااا  تألاااااااقأ مااااااان 
 انمةف 

حةكااااا  ذةاو انةاماااااح 
تكاااااان محاااااقاقة)قفع 

 فوا(

لألواااااااااااا  ان ااااااااااااذو 
امااااااااااقي الااااااااا  

 ان قع

لتحااااة  ان ءااااب اناااا  
افمااااااااااا ب ثاااااااااااب انااااااااااا  

 افءلس

حةكاا  محااقاقة 
اناااااااااا  افماااااااااا ب 

 محأث  ع انة 

تألوااااااااا  انواااااااااقملن 
ث ألتااااااااااااااا  أث ااااااااااااااا ع 

 افقاع
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 المستوى الثاني
Elementary 

Stage 

ث اااااااااااح ك ماااااااااااس نملباااااااااااس 
 انمةف   لع انةأ 

أة حااااااااااااااا  اناااااااااااااااذةاو 
افالاا   ااإلس انلتااةة 
انتحضاااااااااالةل  ااناااااااااا  

 ان لع

لاااااااااااقاة ان اااااااااااذو 
أل ت ااااااااا ه انةمااااااااااح 
ال ث ااااااااااااااح مااااااااااااااع 

 افقاع

لتحااااة  ان ءااااب اناااا  
 افم ب مع افقاع

لتحاااة  انكتاااع 
 أل ت  ه انحةك 

تحاااااة  انواااااقملن ت
اناااا  افماااا ب مااااع 

 افقاع
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 المستوى الثالث
Nature 

Stage 

لةتلاااااااااااع مةفااااااااااا  اناااااااااااذةاو 
اف اااااااااةى انااااااااا  افالااااااااا  

 نلمااا    

تتحااااة  انااااذةاو اناااا  
ان لاااع  اااإلس انلتاااةة 
انتحضاااالةل  األ ت اااا ه 

 انكةة

لاااااااااااقاة ان اااااااااااذو 
أل ت ااااااااا ه انةمااااااااااح 
 ااااااااااااإلس انلتااااااااااااةة 
انتحضااااااااااااااااااااااااااالةل  

 األ ت  ه انكةة

لااااقاة اناااااة   ااااإلس 
اة مباااااااق افقاع اتاااااااق

 أل الح أ ااع ان ءب

لتحاااة  انكتاااع 
انااااااااا  ان لاااااااااع 
 ااااااااإلس انلتااااااااةة 

 انتحضلةل 

تكاااااااااااان أحاااااااااااقى 
انواااااااااااقملن انااااااااااا  
ان لااااااااع  ااااااااإلس 
انلتةة انتحضلةل  
ثااااب تتحاااااة  انااااا  
افمااااااااااااااا ب فاااااااااااااااح 

 ان   ل 
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 (6ملحق )
 استبيان السادة املقيمني ملقياس التكيف االجتماعي

 
   مب  انو قءل     
 كلل  انتةألل  انةل ضل    

 انقةاء و انبلل  / انقكتاةاه
 استبيان

 ....................... انمحتةب .......افءت ذ انل ضس ................
 لةاب انأل حة أ ةاع قةاء  ملقا ل  فح انتةألل  انةل ضل  اانماءام          

)) تأثري برنامج تعليمي لبعض القدرات البدنية واحلركية يف التكيف 
 اإلعاقة العقلية البسيطة بكرة السلة (( . االجتماعي لذوي

 
الاا  ال اا  ماان افالاا س ذاي االحتل  اا و ان  باا  فااح مب ااق انة اا ع ن ا الاا  
انذه ل  فح مح ف   انقلاا ل  . ان ألةتكب امك  تكب انبلمل  لوقب نكب انأل حة  ءا   مان 

ه اتكللاق مول   انتكلع اال تم اح نل مبل  افمةلكل  نلت لع انبولاح ااناذي تاب تااالة 
الاا  انأللةاا  انمبااةل  اافةق لاا  اانألحةل لاا  اانءاااةل  ,ةا لاا   تل لكااب ألإألااقاع مإلح اا تكب 

 نتكلع انمول   ال  انأللة  انبةاالل ..... مع ف ة  ةكةي اتوقلةي .
 
 

 انمةةع أ.ق.األق ان أل ة ءبلق         انأل حة : ةل ن  مب  حءن



 ( 7ملحق رقم ) 
 

عليهم أختبار القدرة احلركية واملنهج  اخلارباء واملختصني الذين عرض
 التعليمي

 

 مكان العمل واالختصاص االسم

 تبلب حةكح-كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  انو قءل  أ.ق.األق اهلل حءلن انإلمح
 تقةل  ءل -كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  انألبةة أ.ق.األق افملة الاان
 الل   اتوالب-تةألل  انةل ضل كلل  ان-  مب  انمابس أ.ق.ه ةب احمق ءللم ن
 مبااللن-كةة ءل -كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  ألبقاق أ.ب.ق إلم ن األق افملة

 ا تأل ةاو-كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  انألبةة أ.ب.ق.مبال  األق انةحمن
 كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  ألبقاق أ.ب.ق.احمق محمق إءم الس

 تبلب حةكح-كلل  انتةألل  انةل ضل -نألبةة  مب  ا أ.ب.ق.م ت ة م لق الح
 تبلب حةكح-كلل  انتةألل  انةل ضل -  مب  انو قءل  ق. ةاال موقاق

 

 

 



 ( 9ملحق ) 
 الشكل التوضيحي تفاصيل التمرين ت

1 

 الظدف:تجلي  مظالة االسته  والم اولة -
 الت لي :الفه  على شكر دائلة والألاحث وسف الدائلة -
 ألاحث ألم اولة الكلة ألالت او  الى الفه  ع د اإلشالة يقو  ال -

 

 

2 

 الظدف تجلي  مظالة االسته  والم اولة -
 الت لي  الفه  على شكر م موعتين متقاأللتين -
ع د االشالة يتألادر الفه  م اولة الكلة والذي ي اور الكلة يل ع خلف  -

 الم موعة وهكذا ي  يتألادر الم موعتان االماكن

 

3 

 ف تجلي  مظالة االسته  والم اولةالظد -
 الت لي  صف واحد أل سق أما  )يهث فه  كر واحد يحمر كلة( -
الكلة من كر فال  أليد  كلة   ع د اإلشالة يقو  ا ور ألالم موعة ألاسته -

 يستل  يهث كلات  أيويل جظا له ألالت او  ي  يجود خلف الم موعة 

 

4 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة -
 لت لي  م موعتين متقاأللتينا -
ع د اإلشالة يقو  حامر الكلة ألاال تقار ألالفألفألة الى الم موعة اليا ية  -

 ويسلمظا لهع  المقاألر له ويصفف خلف م موعته وهكذا )ألالمش (

 

5 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة -
 الت لي  يصفف الفه  ف  يهث م موعات  أما  كر م موعة شاخص  -
  الة يقو  الفال  ا ور ف  كر م موعة ألالفألفألة والتقد  ألات اع د اإلش -

 الشاخص والدولان حوله والل وع وتسليمظا للفال  الذي ألجد  

 

6 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعتين متقاأللتين ألي ظ  يهث شواخص  -
 ةللم موعة المقاأللع د اإلشالة احد فه  الم موعة يقو  ألا تقار  -

 ألالملول ألين الشواخص وألالت او  ألين الفه  ألالمش 

 

7 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والم اولة واالسته  -
 ( أما  10الت لي  يقف الفه  ف  م موعتين متقاأللتين تفصلظ  مسافة ) -

 الم موعة اليا ية شاخص 
ألات ا  الم موعة المقاأللة ع د اإلشالة يقو  الفال  حامر الكلة ألالفألفألة  -

والتوقف ع د الشاخص وم اولتظا للفال  اآلخل ف  الم موعة المقاأللة ي  
ويجود ألالفألفألة لم موعته وهكذا ألالت او  وألتألادر  اي تلل الستهمظ

 الم موعتين

 

8 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والم اولة واالسته  -
متل(   10  مقاأللظ  على ألجد )الت لي  يقف الفه  ف  م موعة يقف ف -

 يهث فه  
يقو  أور الم موعة الذي مجه الكلة ع د اإلشالة ألالفألفألة ألات ا  الفه   -

اليهث وم اولة الكلة واستهمظا م ظ  ألالت او  والجودة ألالفألفألة 
 للم موعة وتسليمظا للفال  اآلخل وهكذا

 

9 

 االسته .الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والم اولة و -
 10الت لي  يقف الفه  ف  الألع م موعات ف  مسافة ألين الم موعات ) -

 متل(
ع د اإلشالة يقو  حامر الكلة ألالفألفألة ألات ا  الم موعة المقاأللة وي اور  -

اآلخل ألاال تقار   للفال  االور ي  ي تقر خلف الم موعة ليقو  الفال
 ألالفألفألة للم موعة ا خلى وهكذا 

 



10 

 الظدف تجلي  مظالة التظديف. -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعتين على  ا   الظدف -
ع د اإلشالة ألقو  الفه  ألالتظديف وتكلال التظديف ع د   اح التصويألة  -

 وتألادر ا ماكن ألجد اإليجاز

 

11 

 الظدف تجلي  مظالة التظديف. -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعة اما  الظدف -
الشالة وألجد تجين المدل  لم افق مجي ة يقو  الهعألين ألالت او  ع د ا -

 ألالتظديف على الظدف واحتسا  عدد اللميات الصحيحة من تلك الم افق

 

12 

 الظدف تجلي  مظالة التظديف. -
الت لي  يقف الفه  ف  م موعتين متساوية الجدد متقاأللة اما  كر فال   -

 سلة
ر فال  أللم  كلة ملو ة ف  سلة الفال  المقاألر ع د االشالة يقو  ك -

 ألالت او 

 

13 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والتظديف. -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعة وسف الملج   -
ع د اإلشالة يقو  أور فال  ألالفألفألة ألات ا  الظدف والملول ألين  -

 الشواخص ي  التظديف

 

14 

 فألفألة والتظديف.الظدف تجلي  مظالة ال -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعة أل ا   الملج  قل  الظدف  -
ع د اإلشالة يقو  أور فال  ألالفألفألة ألات ا  دائلة الوسف والدولان  -

 حولظا ي  الل وع للتظديف من المكان السظر له

 

15 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والتظديف. -
 ين أل ا   الملج  قل  الظدف الت لي  يقف الفه  ف  م موعت -
ع د اإلشالة يقو  أور فال  من كر م موعة ألالفألفألة ألات ا  دائلة  -

 الوسف و الل وع ألشكر عكس  ألالفألفألة ي  التظديف من المكان السظر له

 

16 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والتظديف والم اولة. -
 قل  الم تصفالت لي  يقف الفه  ف  م موعتين أل ا   الملج   -
ع د اإلشالة يقو  أور فال  من كر م موعة ألالفألفألة ألات ا  الظدف  -

 في د الع  ي اوله الكلة ويستلمظا ي  يظدف وهكذا ألالتلتي 

 

17 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والتظديف والم اولة. -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعة أل ا   الظدف  -
ال  ألالفألفألة ألات ا  الم تصف للدولان حور ع د اإلشالة يقو  أور ف -

شاخص في د اكيل من  الع  ي اوله الكلة ويستلمظا ي  يظدف وهكذا 
 ألالتلتي 

 

18 

 الظدف تجلي  مظالة الفألفألة والتظديف والم اولة. -
 الت لي  يقف الفه  ف  م موعة ف  م تصف الملج   -
الكلة الى زمير واستهمظا ي  ع د اإلشالة يقو  أور فال  ألم اولة  -

 م اولتظا لل ظة الجكسية واستهمظا ي  الفألفألة والتظديف

 

 
 


