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 ملخص البحث 
 
تعد إعاقة التوحد من أكثر اإلعاقات صعوبة وشدة، وذلك من حًث  تثثًراثا ع ثل كث وك الاثرد الثذى ًعثا ل  

ل ثتع   حًثث  تكمثن أامًثة الدراكثة أ هثثا تعمثي ع ثل ت مًثة الحركثثات لثدًه  عثن  رًث  بر ثثام  م هثا وقاب ًتث  

أل ش ة ال عب الجماعًة، واذا البر ام  ًكه  في تثاً ه  ومكاعدته  ع ل التااعي الجًد مع أقرا ه  العادًًن 

 أخرى. من جهة وزًادة مكتوى قدراته  الحركًة وتااع ه  بً ه  وبًن أفراد المجتمع من جهة

حً  الحث  الباحث  عثد  ت بًث  م ثاا  ع مًثة واحثحة ومحثددة المعثال  ل تربًثة الرًاحثًة تهثت  بتع ثً  اثذ  

الشرًحة ، وا اك إاماي من األكرة والمجتمع ، لثذا ارتثثى الباحث  دراكثة اثذ  المشثك ة عثن  رًث  ت بًث  

حيث هدف البحثث لدراةثت ثثر ير   ًة.ت ور المهارات الحركًة والقدرات البد في م ه  تع ًمي  لمعرفة تثثًر 

وكا ثثت عً ثثة البحثث  اثث   تدمًثثذ معهثثد الرجثثا   أعثثداد مثثج ا ثيميمثثح و المثثج ا الثيميمثثح لمحراثثاس ا ةاةثثيت

   لإلعاقة العق ًة في الدًوا ًة

فثثثثح أثثثث ث أهثثثثداف البحثثثثث  فر أثثثث  يماثثثث  , و اةثثثثثادب الباحثثثثث المثثثثج ا الثهريبثثثثح لمحثمثثثثث  ل بييثثثثت البحثثثثث

 اةثاحص ما يمى 

 الم اراس االةاةيت  القدراس البدجيت  قيد البحث   –يؤ ر البرجاما المقثرح ثا يرًا إيهابيًا عمى  -1

  قد أ صى الباحث   اةثجادًا إلى ما ثشير إلي  جثائا هذا البحث ما يمح 



 ةاةيت ل ح  هذ  الفئت فح المياهد الااصت  ثجفيذ البرجاما المقثرح لثجميت الم اراس اال -1 

االةثرشاد با ةس اليمميت الثثح اةثثادمس فثح ثصثميب البرجثاما  المقثثرح أ جثاث ممارةثت الجشثا  الحراثح   -2

 ذلث  لم صثث ل إلثى أفأثثل الجثثائا لث ثث ير الم ثثاراس االةاةثيت  القثثدراس البدجيثت قيثثد البحثث لممرحمثثت الةثثجيت 

 (  ةج  11 – 12م   )

                                                    Abstract 

 

Autism is regarded one of the severest and most difficult disablements.  It 

affects the behavior of the individual who suffers from it and his ability for 

learning .The importance of this study lies in developing kinetics  in them through 

a program for common activities of playing .This program participates in preparing 

and  supporting them to interact well with their ordinary mates on the one hand, 

and increase the level of their kinetic abilities and interacting with each others and 

with the society on the other hand.   

             The  researcher finds that there are no precise and clear scientific models 

applied to physical education that cares to teach this part of community .Moreover, 

there is indifference on the part of family and society .Hence, the researcher 

suggests studying this problem through applying educational model to know its 

effect on the development of kinetic  skills   and physical abilities. The research 

aims at studying the effect of educational model of basic kinetics and setting a an 

educational model. The sample of this research are pupils at AL_Rajaa institute for 

mental disablement in AL_Diwaniya city. 

                The researcher uses the empirical model  because it suits the nature of 

the research .In the light of the goals of the research and its hypotheses the 

following is concluded: 

1-The suggested program affects positively on the studied kinetic skills. 

                The researcher recommends according to the results of the research the 

following: 

1-Implementing the suggested program to develop the kinetic skills in this part of 

special institutes. 

2-Consulting the scientific grounds used in designing the suggested program 

during  kinetic activity to arrive at the best results to develop kinetic skills  studied 

for the age of 12-15 years old 


