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 أهدي

 هذا العمل المتواضع
 الى الوالدة الكريمة أطال اهلل عمرها

 و الى الوالد الكريم رحمه اهلل برحمته الواسعة
 الى كلّ االخوة و االخوات و الى كلّ عائلة سيفي

 دعاء مروى أيوب و اسماعيل و األوالد الكريمةالى الزوجة  
 الى كلّ اطف ال و عمال مركز رعاية المعاقين عق ليا

 زمالء الدراسة و كلّ زمالء العملالى كلّ  
 الى كلّ أساتذة و عمال معهد

 التربية البدنية و الرياضة
 الى كلّ االصدق اء

 و شكرا
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أشكر اهلل عّز جلّ و احمده على نعمة العق ل و االيمان و على عونه لي في  
 انجاز هذا العمل

 ثم أتوجه بالشكر الى
الدكتور بن زيدان حسين الذي لم يبخل علي بالمساعدة و النصح طيلة  

 مدة انجاز هذا البحث
كما اوجه شكرا خاصا الى الدكتور بن ق الوز تواتي و الى الدكتور  

 قناب الحاج و الى الدكتور صبان محمدالف اضل بن  
و شكري موصول الى االخ و الصديق و االستاذ الدكتور زبشي نور  

 الدين
كما ال انسى ان اوجه جزيل شكري الى كلّ عمال وكل تالميذ مركز رعاية  

 المعاقين عق ليا بمستغانم و على رأسهم السّيدة المديرة
ساعدني و يساعد في  و شكري  و تقديري موصول أيضا الى كلّ من  

 و السالم  اعالء راية العلم
 
 

 ج

الشكر والتقدير 
 التقدير

 



 

 
  :ملخص البحث

  االسوياء اإلعاقة العقلية البسيطة مع أقراهنم يأثر دمج األطفال ذو  حتديدالدراسة إىل  هذه هتدف   
استخدم و .لديهم تفاعل االجتماعيالتنمية و كرة السلة   نشاط األساسية يفتعلم بعض املهارات  على

 حصة 11من  لذلك املنهج التجرييب ،حيث طبق برنامج تعليمي باألسلوب التعاوين يف نشاط كرة السّلة
 50أطفال من ذوي االعاقة العقلية البسيطة و  50الدمج بني جمموعة من األطفال قوامها  مّت خالله

مقياس التفاعل سة الباحث يف هذه الدرا استخدمو سنة ،(21-9)أطفال أسوياء يرتاوح سنهم بني 
و بعد  حتليل البيانات .من تصميمه و  اختبار مهارات كرة السّلة ألمحد أمني االجتماعي للمعاقني عقليا

إىل ان الدمج بني األطفال األسوياء و االطفال ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة يف نشاط كرة  الباحث توصل
كما أنه عزز و سرّع عملية التعّلم لديهم  همعند االجتماعي التفاعل مستوى مناء على اجيابيا أثر السّلة 

من خالل األسلوب التعاوين و الذي وفر البيئة املواتية هلؤالء االطفال لالحتكاك مع اقراهنم و حماكاهتم و 
حماولة تقليدهم ويف نفس الوقت مل تثبت نتائج الدراسة أي تأثري سليب على عملية التعّلم عند األطفال 

اء املشاركني يف الربنامج  باإلضافة اىل ذلك أثبتت النتائج احملصل اّن هناك عالقة طردية موجبة بني األسوي
 .توى التقدم يف العملية التعليميةالتفاعل االجتماعي لذى هذه الفئة و مس

نشاط  -اإلعاقة العقلية البسيطة-التفاعل االجتماعي-األسلوب التعاوين-الدمج-:الكلمات المفتاحية 
 .ة السلةكر 

-Résumé  

Cette étude vise à déterminer l'effet de l’intégration des enfants avec un 

handicape  mentale légère (HML) âgés de (9-12) ans dans les activités de 

basket-ball sur leurs  interaction sociale avec leurs pairs normaux. Pour 

accomplir cette étude le chercheur adopta la méthode expérimentale qui est 

la plus appropriée ,et pour cela il a élaboré un  programme en basket-ball 

au cours du quelle il a fusionne  les deux groupes en formant  des paires 

d’apprentissages  hétérogène  (un enfant valide et un enfant avec   HML ) 

qui travaillent en collaboration, après ce la le chercheur a mesuré le niveau  
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 الملخص

 



 

de l'interaction sociale chez les(HML) Ainsi que le niveau de performance 

de certaines compétences de basket-ball. Les analyses des résultats obtenus 

ont montrés qu’il ya une nette amélioration du niveau de l’interaction 

sociale chez les (HML) Ainsi qu’ Une amélioration significative du niveau 

de performance des compétences de basket-ball .  

Mots clés: intégration, l'interaction sociale, l'éducation coopérative, 

handicape mentale légère(HML), activité de basket-ball. 

summary 

This study aims to determine the effect of the inclusion of children with 

mild mental handicaps (HML) aged (9-12) years in basketball activities on 

their social interaction with their normal peers. To accomplish this study 

the researcher adopted the experimental method that is most suitable, and 

for this, he has developed a basketball program during which he merged the 

two groups forming pairs of heterogeneous learning (a valid child and a 

child with HML) working together, after that the researcher measured the 

level of social interaction among (HML) as the level of performance of 

certain basketball skills. The analyzes of results obtained shown that there 

is a clear improvement of the level of social interaction among (HML) As a 

significant improvement in the performance level of basketball skills. 

Keywords: integration, social interaction, cooperative education, mild 

mental handicap (HML), basketball activity. 
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 :مقدمة -0

إىل االهتمام أكثر  الدعوة أمهية تربز واملرأة الطفل وحبقوق اإلنسان حبقوق املنادي العاملي االهتمام وسط    
 أمهية على أكدت واليت واحمللية واإلقليمية الدولية والقوانني التشريعات خالل من وذلك ، بالطفل املعاق

 ضرورة حيث و الواجبات،ومن احلقوق حيث من العادي اإلنسان معيار ضمن املعاق الشخص النظر إيل

 إنسان أي شأن ذلك يف شأنه والتعليمية الرتبوية واخلدمات الربامج من لالستفادة له الفرص إتاحة كافة

 حلضارة األساسي املعيار أنه علي إليه والنظر ، اجملتمع علي عبئا تعتربه اليت البائدة املفاهيم ،ولتغيري عادي

 .(2، صفحة 2002عزب، )وتقدم الشعوب
إىل أن نسبة املعاقني عقليا يف أي جمتمع ترتاوح بني  2042تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية لسنة     

مليون شخص معاق عقليا حسب تقرير صندوق األمم  2.2و أنّه يوجد يف الوطن العريب حوايل ، % 4-1
ألف معاق عقليا  130و يف اجلزائر يوجد  .(4صفحة  ،2012ابراهيم،) 2011املتحدة للسكان لعام 

 .2012لسنة مكتب اإلحصاءات الوطنية  آخر االرقام الصادرة عن  حسب
اّن هذه االرقام تدعوا اىل أن نتوقف عندها  و ننظر بإمعان ألنه ال ميكن بأي حال من األحوال امهال     

هة أخرى االبقاء على نفس االساليب القدمية هذا العدد الكبري و اهلام من أفراد اجملتمع  وال ميكننا من ج
املطبقة عليه من حيت االهتمام و الرعاية خاصة منها الرتبوية و التعليمية فنظام العزل  الذي ضّل اىل زمن 
ليس بالبعيد السبيل األجنع و الوحيد لرتبية و تعليم هده الفئة من اجملتمع أي املعاقني عقليا  من منظور 

أخصائيو  الرتبية و الرتبية اخلاصة قد أثبت فشله يف تنشئة هؤالء األفراد  تنشئة اجتماعية  القائمني عليها و
فقد .و تربوية سليمة تسمح هلم باالندماج يف جمتمعاهتم و التفاعل مع حميطهم و املسامهة فيه بشكل اجيايب

إىل أن عزل أو فصل الطالب املعاقني ال يساعد (2012،الشهري)نقال عن(Paul Wehman ،1996)أشار
  ل إنه ينمي لديهم الشعور بالعزلةأو الثقة بالنفس ب االجتماعيةأو الكفاءة  االستقالليةعلى بناء 

 .(5صفحة  ،2012الشهري، )
ظهرت يف السنوات األخرية نداءات و توجهات عاملية تدعو إىل تغيري ما هو متبع من عزل  و قد         

و مراكز خاصة إىل منظور جديد يقوم على الوصل بني األطفال املعاقني و  األطفال املعاقني داخل مدارس
إنكار حقه األسوياء و الذي يدعو إىل عدم عزل أي طفل معاق  بسبب إعاقته أو منعه من املشاركة أو 
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،و  يف االستفادة أو إخضاعه ألي نوع من التمييز أو التفرقة عند تنفيذ الربامج و األنشطة املدرسية العادية
 لوضع األفراد العديد من اجملهودات القومية الكبرية(4790)عام  بداية منظهرت كنتيجة هلذه النداءات 

قوانني و التشريعات احلكومية يف الكثري من دول بدء ظهور ال(4791)في ف  املعاقني داخل املدارس العادية
 .(2، صفحة 2002عزب، ) العامل املتقدمة اليت تعطي احلق للطفل املعاق يف التعليم عام حر و مناسب

ظهرت نتيجة هلذه التوجهات عدة جتارب على مستوى الدول املتقدمة على غرار الواليات املتحدة و     
جتربة  كذلكلبعض الوقت يف الفصول العادية ، املعاقني عقليا و األسوياءاألمريكية أين مّت الدمج بني 

ويتعلم األطفال املعاقني ، عشرةبريطانيا و اليت توفر تعليمًا إلزاميًا للمعاقني من سن اخلامسة حىت السادسة 
مع طبيعة  لتسهيالت التعليمية املناسبةباباملدارس العادية مادامت هذه املدارس تستطيع سد احتياجاهتم 

فقد كانت األردن السباقة لذلك مثلها مثل نسبة للدول العربية لدمج باللأما بالنسبة . اومستواه مهتاإعاق
اسرتاتيجياهتا للرتبية اخلاصة عددا من احملاور اليت تركز على ضمن أولياهتا و  وضعت اليت العربية السعودية

املطر، )  ةللعديد من ذوي االحتياجات اخلاص لضروريةأمهية الدمج كأحد أمناط اخلدمة الرتبوية اهلامة وا
 .(3، صفحة 2002

أكدت اجلزائر رغبتها  ث، حي1996مث  1992و أول ظهور ملفهوم اإلدماج يف اجلزائر يرجع إىل سنة       
 ذلك بداية من تطبيق التعليم األساسي والعادية، املعاقني يف املدارس  األطفال، واملراهقنييف إدماج 

(Boukhelif, 2015, p. 1) .برعاية هذه الفئة من اجملتمع يف هذا  بعد ذلك قد اهتم التشريع اجلزائريف
وإجبارية التعليم األساسي ، وتكافؤ الفرص، التعليماجلانب من خالل العديد من املواد اليت تضمن جمانية 

 صدرت يف اجلزائر عدة قوانني خاصة حبماية ذوي االحتياجات اخلاصة ، ويأيت على ،ويف نفس السياق،
 ، و املتعلق حبماية  2002مايو  8املوافق  1223صفر  22املؤرخ يف  09-02 : رقمرأسها قانون 

األشخاص املعوقني ، والذي نص على ضمان تعليم إجباري لألطفال و املراهقني املعوقني ، حيث خصص 
 وإعادة التكييف ، وجاءت ،وإعادة التدريب الوظيفي ،و التكوين املهين ،الفصل الثالث منه ملوضوع الرتبية 

يبقى التكفل املدرسي ث حيضمان التكفل املبكر لألطفال املعوقني ،  وجوب منه تنص على  12 املادة
،كما أو السن ، طاملا بقيت حالة الشخص املعوق تربر ذلك،مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس 

 و املراهقون املعوقون إىل التمدرس اإلجباري يف مؤسسات ،األطفال  خضوع على ضرورة 12املادة تنص 
  .(2002اجلريدة الرمسية، ) وفروع خاصة هلذا الغرض،هتيأ عند احلاجة  أقسام و  .التعليم والتكوين املهين
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و نظرا ملا تتميز به الرتبية البدنية من مرونة يف املناهج و سهولة يف تعديل األنشطة،فإهنا تعترب من     
لذلك فأنه من األمهية مبكان فحص مدى .البسيطأنسب املقررات للدمج الناجح لدوي التخلف العقلي 

املطر، ) أهدافهاجناح الرتبية البدنية املدجمة لذوي التخلف العقلي البسيط أو القابلني للتعلم يف حتقيق 
  .(2، صفحة 2002

 هو والرياضة البدنية الرتبية حصة يف واألسوياء عقليا املعاقني بني الدمج أن يتضح ذكره سلف مما    
كما يؤدي اىل تنشيط الدمج بني  ريهاامل التعلم جمال يف عقليا املعاق على اجيابيا يؤثر أن ميكن برنامج

 جيعلنا ممااالطفال املعاقني و االسوياء و ذلك من خالل ما يتيحه اللعب اجلماعي من تفاعل و تعاون  
 املعاقني بني الدمج برنامج تطبيق إمكانية يف البحث بضرورة ملزمني املعاقني رياضة جمال يف كمختصني

 .والرياضة البدنية الرتبية حصة يف واألسوياء عقليا
 : البحث مشكلة -0

الرتبية البدنية تتميز باملرونة يف املناهج و السهولة يف تعديل األنشطة،فإهنا بذلك تعترب من أنسب  إن    
املشاركة يف األنشطة البدنية  إنو (1992حسن، )  العقلية البسيطةاملقررات للدمج الناجح لذوي االعاقات 

تساهم يف االرتقاء بصحتهم و لياقتهم ،كما تشري الدراسات احلديثة إىل أمهية املشاركة يف األنشطة البدنية 
كذلك بعض اجلوانب و  (Shaw, 1982)يف تطوير بعض اجلوانب النفسية لألطفال كادراك الكفاءة 

 رغم أّن مستوى املهارات احلركية لغالبية ،Jansma & French, 1982)) االجتماعية كتكوين الصداقات
  (Holland, 1987).األطفال ذوي التخلف العقلي أقل بكثري من أقراهنم العاديني يف نفس املرحلة العمرية

 خطورة العزل يف جماالت الرتبية و التعليم مدىراسات و على العكس من ذلك فقد أكدت الكثري من الد     
 إىل أن أسلوب العزل يؤدي اىل منو ( Brown)حيث اشار بالنسبة لفئات املعاقني خاصة منهم املعاقني عقليا

و حيد من تفاعلهم ، قنيامشاعر و قدرات هؤالء الطالب املعمما يؤثر يف ، الشعور بالضآلة و عدم األمهية
ر يف دافعتيهم للتعلم و بالتايل يؤدي كما ان هذا الشعور يؤث، مع زمالئهم ومع احلياة االجتماعية العامة

 .إىل تأخر منو كل من اجلانب األكادميي واجلانب العقلي
قد ظّل الطفل املعاق طويال داخل املؤسسات و املدارس اخلاصة ال يعلم عن البيئة الطبيعية إاّل ما و      

مل تتواجد لديه الفرصة املناسبة الكتساب خربات متكنه  كلذلقبل املعلمني أو احمليط العائلي،يتّم تقدميه من 
 .من التعامل مع اجملتمع اخلارجي

01

 

- 



 

و ظهر الدمج كحل يتيح لألطفال املعاقني أن ينشئوا يف بيئة طبيعية متكنهم من التفاعل و املشاركة يف     
يكتسب الطفل املعاق  التجارب احلياة مبكوناهتا و مشاكلها و االستفادة من خربات النجاح و الفشل حىت

 .(2، صفحة 2002عزب، ) القوة الالزمة لكي يستطيع أن يعيش داخل اجملتمع
ملادة الرتبية البدنية و الرياضية يف إحدى مراكز رعاية األطفال املعاقني ذهنيا  نامن خالل تدريسأيضا       
األطفال املعاقني عقليا و بعض أقراهنم من  بنيمع مّت فيها اجل يف بعض الربامج الرتفيهية اليت اثناء مشاركتناو 

 نيل املعاقاطفرار األالتعاون فيما بينهم ،كما الحظ إص قبوال لدى كل منهم للتداخل و نااألسوياء الحظ
 .م هبم ما أكده لنا املربون و األخصائيون النفسانيون املرافقون هلمعلى تقليد األسوياء و تعلقه

و على ضوء كّل هذه املعطيات يتبادر اىل الدهن السؤال حول مدى تأثري املشركة يف نشاط كرة السّلة  
بنظام الدمج يف معاجلة اخللل الذي ميكن أن حتدته فرتات العزل الطويلة اليت تعرض هلا جمموعة من االطفال 

 مما و الشعور بالضآلة و عدم األمهيةنمدوي االعاقة العقلية البسيطة و هذا مند السنوات األوىل لنشأهتم،ك
 يؤثر يف دافعتيهم للتعلم و بالتايل  بدوره هذا و، حيد من تفاعلهم مع زمالئهم ومع احلياة االجتماعية العامة

و هو  (2012الشهري، )  كما اشار اليه  يؤدي إىل تأخر منو كل من اجلانب األكادميي واجلانب العقلي
املعاق يشعر بصعوبة االندماج يف أن نظام العزل جيعل من (Paul Wehman،1996 )موافق ملا توصل اليه 

 .جمتمعه وحميطه األسري ألنه مل يعتاد التواصل مع أقرانه العاديني
 اإلعاقة ي الدمج بني األطفال ذو ريأثو هذا ما دفعنا اىل اجناز هذه الدراسة و اليت من شاهنا  حتديد مدى ت

ختالالت النامجة عن نظام تصحيح هذه اإلكرة السلة على   نشاط األسوياء يف أقراهنمالعقلية البسيطة و 
 تنمية التفاعلالعزل من خالل 

لدى هذه الفئة و توفري الوسط التعاوين املالئم لدعم و تسريع عملية التعّلم   و هذا ما دفعنا اىل طرح  
تعلم  علىيف نشاط كرة السّلة  البسيطةوي اإلعاقة العقلية ذ األطفال دمج ريثعن مدى تأ التايل تساؤلال

  ؟األسوياء مع أقراهنم تنمية التفاعل االجتماعي بعض املهارات األساسية و
 :التساؤالت الفرعية

 نظرائهم و  دوي االعاقة العقلية البسيطة بني األطفالباستعمال األسلوب التعاوين يؤثر الدمج هل  -

  ؟(التسديد-من االرتكاز التمرير-تنطيط الكرة)يف كرة السلة بعض املهارات األساسية تعّلم على  األسوياء
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 نظرائهم و  دوي االعاقة العقلية البسيطة بني األطفالباستعمال األسلوب التعاوين يؤثر الدمج هل  -

االتصال،التوقع،إدراك الدور و متثيله و )تنمية التفاعل االجتماعي من خالل أسسه األربعة على  األسوياء
 ؟(موز ذات الداللة الر 

  نظرائهمو  ذوي االعاقة العقلية البسيطة األطفال هل توجد عالقة طردية بني  التفاعل االجتماعي عند -

 ؟ (التسديد-من االرتكاز التمرير-تنطيط الكرة)يف كرة السلة املهارات األساسية  و تعلم بعض األسوياء
 :البحث أهداف -1

تصميم برنامج تعليمي بعض املهارات األساسية يف كرة إىل من خالل هذه الدراسة حث ايهدف الب    
السّلة يتّم خالله دمج جمموعة من األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة مع نظرائهم األسوياء للتعرف 

 :على مدى  تأثري ذلك على

رموز ذات و متثيله و الاالتصال،التوقع،إدراك الدور )منو التفاعل االجتماعي من خالل أسسه األربعة  -
 .لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة مع نظرائهم األسوياء(الداللة 

لألطفال يف كرة السلة ( التسديد -التمرير من االرتكاز  -تنطيط الكرة)تعّلم بعض املهارات األساسية  -
 .دوي االعاقة العقلية البسيطة

 :البحث فرضيات -4

 األسوياء  نظرائهمو  دوي االعاقة العقلية البسيطة األطفالبني باستعمال األسلوب التعاوين يؤثر الدمج  -

االتصال،التوقع،إدراك الدور و متثيله )تنمية التفاعل االجتماعي من خالل أسسه األربعة تأثريا اجيابيا على 
 (.و الرموز ذات الداللة 

األسوياء  نظرائهمو  دوي االعاقة العقلية البسيطة بني األطفالباستعمال األسلوب التعاوين يؤثر الدمج  -
 –من االرتكاز  التمرير - تنطيط الكرة)يف كرة السلة بعض املهارات األساسية تعّلم تأثريا اجيابيا على 

  .(التسديد

 دوي االعاقة العقلية البسيطة األطفال يوجد عالقة طردية اجيابية بني مناء التفاعل االجتماعي عند -
من  التمرير - تنطيط الكرة)يف كرة السلة بعض املهارات األساسية و تعلم   األسوياء نظرائهمو 

  .(التسديد –االرتكاز 
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 :أهمية البحث -5

 : و مما سبق ميكن تلخيص أمهية هذه الدراسة يف      
 :من الجانب العلمي - أ

وي االعاقة العقلية البسيطة انطالقا من املقياس األطفال ذتوفري أداة لقياس التفاعل االجتماعي لفئة  -
 .(421،صفحة 2001آملراد، )األساسي لقياس التفاعل االجتماعي لألطفال يف الروضة للباحث 

بأسلوب الدمج على تنمية  األنشطة البدنية والرياضيةممارسة هذا البحث مؤشرا على مدى تأثري يعطي  -
 . عقليا و األسوياءالتفاعل االجتماعي بني األطفال املعاقني

 :من الجانب العملي - ب

يقدم برنامج مدمج يف كرة السّلة باستعمال االسلوب التعاوين لتعّلم  بعض املهارات األساسية يف كرة  -
 . السلة

على بعض املعوقات و السلبيات اليت يتميز هبا أسلوب الدمج بني املعاقني عقليا و يسمح بالوقوف   -
 . األسوياء

  :البحث مصطلحات -0

 :من املفاهيم اليت تضمنها البحث -

 :األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة  -0-0

 :نظريا -

، ويرتبط القصور يف السلوك التكيفي داخل  من فئات اإلعاقة العقلية % 92متثل هذه الفئة حوايل      
،  عن استعداداته وسلوكه ، والتوقعات السلبية املسبقة هذه الفئة مبا يلقاه الطفل من معاملة أسرية ومدرسية

، ومن  ومدى تعريضه خلربات ومواقف ال تتناسب واستعداداته مما يعرضه ملشاعر الفشل املتكرر واإلحباط
مث تكون احلاجة ماسة إىل ضرورة تفادي هذه املواقف ، فمعظم حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة تستطيع 

، لكنها تظل يف  وجدت الرعاية املناسبة يف سن مبكرة، إذا  حتمل مسئولياهتا جتاه نفسها وجتاه أسرها
 .، ألن نضوجها االجتماعي ال يصل إىل مستوى الرشد التام حاجة إىل إرشاد وتوجيه اآلخرين مدى احلياة

 .(2016الببالوي، )
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 :إجرائيا -
سنة املسجلون يف مركز رعاية األطفال املعاقني عقليا ببيبينيار ( 21-9)املعاقني عقليا  لهم األطفا    

 أساليب إيل وحيتاجونعقليا  حمدودة قدرةذووا  وهم 05/70 بني ذكائهم معامالتمستغامن و الذين ترتاوح 

  .الالزمة للعيش هاراتاملو  عاداتال اكتساب من يتمكنوا حىت خاصة تعليمية
 :الدمج -0-0
 :نظريا -

 الدمج هو عملية اشراك التلميذ دوي االحتياجات اخلاصة ضمن  تتفق أن مفهوم تقريبا مجيع التعاريف     
واخلدمات  اخلاصةمع اقراهنم العاديني مع تقدمي خدمات الرتبيه  العاديةنظام التعليم العام او الفصول 

 :و ميكن متييز ثالث أنواع من الدمج. املسانده
 (ةفي األنشط:)الدمج الجزئي  - أ

يشري إىل التفاعل بني األفراد املعاقني و األسوياء،و الذي يتّم التخطيط و اإلعداد له من خالل األنشطة    
 .(9صفحة  1551عزب، ) غري األكادميية

 :الدمج الكامل - ب

، بغض النظر عن حالة اإلعاقة و  تواجد كل الطالب يف الفصل أو برنامج دراسي عادي طوال الوقت    
 .(9صفحة  1551عزب، ) توفري كّل اخلدمات املساعدة هلم داخل الفصلحّدهتا مع 

 :الدمج في التربية الرياضية - ت

 يشري إىل التواجد األمن الناجح املرضي بدنيا و اجتماعيا للطالب املعاقني يف فصول الرتبية الرياضية     
عزب، ) األدوات املستخدمةالعادية،و رمبا يتطلب ذلك التدعيم الشخصي و التعديل يف األنشطة و 

 .(9صفحة  1551
 :إجرائيا -

حصة الرتبية البدنية جنبا اىل جنب مع نظرائهم األسوياء يف  عقليا الطالب املعاقنيمشاركة هو     
 . باحلصص  التعليمية اليت تشكل الربنامج املقرتح

 :أسلوب التعلم التعاوني -0-1
 :نظريا -

09

 

- 



 

الطالب ذوي مستويات التعلم التعاوين هو طريقة للتدريس تعمل فيها جمموعات صغرية متفاوتة من      
موعة على أساس الناتج وذلك لتحقيق هدف مشرتك ويتم تقييم كل فرد يف اجملأداء خمتلفة،

علم أفراد يعملون معا باستقاللية تامة دون تدخل من امل(2-2)ما بني ويرتاوح عدد كل جمموعة اجلماعي،
 .(102،صفحة 1993السعدين، )الذي يعد مرشداً وموجها

 : اجرائيا -
 جمموعات تعاونية غري متجانسة تتكون من طفل سوي أو اثنان و آخر معاق عقليا العمل يفهو      

 . خالل احلصص التعلمية اليت يتشكل منها الربنامج املقرتح

 :التفاعل االجتماعي -0-4

 :نظريا -

مستعارة من العلوم الطبيعية تعين التأثري املتبادل بني عنصرين أو أكثر ، لكل عنصر ان التفاعل كلمة      
نتيجة لالتصال املباشر والتأثري املتبادل بني هذه العناصر يتم  و. منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة 

صر احلصول على ناتج للتفاعل ميثل مركبًا له من اخلصائص والصفات ما جيعله خمتلفًا عن العنا
 لكن التفاعل االجتماعي خيتلف عن التفاعل يف العلوم الطبيعية لكونه يتضمن مفاهيم ومعايري و.املتفاعلة

اهداف ، فالفرد حني يستجيب ملوقف انساين امنا يستجيب ملعىن معني يتضمنه هذا املوقف بعناصره 
كني فيه ، وكذلك يتضمن والتفاعل االجتماعي يتضمن جمموعة توقعات من جانب كل من املشرت  املختلفة

التفاعل االجتماعي ادراك الفرد االجتماعي وسلوك الفرد يف ضوء املعايري عن طريق اللغة والرموز واإلشارات 
 .وتكون الثقافة للفرد واجلماعة منط التفاعل االجتماعي

، كما وال يقتصر التفاعل االجتماعي على ما يدور بني شخص وآخر ، بل قد يكون بني مجاعة وأخرى 
بينت الدراسات ، انه اذا تولت عمل واحد مجاعتان ، كُل على حده ، ولكل أحدامها ترى األخرى ، 

 . (2011السلطاين، ) وتعلم بوجودها ، فأن ذلك يؤثر على األداء واإلنتاجية
 :إجرائيا -

تصال،و سلوك يقوم به الطفل و يتبادله مع األطفال اآلخرين يف مواقف الّلعب ضمن جماالت اال     
 .التوقع ، و إدراك الدور ،و الرموز ذات الداللة
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 :المهارات األساسية في كرة السّلة -0-5

 :نظريا -

 إطار يف تؤدي واليت املختلفة الواجبات ذات احلركية املفردات كل هي السلة لكرة األساسيةهارات امل     
 هاراتامل أشكال لكافة فريق أي فرادأ إجادة مدى وتعد بدوهنا أو بالكرة كانت سواء اللعبة قانون

 مهم هو ما األساسية هارات امل بني يوجد ال إذ والتفوق النجاح إىل تؤدي اليت العوامل أهم من األساسية
 ال قد أنه من بالرغم املباريات طوال اللعبة هارات م كل إىل ماسة حاجة يف الالعب ألن أمهية أقل هو وما

 .استخدامها فرصة ماباراة م ظروف له تتيح ال اليتهارات امل بعض يستخدم

 :إىل األساسيةهارات امل تصنيف ميكنو 
 املتابعة و التصويب ،احملاورة ،التمرير ،الكرة واستالم مسكك  بالكرة أساسيةهارات م. 
 (13صفحة  2010خليفة، ) ورانوالد االرتكاز ،التوقف ،الوثب ،اجلريك  كرة بدون أساسيةهارات م. 
 :اجرائيا -

 .هي احملاورة،التمرير و االستقبال و التسديد يف نشاط كرة السلة    
 :المشابهةالدراسات  -0

دمج األطفال  من الدراسات السابقة اليت حبثت يف موضوع اعدد وجد الباحثبعد البحث والسؤال      
الدمج بني حتسني مستوى اللياقة البدنية و الكفاءة احلركية و تنشيط دوي التخلف العقلي و أثره يف 

االطفال املعاقني و االسوياء و تعزيز عملية التعّلم عند فئة املعاقني عقليا و استطاع الباحث أن خيتار 
 :الدراسات التالية

 :الدراسات العربية -0-0

 :(0220)دراسة نهى ابراهيم عزب -0-0-0

أثر الدمج بني األطفال املعاقني ذهنيا و األطفال األسوياء على تعّلم املهارات األساسية يف "بعنوان     
هتدف الدراسة إىل التعرف على أثر الدمج بني األطفال املعاقني ذهنيا و األطفال األسوياء على "السباحة

و استخدمت الباحثة املنهج التجرييب .تعّلم و إتقان املهارات األساسية يف السباحة لألطفال املعاقني ذهنيا
لعينة عمدية من األطفال املعاقني ذهنيا املسجلني مبدرسة الرتبية الفكرية بالسيدة زينب للعام الدراسي 

 41و األطفال األسوياء املسجلني مبركز شباب السيدة زينب و بلغ عدد عينة البحث  2004/2002
أطفال معاقني ذهنيا مستوى ذكائهم  1و اشتملت على سنة (42-7)طفل و طفلة ترتاوح أعمارهم بني 
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 درجة 440إىل   15أطفال أسوياء مستوى ذكائهم من  5ذكاء و مقياس الدرجة على  10إىل  50من 
و استعملت الباحثة وسائل البحث .، و مجيعهم ليست لديهم خربة سابقة يف السباحة على مقياس الذكاء

 :التالية
 اختبار الذكاء لستانفور بينيه لقياس مستوى الذكاء للمجموعتني و ذلك باالستعانة باألخصائية  -

 .النفسية باملدرسة

 .استمارة املهارات األساسية للسباحة -

 .استمارة تقييم مستوى األداء عن طريق جلنة مكونة من ثالث خرباء يف جمال السباحة -

 .برنامج السباحة املدمج -

 :من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التاليةوتوصلت الباحثة 
بعض املهارات األساسية  دوي االعاقة العقلية البسيطةله اثر اجيايب على تعلم األطفال املقرتح الربنامج  -

 .يف السباحة

الدمج بني األطفال املعاقني ذهنيا بسيطي اإلعاقة و األطفال األسوياء له اثر اجيايب على تعلم و حتسن  -
 .ء األطفال املعاقني ذهنيا يف املهارات األساسية للسباحةمستوى أدا

 :ومن أهم التوصيات اليت أوصت به الباحثة 
أن يتجه الباحثون إىل تطبيق دراسات على الدمج ملختلف فئات األطفال املعاقني و يف جماالت  -

 .خمتلفة

 و  .األسوياء و املعاقني ذهنيا معاأن يتم إعداد اخلرجني يف كليات الرتبية الرياضية للتعامل مع األفراد  -

 :و من أهم ما أوصت به الباحثة

 ان يستخدم مدربو السباحة الدمج بني املعاقني عقليا و االسوياء عند تعليم املهارات األساسية يف  -

 .السباحة -

 .أن يتجه الباحثون اىل اجناز دراسات عن الدمج ملختلف فئات املعاقني و يف خمتلف اجملاالت -

اعداد خرجيي كلية الرتبية الرياضية اىل التعامل مع االطفال االسوياء و املعاقني معا أي يف اطار  أن يتمّ  -
 .الدمج

 

40

 

- 



 

 (:0220)دراسة عبد الحكيم بن جواد المطر -0-0-0

هتدف الدراسة إىل و "دمج االطفال دوي التخلف العقلي البسيط و أثره يف أدائهم احلركي"بعنوان      
حتديد أثر الدمج يف دروس الرتبية البدنية على األداء الكيفي و الكمي للمهارات احلركية األساسية لذوي 

و استخدم الباحث املنهج شبه .التخلف العقلي القابلني للتعّلم و ألقراهنم العادين باململكة العربية السعودية
 ذهنيا املسجلني مبدرسة االحساء  شرق اململكة العربية السعودية التجرييب لعينة عمدية من األطفال املعاقني

 12و األطفال األسوياء املسجلني بنفس املدرسة و بلغ عدد عينة البحث  2004/2002للعام الدراسي 
طفال معاقا ذهنيا مستوى  (49)سنة و اشتملت على( 42 – 7)طفل و طفلة ترتاوح أعمارهم بني 

 :طفال سويا ، و مّت توزيعهم على ثالث جمموعات  (15)جة ذكاء و در  (17 – 55)ذكائهم من 
للتعلم للمشاركة يف دروس الرتبية أطفال من دوي التخلف العقلي القابلني  (1)األوىل ضابطة و قوامها 

 طفال عادي للمشاركة يف دروس الرتبية البدنية الغري مدجمة (20)البدنية غري املدجمة،و الثانية ضابطة قوامها 
طفل عادي  (25)أطفال من دوي التخلف العقلي القابلني للتعلم و  (7)و الثالثة جتريبية و قوامها 

قياس األداء مالجناز هذه الدراسة كاّل من  واستعمل الباحث.للمشاركة يف دروس الرتبية البدنية املدجمة
 :عليها الباحثو من أهم نتائج اليت حتّصل . قياس األداء احلركي الكميم و احلركي الكيفي

 عدم تطور األداء احلركي الكمي لألطفال دوي التخلف العقلي القابلني للتعلم أو أقراهنم العادين  -

 .نتيجة لوجودهم يف البيئة التعليمية املدجمة أو الغري املدجمة للرتبية البدنية

 دنية تعليمي ملدة مثان تربية ب  تطور األداء احلركي الكمي لألطفال العاديني نتيجة مشاركتهم يف برنامج -

أسابيع بواقع أربعة أيام أسبوعية و ملدة ثالثني دقيقة يف اليوم بينما مل حيدث ذلك لألطفال ذويب التخلف 
 .العقلي القابلني للتعلم

 :و أوصى الباحث مبا يلي
  ة لدويالتشجيع على تطبيق الدمج جبوانبه الثالثة الزمين و االجتماعي و التعليمي يف الرتبية البدني -

التخلف العقلي القابلني للتعلم و ذلك لعدم وجود تأثريات سلبية على األداء احلركي هلم و ألقراهنم 
 . العاديني باإلضافة لالجيابيات النفسية و االجتماعية اليت حيققها مجيع األطفال

 (:0224)دراسة نبراس يونس محمد آلمراد  -0-0-1

 اللعاب االجتماعية و املختلطة يف تنمية التفاعل أثر استخدام برامج باأللعاب احلركية " بعنوان       
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الكشف عن أثر استخدام برامج هتدف الدراسة إىل ". سنة ( 1-5)االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر 
لدى أطفال الرياض بعمر  لعاب االجتماعية و املختلطة يف تنمية التفاعل االجتماعيباأللعاب احلركية و األ

 حتقيق هذا التأثري لعاب االجتماعية و املختلطة يفاأللعاب احلركية و األبرامج املقارنة بني سنة و (5-1)
 .بني اجلنسني

تلميذ و تلميذة من روضة ( 10)اسة املنهج التجرييب على عينة مكونة من استخدم الباحث يف هذه الدر 
تلميذ ألربع روضات يف حمافظة نينوى للعام ( 100)يتكون من  النسور ممثلة جملتمع البحث الذي

 :ومن أهم نتائج هذه الدراسة(.2001-2001)الدراسي 
 .إسهام الربامج املستخدمة يف البحث بشكل كبري يف تنمية التفاعل لدى األطفال بشكل عام -
تفاعل لدى األطفال إسهام برامج األلعاب االجتماعية املستخدمة يف البحث بشكل كبري يف تنمية ال -

 .بشكل عام و لدى البنات يشكل خاص
إسهام برامج األلعاب احلركية املستخدمة يف البحث بشكل كبري يف تنمية التفاعل لدى األطفال بشكل  -

 .عام و لدى الذكور يشكل خاص
 :و من خالل هذه النتائج أوصى الباحث ب

 .اعل االجتماعي يف رياض األطفالاستخدام هذه الربامج و اليت وضعها الباحث لتنمية التف -
العمل على إشباع حاجات الطفل احلركية من خالل برامج األلعاب احلركية و األلعاب االجتماعية مبا  -

 .يتناسب مع مستو الطفل و ميوله الشخصية حسب اجلنس

 (:0220)دراسة نادية محمد طاهر سّيد شوشة  -0-0-4

 تأثري برنامج للسباحة الرتوحيية بنظام الدمج و العزل على التفاعالت االجتماعية و قلق "بعنوان     

هتدف هذه الدراسة اىل تصميم برنامج للسباحة "املعاقني ذهنيا القابلني للتعلم االنفصال لدى األطفال
سنوات بنظامي الدمج و العزل ملعرفة مدى تأثري النظامني على (7-1)الرتوحيية لألطفال املعاقني ذهنيا 

التفاعالت االجتماعية و قلق االنفصال عند هذه الفئة و استعملت الباحثة املنهج التجرييب دو التصميم 
 01القبلي البعدي باستعمال جمموعتني جتريبيتني األوىل مدجمة و الثانية جمموعة معزولة قوام كّل واحدة 

أطفال يف سن  01معاقني عقليا قابلني لتعلم و استعانت الباحة مبجموعة اطفال أسوياء قوامها أطفال 
ت موحدات تدريبية يف االسبوع مّث قا 01سنني حيث مّت تنفيذ الربنامج املقرتح يف شهرين مبعدل ( 1-7)
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قياس قلق و م(2000)الباحثة باستعمال كّل من مقياس التفاعل االجتماعي لعادل عبد اهلل حممد
لقياس مستوى التفاعل االجتماعي و قلق (2001)االنفصال ألطفال الروضة للباحث ميار سليمان

 .االنفصال عند اجملموعتني التجريبينت قبل و بعد تنفيد الربنامج
 :من أهم النتائج اليت حتصلت عليها الباحثة 

املتغريات ألنه يضفي جوا من السعادة و املرح الربنامج الرتوحيي للسباحة املقرتح له تأثري اجيايب على كّل  -
 .و التعاون بني األطفال

استخدام نظام الدمج أتاح لألطفال سواء منهم األسوياء أو املعاقني فرصة التعرف على قدراهتم و  -
واهبهم و أتاح للمعاقني عقليا خاصة فرصة التكيف مع اعاقاهتم و التفاعل مع زمالئهم /امكاناهتم و 

 .مما أثر على تنمية التفاعالت االجتماعية لديهم و التقليل من قلق االنفصالاالسوياء 

ساهم الربنامج املقرتح للسباحة يف تنشيط اجلسم و اكسابه اللياقة و التقليل من التوتر مما ساهم يف   -
للتعلم  تنمية التفاعل االجتماعي و التقليل من قلق االنفصال عند فئة االطفال املعاقني عقليا القابلني

  . املعنيني بالربنامج

 :و من أهم التوصيات اليت اقرتحتها الباحثة

استخدام الربنامج املقرتح لدمج االطفال املعاقني عقليا و االسوياء ملا فيه من التأثري االجيايب على  -
 .التفاعل االجتماعي و قلق االنفصال

بدءا مبرحلة ما قبل التمدرس يف خمتلف  دمج االطفال املعاقني عقليا يف املراحل املختلفة من العمر -
 .االنشطة الرتبوية و الثقافية و الرياضية و الرتفيهية و غريها

االهتمام بأنشطة السباحة املدجمة و اعتبارها من ركائز االساسية لتأهيل الفرد املعاق لالندماج يف  -
 .اجملتمع

  (:0200)دراسة حامد محمد حامد الكومي -0-0-5

ري الدمج بني التالميذ املعاقني ذهنيا و األسوياء على السلوك التوافقي و مستوى أداء بع تأث"بعنوان     
و هتدف الدراسة إىل تصميم برنامج لتعليم بعض املهارات االساسية يف كرة "اليداملهارات األساسية يف كرة 

و االسوياء للتعرف على مدى تأثري هذا (القابلني للتعّلم)اليد باستخدام دمج التالميذ املعاقني ذهنيا
العنف و السلوك -حتمل املسؤولية-التنشئة االجتماعية-النمو البدين)الربنامج على السلوك التوافقي
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السلوك االجتماعي الغري -السلوك غري املؤمتن-السلوك املتمرد-السلوك املضاد للمجتمع-لتدمرييا
و كذلك على مستوى أداء بعض املهارات االساسية يف كرة (اداء النفس و النشاط الزائد-مناسب

ل املعاقني عند األطفا(التصويب الكرباجي من االرتكاز-التمرير الكرباجي من االرتكاز-تنطيط الكرة)اليد
استخدمت الباحثة املنهج التجرييب بتصميم اجملموعة الواحدة باستخدام القياس (.القابلني للتعّلم)عقليا 

شريطة أن ال (اناث 5ذكور و  9قابلني للتعّلم )تلميذ معاق عقليا(42)القبلي و البعدي على عينة قوامها 
 ت،و استخدم(اناث 1ذكور و  1) تلميذ سوي(42)تكون لديهم اعاقات مصاحبة مّت دجمهم مع  

الباحثة األدوات املتمثلة يف بطارية اختبارات بدنية ،بطارية اختبارات مهارية،مقياس السلوك التوافقي و 
 :و من أهم النتائج اليت حصلت عليها.اختبار الذكاء املصور

املشاركني يف برنامج ( مالقابلني للتعلّ )حتسن يف متغريات السلوك التوافقي عند التالميذ املعاقني عقليا -
 .الدمج املقرتح

املشاركني ( القابلني للتعّلم)حتسن يف مستوى أداء بعض املهارات األساسية عند التالميذ املعاقني عقليا -
و -التمرير الكرباجي من االرتكاز-سرعة التنطيط الكرة يف خط مستقيم)يف برنامج الدمج يف كّل من 

 .(التصويب الكرباجي من االرتكاز

 :و أوصى الباحث على ضوء النتائج احملصل عليها مبا يلي

استخدام اسلوب الدمج بني املعاقني عقليا و االسوياء ملا له من تأثري اجيايب يف تنمية السلوك التوافقي  -
 .و تعّلم املهارات االساسية يف كرة اليد

لتحسني اجلوانب البدنية و ضرورة وضع برامج رياضية جتمع بني االطفال املعاقني عقليا و االسوياء  -
 .املهارية و النفسية

 : (0200) دراسة سارة يحي ابراهيم عزب -0-0-0

 االطفال دوي اعاقة التوحد و األطفال الغري الدمج بني برنامج تعبري حركي باستخدام تأثري "بعنوان     
و هتدف الدراسة إىل تصميم برنامج "اكتساب بعض املهارات احلركية و التفاعل االجتماعيمعاقني على 

ملعرفة مدى تاثريه  معاقني االطفال دوي اعاقة التوحد و األطفال الغري الدمج بني تعبري حركي باستخدام 
ى التفاعل و عل(املد و التكور-املرجحة-االرتداد-الوثب-اجلري-املشي)على بعض املهارات احلركية 

استخدمت الباحثة املنهج (.االهتمام االجتماعي و التواصل االجتماعي-االقبال االجتماعي)االجتماعي
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التجرييب بتصميم اجملموعتني التجريبيتني،جمموعة مدجمة و جمموعة غري مدجمة  باستخدام القياس القبلي و 
سحب عينة الدراسة االستطالعية  طفل من دوي التوحد حيث متّ (49)البعدي على عينة عمدية  قوامها 

أطفال من نفس اجملموعة و بعد انسحاب واحد من االطفال أصبح قوام عينة االطفال (5)اليت قوامها 
طفل مّت (5)طفال منم(44)طفل أما االطفال الغري معاقني فقد بلغ قوامهم يف العينة(44)دوى التوحد 

هم عينة التجربة االساسية،و مّت تشكيل أفواج  طفل غري معاق(1)سحبهم يف التجربة االستطالعية و
اطفال غري (1)اطفال من دوي التوحد و(1)التجربة على النحو التايل جمموعة جتريبية مدجمة مكونة من

الباحثة الجناز  تو استخدم.أطفال من دوي التوحد(5)معاقني و اجملموعة التجريبية الغري مدجمة مكونة من
 :يةهذه الدراسة االدوات التال

 .اختبار ستانفورد بينيه لقياس الذكاء  -

 .استمارات املهارات احلركية للتعبري احلركي -

 .مقياس التفاعل االجتماعي لألطفال خارج املنزل -

 .مقياس جيليام لتشخيص التوحد -

 .برنامج التعبري احلركي املقرتح -

-معامل االلتواء-ارياالحنراف املعي-كاملتوسط احلسايب)باإلضافة اىل أدوات املعاجلة االحصائية
 (.معامل االرتباط و نسب التحسن-(ت)اختبار

  :و م اهم النتائج اليت توصلت اليها الباحثة

برنامج التعبري احلركي املقرتح له تأثري اجيايب على االطفال دوي التوحد يف اكتساب املهارات احلركية قيد  -
 .البحث و تنمية التفاعل االجتماعي

يب على التفاعل االجتماعي اكثر من تأثريه على اكتساب املهارات احلركية قيد أّن الدمج له تأثري اجي -
 .الدراسة

أّن اللعب و األلعاب الشعبية هلم تأثري اجيايب على اكتساب املهارات احلركية و حتسني مستوى التفاعل  -
 .االجتماعي

 :و على ضوء هذه النتائج أوصى الباحث مبا يلي
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اكتساب  التعبري احلركي املقرتح يف املدارس اخلاصة لتحسني التفاعل االجتماعي وبرنامج استخدام  -
 .املهارات احلركية لألطفال دوي التوحد

 (.مهين-رياضي-اجتماعي-أكادميي)التوسع يف تطبيق الدمج بأنواعه املختلفة -

يف النشاطات  اعداد مدرسي تربية رياضية ملمني باحتياجات األطفال املعاقني على اختالف اعاقتهم -
 .الرياضية

 :الدراسات األجنبية -1-1

 :Siperstein, Gary (0220) دراسة -0-0-0

 الرياضات )وهتدف هذه الدراسة اىل معرفة أثر الدمج الرياضي"ةاخلاص،برنامج الرياضة املوحد داالوملبيا"نابعنو      
اخلاص و استخدم الباحث املنهج الوصفي على عينة  دعلى القيم االجتماعية و املهارات الرياضية لالعيب االوملبيا( املوحدة
 :رياضي معاق ذهنيا و من أهم نتائج هذه الدراسة( 297)قوامها 

 .وجود حتسن ملحوظ يف القيم االجتماعية و املهارات الرياضية لدى العيب االوملبياد اخلاص -

 :و أوصى الباحث من خالل نتائج هذه الدراسة على
املوحدة لتنمية القيم االجتماعية و تعلم املهارات الرياضية لدى العيب االوملبياد ضرورة استغالل الرياضة  -

 (.املعاقني)اخلاص

 :Mike Mallow(0224) و Martin E. Block دراسة -0-0-0

التعرف  هتدف هذه الدراسة اىل"االجتاه حنو دمج الالعبني دوي االعاقة يف لعبة البيسبول مع العادين"بعنوان    
على تأثري دمج دوي االحتياجات اخلاصة مع الالعبني األسوياء يف لعبة الكرة الناعمة و استخدم الباحثون 

العب كرة ناعمة و متثلت أدوات البحث يف برنامج ( 22)معاق و (22)املنهج التجرييب على عينة قوامها
 :الدراسةاسابيع و اختبارات بدنية و نفسية و من أهم نتائج هذه ( 01)من 

 . حتسن مستوى األطفال املعاقني بدنيا و حركيا و نفسيا -

ومما أوصا به الباحثون العمل على املزيد من التجارب اليت يتّم فيها الدمج بني دوي االحتياجات  -
 ستويات و كذلك يف خمتلف الرياضااخلاصة و السوياء و ذلك يف خمتلف االعمار و امل

 Tant Maxime (0204:) دراسة -0-0-1

 دمج الطالب دوي االعاقات يف دروس الرتبية البدنية و الرياضة،الكشف عن نظام دجمي من "بعنوان     

41

 

- 



 

اىل معرفة  دراسةال هتدف هذه و "ثالث مراحل متباينة من منظور معلمي الرتبية البدنية و الرياضة يف فرنسا
مدى واقع دمج االطفال املعاقني عقليا يف الفصول الدراسية العادية خاصة يف دروس الرتبية البدنية خاصة 

تصورات وممارسات معلمي  من خالل الوقوف على  ، 2002فرباير  11يف  الدمج قانون بعد صدور
وي اإلعاقة يف فصوهلم الطالب ذ يف حالة دمجاملهنية  الذين يواجهون صعوبات و مشاكل الرتبية البدنية 

دراسة منهجية ب و استعمل الباحث هلذا الغرض املنهج املسحي الوصفي حيث قام .عادينيللالدراسية 
لنصوص لدراسة استقرائية ب قام  بعد ذلك. وضوع البحثمللألدب العلمي الدويل لتعزيز اإلطار النظري  

الرتبية البدنية و الرياضية  ممّا  الدمج يف دروس بوي و حول الدمج الرت ،1922منذ عام  الرمسية الفرنسية
للدمج التالميذ املعاقني عقليا حسب أساتذة الرتبية  مسح له بشكل نظري بتصنيف ثالث مستويات 

وبعد هذه (. Scolarisation)والتمدرس(intégration)،الدمج(insertion)البدنية و الرياضية و هي االدماج
املسحية للمحتوى األديب املكتوب قام الباحث بدراسة مسحية ميدانية من خالل املقابالت املرحلة 

من خالل أيضا  والشخصية لعدد من املعلمني و كدى من خالل توزيع جمموعة من االستبيانات 
خلص الباحث اىل من (. املالحظات املنهجية جللسات مسجلة على شريط فيديو)املمارسات الفعلية 

ملا توصل اليه يف الدراسة النظرية يف شكل مراحل دجمية من منظور وجود ثالثة مستويات مماثلة اىل خالهلا 
 .و ممارسات  أساتذة الرتبية البدنية و الرياضية و لكّل مرحلة خصائصها و تصوراهتا

 انية ومن خالل التحليل املقارن بني ما هو نظري و ما هو قائم و ممارس يف امليدان يرى الباحث بإمك
و أمهية  الدمج الكّلي هلذه الفئة يف حصص الرتبية البدنية و الرياضية العادية و لكن عرب املراحل الثالثة مع 

و تنتهي الدراسة بوضع خمطط  يقتضي توفري التكوين الالزم  (الصعوبات و العقبات)األخذ بعني االعتبار 
 .عملية الدمجو الرياضية املعنيني ب للطالب ومعلمي الرتبية البدنية

 :التعليق على الدراسات السابقة -1-1
 :جند ما يليمن اهّم النقاط اليت اشرتكت فيها الدراسات اليت تناوهلا الباحث        

 :المنهج المتبع -0-1-0
لقد اتفق كل الباحثني يف الدراسات اليت تناوهلا الباحث على استخدام املنهج التجرييب و ذلك ملالئمته لطبيعة هذه     

الدراسات باعتبار أن هذه الظاهرة أي الدمج ال ميكن مصادفتها يف احلياة العادية إاّل نادرا و ال ميكن يف هذه احلالة 
هج كاملسح مثال و لسبب آخر قاهر هو التوجه الذي تبناه الرتبويون يف امليدان و دراستها علميا باستخدام خمتلف املنا
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الذي كان اىل زمن ليس بالبعيد يعترب االجنع بالنسبة لرتبية و تعليم الفئات اخلاصة أال و هو نظام العزل يف املراكز اخلاصة 
 .مع توفري الوسائل و الظروف اخلاصة بكّل فئة

 :رهاالعينة و كيفية اختيا  -0-1-0
جند أّن الباحثني يف هذه الدراسات توجهوا جّلهم ان مل نقل الكّل اىل االعتماد على الطريقة العمدية يف اختيار العينة     

و هذا أيضا نرجعه اىل طبيعة هذه الفئة و جمتمعاهتا حبيث ان االرقام و اإلحصائيات تظهر بان نسبة االعاقة يف اّي جمتمع 
و هذا جيعل من املستحيل جتمع عدد  كبري من عناصر (%3-1)العقلية حمصورة بني  لإلعاقةو بالنسبة %10ال تتجاوز 

فضال على أّن الكثري من هؤالء ال يزاولون التدريس يف املراكز اخلاصة هبم غالبا للظروف هذه الفئة يف منطقة واحدة  
مما جيعل من الصعب االتصال هبم أو مجعهم يف مكان واحد  مادية أو اجتماعية،خاصة يف اجملتمعات النامية و املتخلفة

لدى جند أغلب الباحثني توجه اىل حتديد عناصر العينة بالطريقة العمدية داخل املراكز اخلاصة هبذه الفئة أو اجلمعيات 
 .الرياضية للمعاقني أو نوادي الرياضة املوحدة

 :األدوات المستخدمة  -0-1-1
أو التعليمية املدجمة أو بنظام الدمج و اليت التدريبية  الباحثني اتفق على استخدام الربامججند يف هذا الباب أّن جّل     

تركز على وضع املعاقني عقليا مع زمالئهم االسوياء يف نفس الظروف حماكاتا للواقع حبيث يتفاعلوا فيما بينهم و يتعاونا و 
 .صمن أجل حتقيق نفس األهداف بشكل مجاعي أو بشكل خايتنافسوا 

كاختبارات عناصر اللياقة )أما بنسبة ألدوات القياس فاختلفت باختالف االهداف اليت سطرها الباحثون فمنها البدنية
و منها ايضا النفسية و االجتماعية  (كاختبارات أداء املهارات االساسية يف السباحة و كرة اليد)و منها املهارية ( البدنية

 .اس االجتاه حنو الدمج و مقياس قلق االنفصال و مقياس السلوك التوافقيكمقياس التفاعالت االجتماعية و مقي
 :النتائج المحصل عليها  -0-1-4

هنا أيضا جند اّن الباحثني يف الدراسات اليت تناولتها هذه الدراسة قد توصلوا اىل نتائج تكاد تتفق يف جمملها و مفادها     
أّن الدمج يف جمال الرياضة سواء يف التدريس أو التدريب يؤثر بشكل اجيايب على تعلم املهارات و ينمي اجلوانب النفسية و 

 .  املعاقني عقليا منهماالجتماعية للمشاركني خاصة 
 :أوجه االستفادة من  الدراسات السابقة -1-1

 :استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يلي     
 .حتديد مشكلة البحث بالشكل العلمي الدقيق -
 .رسم خطة البحث و حتديد االجراءات املناسبة -
 .السابقة و أهداف البحثصياغة فروض البحث مبا يوافق التوصيات املنبثقة عن الدراسات  -
 .حتديد املنهج املستخدم وهو املنهج التجرييب -
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سنة لألطفال دوي االعاقة (42-7)حتديد املرحلة السنية لألطفال يف العينات التجريبية و الضابطة  -
العقلية البسيطة وهذا  راجع أساسا لكون املركز الذي متت الدراسة على مستواه ال يستقبل األطفال فوق 

سنة و قد مّت التعامل مع الوضع باختيار األطفال االسوياء من نفس املرحلة العمرية مع مراعاة العمر  42
 .  العقلي

 .ناسب لعينة الدراسةحتديد املقياس االجتماعي امل -
 .حتديد األسس العلمية لوضع الربنامج الرياضي املدمج ملهارات كرة السّلة -
 :نقد الدراسات السابقة -1-1

لقد اعتنت الدراسات السابقة على قلتها بإبراز مدى أمهية الدمج بني األطفال االسوياء و املعاقني      
تميان لنفس البيئة ويعيشان يف نفس الظروف و عليه فإنه خاصة يف السنوات املبكرة باعتبار أهنما ين عقليا

هما مع بعض يف مرحلة الحقة معرضان يليجدا نفس(التمدرسمرحلة )من اخلطأ عزهلما عن بعض يف الصغر
و يف نفس الوقت مل تنكر نتائج هذه ،للتعايش و التفاعل يف نفس اجملتمع والبيئة مما حيدث التصادم بينهما 

خاصة فئة القابلني ،ة املعاق عقليا على اختالف مستوى اعاقته اىل العناية اخلاصةالدراسات مدى حاج
جاء نظام الدمج  بأنواعه   ىولد. باعتبار أن عناصر هذه الفئة االقرب اىل السواء( بسيطي االعاقة)للتعلم 

هم  وسط بيئتهم هذه الفئة مع ابقائعناصر كحل هلذه املعضلة حبيث ميكن من خالله توفري العناية اخلاصة ل
وتبني أيضا من خالل .الطبيعية اليت تسمح هلم أن ينشئوا اجتماعيا بشكل سليم  دون اللجوء اىل العزل 

هذه الدراسات مدى مسامهة الدمج كسياسة معتمدة يف السنوات املبكرة لفئة املعاقني ذهنيا يف تنمية 
العام مما ساهم يف تغيري نظرة األطفال التفاعل االجتماعي لديهم و حتسني أدائهم احلركي و التكيف 

ااّل أّن جّل هذه الدراسات أجريت يف بيئة أجنبية أو غريبة عن البيئة . األسوياء و اجتاههم حنو هذه الفئة
 .يف بالدنا و على حّد علم الباحث هناك ندرة يف الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوع

واجلديد يف هذه الدراسة اضافة لكوهنا تدعم نتائج و توصيات سابقاهتا هو التطرق اىل بعد آخر من ابعاد 
الدمج أال و هو القدرة على معاجلة اخللل الذي يقع جراء العزل لفئة املعاقني عقليا خاصة منهم دوي 

ا من خالل توفري ظروف سنة وهذ 49االعاقة البسيطة لسنوات طويلة متتد من اخلامسة اىل بلوغ سن 
تقرتب من البيئة الطبيعية اليت من املفرتض ان ينشأ فيها الطفل  عادة و ذلك تدرجييا إلعادة اندماجهم يف 
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من خالل توفري فرص اللتقائهم بأقراهنم االسوياء لفرتات منتظمة و بيئتهم الطبيعية و ليس املصطنعة 
 .م كخطوة أولية تسمح هلم بإعادة التعارف و التفاعل فيما بينه

جلون يف مركز بيبنيار مسحت هذه الدراسة مبعرفة مدى تفاعل فئة من املعاقني عقليا اعاقة بسيطة مس    
و هو مركز خمتص يعين برتبية هذه الفئة مع أقراهنم من األسوياء و ما مدى اندماجهم يف أفواج ، مبستغامن

سنوات وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة مدى جناعة  2أغلبها  م بقائهم لفرتة طويلة جتاوزت يفخمتلطة رغ
يف السنوات املبكرة خاصة اذا اقرتن باألسلوب التعاوين الذي يعترب من أهم أساليب (االجتماعي)الدمج

الدمج حسب األخصائيني يف اجملال يف عالج مشكلة االنعزال و االنطواء اليت قد يعاين منها املعاقون عقليا 
 .العزل الذين نشئوا يف بيئة
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 الدمج و االعاقة السمعية

 



 

 
 :تمهيد -
يعترب التخلف العقلي من املوضوعات احلديثة يف ميدان الرتبية الرياضية و علم النفس مقارنة مع        

املوضوعات املطروقة يف هذا امليدان،إذ تعود البدايات املنظمة هلذا املوضوع إىل النصف الثاين من القرن 
إخل،مما يستدعي . . . ن ،و الطب التاسع عشر،ومتتد جذوره إىل ميدان علم النفس،وعلم االجتماع والقانو 

من املربني القائمني على تربية ورعاية هذه الفئة أن يكونوا على دراية كافية بكل هذه اجلوانب ألجل 
 .ختطيط الربامج الرتبوية اليت تتالءم مع خصائصهم وميوهلم ورغباهتم

جات اخلاصة ، وجتلى هذا ازداد اهتمام الكثري من اجملتمعات يف عصرنا احلاضر بذوي االحتياو     
االهتمام بالتطور النوعي يف الربامج الرتبوية و التأهيلية هلذه الفئة والذي تضمن تطوير البيئات اليت تقدم 
فيها اخلدمات والربامج ألفرادها، فبداًل من وضع مجيع ذوي االحتياجات اخلاصة يف مؤسسات أو مراكز 

املنادين بوضعهم يف بيئات أقل انعزااًل وبيئات مدجمة مع العاديني ، ازداد أعداد ( معزولة) للرتبية اخلاصة 
ولو جزئياً مع التأكيد على أن ال يقتصر دمج هؤالء األطفال على اجلانب الزماين و االجتماعي بل يتعداه 

 .                          إىل اجلانب التعليمي
العقلي دراسة حتليلية ،حبيث سنتطرق أوال   إىل وعليه فقد خصصت هذا الفصل للقيام بدراسة التخلف    

حتديد مفهوم التخلف العقلي يف ضوء التعاريف املختلفة له،مث نتبع ذلك بدراسة خصائص األطفال 
،مّث نعرّج بالتدقيق (األكادميية،العقلية،اجلسمية،الشخصية،االجتماعية و االنفعالية،السلوكية)املتخلفني عقليا

 .مه و مستوياته و عالقته باإلعاقة العقلية و أهدافها و امهيتها بالنسبة للمعاق عقلياللتعريف بالدمج ومفهو 
وأثناء معاجلة هذه املواضيع سنحاول قدر املستطاع تدعيم خمتلف التعاريف واملفاهيم مبا أمكن من     

دراسات وإحصائيات وآراء خمتلف املربني يف هذا امليدان،لكي نعطي نظرة كافية عن مشكلة التخلف 
بطة هبا،و لفت انتباه املربني بأبعادها الرتبوية واالجتماعية واملشكالت املرت و عالقتها بنظام الدمج العقلي

 .إىل االنعكاسات واآلثار السلبية هلذه املشكلة على اجملتمع
 :    االعاقة العقلية -0

يقصد االعاقة العقلية توقف منو الذهن قبل اكتمال نضوجه،وحيدث قبل سن الثانية عشرة لعوامل فطرية     
 .(92، صفحة 1991حدورة، )وبيئية،ويصاحبه سلوك توافقي سيئ 
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 الدمج و االعاقة السمعية

 



 

بأنه اخنفاض ملحوظ يف األداء العقلي العام (التخلف العقلي)كما ميكن تعريف االعاقة العقلية    
للشخص و يصاحبه عجز يف السلوك التكيفي،ويظهر يف مرحلة النمو مما يؤثر سلبا على األداء الرتبوي 

 .(32، صفحة 1922حسن، )
 :تعريف االعاقة العقلية -0-0
 :التعريف الطبي  -0-0-0

يعترب األطباء من أوائل املهتمني بتعريف وتشخيص ظاهرة اإلعاقة العقلية،و قد ركز التعريف الطيب      
على األسباب املؤدية إىل إصابة املراكز العصبية،و (1900ارالند،)على أسباب اإلعاقة العقلية  فقد ركز 

رتكيز يف تعريفه على األسباب املؤدية بال(1909ثريد جولد ،)اليت حتدث قبل أو أثناء أو بعد الوالدة،و تبعه
إىل عدم اكتمال عمر الدماغ سواء كانت تلك األسباب قبل الوالدة أو بعدها و خاصة تلك األسباب 

الكالم و )اليت تؤدي إىل تلف يف اجلهاز العصيب املركزي،وخاصة القشرة الدماغية واليت تتضمن مراكز
إخل،حيث تؤدي . . . ركي،احلركة و اإلحساس ،القراءة ،السمع ، العمليات العقلية العليا،التآزر البصري احل

تلك األسباب إىل تلف يف الدماغ  أو املراكز املشار إليها،وبالتايل تعطيل الوظيفة املرتبطة هبا،وعلى سبيل 
املثال قد تؤدي األسباب إىل إصابة مركز الكالم بالتلف ويرتتب على ذلك تعطيل الوظيفة املرتبطة بذلك 

، وتبدوا مهمة اجلهاز العصيب املركزي يف استقبال املثريات من خالل األعصاب احلسية . . . ملركز وهكذا ا
 .ومن مث القيام باالستجابات املناسبة ويف الوقت املناسب

وعلى ذلك يتمثل التعريف الطيب لإلعاقة العقلية يف وصف احلالة و أعراضها وأسباهبا،وقد وجهت 
) ريف تتمثل يف صعوبة وصف اإلعاقة العقلية بطريقة رقمية تعرب عن مستوى ذكاء الفردانتقادات هلذا التع

 (.12.16، صفحة 2000السيد عبيد، )
حالة من الضعف يف الوظيفة العقلية و باختصار ميكن أن نعرف االعاقة العقلية من املنظور الطيب بأهنا 

 . ز اجلهاز العصيبناجتة عن سوء التغذية ،أو مرض ناشئ عن اإلصابة يف مرك
 : التعريف السيكومتري -0-0-1

م وما بعدها بظهور  1902نتيجة للتطور الواضح يف حركة القياس النفسي على يد بينيه يف عام 
،ومن مث ظهور مقاييس أخرى للقدرة ( 1960 - 1916)مقياس ستانفورد، يف الواليات املتحدة األمريكية 
 م،و غريها من مقاييس القدرة العقلية  وقد اعتمد  1929العقلية ومنها مقياس وكسلر لذكاء األطفال عام 
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كمحك يف تعريف اإلعاقة العقلية وقد اعترب األفراد ((QIالتعريف السيكومرتي على نسبة الذكاء 
 .درجة معاقني عقليا ،على منحى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية 22الذين تقل نسبة ذكائهم عن 

بطيء التعلم   وختتلط على بعض الدارسني مصطلحات هلا عالقة باإلعاقة العقلية مثل مصطلح     
وصعوبات التعلم واملرض العقلي،وقد يكون من املناسب هنا التمييز بني حاالت اإلعاقة وحاالت بطء 

درجة،ومن (20-92)حاالت بطء التعلم تلك احلاالت اليت تقع نسبة ذكائها ما بنيالتعلم،حيث متثل 
املناسب أيضا التمييز هنا بني حاليت بطء التعلم وحاالت صعوبات التعلم،حيث متثل حاالت صعوبات 

ئة التعلم تلك الفئة من األطفال اليت ال تعاين من نقص يف قدرهتا العقلية حيث ترتاوح نسبة ذكاء هذه الف
 .درجة(122-92)ما بني

كما قد يكون من املناسب التمييز يف هذا الصدد بني حاالت اإلعاقة العقلية من جهة و اليت تعاين من      
نقص واضح يف قدرهتا العقلية،بل قد تكون عادية يف قدرهتا العقلية،و من ذلك يفقد ذوي حاالت املرض 

أمراض جنون العظمة ) انقطاع عن العامل الواقعي صلتهم بالواقع ويعيشون يف حالة (اجلنون)العقلي
 .(21.20، صفحة 2000عبيد، اإلعاقة العقلية، ) ) (إخل . . . واالكتئاب و الفصام بأشكاله ، 

كمحك يف تعريف اإلعاقة  ( QI) التعريف السيكومرتي يعتمد على نسبة الذكاءو خالصة القول أّن     
  . معاقني عقلياً ،على منحىن التوزيع الطبيعي  75العقلية ،وقد اعترب األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن 

 :   التعريف االجتماعي -0-0-1

التخلف،من وجهة نظر نفسية اجتماعية تعريفا شامال حمددا  واستطاع  أن حيدد (Doll،1921)يعرف 
ما يقصد بالصالحية االجتماعية،كما استطاع وضع تعريف للتخلف العقلي قائم على أساس الصالحية 
االجتماعية،كما قدم وسيلة للتعرف على هذه الصالحية بشكل أكثر حتديدا ومشوال،حيث يعرف التخلف 

 : يقول أن الفرد املتخلف عقليا إمنا هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التاليةالعقلي ف
 عدم الكفاءة االجتماعية بشكل جيعل الفرد غري قادر على التكيف االجتماعي باإلضافة إىل -

 . الكفاءة املهنية وعدم القدرة على تدبري أموره الشخصيةعدم 
 .العقليةأنه دون مستوى الفرد العادي من الناحية  -
 .أن ختلفه العقلي قد بدأ منذ الوالدة أو سنوات عمره املبكرة -
 .أنه سيكون متخلفا عقليا عند بلوغه مرحلة النضج -
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 .يعود ختلفه العقلي إما إىل عوامل تكوينية و إما وراثية أو نتيجة ملرض ما -
    .الشرط األخري أن حالته غري قابلة للشفاء  -

قد وضع حتديدا واضحا و شامال للتخلف العقلي يشرتط فيه أن تتوفر (Doll ،1921)و هبذا جند أن     
، 2000عبيد، اإلعاقة العقلية، ) .هذه الشروط الستة حىت ميكن تشخيص احلالة على أهنا ختلف عقلي

 (.26.22صفحة 
الفرد يف التعريف االجتماعي لإلعاقة العقلية يركز على مدى جناح أو فشل و خالصة القول أّن      

االستجابة للمتطلبات اإلجتماعية املتوقعة منه مقارنة مع نظرائه من اجملموعة العمرية نفسها ،وعلى ذلك 
 . يعترب الفرد معوقاً عقلياً إذا فشل يف القيام باملتطلبات اإلجتماعية املتوقعة منه

 :  تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  -0-0-1
يكية للتخلف العقلي بني املعيار السيكومرتي واملعيار االجتماعي،و على مجع تعريف اجلمعية األمر     

والذي تبنته اجلمعية األمريكية للتخلف (م 1961)والذي روجع عام (م 1929هيرب، )ذلك ظهر تعريف 
العقلي،و الذي بين على املقارنة بني الفرد  و نظرائه من نفس اجملموعة العمرية،وعلى ذلك يعترب الفرد معوقا 
عقليا إذا فشل يف القيام باملتطلبات االجتماعية املتوقعة منه،وقد ركز كثريون من أمثال تريد جولد ودول 

 . ستجابة للمتطلبات االجتماعية مبصطلح السلوك التكيفيوهيرب على مدى اال
وقد ختتلف هذه املتطلبات االجتماعية تبعا ملتغري العمر أو املرحلة العمرية للفرد،حيث تضمن مفهوم 
السلوك التكيفي تلك املتطلبات االجتماعية،وعلى سبيل املثال فإن املتطلبات االجتماعية املتوقعة من طفل 

 : دة هيعمره سنة واح
 .التمييز بني الوجوه املألوفة و غري املألوفة -
 .االستجابة للمداعبات االجتماعية -
 .بكلمات بسيطة(النطق)القدرة على الكالم -
 .القدرة على املشي -
 .القدرة على التآزر البصري احلركي -
 .إخل. . . االستجابة االنفعالية السارة أو املؤملة حسب طبيعة املثري  -

 :  يف حني تتمثل املتطلبات االجتماعية لطفل يف السادسة من العمر يف        
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 .تكوين الصداقات -
 .نضج االستجابات االنفعالية السارة أو املؤملة -
 .التآزر البصري احلركي ،املشي ،القفز ،اجلري ،الركض -
 .ضبط عمليات التبول و التربز  -
 .كتابةمنو احملصول اللغوي و االستعداد للقراءة و ال -
 .التمييز بني القطع و الفئات النقدية -
 .القدرة على التسوق بقائمة بسيطة من املشرتيات -
 .اإلحساس باالجتاه و قطع الشارع -
 . إخل. . . القيام باملهمات املنزلية البسيطة  -

مدى وعلى ذلك تعترب تلك املتطلبات االجتماعية معايري ميكن من خالهلا احلكم على أداء الفرد و  
قدرته على حتقيقها تبعا لعمره الزمين ،أما إذا فشل يف حتقيق مثل هذه املتطلبات يف عمر ما فإن ذلك يعين 

و يعترب التعريف اجلديد للجمعية األمريكية للتخلف .أن الطفل يعاين من مشكلة يف تكيفه االجتماعي 
يف أداء الفرد و اليت تظهر دون سن العقلي على ما يلي  متثل اإلعاقة العقلية عددا من جوانب القصور 

،و تتمثل يف التدين الواضح يف القدرة العقلية عن متوسط الذكاء يصاحبها قصور واضح يف اثنني أو 19
االتصال اللغوي ،العناية الذاتية ،احلياة اليومية : أكثر من مظاهر السلوك التكيفي من مثل مهارات 

) جتماعية،الصحة والسالمة،األكادميية،وأوقات الفراغ و العملاالجتماعية ،التوجيه الذايت،اخلدمات اال
 (.122، صفحة 2000املعايطة، )

متثل عددًا من :اجلمعية األمريكية للتخلف العقليو خالصة القول أّن االعاقة العقلية من منظور      
القدرة العقلية عن وتتمثل يف التدين الواضح يف  18جوانب القصور يف أداء الفرد واليت تظهر دون سن 

التواصل : يصاحبها قصور واضح يف إثنني أو أكثر من مظاهر السلوك التكيفي مثل(22) متوسط الذكاء
،والعناية الشخصية ،و احلياة املنزلية ،واملهارات االجتماعية ،واالستفادة من مصادر اجملتمع ،والتوجيه الذايت 

 .ية ،ويظهر ذلك قبل سن الثامنة عشرة،والصحة والسالمة ،واجلوانب األكادميية الوظيف
 :خصائص المتخلفين عقليا -0-1

 إن التعرف على السمات و اخلصائص العامة للمعوقني عقليا يساعد املربون و األخصائيون على تقدمي      
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أفضل اخلدمات النفسية والرتبوية و االجتماعية،حيث أن األشخاص املتخلفني عقليا قادرين على التعلم 
والنمو  على أن منوهم وإن كان يوازي منو األشخاص غري املتخلفني عقليا إال أنه يتصف بكونه 

ود املاضية من اإليواء بطيئا،واستنادا إىل هذه احلقيقة فان فلسفة رعاية هؤالء األشخاص قد تغريت يف العق
إىل تطوير الربامج الرتبوية لألفراد املتخلفني عقليا ،ذلك أن هؤالء األفراد ال يشكلون فئة متجانسة،فقد 
ختتلف اخلصائص تبعا لدرجة اإلعاقة،لذا جند اختالفات واضحة بني األفراد املعوقني عقليا بعضهم البعض 

 ء األفراد وبني العاديني،وسوف يكون وصفا خلصائص هذه ،هذا فضال عن االختالفات الكبرية بني هؤال
 :الفئة،رغم وجود بعض اخلصائص املختلفة لكل فئة من فئات املتخلفني عقليا،و أهم اخلصائص هي

 :الخصائص األكاديمية -0-1-0
إن العالقة القوية اليت يرتبط هبا كل من الذكاء و قدرة الفرد على التحصيل جيب أن ال تكون مفاجئة       

للمعلم عندما ال جيد الطفل املتخلف عقليا غري قادر على مسايرة بقية الطلبة العاديني يف نفس العمر 
الزمين هلم  وخاصة يف عملية تقصريه يف مجيع جوانب التحصيل،و قد يظهر على شكل تأخر دراسي يف 

ك عالقة بني فئة املتخلفني مهارات القراءة والتعبري والكتابة واالستعداد احلسايب،وقد أشارت دونا بان هنا
عقليا وبني درجة التخلف األكادميي،إذن من اكثر اخلصائص وضوحا لدى األطفال املعاقني عقليا النقص 
الواضح يف القدرة على التعلم مقارنة مع األطفال العاديني املتناظرين يف العمر الزمين،كذا عدم قدرة هؤالء 

ديين، )،و(1926بين مسرت،)العاديني،و هذا ما أثاره كل من على التعلم من تلقاء أنفسهم مقارنة مع 
بقوله أن الفروق بني تعلم كل من األطفال (1922ماكميالن،)و اليت يلخصها(1962زقلر ،)،و (م 1926

 .العاديني و املعوقني عقليا املتماثلني يف العمر الزمين فروق يف الدرجة و النوع
يعترب متطلبا مهما (و هو ما يعرف على أنه القدرة على الرتكيز على مثري حمدد)أما من ناحية االنتباه     

 .لتعلم التمييز،و قد حاولت دراسات عديدة التعرف على هذه الصفة لدى األفراد املتخلفني عقليا
ى االنتباه إىل املثريات وقد خلصت النتائج إىل افرتاض مفاده أن قدرة الشخص املتخلف عقليا عل     

ذات العالقة يف املوقف أضعف أو أدىن من قدرة األشخاص غري املعوقني،وأن ضعف االنتباه هذا هو 
 . العامل الذي يكمن وراء الصعوبة يف التعلم اليت يواجهها األشخاص املتخلفني عقليا

جة التذكر كلما زادت القدرة العقلية أما درجة التذكر فهي ترتبط بدرجة اإلعاقة العقلية،إذ تزداد در 
و العكس صحيح ،و تعترب مشكلة التذكر من أكثر املشكالت التعليمية حده لدى األطفال املعوقني سواء  
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كان ذلك متعلق باألمساء أو األشكال أو الوحدات وخاصة الذاكرة قصرية املدى واالعتقاد السائد كما 
م ،هو أن األشخاص املتخلفني عقليا لديهم ضعف يف اقتفاء املثري حيث يعتقد أن  1920يذكر أليس 

الذاكرة قصرية املدى تتضمن أثر يف اجلهاز العصيب املركزي يستمر عدة ثوان ،و هذا األثر هو الذي يسمح 
نتائج بعض باالستجابة السلوكية وقد أطلق أليس على هذا اسم نظرية اقتفاء أثر املثري،و يلخص ماكميالن 

 : البحوث على موضوع التذكر منها
 .ثقل قدرة املعوق عقليا على التذكر مقارنة مع الطفل الذي يناظره يف العمر الزمين  -
ترتبط درجة التذكر بالطريقة اليت تتم هبا عملية التعلم ،فكلما كانت الطريقة اكثر حسية كلما زادت  -

 .القدرة على التذكر و العكس صحيح
استقبال املعلومات و خزهنا مث اسرتجاعها وتبدو : تتضمن عملية التذكر ثالث مراحل رئيسية هي   -

 .مشكلة الطفل املعاق عقليا الرئيسية يف مرحلة استقبال املعلومات،و ذلك بسبب ضعف االنتباه لديه
فراد فهم ال ينجحون يف فاألفراد املتخلفني عقليا ال يستطيعون التقدم يف العملية التعليمية كغريهم من األ

اجملاالت األكادميية كغريهم،وال غرابة يف ذلك فثمة عالقة قوية بني التحصيل األكادميي والذكاء،فهم ال 
يعانون من مشكالت يف القراءة وخاصة يف االستيعاب القرائي،وهم ال حيصلون أكادمييا مبا يتوافق وقدراهتم 

 ( 22-26، الصفحات 1999، .الروسان ف)املتوقعة 
 :الخصائص اللغوية  -0-1-1

تعترب اخلصائص اللغوية واملشكالت املرتبطة هبا مظهرا مميزا لإلعاقة العقلية وعلى ذلك فليس من       
املستغرب أن جند أن مستوى األداء اللغوي لألطفال املعاقني عقليا هو أقل بكثري من مستوى األداء اللغوي 

 .لألطفال العاديني الذين بناءا على ظروفهم يف العمر الزمين
وأشارت الدراسات إىل أن االختالف بني العاديني و املعوقني عقليا هو اختالف يف درجة النمو      

اللغوي ومعدله،وقد الحظ الباحثون تطور النمو اللغوي لدى األطفال املنغوليني ملدة ثالث 
ا هو اختالف يف سنوات،وتوصلوا إىل أن االختالف يف تطور النمو بني األطفال العاديني واملعوقني عقلي

معدل النمو اللغوي  حيث أن األطفال املعوقني عقليا أبطأ يف منوهم اللغوي مقارنة مع نظرائهم من 
العاديني،و تبني الدراسات أن املشكالت الكالمية أكثر شيوعا لدى األشخاص املتخلفني عقليا منها لدى 
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مثل تأخر النمو اللغوي التعبريي و  غري املتخلفني و خاصة مشكالت التهجئة ومشكالت لغوية خمتلفة
 ( 1992هاالهان وكوفمان، )الذخرية اللغوية احملدودة واستخدام القواعد اللغوية بطريقة خاطئة وقد أشار 

    :إىل اخلصائص التالية للنمو اللغوي لألشخاص املتخلفني عقليا
إن مدى انتشار املشكالت الكالمية و اللغوية وشدة هذه املشكالت يرتبط بشدة التخلف العقلي  -

الذي يعاين منه الفرد،فكلما ازدادت شدة التخلف العقلي الذي يعاين منه الفرد ازدادت املشكالت 
 .الكالمية واللغوية وأصبحت أكثر انتشارا

 .الف الفئات التصنيفية للتخلف العقليأن املشكالت الكالمية واللغوية ال ختتلف باخت -
أن البنية اللغوية للمتخلفني عقليا تشبه البناء اللغوي لدى غري املتخلفني عقليا فهي ليست شاذة أهنا  -

 .لغة سرية و لكن بدائية
م من خالل االطالع على الدراسات اليت أجريت على تطور اللغة  1922أما كرمير فقد أشار عام       

 :ل املتخلفني عقليا وقد كانت على الشكل التايلعند األطفا
 .األطفال املعوقني عقليا يتطورون ببطء يف النمو اللغوي  -
 .األطفال املعوقني عقليا يتأخرون يف اللغة،مقارنة مع العمر بالنسبة للعاديني -
 ، صفحة1992الروسان، ) )لديهم الضعف يف القدرات املعرفية وذلك مثل ضعف يف فرتة الذاكرة  -

19.19). 
 :الخصائص العقلية  -0-1-1

من املعروف أن الطفل املعوق عقليا ال يستطيع أن يصل يف منوه التعليمي إىل املستوى الذي يصل إليه      
الطفل العادي ،كذلك أن النمو العقلي لدى الطفل املعوق عقليا أقل يف معدل منوه من الطفل العادي ، 

اجملرد و إمنا  درجة كما أهنم يتصفون بعدم قدرهتم على التفكري 20حيث أن مستوى ذكائه قد ال يصل 
عبيد، مقدمة يف تاهيل ) )  استخدامهم قد حصر على احملسوسات ،و كذلك عدم قدرهتم على التعميم

 (.32، صفحة 2000املعاقني ، 
 :الخصائص الجسمية  -0-1-1

على الرغم من أن النمو احلركي لدى املتخلفني عقليا اكثر تطورا من مظاهر النمو األخرى ،إال أن       
األشخاص املتخلفني عقليا عموما اقل كفاية من األشخاص غري املتخلفني عقليا،وذلك فيما يتصل 
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ك تشري الدراسات إىل أن باحلركات وردود الفعل الدقيقة واملهارات احلركية املعقدة والتوازن احلركي،كذل
املتخلفني عقليا يواجهون صعوبات يف تعلم املهارات اليدوية،وهم اقل وزنا ولديهم تأخر يف القدرة على 
املشي ومبا أن هؤالء األشخاص املتخلفني عقليا لديهم اكثر بقليل من حيث املشاكل يف السمع والبصر 

هؤالء األطفال من حيث الرتبية الرياضية أقل من  واجلهاز العصيب من العاديني،لذلك من املتوقع بأن
العاديني يف املهارات الرياضية  كما أن قدرهتم احلسية واحلركية سريعة وذلك يظهر من خالل احلركات اليت 
يقومون هبا من دون هدف مثل املشي إىل األمام والعودة إىل اخللف،وقد يصاحب بعضا منها حتريك الرأس 

وبناءا على حتليل األدب املتصل باخلصائص النمائية احلركية للمتخلفني عقليا،خلص العصبية، تالالزماو 
 : إىل ما يلي( 1992فالن و أمانسكي، )
هناك عالقة قوية بني العمر الزمين واألداء احلركي،فمع تقدم العمر يصبح املتخلف عقليا أكثر           -

 .مهارة حركية
 .العقلي وشدة الضعف احلركيهناك عالقة قوية بني شدة التخلف  -
 ى غري املتخلفني عقلياإن تسلسل النمو احلركي لدى املتخلفني عقليا يشبه التسلسل النمائي لد -

فمعدل النمو لديهم أبطأ منه لدى املعوقني،كمجموعة فان املتخلفني عقليا يتأخرون يف املشي،و يكونون 
ض اجلسمية،كم أن هذه الفئة تعاين مشكالت أقصر قليال من اآلخرين،وأكثر عرضة للمشكالت واألمرا

 . متصلة باجملاري البولية و صعوبة كبرية يف التحكم حبركة اللسان
كما يعانون من اضطرابات عصبية و خاصة الصرع،و قد تبني أن بعضهم يرتدد حوهلم شكاوي 

 إثبات ذاته وكيانه الشذوذ اجلنسي ومل تتعدى أعمارهم العشر سنوات،و يرجع إىل أن املتخلف عقليا يريد
 .(2000عبيد ، )
 : الخصائص الشخصية  -0-1-1

أشار زغلر من خالل الفرضيات اليت وضعها يف حبثه إىل أن السبب احلقيقي وراء تسمية أو احلكم 
على األطفال املتخلفني عقليا بأهنم غري اجتماعيني يعود إىل اخلربات السابقة لديهم وما أصيبوا من 

هذا التفاعل مع القادرين،و أشارت الكثري من الدراسات إىل أن لدى الكثري من ذوي احباطات نتيجة 
اإلعاقة العقلية  إحساس سليب حنو أنفسهم بسبب ضعف القدرات لديهم اليت قد تساعدهم يف عملية 

 .النجاح،وكذلك لديهم  ضعف يف مفهوم الذات
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سلوكه بنتائج ذلك السلوك عجزه عن إسقاط ويعجز املتخلف عقليا عن إدراك العالقات اليت تربط      
النتائج املباشرة للسلوك يف املستقبل،فتنشا عنه أفعال مدمرة لنفسه ولآلخرين ويصبح خطرا على الناس 
واجملتمع ويعجز املتخلف عقليا عن متييز ذاته من األشياء والناس،ويعاين املتخلفون كل أنواع الضغوط  

االستجابة هلا والفشل يف حتقيق املطالب االجتماعية امللقاة على عاتقهم كالعجز عن فهم تعقيدات احلياة و 
يعي الكثري من املتخلفني قصورهم العقلي ويعانون من مشاعر مرة من الالقيمة و الالاعتبار مما يرشحهم 

 .(26.22، صفحة 1999، .الروسان ف) ) ملختلف الدهانات الوظيفية كالفصام واهلوس 
 :و االنفعالية الخصائص االجتماعية -0-1-1

لوحظ أن الطفل املعوق عقليا مييل إىل االنسحاب والرتدد يف السلوك التكراري ويف عدم قدرته على       
ضبط االنفعاالت،و غالبا ما مييل إىل املشاركة مع األصغر سنا يف نشاطه،وقد مييل إىل العدوان والعزلة 

عقليا قد يكون هادئا ال يتأثر بسرعة،حسن واالنطواء،وقد أشارت بعض الدراسات أن الطفل املعوق 
التصرف والسلوك راضيا حبياته كما هي،ويستجيب إذا علمناه و يغضب إذا أمهل،ولكن سرعان ما 

 .يضحك و ميرح
هناك بعض الدراسات اليت ترجع السلوك االنفعايل الذي يتميز به األطفال املتخلفون عقليا إىل ارتفاع 

تفرزها الغدة الصماء ،ومثال ذلك أن هرمون الثريوسكني الذي تفرزه الغدة واخنفاض يف اهلرمونات اليت 
الدرقية يعدل النشاط العقلي و العصيب و يؤثر يف الناحية االنفعالية إذا زاد إفرازه فان ذلك يؤدي إىل التوتر 

عدم االستقرار وعدم العصيب و يؤثر يف الناحية االنفعالية إذا زاد إفرازه فان ذلك يؤدي إىل التوتر العصيب و 
الثبات االنفعايل ،وعلى العكس فإذا قل فان ذلك يؤدي إىل التعب والكسل واإلمهال و البالدة و اخلمول 

 .(1999، .الروسان ف) ،و قد يؤدي إىل مشاكل متنوعة يف الشخصية
 : تصنيف التخلف العقلي -0-1
 :التصنيف على أساس الشكل الخارجي -0-1-0
 : المنغولية -0-1-0-0

حيث (John Down،1966)و تسمى هذه احلالة باسم عرض داون  نسبة إىل الطبيب اإلجنليزي      
قدم حماضرة طبية حول املنغولية كنوع من أنواع اإلعاقة العقلية و لقي مثل هذا االسم ترحيبا يف أوساط 
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من حاالت اإلعاقة العقلية املتوسطة  % 10تشكل حالة املنغولية حوايل . املهتمني باإلعاقة العقلية
 .(21 ص ،1999، .الروسان ف) والشديدة و ميكن التعرف على هذه احلالة قبل عملية الوالدة و أثناءها

 و يتميز األطفال املنغوليون خبصائص جسمية و عقلية و اجتماعية مميزة ختتلف عن فئات اإلعاقة      
شكل الوجه حيث الوجه املستدير املسطح ،و العيون الضيقة  العقلية األخرى ،تتمثل هذه اخلصائص يف

ذات االجتاه العرضي،و صغر حجم األنف،و كرب حجم األذنني،و ظهور اللسان خارج الفم،و قصر 
 .األصابع واألطراف،و ظهور خط هالمي واحد يف راحة اليد بدال من خطني

على منحىن التوزيع (20 –22)نسبة ذكائها ما بني أما اخلصائص العقلية فتتمثل يف القدرة العقلية اليت     
القابلني  الطبيعي للقدرة العقلية،و ميكن تصنيف هذه الفئة ضمن فئة األطفال القابلني للتعلم،أو األطفال

 .للتدريب
 :القماءة -0-1-0-1

و يقصد هبا حاالت قصر القامة امللحوظ ،و من املظاهر اجلسمية املميزة هلذه احلالة قصر القامة      
و يصاحبها كرب يف  سم 90الفرد حىت يف هناية سن البلوغ و املراهقة إىل اكثر من  حيث ال يصل طول

أما اخلصائص . حجم الرأس وجحوظ العينني و جفاف اجللد و اندالع البطن و قصر األطراف و األصابع
العقلية هلذه احلاالت فتتمثل يف تدين األداء العقلي هلذه الفئة على مقياس الذكاء التقليدية،ويف الغالب 

 .درجة(20 -22)ترتاوح نسب ذكاء هذه الفئة ما بني 
 :الدماغحجم  صغر -0-1-0-1

ترتاوح القدرة العقلية هلؤالء ما بني اإلعاقة العقلية البسيطة و املتوسطة،و يعتقد أن سبب هذه احلالة       
 .(22، صفحة 1922أديب، ) يبدو يف تناول الكحول و العقاقري أثناء فرتة احلمل

 :كبر حجم الدماغ   -0-1-0-1

سم، مقارنة مع حجم حميط اجلمجمة لدى (20–20)بدو مظاهر هذه احلالة يف كرب حميط اجلمجمة       
 .األطفال العاديني عند الوالدة،وغالبا ما يكون شكل الرأس يف مثل هذه احلاالت كبريا

 : الذكاء التصنيف على أساس نسبة  -0-1-1
 :االعاقة العقلية البسيطة  -0-1-1-0

 درجة،كما يرتاوح العمر العقلي ألفرادها يف حده (20-22)ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بني       
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سنوات،ويطلق على هذه مصطلح القابلون للتعلم ،حيث يتميز أفراد هذه الفئة من (10-2)األقصى 
الناحية العقلية بعدم القدرة على متابعة الدراسة يف الفصول العادية،مع العلم أهنم قادرون على التعلم ببطء 

رس خاصة،و ميكن هلذه الفئة أن تتعلم القراءة والكتابة و احلساب،وال يتجاوز وخاصة إذا وضعوا يف مدا
 .من األطفال املعاقني عقليا % 10أفراد هذه الفئة يف الغالب املرحلة االبتدائية،وتشكل هذه الفئة ما نسبته 

 : االعاقة العقلية المتوسطة -0-1-1-1
سنوات           (2-3)ترتاوح أعمارهم العقلية بني درجة ،كما (22-20)ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة       

. يف حده األقصى،ويتميز أفرادها من الناحية العقلية بأهنم غري قابلني للتعلم ،يف حني اهنم قابلني للتدريب
أما اخلصائص اجلسمية و احلركية قريبة من مظاهر النمو العادي هلذه الفئة،ولكن يصاحبها أحيانا 

تقريبا   % 10الوقوف،كما تتميز بقدرهتا على القيام باملهارات البسيطة،وتشكل  مشكالت يف املشي أو
 .من األطفال املعاقني عقليا

 :التخلف العقلي الشديد -0-1-1-1
درجة،كما يعاين أفرادها من ضعف رئيسي يف النمو اجلسمي ويف  20تقل نسبة ذكاء هذه الفئة عن      

 . رعاية وإشراف دائمنيقدرهتم احلسية احلركية وغالبا ما حيتاجون إىل
 :نسبة االنتشار والعوامل المؤثرة عليها -0-4

ليس من السهل معرفة نسبة انتشار ظاهرة اإلعاقة العقلية،حىت لو مت استخدام اإلحصاء واملسح      
املبدئي لألسر ،ولكن تبقى مشكلة اإلعاقة العقلية مشكلة اجتماعية يعاين منها اجملتمع سواًء أكان هذا 

غنيًا أو فقريًا ،وهناك عدد من العوامل اليت تساهم يف زيادة نسبة انتشار ظاهرة  , متقدمًا أو بدائياً اجملتمع 
اإلعاقة العقلية أو خفضها يف دول العامل املختلفة ،وعلى ذلك فليس من املستغرب أن جند اختالفاً واضحاً 

 : إىل جمموعه من العوامل أمههايف نسبة االنتشار ،ويعود هذا االختالف يف تقدير نسبة االنتشار 
 .يف حتديد نسبة الذكاء للمعاقني عقلياً  فالعقلية، واالختالاختالف املعايري املتبعة يف تعريف اإلعاقة  .1
 .االختالف يف اجملموعات العمرية .2
 .معيار السلوك التكليفي يف تعريف اإلعاقة العقلية .3
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 اجملتمعات  الصحية بني الفئات أالجتماعية أو ت، واخلدمااالجتماعي و، االختالف يف املستوى الثقايف .2
 تشري الدراسات إىل أن نسبة شيوع اإلعاقة العقلية لدى الفئات االجتماعية املعدومة  ثحي،املختلفة

-32-33، ص2002أمحد حيىي و السيد عبيد، ) واجملتمعات الفقرية أعلى من الفئات االجتماعية الغنية

32). 
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  :الدمج -1
 : مفهوم الدمج -1-0

 كبرية فرصة جيدون حيث العادية البيئة يف والعمل والتعلم احلياة على املعاقني األطفال مساعدة يعين    
 نفس يف دائمة أو مؤقتة ملدة لتواجدهم وذلك ، وإمكاناهتم طاقاهتم يناسب مبا النفس لالعتماد على

 الفنون على تشتمل اليت واألنشطة الدراسية الربامج يف ،واملشاركة األسوياء األطفال مع الدراسة حجرة
 على  الالزمة التعديالت  بعمل ويقومون يالحظون مدرسني بواسطة التدريس ،ويتم والرياضة واملوسيقى

 .(19، صفحة 1999مجيل، ) فرد كل احتياجات ضوء
 التعليمي املكان أو الوضع إىل يشري والذي تقيدا البيئة األقل مفهوم خالل من الدمج مصطلح نشأ وقد

 األقل البيئة حتديد يعتمد ،حيث" ممكن حد إىل أقصى املعاق للفرد ومساعدة مناسبة أكثر يكون الذي 
 التعليم فصل يف املعاقني  األطفال تعليم يتم اإلمكان إعاقته بقدر ودرجة نوع على املعاق للطفل تقيدا

 التعليمية باالحتياجات الوفاء ميكن ال حيث شديدة اإلعاقة كانت إذا  أما األسوياء األطفال مع العادي
 التعليمي املكان أو الوضع حتديد يتم فإنه ،وعليه له مقيدة بيئة يصبح فإنه املكان هذا يف املعاق للطفل

 فإن ،لذلك قدراته تنمية على وتعمل احتياجاته تليب تعليمية برامج يتلقى أن يستطيع حبيث له املناسب
 واحتياجاته وقدراته إمكاناته على يعتمد فرديا قرارا يعترب املعاق للطفل املناسبة تقيدا األقل البيئة حتديد

 .(Graham, 1993, p. 138) اخلاصة
 تفاعال هناك يكون أن جيب بل العادي الفصل داخل املعاقني األطفال وجود جمرد يعين ال فالدمج    

 املعاقني األطفال ليكتسب واألسوياء املعاقني األطفال بني متبادل وقبول ثنائية وعالقات اجتماعيا
 (turnbull, 1999, p. 53) .الفصل جمموعة يف كأعضاء واألمان بالراحة اإلحساس

 مع املعاق الطفل تواجد إىل يشري الذي "التضمني" وهو وأمشل أعم مفهوما الدمج مصطلح فاق وقد   
 على ذلك ويعتمد ، إعاقته لدرجة اعتبار دون كامل لوقت العادي الدراسي الفصل يف األسوياء أقرانه
 حيث بينهم الفردية والفروق قدراهتم ومراعاة الدراسي الفصل داخل املتعلمني كل باحتياجات الوفاء

 . اجملتمع يف واملسامهة التعلم على قادرين قيمة ذوي أفراد مجيعا يعتربون
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و نقصد بالدمج عامة وضع االشخاص املعاقني على اختالف أعمارهم و نسبة اعاقتهم يف نفس     
مع توفري اخلدمات (االسوياء)العادينيو املهنية مع اقراهنم الظروف املكانية أو االجتماعية أو األكادميية أ

 .اخلاصة واخلدمات املساندة
 :الدمج مستويات -1-1

 فصول يف الكامل الدمج نظام تتبع أماكن من املعاقني لألطفال التعليمية األماكن مستويات تتدرج     
 يف يتواجد أن ميكن املعاق فالطفل الداخلية، واملدارس اإلقامة أماكن مثل معزولة أماكن إىل العامة التعليم 

 .ودوافعه وقدراته فمهاراته الفردية الحتياجاته وفقا املستويات هذه أحد
 والداخلية اخلاصة املدارس من اإلقالل جيب أنه 1989) رونالدوز،)عن نقال 1998) ساليند،)ويرى

 وهيئات مدارس يف تعليمهم تلقي من اجلميع يتمكن حىت ذهنيا املعاقني لألطفال التعليمية واملؤسسات
 (salend, 1998, p. 3) .العام التعليم
  :يلي كما املستويات هذه وتتدرج

         :بدون أو قليلة مساعدة خدمات وجود مع عام تعليم فصل -0-0-0

 يتحمل الذي و عام تعليم مدرس مع عام تعليم فصل يف املعاقني األطفال تعليم يتم املستوى هذا يف     
 التعليمي الربنامج تعديل ويتم املعاقني، لألطفال التعليمي الربنامج وتوصيل تصميم يف األساسية املسئولية
 .معدلة مساعدة أجهزة الفرد يستخدم ورمبا الطفل، احتياج حسب

 : متخصص مدرس مساعدة وجود مع عام تعليم فصل -0-0-0
 من مساعدة ت خدما يتلقون واألطفال العام املدرس ولكن األول للمستوى مماثل املستوى هذا     

 ومستوى طبيعة حسب اخلدمات هذه طبيعة وختتلف املعاقني، لألطفال بالتدريس متخصصني مدرسني
 .العام التعليم فصل داخل اخلدمات هذه توفري ويتم العام املدرس وكذلك األطفال احتياجات

 :اإلعاقة مشكالت خبير مساعدة مع عام تعليم فصل -0-0-1
 أسبوعية تدعيم خدمات املعاق الطفل ويتلقى عام تعليم فصل يف العام التعليمي الربنامج توصيل يتم    
 والنطق السمع لضعاف التخاطب جلسات مثل ، الطفل هبذا اخلاصة املشكالت ملعاجلة خاص مدرس من

 .خارجه أو العام الفصل داخل اخلدمات هذه تصل حيث
 :المصادر غرفة مساعدة مع عام تعليم فصل -0-0-4
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 داخل معزل الفصل يف عادة تتم ، املعاقني لألطفال مباشرة خدمات يقدم املصادر غرفة مدرس      
 املعاقني األطفال من صغرية جملموعات معينة مهارات على فردية عالجية تعليمات إعطاء ،ويقوم املدرسة

 العام الفصل يف أقراهنم يتلقاه الذي العام التعليم يوازي الذي اإلضايف بالتعليم إمدادهم على باإلضافة
  للطفل املناسبة التعليمية تعديالت وتطبيق التخطيط يف الفصل مدرس ،ويساعد

 :العام التعليم فصل في الوقت لبعض التواجد مع خاص تعليم فصل -0-0-5
 العامة املدرسة داخل خاص تعليم فصل يف املعاق للطفل األساسي الوضع يكون املستوى هذا يف      

 يف الطفل يقضيه الذي الوقت ويتحدد ، خاص مدرس املعاقني لألطفال التعليمي الربنامج على ،ويشرف
 .وإمكاناته قدراته مع يتناسب مبا العام التعليم فصل

 :كامل وقت خاص تعليم فصل -0-0-0
 العامة، املدرسة    داخل خاص تعليم فصل يف املعاق للطفل األساسي الوضع يكون املستوى هذا يف      
 و حافالت املدرسة، الغذاء وقت الراحة، فرتات يف الفصل خارج األسوياء األقران مع االتصال ويكون

 .املدرسية واألنشطة
  :الخاصة المدارس -0-0-0

 مثل إلعاقتهم، املناسبة اخلاصة باملدرسة املعاقني األطفال يتواجد حيث جدا، مقيد املستوى هذا     
 ذوي األطفال مع عادة ويستخدم الفكرية، الرتبية ومدارس املكفوفني ومدارس والبكم الصم مدارس 

 .احلادة اإلعاقة
 :الداخلية المدارس -0-0-0

 وهذه باملدرسة، يعيشون الذين حدة األكثر اإلعاقة ذوي األطفال خلدمة مصممة الداخلية املدارس    
  .املعاق الطفل حيتاجها اليت وضرورية شاملة ونفسية صحية خدمات تعرض الربامج

 : بالمنزل التعليم -0-0-0

 .باملنزل له التعليمية اخلدمات وتقدمي املعاق الطفل بزيارة املدرس يقوم املستوى هذا يف      
 :المؤسسة أو المستشفى -0-0-02

 املستشفى أو املؤسسة برنامج من جزء التعليم و عالجيه،ويكون طبية رعاية خدمات تقدم        
(salend, 1998, pp. 5-4). 

 :الدمج أشكال  -0-1
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 : التايل النحو على املعاقني لألطفال الدمج أشكال تتنوع
 :المكاني الدمج -0-1-0

نقصد به اشرتاك مؤسسه الرتبية اخلاصة مع مدارس الرتبيه العامة بالبناء املدرسي فقط بينما تكون لكل     
املمكن أن تكون اإلدارة مدرسة خططها الدراسية اخلاصة وأساليب تدريب وهيئة تعليمية خاصة هبا ومن 

 .(30،صفحة2011عزب، ) .موحدة
 .العادية املدارس داخل خاصة فصول يف املعاقني األطفال تواجد و خالصة القول أّن الدمج املكاين هو

 :االجتماعي الدمج -0-1-0
بالصفوف العامة باألنشطة املدرسية املختلفة كالرحالت وحصص   يعين إلتحاق األطفال ذوي اإلعاقة    

  .الرتبية الرياضة والفن واملوسيقى واألنشطة االجتماعية املتعددة
نظريه الغري معاق ىف الدراسة داخل   وهو أبسط أنواع وأشكال الدمج حيث ال يشارك ذوي اإلعاقة

عزب، )ية وإمنا يقتصر على دجمه ىف األنشطه الرتبوية الرتوحيية و االجتماعية املختلفةالفصول الدراس
 .(30،صفحة2011

 األنشطة يف األسوياء مع املعاقني األطفال اشرتاك بهقصد ي أّن الدمج االجتماعي ونستخلص مما سبق   
 .والرحالت والفنية الرياضية األنشطة:مثل األكادميية غري
 :األكاديمي الدمج -0-1-1

يقصد به اشرتاك ذوي اإلعاقة مع الغري معاقني يف مدرسة واحدة تشرف عليها نفس اهليئة التعليمية     
أو هو ما يقصد به . وضمن الربنامج املدرسي مع وجود اختالف يف املناهج املعتمده يف بعض األحيان

ويدرس نفس املناهج الدراسية الىت دمج ذوي اإلعاقة مع أقراهنم الغري معاقني داخل الفصول الدراسية 
 .(31،صفحة2011عزب، ) تدرسها الفصول العامة مع تقدمي خدمات الرتبيه اخلاصة

 فصل يف األسوياء مع املعاقني األطفال تواجد يعين كخالصة ميكن ان نقول باّن الدمج االكادمييو     
 .مشرتكة تعليمية برامج وتلقي واحد دراسي

 :المجتمعي الدمج -0-1-4

 لالندماج يف خمتلف أنشطة وفعاليات اجملتمع وتسهيل مهمتهم   يقصد به إعطاء الفرص لذوي اإلعاقة    
 يف أن يكونوا أعضاء فاعلني ويضمن هلم حق العمل باستقاللية وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح يف 
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 .(31،صفحة2011عزب، )اجملتمع من خدمات
 كأفراد اجملتمع يف للعمل املعاقني لألطفال الفرص إتاحة إىل يشري الدمج اجملتمعيو خالصة القول اّن     

 .مسامهني و فاعلني بكّل استقاللية و حرية مع التمتع بكّل ما هو متاح يف اجملتمع
 :الدمج الجزئى -0-1-5

 ويقصد به دمج ذوي اإلعاقة ىف مادة دراسية أو أكثر مع أقرانه من الغري معاقني داخل فصول الدراسة    
 .(31،صفحة2011عزب، )العادية

نعين به دمج املعاقني يف املواد اليت تتناسب و قدراهتم  خالصة ملا سبق ميكن القول بأّن الدمج اجلزئي و   
 .و خصائصهم حبيث ميكن هلم أن فيها أن جياروا اقراهنم العاديني دون نقص أو تأخر

 :الدمج المهني -0-1-0
يقصد به تعليم ذوي اإلعاقة قوانني وأنظمة العمل يف املهن املختلفة واحلياة خارج إطار املدرسة أو املؤسسة 

 .(30،صفحة2011عزب، )أو يتواجد فيها بصورة دائمة ومستمرةاليت يتعلم 
 
 :الدمج أسباب -0-4

تغيري نظرهتم  إىل اخلاص التعليم بنظام املهتمني سعي إىل املعاقني باألطفال العاملي االهتمام أهدى لقد    
 أسباب لعدة وذلك اجملتمع، داخل دجمهم إىل هبم خاصة أماكن داخل األطفال عزل هلؤالء من ضرورة 

 :يلي ما ومنها
 القدرة لديهم وليس الدولة ألموال مستهلكني أهنم على إليهم والنظر املعاقني األطفال حنو اجملتمع اجتاه .2

 .العطاء على
 .املتنوعة بفئاهتا املعاقني األطفال إعداد يف املستمر التزايد .1
 األطفال منها يستفيد اليت والصحية االجتماعية و الرتبوية اخلدمات من املعاقني األطفال إفادة  زيادة .0

 .األسوياء
 حريته يقيد العام،مما التعليمي النظام عن خمتلف تعليمي نظام املعاقني باألطفال اخلاصة املدارس إتباع .4
 .األسوياء األطفال مع مستقبال تعليمهم مواصلة عند 
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 سلبيا يؤثر مما األسوياء أقراهنم مع اجتماعية عالقات إلقامة املعاقني األطفال أمام فرص توافر عدم .0
 (.32.32، صفحة 2002شقري، ) . شخصياهتم بناء على

 :الدمج فوائد -0-5

 ومع  والرتبوية، االجتماعية القيم من الكثري لتحقيق وسيلة هو وإمنا ذاته حد يف هدفا ليس الدمج إن     
شقري، ) النظام هذا يف املشرتكني على عائدة فوائد عدة له تكون الدمج لنظام اجليد واإلعداد التخطيط

 :يلي كما وذلك.(13، صفحة 2002
 :ذهنيا المعاقين األطفال  -0-5-0

 عمليات لكل اهلدف هو وهذا، به احمليطة البيئة مع للتعامل الطفل استعداد تدعيم على الدمج يعمل      
 :يتلقاها و ذلك من خالل العمل على اليت والتدريب التعليم

 السلوك حتسني على تعمل مناذج رؤية هلم يتيح مما إثارة أكثر بيئات يف  املعاقني األطفال تواجد .1
 . لديهم االجتماعي

 على تساعدهم اليت الوظيفية املهارات تطور على يعمل مما املعاقني األطفال خربات زيادة إىل يؤدي .2
 .االستقالل حماولة

 أثناء خربات من يكتسبوه ما خالل من نافعني مواطنني املعاقني األطفال جعل على الدمج يساعد .3
 .اجملتمع وخدمة العملية للحياة تأهيلهم على يساعد مما األسوياء األطفال مع تعاملهم

 على يساعدهم مما جديدة جتارب يف واالشرتاك صداقات لعمل فرص املعاق للطفل الدمج يوفر .2
 .Block, 1999, p) (19، صفحة 1999مجيل، ) .أفضل أداء أجل من والكفاح بالنفس، ثقة اكتساب

23) (french, 1994, p. 87) 

 :األسوياء األطفال -0-5-0

 .األفراد بني و االختالفات الفردية الفروق وإدراك تفهم على الدمج يساعد .2
 .معهم والتعامل التقارب أثناء تفهمهم يسهل مما املعاقني لألطفال الوعي زيادة .1
 .القيادة مهارات تنمية .0
 تساعد خمتلفة تعليمية وسائل من الدمج نظام يتيحه ما خالل من التحصيل ومستوى االجناز زيادة .4

 . واالستيعاب الفهم على الطفل
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 وقصور حمددات من يعانون الذين األسوياء لألطفال خاصة تعليمية خدمات توفري على الدمج يساعد .0
 .التعلم يف وصوبة األداء يف

 (Block, 1999, p. 36) (19، صفحة 1999مجيل، ) خمتلفني أطفال مع صداقات لعمل فرص يوفر .6

(salend, 1998, pp. 27-26) . 

 :المدرسون -0-5-1
 . واألسوياء املعاقني األطفال من لكل والتدريس املعلومة توصيل يف الشخصية الكفاءة زيادة .2
 .املعاقني األطفال اجتاه االجيابية إىل السلبية من مشاعرهم  حتول .1
 . الفصل أطفال جلميع الفردية االختالفات من واالقرتاب الوعي .0
 (Winnick, 1990, p. 166) (salend, 1998, pp. 28-27)  .جديدة تعليمية خربات اكتساب .4

 :اآلباء -0-5-4

 . اجملتمع عن املعاقني أبنائهم عزل بعدم الشعور .2
 . الطفل لتعليم جديدة طرق تعلم .1
 (20-12، الصفحات 1999مجيل، ) .أنفسهم واجتاه طفلهم اجتاه مشاعرهم حتسن .0
 :الدمج مشاكل  -0-0

 األطفال انتباه تشتيت على تعمل اليت الضوضاء، إحداث يف يتسبب مما الفصل، داخل العددية الزيادة -
 أقرانه مع اندماجه يصعب البيئة هذه يف معاق طفل وجود الفصل، هلذا املدرس إدارة وصعوبة
 .األسوياء

 ،مما الرياضي النشاط خصوصا املدرسية األنشطة يف فعالة مشاركة ذهنيا املعاقني األطفال مشاركة عدم -
 أقراهنم لدى األطفال هلؤالء قبول حيدث ال وبالتايل مناسبة بدنية تربية على احلصول عدم إىل يؤدي

 .والعكس األسوياء
 الفصل مساعد دور وأدائهم الدمج برامج يف األساسية وظائهم لفقدان اخلاص للتعليم مدرسي ختوف -

 .العادي
 تنفيذ أثناء املساعدة اخلدمات وقلة الدمج، برنامج قبل العادي الفصل ملعلمي كايف الغري التدريب -

 .الفصل داخل األطفال احتياجات يليب الذي الربنامج
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 يتسبب مما الدمج، يف املشرتكني لكل اهلداف حتديد وعدم املسئولية، يف واملشاركة العمل تنسيق عدم -
 .املعاقني األطفال تقدم إعاقة يف

 التعليمي املستوى اختيار وعدم املعاقني األطفال احتياجات مالحظة عدم -
 اآلخر والبعض العادي، الفصل بيئة مع بنجاح يتعامل والتعليمية،فبعضهم الذهنية لقدراهتم املناسب -

 ,Eishstaedt) (Block, 1999, pp. 33-32) .التعليم عملية مع وتتعارض بل له مقيدة البيئة هذه تكون

1992, p. 177) (turnbull, 1999, p. 55) 

 :الرياضية التربية في الدمج  -0-0
 البدنية للرتبية  العامة األهداف عن ختتلف ال املعاقني باألطفال اخلاصة البدنية للرتبية العامة األهداف إن  

 تكون ما غالبا البسيطة اإلعاقة ذوي باألطفال اخلاصة الرياضية الرتبية أنشطة فان لألسوياء،وبالتايل العادية
 يف يتفوقون اإلعاقة بسيطي ذهنيا املعاقني فاألطفال األسوياء،لذلك بأقراهنم اخلاصة األنشطة نفس هي

 أن حيث ، الذات إثبات و  للنجاح املتاحة األوىل سيلتهم و تكون هي رمبا الرياضية،و األنشطة
 بفصول االلتحاق و لالرتقاء الصاحية لديهم األسوياء،فتكون لألطفال مماثلة احلركية و العضوية احتياجاهتم

 فاهلدف(Winnick, 1990, p. 67) (G, 1998, p. 273) (french, 1994, p. 86) .العادية البدنية الرتبية
 ملحة ضرورة املرضي،فاألمان ،الناجح و اآلمن االشرتاك هو البدين النشاط من املعاقني لألطفال األساسي

 يف املشاركة أثناء األهداف حتقيق يعين النجاح األسوياء،و و املعاقني لألطفال نشاط بأي القيام عند
 (french, 1994, pp. 99-98) .النشاط يف املشاركة بتجارب االستمتاع فيعين الرضا البدنية،أما األنشطة

 :كاأليت الرياضية للرتبية الدمج مستويات تتدرج و  
 .اخلاصة الرتبية مدرس مساعدة بدون املستقل الدمج -
 .اخلاصة الرتبية مدرس مبساعدة الدمج -
 .عالجي رياضية تربية فصل يف التواجد -
 البدنية الرتبية فصول يف االندماج من املعاق الطفل يتمكن حىت مؤقتا وضعا يعترب األخري واملستوى -

 (Graham, 1993, p. 138) .العادية
 :للدمج اإلعداد  -0-0
 :األسوياء األطفال إعداد  -0-0-0
 .األشخاص بني الفردية الفروق و االختالفات يتفهموا أن -
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 .هبا  اإلصابة كيفية و املختلفة اإلعاقات عن بالسؤال هلم يسمح أن -
 بدور األطفال احد يقوم كأن املتنوعة، اإلعاقة خربات األسوياء األطفال فيه يتعلم وقت ختصيص -

 .عقبة ختطي يف مساعدته زميله حماولة و كفيف
 .املعاقني األطفال مع العمل بدا قبل مسؤولياهتم عن تعليمات يتلقوا أن -
 :المعاقين األطفال إعداد -0-0-0
 .األسوياء األطفال من أقراهنم عند قبوال أكثر ليكونوا املقبولة السلوكية و االجتماعية املهارات تعليمهم -
 قبل األخر على منهم كل يتعارف ترفيهية مباريات و أنشطة يف األسوياء و املعاقني األطفال اشرتاك -

 (Eishstaedt, 1992, pp. 180-178) .الدمج برنامج يف البدء
 :االندماجية للفصول العادية البدنية التربية مدرس إعداد  -0-0-1

 .احلركة و اإلعاقة عن الكتب قراءة -
 عملية هبا حيدث مدرسة يف تعليم تلقي أو اخلاص البدين بالتعليم متعلقة تعليمية دورة على احلصول -

 .املعاقني األطفال مع العمل ممارسة يف اخلاص التعليم عن خربات يكتسب أن دمج،و
 األنشطة خمتلف يف عايل مستوى على مهارات يؤدون معاقني أطفال تعرض أفالم مناقشة و استعراض -

 .البدنية
 لألطفال الدمج برنامج وضع عند باملدرسة األخصائيني و اخلاص البدنية الرتبية مدرس مع التعاون -

 .املعاقني
 من كافية فرتات دون البعض بعضهم األطفال يتقبل أن أو السريع التغري من نوع توقع عدم عليه جيب -

 (french, 1994, pp. 92-90) .الرتكيز و االندماج
 :البيئة إعداد -0-0-4

 مع املعاقني األطفال الشرتاك القصوى الزيادة يف تسهم أن ميكن اليت البيئية التغريات بعض يوجد     
 :منها و الرياضي النشاط يف األسوياء

 .الرؤية وضوح عدم إىل تؤدي للضوء انعكاسات توجد ال حبيث اإلضاءة تثبيت حماولة -
 أمراض ببعض املشرتكني يصاب ال حىت اهلواء ملوثات عن االبتعاد و البيئة نظافة من التأكد جيب -

 .الصدر
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 جبميع األمان عنصر توفري مع األطفال، انتباه جتذب بارزة رسوم و زاهية ألوان ذات أدوات استخدام -
 .صالحيتها و األجهزة عمل كفاءة من التأكد و املستخدمة، األدوات

 ممارسة أماكن و اخلروج و الدخول  أماكن حتديد األطفال،و حركة و سري أثناء عوائق أي إبعاد -
 امن توفر اليت األدوات مجيع إعداد و الضحل اجلزء حتديد يتم حيث السباحة محامات النشاط،خاصة

 .األطفال سالمة و
 داخل الرياضي النشاط ممارسة عند املاء حرارة درجة يناسبها،و ما ارتداء و اجلو حرارة درجة مراعاة -

 .(french, 1994, pp. 108-107) الدمج برنامج و النشاط ممارسة على  سلبيا يؤثر ال املاء،حىت
 :الدمج في المشتركين دور -0-0
 :المعاقين وغير المعاقين األطفال  -0-0-0

 حلساب جلانيب اخلط على وجودهم جمرد العادية لبدنية الرتبية يف ذهنيا املعاقني األطفال دمج يعين ال    
 بني االجيايب والتداخل ممكن حد أقصى إىل الكاملة املشاركة يعين ،وإمنا السجالت تقليب أو النقاط

 (Graham, 1993, p. 55) .واألسوياء املعاقني األطفال
 :اآليت بعمل وذلك األسوياء األطفال قبل من التداخل هدا ويبدأ

 .معه باحلديث الزميل مع واالنشغال الكالم بدا -
 . البدين التقارب على احلفاظ -
  املعاق للطفل منوذجا يكون أن -
 .املساعدة منه ويطلب املهارة أداء على يساعد أن -
 (Sherril, 1998, p. 229) (Graham, 1993, pp. 150-151) .اجليد األداء عند الطفل ميدح أن -

 املشجع بدور يقوم حيث للمدرس بالنسبة املهام لتأدية جمدية مساعدة وسيلة ميثل السوي فالطفل
 (Eishstaedt, 1992, p. 185)املعاق للطالب والنموذج واملصحح

 :العادية البدنية التربية مدرس  -0-0-0
 اجتاه العادية البدنية  الرتبية مدرس دور أن(1992 ريزو،) عن نقال 1994) فرشن، )من كال يشري   

 (French, 1994, p. 177) .الدمج برنامج يف خطورة العوامل أكثر يكون رمبا املعاقني األطفال
 : بااليت يقوم فهو

11

 

- 



 

 .إليه أمرهم املوكل األطفال كل تعليم -
 .بالفصل األفراد جلميع ورئيسية تعليمية أهداف عمل -
 .خاصة تعليمية خلدمات حيتاجون الذين األطفال لكل املساعدة وتنسيق حبث -
 .واألسوياء املعاقني األطفال بني التداخالت زيادة على العمل -
 العقلية القدرة لتالؤم الدمج أثناء األطفال ميارسه اليت الرياضية باألنشطة التعديالت بعض عمل -

 : كاأليت وذلك املعاقني لألطفال والبدنية
 أو الطائرة الكرة يف امللعب منتصف من اإلرسال ضربة كإلقاء :النشاط أو املباراة يف اللعب مواقع تنوع -

 .التنس
 وتعديل املضارب من خمتلفة أنواع استخدام مثل:األطفال قدرات يناسب مبا واألدوات املعدات تعديل -

 .الشبكة مستوى
 . اجلري مسافة تقليل مثل:املعاقني األطفال لبعض املسافات تنوع -
 (French, 1994, pp. 106-89) .(تنطيطها من بدال الكرة محل) :املباريات أثناء لألطفال احلركة تعديل -

 :الخاصة البدنية التربية مدرس -0-0-1

 : بااليت يقوم حيث العامة البدنية الرتبية مدرس مع وبتعاون قرب عن اخلاصة البدنية الرتبية مدرب يتعامل
 .واحتياجاته قدراته وحتديد الدمج لربنامج املعاق الفرد صالحية تقدير -
 .االندماجية البيئة إىل لالنتقال إعداده تعمل اليت باألنشطة الفرد إمداد -
 .وتطبيقها أوقاهتا وتنظيم املساعدة نوع اختيار يف العادية البدنية الرتبية مدرس مع التعامل -
 إىل حاجة ويف األداء يف قصور أو املهارات بعض يف نقص لديهم الذين األسوياء األفراد إىل دوره ميتد -

 (Bauer, 1994, p. 164) (Eishstaedt, 1992, p. 178) (Block, 1999, p. 35) .فردي إعداد

 : الرياضية التربية في الدمج أشكال  -0-02
 إليه أشارت ما وهذا الرياضي اجملال يف للدمج صور وفرت جديدة أشكال ظهرت        

 .االجتماعية الكفاءة واكتساب املهارات حتسني على املعاقني األطفال مساعدة هبدف(1998شريل،)
(Sherril, 1998, p. 213) يلي ما اإلشكال ومن: 

 :الموحدة الرياضات -0-02-0
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 الدمج أشكال من شكل واحد،وهو فريق يف واألسوياء املعاقني الرياضيني من متساوي عدد ضم تعين     
 حتسني على تعمل األسوياء الرياضيون يقدمها اليت فالنماذج اخلاص، االوملبياد واسطة تستخدم اليت 

 .Sherril, 1998, pp. 216-213))املعاقني الرياضيني لدى اخلاصة املهارات
 :برنامج المعلم الخاص من نفس العمر -0-02-0

 معاق طفل كل حيصل ،حيث الرياضية الرتبية ملدرس كمساعدين األسوياء األطفال يعمل     
 واملشجع املراقب بدور اخلاص املدرس العمر،ويقوم نفس من األسوياء األطفال من به خاص على،مدرس

 من تعليمات يتلقى أن له،وجيب املعطاة املهارة تعلم من انتهائه بعد العمل هذا املعاق،ويؤدي للطفل
 .(32،صفحة2011عزب، )املعاق الطفل اجتاه التعليمية ملسؤولياته بالنسبة الرياضية الرتبية مدرس

 :التعليم والتدريس التبادلي من خالل األقران -0-02-1
يعتمد على املالحظة وتصحيح األخطاء احلركية بعضهم لبعض،حيث أن األطفال ذوي اإلعاقة البسيطة  

ميكنهم العمل كمعلمني خصوصيني،ويعتمد هذا النظام على تغيري األدوار من معلم ومتعلم،وبذلك ميدون 
بتغذية رجعية ويتعلمون من خالل التدريس،ويتضمن التعليم من خالل األقران وجود النموذج الذي حيدث 
طبيعيا أثناء الدمج ىف األنشطة الرياضية،حيث يعمل على تعديل السلوك غري املناسب ويسهل التداخل 

اصة عندما يوجد متاثل بني األطفال ذوي اإلعاقة والغري معاقني،ويعمل على دفع الطفل لألداء السليم خ
 .(32،صفحة2011عزب، ) ىف العمر واجلنس بني األطفال

  :نوادي الشركاء -0-02-4
تكونت بواسطة األوملبياد اخلاص،حيث يتواجد الالعبني الغري معاقني مع الالعبني ذوي اإلعاقة أثناء 

 .(32،صفحة2011عزب، )أنشطة ما بعد املدرسة للتدريب على املهارات اخلاصة وخطط اللعب
 :المعكوسة االندماجية العملية -0-02-5

 إىل يذهبون األسوياء األطفال إن بينهما، الرئيسي والفارق اخلاص، املعلم لربنامج مشاهبة عملية وهي      
 يف الكامل للدمج واألسوياء املعاقني األطفال إعداد يتم وبذلك املعاقني باألطفال اخلاصة التعليم مواضع
 (Sherril, 1998, pp. 216-213) .الحق وقت

 :أهمية الدمج للطفل ذوي االعاقة على تفاعله االجتماعي -0-00
اّن الدمج حيقق التفاعل االجتماعي الفعال لذوي االعاقة،ويساعد يف تعديل السلوك االجتماعي و     

و حتقيق قدر من املشاركة  ةالتفاعلي و القدرة على االندماج يف اجلماعة،وجتنب العزلة االجتماعي
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كما يساعد يف املشاركة االجتماعية لدوي االعاقة مع الغري :االجتماعية يف النادي و امللعب و الفصل
 .(32،صفحة 2011عزب،)طابور الصباححلفالت أو االلعاب اجلماعية أو معاقني سواء كان يف ا

 :خالصة -
كان هذا الفصل مبثابة النافدة اليت أطّل هبا الباحث على كّل ما يتعلق  باإلعاقة العقلية حيث تطرق من    

خالله اىل التعاريف املختلفة لالعقة العقلية سواء السيكومرتية او االجتماعية أو النفسية و كذلك تعريف 
نّه مجع بني كّل هذه التعريفات كما تطرق و الذي يعترب االكمل باعتبار ا للتخلف العقلياجلمعية االمريكية 

الباحث يف هذا الفصل اىل خصائص املعاقني عقليا باإلضافة اىل تصنيفاهتم خاصة التصنيف على أساس 
  .مستوى الذكاء

حاول الباحث من خالل هذا الفصل القاء الضوء على كّل ما يتعلق بالدمج بداية بالدمج مبفهومه كما     
،أنواعه،درجاته،خصائصه و هناية بالدمج الرياضي و الذي هو موضوع الدراسة أين عرج الباحث العام 

                                                            .على تعريفاته ،أشكاله و حتضرياته و دور املشاركني فيه
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 .تمهيد     -
 .التعلم التعاوني -1
 .المفهوم -1-2
 .تعريف التعّلم التعاوني -1-1
 .األسس النظرية للتعلم التعاوني -1-0
 .العناصر األساسية للتعلم التعاوني -1-4
 .أنواع التعلم التعاوني -1-0
 .مراحل التعلم التعاوني -1-6
 .أشكال التعلم التعاوني -1-7
 .عوائق التعلم التعاوني -1-8
 .التعّلم التعاونّي والتعليم التقليديّ  -1-9
 .فوائد التعلم التعاوني -1-25
 .التعلم التعاوني بالتفاعل االجتماعيعالقة  -1-22
 .عالقة التعلم التعاوني بأسلوب الدمج -1-21
 .تقويم التعلم التعاوني -1-20
 .أساسيات استخدام التعلم التعاوني -1-24
 .في كرة السّلةالمهارة األساسية  -1
 .السلة كرة في األساسية المهارات أهمية -0-2
 .السلة كرة رياضة في األساسية المهارات تصنيف -0-1
  .عند المعاقين عقلياكرة السلة االلعاب الجماعية و   -0-0
 .خالصة    -
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 :تمهيد -

اليت االسرتاتيجيات احلديثة، هو منو التعلم التعاوين أحد مناذج التدريس غري املألوفة يف مدارسنا، يعترب
ويتحاورون فيما يعملون يف جمموعات،يعلم بعضهم بعضا،تالميذ الذين هتدف إىل حتسني وتنشيط أفكار ال

خاصة يف جمال الرياضة و الرياضات  بينهم حبيث يشعر كل فرد من أفراد اجملموعة مبسؤوليته جتاه جمموعته
تعّد كرة السّلة كغريها من الرياضات اجلماعية من اجملاالت اليت مييل اصحابه اىل و .اجلماعية باخلصوص

 .النموذج من التدريس و ذلك نظرا لفعاليته يف حتسني و تنشيط عملية التعلماستعمال هذا 
كرة السلة رياضة مثرية و مسلية،جتري بني فريقني يتألف كل منهما من مخسة العبني،ويعد الفريق و       

مىت استطاع تسجيل عدد من النقاط يفوق ما سجله الفريق األخر،و حيرز الالعبون نقاطا بقذف الكرة 
نفوخة داخل هدف عال يسمى سلة عند أحد طريف ملعب كرة السلة،و يستطيع الالعب أن يتقدم م

 بالكرة حنو السلة عن طريق التنطيط  أو بتمرير الكرة إىل زميل من فريقه،و حياول كل فريق أيضا من أن
 .مينع الفريق األخر من إحراز النقاط

،و التعلم  التعلم التعاوين،مبادئ و أسس التعلم التعاوينماهية )سية هيوقد اشتمل هذا الفصل  على ثالثة عناوين رئي    
حاولنا من خالله أن حنيط بكّل ما له صلة مبوضوع التعّلم التعاوين،باإلضافة (التعاوين يف جمال الرتبية البدنية و الرياضة

 (.،و األهداف احلسية احلركية لكرة السّلة كرة السّلة،املهارات األساسية يف كرة السّلةماهية  )اىل تعرضنا بالتفصيل 
 :التعلم التعاوني -0
  :المفهوم -0-0

التعلم التعاوين هو طريقة للتدريس تعمل فيها جمموعات صغرية متفاوتة من الطالب ذوي  نّ إ      
الناتج وذلك لتحقيق هدف مشرتك ويتم تقييم كل فرد يف اجملموعة على أساس خمتلفة،مستويات أداء 

أفراد يعملون معا باستقاللية تامة دون تدخل من املعلم (2-2)اوح عدد كل جمموعة ما بني ويرت اجلماعي،
 .(202، صفحة 1993، .السعدين ع) الذي يعد مرشداً وموجها

ترتاوح ما بني هو عملية تشاركيه تتم بني عدة أطراف يف موقف تعليمي على شكل جمموعات صغرية و     
وتقوم على توزيع األدوار داخل اجملموعة الواحدة على حسب قدرات األعضاء لزيادة فعالية طالب،(2-6)

 . (96، صفحة 2000أبو النجا، ) التعلم وحتقيق هدف مشرتك
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طالب (2-2)من  التعلم التعاوين هو التعلم ضمن جمموعات صغريةو خالصة ما ميكن قوله هي أّن      
بعضهم البعض لرفع مستوى كل فرد منهم وحتقيق  ةمساعد و،للطالب بالعمل سوياً وبفاعلية حيث يسمح

ويقوم أداء الطالب مبقارنته مبحكات معدة مسبقًا لقياس مدى تقدم أفراد . اهلدف التعليمي املشرتك
 .اجملموعة يف أداء املهمات املوكلة إليهم

ساسية نناقشها وعناصر أوتتميز اجملموعات التعلمية التعاونية عن غريها من أنواع اجملموعات بسمات     
فمجرد وضع الطالب يف جمموعة ليعملوا معًا ال جيعل يس كل جمموعة هي جمموعة تعاونية،فلفيما يلي،

 .منهم جمموعة تعاونية
 :التعّلم التعاوني تعريف -0-1

هو إسرتاتيجية تدريبية وتدريسية  على أنه (2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) تعرفه     
تعلموا من بعضهم يليعملوا و جمموعات صغرية متفاوتة القدرات ،قائمة على تقسيم املتدربني املشاركني إىل 

از الفردي وعلى إجناز اجملموعة ويقوموا بناء على اإلجنملوا مسؤولية مشرتكة عن تعلمهم ،تحيو بعضًا ،
 . فعهم إىل العمل التعاوين املشرتكمما يدئه يف اجملوعة نفسها ،بنجاح زمالحبيث يرتبط جناح املتدرب ،

اسرتاتيجية تدريس تتضمن وجود "التعلـم التعـاوين علـى أنـه ( Johnson &Johnson &Smith) يعـرفو     
جمموعة صغرية من الطالب يعمل أفرادها سويًا هبدف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى 

 "ممكنحد 
التعلم التعاوين اسرتاتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب "فرتى أنّ  (Mcenerny ) أما

 "ضمن جمموعات غري متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشرتك
على أنه نوع من التعليم يتيح الفرصة جملموعة من الطالب ال تقل عن اثنني (1993)ويعرفه السعدي     

علم من بعضهم البعض داخل جمموعات يتعلمون من خالهلا بطريقة اجتماعية أهدافا وال تزيد عن سبعة بالت
، 2012سعدات و املعدي، )نقال عن .وخربات تعليمية تؤدي هبم يف النهاية إىل بلوغ اهلدف من الدرس

 .(9صفحة 
ذ إىل التعلم التعاوين هو أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التالميو كخالصة هلذه التعاريف ميكن القول بأّن     

( 6-2) منيرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ،(تضم مستويات معرفية خمتلفة)جمموعات صغرية غري متجانسة
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أفراد ،حبيث يتعاون و يتفاعل فيه تالميذ اجملموعة الواحدة فيما بينهم من أجل حتقيق هدف أو أهداف 
 . توجيه املعلمحتت إشراف و  ةحمدد

 :األسس النظرية للتعلم التعاوني -0-1
 :مها(Slavin, 1997) ينطلق التعلم التعاوين من أساسني رئيسني    
 :األساس النمائي :أوالا 

االفرتاض األساسي  .يقوم التعلم التعاوين على االجتاه النمائي املشتق من نظريات بياجيه وفيجاتسكي
للتعلم التعاوين وفق هذا االجتاه هو أن التفاعل بني الطالب مع زمالئه عند دراسة مشكالت أو موضوعات 

ويعزي ذلك إىل . علمية يزيد من متكنهم من املهارات واملفاهيم األساسية مقارنة بتفاعل الطالب مع املعلم
مار املتقاربة للعمل خالل منطقة أن مدى التطور العقلي لدى الطالب متشابه مما ميكن الطالب ذوي األع

مما ينعكس على تقارب نوعية اللغة العلمية واألفكار واألخطاء الشائعة اليت ميكن أن . النمو نفسها
وهذا يؤدي إىل حتفيزهم للوصول إىل أقصى منو متاح هلم ب أثناء تفاعلهم داخل اجملموعة،يالحظها الطال
 .(2، صفحة 2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) يف املدى العقلي

 األساس الدافعي :ثانياا
 Deutsch وديوتش  Lewin نييعتمد هذا االجتاه على أعمال مرتبطة بعدد من العلماء مثل لو 

إذ يعتمد التعلم التعاوين على هذا االجتاه من نقطة خمتلفة ،Skinner  وسكينر  Atkinson واتكينسون
الطالب يف . عية التفاعلفاملنظرون النمائيون يركزون أساسا على نو اليت يف االجتاه النمائي،عن تلك 
أعضاء أما الذين ينطلقون من االجتاه الدافعي فإهنم يهتمون باملكافأة أو اهلدف الذي يعمل األنشطة،

الصيغة التعاونية اليت :األهداف وهيثالث صيغ حنو حتقيق -يف هذا اجملال-حدد ديوتش. اجملموعة ألجله
الصيغة التنافسية اليت يكون فيها . يكون فيها هدف الطالب وجهوده يسهمان يف حتقيق أهداف اآلخرين

الصيغة الفردية اليت يكون فيها هدف . هدف الطالب وجهوده يثبطان عملية حتقيق أهداف اآلخرين
 .الطالب وجهوده منعزالن عن أهداف اآلخرين وال تؤثر فيهم

ووفقا لنتائج األحباث والدراسات فإن اهلدف يف التعلم التعاوين خيلق حالة جتعل منه األسلوب الوحيد الذي 
 ,Johnson, Johnson) يكون أعضاء اجملموعة فيه قادرين على حتقيق أهدافهم الفردية عرب بوابة جناح اجملموعة

& Johnson -Holubec, 1994) و (Salvin, 1983) Johnson 
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فالطالب مرتبط باآلخرين سواء يف النجاح أو  إجيابيًا بني الفرد واجملموعة،مبعىن أن هناك اعتمادًا متبادال 
والعكس صحيح أي أن  ينجح مجيع الطالب يف اجملموعة،الطالب حىت فال يستطيع أن ينجح. الفشل

وبالتايل مسئولية كل طالب يف اجملموعة ال تقتصر على تعلمه للمادة . فشل الطالب هو فشل للمجموعة
حيتاج حتقيق  لذا.مساعدة زمالئه يف عملية التعلم عن-أيًضا-سة يف الصف،ولكنه مسئول العلمية املدرّ 

 .بل وبذل أقصى ما لديهم من مؤازرة وتشجيعالب املساعدة من أعضاء اجملموعة،ية لكل طاألهداف الفرد
 (2، صفحة 2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، )
 :العناصر األساسية للتعلم التعاوني -0-1
فتعيني الطالب يف جمموعات وإبالغهم .الطالب كثر من جمرد ترتيب جلوس إن التعلم التعاوين شيء أ    

فإن بناء الدروس على حنو جيعل الطالب ولذا ،.ؤديان بالضرورة إىل عمل تعاوين بأن يعملوا معًا ال ي
ل العمل التعاوين عماًل ناجحاً يعملون بالفعل بشكل تعاوين مع بعضهم يتطلب فهمًا للعناصر اليت جتع

 :وهذه العناصر هي،
 :لمتبادل اإليجابياالعتماد ا -0-1-0

فمن املفرتض أن يشعر كل طالب يف اجملموعة أنه . يعترب هذا العنصر من أهم عناصر التعلم التعاوين    
حباجة إىل بقية زمالئه وليدرك أن جناحه أو فشله يعتمد على اجلهد املبذول من كل فرد يف اجملموعة فإما أن 

شعور من خالل وضع هدف مشرتك للمجموعة حبيث يتأكد ويُبىن هذا ال. ينجحوا سويًا أو يفشلوا سوياً 
كذلك ميكن من خالل املكافآت املشرتكة ألعضاء اجملموعة أن . الطالب من تعلم مجيع أعضاء اجملموعة

يتم بناء الشعور باالعتماد املتبادل وذلك كأن حيصل كل عضو يف اجملموعة على نقاط إضافية عندما 
كما أن املعلومات واملواد املشرتكة .على من النسبة احملددة باالختبارحيصل مجيع األعضاء على نسبة أ

، صفحة 2002، .املقبل ع) اجملموعةوتوزيع األدوار مجيعها تساعد على االعتماد املتبادل اإلجيايب بني أفراد 
1). 
 :المسؤولية الفردية والمسؤولية الزمرية -0-1-1

كل عضو من أعضاء اجملموعة مسؤول باإلسهام أنّ ( 1992جونسون، جونسون، و هولبك، )يرى   
كما . وليس له احلق بالتطفل على عمل اآلخرينع بقية أفراد اجملموعة بإجيابية،بنصيبه يف العمل والتفاعل م

عن استيعاب وحتقيق أهدافها وقياس مدى جناحها يف حتقيق تلك األهداف وتقييم  مسئولةأن اجملموعة 
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وعندما يقيم أداء كل طالب يف اجملموعة مث تعاد النتائج للمجموعة تظهر . جهود كل فرد من أعضائها
تبارات كما ميكن اختيار أعضاء اجملموعة عشوائياً واختبارهم شفوياً إىل جانب إعطاء اخ. املسؤولية الفردية

والطلب منهم كتابة وصف للعمل أو أداء أعمال معينه كل مبفرده مث إحضارها ردية للطالب،ف
ولكي يتحقق اهلدف من التعلم التعاوين على أعضاء اجملموعة مساعدة من حيتاج من أفراد .للمجموعة

ن تقدمي أداء أفضل اجملموعة إىل مساعدة إضافية إلهناء املهمة وبذلك يتعلم الطالب معًا لكي يتمكنوا م
 .(2-1، الصفحات 2002، .املقبل ع) يف املستقبل كأفراد

 :التفاعل المعزز وجهاا لوجه -0-1-1
. يلتزم كل فرد يف اجملموعة بتقدمي املساعدة والتفاعل اإلجيايب وجهًا لوجه مع زميل آخر يف نفس اجملموعة

واالشرتاك يف استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد لآلخر وتقدمي املساعدة والدعم لبعضهم البعض 
ويتم . تحقيق اهلدف املشرتكيعترب تفاعاًل معززًا وجهًا لوجه من خالل التزامهم الشخصي حنو بعضهم ل

التأكد من هذا التفاعل من خالل مشاهدة التفاعل اللفظي الذي حيدث بني أفراد اجملموعة وتبادهلم الشرح 
وال يعترب التفاعل وجهاً لوجه غاية يف حد ،(1992جونسون، جونسون، و هولبك، ) والتلخيصوالتوضيح 

 وتطوير التفاعالت اإلجيابية تطوير التفاعل اللفظي يف الصف،:وسيلة لتحقيق أهداف هامة مثلذاته بل هو 
  .(99، صفحة 1999جونسون و جونسون،، ) بني الطالب اليت تؤثر إجيابياً على املردود الرتبوي

 :الزمرية المهارات البينشخصية و -0-1-1
يتعلم الطالب املهام األكادميية إىل جانب املهارات االجتماعية الالزمة للتعاون مثل  يف التعلم التعاوين

ويعترب تعلم هذه املهارات ذا أمهية بالغة لنجاح . مهارات القيادة واختاذ القرار وبناء الثقة وإدارة الصراع
 (22، صفحة 1992و هولبك، جونسون، جونسون، ) .جمموعات التعلم التعاوين

 :معالجة عمل المجموعة -0-1-1
يناقش وحيلل أفراد اجملموعة مدى جناحهم يف حتقيق أهدافهم ومدى حمافظتهم على العالقات الفاعلة بينهم 

ومن خالل حتليل تصرفات أفراد اجملموعة أثناء أداء مهمات العمل يتخذ أفراد اجملموعة . ألداء مهماهتم
اء واستمرار التصرفات املفيدة وتعديل التصرفات اليت حتتاج إىل تعديل لتحسني عملية قراراهتم حول بق

 .(22، صفحة 1992جونسون، جونسون، و هولبك، ) التعلم
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 :أنواع التعلم التعاوني -0-1
 فبعض املواقف التعلمية يقتضي تبعاً الختالف املوقف التعليمي ،خيتلف أسلوب التعلم التعاوين      

غري  وبعضها يقتضي استخدام اجملموعات التعلمية التعاونيةات التعلمية التعاونية الرمسية ،استخدام اجملموع
خدم التعلم ومن أجل أن نست.ية وبعضها اآلخر يقتضي استخدام اجملموعات التعاونية األساسية ،الرمس

سعدات ) فإنه جيب أن نعرف مىت وكيف نستخدم كل نوع من أنواع التعلم التعاوينالتعاوين بشكل فاعل ،
 .(11، صفحة 2012و املعدي، 

 :التعليمية التعاونية الرسميةالمجموعات  -0-1-0
بأهنا جمموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إىل عدة "تعرف اجملموعات التعليمية التعاونية الرمسية 

ويعمل الطالب فيها معًا للتأكد من أهنم وزمالءهم يف اجملموعة قد أمتوا بنجاح املهمة التعليمية . أسابيع
كما . يف أي مادة دراسية ألي منهاج ميكن أن تبىن بشكل تعاوينوأي مهمة تعليمية . اليت أسندت إليهم

أن أية متطلبات ألي مقرر أو مهمة ميكن أن تعاد صياغتها لتتالءم مع اجملموعات التعليمية التعاونية 
 .(11، صفحة 2012سعدات و املعدي، ) الرمسية

 :المجموعات التعليمية التعاونية غير الرسمية -0-1-1
بأهنا جمموعات ذات غرض خاص قد تدوم من بضع "تعرف اجملموعات التعليمية التعاونية غري الرمسية 

اشر الذي يشمل التعليم املبويستخدم هذا النوع من اجملموعات أثناء . دقائق إىل حصة صفية واحدة
ب إىل املادة اليت سيتم أو عرض شريط فيديو هبدف توجيه انتباه الطالأنشطة مثل حماضرة،تقدمي عرض،

ت بشأن ما سيتم واملساعدة يف وضع توقعافسيًا على حنو يساعد على التعلم،وهتيئة الطالب نتعلمها،
سعدات و املعدي، ) كريًا وتقدمي غلق للحصةوالتأكد من معاجلة الطالب للمادة فدراسته يف احلصة،

 .(11، صفحة 2012
 :المجموعات التعليمية التعاونية األساسية -0-1-1

الرئيس هو أن يقوم أعضاؤها جمموعات طويلة األجل وغري متجانسة وذات عضوية ثابتة وغرضها "هي 
إن اجملموعات األساسية . بتقدمي الدعم واملساندة والتشجيع الذي حيتاجون إليه إلحراز النجاح األكادميي

وطويلة األجل واليت تدوم سنة على األقل ورمبا تدوم حىت يتخرج لب بالعالقات امللتزمة والدائمة،تزود الطا
 .(11، صفحة 2012سعدات و املعدي، ) مجيع أعضاء اجملموعة

 :مراحل التعلم التعاوني -0-1
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  :يتم التعلم التعاوين بصورة عامة وفق مراحل أربع هي
 :مرحلة التعرف -0-1-0

وفيها يتم تفهم املشكلة أو املهمة املطروحة وحتديد معطياهتا واملطلوب عمله بإزائها والوقت املخصص  
  .املشرتك حللهللعمل 

 :مرحلة بلورة معايير العمل الجماعي -0-1-1
ة وكيفية اختاذ وحتديد املسؤوليات اجلماعيتوزيع األدوار وكيفية التعاون ، ويتم يف هذه املرحلة االتفاق على

  وكيفية االستجابة آلراء أفراد اجملموعة واملهارات الالزمة حلل املشكلة املطروحةالقرار املشرتك ،
 :اإلنتاجيةمرحلة  -0-1-1

ويتم يف هذه املرحلة االخنراط يف العمل من قبل أفراد اجملموعة والتعاون يف إجناز املطلوب حبسب األسس 
 .واملعايري املتفق عليها

 :اإلنهاء مرحلة -0-1-1
 أو التوقف عن العمل وعرض ما توصلت ذلك،يتم يف هذه املرحلة كتابة التقرير إن كانت املهمة تتطلب 

 .(1992جونسون، جونسون، و هولبك، ) جلسة احلوار العامإليه اجملموعة يف 
 :أشكال التعلم التعاوني -0-1
 لكنها مجيعاً تشرتك يف أهنا تتيح للمتعلمني فرصاً للعمل معاً يفناك عدة أشكال للتعلم التعاوين ،ه
 : هي وهناك ثالثة أشكال هامةعات صغرية يساعدون بعضهم بعضاً ،جممو  
 :فرق التعلم الجماعي -0-1-0

وفيها يتم التعلم بطريقة جتعل تعلم أعضاء اجملموعة الواحدة مسؤولية مجاعية ويتم من خالل اخلطوات 
 :التالية

 .ينظم املعلم التالميذ يف مجاعات متعاونة وفقاً لرغباهتم وميوهلم حنو دراسة مشكلة معينة -
  .ةهداف واملهام ويوزعها على أفراد اجملموعالفردية يف املشكلة وحيدد األ املوضوعاتخيتار  -
 . حيدد املصادر واألنشطة واملواد التعليمية اليت سيتم استخدامها -
 .يشرتك أفراد كل جمموعة يف إجناز املهمة املوكلة هلم -
 .اجملموعاتتقدم كل جمموعة تقريرها النهائي أمام بقية  -
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  :الفرق المشاركة -0-1-1
جمموعة مث تقسم مادة التعلم حبسب عدد أفراد كل إىل جمموعات متساوية متامًا ،ني فيها يُقسم املتعلم -

  .حبيث خيصص لكل عضو يف اجملموعة جزءاً من املوضوع أو املادة
اخلرباء يطلب من أفراد اجملموعة املسؤولني عن نفس اجلزء من مجيع اجملموعات االلتقاء معًا يف لقاء  -

 .يعودون إىل جمموعاهتم ليعلموها ما تعلموه ،يتدارسون اجلزء املخصص هلم ،مث
 .يتم تقومي اجملموعات باختبارات فردية وتفوز اجملموعة اليت حيصل أعضاؤها على أعلى الدرجات -
 :فرق التعلم معاا  -0-1-1
 حيث يقسم املتعلمون إىل فرق تساعد تعلمون لتحقيق هدف مشرتك واحد ،وفيها يهدف امل -

  .وفهم املادة داخل الصف وخارجهباملهام ،يف الواجبات والقيام  بعضها بعضاً 
  .تقدم اجملموعة تقريراً عن عملها وتتناقش فيما بينها مبا تقدمه من مساعدة ألفرادها -
 (1999جونسون و جونسون،، ) تقوم اجملموعات بنتائج اختبارات التحصيل وبنوعية التقارير املقدمة -

.  
 :التعاونيعوائق التعلم  -0-1

 :من عوائق التعلم التعاوين ما يلي
أن معظم األفراد يف جمتمعنا يقاومون بشكل شخصي التغيري الذي يتطلب منهم جتاوز األدوار  -

 .واملسؤولية الفردية
جونسون، )عدم حصول املعلمني على التدريب الكايف الستخدام التعلم التعاوين حيث يفضل  -

 فرتة ثالث سنوات لتدريب املعلم على كيفية استخدام التعلم التعاوين "(1992جونسون، و هولبك، 
 .بشكل فاعل

يضاف إىل ذلك نوع أثاث  ،ضيق مساحة الصفوف مع كثرة أعداد الطالب يف الصف الواحد  -
 .(2صفحة ، 2002، .املقبل ع) الفصل من الكراسي والطاوالت

 :التعّلم التعاونّي والتعليم التقليديّ  -0-0
سعدات و املعدي، ) :ميكن املوازنة بني أسلويب التعّلم التعاويّن والتعليم التقليدّي من خالل اجلدول اآليت    

 . (12، صفحة 2012
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 الفرق بين أسلوبي التعّلم التعاونّي والتعليم التقليديّ  حيوض( 90)رقم جدول -

 التعليم التقليديّ  التعّلم التعاوينّ 

 .ال يعّد الطالب مسؤوالً عن تعّلم زمالئه .كّل عضو فيه مسؤول عن تعّلم زمالئه
 .ال يقوم أّي طالب بدور القائد املعنّي من قبل املعّلم .يتبادل الطاّلب فيه األدوار

 .فيه اكتساب املهارات االجتماعّيةيتّم 
وهذا غالباً ض وجود هذه املهارات لدى الطلبة،يفرت 

 .غري صحيح
املعّلم  ودورة التعّلم تقع فيه على املتعّلم،مسؤوليّ 

 .وتقدمي التغذية الراجعةفيه يتمّثل يف التوجيه،
وغالبًا ما يكون تلقني،يقوم املعّلم بدور التعليم وال

 .اً دور املتعّلم سلبيّ 
ختتلف عن د لكّل جمموعة فيه مهّمة حمّددة،يسن

 .مهاّم اجملموعات األخرى
 .تسند كّل مهّمة للطاّلب مجيعهم

 
داخل اجملموعات عالقات العالقات 

 .وحرص على مصلحة اجملموعةتعاونّية،
وحرص القات يف الصّف عالقات تنافسّية،الع -

 .على املصلحة الفرديّة
الطاّلب داخل اجملموعات التباين يف قدرات 

 .تباين مقصود وله أهداف حمّددة
التباين يف قدرات الطاّلب داخل الصّف 

 .تباين عفوّي غري مقصود
 :فوائد التعلم التعاوني -0-09
 :التعلم التعاوني خبرة -0-09-0

تعلم الطالب يف جمموعات األسلوب التعاوين يشبه حال العلماء عند تصديهم لدراسة قضايا ومشكالت 
إذ يعمل ،فإن الطالب يكتسبون خربات غنية عن طريق االحتكاك بزمالئهم،فكما لدى اخلرباء. متنوعة

إن . الطالب مع بعضهم بعضاً وليسوا منعزلني وذلك عند اقرتاح حلول املشكالت علمية أو قضايا جمتمعية
مؤسسة ) ةمثل هذا االحتكاك واحلوار جيعل من الفصل الدراسي بيئة منتجة لألفكار واحللول املبتكر 

 .(2012مهارات النجاح للتنمية البشرية، 
 :التعلم التعاوني يدعم التعلم -0-09-1

 إهنم يكتسبون معلومات ومهارات من خالل  ثحي،يعزز التعلم التعاوين ثقة الطالب بقدراهتم العقلية    
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إن هذا األسلوب يساعد . تعاوهنم أكثر من حصوهلم عليها جاهزة من املعلم أو قراءة كتاب مدرسي
الطالب جبعلهم فاعلني يف عملية التعلم بصورة ذاتية تدفعهم ليكونوا متعلمني طوال احلياة والسيما عند 

الب كي يكونوا مسئولني حيفز مثل هذا األسلوب الط. تقليل اعتمادهم على املعلم يف احلصول على املعرفة
 ةومناقش،مع أقراهنم من خالل سرب األفكارعن إدارة املواقف التعليمية وبناء معلوماهتم بالتعاون 

لم التعاوين إن تطبيق هذه العمليات يف التع. والوصول إىل استنتاجاتم،واإلجابة عن األسئلة املعقدة،املفاهي
مؤسسة مهارات النجاح ) ملعلم أو من الكتاب املدرسيوليس معرفة مستعارة من اجتعل املعرفة ملكهم،

 .(2012للتنمية البشرية، 
 :التعلم التعاوني يحفز جميع الطالب -0-09-1

وكل منهم له دور يؤديه يف التعاوين لديه الفرصة للمشاركة، فكل طالب يف التعلميعد التعلم التعاوين ممتعا،
فإهنم سوف يتعرفون على مواطن الب يف حتقيق هدف مشرتك،فعندما يتعاون الط. تعميق معرفة زمالئه

-التعلم التعاوين إذ يقدم . اجلانب العلمي-عادة-هم البعض واليت يظهر منها القوة احملجوبة لدى بعض
يعملون مع بعضهم بصورة  أداة ممتازة جتعل الطالب خمتلفي القدرات واملستويات-إضافة إىل ذلك

 .(2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) ربز أوجه شخصياهتم املختلفةتإجيابية،
 :تلبية احتياجات الطالب -0-09-1

إذ إن . إن التعلم التعاوين أداة فعالة لتلبية االحتياجات الشخصية للطالب من مثل بناء عالقات أخوية
ل ذلك السمات ويتعلم الطالب من خال .تفاعلهم مع بعضهمالتعلم التعاوين يفرض على الطالب 

وكنتيجة لذلك ميكن التخلص من بعض التصورات اخلاطئة اليت حيملها الطالب عن الشخصية لزمالئهم،
 .(2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) بعضهم

 :والمهارات االجتماعية بين الطالبالتعلم التعاوني يطور العالقات  -0-09-1
وف يتطلب النجاح يف املهمات والواجبات اليت تعطي جملموعات التعلم التعاوين استيعاب فكرة أهنم س

ويعلم الطالب نتيجة لذلك على تطوير ا ملستوى تعاوهنم داخل اجملموعة،وفق(يسبحون معًا أو يغرقون معاً )
مهاراهتم وتعاملهم االجتماعي الذي يساعدهم على القيام بدورهم بصورة جيدة مما ينعكس عليهم إجيابياً 

فضاًل على أن التعلم التعاوين يليب حاجات . أو يف احلياة بوجه عاماملدرسة وخارجها سواء يف املنزل،داخل 
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مؤسسة مهارات ) إذ إنه يولد نتائج جيدة يف بناء العالقاتالجتماعي،األساسية من التفاعل ا الطالب
 .(2012النجاح للتنمية البشرية، 

 :التعلم التعاوني يدفع الطالب في تقديم أفضل ما لديهم -0-09-1
 رتفاع توقعات املعلم من اآلخرين،وبالتايل رفع اأحد الطالب يف الصفوف التقليدية،يرتتب على تفوق 

أما يف التعلم التعاوين فإن الفرصة تتاح أمام الطالب . مما يربز صعوبة أمام اآلخرين للمنافسةمنحىن التقومي،
 .(2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) لتقدمي أفضل ما لديهم دون مقارنتهم ببعضهم

 :التعلم التعاوني يحافظ على العالقات بين الطالب -0-09-1
يدفع الطالب ،إن وجود بعض الطالب املتميزين وحصوهلم على درجات عالية تتفق مع مستواهم الفعلي

معايري  إذ إن لدى الطالب عدة. اآلخرين إىل تسميتهم بألقاب وأوصاف قد تكون غري مناسبة
 .(2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) الطالب اجملتهدينيستخدموهنا يف تثبيط إجنازات 

 :عالقة التعلم التعاوني بالتفاعل االجتماعي -0-00
 حيث يرى ،االجتماعينظرية باندورا للتعلم عّدة نظريات من بينها  على يف أسسه  يعتمد التعلم التعاوين
وتتحقق شروط التعلم وفق هذه ويتأثر بالبيئة احمليطة به،وخاصة البيئة اإلجتماعية،يؤثر أن الفرد يف تعلمه 

ة داخل جمموعات العمل حيث تتعدد جوانب التفاعل املختلفة يف التعلم التعاوين بشكل واضح،النظري
سلوب من و هذا يقودنا اىل مدى تأثري هذا النوع او األ.مما يدفع اجلميع إىل التعلم بشكل أفضلالتعاونية،

 حسب.التعّلم على تنمية التفاعل االجتماعي بني عناصر اجملموعة الواحدة اليت تشرتك يف عملية التعّلم 
إن التعلم التعاوين أداة فعالة لتلبية االحتياجات  (2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، )

إذ إن التعلم التعاوين يفرض على الطالب تفاعلهم مع . عالقات أخويةالشخصية للطالب من مثل بناء 
وكنتيجة لذلك ميكن التخلص من ل ذلك السمات الشخصية لزمالئهم،ويتعلم الطالب من خال .بعضهم

 .بعض التصورات اخلاطئة اليت حيملها الطالب عن بعضهم
 يف باالشرتاك ،وذلك معا حقيقي بعمل القيام إىل الطالب أيضا ميكن أن منيز خالل التعلم التعاوين حاجة

 طريق فعن، منهم واحد كل يبذهلا اليت اجلهود على والتشجيع والدعم املساعدة وتقدمي املصادر استخدام
 قلة خالل ،من بينهم فيما إجيابيا التعاون فيكون زميله أمام لوجه وجها الطالب يكون الصغرية موعاتجملا

 بعضهم معلومات من ،واالستفادة التساؤالت ،وطرح النقاش أثناء يف بعضهم أمام احلرج ،وعدم همعدد
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 حتقيق حنو وكذلك ، بعضا بعضهم حنو شخصيا ملتزمني األعضاء مما جيعل، نفسها موعةجملا داخل
 .املشرتكة األهداف

 :عالقة التعلم التعاوني بأسلوب الدمج -0-01
 .بتدريس جمموعات صغرية أو حىت جمموعات كبرية يف الصفالرتبية اخلاصة  غالبا ما يقوم معلمو     

قد ازداد االهتمام يف اآلونة األخرية بالتعلم التعاوين حيث أن هذا النمط يشكل أحد متطلبات تنفيذ  و 
أنه تصميم املهمة التعليمية على حنو يتيح الفرص ب ويعرف التعلم التعاوين. برامج الدمج يف املدارس العادية

ويف التعلم التعاوين يعمل .لتفاعل بشكل بناء يشمل الدعم املتبادل هبدف إتقان اهلدف من الدرسللطلبة ل
يف الصف على  والتعلم التعاوين اسرتاتيجية لتشجيع الطلبة. الطلبة ضمن فريق تعلمي صغري غري متجانس

التقليدية يف  خيتلف هذا النموذج عن أمناط التعلم و. العمل كمجموعة يدعم أعضاؤها بعضهم بعضاً 
احلديدي و اخلطيب، اسرتاتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات ) املدارس واليت غالبًا ما تكون فردية

 .(2002اخلاصة، 
  :تقويم التعلم التعاوني -0-01

 إال أن املعلم حيتاج إىل تطوير نه يف الواقع مثله مثل أي تقومي،يبدو أن تقومي التعلم التعاوين صعب ولك
 :وهي على النحو اآليتبعض املهارات اخلاصة باملراقبة،

 :مراقبة الطالب -0-01-0
فهذه الفرتة هي الوقت املالئم للمالحظة واملراقبة مالحظتهم أثناء التعلم التعاوين،ينبغي مراقبة الطالب و 

ويستخدم يف ذلك فإنه ميكن أن يدعم السلوكيات التعاونية يقوم املعلم مبراقبة اجملموعات، فعندمادريب،والت
إذ ميكن أن يسجل املعلم عدد املرات اليت يالحظ فيها الطالب يستخدم فيها مهارة بطاقات املالحظة،

كما ميكن للمعلم أن يالحظ الطالب غري املتفاعلني أو . التعاون مثل اإلسهام يف األفكار أو طرح األسئلة
ولكن . طدموا مبشكالت تستدعي تقدمي املساعدة اليت جيب أن تقدم يف حدود معينةالطالب الذين اص

ويتجنب املعلم االنشغال . ينبغي التأكد من أن الطالب أخذوا الفرصة يف حتليل املشكلة فيما بنيهم
مؤسسة ) .بأعمال أخرى مثل تصحيح الواجبات حىت لو كان الطالب منشغلني بالعمل يف اجملموعات

 .(2012مهارات النجاح للتنمية البشرية، 
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 ؟مماذا تقوّ  -0-01-1
أم هو تنمية نقوم يف نشاطات التعلم التعاوين؟هل هو جناح الطالب؟أم هو جناح اجملموعة؟ماذا يفرتض أن 
 مهارات التعاون؟

 :وهياألوجه،هناك عدة طرق لتقومي هذه و ع هذه احملاور،يفرتض يف الواقع تقومي مجي
  :نجاح الطالب كفرد -0-01-0-0

 كما بقاً أو من خالل اختبارات قصرية،ميكن أن يتم التقومي من خالل تقدمي أسئلة للطالب معدة مس 
 .ميكن حث الطالب على تقدمي منتجات مثل التقارير أو النماذج أو رسوم تقوم بوضع درجات عليها

 :نجاح المجموعة -0-01-0-0
يت ميكن طرحها يف هذا اجملال فمن األسئلة التوى إجناز املهمة املوكلة إليها،ميكن أن تقوم اجملموعة وفقا ملس

 هل(ال)سب؟هل نتائج عمل اجملموعة دقيقة؟وإذا كان اجلواب هل مت االنتهاء من املهمة يف الوقت املنا:هي
 .مثل هذه املعايري ميكن أن تقدم إطارا لتقومي اجملموعةاألخطاء مربرة من قبل اجملموعة؟

  :رات التعاونمها  -0-01-0-1
فتقومي الطالب يف هذه الحظة لسلوك الطالب يف اجملموعة،ميكن تقومي هذه املهارات باستخدام بطاقات م

فإذا أراد املعلم أن يضع درجات هلذه املهارات زهم على استخدام مهارات التعاون،اجملال يساعدهم وحيف
كما ميكن توظيف هذه البطاقات .قبة الطالبوائم التقدير عند مرافيفرتض أن يستخدم قوائم التدقيق أو ق

 .على مستوى اجملموعات
 :أساسيات استخدام التعلم التعاوني -0-01
  :حجم المجموعة -0-01-0

عة إال أن العدد املثايل للتعلم التعاوين هو أربموعة خيتلف وفقا للنشاط التعلمي،على الرغم من أن حجم اجمل
التعاوين وهذه هي التجربة األوىل هلم فإن حجم اجملموعة وإذا كان الطالب غري معتادين على التعلم طالب،

 (2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، ) .ميكن أن يكون اثنني إىل ثالثة طالب
 :هدف المجموعة -0-01-1

للتمكن من أهداف فيجب حتديد هدف اجملموعة سواء قيقه،جيب أن يفهم الطالب املتوقع منهم حت
وينبغي أن . تعليمية معينة أو تصميم منتج مثل جدول أو كتابة تقرير أو بناء منوذج أو القيام مبشروع وغريها

 .حيدد املعلم املهارات التعاونية املطلوبة يف النشاط ويشرحها للطالب
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 :االعتماد اإليجابي -0-01-1
 ىت ينجح مجيعال ميكن له أن ينجح حيصبح النشاط تعلمًا تعاونيا فقط عندما يفهم كل طالب أنه 

جيب أن يكون االعتماد لذا،. ًا أهنم يعتمدون على بعضهمفيجب أن يستوعبوا مجيعالطالب يف جمموعته،
كما ميكن للمعلم اح هلم بأن يقوموا هبذا التحديد،إجيابياً من خالل تعيني دور ذي معىن للطالب أو السم

أو املصادر أو املعلومات املبدئية للنشاط بني أعضاء اإلجيايب من خالل تقسيم املواد، أن يشجع االعتماد
 .اجملموعة

 :المحاسبة الفردية -0-01-1
ويفرتض كذلك  .يفرتض أن يكون لدى كل عضو مسئولية خمصصة تسهم يف تعلم مجيع أعضاء اجملموعة

 .تمكن من املعلومات واملهاراتأن يصل كل عضو يف اجملموعة إىل احلد األدىن من ال-يف الوقت نفسه-
 (2012مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية، )
  :السلة كرة في األساسية المهارات -1

 قانون إطار يف معني بغرض تؤدى اليت اهلادفة الضرورية احلركات كل بأهنا األساسية ترااملها تعرف    
 ومبادئ ترااملها فردية أم كانت مجاعية رياضة ولكل.بدوهنا أو بالكرة احلركات هذه كانت سواء اللعبة

 واملبادئ ترااملها األداء مستوى ارتفع وكلما، املطلوب اجليد بالشكل األداء طريقها عن يتم أساسية
 ترااملها و املبادئ باصطالح يعىن السلة كرة رياضة ويف،هلا العام األداء مستوى بالتايل ارتفع األساسية
 ترااملها تلك هي األساسية ترااملها و كرة وبدون بكرة واحلركة االنتقال وأساليب النظم جمموعة األساسية

 ظروف حسب وذلك املناسبة املوقف يفها استخدام هلم يتسىن حىت الالعبني مجيع يتقنها أن جيب اليت
  .(10، صفحة 2012، 1السّلة للمبتدئني جزء  ، كرة.خليفة أ) املتبعة اللعب

 :السلة كرة في األساسية المهارات أهمية -0-0
 حلظة فمنذ، الدفاع و اهلجوم ملواقف الفريقني تبادل وديناميكية بسرعة احلديثة السلة كرة لعبة تتميز    

 إصابة و املنافس الفريق على التغلب حياول و،هجوم حالة يف فريقه يصبح للكرة الالعبني أحد حيازة
 الفريق ويصبح مدافعاً  املهاجم الفريق ينقلب املنافس لسلة إصابته أو للكرة الفريق فقد حالة ويف اهلدف
 الفريقان يتبادل ذلك اللحظة،وعلى تلك يف امللعب داخل الالعبني أماكن عن النظر بصرف مهامجاً  املدافع
 املنافس سلة يف األهداف إحراز من ممكن قدر أكرب وحتقيق السلة إصابة ملنع الكرة على االستحواذ حماولة
 واستخدام إتقان أمهية برزت وهجوماً  دفاعاً  اللعب ملواقف املستمر التغيري هذا وبسبباملباراة، زمن طوال
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 مواقف من موقف كل طبيعة مع يتماشى مبا أنسبها انتقاء على والقدرة، الدفاعية و اهلجومية ترااملها
 من عدد بأكرب املنافس الفريق سلة إصابة وهو أال السلة كرة للعبة األساسي اهلدف حتقيق يتيح ،مما اللعب
، كرة السّلة للمبتدئني .خليفة أ) باهلجوم قيامه أثناء السلة إصابة من املنافس الفريق منع حماولة ،مع النقاط
 .(11، صفحة 2012، 1جزء 

 :السلة كرة رياضة في األساسية المهارات تصنيف -0-0
  عدد اتفق حيث السلة كرة للعبة األساسية ترالمهال تصنيف وضع يف السلة كرة اءخرب  من الكثري اجتهد
،  .خليفة أ) :(01)رقم الشكل يف كما دفاعية اتار مهو  هجومية اتار مه إىل هاتصنيف على منهم كبري

 (12، صفحة 2012، 1كرة السّلة للمبتدئني جزء 

 
 :واستالمها الكرة مسك -0-0-0

 ذلك يتبع ،إذ كبرية أمهية من هلا ملا حساسية األساسية املبادئ أكثر من واستالمها الكرة مسك يعترب     
 السلة كرة لفريق اجلماعي العمل صلب هي الثالث املبادئ وتلك التصويب أو احملاورة أو التمرير ماإ

خليفة ) االهتمام من األكرب القدر يوليها أن املدرب وعلى التنفيذ وصحة دقة على العمل جيب ،ولذلك
 .(12، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .أ

 : الفني األداء وصف -0-0-0-0
 .تقريباً  املنتصف وحىت الكرة جانيب على ممكنة مساحة أكرب على اليدين أصابع توزيعيراعي الالعب  .1
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 شكل على أو متوازيني يكونا أن أما الكرة خلف يكون اإلهبامني وضع .2
  .األصابع وطول اليد كف وحجم الالعب حةرا حسب وذلك(9)رقم

 .الكفني بباطن الكرة مالمسة عدميراعي  .3
 .حلمايتها الصدر مستوى ويف اجلسم من بالقرب الكرة مسك .2
 .الكرة حلماية كبرية مساحة الالعب يشغل حىت للخارج املرفقان يكون أن .2
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .توتر ودون اسرتخاء حالة يف اليدان تكون أن .6

 (16صفحة 
 : التعليمية الخطوات -0-0-0-0
 السيطرة له يتسىن حىت مجيعا رؤيتهم من املدرب ميكن الذي املناسب التشكيل يف الالعبني وقوف  .1
  . التعليمية العملية علية وليسهل مجيعا عليهم 
 أو (املدرب - املدرس) بواسطة الكرة ملسك سليم منوذج عمل .2

 . وجد أن املتميزين الالعبني أحد طريق عن
 بعملية القائم إلرشادات تبعاً  وذلك الكرة مبسك العب كل يقوم .3

 .التعليم
 .األخطاء لتصحيح العب كل على املرور يتم .2
 .األرض على وهى الكرة على أيديهم بوضع الالعبون يقوم .2
 الوقوف من الزميل يد راحة على من الكرة مبسك الالعبون يقوم .6

 .املواجه
، 2012، 1كرة السّلة للمبتدئني جزء ،  .خليفة أ) األرض من املرتدة الكرة مبسك الالعبون يقوم .2

 .(16صفحة 
  الكرة استالم -0-0-0

 قد والكرة الواحدة باليد أو معا باليدين يكون قد فاالستالم، الكرة الستالم خمتلفة وأنوع طرق هناك    
 مالحظة جيب لذلك، اخللف من أو األمام أومن مرتدة أو منخفضة أو عالية أو طائرة أو متدحرجة تكون

 األماكن انسب اختيار ،مع فقداهنا وعدم هبا واالحتفاظ بل مسكها فقط يعىن ال الكرة استالم أن
 .(12، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) الستالمها
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 : الفني األداء وصف -0-0-0-0
  .اجلانب من أو األمام من سواء الكرة باجتاه التقدم  .1
 .اخللف من قادمة كانت إذا الكرة جتاه بالرأس الدوران  .2
 .عالية الكرة كانت إذا ألعلى الوثب .3
  .الكرة جتاه مسافة ألطول رعني ا الذ مد .2
  .اجلسم جتاه جذهبا مع سليمة بطريقة الكرة استقبال .2
، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .أخليفة ) التالية املهارة ألداء االستعداد .6

 .(12، صفحة 2012
 :التعليمية الخطوات -0-0-0-0
 .منوذج عمل مع الكرة الستالم السليم األداء طريقة شرح يتم  .1
 .الستالمها الوثب مع عالياً  الكرة بقذف الالعب يقوم .2
 .بقوة األرض من املرتدة الكرة باستالم الالعب يقوم .3
 .له زميل مبشاركة العالية الكرة باستالم الالعب يقوم .2
، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) األرض على من املتدحرجة الكرة باستالم الالعب يقوم .2

 .(19، صفحة 2012
 :الكرة في التحكم -0-0-1

 وذلك، هبا الفتة وزيادة الكرة مع التعامل حساسية الالعب اكتساب هو الكرة يف بالتحكم املقصود     
 من العديد بواسطة الكرة يف التحكم ،ويتم ٕاتقان و بدقة السلة كرة يف األساسية املهارات ألداء متهيداً 

 .(20، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) لذلك خصيصاً  وضعت اليت التدريبات
 : الثبات من الكرة في التحكم تدريبات -0-0-1-0
  .مفرودتانراعان الذ و األخرى إىل يد من الكرة نقل تبادل  .1
 .رأسال فوق عالياً راعان الذو  األخرى إىل يد من الكرة نقل تبادل .2
 . الظهر خلفراعان الذ و األخرى إىل يد من الكرة نقل تبادل .3
 . والعكس نقطة أسفل من القدمني حول باليدين الكرة لف .2
 .والعكس الركبتني حول باليدين الكرة لف .2
 .والعكس الوسط حول باليدين الكرة لف .6
 .والعكس ساأل حول باليدين الكرة لف .2
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 . والعكس(9)شكل على املتباعدتني الساقني بني الكرة دحرجة .9
  . والعكس(9)شكل على املتباعدتني الساقني بني الكرة مترير .9

 .اليد وعكس األصابع احد على الكرة رن ا دو .10
 .امهاستقامت كامل علىراعان الذ و الكف باطن على الكرة تنطيط .11
  .مااستقامته كامل على راعانالذ و اليد كف ظهر على الكرة تنطيط .12
 . اليد وعكس مفرودة راعوالذ الساعد على الكرة تنطيط .13
 .اليدين باطن على باليدين كرتني تنطيط .12
  . الكفني ظهر على باليدين كرتني تنطيط  .12
  . الساعدين على باليدين كرتني تنطيط .16
 سرعة بأقصى تدويرها مث األرض على املوضوعة الكرة أعلى اليد وضع .12

 .األخرى اليد تبديل مث والعكس
 باليدين واستالمهما رأسال أعلى من باليدين الظهر خلف من الكرة قذف .19

 .والعكس الصدر أمام
 الصدر أمام واستالمها الواحدة باليد الظهر خلف من الكرة قذف .19

 .والعكس
 معاً  باليدين خلفاً  أماماً  الرجلني بني من الكرة مترير فتحاً  الوقوف وضع من  .20

 .(21-20، الصفحات 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ)
 : الحركة من الكرة في التحكم تدريبات -0-0-1-0
 . األخرى باليد والعودة أماماً  واحدة بيد الكرة دحرجة  .1
 . األخرى باليد والعودة جانباً  واحدة بيد الكرة دحرجة .2
 . لألمام باملشي التقدم أثناء للداخل اخلارج من الرجلني بني الكرة دحرجة .3
 .لألمام باملشي التقدم أثناء للداخل اخلارج من الرجلني بني من الكرة مترير .4
، كرة السّلة للمبتدئني .خليفة أ) .احلركة من(19، ..9، 9، 2، 6، 2، 3،2، 2، 1)أرقام التدريبات أداء .5

 (22، صفحة 2012، 1جزء 
 :مهارة التمرير -0-0-4

جيب على املدرب أن يغرسها يف ذهن الالعب هي مهارة االحساس بالكرة،كوهنا  مهارةو أهم إّن أّول     
تعترب مبثابة كلمة املرور للمهارات االساسية الالحقة،و هناك العديد من التمارين املتعارف عليها لدى 
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، 2012عتوم، الصمادي، و العبد الالت، ال) املدربني و اليت تقدم كمقبالت قبل تنفيذ الوحدة التدريبية
 . (22صفحة 
 عن ميكن ،حيث امللعب يف خمتلفة أماكن إىل الكرة لنقل اهلجومية احلركية األساسيات أحد التمريرو       
 راةاملبا نتيجة سالمته على ،ويتوقف للتصويب أفضل نسب أجل من متميزة مواقف على احلصول طريقه

 التمرير بدقة يتميز الذي فالفريق املستويات كل يف املدربني بال تشغل السلة كرة يف التمرير على ،والقدرة
 ويأيت(الالعبني– اإلداريني – املدربني – املشاهدين) السلة كرة راةمببا العالقة ذوى راد األف إعجاب ينال

، كرة .خليفة أ) .السلة كرة يف األداء ناتج على التأثري حيث من التصويب بعد الثانية املرتبة يف التمرير
  (22، صفحة 2012، 1السّلة للمبتدئني جزء 

 :التمرير أهداف -0-0-4-0
 :إىل أساسية بصفة التمرير يهدف

 .للتصويب أفضل مكان أو موقع اختاذ أجل من ميكن ما بأسرع امللعب يف الكرة نقل
 .الكرة على االستحواذ

 :التمرير أنواع -0-0-4-0
 (:02)رقم الشكل يوضحه ما واحدة،وهذا بيد ومترير باليدين مترير إىل التمرير ينقسم
 (23، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) :التمرير أنواع يوضح(02)رقم شكل

 :التمرير مهارة وتحسين تثبيت -0-0-4-1
 الكرة استالم الضروري من االستالم مهارة لتحسني واحد،و وقت يف والتمرير االستالم اراتمه حتسني يتم
 التحرك أوقات خمتلف ويف االجتاهات خمتلف ويف الكرة وقوة سرعة تغيري مع وأيضاً  املستويات خمتلف من
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 التمرير فجائية وكذا التمريرة وسرعة التمرير أداء سرعة يقتضى االستالم حتسني واالرتكاز،و التوقف ومن 
 االنتقال سرعة بزيادة ذلك بعد للتمرير،مث واألداء احلركة سرعة تقليل جيب التمرير حتسني يتم ودقته،ولكي

 (22، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .واحدة ملسة من والتمرير
 :الصدرية التمريرة -0-0-4-4

 يف تستخدم شيوعاً،وهى وأكثرها السلة كرة يف املستخدمة راتالتمري أسهل من الصدرية التمريرة تعد     
 الالعب بني منافس وجود عدم حالة يف تستخدم وهى مرت 10 إىل 2 من والقصرية املتوسطة املسافات

، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) الكرة إليه ستمرر الذي والالعب بالتمرير يقوم الذي
 .(22صفحة 

 : الفني األداء وصف  -0-0-4-4-0
 للداخل متجهني اجلانبني،واإلهبامني من بالكرة وحميطة متباعدة اليدين وأصابع الكرة الالعب ميسك  .1

 .عمودي وضع يف والعضدين ألسفل متجهان لألمام،املرفقان متجهة األصابع وباقي
 الكرة الالعب يدفع الوقت نفس ويف أماماً  رعيه ا ذ مبد يقوم مث الصدر جتاه الكرة الالعب يسحب .2

 . اليدين رسغ من حبركة
 القدمني بإحدى لألمام خطوة أخذ مع عالياً  الركبتني مد .3

 وقت نفس يف وذلك التوازن حلفظ اخللفية القدم ويفضل
 . لألمام الكرة دفع

 والنظر األمام إىل كامالً  رعني ا الذ مبد وذلك الكرة متابعة .2
، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) . الكرة جتاه

 (22، صفحة 2012
 :التعليمية الخطوات -0-0-4-4-0
  . تستخدم ومىت وأمهيتها املهارة شرح  .1
  . للمهارة سليم منوذج عمل .2
 .السليمة األداء بطريقة لإلحساس هبا كاملة حركة بعمل ويقوم الكرة الالعب ميسك .3
  مع احلائط جتاه باألصابع الكره بدفع ويقوم تقريباً  مرت(2) بعد على حائط أمام بالوقوف الالعب يقوم .2

 . الالعب أداء حسب لألمام أو للخارج الرسغني وثىن أماماً  راعنيالذ مبد الكرة متابعة
  .تدرجيياً  املسافة زيادة مع املواجه الوقوف وضع من زميلني بني التمرير .2
  . املكان يف اجلري من ولكن السابق التمرين نفس .6
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، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) خلفاً  الرجوع مث أماماً  التقدم مع السابق التمرين نفس .2
  .(22، صفحة 2012

 .للجانب وليس لألمام اجلسم اجتاه يكون أن مالحظة مع امللعب بطول الزميلني بني التمرير .9
 المرتدة التمريرة -0-0-4-5

 فهي املسافة يف معها ختتلف ولكنها األداء طريقة يف الصدرية التمريرة مع املرتدة التمريرة تتشابه
 منافس وجود حالة يف تؤدى حيث االستخدام يف ختتلف وكذلك ثالثة إىل مرتين مدى عن غالباً  تزيد ال 

 املستلم إىل باليدين،وتصل أو الواحدة باليد تؤدى أن أيضاً  واملستلم،وميكن املمرر بني القامة بطول يتميز
 (26، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .األرض من ارتدادها طريق عن
 : الفني األداء وصف -0-0-4-5-0

 مع الصدرية للتمريرة الفين األداء خطوات نفس يتبع باليدين املرتدة التمريرة بأداء الالعب يقوم لكي     
 من األخري الثلث يف األرض على من الكرة ارتداد ويتم ألسفل يكون أماماً  راعنيالذ مد أن مالحظة
، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .تقريباً  قدمه وجبانب واملنافس املمرر بني املسافة

22) 
 : التعليمية الخطوات -0-0-4-5-0
 .راةاملبا يف تستخدم ومىت وأمهيتها املهارة شرح  .1
  . باليدين املرتدة التمريرة ملهارة جيد منوذج عمل .2
 . األخري الثلث أول يف الكرة ارتداد يتم أن على أقسام ثالثة إىل وزميلة الالعب بني املسافة تقسيم .3
  . عالمات وجود عدم مع السابق التدريب نفس .2
  . املنافس دور يف ثالث زميل وجود مع السابق التدريب نفس .2
 (22، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) . احلركة مع السابق التدريب نفس .6
 :الرأس أعلى من باليدين التمرير -0-0-4-0

 منافس وجود حالة يف نسبياً،وكذلك والطويلة املتوسطة املسافات يف التمرير من النوع هذا يستخدم      
 لقصر اخلاطف،وذلك اهلجوم عملية يف أيضاً  تستعمل أن القامة،وميكن بقصر يتميز واملستلم املمرر بني

 خاصة كبرية فائدة التمريرة التمريرة،وهلذه هذه تستغرقها اليت الزمنية الفرتة
خليفة ) .االرتكاز العيب خاصة وبصفة أدائها حيسن الالعب كان إذا
 (29، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .أ
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 : الفني األداء وصف -0-0-4-0-0
 تقدم مع قليل انثناء هبما والكوعان للداخل والكفان رأسال أعلى باليدين الكرة مبسك الالعب يقوم  .1

  .قليال األخرى عن رجل
  . لألمام بقوة الكوعني مد مع والرسغ باألصابع الكرة دفع يتم .2
  . اخللفية بالرجل لألمام خطوة أخذ التوقيت نفس يف يتم .3
، كرة السّلة .خليفة أ) .الكرة جتاه النظر مع أماماً  عالياً  كامالً  رعني ا الذ بفرد وذلك متابعة عمل .2

 (29، صفحة 2012، 1للمبتدئني جزء 
 : التعليمية الخطوات -0-0-4-0-0
  . واستخدامها وأمهيتها للمهارة الفين األداء طريقة شرح يتم  .1
  .رأسال أعلى من باليدين التمرير ملهارة جيد منوذج عمل يتم .2
 رأسال أعلى الكرة برفع يقوم ( املدرس – املدرب ) إشارة ومع االستعداد وضع يف الالعب يقف .3

 .بسرعة
 . األول الوضع إىل الرجوع مث بالكرة ممسك وهو التمريرة بعمل اإلشارة مع الالعب يقوم .2
  . بالتمرير ويقوم مرت ٢ مسافة على احلائط مواجهة يف الالعب يقف .2
  . تدرجيياً  املسافة زيادة مع السابق التدريب نفس .6
  . الزميل مع السابق التدريب نفس .2
  . سليب منافس وجود مع السابق التدريب نفس .9
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) . اجيايب منافس وجود مع السابق التدريب نفس .9

 (29صفحة 
 الكتف فوق من واحدة بيد التمرير -0-0-4-0

 يف امللعب بطول تستخدم ما وغالباً  أمتار(10) عن تزيد واليت الطويلة املسافات يف التمريرة هذه تستخدم
، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) أدائها وسهولة وقوهتا لسرعتها اً نظر  وذلك اخلاطف اهلجوم حاالت

 . (29، صفحة 2012، 1
 : الفني األداء وصف -0-0-4-0-0
  .اجلسم أمام الكرة مبسك (أمين العب) الالعب يقوم  .1
 الكرة خلف اليمىن اليد وتكون قليالً  رأسال وخلف األمين الكتف فوق الكرة برفع الالعب يقوم .2

 . الكرة لسند أمامها واليسرى
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 توجيه  مع املستلم الالعب جتاه اليسرى القدم تتحرك الكتف أعلى الكرة برفع الالعب قيام أثناء .3
 . اليمىن القدم على اجلسم ارتكاز ويتم تقريباً  االجتاه لنفس األيسر الكتف

 خطوة أخذ مع املستلم جتاه الكرة برفع اليمىن رع ا الذ وتقوم الكرة اليسرى اليد ترتك الوقت نفس يف .2
 . اجلسم توازن حلفظ اليمىن بالقدم

، كرة السّلة للمبتدئني .خليفة أ) . الكرة جتاه النظر مع كامالً  اليمىن رع ا الذ بفرد املتابعة عمل يتم .2
 (30، صفحة 2012، 1جزء 

 : التعليمية الخطوات -0-0-4-0-0
  .واستخدامها أمهيتها شرح مع للمهارة الفين األداء شرح يتم  .1
  .للمهارة الصحيح لألداء جيد منوذج عمل يتم .2
 . الرجوع مث املهارة ألداء االبتدائي الوضع بأخذ يقوم اإلشارة ومع الكرة مبسك العب كل يقوم .3
  . األخطاء تصحيح مع التمريرة بأداء العب كل يقوم .2
 كل يقوم مث أمتار(10)مسافة وعلى البعض بعضهما مواجهني العبني كل يقف املواجه الوقوف من .2

 .بينهما فيما بالتمرير العبني
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) . تدرجيياً  املسافة زيادة مع السابق التمرين نفس .6

 (30صفحة 
  . اآلخر امللعب نصف يف الزميل إىل ومتريرها السلة من املرتدة الكرة التقاط .2
 الخطافية التمريرة -0-0-4-0

 وجود حالة يف بنجاح تستخدم شيوعاً،ولكنها التمرير أنوع اقل من الواحدة باليد اخلطافية التمريرة تعد
 . املنافسني قبل من شديد دفاعي ضغط وحتت امللعب حدود جبانب الكرة على احلائز الالعب

 : الفني األداء وصف -0-0-4-0-0
  . األخرى باليد سندها مع اخلصم عن البعيدة اليد على بالكرة الالعب حيتفظ  .1
 حتمل اليت اليمىن راعالذ فرد مع األيسر بالكتف اخلصم الالعب يواجه (أمين العب) التمرير حالة ويف .2

 .اليمني أقصى إىل الكرة
 فوق لتصل دائري طريق يف بالكرة اليمىن اليد لتتحرك الكرة اليسرى اليد ترتك .3

 .رأسال
 عملية أثناء ألعلى الوثب على للمساعدة الوقت نفس يف اليمىن الركبة رفع يتم .2

 . األرض عن اليسرى القدم عقب رفع التمرير،مع
  .باألصابع دفعها يتم رأسال فوق هلا ارتفاع ألعلى الكرة تصل عندما .2
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، كرة السّلة للمبتدئني .خليفة أ) .معاً  القدمني على واهلبوط،ألسفل الرسغ بثين وذلك املتابعة عمل .6
 (31، صفحة 2012، 1جزء 

 : التعليمية الخطوات -0-0-4-0-0
  .راةاملبا يف تستخدم ومىت وأمهيتها املهارة شرح يتم  .1
  .للمهارة جيد منوذج عمل يتم .2
  اليمىن األذن العضد يالمس حىت دائرى شكل يف عالياً  مث جانباً  اليمىن راعالذ مبرجحة العب كل يقوم .3
 . تقريباً  األمين الكتف مستوى حىت اليسرىراع الذ اكاشرت  مع السابق التدريب نفس .2
 .باجتاهه الكرة لتمرير مرت(1.2) مسافة وعلى األيسر بالكتف احلائط الالعب يواجه .2
  . عالياً  اليمىن الركبة رفع مع األسبق التدريب نفس .6
  .عليها لالرتقاء اليسرى بالقدم لألمام خطوة أخذ بعد السابق التدريب نفس .2
  . الوثب مع السابق التدريب نفس .9
  . مرتين مسافة على للزميل التمرير .9

  . تدرجيياً  املسافة زيادة مع السابق التدريب نفس .10
  . منافس وجود مع السابق التدريب نفس .11
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .منافس من أكثر وجود مع السابق التدريب نفس .12

 (32صفحة 
 :التمرير على تدريباتبعض ال -0-0-4-0
مرت (9-6) من بينهما املسافة مواجهني صفني يف الالعبون يقف  .1

 ميرر واحدة كرة وتستخدم مرت(3)واآلخر العب كل واملسافة بني
 الذي املقابل الصف يف يقف الذي(2) الزميل إىل الكرة(1) الالعب

  . وهكذا(3)الالعب إىل بالتمريرة بدوره يقوم
 لالعب ينظر (2) الالعب إىل الكرة مترير عند(1) الالعب على جيب أنه غري السابق التدريب مثل .2

 .وهكذا(6) رقم
-32-33، الصفحات 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .كرتني باستخدام ولكن هكسابق .3

32) 
 :المحاورة -0-0-5

 الوحيدة الطريقة بالكرة،وهى التقدم وسائل أحدى احملاورة تعترب
 كرة هجوم يف وأساسي مكمل جزء واحملاورة، بالكرة للتحرك
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 حركة اجتاه،واحملاورة أي يف الكرة بتنطيط التحرك بأهنا احملاورة وتعرف .والتصويب التمرير جانب إىل السلة
 راتاملها أصعب من احملاورة وتعترب والكرة والعينني والرجلني واألصابع والرسغ راعالذ بني منسجمة متوافقة
 .اجلسم أعضاء وبقية العينني بني العصيب العضلي التوافق مدى على تدل وهى، السلة كرة يف أداء الفنية

 :المحاورة أنواع -0-0-5-0
 يوضحه ما وهذااملنخفض، باالرتداد بالكرة واحملاورة العايل باالرتداد بالكرة احملاورة إىل احملاورة تنقسم    

 (39، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) :(3)رقم شكلال
 
 
 

 

 :العالية المحاورة -0-0-5-0-0
 كما السريعة احلركة بغرض أيضا وتستخدم احملاور الالعب أمام منافس وجود عدم حالة يف تستخدم وهى

 . اخلاطف اهلجوم يف
 :المنخفضة المحاورة -0-0-5-0-0

 الكرة محاية بغرض بأدائها يقوم الذي احملاور الالعب من مقربة على مدافع وجود حالة يف تستخدم وهى
 : منها املنخفضة احملاورة راءإلج خمتلفة طرق وهناك، فقداهنا وعدم

  .اخللفي االرتكاز طريق عن أخرى إىل يد من الكرة بتغيري احملاورة .1
  .األمام من الرجلني بني من الكرة بتمرير احملاورة .2
  .اجلسم أمام األخرى إىل يد من الكرة بتغيري احملاورة .3
  .أماما األخرى اليد إىل الظهر خلف من الكرة بتمرير احملاورة .2
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .اخللف من الرجلني بني من الكرة بتمرير احملاورة .2

 (20صفحة 
 :المحاورة مهارة وتحسين تثبيت -0-0-5-0
 .النظر متابعة دون احملاورة أثناء الكرة على السيطرة .1
  .باليدين احملاورة وتبادل احملاورة عند السرعة وتغيري االجتاه تغيري على املقدرة .2
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 األداء(والعكس منخفضة حماورة إىل عادية حماورة)أخر إيقاع إىل حماورة إيقاع من بسالسة االنتقال .3
 .االنتقال هلذا املفاجئ

  .الرجلني مع اليدين حركات زمن ا ت عدم على حلرصا .2
 خلف احملاورة على والقدرة السرعة على احملافظة مع املنافس من املرور أثناء الكرة تغطية على العمل .2

 .الظهر
 : الفني األداء وصف -0-0-5-0-0
 املرفق مبد وذلك اليد أصابع بواسطة لألرض وتوجيهها للكرة املتتابع الدفع طريق عن احملاورة تتم  .1

  . الرسغ وحركة
 سطح من مساحة اكرب على للسيطرة متباعدة اليد أصابع تكون .2

 . احلركة اجتاه يف األمام إىل األصابع تشري أن الكرة،وجيب
 ٕاىل و اجلسم أمام األرض من للكرة االرتداد نقطة تكون أن جيب .3

 . قليال وللخارج اجلانب
 أعلى ومن املكان يف احملاورة حالة يف أعلى من الكرة دفع مراعاة .2

  .لألمام التحرك حالة يف قليال وللخلف
 اجلري سرعة مع عكسيا تناسبا األرض من وارتدادها الكرة سقوطزاوية  تتناسب أن رعاة ا م جيب .2

 .باحملاورة القيام أثناء
 . واملنافسني الزمالء حتركات متابعة إىل وتوجيهه احملاورة أثناء الكرة إىل النظر عدم .6
 : التعليمية الخطوات -0-0-5-0-0
  . استخدامها وحاالت املهارة وأمهية الفين األداء طريقة شرح يتم  .1
  . أشكاهلا بكافة للمهارة منوذج عمل يتم .2
 من ترتد حىت أصابعه رافبأط األرض على الثابتة الكرة بتنطيط الالعب يقوم اجلثو نصف وضع من .3

 .أخرى مرة بتثبيتها يقوم مث األرض على
  . األخرى باليد السابق التدريب نفس .2
 الوضع إىل الرجوع مث احملاورة اليد بتغيري مث وتنطيطها بالكرة الوقوف مع السابق التدريب نفس .2

 . االبتدائي
  . الكرة ارتفاع تغيري مع املكان يف احملاورة .6
  . املكان يف اجلري مع احملاورة .2
  . اإلشارة مع اجلري اجتاه تغيري مع امللعب حدود على أماما بالكرة التحرك .9
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 يقوم اليت الرقميةرات لإلشا النظر مع امللعب بطول لألمام والتحرك احملاورة بعمل الالعبون يقوم .9
  . تغيري كل مع إليها واإلشارة(املدرس – املدرب)بعملها

  . سليب مدافع وجود يف احملاورة عمل .10
  . إجيايب مدافع وجود يف احملاورة عمل .11
 راجإخ منهما كل وحياول احملاورة بعمل يقومان امللعب دوائر من دائرة يف مواجهني العبني كل يقف .12

، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .كرته على احملافظة مع الدائرة خارج اآلخر الالعب كرة
 (22-21، الصفحات 2012

 .احملرمة املنطقة داخل ولكن السابق التدريب بعمل الالعبني من جمموعة يقوم .13
  .اليسرى اليد مث اليمىن باليد السابقة التدريبات عملراعاة م جيب :ملحوظة  -
 :المحاورة على تدريباتبعض ال -0-0-5-0-1
 مرت،حياور(12) بينهما واملسافة الالعبون يقف املواجه الوقوف من .1

 وحياور وميررها يتوقف مث(2)الالعب  إىل يصل حىت بالكرة(1)الالعب
 خلف ليقف إليه ميررها مث(2) الالعب جتاها يف بالكرة(2)الالعب
 .و هكذا ...(3) ) الالعب

 مث(املدرس – املدرب)إلشارة تبعا ويتوقف بالكرة حياور(1) الالعب أن غري السابق التدريب نفس .2
  (22-23، الصفحات 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .هكذا و(2) إىل ميررها

 :التصويب -0-0-0
 بال تشغل اليت األساسية املبادئ أكثر ومن، راةاملبا نتيجة عليها يتوقف اليت املهارة هو التصويب   

 كل يتعلم أن املهم ومن التدريب جرعات يف اً كبري  اهتماما يوالوهنا حيث السواء على الالعبني و املدربني
 .مصوبا وليس هدافاً  يصبح أن العب

 يف األساسية املبادئ أهم من اعتباره ميكن وهلذا للخطط النهائية املرحلة هو السلة كرة يف والتصويب    
 على للتصويب املناسبة الظروف خلق منه اخلطط،الغرض رسم من واهلدف الفريق جمهود وكل، السلة كرة

 . (29، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) السلة
 :التصويب أنواع  -0-0-0-0

 وهو أال الغرض يف تشرتك مجيعاً  التصويبات،ولكنها أغلب ألداء طرق وعدة للتصويب أنواع عدة هناك    
 هم أساسيني نوعني إىل احلركة حيث من التصويب تقسيم وميكن، قانونية بطريقة اهلدف تصيب أن
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، كرة السّلة .خليفة أ) (.2)رقم الشكل يوضحه ما احلركة،وهذا من والتصويب الثبات من التصويب
 (20، صفحة 2012، 1للمبتدئني جزء 

 
 
 
 
 
 
 

 :التصويب مهارة وتحسين تثبيت -0-0-0-0
 الصحيح األداء تثبيت إىل الالعب املدرب يوجه أن جيب التصويب مهارة حتسني يتم لكي    

 وأيضاً .الدفاعات خمتلف وأمام اللعب ظروف خمتلف يف التصويب أداء على الالعب قدرة للتصويب،واىل
 جيب التصويب مهارة تثبيت و تدريبات .االنفعالية الفسيولوجية احلاالت خمتلف عند الدقة عنصر تثبيت

 أن على احلرص جيب التدريب،كما يف كبرية و مبجموعات الظروف خمتلف و يف الوقت طول تكرر أن
 مثل أخرى مبهارات التصويب مهارة ربط أي أخرى مهارة أداء بعد التصويب يؤدى أن جيب الالعب
 للتصويب االبتدائي الوضع إىل ينتقل أن على الالعب تدريب املدرب علي جيب ،كما واحملاورة التمرير
 (21، صفحة 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) .وقت أقل ويف بسرعة

 (:الحرة الرمية) واحدة بيد الثبات من التصويب -0-0-0-1
 أثناء راةاملبا يف الثبات من التصويب يستخدم     
 قبل من بكثرة استخدامها احلرة،ويتم الرميات أداء

 البدنية راهتمقد متكنهم ال الذين الناشئني الالعبني
 .القفز من التصويب أداء من
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 : الفني األداء وصف -0-0-0-1-0
 . للسلة مواجها الالعب يقف  .1
 .املصوبة لليد املقابلة هي القدم هذه تكون أن على األخرى عن متقدمة واحدة القدمني وضع يكون .2
 .الالعب راحة حسب أو احلوض باتساع القدمني بني املسافة .3
 ثىن مع لألرض موازٍى والعضد املرفق من مثىن راعوالذ املصوبة اليد أصابع على الكرة الالعب حيمل .2

 .للخلف الرسغ
 . األمام من الكرة بسند األخرى اليد تقوم .2
 .الركبتني بثين الالعب يقوم .6
 يعطى اليد لرسغ إضافية وحبركة واحد وقت يف عاليا أماما املصوبة رع ا الذ وتستقيم الركبتني متتد .2

 . للخلف رانوالدو  لالنطالق الالزمة السرعة الكرة الالعب
 . ألسفل الرسغ وثىن كامال املصوبة راعالذ وفرد أماما بالنظر وذلك التصويب متابعة .9
 : التعليمية الخطوات -0-0-0-1-0
 . واستخدامها املهارة أمهية شرح  .1
 . للمهارة جيد منوذج عمل .2
 . األخطاء تصحيح مع للتصويب األساسي الوضع باختاذ العب كل يقوم .3
  . راروالتك الكرة والتقاط ألعلى بالتصويب العب كل يقوم .2
 . بالتصويب ويقوم أمتار ثالثة بعد على السلة أمام الالعب يقف .2
 . مرت ( ٤.٥ ) بعد على ولكن السابق التدريب نفس .6
 . احلرة الرمية خط على من ولكن السابق التدريب نفس .2
، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) فريقني بني منافسة وجود مع السابق التدريب نفس .9

 . (23صفحة 
 (:السليمة التصويبة) واحدة بيد الحركة من التصويب -0-0-0-4

 استالم عقب أو، الفريق أو الالعب هجوم إلهناء اهلدف من بالقرب التصويب من النوع هذا يؤدى   
 .األساسية  راتاملها أهم من السليمة التصويبة احملاورة،وتعترب من االنتهاء عقب متريرة،أو من الكرة

 :األيمن الجانب من : الفني األداء وصف -0-0-0-4-0
 نفس يف اليمىن بالقدم واحدة خطوة ويأخذ اهلدف من الالعب يقرتب .1

 .التمرير أو احملاورة من باليدين الكرة استالم توقيت
 . عليها لالرتقاء اليسرى بالقدم اقصر خطوة الالعب يأخذ .2
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 .اليمىن باليد التصويب أثناء اليمىن الركبة رفع مع عاليا الوثب .3
 .واألصابع الرسغ وكذلك للكرة املصوبةراع والذ بالنظر الكرة متابعة .2
 .اهلدف لوحة أسفل متزن وضع يف معا القدمني على اهلبوط .2
 : التعليمية الخطوات -0-0-0-4-0
 .اللوحة طريق عن احللقة على التصويب مث باليدين الكرة ومسك السلة أسفل الوقوف  .1
 .التصويب أثناء عاليا اليمىن الركبة رفع مع ولكن السابق التدريب نفس .2
 الركبة رفع مع بالتصويب يقوم مث اليسرى بالقدم خطوة الالعب يأخذ اللوحة مرت 1.2 بعد على من .3

 . عاليا اليمىن
 . اليسرى بالقدم االرتقاء مع ولكن السابق التدريب نفس .2
 اليسرى بالقدم خطوة اخذ مث اليمىن القدم نزول أثناء الزميل يد راحة على من املشي من الكرة استالم .2

 . للتصويب عاليا واالرتقاء
 . اجلري من السابق التدريب نفس .6
 على اهلبوط أثناء اهلدف من مرت ٣ بعد على مرسوم خط فوق من القفز أثناء الكرة الالعب يستلم .2

 . للتصويب عاليا يرتقى مث اليسرى بالقدم خطوة يأخذ مث اليمىن القدم
 . احملاورة من ولكن السابق التدريب نفس .9
 املصوبة اليد اختالف مع األيسر واجلانب األمين اجلانب من السابقة اخلطوات نفس تعليم رعى ا ي .9

، 2012، 1، كرة السّلة للمبتدئني جزء .خليفة أ) . اليمىن بالقدم يكون اليسرى الناحية يف واالرتقاء
 (22-22الصفحات 

  :القفز من التصويب -0-0-0-5
  من ألهنا احلاضر،وذلك الوقت يف السلة كرة يف التصويب أنوع أهم من القفز من التصويب يعترب

 اجلسم يف وحتكم كبري لتوازن التصويب من النوع هذا ، وحيتاجإيقافها املدافع على يصعب اليت التصويبات
 .ألعلى القفز أثناء

 : الفني األداء وصف -0-0-0-5-0
 عدتني أو الكرة استالم عقب واحدة عدة يف الالعب يتوقف  .1

 . حركة حالة يف كان إذا وذلك
 .رأسال أمام عاليا الكرة رفع مع ألعلى القفز .2
 . اليدين بني من اهلدف جتاه النظر .3
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 . اليد برسغ والدفع املصوبةراع الذ بفرد وذلك بالتصويب القيام .2
 . متزن وضع يف معا القدمني على اهلبوط .2
 : التعليمية الخطوات -0-0-0-5-0
 .التصويب وضع يفراعني بالذ الكرة برفع الثبات من الالعب يقوم  .1
 . ألعلى القفز مع ولكن السابق التدريب نفس .2
 .مرتين أو مرت بارتفاع أعلى إىل الكرة تصويب مع ولكن السابق التدريب نفس .3
 . مرت 2 بعد على من احللقة على التصويب مع ولكن السابق التدريب نفس .2
 . املسافة زيادة مع السابق التدريب نفس .2
 . خمتلفة مسافات من احملاورة من التوقف بعد التصويب .6
 . خمتلفة مسافات على الزميل من الكرة استالم بعد التصويب .2
 :التصويب أنوع على تدريباتبعض ال -0-0-0-5-1
 ومواجهني احلرة الرمية خط خلف واحد قطار يف الالعبون يقف .1

 رقم الالعب يقوم السلة حتت(2)الالعب ويقف للسلة
 رقم لالعب ميررها مث(2)رقم الالعب الكرة وجيمع بالتصويب(1)
 .وهكذا السلة أسفل مكانه(1) رقم الالعب ويأخذ(2)

 .قطارين بني منافسة شكل يف ولكن السابق التدريب نفس .2
، كرة .خليفة أ) التصويب خيطئ حىت يستمر اهلدف الالعب أصاب إذا ولكن السابق التدريب نفس .3

 . (29-29-22-26، الصفحات 2012، 1السّلة للمبتدئني جزء 
 :عند المعاقين عقلياكرة السلة االلعاب الجماعية و   -0-1

أمتع األنشطة هلم حيث يسودها روح املرح و  ذهنياً، منتعترب األلعاب اجلماعية لألطفال املعاقني     
هذه األلعاب لتوصيل بعض املفاهيم اإلدراكية اليت ميكن أن اإلعاقة الذهنية  استغالللذلك ميكن .اللعب

اختيارها بعناية لتناسب و لكي نستخدم هذه األنشطة بشكل إجيايب قوي ،جيب .أمام فهمها و استيعاهبا
كيان، ) .قدرات األطفال و تساعد يف تنمية قدراهتم البدنية و مهاراهتم اإلدراكية و مهاراهتم اإلجتماعية

2011) 
و يطلق على الرياضات اجلماعية اليت تعين باملعاقني عقليا  األنشطة الرياضية املعدلة هلذه الفئة حيث      

تعتمد بدرجة رئيسية على درجة اإلعاقة ،والصفات احلركية للمعاق ،و الذي ميكنه ممارسة مجيع أنواع 
اجلسمي متأخر من سنتني اىل  االنشطة الرياضية والتمرينات ولكن بدرجة أقل من العاديني حيث أن منوهم

99

 

- 



 

سنوات  10مخس سنوات عن االسوياء وبالتايل ممكن برجمة االنشطة الرياضية للمعاق الذي عمره 
 . سنوات 2او  6بنشاطات تناسب االطفال العاديني من اعمار 

اقة البدنية هتدف تلك األنشطة اىل تنمية االدراك احلسي احلركي واحملافظة على النواحي اجلسمية،وتنمية اللي
هلم،وعادة ما تكون هذه االنشطة تروحيية وترفيهية مع استخدام املثريات املختلفة كاإليقاع واملوسيقى 
والتصفيق واألدوات ذات االلوان املبهرة واملتعددة،وذلك للتنبيه احلسي هلم ومساعدهتم على التمييز بني 

عمران، ) حتت إشراف طيب وخمتصني لتلك الفئة األشكال واأللوان واألحجام واملسافة،وأن تكون املمارسة
2016). 

 :خالصة -
  :يف ما يلي لتعلم التعاوينا نلخص أنّ  ما سبق ميكنضوء  علىو      

  .تالميذ(6 - 2)يتعلم التالميذ يف جمموعات صغرية يرتاوح عددها بني  -
  .االستعدادات والقدراتتتكون كل جمموعة من تالميذ خمتلفي  -
  .يسعى أفراد كل جمموعة حنو حتقيق هدف أو جمموعة أهداف مشرتكة -
  .يعتمد أفراد اجملموعة على بعضهم بعضاً اعتماداً إجيابياً لتحقيق أهدافهم املشرتكة -
  .ويساعد بعضهم بعضاً فاعل أعضاء اجملموعة وجهاً لوجه،يت -
  .عن تعلمه وتعلم زمالئه يف اجملموعة يكون كل عضو يف اجملموعة مسؤوالً  -
مثل مهارات القيادة واختاذ القرار مهارات العمل اجلماعي التعاوين، يستخدم أعضاء اجملموعة -

  .ويتنافس كل منهم حول السلوك األجودإخل،... والتواصل
 .يقوِّم أفراد كل جمموعة درجة جودة العمل الذي مت ومدى جناحهم فيه-

بالنسبة لكرة السّلة فقد حاول الباحث يف هذا الفصل التطرق اىل مفهومها و أهم مهاراهتا  اليت أما      
ارتكز عليها الباحث يف بناء برناجمه التعليمي الذي هو عمود هذه الدراسة كالتمرير و االستقبال و التنطيط 

 .و احملاورة و التصويب و ختم الباحث بالتطرق اىل االهداف احلركية للعبة
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 التفاعل االجتمتعي

 



 
 

 :تمهيد -
لكل عنصر  املتبادل بني عنصرين أو أكثر ،ان التفاعل كلمة مستعارة من العلوم الطبيعية تعين التأثري     

نتيجة لالتصال املباشر والتأثري املتبادل بني هذه العناصر يتم  و. منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة 
احلصول على ناتج للتفاعل ميثل مركبًا له من اخلصائص والصفات ما جيعله خمتلفًا عن العناصر 

 لكن التفاعل االجتماعي خيتلف عن التفاعل يف العلوم الطبيعية لكونه يتضمن مفاهيم ومعايري و.املتفاعلة
حني يستجيب ملوقف انساين امنا يستجيب ملعىن معني يتضمنه هذا املوقف بعناصره  فالفرداهداف ،

وكذلك يتضمن من جانب كل من املشرتكني فيه ، والتفاعل االجتماعي يتضمن جمموعة توقعات املختلفة
شارات التفاعل االجتماعي ادراك الفرد االجتماعي وسلوك الفرد يف ضوء املعايري عن طريق اللغة والرموز واإل

 .وتكون الثقافة للفرد واجلماعة منط التفاعل االجتماعي
اعة وأخرى ،كما بل قد يكون بني مجماعي على ما يدور بني شخص وآخر ،وال يقتصر التفاعل االجت

ه اذا تولت عمل واحد مجاعتان ،كُل على حده ،ولكل أحدامها ترى األخرى ،وتعلم نّ أبينت الدراسات ،
 . (2011السلطاين، ) ر على األداء واإلنتاجيةفأن ذلك يؤثبوجودها ،

 :التفاعل االجتماعي -0
 :مدخل الى مفهوم التفاعل االجتماعي  -0-0

يعد التفاعل االجتماعي من أكثر املفاهيم انتشارًا يف علم االجتماع وعلم النفس على السواء ،وهو      
تفاعل الفرد يف البيئة وما ينتج عن هذا االساس يف دراسة علم النفس االجتماعي الذي يتناول دراسة كيفية 

وهو االساس يف قيام العديد من نظريات الشخصية ونظريات التعلم  .التفاعل من قيم وعادات واجتاهات
إذ يعد التفاعل االجتماعي بشكل عام نوعًا من املؤثرات واالستجابات ،ويف  .ونظريات العالج النفسي 

ن املؤثرات واالستجابات ينتج عنها تغيري يف االطراف الداخلة فيما  العلوم االجتماعية يشري اىل سلسلة م
االجتماعي ال يؤثر يف االفراد فحسب بل يؤثر كذلك يف القائمني على  والتفاعلكانت عليه عند البداية ،

الربامج أنفسهم حبيث يؤدي ذلك اىل تعديل طريقة عملهم مع حتسني سلوكهم تبعًا لالستجابات اليت 
 .يستجيب هلا االفراد 

ألنه يتضمن نوعاً  لذا تعددت وتباينت استخدامات التفاعل االجتماعي ،فهو مثاًل يستخدم كعملية     
من النشاط الذي تستثريه حاجات معينة عند االنسان ومنها احلاجة اىل االنتماء واحلاجة اىل احلب 

97

 

- 

 التفاعل االجتمتعي

 



 

وهو حالة أنه يستخدم يف االشارة اىل النتيجة النهائية اليت يرتتب عليها  .واحلاجة اىل التقدير والنجاح 
ائص اليت هي نوع من االستعدادات الثابتة وهو جمموعة من اخلصحتقيق هذه احلاجات عند االنسان ،

نسبيًا متيز استجابات الفرد يف سلوكه االجتماعي اليت تدعى بالسمات التفاعلية والسمات االولية 
وهو  .االمياءات  لالستجابات الشخصية املتبادلة وهو سلوك ظاهر ألنه حيوي التعبري اللفظي واحلركات و

والتذكر والتفكري والتخيل ومجيع العمليات  كاإلدراكقلية االساسية  سلوك باطن أنه يتضمن العمليات الع
النفسية االخرى ان التفاعل كلمة مستعارة من العلوم لطبيعية عين التأثري املتبادل بني عنصرين أو أكثر 

نتيجة لالتصال املباشر والتأثري املتبادل بني هذه  و.،لكل عنصر منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة
ر يتم احلصول على ناتج للتفاعل ميثل مركباً له من اخلصائص والصفات ما جيعله خمتلفاً عن العناصر العناص

 لكن التفاعل االجتماعي خيتلف عن التفاعل يف العلوم الطبيعية لكونه يتضمن مفاهيم ومعايري و.املتفاعلة
هذا املوقف بعناصره  اهداف ،فالفرد حني يستجيب ملوقف انساين امنا يستجيب ملعىن معني يتضمنه

التفاعل االجتماعي يتضمن جمموعة توقعات من جانب كل من املشرتكني فيه ،وكذلك يتضمن  و املختلفة
 واإلشاراتالتفاعل االجتماعي ادراك الفرد االجتماعي وسلوك الفرد يف ضوء املعايري عن طريق اللغة والرموز 

 . (2016ملود، ) وتكون الثقافة للفرد واجلماعة منط التفاعل االجتماعي
 :نظريات التفاعل -0-1

خيتلف تفسري التفاعل بوصفه حمورًا ومركزًا لكافة الظواهر اليت يدرسها علم النفس االجتماعي       
      (2011السلطاين، ) :الختالف أوجهها وبناء على ذلك سنقوم باستعراض مخس نظريات

 :النظرية السلوكية -0-1-0
تزعمها بني االفراد واجلماعات إىل نظرية املؤثر واالستجابة والتعزيز اليت يرد السلوكيون عملية التفاعل       

ويرى السلوكيون ان املخلوقات االجتماعية ليست سلبية يف تفاعلها بل ،(Skinner)نريالعامل االمريكي سك
تماعية ان لديهم املقدرة على االستجابة للمؤثرات أو املنبهات اليت يتلقوهنا خالل عملية التنشئة االج

وهي نتيجة مباشرة هلذا التفاعل القائمة على التفاعل والشخصية اليت تتكون وتشكل الفرد أو اجلماعة 
فالتفاعل يتمثل يف االستجابات املتبادلة بني االفراد يف وسط أو موقف اجتماعي حبيث يشكل سلوك ،

استجابات يف اطار تبادل الواحد مؤشرًا أو منبهًا لسلوك اآلخر وهكذا فكل فعل يؤدي استجابة او 
  .املنبهات واالستجابات
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 وهم يؤكدون ان التفاعل االجتماعي ال يبدأ وال يستمر إال اذا كان املشرتكون فيه يتلقون شيئاً من التدعيم 
 .أو اإلثابة اليت تقوم على مبدأ اشباع احلاجة املتبادل

حيصل على ما يريد من فالطفل التفاعل ،ني اللذين يقوم بينهما فالتفاعل هنا هو اشباع حلاجات الطرف
 (2011السلطاين، ) .والوالدان حيصالن على ما يريدان من تعلم الطفل للكالم والتواصل اللغويوالديه ،

  :نظرية نيوكمب -0-1-1
أجزاءه ببعضها إىل التفاعل وكأنه نوع من اجلهاز أو النظام الذي ترتبط (Newcomb)ينظر نيوكمب      

وعلى هذا األساس يقوم الناس الذين حيدث .ويتوقف عمل جزء منه على أداء بقية األجزاء لوظائفها ،
بينهم التفاعل بتغيري سلوكهم نتيجة هلذا التفاعل حيث يتعدل سلوك أحد الطرفني اذا حدث تغيري يف 

  .سلوك الطرف اآلخر
 شخصني متفاعلني عند تشابه اجتاهاهتما وآرائهما بالنسبة لشيء منطاً من العالقة املتوازنة تسود بني إنّ     

أو شخص او موقف وان منطاُ من العالقة املتوترة غري املتوازنة ينشأ بني الطرفني املتآلفني إذا كان كل منهما 
بني طرفني كما ينشأ منطًا من العالقة غري املتوازية   .حيمل أفكارا أو اجتاهاً متباينًا حنو طرف ثالث مشرتك 

وخالصة ذلك ميكن  .غري متآلفني حىت ولو كانا متشاهبني يف مواقفهما واجتاهاهتما بالنسبة للطرف الثالث 
القول ان منطًا من العالقة املتوازنة تسود بني شخصني متفاعلني عندما تتشابه اجتاهاهتما وآرائهما بالنسبة 

ان مدى الصداقة والود والتجاذب تقوى بني ( نيوكمب)وهكذا يستنتج  .لشيء أو شخص أو موقف معني
الطرفني الذين تربطهما موقف واجتاهات وأفكار وآراء متشاهبة حنو األشخاص أو األشياء أو املوقف واآلراء 

 .(2011السلطاين، )ذات االهتمام املشرتك 
  :نظرية سابمسون -0-1-1

أكثر منه يف املواقف مييل أو يتجه الفرد اىل تغيري إحكامه يف املواقف غري املتوازنة اليت يسودها التوتر     
ومييل األشخاص بصورة عامة إىل إصدار األحكام املشاهبة ألحكام من حيبون أو يألفون واملخالفة املتوازنة ،

ان العالقات املتوازنة يف  ( Sapmson)سامبسونولقد أثبتت التجارب اليت أجراها  .ألحكام من ال حيبون
  :نطاق التفاعل االجتماعي تكون ناجتة عن

 اعتقاد أحد الطرفني أن الطرف اآلخر الذي حنب حيمل نفس اآلراء وحيمل نفس القيم واملعتقدات اليت  .1
 .حيمل أو مشاهباً هلا
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 . احكامه و بآرائهاعتقاد بأن الطرف اآلخر الذي ال حنب ال حيمل آراء ومعتقدات أو قيماً شبيهة   .2
أيضاً وهذه النتائج ( سامبسون)فتكون حسب نتائج التجارب اليت أجراها (التوتر)العالقات غري املتوازنة أما 
 :يأيت كما  هي
  .أحكامنااالعتقاد بان الطرف اآلخر الذي حنب يصدر أحكاما ختالف  -
 .االعتقاد بأن الطرف اآلخر الذي ال حنب يصدر أحكاما تشابه إحكامنا -

ويف كلتا احلالتني فان ألمهية احلكم أو الرأي أو القيمة أثراً كبرياً يف وحدة أو قوة العالقة الناشئة عن املوقف 
ألن يؤدي اهتمامًا أكرب لألمور اهلامة واخلطرية اليت تؤثر يف حياته وتكيفه مع جمتمع اكثر من تلك اليت 

املتعلقة بفلسفة احلياة  باألحكاموالشرب مقارنة  تكون ذات أثر حمدود يف ذلك كاألحكام املتعلقة باألكل
 (2011السلطاين، ) .أو القيم االجتماعية أو األخالقية أو الدينية أو السياسية

 :نظرية بيلز -0-1-1
امة يف مواقف اجتماعية وحدد مراحل وأمناطا عدراسة مراحل وأمناط التفاعل ،(Beles)زحاول بيل    

امناط،وحتدث عن التفاعل االجتماعي على اساس  عملية التفاعل يف عدة مراحل و( بيلز)وحدد جتريبية ،
 .من نتائج دراسته ومالحظاته

  .يف موقف معني ويف اطار اجلماعات الصغرية لألفرادالتفاعل بأنه السلوك الظاهر (بيلز)ويعرف     
للمتفاعلني ونظر اىل عملية التفاعل كما لو كانت  لذلك اقتصر يف حبوثه على مالحظة السلوك اخلارجي

وقدم بيلز منوذجاً  اخل بني األشخاص عرب الزمن...جمرد اتصال من االفعال والكلمات والرموز واإلشارات 
  .لعملية التفاعل احتل مركزاً هاماً يف أساليب البحث يف ديناميات اجلماعة

 (2011السلطاين، ) : تتواىل يف الرتتيب كما يأيتوقسم بيلز مراحل التفاعل االجتماعي اليت     
 .التعرف .1
 التقييم .2
 .الضبط .3
 .اختاذ القرارات .2
 .ضبط التوتر  .2
 . التكامل  .6
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 :نظرية فلدمان -0-1-1

االستمرار أو التآزر :مها على خاصيتني رئيستني ،(Feldman)فلدمان تستند نظرية التفاعل عند     
 اتمجاع(6)على (فلدمان)قام هبا السلوكي بني اعضاء اجلماعة واجلماعات االخرى ،ومن خالل دراسة 

  :األشخاص ،وما توصل إليه هو ان التفاعل االجتماعي مفهوم متعدد يتضمن ثالثة أبعاد من
 :الوظيفيالتكامل  -

ويقصد به النشاط املتخصص واملنظم الذي حيقق متطلبات اجلماعة من حيث حتقيق أهدافها وتنظيم      
 .األخرىالعالقات الداخلية فيها والعالقات اخلارجية بينها وبني اجلماعات 

 :التفاعليالتكامل  -
دل على ويعين به التكامل بني األشخاص من حيث التأثري والتأثر وعالقة احلب املتبادلة وكل ما ي

  .متاسكهم
 :المعياريالتكامل  -
 .ويقصد به التكامل من حيث االجتماعية او القواعد املتعارف عليها اليت تضبط سلوك األفراد يف اجلماعة 
 (2011السلطاين، )
 :أهداف التفاعل االجتماعي -0-1
 .ييسر التفاعل االجتماعي حتقيق اهداف اجلماعة وحيدد طرائق اشباع احلاجات  .1
يتعلم الفرد واجلماعة بوساطته امناط السلوك املتنوعة واالجتاهات اليت تنظم العالقات بني افراد  .2

 .ومجاعات اجملتمع يف اطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية املتعارف عليها 
 .يساعد على تقييم الذات واآلخرين بصورة مستمرة  .3
يساعد التفاعل على حتقيق الذات وخيفف وطأة الشعور بالضيق ،فكثريا ما تؤدي العزلة إىل االصابة  .2

 .باألمراض النفسية 
 (2016ود، مل) .وغرس اخلصائص املشرتكة بينهم لألفراديساعد التفاعل على التنشئة االجتماعية  .2
  :أهمية التفاعل االجتماعي -0-1

لوليد البشري خصائصه يكتسب ااالنسان ،فمن خالله ،يسهم التفاعل الجتماعي ىف تكوين سلوك  .1
من خالل عملية التطبيع تعلم لغة قومه ،وثقافة مجاعته ،وقيمها وعاداهتا وتقاليدها ،وياالنسانية ،
  .االجتماعي
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تتوفر له فرص   فلقد بينت الدراسات أن الطفل الذى الضروري لنمو الطفل ،عل االجتماعي التفا .2
 .كافية للتفاعل االجتماعي يتأخر منوه

فيظهر منهم -ذاتيته-ليتميز كُلمنهم بشخصيته لألشخاصيهيئ التفاعل االجتماعي الفرص  .3
 . املناقشه واملبادرة و على التعبريكما يكتسب املرء القدرة . . .املبدعون ،وكذا العدوانيون املخططون ،

ن اذ ترى نظرية التفاعل اهنا نسق ماساسيا لتكوين اجلماعة ،يُعد التفاعل االجتماعي شرطا  .2
ويكون كٌل منهم م يرتبطون معا ىف عالقات معينه ،مما جيعلهاالشخاص يتفاعل بعضهم مع بعض ،

 . شرتكا جملموعتهم ويكونون تصورا ماجلماعه ،ومعرفة ببعض أعضائها ،على وعي بعضويته ىف 
 .يؤدى التفاعل االجتماعي اىل متايز شرائح اجلماعة فتظهر القيادات وعكس ذلك .2
يضطلع هبا   الىت جيب أنيساعد التفاعل االجتماعي على حتديد االدوار االجتماعية او  املسؤوليات  .6

 .تعميقهاففي مجاعات املناقشه مثال يؤدي التفاعل اىل ابراز ادوار املشاركني و كل انسان ،
  :ثالثة أمناط من العالقات االجتماعية االجتماعيعن التفاعل  ينشأ .2
 (.قة جتاذبعال)اجيابية متبادلة  ●
 .(عالقة تنافر)عالقة سلبية متبادلة ●
االجياب ،أحد طرفيها إجيايب يقبل على اآلخر ،والطرف الثاين سليب  جتمع بني السلب و، خمتلطةعالقة  ●

 .ينفر من االول،
ني وبينهم وببعضهم مع بعض ، املتبادلةحيدد درجة اجلاذبية معناه ان التفاعل االجتماعي ،ذا وه     

ادراكا خلصائصه  وله ، اا ازداد معدل االتصال والتفاعل ،بني إنسان وآخر ازداد ُفهمفكلماجلماعات ،
كذلك .بينهما بادلةاملتيف اجلاذبية جة التشابه او االختالط بينهما ،ما يؤثر ،بالسلب أو االجياب ،ولدر ،

ئها باالحرتام واهليبة والنجاح فاجلماعة اليت تشعر أعضا-جة اجنذابه اليهاميثل تفاعل املرء مع مجاعته در 
 (2011السلطاين، ) .يزداد اجنذاب االعضاء حنوهامنهم ،وتتيح فرص  املشاركة املالئمة لكل ،
 :االجتماعيمقتضيات التفاعل  -0-1

خبصوص مسألة ما  جيب أن تتوفر يف كل عملية تفاعل اجتماعي إثارة رد فعل جتاه الطرف املقابل
وال يكون التفاعل فعاال . بقصد الوصول إىل تفاهم متبادل يرمي إىل تبين موقف أو سلوك مرغوب فيه

ولضمان النجاعة جيب توفر بعض املبادئ . وناجعا إال إذا توصل املتقبل إىل فهم حمتوى الرسالة واستيعابه
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 :ملباشر واليت ميكن صياغتها كما يلياألساسية واحرتام بعض القواعد للتحكم يف عملية التفاعل ا
 : القابلية إلى تفهم اآلخرين -0-1-0

املسائل املتعلقة  تنمية الثقة واملهارات الالزمة على تبين سلوك سليم جتاه االجتماعي إىليرمي التفاعل 
وال ميكن حتقيق هذه . وكذلك ما يشعر به بالفعل وليس ما نعتقد أنه الشعور الواجب لديه .هبدف التفاعل

الغاية إال بإدراك جمموعة من العوامل اليت حتيط باملتلقي ومنها األفكار واملشاعر واملعتقدات املشرتكة والتأثري 
. ملتلقي وتأثريه على سلوكهاملتبادل بني األشخاص وتأثري احمليط االجتماعي والثقايف واملادي على ا

الطرق  النتقاء على هذه العوامل وأثرها يف السلوك أمر ضروري حلسن استخدام التفاعل و فاإلطالع
إذن فلكي نقيم عالقة التفاعل جيب علينا إقامة عالقة مبنية على الثقة املتبادلة واإلصغاء . األكثر مالئمة

السلطاين، ) .ميكن من اختيار الرسالة واألسلوب املناسبإليه من أجل فهم املتلقي من وجهة نظره مما 
2011)  

 :القدرة على التخاطب بوضوح -0-1-1

 ،إن هدف التفاعل اجليد هو التأكد من أن الطرف املقابل يسمع ويفهم الرسالة اليت يشاركك فيها 
من بني مهارات التفاعل  و. فمن الضروري تبليغ الرسالة بأسلوب واضح بسيط ومالئم كلذل

باعتباره طريقة للتعبري عن االهتمام واالحرتام بواسطتها ميكنك التعرف على  اإلنصات اجليد:األساسية
املالئمة للتعبري دون توفري الفرصة -ى التعبري على اهتماماته وأفكارهحقيقة شعور الفرد وموقفه وتشجيعه عل

 (2011السلطاين، ) .االنتقاد أو التحليل أو التأويل
 :حسن طرح األسئلة -0-1-1

للحصول على معلومات دقيقة ومعمقة وجب استخدام طريقة مالئمة لصياغة أسئلة واضحة وسهلة  
السلطاين، ) يعرب بكل تلقائية وحريةترمي هذه التقنية باخلصوص إىل جعل الطرف املقابل . ومفهومة
2011) 

 :التحكم في التفاعل غير اللفظي -0-1-1

 البتسامةا تالتفاعل احلركا  أي ضرورة مراقبة الفرد املتلقي لتصرفاته غري اللفظية أثناء قيامه بعملية 
 (2011السلطاين، ) .ال تؤثر سلبا على عملية التفاعل والتحكم فيها حىت...(تقاسيم الوجه

 : تجنب التحيز وضرورة االلتزام بموقف منفتح -0-1-1

أي القابلية للحوار مع الطرف اآلخر بدون أفكار مسبقة وباعتماد طريقة تعامل " لني"اعتماد موقف  -
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 تشجع على التعبري بتلقائية
سلوكات  دون إبداء أحكام أي أن اجملال هنا ليس للمحاكمة واحلكم على آراء و اعتماد موقف -

السلطاين، ). الطرف املقابل وإمنا السعي للحصول على املعلومات أو التفاصيل بدون نقد أو اهتام 
2011) 

 :أسس التفاعل االجتماعي -0-1
 :هييقوم التفاعل االجتماعي على أربعة أسس أو حمددات 

 :االتصال -0-1-0
ال ميكن بطبيعة احلال ان يكون هنالك تفاعل بني فردين دون ان يتم اتصال بينهم او يساعد االتصال     

فاالتصال تعبري عن العالقات بني االفراد  .بسبله املتعددة على وحدة الفكر والتوصل اىل السلوك التعاوين 
،ويعين نقل فكرة معينة أو معىن حمدد يف ذهن شخص ما اىل ذهن شخص آخر أو جمموعة من االشخاص 

ميكن ان حتدث أو تتحقق  وعملية االتصال ال.،وعن طريق عملية االتصال حيدث التفاعل بني االفراد 
لتفاعل االجتماعي حيث يستحيل فهم ودراسة عملية لذاهتا،ولكنها حتدث من حيث هي اساس عملية ا

 (2016ملود، ) .التفاعل يف أية مجاعة دون التعرف على عملية االتصال بني افرادها 
  :التوقع -0-1-1

  عملية التفاعلويؤدي التوقع دورًا اساسيًا يف.تجابة ملنبه معنيهو اجتاه عقلي واستعداد لالس     
فهو عندما يقوم بأداء معني  .االجتماعي حيث يصاغ سلوك االنسان وفق ما يتوقعه من رد فعل االخرين 

يضع يف اعتباره عدة توقعات الستجابات اآلخرين كالرفض أو القبول والثواب أو العقاب مث يقيم تصرفاته 
هو ايضًا عامل هام يف تقييمه اذا كان التوقع هو احملدد للسلوك ،ف و .التوقعاتويكيف سلوكه طبقًا هلذه 

،ذلك ان تقييم السلوك يتم على اساس التوقع ،فسلوك الفرد يف اجلماعة يقيمه ذاتيًا من خالل ما يتوقعه 
ويبىن التوقع على اخلربات  .عن طريق استقبال الزمالء له ،سواء أكان هذا السلوك حركيًا أم اجتماعيًا 

ويعد وضوح التوقعات أمرًا الزمًا وضروريًا لتنظيم  .داث مشاهبة السابقة أو على القياس بالنسبة اىل اح
كما يؤدي غموضها اىل جعل عملية التالؤم مع سلوك تماعي يف أثناء عمليات التفاعل ،السلوك االج

 (2016ملود، ) . اآلخرين أمراً صعباً يؤدي اىل الشعور بالعجز عن االستمرار يف اجناز السلوك املناسب
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 :ادراك الدور وتمثيله  -0-1-1
قيامه بالدور ،فسلوك الفرد يفسر  لكل انسان دور يقوم به ،وهذا الدور يفسر من خالل السلوك و     

االجتماعية املختلفة يف أثناء تفاعله مع غريه طبقًا خلربته اليت اكتسبها وعالقته  باألدوارمن خالل قيامه 
االجتماعية فالتعامل بني االفراد يتحدد وفقًا لألدوار املختلفة اليت يقومون هبا وملا كانت مواقف التفاعل 

د لدوره والقدرة على االجتماعي اليت يلعب الفرد فيها أدوارًا تتضمن شخصية أو أكثر تستلزم اجادة الفر 
 :تصور دور اآلخرين ،أو القدرة على القيام به يف داخل نفسه بالنسبة لدوره مما قد نعرب عنه بالقول الدارج 

حماولتنا وضع أنفسنا مكان الغري ويساعد انسجام اجلماعة ومتاسكها ان يكون لكل فرد يف اجلماعة دور 
إذ  .ليًا يساعد ذلك على ادراك عملية التوقع السابق ذكرها يؤديه مع قدرته على متثيل ادوار اآلخرين داخ

ان الشخص الذي يقوم بنشاط يف اجلماعة ويعجز عن توقع افعال اآلخرين لعجزه عن ادراك ادوارهم 
 (2016ملود، ) .وعالقة دوره بدورهم لن يتمكن من تعديل سلوكه ليجعله متفقاً مع معايري اجلماعة

 :الداللةالرموز ذات  -0-1-1
يتم االتصال والتوقع ولعب األدوار بفاعلية عن طريق الرموز ذات الداللة املشرتكة لدى افراد اجلماعة       

وتؤدي كل هذه االساليب اىل ادراك مشرتك بني افراد اجلماعة  .كاللغة وتعبريات الوجه واليد وما اىل ذلك 
اىل ان االنسان يعيش  (يونج)ويشري  .التفكري والتنفيذ يف اجتاه واحداالهداف فيسريون يف  ووحدة الفكر و

يف عامل من الرموز ،هي شكل من اشكال التعبري عن االفكار واملشاعر اليت بداخلها ومن خالهلا نستطيع 
 (2016ملود، ) .ان نعرب عن خرباتنا

 :االجتماعيخصائص التفاعل  -0-1

التفاعل االجتماعي وسيلة اتصال وتفاهم بني افراد اجملموعة فمن غري املعقول ان يتبادل افراد يعد  .1
 اجملموعة االفكار من غري ما حيدث تفاعل اجتم

2.  
 .اعي بني افرادها  .3
 .ان لكل فعل رد فعل مما يؤدي اىل حدوث التفاعل االجتماعي بني االفراد  .2
اداء معني فانه يتوقع حدوث استجابة معينة من افراد  بسلوكيات و عندما يقوم الفرد داخل اجملموعة .2

 .اجلماعة اما اجيابية أو سلبية 
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 .التفاعل بني افراد اجملموعة يؤدي اىل ظهور القيادات وبروز القدرات واملهارات الفردية .6
 .البعض يعطيها حجما اكرب من تفاعل االعضاء وحدهم دون اجلماعة  ان تفاعل اجلماعة مع بعضها .2
اىل جانب ما تقدم فإن من خصائص التفاعل االجتماعي توتر العالقات االجتماعية بني االفراد  .9

 (12، صفحة 1999املنسي، ) .املتفاعلني مما يؤدي اىل تقارب القوى بني افراد اجلماعة
 :االجتماعيمستويات التفاعل  -0-1
 :التفاعل بين االفراد  -0-1-0

فالتفاعل االجتماعي القائم  .ان نوع التفاعل القائم بني االفراد هو أكثر أنواع التفاعل االجتماعي شيوعًا 
وبيئة التفاعل يف هذه احلالة االفراد الذين  .اخل ...ما بني االب واالبن ،والزوج والزوجة ،الرئيس واملرؤوس 

ويف عملية التطبيع االجتماعي  .يأخذون سلوك اآلخرين يف احلسبان ومن مث يؤثر عليهم وعلى اآلخرين 
–اقرانه الطفل و-اخوته الطفل و-األم-الطفل :مثال جند ان التفاعل االجتماعي يأخذ هذا التسلسل 

ويف كل تلك الصالت االجتماعية  .اخل ...الشاب ورؤساؤه -معه ب والعاملني الشا-الشباب واملدرسة 
كل ،جند ان الشخص جزء من البيئة االجتماعية لآلخرين الذي يستجيب بنفس الطريقة كي يستجيبون له 

 (2016ملود، ) .فرد باآلخرين ومن مث يتفاعل معهم
 :التفاعل بين الجماعات  -0-1-1

اتباعه أو املدرس وتالميذه أو املدير وجملس االدارة ،فاملدرس يف مثل  التفاعل القائم بني القائد وان      
هذه احلالة يؤثر يف تالميذه كمجموعة ويف نفس الوقت يتأثر مبدى اهتمامهم وروحهم املعنوية والثقة 

من االشخاص يف مرات املتبادلة بينهم ،ومن ناحية اخرى جند ان الشخص املتفاعل مع جمموعة معينة 
 .متكررة ينجم عنه وجود نوع من املتوقعات السلوكية من جانب اجلماعة اي سلوك معني متعارف عليه 

 (2016ملود، )
  :التفاعل بين االفراد والثقافة  -0-1-1

االفعال والصالت البيئية السائدة  التفكري واملقصود بالثقافة يف هذه احلالة العادات والتقاليد وطرائق      
بني افراد اجملتمع ويتبع التفاعل بني الفرد والثقافة منطقيًا اتصال الفرد باجلماعة إذ ان الثقافة مماثلة اىل حد  

وكل  .وكل فرد ينفعل للمتوقعات الثقافية بطريقته اخلاصة  .كبري للتوقعات السلوكية الشائعة لدى اجلماعة 
فالثقافة جزء هام من البيئة اليت  .هلار املظاهر الثقافية حسب ما يراه مناسبًا للظروف اليت يتعرض فرد يفس

88

 

- 



 

مكونات  إالوالتطلعات واملثل والقيم اليت تدخل يف شخصية الفرد ما هي  تالفرد، فالغايايتفاعل معها 
مكانًا خالل وسائل االتصال كذلك فان التفاعل االجتماعي بني االفراد والثقافة يأخذ  .للثقافةرئيسة 

 (2016ملود، ) .اجلماهريية اليت ال تتضمن بدورها صلة تبادلية مثل الراديو والتلفاز والصحف والسينما 
  :االجتماعيةالتفاعل االجتماعي والعالقات  -0-1-1

 العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما حبيث ال حيدث أحدمها دون 
فعد البعض التفاعل االجتماعي شكاًل من اشكال العالقات  .حىت اهنما اصبحا كمرتادفني  .اآلخر

 .عل االجتماعي االجتماعية ،يف حني عد البعض اآلخر العالقات االجتماعية مظاهر لعمليات التفا
بادل التأثري والتأثر فعندما يلتقي فردان ويؤثر أحدمها يف اآلخر ويتأثر به يسمى التغيري الذي حيدث نتيجة لت

يطلق على الصلة اليت جتمع بني الفردين ليات التأثري والتأثر ويستقران ،وعندما تتكرر عمبالتفاعل ،
جتماعية املنتشرة داخل اجلماعة ازداد اتصال االفراد مع وكلما ازدادت العالقات اال .العالقات املتبادلة 

بعضهم البعض وزادت ديناميكية التفاعل االجتماعي وهلذا يدل جمموع العالقات على مدى التفاعل 
ان يتقيد بعدد يف  طلب من كل فرد من افراد اجلماعة ان خيتار من يشاء من زمالئه دون فإذااالجتماعي 

ن نتعرف بطريقة احصائية عددية النسبة املئوية للتفاعل االجتماعي وذلك بقسمة أمكننا ااختياره هذا ،
جمموع العالقات القائمة على النهاية العظمى لتلك العالقات مث ضرب الناتج يف مائة لتحويل النسبة اىل 

عالقات اجتماعية يف مرحلة التكوين أي اهنا  إالهي  نسبة مئوية ان هذا يعين ان العمليات االجتماعية ما
،يف حني تشري العالقات االجتماعية إىل اجلانب الرتكييب االستاتيكي شري إىل اجلانب الوظيفي الديناميت

 لألفرادلدراسة التفاعل االجتماعي كما يأخذ جمراه يف احلياة اليومية :أساليب قياس التفاعل االجتماعي 
واملالحظة السلوكية والتسجيل  )لبيانات أبرزها التقارير الذاتيةات خمتلفة جلمع ااستخدم الباحثون تكنيك
حيث ان اسلوب التقارير الذاتية يعتمد على استبيانات تقيس تقديرات االفراد  )الذايت للتفاعالت اليومية 

د على مالحظة وان أسلوب املالحظة السلوكية يعتم)الذاتية وتقوميه لتفاعالهتم وعالقاهتم االجتماعية 
أما أسلوب التسجيل الذايت للتفاعالت اليومية (يف مكان وزمان حمددين لألفرادالتفاعالت االجتماعية 

ان املفاضلة بني هذه  .الذي هو عبارة عن تسجيل مباشر للتفاعالت االجتماعية اليت ميارسها األفراد يومياً 
ث يف مجعها وبقدرة هذه التكنيكات على توفري التكنيكات ونوعها يتحدد من البيانات اليت يرغب الباح

فالتقارير الذاتية تعتمد بالدرجة االوىل على استبيانات تقيس تقديرات االفراد الذاتية  .البيانات املطلوبة 
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وعند استخدام هذا التكنيك يتطلب من الفرد ان جيمع ويلخص  .جلوانب تفاعالهتم االجتماعية اليومية 
اشخاص خمتلفني والبيانات  قات االجتماعية اليت يعيشها عرب فرتات زمنية خمتلفة وويقيم االحداث والعال

امنا متثل انطباعاته وتقييماته اخلاصة  اليت يتم مجعها ال متثل بالتايل صورة موضوعية حلياة الفرد االجتماعية و
ة معاجلة املعلومات فهناك ما املعرفية والدافعية املختلفة اليت تكتنف عملي تمكنز ماهلا ،اليت ختضع لتأثري 

االحداث تتعرض لعمليات حتريف وتسرب واضحة عند مقارنة  االشخاص و يبني ان ذاكرة االفراد و
او تطغى التفاعالت ذات الشحنة االنفعالية البارزة موضوعيًا بالتفاعالت املتذكرة ، التفاعالت اليت جيدوهنا

السلوكية فتقوم على املالحظة املوضوعية للتفاعالت  على غريها يف التذكري والتقييم أما املالحظة
تكون حمدودة حول  نواموضوعية،هذا التكنيك يوفر بيانات  و .يف امكنة وأزمنة حمددة  لألفراداالجتماعية 

التفاعل االجتماعي وليست بيانات ال تعطي سوى الصورة اخلارجية لظاهرة التفاعل االجتماعي وليست 
أما التكنيك الثالث وهو تكنيك التسجيل  .املتفاعلنيالصورة الداخلية اليت متثل اخلربة الشخصية لألفراد 

ويساعد على  من عيوب التكنيكات االخرى ،كثريالشخصي اليومي للتفاعالت االجتماعية فانه يالقي ال
فمن حيث ان يتطلب تسجيالً  .الوصول إىل صورة التفاعل االجتماعي اليومي مبظهريه الكمي والنوعي 

هبا مقاييس التقدير الذايت  تتأثرمباشرًا ملا جيري يف احلياة اليومية فانه حيد من تأثري التحيزات املعرفية اليت 
 ومن حيث أنه يرتك اجملال لقياس اخلربة الذاتية مبا تنطوي عليه من مشاعر و .ذات األسئلة العامة

،فانه يتالىف نقيصة املالحظة السلوكية اليت ال يتم هبا سوى وصف السلوك الظاهري القابل تعليمات
 (2016ملود، ) .للمالحظة

 :االجتماعيأساليب قياس التفاعل  -0-0

استخدم الباحثون تكنيكات  لألفرادلدراسة التفاعل االجتماعي كما يأخذ جمراه يف احلياة اليومية      
 Bakeman) واملالحظة السلوكية (Harvey,1988,73) خمتلفة جلمع البيانات أبرزها التقارير الذاتية

Gottman,1986,57)  والتسجيل الذايت للتفاعالت اليومية (Diary-type techniqies) 

(Nezlek,1983,60) (39، صفحة 2002آملراد، ) نقال عن 
حيث ان اسلوب التقارير الذاتية يعتمد على استبيانات تقيس تقديرات االفراد الذاتية وتقوميه     

 .(Bakeman&Gottmm,1986,158) لتفاعالهتم وعالقاهتم االجتماعية
يف مكان وزمان  لألفرادوان أسلوب املالحظة السلوكية يعتمد على مالحظة التفاعالت االجتماعية     
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أما أسلوب التسجيل الذايت للتفاعالت اليومية الذي هو عبارة عن  (Bakeman,1986,154) حمددين
 . (20، صفحة 2002آملراد، ) نقال عن تسجيل مباشر للتفاعالت االجتماعية اليت ميارسها األفراد يومياً 

ان املفاضلة بني هذه التكنيكات ونوعها يتحدد من البيانات اليت يرغب الباحث يف مجعها وبقدرة هذه     
فالتقارير الذاتية تعتمد بالدرجة االوىل على استبيانات تقيس .ت على توفري البيانات املطلوبة التكنيكا

وعند استخدام هذا التكنيك يتطلب من .تفاعالهتم االجتماعية اليومية  االفراد الذاتية جلوانبتقديرات 
 الفرد ان جيمع ويلخص ويقيم االحداث والعالقات االجتماعية اليت يعيشها عرب فرتات زمنية خمتلفة و

امنا متثل  رد االجتماعية واشخاص خمتلفني والبيانات اليت يتم مجعها ال متثل بالتايل صورة موضوعية حلياة الف
اليت ختضع لتأثري مكنزمات املعرفية والدافعية املختلفة اليت تكتنف عملية نطباعاته وتقييماته اخلاصة هلا ،ا

االحداث تتعرض  االشخاص و فهناك ما يبني ان ذاكرة االفراد و .(Fiske,1983,50)معاجلة املعلومات 
او موضوعيًا بالتفاعالت املتذكرة ، التفاعالت اليت جيدوهنالعمليات حتريف وتسرب واضحة عند مقارنة 

 .(Kenny,1987,112). تطغى التفاعالت ذات الشحنة االنفعالية البارزة على غريها يف التذكري والتقييم
لالفراد يف امكنة وأزمنة حمددة أما املالحظة السلوكية فتقوم على املالحظة املوضوعية للتفاعالت االجتماعية 

وان تكون حمدودة حول التفاعل االجتماعي وليست بيانات ال ا التكنيك يوفر بيانات موضوعية ،وهذ.
ة تعطي سوى الصورة اخلارجية لظاهرة التفاعل االجتماعي وليست الصورة الداخلية اليت متثل اخلرب 

فاعالت أما التكنيك الثالث وهو تكنيك التسجيل الشخصي اليومي للت.الشخصية لألفراد املتفاعلني 
ويساعد على الوصول إىل صورة التفاعل كثري من عيوب التكنيكات االخرى ،االجتماعية فانه يالقي ال

فمن حيث ان يتطلب تسجياًل مباشرًا ملا جيري يف احلياة  . االجتماعي اليومي مبظهريه الكمي والنوعي
ومن . هبا مقاييس التقدير الذايت ذات األسئلة العامة تتأثراليومية فانه حيد من تأثري التحيزات املعرفية اليت 
فانه يتالىف نقيصة تعلميات، ا تنطوي عليه من مشاعر وحيث أنه يرتك اجملال لقياس اخلربة الذاتية مب

 .(Nezlek ,1977 ,35) املالحظة السلوكية اليت ال يتم هبا سوى وصف السلوك الظاهري القابل للمالحظة
 (20، صفحة 2002آملراد، ) نقال عن

 :التفاعل االجتماعي و النشاط الحركي للطفل -0-09

ة والرئيسة يف الرتبية تعد التنمية االجتماعية عرب برامج الرتبية البدنية والرياضية أحد االهداف املهم     
الرياضية تتسم بالثراء ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية اليت من شأهنا اكساب  فاألنشطةالبدنية ،
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املمارس للرياضة والنشاط البدين عددًا كبريًا من القيم واخلربات واخلصائص االجتماعية املرغوبة اليت تنمي 
مع مقتضيات اجملتمع  اجلوانب االجتماعية يف شخصيته وتساعده يف التطبيع والتنشئة االجتماعية والتكيف

 . االخالقية ونظمه ومعايريه االجتماعية و
 : اجلوانب والقيم االجتماعية للرياضة فيما يأيت (Groakley) وقد استعرض كوكلي

 .الروح الرياضية  .1
 .تقبل اآلخرين  .2
 .االرتقاء االجتماعي .3
 .التنمية االجتماعية .2
 .مقبول اجتماعياً  .2
 .التعارف .6
 .اكتساب املواطنة الصاحلة .2
 .االنضباط الذايت .9
 .تنمية الذات املتفردة .9

 .املتعة والبهجة االجتماعية .10
 (20، صفحة 2002آملراد، )نقال عن (22ص،1922عفيفي،.)اللياقة واملهارات النافعة .11

 . أربع قيم اجتماعية مهمة للنشاط احلركي (Loy) واستخلص لوي
 . املكانة االجتماعيةاملشاركة املبكرة تنمي  .1
 . تساعد يف احلراك االجتماعي االجيايب .2
 . عالقات اجتماعية طيبة تؤدي اىل فرص وظيفية ومهنية جيدة .3
 Cowell & France , 1963)تنمية امناط السلوك االجتماعي املقبولة سواء يف احلياة العامة أو العملية .2

 .(21، صفحة 2002آملراد، )نقال عن  (177,
االجتماعية املقبولة افضل لنمو القيم  و اوسعوتقدم االنشطة البدنية والرياضية يف اطار الفرق فرصًا      

وعرب تفاعل اجتماعي ثري تدفعه اليه ظروف اللعبة (الفريق)فل من خالل قيم اجلماعة حيث ينمو الط،
االيثار فقد  فيعتاد التعاون ويتعلم التفاهم ووكل قدراته لصاحل فريقه،حيث يستخدم الطفل مهاراته الفردية 
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هدف فيمرر الكرة له ،فيؤثر على نفسه ألن  إلحرازيكون هناك طفل يف الفريق يف وضع أفضل منه 
ويدرك الطفل من خالل هذا التفاعل االجتماعي معاين .حة شخصية حة الفريق فوق أية مصلمصل

واالنتماء كما تتيح هذه االنشطة الرياضية فرصًا لنمو العالقات االجتماعية  ةالتماسك واملشاركة والوحد
وجتعله يتقبل دوره يف الفريق ،وتعلمه قواعد اللعب االلفة االجتماعية ، والعشرة وكالصداقة ،الطيبة  
، صفحة 2001اخلويل، ) سات واالنضباط االجتماعي واالمتثال واملسايرة لنظم اجملتمع ومعايريهواملناف
122). 

  :أسس التفاعل االجتماعي للطفل -0-00
وتتم بني الطفل . ان معظم اخلصائص اليت ميتلكها االفراد تتأثر بشكل أو بآخر بالتفاعل االجتماعي       

إذ يبدأ اتصاله باجملتمع عن طريق االسرة والعوامل اليت تقوم .اللحظة االوىل اليت يولد فيها وجمتمعه منذ 
 : عليها عملية التفاعل االجتماعي للطفل ميكن تلخيصها فيما يأيت

 سلوكاً يشبع الكثري من االم تسلك حنوه  و.االسرة وخاصة االم  بأفرادك الطفل منذ ميالده حيت .1
حاجياته ،ويبدأ يف حوايل الشهر الثامن أو السابع من التمييز بني الكائنات البشرية اليت ترعاه وتشبع 

 . االشياء املادية احمليطة به حاجاته و
 ان من يهتمون بالطفل قادرون على االدراك واالنتباه فيعطوهنا اهتماماً يف اوقات معينة ويتجاهلونه يف  .2

وهذا  . ويتجاهلون اذا أحسوا انه ليس يف حاجة هلميهتمون به اذا بكى أو ابتسم ،إذ .اوقات أخرى 
 . فاعل االجتماعياالدراك واالنتباه والتمييز من جانب من يقومون على رعايته يساعد على الت

هناك اطراد يف سلوك من يتعاملون مع الطفل أي ان هناك نوعاً من الثبات واالستمرار كما ان عددهم  .3
 . يكون عادة حمدوداً مما يقوي عملية التفاعل االجتماعي

 . االدراك وتساعده حواسه على اختيار ما حوله واالتصال به الطفل نفسه قادر على االحساس و .2
 . ادر على القيام بالسلوك الذي يؤدي اىل جذب انتباه اآلخرين واالهتمام بهان الطفل ق .2
 . بكى مثالً جاءت االم فإذاان لدى الطفل القدرة على الربط بني املنبهات واالستجابات  .6
يقدم إذ .بات تبعاً هلذا االدراك وهكذا جند ان عملية التفاعل االجتماعي تتم عن طريق االدراك واالستجا  

والطفل معد حبكم تكوينه .ظته والسلوك حنوه بطريقة معينة الطفل عدداً حمدوداً من االفراد هم اسرته ملالح
 . عن طريق حواسه وعضالته وجهازه العصيب ملالحظة هؤالء االفراد والربط بني مالحظاته وردود افعاله
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الوقت الذي يبدأ فيه الطفل استغالل ونقول ان التفاعل االجتماعي قد بدأ بني الطفل وجمتمعه يف     
بذلك  و.نتيجة مالحظاهتم واستجابتهم له تكوينه اجلسماين والعصيب يف مالحظة اآلخرين واالستجابة هلم 

يكون السبيل ممهداً له للمشاركة يف جمتمعه بالطرائق اليت يرتضيها اجملتمع كي تتكون له شخصية عن طريق 
 .التفاعلهذا 
ة اليت يالحظ فيها الطفل غريه ويستجيب هلم نتيجة مالحظاهتم واستجابتهم له بعملية تسمى العملي و    

فاملالحظة تؤدي اىل استجابة وتؤدي .مستمرة فيها تبادل فهي عملية ديناميكية . التفاعل االجتماعي
 (120، صفحة 1992جالل، ) .االستجابة اىل مالحظة واستجابة من الطرف اآلخر هكذا

 :اللعبأنماط التفاعل االجتماعي لألطفال في مواقف  -0-01
اللعب موقف نشط يتفاعل فيه الطفل مع لعبته يف اللعب االنفرادي ومع اآلخرين وأداة اللعب يف     

وهو يف تفاعله مع افراد اللعب يسلك ثالث طرائق هي طريقة احلوار اللفظي بتبادل .اجلماعي اللعب 
أو طريقة احلوار اجلسدي باستعمال ،الكلمات واجلمل والعبارات للتعبري عما يريد وما حيس وما يشعر 

احلوار االمساك باملنافس او حماورته بقدميه أو يديه أو غري ذلك او طريقة  االشارات وتعبريات الوجه و
ويف كل من الطرائق الثالث قد  ألهدافهالعقلي وذلك بالتخطيط لتنفيذ أهدافه واحليلولة بني حتقيق املنافس 

أي ان يبدو مناصراً للحق وملتزماً به ،يغضب أو يثور أو جيامل أو خيادع او يتجاهل اآلخرين ،او حياول ان 
 (92، صفحة 1996حنورة و عباس، ) اإلجيابية السلبية وسلوك الطفل يرتاوح بني 

اىل ان هناك اربعة  (23، صفحة 2002آملراد، )نقال عن (1992)ويشري كل من عويس واهلاليل     
فاألطفال يف .  واملواءمةالصراع ،والتعاون ،والتنافس ،:هي امناط للتفاعل االجتماعي يف موقف اللعب 

بينما يف املنافسة فهم يوجهون تلك الطاقة حنو ايذائهم ، اهتم حنو هدم اآلخرين وحالة الصراع يوجهون طاق
وتعترب املنافسة يف مجاعة األطفال شكالً  . العمل لتحقيق اهلدف أو احلصول على اكرب قدر من الكسب

حتول االهتمام إىل اشخاص الفريق اآلخر بوساطة أما اذا الفوز ،من أشكال الكفاح االجتماعي من أجل 
حرماهنم أو ايذائهم حىت حيقق الفوز ظهرت اخلصومة وانقلب التنافس الشريف اىل تنافس غري شريف أو 

  (.صراع)تنافس عدواين 
هلذا فان احرتام اللعب وقواعده وتطبيق القوانني بدقة دون هتاون يعمل على ان تستمر حالة التنافس      

بني اجلماعات ،فالصراع يظهر عندما تسود فوضى العالقة بني اجلماعة وتظهر املواءمة كضرورة حلل موقف 
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وتعترب املواءمة نادرة . احلل الوسطونادرًا ما تكون عن طريق ع بوساطة اخضاع اجلماعة االخرى ،الصرا 
ويعين التعاون السلوك املنسق بني اعضاء اجلماعة .ت اليت متارس االنشطة الرياضية احلدوث بني اجلماعا

لتحقيق اهلدف املشرتك فالطفل يتنازل عن بعض متطلباته يف سبيل حتقيق اهلدف اجلماعي والتعاون يتطلب 
 (229، صفحة 1992عويس و اهلاليل، ) .ن اجل اجلماعةمنه التضحية بغرائزه الفردية وتعلم التعاون م

 :الخالصة
وأخرياً فالتفاعل جزء ال يتجزأ من العلوم والذي يركز عليه علماء علم النفس املعاصر واملالحظ أن هذا      

شخص ماهر ويعلم معىن التفاعل وخطوات احلكمة واملوعظة احلسنة ال تكون سوى بيد ..من أكرب تفاعل
االجتماعي وميتلك األدوات والوسائل على االستمرار من خالل الثقة واجملاالت اليت يبدع فيها من غري 

 .جتاوز احلدود ومضايقة
بعض األحيان  ، ويفويف هذا اجملال فان اخلربة مطلوبة لكنها غري كافية وحدها بدون املعرفة العلمية    

 عائق يف سبيل التقدم ألهنا جتعلنا نتشبث بالعادة على حساب املعرفة العلمية وهذا ما تتحول اخلربة إىل
لتجاوز أخطائنا وجيب علينا تطوير قدراتنا على النقد والتقييم الذايت من  و. يستدعي بعض املراجعات
 .خالل مفاتيح جناح تفاعلنا
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 الجانب الميداني

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجية الدراسة

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .منهج البحث -2
 .مجتمع وعينة البحث -1
 .مجاالت البحث -0
 .متغيرات البحث -4
 .أجهزة و األدوات المستعملة -0
  .االختبارات والمقاييس -6
 .الرئيسية التجربة -7
 .الوسائل اإلحصائية -8

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 منهجية الدراسة

 منهجية الدراسة

 



 

 
 :تمهيد -
    سيتطرق الباحث يف هذا الفصل اىل توضيح منهجية البحث املتبعة و اجراءاته امليدانية بغية الوصول    

العلمي املتبع ،عينة الدراسة و طريقة ج حتديد املنهاىل حتقيق أهداف الدراسة املنشودة،وهذا من خالل 
و طرق  اختيارها،اجملاالت و الضبط االجرائي للمتغريات باإلضافة اىل عرض مفصل حول أدوات الدراسة

عرض ألهم الوسائل االحصائية اليت سوف يستند اليها الباحث يف معاجلة النتائج املتحصل  استعماهلا،مثّ 
 .عليها

 :يدانيةمنهجية البحث و اجراءاته الم -0
 :منهج البحث -1-2

استخدم الباحث املنهج التجرييب ذو التصميم القبلي البعدي باستخدام جمموعتني جتريبيتني ،جمموعة     
 .مدجمة و جمموعة غري مدجمة نظرا  ملالئمته لطبيعة البحث

 :مجتمع وعينة البحث -1-1
العقلية البسيطة ترتاوح طفال من دوي االعاقة (12)اختار الباحث عينة البحث بطريقة عشوائية     

طفال املتمدرسني مبركز رعاية االطفال (22)من جمموع  % 33 سنة ميثلون حوايل(12-9)أعمارهم من 
أطفال أسوياء من ( 10)و اختار ايضا ( 2012-2013)املعاقني عقليا ببيبنيار مستغامن يف السنة الدراسية 

 .تغامن يف نفس السنة الدراسية طفال مسجلون  مبتوسطة خروبة اجلديدة مبس(220)جمموع 
 :شروط اخيار العينة -0-0-0
درجة حسب (20-20)أن يكون األطفال من دوي االعاقة البسيطة و أن ترتامح نسبة ذكائهم بني  -

 .هاريس لرسم رجل-مقياس جودانف
 .سنة( 12-9)ترتاوح أعمارهم بني  -
 . أن ال يعانون من اعاقات اخرى مصاحبة ظاهرة بشكل شديد -

اىل  11/11/2013و قد حرص الباحث على التأكد من إعتدالية عناصر عينة الدراسة يف الفرتة من     
أنظر اجلدول ( العمر العقلي -نسبة الذكاء  -السن  -الوزن  -الطول)يف متغريات  12/11/2013
 (: 02)رقة
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 منهجية الدراسة

 



 

العمر -نسبة الذكاء-سنال-الوزن-الطول)يبين اعتدالية عناصر عينة الدراسة في متغيرات (91)جدول رقم -
 ( العقلي

 عينات
 الدرا سة

 الرقم
 

 المتغيرات الوصفية

 م دكاء عقلي.ع الطول الوزن السن جنس

 
العينة 

 االستطالعية

 55 6.6 م1.26 كغ33 سنة 12 ذكر 01
 67 6.7 م1.39 كغ33 سنة 10 ذكر 02
 61 5.4 م1.32 كغ  29 سنة  9 ذكر 03
 63 6.9 م1.32 كغ26 سنة 11 ذكر 02
 63 7.5 م1.22 كغ39 سنة 12 ذكر 02

 
 العينة

 الضابطة
 

 61 5.4 م1.32 كغ  29 سنة 10 ذكر 06
 63 7.5 م1.22 كغ39 سنة 12 ذكر 02
 61 7.3 م1.22 كغ32 سنة 12 أنثى 09
 54 5.9 م1.36 كغ39 سنة 11 ذكر 09
 56 5.6 م1.22 كغ22 سنة 10 أنثى 10

 
 العينة

 التجريبية
 
 

 59 7 م1.32 كغ29 سنة 12 ذكر 11
 69 7.5 م1.32 كغ36 سنة 11 ذكر 12
 63 6.9 م1.32 كغ26 سنة 10 ذكر 13
 67 6.7 م1.39 كغ33 سنة 11 ذكر 12
 55 6 م1.33 كغ22 سنة 11 أنثى 12

 
 المجموع

 
12 

 61.13 6.5 1.36 31.9 10,83 الوسط حسابي
 4.64 0.70 0.02 2.91 0.92 انحراف المعياري

 0.08 0.84- 0.19 0.23- 0.29 معامل االلتواء

( 0.23-)أّن معامالت االلتواء لعينة البحث قد تراوحت بني ( 1)يتضح من اجلدول رقم      

اخلصائص  ثل على اعتدالية عينة البحث من حيمما يد(3-و 3)+أي أهنا احنصرت بني (0.09)+و
 .املذكورة

 :متغيرات البحث -0-1
  :المتغير المستقل -0-1-0
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 الربنامج التعليم ملهارات كرة السّلة بنظام الدمج باستعمال األسلوب التعاوين و الربنامج التعليم     
 .نظام العزلبملهارات كرة السّلة 

  :المتغيرات التابعة -0-1-0
 . سنة املعنيني بالربنامج(12-9)التفاعل االجتماعي لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة  -
وي االعاقة العقلية ذالربنامج لدى األطفال االسوياء واألطفال يف  قيد البحثتعلم املهارات األساسية  -

 .البسيطة
 :المتغيرات المشوشة -0-1-1

لقد راع الطالب الباحث أثناء اجنازه هلذه الدراسة ضبط املتغريات العارضة اليت ميكن ان تؤثر سلبا       
 :على نتائج احملصل عليه حيث حرص على

 .(العمر العقلي-نسبة الذكاء-السن-الوزن-الطول)اعتدالية عناصر عينة الدراسة من حيث   -
أن يكون مكان تطبيق الربنامج و مدته و توقيته و عناصره موحدة و استعانة يف دالك بفريق عمل  -

االخصائية النفسانية ملركز رعاية  و مربيات خمتصات(02)طلبة ماسرت مرتبصني و  (02)مكون من 
 (.02)طفال املعاقني عقليا ببيبينيار أنظر امللحقاأل

أن تكون تعليمات االختبار ومدة االجناز وظروف االجناز هي نفسها بالنسبة للعينتني املدجمة و املعزولة  -
 .و بالنسبة لالختبارين القبلي و البعدي

 :مجاالت البحث -0-4
 :الزمنيالمجال  -0-4-0

 .م 02/2012/ 20م اىل  11/2013/ 03مّت اجراء البحث يف الفرتة الزمنية من     
 : المكاني المجال -0-4-0

و قاعة الرياضة التابعة ملركز ددة الرياضات حلي خروبة مستغامن،متت التجربة يف كّل من القاعة املتع     
 .ملعاقني عقليا ببيبينيار مستغامنرعاية األطفال ا

 :المجال البشري -0-4-1

للسنة  االطفال االسوياء مسجلني يف متوسطة خروبة اجلديدة مستغامنمّت اجراء الدراسة على عينة من      
سجلني مبركز رعاية األطفال املاالطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة  منو عينة  2013/2012الدراسية 

 .          لنفس السنةاملعاقني عقليا ببيبينيار مستغامن 
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 :األجهزة و األدوات المستعملة -0-5
 (للرباعم)كراة سّلة رمسية   -                                 .             جهاز قياس الطول -
 .  بالونات ملونة  -                                 .                      ميزان طيب -
 .أقماع تدريب  -                                .                    ساعة ايقاف -
 .أقمصة رياضية بألوان خمتلفة  -                                  .                  ات ناعمةكر  -
  :االختبارات والمقاييس -0-0
 (90)أنظر الملحق :س لرسم رجل لقياس الذكاءهاري-اختبار جودانف -0-0-0

مقاييس هاريس لرسم رجل من مقاييس القدرة العقلية و قد يصنف ضمن  -يعترب اختبار جودانف    
الشخصية كأحد االختبارات االسقاطية و تعترب جودانف من الرواد السيكولوجيني و اليت فكرت يف 
توظيف رسوم االطفال و ميلهم اىل الرسم لتعريف قدراهتم العقلية و مساهتم الشخصية و قد ظهر االختبار 

اختبار )رف باسم مّث تطور على يد هاريس و أصبح يع(اختبار رسم الرجل)ك الوقت باسم يف ذل
 (.هاريس للرسم رجل-جودانف

سنة و التعرف على السمات (12-3)و يهدف هذا االختبار اىل قياس القدرة العقلية لألطفال من     
الشخصية،ومما مييز هذا االختبار أنّه من املقاييس االدائية حيث خيلو من اجلانب اللفظي أي أنه مناسب 

و ميكن تطبيقه بصفة فردية أو مجاعية حيصل فيها املفحوص على درجة .(املعاقني عقليا)جدا هلذه الفئة
 :مثّ إىل نسبة دكاء وفق املعادلة التالية(02)انظر امللحق( عمر عقلي)خام يتّم حتويلها اىل درجة معيارية
 العمر العقلي                     

 099×           =نسبة الذكاء 
 العمر الزمني                    

دقيقة حيت تعطى هذه املدة للمخترب كي يرسم رجل (12 - 10)و يستغرق وقت تطبيق االختبار من     
  (233 صفحة،2009شوشة،) .على ورقة بيضاء بقلم منفرد و كذلك احلال بالنسبة لتصحيحه و تفسريه

طرف األخصائية النفسانية يبو هوارية املكلفة مبتابعة لإلشارة مّت اإلشراف على  االختبار وتصحيحه من -
 .(02)وفق مفتاح التصحيح أنظر امللحق األطفال املعاقني عقليا باملركز

 :اختبار المهارات في كرة السّلة -0-0-0
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 (2002) أمني أمحد فوزي اختار الباحث لقياس االداء املهاري عند عناصر عينة الدراسة اختبار      
سنة و قد روعي عند تصميمه (12)أو اقل من (12)للرباعم و هو اختبار صمم ليناسب الالعبني من سن 

أن يكون سهال يف تطبيقه حيث ال يتطلب وقتا و امكانيات كبرية ألي مدرب و ميكن أيضا لالعب يف 
العب ال تزيد عن (12)هذه املرحلة السنية أن يقيس أداء زميله،فاملدة الالزمة لتطبيقه على فريق من 

 .ميقايت و أربعة كراسي و طباشري و شريط الصق سوىيتطلب  دقيقة و ال(12)
فقد مّت حساب معامل ثباته  ة من الثبات و الصدق و املوضوعيةو يعترب هذا االختبار على درجة عالي     

و تراوحت سنة (12 اىل 12)من الالعبني املصريني يف سن بإعادة تطبيقه أكثر من مرة على نفس العينة 
و هي أكرب قيمة و عند حساب معامل  0.923و هي أقّل قيمة و  0.292معامالت الثبات الناجتة بني 

 2الصدق بتطبيقه على عينة غري ممارسة فقد كان الفارق بني املتوسطني ذو داللة احصائية عند املستوى 

ية أّن االختبار على درجة من و قد مّت حساب معامل املوضوعية و اظهرت املعاجلات االحصائ.%
 .بني النتائج اليت سجلها أكثر من خمترب لنفس الالعب 0.993املوضوعية عالية حيث كان معامل االرتباط 

 (369، صفحة 2002، .أمحد أ)
 :مراحل انجاز االختبار -0-0-0-0

 :ينقسم االختبار اىل ثالث اجزاء    
  :سرعة و دقة التمرير-الجزء األّول

مرت و موازيا له يرسم على احلائط مربع (2)بالكرة خلف خط يبعد عن احلائط مبقدار يقف الالعب    
 .مرت(1)مرت و ترتفع قاعدته عن االرض مبقدار(1)طول ضلعه

 .ثانية(12)عند اعطاء اشارة البدء يقوم الالعب بتمريره الكرة باليدين من أمام الصدر يف اجتاه املربع 
 :التسجيل

و .واحدة عن كّل متريرة تالمس فيها الكرة أي نقطة من املربع املرسوم على احلائطحتتسب لالعب نقطة    
 .ختصم منه نقطة عن كّل متريرة ال تالمس فيه املربع أو تالمس احلدود

  :المحاورة مع تغيير االتجاه-الثاني الجزء
 و يقف الالعب بالكرة خلف مرت(3)توضع أربعة كراسي على خط واحد الفاصل بني كّل اثنني منهما     

بني (التنطيط)مع االشارة يبدأ الالعب يف احملاورة بالكرة.مرت(2.2)خط يبعد عن الكرسي االّول ملسافة
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ثانية،على أن تكون الكرة عند ختطي الكرسي يف جانب الالعب (20)الكراسي بطريقة الزجزاجي ملدة 
 .احملاورة باستمرار عقب ختطي الكرسيعن هذا الكرسي،و هذا يستلزم تغيري اليد  البعيد

 :التسجيل
و ال حتتسب لالعب نقطة عن كرسي  ،صحيحةحتتسب لالعب نقطة عن كّل كرسي يتخطاه بطريقة     

 (369، صفحة 2002، .أمحد أ) .يتخطاه و هو حياور باليد القريبة منه
  :سرعة التصويب-الجزء الثالث

و مع االشارة يبدأ يف تصويب .من السّلة و يف أّي جهة منها يقف الالعب بالكرة يف اي مكان قريب    
 .ثانية(30)الكرة باستمرار مرة من اجلانب االمين و مرة من اجلانب االيسر و ذلك ملدة 

 :التسجيل
 .حتتسب لالعب نقطتني عن كّل اصابة للهدف -
أّي خمالفة قانونية مثل تلغى االصابة و بالتايل ال حتتسب له النقطتني إذا سبق أي حماولة للتصويب  -

 .اجلري بالكرة أو احملاورة املزدوجة
تلغى االصابة و بالتايل ال حتتسب النقطتني اذا كان التصويب من نفس اجلهة اليت صوب منها يف  -

 (320، صفحة 2002، .أمحد أ) .احملاولة السابقة
 :حساب الدرجة النهائية

 .و احملاورة و التصويب اليت حيصل عليها يف التمرير درجة الالعب يف هذا االختبار هي جمموع النقط   
 .(320، صفحة 2002، .أمحد أ)
 :الدراسة االستطالعية األولى -0-0-0-0

هتدف هذه الدراسة اىل الوقوف على مدى مالئمة هذا االختبار لفئة االطفال دوي االعاقة العقلية     
 .تواجها اجناز هذا االختبارسنة و عن صعوبات و االعاقات املمكن أن (12-9)البسيطة يف سن

وي االعاقة العقلية ذاطفال من  (02)و هلذا الغرض قام الباحث باجناز هذا االختبار على عينة من 
م و من أهم  13/03/2012البسيطة من نفس جمتمع البحث و ال ينتمون اىل العينة الرئيسية بتاريخ 

 :املالحظات اليت وقف عليها
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نقطة يف اجلزء األول من االختبار  و ذلك ( 0)على عالمة  العينة االستطالعيةعناصر حصول أغلب  .1
راجع باخلصوص اىل التعليمة اليت جترب املدرب على خصم نقطة يف حالة عدم ملس الكرة ألي نقطة 

 .من املربع املرسوم على احلائط و ايضا عامل الوقت
نقطة راجع باخلصوص اىل شرط كون الكرة اثناء (0)على عالمة عناصر العينة االستطالعية كلّ حصول   .2

 .املرور على الكرسي يف اليد البعيدة منه باإلضافة اىل عامل الوقت
نقطة راجع باخلصوص اىل علو السّلة و شرط (0)عالمة  على عناصر العينة االستطالعية كلّ حصول   .3

 .التصويب مرّة عن اليمني و مّر عن يسار السّلة و تدخل عامل الوقت
 :عديالت على االختبارت -

 اّن النتائج السلبية  احملصل عليها خال اجناز هذا االختبار ال ترجع بالضرورة اىل صعوبة التنفيذ و لو أننا    
ال ميكننا ان ننفي ذلك و لكن من خالل املالحظات املسجلة جند اّن السبب الرئيسي إلخفاقات االطفال 

املشاركون يف االختبار هو الشروط و التعليمات اليت وضعها صاحب من دوي االعاقة العقلية البسيطة 
و بالرجوع اىل االهداف اليت وضع من اجلها  هذا االختبار وهي حتديد املستوى من اجل .االختبار

سنة و اليت ال توافق أهداف الباحث الذي يريد (12)يف سن (األطفال االسوياء)االنتقاء و الفئة املعنية به
قام هذا األخري  حيث عّلم االطفال سواء املعاقني منهم او االسوياء  يف عينة الدراسةقياس مدى ت

 : تعديالت التالية على االختبارالب
يف اجلزء األّول من االختبار قام حبذف التعليمة اليت تطالب املدرب خبصم نقطة من الالعب يف حالة  .1

 .حماوالت بدون حتديد الزمن(10)ح الالعب عدم مالمسة الكرة ألي جزء من املربع باإلضافة اىل من
يف اجلزء الثاين من االختبار غري الباحث طريقة االحتساب و ذلك حبساب نقطة عن كّل كرسي  .2

 .يتخطاه بغض النظر عن اليد اليت تلمس الكرة
م مع تسجيل نقطة عن كّل  1.60يف اجلزء الثالث من االختبار قام الباحث تثبيت السلة على علو  .3

حماوالت و دون االخذ بعني االعتبار لعامل  (10)ة تدخل السلة من اّي جهة من جمموع تصويب
 .الزمن

و مّت عرض هذه التعديالت على جمموعة من االختصاصيني يف كرة السلة و يف رياضة املعاقني و بعد 
 :النهائية كالتايلاالخذ بعني االعتبار ملالحظاهتم و توصياهتم جاء االختبار املعدل يف صورته 
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  :المعّدل (2002) أمين أحمد فوزيلاختبار المهارات في كرة السّلة  -0-1-1
 :سرعة و دقة التمرير-الجزء األّول

مرت و موازيا له يرسم على احلائط مربع طول (2)يقف الالعب بالكرة خلف خط يبعد عن احلائط مبقدار 
 .مرت(1)مرت و ترتفع قاعدته عن االرض مبقدار(1)ضلعه

يعطى لكل .عند اعطاء اشارة البدء يقوم الالعب بتمريره الكرة باليدين من أمام الصدر يف اجتاه املربع 
 .حماوالت (10)العب 

 :التسجيل
 .حتتسب لالعب نقطة واحدة عن كّل متريرة تالمس فيها الكرة أي نقطة من املربع املرسوم على احلائط

  :المحاورة مع تغيير االتجاه-الثاني الجزء 
مرت و يقف الالعب بالكرة خلف (3)توضع أربعة كراسي على خط واحد الفاصل بني كّل اثنني منهما 

بني (التنطيط)مع االشارة يبدأ الالعب يف احملاورة بالكرة.مرت(2.2)خط يبعد عن الكرسي االّول ملسافة
 .ثانية(20)الكراسي بطريقة الزجزاجي ملدة 

  :التسجيل
 .كرسي يتخطاه بطريقة صحيحة  حتتسب لالعب نقطة عن كلّ 

 :سرعة التصويب-الجزء الثالث
و مع االشارة يبدأ يف تصويب .يقف الالعب بالكرة يف اي مكان قريب من السّلة و يف أّي جهة منها

 .حماوالت  (10)يعطى لكّل العب .الكرة 
 :التسجيل

 .حتتسب لالعب نقطتني عن كّل اصابة للهدف
 :حساب الدرجة النهائية

أمحد، ) و احملاورة و التصويب لالعب يف هذا االختبار هي جمموع النقط اليت حيصل عليها يف التمريردرجة ا
 .(320،صفحة 2002

 :الدراسة االستطالعية الثانية -0-0-1-0
مّت عرضه يف  (2002) أمني أمحد فوزيبعد اضافة التعديالت على اختبار املهارات يف كرة السّلة ل    

و  اخصائيني يف تدريب كرة السلة و رياضة املعاقني( 02)استمارة موجهة اىل جمموعة حمكمني مشكلة من 
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بعد االخذ بعني االعتبار القرتاحاهتم و توصيتهم قام الباحث بصياغة االختبار املعدل يف صيغته النهائية 
 (. 03)أنضر امللحق 

لالختبار املعدل ملهارات كرة عية هبدف التأكد من املعامالت العلمية قام الباحث بإجراء الدراسة االستطال
 (2)قوامها  نفس العينة االستطالعية وعلى  12/03/2012إىل  02/03/2012يف الفرتة من السّلة 

 (:03)اطفال من دوي االعاقة العقلية البسيطة و كانت النتائج حسب اجلدول رقم 
و االختبار المعدل لدى عناصر  (1991، .أحمد أ) )نتائج اختبار المهارة ليبين الفرق بين ( 91)جدول رقم

 .العينة االستطالعية لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة
معامل  البعدية نتائج االختبار المعدل القبلية نتائج االختبار المعدل نتائج اختبار أحمد أمين الرقم العينة

 بيرسون
(R) 

 مج تس تن تم مج تس تن تم مج تس تن تم

 
 

 االستطالعية

90 00 00 00 00 03 51 57 12 02 50 02 12  
 

0,98 

 

91 01 00 00 01 02 50 56 13 02 54 02 12 
91 00 00 00 00 01 51 50 06 02 52 02 02 
91 02 00 00 02 06 57 56 19 02 58 02 19 
91 00 00 00 00 00 52 52 02 02 52 00 03 

 :الثباتمعامل  - أ
  أيام على عينة (10)و إعادة تطبيقه بعد  االختبارمّت حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق     

 بلغطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة و حبساب معامل االرتباط لبريسون الذي االستطالعية لأل
(0.99R= ) عند  ( 0.99)القيمة حيث ان معامل الثبات بلغ  هذا االختبار املعدليتضح لنا مدى ثبات

 .مما يدّل على ثبات املقياس  02(=1-ن)ودرجة احلرية  0.02مستوى الداللة 
  : معامل الصدق الذاتي  - ب

و الذي يساوي اجلدر الرتبيعي ملعامل  الختبار املهارات املعدلالذايت  مل الصدقاحبساب معقام الباحث 
مما يدّل على صدق  0.02ودرجة احلرية  0.02عند مستوى الداللة ( 0.99)الثبات حيث بلغ القيمة 

 .ختباراال
 :عقليامقياس التفاعل االجتماعي لألطفال المعاقين  -0-1-1
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أعّد  الباحث هذا املقياس انطالقا  من جمموعة مقاييس للتفاعالت االجتماعية للدراسات سابقة على     
و  (2002آملراد، ) سنوات للباحث(6-2)رأسها مقياس التفاعل االجتماعي ألطفال الرياض يف سن 

عن دراسة للباحثة نقال (2000)مقياس التفاعالت االجتماعية لألطفال املعاقني عقليا لعادل عبد اهلل أمحد
و هو يقيس مستوى العالقات االجتماعية ألطفال املعاقني عقليا دوي اإلعاقة البسيطة  (2009شوشة، )

 . سنة (12-9)مع نظرائهم من األسوياء يف سن 
عبارة سلبية يتم اإلجابة عنها من (22)عبارة اجيابية و (29)عبارة منها(20)يتكون هذا املقياس من    

و يتحصل الطفل املخترب على درجة (ال يظهرقليال،،دائما ،كثريا،أحيانا)ختصة بعبارة  يظهر املطرف املربية 
حيث تدّل الدرجة املرتفعة على مستوى عايل من التفاعل االجتماعي و العكس (200اىل  20)من 

 (. 2)امللحقصحيح أنظر 
 :مراحل بناء المقياس -0-0-4-0

من خالل اإلطالع على  الدراسات السابقة و األدبيات املتعلقة بالتفاعل االجتماعي  قام الباحث     
فضال  عن جمموعة من مقاييس التفاعل االجتماعي اخلاصة بفئات أخرى،و باإلضافة إىل الدراسة 

اكز اخلاصة يف املر  عقليا االستطالعية اليت أجراها مع عينة من املربيات  اليت يشرفنا على تدريس فئة املعاقني
يف مستغامن و عينة أخرى من املعلمات يف املدارس العادية إىل حتديد قائمة من السلوكيات بعضها اجيايب 

قام بإدراجه يف  يشري إىل قوة التفاعل االجتماعي و بعضها سليب يشري إىل ضعف التفاعل االجتماعي
 :فق التقسيم التايلجماالت و (02)عبارة  أو سلوك تفاعلي موزعة على (29)استمارة من 

 .عبارة(22)جمال االتصال و اشتمل على  -2
 .عبارة(22)جمال التوقع و اشتمل على  -3
 .عبارة(12)دراك الدور و اشتمل على جمال ا -2
 . عبارة(12)جمال الرموز ذات الداللة و اشتمل على  -2
خرباء و خمتصني يف علم (09)من مكونة الباحث بعد ذلك بعرض هذه االستمارة  على جمموعة  قام   

االجتماع و علم النفس و علم االجتماع الرياضي بغية الوقوف على أرائهم و تعديالهتم و اقرتاحاهتم أنظر 
 (.02)امللحق
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بالرجوع اىل توصيات األساتذة االخصائيني متت صياغة املقياس يف شكله النهائي أنظر و     
االمجاع عليها و حذفت كّل العبارات اليت مل حتقق االمجاع عبارة اليت وقع (20)حيث تضمن (02)امللحق

 . عبارة سلبية(22)عبارة اجيابية و (29)موزعة اىل 
 :الثالثةالدراسة االستطالعية  -0-0-4-0

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية هبدف التأكد من املعامالت العلمية ملقياس التفاعل      
من خالل اجراء جتربة استطالعية على عينة  12/03/2012إىل  02/03/2012االجتماعي يف الفرتة من 

و كانت (02)بالتعاون مع فريق العمل أنظر امللحقاطفال من دوي االعاقة العقلية البسيطة (2)قوامها 
  (:02)النتائج حسب اجلدول رقم 

نتائج القياس و اعدة القياس للمجموعة االستطالعية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة (91)جدول رقم-  
 سنة (0-01)

 االختبار القبلي السن الجنس الرقم
91/91/1901 

 االختبار البعدي
01/91/1901 

 معامل بيرسون
'R' 

  102 102 سنة 12 أنثى 01
 
 

0.92 

 122 126 سنة10 ذكر 02
 123 120 سنة 9 أنثى 03
 163 121 سنة11 ذكر 02
 162 120 سنة12 أنثى 02

 139.9 139.2 الوسط الحسابي

 22.21 22.93 االنحراف المعياري

 :الثباتمعامل  - أ
أطفال ( 2)أيام على عينة من  10مّت حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق املقياس و إعادة تطبيقه بعد 

ميثلون العينة االستطالعية ينتمون اىل نفس جمتمع البحث و حبساب معامل دوي االعاقة العقلية البسيطة 
يتضح لنا مدى ثبات املقياس حيث ان معامل الثبات بلغ ( =0.92R)االرتباط لبريسون الذي يساوي 

 .مما يدّل على ثبات املقياس(1)+و هي قريبة من الواحد( 0.92)القيمة 
  : معامل الصدق الذاتي - ب
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الذايت للمقياس و الذي يساوي اجلدر الرتبيعي ملعامل الثبات حيث  حبساب معمل الصدققام الباحث 
 .مما يدّل على صدق املقياس(1)+و هو قريب من الواحد(0.99)بلغ القيمة 

 :البرنامج التعليمي المقترح -0-1-1

بالرجوع إىل الدراسات السابقة و املراجع العلمية و األخذ بعني االعتبار ألراء األساتذة املختصني يف كرة  
السلة و يف رياضة املعاقني باخلصوص و مبراعاة خصائص عينة الدراسة حرص الباحث على أن يكون 

 . و البدنية الربنامج املسطر يتناسب مع قدرات و إمكانيات عناصر عينة الدراسة الذهنية
 :الهدف من البرنامج -0-0-5-0

 يهدف هذا الربنامج إىل توفري بيئة مدجمة يتم اجلمع فيها بني االطفال االسوياء و االطفال دوي االعاقة 
 :العقلية البسيطة  من اجل

تعّلم بعض املهارات األساسية يف كرة السّلة لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة و األسوياء بنظامي  .1
 .و العزل ملعرفة الفرق الدمج

توفري فرص لاللتقاء و التفاعل و التعارف و التعاون بني االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة و  .2
 .االسوياء من خالل الربنامج املقرتح لتنمية التفاعل االجتماعي

املعوقات اليت  الدمج بني األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة و االسوياء للوقوف على بعض النقائص و 
 . من شأهنا تعطيل العملية و التأثري عليها سلبا

سنة من خالل (12 - 9)ي االعاقة العقلية البسيطة يف سنتعزيز عملية التعلم لدى فئة االطفال دو  .3
 .االستعانة باألسلوب التعاوين

 :أسس وضع البرنامج -0-0-5-0
 :العلمية يف اجملال علىلوضع حمتوى الربنامج التعليمي أرتكز الباحث من خالل املراجع 

 .أن حيقق الربنامج األهداف املرجوة منه .1
دوي )أن يتناسب حمتوى الربنامج مع خصائص و قدرات و رغبات األطفال الذين ميثلون عينة البحث .2

 (.االعاقة العقلية البسيطة و األسوياء
السلة و ذلك ملالئمتها للعمر  استخدام جمموعة من األلعاب الصغرية و التمهيدية لتعليم مهارات كرة .3

 (.املعاقني عقليا)العقلي لعينة البحث
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 .التعاون التام بني األطفال املشاركني  .2
االعتماد على التدريبات الزوجية و اجلماعية حبيث يشرتك كّل تلميذ معاق مع قرين سوي أو تلميذان  .2

 .معاقان مع آخرين سويان
 .ث املساحة و خايل من العوائقأن يكون مكان تطبيق الربنامج مناسب من حي .6
 . اختيار النموذج اجلّيد من املعاقني عقليا أو التالميذ األسوياء لتشجيعهم .2
 .مراعاة التشويق وجلب االنتباه .9
 .أن يتميز بالشمول و املرونة يف التنفيذ .9

 .التدرج من السهل إىل الصعب .10
 .مناسبة األدوات املستخدمة خلصائص أفراد العينة .11
 .ن زمن الوحدة أو احلصة مناسب لطبيعة هذه العينةمراعاة أن يكو  .12
 .مراعاة عامل األمن و السالمة .13
 .توفر املساعدين بالعدد املناسب و التأكد من التزام كّل فرد بالعمل املطلوب منه .12
 :محتوى البرنامج -0-0-5-1

اختار  قام الباحث بتحديد مكونات احملتوى املستهدف على ضوء األهداف التعليمية احملددة حيت
من هنا سطر الطالب ( التسديد من الثبات-التمرير من الثبات تنطيط الكرة-االستالم )املهارات التالية

بواقع حصتني يف األسبوع زمن كل  حصة 11وحدة تعليمية يتّم تنفيذه خالل  (11)الباحث برنامج من  
 :دقيقة وقام بتوزيع املهارات على احلصص وفق الرزنامة التالية 22حصة 

 .وفق االختبارات و المهارات المستهدفة التعليميةتوزيع الحصص ( 91)الجدول رقم -
 مدة عدد الحصص المهارة المستهدفة الحصة

 دقيقة 90 02 مسك و استالم الكرة 90
 دقيقة 90 02 تمرير و استقبال الكرة 91
 دقيقة 190 02 تنطيط الكرة 91

 دقيقة 90 02 تسديد الكرة 91

 دقيقة 90 02 االختبارات 02

401

 

- 



 

 (: درس)الوحدة التعليمية  -0-0-5-4
 :إىل ثالث أجزاء(الدرس)الباحث الوحدة التعليمية قسم   
 (:االحماء)الجزء التمهيدي - أ
كاملشي )دقيقة و يتضمن هذا اجلزء جمموعة من األلعاب و التمارين البسيطة و املتنوعة (09)و مدته    

(  واجلري اخلفيف وبعض احلركات سواء بالوثب اخلفيف أو أداء التمرينات البدنية اليت فيها املرونة والرشاقة
 . وذلك لغرض إعداد شامل ألجهزة وأعضاء اجلسم وعضالته ومفاصله املختلفة

 :الرئيسيالجزء  - ب
 تعّلم )دقيقة و حيتوي على الواجبات اليت تعمل على تثبيت وتطوير حالة التدريب (32)و مدته     

ويتميز هذا القسم بكثرة الواجبات الفردية اليت هتدف يف الغالب إىل (املهارات األساسية يف كرة السّلة
 .التعلم املهاري واخلططي وتطوير القابلية اجلسمية

 :الختاميالجزء  - ت
و يهدف بالدرجة األوىل إىل حماولة عودة األجهزة واألعضاء الداخلية إىل وضعها  دقيقة(02)و مدته      

ولتحقيق هذا اهلدف جيب اهلبوط بشدة احلمل تدرجييًا وذلك بأن تكون التمرينات املستخدمة هلا الطبيعي،
 .صفة الراحة اإلجيابية و ينتهي بالتحية الرياضية

 
 :الرابعةاالستطالعية الدراسة  -0-0-5-5

 :للوقوف على مدى أجرى الباحث هذه الدراسة      
مالئمة الربنامج التعلمي املقرتح بنظامي الدمج و العزل لعينيت الدراسة األطفال األسوياء و األطفال  .1

 .سنة(12-9)دوي االعاقة العقلية البسيطة يف سن 
 .تطبيق الربنامجمناسبة األدوات املستعملة وسهولة استخدامها أثناء  .2
 .الوقوف على الصعبات و االعاقات اليت ميكن أن يتلقاها الباحث أثناء تطبيق الربنامج .3
 .مالئمة مكان تطبيق الربنامج من حيث مساحة و توفر شروط السالمة .2

على أفراد العينة  11/03/2012اىل  09/03/2012قام الباحث بدراسة استطالعية يف الفرتة من حيث    
أطفال تنتمي اىل جمتمع البحث و (02)االستطالعية من األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة اليت قوامه 

خارجة عن العينة الرئيسية و قد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن حمتوى الربنامج التعلمي املقرتح صاحل 
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األلعاب الصغرية يف القسم الرئيسي من احلصة  للتطبيق و أدواته مالئمة مع ضرورة الرتكيز أكثر على
و كدى توفري (كرة لكّل العب أو العبني)التدريبية و توفري أكرب عدد من األدوات الالزمة للتعّلم

عرض الربنامج التدرييب على  و لقد مّت . املساعدين بالعدد الكايف للقدرة على التحكم يف سريان التدريبات
ل تدريب كرة السّلة  و جمموعة من اخلرباء يف رياضة املعاقني للوقوف على مدى جمموعة من اخلرباء يف جما

و بعد األخذ بعني االعتبار (األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة)مالئمته للعينة الدراسة األساسية 
النهائية أنظر للتعليمات و النصائح اليت أشاروا اليها و التعديالت اليت طالبوا هبا جاء الربنامج يف صورته 

 (.06)امللحق 
 :الرئيسية التجربة -0-1

 :قبل البدء بالتجربة األساسية للدراسة قام الباحث باإلجراءات التالية    
 .توفري مجيع الرتاخيص اإلدارية و األبوية اخلاصة بأفراد عينة الدراسة سواء املعاقني عقليا أو األسوياء .1
مدى تقبلهم للعمل و االشرتاك يف هذا النشاط و التزام  مقابلة األطفال املعنيني بالربنامج و معرفة .2

 .األولياء بضرورة تواجد األطفال يف املواعيد احملددة
 :إجراء القياسات القبلية -0-1-0

 قام الباحث بإجراء القياسات القبلية ملتغريات التفاعل االجتماعي و املهارات االساسية يف كرة السّلة     
و املعزولة األسوياء على حدى و (ال أسوياء و دوي االعاقة العقلية البسيطةاألطف)لعينات الدراسة املدجمة

 .م و يف نفس التوقيت 06/02/2012املعاقني على حدى  يف الفرتة الصباحية يوم 
 :تطبيق البرنامج -0-1-1

األساسية يف الفرتة ما بني  الدراسة التجربةالربنامج التجرييب بنظامي الدمج و العزل لعينات  تنفيذمّت      
حصص يف األسبوع وفق الربنامج املسطر على اجلدول ( 03)بواقع  02/02/2012إىل  09/02/2012

 :التايل
يمثل التوزيع الزمني للبرنامج المسطر  لتعلم المهارات األساسية في كرة السلة  بنظامي (91)جدول رقم  -

 .سنة(01-1)االعاقة العقلية البسيطة الدمج و العزل لألطفال األسوياء و دوي 
 هدف الحصة تاريخ المهارة المستهدفة الحصة

 06/02/2012 االختبار القبلي  01
 .لألسوياء(2002)اختبار أمحد أمني للرباعم 

 (.2012)عقلياللمعاقني  مهارات كرة السّلةاختبار 
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02 
 المسك و االستالم

 .مسك و استالم الكرة 09/02/2012
 .التحكم يف الكرة من الثبات و احلركة 10/02/2012 03
 (.الصدرية هالتمرير )مترير الكرة باليدين 13/02/2012 التمرير و االستقبال 02
02 

 تنطيط الكرة
 .  تنطيط الكرة من الثبات 12/02/2012

 .تنطيط الكرة العايل و املنخفض بيد واحدة 12/02/2012 06
 .التدريب على التسديد من الثبات 20/02/2012 التسديد  02
 .التنطيط العايل من الوقوف و احلركة 22/02/2012 تنطيط الكرة 09
 .التمرير بيد واحدة من كّل اجلهات 22/02/2012 التمرير و االستقبال 09
 التنطيط املتعرّج 22/02/2012 تنطيط الكرة 10
 .االرتقاء التسديد من 29/02/2012 مجموع المهارات 11

 02/02/2012 بعدي الختبار اال 12
 .لألسوياء(2002)اختبار أمحد أمني للرباعم 

 (.2012)عقلياللمعاقني  مهارات كرة السّلةاختبار  .12
 :القياسات البعدية  -0-1-1

 الباحث بإجراء القياسات البعدية ملتغريات التفاعل االجتماعي و املهارات االساسية يف كرة السّلة  قام     
  و املعزولة األسوياء على حدى  (األطفال أسوياء و دوي االعاقة العقلية البسيطة) لعينات الدراسة املدجمة

 .م و يف نفس التوقيت 02/02/2012و املعاقني على حدى  يف الفرتة الصباحية يوم 
 :الوسائل اإلحصائية -0-1

 :االحصائية التاليةعلى ضوء االهداف املسطرة و فروض الدراسة استخدم الباحث األساليب 
 . املتوسط احلسايب .1
 .االحنراف املعياري  .2
 .ستيودنت لداللة الفروق( T)اختبار  .3
 (.R) معامل االرتباط لبريسون .2
 .معامل االلتواء .2
 .النسب املئوية .6
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 :خالصة -
لقد حاول الباحث من خالل هذا الفصل التطرق اىل املنهجية املتبعة يف إجناز هذه  الدراسة     

واإلجراءات امليدانية املتبعة وذلك متاشيا مع طبيعة البحث و متطلباته العلمية حيث استهل الفصل بالتطرق 
جمتمع البحث و عينته اليت مّت  اىل منهج البحث و الذي أرده الباحث جتريبيا ألنه االنسب هلذه الدراسة مثّ 

اختيارها بشكل عمدي و بعد ذلك اختيار ادوات الدراسة بعناية للتأيت بعدها مرحلة الدراسات 
االستطالعية و اليت بلغت أربعة متهيدا للدراسة االساسية ويف هناية الفصل تطرق الباحث اىل مواصفات 

 . ية املستخدمةاالختبارات االساسية و ختم بذكر الوسائل االحصائ
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عرض و تحليل 
 النتائج

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تمهيد -2
 .عرض و تحليل النتائج -1
 .عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالتفاعل االجتماعي -0
 . و تحليل النتائج المتعلقة باختبار مهارات كرة السّلةعرض  -4
جتماعي و تعلم مهارات  يل نتائج العالقة بين التفاعل االعرض و تحل -0

 .كرة السّلة
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض و تحليل النتائج

عرض و تحليل 
 النتائج

 



 
 

 :تمهيد -
 اّن جمموع الدرجات اخلام اليت حتصل عليها الباحث من التجربة االساسية ال ميكن أن تستعمل يف احلكم على صحة 
الفرضيات من عدمها إاّل اذا مّت معاجلتها احصائيا باستخدام االدوات املناسبة،و هذا ما حاول الباحث ان يقدمه خالل 

للخروج باستنتاجات يرتكز عليها يف حكمه على صحة الفرضيات من هذا الفصل من خالل عرض و حتليل النتائج اخلام 
 . عدمها

 : عرض و تحليل النتائج -1
 :عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالتفاعل االجتماعي -1-1
لضابطة و النتائج العامة القبلية و البعدية لمقياس التفاعل االجتماعي للعينتين ا يوضح(70) رقم جدول -

 . االعاقة العقلية البسيطة ذويالتجريبية عند األطفال 

 نتائج القياس البعدي نتائج القياس القبلي العينة

 
 الضابطة

142 240 
166 261 
98 97 
81 81 
99 90 

 082 068 المجموع

 226.1 227.1 الوسط الحسابي

 00.50 00.07 االنحراف المعياري

 
 التجريبية

70 127 
143 157 
134 160 
112 147 
67 146 

 707 016 المجموع

 247.4 250.1 الوسط الحسابي

 21.90 00.06 االنحراف المعياري

أّن هناك تقارب يف قيم الوسط احلسايب يف نتائج القياس القبلي (02)رقم نالحظ من خالل اجلدول     
،أما (102.2)2س و(112.2)1بني العينتني الضابط والتجريبية حيت بلغت هذه القيم على التوايل س

عرض و تحليل 
 النتائج
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قيم الوسط احلسايب لصاحل العينة التجريبية حيث بلغت  بالنسبة لنتائج االختبار البعدي فنالحظ تفوق
 (.122.2)2يف حني بلغت قيمة س(116.2)1قيمة س

و هذا مما يدّل أّن الربنامج التعليمي املدمج الذي شاركت فيه عناصر اجملموعة االوىل مع نظرائها     
ان له تأثري اجيايب على مناء التفاعل االجتماعي لدى هؤالء العناصر مقارنة باجملموعة الثانية اليت االسوياء ك

 .شاركت يف الربنامج التعليمي بنظام العزل أين مل نالحظ حتسنا يذكر
 باستخدام القبلية االختبارات نتائج في التجريبية و الضابطة العينة بين التجانس مدى يوضح(70) رقم جدول -

 .البسيطة العقلية اإلعاقة ويذ طفاللأل (T)ستيودنت اختبار

 المقاييس
 االحصائية

 لالختبارات

  االختبار القبلي

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 15.32 449.2 العينة الضابطة
  دالةغير  0.05 1 2.30 0.53 40

 15.36 405.2 العينة التجريبية

و مستوى (09)عدم وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(09)يتضح من اجلدول    
بني نتائج القياسات القبلية على مقياس التفاعل االجتماعي عند األطفال دوي االعاقة (0.02)الداللة

من حيث مستوى التفاعل  متجانستني الضابطة و التجريبية مما يعين أهنماالعقلية البسيطة يف العينتني 
  .االجتماعي و تنتميان اىل نفس اجملتمع

لعينة الضابطة ل (T)يوضح نتائج االختبارات القبلية  و البعدية باستخدام اختبار ستيودنت(90)جدول رقم  -
 .لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

 المقاييس
 االحصائية

 لالختبارات

  العينة الضابطة

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 15.19 449.2 االختبار القبلي
 دالةغير  0.05 1 2.99 0.92 5

 15.05 441.2 االختبار البعدي

و مستوى (02)عدم وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(09)نالحظ من خالل اجلدول    
بني نتائج القياسات القبلية و البعدية على مقياس التفاعل االجتماعي عند األطفال دوي (0.02)الداللة
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أقل (0.22)احملسوبة اليت بلغت(T)االعاقة العقلية البسيطة يف العينة الضابطة حيث أّن قيمة
 .مما يعين عدم وجود حتسن يف مهارات التفاعل االجتماعي(2.22)اجلدولية اليت بلغت(T)من
و هذا مما يدّل أن الربنامج التعليمي بنظام العزل ال يؤثر اجيابيا على مناء مستوى التفاعل االجتماعي    

النتائج احملصل عليها يف  لدى عناصر العينة الضابطة مع اقراهنم األسوياء  و عليه يستخلص الباحث انّ 
تعكس حقيقة أنّه كلما زادت مّدة العزل املسلطة على فئة دوي االعاقة العقلية البسيطة عن (09)اجلدول 

اقراهنم األسوياء كلما زاد ذلك من االنعزال عند هؤالء االفراد مما يؤثر سلبا على مناء التفاعل االجتماعي 
 .   لديهم

 عينة التجريبيةلل(.T)االختبارات القبلية و البعدية باستخدام اختبار ستيودنت يوضح نتائج (09)جدول رقم  -
 .وي االعاقة العقلية البسيطةذلألطفال 

 المقاييس
 االحصائية

 لالختبارات

  العينة التجريبية

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 15.11 405.2 القبلي االختبار
 دالة 0.05 1 2.99 1.11 5

 42.71 419.1 البعدي االختبار

و مستوى (02)وجود فروق ذات داللة احصائية عند درجة احلرية(10)نالحظ على اجلدول    
التفاعل االجتماعي عند األطفال دوي بني نتائج القياسات القبلية و البعدية على مقياس (0.02)الداللة

احملسوبة (T)االعاقة العقلية البسيطة يف العينة التجريبية لصاحل نتائج القياسات البعدية حيث أن قيمة
 .(2.22)اجلدولية اليت بلغت(T)و هي أكرب من(3.62)بلغت
و هذا مما يعين أّن الربنامج التعليمي بنظام الدمج قد اثر على مناء التفاعل االجتماعي لدى فئة دوي     

االعاقة العقلية البسيطة مع اقراهنم االسوياء عكس الربنامج التعليمي بنظام العزل و قد ارجع الباحث هذا 
قني و االسوياء و اليت توفر جوا و بيئة تسمح التأثري االجيايب اىل فرتة االختالط بني عناصر الفئتني املعا

باالحتكاك و التفاعل و التعاون فيما بينهم مما يؤدي اىل نشوء عالقات و صداقات تعزز عملية التعارف 
 .والتفاعل فيما بينهم

جريبية الخاصة بالعينتين الت(T)يوضح نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار ستيودنت(00)جدول رقم  -
 .لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطةو الضابطة 
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 بين المقارنة
 في العينتين نتائج

 البعدي االختبار

  البعدي االختبار

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 11.11 441.1 الضابطة العينة
 دالة 0.05 01 2.99 1.91 40

 42.71 419.1 التجريبية العينة

بني (0.02)و مستوى الداللة(09)وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(11)يتضح من اجلدول    
نتائج القياسات البعدية على مقياس التفاعل االجتماعي عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة يف 

و هي أكرب ( 3.23)احملسوبة بلغت(T)العينتني الضابطة و التجريبية لصاحل العينة التجريبية حيث اّن قيمة 
مما يعين وجد فروق دالة احصائيا لصاحل نتائج العينة التجريبية اليت بلغ (2.22)اجلدولية اليت بلغت(T)من

 (.121.2)متوسط حساهبا 
مرده أّن النمو احلاصل يف مستوى التفاعل االجتماعي عند عناصر و هذا ما دفع الباحث اىل استنتاج      

العينة التجريبية ال يرجع بالضرورة اىل الربنامج التعليمي املطبق و الذي مّس العينتني و امنا يرجعه الباحث 
 اىل النظام املطبق أي العزل او الدمج حيث ان العينة اليت طبق عليها العزل مل تسجل أّي حتسن يف حني

  .رأينا حتسنا كبري عند العينة اليت طبق عليها نظام الدمج
 :عرض و تحليل النتائج المتعلقة باختبار مهارات كرة السّلة -1-1
 :عرض و تحليل نتائج عينة األطفال دوي االعاقة القلية البسيطة -1-1-0
يوضح مقارنة للنتائج المفصلة القبلية لالختبار مهارات كرة السّلة المعدل للعينتين الضابطة و (01)جدول رقم -

 . التجريبية لألطفال ذوي االعاقة العقلية البسيطة
 العينة

 
 العينة التجريبية ةالعينة الضابط

 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
نتائج االختبارات 

 القبلية

04 02 06 12 04 02 10 16 
51 03 55 91 05 06 08 19 
50 50 51 91 03 02 02 07 
51 51 56 09 04 02 06 12 
50 54 55 0 03 00 02 05 

 59 28 12 19 44 24 24 26 المجموع
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يوضح المدرج البياني للنتائج القبلية اختبار مهارات كرة السلة المعدل للعينتين الضابطة و (1)الشكل رقم
 .التجريبية لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

 
كرة السلة المعدل للعينتين الضابطة و ختبار مهارات  ال الكلية يوضح المدرج البياني للنتائج القبلية(1)الشكل رقم

 التجريبية لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة
فروق طفيفة يف نتائج مهارة التسديد والتمرير أّن هناك (2)و الشكل (12)نالحظ من خالل اجلدول رقم 

حيت بلغت القيم على (املدجمة)التجريبيةو التجريبية لصاحل العينة (املعزولة)بني العينتني الضابطة
نقطة يف مهارة (19)و(16)نقطة يف مهارة التسديد يف حني بلغت القيم على التوايل(29)و(12)التوايل

 .نقطة(12)و(12)التمرير أما يف مهارة التنطيط فكان التفوق لعناصر العينة الضابطة حيث بلغ على التوايل
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 تجريبية ضابطة

 00.1 2.6 1.4 3.9 1.1 1.8 1.8 3.2 المتوسط الحسابي
 1.10 3.22 1.29 0.93 1.11 0.50 5.80 1.30 االنحراف المعياري
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القبلية  تمرير تنطيط تسديد
 الضابطة
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الختبار مهارات كرة السّلة املعّدل فقد سجلنا تقارب يف النتائج حسبما اما بالنسبة للنتائج الكلية      
 (. 6)يوضحه الشكل

لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة التجانس بين العينة الضابطة و التجريبية  يوضح مدى(01)جدول رقم -
 .التجانسلحساب (ف)القبلية باستخدام اختبار مهارات كرة السّلة المعدل في نتائج اختبار

 المقاييس
 االحصائية

 لالختبارات

 ف الضابطة العينة التجريبية العينة
 المحسوبة

 ف
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 داللة
 2ع 2س 4ع 4س الفروق

 01 0.05 4.41 4.41 5.89 11.8 2.58 8.8 القبلي االختبار
 دالة غير

 احصائيا

و هي أصغر من قيمة (0.12)احملسوبة و اليت بلغت (ف)قيمةأن (13)من خالل اجلدول نالحظ    
ؤكد عدم وجود فروق يمما (0,05)ومستوى الداللة(02)عند درجة احلرية (0.16)اجلدولية اليت بلغت (ف)

الضابطة و  على مدى التجانس القائم بني عينات البحثمما يدّل بني هذه املتوسطات  دالة احصائيا
 .عاقة العقلية البسيطة يف نتائج اختبار مهارات كرة السّلة للرباعم ألمحد أمنيالتجريبية لألطفال دوي اال

في اختبار مهارات كرة السلة  للعينة الضابطة ةو البعدي ةالقبليالعامة نتائج ل يوضح مقارنة(01)جدول رقم -
 . المعدل عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

 العينة
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
 ةالعينة الضابط

04 02 06 12 50 54 80 16 
51 03 55 91 51 50 51 19 
50 50 51 91 56 50 54 07 
51 51 56 09 54 54 54 12 
50 54 55 0 50 52 51 05 

 59 15 27 15 44 24 24 26 المجموع
 00.1 2.0 0.4 2.0 1.1 1.8 1.8 3.2 المتوسط الحسابي
 1.11 2.22 2.02 1.29 1.11 0.50 5.80 1.30 االنحراف المعياري
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يوضح النتائج المفصلة القبلية و البعدية الختبار مهارات كرة السّلة المعدل للعينة الضابطة (1)الشكل رقم -
 .عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

القبلية و البعدية اختالفات طفيفة بني النتائج أّن هناك (2)و الشكل(12)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
للعينة الضابطة لألطفال دوي االعاقة العقلية البسطة يف كّل املهارات لصاحل النتائج البعدية مل تتجاوز 

نقاط يف أكرب احلاالت و ذلك فيما خيص مهارة التنطيط ،أما يف مهارة التسديد فقد بلغ (6)
 .نقاط يف مهارة التنطيط(3)نقاط و مل يتعدى عتبة(2)االختالف

كن هناك حتسن كبري يف مستوى أداء املهارات املذكورة و هذا يو نستنتج من خالل هذه النتائج أنه مل    
يعين من جهة أخرى عدم التقدم يف عملية التعّلم لدى االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة املشاركون يف 

  .برنامج كرة السّلة بنظام العزل
 اختبار مهارات كرة السّلة المعّدلفي  للعينة الضابطة البعدية القبلية ونتائج لل مقارنة يوضح(01)جدول رقم 

 .لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة للعينة الضابطة(T)باستخدام اختبار ستيودنت
 نتائج بين المقارنة
 في العينتين
 البعدي االختبار

  العينة الضابطة

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 2.51 1.1 االختبار القبلي
5 2.52 2.99 1 0.05 

 دالةغير 
 2.11 44.1 االختبار البعدي احصائيا

بني (0.02)الداللةمستوى و (2)عدم وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(12)يتضح من اجلدول    
 يف اختبار مهارات  لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطةنتائج القياسات القبلية و البعدية للعينة الضابطة 
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 (.2.22)اجلدولية اليت بلغت(T)و هي أقل من(2.22)احملسوبة(T)حيت بلغت قيمة املعّدل كرة السلة
يف  (التمرير،التنطيط،التسديد)مستوى أداء مهارات مما يدل على عدم وجود حتسن معترب يف و هذا      

  .ناتج عن صعوبات أو بطء يف عملية التعّلم راجعة اىل برنامج كرة السّلة املقرتح بنظام العزل كرة السلة
في اختبار مهارات كرة السلة  التجريبيةللعينة  ةو البعدي ةالقبليالعامة نتائج ل يوضح مقارنة(01)جدول رقم -

 . المعّدل عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

يوضح رسم بياني للنتائج القبلية و البعدية الختبار مهارات كرة السلة المعدل للعينة التجريبية (1)الشكل رقم -
 .لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

بني النتائج القبلية و  واضحةأّن هناك اختالفات (9)و الشكل(16)نالحظ من خالل اجلدول رقم     
يف كّل من مهارات التمرير و التنطيط لصاحل  لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطةالبعدية للعينة التجريبية 

 العينة
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
 العينة التجريبية

04 02 25 01 56 50 25 00 
50 56 58 00 59 25 25 00 
50 51 51 91 50 54 54 01 
54 51 56 01 59 57 56 00 
50 55 51 91 50 50 51 00 

 00 01 02 04 10 18 21 29 المجموع
 00.1 6.2 6.1 6.9 00.1 0.6 1.4 3.9 المتوسط الحسابي
 1.91 3.22 1.08 2.02 1.10 0.07 1.29 0.93 االنحراف المعياري
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 االختبار القبلي تمرير تنطيط تسديد االختبارالبعدي تمرير تنطيط تسديد
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نقطة يف مهارة التنطيط يف (19)نقطة يف مهارة التمرير و(12)حيث جند الفارق على التوايلالنتائج البعدية 
 .التسديديف مهارة  نقاط(2)حني مل يتجاوز

و نستنتج من ذلك أّن هناك حتسن كبري يف مستوى أداء املهارات املذكورة راجع اىل التقدم امللحوظ يف     
 . عملية التعّلم

 للعينة التجريبيةالختبار مهارات كرة السّلة المعدل البعدية  القبلية ونتائج لل مقارنة يوضح(01)جدول رقم  -
 .ألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطةعند ا (T)باستخدام اختبار ستيودنت

 بين المقارنة
 في العينتين نتائج

 البعدي االختبار

  العينة التجريبية

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 5.17 44.1 االختبار القبلي
 دالة 0.05 1 2.99 9.11 5

 9.02 47.1 االختبار البعدي

بني (0.02)الداللةو مستوى (2)وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(12)يتضح من اجلدول    
يف اختبار مهارات   لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة التجريبيةنتائج القياسات القبلية و البعدية للعينة 

 (.2.22)اجلدولية(T)و هي اكرب من(2.39)احملسوبة (T)بلغت قيمة حيث  املعدل كرة السلة
يف كرة (التمرير،التنطيط،التسديد)مما يدل على وجود حتسن معترب يف مستوى أداء مهارات و هذا     

و ذلك راجع اىل برنامج كرة السّلة املقرتح بنظام . راجع اىل التقدم امللحوظ يف عملية التعّلم السلة
الدمج،أما التأخر املالحظ يف مهارة التسديد فأرجعه الباحث اىل صعوبة املهارة يف حّد ذاهتا و احلاجة اىل 

 .مدة أطول لتثبيت التعلم و حتسني االداء
 مهارات كرة السلة للعينتين الضابطة و التجريبية الختبارل العامة البعدية نتائجمقارنة لل يوضح(01)جدول رقم -

 . عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة
 العينة

 
 العينة التجريبية العينة الضابطة

 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
 االختبار البعدي

50 54 80 16 56 50 25 00 
51 50 51 19 59 25 25 00 
56 50 54 07 50 54 54 01 
54 54 54 12 59 57 56 05 
50 52 51 05 50 50 51 20 
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يوضح رسم بياني للنتائج المفصلة البعدية الختبار مهارات كرة السلة المعدل للعينتين (0)الشكل رقم -
 .الضابطة و التجريبية عند األطفال دوي البسيطة االعاقة العقلية

بني نتائج اختبار  أّن هناك اختالفات واضحة(9)و الشكل(19)نالحظ من خالل اجلدول رقم     
مهارات كرة السلة املعدل البعدية للعينتني الضابطة و التجريبية حيت بلغ الفارق يف كّل من مهارة التمرير و 

 . نقطة(12)نقطة و بلغ يف مهارة التسديد(12)التنطيط 
عقلية و نستنتج من ذلك أن هناك تقدم كبري يف عملية التعّلم عند عينة االطفال دوي االعاقة ال    

البسيطة الذين خضعوا للربنامج التدرييب لكرة السّلة بنظام الدمج مقارنة بالعينة اليت خضعت لنفس 
 . الربنامج و لكن بنظام العزل

بين العينة الضابطة و يوضح مقارنة للنتائج البعدية الختبار مهارات كرة السّلة المعّدل (00)جدول رقم -
 .لحساب التجانس(T)باستخدام اختبارلألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة التجريبية 

 بين المقارنة
 في العينتين نتائج

 البعدي االختبار

  االختبار البعدي

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 2.11 44.1 الضابطةالعينة 
 دالة 0.05 1 2.10 2.15 40

 9.02 47.1 العينة التجريبية

 00 01 02 04 59 15 27 15 المجموع
 00.1 6.2 6.1 6.9 00.1 2.0 0.4 2.0 المتوسط الحسابي
 1.91 3.22 1.08 2.02 1.11 2.22 2.02 1.29 االنحراف المعياري
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 يف(0.02)الداللةو مستوى (9)وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(19)يتضح من اجلدول    
 عند األطفال املعدل يف اختبار مهارات كرة السلة التجريبية بني العينتني الضابطة ونتائج القياسات البعدية 

وهي اكرب (2.32)احملسوبة(T)لصاحل العينة التجريبية حيث بلغت قيمة دوي االعاقة العقلية البسيطة
 (.2.30)اجلدولية(T)من
يف كرة (التمرير،التنطيط،التسديد)مما يدل على وجود حتسن معترب يف مستوى أداء مهارات و هذا     

السلة عند عناصر العينة التجريبية مقارنة بعناصر العينة الضابطة راجع للتقدم يف عملية التعلم و ذلك وفق 
لربنامج كرة السّلة املقرتح و قد أرجع الباحث هذا التحسن الذي وقع لعناصر العينة التجريبية مقارنة مع 

للربنامج يف حد ذاته حيث أن اجملموعتني خضعتا  عناصر العينة الضابطة اىل طريقة تطبيق الربنامج و ليس
يتميز عن لنفس الربنامج و لكن العينة التجريبية بالزيادة على الربنامج حظيت بتطبيق نظام الدمج الذي 

جمموعة من الزمالء االسوياء من نفس السن الذين يوفرون الدعم و يلعبون دور املساعد نظام العزل بوجود 
التعليمية مما يعزز و يسرع هذه العملية هذا دون أن ننسى آلية االسلوب التعاوين و  و املدرب يف العملية

اليت تعرب ردفية النظام الدجمي و اليت جتعل كل عناصر الفوج التعاوين سواء املعاقني أو االسوياء الذين 
ر من عناصر يتعاونون و يتبادلون اخلربات من أجل حتقيق االهداف اجلماعية و من اجل جناح كّل عنص

  .اجملموعة يف اجناز عمله املنوط به وأداء دوره ضمن اجلماعة
 :عرض و تحليل نتائج عينة األطفال األسوياء -1-1-1
التجريبية و يوضح مقارنة للنتائج المفصلة القبلية لالختبار مهارات كرة السّلة للعينتين الضابطة (19)جدول رقم -

 . لألطفال األسوياء
 العينة

 
 العينة التجريبية ةالضابطالعينة 
 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
نتائج االختبارات 

 القبلية

56 24 26 11 22 59 25 12 
58 56 24 11 59 20 21 14 
59 56 21 11 58 59 24 10 
57 56 56 00 22 57 21 12 
54 50 24 11 59 00 21 00 

 050 65 40 48 011 61 07 04 المجموع
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يوضح رسم بياني لنتائج اختبار مهارات كرة السّلة للعينتين الضابطة و التجريبية عند األطفال (09)الشكل رقم -
 .األسوياء

شبه تطابق بني النتائج االمجالية للعينتني أّن هناك (10)و الشكل(20)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
نقطة يف (60)و(62)الضابطة لألطفال االسوياء يف مهارة التسديد حيث بلغت على التوايل التجريبية و

حني الحظنا وجود اختالف بسيط يف نتائج مهارة التنطيط لصاحل عناصر العينة التجريبية بلغ حوايل 
بالرجوع اىل  نقطة بالنسبة للنتائج االمجالية و لكن(16)نقطة وبلغ االختالف يف نتائج مهارة التمرير (11)

 . جمموع النتائج فان الفارق يعترب بسيط
 في نتائج اختبارلألطفال االسوياء التجانس بين العينة الضابطة و التجريبية  يوضح مدى(10)جدول رقم -

 .لحساب التجانس(ف)القبلية باستخدام اختبارمهارات كرة السّلة 
 بين المقارنة

 في العينتين نتائج
 البعدي االختبار

  االختبار القبلي

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 2.11 44.1 العينة الضابطة
 غير دالة 0.05 1 041 0.45 40

 9.02 47.1 العينة التجريبية

و هي أصغر من قيمة (0.12)احملسوبة و اليت بلغت (ف)أن قيمة(21)من خالل اجلدول نالحظ    
ؤكد عدم وجود فروق يمما (0,05)ومستوى الداللة(09)عند درجة احلرية (0.16)اجلدولية اليت بلغت (ف)

 .بني هذه املتوسطات دالة احصائيا

 19.1 12 8.6 9.6 11.1 21.4 7.4 6.9 المتوسط الحسابي
 1.11 1.21 1.96 1.32 1.11 0.84 0.72 1.92 االنحراف المعياري
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لألطفال االسوياء أّن عناصر اجملموعتني أي العينة الضابطة و العينة التجريبية  و نستنتج من ذلك 
متجانسة من حيت مستوى أداء مهارات كرة السلة حسب اختبار املهارات ألمحد امني مما يدّل على اهنما 

 .ينتميان اىل نفس اجملتمع
في اختبار مهارات كرة السلة عند  التجريبيةنتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة  يوضح(11)جدول رقم -

 .   األطفال األسوياء

يوضح رسم بياني لنتائج اختبار مهارات كرة السّلة القبلية و البعدية للعينة  التجريبية عند (00)الشكل رقم -
 .األطفال األسوياء

كرة السّلة و هذا   مهاراتاختبار اختالفات معتربة يف نتائج وجود (11)و الشكل(22)يتضح من اجلدول   
نقطة يف (12)و(12)يف كّل من مهارة التسديد و التنطيط لصاحل النتائج البعدية حيث بلغ على التوايل

نقطة هذا بالنسبة للنتائج االمجالية (1)حني الحظنا فارقا بسيط لصاحل النتائج القبلية يف مهارة التمرير بلغ 

 نةالعي
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
 العينة التجريبية

22 59 25 12 21 22 21 40 
59 20 21 14 22 24 26 14 
58 59 24 10 58 21 24 10 
22 57 21 12 57 20 26 00 
59 00 21 00 59 58 24 10 

 000 71 08 47 050 65 40 48 المجموع
 11.1 12.2 22.6 9.2 19.1 12 8.6 9.6 المتوسط الحسابي
 1.11 1.62 1.05 2.02 12 25 59 22 االنحراف المعياري
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نظرنا اىل اجملموع الكّلي فتالحظ أن التفوق ظاهر للنتائج جملموع عناصر العينتني يف كّل مهارة أما اذا 
 . نقطة(26)البعدية بفارق حوايل

في يوضح مقارنة للنتائج القبلية و البعدية الختبار مهارات كرة السّلة عند االطفال األسوياء (11)جدول رقم -
 .(T)ستودنت باستخدام اختبارالعينة التجريبية 

 بين المقارنة
 االختبار نتائج

القبلي و البعدي 
  ة التجريبيةلعينل

 العينة التجريبية
 

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 15.10 10.20 االختبار القبلي
5 9.11 2.99 1 0.05 

 دالة
 1.11 2.11 االختبار البعدي احصائيا

بني (0.02)الداللةو مستوى (2)وجود فروق دالة احصائيا عند درجة احلرية(23)اجلدول على نالحظ    
االسوياء لصاحل النتائج عند األطفال  النتائج القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف اختبار مهارات كرة السّلة

 (.2.22)اجلدولية(T)وهي اكرب من(2.93)احملسوبة(T)البعدية حيث بلغت قيمة
راجع اىل التقدم (التمرير،التنطيط،التسديد)مما يدل على وجود حتسن معترب يف مستوى أداء مهارات      

 .الواضح يف عملية التعلم وفق برنامج كرة السلة املقرتح بنظام الدمج عند عناصر العينة التجريبية
البعدية الختبار مهارات كرة السّلة بين العينتين الضابطة و التجريبية نتائج لل يوضح مقارنة (11)جدول رقم -

 .   األطفال األسوياءعند 
 العينة

 
 العينة التجريبية العينة الضابطة

 مجموع تسديد تنطيط تمرير مجموع تسديد تنطيط تمرير

 
 االختبار البعدي

20 28 26 12 21 22 21 15 
58 25 26 14 22 24 26 40 
58 59 15 10 58 21 24 14 
58 25 58 12 57 20 26 10 
50 22 26 00 59 58 24 10 

 000 71 08 47 000 76 08 41 المجموع
 11.1 12.2 22.6 9.2 11.1 12.2 22.6 9.2 المتوسط الحسابي
 1.11 1.62 1.05 2.02 0700 4.08 0.64 1.88 االنحراف المعياري
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يوضح رسم بياني لنتائج اختبار مهارات كرة السّلة البعدية للعينة الضابطة و التجريبية عند (01)الشكل رقم -
 .األطفال األسوياء

يف نتائج اختبار مهارات كرة السّلة و هذا  تقارب كبري(12)و الشكل(22)اجلدولخالل يتضح من 
الضابطة و التجريبية لألطفال بالنسبة لكّل املهارات حيث تساوت نتائج مهارة التنطيط يف العينتني 

نقاط و باملقابل (2)يف حني سجلنا تفوقا طفيفا يف مهارة التمرير لصاحل العينة التجريبية مل يتجاوز االسوياء 
أما فيما خيص جمموع  نقاط لصاحل العينة الضابطة(2)نتائج مهارة التسديد بلغسجلنا أيضا تفوقا يف 

 .  النتائج لكّل عناصر العينتني يف اختبار مهارة كرة السلة ألمحد أمني فلم يتجاوز الفارق النقطة الواحدة
ياء بين العينتين يوضح مقارنة للنتائج  البعدية الختبار مهارات كرة السّلة عند االطفال األسو (11)جدول رقم -

 .(T)ستودنت باستخدام اختبارالضابطة و التجريبية 
 نتائج بين المقارنة

االختبار البعيد  
للعينتين الضابطة و 

  التجريبية

 االختبار البعدي
 

 حجم
 العينة

T 

 المحسوبة
T 

 الجدولية

 درجة
 الحرية

 

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروق

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار

 9.92 15.2 العينة الضابطة
 غير دالة 0.05 1 2.10 0.05 40

 1.11 15.1 العينة التجريبية

 (T)و هي أصغر من قيمة (0.05)احملسوبة و اليت بلغت (T)أن قيمة(22)اجلدول على نالحظ    
عدم وجود فروق  يدّل علىمما (0,05)ومستوى الداللة(09)عند درجة احلرية (2.30)اجلدولية اليت بلغت 

 .بني هذه املتوسطات دالة احصائيا
 وهذا يدفعنا للقول بأّن برنامج كرة السّلة املقرتح سواء بنظام الدمج أو العزل أثر اجيابا على عملية تعّلم      
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االسوياء املهارات عند االطفال االسوياء يف اجملموعتني و أنّه على العكس مما تصورنا فاّن عمل االطفال 
مع زمالئهم دوي االعاقة العقلية البسيطة مل يؤثر على تقدمهم يف عملية التعلم و مل يتسبب يف تأخرهم 

 .على زمالئهم االسوياء الذين خضعوا لنفس الربنامج ولكن دون وجود معاقني معهم
 :عرض و تحليل نتائج العالقة بين التفاعل االجتماعي و تعلم مهارات كرة السّلة -2-2
يوضح العالقة بين مستوى التفاعل االجتماعي و مستوى تعلم مهارات كرة السّلة عند (11)رقم جدول -

 .(R)باستخدام معامل بيرسوت لالرتباط األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة
االختبار البعيد   نتائج بين المقارنة

  للعينتين الضابطة و التجريبية
 R االختبار البعدي القبلي راالختبا

 بيرسون
مستوى 
 2ع 2س 1ع 1س الداللة

 42.71 419.1 15.11 405.2 مستوى التفاعل
 دالة 4.00

 1.11 47.1 5.17 44.1 مستوى التعلم

المعّدل و مستوى التفاعل  نتائج اختبار مهارات كرة السّلة بين يوضح رسم بياني للعالقة (01)الشكل رقم -
 .العقلية البسيطةدوي االعاقة عند األطفال االجتماعي 

عالقة طرديه قوية جدا بني مستوى التفاعل االجتماعي عند االطفال وجود (26)يتضح من اجلدول     
دوي االعاقة العقلية البسيطة و مستوى تعلم مهارات كرة السّلة حيث أن قيمة معامل 

حيث نرى خطني (13)و هذا ما يظهره أيضا الرسم البياين للعالقة يف الشكل(1.00)بلغت(R)االرتباط
  .يتجهان اىل االعلى و يف نفس االجتاه

و نستنتج من ذلك أنّه كّل ما كان مستوى التفاعل االجتماعي لدى االطفال دوي االعاقة العقلية      
البسيطة مع أقرهنم الذين يشاركوهنم العملية التعليمية مرتفعا كلما ساهم ذلك يف تسريع و دعم عملية 

 .التعّلم لديهم
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االستنتاجات و مناقشة الفرضيات 
 النتائج

 



 
 

 :تمهيد -
بعد التطرق اىل مجيع مراحل البحث بالتسلسل و بطريقة ممنهجة و علمية تناسب املشكلة املطروحة و     

تعطي الطريقة االنسب حللها ،اهتّم الباحث يف هذا الفصل مبناقشة الفرضيات و التأكد من صحتها و ان  
عليها و مقارنتها  كانت حقيقة تقدم حلول للمشكلة املطروحة و ذلك من خالل مناقشة النتائج احملصل

 .توصياتمن البنتائج الدراسات السابقة و ذلك للخروج مبجموعة 
 :االستنتاجات -1-0

،و يف ضوء النتائج اليت مّت التوصل اليها و بعد معاجلتها احصائيا توصل املنجزةمن خالل التجربة      
 :اىل النتائج التاليةالباحث 

نشاط كرة السّلة برنامج يف  األسوياء  و نظرائهم البسيطةمشاركة األطفال دوي االعاقة العقلية ان  -
سنة أثر اجيابيا يف تنمية مستوى التفاعل االجتماعي (12-9)يف سن مبكرة  قرتح املبنظام الدمج 

 .يهملد
يف  قرتح املبنظام العزل نشاط كرة السّلة برنامج يف  مشاركة األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطةان  -

 .يهماجيابيا يف تنمية مستوى التفاعل االجتماعي لد ؤثرمل يسنة (12-9)سن مبكرة 
كلما كانت فرتة الدمج بني فئة املعاقني عقليا اعاقة بسيطة  و أقراهنم من االسوياء أطول كلما ساهم  -

 .تنمية التفاعل االجتماعي لدى هذه الفئةذلك يف 
مشاركة االطفال ذوي االعاقة العقلية البسيطة  يف برنامج تعليم  كرة السّلة املقرتح بنظام العزل  مل  -

حتسن معترب يف مستوى أداء اختبار مهارات كرة السلة مما يعين التأخر يف عملية التعّلم  و يؤدي اىل 
 . احصائيا لكن هذا ال مينع من وجود حتسن طفيف يف مجيع املهارات ال ميكنه ترمجته

و  يف برنامج تعليم  كرة السّلة املقرتح بنظام الدمج مشاركة االطفال ذوي االعاقة العقلية البسيطة -
االسلوب التعاوين أدى اىل حتسن معترب يف مستوى أداء اختبار مهارات كرة السلة مما يعين باستخدام 

 .التقدم يف عملية التعّلم
بنسب متفاوتة حيث بلغ ذروته يف مهارة التنطيط  رات جاءجند ان التقدم يف عملية تعلم املها   -

 .وجاءت نتائج مهارة التمرير متوسطة يف حني رأينا حتسن طفيف يف مهارة التسديد
  نيحتسمشاركة االطفال األسوياء  يف برنامج تعليم  كرة السّلة املقرتح بنظام العزل  أثر اجيابا على  -
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االستنتاجات و مناقشة الفرضيات 
 النتائج

 



 

 .يف عملية التعّلم التقدممستوى أداء اختبار مهارات كرة السلة مما يعين 
االسلوب و باستخدام  يف برنامج تعليم  كرة السّلة املقرتح بنظام الدمجمشاركة االطفال األسوياء   -

كرة أدى اىل حتسن معترب يف مستوى أداء اختبار مهارات   مع اقراهنم ذوي االعاقة العقلية البسيطةالتعاوين 
 .تقدم عملية التعّلمأنه مل يؤثر سلبا على السلة مما يعين 

بنسب متفاوتة حيث بلغ ذروته يف مهارة التنطيط  جند ان التقدم يف عملية تعلم املهارات جاء   -
 .وجاءت نتائج مهارة التمرير متوسطة يف حني رأينا حتسن طفيف يف مهارة التسديد

عالقة طرديه قوية جدا بني مستوى التفاعل االجتماعي عند االطفال دوي االعاقة العقلية  توجد -
مستوى تعلم مهارات كرة السّلة حيث كّلما حتسن التفاعل االجتماعي لدى هذه الفئة مع البسيطة و 

 .االسوياء يف احلصص التعليمية كلما حتسن مستوى التعّلم لديهم أقراهنم
 :الفرضيات مناقشة -1-0
 :الفرضية األولى -1-0-0

لدى  التفاعل االجتماعي مبدى تأثري الدمج مع االسوياء يف نشاط كرة السّلة على تنميةتتعلق  و اليت    
 .فئة االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة

وجود فروق ذات داللة احصائية بني نتائج القياسات تثبت (10)اّن النتائج املالحظة يف اجلدول رقم     
القبلية و البعدية على مقياس التفاعل االجتماعي عند األطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة يف العينة 

ؤكد أن هناك تأثري اجيايب على مستوى التفاعل االجتماعي يالتجريبية لصاحل نتائج القياسات البعدية و هذا 
بسيطة راجع اىل دمج افراد هذه الفئة مع  نظرائهم من األسوياء يف ال ل دوي االعاقة العقليةاألطفالدى فئة 

خاصة منها نظرية التعلم  نشاط كرة السلة خالل فرتة حمددة وهذا ما تثبته نظرية التنشئة االجتماعية و
عد الفرد على القيام منط تعليمي يسا " وحسب هذه النظرية،فإن التنشئة االجتماعية عبارة عن"االجتماعي

بأدواره االجتماعية ،كما أن التطور االجتماعي حسب وجهة نظر هذه النظرية يتم بالطريقة نفسها اليت  
كان فيها تعلم املهارات األخرى،ويعطي أصحاب هذه النظرية أمهية كربى للتعزيز يف عملية التعلم 

حبيث يذهبان إىل أن السلوك الفردي يتدعم أو يتغري  (Miler)و ميلر (Dolard)االجتماعي أمثال دوالرد
فربغم من موافقتهما على  (Walter)و ولتزر(Bandora)تبعا لنمط التعزيز يف تقوية السلوك، أما باندورا 

مبدأ التعزيز يف تقوية السلوك إال أهنما يشريان إىل أن التعزيز وحده ال يعترب كافيا لتفسري التعلم أو تفسري 
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كيات اليت تظهر فجأة لدى الطفل،ويعتمد مفهوم منوذج التعلم باملالحظة على افرتاض مفاده بعض السلو 
أن اإلنسان ككائن اجتماعي يتأثر باجتاهات اآلخرين ومشاعرهم وتصر فاهتم وسلوكهم،وينطوي هذا 

 " جتماعيةاالفرتاض على أمهية تربوية بالغة،آخذين بعني االعتبار أن التعليم مبفهومه األساسي عملية ا
 .(2002حروش، )

أن دمج األطفال املعاقني ذهنيا و اليت تؤكد (2009شوشة، )مع نتائج دراسة كّل من أيضا وهذا يتفق     
مع األسوياء يف الربامج الرياضية يكون له تأثري اجيايب و فعال على النواحي النفسية و االجتماعية للمعاقني 

و اليت تشري اىل وجود حتسن ملحوظ يف القيم االجتماعية و املهارات (Siperstein, 2002)و دراسة 
 (.الرياضة املوحدة)اخلاص داالوملبياالرياضية لدى العيب 

أّن هناك فروق دالة احصائيا يف نتائج االختبارات البعدية لصاحل (11)من اجلدول رقم  يتضح أيضا    
لألطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة املشاركني يف برنامج كرة السلة املقرتح بنظام الدمج ينة التجريبية الع

مقارنة بزمالئهم من دوي االعاقة العقلية  لديهم التفاعل االجتماعي مستوىحيت سجلنا تغيري اجيايب يف 
و (09)اجلدول رقما أيضانظر البسيطة املشاركني يف نفس الربنامج بنظام العزل أين مل نالحظ أي حتسن 

عن لدى الفئة املدجمة ناتج يف مستوى التفاعل االجتماعي مما يدّل على أن التغيري االجيايب احلادث هذا 
حصص الربنامج التعليمي املقرتح بنظام الدمج  اليت تواجد فيها هؤالء مع زمالئهم األسوياء من خالل املدة

راحل إلعادة التعارف و االحتكاك مع بعض و تبادل احلوار و اليت وفرت هلم بيئة لاللتقاء عرب فرتات و م
وهذا ما تدعمه نتائج ،أو ألسباب أخرىو بناء الصدقات و ليست نتاج للربنامج التجرييب يف حّد ذاته 

الرياضة املوحدة تعمل على توسيع  و اليت أثبتت أّن (2012محد احلسيين،)عّدة دراسات عل غرار دراسة 
وتساعد على م يف الربامج الرياضية املختلفة،ضية للمعاقني واألسوياء من خالل مشاركاهتفرص املمارسة الريا

اجلمعية النسائية بأسيوط،منتديالتمع املعين حبقوق املعاق برئاسة علية ) "املعاقني يف اجملتمع اندماجعملية 
 ,Siperstein) و (2009شوشة، ) أيضا مع نتائج دراسة كّل منذلك و يتفق ،(2012محد احلسيين، 

حيت تشري نتائج هذه الدراسات اىل ان (2002،عبد الكرمي)دراسة  و(2002آملراد، )دراسة و (2002
برنامج دروس تربية رياضية مدجمة بني دوي االحتياجات اخلاصة الذهنية و أقراهنم من األسوياء له تأثري 

برامج األلعاب االجتماعية بشكل كبري  إسهاماجيايب دال على األداء احلركي و التكيف العام باإلضافة إىل 
 .يف تنمية التفاعل لدى األطفال بشكل عام و لدى البنات بشكل خاص
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ان نقول ان دمج االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة يف نشاط كرة السلة  من خالل ذلكو ميكن      
تماعي ،و ميكن هلذا النماء أن املدمج مع نظرائهم االسوياء يؤثر بشكل اجيايب على تنمية تفاعلهم االج

كثري من الدراسات السابقة على غرار دراسات  أيضا  يزداد كّلما زادت فرتة الدمج و هذا ما أكدت عليه 
 ,Tant) نقال عن(2000. وآخرون Gulnarick،2001، Holahan ،2002.و آخرون  Odom)كّل من
العقلية البسيطة ميكنهم احلصول على الكثري كّل هذه الدراسات أظهرت أّن األطفال ذوي اإلعاقة (2014

 (.اخلاصة)من التقدم يف منوهم عامة يف البيئة املدجمة مقارنة بالبيئة املعزولة
 ,Tant)نقال عن (Odom, et al., 2004) وآخرون دومأل  األجنلوساكسونية األدب حسب جملةو     

مقارنة  بيئة املدجمة ال العقلية البسيطة يفتفاعالت اجتماعية أكثر لألطفال دوي االعاقة هناك  (2014
 أما.العاديني األطفالب يبقى أقل مقارنة  التفاعل هذا املستوى من على الرغم من أنبالبيئة اخلاصة 

(Deirdre, Martin, & Peter, 2009)  دائما نقال عن(Tant, 2014)يؤكدون ان الرتبية البدنية و الرياضية ف
غالبا ما ينظر إليها على أهنا البيئة املواتية للتعديالت البيداغوجية و التعليمية   انشاطاهتبكثرة واختالف 

الرتبية البدنية و الرياضة (Qi & Ha, 2012)الالزمة  إلجياد حلول ميكننا من خالهلا حتقيق الدمج،وحسب
بني األطفال ،كما  اجتماعية مواتية للتفاعالت االجتماعية اإلجيابية ينظر اليها دائما على أهنا نشاطات 

 ينظر اليها ايضا أهنا املادة اليت ميكن للمشارك فيها أن حيقق نتائجا و يقارهنا مع نتائج اآلخرين  و يرى
(Marcellini, 2003) على العكس من ذلك أن الرتبية البدنية و الرياضية  توفر مساحات اجتماعية كبرية

 .(Tant, 2014) نقال عنميكن أن تؤدي إىل العزلة االجتماعية
 :الفرضية الثانية -1-0-0

واليت تتعلق مبدى تأثري الدمج مع االسوياء يف نشاط كرة السّلة على تعلم مهارات كرة السّلة عند فئة     
 .سنة(12-9)االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة يف سن 

يف نتائج اختبار مهارات   احصائياوجود فروق دالة (12)لقد أثبتت النتائج احملصل عليها يف اجلدول     
كرة السّلة لصاحل القياسات البعدية عند فئة االطفال دوي االعاقة العقلية املشاركني يف برنامج كرة السّلة 

التقدم  راجع اىل مدىمعترب يف مستوى أداء مهارات كرة السلة بنظام الدمج و هذا ما يؤكد وجود حتسن 
ية الربنامج املقرتح و على العكس من ذلك مل جند أي حتسن يف مستوى اداء مما يؤكد فعاليف عملية التعّلم  

مهارات كرة السّلة يستحق الذكر بالنسبة لعينة االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة املشاركني يف نفس 
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و (19)ويف نفس الوقت أثبتت نتائج اجلدول(12)الربنامج و لكن بنظام العزل حسب نتائج اجلدول رقم
د فروق دالة احصائيا بني نتائج اختبار مهارات كرة السّلة املعّدل بني اجملموعتني و لصاحل اجملموعة جو 

املدجمة هذا ما جيرنا اىل التأكيد بأّن التقدم احلاصل يف عملية التعّلم راجع اىل نظام الدمج و اىل االسلوب 
حتكاك و التداخل ما يدفع الفئتني اىل التعاون التعاوين املتبىن فيه و ذلك ملا يوفره هذا النظام من فرص لال

و تبادل اخلربات فيما بينهم داخل الفوج الواحد من أجل حتقيق االهداف سواء اخلاصة أو املشرتكة و يف 
 .نفس الوقت يعطي الفرصة للجميع يف املشاركة باجملهود و ابداء الرأي

ذج  لالقتداء تتمثل يف االطفال االسوياء املتميزين كما يسمج الدمج باألسلوب التعاوين أيضا بتوفري منا     
 .داخل كّل فوج مما يسهل عمل املعّلم و يوفر عليه اجلهد و الزمن

يف األسوياء  دوي االعاقة العقلية البسيطة يقلدون نظرائهماألطفال  جعلان العمل داخل أفواج مدجمة      
كما داء األفضل،األلالرتقاء مبستواهم للوصول إىل  همحماولة التنافس معأداء التمارين و واجبات التعلم و 

عقليا و دفعهم اىل حماولة تقليدهم للوصول ساعد النموذج الذي قدمه األسوياء على جذب انتباه املعاقني 
أن التعزيز (2002حروش،)نقال عن  (Walter) و ولتزر(Bandora)باندورا  يقول كّل من اىل أداء أحسن،

لتفسري التعلم أو تفسري بعض السلوكيات اليت تظهر فجأة لدى الطفل،ويعتمد مفهوم  وحده ال يعترب كافيا
منوذج التعلم باملالحظة على افرتاض مفاده أن اإلنسان ككائن اجتماعي يتأثر باجتاهات اآلخرين 

ن ومشاعرهم وتصر فاهتم وسلوكهم،وينطوي هذا االفرتاض على أمهية تربوية بالغة،آخذين بعني االعتبار أ
الرتبية البدنية و الرياضة ينظر  فانّ (Qi & Ha, 2012)وحسب  التعليم مبفهومه األساسي عملية اجتماعية

كما تشري نتائج أهنا املادة اليت ميكن للمشارك فيها أن حيقق نتائجا و يقارهنا مع نتائج اآلخرين   اليها 
اىل وجود حتسن ملحوظ يف القيم االجتماعية و املهارات الرياضية (Siperstein, 2002) الدراسة اليت أجراها

 (.الرياضة املوحدة)اخلاص داالوملبيالدى العيب 
أّن التالميذ املعاقني عقليا املشرتكني (92، صفحة 2011الكومي، )نقال عن (Salend،2003)و يرى       

ووظيفية اسرع بكثري من تعليمهم يف أماكن يف برامج الدمج باملدارس العادية يكتسبون مهارات أكادميية 
أّن دمج االطفال املعاقني يف برامج االنشطة  (2002عزب، )نقال عن (Block،1999)معزولة كما أشار 

 .الرياضية يكون أكثر فاعلية لتنمية املهارات احلركية مقارنة بعزهلم
 الدمج بني األطفال املعاقني ذهنيا اليت ترى أّن (2002عزب، ) دراسات كّل مننتائج ؤكد ذلك ت كما   
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بسيطي اإلعاقة و األطفال األسوياء له اثر اجيايب على تعلم و حتسن مستوى أداء األطفال املعاقني ذهنيا 
و اليت تشري  اىل حتسن يف مستوى أداء بعض  (2044الكومي، )و دراسة  يف املهارات األساسية للسباحة

املشاركني يف برنامج الدمج يف كّل من ( القابلني للتعّلم)املهارات األساسية عند التالميذ املعاقني عقليا
و التصويب الكرباجي من -التمرير الكرباجي من االرتكاز-سرعة التنطيط الكرة يف خط مستقيم)

 .يف نشاط كرة اليد(االرتكاز
لقد تبادر لدهن الباحث يف البداية اّن مشاركني االسوياء لزمالئهم دوي االعاقة العقلية البسيطة يف     

برنامج كرة السّلة املدمج ميكن أي يؤثر على تقدمهم أو يعيق عملية التعّلم لديهم مقارنة مع زمالئهم 
أثبتت (21)لنتائج احملصل عليه يف اجلدول االسوياء املشاركني يف نفس الربنامج دون وجود معاقني،و لكن ا

بني النتائج القبلية و البعدية لعينة األطفال االسوياء وجود فروق دالة احصائيا عكس ذلك حيث أظهرت 
لصاحل النتائج البعدية  يف اختبار مهارات كرة السّلة(التجريبية)املشاركني يف برنامج كرة السلة بنظام الدمج 

يف كرة السلة يدل على (التمرير،التنطيط،التسديد)عترب يف مستوى أداء مهارات وجود حتسن م يؤكدمما 
مدى التقدم يف عملية التعلم لديهم و ليس هذا فحسب بل اّن النتائج احملصل عليها يف 

نتائج اختبار مهارات كرة بني يف االختبارات البعدية  دالة احصائياعدم وجود فروق أتثبت (22)اجلدول
لألطفال االسوياء املشاركني يف برنامج التعليمي املدمج و االطفال االسوياء املشاركني يف نفس السّلة 

الربنامج و لكن بشكل عادي وهذا يعين أّن مستوى أداء مهارات كرة السّلة متقارب عند عناصر العينتني 
و بالتساوي و هذا يدفعنا و اّن التحسن الذي طرأ على االداء ناتج عن تقدم عملية التعّلم عند العينتني 

للقول بأّن دمج االسوياء مع زمالئهم املعاقني يف برنامج كرة السلة ال يؤثر عليهم بشكل سليب و ال يعيق 
 دمج ثرأ"تقدمهم و حتسني مستواهم و هذا ما تؤكده دراسة نشرت على موقع  منتدى التعليم بعنوان

أشار الباحث اىل تسائل يطرح الكثري من " درسةامل قبل ما مرحلة يف اخلاصة احلاجات ذوي األطفال
 اىل أن  و أشار الباحث؟ هل سيعاين الطلبة األسوياء مبستوى تعليمهم بسبب الدمجو االساتذة،  ءاألوليا

قليل من الدراسات تطرقت هلذا السؤال رغم ذلك بينت هذه الدراسة بأن الطلبة األسوياء يف صفوف 
قا،علما بأن مجيع الطلبة أو النسبة العظمى منهم كانت لالدمج ال يتأثرون سلبا من الناحية التعليمة مط

نتائج دراسة أخرى  و حسب نفس الباحث فقد أشارتالدمج،وكذلك أولياء أمورهم،مواقفها إجيابية من 
يف دمج أوالدهم يف  منهم يرغبون %99 ،أنّ رب أسرة لألوالد األسوياء (300)ل مسحية ميدانية 
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أّن للدمج دورا أساسيا (2009الدبابنة،)نقال عن (Idol،2006)و يف نفس السياق أشار .الصفوف املدجمة
االكادميي لديهم،وحيث الطلبة العاديني يف دعم و تطور مواطن القوى لدى الطلبة املدجمني و تدعيم االداء 

أّن (Hunt et Marchall،2002)و الطلبة دوي احلاجة اخلاصة و احمليطني هبم اىل العمل معا ،و تضيف 
للدمج العديد من الفوائد و اآلثار اليت تنعكس على اجلوانب األكادميية أو االجتماعية االنفعالية للطلبة 

ابراهيم )نقال عن(2002شقري،)و من جانب آخر فقد أشارت  (2009الدبابنة، ) املدجمني
 .أن االطفال الغري معاقني ميكنهم االستفادة من الدمج(2012عزب،

 :الثالثةالفرضية  -1-0-1
و املتعلقة بالعالقة اجملودة بني التفاعل االجتماعي عند االطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة مع اقراهنم     

 .االسوياء و مدى تقدم و سرعة عملية التعّلم
عالقة طرديه قوية جدا بني مستوى التفاعل االجتماعي عند وجود (26)اجلدولأظهرت نتائج       

العقلية البسيطة و مستوى تعلم مهارات كرة السّلة حيث أن قيمة معامل االطفال دوي االعاقة 
حيث نرى خطني (13)و هذا ما أظهره أيضا الرسم البياين للعالقة يف الشكل(1.00)بلغت(R)االرتباط

يتجهان اىل االعلى و يف نفس االجتاه مما يؤكد وجود عالقة طردية قوية جدا بني مستوى التفاعل 
الطفال دوي االعاقة العقلية البسيطة مع أقراهنم االسوياء و سرعة تقدم العملية التعلمية االجتماعي عند ا

 نقال عن(Martin et all،2002)و هذا يتفق مع العديد من الدراسات اليت حملت اىل هذه العالقة كدراسة 
اليت أكدت أّن التلميذ املعاق عندما يشرتك يف فصول الدمج و يالقي الرتحيب و  (2011الكومي، )

التقبل من اآلخرين فإّن ذلك يعطيه الشعور بالثقة يف النفس و يشعره بقيمته يف احلياة و يتقبل اعاقته و 
ة،كما اشارت يدرك قدراته و امكاناته يف وقت مبكر و بالتايل تتحسن قدراته البدنية و النفسية و احلركي

 نقال عن(2000. وآخرون Gulnarick،2001، Holahan ،2002.و آخرون  Odom)دراسات كّل من
(Tant, 2014) أّن األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ميكنهم احلصول على الكثري من التقدم يف  اىل

يتفق أيضا مع ما دهب اليه ،و هذا (اخلاصة)مقارنة بالبيئة املعزولةمنوهم عامة يف البيئة املدجمة 
(Salend،2003) أّن التالميذ املعاقني عقليا املشرتكني يف برامج الدمج باملدارس (2011الكومي، )نقال عن

  .العادية يكتسبون مهارات أكادميية ووظيفية اسرع بكثري من تعليمهم يف أماكن معزولة
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 :التوصيات -1-1
 :على ضوء النتائج احملصل عليها أوصى الباحث بــــــــ    

 .استخدام الربنامج املقرتح يف املدارس و املراكز اخلاصة باألطفال دوي االعاقة العقلية خاصة البسيطة -
 . التوسع يف تطبيق الربامج التعليمية الرياضية بنظام الدمج لتمس كّل النشاطات الرياضية -
االعاقة العقلية البسيطة يف املراحل العمرية املتقدمة بدءا مبرحلة ما قبل املدرسة دمج االطفال دوي  -

 .خاصة يف النشاطات الرياضية ملا له من اثر اجيايب على تفاعالهتم االجتماعية و عملية التعلم
فواج اعداد مدرسي تربية رياضية ملمني حبيثيات الدمج و هلم االمكانية يف تدريس الرتبية البدنية لأل -

 .املدجمة
توفري مدارس و منشآت خاصة بالدمج على مستوى كّل البلديات مع وضع برامج تعليمية خاصة هلذه  -

 .املدرس و تزويدها باملستلزمات الالزمة و املدرسني املتخصصني يف اجملال
لتكوين مدرسني و معلمني  ةتعاون معاهد الرتبية الرياضية و وزارة التعليم لعقد دورات تدريبي -

 .متخصصني يف التعامل مع دوي االعاقة العقلية
تعميم استخدام الربنامج  املدجمة لتشمل املدارس و املعاهد اليت ميكنها استقبال هذه الفئة من الطالب  -

 .االجتماعية تملا له من تأثري اجيايب على التفاعال
مع مراعاة عامل الدمج  عقليا املرتبطة بعملية ال املعاقنياجراء املزيد من الدراسات اليت متس فئة االطف  -

و ذلك لتعميق الفهم و الوقوف على كّل املعطيات و اخللفيات اليت السّن اجلنس و درجة االعاقة 
 .تتعلق باملوضوع
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العوق الفكري ،دمج االطفال ذوي التخلف العقلي و (. 2002. )عبد الحكيم بن جواد المطر -91

 .41،ع1جلة الطفولة العربية مم: الكويت. اثره في ادائهم الحركي

فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على تحصيل (. 4771. )عبد الرحمن أحمد السعدني -97

 (.41) مجلة كلية التربية الرياضية. تالميذ الصف األول اإلعدادي في العلوم وداعيتهم لإلنجاز 

فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني على تحصيل (. 4771. )عبد الّرحمن أحمد السعدني -10

 مجلة كلية التربية الرياضية.. تالميذ الصف األول اإلعدادي في العلوم وداعيتهم لإلنجاز عشر

(1.) 

ريخ تا .الدمج بين النظرية والتطبيق(. 2044, 09 21. )عبد العزيز بن محمد بن عبد الجبار -14

: ، من األلوكة االجتماعية مجتمع و اصالح2041, 04 22االسترداد 

http://www.alukah.net/social/0/33576/ 

اإلعاقة (. 4770, مارس 40. )عبد العزيز مصطفي السرطاوي و يوسف فريد القريوتي -12

 –كلية التربية مجلة . أسبابها وبعض المتغيرات األخرى. العقلية في المملكة العربية السعودية 

 .، صفحة العددالخامس .جامعة اإلمارات العربية –كلية التربية 

تقييم الكفاية التواصلية لدى معلمي ذوي (.  2040. )عبد الفتاح ابي مولود ،غالم فطيمة -11

، العدد  مجلة العلوم االنسانية. اإلحتياجات الخاصة من فئة المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم و التدريب

 .211، األول

 41تاريخ االسترداد  .خطوات للتقدم  -التعلم التعاوني (. 2009, 44 29. )عبد هللا المقبل -11

: ، من منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات2041, 01

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10995 

تاريخ  .وي لذوي االحتياجات الخاصةالدمج الترب(. 2041, 04 41. )عبد هللا محمد الصبي -15

: ، من أطفال الخليج دوي االحتياجات الخاصة2041, 04 21االسترداد 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=19&

id=291 

سياسات الرعاية االجتماعية للمعوقين في المجتمعات (. 4775. )عبد هللا محمد عبد الرحمن -19

 .دار المعرفة الجامعية: مصر-االسكندرية .النامية

: القاهرة .سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم(. 2005. )عبد المطلب القريطي -11

 .دار الفكر العربي



 

, 01 21تاريخ االسترداد  .برامج الدمج والعزل(. 2041, 42 27. )عبدالرحمن الشهري -17

-http://dr-saleh: الـــح الجارهللا الغامدي للدراسات التربوية، من موقع الدكتور صـــــ2041

aljarallah.mam9.com/t618-topic 

  .تدريس العلوم لذوى اإلعاقة العقلية(. 2040. )عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة -70

, 40 29تاريخ االسترداد  .التعلم التعاوني(. 2040, 09 24. )عبدهللا بن صالح المقبل -74

 .:، من الموقع الشخصي للدكتور عبدهللا بن صالح المقبل 2045

 http://www.almekbel.net/articles.php?action=show&id=7 

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان .علم النفس التربوي(. 2005. )عبدالمجيد النشواتي -72

 .ت الحديثة في طرق تدريس التربية الرياضية العربياالتجاها(. 2000. )عز الدين أبو النجا -71

 .دار الفكر: القاهرة، مصر

التدريس بالتغدية الراجعة الفورية  تأثير(. 2001, ديسمبرعدد خاص  42. )عطاء هللا أحمد -71

مجلة . سنة استخدام بعض أسال 42-7في تعلم بعض مهارات في كرة الطائرة عند أطفال بعمر 

 .415، صفحة 11،  وجيا للنشاطات البدنية و الرياضيةالعلوم و التكنول

تاريخ االسترداد  .الدمج المعاقين ذهنيا بين النظرية و التطبيق(. 2045. )علية حمد الحسيني -75

 :، من أطفال الخليج ذوي اإلحتياجات الخاصة 2045, 40 29

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&

topic_id=1634 

، 2041, 01 21تاريخ االسترداد  .استراتيجية التعلم التعاوني(. 2001, 01 01. )غرابيل -71

 http://vb.g111g.com/showthread.php?t=130804: من منتديات غرابيل

سيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة، (. م 4771. )فاروق الروسان -79

 .دار الفكر: ان، األردنعم . .33ص. 1ط

استراتيجية التعليم التعاوني في تعليم التربية (. 2007, 02 27. )فريد بن علي الغامدي -71

، من جامعة أم القرى كلية التربية قسم المناهج 2045, 44 04تاريخ االسترداد  .االسالمية 

 http://uqu.edu.sa/page/ar/22170: اإلشراف التربوي-وطرق التدريس

 . .13-11الدمج في فصول ومدارس التعليم العام، ص(. 2004. )كمال سالم سيسالم -77

 .دار الكتاب الجامعي: اإلمارات، العين



 

تأثير إستخدام التعليم التعاونى على مستوى أداء (. 2001. )محمد أحمد عبدالمنعم سعيدة -400

مقدم ضمن متطلبات الحصول على السباحة العسكرية لسرايا األعمال القتالية باألمن المركزىبحث 

 .جامعة الزقازيق: مصر .درجة الماجستير فى التربية الرياضية

: الكويت .112،  121تعليم العلوم بين الواقع والمأمول (. 2001. )محمد فرج، و آخرون -404

 .مكتبة الطالب الجامعي

خدام إستراتيجية است(. 2045, 42 22. )محمود فتوح محمد سعدات، و هيا تركي المعدي -402

: ، من شبكة األلوكة2041, 01 49تاريخ االسترداد  .التعلم التعاوني في إدارة القاعة الدراسية

http://www.alukah.net/ 

استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات (. 2001. )منى الحديدي، و جمال الخطيب -401

 .دار الفكر: عمان، االردن .الخاصة

استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات (. 2001. )و جمال الخطيبمنى الحديدي،  -401

 .دار الفكر: عمان، االردن .الخاصة

الجامعة : بغداد .المبادئ األساسية في كرة السّلة(. 2040. )مهدي نجم،يوسف البازي -405

 .الهولندية،قسم المناهج و المقررات،كلية التربية

 (.نظرية وتطبيق ) التعلم التعاوني (. 2045. )مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية -401

 :(SUCCESS SKILS)، من مهارات النجاح 2041, 01 41تاريخ االسترداد 

http://www.sst5.com/Training_strategieLvl3.aspx?IS=5 

, 1 21يخ االسترداد تار .التفاعل االجتماعي (. 2041, 4 41. )مولود زايد الطبيب -409

-http://ejtema3e.com/social: ، من اجتماعي ـ موقع الدكتور مولود زايد الطبيب 2041

concepts-and-terminology/1-2013-07-27-21-17-32.html 

تأثير برنامج للسباحة الترويحية بنظام الدمج و (. 2001. )نادية محمد طاهر سيد شوشة -401

 .جتماعية و قلق االنفصال لدى األطفال المعاقين ذهنيا القابلين للتعلمالعزل على التفاعالت اال

 .جامعة الزقازيق-كلية التربية الرياضية بنات: الزقازيق

دمـج األطفـال المعوقين بصريًا في المدارس (. 4772. )ناصرعلي الموسى -407

جامعة الملك -وث التربةية مركز البح: المملكة العرة السعودية .طبيعته،برامه،و مبرراته:العادية

 .سعود

أثر استخدام برامج بااللعاب الحركية و االلعاب (. 2001. )نبراس يونس محمد آلمراد -440

( 1-8)االجتماعية و المختلطة في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض في عمر 



 

كلية التربية -جامعة الموصل: العراق (.غير منشورة)سنوات،أطروحة لنيل شهاذة دكتورا

 .الرياضية

أثر الدمج بين االطفال المعاقين ذهنيا و االطفال (. 2002. )نهى يحي ابراهيم عزب -444

: القاهرة،مصر (.رسالة ماجيستر غير منشورة)االسوياء على تعلم المهارات االساسية في السباحة

 .كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة

إدارة الفصل بأسلوب التعلم التعاوني وأثره في تحصيل (. 2007. )هاشم بكر الحريري -442

: ، من جامعة أم القرى2041, 01 01تاريخ االسترداد  .الطالب الدراسي

http://uqu.edu.sa/page/ar/115603 

 دار: عمان .استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة(. 2007. )وليم عبيد -441

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
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 «الرحمن الرحيمبسم اهلل »

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
  بية البدنية و الرياضةمعهد التر      

 دراسات عليا          
 

محكمين و المختصين حول مدى مالئمة البرنامج التدريبي المقترح     استبيان أراء لجنة ال
 .سنة(00-0) لألطفال في سن  و االختبارات المهارية 

 بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتورا اختصاص 
 تربية بدنية خاصة،صحة و وقاية

 0201/0204:السنة الجامعية
 ....... :التوقيع.................:المعاينة تاريخ............................ ...:األستاذ الفاضل

 أداء مستوى على التعاوين األسلوب باستعمال الدمج أثر »اجناز حبث بعنوان يف نية الباحث علما أنه 
 9) للتعّلم القابلني عقليا املعاقني لدى االجتماعي التفاعل تنمية و السّلة كرة يف األساسية املهارات بعض

ونظرا ملا تتمتعون به من اخلربة و الدراية يف جمال التدريب والعلوم الرتبوية و اإلنسانية و  «(سنة 21 إىل
لغرض حتقيق أهداف هذه الدراسة، فاّن احلاجة تتطلب القيام بتصميم أداة  لقياس  األداء املهاري لدى 

 .اء سنة  من دوي اإلعاقة العقلية البسيطة أو األسوي( 21-9) األطفال يف سن ما بني
و لقد متكن الباحث بعد االطالع  على األدبيات النظرية و نتائج الدراسات السابقة عن التدريب يف كرة 

حصص موزعة على أربعة أسابيع باإلضافة إىل 21السّلة إىل تصميم هذا الربنامج و الذي حيتوي على 
 (  كرة السلة  اختبار امحد أمني للرباعم يف)تعديل بسيط على  املقياس املختار لصاحبه 

 

 



 

على  الدراسات السابقة و األدبيات املتعلقة بالتفاعل االجتماعي  عكما توصل الباحث من خالل اإلطال
فضال  عن جمموعة من مقاييس التفاعل االجتماعي اخلاصة بفئات أخرى،و باإلضافة إىل الدراسة 

ريس فئة املعاقني يف املراكز اخلاصة يف االستطالعية اليت أجراها مع عينة من املربيات  اليت يشرفنا على تد
مستغامن و عينة أخرى من املعلمات يف املدارس العادية إىل حتديد قائمة من السلوكيات بعضها اجيايب يشري 
إىل قوة التفاعل االجتماعي و بعضها سليب يشري إىل ضعف التفاعل االجتماعي،لدى يرجى بيان رأيكم 

س التفاعل االجتماعي لألطفال دوي اإلعاقة العقلية البسيطة مع يف مدى صالحية هذه الفقرات لقيا
يف أحد احلقول صاحلة،غري صاحلة ( )سنة،و ذلك بوضع عالمة(21-6)نظرائهم من األسوياء يف سن 

املناسب و إجراء أي تعديل أو  او تعاد صياغتها،و كذلك بيان ما إذا كانت الفقرة قد وضعت يف جماهلأ
 .من خالل الوثيقة املرفقة باالستبيان ةإضاف

 ،(ايظهر كثري )،(يظهر دائما) املقياس اخلماسي للعلم أنّ  مقياس التقدير الذي سوف يستعمل هو -
 .(ال أدري)،(ال يظهر)و ( أحيانا ريظه)

 .دقة ممكنة وبأقصىعلى مجيع الفقرات  اإلجابة منكم  فنرجو
 :حسب المجال الفقراتجدول 
 .االتصال:األّولالمجال  -

غري  صاحلة الفقرات الرقم
 صاحلة

تعاد 
 صياغة

    (املعاقني ذهنيا)األسوياء  زمالئه يتعاون برباعة مع 12
    األسوياء األطفالميتلئ باحلماس والنشاط عند وجوده مع  11
    (الساحة)يتعاون مع زمالئه األسوياء يف تنظيم و نظافة امليدان 10
    (األسوياء)تكوين صداقات مع نظرائه من األطفال يسهل عليه  10
    .يرفض املساعدة عندما يقوم بعمل ما 10
    األسوياء األطفالميتلئ باحلماس والنشاط عند وجوده مع  16
    .يكون لطيفا مع زمالئه من األطفال األسوياء 10
    .مييل إىل العزلة و يفضل أن يبقى يف املؤخرة 10
    .متسامح مع نظرائه من األطفال األسوياء 19
    .حيجب املساعدة من نظرائه من األطفال األسوياء 21
    .كثريا ما يتباهى بنفسه 22



 

    .ينتقص من قيمة اآلخرين من زمالئه األسوياء 21
    ال يضع يف االعتبار مشاعر اآلخرين من زمالئه األسوياء 20
    اجلماعةيعمل على متاسك  20
    .يساعد زمالئه من األسوياء يف اجملموعة لتحقيق اهلدف 20
    .يتقاسم مع اآلخرين من االسوياء يف استعمال األدوات املتوفرة 26
    .يقبل مساعدة زمالئه االسوياء عند احلاجة 20
    .يستجيب دون تباطؤ يف أثناء وجوده مع زمالئه األسوياء 20
    .ال ينقاد و يفضل اللعب وحده دون زمالئه ال يقود و  29
    .ال يتكلم كثريا مع زمالئه األسوياء 11
    .حياول االندماج يف اجلماعة 12
    .معتدل امليزاج مع زمالئه من األسوياء 11
    .يتحمل املسؤولية كأحد أعضاء اجلماعة 10
    .يتواصل بشكل لفظي جيدا مع زمالئه األسوياء 10
    .زمالئه األسوياءفظ وخشن مع  10

 .التوقع:الثانيالمجال  -

غري  صاحلة الفقرات الرقم
 صاحلة

تعاد 
 صياغة

    .ليس لديه القدرة على اختاذ القرار يف وجود زمالئه األسوياء 16
    .تنقصه الثقة بالنفس 10
    .ليس القدرة يف التأثري يف زمالئه األسوياء 10
    .االنتباهمثابر و شديد  19
    .يرتدد يف إبداء رأيه لغريه من الزمالء األسوياء 01
    .يستطيع التأثري يف اآلخرين من زمالئه األسوياء 02
    .حيتاج ملن حيثه على القيام باإلعمال 01
    .يضطرب بسرعة عندما ال يوافقه زمالئه األسوياء 00
    .موقفا صعبا يرتد إىل سلوك األطفال الصغار إذا واجه 00



 

    .تنقصه القدرة على التخيل 00
    .مييز بني ما ميكنه أدائه و ما ال ميكنه 06
    .سريع التوافق مع املتطلبات اجلديدة 00
    يساهم يف اختاذ القرارات داخل اجلماعة 00
    .يبدي رأيه بكّت شجاعة 09
    .يعتمد على نفسه يف أداء املهام املوكلة إليه 01
    .يتأثر بشكل كبري باآلخرين 02
    .يقبل آراء اآلخرين عندما تبدو له صحيحة 01
    .يعرب بسهولة عن مشاعره لزمالئه من األسوياء 00
    .حيقق رغباته مبشاركته لزمالئه األسوياء 00
    .عندما يلعب مع زمالئه األسوياء هيتحكم يف سلوكيات 00
    .زمالئه من الفوج اهلدف و لو مل يشاركيفرح عندما حيقق  06
    .متعاطف مع اآلخرين 00
    .كثري الغضب عندما يكون مع زمالئه األسوياء 00
    .حيرتم شعور اآلخرين من زمالئه األسوياء 09
    .سريع التوافق مع زمالئه األسوياء 01

 .إدراك الدور:الثالثالمجال  -

غري  صاحلة الفقرات الرقم
 صاحلة

تعاد 
 صياغة

    يعرف الدور املوكل إليه مع زمالئه األسوياء  02
    .يشارك بنشاط مع زمالئه األسوياء يف اجلماعة 01
    .يستطيع متثيل أدوار زمالئه األسوياء يف نفس اجلماعة 00
    .حياول القيام بدوره بشكل جّيد داخل اجلماعة 00
    .من األسوياءال حيس بالنقص جتاه زمالئه  00
    .يشعر بأمهيته وسط زمالئه من األسوياء 06
    .يعرف حدود إمكانياته 00



 

    .حيّس بالرضي عند املشاركة يف جناح اجلماعة 00
    .ال يتحمل املسؤولية كأحد أعضاء اجلماعة 09
    .ينتقص من قيمة زمالئه األسوياء 61
    .الصحيحةيقلد افعال زمالئه األسوياء  62
    .سلوكه طبيعي دون تصنع أو تكلف 61
    .حيب الظهور و التباهي 60
    .يقف منتصب القامة 60

 :رموز ذات الداللة:الثالثالمجال  -
غري  صاحلة الفقرات الرقم

 صاحلة
تعاد 

 صياغة
    .يعرب عن ما يريد بلغة مفهومة لزمالئه من األسوياء 60
    .هبدوءال يتقبل النجاح  66
    .حيّب التباهي و الظهور 60
    .ال يتكلم كثريا مع زمالئه من األسوياء 60
    .يزود اجلماعة بافكاره 69
    .قّلما يضحك أو يبتسم يف وجود اآلخرين من األسوياء 01
    .يقلد أفعال زمالئه األسوياء السيئة 02
    .التدريب خيالف األنظمة و التعليمات اجلماعية أثناء 01
    .ليس له القدرة على إبداء الرأي 00
    .يتكلم بصوت مرتفع ليخرب عن رأيه 00
    .ال يشارك يف احلوار الذي يدور بني عناصر مجاعته 00
    .فض و خشن مع زمالئه األسوياء 06
    .يسهل عليه تكوين صداقات مع األطفال اآلخرين 00
    .يكون بعيدا عن اآلخرينمييل للعزلة و يفضل أن  00

 سيفي بلقاسم: الباحث                                                          مع بالغ الشكر والتقدير

 



 

 الوثيقة المرافقة -



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «بسم اهلل الرحمن الرحيم»
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  الرياضةبية البدنية و معهد التر      
 دراسات عليا          

 
 سنة(00-0) دوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألطفاللمقياس التفاعل االجتماعي      

 .حضرة المربية الفاضلة
سنة ( 42-1)يف نية الباحث قياس التفاعل االجتماعي لدى املعاقني عقليا مع نظرائهم من األسوياء يف سن

املقياس الذي حيتوي على جمموعة من الفقرات،اليت متثل أنواعا من السلوكيات ،وهلذا الغرض مّت إعداد هذا 
 .االجيابية      و السلبية لقياس التفاعل االجتماعي

 .حضرة المربية و المعلمة
مبا أنك املسؤولة عن تعليم و رعاية هذه اجملموعة من األطفال يف هذه املرحلة فال شّك أنك قادرة من 

ظتك هلم أن تقومي بالتحديد مدى ظهور أنواع السلوكيات الواردة يف مجيع فقرات خالل خربتك و مالح
 .املقياس عند كل طفل من األطفال يف هذه اجملموعة،باستعمال مقياس لكّل طفل

و كان هذا السلوك يظهر دائما ( األسوياء زمالئه يتعاون برباعة مع)فمثال إذا أردنا اإلجابة عن الفقرة 
و هكذا مع الفقرات األخرى حيت توضع هذه العالمة (يظهر دائما)مام الفقرة يف حقلأ()،فنضع عالمة

 .يف احلقل الذي يناسب حسب كّل عبارة
 .فنرجو من سيادتكم اإلجابة على جميع الفقرات و بأقصى الدقة

 مع بالغ الشكر و التقدير                                                                       
 سيفي بلقاسم:الباحث             
 

 



 

 
 سنة(00-0) دوي اإلعاقة العقلية البسيطة ألطفاللمقياس التفاعل االجتماعي 

االسم 
:....العمر:...............................................،المركز:.............................

اسم      1120:...../...../ ،  تاريخ االختبار:..........الجنس... 
 ..........:..........................املرشدة

 
يظهر  الفقرات الرقم

 دائما
يظهر 
 اكثير 

 ريظه
 أحيانا

 يظهر
 قليال

ال 
 يظهر

 1 2 1 0 0 .األسوياء  زمالئه يتعاون برباعة مع +12
 1 2 1 0 0 .+األسوياءباحلماس والنشاط عند وجوده مع  يتميز +11
 1 2 1 0 0 .يساعد زمالئه األسوياء يف تنظيم و نظافة امليدان +10
 1 2 1 0 0 .يسهل عليه تكوين صداقات مع نظرائه من األسوياء +10
 0 0 1 2 1 .يرفض املساعدة عندما يقوم بعمل ما -10
 1 2 1 0 0 .يكون لطيفا مع زمالئه من األطفال األسوياء +16
 0 0 1 2 1 .مييل إىل العزلة و يفضل أن يبقى يف املؤخرة -10
 0 0 1 2 1 .ال يضع يف االعتبار مشاعر زمالئه من األسوياء -10
 0 0 1 2 1 .نظرائه من األطفال األسوياءحيجب املساعدة عن  -19
 1 2 1 0 0 .يعمل على متاسك اجلماعة +21
 1 2 1 0 0 .يتقاسم مع األسوياء يف استعمال األدوات املتوفرة +22
 1 2 1 0 0 .يقبل مساعدة زمالئه األسوياء عند احلاجة +21
 0 0 1 2 1 .ال يتكلم كثريا مع زمالئه األسوياء -20
 1 2 1 0 0 .بشكل لفظي جيدا مع زمالئه األسوياء يتواصل +20
 0 0 1 2 1 .زمالئه األسوياءوخشن مع  منزعج -20
 0 0 1 2 1 .ليس لديه القدرة على اختاذ القرار يف وجود األسوياء -26
 0 0 1 2 1 .تنقصه الثقة بالنفس -20
 0 0 1 2 1 .القدرة يف التأثري يف زمالئه األسوياءلديه ليس  -20



 

 0 0 1 2 1 .حيتاج ملن حيثه على القيام باإلعمال -29
 0 0 1 2 1 .يرتد إىل سلوك األطفال الصغار إذا واجه موقفا صعبا -11
 0 0 1 2 1 .تنقصه القدرة على التخيل -12
 1 2 1 0 0 .مييز بني ما ميكنه أدائه و ما ال ميكنه +11
 1 2 1 0 0 يساهم يف اختاذ القرارات داخل اجلماعة +10
 1 2 1 0 0 .يبدي رأيه بكّل شجاعة +10
 1 2 1 0 0 .يعتمد على نفسه يف أداء املهام املوكلة إليه +10
 1 2 1 0 0 .يتأثر بشكل كبري باآلخرين من األسوياء +16
 1 2 1 0 0 .يقبل آراء اآلخرين عندما تبدو له صائبة +10
 1 2 1 0 0 .يعرب بسهولة عن مشاعره لزمالئه من األسوياء +10
 1 2 1 0 0 .حيقق رغباته مبشاركته لزمالئه األسوياء +19
 1 2 1 0 0 .يفرح عندما حيقق زمالئه اهلدف و لو مل يشارك +01
 0 0 1 2 1 .كثري الغضب عندما يكون مع زمالئه األسوياء -02
 1 2 1 0 0 يعرف الدور املوكل إليه مع زمالئه األسوياء  +00
 1 2 1 0 0 .أدوار زمالئه األسوياء يف نفس اجلماعةيستطيع متثيل  +01
 1 2 1 0 0 .يشعر بأمهيته وسط زمالئه من األسوياء +00
 1 2 1 0 0 .حيّس بالرضي عند املشاركة يف جناح اجلماعة +00
 0 0 1 2 1 .ال يتحمل املسؤولية كأحد أعضاء اجلماعة -00
 0 0 1 2 1 .ينتقص من قيمة زمالئه األسوياء -06
 1 2 1 0 0 .يقلد أفعال زمالئه األسوياء الصحيحة +00
 1 2 1 0 0 .سلوكه طبيعي دون تصنع أو تكلف +00
 1 2 1 0 0 .يعرب عن ما يريد بلغة مفهومة لزمالئه من األسوياء +09
 0 0 1 2 1 .ال يتكلم كثريا مع زمالئه من األسوياء -01
 1 2 1 0 0 .يزود اجلماعة بأفكاره +02
 0 0 1 2 1 .قّلما يضحك أو يبتسم يف وجود زمالئه من األسوياء -01
 0 0 1 2 1 .يقلد أفعال زمالئه األسوياء السيئة -00
 0 0 1 2 1 .خيالف األنظمة و التعليمات اجلماعية أثناء التدريب -00



 

 0 0 1 2 1 .ليس له القدرة على إبداء الرأي -00
 1 2 1 0 0 .يتكلم بصوت مرتفع ليوضح عن رأيه +06
 0 0 1 2 1 .ال يشارك يف احلوار الذي يدور بني عناصر مجاعته -00
 0 0 1 2 1 .فض و خشن مع زمالئه األسوياء -00
 1 2 1 0 0 .يسهل عليه تكوين صداقات مع األطفال األسوياء +09
 0 0 1 2 1 .مييل للعزلة و يفضل أن يكون بعيدا عن اآلخرين -01

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 بية البدنية و الرياضةمعهد التر 

 دراسات عليا
      

 سنة(00-8)مخطط برنامج تدريبي في كرة السّلة للمبتدئين في سن 
 
 (1525البازي، ) :سنة(00-8)المبادئ األساسية لكرة السلة لألطفال المبتدئين  -0

 :مرحلة األولى -070

 مسك الكرة باليدين. 

 استالم الكرة باليدين. 

 بالكرة من الثبات( احملاورة أو التنطيط)ةالطبطب. 

 الصدرية( التمريرة)املناولة. 

 املرتدة باليدين( التمريرة)املناولة. 

 مزاولة اللعبة. 

 :مرحلة الثانية -070

 الطبطبة العالية من الوقوف و الركض. 

 املناولة الصدرية بعد الطبطبة تطبيق. 

 تطبيق الطبطبة الواطئة من الوقوف و الركض. 

 (.الركض و التوقف)الوقفة الدفاعية 

 املناولة  املرتدة باليدين بعد الطبطبة. 

 مزاولة اللعب. 

 :مرحلة الثالثة  -0.2 

 الطبطبة بالركض مثّ التوقف عند اإلشارة. 

 



 

 الطبطبة مع وجود دفاع. 

  املتعرجةالطبطبة. 

 الطبطبة مع التهديف. 

 الرمية السلمية. 

 املناولة أعطي و خد. 

 الرمية احلرة. 

 مزاولة اللعب. 
 :مرحلة األولى -070

 مسك الكرة باليدين. 

 استالم الكرة باليدين. 

 بالكرة من الثبات( احملاورة أو التنطيط)ةالطبطب. 

 الصدرية( التمريرة)املناولة. 

 باليديناملرتدة ( التمريرة)املناولة. 

 مزاولة اللعبة. 

 :مرحلة الثانية -070

 الطبطبة العالية من الوقوف و الركض. 

 تطبيق املناولة الصدرية بعد الطبطبة. 

 تطبيق الطبطبة الواطئة من الوقوف و الركض. 

 (.الركض و التوقف)الوقفة الدفاعية 

 املناولة  املرتدة باليدين بعد الطبطبة. 

 مزاولة اللعب. 

 :الثالثةمرحلة   -0.2 

 الطبطبة بالركض مثّ التوقف عند اإلشارة. 

 الطبطبة مع وجود دفاع. 

 الطبطبة املتعرجة. 

 الطبطبة مع التهديف. 

 الرمية السلمية. 



 

 املناولة أعطي و خد. 

 الرمية احلرة. 

 مزاولة اللعب 
 :البرنامج التدريبي -070

 :األسبوع األّول -07070

                                الدرس األول -

 .مسك الكرة و استالهلما  باليدين :التعليميالهدف  - أ
 : الخطوات التعليمية  - ب

 .يقوم كّل العب مبسك الكرة وذلك تبعا إلرشادات القائم بعملية التعليم  -2

 .يتّم املرور على كّل العب لتصحيح األخطاء -1

 .يقوم الالعبون بوضع أيديهم على الكرة و هي على األرض -0

مع مد الذراعني،مع التقدم :متغريات)راحة الزميليقوم الالعبون مبسك الكرة من على  -4
 (.خبطوة

 .استالم الكرة املرتدة بعد لطمها على األرض -0

 .استالم الكرة بعد قذفها لألعلى -6

 .يتم الالعب باستالم كرة عالية قذفها الزميل -7

 .يقوم الالعب باستالم الكرة املتدحرجة من على األرض -8

 :                               الثانيالدرس  -

 .من الثبات التحكم يف الكرة  :الهدف التعليمي - أ
 : الخطوات التعليمية  - ب

 .تبادل نقل الكرة من يد إىل أخرى و ذراعني مفرودتان  -2

 .تبادل نقل الكرة من يد إىل أخرى و الذراعني عاليتان -1

 .الظهرتبادل نقل الكرة من يد إىل أخرى و الذراعني خلف  -0

 .لف الكرة باليدين حول الركبتني و العكس -4

 :                               الثالثالدرس  -

 (.املرتدة -الصدرية)مترير الكرة باليدين  :الهدف التعليمي - أ

 :الخطوات التعليمية  - ب



 

 .شرح املهارة و أمهيتها و القيام بنموذج سليم للمهارة -2

 .كاملة دون انسياب الكرة من يدهميسك الالعب الكرة و يقوم بعمل احلركة   -1

مرت تقريبا و يقوم بدفع الكرة  1إىل  2.0يقوم الالعب بالوقوف أمام حائط على بعد  -0
 .بالطريقة الصحيحة حنو احلائط

 .التمرير بني زميلني من وضع الوقوف املواجه مع زيادة املسافة تدرجييا -4

 .نفس التمرين السابق مع التقدم خطوة إىل األمام -0

 .ر بني الزميلني بطول امللعب مع مالحظة أن يكون اجتاه اجلسم للجانبالتمري -6
 :الثانياألسبوع  -07070

 لرابع                               الدرس ا -

 .(مترير الكرة باليدين من أعلى الرأس)الكرة مترير:الهدف التعليمي - أ
 :الخطوات التعليمية - ب

 .املعلم منوذج للمهارة مع بيان الوضع الصحيح يؤدي  .4

ميسك التلميذ الكرة متخذاً وضع االستعداد مث يقوم مبد الركبتني والذراعني عالياً مع إشارة املعلم  .2
 .حىت يعود التالميذ على رفع الكرة عالياً 

يواجه التلميذ احلائط على مسافة مرت واحد ممسكًا بالكرة مع مد الذراعني عاليًا ويقوم بدفع  .1
 .مع ثين الرسغني أماماً أثناء الدفع الكرة باألصابع إىل احلائط باستمرار 

 .أمتار( 1)التمرين بني تلميذين مواجهني على مسافة  .1

 .التمرين السابق مع زيادة املسافة وزيادة السرعة .5

 .يف الوسط يزيد شيئا ما عن طول الالعبني حاجزالتمرين السابق مع وجود  .1

 :                               الدرس الخامس -

 .تنطيط الكرة العايل و املنخفض بيد واحدة: الهدف التعليمي - أ
 :الخطوات التعليمية - ب

 .و القيام بنموذج للمهارة( احملاورة)يتّم شرح طريقة أداء التنطيط -2

عب بتنطيط الكرة الثابتة على األرض بأطراف الال ميقو (على الركبتني)من وضع نصف اجلثو -1
 .أخرى األصابع حىت ترتد مثّ يقوم بتثبيتها مرة

 .احملاور يف املكان مع تغيري ارتفاع الكرة -0

 .احملاورة مع املشي لألمام -4



 

 :                               السادسالدرس  -

 .التدريب على التصويب من الثبات:الهدف التعليمي - أ

 :الخطوات التعليمية -ب         

 .شرح املهارة و أمهيتها و القيام بنموذج سليم للمهارة -2

 .الالعب الكرة و يقوم بعمل احلركة كاملة دون انسياب الكرة من يدهميسك  -1

مرت تقريبا و يقوم بدفع الكرة بالطريقة  1إىل  2.0يقوم الالعب بالوقوف أمام حائط على بعد  -0
 .الصحيحة حنو احلائط

 .التمرير بني زميلني من وضع الوقوف املواجه مع زيادة املسافة تدرجييا -4

 .ع التقدم خطوة إىل األمامنفس التمرين السابق م -0

 التمرير بني الزميلني بطول امللعب مع مالحظة أن يكون اجتاه اجلسم للجانب -6

  (:جمع المهارات)عالسا  الدرس -

 تنطيط الكرة مع تغيري ارتفاع الكرة وجبهات خمتلفة .2

 بعد التوقف/بعد الدوران/تصويب الكرة بيد واحدة من الكتف بعد التنطيط .1

 مهارة التصويبلعبة صغرية ختدم  .0

 كرة سلة على كامل امللعب .4

 :(جمع المهارات)الثامن الدرس -

 تنطيط الكرة مع تغيري ارتفاع الكرة وبسرعات خمتلفة .2

 (أزواج)مترير الكرة بكلتا اليدين من الصدر مع احلركة  .1

 .عبلكرة سلة على كامل امل .0

 :الدرس التاسع -

 اختبارات مهارية -0

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 موقع العمل  االختصاص االسم  الرقم
 طالب سنة الثالثة دكتورا  سيفي بلقاسم 01

 .اختصاص نشاط حركي مكيف
معهد تربية البدنية و الرياضة جامعة 

 عبد احلميد بن باديس مستغامن
 طالب سنة الثانية ماسرت جاب اهلل خالد 02

 نشاط حركي مكيف 
البدنية و الرياضة جامعة معهد تربية 

 عبد احلميد بن باديس مستغامن
 طالب سنة الثانية ماسرت زريق نبيل 03

 نشاط حركي مكيف 
معهد تربية البدنية و الرياضة جامعة 

 عبد احلميد بن باديس مستغامن
 طالب سنة الثانية ماسرت تاج حممد 04

 نشاط حركي مكيف 
معهد تربية البدنية و الرياضة جامعة 

 عبد احلميد بن باديس مستغامن
 طالب سنة الثانية ماسرت زيتوين حممد 05

 نشاط حركي مكيف 
معهد تربية البدنية و الرياضة جامعة 

 عبد احلميد بن باديس مستغامن
 مركز رعاية املعاقني عقليا أخصائية نفسانية السيدة يبو هوارية 06

 بيبنيار مستغامن 
 مركز رعاية املعاقني عقليا (مديرة مركز)مربية خمتصة حسنية خليل 07

 بيبنيار مستغامن 

 مركز رعاية املعاقني عقليا مربية خمتصة بوجرف خمطارية 08
 بيبنيار مستغامن 

 مركز رعاية املعاقني عقليا مربية خمتصة حفيظة.م 90
 بيبنيار مستغامن 

 

 

 قائمة فريق العمل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  :ملخص البحث
  االسوياء اإلعاقة العقلية البسيطة مع أقراهنم يأثر دمج األطفال ذو  حتديدالدراسة إىل  هذه هتدف   

و استخدم .لديهم تفاعل االجتماعيالتنمية و كرة السلة   نشاطيف  تعلم بعض املهارات األساسية  على
 حصة 11من  ،حيث طبق برنامج تعليمي باألسلوب التعاوين يف نشاط كرة السّلةلذلك املنهج التجرييب 

 50أطفال من ذوي االعاقة العقلية البسيطة و  50الدمج بني جمموعة من األطفال قوامها  مّت خالله
مقياس التفاعل الباحث يف هذه الدراسة  استخدمو سنة ،(21-9)أطفال أسوياء يرتاوح سنهم بني 

و بعد  حتليل البيانات .من تصميمه و  اختبار مهارات كرة السّلة ألمحد أمني للمعاقني عقليااالجتماعي 
إىل ان الدمج بني األطفال األسوياء و االطفال ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة يف نشاط كرة  الباحث توصل
رّع عملية التعّلم لديهم كما أنه عزز و س همعند االجتماعي التفاعل مستوى مناء على اجيابيا أثر السّلة 

من خالل األسلوب التعاوين و الذي وفر البيئة املواتية هلؤالء االطفال لالحتكاك مع اقراهنم و حماكاهتم و 
حماولة تقليدهم ويف نفس الوقت مل تثبت نتائج الدراسة أي تأثري سليب على عملية التعّلم عند األطفال 

افة اىل ذلك أثبتت النتائج احملصل اّن هناك عالقة طردية موجبة بني األسوياء املشاركني يف الربنامج  باإلض
 .التفاعل االجتماعي لذى هذه الفئة و مستوى التقدم يف العملية التعليمية 

 -اإلعاقة العقلية البسيطة -التفاعل االجتماعي -األسلوب التعاوين -الدمج  -:الكلمات المفتاحية 
 .نشاط كرة السلة

 


