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والثناء هلل تعاذل على ما وىبنا من النعم...فقد أحيانا من عدـ...و ىدانا من ضاللة...و علمنا  الشكر واغبمد  
 من جهالة...و عافنا  وأوانا وكسانا...فللو تعاذل اغبمد كما ينبغي عبالؿ وجهو وعظيم سلطانو...

الذي ساندنا  مث الشكر الوافر اعبزيل لسعادة اؼبشرؼ على ىذه الدراسة األستاذ/ الدكتور:زبشي نور الدين    
ا يف صبيع خطوات ىذه الدراسة, فلم يبخل علينا دبشورة, ولقد أقلقناه أوقات راحتو, فلم قبد منو إال ودعمن

 داـ عليو الفضل العظيم.   الصدر الرحب واػبلق الطيب. فجزاه اهلل تعاذل عنا كل خَت,وأ

الرياضية, والذين و مث نتقدـ بشكر موصوؿ مع التقدير و العرفاف إذل صبيع الدكاترة واألساتذة دبعهد الًتبية      
ساعدونا بتحكيم الربنامج وإثراء الدراسة ودل يبخلوا علينا دبشورهتم, ولبص بالذكر األستاذ سيفي بلقاسم حفظو 

 تب عليا، ولببة أساتذة قسم النشاط اغبركي اؼبكيف, فجزآىم اهلل خَتا, وأمت ؽبم النعم.اهلل ورعاه وبلغو مرا

 كما نتفضل بالشكر و االمتناف إذل جل العاملُت باؼبعهد و مصلحة البيداغوجية.       

  ضبيد.،وزيتوين ؿبمد،صباؿ فارس ،جاب اهللرفيقا الدرب تاج ؿبمد ونبيل زريقوأخَتا وليس أخرا...شكر اذل      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اؼبوذل عز وجل إذل من قاؿ سبحانو"قل إمبا صاليت ونسكي وؿبياي وفبايت هلل رب العاؼبُت"لوجهو الكرمي   

إذل من تاقت نفسي لزـو صحبتها اقبل قدميها ويبناىا وأمسح دمعة من عينيها وأفرح بسمة شفتيها وأكوف     
حناف وىبة الرضبن رعاىا اإللو ومتعنا هبا و بارؾ اهلل يف أيامها  إبنا صاغرا بُت يديها...أمي اغببيبة...نبض

 نصَتة.. يـو ألقاىا أمي .....وأنفاسها...إذل

 اظباعيل.إذل من رعاين طفال صغَتا و شجعٍت راشدا كبَتا تعجز ذاكريت أف ذبد لو إال اعبميل والدي....    

 ورزقٍت اهلل برنبا  ورد شيء من صبيل عطائهما واغبض برضانبا وقبوؽبما وأستغفر اهلل للتقصَت يف حقهما.    

وإذل كل من ذباوز أظبائهم قلمي إذل   ،بلخَت....إليكم صبيعا عائليت الكريبة.وأخيتؾباىد،ورشيد،أخي إذل..     
 .                                                                                                          2013/2014ية خاصة دفعة كل دكاتريت, وأساتذيت وطلبة معهد الًتبية البدنية والرياض

 أىدي ىذا العمل اؼبتواضع ..                

 "ربنا تقبل انك أنت السميع العليم"

                                                                                         
 محمد

 

 



 

 

 

  

 

 

 اؼبوذل عز وجل إذل من قاؿ سبحانو"قل إمبا صاليت ونسكي وؿبياي وفبايت هلل رب العاؼبُت"لوجهو الكرمي  

إذل من تاقت نفسي لزـو صحبتها اقبل قدميها ويبناىا وأمسح دمعة من عينيها وأفرح بسمة شفتيها وأكوف     
إبنا صاغرا بُت يديها...أمي اغببيبة...نبض حناف وىبة الرضبن رعاىا اإللو ومتعنا هبا و بارؾ اهلل يف أيامها 

 اغباجة فاطنة.  وأنفاسها...إذل

 رضبو اهلل.ا و شجعٍت راشدا كبَتا تعجز ذاكريت أف ذبد لو إال اعبميل والدي....إذل من رعاين طفال صغَت     

 ورزقٍت اهلل برنبا  ورد شيء من صبيل عطائهما واغبض برضانبا وقبوؽبما وأستغفر اهلل للتقصَت يف حقهما.    

.حساـ الدين ....إليكم "اغباج .عيسى. فريد .حكيم .ـبتار. سامي. آسيا.زكرياء.ؿبمد مرمي.مروةأخي إذل..     
وإذل كل من ذباوز أظبائهم قلمي إذل كل دكاتريت, وأساتذيت وطلبة معهد الًتبية البدنية  صبيعا عائليت الكريبة.
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 "ربنا تقبل انك أنت السميع العليم"

                                                                                         
 خالد
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 مقدمة -1

 مثابة يعترب ورعايتهم وتربيتهم اإلعاقة وأنواع درجات باختالؼ اؼبعاقُت واألطفاؿ األسوياء باألطفاؿ التكفل إف
 يقـو واجبات لو  كمواطن  اغبياة يف  دور منهم لكل يصبح حىت لديهم اليت واإلمكانات القدرات من االستفادة

 .وسطو يعيش الذي للمجتمع التنمية خطط من جزء ليكوف هبا

 لألطفاؿ اػباصة الًتبية االىتماـ بدأ وقد اػبدمات ـبتلف بتقدمي عاـ شكل أطفاؽبا برعاية الدوؿ هتتم ولذلك     
 ذوي األطفاؿ رعاية و تربية ؾباؿ يف خاللو من ربقق وقد العشرين القرف بدايات مع اػباصة االحتياجات ذوي

 وعاؼبيا إقليميا الفئة هباتو  االىتماـ مت األخَتة السنوات ويف التعليم تقنيات يف كبَتا تقدما اػباصة االحتياجات
 أو مدارس داخل اػباصة الحتياجات ا ذوي  األطفاؿ  عزؿ من اؼبتبع النظاـ تغيَت إذل الدعوة خالؿ من وذلك

 واألطفاؿ اػباصة االحتياجات ذوي  األطفاؿ  بُت التواصل  على  قائم  جديد منظور  إذل  خاصة مؤسسات
 من منعو أو إعاقة بسبب اػباصة االحتياجات  ذوي فئة من طفل أي عزؿ عدـ إذل يدعوا والذي األسوياء
 واألنشطة الربامج تنفيذ عد التفرقة أو التمييز من نوع ألي إخضاعو أو االستفادة يف حقو إنكار أو اؼبشاركة
 أىداؼ ربقيق يبكن ال حبيث شديدة اإلعاقة طبيعة تكوف عندما فقط وبدث العزؿ ىذا واف العادية اؼبدرسية
 خاصة  فردية  أنشطة و برامج خالؿ من إال مرضية وتربوية تعليمية

 العادية اؼبدارس داخل اػباصة االحتياجات ذوي األفراد لوضع الكبَتة القومية اجملهودات من العديد ظهرت وقد
 تعطي اليت اؼبتقدمة العادل دوؿ من كثَت يف اغبكومية والتشريعات القوانُت ظهور بدا 1978 عاـ ويف 1970

 قد اؼبتحدة الواليات كانت اؼبثاؿ سبيل وعلى  مناسب حر عاـ تعليم يف اػباصة االحتياجات ذو للطفل اغبق
 يف للمشاركة اػباصة االحتياجات ذوي طفل لكل والفرصة اغبق يعطى أف الفئة هباتو اػباصة القوانُت يف أشارت

 اػباصة االحتياجات ذوي الطفل حالة تطلبت إذا إال األسوياء لألطفاؿ اؼبتاحة العامة اؼبدرسية والربامج األنشطة
 حيث 1994 عاـ ىولندا وكذلك لو اؼباسة التعليمية اػبدمات لتلقي الوقت طواؿ خاصة فصوؿ داخل تواجده
 عند استجابتو درجة توقفت ولو حىت عاـ تعليم فصل يف اػباصة االحتياجات ذوي الطفل وضع اغبكومة قررت
 القوانُت تلك تطبيق إذل اعبهود اذبهت وبذلك األكاديبي للتعليم يستجيب ودل فقط اؼبختلفة األنشطة تعلم



 

 األطفاؿ جبانب العادية والفصوؿ اؼبدارس داخل واؼبتوسطة البسيطة اإلعاقة ذوي األطفاؿ لدمج والتشريعات
 (58, 57، الصفحات Schulz ،1999) األسوياء

 مهاراهتم ربسُت بسيطة بدرجة ذىنيا اؼبتخلفُت األطفاؿ يستطيع خالؽبا من فعاؿ وسيط الرياضية األنشطة وتعترب
 إذل جنا باغبياة واالستمتاع اجملتمع يف االندماج على تشجيعهم على تعمل حيث واالجتماعية والشخصية البدنية
 أف كما                 فيها الفعاؿ ودورىم اعبماعة إذل باالنتماء الشعور لديهم وتقوي األسوياء اقرأهنم مع جنب

 والتفكَت االستيعاب على وقدرة نشاطا أكثر ذبعلهم األسوياء أو ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ فيها والتقدـ فبارستها
 األطفاؿ الرياضية األنشطة ؾباالت وتعدد فيو يعيشوف الذي اجملتمع يف قبوال وأكثر بالنفس ثقة أكثر ذبعلهم كما

 اليت الرياضية األنشطة مقدمة يف واالجتماع النفس علماء وضعها حيث السلة كرة أنبو من واليت ذىنيا اؼبتخلفُت
 من كل فيها يشرؾ اليت واعبماعية الًتووبية األنشطة يف واؼبشاركة واالنطالؽ التحرر على اؼبعاؽ الطفل تساعد
 . واؼبعاؽ السوي

 الضرورية اؼبساعدة من ربررا فبارستها يف الف كبَتة بدرجة اؼبعاؽ للطفل النفسية اعبوانب تنمية على تساعد فهي   
  (31، صفحة 1992)الطريقي،  واالنتقاؿ اغبركة يف يستخدمها اليت

 اإلشكالية -1

 قبل من تقديبو بتم ما إال الطبيعية البيئة عن يعلم ال اػباصة واؼبدارس اؼبؤسسات داخل قديبا اؼبعاؽ الطفل ظل  
 . اػبارجي اجملتمع مع التعامل من سبكنو خربات الكتساب اؼبناسبة الفرصة لديو تتواجد دل ولذلك ، اؼبعلمُت

 اغبياة ذبارب يف واؼبشاركة التفاعل من سبكنهم طبيعية بيئة يف ينشئوا أف اؼبعاقُت لألطفاؿ ليتيح الدمج ظهر قد و
 أف  يستطيع لكي الالزمة القوة اؼبعاؽ الطفل يكتسب حىت والفشل النجاح من واالستفادة ومشاكلها دبكوناتو

 .(26، صفحة 1996)مرسي،  اجملتمع داخل يعيش

 " يورؾ و كوربُت " عن نقال ، (1998)" ساليتد " أشار فقد االذباه ىذا الدراسات من العديد أيدت وقد
 مهارات يكتسبوف العادية باؼبدارس الدمج برامج يف اؼبشًتكوف اػباصة االحتياجات ذوي األطفاؿ أف (1994)

 الذات وتقدير السلوؾ يف التحسن إذل باإلضافة ، اؼبعزولة األماكن يف تعلمهم من بكثَت أكثر ووظيفية أكاديبية
 .(Auxter, 1993, p. 37) األقراف مع التداخل وزيادة للتعلم والدافعية

 ربسُت و االهبابية القيم تنمية على تعمل حيث اؼبعاقُت لألطفاؿ اؽبامة الربامج من الرياضية األنشطة وتعترب
 كما ، والبصري اغبركي والتمييز والتذكر االنتباه مستوى رفع على تساعد كما اغبركية والكفاءة اللياقة مستوى



 

 تفاعل من اعبماعي اللعب يتيحو ما خالؿ من وذلك واألسوياء اؼبعاقُت األطفاؿ بُت الدمج تنشيط إذل تؤدي
 بينهم ومشاركة

 األنشطة برامج يف األسوياء مع اؼبعاقُت األطفاؿ دمج أف (1995) كلَت عن نقال (1999) " بلوؾ " أشار كما
 . بعزؽبم مقارنة اؼبهارات لتنمية فاعلية أكثر يكوف الرياضية

 : التارل التساؤؿ يف متمثلة حبثنا موضوع إشكالية إذل التطرؽ مت ىذا وعلى

 : العامالتساؤل  -1-2

 اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا اؼبتخلفُت واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج يؤثر ىل ػ
 ؟ السلة كرة يف األساسية

 : الفرعية األسئلة -1-1

األساسية  اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج يؤثر ىل ػ
 ؟ ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ ةبالنسب

 ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ بالنسبة السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم على أثر التدرييب الربنامج ىل ػ
 ؟ واألسوياء

 األساسية اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج يؤثر ىل-
 ؟األسوياء لألطفاؿ  بالنسبة

  البحث أىداف -3

 األساسية اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج اثر معرفة-
 .السلة كرة يف

 .السلة كرة يف أساسية مهارات اكتساب يف اؼبقًتح الرياضي الربنامج قباعة مدى على التعرؼ-

 .األسوياء أقراهنم من اؼبتلقاة واؼبساعدة للتعليمات ذىنيا اؼبتخلفُت األطفاؿ استجابة مدى على التعرؼ-

 : البحث فرضيات -4



 

 اؼبهارات بعض تعلم على التعاوين باألسلوب ذىنيا اؼبتخلفُت واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت الدمج يؤثر ػ
 .ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ السلة كرة يف األساسية

 : الجزئية الفرضيات -5

 على اهبابيا تأثَتا التعاوين باألسلوب ذىنيا اؼبتخلفُت واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت الدمج يؤثر -

 .ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم

 ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ بالنسبة السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم على التدرييب الربنامج يؤثر -
 . واألسوياء

 األساسية اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج يؤثر دل -
 األسوياء. لألطفاؿ  بالنسبة

  :البحث أىمية -6

 : العلمية الناحية من -6-2

 يف اؼبتمثلة اػباصة االحتياجات ذوي فئة وىي اجملتمع شرائح من مهمة شروبة يتناوؿ علميا حبثا البحث ىذا يعد
 الكبَتة األنبية إبراز يتم كما واجتماعية علمية قيمة طياهتا يف ربمل خاصة أنبية سيعطي والذي ذىنيا اؼبتخلفُت

 عدة جوانب من تعاين اليت الفئة ؽباتو الرياضي النشاط لتأثَت

 : العملية الناحية من -6-1

 عدة يف ذىنيا اؼبتخلفُت فئة تساعد وأف شاهنا من ومهارية حركية مكتسبات إعطاء يف كبَتة أنبية ذا البحث  يعترب
 التأثَت على الضوء وتسليط واألسوياء ذىنيا اؼبتخلفُت بُت الرياضي اجملاؿ يف للدمج البالغة األنبية وإبراز ؾباالت

  .ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج وبدثو الذي

  :البحث مصطلحات -7

 ,Schulz) ؿبدودة لفًتة عادي فصل يف ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ واالجتماعي التعليمي التكامل ىو: الدمج
1999, p. 49)  



 

 األنشطة خالؿ ؽبمن التخطيط يتم والذي ذىنيا واؼبتخلفُت األفراد األسوياء ين التفاعل إذل يشَت :الجزئي الدمج
 األكاديبية. الغَت

 بغض عادي دراسي برنامج يف الوقت طواؿ ذىنيا واؼبتخلفُت ءاألسويا األطفاؿ كل تواجد ىو :الكامل الدمج
 (j, 1999, p. 2) .اؼبدمج القسم داخل اػبدمات كل توفَت مع وحدهتا اإلعاقة حالة عن النظر

 وتكوف سطو اؼبت دوف تكوف العقلية الوظائف أف يف يظهر اغبارل األداء يف جوىري قصور :الذىنية اإلعاقة
 الذات رعاية ،ؿاالتصا:  التالية باألنشطة ةالتوافقية اؼبرتبط اؼبهارات يف أكثر أو جانبُت يف بقصور مصحوبة
 ،العمل الفراغ وقت قضاء األكاديبية، اؼبواد واألماف، الصحة ،اجملتمع خدمات استخداـ ,االجتماعية اؼبهارات

 (Auxter, 1993, p. 162) الذات توجيو

 االحتياجات ذوي لألطفاؿ واجتماعيا بدنيا واؼبرضي والناجح األمن التواجد إذل يشَت البدنية الًتبية يف الدمج
 واألدوات األنشطة يف والتعديل الشخصي التدعيم ذلك يتطلب وردبا العادية الرياضية الًتبية فصوؿ داخل اػباصة

 (P, 1994, p. 85) .اؼبستخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : تمهيد 

ازداد إىتمػػػػػػػػاـ الكثػػػػػػػػَت مػػػػػػػػن اجملتمعػػػػػػػػات يف عصػػػػػػػػرنا اغباضػػػػػػػػر بػػػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػػػات اػباصػػػػػػػػة ، وذبلػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا     
بػػػػػالتطور النػػػػػوعي يف الػػػػػربامج الًتبويػػػػػة و التأىيليػػػػػة ؽبػػػػػذه الفئػػػػػة والػػػػػذي تضػػػػػمن تطػػػػػوير البيئػػػػػات الػػػػػيت   االىتمػػػػػاـ

حتياجػػػػػػات اػباصػػػػػػة يف مؤسسػػػػػػات إلصبيػػػػػػع ذوي ارادىػػػػػػا، فبػػػػػػدالً مػػػػػػن وضػػػػػػع تقػػػػػػدـ فيهػػػػػػا اػبػػػػػػدمات والػػػػػػربامج ألف
أو مراكػػػػػػز للًتبيػػػػػػة اػباصػػػػػػة ) معزولػػػػػػة( ، ازداد أعػػػػػػداد اؼبنػػػػػػادين بوضػػػػػػعهم يف بيئػػػػػػات أقػػػػػػل انعػػػػػػزاالً وبيئػػػػػػات مدؾبػػػػػػة 

علػػػػػػى اعبانػػػػػػب الزمػػػػػػاين  طفػػػػػػاؿء األمػػػػػػع التأكيػػػػػػد علػػػػػػى أف ال يقتصػػػػػػر دمػػػػػػج ىػػػػػػؤال -ولػػػػػػو جزئيػػػػػػاً –مػػػػػػع العػػػػػػاديُت 
 ي                                                                                           التعليم ي بل يتعداه إذل اعبانبواإلجتماع

ويشػػػػػػػػَت بعػػػػػػػػض اؼبهتمػػػػػػػػُت بالًتبيػػػػػػػػة اػباصػػػػػػػػة إذل أف أكثػػػػػػػػر فئػػػػػػػػات االحتياجػػػػػػػػات اػباصػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن 
                                                                                                                                              (1997)الشناوي،  عملية الدمج ىم  ذوي التخلف العقلي القابلُت للتعلم 

شػػػػػطة، فعهنػػػػػا تعتػػػػػرب نونظػػػػػراً ؼبػػػػػا تتميػػػػػز بػػػػػو الًتبيػػػػػة البدنيػػػػػة مػػػػػن مرونػػػػػة يف اؼبنػػػػػاىج وسػػػػػهولة يف تعػػػػػديل األ
لػػػػػػذلك فعنػػػػػػو (1995)علػػػػػػي،  مػػػػػػن أنسػػػػػػب اؼبقػػػػػػررات للػػػػػػدمج النػػػػػػاجح لػػػػػػذوي التخلػػػػػػف العقلػػػػػػي القػػػػػػابلُت للػػػػػػتعلم

مػػػػػػن األنبيػػػػػػة دبكػػػػػػاف فحػػػػػػص مػػػػػػدى قبػػػػػػاح الًتبيػػػػػػة البدنيػػػػػػة اؼبدؾبػػػػػػة لػػػػػػذوي التخلػػػػػػف العقلػػػػػػي القػػػػػػابلُت للػػػػػػتعلم يف 
   ربقيق أىدافها.

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

  :الدمج -2-2

 بيئاتػو تتعػدد حيػث ،  والوطنيػة جتماعيػةإلا القػيم مػن الكثػَت لتحقيػق ىامػة وسػيلة الػدمج يعتػرب         
 الػتعلم فػرص تكػافؤ يف اغبػق يعطػيهم فبػا واجملتمػع، اؼبدرسػة و العائلػة لتشػمل اؼبعػاقُت األطفػاؿ حيػاة يف

 حينمػا طاقػاهتم مػػن االسػػتفادة إمكانيػػة ويػػدعم األسػػوياء األطفػػاؿ مػػع االجتماعيػة اغبيػاة يف واؼبشػاركة
 . السابقة وخربهتم لقدراهتم اؼبناسبة العمل فرص ؽبم تتوفر

 : الدمج مفهوم -2-1

 فرصػة هبػدوف حيػث العاديػة البيئػة يف والعمػل والػتعلم اغبيػاة علػى اؼبعػاقُت األطفػاؿ مسػاعدة يعػٍت       
 يف دائمػة أو مؤقتػة ؼبػدة لتواجػدىم وذلػك ، وإمكانػاهتم طاقػاهتم يناسػب دبػا الػنفس علػى لالعتمػاد كبػَتة
 علػى تشػتمل الػيت واألنشػطة الدراسػية الػربامج يف ،واؼبشػاركة األسػوياء األطفػاؿ مػع الدراسػة حجػرة نفػس

 التعػػديالت  بعمػػل ويقومػػوف يالحظػػوف مدرسػػُت بواسػػطة التػػدريس ،ويػػتم والرياضػػة واؼبوسػػيقى الفنػػوف
  (18، صفحة 1999)صبيل،  فرد كل احتياجات ضوء على  الالزمة

 اؼبكػاف أو الوضػػع إذل يشػػَت والػذي تقيػػدا األقػػل البيئػة مفهػػـو خػالؿ مػن الػػدمج مصػطلح نشػػأ وقػد
 ربديػد يعتمػد حيػث ، " فبكػن حػد أقصػى إذل اؼبعػاؽ للفػرد ومسػاعدة مناسػبة أكثػر يكػوف الػذي التعليمػي

 اؼبعػاقُت  األطفػاؿ تعلػيم يػتم اإلمكػاف ردفبقػ ، إعاقتػو ودرجػة نػوع علػى اؼبعػاؽ للطفػل تقيػدا األقػل البيئػة
 الوفػاء نكػيب ال حيػث شػديدة اإلعاقػة كانػت إذا  أمػا األسػوياء األطفػاؿ مػع العػادي التعلػيم فصػل يف

 ربديػد يػتم فعنػو وعليػو ، لػو مقيػدة بيئػة يصػبح فعنػو اؼبكػاف ىػذا يف اؼبعػاؽ للطفػل التعليميػة باالحتياجػات
 وتعمػل احتياجاتػو تلػيب تعليميػة بػرامج يتلقػى أف يسػتطيع حبيػث لػو اؼبناسػب التعليمػي اؼبكػاف أو الوضػع

 يعتمػد فرديػا قػرارا يعتػرب اؼبعػاؽ للطفػل اؼبناسػبة تقيػدا األقػل البيئػة ربديػد فػعف لػذلك ، قدراتػو تنميػة علػى
 . (138، صفحة g ،1993) اػباصة واحتياجاتو وقدراتو إمكاناتو على

 تفػاعال ىنػاؾ يكػوف أف هبػب بػل العػادي الفصػل داخػل اؼبعػاقُت األطفػاؿ وجػود ؾبػرد يعػٍت ال فالػدمج
 اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ ليكتسػب واألسػػوياء اؼبعػػاقُت األطفػاؿ بػػُت متبػػادؿ وقبػوؿ ثنائيػػة وعالقػػات اجتماعيػا
 (53، صفحة turnbull ،1999) .الفصل ؾبموعة يف كأعضاء واألماف بالراحة اإلحساس



 

  مػع يتعػارض ال العػادي الفصػل داخػل اؼبعػاقُت األطفػاؿ وجػود أف"  وترنبػوؿ سػكواز " مػن كػل وأشػار
 وتعػديل الفػردي للػتعلم اؼبتنوعػة باألسػاليب ومعرفػة وعػي علػى اؼبدرسػوف كػاف  إذا األسػوياء األطفػاؿ تقػدـ
 علػى اؼبعػاقُت األطفػاؿ لوبصػ ،حيػث األطفػاؿ عبميػع التعليميػة اغباجػات مػع يتناسػب دبػا الفصػل بيئػة

 . األكاديبي التعليم جبانب واجتماعية شخصية خربات

 مػع اؼبعػاؽ الطفػل تواجػد إذل يشػَت الػذي "التضػمُت" وىػو وأمشػل أعػم مفهومػا الػدمج مصػطلح فػاؽ وقػد
 علػى ذلػك ويعتمػد ، إعاقتػو لدرجػة اعتبػار دوف كامػل لوقػت العػادي الدراسػي الفصػل يف األسػوياء أقرانػو
 حيػث بيػنهم الفرديػة والفػروؽ قػدراهتم ومراعػاة الدراسػي الفصػل داخػل اؼبتعلمػُت كػل باحتياجػات الوفػاء

 . اجملتمع يف واؼبسانبة التعلم على قادرين قيمة ذوي أفراد صبيعا يعتربوف

 األطفػاؿ كػل أف إذل توصػل قػد أنػو (1995) كليمنػت "  عػن نقػال (1998) " سػاليند " أشػار وقػد
 سػلوكهم وربسػن إلػيهم اؼبوكلػة للمهػاـ إقبػازىم مسػتوى زاد قػد التضػمُت فصػوؿ يف اؼبتواجػدين اؼبعػاقُت

 والتعلػيم اؼبدرسػة اذبػاه إهبابيػة أكثػر مػواقفهم وأصػبحت األقػراف مػع تفػاعلهم زاد ،كمػا لػذاهتم وتقػديرىم
(RESOURCE, 1999, p. 23) . 

 :الدمج مستويات -3 -2

 يف الكامػل الػدمج نظػاـ تتبػع أمػاكن مػن اؼبعػاقُت لألطفػاؿ التعليميػة األمػاكن مسػتويات تتػدرج         
 أف يبكػن اؼبعػاؽ فالطفػل الداخليػة، واؼبػدارس اإلقامػة أمػاكن مثػل معزولػة أمػاكن إذل العامػة التعلػيم فصػوؿ
 .ودوافعو وقدراتو فمهاراتو الفردية الحتياجاتو وفقا اؼبستويات ىذه أحد يف يتواجد

 اػباصػػة اؼبػػدارس مػن اإلقػالؿ هبػب أنػػو (1989) "رونالػدؤز" عػػن نقػػال (1998) "سػاليند "ويػرى
 يف تعلػػيمهم تلقػػي مػػن اعبميػػع يػػتمكن حػػىت ذىنيػػا اؼبعػػاقُت لألطفػػاؿ لتعليميػػةا واؼبؤسسػػات والداخليػػة

 (salend, 1998, p. 3) .العاـ التعليم وىيئات مدارس

  :يلي كما اؼبستويات ىذه وتتدرج

 اؼبسػتوى ىػذا يف         :بـدون أو قليلـة مسـاعدة خـدمات وجـود مـع عـام تعلـيم فصـل - 2-3-2
 اؼبسػئولية يتحمػل الػػذي و عػاـ تعلػيم مػدرس مػع عػاـ تعلػيم فصػل يف اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ تعلػػيم يػتم



 

 التعليمػػي الربنػػامج تعػػديل ويػػتم اؼبعػػاقُت، لألطفػػاؿ التعليمػػي الربنػػامج وتوصػػيل تصػػميم يف األساسػػية
 .معدلة مساعدة أجهزة الفرد يستخدـ وردبا الطفل، احتياج حسب

 : متخصص مدرس مساعدة وجود مع عام تعليم فصل -2-3-1

 مسػاعدة ت خػدما يتلقػوف واألطفػاؿ العػاـ اؼبػدرس ولكػن األوؿ للمسػتوى فباثػل اؼبسػتوى ىػذا         
 طبيعػػة حسػػب اػبػػدمات ىػػذه طبيعػػة وزبتلػػف اؼبعػػاقُت، لألطفػػاؿ بالتػػدريس متخصصػػُت مدرسػػُت مػػن

 .العاـ التعليم فصل داخل اػبدمات ىذه توفَت ويتم العاـ اؼبدرس وكذلك األطفاؿ احتياجات ومستوى

 :اإلعاقة مشكالت خبير مساعدة مع عام تعليم فصل -2-3-3

 تػدعيم خػدمات اؼبعػاؽ الطفػل ويتلقػى عػاـ تعلػيم فصػل يف العػاـ التعليمػي الربنػامج توصػيل يػتم        
 لضػعاؼ التخاطػب جلسػات مثػل ، الطفػل هبػذا اػباصػة اؼبشػكالت ؼبعاعبػة خػاص مػدرس مػن أسػبوعية
 .خارجو أو العاـ الفصل داخل اػبدمات ىذه تصل حيث والنطق السمع

 :المصادر غرفة مساعدة مع عام تعليم فصل -2-3-4

 معػزؿ الفصػل يف عػادة تػتم ، اؼبعػاقُت لألطفػاؿ مباشػرة خػدمات يقػدـ اؼبصػادر غرفػة مػدرس          
 األطفػاؿ مػن صػغَتة جملموعػات معينػة مهػارات علػى فرديػة عالجيػة تعليمػات إعطػاء ،ويقػـو اؼبدرسػة داخػل

 يف أقػػراهنم يتلقػاه الػذي العػاـ التعلػيم يػوازي الػذي اإلضػايف بػالتعليم إمػدادىم علػى باإلضػافة اؼبعػاقُت
  للطفل اؼبناسبة التعليمية تعديالت وتطبيق التخطيط يف الفصل مدرس ،ويساعد العاـ الفصل

 :العام التعليم فصل في الوقت لبعض التواجد مع خاص تعليم فصل  -2-3-5

 اؼبدرسػة داخػل خػاص تعلػيم فصػل يف اؼبعػاؽ للطفػل األساسػي الوضػع يكػوف اؼبسػتوى ىػذا يف          
 يقضػيو الػذي الوقػت ويتحػدد ، خػاص مػدرس اؼبعػاقُت لألطفػاؿ التعليمػي الربنػامج علػى ،ويشػرؼ العامػة
 .وإمكاناتو قدراتو مع يتناسب دبا العاـ التعليم فصل يف الطفل

 :كامل وقت خاص تعليم فصل  -2-3-6



 

   اؼبدرسػة داخػل خػاص تعلػيم فصػل يف اؼبعػاؽ للطفػل األساسػي الوضػع يكػوف اؼبسػتوى ىػذا يف          
 حػافالتو  الغػذاء وقػت الراحػة، فػًتات يف الفصػل خػارج األسػوياء األقػراف مػع االتصػاؿ ويكػوف العامػة، 

 .اؼبدرسية واألنشطة اؼبدرسة،

  :الخاصة المدارس  -2-3-7

 إلعػػاقتهم، اؼبناسػػبة اػباصػػة باؼبدرسػػة اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ يتواجػػد حيػػث جػدا، مقيػد اؼبسػتوى ىػذا       
 األطفػاؿ مػػع عػادة ويسػتخدـ الفكريػة، الًتبيػة ومػدارس اؼبكفػوفُت ومػدارس والػبكم الصػم مػدارس مثػل
 .اغبادة اإلعاقة ذوي

 :الداخلية المدارس -2-3-8

 باؼبدرسػة، يعيشػوف الػذين حػدة األكثػر اإلعاقػة ذوي األطفػاؿ ػبدمػة مصػممة الداخليػة اؼبػدارس        
  .اؼبعاؽ الطفل وبتاجها اليت وضرورية شاملة ونفسية صحية خدمات تعرض الربامج وىذه

 : بالمنزل التعليم  -2-3-9

 .باؼبنزؿ لو التعليمية اػبدمات وتقدمي اؼبعاؽ الطفل بزيارة اؼبدرس يقـو اؼبستوى ىذا يف          

 :المؤسسة أو المستشفى  -2-3-29

 اؼبستشػػفى أو اؼبؤسسػة برنػػامج مػن جػػزء التعلػيم ويكػوف وعالجيػػة، طبيػة رعايػػة خػدمات تقػدـ        
(salend, 1998, pp. 5-4) 

 :الدمج أشكال -2-4

 : التارل النحو على اؼبعاقُت لألطفاؿ الدمج أشكاؿ تتنوع

 :المكاني الدمج -2-4-2

 .العادية اؼبدارس ملحقة خاصة فصوؿ يف اؼبعاقُت األطفاؿ تواجد إذل يشَت      

 :االجتماعي الدمج -2-4-1



 

 األنشػػطة:مثػػل األكاديبيػػة غػػَت األنشػػطة يف األسػػوياء مػػع اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ اشػػًتاؾ إذل يشػػَت       

 .والرحالت والفنية الرياضية

 :األكاديمي الدمج  -2-4-3

 تعليميػة بػرامج وتلقػي واحػد دراسػي فصػل يف األسػوياء مػع اؼبعػاقُت األطفػاؿ تواجػد إذل يشػَت             
 .مشًتكة

 :المجتمعي الدمج  -2-4-4

 سػنوات إسبػاـ بعػد مسػانبُت كػأفراد اجملتمػع يف للعمػل اؼبعػاقُت لألطفػاؿ الفػرص إتاحػة إذل يشػَت          
 (71.71، صفحة 2002)شقٌر،  .والتأىيل الدراسة

 :الدمج أسباب -2-5

 إذل هبػم اػبػاص التعلػيم بنظػاـ اؼبهتمػُت سػعي إذل اؼبعػاقُت باألطفػاؿ العػاؼبي االىتمػاـ أىػدى لقػد      
 لعػدة وذلػك اجملتمػع، داخػل دؾبهػم إذل هبػم خاصػة أمػاكن داخػل األطفػاؿ ؽبػؤالء االنعػزاؿ مػن تغيػَته

 :يلي ما ومنها أسباب

 ولػػيس الدولػة ألمػػواؿ مسػتهلكُت أهنػم علػػى إلػيهم والنظػػر اؼبعػاقُت األطفػاؿ كبػػو اجملتمػع اذبػاه 
 .العطاء على القدرة هميلد

 اؼبتنوعة بفئاهتا اؼبعاقُت األطفاؿ إعداد يف اؼبستمر التزايد. 

 منهػا يسػتفيد الػيت والصػحية االجتماعيػة و الًتبويػة اػبػدمات مػن اؼبعػاقُت األطفػاؿ إفػادة  زيػادة 
 .األسوياء األطفاؿ

 فبػا العػاـ، التعليمػي النظػاـ عػن ـبتلػف تعليمػي نظػاـ اؼبعػاقُت باألطفػاؿ اػباصػة اؼبػدارس إتبػاع 
 .األسوياء األطفاؿ مع مستقبال تعليمهم مواصلة عند حريتو يقيد

 يػؤثر فبػا األسػوياء أقػراهنم مػع اجتماعيػة عالقػات إلقامػة اؼبعػاقُت األطفػاؿ أمػاـ فػرص تػوافر عػدـ 
 (35.34، صفحة 2002)شقَت،  . شخصياهتم بناء على سلبيا

 :الدمج فوائد -2-6



 

 االجتماعيػػة القػػيم مػػن الكثػػَت لتحقيػػق وسػػيلة ىػػو وإمبػػا ذاتػػو حػػد يف ىػػدفا لػػيس الػػدمج عػن        
 ىػذا يف اؼبشػًتكُت علػى عائػدة فوائػد عػدة لػو تكػوف الػدمج لنظػاـ اعبيػد واإلعػداد التخطػيط ومػع  والًتبويػة،

 :يلي كما وذلك.(13، صفحة 2002)شقَت،  النظاـ

 :ذىنيا المعاقين األطفال -2-6-2

 لكػل اؽبػدؼ ىػو ذاإو  ، بػو احمليطػة البيئػة مػع للتعامػل الطفػل سػتعدادإ تػدعيم علػى الػدمج يعمػل           
 .يتلقاىا اليت والتدريب التعليم عمليات

 السػلوؾ ربسػُت علػى تعمػل مبػاذج رؤيػة ؽبػم يتػيح فبػا إثػارة أكثػر بيئػات يف  اؼبعػاقُت األطفػاؿ تواجػد -
 . لديهم االجتماعي

 علػى تسػاعدىم الػيت الوظيفيػة اؼبهػارات تطػور علػى يعمػل فبػا اؼبعػاقُت األطفػاؿ خػربات ادةيػز  إذل يػؤدي -
 .االستقالؿ ؿباولة

 أثنػاء خػربات مػن يكتسػبوه مػا خػالؿ مػن نػافعُت مػواطنُت اؼبعػاقُت األطفػاؿ جعػل علػى الػدمج يسػاعد -
 .اجملتمع وخدمة العملية للحياة تأىيلهم على يساعد فبا األسوياء األطفاؿ مع تعاملهم

 علػى يسػاعدىم فبػػا جديػدة ذبػػارب يف واالشػًتاؾ صػػداقات لعمػل فػػرص اؼبعػاؽ للطفػػل الػدمج يػوفر-
 (23، صػػفحة e ،1999) (18، صػػفحة 1999)صبيػػل،  .أفضػػل أداء أجػػل مػػن والكفػػاح بػػالنفس، ثقػػة اكتسػػاب

(french ،1994 87، صفحة) 

 :األسوياء األطفال  -2-6-1

 .األفراد بُت ختالفاتإلوا الفردية الفروؽ وإدراؾ تفهم على الدمج يساعد-

 . معهم والتعامل التقارب أثناء تفهمهم يسهل فبا اؼبعاقُت لألطفاؿ الوعي زيادة -

 .القيادة مهارات تنمية -

 تسػاعد ـبتلفػة تعليميػة وسػائل مػن الػدمج نظػاـ يتيحػو مػا خػالؿ مػن التحصػيل ومسػتوى االقبػاز زيػادة 
 . واالستيعاب الفهم على الطفل



 

 ؿبػددات مػن يعػانوف الػذين األسػوياء لألطفػاؿ خاصػة تعليميػة خػدمات تػوفَت علػى الػدمج يسػاعد -
 .التعلم يف وصوبة األداء يف وقصور

، صػػفحة e ،1999) (19، صػػفحة 1999)صبيػػل،  ـبتلفػػُت أطفػػاؿ مػػع صػداقات لعمػػل فػرص يػػوفر -
36) (salend, 1998, pp. 27-26) . 

 :المدرسون -2-6-3

 . واألسوياء اؼبعاقُت األطفاؿ من لكل والتدريس اؼبعلومة توصيل يف الشخصية الكفاءة زيادة -   

 .اؼبعاقُت األطفاؿ اذباه االهبابية إذل السلبية من مشاعرىم  ربوؿ -

 . الفصل أطفاؿ عبميع الفردية االختالفات من واالقًتاب الوعي -

 (salend, 1998, pp. 28-27) (36، صػػفحة e ،1999) .جديػػدة تعليميػػة خػػربات اكتسػػاب -
(WINNICK, 1990, p. 166) 

 :اآلباء  -2-6-4

 . اجملتمع عن اؼبعاقُت أبنائهم عزؿ بعدـ الشعور-

 . الطفل لتعليم جديدة طرؽ تعلم -

 (20-14، الصفحات 1999)صبيل،  .أنفسهم واذباه طفلهم اذباه مشاعرىم ربسن -

 :الدمج مشاكل -2-7

 انتبػاه تشػتيت علػى تعمػل الػيت الضوضػاء، إحػداث يف يتسػبب فبػا الفصػل، داخػل العدديػة الزيػادة 
 اندماجػو يصػعب البيئػة ىػذه يف معػاؽ طفػل وجػود الفصػل، ؽبػذا اؼبػدرس إدارة وصػعوبة األطفػاؿ

 .األسوياء أقرانو مع

 النشػػاط خصوصػػا اؼبدرسػػية األنشػػطة يف فعالػػة مشػػاركة ذىنيػػا اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ مشػػاركة عػػدـ 
 ؽبػؤالء قبػوؿ وبػدث ال وبالتػارل مناسػبة بدنيػة تربيػة علػى اغبصػوؿ عػدـ إذل يػؤدي ،فبػا الرياضػي
 .والعكس األسوياء أقراهنم لدى األطفاؿ



 

 مسػاعد دور وأدائهػم الػدمج بػرامج يف األساسػية وظػائهم لفقػداف اػبػاص للتعلػيم مدرسػي زبػوؼ 
 .العادي الفصل

 أثنػاء اؼبسػاعدة اػبػدمات وقلػة الػدمج، برنػامج قبػل العػادي الفصػل ؼبعلمػي كػايف الغػَت التػدريب 
 .الفصل داخل األطفاؿ احتياجات يليب الذي الربنامج تنفيذ

 فبػا الػدمج، يف اؼبشػًتكُت لكػل اؽبػداؼ ربديػد وعػدـ اؼبسػئولية، يف واؼبشػاركة العمػل تنسػيق عػدـ 
 .اؼبعاقُت األطفاؿ تقدـ إعاقة يف يتسبب

 التعليمي اؼبستوى اختيار وعدـ اؼبعاقُت األطفاؿ احتياجات مالحظة عدـ 

 والػبعض العػادي، الفصػل بيئػة مػع بنجػاح يتعامػل فبعضػهم والتعليميػة، الذىنيػة لقػدراهتم اؼبناسػب 
 (32-33، الصػفحات e ،1999) .التعلػيم عمليػة مػع وتتعػارض بػل لػو مقيػدة البيئػة ىػذه تكػوف اآلخػر

(EISHSTAEDT, 1992, p. 177) (turnbull ،1999 55، صفحة) 

   :الرياضية التربية في الدمج  -2-8

  العامػػة األىػداؼ عػن زبتلػف ال اؼبعػاقُت باألطفػاؿ اػباصػػة البدنيػة للًتبيػػة العامػة األىػداؼ إف      

 اإلعاقػػة ذوي باألطفػػاؿ اػباصػػة الرياضػػية الًتبيػػة أنشػػطة فػػاف لألسػػوياء،وبالتارل العاديػػة البدنيػػة للًتبيػػة
 ذىنيػا اؼبعػاقُت فاألطفػاؿ األسػوياء،لذلك بػأقراهنم اػباصػة األنشػطة نفػس ىػي تكػوف مػا غالبػا البسػيطة
 و  للنجػاح اؼبتاحػة األوذل سػيلتهم و تكػوف ىػي ردبػا الرياضػية،و األنشػطة يف يتفوقػوف اإلعاقػة بسػيطي
 لػػديهم األسػػوياء،فتكوف لألطفػػاؿ فباثلػػة اغبركيػػة و العضػػوية احتياجػػاهتم أف حيػػث ، الػػذات إثبػػات

 ,G) (86، صػػفحة french ،1994) .العاديػػة البدنيػػة الًتبيػػة بفصػػوؿ االلتحػػاؽ و لالرتقػػاء الصػػاحية
1998, p. 273) (WINNICK, 1990, p. 67) 

 اؼبرضػػي،فاألماف النػػاجح األمػػن االشػػًتاؾ ىػػو البػػدين النشػػاط مػػن اؼبعػػاقُت لألطفػػاؿ األساسػي فاؽبػدؼ
 أثنػاء األىػداؼ ربقيػق يعػٍت النجػاح األسػوياء،و و اؼبعػاقُت لألطفػاؿ نشػاط بػأي القيػاـ عنػد ملحػة ضػرورة

، french) .النشػػاط يف اؼبشػػاركة بتجػػارب االسػػتمتاع فيعػػٍت الرضػػا البدنيػػة،أما األنشػػطة يف اؼبشػػاركة

 (98-99الصفحات ، 1994

 :كاأليت الرياضية للًتبية الدمج مستويات تتدرج و  

 اػباصة الًتبية مدرس مساعدة بدوف اؼبستقل الدمج. 



 

 اػباصة الًتبية مدرس دبساعدة الدمج. 

 عالجي رياضية تربية فصل يف التواجد. 

 الًتبيػة فصػوؿ يف االنػدماج مػن اؼبعػاؽ الطفػل يػتمكن حػىت مؤقتػا وضػعا يعتػرب األخػَت واؼبسػتوى 
 (138، صفحة g ،1993) .العادية البدنية

 :للدمج اإلعداد -2-8

 :األسوياء األطفال إعداد -2-8-2

 -األشخاص بُت الفردية الفروؽ و االختالفات يتفهموا أف. 

 -هبا  اإلصابة كيفية و اؼبختلفة اإلعاقات عن بالسؤاؿ ؽبم يسمح أف. 

 -األطفػاؿ احػد يقػـو كػأف اؼبتنوعػة، اإلعاقػة خػربات األسػوياء األطفػاؿ فيػو يػتعلم وقػت زبصػيص 
 .عقبة زبطي يف مساعدتو زميلو ؿباولة و كفيف بدور

 اؼبعاقُت األطفاؿ مع العمل بدا قبل مسؤولياهتم عن تعليمات يتلقوا أف. 

 :المعاقين األطفال إعداد -2-8-1

 األطفػػاؿ مػػن أقػػراهنم عنػػد قبػػوال أكثػػر ليكونػػوا اؼبقبولػػة السػػلوكية و االجتماعيػػة اؼبهػػارات تعلػػيمهم-

 .األسوياء

 قبػل األخػر علػى مػنهم كػل يتعػارؼ ترفيهيػة مباريػات و أنشػطة يف األسػوياء و اؼبعػاقُت األطفػاؿ اشػًتاؾ-
 (EISHSTAEDT, 1992, pp. 180-178) .الدمج برنامج يف البدء

 :االندماجية للفصول العادية البدنية التربية مدرس إعداد -2-8-3

 اغبركة و اإلعاقة عن الكتب قراءة. 

 هبػا وبػدث مدرسػة يف تعلػيم تلقػي أو اػبػاص البػدين بػالتعليم متعلقػة تعليميػة دورة علػى اغبصػوؿ 
 .اؼبعاقُت األطفاؿ مع العمل فبارسة يف اػباص التعليم عن خربات يكتسب أف دمج،و عملية

 ـبتلػف يف عػارل مسػتوى علػى مهػارات يػؤدوف معػاقُت أطفػاؿ تعػرض أفػالـ مناقشػة و اسػتعراض 
 .البدنية األنشطة



 

 الػػدمج برنػامج وضػػع عنػػد باؼبدرسػة األخصػػائيُت و اػبػػاص البدنيػػة الًتبيػة مػػدرس مػع التعػاوف 
 .اؼبعاقُت لألطفاؿ

 فػًتات دوف الػبعض بعضػهم األطفػاؿ يتقبػل أف أو السػريع التغػَت مػن نػوع توقػع عػدـ عليػو هبػب 
 (90-92، الصفحات french ،1994) .الًتكيز و االندماج من كافية

 :البيئة إعداد -2-8-4

 اؼبعػاقُت األطفػاؿ الشػًتاؾ القصػوى الزيػادة يف تسػهم أف يبكػن الػيت البيئيػة التغػَتات بعػض يوجػد          
 :منها و الرياضي النشاط يف األسوياء مع

 -الرؤية وضوح عدـ إذل تؤدي للضوء انعكاسات توجد ال حبيث اإلضاءة تثبيت ؿباولة. 

 -بػبعض اؼبشػًتكُت يصػاب ال حػىت اؽبػواء ملوثػات عػن االبتعػاد و البيئػة نظافػة مػن التأكػد هبػب 
 .الصدر أمراض

 -عنصػر تػوفَت مػع األطفػػاؿ، انتبػاه ذبػذب بػارزة رسػػـو و زاىيػة ألػػواف ذات أدوات اسػتخداـ 
 .صالحيتها و األجهزة عمل كفاءة من التأكد و اؼبستخدمة، األدوات جبميع األماف

 -أمػاكن و اػبػروج و الػدخوؿ  أمػاكن ربديػد األطفػاؿ،و حركػة و سػَت أثنػاء عوائػق أي إبعػاد 
 صبيػػع إعػػداد و الضػػحل اعبػػزء ربديػػد يػػتم حيػػث السػػباحة ضبامػػات النشاط،خاصػػة فبارسػػة

 .األطفاؿ سالمة و امن توفر اليت األدوات

 -الرياضػي النشػاط فبارسػة عنػد اؼبػاء حػرارة درجػة يناسػبها،و مػا ارتػداء و اعبػو حػرارة درجػة مراعػاة 
، french ،1994) الػػدمج برنػامج و النشػاط فبارسػػة علػى  سػلبيا يػػؤثر ال اؼبػػاء،حىت داخػل

 .(107-108الصفحات 

 :الدمج في المشتركين دور -2-9

 :المعاقين وغير المعاقين األطفال -2-9-2

 غبسػاب عبػانيب اػبػط علػى وجػودىم ؾبػرد العاديػة لبدنيػة الًتبيػة يف ذىنيػا اؼبعػاقُت األطفػاؿ دمػج يعػٍت ال
 بػُت االهبػايب والتػداخل فبكػن حػد أقصػى إذل الكاملػة اؼبشػاركة يعػٍت ،وإمبػا السػجالت تقليػب أو النقػاط

 (11، صفحة g ،7991) .واألسوياء اؼبعاقُت األطفاؿ



 

 :اآليت بعمل وذلك األسوياء األطفاؿ قبل من التداخل ىدا ويبدأ

 معو باغبديث الزميل مع واالنشغاؿ الكالـ بدا. 

 البدين التقارب على اغبفاظ . 

 اؼبعاؽ للطفل مبوذجا يكوف أف  

 اؼبساعدة منو ويطلب اؼبهارة أداء على يساعد أف. 

 اعبيد األداء عند الطفل يبدح أف. (g ،1993 151-150، الصفحات) (C, 1998, p. 229) 

 اؼبشػجع  بػدور  يقػـو حيػث للمػدرس بالنسػبة اؼبهػاـ لتأديػة ؾبديػة مسػاعدة وسػيلة  يبثػل السػوي فالطفػل
 (EISHSTAEDT, 1992, p. 185)اؼبعاؽ للطالب والنموذج واؼبصحح

 :العادية البدنية التربية مدرس -2-9-1

  الًتبيػة مػدرس دور أف  (1984) " ريػزو "عػن نقػال (1994) "فرشػن "، جنسػما مػن كػال يشػَت 
، french) .الػدمج برنػامج يف خطػورة العوامػػل أكثػر يكػػوف ردبػا اؼبعػػاقُت األطفػاؿ اذبػػاه العاديػة البدنيػة

 (177، صفحة 1994

 : بااليت يقـو فهو

 إليو أمرىم اؼبوكل األطفاؿ كل تعليم. 

 بالفصل األفراد عبميع ورئيسية تعليمية أىداؼ عمل. 

 خاصة تعليمية ػبدمات وبتاجوف الذين األطفاؿ لكل اؼبساعدة وتنسيق حبث. 

 واألسوياء اؼبعاقُت األطفاؿ بُت التداخالت زيادة على العمل. 

 القػػدرة لػػتالـؤ الػػدمج أثنػػاء األطفػػاؿ يبارسػػو الػػيت الرياضػػية باألنشػػطة التعػػديالت بعػػض عمػػل 
 : كاأليت وذلك اؼبعاقُت لألطفاؿ والبدنية العقلية

 الكػرة يف اؼبلعػب منتصػف مػن اإلرسػاؿ ضػربة كعلقػاء :النشػاط أو اؼببػاراة يف اللعػب مواقػع تنػوع -
 .التنس أو الطائرة

 اؼبضػارب مػن ـبتلفػة أنػواع اسػتخداـ مثػل:األطفػاؿ قػدرات يناسػب دبػا واألدوات اؼبعػدات تعػديل -

 .الشبكة مستوى وتعديل



 

 . اعبري مسافة تقليل مثل:اؼبعاقُت األطفاؿ لبعض اؼبسافات تنوع -

، french ،1994) .تنطيطهػا مػن بػدال الكػرة ضبػل مثػل :اؼبباريػات أثنػاء لألطفػاؿ اغبركػة تعػديل -

 (89-106الصفحات 

 :الخاصة البدنية التربية مدرس  -2-9-3

 يقػـو حيػث العامػة البدنيػة الًتبيػة مػدرس مػع وبتعػاوف قػرب عػن اػباصػة البدنيػة الًتبيػة مػدرب يتعامػل
 : بااليت

 واحتياجاتو قدراتو وربديد الدمج لربنامج اؼبعاؽ الفرد صالحية تقدير. 

 االندماجية البيئة إذل لالنتقاؿ إعداده تعمل اليت باألنشطة الفرد إمداد. 

 وتطبيقها أوقاهتا وتنظيم اؼبساعدة نوع اختيار يف العادية البدنية الًتبية مدرس مع التعامل. 

 ويف األداء يف قصػور أو اؼبهػارات بعػض يف نقػص لػديهم الػذين األسػوياء األفػراد إذل دوره يبتػد 
 (EISHSTAEDT, 1992, p. 178) (35، صػفحة e ،1999) .فػػردي إعػػداد إذل حاجػة

(A.M, 1994, p. 164) 

 : الرياضية التربية في الدمج أشكال -2-29

 إليػػػو أشػػارت مػػػا وىػػػذا الرياضػػػي اجملػػػاؿ يف للػػػدمج صػػػور وفػػػرت جديػػػدة أشػػػكاؿ ظهػػرت
 .االجتماعيػة الكفػاءة واكتسػاب اؼبهػػارات ربسػُت علػى اؼبعػاقُت األطفػػاؿ مسػاعدة هبػدؼ"1998"شػَتؿ

(C, 1998, p. 213) يلي ما اإلشكاؿ ومن: 

 :الموحدة الرياضات  -2-29-2

 أشػكاؿ مػن شػكل واحػد،وىو فريػق يف واألسػوياء اؼبعػاقُت الرياضػيُت مػن متسػاو عػدد ضػم تعػٍت        
 علػى تعمػل األسػوياء الرياضػيوف يقػدمها الػيت فالنمػاذج اػبػاص، االوؼببيػاد واسػطة تسػتخدـ الػيت الػدمج
 .اؼبعاقُت الرياضيُت لدى اػباصة اؼبهارات ربسُت

 : العمر نفس من الخاص المعلم برنامج -2-29-1



 

 معػاؽ طفػل كػل وبصػل ،حيػث الرياضػية الًتبيػة ؼبػدرس كمسػاعدين األسػوياء األطفػاؿ يعمػل           
 اؼبراقػب بػدور اػبػػاص اؼبػػدرس العمر،ويقػـو نفػس مػن األسػػوياء األطفػػاؿ مػن بػو خػاص ،مػػدرس علػى

 يتلقػى أف لػو،وهبب اؼبعطػاة اؼبهػارة تعلػم مػن انتهائػو بعػد العمػل ىػذا ويػؤدي اؼبعػاؽ، للطفػل واؼبشػجع
 .اؼبعاؽ الطفل اذباه التعليمية ؼبسؤولياتو بالنسبة الرياضية الًتبية مدرس من تعليمات

 :المعكوسة االندماجية العملية -2-29-3

 يػذىبوف األسػوياء األطفػاؿ إف بينهمػا، الرئيسػي والفػارؽ اػبػاص، اؼبعلػم لربنػامج مشػاهبة عمليػة وىػي      
 للػػدمج واألسػػوياء اؼبعػػاقُت األطفػػاؿ إعػػداد يػػتم وبػػذلك اؼبعػػاقُت باألطفػػاؿ اػباصػػة التعلػػيم مواضػػع إذل

 .الحق وقت يف الكامل

  :األقران خالل من الحسي والتدريس التعليم  -2-29-4

 اإلعاقػة ذوي األطفػاؿ أف ،حيػث لػبعض بعضػهم اغبركيػة األخطػاء وتصػحيح اؼبالحظػة عػل يعتمػد         
 معلػػم مػػن األدوار تغيػػَت علػػى النظػػاـ ىػػذا ،ويعتمػػد كخصوصػػيُت العمػػل يبكػػنهم البسػػيطة الذىنيػػة

 األقػراف خػالؿ مػن التعلػيم التدريس،ويتضػمن خػالؿ مػن ويتعلمػوف رجعيػة بتغذيػة يبػدوف ومتعلم،وبػذلك
 السػلوؾ تعػديل علػى يعمػل ،حيػث الرياضػية األنشػطة يف الػدمج أثنػاء طبيعيػا وبػدث إرل النمػوذج وجػود
 السػليم لػألداء الطفػل دفػع علػى ،ويعمػل واألسػوياء اؼبعػاقُت األطفػاؿ بػُت التػداخل ويسػهل مناسػب الغػَت

   (C, 1998, pp. 216-213) .األطفاؿ بُت واعبنس العمر يف سباثل يوجد عندما خاصة

 

 

 

 : خاتمة

مػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا تطرقنػػػػا  إليػػػػو يف  فصػػػػوؿ الػػػػدمج نسػػػػتنتج مػػػػن ذلػػػػك أف ىػػػػذا األخػػػػَت يعتػػػػرب مبطػػػػا فرديػػػػا مػػػػن      
نوعػػػػػػػو يف عمليػػػػػػػات االتصػػػػػػػاؿ والتواصػػػػػػػل )بػػػػػػػُت األفػػػػػػػراد واألشػػػػػػػكاؿ ( يف شػػػػػػػىت الدراسػػػػػػػات واجملػػػػػػػاالت وزبتلػػػػػػػف 

 استخدامو .درجاتو من حيث التطبيق والتنظيم حسب الغاية واؽبدؼ من 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  تمهيد :
 

وغَت مؤىلة ألف ربقق لو كل ما يطمح إليو من رغبات  ؿبدودة ، تظل قدرات اإلنساف اعبسدية والعقلية       
واحتياجات ، ومن أجل ذلك كاف لزاما عليو أف يتعاوف مع اآلخرين ، وبتعاوف اآلخروف معو من أجل ربقيق 

ؿ التعاوف والعمل الكفء ليست األىػداؼ اؼبشًتكة . وىذه الرغبة لتحقيق األىداؼ والرغبػات من خال
لكنها أيضاً سبتد إذل اجملموعات يف أي ؾبتمع كاف . وحُت ينتظم عقد  الفرد ، مقصورة فقط على اإلنساف

ؾبموعة من األفراد من أجل ربقيق ىدؼ معُت فعنو يصبح من الضروري عندئذ أف تكوف ىناؾ إدارة تعمل 
وصوؿ إذل األىداؼ اؼبشًتكة اؼبطلوبة ، وىذه اعبهود تتمثل يف وتنظم اعبهود من أجل ال الظروؼ ، على هتيئة

قياـ اؼبعلم بدوره الًتبوي اؼبهٍت يف تنسيق األنشطة الصفية وغَت الصفية اؼبختلفة جملموعة الطالب ، من خالؿ 
عات أسلوب التعلم التعاوين داخل ىذه اجملموعات ، وقػد استخدـ كل ؾبتمع إنساين اجملمو  إسًتاتيجيةفبارسة 

 لتحقيق أىدافػو .
 

 والتعليم:التعلم  -1-2

 وإرشادهالتعلم ؾبهود شخصي ونشاط ذايت يصدر عن اؼبتعلم نفسو وقد يكوف كذلك دبعونٍة من اؼبعلم      
التعلم. والتعليم التعليم ىو "ؾبرد ؾبهود شخصي ؼبعونة شخص آخر على  (10.9، صفحة 1990)الكرمي، 

عملية حفٍز واستثارٍة لقوى اؼبتعلم العقلية ونشاطو الذايت وهتيئة الظروؼ اؼبناسبة اليت سبكن اؼبعلم من التعلم. كما 
أف التعليم اعبيد يكفل انتقاؿ أثر التدريب والتعلم وتطبيق اؼببادئ العامة اليت يكتسبها اؼبتعلم على ؾباالت أخرى 

                (10، صفحة 1990)الكرمي،  ومواقف مشاهبة.)

 يوجد ثالثة أنواع من التعلم نذكر منها      التعلم: أنواع -1-1 

:التعلم التعاوني   1-1-2-    

طالب( حبيث يسمح للطالب  6-2التعلم التعاوين ىو التعلم ضمن ؾبموعات صغَتة من الطالب )         
بالعمل سوياً وبفاعلية، ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل فرد منهم وربقيق اؽبدؼ التعليمي اؼبشًتؾ. 

اؼبهمات اؼبوكلة أداء داء يف أ اجملموعة أفرادويقـو أداء الطالب دبقارنتو دبحكات معدة مسبقاً لقياس مدى تقدـ 



 

، فليس كل ؾبموعة ىي ؾبموعة تعاونية، فمجرد وضع الطالب يف ؾبموعة ليعملوا معاً ال هبعل منهم   إليهم
 (10، صفحة 1995)جونسوف،  ؾبموعة تعاونية )

اجملموعات بسمات وعناصر أساسية نناقشها فيما وتتميز اجملموعات التعلمية التعاونية عن غَتىا من أنواع 
 :يلي
 عناصر التعلم التعاوني : -1-1-1
 : اإلعتماد المتبادل اإليجابي -1-1-1-2   

يعترب ىذا العنصر من أىم عناصر التعلم التعاوين. فمن اؼبفًتض أف يشعر كل طالب يف اجملموعة أنو حباجة         
ينجحوا سوياً  إفإذل بقية زمالئو وليدرؾ أف قباحو أو فشلو يعتمد على اعبهد اؼببذوؿ من كل فرد يف اجملموعة فأما 

ع ىدؼ مشًتؾ للمجموعة حبيث يتأكد الطالب من تعلم أو يفشلوا سوياً. ويبٌت ىذا الشعور من خالؿ وض
اجملموعة. كذلك يبكن من خالؿ اؼبكافاءت اؼبشًتكة ألعضاء اجملموعة يتم بناء الشعور باالعتماد  أعضاءصبيع 

اؼبتبادؿ وذلك كأف وبصل كل عضو يف اجملموعة على نقاط إضافية عندما وبصل صبيع األعضاء على نسبة أعلى 
ددة باالختبار. كما أف اؼبعلومات واؼبواد اؼبشًتكة وتوزيع األدوار صبيعها تساعد على االعتماد من النسبة احمل

 .((13، صفحة 1995)وىولبك،  اجملموعة ) أفراداؼبتبادؿ االهبايب بُت 

 المسؤولية الفردية و المسؤولية الزمرية: -1-1-1-1   
اجملموعة  أفراديف العمل والتفاعل مع بقية  بنصيبو باإلسهاـكل عضو من أعضاء اجملموعة مسؤوؿ           

عن استيعاب وربقيق أىدافها  مسئولةباهبابية، وليس لو اغبق بالتطفل على عمل اآلخرين. كما أف اجملموعة 
ضائها. وعندما يقيم أداء كل طالب وقياس مدى قباحها يف ربقيق تلك األىداؼ وتقييم جهود كل فرد من أع

يف اجملموعة مث تعاد النتائج للمجموعة تظهر اؼبسؤولية الفردية. كما يبكن اختيار أعضاء اجملموعة عشوائياً 
واختبارىم شفوياً إذل جانب إعطاء اختبارات فردية للطالب، والطلب منهم كتابة وصف للعمل أو أداء 

للمجموعة.ولكي يتحقق اؽبدؼ من التعلم التعاوين على أعضاء اجملموعة  إحضارىامعينو كل دبفرده مث  أعماؿ
مساعدة من وبتاج من أفراد اجملموعة إذل مساعدة إضافية إلهناء اؼبهمة وبذلك يتعلم الطالب معاً لكي 

  (14ة ، صفح1995)وىولبك،  يف اؼبستقبل كأفراد ) أفضليتمكنوا من تقدمي أداء 

 التفاعل المعزز وجها لوجو : -1-1-1-3

يلتـز كل فرد يف اجملموعة بتقدمي اؼبساعدة والتفاعل االهبايب وجهاً لوجو مع زميل آخر يف نفس اجملموعة.          
واالشًتاؾ يف استخداـ مصادر التعلم وتشجيع كل فرد لألخر وتقدمي اؼبساعدة والدعم لبعضهم البعض يعترب 

و بعضهم لتحقيق اؽبدؼ اؼبشًتؾ. ويتم التأكد من ىذا تفاعاًل معززاً وجهاً لوجو من خالؿ التزامهم الشخصي كب



 

اجملموعة وتبادؽبم الشرح والتوضيح والتلخيص  أفرادالتفاعل من خالؿ مشاىدة التفاعل اللفظي الذي وبدث بُت 
حد ذاتو بل ىو وسيلة "وال يعترب التفاعل وجهاً لوجو غاية يف (15، صفحة 1995)وىولبك،  الشفوي )

لتحقيق أىداؼ ىامة مثل: تطوير التفاعل اللفظي يف الصف، وتطوير التفاعالت اإلهبابية بُت الطالب اليت تؤثر 
  (33، صفحة 1998)وجونسوف،  إهبابياً على اؼبردود الًتبوي )

 :     المهارات البين شخصية -1-1-1-4

جانب اؼبهارات االجتماعية الالزمة للتعاوف مثل  إذل األكاديبيةيف التعلم التعاوين يتعلم الطالب اؼبهاـ          
مهارات القيادة وازباذ القرار وبناء الثقة وإدارة الصراع. ويعترب تعلم ىذه اؼبهارات ذو أنبية بالغة لنجاح ؾبموعات 

 (34، صفحة 1995)وىولبك،  التعلم التعاوين )

 : معالجة عمل المجموعة -1-1-1-5   

ومدى ؿبافظتهم على العالقات الفاعلة  أىدافهماجملموعة مدى قباحهم يف ربقيق  أفراديناقش ووبلل          
اجملموعة  أفرادمهمات العمل يتخذ  أداء أثناءاجملموعة  أفرادبينهم ألداء مهماهتم. ومن خالؿ ربليل تصرفات 

 اؼبفيدة وتعديل التصرفات اليت ربتاج إذل تعديل لتحسُت عملية التعلم ) تواستمرار التصرفاقراراهتم حوؿ بقاء 
 .((33، صفحة 1995)وىولبك، 

 أنواع التعلم التعاوني : -1-1-3

  التعليمية التعاونية :المجموعات  -1-1-3-2

. أسابيعاجملموعات التعلمية التعاونية الرظبية ىي "ؾبموعات قد تدـو من حصة صفية واحدة إذل عدة         
بنجاح اؼبهمة التعلمية اليت أسندت إليهم.  اأسبو ويعمل الطالب فيها معاً للتأكد من أهنم وزمالءىم يف اجملموعة قد 

دراسية ألي منهاج يبكن أف تبٌت بشكل تعاوين. كما أف أية متطلبات ألي مقرر  وأي مهمة تعلمية يف أي مادة
، صفحة 1995)وىولبك، مع اجملموعات التعلمية التعاونية الرظبية  لتتالءـأو مهمة يبكن أف تعاد صياغتها 

9.1) 

                                                                                                                                                            غير الرسمية:   التعاونيةالتعليمية  المجموعات -1-1-3-1
بضع دقائق إذل ذات غرض خاص قد تدـو من  ؾبموعاتالتعاونية غَت الرظبية تعرؼ "بأهنا  ةالتعليمياجملموعات 

يشمل أنشطة مثل ؿباضرة،  ياؼبباشر الذصفية واحدة. ويستخدـ ىذا النوع من اجملموعات أثناء التعليم  حصة
تقدمي عرض، أو عرض شريط فيديو هبدؼ توجيو انتباه الطالب إذل اؼبادة اليت سيتم تعلمها، وهتيئة الطالب 



 

ع توقعات بشأف ما سيتم دراستو يف اغبصة، والتأكد من نفسياً على كبو يساعد على التعلم، واؼبساعدة يف وض
 ".((10.1.9.1، صفحة 1995)وىولبك،  معاعبة الطالب للمادة فكرياً وتقدمي غلق للحصة )

 المجموعات التعليمية التعاونية األساسية: -1-1-3-3

التعاونية األساسية ىي "ؾبموعات طويلة األجل وغَت متجانسة وذات عضوية ثابتة اجملموعات التعلمية         
وغرضها الرئيس ىو أف يقـو أعضاؤىا بتقدمي الدعم واؼبساندة والتشجيع الذي وبتاجوف إليو إلحراز النجاح 

واليت تدـو سنة على  األكاديبي. إف اجملموعات األساسية تزود الطالب بالعالقات اؼبلتزمة والدائمة، وطويلة األجل
  (10.1، صفحة 1995)وىولبك،  األقل وردبا تدـو حىت يتخرج صبيع أعضاء اجملموعة )

  دور المعلم في التعلم التعاوني : -1-1-4  

يتخذ القرار بتحديد األىداؼ  أفدور اؼبعلم يف التعلم التعاوين ىو دور اؼبوجو ال دور اؼبلقن. وعلى اؼبعلم       
التعلمية وتشكيل اجملموعات التعلمية. كما أف عليو شرح اؼبفاىيم واالسًتاتيجيات األساسية. ومن مث تفقد عمل 

اجملموعات التعليمية وتعليم الطالب مهارات العمل يف اجملموعات الصغَتة. وعليو أيضاً تقييم تعلم الطالب 
ويشتمل دور اؼبعلم يف اجملموعات التعلمية التعاونية الرظبية على   يم ؿبكي اؼبرجع.اجملموعة باستخداـ أسلوب تقي

 (10.1، صفحة 1995)وىولبك،  طبسة أجزاء وىي )

 اتخاذ القرار : -1-1-4-2

 تحديد األىداف التعليمية واألكاديمية: -1-1-4-2-2

اليت يريد أف وبققها الطالب يف هناية الفًتة من خالؿ  األكاديبيةعلى اؼبعلم أف وبدد اؼبهارات التعاونية واؼبهاـ      
 .((11.1، صفحة 1995)وىولبك،  باؼبهارات واؼبهمات السهلة) يبدأعمل اجملموعة. وعليو أف 

 المجموعة :تقرير عدد أعضاء  -1-1-4-2-1

يقرر اؼبعلم عدد الطالب يف اجملموعة الواحدة، واذل أف يتقن الطالب مهارات التعاوف على اؼبعلم أف يبدأ     
بتكوين ؾبموعات صغَتة من طالبُت أو ثالثة مث يبدأ بزيادة العدد حُت يتدرب الطالب على مهارات التعاوف إذل 

 .((15، صفحة 1995)وىولبك،  أف يصل العدد ستة طالب يف اجملموعة الواحدة)

 عيين الطالب في المجموعات : ت -1-1-4-2-3



 

يعُت اؼبعلم طالب اجملموعة عشوائياً. على أف اجملموعات غَت اؼبتجانسة أفضل وأكثر قوة من اجملموعات       
 األكاديبيةاؼبتجانسة. فعلى اؼبعلم اختيار طالب اجملموعة من فئات الطالب اؼبختلفة ولتكن قدراهتم ومستوياهتم 

 .((16، صفحة 1995)وىولبك،  ـبتلفة أيضاً)

 ترتيب غرفة الصف : -1-1-4-2-4

لكي يكوف التواصل البصري سهاًل، على اؼبعلم توزيع الطالب داخل غرفة الصف حبيث هبلس طالب كل       
 .((16، صفحة 1995)وىولبك،  ؾبموعة متقاربُت يف مقاعدىم )

 تعيين األدوار لضمان االعتماد المتبادل : -1-1-4-2-5

تعيُت األدوار بُت أفراد اجملموعة الواحدة يعزز االعتماد اؼبتبادؿ االهبايب بينهم. فعلى اؼبعلم توزيع األدوار بُت      
 طالب اجملموعة الواحدة لكي يضمن أف يقـو الطالب بالعمل سوياً حيث كل طالب يسهم بدوره كأف يكوف

 .((1995)وىولبك،  قارئ أو مسجل أو مسؤوؿ عن اؼبواد وىكذا )

      :إعداد الدروس  -1-1-4-1

   : شرح المهمة األكاديمية -1-1-4-1-2

يتمثل دور اؼبعلم باإلعداد للدرس التعاوين، وعليو توضيح األىداؼ يف بداية الدرس وشرح اؼبهمة األكاديبية  
للطالب لكي يتعرفوا على العمل اؼبطلوب منهم أدائو. ويعرؼ اؼبعلم اؼبفاىيم األساسية ويربطها مع خرباهتم 

 الدرس ويضرب األمثلة ويطرح األسئلة للتأكد من فهمهم للمهمة اؼبوكلة إليهم  إجراءاتالسابقة. ويشرح اؼبعلم 
 .((1995)وىولبك، 

 بناء االعتماد المتبادل اإليجابي : -1-1-4-1-1

اؼبعلم شرح االعتماد اؼبتبادؿ االهبايب من أىم أسس التعلم التعاوين فبدونو اليوجد تعلم تعاوين. وعلى      
وتوضيح أف على الطالب أف يفكروا بشكل تعاوين وليس فردي، ويشعرىم بأهنم وبتاجوف إذل بعضهم البعض. 
فيشرح ؽبم مهماهتم الثالث لضماف االعتماد اؼبتبادؿ اإلهبايب وىي: مسؤولية كل فرد لتعلم اؼبادة اؼبسندة إليو، 

من مهاـ، ومسؤولية التأكد من تعلم صبيع  إليهمأسند  ا ماومسؤولية التأكد من أف صبيع أعضاء اجملموعة تعلمو 
طالب الصف ؼبهامهم بنجاح. واالعتماد اؼبتبادؿ اإلهبايب يكوف عن طريق ربقيق اؽبدؼ اؼبشًتؾ، و اغبصوؿ على 



 

)وىولبك،  اجملموعة بعضهم البعض ) أفراداؼبكافاءة اؼبشًتكة، واؼبشاركة باستخداـ اؼبصادر واألدوات، وتشجيع 
1995)). 

 بناء المسؤولية الفردية : -1-1-4-1-3

اجملموعة دبسؤوليتو الفردية لتعلم اؼبهاـ واؼبهارات األكاديبية اؼبسندة  أفرادهبب أف يشعر كل فرد من      
للمجموعة. كما أف عليو مساعدة أعضاء اجملموعة اآلخرين والتعاوف والتفاعل معهم اهبابياً. ويتم التأكد من قياـ 

ء اختبارات تدريبية فردية، عن طريق اختيار أعضاء اجملموعة عشوائيا ليشرحوا اإلجابات، وإعطا مدبسؤولياهتاألفراد 
اجملموعة ما تعلموه،  أفرادوالطلب من األفراد بأف وبرروا األعماؿ الكتابية لبعضهم البعض، وأف يعلموا بقية 

 .((1995)وىولبك،  واستخداـ ما تعلموه يف مواقف ـبتلفة)

 بناء التعاون بين المجموعات : -1-1-4-1-4

من مهاـ اؼبعلم أيضاً، تعميم النتائج اإلهبابية للتعلم التعاوين على الصف بأكملو. وعلى اؼبعلم بناء التعاوف بُت    
اجملموعات يف الصف الواحد عن طريق وضع أىداؼ للصف بأكملو إضافة لألىداؼ الفردية والزمرية، وإعطاء 

مسبقاً. كذلك عندما تنتهي ؾبموعة ما من  عالمات إضافية إذا حقق الصف بأكملو ؿبكاً للتفوؽ مت وضعو
عملها يطلب اؼبعلم من اجملموعة البحث عن ؾبموعة أخرى اقبزت عملها ومقارنة نتائجها وإجاباهتا دبا توصلت 

مهمة البحث عن ؾبموعة دل تنو عملها  تانتهإليو اجملموعة األخرى. ومن اؼبمكن أيضاً الطلب من اجملموعة اليت 
 .((1995)وىولبك،  بعد ومساعدهتا إلقباز مهامها )

 شرح محكات النجاح : -1-1-4-1-5

تقويبو للطالب على أساس نظاـ ؿبكي اؼبرجع. فالطالب وبتاجوف معرفة مستوى األداء  أدواتيبٍت اؼبعلم        
األداء بتصنيف عمل الطالب حسب مستوى األداء. فمثاًل من  ؿبقاتاؼبطلوب اؼبتوقع منهم. فاؼبعلم قد يضع 

إذل % 80% أو أكثر من الدرجة النهائية وبصل على تقدير "أ"، ومن وبصل على عالمة 90وبصل على 
%. كذلك 85% وبصل على تقدير "ب" وال تعترب اجملموعة أهنت عملها إال إذا حصل صبيع أفرادىا على 89

من اؼبمكن وضع احملك على أساس التحسن يف األداء عن األسبوع اؼباضي، أو اغبصة اؼباضية، وىكذا. وقد يضع 
األفضل ربديد مستوى اإلتقاف، كأف يكوف بنسبة اؼبعلم احملك "أف يظهر صبيع أفراد اجملموعة إتقاهنم للمادة، ومن 

 .((1995)وىولبك،  % أو أكثر )95

 األنماط السلوكية المتوقعة : تحديد -1-1-4-1-6



 

اؼبعلم تعريف "التعاوف" تعريفاً إجرائياً بتحديد أمباط السلوؾ اؼبرغوبة واؼبالئمة جملموعات التعلم  على      
التعاونية. فهناؾ أمباط سلوكية ابتدائية مثل البقاء يف اجملموعة وعدـ التجوؿ داخل الصف، واؽبدوء، وااللتزاـ 

 :أفراد اجملموعة مايليبالدور. وعندما تبدأ اجملموعة بالعمل فيتوقع من كل فرد من 

 شرح كيفية اغبصوؿ على اإلجابة.

 .ربط مايتعلمو حالياً خبرباتو السابقة.

 .فهم اؼبادة واؼبوافقة على مايطرح من إجابات

 .تشجيع اآلخرين على اؼبشاركة والتفاعل

 .اجملموعة أفراديستمع جيداً لبقية 

 .رأيو إال عندما يكوف مقتنعاً منطقياً  ليغَت

 .((1995)وىولبك،  األفكار وليس األشخاص)ينتقد 

 تعليم المهارات التعاونية : -1-1-5    

على اؼبعلم أف يعلم الطالب اؼبهارات التعاونية بعد أف يعتادوا على العمل ضمن اجملموعات. ىبتار اؼبعلم      
ويعرفها بوضوح مث يطلب من الطالب عبارات توضح استخداـ  إحدى اؼبهارات التعاونية اليت يرى أهنم وبتاجوهنا

رأى سلوؾ يدؿ على استخداـ تلك اؼبهارة حىت يؤدوىا  ىذه اؼبهارة، ويشجع الطالب على استخدامها كل ما
بصورة ذاتية. وىكذا يعلم مهارة أخرى ويالحظ السلوؾ الداؿ عليها ويبتدح الطالب على أداءىا، مع األخذ بعُت 

 .((1995)وىولبك،  التشجيع، وطلب اؼبساعدة، والتلخيص، والفهم ) االعتبار

 التفقد والتدخل : -1-1-5-2

 ترتيب التفاعل وجها لوجو : -1-1-5-1

وجهاً لوجو بُت الطالب من خالؿ وجود التلخيص  اللفظيعلى اؼبعلم أف يتأكد من أمباط التفاعل والتبادؿ       
 .((1995)وىولبك،  الشفوي، وتبادؿ الشرح والتوضيح)

 تفقد سلوك الطالب: -1-1-5-3



 

بأداء مهامهم ومالحظة  انشغاؽبميتفقد اؼبعلم عمل اجملموعات من خالؿ التجواؿ بُت الطالب أثناء        
أوكل ؽبم من مهاـ، وكيفية استخدامهم  سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفيما إذا كانوا قد فهموا ما

تغذية راجعة وتشجيع االستخداـ اعبيد للمهارات  بععطاءللمصادر واألدوات. ويقـو اؼبعلم على ضوء ذلك 
 ((1995)وىولبك،  اؼبهاـ األكاديبية ) وإتقاف

 قدم المساعدة ألداء المهمة :ت -1-1-5-4

يالحظو اؼبعلم أثناء تفقده ألداء الطالب وعند إحساسو بوجود مشكلة لديهم يف أداء  على ضوء ما         
 اؼبوكلة إليهم يقدـ اؼبعلم توضيحاً للمشكلة وقد يعيد التعليم أو يتوسع فيما وبتاج الطالب ؼبعرفتو  اؼبهمة

 .((1995)وىولبك، 

 لتدخل لتعليم المهارات التعاونية :ا  -1-1-5-5

اؼبعلم أف يتدخل بأف يقًتح يف حاؿ وجود مشكلة لدى الطالب يف التفاعل فيما بينهم، يستطيع          
 .((1995)وىولبك،  إجراءات أكثر فاعلية )

 تقييم تعلم الطالب : -1-1-5-6

يعطي اؼبعلم اختبارات للطالب، ويقيم أداء الطالب وتفاعلهم يف اجملوعة على أساس التقييم احملكي         
اؼبرجع. كما يبكن للمعلم الطلب من الطالب أف يقدموا عرضاً ؼبا تعلموه من مهارات ومهاـ. وللمعلم أف 

علم بعضهم بعضا ومن مث يستخدـ أساليب تقييم ـبتلفة، كما يستطيع أف يشرؾ الطالب يف تقييم مستوى ت
 .((1995)وىولبك،  اجملموعة إذل أقصى حد فبكن) أفرادتقدمي تصحيح وعالج فوري لضماف تعلم صبيع 

 معالجة عمل المجموعة : -1-1-5-7

وبتاج الطالب إذل ربليل تقدـ أداء ؾبموعتهم و مدى استخدامهم للمهارات التعاونية. وعلى اؼبعلم         
على معاعبة عمل اجملموعة وتعزيز اؼبفيد من  بأكملوأو ؾبموعات صغَتة أو الصف  أفراداتشجيع الطالب 

شياء اعبيدة اليت قامت . كما على اؼبعلم تقدمي تغذية راجعة وتلخيص األأفضلاإلجراءات والتخطيط لعمل 
 .((1995)وىولبك،  اجملموعة بأدائها )

 ميزات التعلم التعاوني : -1-1-6



 

النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاوين. وأشارت تلك الدراسات إذل أف التعلم  واألحباثأثبتت الدراسات        
 التعاوين يساعد على التارل:

  التحصيل األكاديبيرفع 
 التذكر لفًتة أطوؿ 
 استعماؿ أكثر لعمليات التفكَت العلي 
 زيادة األخذ بوجهات نظر اآلخرين 
 زيادة الدافعية الداخلية 
 زيادة العالقات اإلهبابية بُت الفئات غَت اؼبتجانسة 
 تكوين مواقف أفضل ذباه اؼبدرسة 
  ذباه اؼبعلمُت أفضلتكوين مواقف 
 احًتاـ أعلى للذات 
 مساندة اجتماعية أكرب 
 زيادة التوافق النفسي اإلهبايب 
  اليت تركز على العمل تالسلوكيازيادة 
 ( (1995)وىولبك،  اكتساب مهارات تعاونية أكثر 

 عوائق التعلم التعاوني: -1-1-7        

 من عوائق التعلم التعاوين مايلي :

التعلم التعاوين حيث يفضل جونسوف وجونسوف  الستخداـعدـ حصوؿ اؼبعلمُت على التدريب الكايف        
)وىولبك،  وىولبك  "فًتة ثالث سنوات لتدريب اؼبعلم على كيفية استخداـ التعلم التعاوين بشكل فاعل )

 .كثرة أعداد الطالب يف الصف الواحد. ضيق مساحة الصفوؼ مع  (15.1، صفحة 1995

 خالصة:

ىناؾ ثالثة أنواع من التعلم ذات أىداؼ وأساليب تعلم وطرؽ تدريس وتقومي ـبتلفة. التعلم الفردي        
ويستخدـ لتحقيق أىداؼ خاصة بالطالب حسب قدراتو واحتياجاتو ويستخدـ التقومي ؿبكي اؼبرجع لقياس أداء 

يالً ويستخدـ التقومي معياري ربص ءاألسوياالطالب. والتعليم التنافسي ىدفها تصنيف الطالب من األفضل إذل 
اؼبرجع لتصنيف الطالب حسب اؼبنحٌت الطبيعي. والتعلم التعاوين ويشمل تعلم مهارات تعاونية واجتماعية إذل 



 

الطالب للمهارات التعاونية واؼبهاـ  إتقافجانب اؼبهاـ األكاديبية ويستخدـ التقومي احملكي اؼبرجع لقياس مدى 
اسات التجريبية والنظرية تفوؽ الطالب أكاديبياً حينما يعملوف يف ؾبموعات تعاونية األكاديبية. وقد أثبتت الدر 

التعلم التعاوين هبب تذليلها  الستخداـمقارنة بالتعلم الفردي والتعلم التنافسي. وعلى كل ىنالك بعض العوائق 
اؼبعلمُت على التدريب حىت كبصل على النتائج اؼبرجوة للتعلم. ومن أىم العوائق من وجهة نظري عدـ حصوؿ 

الكايف على استخداـ التعلم التعاوين. حيث أف ىذا النوع من التعلم يتطلب مهارات وقدرات يبكن أف يتقنها 
 اؼبعلم بعد التدريب واالستخداـ اؼبتكرر ؽبذا النوع من التعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : تمهيد
 لإلعداد ـبطط برنامج من خالؿ يتحقق الذي و ، الرياضي لألداء اؽبادؼ للتحسُت الشاملة العملية ىو التدريب

 متخصص مدرب يديرىا اف والبد اؼبستمر التغيَت و تتميز بالدينامكية منضمة فبارسة عملية وىو. اؼبنافسات و
 الكامنة قدراهتم تنمية وتطوير الفريق و الالعب خاللو من يستطيع مالئم عمل إطار خلق يف القيادي يتمثل دوره

. 
التدريب الرياضي  -2-2   

تعريف التدريب: -2-2-2    

إف التدريب عملية متشبعة اؼبطالب جبمع خيوطها اؼبدرب يف يديو, و اؼبدرب اؼبمتاز من أىم واجباتو         
خلق التآلف اعبيد بينو و بُت صبيع من يتعامل معهم و إهباد روح التعاوف بينهم وحب كل منهم للتضحية يف 

الذي يتمتع بو اؼبدرب .سبيل الفريق, و ىذا باؿ شك يعتمد على مقدار الذكاء اإلجتماعي   

عن مصطلح التدريب يستخدـ بصفة عامة يف كثَت من أوجو  (2998أبو العال أحمد عبد الفاتح")كما يشَت" 
النشاط اإلنساين اؼبختلفة,  ويعٍت اؼبفهـو العاـ ؼبصطلح التدريب " عمليات التنمية الوظيفية للجسم هبدؼ تكيفو 

داء عمل ما."عن طريق التمارين اؼبنتظمة العالية أل  

التدريب الرياضي بأنو " عملية بدنية تربوية خاصة هتدؼ اذل ربقيق النتائج العالية". 1980 بالتوفو يعرؼ   

وبناء عن ذلك فعف التدريب الرياضي يعترب اعبزء األساسي من عملية اإلعدادي الرياضي باعتباره العملية البدنية 
التمرينات البدنية , هبدؼ تطوير ـبتلف صفات الالزمة للرياضي, الًتبوية اػباصة و القائمة على استخداـ 

(13، صفحة 1998)الفتاح،  لتحقيق أعلى مستوى فبكن يف نوع معُت من األنشطة الرياضية.  

نبذة تاريخية عن التدريب الرياضي:  -2-1  

القديبة دل يكن اإلنساف يف حاجة ضرورية ؼبزاولة التدريب ( أنو يف العصور 1999" )بسطويسي أحمديشَت" 
البدين بشكلو العارل, حيث كاف يؤدي اؼبهارات اغبركية األساسية تلقائيا و عفويا دوف قصد أو إعداد, متمثلة يف 

ت اعبري وراء فريستو أو السباحة يف ؾبرى مائي إلجتيازه أو تسلق األشجار لقطف شبارىا... أخل  تلك اؼبهارا
 األساسية هبدؼ كسب قوتو.



 

فبا تقدـ قبد أف التدريب البدين كاف يؤدى من خالؿ اغبركات الطبيعية الفطرية, و اليت كاف يزاوؽبا اإلنساف 
البدائي, و كانت سبثل تدريبا طبيعيا لقدراتو البدنية األساسية , كالقوة و السرعة و التحمل و اؼبرونة و الرشاقة 

 مبط معيشتو اإلجتماعية و ظهور القبيلة و العشَتة جعل كل فرد مسؤوال عن الدفاع, و فتطور اإلنساف القدمي يف
 أصبحت القوة العضلية و السرعة و اػبفة من أساسيات بناء الفرد بغرض الدفاع عن القبيلة أو السيطرة عليها. 

ؿ إذل الزعامة, و كاف ىذا و من ىنا أصبح التدريب البدين أمرا ملحا و ضروريا لكل فرد لألعداد للحرب للوصو 
التدريب ىبص اؼبقاتل رجل, امرأة, صغَت أو كبَت بطريقة عنيفة متعددة اعبوانب, و لذلك أنشئت القاعات و 

الساحات اػباصة يف كل مكاف و يف متناوؿ كل فرد, و يف بالد اؼبشرؽ القدمي قبل ثالثة إذل أربعة آالؼ سنة من 
البابليوف ومكاف وادي الرافدين, و كذلك بالد الفرس و اؽبند و الصُت بالتدريب اؼبيالد اىتم اؼبصريوف القدماء و 

البدين كمظهر من مظاىر اغبياة العامة و الذي ظهر على شكل ألعاب ـبتلفة و مهارات بدنية متعددة و بذلك 
لقديبة بشبو اعبزيرة بدأ التدريب البدين و الرياضي يأخذ مظهرا حضاريا لتلك األمم حيث مهد األلعاب األوؼببية ا

قبل اؼبيالد. و اىتم اإلغريق القدماء بالتدريب البدين و الرياضي يشكل خاص حىت أصبح  722اليونانية سنة 
 19، صفحة 1999)البسطويسي،  يبثل حاجة ضرورية غبياة كل فرد, فكاف من واجب األثينيوف و اإلسربطيوف

،20)  

األىداف العامة للتدريب الرياضي: -2-3  

( أف أىداؼ التدريب الرياضي تنحصر يف: 2001" )" أمر اهلل الباسطييشَت  

ػاالرتقاء دبستوى عمل األجهزة الوظيفية لإلنساف, من خالؿ التغَتات اإلهبابية الفيزيولوجية و النفسية و  
 االجتماعية. 

الة التدريبية لتحقيق أعلى فًتة ثبات ؼبستوى اإلقباز يف اجملاالت الثالثة ) الوظيفية, ػ ؿباولة االحتفاظ دبستوى اغب 
النفسية, االجتماعية ( و تشَت نتائج الدراسات و البحوث يف ىذا اجملاؿ على أف الصفات النفسية و األسس 

تبط ارتباطا وثيقا باعبانب الًتبوي البدنية مرتبطاف و يؤثر كل منهما يف اآلخر و االرتقاء دبستوى االقباز اغبركي ير   

خصائص التدريب الرياضي: -2-4  

 يتميز التدريب الرياضي اغبديث دبجموعة من اػبصائص يبكن إبرازىا يف النقاط التالية:



 

ػ يتميز التدريب الرياضي عملية تربوية و تعليمية.      

ػ التدريب الرياضي ىدفو األساسي ربقيق أحسن اؼبستويات.     

ػ التدريب الرياضي يتأسس على اؼببادئ العلمية.     

ػ التدريب الرياضي يراعي الفروؽ الفردية.     

ػ التدريب الرياضي عملية تكاملية تتميز باالستمرار و الدور القيادي للمدرب .     

مراحل التدريب و  ػ يتميز التدريب الرياضي بعملية التقييم و اؼبراقبة الطبية و الًتبوية الدورية للفرد خالؿ  
 األعداد. 

)الباسطي،  ػ يقـو اؼبدرب بالدور القيادي يف عملية التدريب و ارتباط اؼبهاـ التعليمية و التدريبية ارتباطا وثيقا .  
  (54، صفحة 2001

متطلبات التدريب الرياضي: -2-5  

(: عن متطلبات التدريب الرياضي بصفة عامة 2005" )لطفي السيدوجدي مصطفى الفاتح و محمد يقوؿ"  
أهنا زبتص بتحسُت القدرة البدنية اؼبختلفة من قوة عضلية و سرعة و ربمل ورشاقة و مرونة مع إمكانية رفع كفاءة 

ارسة األجهزة الوظيفية الداخلية باعبسم. ىذا باإلضافة إذل اكتساب مهارات رياضية جديدة عن طريق تعلم و فب
األلعاب و الفعاليات الرياضية اؼبختلفة, كل ىذا بغرض شغل أوقات الفراغ و جلب احملبة و السرور إذل النفوس 

 فضال عن إمكانية ؾباهبة متطلبات اغبياة بكفاءة العيش بصحة يف حياة متزنة و ىادئة 

مفهوم طرق التدريب :  -2-6  

هبابية التفاعل بُت اؼبدرب و الالعب خالؿ الوحدة التدريبية ,  تعترب طريقة التدريب ىي نظاـ االتصاؿ اؼبخطط ال
كما أف طريقة التدريب عبارة عن اإلجراء التطبيقي اؼبنظم للتمرينات اؼبختارة داخل الوحدة التدريبية يف ضوء قيم 

د الرياضي إذل أقصى ؿبددة للحمل التدرييب اؼبوجو, و أيضا ىي الوسائل اليت هبا تنمية و تطوير اغبالة التدريبية للفر 
 درجة فبكنة.

االشتراطات التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة التدريب : -2-6-2  



 

 ػ أف ربقق الغرض اؼبباشر من الوحدة التدريبية والذي هبب أف يكوف واضحا.
 ػ أف تتناسب مع مستوى اغبالة التدريبية للفرد.

تطبيق الطريقة.ػ أف تتماشى مع مهارة اؼبدرب وإمكاناتو يف كيفية   
 ػ توضع على أساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي اؼبمارس.

، 2005)السَيد،  .ػ تساعد على استخداـ القوة الدفعة اليت ربث الالعب ؼبواصلة التدريب الرياضي
(24صفحة   

طرق التدريب :  -2-6-1  
(: طرؽ التدريب تستخدـ لتطوير وربسُت اللياقة البدنية عند 2004") كمال جميل الربضييقوؿ"  

الالعب لتحقيق اقبازات رياضية متقدمة. وال نعتقد أف مدربا يبكن أف يستغٍت عن استخداـ ىذه الطرؽ 
اليت أصبحت ىي األساس يف البناء والتطوير. والشيء اؼبهم يف ىذه الطرؽ أهنا تستخدـ عبميع أشكاؿ 

نواعها اؼبختلفة، وما على اؼبدرب إال أف يكوف فنانا يف اختيار الطريقة اؼبناسبة لشكل الرياضة الرياضة بأ
اليت يعمل فيها واليت يبكن استخدامها أكثر من الطرؽ األخرى. وىذا يعٍت أنو يبكن استخداـ أكثر من 

 طريقة، وردبا صبيعها يف شكل واحد من الرياضات الكثَتة .
فتري :التدريب ال -2-6-1-2  

ىو نضاـ تدرييب يتميز بالتبادؿ اؼبتتارل بُت اعبهد والراحة. وتنسب كلمة الفًتي إذل فًتة الراحة البينية،بُت  
 كل تدريب والتدريب الذي يليو.

 وتنقسم طريقة التدريب الفًتي إذل نوعُت :
التدريب الفتري منخفض الشدة : -أ  

م ضبل التدريب تدرهبيا والبفاض شدتو. ويهدؼ يتميز التدريب الفًتي اؼبنخفض الشدة بزيادة حج
اؼبدرب عند استخداـ ىذا النوع من التطوير إذل عنصر التحمل وربمل القوة،وىذا يؤدي دوف شك إذل 
ربسُت عمل اعبهاز التنفسي من خالؿ ربسُت عمل القلب و السعة اغبيوية للرئتُت فبا يؤدي إذل زيادة 

ألكسجُت،وىدا بدوره يؤدي إذل وصوؿ الالعب إذل حالة جديدة قدرة الدـ على ضبل كمية كبَتة من ا
 يسعى اؼبدرب إذل الوصوؿ إليها وىي القدرة على التكيف غبمل التدريب الواقع على الالعب .

التدريب الفتري مرتفع الشدة : -ب  



 

ب من يتميز التدريب الفًتي مرتفع الشدة بزيادة شدة ضبل التدريب وقلة حجمو نسبيا . ويهدؼ اؼبدر 
استخداـ ىذا النوع من التدريب إذل تطوير التحمل اػباص عند الالعب فبثال يف ربمل السرعة وربمل 

القوة والقوة اؼبميزة بالسرعة . كما يبتاز التدريب الفًتي مرتفع الشدة بالعمل ربت ظروؼ الدين 
التدريب. وتصل األكسجيٍت، أي العمل يف غياب األكسجُت نتيجة الستخداـ الشدة القصوى أثناء 

من اغبد األقصى للقدرة أما حجم التدريب هبب أف يتناسب مع الشدة   90الشدة اؼبستخدمة ىنا إذل 
اؼبستخدمة. ولكن بشكل عاـ هبب أف يكوف اغبجم قليال بسبب ارتفاع الشدة. لذا يبكننا القوؿ أنو  

 كلما زادت الشدة قل اغبجم والعكس صحيح.
ي :التدريب االستمرار  -2-6-1-1  

يهدؼ ىذا النوع من التدريب إذل إعداد وتأىيل العيب اؼبسافات الطويلة بألعاب القوى كاؼبًتتوف، 
واأللعاب األخرى اليت ربتاج إذل التحمل ككرة القدـ وكرة السلة اليت ربتاج ىي األخرى إذل االستمرارية 

ادية، كذلك السباحة واؼبالكمة يف متابعة الكرة على اؼبدار خالؿ اؼبنافسة أو خالؿ التدريبات االعتي
 واؼبصارعة ربتاج ىي أيضا ؽبذا النوع من التدريب.

دقيقة إذل ساعة ونصف أو أكثر  30إف التدريب االستمراري يدؿ عليو الزمنحيث سبتد فًتة التدريب من 
لالعب ، دوف أف يتخلل ذلك فًتات راحة. وىذا يؤدي إذل زيادة إنتاج الكيميائية اغبيوية اؽبوائية عند ا

 إضافة إذل تغَتات فزيولوجية فبثلة يف: 
 أػ زيادة عدد كرات الدـ اغبمراء. 

 ب ػ زيادة تفتح الشعَتات الدموية.
 ج ػ زيادة حجم األلياؼ العضلية. 

التدريب التكراري:  -2-6-1-3  
 يهدؼ ىذا التدريب إذل : 

 أػ زيادة ـبزوف الطاقة اغبيوية يف العضالت. 
لياؼ العضلية. ب ػ زيادة حجم األ  

 ج ػ زيادة القوة العضلية لالعب طبقا غباجة الفعالية أو شكل الرياضة اليت تدرب . 
التدريب الدائري: -2-6-1-4  



 

التدريب الدائري عبارة عن نظاـ تدرييب ترتب فيو التمرينات اؼبختلفة بعضها مع البعض يف نظاـ دائري ، 
يقدره اؼبدرب وفقا إلحتياج الالعب من لياقة أو مهارة  ينتقل فيها الالعب من سبرين آلخر بعدد ؿبدد

  (217،215، صفحة 2004)الربضي،  تبعا ؼبوسم التدريب.
( إذل أف :2004" ) كمال جميل الربضييشَت"  المبادئ األساسية للتدريب : -2-7  
ويتمثل يف مايلي : مبدأ المعرفة :  -2-7-2  

أ ػ معرفة الالعبُت بأنبية عملية التدريب ، ليس فقط بشكل عاـ ، بل بفهم و معرفة الوضع اؼبناسب 
 لكل سبرين . 

ب ػ معرفة الالعبُت باؼببادئ األساسية عند أداء كل سبرين على إنفراد و معرفة الوضع اؼبناسب لكل 
 سبرين.

و مدى التطور الذي حصل خالؿ التدريب دوف مساعدة اؼبدرب و  ج ػ هبري األوؼببيوف ربليال ألدائهم
 أف ينظروا إذل كل سبرين دبفرده بدقة متناىية .

مبدأ المشاىدة :  -2-7-1  
 يتطلب مبدأ اؼبشاىدة احملافظة على النقاط التالية: 

اؼبناسبة أػ عند استعماؿ حركة جديدة هبب أف يتم من خالؿ الشرح للحركة، و من خالؿ عرض األفالـ 
 لالعبُت اؼبميزين او الفرؽ اؼبميزة و ىذا يعٍت إمكانية جيدة لتوضيح اغبركة أماـ الالعبُت. 
 ب ػ عند إعطاء حركة جديدة يقـو اؼبدرب بتوضيح اغبركة بشكل أكثر تفصيال و دقة. 

قة لألداء.ج ػيؤدي الالعبوف التمارين دبساعدة اؼبدرب و توجيهو مع العمل على تصحيح األخطاء اؼبراف  
 د ػ يقـو اؼبدرب بععطاء حاالت مناسبة و مالئمة ألداء اغبركة مع توضيح زوايا األداء و مراقبتو. 

مبدأ التنظيم و التدريب :  -2-7-3  
عند أداء حركة جديدة البد من التدرج يف األداء من السهل إذل الصعب و البد من إعادة و تكرار  

ا، و من الضروري أف ال ينتقل الالعب إذل العمل الصعب ما دل يتقن أدائها مرات عديدة و التمرف عليه
أداء اغبركة األوذل بصورة جيدة، وغالبا ما يستخدـ ىذا اؼببدأ يف تنظيم األساسيات الفنية و التكتيكية و 

تنسيق و ترتيب القوة و السرعة و التحوؿ و اؼبرونة...اخل و قبل كل شيء هبب وضع األىداؼ لتعلم 
ات و تنسيقها، أىداؼ بعيدة اؼبدى أو قصَتة اؼبدى. كما أف تنظيم التدريب يؤدي إذل الوصوؿ إذل اؼبهار 

 نتائج أفضل من خالؿ تقسيم العبء الكلي على األسبوع أو الشهر. 



 

مبدأ االقتراب :  -2-7-4  
ة يعمل على استخداـ أساليب مناسبة لكسب الالعبُت و تقريبهم من التدريب، كي يضمن استمراري

 الالعب يف التدريب و من اساليب االقًتاب ىي: 
 أ ػ من اؼبعروؼ إذل غَت اؼبعروؼ . 

 ب ػ من القريب إذل البعيد . 
 ج ػ من البسيط إذل اؼبركب أو اؼبعقد . 

  (123،122، صفحة 2004)الربضي،  د ػ من العاـ إذل اػباص .
 
 

 

 :خالصة
 متداخلة ىي و النفسية اؼبهارية اػبططية البدنية منها متعددة و عديدة اليد كرة فريق أو العب متطلبات إف      

  غَتىا عن هبا تتميز خصوصيات ؽبا واحد منها كل و اآلخر يف منها كل على يؤثر و ،
 الرياضي التدريب ؾباؿ يف عملية تأسسبينهم  العالقات إهباد يف مرتبطة التعليمية التدريبية العملية قباح أف إال

 . اغبديث
 من اليد  كرة العب  بتكوين النواحي اؼبرتبطة صبيع تطوير يف األساسية باؼببادئ اإلؼباـ اؼبدرب على وجب لذا

 . العمرية اؼبميزات و واػبصائص اؼبراحل  مراعاة  مع و النفسية اػبططية ، اؼبهارية . البدنية  الناحية
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تمهيد 

مثَتة و مسلية، ذبري بُت فريقُت يتألف كل منهما من طبسة العبُت، ويعد  أكثر شعبيةكرة السلة رياضة 
كرة الالفريق مىت استطاع تسجيل عدد من النقاط يفوؽ ما سجلو الفريق األخر، و وبرز الالعبوف نقاطا بقذؼ 

منفوخة داخل ىدؼ عاؿ يسمى سلة عند أحد طريف ملعب كرة السلة، و يستطيع الالعب أف يتقدـ بالكرة كبو 
السلة عن طريق التنطيط  أو بتمرير الكرة إذل زميل من فريقو، و وباوؿ كل فريق أيضا من أف يبنع الفريق األخر 

، صفحة 0599)اعبواد، كرة السلةاؼببادئ األساسية األلعاب اإلعدادية و القانوف الدورل ، من إحراز النقاط 
01.00) 

 المهارات األساسية في كرة السلة:       -2-1

 تنقسم اؼبهارات األساسية يف كرة السلة إذل قسمُت، مهارة بالكرة و أخرى بدوف كرة. 
 المهارة األساسية بالكرة:   2-1-1

 مسك الكرة: - 2-1-1-1 

يعترب مسك الكرة احملور األوؿ و األساسي و ذلك بأف تنتشر األصابع على جانيب الكرة و تكوف قاعدتا  
اليدين يف مؤخرهتا و راحتيها خلق قاعدة للكرة مع عدـ الضغط عليها ألف ذلك يسبب توترا يف عضالت 

)عوض، كرة السلة للجميع ، رة بشكل جيد و دقيق الذراعُت فبا يؤثر على التمرين أو التصويب أو توجيو الك
 (49، صفحة 0554

ويكوف توزيع األصابع بالتساوي على جانيب الكرة و بالطريقة الطبيعية اؼبعتادة عند مسك أي شيء مع  
  (0599)اعبواد، عدـ تكلف توسيع اؼبسافة بُت األصابع أي يكوف ؽبما وضع خاص يهما 

 التمرير بيد واحدة :  و تشمل: -2-1-1-2

 التمريرة اؼبرتدة أو الغَت اؼبباشرة.

 التمريرة من الكتف أو الطويلة.

        .التمريرة من األسفل أو اؼبدارة

 التمريرة اػبطافية. 

           .التمريرة من احملاورة

 (94، صفحة 0559)سادل، مع كرة السلة ،  .الظهرالتمريرة من خلف 

 استالم الكرة: - 2-1-1-3



 

تقل مهمة اؼبستقبل للتمريرة أنبية يف سالمة التمريرة عن مهمة اؼبرور فاستالـ الكرة فن هبب إتقانو، و   ال 
كثَتا ما نرى الكرة تعثر على يد العب لعدـ إتقانو فن استقباؿ الكرة و يستطيع اؼبستقبل أف يسهل مهمة اؼبمر 

 (15، صفحة 0599ارؼ، )عدبالحظة النقاط التالية  

 ال تقف ثابتا عند استالـ الكرة، بل ربرؾ ناحيتها مع ثٍت اعبذع قليال من الوسط إذل أالمها.
 هبب أف ال تنتظر الكرة حىت تالمس صدرؾ بل استقبلها بيديك و ذراعك فبتدتاف بًتاخ .

 الحظ أف تستقبل الكرة األصابع و ال ذبعل راحة يديك تلمس الكرة.

 أف يكوف مرفقيك مطاوعتاف لكي تكوف سهلة اغبركة و االنثناء.هبب 

 أف تًتؾ يد اؼبرور حىت تلمسها. ذال ترفع عينيك عن الكرة بل الحظها و لو بالرؤية اعبانبية من

 حاوؿ دائما أف تتسلم الكرة بيديك االثنُت.

 واجو الكرة بقدر اؼبستطاع. 

ث سبد الذراع مرزبية يف اذباه سَت الكرة، و عند استقرارىا هبب وىناؾ نوعُت الستالـ الكرة باليد الواحدة حي
حيث تتجو اليداف إذل الكرة مع ارزباء مفصل اؼبرفقُت و تكوف األصابع  نوضع اليد األخرى لتأمُت الكرة باليدي

 (59، صفحة 0599)فوزي،  مفرودة.

 تنطيط الكرة:  - 2-1-1-4

تنطيط الكرة ىو أحد اؼببادئ اغبركية األساسية اؽبجومية يف كرة السلة، فهو وسيلة الالعب احملاورة إف 
 بالكرة من مكاف إذل أخر باؼبلعب إذا دل يتمكن التمرير.

وبالرغم من فعالية ىذا اؼببدأ اغبر كي يف كثَت من اؼبواقف اؽبجومية أثناء اؼبباريات إال انو  قد يؤدي يف 
، أو عندما يكثر الفريق من ةاف إذل ىزيبة الفريق، و ذالك عندما يستخدـ يف أوقات غَت مناسببعض األحي

، 0554)راتب،  بدال من التمرير الذي قد يكوف فبكنا بنقل الكرة من مكاف إذل أخر باؼبلع استخدامو يف
 (299صفحة 

 المحاورة:   - 2-1-1-5

و تعترب من أصعب اؼببادئ توافق عصبيا بُت أعضاء اعبسم حيث تؤدي تناسق و انسجاـ و سيطرة و 
يعتمد فيها على الذراع و األصابع و ميالف اعبذع لألماـ و ثٍت الركبتُت قليال و تدفع الكرة أماـ اعبسم للخارج 

 .(15، صفحة 0599)اعبواد، قليال حبيث تبدو األصابع مالصقة للكرة يف حركتها ألعلى و األسفل 

 و للمحاورة عدة أنواع :



 

  :المحاورة العالية -2-1-1-5-1

 ةو يستخدـ بعرض التقدـ ألعلى سرعة و تعتمد على دفع الكرة لألماـ و خارج القدـ حبيث سبكن أخذ عد 
 خطوات بُت فًتات ارتداد الكرة و ؼبسها باليد.

  :المحاورة الواطئة - 2-1-1-5-2 

و تستخدـ لغرض ضباية الكرة أثناء التوقف و فيها ثٍت الركبتاف مع استقامة اعبذع و ميالنو لألماـ و ترتفع الكرة و 
 دبستوى الركبة.و ىناؾ عدة أنواع أخرى للمحاورة ىي:

 ورة بُت الساقُت.احملاورة بتغَت السرعة، احملاورة بالدوراف، احملاورة لألماـ و اػبلف، احملا -

 تكوف احملاورة يف اغباالت التالية:

 اؽبروب من العب مضاد يضايق الفرد ربت السلة.
 من التمرير. ناالبتعاد عن منطقة السلة يف حالة عدـ التمك

االسًتاج  مدافع للنماذج و ذلك يف اؽبجـو ضد الدفاع عن اؼبنطقة. وتكوف اغبالة للخارج و ليس لداخل 
 منطقة الدفاع.

 التقدـ بسرعة من ثغرة كبو السلة.

 إعطاء الزمالء فرصة الزباذ أماكن جيدة خصوصا عندما يكونوف صبيعا ؿبروسُت جيدا.

 إذا كاف اػبصم خداعو بسهولة.

 التصويب : - 2-1-1-6

إف ىدؼ اللعبة ىو إصابة اؽبدؼ بعدد أكرب من الفريق اؼبضاد، فكل اؼببادئ األولية و األلعاب  
بح عديبة الفائدة ما دل تتوج يف النهاية بعصابة اؽبدؼ و البد أف يكوف الالعب جيدا يف التهديف اؼبدروسة تص

فعنو وبتاج إذل التمرين اؼبتواصل و الصرب باإلضافة إذل ذلك ربتاج إذل شيء من اػبصائص اليت سبيزه عن غَته و 
 (59.99، صفحة 0599، )رشيدىناؾ عدة أنواع للتصويب  

   التصويبة السلمية:  -2-1-1-6-1

 و تؤدي يف حالة ربرؾ الالعب بسرعة باذباه اؽبدؼ بعد احملاورة بالكرة و استالمها من عند الزميل. 

 التصويب بالقفز:  -2-1-1-6-2



 

يعترب من أىم التصويبات و يؤدي من ـبتلف الوضعيات و زوايا اؼبلعب، و يبكن أف يؤدي بعد احملاورة    
 أو االستالـ، و ذلك بالقفز مث التهديف و تتطلب السرعة يف األداء و التنسيق.

 :التصويب الخطافي  -2-1-1-6-3

يعترب من أصعب أنواع التهديف حيث وبمي الالعب كرتو جبسمو ألدائو و سبسك الكرة بعحدى اليدين   
و القدمُت متوازنتُت و متباعدتُت مث تأخذ خطوة بالساؽ اليسرى و ترفع القدـ األخرى و يدور اعبذع يف اؽبواء و 

)فوزي فادي الكرة اليد من أطراؼ األصابع تنفرد اليد اليمٌت بالكرة و تصل إذل أقصى ارتفاع مث بضغط الرسغ ت
 (11، صفحة 2114أ.، 

 :التصويب من الثبات بيد واحدة -2-1-1-6-4

و يكوف لدى الالعبُت اللذين دل تتطور لديهم قابلية التهديف بالقفز، و للتأدية يقف الالعب مرتخ و  
الساقاف متباعدتاف قليال، يبسك الكرة من الصدر و توضع إحدى اليدين على اعبانب مث تنخفض و تتحرؾ إذل 

 أعلى.

 الرمية الحرة: -2-1-1-7

ف و تكوف إحدى القدمُت متقدمة ثٍت الركبتاف قليال تتحرؾ و ىي الفرصة اليت تعطي للمهاجم التهدي 
 .ةالكرة إذل األسفل مث إذل األعلى، و تقذؼ الكرة كبو اؽبدؼ يف حركة دورا ني

 التهديف باليدين من األسفل: -2-1-1-8

)فوزي أ.، و ىو قليل االستعماؿ و يشبو التهديف بيد واحدة إال أف الكرة تنطلق من أماـ اعبسم و إذل األسفل  

2114)       

 أىداف كرة السلة في المجال الحسي الحركي:  -2-2 

  يبكن حصر أىداؼ كرة السلة يف اجملاؿ اغبسي اغبركي حسب اؼبراحل التالية:

 اؼبرحلة األوذل و هتدؼ إذل:

 التنقل من خالؿ اللعب.يتعلم التلميذ التنافس الكتساب الكرة و أخذ الوضعيات األساسية و 
 إستعماؿ األلعاب كوسيلة للتدريب.

 يتحكم يف التنقل بالكرة باستعماؿ ـبتلف التمرينات و التنطيط مع الزميل و اؼبنافس.

 ويب من ـبتلف األماكن.ينهي الكرة بالتص



 

  مدافع و العكس، و يتحرر و يراقب.يبر من مهاجم إذل

  السرعة.تغيَت اإلذباه و اإليقاع مع الزيادة يف

 (99.90، صفحة 0559)يتكيف مع خطة لعب بسيطة 

 خالصة:

ربتل  أضحت أف إذلكبَتة   أشواطلعبة كرة السلة قطعت  أفو نستنتج من خالؿ كل ما ذكرناه سابقا         
رياضة شعبية زبصص ؽبا اكرب اؼبالعب واليت تستقطب صباىَت تكاد  أصبحتاؼبكانة اليت ىي عليها حاليا. حبيث 

يف برامج اكرب اؼبنافسات الرياضية العاؼبية  أساسية أضحتكوهنا   إذل إضافةتعادؿ يف حجمها صباىَت كرة القدـ  أف
األلعاب األخرىاالوؼببية ؼبا تقدمو من متعة و تشويق قلما قبده يف  األلعابو ىي دورات  أال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تمهٌد : 

ٌعتبر التخلف العقلً من الموضوعات الحدٌثة فً مٌدان التربٌة الرٌاضٌة و علم النفس      

تعود البداٌات المنظمة لهذا الموضوع  مقارنة مع الموضوعات المطروقة فً هذا المٌدان، إذ

إلى النصف الثانً من القرن التاسع عشر، وتمتد جذوره إلى مٌدان علم النفس، وعلم االجتماع 

والقانون ، و الطب . . . إلخ، مما ٌستدعً من المربٌن القائمٌن على تربٌة ورعاٌة هذه الفئة 

خطٌط البرامج التربوٌة التً تتبلءم مع أن ٌكونوا على دراٌة كافٌة بكل هذه الجوانب ألجل ت

 خصائصهم ومٌولهم ورغباتهم .

وعلٌه فقد خصصنا هذا الفصل للقٌام بدراسة التخلف العقلً دراسة تحلٌلٌة ، بحٌث 

سنتطرق أوال   إلى تحدٌد مفهوم التخلف العقلً فً ضوء التعارٌف المختلفة له، ثم نتبع ذلك 

قلٌا ) األكادٌمٌة ، العقلٌة، الجسمٌة، الشخصٌة، بدراسة خصائص األطفال المتخلفٌن ع

 االجتماعٌة واالنفعالٌة، السلوكٌة ( .

وبعدها سنقوم بتصنٌف التخلف العقلً بجمٌع أنواعه، و التطرق بنوع من التدقٌق إلى 

 العوامل المسببة للتخلف العقلً ) قبل الوالدة، أثناء الوالدة، بعد الوالدة ( .

لمواضٌع سنحاول قدر المستطاع تدعٌم مختلف التعارٌف والمفاهٌم وأثناء معالجة هذه ا

بما أمكن من دراسات وإحصائٌات وآراء مختلف المربٌن فً هذا المٌدان، لكً نعطً نظرة 

كافٌة عن مشكلة التخلف العقلً بؤبعادها التربوٌة واالجتماعٌة والمشكبلت المرتبطة بها، و 

واآلثار السلبٌة لهذه المشكلة على المجتمع. لفت انتباه المربٌن إلى االنعكاسات  

مفهوم التخلف العقلً :     -2-2  

ٌقصد بالتخلف العقلً ] توقف نمو الذهن قبل اكتمال نضوجه، وٌحدث قبل سن الثانٌة 

.(84، صفحة 1991)حدورة، عشرة لعوامل فطرٌة وبٌئٌة، وٌصاحبه سلوك توافقً سٌئ  [   

كما ٌمكن تعرٌف التخلف العقلً بؤنه انخفاض ملحوظ فً األداء العقلً العام للشخص 

و ٌصاحبه عجز فً السلوك التكٌفً، وٌظهر فً مرحلة النمو مما ٌإثر سلبا على األداء 

.(34، صفحة 1977)حسن، التربوي   

ومن خبلل هذه التعارٌف قد ٌكون من المناسب استعراض بعض التعرٌفات الفنٌة 

 والسٌكولوجٌة و االجتماعٌة . 



 

 

ٌعتبر األطباء من أوائل المهتمٌن بتعرٌف وتشخٌص ظاهرة . التعرٌف الطبً : 2-2-2

كز م ر1900اإلعاقة العقلٌة، و قد ركز التعرٌف الطبً على أسباب اإلعاقة العقلٌة  ففً عام 

إرالند على األسباب المإدٌة إلى إصابة المراكز العصبٌة، و التً تحدث قبل أو أثناء أو بعد 

م ركز ثرٌد جولد على األسباب المإدٌة إلى عدم اكتمال عمر الدماغ 1908الوالدة، وفً عام 

ً سواء كانت تلك األسباب قبل الوالدة أو بعدها .. و خاصة تلك األسباب التً تإدي إلى تلف ف

الجهاز العصبً المركزي، وخاصة القشرة الدماغٌة والتً تتضمن مراكز : الكبلم و العملٌات 

العقلٌة العلٌا، التآزر البصري الحركً، الحركة واإلحساس، القراءة ، السمع، . . . إلخ، حٌث 

ة تإدي تلك األسباب إلى تلف فً الدماغ    أو المراكز المشار إلٌها، وبالتالً تعطٌل الوظٌف

المرتبطة بها، وعلى سبٌل المثال قد تإدي األسباب إلى إصابة مركز الكبلم بالتلف وٌترتب 

على ذلك تعطٌل الوظٌفة المرتبطة بذلك المركز وهكذا . . . ، وتبدوا مهمة الجهاز العصبً 

المركزي فً استقبال المثٌرات من خبلل األعصاب الحسٌة ومن ثم القٌام باالستجابات 

ً الوقت المناسب .المناسبة وف  

وعلى ذلك ٌتمثل التعرٌف الطبً لئلعاقة العقلٌة فً وصف الحالة و أعراضها وأسبابها، 

وقد وجهت انتقادات لهذا التعرٌف تتمثل فً صعوبة وصف اإلعاقة العقلٌة بطرٌقة رقمٌة تعبر 

(17.16، صفحة 2000)عبٌد، تعلٌم األطفال المتخلفٌن عقلٌا،  )عن مستوى ذكاء الفرد .  

. التعرٌف السٌكومتري : -2-2-1  

م وما بعدها 1905نتٌجة للتطور الواضح فً حركة القٌاس النفسً على ٌد بٌنٌه فً عام 

(، ومن ثم ظهور  1960 – 1916بظهور مقٌاس ستانفورد، فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )

م، و غٌرها من 1949مقاٌٌس أخرى للقدرة العقلٌة ومنها مقٌاس وكسلر لذكاء األطفال عام 

قلٌة  وقد اعتمد التعرٌف السٌكومتري على نسبة الذكاء مقاٌٌس القدرة الع (I. Q) كمحك فً  

درجة معاقٌن عقلٌا ،  75تعرٌف اإلعاقة العقلٌة وقد اعتبر األفراد الذٌن تقل نسبة ذكائهم عن 

 على منحى التوزٌع الطبٌعً للقدرة العقلٌة .

بطًء التعلم   ثل مصطلحوتختلط على بعض الدارسٌن مصطلحات لها عبلقة باإلعاقة العقلٌة م

وصعوبات التعلم والمرض العقلً، وقد ٌكون من المناسب هنا التمٌٌز بٌن حاالت اإلعاقة 

وحاالت بطء التعلم، حٌث تمثل حاالت بطء التعلم تلك الحاالت التً تقع نسبة ذكائها ما بٌن 

ت صعوبات درجة، ومن المناسب أٌضا التمٌٌز هنا بٌن حالتً بطء التعلم وحاال 70 – 85



 

 

التعلم، حٌث تمثل حاالت صعوبات التعلم تلك الفئة من األطفال التً ال تعانً من نقص فً 

درجة . 145 – 85قدرتها العقلٌة حٌث تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بٌن   

كما قد ٌكون من المناسب التمٌٌز فً هذا الصدد بٌن حاالت اإلعاقة العقلٌة من جهة و 

واضح فً قدرتها العقلٌة، بل قد تكون عادٌة فً قدرتها العقلٌة، و من  التً تعانً من نقص

ذلك ٌفقد ذوي حاالت المرض العقلً ) الجنون ( صلتهم بالواقع وٌعٌشون فً حالة انقطاع عن 

)عبٌد،  ) العالم الواقعً ) أمراض جنون العظمة واالكتئاب و الفصام بؤشكاله ، . . . إلخ (

(21.20، صفحة 2000اإلعاقة العقلٌة،   

التعرٌف االجتماعً :    -2-2-3  

   

ٌعرف دول التخلف، من وجهة نظر نفسٌة اجتماعٌة تعرٌفا شامبل محددا  واستطاع  أن 

ٌحدد ما ٌقصد بالصبلحٌة االجتماعٌة، كما استطاع وضع تعرٌف للتخلف العقلً قائم على 

أساس الصبلحٌة االجتماعٌة، كما قدم وسٌلة للتعرف على هذه الصبلحٌة بشكل أكثر تحدٌدا 

خلف العقلً فٌقول أن الفرد المتخلف عقلٌا إنما هو الشخص الذي وشموال  ٌعرف دول الت

 تتوفر فٌه الشروط التالٌة : 

عدم الكفاءة االجتماعٌة بشكل ٌجعل الفرد غٌر قادر على التكٌف االجتماعً  -1
 باإلضافة        إلى عدم الكفاءة المهنٌة وعدم القدرة على تدبٌر أموره الشخصٌة . 

لعادي من الناحٌة العقلٌة .أنه دون مستوى الفرد ا -2  
 أن تخلفه العقلً قد بدأ منذ الوالدة أو سنوات عمره المبكرة .  -3

 أنه سٌكون متخلفا عقلٌا عند بلوغه مرحلة النضج .  -4
 ٌعود تخلفه العقلً إما إلى عوامل تكوٌنٌة و إما وراثٌة أو نتٌجة لمرض ما .  -5

شفاءالشرط األخٌر أن حالته غٌر قابلة لل          6-      .             

بهذا نجد أن دول ٌضع تحدٌدا واضحا و شامبل للتخلف العقلً ٌشترط فٌه أن تتوفر هذه 

)عبٌد، اإلعاقة العقلٌة،  .الشروط الستة حتى ٌمكن تشخٌص الحالة على أنها تخلف عقلً

(26.25، صفحة 2000  

تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي :     -2-2-4  
جمع تعرٌف الجمعٌة األمرٌكٌة للتخلف العقلً بٌن معٌار السٌكومترٌة والمعٌار         

م والذي تبنته 1961م والذي روجع عام 1959االجتماعً، و على ذلك ظهر تعرٌف هٌبر 

ه من نفس المجموعة العمرٌة، الجمعٌة األمرٌكٌة للتخلف العقلً، و ٌشٌر مقارنة مع نظرائ



 

 

وعلى ذلك ٌعتبر الفرد معوقا عقلٌا إذا فشل فً القٌام بالمتطلبات االجتماعٌة المتوقعة منه، وقد 

ركز كثٌرون من أمثال ترٌد جولد ودول وهٌبر وجروسمان ومٌرسر على مدى االستجابة 

 للمتطلبات االجتماعٌة بمصطلح السلوك التكٌفً . 

تطلبات االجتماعٌة تبعا لمتغٌر العمر أو المرحلة العمرٌة للفرد، حٌث وقد تختلف هذه الم

تضمن مفهوم السلوك التكٌفً تلك المتطلبات االجتماعٌة، وعلى سبٌل المثال فإن المتطلبات 

 االجتماعٌة المتوقعة من طفل عمره سنة واحدة هً : 

 التمٌٌز بٌن الوجوه المؤلوفة و غٌر المؤلوفة . -
لمداعبات االجتماعٌة .االستجابة ل  -  

 القدرة على الكبلم ) النطق ( بكلمات بسٌطة . -
القدرة على المشً .  -  

القدرة على التآزر البصري الحركً .  -  

االستجابة االنفعالٌة السارة أو المإلمة حسب طبٌعة المثٌر . . . إلخ .  -  

:   فً حٌن تتمثل المتطلبات االجتماعٌة لطفل فً السادسة من العمر فً  

 تكوٌن الصداقات . -
نضج االستجابات االنفعالٌة السارة أو المإلمة .  -  

التآزر البصري الحركً ، المشً ، القفز ، الجري ، الركض .   -  

ضبط عملٌات التبول و التبرز .  -  

نمو المحصول اللغوي و االستعداد للقراءة و الكتابة .   -       

.  التمٌٌز بٌن القطع و الفئات النقدٌة -  
القدرة على التسوق بقائمة بسٌطة من المشترٌات .  -  

اإلحساس باالتجاه و قطع الشارع .  -  

 القٌام بالمهمات المنزلٌة البسٌطة . . . إلخ .  -
وعلى ذلك تعتبر تلك المتطلبات االجتماعٌة معاٌٌر ٌمكن من خبللها الحكم على أداء الفرد 

مدى قدرته على تحقٌقها تبعا لعمره الزمنً ، أما إذا فشل فً تحقٌق مثل هذه المتطلبات فً و 

عمر ما فإن ذلك ٌعنً أن الطفل ٌعانً من مشكلة فً تكٌفه االجتماعً .و ٌعتبر التعرٌف 

الجدٌد للجمعٌة األمرٌكٌة للتخلف العقلً على ما ٌلً  تمثل اإلعاقة العقلٌة عددا من جوانب 

، و تتمثل فً التدنً الواضح فً القدرة 18فً أداء الفرد و التً تظهر دون سن  القصور



 

 

العقلٌة عن متوسط الذكاء ٌصاحبها قصور واضح فً اثنٌن أو أكثر من مظاهر السلوك 

التكٌفً من مثل مهارات : االتصال اللغوي، العناٌة الذاتٌة، الحٌاة الٌومٌة االجتماعٌة، التوجٌه 

 )االجتماعٌة، الصحة والسبلمة، األكادٌمٌة، وأوقات الفراغ و العمل .الذاتً، الخدمات 

(155، صفحة 2000)المعاٌطة،   

خصائص المتخلفون عقلٌا :    -2-1  

إن التعرف على السمات و الخصائص العامة للمعوقٌن عقلٌا ٌساعد المربون و 

األخصائٌون على تقدٌم أفضل الخدمات النفسٌة والتربوٌة و االجتماعٌة، حٌث أن األشخاص 

المتخلفٌن عقلٌا قادرٌن على التعلم والنمو  على أن نموهم وإن كان ٌوازي نمو األشخاص غٌر 

نه ٌتصف بكونه بطٌئا، واستنادا إلى هذه الحقٌقة فان فلسفة رعاٌة هإالء المتخلفٌن عقلٌا إال أ

األشخاص قد تغٌرت فً العقود الماضٌة من اإلٌواء إلى تطوٌر البرامج التربوٌة لؤلفراد 

المتخلفٌن عقلٌا ، ذلك أن هإالء األفراد ال ٌشكلون فئة متجانسة، فقد تختلف الخصائص تبعا 

اختبلفات واضحة بٌن األفراد المعوقٌن عقلٌا بعضهم البعض ، هذا  لدرجة اإلعاقة، لذا نجد

فضبل عن االختبلفات الكبٌرة بٌن هإالء األفراد وبٌن العادٌٌن، وسوف ٌكون وصفا 

لخصائص هذه الفئة، رغم وجود بعض الخصائص المختلفة لكل فئة من فئات المتخلفٌن عقلٌا، 

 و أهم الخصائص هً : 

ادٌمٌة : الخصائص األك -2-1-2  

إف العالقة القوية اليت يرتبط هبا كل من الذكاء و قدرة الفرد على التحصيل هبب أف ال تكوف مفاجئة للمعلم 
عندما ال هبد الطفل اؼبتخلف عقليا غَت قادر على مسايرة بقية الطلبة العاديُت يف نفس العمر الزمٍت ؽبم  وخاصة يف 

قد يظهر على شكل تأخر دراسي يف مهارات القراءة والتعبَت والكتابة عملية تقصَته يف صبيع جوانب التحصيل، و 
واالستعداد اغبسايب، وقد أشارت دونا باف ىناؾ عالقة بُت فئة اؼبتخلفُت عقليا وبُت درجة التخلف األكاديبي، إذف 

نة مع األطفاؿ من اكثر اػبصائص وضوحا لدى األطفاؿ اؼبعاقُت عقليا النقص الواضح يف القدرة على التعلم مقار 
العاديُت اؼبتناظرين يف العمر الزمٍت، كذا عدـ قدرة ىؤالء على التعلم من تلقاء أنفسهم مقارنة مع العاديُت، و ىذا ما 

ـ بقولو أف 1977ـ  واليت يلخصها ماكميالف 1964ـ، وزقلر 1946ـ ، وديٍت 1976أثاره كل من بٍت مسًت 
و اؼبعوقُت عقليا اؼبتماثلُت يف العمر الزمٍت فروؽ يف الدرجة و النوع . الفروؽ بُت تعلم كل من األطفاؿ العاديُت  

أما من ناحية االنتباه ) و ىو ما يعرؼ على أنو القدرة على الًتكيز على مثَت ؿبدد ( يعترب متطلبا مهما 
.   لتعلم التمييز ، و قد حاولت دراسات عديدة التعرؼ على ىذه الصفة لدى األفراد اؼبتخلفُت عقليا  

وقد خلصت النتائج إلى افتراض مفاده أن قدرة الشخص المتخلف عقلٌا على االنتباه إلى 

المثٌرات ذات العبلقة فً الموقف أضعف أو أدنى من قدرة األشخاص غٌر المعوقٌن، وأن 



 

 

ضعف االنتباه هذا هو العامل الذي ٌكمن وراء الصعوبة فً التعلم التً ٌواجهها األشخاص 

ٌا المتخلفٌن عقل  

أما درجة التذكر فهً ترتبط بدرجة اإلعاقة العقلٌة، إذ تزداد درجة التذكر كلما زادت 

القدرة العقلٌة و العكس صحٌح ، و تعتبر مشكلة التذكر من أكثر المشكبلت التعلٌمٌة حدة لدى 

األطفال المعوقٌن سواء كان ذلك متعلق باألسماء أو األشكال أو الوحدات وخاصة الذاكرة 

م ، هو أن األشخاص المتخلفٌن عقلٌا 1970المدى واالعتقاد السائد كما ٌذكر ألٌس  قصٌرة

لدٌهم ضعف فً اقتفاء المثٌر حٌث ٌعتقد أن الذاكرة قصٌرة المدى تتضمن أثر فً الجهاز 

العصبً المركزي ٌستمر عدة ثوان ، و هذا األثر هو الذي ٌسمح باالستجابة السلوكٌة وقد 

سم نظرٌة اقتفاء أثر المثٌر، وٌخلص ماكمٌبلن نتائج بعض البحوث على أطلق ألٌس على هذا ا

 موضوع التذكر منها : 

ثقل قدرة المعوق عقلٌا على التذكر مقارنة مع الطفل الذي ٌناظره فً العمر الزمنً . – 1  

ترتبط درجة التذكر بالطرٌقة التً تتم بها عملٌة التعلم ، فكلما كانت الطرٌقة اكثر حسٌة  – 2

 كلما زادت القدرة على التذكر و العكس صحٌح . 

تتضمن عملٌة التذكر ثبلث مراحل رئٌسٌة هً : استقبال المعلومات و خزنها ثم  – 3

استرجاعها وتبدو مشكلة الطفل المعاق عقلٌا الرئٌسٌة فً مرحلة استقبال المعلومات، و ذلك 

 بسبب ضعف االنتباه لدٌه .

فاألفراد المتخلفٌن عقلٌا ال ٌستطٌعون التقدم فً العملٌة التعلٌمٌة كغٌرهم من األفراد فهم ال 

ٌنجحون فً المجاالت األكادٌمٌة كغٌرهم، وال غرابة فً ذلك فثمة عبلقة قوٌة بٌن التحصٌل 

األكادٌمً والذكاء، فهم ال ٌعانون من مشكبلت فً القراءة وخاصة فً االستٌعاب القرائً، 

)الروسان ف.، قضاٌا ومشكبلت فً هم ال ٌحصلون أكادٌمٌا بما ٌتوافق وقدراتهم المتوقعة و

  (55-56، الصفحات 1998التربٌة الخاصة، 

الخصائص اللغوٌة :  -2-1-1  

العقلٌة وعلى تعتبر الخصائص اللغوٌة والمشكبلت المرتبطة بها مظهرا ممٌزا لئلعاقة 

ذلك فلٌس من المستغرب أن نجد أن مستوى األداء اللغوي لؤلطفال المعاقٌن عقلٌا هو أقل 

 بكثٌر من مستوى األداء اللغوي لؤلطفال العادٌٌن الذٌن بناءا على ظروفهم فً العمر الزمنً .

وأشارت الدراسات إلى أن االختبلف بٌن العادٌٌن و المعوقٌن عقلٌا هو اختبلف فً 

درجة النمو اللغوي ومعدله، وقد الحظ الباحثون تطور النمو اللغوي لدى األطفال المنغولٌٌن 



 

 

لمدة ثبلث سنوات، وتوصلوا إلى أن االختبلف فً تطور النمو بٌن األطفال العادٌٌن والمعوقٌن 

عقلٌا هو اختبلف فً معدل النمو اللغوي  حٌث أن األطفال المعوقٌن عقلٌا أبطؤ فً نموهم 

غوي مقارنة مع نظرائهم من العادٌٌن، و تبٌن الدراسات أن المشكبلت الكبلمٌة أكثر شٌوعا الل

لدى األشخاص المتخلفٌن عقلٌا منها لدى غٌر المتخلفٌن و خاصة مشكبلت التهجئة ومشكبلت 

لغوٌة مختلفة مثل تؤخر النمو اللغوي التعبٌري و الذخٌرة اللغوٌة المحدودة واستخدام القواعد 

إلى الخصائص التالٌة للنمو اللغوي  1982وٌة بطرٌقة خاطئة وقد أشار هاالهان وكوفمان اللغ

 لؤلشخاص المتخلفٌن عقلٌا   

إن مدى انتشار المشكبلت الكبلمٌة و اللغوٌة وشدة هذه المشكبلت ٌرتبط بشدة التخلف  -1

نً منه الفرد ازدادت العقلً الذي ٌعانً منه الفرد، فكلما ازدادت شدة التخلف العقلً الذي ٌعا

 المشكبلت الكبلمٌة واللغوٌة وأصبحت أكثر انتشارا .

أن المشكبلت الكبلمٌة واللغوٌة ال تختلف باختبلف الفئات التصنٌفٌة للتخلف العقلً . -2  

أن البنٌة اللغوٌة للمتخلفٌن عقلٌا تشبه البناء اللغوي لدى غٌر المتخلفٌن عقلٌا فهً لٌست  -3

سرٌة و لكن بدائٌة .شاذة  أنها لغة   

م من خبلل االطبلع على الدراسات التً أجرٌت على 1974أما كرٌمر فقد أشار عام 

 تطور اللغة عند األطفال المتخلفٌن عقلٌا وقد كانت على الشكل التالً : 

األطفال المعوقٌن عقلٌا ٌتطورون ببطء فً النمو اللغوي . -1  

اللغة، مقارنة مع العمر بالنسبة للعادٌٌن .األطفال المعوقٌن عقلٌا ٌتؤخرون فً  -2  

)الروسان،  )لدٌهم الضعف فً القدرات المعرفٌة وذلك مثل ضعف فً فترة الذاكرة . -3

(19.18، صفحة 1995  

الخصائص العقلٌة :  -2-1-3  

نموه التعلٌمً إلى من المعروف أن الطفل المعوق عقلٌا ال ٌستطٌع أن ٌصل فً 

المستوى الذي ٌصل إلٌه الطفل العادي ، كذلك أن النمو العقلً لدى الطفل المعوق عقلٌا أقل 

درجة كما أنهم  70فً معدل نموه من الطفل العادي ، حٌث أن مستوى ذكائه قد ال ٌصل 

و  المجرد و إنما استخدامهم قد حصر على المحسوسات، ٌتصفون بعدم قدرتهم على التفكٌر

كذلك عدم قدرتهم على التعمٌم
 

(35، صفحة 2000)عبٌد، مقدمة فً تاهٌل المعاقٌن ،  )   



 

 

الخصائص الجسمٌة : -2-1-4  

على الرغم من أن النمو الحركً لدى المتخلفٌن عقلٌا اكثر تطورا من مظاهر النمو 

األخرى ، إال أن األشخاص المتخلفٌن عقلٌا عموما اقل كفاٌة من األشخاص غٌر المتخلفٌن 

عقلٌا، وذلك فٌما ٌتصل بالحركات وردود الفعل الدقٌقة والمهارات الحركٌة المعقدة والتوازن 

شٌر الدراسات إلى أن المتخلفٌن عقلٌا ٌواجهون صعوبات فً تعلم المهارات الحركً، كذلك ت

الٌدوٌة، وهم اقل وزنا ولدٌهم تؤخر فً القدرة على المشً وبما أن هإالء األشخاص المتخلفٌن 

عقلٌا لدٌهم اكثر بقلٌل من حٌث المشاكل فً السمع والبصر والجهاز العصبً من العادٌٌن، 

هإالء األطفال من حٌث التربٌة الرٌاضٌة أقل من العادٌٌن فً المهارات لذلك من المتوقع بؤن 

الرٌاضٌة  كما أن قدرتهم الحسٌة والحركٌة سرٌعة وذلك ٌظهر من خبلل الحركات التً 

ٌقومون بها من دون هدف مثل المشً إلى األمام والعودة إلى الخلف، وقد ٌصاحب بعضا منها 

بناءا على تحلٌل األدب المتصل بالخصائص النمائٌة تحرٌك الرأس واللزمات العصبٌة، و

إلى ما ٌلً:  1985الحركٌة للمتخلفٌن عقلٌا، خلص فالن و أمانسكً   

1 – هناك عبلقة قوٌة بٌن العمر الزمنً واألداء الحركً، فمع تقدم العمر ٌصبح المتخلف  

 عقلٌا أكثر         مهارة حركٌة .

2 – هناك عبلقة قوٌة بٌن شدة التخلف العقلً وشدة الضعف الحركً .   

3 – إن تسلسل النمو الحركً لدى المتخلفٌن عقلٌا ٌشبه التسلسل النمائً لدى غٌر المتخلفٌن  

عقلٌا فمعدل النمو لدٌهم أبطؤ منه لدى المعوقٌن ، وكمجموعة فان المتخلفٌن عقلٌا ٌتؤخرون فً 

بل من اآلخرٌن، وأكثر عرضة للمشكبلت واألمراض الجسمٌة، كم المشً، و ٌكونون أقصر قلٌ

أن هذه الفئة تعانً مشكبلت متصلة بالمجاري البولٌة و صعوبة كبٌرة فً التحكم بحركة 

 اللسان 

كما ٌعانون من اضطرابات عصبٌة و خاصة الصرع، و قد تبٌن أن بعضهم ٌتردد حولهم 

لعشر سنوات، و ٌرجع إلى أن المتخلف عقلٌا شكاوي الشذوذ الجنسً ولم تتعدى أعمارهم ا

 )مرجع سابق(ٌرٌد إثبات ذاته وكٌانه.

الخصائص الشخصٌة :   -2-1-5  

أشار زغلر من خبلل الفرضٌات التً وضعها فً بحثه إلى أن السبب الحقٌقً وراء 

سابقة تسمٌة أو الحكم على األطفال المتخلفٌن عقلٌا بؤنهم غٌر اجتماعٌٌن ٌعود إلى الخبرات ال

لدٌهم وما أصٌبوا من احباطات نتٌجة هذا التفاعل مع القادرٌن، و أشارت الكثٌر من الدراسات 



 

 

إلى أن لدى الكثٌر من ذوي اإلعاقة العقلٌة  إحساس سلبً نحو أنفسهم بسبب ضعف القدرات 

 لدٌهم التً قد تساعدهم فً عملٌة النجاح، وكذلك لدٌهم  ضعف فً مفهوم الذات .

خلف عقلٌا عن إدراك العبلقات التً تربط سلوكه بنتائج ذلك السلوك عجزه وٌعجز المت

عن إسقاط النتائج المباشرة للسلوك فً المستقبل، فتنشا عنه أفعال مدمرة لنفسه ولآلخرٌن 

وٌصبح خطرا على الناس والمجتمع وٌعجز المتخلف عقلٌا عن تمٌٌز ذاته من األشٌاء والناس، 

اع الضغوط كالعجز عن فهم تعقٌدات الحٌاة واالستجابة لها والفشل وٌعانً المتخلفون كل أنو

فً تحقٌق المطالب االجتماعٌة الملقاة على عاتقهم ٌعً الكثٌر من المتخلفٌن قصورهم العقلً 

وٌعانون من مشاعر مرة من البلقٌمة والبلاعتبار مما ٌرشحهم لمختلف الذهانات الوظٌفٌة 

(56.55، صفحة 1998)الروسان ف.،  ) كالفصام والهوس   

الخصائص االجتماعٌة و االنفعالٌة :  -2-1-6  

لوحظ أن الطفل المعوق عقلٌا ٌمٌل إلى االنسحاب والتردد فً السلوك التكراري وفً         

عدم قدرته على ضبط االنفعاالت، و غالبا ما ٌمٌل إلى المشاركة مع األصغر سنا فً نشاطه، 

وقد ٌمٌل إلى العدوان والعزلة واالنطواء، وقد أشارت بعض الدراسات أن الطفل المعوق عقلٌا 

ئا ال ٌتؤثر بسرعة، حسن التصرف والسلوك راضٌا بحٌاته كما هً، وٌستجٌب إذا قد ٌكون هاد

 علمناه و ٌغضب إذا أهمل، ولكن سرعان ما ٌضحك و ٌمرح .

هناك بعض الدراسات التً ترجع السلوك االنفعالً الذي ٌتمٌز به األطفال المتخلفون عقلٌا إلى 

الصماء ، ومثال ذلك أن هرمون ارتفاع وانخفاض فً الهرمونات التً تفرزها الغدة 

الثٌروسكٌن الذي تفرزه الغدة الدرقٌة ٌعدل النشاط العقلً و العصبً و ٌإثر فً الناحٌة 

االنفعالٌة إذا زاد إفرازه فان ذلك ٌإدي إلى التوتر العصبً و ٌإثر فً الناحٌة االنفعالٌة إذا 

ر وعدم الثبات االنفعالً ، وعلى زاد إفرازه فان ذلك ٌإدي إلى التوتر العصبً و عدم االستقرا

العكس فإذا قل فان ذلك ٌإدي إلى التعب والكسل واإلهمال و الببلدة و الخمول ، و قد ٌإدي 

 )مرجع سابق(إلى مشاكل متنوعة فً الشخصٌة .

تصنٌف التخلف العقلً :   -2-3  

التصنٌف على أساس الشكل الخارجً :  -2-3-2  

المنغولٌة:  -2-3-2-2  

ه الحالة باسم عرض داون  نسبة إلى الطبٌب اإلنجلٌزي  ) و تسمى هذ JOHN DOWN 

حٌث قدم محاضرة طبٌة حول المنغولٌة كنوع من أنواع اإلعاقة العقلٌة و لقً  1866( فً عام 



 

 

 10مثل هذا االسم ترحٌبا فً أوساط المهتمٌن باإلعاقة العقلٌة . و تشكل حالة المنغولٌة حوالً 

% من حاالت اإلعاقة العقلٌة المتوسطة والشدٌدة و ٌمكن التعرف على هذه الحالة قبل عملٌة  

الوالدة و أثناءها 
 )مرجع سابق ( 

و ٌتمٌز األطفال المنغولٌون بخصائص جسمٌة و عقلٌة و اجتماعٌة ممٌزة تختلف عن 

وجه المستدٌر فئات اإلعاقة العقلٌة األخرى ، تتمثل هذه الخصائص فً شكل الوجه حٌث ال

المسطح ، و العٌون الضٌقة ذات االتجاه العرضً، و صغر حجم األنف، و كبر حجم األذنٌن، 

و ظهور اللسان خارج الفم، و قصر األصابع واألطراف، و ظهور خط هبلمً واحد فً راحة 

 الٌد بدال من خطٌن .

على  70 – 45بٌن  أما الخصائص العقلٌة فتتمثل فً القدرة العقلٌة التً نسبة ذكائها ما

منحنى التوزٌع الطبٌعً للقدرة العقلٌة، و ٌمكن تصنٌف هذه الفئة ضمن فئة األطفال القابلٌن 

 للتعلم، أو األطفال          القابلٌن للتدرٌب   . 

القماءة  :   -2-3-2-1  

و ٌقصد بها حاالت قصر القامة الملحوظ ، و من المظاهر الجسمٌة الممٌزة لهذه الحالة قصر  

و  سم 80الفرد حتى فً نهاٌة سن البلوغ و المراهقة إلى اكثر من  القامة حٌث ال ٌصل طول

ٌصاحبها كبر فً حجم الرأس وجحوظ العٌنٌن و جفاف الجلد و اندالع البطن و قصر 

األطراف و األصابع . أما الخصائص العقلٌة لهذه الحاالت فتتمثل فً تدنً األداء العقلً لهذه 

 الفئة على مقٌاس الذكاء التقلٌدٌة .

، درجة  50 – 25وفً الغالب تتراوح نسب ذكاء هذه الفئة ما بٌن                              
تتراوح القدرة العقلٌة لهإالء ما بٌن اإلعاقة العقلٌة البسٌطة و  الدماغ:صغر حجم  -2-3-2-3

 ) المتوسطة ، و ٌعتقد أن سبب هذه الحالة ٌبدو فً تناول الكحول و العقاقٌر أثناء فترة الحمل. 

(22، صفحة 1975)أدٌب،   

 50 –سم  40تبدو مظاهر هذه الحالة فً كبر محٌط الجمجمة كبر حجم الدماغ  :  -2-3-2-4

سم ، مقارنة مع حجم محٌط الجمجمة لدى األطفال العادٌٌن عند الوالدة، وغالبا ما ٌكون شكل 

 الرأس فً مثل هذه الحاالت كبٌرا، )مرجع سابق(.

التصنٌف على أساس نسبة الذكاء   :  -2-3-1  



 

 

درجة ،  70 – 55تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بٌن التخلف العقلً البسٌط  :  -2-3-1-2

سنوات، وٌطلق على هذه  10 – 7كما ٌتراوح العمر العقلً ألفرادها فً حده األقصى 

قلٌة بعدم القدرة على متابعة مصطلح القابلون للتعلم ، حٌث ٌتمٌز أفراد هذه الفئة من الناحٌة الع

الدراسة فً الفصول العادٌة، مع العلم أنهم قادرون على التعلم ببطء وخاصة إذا وضعوا فً 

مدارس خاصة، و ٌمكن لهذه الفئة أن تتعلم القراءة والكتابة و الحساب، وال ٌتجاوز أفراد هذه 

% 10ته الفئة فً الغالب المرحلة االبتدائٌة، وتشكل هذه الفئة ما نسب من األطفال المعاقٌن  

 عقلٌا .

التخلف العقلً المتوسط  :  -2-3-1-1  

 7 – 3درجة ، كما تتراوح أعمارهم العقلٌة بٌن  55 – 40تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة 
سنوات          فً حده األقصى، وٌتمٌز أفرادها من الناحٌة العقلٌة بؤنهم غٌر قابلٌن للتعلم ، 

ٌن للتدرٌب . أما الخصائص الجسمٌة و الحركٌة قرٌبة من مظاهر النمو فً حٌن انهم قابل

العادي لهذه الفئة، ولكن ٌصاحبها أحٌانا مشكبلت فً المشً أو الوقوف، كما تتمٌز بقدرتها 

% 10على القٌام بالمهارات البسٌطة، وتشكل  تقرٌبا من األطفال المعاقٌن عقلٌا .    

: التخلف العقلً الشدٌد   -2-3-1-3  

درجة، كما ٌعانً أفرادها من ضعف رئٌسً فً النمو  20تقل نسبة ذكاء هذه الفئة عن 

 الجسمً  وفً قدرتهم الحسٌة الحركٌة وغالبا ما ٌحتاجون إلى رعاٌة وإشراف دائمٌن . 

 
  
 

 خالصة : 
كان هذا الفصل بمثابة األداة الفعالة فً تعرٌف وتحلٌل التخلف العقلً بؤبعاده   

المختلفة سواء تعلق األمر بالبعد النفسً أو االجتماعً أو الطبً أو العقلً ، حٌث أجرٌت 

ختلف التعارٌف للهٌئات محاولة لشرح التخلف العقلً من جمٌع هذه الجوانب وإظهار م

فً مضمار فهم ماهٌته ، وتغٌر  الهٌئاتوالمنظمات اإلنسانٌة حوله ، وما ساهمت به هذه 

وجهة النظر للمتخلف عقلٌا وابراز مكانته فً المجتمع ، من خبلل القوانٌن والتشرٌعات التً 

 تصدر عنها .



 

 

الباحثٌن واالختصاصٌٌن ، ٌبلحظ أن إشكالٌة التخلف العقلً تقوم فً مضمار التباٌن بٌن 

خاصة الباحثٌن العرب فً تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات والتصنٌفات المختلفة للتخلف العقلً ، 

والتً تصبو فً اتجاه واحد ، والسبب فً ذلك ٌعود إلى ترجمتها ، فالبعض ٌترجمها ترجمة 

وكذلك النظرة  حرفٌة ، بٌنما البعض اآلخر ٌعود إلى ترجمتها على حسب معناها ومدلولها

الذاتٌة للمعنٌٌن فً تحدٌد ماهٌة التخلف العقلً بدقة  ٌضاف إلى هذا مسؤلة انتشار هذه 

الظاهرة فً المجتمعات المتطورة والضعٌفة على حد سواء ، والتً زادت من حاجات الباحثٌن 

علمً إلى ضرورة البحث عن العوامل واألسباب التً تإدي إلى هذه الظاهرة ، ورغم التقدم ال

الكبٌر الذي شهدته العقود القلٌلة الماضٌة ، إال أن أسباب بعض حاالت اإلعاقة العقلٌة ما زالت 

25غٌر معروفة حتى اآلن ، حٌث ٌنصب الحدٌث عن  % من األسباب المعروفة فقط .   

وأهم ما توصلت إلٌه هذه الدراسات هو إنشاء مدارس ومراكز خاصة بتربٌة ورعاٌة   

تعانٌه من معوقات حٌث أن قدرتها على اكتساب المعارف والمعلومات ضعٌفة ، هذه الفئة  لما 

وبالتالً استحالة ضمها إلً المدارس العادٌة ، هذه القضٌة تضع لنا إمكانٌة دراسة الطرق 

 والوسائل المتبعة فً تربٌتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تمهــيد   

إف الكػػػػػػػائن البشػػػػػػري  يبػػػػػػػر دبراحػػػػػػػل ـبتلفػػػػػػة تتميػػػػػػػز خبصػػػػػػائص جسػػػػػػمية وسيكػػػػػػػولوجية وفيزيولوجيػػػػػػة وعقليػػػػػػة            
ـبتلفػػػػػػػػة ، فاإلنسػػػػػػػػاف ينتقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػن الطفولػػػػػػػػة إذل الشػػػػػػػػباب إذل الكهػػػػػػػػػولة إذل الشيخػػػػػػػػػوخة ، وكػػػػػػػػل ىػػػػػػػػذه اؼبراحػػػػػػػػل ؽبػػػػػػػػا 

الػػػػػػيت يبػػػػػػػر هبػػػػػػا اإلنسػػػػػػػاف الػػػػػػيت تنػػػػػػػاسب عينػػػػػػػة فبيػػػػػػزات خػػػػػػػاصة هبػػػػػػا ، ودبػػػػػػػا أننػػػػػػا نػػػػػػدرس مرحلػػػػػػة معينػػػػػػة مػػػػػػن اؼبراحػػػػػػػل 
" فلهػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػوؼ نتطػػػػػػػػػػرؽ  إذل دراسػػػػػػػػػة اػبصػػػػػػػػػػائص  12 – 9ىػػػػػػػػػػي مرحػػػػػػػػػػلة الطفولػػػػػػػػػة اؼبتأخػػػػػػػػػػرة " موضوعنػػػػػػػػػػا أال و 

والسػػػػػمات الػػػػػيت يبػػػػػر هبػػػػػا الكػػػػػائن البشػػػػػري يف ىػػػػػذه السػػػػػن باإلضػػػػػافة إذل فبيػػػػػزات مرحلػػػػػة الطفولػػػػػة وحػػػػػػاجات الطفػػػػػل 
النفسػػػػػية وبعػػػػػض اؼبشكػػػػػػالت الػػػػػيت يتعػػػػػرض ؽبػػػػػا الطفػػػػػل يف مرحلػػػػػة الطفولػػػػػة اؼبتػػػػػأخرة ، كمػػػػػا سػػػػػوؼ نعػػػػػػرض يف ىػػػػػذا 

                  . ت بالطفل إذل االنطػواء والعزلة عن بقية األطفاؿ اآلخريناؼببحث األسباب اليت أد

 خصائص وسمات النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة :  -1-2

 النمو الجسمي : -1-2-2

يسػػػػػػَت النمػػػػػػو اعبسػػػػػػمي يف ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػة بطريقػػػػػػة بطيئػػػػػػة ومنتظمػػػػػػة باؼبقارنػػػػػػة مػػػػػػع مراحػػػػػػل النمػػػػػػو األخػػػػػػرى ،           
غػػػػػػَتات مفاجئػػػػػػة إذل أف يصػػػػػػل الطفػػػػػػل إذل سػػػػػػن البلػػػػػػوغ ، وتنمػػػػػػو العضػػػػػػالت الكبػػػػػػَتة وتػػػػػػزداد اؼبهػػػػػػارات وال ربػػػػػػدث ت

اغبركيػػػػػة اؼبتصػػػػػلة هبػػػػػػا اتزانػػػػػا واتقانػػػػػػا فبػػػػػا يسػػػػػػاعد الطفػػػػػل علػػػػػػى فبارسػػػػػة أعمالػػػػػػو واأللعػػػػػاب الػػػػػػيت ربتػػػػػاج إذل العضػػػػػػالت 
 الكبَتة والكثَت من التآزر العضلي والعصيب .

افػػػػػة اجملتمػػػػػع دورا كبػػػػػَتا يف تفصػػػػػيل ألعػػػػػاب حركيػػػػػة معينػػػػػة لنػػػػػوع آخػػػػػر ، فبػػػػػا يكػػػػػوف لػػػػػو كمػػػػػا تلعػػػػػب البيئػػػػػة وثق          
 (43، صفحة 1985)الرزاؽ،  أثر يف تنمية مهاراتو اغبركية

وىنػػػػػاؾ ؾبموعػػػػػة مػػػػػن األمػػػػػور هبػػػػػب علػػػػػى اؼبػػػػػػريب أف يوليهػػػػػا عنايتػػػػػو واىتمامػػػػػو ليقػػػػػـو بػػػػػدوره يف توجيػػػػػو النمػػػػػػو         
 اعبسمي ورعايتو وهتيئة الضر وؼ اؼبواتية الكتساب اؼبهارات اغبركية اؼبناسبة ؽبذه اؼبرحلة .

جبػػػػػػػة الغذائيػػػػػػػة اؼبتكاملػػػػػػػة واؼبتوازنػػػػػػػة ، وللمػػػػػػػريب دور يف تقػػػػػػػدمي اؼبعػػػػػػػارؼ واؼبعلومػػػػػػػات فيمػػػػػػػا يتعلػػػػػػػق دبفهػػػػػػػـو الو         
 ويف تنمية االذباىات والعادات اؼبتصلة بالتغذية وبالنظافة الشخصية وصحة البيئة .



 

 

فأطفػػػػػػاؿ ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػة يبيلػػػػػػوف إذل تنػػػػػػازؿ كميػػػػػػات كبػػػػػػَتة مػػػػػػن األغذيػػػػػػة بعضػػػػػػها مناسػػػػػػب وبعضػػػػػػها اآلخػػػػػػر           
 .(43، صفحة 1985)الرزاؽ،  ال وبتوي على عناصر غذائية ذات قيمة لنمو اعبسم

 الفروق الفردية :  -1-2-2-2

تبػػػػػػػػدو الفػػػػػػػػروؽ الفرديػػػػػػػػة واضػػػػػػػػحة ، فجميػػػػػػػػع األطفػػػػػػػػاؿ ال ينمػػػػػػػػوف بػػػػػػػػنفس الطريقػػػػػػػػة أو بػػػػػػػػنفس اؼبعػػػػػػػػدالت ،          
فبعضػػػػػػهم ينمػػػػػػو بدرجػػػػػػة أكػػػػػػرب نسػػػػػػبيا يف الطػػػػػػوؿ والػػػػػػبعض اآلخػػػػػػر يف الػػػػػػوزف دبػػػػػػا يػػػػػػؤدي إذل تنػػػػػػوع األمبػػػػػػاط اعبسػػػػػػمية 

 .  (45، صفحة 1998)زىراف،  العامة مثل)طويل، كبيف( أو )قصَت، طويل(

 النمو العقلي المعرفي : -1-2-1

يطلػػػػػق جػػػػػاف بياجيػػػػػو علػػػػػى تفكػػػػػَت الطفػػػػػل يف مرحلػػػػػة الطفولػػػػػة اؼبتػػػػػأخرة مصػػػػػطلح التفكػػػػػَت اإلجرائػػػػػي ، دبعػػػػػٌت         
أف التفكػػػػَت اؼبنطقػػػػي للطفػػػػل يف ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة مبنيػػػػا علػػػػى العمليػػػػات العقليػػػػة ويصػػػػل ىػػػػذا الطفػػػػل إذل مرحلػػػػة مػػػػا قبػػػػل 

( تفكػػػػػَت  12 -7مرحلػػػػػة العمليػػػػػات العيانيػػػػػة ) العمليػػػػػات وسبتػػػػػد مػػػػػن السػػػػػنة الثانيػػػػػة إذل السػػػػػنة السػػػػػابعة وتفكػػػػػَت يف 
 منطقي ولكنو تصور مرتبط بتصور األشياء أو األشياء نفسها .

إف ىػػػػػػذا النػػػػػػوع األخػػػػػػَت مػػػػػػن التفكػػػػػػَت يصػػػػػػل إذل الطفػػػػػػل يف اؼبرحلػػػػػػة الرابعػػػػػػة واألخػػػػػػَتة مػػػػػػن مرحلػػػػػػة النمػػػػػػو              
ؼبرحلػػػػة القيػػػػاـ هبػػػػا بفضػػػػل مػػػػا حققتػػػػو مػػػػن مبػػػػو العقلػػػػي ، وىبػػػػص بياجيػػػػو العمليػػػػات العقليػػػػة الػػػػيت يسػػػػتطيع طفػػػػل ىػػػػذه ا

 اؼبعرفية يف اؼبرحلة السابقة بالعمليات التالية : 

 . القدرة على العودة إذل نقطة البداية يف عملية التفكَت 
 6= 2×3مثاؿ آخر:    2=  2-4اذف :        4= 2+2مثاؿ : إذا كاف : 

  :وىكػػػػػػػػػػػذا كلهػػػػػػػػػػػا  -40-30-20-10القػػػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػػػى تنظػػػػػػػػػػػيم أو تصػػػػػػػػػػػنيف األشػػػػػػػػػػػياء يف فئػػػػػػػػػػػات مثػػػػػػػػػػػل
 وحدات عشرية .

 :وػبص "روبرت فيجرست " مطالب النمو     

 . اكتساب اؼبهارات األساسية يف القراءة والكتابة واغبساب 
 . تعلم الدور االجتماعي اؼبالئم للطفل 
 . تنمية اؼبفاىيم األساسية للحياة اليومية 



 

 

 . تنمية القيم واؼبعايَت األخالقية 
  (49، صفحة 1985)الرزاؽ،  الذايتاكتساب االستقالؿ   
يسػػػػػػتمر يف ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػة مبػػػػػػو الػػػػػػذكاء وينتقػػػػػػػل فيهػػػػػػا الطفػػػػػػػل إذل التفكػػػػػػَت اجملػػػػػػرد ، حيػػػػػػػث يسػػػػػػتخدـ اؼبفػػػػػػػاىيم       

ؾ األشػػػػػػياء واؼبػػػػػػدركات، أي يصػػػػػػبح تفكػػػػػػَته واقعيػػػػػػا ويػػػػػػتحكم يف العمليػػػػػػات العقليػػػػػػة دوف اؼبنطقيػػػػػػة واؼبنطقيػػػػػػة مػػػػػػع إدرا
سػػػػػنة ينمػػػػػو لديػػػػػو التفكػػػػػَت االسػػػػػتدالرل، أي  12بوصػػػػػفها والقػػػػػدرة علػػػػػى تقػػػػػدير األقيسػػػػػة والكميػػػػػات ، مث مػػػػػع سػػػػػن 

تظهػػػػػر لديػػػػػو أشػػػػػكاال فكريػػػػػة أكثػػػػػر اسػػػػػتنتاجا واسػػػػػتقراءا وتطػػػػػورا ، أي ظهػػػػػور التفكػػػػػَت الًتكيػػػػػيب الػػػػػذي يػػػػػؤدي بػػػػػو إذل 
)الػػػػػػػػوايف، تػػػػػػػػدريج القػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػى االبتكػػػػػػػػار. اسػػػػػػػػتخداـ اؼبنػػػػػػػػاىج الكتشػػػػػػػػاؼ الواقػػػػػػػػع مث بعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػك تنمػػػػػػػػو لديػػػػػػػػو بال

    (30، صفحة 2004

 النمو الحسي  -1-2-3

يكػػػػػػاد مبػػػػػػو اغبػػػػػػواس يكتمػػػػػػل يف ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػة ، حيػػػػػػث يتطػػػػػػور اإلدراؾ اغبسػػػػػػي وخاصػػػػػػة إدراؾ الػػػػػػزمن، إذ يتحسػػػػػػن  
يف ىػػػػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػػػػة إدراؾ اؼبػػػػػػػػػػدلوالت الزمنيػػػػػػػػػػة والتتػػػػػػػػػػابع الػػػػػػػػػػزمٍت لألحػػػػػػػػػػداث التارىبيػػػػػػػػػػة ، ويالحػػػػػػػػػػظ أف إدراؾ الػػػػػػػػػػزمن 

 والشعور 

شػػػػػػد والشػػػػػػيخوخة ، فشػػػػػػعور الطفػػػػػػل بالعػػػػػػاـ دبػػػػػػدى فًتاتػػػػػػو ىبتلػػػػػػف يف الطفولػػػػػػة بصػػػػػػفة عامػػػػػػة عػػػػػػن اؼبراىقػػػػػػة وعػػػػػػن الر 
خ أف الػػػػػػزمن يػػػػػػورل مسػػػػػػرعا ، الدراسػػػػػػي يسػػػػػػتغرؽ مػػػػػػدى أطػػػػػػوؿ مػػػػػػن شػػػػػػعور طالػػػػػػب اعبامعػػػػػػة ، ويشػػػػػػعر الراشػػػػػػد والشػػػػػػي

اؼبرحلػػػػػة أيضػػػػػا يبيػػػػػز الطفػػػػػل بدقػػػػػة أكثػػػػػر بػػػػػُت األوزاف اؼبختلفػػػػػة. وتػػػػػزداد دقػػػػػة السػػػػػمع وميػػػػػز الطفػػػػػل األنغػػػػػاـ  ويف ىػػػػػذه
 ن البسيط إذل اؼبعقد .  اؼبوسيقية بدقة ويتطور ذلك من اللح

ويػػػػػزوؿ طػػػػػوؿ البصػػػػػر ويسػػػػػتطيع الطفػػػػػل فبارسػػػػػة األشػػػػػياء القريبػػػػػة مػػػػػن بصػػػػػره ) قػػػػػراءة أو عمػػػػػل يػػػػػدوي ( بدقػػػػػة         
 أكثر واحدة أطوؿ من ذي قبل .

)زىػػػػػراف، ، وىػػػػػذا عامػػػػػل ىػػػػػم مػػػػػن عوامػػػػػل اؼبهػػػػػارة اليدويػػػػػة .  12وتتحسػػػػػن اغباسػػػػػة العضػػػػػلية بػػػػػعطراء حػػػػػىت سػػػػػن      
 (269، صفحة 1998

 النمو الحركي : -1-2-4

 يطرد النمو اغبركي ، ويالحظ أف الطفل يف ىذه اؼبرحلة ال يكل ولكنو يبل.



 

 

ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػة تعتػػػػػػػرب مرحلػػػػػػػة النشػػػػػػػاط اغبركػػػػػػػي الواضػػػػػػػح وتشػػػػػػػاىد فيهػػػػػػػا زيػػػػػػػادة واضػػػػػػػحة يف القػػػػػػػوة والطاقػػػػػػػة ،         
بػػػػػػال حركػػػػػػة مسػػػػػػػتمرة وتكػػػػػػوف اغبركػػػػػػة أسػػػػػػرع وأكثػػػػػػػر قػػػػػػوة ويسػػػػػػتطيع الطفػػػػػػػل فالطفػػػػػػل ال يسػػػػػػتطيع أف يضػػػػػػل سػػػػػػػاكنا 

الػػػػػػتحكم فيهػػػػػػا بدرجػػػػػػة أفضػػػػػػل ويالحػػػػػػظ اللعػػػػػػب مثػػػػػػل اعبػػػػػػري واؼبطػػػػػػاردة وركػػػػػػوب الدراجػػػػػػة ذات العجلتػػػػػػُت والعلػػػػػػـو 
والسػػػػػباؽ واأللعػػػػػاب الرياضػػػػػية اؼبنظمػػػػػة وغػػػػػَت ذلػػػػػك مػػػػػن ألػػػػػواف النشػػػػػاط الػػػػػيت تصػػػػػرؼ الطاقػػػػػة اؼبتدفقػػػػػة لػػػػػدى الطفػػػػػل 

إذل مهػػػػػػػارة وشػػػػػػػجاعة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن ذي قبػػػػػػػل ، وأثنػػػػػػػاء النشػػػػػػػاط اغبركػػػػػػػي اؼبسػػػػػػػتمر للطفػػػػػػػل قػػػػػػػد يتعػػػػػػػرض والػػػػػػػيت ربتػػػػػػػاج 
 لبعض اعبروح الطفيفة .

ويبيػػػػػػػل الطفػػػػػػػل إذل كػػػػػػػل مػػػػػػػا ىػػػػػػػو عملػػػػػػػي فيبػػػػػػػدو وكػػػػػػػأف األطفػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػاؿ صػػػػػػػغار فبتلػػػػػػػؤوف نشػػػػػػػاطا  وحيويػػػػػػػة         
 ومثابرة ويبيل الطفل إذل العمل ويود أف يشعر أنو يصنع شيئا لنفسو.

 العوامل المؤثرة فيو : -1-2-4-2

تػػػػػػػؤثر البيئػػػػػػػة الثقافيػػػػػػػة واعبغرافيػػػػػػػة الػػػػػػػيت يعػػػػػػػيش فيهػػػػػػػا الطفػػػػػػػل يف نشػػػػػػػاطو اغبركػػػػػػػي ، فػػػػػػػرغم أف النشػػػػػػػاط اغبركػػػػػػػي      
للطفػػػػػػػل يف صبيػػػػػػػع أكبػػػػػػػاء العػػػػػػػادل متشػػػػػػػابو بػػػػػػػاؼبعٌت العػػػػػػػاـ فهػػػػػػػم صبيعػػػػػػػا هبػػػػػػػروف ويقفػػػػػػػزوف ويتسػػػػػػػلقوف ويلعبػػػػػػػوف ، إال أف 

ربز بعػػػػػػػض االختالفػػػػػػػات يف ىػػػػػػػذا النشػػػػػػػاط مػػػػػػػن ثقافػػػػػػػة إذل أخػػػػػػػرى ويظهػػػػػػػر ىػػػػػػػذا االختالفػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة واعبغرافيػػػػػػػة تػػػػػػػ
 بصفة خاصة يف أنواع األلعاب واؼبباريات .

ويػػػػػػػػؤثر اؼبسػػػػػػػػتوى االجتمػػػػػػػػاعي واالقتصػػػػػػػػادي ونػػػػػػػػوع اؼبهنػػػػػػػػة يف األسػػػػػػػػرة يف نػػػػػػػػوع النشػػػػػػػػاط اغبركػػػػػػػػي لألطفػػػػػػػػاؿ ،      
لعبػػػػة الػػػػيت تيسػػػػر لطفػػػػل األسػػػػرة الغنيػػػػة وطفػػػػل فاللعبػػػػة الػػػػيت يهػػػػتم هبػػػػا طفػػػػل األسػػػػرة الفقػػػػَتة زبتلػػػػف كمػػػػا وكيفػػػػا عػػػػن ال

األسػػػػػػػػرة الػػػػػػػػيت هبػػػػػػػػا اىتمامػػػػػػػػات موسػػػػػػػػيقية ىبتلػػػػػػػػف نشػػػػػػػػاطو اغبركػػػػػػػػي عػػػػػػػػن نشػػػػػػػػاط طفػػػػػػػػل األسػػػػػػػػرة ذات االىتمامػػػػػػػػات 
 اؼبيكانيكية...

 (268.267، صفحة 1998)زىراف، .   وىكذا

 النمو االجتماعي :  -1-2-5

نظػػػػػػرة جديػػػػػدة الػػػػػػيت كانػػػػػػت  (Childhood Joretey)يقػػػػػدـ لنػػػػػػا " اريػػػػػك اريكسػػػػػػوف " يف كتابػػػػػو           
سػػػػػائدة يف عصػػػػػره فبػػػػػدال مػػػػػن ازبػػػػػاذ النمػػػػػو اعبنسػػػػػي ؿبػػػػػورا لوصػػػػػف وتقسػػػػػيم النمػػػػػو إذل مراحػػػػػل كمػػػػػا فعػػػػػل " فرويػػػػػد " 

 تمع .قاـ اريسوف بتتبع مبو الطفل باؼبهاـ االجتماعية أي من خالؿ تفاعل الشخصية باجمل



 

 

 ويقسم اريكسوف النمو إذل شبانية مراحل يف طبس منها يف الطفولة وثالثة أخرى يف سن البلوغ .         

 واؼبراحل اػبمسة ىي : 

 . ) مرحلة الشعور بالثقة واألماف مقابل عدـ الثقة ) من اؼبيالد 
 . ) مرحلة الشعور باالستقالؿ مقابل الشك واػبجل ) من الثالثة من العمر 
 لة الشعور بالثقة والتغلب عن الشعور بالذنب ) من اػبامسة من العمر ( .مرح 
 . ) مرحلة اعبد واالجتهاد ومقاومة الشعور بالنقص ) من الثامنة من العمر 
  ) زيػػػػػػػػداف، مرحلػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعور بالكيػػػػػػػػاف واؽبويػػػػػػػػة والتغلػػػػػػػػب علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػعور ) مػػػػػػػػن الثانيػػػػػػػػة عػػػػػػػػر مػػػػػػػػن العمػػػػػػػػر(

 (61صفحة  ،1975
يػػػػػزداد تػػػػػأثَت صباعػػػػػة الرفػػػػػاؽ ويػػػػػوف التفاعػػػػػل االجتمػػػػػاعي مػػػػػع  األقػػػػػراف علػػػػػى أشػػػػػده يشػػػػػوبو التعػػػػػاوف والتنػػػػػافس والػػػػػوالء 
والتماسػػػػػػك  ويسػػػػػػتغرؽ العمػػػػػػل اعبمػػػػػػاعي والشػػػػػػاط االجتمػػػػػػاعي معظػػػػػػم وقػػػػػػت الطفػػػػػػل ، ويفتخػػػػػػر الطفػػػػػػل بعضػػػػػػويتو 

 يف صباعة الرفاؽ ، ويسود اللعب اعبماعي واؼبباريات .

ولكػػػػػي وبصػػػػػل الطفػػػػػل علػػػػػى رضػػػػػا اعبماعػػػػػة وقبوؽبػػػػػا لػػػػػو قبػػػػػده يسػػػػػاير معايَتىػػػػػا ويطيػػػػػع قائػػػػػدىا ويرافػػػػػق زيػػػػػادة        
 (276، صفحة 1998)زىراف،  تأثَت صباعة الرفاؽ تناقص تأثَت الوالدين بالتدريج

 النمو االنفعالي :  -1-2-6

تعتػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػػة مرحلػػػػػػػػة ىضػػػػػػػػم وسبثػػػػػػػػل اػبػػػػػػػػربات االنفعاليػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة ومػػػػػػػػن مظػػػػػػػػاىره أف الطفػػػػػػػػل وبػػػػػػػػاوؿ      
الػػػػػػػػػػػتخلص مػػػػػػػػػػػن الطفولػػػػػػػػػػػة والشػػػػػػػػػػػعور بأنػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػرب ، وىػػػػػػػػػػػذه تعتػػػػػػػػػػػرب مرحلػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػتقرار والثبػػػػػػػػػػػات االنفعػػػػػػػػػػػارل 

Emotional Stability   ولػػػػػذلك يطلػػػػػػق بعػػػػػػض البػػػػػاحثُت علػػػػػػى ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػة اسػػػػػػم " مرحلػػػػػػة الطفولػػػػػػة .
 اؽبادئة " . 

ويالحػػػػػػػػظ ضػػػػػػػػبط االنفعػػػػػػػػاالت وؿباولػػػػػػػػة السػػػػػػػػيطرة علػػػػػػػػى الػػػػػػػػنفس وعػػػػػػػػدـ إفػػػػػػػػالت االنفعػػػػػػػػاالت ، فمػػػػػػػػثال إذا        
 غضب الطفل فانو لن يتعدى على مثَت الغضب ماديا ، بل يكوف عدوانو لفظيا أو يف شكل مقاطعة .

 ت الوجدانية .ويتضح اؼبيل للمرح ، ويفهم الطفل النكتة ويطرب ؽبا ، وتنمو االذباىا  



 

 

ويكػػػػػوف التعبػػػػػَت عػػػػػن الغضػػػػػب باؼبقاومػػػػػة السػػػػػلبية مػػػػػع التمتمػػػػػة بػػػػػبعض األلفػػػػػاظ وظهػػػػػور تعبػػػػػَتات الوجػػػػػو، ويػػػػػوف      
التعبػػػػػَت عػػػػػن الغػػػػػَتة بالوشػػػػػاية واإليقػػػػػاع بالشػػػػػخص الػػػػػذي يغػػػػػار منػػػػػو ووبػػػػػاط الطفػػػػػل بػػػػػبعض مصػػػػػادر القلػػػػػق والصػػػػػراع 

 لطفل ىباؼ الظالـ واللصوص .ويستغرؽ يف أحالـ اليقظة وتقل ـباوؼ األطفاؿ واف كاف ا

 

وقػػػػػد يػػػػػػؤدي الشػػػػػعور واػبػػػػػػوؼ بتهديػػػػػد األمػػػػػػن والشػػػػػعور بػػػػػػنقص الكفايػػػػػة إذل القلػػػػػػق الػػػػػذي يػػػػػػؤثر بػػػػػدوره تػػػػػػأثَتا       
 (275، صفحة 1998)زىراف،  سيئا على النمو الفيزيولوجي والعقلي والنمو االجتماعي للطفل

 سنة ( : 21 - 9الفروق الفردية بين األطفال في السن ) من  -1-1

تتميػػػػػػػػػز مرحلػػػػػػػػػة الطفولػػػػػػػػػة اؼبتػػػػػػػػػأخرة خبصػػػػػػػػػائص عامػػػػػػػػػة تتشػػػػػػػػػابو فيهػػػػػػػػػا كثػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػن األطفػػػػػػػػػاؿ إذل جانػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه       
 اػبصائص العامة قبد فروؽ فردية شاسعة بُت أطفاؿ ىذه اؼبرحلة وىي كما يلي : 

 الفروق الجسمية :  -1-1-2

فمػػػػػنهم صػػػػػحيح البػػػػػدف سػػػػػليم البنيػػػػػة ومػػػػػنهم البنيػػػػػة سػػػػػقيم اؼبظهػػػػػر ومػػػػػنهم الطويػػػػػل والقصػػػػػَت ومػػػػػنهم السػػػػػمُت  
 والنحيف ، وىذه الفروؽ هبب أف يراعيها اؼبريب يف العملية الًتبوية . 

 الفروق الميزاجية :  -1-1-1

لػػػػػى نفسػػػػػػو وىكػػػػػذا ولكػػػػػػل فهنػػػػػاؾ الطفػػػػػل اؽبػػػػػػادئ والوديػػػػػع وىنػػػػػاؾ الطفػػػػػػل سػػػػػريع االنفعػػػػػاؿ وىنػػػػػػاؾ اؼبنطػػػػػوي ع     
 من  ىؤالء الطريقة اليت تناسبو يف التعليم . 

 الفروق العقلية :  -1-1-3

فهنػػػػػاؾ الطفػػػػػل الػػػػػذكي ومتوسػػػػػط الػػػػػذكاء والطفػػػػػل الغػػػػػيب وعلينػػػػػا أف نسػػػػػَت مػػػػػع الكػػػػػل وفػػػػػق سػػػػػرعتو ودبػػػػػا يناسػػػػػبو       
 من  طرؽ التدريس .

 الفروق االجتماعية :  -1-1-4



 

 

اعيػػػػة الػػػػيت يعػػػػيش فيهػػػػا فبػػػػا ؽبػػػػا يف درجػػػػة ثقافػػػػة الوالػػػػدين ووسػػػػائل معيشػػػػتها والعالقػػػػة فكػػػػل طفػػػػل وبيئتػػػػو االجتم     
، 1992)البسػػػػػػيوين، باألىػػػػػل واعبػػػػػوار وغػػػػػَت ذلػػػػػك ، فبػػػػػا لػػػػػو تػػػػػأثَت علػػػػػى تفكػػػػػَت الطفػػػػػل وثقافتػػػػػو وأمباطػػػػػو السػػػػػلوكية 

   (36صفحة 

 سنة ( :  21 – 9مميزات وخصائص األطفال في مرحلة ما بين )  -1-3

إف أىػػػػػم فبيػػػػػزات وخصػػػػػائص ىػػػػػذه اؼبرحلػػػػػة سػػػػػواء كانػػػػػت بدنيػػػػػة أو عقليػػػػػة أو نفسػػػػػية فػػػػػاف ىػػػػػذا األمػػػػػر هبعػػػػػل         
 من الضروري أف يشمل برنامج الًتبية البدنية ؽبذه اؼبرحلة ؿ األنشطة تقريبا واعل من أىم ما فبيزاهتا ىي :

o االستجابة للمهارات التعليمية . سرعة 
 . كثرة اغبركة 
 . البفاض الًتكيز وقلة التوافق 
 . صعوبة تعليم نواحي فنية دوف سن السابعة 
 . ليس ىناؾ ىدؼ معُت للنشاط 
 . مبو اغبركات بعيقاع سريع 
 . القدرة على أداء اغبركات ولكن بصورهتا اؼببسطة 
يعتػػػػػػػػرب " مػػػػػػػػاتينيف " أف الطفػػػػػػػػل يسػػػػػػػػتطيع يف هنايػػػػػػػػة اؼبرحلػػػػػػػػة تثبيػػػػػػػػت كثػػػػػػػػَت مػػػػػػػػن اؼبهػػػػػػػػارات اغبريػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية       

كاؼبشػػػػػػػي والوثػػػػػػػب والقفػػػػػػػز ويزيػػػػػػػد النشػػػػػػػاط اغبركػػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ العضػػػػػػػالت الكبػػػػػػػَتة يف الظهػػػػػػػر والػػػػػػػرجلُت أكػػػػػػػرب مػػػػػػػن 
 العضالت الدقيقة يف اليدين واألصابع .

لطفػػػػػػػل إذل تعلػػػػػػػم اؼبهػػػػػػػارات اغبريػػػػػػػة ويتحسػػػػػػػن لديػػػػػػػو التوافػػػػػػػق العضػػػػػػػلي والعصػػػػػػػيب ويف هنايػػػػػػػة ىػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػة يبيػػػػػػػل ا    
 (23.24، صفحة 1962)يوسف،   نسبيا بُت اليدين والعينُت وكذلك اإلحساس باالتزاف

 حاجات األطفال النفسية :  -1-4

 اغباجة افتقار إذل شيء ما ،إذا وجد حقق اإلشباع والرضا واالرتياح للكائن اغبي .    

 واغباجة شيء ضروري إما الستقرار اغبياة نفسها ) حاجة فسيولوجية ( أو للحياة بأسلوب أفضل



 

 

) حاجػػػػػػػة نفسػػػػػػػية ( ، فاغباجػػػػػػػة إذل األكسػػػػػػػوجُت ضػػػػػػػرورية للحيػػػػػػػاة نفسػػػػػػػها ، وبػػػػػػػدوف األكسػػػػػػػجُت يبػػػػػػػوت الفػػػػػػػرد يف  
اغبػػػػػاؿ ، أمػػػػػا اغباجػػػػػة إذل اغبػػػػػػب واحملبػػػػػة فهػػػػػي ضػػػػػػرورية للحيػػػػػاة ، وبأسػػػػػلوب أفضػػػػػل وبػػػػػػدوف إشػػػػػباعها يصػػػػػبح الفػػػػػػرد 

 سيئ التوافق ، واغباجات توجو سلوؾ الكائن سعيا إلشباعها .

 ثَت من خصائص الشخصية على وتنبع من حاجات الفرد ومدى إشباع ىذه اغباجات .وتتوقف ك       

وال شػػػػػك أف فهػػػػػػم حاجػػػػػػات الطفػػػػػل وإشػػػػػػباعها يضػػػػػػيف إذل قػػػػػدرتنا علػػػػػػى مسػػػػػػاعدتو للوصػػػػػوؿ إذل أفضػػػػػػل مسػػػػػػتوى  
 للنمو النفسي ، والتوافق النفسي ، والصحة النفسية .

اء ، الغػػػػػػذاء ، اؼبػػػػػػاء ، درجػػػػػػة اغبػػػػػػرارة اؼبناسػػػػػػبة ،الوقايػػػػػػة مػػػػػػن أىػػػػػػم اغباجػػػػػػات الفيزيولوجيػػػػػػة للطفػػػػػػل اغباجػػػػػػة إذل اؽبػػػػػػو    
 اعبروح واألمراض والسمـو ، والتوازف بُت الراحة والنشاط .  

 اغباجات اعبمالية                                                                                       

 اغباجة إذل ربقيق الذات                                                                                     

 اغباجة إذل اؼبكانة والتقدير واحًتاـ الذات                                                                   

 واالنتمػاء والتفػػاعل اغباجػة إذل اغبب                                                                    

 اغبػػػػػػػػػاجة إذل األمػػػػػػن                                                                                

 اغبػػػػػػػاجات الفسيولوجيػػػػػػػػػػػػة                                                                             

 ( : الترتيب الهرمي للحاجات2شكل )                                       

ومػػػػػػػع مبػػػػػػػو الفػػػػػػػرد تتػػػػػػػدرج اغباجػػػػػػػات النفسػػػػػػػية صػػػػػػػعودا ، فاغباجػػػػػػػات الفسػػػػػػػيولوجية ىامػػػػػػػة يف مرحلػػػػػػػة اغبضػػػػػػػانة       
 واغباجػػػػػػػػة إذل األمػػػػػػػػن تعتػػػػػػػػرب حاجػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػية يف الطفولػػػػػػػػة اؼببكػػػػػػػػرة واغباجػػػػػػػػة إذل اغبػػػػػػػػب تعتػػػػػػػػرب حاجػػػػػػػػة جوىريػػػػػػػػة يف

الطفولػػػػػػػػة اؼبتػػػػػػػػأخرة ويسػػػػػػػػتمر التػػػػػػػػدرج حػػػػػػػػىت يصػػػػػػػػل إذل اغباجػػػػػػػػة إذل ربقيػػػػػػػػق الػػػػػػػػذات وىػػػػػػػػي مػػػػػػػػن حاجػػػػػػػػات الرشػػػػػػػػد.                           
 (294.295، صفحة 1998)زىراف، .    ( 1) أنظر الشكل 



 

 

 (  سنة :  21 – 9بعض مشكالت مرحلة الطفولة المتأخرة  )   -1-5

   عدم ضبط النفس : -1-5-2

يبيػػػػػػل الطفػػػػػػل يف ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػة إذل الػػػػػػتحكم يف انفعاالتػػػػػػو وضػػػػػػبط نفسػػػػػػو ولكػػػػػػن كثػػػػػػَت مػػػػػػا نالحػػػػػػظ ثػػػػػػورة الطفػػػػػػل يف 
حولػػػػػو فبػػػػػا هبعػػػػػل ىػػػػػذه اؼبرحلػػػػػة علػػػػػى بعػػػػػض األوضػػػػػاع القائمػػػػػة والقػػػػػوانُت الصػػػػػارمة الػػػػػيت يفرضػػػػػها عليػػػػػو الكبػػػػػار مػػػػػن 

الطفػػػػل مػػػػنفعال وثػػػػائرا غػػػػَت قػػػػادر علػػػػى الػػػػتحكم يف مشػػػػاعره وضػػػػبطها . وتػػػػزداد ىػػػػذه اغبالػػػػة سػػػػواء حتميػػػػة يتعمػػػػدىا 
ىػػػػػؤالء الكبػػػػػار مػػػػػن إخػػػػػوة وأخػػػػػوات أو يف اآلبػػػػػاء واؼبعلمػػػػػُت وربػػػػػدي الطفػػػػػل وؿباولػػػػػة إجبػػػػػاره علػػػػػى اػبضػػػػػوع الكبنػػػػػاء 

 سلوكو .

 الهروب من المدرسة : -1-5-1

اؽبػػػػػروب مػػػػػن اؼبدرسػػػػػة بػػػػػُت عػػػػػدد مػػػػػن التالميػػػػػذ مرحلػػػػػة الطفولػػػػػة اؼبتػػػػػأخرة وقػػػػػد يكػػػػػوف اؽبػػػػػروب مػػػػػن تنتشػػػػػر ظػػػػػاىرة   
 اؼبدرسة كلها أو بعض اغبصص فيها وىنا أسباب عدة للهروب لعلى أنبهػػػا : 

  عدـ راحة التلميذ يف اؼبدرسة 
  عدـ إشباع اؼبدرسة غباجاتو وميولو 
 . عدـ انسجامو مع اؼبدرسة وكرىو ؽبا 
 ض اؼبدرسُت .كرىو لبع 
 . كرىو ؼبادة جافة ال تثَت اىتمامو 
 . عدـ إحساسو بقيمة اؼبدرسة وما فيها 

وىنػػػػػاؾ أسػػػػػػباب أخػػػػػرى يكػػػػػػوف اؼبنػػػػػزؿ مسػػػػػػؤوال عػػػػػػن بعضػػػػػها فعػػػػػػدـ إعطػػػػػاء الطفػػػػػػل مصػػػػػروفو مػػػػػػثال : هبعلػػػػػػو          
و أو عػػػػػدـ اىتمػػػػػاـ يقػػػػػارف بينػػػػػو وبػػػػػُت زمالئػػػػػو فػػػػػال يبيػػػػػل  الػػػػػذىاب إذل اؼبدرسػػػػػة ، وقػػػػػد يرجػػػػػع ذلػػػػػك إذل رداءة مالبسػػػػػ

أىػػػػػػػل الطفػػػػػػػل بذىابػػػػػػػو إذل اؼبدرسػػػػػػػة أو اعتبارىػػػػػػػا مكػػػػػػػاف إلبعػػػػػػػػاده عػػػػػػػنهم كػػػػػػػي يرتػػػػػػػاحوف منػػػػػػػو إذل غػػػػػػػَت ذلػػػػػػػك مػػػػػػػػن 
 األسباب اليت ذبعل الطفل يكره اؼبدرسة ويهرب منها .

 االنطواء على النفس :  -1-5-3

ليػػػػػة والنشػػػػػاط ، ووجػػػػػو اػبطػػػػػر ىنػػػػػا قػػػػػد يعمػػػػػد الطفػػػػػل ؽبػػػػػذه اؼبرحلػػػػػة إذل االنػػػػػزواء والسػػػػػلبية بػػػػػدؿ العػػػػػدواف والفعا     
أف الطفػػػػػػل الػػػػػػذي يتسػػػػػػم بطػػػػػػابع االنطػػػػػػواء قػػػػػػد ينػػػػػػاؿ مػػػػػػن البيئػػػػػػة الػػػػػػيت يعػػػػػػيش فيهػػػػػػا القبػػػػػػوؿ والتشػػػػػػجيع علػػػػػػى اعتبػػػػػػار 



 

 

االنطػػػػػػواء طاعػػػػػػة وامتثػػػػػػاؿ ، لػػػػػػذلك فػػػػػػعف بػػػػػػذور ىػػػػػػذا السػػػػػػلوؾ حينمػػػػػػا ذبػػػػػػد ؽبػػػػػػا متلبيػػػػػػا يف ىػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػة مػػػػػػن النمػػػػػػو 
ها يف شخصػػػػػػػػية غػػػػػػػػَت سػػػػػػػػوية يف اؼبسػػػػػػػػتقبل ، والسػػػػػػػػلوؾ يسػػػػػػػػهل عليهػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػك أف تنمػػػػػػػػو وتفصػػػػػػػػح عػػػػػػػػن نفسػػػػػػػػ

االنطػػػػػوائي يرجػػػػػع أصػػػػػال إذل سػػػػػػوء التكيػػػػػف بػػػػػُت الطفػػػػػل والبيئػػػػػػة الػػػػػيت يعػػػػػيش فيهػػػػػا وعػػػػػػدـ كفايػػػػػة إمكانيػػػػػة البيئػػػػػػة يف 
 إشباع اغباجات النفسية للطفل 

 أسباب االنطواء :   -1-5-2-2

يرجػػػػػػع إذل عػػػػػػدة عوامػػػػػػل بعضػػػػػػها منػػػػػػزرل والػػػػػػبعض األخػػػػػػر مدرسػػػػػػي فقػػػػػػد تكػػػػػػوف ظػػػػػػروؼ اؼبنػػػػػػزؿ سػػػػػػيئة حيػػػػػػث        
هبػػػػػػد الطفػػػػػػل معاملػػػػػػة صػػػػػػارمة أو التػػػػػػدليل الزائػػػػػػد وحرمانػػػػػػو مػػػػػػن االحتكػػػػػػاؾ باألطفػػػػػػاؿ خوفػػػػػػا عليػػػػػػو مػػػػػػنهم ، فينشػػػػػػػأ 

أصػػػػػدقائو وقػػػػػد يرجػػػػػع سػػػػػبب  الطفػػػػػل يف كلتػػػػػا اغبػػػػػالتُت فاقػػػػػد الثقػػػػػة بنفسػػػػػو وبذاتػػػػػو وبقدراتػػػػػو منزويػػػػػا غػػػػػَت متفاعػػػػػل مػػػػػع
)البسػػػػػػػيوين،  االنطػػػػػػػواء إذل حالػػػػػػػة مرضػػػػػػػية أو عاىػػػػػػػة جسػػػػػػػمية أو تشػػػػػػػوىات ذبعلػػػػػػػو وبػػػػػػػس بػػػػػػػالنقص مقارنػػػػػػػة بزمالئػػػػػػػو

     (294.295، صفحة 1992

 خــالصة  : 

التغػػػػػػػػػَتات الفيزيولوجيػػػػػػػػػة، وكػػػػػػػػػذا بعػػػػػػػػػد التطػػػػػػػػػرؽ ألىػػػػػػػػػم اػبصػػػػػػػػػائص ؽبػػػػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػرية، يبكننػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػوؿ أف    
اؼبرفولوجيػػػػػة الػػػػػيت تطػػػػػرأ علػػػػػى ـبتلػػػػػف أجهػػػػػزة الطفػػػػػل ؽبػػػػػا تػػػػػأثَت مباشػػػػػر علػػػػػى نفسػػػػػيتو والػػػػػيت تػػػػػنعكس بصػػػػػورة واضػػػػػحة 

 يف سلوكو .

فالطفػػػػػػل يتميػػػػػػز بقدرتػػػػػػو علػػػػػػى تعلػػػػػػم اغبركػػػػػػات اعبديػػػػػػدة بسػػػػػػرعة ، كمػػػػػػا قبػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػروؽ وحاجػػػػػػات يبػػػػػػػر هبػػػػػػا     
 الطفل يف مراحل مبوه .

رب ) مػػػػػػػػا تيفيػػػػػػػػف ( أف الطفػػػػػػػػل يسػػػػػػػػتطيع يف هنايػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػػة تثبيػػػػػػػػت كثػػػػػػػػَت مػػػػػػػػن اؼبهػػػػػػػػارات اغبركيػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػ      
 األساسية كاؼبشي والوثب والقفز ويزيد النشاط اغبركي باستخداـ العضالت الدقيقة يف اليدين واألصابع .

ويف هنايػػػػػػػة ىػػػػػػػذه اؼبرحلػػػػػػػة يبيػػػػػػػل الطفػػػػػػػل لػػػػػػػتعلم اؼبهػػػػػػػارات اغبركيػػػػػػػة ويتحسػػػػػػػن لديػػػػػػػو التوافػػػػػػػق العضػػػػػػػلي والعصػػػػػػػيب       
نسػػػػػػػبيا بػػػػػػػُت اليػػػػػػػدين والعينػػػػػػػُت وكػػػػػػػذلك اإلحسػػػػػػػاس بػػػػػػػاالتزاف فػػػػػػػيمكن القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػاألداء اغبركػػػػػػػي بواسػػػػػػػطة اؼبوسػػػػػػػػيقى 

 البسيطة واعبلوس يف مكاف واحد ؼبدة تصل إذل أكثر من نصف ساعة .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الدراسات السابقة والمشابهة: -4-2  

الدراسات العربية : -4-2-2  

( بدراسة بعنواف: "أثر التعليم بالتقليد على تعلم بعض اؼبهارات 2001)"عبلة زىران"قامت -4-2-2-2
 األساسية يف السباحة ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة".

ىل يؤثر التعليم بالتقليد على تعلم بعض اؼبهارات األساسية يف السباحة ألطفاؿ ما قبل  شكالية الدراسة:إ -أ
 اؼبدرسة؟ 

معرفة أثر التعلم بالتقليد على تعلم اؼبهارات األساسية يف السباحة ألطفاؿ ما قبل    الهدف من الدراسة: -ب
 اؼبدرسة.

ات األساسية يف السباحة ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة.يؤثر التعليم بالتقليد على تعلم اؼبهار  فرضية الدراسة: -ج  

استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب.   المنهج المتبع: -د  

:وكيفية اختيارىا عينة البحث -ه  

سنوات اختَتت بطريقة عشوائية، مت تقسيمهم إذل ؾبموعتُت 6إذل أقل من 4طفل وطفلة من سن 32عينة بلغت  
أطفاؿ من خارج اجملموعة  فبن اجتازوا  4فردا، ومت االستعانة ب16واـ كل منهماإحدانبا ضابطة واألخرى ذبريبية ق

مرحلة تعلم اؼبهارات األساسية يف السباحة بنجاح لالستعانة هبم يف أداء اؼبهارات األساسية أماـ أطفاؿ اجملموعة 
دقيقة  45يا مدة الوحدة وحدات أسبوع 3وحدة بواقع 12أسابيع بعصبارل  4التجريبية، واستغرؽ تنفيذ الربنامج   

أف التعليم بالتقليد لو أثر إهبايب على تعلم اؼبهارات األساسية يف السباحة . النتائج المتوصل إليها: -و  

( ربت عنواف : "مقارنة بُت األسوياء واؼبتخلفُت عقليا 1977) سميرة محمد إبراىيم " "دراسة  -4-2-2-1
 عن أثر مستوى الذكاء والتدريب يف اكتساب بعض مهارات ألعاب القوى".

اكتساب بعض مهارات ألعاب القوى وعالقتو دبستوى الذكاء والتدريب لألسوياء واؼبتخلفُت   إشكالية الدراسة: -أ
 ذىنيا. 



 

 

ؼ الدراسة إذل معرفة أثر الذكاء على اكتساب بعض مهارات ألعاب القوى ومقارنة هتد الهدف من الدراسة: -ب
 أثر التدريب على رفع مستوى اؼبهارات اغبركية لدى األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا.

الذكاء على اكتساب بعض مهارات ألعاب القوى ،وعلى رفع مستوى اؼبهارات اغبركية يؤثر  فرضية الدراسة: -ج
اؼبعاقُت ذىنيا.لدى األطفاؿ   

: استخدمت الباحثة اؼبنهج التجرييب جملموعتُت ذبريبيتُت.المنهج المتبع -د  

عينة الدراسة وكيفية اختيارىا: -ه  

طفال بطريقة عشوائية مقسمُت إذل ثالث مستويات من الذكاء  50مت اختيار ؾبموعة األطفاؿ األسوياء وعددىم 
سنة  12-9عاقُت ذىنيا بسيط اإلعاقة، وصبيعهم باؼبرحلة السنية من عارل ومتوسط ومنخفض، وؾبموعة األطفاؿ اؼب

وحدات أسبوعيا لكل ؾبموعة،  3أسابيع بواقع  3شهور و 3واستمرت التجربة   

أف األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا ال ىبتلفوف عن أقراهنم األسوياء يف إمكانية تدريبهم لتعلم  النتائج المتوصل إليها: -و
القوى.بعض مهارات ألعاب   

الدراسات األجنبية:  -4-2-1  

( ربت عنواف : أثر األقراف على األداء اغبركي يف 1997) "ىوستن ويلسون وآخرون"دراسة  -4-2-1-2
 فصوؿ الًتبية البدنية اؼبدؾبة ".

أف اؼبعاقُت ليس لديهم أداء حركي جيد فيما ببينهم.إشكالية الدراسة: -أ  

هتدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة أثر األقراف اؼبدربُت وغَت اؼبدربُت على ربسُت أداء اغبركة  الهدف من الدراسة: -ب
 لألفراد اؼبعاقُت ذىنيا متوسطي اإلعاقة يف فصوؿ الًتبية البدنية اليت تستخدـ الدمج.

األقراف على األداء اغبركي يف فصوؿ الًتبية البدنية اؼبدؾبة. يؤثر اهبابيا  فرضية الدراسة: -ج  

مت استخداـ اؼبنهج التجرييب . المنهج المستخدم: -د  

عينة البحث وكيفية اختيارىا: -ه  



 

 

سنة  11إذل 9أفراد من األفراد األسوياء باؼبرحلة السنية من  6أفراد معاقُت ذىنيا  و 6فردا منهم 12وبلغ عدد العينة 
أفراد، اجملموعة  3كل ؾبموعة تشمل على وصبيعهم من فصوؿ منفصلة ، مث تقسيم الطالب اؼبعاقُت إذل ؾبموعتُت ،  

من األقراف الغَت 3األوذل مارست ثالث مراحل وىي تلقى تربية بدنية يف فصوؿ منعزلة ، تلقى تربية بدنية بواسطة 
من األقراف اؼبدربُت ، واجملموعة الثانية من األفراد اؼبعاقُت مارست مرحلتُت فقط 3مدربُت ، وتلقي تربية بدنية بواسطة 

من األقراف اؼبدربُت ، واستغرؽ الربنامج  3ي تلقى تربية بدنية يف فصوؿ تربية بدنية منعزلة ،تلقى تربية بدنية بواسطة وى
دقيقة للوحدة. 30وحدة بواقع   36  

أف األقراف اؼبدربُت أكثر فاعلية يف مساعدة األفراد اؼبعاقُت ذىنيا لتحسن األداء اغبركي النتائج  المتوصل إليها: -و 
 يف فصوؿ الًتبية البدنية اؼبدؾبة .   

ربت عنواف :دمج الطالب اؼبعاقُت بالتعليم العادي وأثاره على  (2996) " بلوك ، ريماندراسة "  -4-2-1-1 
 األطفاؿ األسوياء ".

دمج الطالب اؼبعاقُت بالتعليم العادي على األطفاؿ األسوياء. نوع األثر الذي ىبلفو إشكالية الدراسة: -أ  

هتدؼ ىذه الدراسة إذل قياس أثر الدمج على الطالب األسوياء من خالؿ دمج األطفاؿ  الهدف من الدراسة: -ب
 اؼبعاقُت ذىنيا يف فصل تربية عادي للتدريب على مهارات كرة السلة.

دمج الطالب اؼبعاقُت بالتعليم العادي ليس لو اثر سليب على األطفاؿ األسوياء ". فرضية الدراسة: -ج  

مت استخداـ اؼبنهج التجرييب. المنهج المتبع: -د  

عينة البحث وكيفية اختيارىا: -ه  

طالب معاقُت ذىنيا شديدي اإلعاقة اختَتوا عشوائيا،  3طالب بالصف السادس االبتدائي و 56بلغ عدد العينة 
لطالب األسوياء، واجملموعة من ا 28قسموا إذل ؾبموعتُت، اجملموعة التجريبية اشتملت على الطالب اؼبعاقُت ذىنيا و 

وحدات أسبوعية. 3شهور بواقع  3من الطالب األسوياء فقط ، واستغرؽ الربنامج  28الضابطة اشتملت على   

النتائج المتوصل إليها: -و  



 

 

من أىم نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ يف نسبة التحسن  يف مهارات كرة السلة بُت اجملموعتُت للطالب األسوياء 
اؼبشي بالكرة الذي تفوؽ فيو األطفاؿ األسوياء باجملموعة التجريبية اذباه الطالب األسوياء باجملموعة  فيما عدا

 الضابطة، عدـ وجود آثار سلبية لدى الطالب األسوياء باجملموعة التجريبية اذباه الطالب اؼبعاقُت ذىنيا .  

ربت عنواف " أثر الدمج يف الًتبية البدنية على  (2996"كال من "زيتيل ، مككوبين )دراسة  -4-2-1-3
 األداء اغبركي ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة اؼبصابوف بتأخر يف النمو " .

ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة اؼبصابوف بتأخر يف النمو يعانوف من صعوبة يف األداء اغبركي.أن اإشكالية الدراسة: -أ  

تعرؼ على أثر الدمج يف فصوؿ الًتبية البدنية العادية على أداء هتدؼ ىذه الدراسة إذل الالهدف من الدراسة: -ب
 اؼبهارات اغبركية ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة اؼبصابوف بتأخر يف النمو.

يؤثر الدمج يف الًتبية البدنية على األداء اغبركي ألطفاؿ ما قبل اؼبدرسة اؼبصابوف بتأخر يف  فرضية الدراسة: -ج
 النمو " .

مت استخداـ اؼبنهج التجرييب. :المنهج المتبع -د  

عينة البحث وكيفية اختيارىا: -ه  

أطفاؿ أسوياء اختَتوا بطريقة عشوائية، مت تقسيمهم إذل  5أطفاؿ مصابوف بتأخر يف النمو ، 8بلغ عدد العينة  
أطفاؿ مصابوف بتأخر يف النمو ، واشتملت  4ؾبموعتُت حيث اشتملت اجملموعة التجريبية على األطفاؿ األسوياء و

وحدات  4أسابيع بواقع  8، واستغرؽ تنفيذ الربنامج  أطفاؿ مصابوف بتأخر يف النمو فقط 4اجملموعة الضابطة على 
 أسبوعيا.

اؼبصابوف بتأخر يف النمو قادرين على االحتفاظ دبستوى  ؿمن أىم النتائج أف االطفاالنتائج المتوصل إليها: -و
 تقدمهم يف اؼبهارات اغبركية األساسية سواء كانوا يف فصوؿ خاصة أو مع أقراهنم األسوياء .

ق على الدراسات المرتبطة :التعلي -4-1  

لقد اعتمد الباحثاف على ؾبموعة من الدراسات السابقة واؼبشاهبة اليت تلقي الضوء على كثَت من اؼبعادل ، حيث 
يتضح من خالؿ عرض ىذه الدراسات اليت سبت يف ؾباؿ اؼبهارات األساسية وتعليم األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا واألسوياء 

راض واألىداؼ ، فقد استهدفت بعض الدراسات تعليم اؼبهارات األساسية كرة السلة أهنا تتباين من حيث األغ



 

 

وبعض الرياضات األخرى كالسباحة والعاب القوى كال على حده كما ىدفت أيضا إذل معرفة أثر الدمج بُت األطفاؿ 
اختالؼ العينات حسب  اؼبعاقُت ذىنيا واألسوياء على كل منهما ، واستخدمت صبيع الدراسات اؼبنهج التجرييب مع

دراستنا متشاهبة يف العديد من النقاط مع ىذه الدراسات يف النقاط التالية: تطبيعة وإجراءات البحث.، وكان  

:وكاف منهجا ذبريبيا.منهج البحث -أ  

:وكانت عينة عشوائية من فئة اؼبتخلفُت ذىنيا بسيطي اإلعاقة.العينة -ب  

األداء اؼبهاري يف كرة السلة)ألضبد أمُت معدلة(.:اختبارات األدوات المستخدمة -ج  

ما يلي : المتوصل إليها الدراسات السابقة والمشابهةدراستنا و  نتائجأىم  -4-3  

األفراد اؼبعاقُت ذىنيا يبكنهم تعلم اؼبهارات األساسية يف شىت الرياضات وبصورة جيدة. -  

عن أقراهنم األسوياء يف إمكانية تدريبهم على بعض مهارات أف األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا إعاقة بسيطة الىبتلفوف  -
 ألعاب القوى. 

أف وجود األفراد اؼبعاقُت ذىنيا مع األفراد األسوياء يف فصوؿ الًتبية الدنية العادية ال يتعارض مع تقدـ األفراد  -
 األسوياء .

ت اغبركية األساسية سواء كانوا فصوؿ تربية قدرة األفراد اؼبعاقُت ذىنيا على االحتفاظ دبستوى تقدمهم يف اؼبهارا -
 البدنية منعزلة أو مدؾبة.

أف الدمج باألسلوب التعاوين بُت االطفاؿ األسوياء واؼبعاقُت لو أثر اهبايب  على أداء بعض مهارات أساسية يف كرة  -
 السلة لألطفاؿ اؼبتخلفُت ذىنيا.

واؼبعاقُت ليس لو أثر سليب  على أداء بعض مهارات أساسية أف الدمج باألسلوب التعاوين بُت االطفاؿ األسوياء  -
 يف كرة السلة لألطفاؿ األسوياء.

 وبوجو عاـ سانبت الدراسات اؼبرتبطة يف إفادتنا فيما يلي :

اغبصوؿ على دراسات استخدمت الدمج بُت األطفاؿ اؼبعاقُت  ػػػػػػػ إثراء موضوع البحث حيث دل يتسن للباحثتُت
ء لتعلم اؼبهارات األساسية يف كرة السلة.ذىنيا واألسويا  



 

 

 ػػػػػ كما ساعدت ىذه الدراسات يف ربديد منهجية البحث واػبطوات الصحيحة واؼبالئمة لطبيعة البحث.

 ػػػػػ تصميم الربامج التعليمية اؼبالئمة ؽبذه الدراسة والتعرؼ على األساليب اإلحصائية اؼبالئمة .

مناقشة نتائج حبثهما.ػػػػػ مساعدة الباحثاف أثناء   

نقد الدراسات: -4-4  

أهنا دل تتطرؽ إذل أف الدمج  هبد،ونتائجها السابقة واؼبشاهبة كلها تإف اؼبتمعن يف قراءة اؼبتغَتات اؼبدروسة يف الدراسا
ء أو سواء على مستوى التعلم أو األدا ،األسوياءمستوى أداء ليس لو تأثَت سليب على  ذىنيا بُت األسوياء واؼبعاقُت

الت التعليمية والتدريبية اإذل اإلفادة الكبَتة لألسلوب التعاوين يف شىت اجمل جلها  ذلك ،ومن جهة أخرى دل تتطرؽَتغ
،وىذا ما تناولناه يف موضوع دراستنا ىذه. وغَتىا بُت األسوياء واؼبعاقُت ذىنيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تمهيـد 

إف كل باحث من خالؿ حبثو يسعى إذل التحقق من صحة الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بعخضاعها  
إذل التجريب العلمي باستخداـ ؾبموعة من اؼبواد العلمية، وذلك بعتباع منهج يتالءـ وطبيعة الدراسة، وكذا القياـ 

على العينة االستطالعية والعينة األصلية ويشتمل اعبانب التطبيقي لبحثنا بدراسة ميدانية عن طريق تطبيق االختبارات 
ىذا على فصلُت ، الفصل األوؿ ويبثل الطرؽ اؼبنهجية للبحث واليت تشتمل على الدراسة االستطالعية واجملاؿ اؼبكاين 

الدراسة كما اشتمل على والزماين وكذا الشروط العلمية لألداة وىي الصدؽ والثبات واؼبوضوعية مع ضبط متغَتات 
 عينة البحث وكيفية اختيارىا واؼبنهج اؼبستخدـ وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق اؼبيداين وحدود الدراسة.

 

 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية :

 الدراسة االستطالعية: -2-2    

قبل البدء يف إجراء التجربة االستطالعية قمنا بزيارة ميدانية لتفقد الوسائل اؼبستعملة ومعرفة أوقات تدريب  
الفرؽ وبعد ذلك قمنا بدراسة اإلمكانيات اؼبتوفرة ومستوى ىذه الفرؽ وىذا من أجل التوصل إذل أفضل طريقة إلجراء 

واجهنا خالؿ العمل اؼبيداين ، حيث قابلنا الطاقم اؼبسؤوؿ وكذا االختبارات وذبنب العراقيل واؼبشاكل اليت يبكن أف ت
 ، ومت االتفاؽ على الوقت اؼبخصص إلجراء االختبارات. اؼبربيات

وبعد االنتهاء من صبع كل اؼبعلومات واؼبعطيات اليت كبتاجها مت اختيار عينة عشوائية قصد إخضاعها للتجربة  
 تارل:االستطالعية وقد كاف ذلك على النحو ال

 فريق من متوسطة "خروبة اعبديدة حي السالـ " مستغازل . 

 . ملعب اؼبؤسسة: المجال المكاني -أ

 :قمنا بعجراء االختبارات بالنسبة للعينة االستطالعية على النحو التارل: نياالمجال الزم -ب

 .2014ػػػػػػ  01ػػػػػػ  27   * االختبار القبلي يـو 



 

 

 . 2014ػػػػػػػػ 02ػػػػػػػػ  03  * االختبار البعدي يـو 

 :الدراسة األساسية -2-1

 منهج البحث :  -2-1-2

يف حبثنا ىذا حتمت علينا مشكلة البحث إتباع اؼبهج التجرييب وىذا للتأكد من صحة فرضياتنا ، ويعترب ىذا  
ويستطيع فيو الباحث السيطرة على اؼبنهج من أفضل وأدؽ اؼبناىج يف التدريب الرياضي نظرا ألنو أقرب إذل اؼبوضوعية 

 العوامل اؼبختلفة اليت تؤثر على ظاىرة مدروسة.

 

مركز رعاية األطفاؿ ، وتالميذ متوسطة "خروبة اعبديدة حي السالـ " مستغازل : تالميذ  مجتمع البحث-2-1-1
  سنة . 12و 09، يًتاوح سنهم ما بُت نيار" مستغازلباؼبعاقُت ذىنيا "بي

 البحث:عينة  -2-1-3

ومثلت  ؾبموعتُت منفصلتُت )أسوياء و متخلفُت عقليا(عن طريق اختيار بطريقة عشوائية قمنا بتحديد عينة حبثنا ىذا 
 .من ؾبتمع البحث %28ما نسبتو 

 نيار" مستغازل.بمركز رعاية األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا "بي تالميذ من 10( ،ذىنياتخلفُت اؼب: )المجموعة األول* 

 أفراد . 5عينتُت ضابطة وذبريبية تتكوف كل واحدة من قسمت إذل  -

"خروبة   حي السالـ مستغازل   –القاعة اؼبتعددة الرياضات  –) أسوياء(، مدرسة كرة السلة  : المجموعة الثاني* 
. 

 أفراد. 5قسمت كذلك إذل عينتُت ضابطة و ذبريبية تتكوف كل منها من -

وقد اختَتت عينات البحث  بصفتها عينات متجانسة من حيث اؼبرحلة السنية واؼبرفولوجية، وىم ينتموف إذل     
 ( ، وؽبما نفس اإلمكانيات .12 -9اؼبرحلة العمرية )

 فرؽ قسمت على النحو التارل :  3ومن ىذا  كلو قد مت تطبيق الربنامج  وإجراء االختبارات على  



 

 

 أفراد.  5ينة ضابطة  ) أسوياء (   : عالفريق األول * 

 أفراد . 5(  ذىنيا عينة ضابطة  ) متخلفُت  : الفريق الثاني * 

 ، أسوياء ( . ذىنياعينة ذبريبية ـبتلطة و مدؾبة ) متخلفُت   : الفريق الثالث * 

ضبط يعترب ضبط اؼبتغَتات عنصرا أساسيا يف أي دراسة ميدانية، وقد جاء ضبط المتغيرات :  -2-1-4
 متغَتات اؼبوضوع الذي كبن بصدد دراستو كما يلي:

 

 للدراسة : -2-1-4-2

 الدمج باألسلوب التعاوين.:المتغير المستقل -أ         

 تعلم بعض اؼبهارات األساسية يف كرة السلة .: المتغير التابع -ب  

اؼبعارؼ القبلية ومت ضبطها تدخلت بعض اؼبتغَتات اؼبشوشة واؼبتعلقة بالنضج ، المتغيرات المشوشة : –ج 
 بدقة بعد إجراء التجربة االستطالعية .

 ألفراد العينة: -2-1-4-1

 سنة(12-9ال يوجد فروقات يف ىذه اؼبرحلة العمرية ) الجنس: -أ 

 (. سنة12 – 9) والتجريبية بُت: ينحصر سن الالعبُت بالنسبة للمجموعات الشاىدة السن -ب 

 حــدود الــدراسة: -2-1-5   

 أجريت االختبارات بالنسبة للعينة األصلية )الشاىدة والتجريبية ( لألسوياء كاأليت:

 : لقد سبت التجربة اليت قمنا هبا يف ملعب اؼبتوسطة.المجال المكاني -

 :نياالمجال الزم -      

 .2014ػػػػػػػ  04ػػػػػػ  06  االختبػار القبلي:  



 

 

 .2014ػػػػػػػػ  05ػػػػػػػػ  08  االختبار البعػدي: 

 للعينة األصلية )الشاىدة والتجريبية ( متخلفُت عقليا : -

 نيار" مستغازل.بركز رعاية األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا "بيالقاعة اجملهزة واؼبخصصة للرياضة دب: المجال المكاني     

 

 : نياالمجال الزم     

 .2014ػػػػػػػ  04ػػػػػػ  06   االختبػار القبلي:  

 .2014ػػػػػػػػ  05ػػػػػػػػ  08  االختبار البعػدي:  

 الشروط العلمية لالختبارات : -2-1-6

( : تعترب درجة الصدؽ ىي العامل األكثر أنبية بالنسبة 1996) محمد حسن عالوي"يقوؿ " الصدق: -أ
 (321، صفحة 1996)غضباف،  ر.للمقاييس واالختبارات وىو يتعلق أساسا بنتائج االختبا

( يقوؿ: يشَت "تابلر": أف الصدؽ يعترب أىم اعتبار هبب توافره يف االختبار، وبدد 1997) محمد صبحي"وعن" 
 "كيورتن" الصدؽ باعتباره تقدير لالرتباط بُت الدرجات اػباـ لالختبار واغبقيقة الثابتة ثباتا تاما.

 للحصوؿ على صدؽ االختبار نقـو حبساب معامل الصدؽ.

 معامل ثبات االختبار صدؽ االختبار = 

 : الثبات -ب 

 

 : مربع الفروؽ بُت النتائج األوذل والثانية. 2ؼ 

 ف : عدد العينة.

 (183، صفحة 1997)حسنُت،  لبَتسوف.ر : معامل االرتباط 

ر
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(: إذا أجري اختبار ما على ؾبموعة من األفراد ورصدت درجات كل 1999) مروان عبد المجيد إبراىيمويقوؿ 
فرد يف ىذا االختبار مث أعيد إجراء ىذا االختبار على نفس ىذه اجملموعة  ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت 

ليت حصل النتائج على أف الدرجات اليت حصل عليها الطالب يف اؼبرة األوذل لتطبيق االختبار ىي نفس الدرجات ا
عليها ىؤالء الطلبة يف اؼبرة الثانية استنتجنا من ذلك أف نتائج االختبار ثابتة سباما ألف نتائج القياس دل تتغَت يف اؼبرة 

 الثانية بل ظلت كما كانت قائمة يف اؼبرة الثانية.

والذي يعٍت : من العوامل اؼبهمة اليت هبب أف تتوفر يف االختبار اعبيد شرط اؼبوضوعية الموضوعية -ج 
التحرر من التحيز أو التعصب وعدـ إدخاؿ العوامل الشخصية للمخترب كآرائو وأىوائو الذاتية وميولو الشخصي وحىت 

)ابراىيم،  ربيزه أو تعصبو، فاؼبوضوعية تعٍت أف تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما نريدىا أف تكوف
 (68حة ، صف1999

 : حساب معامل الصدق والثبات 

حجم  تاالختبارا
 العينة 

درجة اغبرية 
 "ف"

مستوى الداللية 
 اإلحصائية 

القيمة اعبدولية ر ؼبعامل 
 االرتباط 

القيمة احملسوبة ؼبعامل 
االرتباط )معامل ثبات 

 االختبار( ض

معامل 
 الصدؽ 

 اختبار مهارة التمرير

05 4 0,05 0.81 

0,88 0,93 

 0,96 0,94  مهارة التنطيطاختبار 

 0,95 0,92 مهارة التسديداختبار  

 0,98 0,97 الدرجة الكلية لالختبار

 ( يوضح معامل ثبات و صدق االختبار92جدول رقم )
و بعد إهناء أداء االختبارات القبلية و البعدية  للتجربة اإلستطالعة على حسب مواصفاهتا احملددة قاـ الباحثاف     

و أفرزت  لبيرسونبتحويل الدرجات اػباـ اؼبتحصل عليها إذل درجات معيارية باستخداـ معامل االرتباط البسيط 
(. يالحظ من خالؿ النتائج اؼبدونة 04ونة يف اعبدوؿ رقم )ىذه اؼبعاعبة اإلحصائية عن ؾبموعة من النتائج و ىي مد

( أف كل القيم اؼبتحصل عليها تشَت صبيعها إذل مدى االرتباط العارل اغباصل بُت نتائج االختبار 04يف اعبدوؿ رقم )
  القبلي و البعدي، و ىذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى ثبات صبيع االختبارات اؼبستخدمة، و ىذا حبكم



 

 

( و ىذا عند مستوى 0,81كذلك أف قيمة معامل الثبات يف كل االختبارات زادت عن القيمة اعبدولية  اليت بلغت )
 ( .4) 1-( و درجة اغبرية ف0,05الداللة )

االختبارات المستخدمة في تقييم أداء المهارات المستهدفة في كرة السلة. -2-1-7  

       (.1994السلة)معدل(.)فوزي،اختبار احمد أمين للبراعم في كرة 

:الهدف من االختبار -2-1-7-2  

سنة وقد روعي عند استعمالو أف يكوف 14سنة إذل أقل من 12مت تصميم ىذا االختبار ليناسب الالعبُت من سن 
 سهال يف التطبيق، حيث ال يتطلب وقتا طويال وال إمكانيات كبَتة.

(سنة من طرؼ الدكتور ثائر سليماف ،والدكتور بيداء كيالف  12-09ولقد مت اعتماده  لألطفاؿ مابُت ) 
(.23/03/2008-22ؿبمود)جامعة الزقازيق(.)ؿبمود،  

خطوات األداء: -2-1-7-1  

-مهارة سرعة ودقة التمرير-الجزء األول -2-1-7-1-2  

طوؿ ضلعو  (ـ ،وموازيا لو ويرسم على اغبائط مربع02يقف الالعب بالكرة خلف خط يبعد عن اغبائط دبقدار )
(ـ.عند إعطاء إشارة البدء يقـو الالعب بتمرير الكرة باليدين من أماـ 01(ـ، وترتفع قاعدتو عن األرض دبقدار)01)

(ثانية.15الصدر يف اذباه اؼبربع ؼبدة )  

التسجيل:-  

،وزبصم ربسب لالعب نقطة واحدة عن كل سبريرة تالمس فيها أي الكرة أي نقطة على اؼبربع اؼبرسـو على اغبائط 
 نقطة عن كل سبريرة ال تالمس فيو الكرة اؼبربع أو إذا المست اغبدود.

المحارة مع تغيير االتجاه:-الجزء الثاني -2-1-7-1-1  

(ـ،ويقف الالعب بالكرة خلف خط يبعد عن 03توضع أربعة كراسي على خط واحد ،الفاصل بُت كل اثنُت منهما)
درب يبدأ الالعب يف احملاورة بالكرة بُت الكراسي بطريقة الزجزاج ؼبدة (ـ،ومع إشارة اؼب4.5الكرسي األوؿ دبسافة)



 

 

(ثانية،على أف تكوف الكرة عند زبطي الكرسي يف جانب الالعب البعيد عن الكرسي ،وىذا يستلـز تغيَت يد 20)
 احملاورة باظبرار عقب زبطي الكرسي .

التسجيل:-  

قة الصحيحة، وال ربتسب لالعب نقطة عن كل كرسي ربسب لالعب نقطة واحدة عن كل كرسي يتخطاه بالطري
 يتخطاه وىو وباور باليد القريبة من الكرسي.

سرعة التصويب:مع التعديل )دقة التسديد(:-الجزء الثالث -2-1-7-1-3  

يقف الالعب بالكرة يف أي مكاف قريب من السلة ويف أي جهة منو ،ومع اإلشارة يبدأ بتصويب الكرة باستمرار مرة 
ثانية. 20انب األيبن ومرة من اعبانب األيسر وذلك يف مدة من اعب  

التعديل:-  

ثانية هبذه  30( تسديدات وىي أقصى ما يبكن لالعب يف ىذه اؼبرحلة أف يؤديو خالؿ 10إعطاء كل العب )
الطريقة حسب ما حصل عليو الالعب من خالؿ االختبارات اليت قمنا هبا يف الدراسة االستطالعية اليت مست 

( العبُت ،كما مس التعديل علو السلة والذي اعتمدنا فيو على فئة عمرية تنتمي إليها عينة البحث.05)  

 الوسائل اإلحصائية: -2-1-8

تتضمن معاعبة اغبسابات اليت سبكننا من ترصبة النتائج بطريقة دقيقة لالختبارات اليت قمنا هبا ألجل ىذا 
 الغرض استعملنا اؼبؤشرات التالية:

 المتوسط الحسابي: -2-1-8-2

(: يعترب أحد الطرؽ اإلحصائية األكثر استعماال خاصة يف مراحل التحليل 1973) علي نصيف"ويشَت"  
، ...، 3، س2، س1اإلحصائي فهو حاصل قسمة ؾبموعة مفردات أو قيم يف اجملموعة اليت أجري عليها القياس: س

 غتو العامة ىي:، على عدد ىذه القيم ف، ويصطلح عليو عادة س وصيفس

 س                                              

 
 ن

 = س



 

 

 حيث:      : يبثل اؼبتوسط اغبسايب.        

 (75، صفحة 1973)السامراين،  ف: عدد القيم.           

 االنحراف المعياري:  -2-1-8-1

:ىو أىم مقاييس التشتت ألنو أدقها حيث يدخل استعمالو يف الكثَت من قضايا  (2975"نوار الطالب") عن
التحليل اإلحصائي واالختبار، ويرمز لو بالرمز: ع، فعذا كاف قليال أي قيمتو صغَتة فعنو يدؿ على أف القيم متقاربة، 

 والعكس صحيح.

 العب وتكتب على الصيغة التالية: 30ة أقل من ىذه الصيغة لػ: ع تكتب يف حالة ما تكوف العين

 

 

 حيث:

 ع: سبثل االكبراؼ اؼبعيػػػػاري.

 س: قيمة عددية )نتيجة االختبار(.

 س: اؼبتوسط اغبسػػايب.

 ف: عدد العينػػػة.

 )ت( ستيودنت: -2-1-8-3

وىي طريقة إحصائية من الطرؽ اليت تستخدـ يف حساب الفروؽ بُت اؼبتوسطات اغبسابية، ويستخدـ ىذا  
االختبار لقبوؿ أو رفض العدـ دبعٌت آخر اختبار )ت( يستطيع تقييم الفرؽ بُت اؼبتوسطات اغبسابية تقييما 

 يغة التالية: العب تستخدـ الص 30ؾبردا من التدخل الشخصي و يف حالة العينات األقل من 
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2(2+ )ع  2(1)ع  
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 : اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة األوذل )القبلي(.1س

 : اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الثانية )البعدي( 2س

2ع
 : مربع االكبراؼ اؼبعياري للمجموعة األوذل.  1

2ع
 : مربع االكبراؼ اؼبعياري للمجموعة الثانية. 2

 .(55، صفحة 1975)الطالب،  ف: عدد العينة.

 صعوبات البحث: -2-1-9

 من الصعوبات اليت واجهتنا: 

 . الغيابات 
  خاصة وطنيا .يف مراحل الطفولة قلة البحوث والدراسات اؼبشاهبة اليت تناولت الدمج 
 .قلة الربامج اؼبكيفة التعليمية لفئة اؼبتخلفُت ذىنيا 
  .اجملهود اؼبضاعف اؼبلقى على عاتق األطفاؿ األسوياء 
 . عدـ انضباط بعض األطفاؿ من فئة اؼبتخلفُت عقليا 

 

 

 خــاتمة:

االستطالعية سبػاشيا مع لقد تضمن ىذا الفصل منهجية البحث و إجراءاتو اؼبيدانية اليت قمنا هبا من خالؿ التجربة  
طبيعة البحث العلمي و متطلباتو العلمية حيث تطرقنا يف بداية الفصل إذل الدراسة األساسية و ذلك لتوضيح منهج 
حبث، العينة، ؾباالت البحث و األدوات اؼبستخدمة مث التجربة االستطالعية من خالؿ اإلشارة إذل عدة خطوات 

اسية و يف األخَت مواصفات االختبارات مث األىداؼ اإلجرائية للوحدات التدريبية علمية أقبزت سبهيدا للتجربة األس
 اؼبقًتحة مث الوسائل اإلحصائية اؼبستخدمة يف البحث و يف األخَت أىم صعوبات البحث.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

إف ؾبموع الدرجات اػباـ اؼبتحصل عليها من الدراسة األساسية ؽبذا البحث ليس ؽبا مدلوؿ أو معٌت بغرض      

اغبكم على صحة الفروض اؼبصاغة أو نفيها، و على ىذا األساس سيتناوؿ الطالب الباحث يف ىذا الفصل معاعبة 

حصائية ألجل عرضها يف اعبداوؿ مث ربليلها و النتائج اػباـ اؼبتحصل عليها باستخداـ ؾبموعة من اؼبقاييس اإل

 .مناقشتها و من مت سبثيلها بيانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عرض و مناقشة نتائج االختبار القبلي لعينات البحث)المتخلفين ذىنيا( : -1-2

ة من بغرض إصدار أحكاـ موضوعية حوؿ طبيعة التجانس القائم بُت عينات البحث التجريبية          والضابط     

خالؿ نتائج ؾبموع االختبارات القبلية،عمل الطالب الباحث على معاعبة ؾبموعة من الدرجات اػباـ اؼبتحصل عليها 

 (  02وذلك باستخداـ اختبار" ؼ " غبساب التجانس كما ىو مبُت يف اعبدوؿ اؼبوارل رقم) 

العينة الضابطة و التجريبية في نتائج االختبارات القبلية باستخدام  : يوضح التجانس بين) 91 (الجدول رقم 

 .اختبار" ف " لحساب التجانس

و ىي أصغر من قيمة "ؼ" اعبدولية اليت  0.14لقد تبُت من خالؿ اعبدوؿ أف قيمة "ؼ" احملسوبة و اليت بلغت 
وجود فروؽ معنوية بُت ىذه فبا تؤكد على عدـ  0,05ومستوى الداللة  04عند درجة اغبرية  0.16بلغت 

 اؼبتوسطات أي أف الفروؽ اغباصلة بُت اؼبتوسطات ليس ؽبا داللة إحصائية و ىذا يدؿ على 

 مدى التجانس القائم بُت عينات البحث 

 المقاييس اإلحصائية             

 المتخلفين ذىنيا

 قبلياختبار ال          
 ف

 المحسوبة

درجة  

 الحرية

مستوى 

 الداللة

ف 

 الجدولية
 داللة الفروق

 متوسط حسابي
انحراف 

 معياري

 3.53 97 العينة الضابطة

0.14 

 

04  

0.05    

           

   

     

0.16 

غيردال 

    04 9.36 21.28 العينة التجريبية إحصائيا



 

 

 عرض و مناقشة نتائج العينة الضابطة في اختبار مهارات كرة السلة -1-1-2

يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في اختبار مهارات كرة  ) 92  (الشكل رقم 
 السلة

  07لقد تبُت على ضوء النتائج اؼبدونة أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عند العينة الضابطة بلغت           

واالكبراؼ  12.2أما يف االختبار البعدي و عند نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب      3.53  واالكبراؼ اؼبعياري

         9.17  اؼبعياري

   المقاييس 
 اإلحصائية

 عينة البحث

 حجم

 العينة

 "ت" االختبار البعدي االختبار القبلي

 احملسوبة

ت" "

 اعبدولية

درجة 

 اغبرية

 مستوى الداللة

 2ع 2س 1ع 1س اإلحصائية

 العينة الضابطة
95 97 3.53 21.1 9.27 2.49 1.23 94 0,05 

 .البعدي للعينة الضابطة في اختبار مهارات كرة السلة(: يوضح نتائج االختبار القبلي و 93الجدول رقم)
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وىي أقل من ت  1.49وبعد استخداـ ت "ستيودنت" تبُت أف قيمة ت احملسوبة بالنسبة للعينة الضابطة بلغت 

فبا يدؿ على أنو ال توجد داللة   2.13القيمة  0,05و مستوى الداللة   04اعبدولية اليت بلغت عند درجة اغبرية 

، ومنو نستنتج عدـ وجود ربسن يف قبلية و البعديةسطات النتائج الإحصائية و بالتارل ال يوجد فرؽ معنوي بُت متو 

 مستوى األداء اؼبهاري .

 عرض و مناقشة نتائج للعينة التجريبية  في اختبار مهارات كرة السلة-1-1-1

 يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية في اختبار مهارات كرة السلة (:94الجدول رقم )

  

المقاييس 

 اإلحصائية

 عينة البحث

 حجم

 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 "ت"

 احملسوبة

"ت" 

 اعبدولية

درجة 

 اغبرية

مستوى 

 الداللة

 اإلحصائية
 2ع 2س 1ع 1س

 0,05 94 1.23 21.19 8.18 13.8 9.36 21.8 95 العينة التجريبية

 



 

 

 

 

يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية  في اختبار مهارات كرة  ) 91الشكل رقم )

 السلة

يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼبدونة يف اعبدوؿ أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عند العينة التجريبية   

ار البعدي و عند العينة نفسها بلغ اؼبتوسط اغبسايب أما يف االختب     9.36  واالكبراؼ اؼبعياري 12.8بلغت 

، و بعد استخداـ مقياس الداللة اإلحصائية ت "ستيودنت" تبُت أف قيمة     8.28واالكبراؼ اؼبعياري    23.8

عند درجة اغبرية  2.13و ىي أكرب من ت اعبدولية البالغة  12.29ت احملسوبة بالنسبة للعينة التجريبية   قد بلغت 

فبا يدؿ على وجود داللة إحصائية أي يوجد فرؽ معنوي بُت اؼبتوسط اغبسايب القبلي  0,05ومستوى الداللة   04

  وعليو نستنتج وجود ربسن يف مستوى األداء اؼبهاري . ، و البعدي. و لصاحل االختبار البعدي
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 عرض و مناقشة نتائج االختبار البعدي لعينات البحث: -1-1-3

 يوضح  نتائج االختبار البعدي لعينات البحث  في اختبار مهارات كرة السلة : ) 95(الجدول رقم 

 

 يبين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينة البحث  في اختبار مهارات كرة السلة  (93)الشكل  

يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼبدونة يف اعبدوؿ أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب البعدي عند العينة الضابطة 
ة التجريبية اؼبطبقة عليها اؼبتغَت اؼبستقل فقد ، بينما على مستوى العين   9.17 واالكبراؼ اؼبعياري 12.2بلغت 
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 1ع 1س 

 9.27 21.1 5 العينة الضابطة 0,05 98 2.85 1.99

 8.18 13.8 5 العينة التجريبية



 

 

، و بعد استخداـ مقياس      8.28 واالكبراؼ اؼبعياري 23.8بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البعدي  
و ىي أكرب من ت اعبدولية البالغة   2.09الداللة اإلحصائية ت "ستيودنت" تبُت أف قيمة ت احملسوبة  قد بلغت 

أي أنو  توجد داللة إحصائية و بالتارل  يوجد فرؽ معنوي   0,05و مستوى الداللة   08درجة اغبرية  عند 1.85
لصلح العينة التجريبية ومنو نستنتج أف اؼبستوى اؼبهاري ؽبذه األخَتة أفضل وأحسن  بُت اؼبتوسطُت اغبسابيُت البعديُت

  من العينة الضابطة . 

 القبلي لعينات البحث)األسوياء( : عرض و مناقشة نتائج االختبار -1-1

بغرض إصدار أحكاـ موضوعية حوؿ طبيعة التجانس القائم بُت عينات البحث التجريبية          والضابطة من      
خالؿ نتائج ؾبموع االختبارات القبلية،عمل الطالب الباحث على معاعبة ؾبموعة من الدرجات اػباـ اؼبتحصل عليها 

 (  02اؼبوارل رقم)  :ار" ؼ " غبساب التجانس كما ىو مبُت يف اعبدوؿوذلك باستخداـ اختب

 : يوضح التجانس بين العينة الضابطة و التجريبية في نتائج االختبارات القبلية ) 96 (الجدول رقم 

  .باستخدام اختبار" ف " لحساب التجانس

و ىي أصغر من قيمة "ؼ" اعبدولية اليت  4.13لقد تبُت من خالؿ اعبدوؿ أف قيمة "ؼ" احملسوبة و اليت بلغت 
فبا تؤكد على عدـ وجود فروؽ معنوية بُت ىذه  0,05ومستوى الداللة  04عند درجة اغبرية   6.38بلغت 

و ىذا يدؿ على مدى التجانس القائم  اؼبتوسطات أي أف الفروؽ اغباصلة بُت اؼبتوسطات ليس ؽبا داللة إحصائية
 بُت عينات البحث 

 المقاييس اإلحصائية           

 المتخلفين ذىنيا

 ف االختبار القبلي                     

 المحسوبة

درجة  

 الحرية

مستوى 

 الداللة

ف 

 الجدولية
 داللة الفروق

 انحراف معياري متوسط حسابي

 5.85 16.6 الضابطةالعينة 
4.13 

 

04  

0.05   

  

     

6.38 

غير دال 

    04 1.88 39.6 العينة التجريبية إحصائيا



 

 

 عرض و مناقشة نتائج العينة الضابطة في اختبار مهارات كرة السلة -1-1-2

  مهارات كرة (:يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة في اختبار97الجدول رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة الضابطة في اختبار مهارات كرة  ) 04  (الشكل رقم 
 .السلة

المقاييس 
 اإلحصائية

 

 عينة البحث
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 االختبار البعدي االختبار القبلي

 "ت"

 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 1ع  2ع 1س اإلحصائية

 0,05 94 1.23 6.25 8.25 35 5.85 16.6 5 العينة الضابطة
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   26.6لقد تبُت على ضوء النتائج اؼبدونة أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عند العينة الضابطة بلغت           

واالكبراؼ  66.5أما يف االختبار البعدي و عند نفس العينة بلغ اؼبتوسط اغبسايب     5.85واالكبراؼ اؼبعياري 

 .       8.15   اؼبعياري

وىي أكرب من ت  6.15ودنت" تبُت أف قيمة ت احملسوبة بالنسبة للعينة الضابطة بلغت وبعد استخداـ ت "ستي

فبا يدؿ على أنو توجد داللة   2.13القيمة  0,05و مستوى الداللة   04اعبدولية اليت بلغت عند درجة اغبرية 

وعليو نستنتج  الختبار البعديحل ااإحصائية و بالتارل  يوجد فرؽ معنوي بُت متوسطات النتائج القبلية و البعدية لص

  وجود ربسن يف مستوى األداء اؼبهاري .

 عرض و مناقشة نتائج للعينة التجريبية  في اختبار مهارات كرة السلة-1-1-1

 .يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي للعينة التجريبية في اختبار مهارات كرة السلة (:98الجدول رقم )

المقاييس  

 اإلحصائية

 

 عينة البحث
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 العينة

 االختبار القبلي
االختبار 

 "ت" البعدي

 احملسوبة
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 اعبدولية

درجة 

 اغبرية

مستوى 

 الداللة

 2ع  1ع  

 0,05 94 1.23 8.61 3.14 35 1.88 39.6 95 العينة التجريبية

 

2س1س



 

 

 

      

في اختبار مهارات   التجريبيةيبين المتوسط الحسابي لالختبار القبلي و البعدي للعينة  ) 95 (الشكل رقم  
 .كرة السلة

يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼبدونة يف اعبدوؿ أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب القبلي عند العينة       

البعدي و عند العينة نفسها بلغ اؼبتوسط اغبسايب  أما يف االختبار  2.88 واالكبراؼ اؼبعياري 30.6التجريبية بلغت 

" تبُت أف قيمة ت  و بعد استخداـ مقياس الداللة اإلحصائية ت "ستيودنت، 3.24واالكبراؼ اؼبعياري  35

عند درجة اغبرية   2.13و ىي أكرب من ت اعبدولية البالغة   8.62احملسوبة بالنسبة للعينة التجريبية   قد بلغت 

فبا  يدؿ على وجود داللة إحصائية أي يوجد فرؽ معنوي بُت اؼبتوسط اغبسايب    0,05الداللة ومستوى   04

 وعليو نستنتج وجود ربسن يف مستوى األداء اؼبهاري . القبلي و البعدي. و لصاحل االختبار البعدي

 عرض و مناقشة نتائج االختبار البعدي لعينات البحث: -1-1-3
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 .يوضح  نتائج االختبار البعدي لعينات البحث  في اختبار مهارات كرة السلة : ) 99(الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 .يبين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينة البحث  في اختبار مهارات كرة السلة  (96 )الشكل رقم 
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يالحظ من خالؿ النتائج اإلحصائية اؼبدونة يف اعبدوؿ أعاله أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب البعدي عند العينة      

، بينما على مستوى العينة التجريبية اؼبطبقة عليها اؼبتغَت اؼبستقل   8.15  واالكبراؼ اؼبعياري 35الضابطة بلغت 

، و بعد استخداـ مقياس     3.24 واالكبراؼ اؼبعياري  35فقد بلغت قيمة اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البعدي  

و ىي أصغر  من ت  اعبدولية    01الداللة اإلحصائية ت "ستيودنت" تبُت أف قيمة  ت  احملسوبة  قد بلغت  

توجد داللة إحصائية و بالتارل  ال ال أي أنو    0,05و مستوى الداللة   08عند درجة اغبرية  1.85البالغة    

  ومنو فعف مستوى العينتُت متقارب . فرؽ معنوي بُت اؼبتوسطُت اغبسابيُت البعديُتيوجد 

 

 خــاتمـة:

لقد تضمن ىذا الفصل عرض و مناقشة النتائج اؼبستخلصة من الدراسة األساسية حيث تطرؽ الطالب الباحث     

إذل تبيُت مدى التجانس بُت عينات البحث.مث تناولنا عرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة الضابطة و 

ليها من خالؿ الدراسة اؼبيدانية. و من مت لقد تطرؽ التجريبية و ىذا هبدؼ التمكن من تأويل النتائج اؼبتحصل ع

 الطالب الباحث إذل مقارنة نتائج االختبارات البعدية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 االستنتاجات:  - 2-ـ1

من خالؿ النتائج اؼبتحصل عليها وبعد الدراسة اإلحصائية وربليل النتائج توصل الباحثاف إذل االستنتاجات 
 التالية:

المتخلفين ذىنيا:مجموعة األطفال  -أ  

(يتضح أف ىناؾ عدـ وجود فروؽ إحصائية  بُت االختبار القبلي والبعدي للعينة  03من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
الضابطة أي عدـ تطور يف اؼبستوى ألفراد العينة اؼبتخلفُت ذىنيا يف صبيع أطوار اختبار اؼبهارات األساسية يف كرة 

قة العزؿ اؼبتبعة وىي سبب عدـ التحسن.السلة وقد ارجع الباحثاف ذلك إذل طري  

(يتضح أف ىناؾ فروؽ إحصائية بُت االختبار القبلي والبعدي لدى أفراد العينة 04من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
التجريبية لصاحل االختبارات البعدية ،ومنو يتضح إف ىناؾ تطور يف مستوى اؼبهارات األساسية يف كرة السلة 

إذل الطريقة اؼبتبعة واؼبتمثلة يف الدمج مع األطفاؿ األسوياء الذي كاف لو تأثَت اهبايب على ألفراد العينة وىذا راجع 
 تعلم األطفاؿ اؼبتخلفُت ذىنيا.

(يتضح أف ىناؾ فروقا إحصائية يف االختبار البعدي بُت العينة الضابطة والتجريبية 05من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
كاف لو األثر الكبَت يف تطور أفراد العينة التجريبية على غرار العزؿ الذي لصاحل التجريبية وىو ما يفسر اف الدمج  

 دل يؤثر يف أفراد العينة الضابطة. 

مجموعة األطفال األسوياء: -ب  

( يتضح أف ىناؾ فروقا إحصائية بُت االختبار القبلي والبعدي. ألفراد العينة 07من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
دي وىذا راجع إذل كوهنم يتمتعوف جبميع خصائص اؼبرحلة العمرية لألطفاؿ الضابطة لصاحل االختبار البع

 األسوياء ما أدى إذل تعلمهم وتطور مستواىم يف اؼبهارات اؼبدروسة.

( يتضح أف ىناؾ فروؽ إحصائية بُت االختبار القبلي والبعدي ألفراد العينة 08من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
التجريبية لصاحل االختبار البعدي،وىذا راجع إذل كوهنم يتمتعوف جبميع خصائص اؼبرحلة العمرية لألطفاؿ 



 

 

نتج من ذلك أف الدمج دل يؤثر سلبيا األسوياء ما أدى إذل تعلمهم وتطور مستواىم يف اؼبهارات اؼبدروسة،ونست
 على تعلم األطفاؿ األسوياء.

( يتضح عدـ وجود فروؽ بُت االختبارين البعديُت ألفراد العينتُت الضابطة 09من خالؿ اعبدوؿ رقم ) -
والتجريبية لألطفاؿ األسوياء.وىنا نستنتج أف التطور كاف متكافئا يف مستوى األداء اؼبهاري، وىذا راجع إذل 

ضوعهم لنفس الربنامج اؼبطبق يف تعلم اؼبهارات األساسية ،وكذا سبتعهم بنفس خصائص مرحلتهم العمرية. خ  

مناقشة الفرضيات: - 3- 1  

:2الفرضية  

يؤثر *  على اهبابيا تأثَتا التعاوين باألسلوب ذىنيا اؼبتخلفُت واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت الدمج 

 .ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم

( 06( ، )05( ، )3من خالؿ نتائج اعبداوؿ رقم )  

يرى الباحثاف أف الدمج بُت األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا واألطفاؿ األسوياء باجملموعة التجريبية أدى إذل سرعة  تعلم     
موعة التجريبية نتيجة الستثارهتم من طرؼ أقراهنم وإتقاف اؼبهارات األساسية يف كرة السلة لألطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا باجمل

األسوياء ، والذي أدى إذل تقليد األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا لألطفاؿ األسوياء والتعلم وؿباولة التنافس معهم لالرتقاء 
ا دبستواىم للوصوؿ إذل األداء األفضل ، كما ساعد النموذج الذي قدمو األسوياء على جذب انتباه اؼبعاقُت ذىني

 لعمل األداء اؼبشابو األطفاؿ األسوياء. 

Lavay " Echsteadt"  وقد أشار كل من " اشستيد " " اليف" "   إذل أف كثَت من األفراد اؼبعاقُت ذىنيا  يتوفر  
لديهم الدافع لألداء بشكل  أفضل يف حضور أقراهنم األسوياء  والذين يف نفس العمر الزمٍت ؽبم أكثر من حضور 

 معلميهم.

ا يتفق مع ما توصلت إليو دراسةكم (  بأف التعليم بالتقليد لو تأثَت اهبايب على تعلم 2001" ) عبلة زىران" 
 اؼبهارات األساسية .

 



 

 

( نقال عن " راركيك" بيًت"   1990كلَت " )    "Clair"   ويذكر أيضا كل من Rarkick   " Beuter   "
طفاؿ األسوياء يف برامج األنشطة الرياضية يكوف أكثر فاعلية ( على  أف  دمج األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا مع األ1985)

 من انعزاؽبم لتنمية اؼبهارات اغبركية .

Frenchكما يشَت كال من "جنسما " فرنش "    " Jansma  ( "1994 " نقال عن "مينر كينتسوف )
Mainner Kinutson" 

الًتبية البدنية خصوصا يف اؼبراحل االبتدائية  ألف إذل أف قباح الدمج بُت األطفاؿ اؼبعاقُت و األسوياء يف حصص 
 األطفاؿ يكونوف أقل وعيا و حرجا بالفروؽ واالختالفات الفردية .

الدمجومن ىذا كلو يبكن القوؿ بأف الفرضية اؼبطروحة قد ربققت وعليو فعف   واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت 
يباهبا تأثَت التعاوين لو باألسلوب ذىنيا اؼبتخلفُت  لألطفاؿ السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض على تعلم 

 .ذىنيا اؼبتخلفُت

:1الفرضية  

يؤثر       ذىنيا اؼبتخلفُت لألطفاؿ بالنسبة السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم على التدرييب الربنامج 
 واألسوياء.

(    9( ، )8( ، )7( ، )3ومن خالؿ اعبداوؿ )  

يرى الباحثاف اف ىناؾ ربسن يف مستوى األداء اؼبهاري بالنسبة إذل عينات البحث التجريبية للمتخلفُت عقليا      
واألسوياء، ويرجع ىذا التحسن إذل فعالية الربنامج اؼبطبق الذي اثر بصورة اهبابية على تعلم اؼبهارات األساسية يف كرة 

 السلة.

Frenchحيث أشار كال من "جنسما " فرنش "    " Jansma  ( "1994 "نقال " سليف كروس ) Crosse 
Sleeve (، أف األطفاؿ اؼبصابوف باإلعاقة الذىنية البسيطة يبكنهم أف يصبحوا سباحُت أكفاء 1984" ) 

 يستخدموف األساليب اؼبتنوعة يف السباحة كما يبكنهم تعلم بعض مهارات اإلنقاذ 

بالنسبة للرياضات األخرى على وجو العمـو .على وجو اػبصوص واؼبهارات األساسية   



 

 

مرفت ؿبمود صادؽ "  ( ، "1992"عزة عبد المنصف " )كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من        
(، حيث اتفقت ىذه الدراسات على أف األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا يبكنهم تعلم اؼبهارات األساسية ويبلكوف  1999)

اليت تسمح ؽبم باكتساب تقنياهتا يف معظم الرياضات . كل اؼبؤىالت والقدرات  

ومن ىذا كلو يبكن القوؿ بأف الفرضية اؼبطروحة قد ربققت وعليو فعف الربنامج التدرييب اؼبطبق كاف لو األثر  الكبَت يف 
 تعلم بعض اؼبهارات األساسية يف كرة السلة بالنسبة لألطفاؿ اؼبتخلفُت ذىنيا و األسوياء .

:3الفرضية  

  بالنسبة األساسية اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا واؼبتخلفُت األسوياء األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب الدمج دل يؤثر
 األسوياء . لألطفاؿ

(   9( ، )8من خالؿ اعبدوؿ رقم )  

األطفاؿ ويدؿ ذلك على أف تواجد األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا دل يؤثر على اكتساب وتعلم اؼبهارات األساسية لدى 
 األسوياء .

Castagnoوقد اتفق ذلك مع ما توصل إليو كال من " كاستاجنو "  (، " بلوؾ زيباف " 2001" )  Block 
Zeman ( ،  بأف دمج الطالب اؼبعاقُت ذىنيا بالتعليم البدين العادي دل يؤثر سلبيا على تقدـ الطالب 1996" ) 

 األسوياء .

إذل اف الدراسات العلمية النتوفرة حاليا تشَت إذل أف األطفاؿ العاديُت ( 2004وقد أشار أيضا "اػبطيب صباؿ " )
الذين يتعلم معهم أطفاؿ معوفوف عقليا يف نفس الصف وبققوف مستويات عادية من النمو والتحصيل فبا يعٍت أف 

ؿ اؼبعاقُت إال إذا الدمج ال يًتؾ تأثَتات سلبية تذكر على مبوىم فهم ال يقلدوف السلوكيات اليت قد تصدر عن األطفا
مت تعزيزىم على ذلك ، ولكن ذلك ال يعٍت أف األطفاؿ العاديُت ال يبكنهم أف يقلدوا األطفاؿ اؼبعاقُت أبدا ، وإذا 
حدث ذلك فعف السلوؾ الغَت تكيفي الذي قاموا بتقليده لن يستمر إذا دل وبصل على تعزيز من اؼبعلمُت واآلباء 

 والرفاؽ .

  



 

 

الدمج القوؿ بأف الفرضية اؼبطروحة قد ربققت وعليو فعف اومن ىذا كلو يبكن   األطفاؿ بُت التعاوين باألسلوب 
 األسوياء. لألطفاؿ  بالنسبة األساسية اؼبهارات بعض تعلم على ذىنيا دل ِيؤثر واؼبتخلفُت األسوياء

يؤثر العامة واليت مفادىا :فبا سبق ومن خالؿ االستنتاجات وما توصلنا إليو يبكن القوؿ بأف الفرضية          الدمج 
 السلة كرة يف األساسية اؼبهارات بعض تعلم على التعاوين باألسلوب ذىنيا اؼبتخلفُت واألطفاؿ األسوياء األطفاؿ بُت

ربققت. ذىنيا قد اؼبتخلفُت لألطفاؿ  

 

 

: خالصة عامة  

إف الدمج بُت األطفاؿ اؼبعاقُت ذىنيا واألطفاؿ األسوياء ذو أنبية كبَتة على اؼبستوى التعليمي يف شىت اؼبيادين 

سنة ، أي أثر الدمج يكوف ذو فوائد متعددة يف ظل العزؿ  12ػػػػػػػ  8واجملاالت وخاصة يف ىاتو اؼبرحلة العمرية 

س أو اجملتمع ، وؽبذا هبب مراعاة التعاوف الذي يلعبو األطفاؿ الذي تشهده فئة اؼبتخلفُت ذىنيا سواء يف اؼبدار 

األسوياء يف تعلم أقراهنم األطفاؿ اؼبتخلفُت ذىنيا ، لذا فأساليب تطوير مستواىم متاحة وربتاج إذل تطبيق ميداين 

 . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اقتراحات وتوصيات:

 برامج متنوعة. العمل على دعم فئات اؼبعاقُت ذىنيا بسيطي اإلعاقة من خالؿ زبطيط-

قصػػػػػد رفػػػػػع إمكانيػػػػػاهتم  مراحػػػػػل الطفولػػػػػةتوظيػػػػػف أكثػػػػػر للػػػػػدمج بػػػػػُت األسػػػػػوياء واؼبعػػػػػاقُت ذىنيػػػػػا خاصػػػػػة يف -

 وتطويرىا.

التعػػػػػػاوين لرفػػػػػػع  األسػػػػػػلوبواؼبعلقػػػػػػُت ذىنيػػػػػػا تعتمػػػػػػد علػػػػػػى  األسػػػػػػوياءمدؾبػػػػػػة بػػػػػػُت االطفػػػػػػاؿ  أقسػػػػػػاـ إنشػػػػػػاء-

 االحتكاؾ واػبربات اؼبعرفية يف كل اعبوانب.

 ...اخلالًتبوية، الرياضية، الثقافيةيف شىت اؼبراحل ويف ـبتلف األنشطة سواء تعميم الدمج -

ضػػػػػػػرورة الشػػػػػػػروع يف الدراسػػػػػػػات العلميػػػػػػػة الػػػػػػػيت هتػػػػػػػتم بتطػػػػػػػوير إمكانيػػػػػػػات ىػػػػػػػذه الفئػػػػػػػة بالػػػػػػػدمج ودبختلػػػػػػػف -

 األساليب.

شػػػػػىت إعطػػػػػاء أنبيػػػػػة للػػػػػربامج الػػػػػيت مػػػػػن شػػػػػاهنا تػػػػػدعم االتصػػػػػاؿ بأنواعػػػػػو بػػػػػُت األسػػػػػوياء واؼبعػػػػػاقُت ذىنيػػػػػا يف -

 اجملاالت.

اقػػػػػػًتاح وحػػػػػػدات تدريسػػػػػػية وتدريبيػػػػػػة مدؾبػػػػػػة يف مرحلػػػػػػة الطفولػػػػػػة بػػػػػػُت األسػػػػػػوياء وأقػػػػػػراهنم اؼبعػػػػػػاقُت ذىنيػػػػػػا -

 ترتكز على التعاوف والتبادؿ وعدـ التفرقة بينهما.  
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Résume de étude 

Les deux étudiants ont  utilisée la méthode coopérative pour intégrer les enfants handicapés 

mentalement avec les enfants normaux pour connaitre l’impact sur l’apprentissage de connaître 

compétences de base en basket-ball 

-l’étude a pour objet de connaître l’impact de l’intégration avec la méthode coopérative entre les 

enfants handicapais mentalement et les enfant normaux sur l’apprentissage de certaine 

compétence fondamentales en basket –Ball  ainsi que le mise en évidence du rôle majeur des 

enfants sains pour réussir l’apprentissage des enfants aux besoins spéciaux . 

Pour ce faire on a utilisé un échantillon de 20 enfants .dont 10 sont attentes d’une infinité 

Montale simple (centre handicapé mentaux) .05 constituons un groupe espérimental.les cinq 

restants n’ont pas été soumis au test. L’autre moitie de l’échantillon est composée d’enfants 

sains. 

Elle a été divisée en deux groupe .l’un est expérimental. L’autre n’a pas été soumis au test. 

l’échantillon représente 28/ 

-les deux étudiants ont utilisé les test de compétence d’Ahmed amine pour les minimes en 

basket-ball. 

-les deux chercheures sont parvenu au fait que le programme proposé utilisant la méthode  

coopérative a donné une  amélioration significative des performances dans certaines 

compétences de base .il a été également constaté que cette méthode n’a pas un impact négatif sur 

les enfants  sains . 

Enfin .les deux étudiants recommandent des étude plus approfondies dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :الملخص

 األساااوٌاء األطفاااال باااٌن التعااااونً باألسااالوب قاااام الطالباااان الباحثاااان بتوظٌاااف الااادمج

 . السلة كرة فً األساسٌة المهارات بعض تعلم على   ذهنٌا المتخلفٌن واألطفال

 األسااوٌاء األطفااال بااٌن التعاااونً باألساالوب معرفااة ماادى تااؤثٌر الاادمجى والتااً تهاادف إلاا

، الساالة كاارة فااً األساسااٌة المهااارات بعااض تعلاام علااى ذهنٌااا      المتخلفااٌن واألطفااال

، و للقٌااام بهااذا ذهنٌااا نالمتخلفااٌ     وإبااراز الاادور الفعااال لؤلسااوٌاء فااً تعلاام أقاارانهم 

الدراسااة و التااً       تجاارى علٌهااا هااذه  فااردا21كاناات  البحااث كااان البااد ماان وجااود عٌنااة

اطفااااال ن ذوي اإلعاقااااة الذهنٌااااة البسااااٌطة ماااان مركااااز بٌبٌنٌار،وقساااامت باااادورها 01شااااملت 

أطفاااااال أساااااوٌاء مااااان  01و، أفاااااراد 19لمجماااااوعتٌن ضاااااابطة وتجرٌبٌاااااة فاااااً كااااال منهماااااا 

أفاااراد  19متوساااطة حاااً السااابلم الجدٌدة،وقسااامت بااادورها لمجموعاااة تجرٌبٌاااة مكوناااة مااان 

 .%29ة العٌنة فقد قدرت ب:أما نسبأفراد،  19وأخرى ضابطة 

االختبااااارات المهارٌااااة ألحمااااد أمااااٌن للبااااراعم فااااً كاااارة اعتمااااد الطالبااااان الباحثااااان علااااى 

 الااادمج إلاااى أن البرناااامج الاااذي تااام اقتراحاااه باساااتخدام الباحثاااان ،وقد توصااال الطالباااانالسااالة

 األساسااٌة المهااارات بعااضأداء قااد حقااق تحساانا ملحوظااا فااً مسااتوى باألساالوب التعاااونً 
للمتخلفااٌن ذهنٌااا ماان جهااة ،وماان جهااة أخاارى عاادم تااؤثر األسااوٌاء ساالبا ماان  الساالة كاارة فااً

، وفاااً األخٌااار ٌقتااارح الطالباااان الباحثاااان التعماااق فاااً هاااذا الناااوع الااادمج باألسااالوب التعااااونً

 الدمج باألسلوب التعاونً بٌن األسوٌاء والمتخلفٌن ذهنٌا.من الدراسات التً تخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


