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 التعريف بالبحث
 

1 
 

:مقدمة  

إن اإلعاقة مبفهومها الواسع ىي حالة معينة من العجز وادلنع الذي رنيب اإلنسان كيفما كان نوعو، والذي 
واجلنس، ولعل أبرز ما زند من قدراتو، ورنعلو غري قادر على منافسة أقرانو ادلكافئني لو من حيث العمر 

( من خالل تعداده للسمات السلوكية الناجتة عن KLIMKيواجو ادلعاق كما يوضحو الدكتور كليمك )
 اإلعاقة ىو الشعور الزائد بالنقص واإلحباط وعدم الشعور باألمن.

د أوىل إضافة إىل صعوبة تفاعلو من رلتمعو فقد يصل بو احلد أحيانا إىل درجة العزلة واالنطواء، وق  
الدين اإلسالمي اىتماما شديدا برعاية ادلعاقني، وخصص ذلم من يساعدىم على احلركة والتنقل، وأكد 

على حسن معاملتهم مبا زنفظ ذلم كرامتهم معتربا حالة العوق اختبارا من اهلل سبحانو وتعاىل كما جاء يف 
 زلكم تنزيلو: >> ولنبلونكم باخلري والشر فتنة<<.

عاقة العقلية من ادلشكالت اخلطرية ال ي تواجو الفرد و ال ي كمكن أن يتملل أررىا ادلباشر يف كما جند أن  اال
تدين مستوى أدائو الوظيفي العقلي و ذلك إىل الدرجة ال ي جتعلو كملل وجها أساسيا من أوجو القصور 

ال تكن ف,    م ( 8002عبد الستار جبار الصمد ،  )_األستاذ الدكتور العادية ال ي يعاين منها ذلك الفرد
أنت ادلعاق بتصرفاتك جتاه ىؤالء األشخاص , عاملهم كأهنم أشخاص عاديني ال يستطيع أحدا إنكار 
احتياجاهتم اىل ادلساعدة فال حتاول ايذاء مشاعهم و اإلنقاص من امكاناهتم  , و الذي يزيد من القيمة 

ادلمارسة بالنسبة ذلذه الفئة كعالج ذلم تفكهم من القيود  النفسية و تزيد اللقة لديهم يف اإلرنابية ذلذه 
ل النشاطات و النجاح يف األمور ال ي سيقدمون عليها حيث يتعلم الفرد أدواره اإلجتماعية من خال

 (8002) الدكتور عبد الستار جبار الصمد ،   .ادلنافسات الرياضية

وللممارسة الرياضية تأرري فعال على النواحي البدنية و النفسية واالجتماعية للمعوقني ،كما يعترب أسلوبا 
عالجيا للتغلب على ادلشكالت النفسية لديهم الناجتة عن الشعور بالنقص و عدم التكافؤ مع اآلخرين 

ة ،فممارسة األنشطة الرياضية تنعكس وحترير النفس من ادلضايقات النفسية، وشعورىم بالسعادة الدائم
،إدا مت إرشادىم بطريقة تساعدىم على معرفة أبعاد البيئة ال ي  بعض الصفات البدنيةبشكل ارنايب على دنو 

يعيشون فيها وطبيعتها و كمارسون دورىم من خالذلا و قد جتعلهم يكتسبوا ىذه احلركات و ال ي تعترب 
 اذلدف النهائي للعمل اإلنساين.
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وىذا ما جعلنا نفكر بشكل جدي يف دراسة ىذه الصفات  لنبني فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية بعض 
 و للرفع من ادلستوى األدائي عندىم عند فئة ادلتخلفني ذىنيا القابلني للتعلمالصفات البدنية يف كرة القدم  

 ،معتمدين على رلموعة من اخلطوات يف الدراسة .
اسة على اجلانب التمهيدي والذي زنتوي على مقدمة ،وإشكالية للبحث حيث مشلت ىذه الدر     

ورلموع الفرضيات وأذنية ىذا البحث ،باإلضافة إىل أىداف وأسباب اختياره وكذا حتديد ادلفاىيم و 
ادلصطلحات وبعض الدراسات السابقة.إىل جانب ىذا جند ىذه الدراسة حتتوي على جانب نظري مكون 

 وى الفصل األول على مفهوم الصفات البدنية .من رالرة فصول  احت
 مفهوم كرة القدمأما يف الفصل اللاين تطرقنا إىل:    
 ويف الفصل اللالث واألخري تناولنا : مفهوم فئة ادلتخلفني ذىنيا القبلني للتعلم و خصائص الفئةالعمرية.    

نهجية للبحث و ال ي دتللت يف كما احتوت ىذه الدراسة اجلانب التطبيقي الذي احتوى على الطرق ادل
الدراسة االستطالعية و ادلنهج ادلستخدم ،وإجراءات التطبيق ادليداين ،وحدود الدراسة، كما مشلت ىذه 

 األخرية على عرض النتائج ومناقشتها و التعليق عليها.
 ويف األخري خلصنا إىل وضع خالصة عامة مع رلموع االقرتاحات و التوصيات اذلادفة .   
 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريف بالبحث
 

3 
 

 مشكلة البحث:

إن اجتاه الناس حنو ادلعاقني يؤرر على مدى تكيفهم ،وعلى اجملتمع أن يوفر اإلمكانيات ذلؤالء على   
أساس أن ممارسة النشاط الرياضي واجب على كل فرد، ومن ىنا يربز دور ادلساعدة االجتماعية يف تقدكمها 

رتام و التقدير االجتماعي وحتسن من مكانتهم للعناية الكافية بادلعوق و ال ي دتنحهم شعور باالح
االجتماعية وإشباع احتياجاهتم النفسية إىل األمن و احلب و التفهم و اللقة بأنفس،و التقليل من شعورىم 

بالقصور او العجز و من ىدا فإن انضمام ادلعوق لألندية ومشاركتو يف برارلهما و أنشطتها ومن بينها 
ال ي تسهم يف إرراء صحتو النفسية وإحساسو باحلرية، فهي وسيلة لالحتكاك  األنشطة البدنية الرياضية

بأكرب  قدر ممكن باألفراد اآلخرين ،وتعامل معهم بطريقة عادية و جيدة، إضافة إىل ىدا يعترب النشاط 
عاقة نظرا دلاكمتاز بو ادلعوق خاصة يف رلال االللمعوق،لتنمية بعض الصفات البدنية البدين الرياضي وسيلة 

العقلية اذ يتميز باخنفاض ملحوظ يف بعض عناصر اللياقة البدنية و ىذا مامت استخالصو من رتلة من 
 الدراسات و البحوث ال ي تربز ادلشاكل احلركية و االبدنية خاصة .

ومن ىذا ادلنطلق سوف نقوم بوضع برنامج تدرييب مقرتح لتنمية بعض الصفات البدنية لدى األطفال 
ذىنيا فئة "القابلني للتعلم" يتضمن بعض التمارين الىت قد تساعد على الرفع من الكفاءة البدنية و ادلعاقني 

 .ادلستوى االدائي يف نشاط كرة القدم

لدى العينة  )السرعة ,القوة ,ادلرونة(يف تنمية بعض عناصر الصفات البدنية  رأتري الربنامج ادلقرتح *ما مدى
 التجريبية ؟

 األسئلة الجزئية:

 ىل الربنامج ادلقرتح ينمي صفة السرعة لدى ادلعاقني ذىنيا؟*

 * ىل الربنامج ادلقرتح ينمي صفة القوة  لدى ادلعاقني ذىنيا؟

 * ىل الربنامج ادلقرتح ينمي صفة ادلرونة لدى ادلعاقني ذىنيا؟
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 أهداف البحث:

)السرعة,القوة هتدف ىذه الدراسة أساسا إىل معرفة ارر برنامج تدرييب مقرتح لتنمية بعض الصفات البدنية 
لألطفال ادلتخلفني ذىنيا القابلني للتعلم يف ادلراكز النفسية البيداغوجية يتناسب مع استعداداهتم ،ادلرونة( 

داء البدين وذلك من خالل ادلتستوى األمن لرفع لواحتياجاهتم وقدراهتم البدنية واالجتماعية والعقلية 
 الوصول بالطفل إىل مايلي :

 . الرفع من ادلستوى االدائي للفريق  -  

 لمعاقني ذىنيا القابلني للتعلم .ل البدين حتسني ادلستوى   -

 اعداد برنامج تدرييب مكيف يتناسب و قدرات ادلعاقني ذىنيا القابلني للتعلم .  -

 التمارينالوعي باجلسم وأطرافو والسيطرة عليو أرناء أداء  -

 فرضيات البحث:

 الفرض العام:

لدى العينة   )السرعة,القوة,ادلرونة(يف تنمية بعض عناصر الصفات البدنيةللربنامج ادلقرتح راتري ارنايب 
 التجريبية

 الفرضيات الجزئية:

 القابلني للتعلم ادلعاقني ذىنيالربنامج ادلقرتح ينمي صفة السرعة لدى ا -1

 القابلني للتعلم ربنامج ادلقرتح ينمي صفة القوة  لدى ادلعاقني ذىنياال -8

 القابلني للتعلم الربنامج ادلقرتح ينمي صفة ادلرونة لدى ادلعاقني ذىنيا -3
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 أهمية البحث:

على الرغم من أن اإلحصائيات  احمللية والعادلية  تؤكد على تزايد نسبة ادلعاقني  بشكل كبري تبعا للتطور  
الصناعي  دلناحي احلياة ادلختلفة ،فان مؤشرات العديد من الدراسات تؤكد نقص الربامج  واخلدمات 

والرتوزنية ال ي زنتاجها ادلتخلفون عقليا مما  التأىيلية  والتدريبية  ذات األبعاد الرتبوية ، العالجية ، والوقائية
يستدعي االىتمام والتكفل هبذه الفئة لتذليل العقبات خاصة مع تعقد احلياة ، وصعوبة تكيف ىؤالء مع 

ىذه التطورات ال ي تتطلب اعاداة النظر يف الربامج وادلنهاج ادلتبعة يف رعاية ىذه الفئة لتواكب وتساير 
  العا م .التطورات ال ي حتدث يف

ومن اآلرار السلبية  ادللموسة عند ادلعاقني  عقليا اهنم يشكون من معوقات عضلية وحركية من حيث    
 ختلف يف دنو العضالت وعدم مرونة احلركة وفقدان االتزان احلركي أرناء ادلشي واجلري .

وث  والدراسات ادليدانية  وعليو فان ىذه الدراسة تقوم على العديد من ادلؤشرات  ال ي تؤكد نتائج البح
على ما دتلكو  الربامج الرياضية ادلكيفة ، من وسائل قادرة  على إحداث تطور إرنايب  يف البعد البدين و 

 احلركي والنفسي االجتماعي وادلعريف للمتخلفني عقليا.

 . تحديد المفاهيم والمصطلحات: -

أن يوضحها كي يستطيع القارئ أن  لقد وردت يف حبلنا ىذا مصطلحات عديدة تفرض على الباحث
 يتصفح ويستوعب ما جاء فيو دون عناء أو غموض أذنها:

 البرنامج التدريبي:-1

ىو احد عناصر اخلطة وبدونو يكون التخطيط ناقصا فالربنامج ىو اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة 
 ( 208) علي فهمي البيك، صفحة ص تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق اذلدف.

 ىي رلموعة دتارين مدرلة خالل احلصص التدريبية. اإلجرائي:التعريف 
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 الصفات البدنية:  -2

يطلق علماء الرتبية البدنية والرياضية يف االحتاد السوفيايت والكتلة الشرفية مصطلح "الصفات البدنية " أو   
"احلركية " للتعبري عن القدرات احلركية أو البدنية ،  لإلنسان وتشمل كل من )القوة ، السرعة ، التحمل ، 

ة الرياضية "ال ي تتشكل من عناصر بدنية ، فنية الرشاقة ، ادلرونة ( ويربطون ىذه الصفات مبا نسميو "الفورم
 .(272، صفحة ص 2998) زلمود عوض البسيوين ،  .خططية ونفسية 

وذلك برفع مستواه بدنياً ونفسيا ووظيفياً , لتأمينو من  , لتحمل احلمل البدين والفين اإلجرائي:التعرف 
 . والوظيفية عند اشرتاكو يف ادلباريات اإلصابات اجلسمانية

  كرة القدم:-3  

العب بضمنهم 22تلعب بفريقني يتكون كل واحد من كرة القدم قبل كل شيء ىي لعبة رتاعية ،        
 حارس ادلرمى ويشرف على حتكيم ادلباراة أربع حكام موزعني احدىم يف وسط ادليدان وحكمني مساعدين

 على اخلطوط اجلانبية وحكم رابع احتياط.

وقد رأى ممارسوا ىذه اللعبة أن حتول كرة القدم إىل رياضة اختذوىا حجة لبعث ادلسابقات واللقاءات 
 وىا آنذاك ،مت استخدام األيدي و السواعد باستلناء احلارس.ادلنظمة انطالقا من قاعدة أساسية أنشأ

عبني وادلتفرجني تعترب كرة القدم اللعبة األكلر شيوعا يف العام وىي األعظم يف نظر الال اإلجرائي:التعرف 
 ي فكرة لفهم متطلبات اللعبة احلديلة.وتطور اللعبة خالل السنني تعط

 . التخلف العقلي :-4

فار ويوسف زلمود الشيخ: )) ىو حالة توقف النمو,او عدم اكتمال النمو تعريف ع السالم ع الغ -
العقلي يولد مع الطفل,وقد زندث يف سن مبكرة نتيجة لعوامل ورارية أو جينية أو بيئية أو مرضية 
حبيث يرتبط عدم اكتمال ىذا النمو مع مستوى األداء يف اجملاالت ال ي ذلا عالقة بالنضج والتعلم 

 (82، صفحة ص:8000) سعيد حسين الغزة، والتكيف ( 
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توقف دنو الذىن قبل اكتمال نضوجو، وزندث قبل سن اللانية عشرة لعوامل  اإلجرائي:التعريف 
 فطرية وبيئية، ويصاحبو سلوك توافقي سيئ

 الدراسات السابقة: -

 . 1991دراسة عفيف مفيد إبراهيم -
 موضوع الدراسة    : "مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للمعوقين عقليا "

ىدفت ىذه الدراسة التعرف على مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا إعاقة  
بسيطة وإعاقة متوسطة يف ادلراكز األردنية اخلاصة واحلكومية وذلك من خالل البحث يف اإلجابة عن 

 التساؤالت اآلتية 
 ختلف الفئات العمرية ؟ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا دل -
 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا يف ادلراكز اخلاصة وادلراكز احلكومية ؟ -
 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا دلتغري نوع ادلركز والفئة العمرية ؟ -
بالصحة للمعوقني عقليا إعاقة عقلية بسيطة وإعاقة عقلية ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة  -

 متوسطة؟
 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا دلتغري نوع اإلعاقة والفئة العمرية ؟ -
حكومي ( -ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا دلتغري نوع ادلركز) خاص -

 ونوع اإلعاقة ) بسيطة ومتوسطة ( ؟
ما ىي الدرجات ادلعيارية لالختبارات اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا دلختلف الفئات  -

 العمرية ؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا للفئة  -

 غري نوع ادلركز ونوع اإلعاقة والتفاعل بينهما ؟العمرية الواحدة تبعا دلت
طفال معوقا إعاقة بسيطة وإعاقة متوسطة مت اختيارىم  020أجريت الدراسة على عينة تتكون من 

 بطريقة عشوائية ينتمون إىل ذتانية مراكز مقسمة بني ادلراكز اخلاصة واحلكومية.
مشي مسافة  –مل على اختبارات : جري استخدم الباحث بطارية اختبار األفضل بدنيا وال ي تشت

ميل واحد لقياس التحمل الدوري التنفسي ,اختبار مسك *الدىن* للتعرف على تركيب اجلسم ,اختبار رين 
اجلذع اماما من اجللوس لقياس عنصر التحمل العضلي لعضالت البطن , اختبار الشد لألعلى  على احللقة 

 سم .لقياس قوة وحتمل األطراف العليا من اجل
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أظهرت نتائج ىذه الدراسة بصورة عامة وبوضوح تفوق ادلراكز اخلاصة على ادلراكز احلكومية يف رتيع 
متغريات الدراسة , ومن جهة أخرى تفوق ذوي اإلعاقات البسيطة على ذوي اإلعاقات ادلتوسطة ,ويف 

ضية يف كل ادلدارس ضوء النتائج ادلتوصل إليها أوصى الباحث بضرورة تكوين وتعيني مدرس تربية ريا
 احلكومية.



الصفات البدنية                                                                       الفصل األول  

 

11 

 

 تمهيد:

يررربع  ارررم ء ان رررف  ن  ءذلررر ا برررل ء د ارررا ء هررر ت  نهررربا ء بيفدررر  ىررر  ء د رررف و  ن ف ررر  ء ه   ررر             
ن ف   ء ه       ع ن   ء د ريب ء بيفد     يثا ء كثا بل ءجلر   و  ر  ير ا  ء ء  ء ع ن  ءسدخ ءم بصطنح 

إىل عررر م ء د  يررر  ء  ءدرررح  دعررر ءا ء هررر ت  مررربء س ررردرا بهرررفى ن ءدلررر ءرس ء هكبيررر  ء ررر  يررر بل  رررف عن رررف  
 ء ثقفف  ء بيفد      ء هن ء  ءدلخدنه  

يت بصررطنح  ء صررهفب ء ه   رر  ن  فا ء  رر ف  بررل ة رر  ن رربع يطنررا عن ررف  ء ض  رر  ء بيفدرر     ءس ررف
ءحلب  رر   نداهررا عررل ء قرر رءب ءحلب  رر  ن  ء ه   رر    ء  ايررفب ءدلد رر   ءمببيك رر  عن  ررف إسررن بك  ررفب ء ن  ف رر  

) زل رر ا  ء ه   ر   فعدهفرىرف ن ر  ءدلك  رفب ء ةرفبن  ء ر   در   عنر  بك  رفب ءةد فع ر  و ه ر   و  عف ه ر .
   ((158و صه   ص)1992ع ض     ت  ف صل يفسني ء ةف ئ و 

  كل  ر ءدل رسدني ءتهقدف عن  ن  ذلف بك  فب  إ  ء دنف    ام ء انفصب ففدل رس  ء  ر ف فت   تادرأ ن   
  ف   ى :ن  بك  فب ء 

ء ق  وء  بع وء بشف   وءدلب    و تبتهط ىذه ء صهفب مبف     و" ء ه رب  ء بيفد   " ء ر  تدةركل برل عنفصرب  
       وفن     طط     ه     ىذه ء صهفب ءدل فرءب ءحلب   

نب رف بررل  ة ر   مررب ء ان رف  ءمبرربيك ني فانفصرب ء ن  ف رر  ء ه   ر    ء انفصررب ء  رف ق  بررع إدرفف  بقف برر  ءدلرربض 
وء قر   ء ه   رر  و ءدلقف بر  ء ااررن   وء د  رل ء رر  ر  ء دنه ر  وء قرر ر  ء اارن   وء د ءفررا وء در ءز   ء   رر   تب  رر  

 ىذه ء صهفب تد قا بل  ر  ع ن فب ء د ريب ء ه ت  فسدا ف   بق تن  دو.   
 ـ تعريف الصفات البدنية 1

يطنا عن ف  ء ض    ء ه      ء بيفدر     ءا رفا ء  ر ف فيت  ء كدنر  ء ةربف   بصرطنح "ء صرهفب ء ه   ر  "      

ن  "ءحلب    "  نداها عل ء ق رءب ءحلب    ن  ء ه     و   د  ف   تةر ل  رل برل )ء قر   و ء  ربع  و ء د  رل 

 ه ربر  ء بيفدر   "ء ر  تدةركل برل عنفصرب     ر  و و ء بشف   و ءدلب  ر  (  يب طر   ىرذه ء صرهفب مبرف   ر  و "ء

فن رر   طط رر    ه رر     ن ررف يطنررا عن ررف  ء ض  رر  ء ه   رر   ء بيفدرر     ء  ايررفب ءدلد رر   ءمببيك رر  عن  ررف ءسررن 

"بك  فب ء ن ف   ء ه     "  فعدهفرىف إ  ع بك  فب ء ن ف   ء ةفبن   د  ف  و  ء ر  تةرد ل عنر  بك  رفب  

ه ررر    عف ه رر   عنفصرررب ء ن ف رر  ء ه   ررر  عنررر ىن تد ثررل   ء انفصرررب ء  ررف ق  عنررر    رررب رن  ءةد فع رر  و  
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ء كدنررر  ء ةرررب     فسدرررفف  إىل )بقف بررر  ءدلررربضو ء قررر   ء ه   ررر  و  ءجلنررر  ء اارررن  و ء د  رررل ء ررر  ر  ء دنه ررر  

دل رسرردني ءتهقدررف عنرر  ء قرر ر  ء ااررن   و ء د ءفررا و ء درر ءز   ء   رر (.   ررف بخن بررل ىررذء ءا رردرا إا إ   ررر ء

)زل ررر ا عررر ض ء ه ررر  ت و ف صرررل يفسرررني ء ةرررف ئ و و وو  نهنرررف بك  رررفب  ء  ء دنهررر ء  ررر    ارررم ء انفصرررب

.  تطب نرررف   اثنرررف ىرررذء إىل عنفصرررب ء ن ف ررر  ء ه   ررر  عنررر    رررب رن  ء كدنررر  .(171و صررره   ص 1992

 ء ةب    : 

 نواع الصفات البدنية:ـ أ1ـ1

 القوة: -1ـ1ـ1

يرربع ء ان ررف  إ  ء قرر   ء ااررن   ىرر  ء رر  يدوسررل عن  ررف  صرر   ء هرربا إىل نعنرر  ببءتررب ء هطرر اب ء بيفدرر      

  ف نهنف ت ثب   رة   ها  عن  تن     ارم ء صرهفب ء ه   ر  ءم ربعو  ف  ربع    ء د  رل و ء بشرف   و   رف 

فرررربءا ء ررررذيل يد  ررررع    ررررف ق   ء ااررررن   يرررربع  ررررأء  ءا دهررررفرءب  ءدلقررررفي ل   ء ض  رررر  ء ه   رررر   ء بيفدرررر   إ  ءم

ي رردط ا   ت ررد ل ارةرر  عف  رر    ء قرر ر  ء ه   رر  ء افبرر   ؽلكررل تابيررف ء قرر    وهنررف  رر ر  ء ااررن    ء د نررب 

 .عن  ءدلقف بفب ءدلخدنه  ) فرة  و اء ن  (  بقف بد ف

دط ع تابيرف ء قر    وهنرف ء ق ر  عن    ل  فرة   هال ءجمل ر ا ء اارن  و   ف عي   ة رف   ر» ء ق   ى     

 (1983و  Matvieu ( I.P ) Apects gonda)  «ء د تب ءم ص  ء ذ    ثو ء اان  نثنف  ء دقنص 

بقرر ءر ء اارررب عنرر  ء د نررب عنرر  ءدلقف بررفب ءدلخدنهرر      رر  » نبررف تابيررف ء قرر     رلررف  ء ناهرر  ىرر     

) نهررر  زل ررر ا سلدرررفرو  «تكررر   ىرررذه ءدلقف برررفب ة رررن ء رعرررب  ه رررو ن  ءدلنرررففل ن  ء كرررب  ن  ءا دكرررف 

 ( 62و صه   ص1974
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 أنواع القوة :ـ 1ـ1ـ1ـ 1

ؽلكننرررف تق ررر ن صررره  ء قررر   إىل ءم ررر ءة ء بل  ررر   ءيت ررر    ء ررر  ءتهرررا عن  رررف بامرررن عن رررف  ء ض  ررر  ء ه   ررر       

 ء بيفد   :

 أ ـ القوة العضلية القصوى :

 «.ء أ     ت دط ع ء اارب ت    ىف بل ن ص  ء قهفض إرءا  ذلف »   تاين     

 ب ـ سرعة القوة:

 «.ر  ء اارب   ء د نب عن  بقف بفب  فسدخ ءم سبع   ب    عف   بق »   تاين     

 ج ـ تحمل القوة :

وو 1993)بهررر  إ ررربءى ن  رررفا .و و  «.ءدلقررر ر  عنررر  ء د نرررب عنررر  ءدلقف برررفب  هرررضءب   ينررر  »   تارررين    

 (216صه   ص 

 تنمية القوة عند األطفال  ـ2ـ1ـ 1ـ 1

إ  تن  رر  ء قررر    نارررب ا رء ىفبرررف   ء دكررر يل ء اررفم  نطهرررلو   رررف غلرررب عنررر  تن  رر  ء قررر   ء رررذ ءحلرررذر برررل    

 صررررفلص ءجل ررررن  ررررر  فررررض  ء ن رررر  و   ررررل يكرررر   ءجل ررررفز ء ام رررر   نطهررررل ر رررر     ررررني افدقررررفره دلررررفا  

يكد رل ظلر ه إا ء كف    م و   رف ء رو ؽلنرق بقف بر  درا ه  و   عنر    رب "  ءينردز " ءجل رفز ء ام ر  ا 

 (1985,و  Jurgen weineck)  سن  . 20 – 17  ءدلب ن  بل 

 

                     

. 
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إ  ءم افب   ءمع ف  ءحلب    ء   تاد   عن  ء قر   ت ردط ع ب رفع   ء طهرل   ىرذه ءدلب نر  عنر    رني  

 ء ق       ت بهطب .

 ـ المـــــرونة:2ـ2ـ 1ـ1

تارر  ءدلب  رر  عنصررب ب  ررف بررل عنفصررب ء ن ف رر  ء ه   رر  نثنررف  ءماء  ءحلب رر  ء بيفدرر  و   ررف تةرركل بررع  ررف      

ء صررهفب ء ه   رر  ءم رربع ء ب  ررع  ء رر  يدوسررل عن  ررف ء د ررفب   إتقررف  ءماء  ءحلب رر   ف رر  تاررأ عررل برر ع 

برر ع سرر     ءحلب رر    » ف ابف ررف "  ررفر ا "  وهنررف    ءحلب رر    بهصررل  ء رر  ن  عرر ا  هررا بررل ءدلهفصررل و 

 «.ء قرر ر  عنررر  ناء  ءحلب ررفب دلررر ع  ءسرررع » و نبرررف "  ررفرء  ة  " فررراع  وهنرررف  « بهفصررل ءجل رررن ءدلخدنهرر  

 ( 220)زل  ا ع ض ء ه   ت ف صل يفسني ء ةف  ئ و و ببةع سف اوو صه   ص 

 ىنف    عف  بل ءدلب    :ـ أنواع المرونة : 1ـ2ـ2ـ 1ـ 1

 أ ـ المرونة العامة :

 «.بق ر  ءدلهفصل ءدلخدنه   فجل ن عن  ء ا ل   ب ع  ءسع » تاين:     

 ب ـ المرونة الخاصة:

)بهر  إ ربءى ن  رفا وو  «بق ر  ءدلهفصل ء اب ري  ءاسدخ ءم    ةفط برف برل ء ا رل   بر ع  ءسرع » تاين:    

 ( 226و صه   ص 1993

 ):   ىنف  عن ف  يق     ءدلب    إىل   عني علف   

 ج ـ المرونة االيجابية :

بقررر ر  ءدلهصرررل عنررر  ء ا رررل   بررر ع  ءسرررع  د دررر  ا قهرررفض رل  عرررفب عارررن   با نررر  تا رررل عنررر  ىرررذه    

  ص ر  تنقفل        ب فع   . ءدلهفصل و بثل ثين ءجلذة نبفبف

 د ـ المرونة السلبية :



الصفات البدنية                                                                       الفصل األول  

 

15 

 

 Jurgen)    صرررل   ءسررررط  ء هاف  رررر  ء قرررر ع ءخلفرة رررر  و ن  ن صرررر  برررر ع  ن ب رررر  ء نف رررر  عررررل ترررروثا  اررررم   

Weineck  و صه   1986.وP273) 

مب ررفع   ء عب ررل و   تكرر   ارةرر  ءدلب  رر  ء  ررنه   ء ررأ ء قرر ع ءخلفرة رر  و   ررف ىرر  ءحلررف  عنرر  ناء  ء د بينررفب 

 بل ارة  ءدلب    ءاغلف    .

 ـ تنمية المرونة عند الطفل :2ـ2ـ2ـ 1ـ1

إ  ء طهل   ىذه ءدلب نر  برل ء ا رب ؽلنرق ارةر   هرا  برل ءدلب  ر  ءدلهصرن   و  ىرذء رءةرع  ر   ءدلهفصرل      

 – 8ءم تفر مل تناج  ا  و ا ل صل  إ  بب  ر  ء ا ر ا ء هقرب  تصرل إىل ءعنر  ارةد رف    ر ء) ء  رل ) 

 وفارل سرل  د  رني بب  ر    سن (12-10سن ءب ( و مث  ا  ذ ق تنخهم ت رغل فو  تادأ ء  ل     ) 9

 (E.Hahn, 1981 ) ء ا  ا ء هقب .

 بل ة ر  ن ربع   ردط ع ن   ر رف ءطلهرفض  ر ر  أل ير  ءمرةرل عنر  بهصرل عمرن ء هخرذ  بب  ر  بهصرل 

 ةررطت ء كدهرني  ؽلكررل حت   رر ب إصررف فب إذء تابدررت ءدلهفصررل إىل تروثا  هررا  شلكررل ن ثررب إىل ءخلطررب إذء 

   ءسرررط  ألرررفريل خرررا برل ررر  فف د رررفريل   ىرررذء ء  رررل برررل ء ا رررب ي د  رررل ن  تكررر   عنررر  شررركل ء ارررفب.

(Jurgen weinech ., 1986, p. P 286)  

 ـ الرشاقة :3ـ2ـ 1ـ1

تادرررأ ء بشرررف   برررل ء قررر رءب ء ه   رررر  ءذلفبررر  ذءب ء طه اررر  ءدلب هررر  و   ررررل نهنرررف تررربتهط  ف صرررهفب ء ه   رررر      

ءم بع و  تاين ء بشف    ةكل عفم نهنف   ر  ءجل ن ن  نةعء  بنو عن  ت ا ن درفعو ن  ء فىرو   ربع   ا ر  

نةرعء  ءجل ررن ن   رع  باررني بنرو  ف  رر يل  .  يابف رف " بف  رل"  وهنررف ء قر ر  عنرر  ء د ءفرا ءجل رر   ن ب رفب  كررل

   (197)زل  ا ع ض     ت و ف صل يفسني ء ةف ئ و ببةع سف او .و صه   ص ن  ء ق م ن  ء بنس.
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 ـ تنمية الرشاقة عند الطفل 1ـ3ـ2ـ 1ـ1

ء بشررررف   صرررره  نسفسرررر   تم ررررب عر د ررررف  ررررف ن ء   ء نه رررر    فصرررر    فررررض  ء رررردانن ءحلب رررر     فصرررر  عنرررر     

 ءم هف  ء ذيل ي ا   ءحلب فب   بع    إتقف  و   بل ءدل كرل ء د رف ف  ةركل ة ر    ءم ارفب ءدلخدنهر .

 (180و198يفسني ء ةف ئ و ببةع سف ا .و صه   ص)زل  ا ع ض     ت و ف صل 

سررن ءب ( و   ي رردقب ء درر ريب عنرر   8 – 5يهرر ن ء درر ريب عنرر  ء بشررف     ءمع ررفر ءدلهكررب و   ع ررب )    

سرررن ءب (و  سبكف  ررر  تطررر يب ء بشرررف   ينه ررر  ءاعد رررفا عنررر   سرررفلل  فصررر   10 – 8ءجلن رررني   ع رررب ) 

 فق    فسدخ ءم إشكف  بدن ع  و ف دب ء ا ل عن  :هت ا إىل تط يب ء ق رءب ء د ء

 إ  فب ء طهل ع ا  ها بل ءدل فرءب ءحلب    ءدلخدنه  . -

 ءماء  ء اك    ند فريل . -

  نا ب ء ف خا بادفا  ماء  ء د فريل  -

 ء د ا   نسن ب ناء  ء د فريل . -

  يبع " ءر يل " إ    ع   صلفح ء دن  ا ى  ء قفع   ءمسفس    دط يب ء ندفلج ء بيفد   عنر  ءدلر ع ء ط يرل  

و   إ    ع   ء ا ل ءدلدنفسا ي ثب عن  سبع     ع   ء دانن  ندقن   ء بيفد         د ق ا ىذء ء ا ل ي ردنعم 

  (E.Hahn, 1981, p. P 96) ءاعد فا عن   بيق  ء ناب.

يربع ء رهام إ  بصرطنح ء  ربع    ءجملرف  ء بيفدر  ي ردخ م  ن ا ر  عنر  تنرق  ـ السـرعة:  4ــ 2ـ  1ــ 1

ءاسددف   ء اان   ء نف   عرل ء دهرفا  ء  ربيع برف  رني  ف ر  ءا قهرفض ء اارن    ءاسرض ف  ء اارن    يربع 

 ر  ء هام ءم ب ء و ؽلكل تابيف ء  بع   وهنف ء ق ر  عن  ناء   ب رفب با نر    ء صرب زبرل شلكرلو  برل ة

 ن بع يابف ف "     ب "  وهنف   ر  ء هبا عن  ناء   ب فب بددف ا  بل   ة 

 .(181و صه   ص 1964)تةفر ع ي تةب و و تبمج  ء   د ر   ل با ض و ا /   ف  صفحلو  . ء     ن صب ب   
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   ي    " ى دلف  "  ف  ء  بع  تاد   عن :

 ء ق   ء ام  . -   

 سبع  ء قهفض   تقنص ء اارب .  -   

   ه      ءم بءا إىل ءجلذة . -   

 ء د ءفا. -   

   ع   ءم  فا ء اان   . -   

  ف ن   ء دنه     را ء هال   ء ه ءي  . -   

 ـ أنواع السرعة: 1ـ  4ـ  2ـ   1ـ  1

   دط ع أل  ع ن  ءة ع ي   بل ء  بع  : 

 (:Vitesse cycliqueعة الدورية)أ ـ السر 

)نثرا      ثف  عن  ذء ق ءجلب  ء  بيع   ءم ارفب ء بيفدر   برع ت  را ءا رفه.   تاين ءرتهفط ءحلب    ف ق   

 (48و صه   ص 1980صأ  و عق ل عه  ءهلل ء كفتبو 

 ب ـ سرعة رد الفعل :

يقص   ف ءدلق ر  عن  ءاسددف   دل ثبءب  فرة     ء صب زبرل شلكرل و    رف دكبءر تصرهح ىرذه ءحلب رفب ا 

إرءاي   ف قهع   ء رب م   ء اربب   ءا دهرفه ضلر  بر ثبءب  فرة ر  و   ؽلكرل ن   طنرا عنر  ىرذه ءاسرددف   

ي  ررر  برررع ء طهرررل و  ؽلكرررل  را ء هارررل ءدلكد رررب و نبرررف ف  رررف ؼلرررص را ء هارررل ء طه اررر  ف ررر  صررره   رءث ررر  ن 

 (Weineck , 1992, p. P337)بر م  ذء ق ةن ف عن  ءم هف  ء ص فر بل  ر  ء هب ق ء   تم ب 

   ن ن بهكبءو   ف ء و يةكل نسفس را ء هال ءدلكد ب.
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 ج ـ السرعة االنتقالية:

 .سبع  شلكن     و صب فض  زبن   تاين ءا دقف  بل بكف  إىل حت ب  و ص 

 د ـ سرعة الحركة ) األداء (:

 .يقص   ف ناء   ب   ن  ع    ب فب بب ه  باف   ء ل زبل شلكل

 ـ تنمية السرعة عند الطفل:2ـ  4ـ  2ـ  1ـ  1

إ  ء ا ءبررررررل ء  ل ه رررررر   ن رررررربع   رررررر ا  رءث ررررررفو   تن  رررررر  ىررررررذه ء ا ءبررررررل يرررررردن بهكرررررربء  رررررر ع ء طهررررررل   ررررررب         

"weineck  " و  يرربع  "relhok  relmemtS  rezmok  ن    ء  ررن ءب ءدل رسرر   ءم ىل "

بل ع رب ء طهرل يردن ف  رف ء رأ تطر ر  ندر تب   سربع  ءحلب ر  و ف درب إذء ءم رذ  ارني ءاعدهرفر ء دطر يب ء ارفم 

د رررفريل ء ررر  تدطنرررب  نا ءبرررل ء ه   ررر   نطهرررل و   ء ندررر   ن ثرررب إىل ألرررفريل ء  ررربع  و   ء ض  رررع ن ثرررب عنررر  ء 

ءاسددف   ء  بيا  ) را ء هال ( و   ء د فريل ء ر  تدطنرب  ر رءب عف  ر  برل ء د ءفرا ءحلب ر    عنر  ء د رفرة 

  سبع  ءحلب ر  و    بق بر  ىرذه ء د رفريل ءم ارفب ء صر ا    ء ر  تهرص عنر  عنصرب ء نارب   ءدلطرفراءب و 

  بع  شلرف ؽلنرع تةرك ل عرفلا ء  ربع  ء رذ  ير ا  إىل ر  اىرف.  ء   ته ح ءجملف  نبفم ء دصبففب ءخلفص   ف 

 (.56و صه   ص 1976)تفبب زل ل  ءثا تفة  و 

يادررأ ء د  ررل بررل ء رر عفلن ءمسفسرر    ن ف رر  ء ه   رر    ء هاف  ررفب ء بيفدرر   ء رر  ـ التحمــل: 5ـ  2ـ  1ـــ 1

ء ه ت  هض    ين  و   ختدنف تافريهو  ف ن ه   كل عفمل و ف ابفرو " تةرفر ع  ش " ء رو ء قر ر  يدطنه ف ءسع ءا 

ء اارررن    قرر    دلرر    فف رر  س قرررف  عنرر  ء ق ررفم  ف قهفدررفب ب ررد ب      ينررر   فسرردخ ءم عرر ا بررل ءجمل  عررفب

  ق رررا  قررر ر  عنررر ء داررب   ء ارررب  عنررر   لررفلف ءجل رررفز ء ررر  ر   ء دنه رر  .  يابفرررو "  رررفرء  ة "   و ررو ء
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ع ررل ببتهررع ء ةرر   م رر   فررض  شلكنرر  و   ن ررف يابفررو " ء ز ررني" عنرر  ء ررو  ف ن رر  ء هرربا عنرر  ناء  ع ررل  ب رر  

 (186)زل  ا ع ض     ت و ف صل ء ةف   ببةع سف ا و صه   ص  ادن باني  هض    ين  ا   ء قطفة.

 ـ أنواع التحمل :1ـ 5ـ  2ـ  1ـ  1

 أ ـ التحمل العام:

ىرر  ء قرر ر  عنرر  ء د  ررل  هررض    ينرر  ا   ىهرر ط ب ررد ع ء كهررف   ن  ء هاف  رر   ذ ررق  فسرردخ ءم رل  عررفب  

 هررا  بررل ء اارررب  مب ررد يفب بد سررط  بررل ءحل رررل بررل ءسررد بءر ع ررل ءجل ررفز ء رر  ر   ء دنه رر   صررر ر  

ء        س ء ذ  يبع نياف إ  ء د  ل ء افم ىر  عهرفر  عرل ناء   ه ا    ىذء   ب رنع ء   د ر صرح 

ع ن   دك يل بقف ب  د  ء داب ءجل     د د  ءسد بءق   ت   يل  نا ل  ءرتهرفط صره  ء د  رل ءرتهف رف 

 (1984)  فسن   ل   ني و   ل  فة  عه  ءجلهفر     فب و   ث قف  مفىب  ء داب.

 ب ـ التحمل الخاص: 

يابفو " ريفتةك ا" ء رو  ف ن ر  ء بيفدر  عنر  بقف بر  ء دارب ء رذ  ػلصرل  رر  ببء رل ناء  فاف  ر  ريفدر   

 با ن  "

 

 ـ تنمية التحمل عند الطفل من: 2ـ 5ـ  2ـ  1ـ  1

( فف طهرررل 12-8 ند  رررل نعل ررر   هرررا   رررني ء صرررهفب ء ه   ررر  ءم ررربع و  ءدلب نررر  ءدلهارررن   دن  درررو ىررر  برررل )

ء ذ  ؽلفرس ء بيفد    ىذه ءدلب ن  يك   ة رفزه ء دنه ر  بدطر ر عرل ء رذ  ا ؽلرفرس نير  ريفدر  و   رف ء رو 

شر   مبرف إ  ءم ارفب ءدلصر ب  ت رر ح  رو ء قر ر   ء قف ن ر   ندك رف برع ء در ريب ءذلر ءل   فصر   فدلقفر ر  برع ء بء

 .( 68و صه   ص و 1977)صفحل ء        س وو  . نطهل ن  يك   اءلن ءحلب     ف دف) ين     يو ء د  ل 
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 خالصة:
إ   ند اررا ء هرر ت نعل رر   ف  رر    تطرر يب ء صررهفب ء ه   رر   رعررب  ررب  ء قرر م بررل   ررلو  رر  و سرربع و      

 رشف  و 
 و  ء بفع بل  هف   نعاف   نة ع  ءجل ن ء  ل ه    تكفبل ناءل ف بل  ر  ء د بينفب ء هنفل   ء افب    بب  

قرررف  ف د ارررا ء هررر ت  ء د ارررا ء نه ررر   ءخلفصررر   ب رررد ع ء د ارررا ء دقرررين  ء دكد كررر  بررربتهط إرتهف رررف  ث 
  تط يب

 ء صهفب ء ه       بق تط يبىف  ت ريه ف ء     ل عن ف   ء كثا بل ءجملفاب ء بيفد    ءدلدخصص  فإهنف 
 بفزء ت  دفج إىل عنفي   ها   ففلق   مبء معل د ف   ص ص د ف    ب  ء ق م.

بل  ر  بف تق م تداح نعل   ء صهفب   ب ن افاىف ءدلخدنه   د د  ءجمل ر ا ء هر ت ء رذ  ي ايرو ء بيفدر  
  ه و 

   ء نةف فب ء بيفد  و  ف يادأ ءسىد فم  ف ى فف بل ءمى ءا ءمسفس    دط يب ء ن  ف   ء ه    .
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 تمهيد: 
تعتربربربرباضة كرربربربربقضمربربربربر ضلريربربربرب شضبمةربربربربرضلرر كرربربربربكمض ربربربربعة قضاضلرعربربربربك ض  ض   ربربربرب ض ربربربرب ضلر ربربربرب ر ض ربربربرب لض ضتة  ربربربرب ض
لرر كرربربكمضلرىربربر ض  ض   ربرباضا   ربربكضلرنربربك  ضلرتاكي ربربكضريلفأكبربربكضلرسةربربمهضي بربربةة ضتست ربربكضب  ربربقض كر ربربقضااربرب ض

ريدم ربذلمضنع ت ربكضضلر عوبضا ىضلىربتف ضبناكبرب وضريبر ربات وذضري ررب ضتربكضتتأ ربذض رب ضعربة ضلر عةربقض رب ضى ربك  
ختت ربربعضاربرب ض ربربكيكضلرر كرربربكمضلرىربربر ضري كرتربربكغضعربربكضة كرربربقض   ربرباضا   ربربكضمربربك  ضلاد ربرب كشضريلرتا ربرب وض ربرب ضبيربربرل ض
مجكاربربربقضلرقر ربربرب ضريمربربربةلضلا ربربربولشضلتتةربربربك يضريلرتعربربربكرييضريتا ربربرب  ضله ربربربو ذضي ربربربكضت عربربرباض ريةلض  أربربربكضاض يك ربربربقضافيربربربكمض

ضقضحم   .ريم   ضريبو قضيك أقضا ىضلرت ثمهضاض مكةض  اك  س قضمجكا 
ريي ض رمضمربر ضلريرب شض عرب  ضتنربوةلمضتكةم ربقض رب ضلراك  ربقضلريكدود ربقضريلرتا  أ ربقضريمر يربقضرعة ربكذضييرب ضببربةة ض ربكض
 عكعربرب ضري ربرب لةخض ت   ربربقضاض ةلبربربت كضريتسربربو  ضلخمربربكةلمضلتت   ربربقضاربربة ضلر عةربربقذضمأربربكض  ربربرمض ربرب ر كضاض

اربرباضلرت قربربك ضبريض ربرب ضضتربربكقضلرتع  ربرب ضاربرباضض ربرب  ضلخيةربربكيضا ربربىضدمكةبربربت كضريلرت ربربك  ضا ربربىض  ربربكع  كضاضلت ربربك   ضبري
ضلتة كق.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 تعريف كرة القدم: -1-2ضض
 التعريف اللغوي:  -2-1-1

عربربكضم أربربقضات ا ربربقضذضريتعربربكضةمربربلضلرسربربر ض كريربرب شضيربربكر ر س ويضض: FOOT BALLكرررة القرردم 
بريضمر ضلري شضلر ر س قضذضب كضمر ضلري شضلتعررييقضريلررب ضبرباتة  ض عتارييض)لرقوتةوي(ض كض  أىضاا عوض كررييبض

 ضض((05ذضبقةقضص)ض1986)ضةري كضمج لضذضض.SOCCERاا كضيتأ ىض
 التعريف االصطالحي:  -2-1-2

ااربربرباض11ت عربربرباض قربربربر ي ض تسربربربويضمربربربلضريل ربربرب ض ربربرب ضمربربربر ضلريربربرب شضيةربربربلضمربربربلض ربربربك ضعربربربكضرعةربربربقضمجكا ربربربقضذض
 ضربأا وض ربكةخضلتر ربىضري  ربر ضا ربىضاسرب وضلتةربكةل ضبة رب ض سربكشض ربو ا ضل رب عوضاضريبربمضلت رب ليضري سأرب ض

)ضي  ربربلضة ربربرب  ضا ربربربكيضلرربرب ر أكضريفأربربربرضاةربربرب ضلفربربرب ذضضا ربربربىضلطنربربربوطضلهكدة ربربقضري سربربربوضةل ربربرب ضل ت ربربربكط.ض  ربربكا   
ض((01ذضبقةقضص)1997

دمكةبربربربربولضعربربربربة ضلر عةربربربربقضبيضاربربربربويضمربربربربر ضلريربربربرب شض اضة كرربربربربقضلختربربربربةريعكض  ربربربربقضرةعربربربرب ضلت ربربربربك يكمضرييربربربرب ضةب ض
ريلر يربربربك لمضلتا أربربربقضلدنفيربربربكض ربربرب ضيكاربربرب  ضببكبربربرب قضبد ربربرب ريعكضيدربربربةلوضذدضلبربربربت  لشضلر ربربرب  ضريضلر ربربربولا ض كبربربربتةاك ض

ضلفكةخ.
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ضضريت عربرباض سربربر ض  ربربت  ر ض  ربرباواقض ربرب ضله ربرب ض اقوىربربقذضيربربوطضبةرربرب قض  عربرباض  ربربتن  قضلر ربربسلضاض ك ربربق
مربربربلضمربربربر ض ربربرب ضمري  ربربربكض ر ربربربىضيربربربكرييضمربربربلض ربربرب ضلرقربربربر ي ضت ربربرب  لضبمربربرباضاربربرب  ضدمسربربرب ض ربربرب ضلرعربربرب ل ضاض ر ربربربىض
ى ربربأ ضر سربربويضعربربوضلرقربربك ذضذضري ربربتوضار ربرب ضلرسربربر ض كريربرب لشضضرياض  ربربأمض اضفربربكةخضلتر ربربىض    ربربكوضلرسربربر ض    ربرب ض

ل ربربربربقض ربربربربرب ريشض ي يربربربربقضاضلر ربربربربربوطض ت    ربربربربكضرييربربربربرب ضةضض45 ي يربربربربقضذب ض90 لىربربربربلض انيربربربربقضلهربربربربربذل ضذضريتربربربرب ريشضلتةربربربربربكةل ض
ضضض. ي يقضريب ضىرطضريولد ضلر عةقضذي  كضتعرضضاايبضلرقر  ضلت نئضرعيو ق15
ضتاريخ ظهور وانتشار لعبة كرة القدم :       -2-2

ري ضبم  ضا ضمربر ضلريرب شضاضب  اربقضخمت قربقضريب ربكم ض تعرب   ضبتربك ضريبريربكبضمةربمه ضري رب ضلبربتيرل اكضرتربكة  ضض
)ضض"عكة ربربكةضبربربتوش".ريمربربكيضلررري ربربكيض  يةو ربربكضضEPSKYROS  ربربأو كضعربربة ضلر عةربربقضذمربرب ضلر ودربربكيضيربرب  كضمربربكدولض

ض((60ذضبقةقضص)1960  رلع وضافشض.ذض
ريري ض لةمضاضلذم ولض اكي كمضتكةم قض  ضلرع أك ضلتؤةى ضمكيضلر ربرضض ا ربكضرينربو ضبربوة ضريلرربةقض

ض اضا رض ع ضبشضب كض ك عقضا س ض  رضري عريقض  ل ت كض؟.ضا ضرعةقضمر ضلري شضذضعلضلر عةقضترن 
مأربربكض ربربةعاض عربربخضلتربربؤةى ض ربربة ضلر عةربربقض اضلريربربويضبيضمربربر ضلريربرب شضرينربرب مضاضلريربربرد ضلرةكرربرب ضريلررل ربرب ض

ط.ضشذضضض250ط.شضريبرباقضض206يةلضلت ف ضم ب وبضترب ة اضا ربسر ضاضلر رب ضري كرتة  رب ضاضيربو ض ربكض رب ض
ذب ضTCU TCHOUمأكضرية مضاضب  ضلت ك ةضر تكة  ضلر  كضضب ربكضتربةمرض كبربوضبرب كضت ربوض ربوض

مبعىنض)ةملضلرسر (ريملض كضار ضاا كضب كضمكدرب ضتترب رعض رب ضيربك أ ضا  أرب ضري ذ رب ضلةتقكا أربكض"ثفثرب ضيرب  ك"ض
 س و ض كهرل  ضلتذةم قضري  ا ربكض ربةسقض رب ضلط ربوطضلفر ر ربقض توبربن أكضثيرباض  ربت  رض يرب لةضثيةرب ضيرب شضريل رب ض

ض(.(12ذضبقةقضص)1998)خمتكةضبك ضذضضريمكيضعةلضل   ض ور ضب كشضلخ الموةضاضلفقفمضلرعك ق.
ري تةربربكة ض  ربربر ضلهاربربو ضاضرربربربضلرسربربر ضرسربربكضثربربرض ربرب ضعربربةلضلرةيربرباذضريمكدربرب ضلرسربربر ض  ربرباواقض ربرب ضله ربرب ضلت نربربىضض

ض كر عرضري ضتس ض كريو ضريلر   ضلر ضا   كضلآليضريمكيضنربذل ضلرقربك ذضبربر ضمأ ربقض رب ضلرقولمرب ضريلرذعربوةضريلريةعربكم
ضضضر .

ذمكدربربربرب ضت عربربربرباضاض"Calcioريعاربربربربكوضاضل نكر ربربربربكضرعةربربربربقضمربربربربر ضلريربربربرب شضاريربربربرب ضيربربربرب  كض كبربربربربوضض"مكر ربربربرب و"ضضضضضضضضض
ي وةد ربكضضاض  نكر ربكض ربرت ضاضلر رباقضلررياضاضبرييض ربوشضب رب ض رب ض رب رض ربك وضريلرةكد ربقضاضلر ربوشضلررل رب ضريلرع ربربررييض

"ضاضي وةد ربربربكضريمكدربربرب ضعربربربة ضلر ربربربكشضمباكبربربربةقضلرع ربربرب ضSAN JHON ربربرب ض ود ربربربوضمباكبربربربةقضا ربربرب ض"بربربربكيضنربربربويض
.ريمكدربرب ضلتاكي ربربقضتيربربكشض ربرب ضيربربر ي ضلررييضب ربرب خض كبربربوض"  ربربكمضمربربك"ضريلرةربربككض كبربربوض"ةريبربربكض"ضري ضربربوضمربربلضير ربرب ض
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ريل ربربرب ضريا ربربربررييضااةربربربكض  عةربربربويضاض"  ربربربكثرل"ضريمربربربكيضلتر ربربربىضاةربربربكة ضاربربرب ضاربربربرضضلت عربربرباضم ربربرب ضريمربربربكيضلر عربربرباضى ربربرباكض
ريجيأرب ضلرسربلضا ربىضبيضد ربرضمربر ضض(.(342ذضبربقةقضص)1993)مج ربلضد  ربعذضضريلت عاض  نىضم رب ض كرر ربل.

لريربرب شضمر كرربربقضلر ربربةكبضمربربكيضاضنربربذةض ر نكد ربربكض  ربرب ضبىربربةمض ربرب ضريليربرب ضيسربربر ضلريو  ربربقضلرربرب ض  اربرب ضا ربربىضعذ ربربقض
ضضض((15ذضبقةقضص)1984)ض   ضاة ضلهول ذضضلر لمنرم  ضلر ذل ذضريلرتاس لض ربخضلريك  ضلر لمنرمك.

شضضضضضضضضضضضضضض1830ري  بمضلطفيكمضريلتاكري كمض ويض ف مضرعةقضمر ضلري شضذض اضبيضدضلاتقكطضباقضض
ا ىضبيضتسويضعاكوضرعةت ضذلررياض كبوض"ت ومو"ضريلرةكد قض كبوض"ةنة او"ض ع  كضببسضيكدويضمر ضلري شض

 ش.ض1863بمتو رضض26  ذ قض وشضلخذم
رياك ض"نك  ذ"ضببتك ضاضنك عقضبم قوة ضري مرضب  ض عرل ضلر  ضا  ضا ضمر ضلري شضذضريرس ضلتضربمض عرب ض
 رربرب ضبيضعربربة ضلر عةربربقض ضتربربةمرض كت ربربكضاضلر ربربعرذضري منربربكضترمج ربربكضلربربربتك ضاربربةلضلابربربوضري يربربويض:ض ربرب يضلرسربربر ضمكدربرب ض

حم ربربو ض كر ربربعرضري ضتعربربر ضلرسربربر ضلرربرب ضا ربربىض ربربك ول ض اضاضبربرباقضض  ربربت  ر ضبربرباع ض ربرب ضأكد ربربقضبنربربذل ض ربرب ضله ربرب ض
 عربرب ضلتربرب ف ضذضعربربة ضلريسربربكةضدكي ربرب كضلرسةربربمهض ربرب ضلتربربؤةى ضذضري عربرباضلرا نربربكد ويضلتؤةىربربويض اضلريربربويضبيضضض500

مربربر ضلريربرب شض ربرب ض اربربكمضبيسربربكةعوضريلبربربت رولضا ربربىض رربرب ض وليعربربقضتكةم ربربقضريعربربكضب ربربوضتربربكضيت ربربولضلريك ربرب ضلرربرب لمنرمكضلرربربة ض
تربلض ف عربوض لبربربولضةببرب ض  يربرب ل  وضمربكرسر ضريبربربكةضعربةلض عربرب لضتي  رب  كضيو  ربربكضا ربىضضلرةربرب ةضريضلادتيربكشضريلبربربتة رولضل 

ض  ضلروي ضلررؤريخضلرة ر قض كرسر ضريلاتاريلضعةلضعوضي رض  وةضلر عةقضريلمت كي ك.
 ررارب لضرياضاربكشضكضلري ويضلدت كةضعة ضلر عةقذضمكد ض ر نكد كضلرة  ضلرشضرسر ضلري شضذضلدت ربرمضلر عةربقضاارب ضنكة رب

شض ربربربرب بم"ضل رراربربربرب ل"ضتويربربربرب ضير يربربربربكض ا ربربربربكض اضلروا ربربربربكمضلتتةربربربرب  ضلر ر س ربربربربقضذريعسربربربربةلضلدت ربربربربرمضلر عةربربربربقضاض1831
لروا ربربربكمضلتتةربربرب  ضلر ر س ربربربقضبسربربربوضىربربربا ض ربربربةكبضب ر سربربربكذضريبسربربربوضبربربرب ت وض ا نكد ربربربكضيتربربرب ثرض عضربربرب وضمبربربربكضلتةعربربرب ض

ض ةكبض ر نكد كذ
شضاربربربرب ضمر ربربربرب ضاأربربربربكيض اربربربربكنوضيستوة ربربربربكضريعسربربربربةلضلبربربربربتأرمضاض1858مثض ى ربربربرب ضعربربربربة ضلر عةربربربربقض اضببربربربربولر كضاربربربربكشض

)ض  ربربرلع وضاربربفشض رنربرب ضبربربك  ذض.ذضض.1882لادت ربربكةض ربرب ض ى ربرب ض  ربربرضاربرب ضمر ربرب ضلا ربربتفيضلاذم  ربربذ ضاربربكشض
ض((50بقةقضصض)

كة ضبسربربربربوضبيض ر نكد ربربربربكض ريرربربربربقض يضمة عربربربقضلف ربربربربك ضااربربربرب ضلخذم  ربربربربذضلرربربربرب ضتتن ربربربرباضلربربربربقكةضاضلرةةربربربربكةضر ت ربربربرب
لبربربتعأكة قضضر ةنربربقضبيض عربربخضلر كبربربقضبم يربربولضا   ربربكضريربرباضا ربربو ضلابربربتعأكةذضريرسةربربر ض  ربربتعأرل كض  ربرب لضديربربلض
رعةقضمر ضلري شض اضعة ضلت تعأرلمضريلخذم  ذض  ضلتعرري ضاا وضب ربوض  اأربكض ضربعويضبةن  ربوضا ربىضب ضبةضض
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كضديربلضاربربا وضلر ربةكبضمأربربكضعربوض عربربرري ضري  ربرشض كرتي  ربرب ض   ربولض ربةكبضناربربو عوضض  عرباضمربربر ضلريرب شضذضريبربربراكيض رب
ريعسربربةلضدضديربربلضعربربة ضلر عةربربقضاربرب ضمر ربرب ضلر ربربةكبضلخذم  ربربذ ضيةربربلضبيض ا ربرب ضلريربربكدويذضيسكدربرب ضاض رربرب ضلرويربرب ضاض
ب   ضبوةعكض ع   ضا ضبع لي كضريمبربرريةضلرويرب ضدضريررب ضيربكدويضريت ربر عكمضذضريت ربس فمض  لة ربقضرييا ربقضرتاي  ربكض

ضضض اضبريركا كضلر ة ةق.
ضضنظرة عن تطور كرة القدم في العالم: -2-3
 تطور كرة القدم عالميا: -2-3-1

 يضة كرربربربقضمربربربر ضلريربربرب شض   ربربرب ض ربربرب ضلر ربربرب ر ض ربربرب لض ضتة  ربربرب ضلررعربربربكبضلرر كرربربرب قضلرىربربربر ضريلمت ربربربة ض ربربرب ر ضضضضضضضضضض
مةمه ض  رمضاض   ضلخيةكيضا ىضدمكةبت كضريلرت ك  ضا ربىض  ربكع  ض ةكة ك ربكضرييرب ض ربرمضمربر ضلريرب شض تنربوةلمض

ضا ىضببكخضلرت ة اضبريضلرق ض.ا    ضري  لضةنعاكض اضتكة  ضمر ضلري شضرين دكعكضتت وض كاةجتكيضرياضتيوشض
ريي ضلتق ضمج  ضلطال ضاضلجملكيضلرر كركضريلتؤةى ضبيضمر ضلري شض رب بمضثربكةخض رب ضله ربويضلر رب ا قض اربةض  رب ض
 ع  ضريمكدولض عتاري كض سأفضرت ة ةك وضلرع سر قض  ض   ضل  وشضريلر يكقضريمربةر ضله ربويضلررري كد ربقض عرب ضبيض

)ي  ربربربلضة ربربرب  ضا ربربربكيضلرربربرب ر أكضريفأربربربرضاةربربرب ضلفيأرنربربرب ضبربربربك  ذ.ذضبربربربقةقضضدي  ربربربكضلر ربربربعاضلخذم  ربربربذ ضعاربربربكو.
ض((02ص)

ري ضتسربرب ضعاربربكوضيولاربرب ضيربرب ضريرربربع ضريد أربرب ضمأربربكضعربربوضلفربربكيضلآليضريمكدربرب ضلتةربربكةل ضتيربربكشض ربرب ض  ربرب   ضبريضضضضضضضضض
   ات ضرييكرييضمربلض ا أربكضبيض  ربلض ربكرسر ض اضريبربمضلرة رب  ضلرىربر ضر رب ى  كضتك  ربكض  ربت ذ كضريمكدرب ضلتةربكةل ض

ول  ضمةربربربمه ض عربربرباضت ربربربتأرضب ك ربربربكضريببربربربك   ضري ربربرب ضر ربربرب وةض ربربرب ض  ربربربلضب ربربرب ضلرنربربربري ضا ربربربىضع يربربرب ضريرييعربربرب ض ربربرب
رربربة ت كضلرسةربربمهضبثاربربك ضلتةربربكةل ضدمربربكضربربربلض عربربخضلخ الموة ربربكمضضا ربربىض بربرب لةضيربربرلةض ةربرب ضلر عربرباضذب ربربكضتكةم ربربكضيربرب يض
لرةك ة ض ؤم رييضب ربكضمكدرب ضت عرباضاضلريربريضلرةكررب ضريلررل رب ضيةربلضلترب ف ض  برب وبضترب ة اضا ربسر ضاضلر رب ض

)لتربربةمر ضلرر كرربرب قضلهذل ربربرضذضضعربربىنضةمربربلضلرسربربر ض.مبضTsu Tchouيةربربلضلتربرب ف ضريمكدربرب ضت ربربأىض250اضلريربربريض
ض(.(06ذضبقةقضص)1998

" اربربةضKUMARIي أربربكض ربربةعاض ؤةىربربويض اضبيضرعةربربقضمربربر ضلريربرب شضمكدربرب ض كر ك ربربكيضريت ربرب ض"م أربربكة "ضضضضضضض
عربرباضمباكبربربةقضا ربرب ض"بربربكيض"ت CALCIOيردربربكض ضربرب ضرياضل نكر ربربكضعاربربكوضرعةربربقضي  ربربقضض كبربربوض"مكرت ربرب و"ض14

نويض"ضري  ضعة ضلتاكي كمضلرتكةم قض ت م ضبيضر سضعاكوضدينقضت  مضرفتقكطضا ىضد رضمر ضلريرب شض نر يربقض
ض ع اقض  ىةض عكت كضلرتكة  ض.
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رسربربرب ضلتؤةىربربربويضلرا نربربربكد ويضل اربربربولضبيضرعةربربربقضمربربربر ضلريربربرب شض ربربرب ضبيسربربربكةعوضري ربربرب عوضريلبربربربت رولض ربربربةر ض وليعربربربقضضضضضضضضض
 عربرب ضلتربرب ف ض  ربرب ضينربرب ضلخذم  ربربذضض1042 اضبربرباقضض1016تكةم ربربقض  ربرب ضتربربذلضلرربرب منرم ويضلخذم  ربربذض ربربك  ضبربرباقض

)  ربربرلع وضاربربفشض رنربرب ضضتي  ربرب ل.ضةبخضلريك ربرب ضلرربرب منرمكضري لبربربو ض  يربرب ل  وضريلىربربةريلض ضربربر ود ض  يربرب ل  وضريبربربكةضعربربةل
 ضض(.(32بك  ذضذضبقةقضص)

 FOOT عربربربربرب ضلتربربربربرب ف ضريض ستةو ربربربربربكض1075-1050ريلاتربربربربرباريلضي ربربربربربرض  ربربربربربوةضلر عةربربربربربقضريلمت ربربربربربكي كض ربربربربرب ض 
BALLلفيربويضىربكة ضاضلذم ولضمكدولض ان يربويض اضض1175ري يويضلتؤةخ"يا تاربت "بيضمفبضلت لةخضاكش

ضضض((11ذضبقةقضص)1998)ض ق ض  رلع وضربك ض:ضذ.ذضضلت  اقض  تأتعويض سر ضلري ش.
 ربربرب ضمربربربر ضلت ربربرب ضلل ريلة ضلرةربربربككضلريمربربربكيضعربربربؤا ضلت ربربربووضض1314رييربربرب دضتوي ربربربعضمربربربر ضلريربربرب شضةت ربربربكضاربربربكشضضضضضضضضض

ا ربربىضب ربربكضرعةربربقضدكاأربربقضاضت ربرب مضر تربرب ة اضلرع ربربسر ضضري ربرب ض ربرب  كضض عتأربرب ري كضاض رربرب ض اضدربرب ض ربربك  ضا ربربسر ق
بيضتضربربربععضلرتربربرب ة اضريا ربربربىضدربربرب ضيىربربربرضعربربربكضب ربربربكضمةربربربمهض ربربرب ضلرضربربربةك كضريلط ربربربك رض ربربرب ضلراربربربكخضريعربربربؤا ضلت ربربربووض ض
   أربربولضمربربر ضلريربرب شضلرربرب ضد ربربكع عكضلر ربربوشضري ضتسربرب ضمربربر ضلريربرب شضيسأ ربربكضيربربكدويضحمربربوشضريع  ربربكمضريلا ربربقضري ةيقربربقضذب ربربكض

ضا ضلبوضمجع قضمر ضلري ش.1863يسكيضاضرا يضباقضلر  وةضلررتكض
 يضمربربربر ضلريربربرب شضاضلرعربربربك ضثة  ربربربكض  يربربربقض ت ربربرب   ضمربربربلضبة عربربربقضبربربرباولمضري ربربرب  ضىربربربكةطضر عربربربك  ذضريجيربربربةبض ر ربربرب ض     

بد ربربكةضلرعربربك ضريعربربكضلر ربرب   ضلرسربرب خضلرعكت ربربقضرسربربر ضلريربرب شذض  ربرب ضعربربة ضلرىربربمه ضتةربربمهضتربربوترض ربربك ضاضلر ربرب رضلرربرب ض
 ض كضلري وبضرياةسضلردقكخذضيأاربةضلر ربوشضلرربة ضاريرب ضي رب ضمربر ضلريرب شضتا رب وض اكي ربقضت ة ض ةكة ك كضلر ضختق

ضا ىضلت تو ضلرعكتكضريعة ضلر عةقضاتلضلر  لة .
شضايربرباضت بربرب سضلخاربربك ضض1904رييسربربر ض يك ربربقض  ربربك يقضمربرب خضلرعربربك ضرسربربر ضلريربرب شضمر ربرب ضررييض ربربر ضاضاربربكش   

مبعكةرقض عخضلر رييضلراضك ضيع ذضلخاك ضلررب ريغضارب ضتاق ربةعكضلر ريغضرسر ضلري شضرس ضعة ضلرقسر ضيو   ض
شضليو  ضلراأ كضريلجملرضريت  سوب ويكم كضري  نكر ربكضا ربىضلخاربك ضلررب ريغض يك ربقض نورربقضمرري ربقض1920ذضرياضاكشض

شضمربربربرملضلتورربربربوقض1929ر أةويربربرب ضريضلررعربربربكبضلرريتة ربربربقضمكدربربرب ض يت ربربربر ضا ربربربىضلرفاةربربرب ضل ربربربول ضذضرياضاربربربكشض
يةربربربلضبو  ربربربرلضذضلجملربربربرذض  نكر ربربربكذضلر ربربربو  ذضلرريةتربربربول ضيوليربربرب ضلخاربربربك ضلرربربرب ريغضريم ربربرباض ربربرب ضلرريةتربربربول ضجمربربرب  لض ربربرب ض

)ض اقربربكضحمأربربو ضض ربرب ضب ر سربربكض.09 ربرب ضبرية ربربكضري04 ات ربرباض13شضمب ربربكةمقض1930تا ربرب وضلت ربربك يقضلررياضاربربكشض
ضضض(.(23خمتكةضذضذضبقةقضص)



 الفصل الثاني                                                                  كرة القدم

 

27 
 

رقرد ربربكضريمربربربكيض ربربر ضت ربرب  لضبرييضعربربرب  ضاض01-04مض ربرب ضيرد ربربكضريلتس ربربرب  ضلدت ربرب ضب ربربكضبرييض يك  ربربقضنربربربرض
لتود  كيض  ضد  اضلرقرد كضلروب كيضروةليضلضب كضبرييضبك اض نورقضاكت ربقضي ربوضلرريةتربول ضا ربىض  ربكبض

ض.ضض02-04لرةنات ض
لط ربربودقضعربربة ض عربربخضلرتنربربوةلمضلرربرب ض ربربرمضاربربكضمربربر ضلريربرب شضريعربربكضمكي ربربقضخثةربربكمضبيضمربربر ضلريربرب شضيربرب ضتنربربوةمض ربرب ض

ريل أ  ربربقض اضلرقربرب ضري ربرب ضلهأربربو ض اضلفرمربربقضريلرتست ربرب ضريمكدربرب ض ربرب ضمج ربرب ضلرربرب رييضلاةربربقضر  ربربفشضريلرر كرربربقضريلآليض
ض  رمضمر ضلري شض  وة كضلت ريقض

 تطور كرة القدم في الجزائر :-2-4
 يض  ل قضمر ضلريرب شضاضلهذل ربرضعربكض  ل ربقضتك ضربقضد ربرلضر  ربرري ضلر ربعةقضلررب ض ع  رب كضلر ربعاضلهذل ربر ضضضضضضضض

ا ضلا تفيضلرقرد كضريلرة ضمكيضحمتسرلضرسلضلت ك   ضري ا كض   ليضلرر كرقضري كط وصضة كرربقضمربر ضلريرب شض
  ضلررتربكضرسربر ضلريرب شضاضلهذل ربرضي عربو ض اضب ربكضلرتربكةضضريلر ضتعتاض  ض  ضبرياضلرر كرربكمضلررب ض  ربرمضاض ف دربك

ذض  رب ضلمت ربة ض ربعة قضمةربمه ضاضد ربمهض ربكضري ي ربوضلت ت ربويضريلتتتةعربويض ةك ربر ض عرب ضلابربتيفي1962لرعربكشض
ضت ولةضمر ضلري شضلهذل ر قضتنوةعكض اضثف ض رل لضة    قضينعت كض  ضىفيضبمه كضلرتنوة قض.

ض(.1892-1981المرحلة األولى:) -2-4-1
ريعربربةلض قضربربلضلر ربرب  ضلاأربربرض ربرب ضحمأربربو ضا ربربكضةل ربربسلضاربرب ضض1895دضت بربرب سضبرييضير ربرب ضةتربربكضنذل ربربر ضاربربكشضض

بريمض  ربربرضبرييضير ربرب ضةتربربكض تأةربربلضاضاأ ربرب ضلرد  ربربقضض07شض ربربوشض1921لبربربوضم  عربربقض"ل ربربول ضلرن ربرب ض"رياضاربربكشض
ض"ريبرول كضلرىضرضريلرربر.MCAلهذل ر قض ورو  قضلهذل ر"

ض1921"عربوضبرييضدربك  ضببربسضيةربلضبرباقضCSC"بيضلراربك  ضلرر كرربكضري ربان اقضتمهضبيضعاكوض  ض يربويضضضضض
ذضاض لضت ربكبضتربكة  ض  ل ترب ضذضري عرب عكضت ب رب ضارب  ضيربرطضبىربر ض ا ربكض"تربكغض ع ربسرضذضلااربك ضلخبربف كض

ضروعرليضذضلااك ضلرر كركضلخبف كضر ة    ضريلخاك ضلخبف كضر  ذل رض".
ريد ربربرلضفكنربربقضلر ربربعاضلهذل ربربر ضريربربو ضب اك ربرب ض ربرب ضبنربربلضلادضربربأكشضر ربرب ضلابربربتعأكةضمكدربرب ضمربربر ضلريربرب شض
  ربربرب  ضلروبربربربك لضلاييربربربقضرربربربةر ضذضريرسربربرب ضلر ربربرب نكمضلرقرد ربربرب قض ضتربربربتقن ض اضبيضلتيربربربك فمضلرربربرب ضجتربربربر ضتعنربربربكض

ض*رضريير ربربرب ضلرقربربربربقضر اربربربك ضلر ربربربعاضر ت أربربرب ضريلرت ربربربكعرض عربربرب ضمربربربلضريربربربك ضذمأربربربكض ربربرب  ضاض يك  ربربربقض ورو  ربربربقضلهذل ربربرب
ض.ض1956ذضريلر ضا ىض ثرعكضباتيلضلرسةمهض  ضلهذل ر  ضريمكيضعةلضاضباقضض* وروت ض كر كض*ضبكد ضبرين 
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شضمربربربربويضير ربربربرب ضنة ربربربربقضلرتةر ربربربربرضلرربربربربومكضلرربربربربة ضمربربربربكيض  ربربربربسفض ربربربرب ضب  ربربربرب ضلرفاةربربربرب ض1958رياضبربربربرباقض
مربربةلضمر ربربكغضري ري ربربكضلهذل ربربر  ضب ةربربكيضة ربرب  ضخم ربربواضلرربربة ضمربربكيض  عربرباضيدربربةلوضاضبربربقو ضير ربرب ضبربربكد ض ت ربربكيذضريض

ض....لخل.ضريمكيضعةلضلرقر  ض ةلضلهذل رضاضخمت عضلتاكبةكمضلرعر  قض ا كضبريضلر رير ق
 (1899-1892المرحلة الثانية :) -2-4-2

   ض   مضت ب سضجم سضلرر كرقضا ض  رل ضلر متوةض"حمأرب ض عربوي"ضرييرب ض ربكةوضاضعربة ضلررب رية ضضضضضضض
ضلت ريبضذلرونكضلرر كركضلرتود كضذ اك ضمرل  سضلر  يب.ضثفثقضبد  قض  كة  قضلرو ل ضلرة ضكري 

(ضتربربو ضاربربكضير ربرب ضلخاربربك ضلرر كرربربكضلخبربربف كضر  ذل ربربرضض1963-1962ريد أربرب ضبرييض نورربربقضريما ربربقض وبربربوض)ض
رييربربربربربك ضاربربربربربكضير  "رييربربربربربكطضبربربربربربن ع"ريمكد ضبرييض يك  ربربربربربقضر قر ربربربربرب ض1963ريد أربربربربرب ضبرييضمربربربربرب خضر  أ وة ربربربربربقضبربربربربرباقض

ذب ربربربربكضا ربربربربىض  ربربربربتو ض1-2لتات ربربربرباضلرة  ربربربربكة ضريلدت ربربربرب ضر ربربربربك ضلهذل ربربربربرضرربربربرب ضض1963لهذل ربربربربر ضاربربربربكشض.لرربربربربومك
ب ربكضا ربىضض1964لتاكي كمضلررت قضيي ضرعاضلتات اضلرومكضبرييضريك ضةتكضر ضب كشضلتات اضلرتود كضبرباقض

بع  ضلرد  قضلهذل ر قضيقر  ض ورو  قضلهذل رضلر ضب   ضبرييضيو ض كضرير  ذل ربرضرسرب خض ير ي ربكضريد  ربقضلرةن ربقض
ض1976باق
 (……-1899المرحلة الثالثة: ) -2-4-3

تعتربرباضيربربو ضلخبربربفملضلرر كرربربكضريت ربرب   ضلتفاربرباضاضخمت ربربعضريا ربربكمضلرربربوم ضري ةك ربربر ضلت ربربؤرير ضر  كبربربقضضضضضضضض
لرت  ربربمهضاضببربرب وبضلرتربرب ممهضلرر كرربربكضريمبولييربربقضلااك  ربربقضلر رير ربربقضبربربكةا ضلر ربرب نكمضلتعا ربربقض كرر كرربربقضاض د ربربك ض

 ربربر  ضريد  ربربقضاض ف دربربكض  ضدض   ربربك ضخمت ربربعضلتفاربرباضريتيربرب سضلت ربربكا لمضلتك  ربربقضريلتعاو ربربقضذضريمربربةلضلرتأو ربربلضلر
لرد  قضاض ؤب كمضليت ربك  قض ربةفضرربوضير رب ض ورو  ربقضلهذل ربرض اض ربرمقضبربودكضمربرلوض  رب ضاوررب ض اضلبربوض

باقضباع ضلهذل رضلفرب  ضي ربلضن  رب ضلتتسربويض رب ضا ربك ضذض  ربو كضذضض20 ورو  قضدقمضلهذل رضيقكض ر ض
ضيريككضض كنرض.............

دتك جضعةلضلخبفملض ضتت ثرضاضلر  وةضت  ضباقض ع ض ر ض  لضلتات اضلرومكضا ىضلت  لر قضضا ضضض
ريريبلضض1980مأكضرعاضلتات اضلرومكض ك كض ير ي كض ا  مه كض1978لرةعة قضاضلررعكبضلخير ي قضباق

ة ضلتر  قضاضاي  ض اض  كة ضلرر  ضلرا ك كضاضلررعكبضلرريتة قضمبوبسوضذريتولب  ضلادت كةلمضاضع
 كتس   ضض1986  بةكد كضريباقضض1982لرت ع  ضلتتتكر ضر قر  ضلهذل ر ض اض ك  كمضم خضلرعك ضباقض
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رياضباقضض01-02   ضمكد ضلت كةمقض  ريقضاض بةكد كض  ضثس ضلتات اضلرومكض  ضلرقو ضا ىضلرتكيض
ضات اضلرا  مه ضاضلر يك ضلرا ك كبرييضم خض ير ي كضر  ذل رض ع ضلدت كة ضا ىضلتض1990

ض(ض  ض  ضك ضرينكك.00-01 ات  قض)ضض
ض.ض1976ب كضا ىضبع  ضلرد  قضترمج ض تتو جض ورو  قضلهذل رض س خض ير ي كضريد  قضلرةن قض

ريلرسربرب خضلريربربرريضببربرب و قضبربرباقضض1988ذضريمربربةلضير ربرب ضرييربربكطضبربربن عضرييربربو  ض سربرب خضلرد  ربربقضلخير ي ربربقضلرةن ربربقضبربرباقض
ريمربربةلض كرسربرب خضض1990ريض1981 ض ربربة ةقضلريةك ربربلض كرسربرب خضلخير ي ربربقضريد  ربربقضلرةن ربربقضبربرباقضذضريمربربةلضيربربوضض1989

ذضض2001ذض2000ريثربربربربربف ضمربربربربربؤريخضر ساق  ةلر ربربربربربقضلخير ي ربربربربربقض)مربربربربرب خضلرسربربربربربك ض(باربربربربربولشضض1983دمتربربربربربك  ضبربربربربرباقض
ض.ض1995ريم خضلرسؤريخضباقضض2002

لهذل ر قضتاكي كمضلرسؤريخضذضب كضا ىضلر ع  ضلرعريبضيا  ضبو ضلري  لض  ضلت كةمكمضرةعخضلرد  قض
ريمةلضض1999ذضض1998ذض1997يةكرا ةقضتورو  قضريعرليضيتة   ضا ىضثف ضمؤريخضار  قضباولمض

ضضش.1997لرس خضلرعر  قضلتأتك  ضب كضير  ضري ل ضت أ كيضيتة لضا ىضلرس خضلرعر  قضباق

  ض  ضلتتتةع ضريلت ت  ضرعربك ضمربر ضرياةلضتعتاضعة ضلتر  قضلرةعة قضاضتكة  ضمر ضلري شضلهذل ر قض  اضلرع 
لريربرب شضلت ربربت  ر ض  ربرب ضثساربرب ضلرسربربر ضلهذل ر ربربقض ربرب ض ربرب ضلرنر ربرب ضرمربربوضيضربربك ضلرسربربر ضلر رير ربربقضرين ربرب مضرينو عربربكض
ا ربربربربىض  ربربربربتو ضلاكيربربربربلضلرر كرربربربرب قضلرعكت ربربربربقضريرعربربربربلضعربربربربةلض ربربربربكض ق ربربربربر ض  ربربربربكةمقضلتات ةربربربربكمضلهذل ر ربربربربقضا ربربربربىضلىربربربربتف ض

ض206)ضلر ربربع  ضىةربربكمو:ض"ض"دنر ربرب  ضلر ربربةكوذلرع  ض  قضضريلر رير ربربق  ربربكةمت كضاضلتاكي ربربكمضله و ربربقضريلريكة ربرب
 ((07ذضبقةقضص)1997بريمضذ.ذض03ذ
 الكرة الجزائرية في أزمة:-2-5

يرب يضمربر ضلريرب شضض2007-1991ب كضخب ربوصضلآلريدربقضلرىربمه ضري كرضربةمضاضلرقربو ضلرىربمه ضلتأترب  ض رب ضضضضضضضض
لهذل ر قضاري ضت عوةلضىنمهلضبثرضب ةكضا ربىضتعربقضلتات رباضلرربومكضا ربىضلر ربع  ضلررب ريغضريلريربكة ض  رب ض  ربرض

لرربربرب ضريلطربربربرري ض  ي ربربربك ض ربربرب ض كر ربربربا كيضمب ربربربتو ض توضض1992لتات ربربرباضلرربربربومكضاض ك  ربربربكمضضمربربرب خض ير ي ربربربكضبربربرباقض
لر ريةضلررييضةتوضلرت س  قضلرف عقض  ضلرفاة ضذمأكضبي ربكض رب ضلررب رية ضلتولر ربقضض رب ضلت ربكةمقضاض رية ضتربودسض

ريمربربكيضلر ربربةاض  لة ض  ربرب ضدض  ةل ضلرفاربرباض"مربربكةري "ضاضلتيك  ربربقضرربرب ضلر ربربا كيضريعربربوض عكيربرباض ربرب ضض1994
ذضلهذل ربربربربربرذض.ذضض2002نربربربربربكدقكضض11ذض20)نر ربربربربرب  ضلرربربربربربرب ضذلرعربربربربرب  ض.ض10/01/1993مربربربربربر ضلرسربربربربربك ض ربربربربربوشض

ضضض(ض(17بقةقضص)
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اربربربفري ضا ربربربىض رربربرب ضىربربربرري ضلتات ربربرباضلرربربربومكض ربربرب ضلرربربرب ريةضلرر ربربرب ضلرا ربربربك كضاض رية ضناربربربوبض ير ي ربربربكضبربربرباقض
لرربربربرب ضتعتربربربرباض  بربربربربك ضمةربربربربمه ض  ربربربرب ضىربربربربر ضض1998ذ    ربربربربكضلت ربربربربكةمقضلر ربربربرب ة قضاض رية ض وةم اكيكبربربربربوضبربربربرباقضض1996

 ضلررب ريةضلررييض ربضب كشضملض  ضت ا كضريض وةم اكيكبوضريلرسك ررييضت   كضىررين ضلتات اضلرومكض ةف ض  ذل كمض
لرربربرب ضبي أربربرب ضاضلرسربربربك ررييضريمكدربربرب ضلراتربربربك جض ةربربربلضض2002مثضت   ربربربكض رية ضض2000اض رية ضتكدربربربكضريد  مه ربربربكضبربربرباقض

مكيضد رب اضب اربك ض"ةل ربمضبربع ليض"ضري" ربوافشض ربكة "ضلخي ربك ض رب ضلررب ريةضضض2004بك يت كضذرياض رية ضتودسض
ي ربكضلتات رباضلرربومكض رب ضلت ربكةمقضلرر  ضلرا ك كضب كشض ات رباضلت ربربضذ عرب عكضبترب ضلر رب  قضلرسربا ض  رب ضب

عربةلض كخرربكيقضض2002اض رية ض  رضري ض ت علضلطضرضر وبويض اض ك  كمضم خضلرعك ض سوة كضريلر ك ربكيضبرباقض
ض  كدك.ض2008 اضا شضت ع  ض اض ك  كمضم خض ير ي كضلرىمه ضاضنكدقكض

ضضض
 تلخيص لبعض األحداث الهامة في كرة القدم الجزائرية:-2-6

ض:يتمضي وضىكصض سر ضلري ش.1917ضضضضضضضضضضضضض
ض:  ف ضبرييضير  ضاضلهذل رض) ورو  قضلهذل ر(.1921ضضضضضضضضضضضضض
ض:تسو  ضير  ضنة قضلرتةر رضلرومك.1958ضضضضضضضضضضضضض
ض:ضضتسو  ضلرق ةلر قضلهذل ر قض ر كبقض"حمأ ض عوي".1962ضضضضضضضضضضضضض
ضةنورقض اك ضلرعكبأقضري كرس خضرييكطضبن ع.:تا  وضبرييض نورقضريم خضيك ض كر1963ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييض  كةمقضر  ذل رضاضلررعكبضلخير ي قض ال لي ل.1965ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييضت علضر  ذل رضرس خض ير ي كضري وض  ث و  كضريبرعكبضلرةةرضلر  خضلتتوبم.1967ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييض   لر قض عة قضاضبرعكبضلرةةرضلر  خضلتتوبم.1975ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييضم خضريد  قضلرةن قضلخير ي قضيك ضاكضير  ض ورو  قضلهذل ر.ض1976ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييض ك كضاضم خض ير ي كضري وضر ضد  مه ك.1980ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييض  كةمقضريرعكبضلاريتة قضاض وبسو.1980ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييضت علضر قر  ضلرومكضرا ك  كمضم خضلرعك ض  بةكد ك.1982ضضضضضضضضضضضضض
ض:يو ضر قر  ضلرومكض س خض ير ي كضري وضررييض ر .1990ضضضضضضضضضضضضض
ض:برييضمكخضار  قضرقر  ض ورو  قضريعرليض كخبسا ة ق.1997ضضضضضضضضضضضضض
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ض:برييضتتو جضرقر  ضري ل ضت أ كيض كرس خضلرعر  قضريد  ق.1998ضضضضضضضضضضضضض
لر ربك ة ضاضض109)جم ربقضلفول  ذلرعرب  ض:برييضتتو جضرقر  ض ة ةقضلريةك ربلض سرب خضلرسربك .2000ضضضضضضضضضضضض

ضضذضبقةقضلهذل رض(2000ذض(.10بير لذضذضص)23
 شعبية كرة القدم: -2-7

 يضمربربر ضلريربرب شض   ربرب ض ربرب ضلر ربرب ر ض ربربك ضتة  ربرب ضلرر كرربربكمضلرىربربر ضمأربربكضلمت ربربة ض ربربعة قضمةربربمه ض  ربربرمضاضضضضضضضض
 ربرب  ضلخيةربربكيضا ربربىضدمكةبربربت كضريلرت ربربك  ضا ربربىض  ربربكع  ض ةكة ك ربربكضاضلتفاربرباضبريض ربرب ضاض ك ربربكمضلرت قذ ربربويضبريض

ضد أ ضروبق كضاضلتة كق.
ررياضاضلرعربك ضريي مأربكضبيضجترب ض  رب لضاضلرعربك ضاض عربربر ضريتعترباضمربر ضلريرب شض رب رييض اربك قضلر عةربقضلر ربربعة قضل

ب اكؤ ضمر ضلري شضبريضا ىضلريربلض ض  ربأعولضاربكضرييرب ض مربرضلر رب  ض"نربويضة ربق"ضلرربر  سضلر ربك  ضرفاك  ربقضلر رير ربقض
رسر ضلري شضي ضيكيض ك  كض" يضلر أسضاضت ربضب  لضا ض  الموة ت "ض ارقضا ىضلدت ربكةضرعةربقضمربر ضلريرب شضاض

 ربربربعضبةنربربربك ضلتعأربربربوة ضجتربربربةبضلر ربربرب كةضبريضلرسةربربربكةضتأكةبربربربت كضبريض  ربربربكع  ض ةكة ك ربربربكضري ربربربكررتوضبدربربرب ضاضلر ربربرباولمضخمت
لرىربربربمه ض  ربربربرمضاربربرب  ضبرعربربربكبضدكرربربرب ضلرسةربربربمهض ربربرب ضلخا ربربربكبضريلرت ربربرب   ضييربربرب ض ي ربربرب ضمربربربر ضلريربربرب شضبمةربربربرضلررعربربربكبض

ض عة قضلدت كةل.ض
ريمكدربرب ض رييضب ر سربربكضلهاو  ربربقضلرربربةف ضري ض تربرب ثرض رمذعربربكض ربربكرعسسضي داربربكضذمربرب ضب ربربكضتربربذ ل ض ربربعة قضريلدت ربربكةلض

يربو ض  ربكةض ر  ربكض رب ض  رب ضىنوة ربكضض1930لاريةتول ضريلرال  لضريلرالتول ضاض  ك يقضمكخضلرعك ض  ضباقض
 رب ضلر ربعة قض ررب ضريضتربرلشض ربةكاكض كر عةربقض  ربنض رب ضلهاربويضري رب ضلتعربرري ضبيضلاريةتربول ضيربك مض سرب خضلرعربربك ض

رييض اضعربربربة ضلترتةربربربقذ   ضدتن ربربرب ض اضلرة كدربربربكمضريلخ  ربربربك  كمض ربربربرت ضريرع ربربرب ضتربربرب عتضم ربربربعضريبربربرب  ضعربربربة ضلرربربرب 
ضضض((34)  رلع وضافش:"م خضلرعك ضرسر ضلري ش"دض رن ضبك  ذض.ذضبقةقضص)ض.1992لآلت قضر اقض

دربربك  ضض3600   ربربويضد ربربأقضي  ربربكض2ب ضث ربرب ض  ربربك قضيرد ربربكضبربربسك كضض2م ربربو18000لرريةتربربول ض  ربربك ت كض
ضااا.ض125000 ضوض

دربربربربربك  ض ضربربربربربوضض11000   ربربربربربويضد ربربربربربأقضي  ربربربربربكضض1.5اربربربربرب  ضبربربربربربسك كضض2م ربربربربربو170000لرالتربربربربربول ض  ربربربربربك ت كض
ضااا.750000

ري  ضعةلض تضمضبيضنذ ض رب ضضبربةعقضا ربرضنربذ لض رب ضبربسكيضلاريةتربول ض  عةربويضمربر ضلريرب شضريعربة ضلرا ربةقضتسربك ض
ضات  ط.
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يضاو ربربقضمربربر ضلريربرب شضريبيضدس ربربعضلفربربرلة ضدمربربكضتيربرب شضد ربربتن  ضري  ربرب ورقضبيضدربرب ةوضبربربرضناربربويضعربربة ضلرربرب ريضض
لتت ييربربربقضاضدقربربربوخضمجربربربكعمهعوضريبربربربةاضلفربربربول  ضلتةربربربمه ضلرربربرب ض ربربرب ث ض سةربربربر ضاض فاربربرباضمربربربر ضلريربربرب شضريدمربربربكض ذ ربربرب ض

عربوض رب عضمج رب ضض1953لر ع قض يويض"اوضض عةكي"ضبرييض ك ضب  كضاارب ضريبربوغض اضلرال  ربلضاضاربكشض
ك كضريبمقربربربكاض سربربربر ضلريربربرب شذب  ضاضتربربرب ىلض اربربربذاضاض"ة ربربربو"ضبيربربربرل ضلر ربربربعاضلرال   ربربربكضةنربربربكاضريد ربربربك لض ربربرب وىكضري ربربربة

)ضجم ربربربربربربقضلرربربربربربربوم ض بري"بربربربربربربكريض ربربربربربربكريرو"ضبريضتمهعربربربربربربكضباض سربربربربربربويضلفربربربربربرب   ضاربربربربربرب ضلرقر ربربربربربرب ضلرقربربربربربربفكضبريضلرفاربربربربربرباضلرقربربربربربربفك.

ضلهذل ر.(ض12/08/1985لر ك ة ض تكة  ض89لرر كرك:لرع  
 المبادئ األساسية لكرة القدم: -2-9

مر ضلري شضم  ضرعةقض  ضلررعكبض كض ةك   كضلربكب قضلتتع   ضريلر ضتعتأ ضاض تيك كضا ىض تةكقضضضضضضضضض
ضلرب وبضلر   وضاضمرطضلرت ة ا.

ري تويعضذمكملضب ضير  ضريتي   ض اض  ضمةمهضا ىض   ض تيكيضبيرل  ضر أةك ئضلربكب قضر عةقض  ض
ملضير ض  ضبيرل  ضبيض ؤ  ضرر كمضلرسر ضا ىضلىتف ضضضبيضير  ضمر ضلري شضلراكنمضعوضلرة ض  تن  

بدولا كضخبققضرية كيقضري يوشض كرتأر رض  يقضري توي  ضب  وضريمب ت عضلرنرطضضري ستوضلرسر ض   ورقضري  رض
ري  ت  شضرربضلرسر ض كرربخضاضلتسكيضريلر ر ضلتاكبة ضرييكريةضاا ضلر ذريشضري تعكرييضتعكريدكضتك كض  ض ي قض

ضألضمجكاكض ا  .باضك ضلرقر  ضاضا
ريبة مضبيضاااضمر ضلري شضمت عضا ضاااضمر ضلر  قضريلرنك ر ض  ض   ضخت   ضاضلري كشض

  ريةض ع ضاضلت عاضبول ضاضلر يكقضبريضل  وشضذض اضبيضعةلضاض ا ض ن يكضبيض سويضاااضمر ضلري شض
ض تياكضهأ  ضلتةك ئضلربكب قضلتيكدكضتك ك.

ريعة ضلتةك ئضلربكب قضرسر ضلري شض تع   ضري تاواقضذضرةر ضجياضا شضتع  أ كضاض   ضي مه ضض
مأكضجياضلاعتأكشضاكض ل أكضا ضمر  ضت ة اضلرفاة ضا ىضدك  ت ضبريضبمةرضاضملضثر  ضرييةلضلرة  ض

ض كر عا.ض
ضريتي وضلتةك ئضلربكب قضرسر ضلري شض اض ك  ك:

ضلبتيةكيضلرسر . -
  كرسر .لاكرية ض -
 لت كمجق. -
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 ة  قضلرتأكخ. -
 رربضلرسر . -
 رعاضلرسر ض كرربخ. -
ض((27.25ذضبقةقضص)1997)   ضاة ضلهول ضذضض رلبقضلتر ى. -

 خالصررررة :
تعتربربرباضة كرربربربقضمربربربر ضلريربربرب شضلر عةربربربقضبمةربربربرضلدت ربربربكةلضاضلرعربربربك ضذضريضرربربرب سضعاربربربكوض ربربربكض  ربربربت اكضلفربربرب   ضاا ربربربكضذضضضضضض

ي ربربةة ضلرر كرربربقضلرربرب ضتقربربرضضدق ربرب كضا ربربىضمكيربربقضلربربربع  ض قربربخض ربربكضى ربرب ض ربربكض ربرب ض  سكد ربربكمضمةربربمه ض ربرب ض
ضت تو ضلرعكتكض.لر ضتنو رعكضريضلرا وضضاكضر وبويض اضلضممر ضلر رييضلر ضنع ت كضاض ي  قضلرر كر ك

ريضعربربربربةلضاض ت ربربربربىنضض اض  لضارياربربربربكض تن ةربربربربكمضعربربربربة ضلرر كرربربربربقذضريضلرم ربربربرب ضبيضبعربربربربوضاا ربربربربرضاضعربربربربة ضلرر كرربربربربقضعربربربربوض
لرفارباضذضريض ربةلضجيرباضلاعتأربكشض رب ضريض عريربقضلر ربقكمضريضلط ربك  ضلررب ضجيرباضبيضتتربويرضي رب ضمربكض سربربويض رية ض

ضلجيك  كضاضعة ضلتعك رقضذضريض انك ضلراتك جضلترنو ض ا .
رعربربفض ربربكضجيعربربلضعربربةلضلرفاربرباضاضب  ربرب ضلر ربربرري ضعربربوضلرتربرب ة اضلتربربا وضريضلتربرب ةريخضذضري ربربةلضريرربربع ض ربرب لةخضريض

رتع ربرب وضمربربر ضريربرب شضريضتسربربو  ضلرفاةربرب ضريضلتربرب ة  ضضذضريضتع ربرب وضمربربرطضرعة ربربكضريضتنربربو رضعربربة ضلرنربربرطضرريربرب ض  ربربتو ض
 ر ل ضر  ضلرفاة ض.ض

 
ض
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 تمهيد : 
يعتػػػلتخلت اػػػلتخلع اػػػوتاػػػحلتخثة ػػػةدانتخلرتييػػػلتيتايػػػرتخفتخللنيػػػلتخل يا ػػػيلت تداػػػ تخلػػػ   ت
ا ارنلتتتاعتخثة ةدانتخثط  قلتيتهذختخثيرتخف،تإذتتعةدتخلبرتخيانتخث ظملتهلػذختخثة ػةعتإاتخل  ػلت

خالاتمػػاعت خل ػػانةفت،ت تخليػػامتاػػحلتخل ػػ فتخلتا،ػػعتد ػػ ،ت إتػػرتتاػػذ ر تإاتايػػرتخفتداػػ تخلػػ   ،ت داػػ ت
خلطبت.ت.ت.تإخل،تدماتيسترتدوتاحلتخث ننيتخل ائمنيتداػ تت نيػلت ردايػلتهػذ تخل نػلتوفتي ةنػةختداػ تدرخيػلتت

تءـتاعتخ ائ ه ت ايةهل ت رغباهت تكافيلتن لتهذ تخجلةخنبتألالتختطيطتخللخاجتخللنةيلتخليتتتتال
 . مفهوم التخلف العقلي :    -3

ع اوت محلتخهتمااانتفنانتاه يلتخمتا لت،تهلػذختاػا ؿتخث ت ػةفتيتت عتظاه ةتخلت التخل
تلات اػلتخلع اػو،ت تاػ ؽتخلةقايػلتا ػ ،ت ت اياديحلتخلطػبت تخالاتمػاعت تخللنيػلت تغػحته ت رتيػرتتا هػـة

توفضلتخلسبلتل دايلتخألش اصتخثت ا نيتد ايات.
ا ػػ التتعػػرتدتت يت ػػةءتاػػات،ػػباتق ػػحلتخل ػػةؿتوفتخلبااػػلتيتلػػاؿتخلت اػػلتخلع اػػوتيةخاػػ 

خث ػػاهي تخلػػيتتيتػػرتخ هلاتخث ت ػػةفت تخلعػػاااةفتيتهػػذختخثيػػرتخف،ت تخ،ػػت رتخاه تخث ػػطا تخلةخاػػرتت عػػافت
خمتا ل،تفاتخ،ت رتـتخلبػاايةفتخجنذمايػوت تخألا ي ػافتا ػطامانتاػحلتقبػلتد فتد ػل،ت قػ،حتتخلع ػل،ت

ا ػػطا تخلت اػػلت تن  ػػافتخلع ػػل،ت يتاخػػ تخامسػػي يانتختاػػةختدػػحلتهػػذ تخث ػػطامانت خ،ػػت رتاةخت
تخلع او،ت خقطالحتخلتأخ تخلع اوت.

واػػػػاتخلبػػػػاايةفتخلعػػػػ وتف ػػػػرتتخ،ػػػػت رتاةختا ػػػػطامانتكيػػػػحتة،تا هػػػػاتخل  ػػػػةرتخلع اػػػػو،تخلػػػػ   ت
تخلع او،تخلضعلتخلع او،تخلتأخ تخلع او،ت تخجنداقلتخلع ايلت.

 ي اػػعتهػػذختخلتعػػرتدتإاتظػػ  ؼتت حػػلتخث ػػطامانتخجنذمايويػػلتلػػبعتتخلبػػااينيتت حهػػاتت حػػلت
ا فيلتت خلبعتتخآلخػ تت حهػاتبسػبتاضػمةاات خختا ػةختيت رتيػرتتهػذختخثضػمةف،تفمػ ه تاػحلتيعػ ؼت

)اااػػػػرتةتخلسػػػػيرتتدبيػػػػرتت،تخلت اػػػػلتخلع اػػػػوتداػػػػ تونػػػػ تيعتػػػػلتدمايػػػػلتاػػػػحلتخلعمايػػػػانتخل ػػػػعبلت خثع ػػػػرتة.ت
ت(21-20،تخل  مانت2000

 . التعريف الطبي : 3-1
يعتػػػػلتخلتع يػػػػلتخلطػػػػرتاػػػػحلتوقػػػػرتـتتع ي ػػػػانتاالػػػػلتخجنداقػػػػلتخلع ايػػػػلت،تإذتيعتػػػػلتخألابػػػػاءتاػػػػحلتو خئػػػػلت
خثهتمػػنيتنتع يػػلت ت ػػ ي تظػػاه ةتخجنداقػػلتخلع ايػػل،ت تقػػرتتركػػوتخلتع يػػلتخلطػػرتداػػ تو،ػػباوتخجنداقػػلت
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ـتركػػػوتإرالنػػػرتتداػػػ تخأل،ػػػباوتخثةديػػػلتإاتإقػػػانلتخث خكػػػوتخلع ػػػبيل،ت تخلػػػيتت1900وتدػػػاـتخلع ايػػػلتتف ػػػ
ـتركوتث يرتتاةلرتتدا تخأل،ػباوتخثةديػلتإاتدػرتـت1908 رتثتقبلتو توث اءتو تنعرتتخلةالدة،ت يتداـت

تخكتماؿتدم تخلرتااغت،ةخءتكانتتتاكتخأل،باوتقبلتخلةالدةتو تنعرتهات.
تتت(17-16،تخل  مانتص:ت2000)ااارتةتخلسيرتتدبيرتت،تت
 . تعريف السلوك التكيفي :  3-4-1

ي ػػػػػحتتخلسػػػػػػاةؾتخلت ي ػػػػػوتإاتخال،ػػػػػػت الؿتخلػػػػػػذخيت قػػػػػرترةتخل ػػػػػػ  تداػػػػػ ت مػػػػػػلتخثسػػػػػػة ليلت
خالاتماديلتخثتةقعلتدمحلته تيتدم  ،ت احلتلمةدت تخلي افيل،ت ي استخلساةؾتخلت ي وتنأد خنتدرتيػرتةت
اػػحلتوشمهػػػاتا يػػػاستخلسػػػاةؾتخلت ي ػػوتخلػػػذألتودرتتػػػ تخجلمعيػػػلتخألا ي يػػلتلات اػػػلتخلع اػػػو،تخلػػػذألتي ػػػي ت

ت ؿتا  تخجلةخنبتخآلتيلت:تتخجلوءتخأل
خألدخءتخثسػػػػت ل،تخل مػػػػةتخجلسػػػػمو،تخل  ػػػػاطتخالقت ػػػػادأل،تخل مػػػػةتخلا،ػػػػةأل،تخألرقػػػػاـت تخلةقػػػػت،تخل  ػػػػاطت

)تد/حممػػػػرتتدبػػػػرتتخلسػػػػالـتخلبػػػػةخليوت،تتخثهػػػػل،تخلتةايػػػػ تخلػػػػذخي،ت مػػػػلتخثسػػػػة ليل،تخل ضػػػػجتخالاتمػػػػادو.
تتت(82،تق ملتصت2000

 . خصائص المتخلفون عقليا :   -3-5
إفتخلتع ؼتدا تخلسمانت تخا ائ تخلعاالتلامعةقنيتد اياتيسادرتتخث نػةفت تخألخ ػائيةفت
داػػ تت ػػرتضتوفضػػلتخاػػرتاانتخل  سػػيلت خللنةيػػلت تخالاتماديػػل،تايػػلتوفتخألشػػ اصتخثت ا ػػنيتد ايػػات

تقادريحلتدا تخلتعا ت خل مةتت توه تخا ائ تهوت:ت
 . الخصائص األكاديمية : 3-5-1

إفتخلعالقػػلتخل ةيػػلتخلػػيتتيػػ تبطت ػػاتكػػلتاػػحلتخلػػذكاءت تقػػرترةتخل ػػ دتداػػ تخلتم ػػيلتصمػػبتوفتالت
ت ػػػةفتا اانػػػلتلامعاػػػ تد ػػػرتااتالتصمػػػرتتخلط ػػػلتخثت اػػػلتد ايػػػاتغػػػحتتقػػػادرتداػػػ تاسػػػاي ةتن يػػػلتخلطابػػػلت

ةخنػػػبتخلتم ػػػيل،ت تقػػػرتتخلعػػػادينيتيتن ػػػ تخلعمػػػ تخلػػػوالتهلػػػ تت خاقػػػلتيتدمايػػػلتت  ػػػحت تيتحيػػػعتا
يظه تدا تش لتتأخ تدرخ،وتيتاهارخنتخل  خءةت خلتعبحتت خل تانلت خال،تعرتخدتخلسايب،ت قرتتوشػارنت
د نػػػػاتنػػػػافته ػػػػاؾتدالقػػػػلتنػػػػنيتفنػػػػلتخثت ا ػػػػنيتد ايػػػػات نػػػػنيتدراػػػػلتخلت اػػػػلتخألكػػػػادقو،تإذفتاػػػػحلتخكيػػػػ ت

ت.دا تخلتعا تتخا ائ ت  ةااتلرتىتخألا اؿتخثعاقنيتد اياتخل   تخلةخ  تيتخل رترة
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وااتاحلتناايلتخالنتبا ت)ت تهةتااتيع ؼتدا تون تخل ػرترةتداػ تخللكيػوتداػ تايػحتتحمػرتدت(تيعتػلت
اتطابػػاتاهمػػاتلػػتعا تخلتمييػػوت،ت تقػػرتتاا لػػتتدرخ،ػػانتدرتيػػرتةتخلتعػػ ؼتداػػ تهػػذ تخل ػػ لتلػػرتىتخألفػػ خدت

تخثت ا نيتد ايات.تت
تتت(25-24،تخل  مانتصت1983)فار ؽتخل  ،اف:،تت.
 . الخصائص اللغوية : 3-5-2

تعتػػػلتخا ػػػائ تخلا،ةيػػػلت خث ػػػ النتخث تبطػػػلت ػػػاتاظهػػػ ختدميػػػوختل داقػػػلتخلع ايػػػلت داػػػ تذلػػػكت
فاػػي تاػػحلتخثسػػت، وتوفتذمػػرتتوفتاسػػتةىتخألدخءتخلا،ػػةألتل ا ػػػاؿتخثعػػاقنيتد ايػػاتهػػةتوقػػلتن يػػحتتاػػػحلت

تخلا،ةألتل ا اؿتخلعادينيتخلذيحلتن اءختدا تظ  فه تيتخلعم تخلوالت.استةىتخألدخءت
 وشارنتخلرترخ،انتإاتوفتخالخػتالؼتنػنيتخلعػادينيت تخثعػةقنيتد ايػاتهػةتخخػتالؼتيتدراػلت
خل مػةتخلا،ػةألت اعرتلػ ،ت قػرتتالاػاتخلبػاايةفتتطػةرتخل مػةتخلا،ػةألتلػرتىتخألا ػاؿتخث ،ػةلينيتثػرتةتثػػالثت

فتخالخػػػػتالؼتيتتطػػػػةرتخل مػػػػةتنػػػػنيتخألا ػػػػاؿتخلعػػػػادينيت خثعػػػػةقنيتد ايػػػػاتهػػػػةت،ػػػػ ةخن،ت تةقػػػػاةختإاتو
خختالؼتيتاعرتؿتخل مةتخلا،ةألتتايلتوفتخألا ػاؿتخثعػةقنيتد ايػاتونطػأتيتسمػةه تخلا،ػةألتا ارنػلتاػعت
نظػػػػ خئه تاػػػػحلتخلعػػػػاديني،ت تتػػػػنيتخلرترخ،ػػػػانتوفتخث ػػػػ النتخل الايػػػػلتوكيػػػػ تشػػػػيةداتلػػػػرتىتخألشػػػػ اصت

لرتىتغحتتخثت ا ػنيت تخاقػلتا ػ النتخلته نػلت ا ػ النتل،ةيػلتخمتا ػلتايػلتخثت ا نيتد اياتا هات
ت.تأخ تخل مةتخلا،ةألتخلتعبحتألت تخلذخحتةتخلا،ةيلتخحملرت دةت خ،ت رتخـتخل ةخدرتتخلا،ةيلتنط ي لت

 . الخصائص العقلية : 3-5-3
ىتاػػػحلتخثعػػػ  ؼتوفتخلط ػػػلتخثعػػػةؽتد ايػػػاتالتيسػػػتطيعتوفتي ػػػلتيتسمػػػة تخلتعايمػػػوتإاتخثسػػػتةت

خلػػذألتي ػػلتإليػػ تخلط ػػلتخلعػػادألت،تكػػذلكتوفتخل مػػةتخلع اػػوتلػػرتىتخلط ػػلتخثعػػةؽتد ايػػاتوقػػلتيتاعػػرتؿت
دراػػلتكمػػاتواػػ تيت ػػ ةفتنعػػرتـتت70سمػػة تاػػحلتخلط ػػلتخلعػػادألت،تايػػلتوفتاسػػتةىتذكائػػ تقػػرتتالتي ػػلت

خجملػػ دت تإسمػػاتخ،ػػت رتخاه تقػػرتتا ػػ تداػػ تخحملسة،ػػان،ت تكػػذلكتدػػرتـتقػػرترهت ت قػػرترهت تداػػ تخلت  ػػحت
تتت(35،تق ملتص:ت2000)ااارتةتخلسيرتتدبيرتت:،تتخلتعمي .دا ت
 . الخصائص الجسمية :3-5-4

دا تخل غ تاحلتوفتخل مةتخل كوتلرتىتخثت ا نيتد ايػاتخكيػ تتطػةرختاػحلتاظػاه تخل مػةتخألخػ ىت
،تإالتوفتخألشػػ اصتخثت ا ػػنيتد ايػػاتدمةاػػاتخقػػلتك ايػػلتاػػحلتخألشػػ اصتغػػحتتخثت ا ػػنيتد ايػػا،ت ذلػػكت
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 ػػحتتفيمػػاتيت ػػلتنال كػػانت رد دتخل عػػلتخلرتقي ػػلت خثهػػارخنتخل كيػػلتخثع ػػرتةت خلتػػةخزفتخل كػػو،تكػػذلكتت
تت.خلرترخ،انتإاتوفتخثت ا نيتد اياتيةخاهةفتقعةنانتيتتعا تخثهارخنتخليرت يل

 . الخصائص الشخصية : 3-5-5
إفتخألا اؿتخثعةقنيتد ايػاتلػرتيه تنعػتتخث ػاكلتخالن عاليػلت تخالاتماديػلت،ت تذلػكتلسػببتيعػةدت

اتماديػػلتايػػلتقػػرتتيةقػػلتنأنػػ تإاتخثعاااػػلت خلط ي ػػلتخلػػيتتيعااػػلت ػػاتهػػةالءتخثت ا ػػنيتيتخثةخقػػلتخال
تإخلت.ت…و تل ةفتتات التو تغر

لسػػػببتخل ي ػػػوت رخءت تقػػػرتتوشػػػارتزغاػػػ تاػػػحلتخػػػالؿتخل   ػػػيانتخلػػػيتت  ػػػعهاتيتبيػػػ تإاتوفتخ
و تخل ػػػ تداػػػ تخألا ػػػاؿتخثت ا ػػػنيتد ايػػػاتنػػػأا تغػػػحتتخاتمػػػادينيتيعػػػةدتإاتخاػػػلخنتخلسػػػان لتتسػػػميلت

ذختخلت ادػػلتاػػعتخل ػػادريحل،ت توشػػارنتخل يػػحتتاػػحلتخلرترخ،ػػانتلػػرتيه ت اػػاتوقػػيبةختاػػحلتخابااػػانتنتي ػػلتهػػ
إاتوفتلػػرتىتخل يػػحتتاػػحلتخثعػػةقنيتد ايػػاتإاسػػاست،ػػارترمػػةتون سػػه تنسػػببت ػػعلتخل ػػرترخنتلػػرتيه ت

تخلػذخنت.   خلػيتتقػرتتتسػادرته تيتدمايػلتخل  ػاح،ت كػذلكتوفتلػرتىتخثعػةقنيتد ايػات ػعلتيتا هػـة
ت(56-55،تخل  مانتص:ت1998)فار ؽتخل  ،افت:ت.،ت

 . الخصائص االجتماعية و االنفعالية :3-5-6
صمعلتخلضعلتخلع اوتل نسافتخثت التد اياتد  لتث ػ النتخاتماديػلت تخن عاليػلتخمتا ػلت

خثت ا ػػػنيت،تالتيعػػةدتذلػػكتلاضػػعلتخلع اػػوتفمسػػبت تل  ػػ تيعػػةدتويضػػاتإاتخ اهػػانتخآلخػػ يحلترمػػةت
د ايات تا ؽتاعاااته تهل تت خليتتتةدألت ذ تخل نلتإاتإظهػارتوسمػاطت،ػاةكيلتخاتماديػلتغػحتتا ا،ػبلت ت

تيةخاهةفتقعةنانتناي،لتلب اءتدالقانتخاتماديلتاعتخآلخ يحلت.
إفتخألشػػػ اصتخثت ا ػػػنيتد ايػػػاتالتيتطػػػةرتلػػػرتيه تخل ػػػعةرتنالي ػػػلتنالػػػذخنتإذتيعتمػػػرت فتداػػػ ت

ن،ت توا تنسببتهذختخجنخ اؽتيتطةرتلرتيه تخاةؼتاػحلتخل  ػلت خلػذألتيػرتفعتخآلخ يحلتللتخث  ال
)اااػػرتةتخلسػػيرتتدبيػػرتت:ت،تا اػػعت،ػػانات،ت.،تخل ػػ مانتت ػػ تإات  ػػبتحما لػػلتتأديػػلتخثهػػاـتخث تا ػػلت.

ت(ت149ت–ت148ص:ت
 الخصائص السلوكية :. 3-5-7

ني ػػتتخا ػػائ تخلسػػاةكيلتلػػرتىتخثعػػةقنيتد ايػػاتداػػ تنتػػائجتخلرترخ،ػػانتخث ارنػػلتنػػنيتخألا ػػاؿت
خلعادينيت خثعةقنيتد ايػاتخثتمػاثانيتيتخلعمػ تخلػوالت،تإالتخنػ تي ػعبتتعمػي تهػذ تخا ػائ تداػ تكػلت
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ا ػلتخألا اؿتخثعاقنيتد ايػاتتإذتقػرتتت طبػاتهػذ تخا ػائ تداػ تا ػلتاػات،تني مػاتقػرتتالتت طبػاتداػ ت
تاخ تن   تخلرترالت،ت احلتوه تتتتتتاكتخا ائ ت:

خلتعا تخل كوتهةتخلت،حتتيتخألدخءتو تخلساةؾتخل كوتك تي ػلتلاتػرتريبتو تتالتعـلم:. 3-5-7-1
خثمار،ػػلت لػػي تلا ضػػجتو تخلتعػػبتو تتػػأثحتتنعػػتتخلع ػػاقحتتخث  ػػطلت تغػػحتتذلػػكتاػػحلتخلعةخاػػلتخلػػيتتتػػةث ت

تحتخت قتياتاعي ات.دا تخألدخءتو تخلساةؾتخل كوتتأث
اػػحلتوكيػػ تخا ػػائ ت  ػػةااتلػػرتىتخألا ػػاؿتخثعػػاقنيتد ايػػاتخلػػ   تخلةخ ػػ تيتخل ػػرترةتداػػ ت

هػذختخل ػرتدتخلتعا تا ارنلتاػعتخألا ػاؿتخلعػادينيتخثت ػاظ يحلتيتخلعمػ تخلػوالت،تكمػاتت ػحتتخلرترخ،ػانتيت
تتا اءتون سه تيتقرترةتهةالءتخألا اؿتخثعةقنيتد اياتدا تخلتعا تاحلتإاتخل   تخلةخ  ت

يةخاػػػػ تخألا ػػػػاؿتخثعػػػػاقنيتد ايػػػػاتا ػػػػ النت خ ػػػػملتيتخل ػػػػرترةتداػػػػ تتاالنتبـــــا  :. 3-5-7-2
خالنتبػػػا ت خللكيػػػوتداػػػ تخثهػػػارخنتخلتعايميػػػلتإذتتت ا،ػػػبتتاػػػكتخث ػػػ النتا ديػػػاتكامػػػاتن  ػػػتتدراػػػتت

رةتداػػ تخجنداقػػلتخلع ايػػلت،ت تداػػ تذلػػكتيظهػػ تخألا ػػاؿتخثعػػاقنيتإداقػػلتنسػػيطلتا ػػ النتوقػػلتيتخل ػػرت
خالنتبػػػػػا ت تخللكيػػػػػوتا ارنػػػػػلتاػػػػػعتذ ألتخجنداقػػػػػلتخلع ايػػػػػلتخثتة،ػػػػػطلت تخل ػػػػػرتيرتة،ت تيا ػػػػػ تاػػػػػاكميالفتت

(ت تزقػػػافت تهػػػا ستتتت ZEAMAN 1965(تخلرترخ،ػػػانتخلػػػيتتوا خهػػػاتزقػػػافت)ت 1977)
(ZEAMAN , HOUSE 1963 ت(ت تتحتنػ ت)تTURNURE 1970ت ،ػبيتوتت)
ت(تيتهذختخجملاؿتكماتياوت:تتSPITZ 1966)ت

يعػػػامتخثعػػػاقةفتد ايػػػاتاػػػحلتن ػػػ ت خ ػػػ تيتخالنتبػػػا ت خلػػػتعا تخلتمييػػػوألتنػػػنيتخثيػػػحتخنتاػػػحلتايػػػلتت-
تش اهات لةاات   عها،ت خاقلتلرتىتفنلتخجنداقلتخلع ايلتخثتة،طلت خل رتيرتةت.

يعامتخثعاقةفتد ايات)ت خاقلتفنلتخجنداقلتخلع ايلتخثتة،ػطلت تخل ػرتيرتةت(تاػحلتفػ صتخجنابػاطتتت-
 خل عةرتنال  لت،تلذختيبملتخلط لتخثعاؽتد اياتدحلتف صتخل  احت تدالاات تإذتي كوتداػ تتعبػحتخنت

ت ا تخثعا توكي تاحلتت كيو تدا تخثهملتخثطاةنلتا  ت.
خلتذك تنرتراػلتخجنداقػلتخلع ايػلتإذتتػودخدتدراػلتخلتػذك تكامػاتتت تبطتدرالت. التذكر  :3-5-7-3

زخدنتخل رترةتخلع ايلت تخلع  تقمي ت،ت تتعتلتا  التخلتذك تاحلتوكي تخث ػ النتخلتعايميػلتاػرتةت
لػػرتىتخألا ػػاؿتخثعػػةقنيتد ايػػات،ػػةخءتوكػػافتذلػػكتاتعاػػاتناألخػػاءتو تخلةاػػرتخنت خاقػػلتخلتػػذك تق ػػحتت

(تنتػػائجتخلبمػػةثتخلػػيتتوا خهػػاتMACMILLAN 1977 ،ت يا ػػ تاػػاكميالفتت)تتخثػػرتى
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(ت تتROBINSON 1974(ت ر ن سػػةفت)تتBROKOUSKI 1974ن  كوكػػوت)ت
ت(تدا تاة ةعتخلتذك تلرتىتخألا اؿتخثعةقنيتد ايات تا هات:تتBROWN 1974ن خ فت)ت
،ت تت لتقرترةتخلط لتخثعةؽتد اياتدا تخلتػذك تا ارنػلتاػعتخلط ػلتخلػذألتي ػاظ  تيتخلعمػ تخلػوالتت-

يعػػػػةدتخلسػػػػببتيتذلػػػػكتإات ػػػػعلتقػػػػرترةتخثعػػػػاؽتد ايػػػػاتداػػػػ تخ،ػػػػتعماؿت ،ػػػػائلتو تخ،ػػػػلختي يانتو ت
تنذلكتخلط لتخلعادألت. ت ،ائطتلاتذك تكماتي ـة

 . انتقال اثر التعلم  : 3-5-7-4
يعامتخألا اؿتخثعػاقنيتد ايػاتاػحلتن ػ ت خ ػ تيتن ػلتخثػ تخلػتعا تاػحلتاةقػلتإاتوخػ ت،ت تيعتمػرتت
خألاػػ تداػػ تدراػػلتخجنداقػػلتخلع ايػػلت،تإذتتعتػػلتخاقػػيلتقػػعةنلتن ػػلتاثػػارتخلػػتعا تاػػحلتخا ػػائ تخثميػػوةت

كتإاتلاط ػػلتخثعػػةؽتد ايػػاتاػػعتخلط ػػلتخلعػػادألتخلػػذألتي ػػاظ  تيتخلعمػػ تخلػػوال،ت تيبػػرت تخلسػػببتيتذلػػ
ف لتخثعةؽتيتخلتع ؼتإاتخ ا تخل ب ت خالختالؼتننيتخثةقػلتخثػتعا تخلسػانات تخثةقػلتخجلرتيػرتت،ت ت

(تنتػػػائجتخلرترخ،ػػػانتخلػػػيتتوا يػػػتتاػػػةؿتتMACMILLAN 1977قػػػرتتاػػػ تاػػػاكميالفت)ت
اة ػػةعتخنت ػػاؿتخثػػ تخلػػتعا تفأشػػارتإاتخل ػػ  ؽتخلةخ ػػملتنػػنيتوا ػػاؿتا خكػػوتخللنيػػلتخااقػػلتخل هاريػػل،ت ت

ا ػػػاؿتخجنقااػػػلتخل اااػػػلتاػػػحلتايػػػلتقػػػرترهت تداػػػ تخلتعػػػ ؼتداػػػ تخلػػػرتالئلتخث ا،ػػػبلتنػػػنيتخثةقػػػلتخثػػػتعا تو
خلسػػانات،ت تخثةقػػلتخجلرتيػػرتتخلالاػػا،تكمػػاتوشػػارتإاتوفتقػػرترةتخلط ػػلتخثعػػةؽتد ايػػاتداػػ تن ػػلتخلػػتعا ت

 نيتخلسػػاناتتعتمػػرتتداػػ تدراػػلتخجنداقػػلتخلع ايػػلت داػػ تابيعػػلتخثهمػػلتخلتعايميػػلت دراػػلتخلت ػػان تنػػنيتخثػػةق
ت(102....99،تق ملتصت1998)د/فار ؽتخل  ،اف،تت خلالاا.

 .  تصنيف التخلف العقلي : -3-6
خهلػرتؼتخجلػةه ألتاػػحلتخ،ػت رتخـتنظػاـتلات ػػ يلتيتلػاؿتخلت اػلتخلع اػػوتهػةتخثسػادرتةتداػػ ت

ل فػ خدت خلػذيحلتي ػعتاػرتىتودخئهػ تخلع اػوتيتنطػاؽتخثسػتةيانت  عت ختطيطتن خاجت خرتاانتاالئمػلت
تخث تا لتلابملتخلع اوت.

إفتخل ػػ  تخثت اػػلتد ايػػاتالتنػػرتتاػػحلتخل ظػػ تإليػػ تداػػ تخنػػ تفػػ دتقاػػكتدراػػانتخمتا ػػلتاػػحلت
خل رترخنتيتخجملاالنتخث تا ل،تهذ تخل رترخنتتت،حتتكامػاتت ػرتـتخل ػ دت ػا ت  يػاتخل ضػجت كامػاتا ػلت

تبت خلتعاي تخلالزانيت خثسادرتةتخثستم ةت.دا تخلترتري
ت ق حلتت  يلتخلت التخلع اوتإاتااتياوت:ت
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 . التصنيف على أساس األسباب : 3-6-1
تي ملتخلت  يلتدا تاسبتخأل،باوتخلع اق تخلتاليلت:ت

خثيػػلتخجنداقػلتخلع ايػلتخأل ليػلت تخلػػيتتي اػعتخلسػببتفيهػػاتإاتاػاتقبػلتخلػةالدةت تي  ػػرتت ػاتخلعةخاػلتخلةرتتت-
اػػػػػحلتاػػػػػاالنتت%ت80ايػػػػػلتوخطػػػػػاءتخجلي ػػػػػانت تخل ػػػػػ انت)تخل   اةز اػػػػػانت(ت تضمػػػػػرتثتيتاػػػػػةخ ت

تخلضعلتخلع اوتخلعائاوت.
خجنداقػػلتخلع ايػػلتخليانةيػػلت تخلػػيتتتعػػةدتإاتو،ػػباوت ػػرتثتوث ػػاءتفػػلةتخلمػػلت،تو توث ػػاءتفػػلةتخلػػةالدةت،تتت-

 تهذ تخلعةخالتتةدألتإاتإقػانلتخجلهػازتتو تنعرتهات غالباتااتيطااتدا تهذ تخلعةخالتخأل،باوتخلبينيل،
اػػحلتت%ت20خلع ػػرتيتا ااػػلتاػػحلتا خاػػلتخل مػػةتنعػػرتتدمايػػلتخجنخ ػػاوت،ت تضمػػرتثتذلػػكتيتاػػةخ ت
)د/دبػػرتتت.تاػػاالنتخجنداقػػلتخلع ايػػلت،ت اػػحلتواياػػلتذلػػكتاػػاالنتخ،تسػػ اءتخلػػرتااغت تاػػاالنتخل  ػػاعت

تتت(28،تق ملتصت1994خل مححلتخلعيسةألت:،ت
 . التصنيف على أساس الشكل الخارجي :3-6-2

ت سػػ تخجنداقػػلتخلع ايػػلتإاتفنػػانتاسػػبتخل ػػ لتخاػػاراوتخثميػػوتل ػػلتفنػػلت اػػحلتهػػذ تخل نػػانتاػػات
تياوت:ت
 . المنغولية: 3-6-2-1  

 JOHN تتسػػػم تهػػػذ تخلالػػػػلتنا،ػػػ تدػػػ ضتدخ فتتنسػػػػبلتإاتخلطبيػػػبتخجنذمايػػػػوألتت)ت
DOWNايػػػلتقػػػرتـتحما ػػػ ةتابيػػػلتاػػػةؿتخث ،ةليػػػلتك ػػػةعتاػػػحلتونػػػةخعتخجنداقػػػلتت1866(تيتدػػػاـتت

خلع ايلت تل وتايلتهػذختخال،ػ تت ايبػاتيتو ،ػاطتخثهتمػنيتناجنداقػلتخلع ايػلت.ت تت ػ لتاالػلتخث ،ةليػلت
خجنداقلتخلع ايلتخثتة،طلت خل ػرتيرتةت تق ػحلتخلتعػ ؼتداػ تهػذ تخلالػلتقبػلتاحلتااالنتت%ت10اةخ ت

ت(80ا اعت،انات،ت.،تق ملتصتت-)د/فار ؽتخل  ،اف:تت.تدمايلتخلةالدةت توث اءهات
فنػانت تيتميوتخألا ػاؿتخث ،ةليػةفتا ػائ تاسػميلت تد ايػلت تخاتماديػلتدميػوةتختتاػلتدػحلت

خجنداقلتخلع ايلتخألخػ ىت،تتتميػلتهػذ تخا ػائ تيتشػ لتخلةاػ تايػلتخلةاػ تخثسػترتي تخثسػط ت،ت ت
خلعيةفتخلضي لتذخنتخال ػا تخلع  ػو،ت تقػ، تا ػ تخألنػل،ت تكػلتا ػ تخألذنػني،ت تظهػةرتخلاسػافت
ت.تخارجتخل  ،ت تق  تخألقانعت خألا خؼ،ت تظهةرتخطتهالاوت خارتتيترخالتخليرتتنرتالتاحلتخطني

تتت(81)د/تفار ؽتخل  ،افت:ت،تا اعت،انات،ت.،تق ملتص:تت.
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 . القماءة  : 3-6-2-2
تعتلتخل ماءةتاظه ختاحلتاظاه تخجنداقلتخلع ايلت،ت تي  رتت ػاتاػاالنتق ػ تخل ااػلتخثامػةظت
ا ارنػلتاػػعتخجملمةدػلتخلعم يػػلتخلػػيتتي تمػوتإليهػػاتخل ػ دت،ت تاػػحلتخثظػػاه تخجلسػميلتخثميػػوةتهلػذ تخلالػػلتق ػػ ت

،ػػػػ ت تت80خل ااػػػلتايػػػػلتالتي ػػػػلتاػػػػةؿتخل ػػػػ دتاػػػػرتيتاايػػػػلت،ػػػػحلتخلباػػػػةغت تخث خه ػػػػلتإاتخكيػػػػ تاػػػػحلت
ي اابهاتكلتيتا  تخل وست امةظتخلعي نيت تا ػاؼتخجلاػرتت تخنػرتالعتخلػبطحلت تق ػ تخألاػ خؼت ت
خألقانعت.توااتخا ائ تخلع ايلتهلذ تخلاالنتفتتميػلتيتتػرتمتخألدخءتخلع اػوتهلػذ تخل نػلتداػ تا يػاست

تخلذكاءتخلت ايرتيلت.
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 . صغر حجم الدماغ   :3-6-2-3
ق، تا ػ تحمػيطتخجلم مػلت تخلػيتتتبػرت ت خ ػملتا ػذتخثػيالدت،ت تبرت تاظاه تهذ تخلاللتيت

ا ارنػػػلتاػػػعتخجملمةدػػػلتخلعم يػػػلتخلػػػيتتي تمػػػوتإليهػػػاتخل ػػػ دتت تيتقػػػعةنلتخلتػػػ زرتخلب ػػػ ألتخل كػػػوت تخاقػػػلت
لامهارخنتخل كيلتخلرتقي لت،ت تتلخ حتخل رترةتخلع ايلتهلةالءتااتنػنيتخجنداقػلتخلع ايػلتخلبسػيطلت تخثتة،ػطلت

،ببتهذ تخلالػلتيبػرت تيتت ػا ؿتخل مػةؿت تخلع ػاقحتتوث ػاءتفػلةتخلمػلت،ت تتعػ ضتخألـت،ت تيعت رتتوفت
ت(ت22،تق ملتص:ت1975)خاالرتألت،تحممرتتداوتوديبت:ت،تتخلاالتل شعاع.

 . كبر حجم الدماغ  : 3-6-2-4
تعتػػلتاػػاالنتكػػلتا ػػ تخلػػرتااغتاػػحلتخلػػاالنتخجنكاي ي يػػلتخثع  فػػلتيتلػػاؿتخجنداقػػلتخلع ايػػلت
نػػال غ تاػػحلتقاػػلتنسػػبتاػػرت ثتايػػلتهػػذ تخلػػاالنتا ارنػػلتاػػعتاػػاالنتخجنداقػػلتخلع ايػػلتخلبسػػيطلت،ت ت

،ػػػ ت،تا ارنػػػلتاػػػعتا ػػػ تحمػػػيطتت50ت–،ػػػ تت40تبػػػرت تاظػػػاه تهػػػذ تخلالػػػلتيتكػػػلتحمػػػيطتخجلم مػػػلت
ألا ػػاؿتخلعػػادينيتد ػػرتتخلػػةالدة،ت غالبػػاتاػػاتي ػػةفتشػػ لتخلػػ وستيتايػػلتهػػذ تخلػػاالنتتخجلم مػػلتلػػرتىتخ

كبػػحتخ،ت تاػػحلتخثظػػاه تخجلسػػميلتخث ػػاابلتثيػػلتهػػذ تخلػػاالنتخلػػ   تخلةخ ػػ توايانػػاتيتخلػػةزفت خلطػػةؿت
ت قعةنلتيتخثهارخنتخل كيلتخلعاالت خلرتقي ل،تا ارنلتاعتنظ خئه تاحلتخألا اؿتخلعادينيت.

ت(ت113)ااارتةتخلسيرتتدبيرتت:ت،تا اعت،انات،ت.،تق ملتص:ت.ت
 : . التصنيف على أساس نسبة الذكاء   3-6-3

 ته ػػػاتي ػػػ لتخلت اػػػلتخلع اػػػوتإاتفنػػػانتاسػػػبتاعيػػػارتنسػػػبلتخلػػػذكاءتخث ا،ػػػلتنا،ػػػت رتخـت
تا ياست كسا تلاذكاءت.ا ايي تخل رترةتخلع ايلت،تكم ياست،تان ةردتني ي ت،تو ت

ت تدا ت ةءتذلكتت  لتخجنداقلتخلع ايلتإاتخل نانتخلتاليلت:ت
 . التخلف العقلي البسيط  : 3-6-3-1

دراػػلت،تكمػػاتيػػلخ حتخلعمػػ تخلع اػػوتألف خدهػػاتيتت70ت–ت55تػػلخ حتنسػػبلتذكػػاءتهػػذ تخل نػػلتاػػاتنػػنيت
 ت،تايػػلتيتميػػوتوفػػ خدت،ػػ ةخن،ت يطاػػاتداػػ تهػػذ تا ػػطا تخل ػػاناةفتلاػػتعات10ت–ت7اػػرت تخألق ػػ ت

هػػذ تخل نػػلتاػػحلتخل اايػػلتخلع ايػػلتنعػػرتـتخل ػػرترةتداػػ تاتانعػػلتخلرترخ،ػػلتيتخل  ػػةؿتخلعاديػػل،تاػػعتخلعاػػ تواػػ ت
قادر فتدا تخلتعا تنػبطءت خاقػلتإذخت  ػعةختيتاػرتخرستخاقػل،ت تق ػحلتهلػذ تخل نػلتوفتتػتعا تخل ػ خءةت
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بتخث ااػلتخالنترتخئيػل،ت ت ػ لتهػذ تخل نػلتاػات خل تانلت تخلساو،ت التيت ا زتوف خدتهذ تخل نلتيتخل،الػ
تاحلتخألا اؿتخثعاقنيتد ايات.ت%ت10نسبت ت

ت
 . التخلف العقلي المتوسط  : 3-6-3-2

ت7ت–ت3دراػلت،تكمػاتتػلخ حتودمػاره تخلع ايػلتنػنيتت55ت–ت40تلخ حتنسبلتذكاءتهذ تخل نػلت
خلع ايػػلتنػػأا تغػػحتتقػػانانيتلاػػتعا ت،تيت،ػػ ةخنتتتتتتتتتتيتاػػرت تخألق ػػ ،ت يتميػػوتوف خدهػػاتاػػحلتخل اايػػلت

انيتخا تقانانيتلاترتريبتدا تنعتتخثهارخنتخليتتتسادرته تيتخحملافظػلتداػ تايػاهت ت ػرتتخألخطػارتت
تايلتق حلتترتريبه تدا تقطعتخل ارعتنسالـتو تت ادألتا يات.ت.ت.إخلت.

بػػػلتاػػػحلتاظػػػاه تلػػػذختيطاػػػاتداػػػيه تخل ػػػانانيتلاتػػػرتريبت،تواػػػاتخا ػػػائ تخجلسػػػميلت تخل كيػػػلتق ي
خل مةتخلعادألتهلذ تخل نل،ت ل حلتي اابهاتواياناتا  النتيتخث وتو تخلةقػةؼ،تكمػاتتتميػوتن ػرترهتات

تت  يباتاحلتخألا اؿتخثعاقنيتد ايات.تت%ت10دا تخل ياـتناثهارخنتخلبسيطل،ت ت  لت
 . التخلف العقلي الشديد  : 3-6-3-3

متوف خدهػػاتاػػحلت ػػعلترئيسػػوتيتخل مػػةتدراػػل،تكمػػاتيعػػات20ت ػػلتنسػػبلتذكػػاءتهػػذ تخل نػػلتدػػحلت
تخجلسموتت يتقرترهت تخلسيلتخل كيلت غالباتااتضمتااةفتإاتردايلت إش خؼتدخئمنيت.ت

  ػػػرترتخجنشػػػارةتإاتوفتخ ػػػائ تكػػػلتفنػػػلتخجلسػػػميلت خلع ايػػػلت خالاتماديػػػلتتػػػةخزألتخ ػػػائ ت
تاسبتت،حتتخلذكاءت.تخألا اؿتخثماثانيتهل تيتخلت  يلتخللنةألتيت قلتااالنتخجنداقلتخلع ايل

 . تصنيف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  :3-6-4
يعتمرتتهذختخلت  يلتيتت سي تخجنداقلتخلع ايلتدا تاسػبتات،ػحتألتخل ػرترةتخلع ايػلت خلسػاةؾت
خلت ي وتتإذتيةخػذتنعػنيتخالدتبػارتا يػاستخلػذكاءت خلرتراػلتداػ تا يػاستخلسػاةؾتخلت ي ػو،ت ي ػب تهػذخت

خلع اوتدا تاسبتنسبتخلذكاءتتاعتخللكيػوتداػ تنسػبلتاظػاه تخلسػاةؾتتخلت  يلتت  يلتخلت ال
تخلت ي وتيتكلتفنلتاحلتفنانتخجنداقلتخلع ايلت تهوتاسبتهذختخلت  يلتتتميلتفيماتياوت:ت

تخجنداقلتخلع ايلتخلبسيطلتتتتتتت-وت
تخجنداقلتخلع ايلتخثتة،طلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-و
 خجنداقلتخلع ايلتخل رتيرتةتتتت-ج
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تت(85)د/تفار ؽتخل  ،افت:تا اعت،انات،ت.،تق ملتص:تت. ايلتخل رتيرتةتارتختو تخالدتماديلتخجنداقلتخلعت-د
 

 الذهني أعراض وخصائص التخلف -3-7
ختتاػلتخألدػػ خضت خا ػػائ تخجلسػميلت خل كيػػلتلامت ا ػػوتذه يػاىتاعتمػػرتةتداػػ تخأل،ػػباوت

 لام او. خثةديلتلات التخل   أل،ت درالتخألقانلت،ت خلاللتخل ميل
 اػحلتوهػػ تاػاتقيػػوتخثعػاقنيتذه يػػاىتف ػػرتتخثبتػتتخلرترخ،ػػانتونػ تاػػحلتخل ػعبتتعميمهػػاتداػػ تتتت

كػػػلتخثعػػػاقنيتذه يػػػاىت،تإذتقػػػرتتت طبػػػاتهػػػذ تخا ػػػائ تداػػػ تا ػػػلتاػػػات،تني مػػػاتالتت طبػػػاتداػػػ ت
 :ا لتوخ تن   تخلرترا ت احلتوه تهذ تخا ائ تااتيا ت

 ػػػػعلتخل ػػػػرتر تداػػػػ تت–خزم ػػػػاضتخلػػػػذكاءتدػػػحلتخألا ػػػػاؿتخلعػػػػادينيتت-سمػػػةتد اػػػػ تنطػػػػ تت-
ت.خلت  حتتخحملرتدت خ،ت رتخـتخلا، تو تفه تاعاىنتخل امانت

درتـتخل رترةتدا تت كيوتخالنتبا تلةقتتاةيلت ق ةرتفهم تلا اةزتخثع ةي ت قعةنلتتعاػ تت-
ت.خلتمييوتننيتخثيحتخنتاحلتايلتخل  لت خلاةفت خلة عت

تةنلتخل رترةتدا تخلتعمي ت،ت قعةنلتخنت اؿتوث تخلترتريبتاحلتاةقلتآلخ .قعت-
يعػػػػاىنتاػػػػحلتا ااػػػػلتخ،ػػػػت باؿتخثعاةاػػػػانتوت،ػػػػا تتساسػػػػلتدمايػػػػانتو تا خاػػػػلتخلػػػػتعا تت-

ت خلتذك .
قعةنلتخلتذك تخلسمع ت خلب ػ ى،ت قػعةنلتت ػةيحلتا ػاه تخل ػ لت وتنعػتتلػاالنتت-

 (96،تق ملت2000)زي بتش حتت،ت،تت.خلت  يلتت
تخصــــــــائص المعــــــــابيي  هنيــــــــاال القــــــــا ليي للــــــــتعلم    ــــــــى المراهقــــــــة:  3-7-1 

Mentally retarded traits 
تتض تخل   ؽتننيتخلعادينيت خثعاقنيت خثتماثانيتوتخلعمػ تخلػواوت خا ػائ تخلع ايػلتتتت

خثع فيػػلتفػػ  ؽتوتخلرتراػػلت،ت تتميػػلتوتخلػػ   تخلةخ ػػ توتقػػرترةتخثعػػاقنيتذه يػػاىت،داػػ تخلػػتعا ت
اػػػحلتتا ػػػاءتون سػػػه تكمػػػاتوفتقػػػرترهت تداػػػ تخالنتبػػػا ت خللكيػػػوتداػػػ تخثهػػػارخنتخلتعايميػػػلت خلػػػتعا ت

ننيتخثيحتخنتاحلتايلتلةاات شػ اهات   ػعهات خ،ػت باؿتخثعاةاػانت ن اهػاتت ا،ػبتتخلتمييوى
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)حممػرتتقػااتخالاػاـت .ت ا،باتا ديات،دػال ةتداػ تن ػ تخثعاةاػانت تػرتىنتاسػتةىتخلتم ػيلت
   (ت33،تق ملت2001،ت،،ت
يت ػػلتنالرتقػػ ت خثة ػػةدي تفيمػػاتإنػػ تاػػحلتخل ػػعبتداي ػػات  ػػافتخلتةقػػلتإاتتعمػػي ت   

يتعاػػػػػاتنال ػػػػػ انت خا ػػػػػائ تخثميػػػػػو تلامعػػػػػاقنيتذه يػػػػػاى،تفاجنداقػػػػػ تخلع ايػػػػػ تالتت ػػػػػ لتفنػػػػػلت
ات انس تالتاحلتايلتخأل،باوتو تخثستةيانتو تخث ػاهي تخللنةيػ ت خل  سػي ت،تفا ػرتتتعػرتدنت

 ته ػػاتوهػػ تخث ػػاهي ت ت ا دػػتتاػػاتنػػنيتخللنػػةىت خلطػػالت خل  سػػ ت خالاتمػػاد ت،ت ل ػػحلت،ػػ ذك
خا ائ ت وكي هاتدمةااتوتكلتاانبتاحلتاةخنبتخل مػةت،تاػعتخلعاػ تنػأفتهػذ تخا ػائ ت
ختتاػػلتاػػحلتا خهػػاتألخػػ ،تاسػػبتابيعػػلت شػػرتةتخجنداقػػ تخلػػرت لػػرتت ػػات خلبينػػ تخلػػرتدػػاشتفيهػػات
 تا ػػػػ ت،ػػػػبلتخل دايػػػػ تخلالزاػػػػ تللنيتػػػػ ت تعامػػػػ ت دلػػػػ توتخجملتمػػػػعت،ت كػػػػذلكتاسػػػػبتخث ااػػػػ ت

تخلعم ي .
 ذ  الخصائص التى سوف نتناولها  مزيد مي اإليجاز وهى  يما يلى :ومي ه
تخا ائ تخلع ايلتخثع فيل. -
 خا ائ تخلا،ةيلتلامعاقنيتذه ياى.ت-تتتت
 خا ائ تخالاتماديلت خجنن عاليلت خل   يلتلامعاقنيتذه ياى.ت-ت
 خا ائ تخلتعايميلتلامعاقنيتذه ياى.ت-تت
تخا ائ تخل  سيلت خالن عاليل.ت-ت
 الخصائص العقلية المعر ية: -3-7-1-1

إفتوهػػ تاػػاتقيػػوتخثعػػاؽتذه يػػاىتدػػحلتخل ػػ  تخلعػػادىتهػػةتخا ػػائ تخلع ايػػلتخثع فيػػلتت
(ت التيويػػػرتتخلعمػػػ تخلع اػػػ تلامعػػػاؽتذه يػػػاىتدػػػحلتد ػػػ ةتو ت70ايػػػلتت ػػػلتنسػػػبتخلػػػذكاءتدػػػحلت)

إاػػػرتىتد ػػػ ت،ػػػ لت التتةهاػػػ تلاتم ػػػيلتخلرترخ،ػػػ توكيػػػ تاػػػحلتخل ػػػلتخاػػػاا تاهمػػػاتناػػػ تنػػػ ت
)دبػػرتتخلسػػالـتدبػػرتتخل، ػػار،تية،ػػلتخل ػػي ت،ت .تخلعمػػ ت اهمػػاتتعػػ ضتلػػلخاجت ايػػحتخنتت نةيػػل

ت(75ت-74،تخل  مانت1996
تايػػلت يتميػػوتخثعػػاقةفت)خثت ا ػػةف(تذه يػػاىتويضػػاتتتتتتت ن  ػػةرتوتقػػرترخنتت ػػةيحلتخث هػػـة

خلت  يػرتت خلتعمػي ت واػػ تيا ػأ فتدخئمػػاتإاتخ،ػت رتخـتخحملسة،ػانتوتت  ػػحته ت رنػطتخألشػػياءت
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،تت2001)إقػػػافتفػػػةخدتخل اشػػػل،ت .نةظي تهػػػات لػػػذختي ػػػعبتداػػػيه تت ػػػةيحلتخث ػػػاهي تخجملػػػ دة
ت(31ق ملت

داػػػ ت اػػػةدتخخػػػتالؼتنػػػنيتخلط ػػػلتخثعػػػةؽتذه يػػػاىت خلط ػػػلتت(2006يةكػػػرتت ليػػػرتتخاي ػػػلت)
خلعػػادىتوتاسػػتةىتو تاعػػرتؿتخل مػػةتخلع اػػ ت،تفػػاثع  ؼتوفتخلط ػػلتخلسػػةىتي مػػةت،ػػ لتد ايػػلت
خػػالؿتكػػلت،ػػ لتزا يػػلت،تواػػاتخلط ػػلتخثعػػاؽتذه يػػاىتي مػػةتتسػػعلتشػػهةرتد ايػػلتو توقػػلتاػػحلت،ػػ لت

) ليػػرتتاػػحلتخلسػػةىت خثعػػاؽتذه يػػاىتتزا يػػلت،ت هػػذختهػػةتخلسػػببتوتتبػػايحلتخألدمػػارتخلع ايػػلتل ػػلت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.(45،تق ملت2006خاي لت،ت

 مي أهم الخصائص العقلية المعر ية التى يتسم  ها المعابيي  هنياا ما يلى:
 General Academicالتخلـــف الدراســـى أو األكـــاديمى العـــام:  -أ

Retardation   
كيحتختااتذمرتتوفتذ ىتخجنداقلتخلذه يلتخلبسيطلتلػرتيه تدػادةتن ػ توتخلتم ػيلتخلرترخ،ػ ت
و تخألكػػػػادق ت،ت ليسػػػػتتلػػػػرتيه تقػػػػرترةتداػػػػ تخلػػػػتعا تد ػػػػرتااتت ػػػػةفتا ي ػػػػلتخلتػػػػرتري تنػػػػ   ت

تخأل،اةوتخثست رتـتاعتوق خا تخلعاديني.ت
 :Attention Deficitsبصور االنتبا  :  -ب

ت اعتا  التخالنتبا تلرتىتخثعاقنيتذه ياىتتإاتاااته تإاتخلت،ذيلتخل خاعػلتخل  ديػلتتتتتتت
 ذلػػكتألاػػ تي تبهػػةفتإاتخآلخػػ يحلتوكيػػ تاػػحلتخنتبػػاه تإاتاتطابػػانتخثهمػػلت،تفهػػ توتاااػػلت
إاتاػػػػرتةتواػػػػةؿتا ارنػػػػلتنالعػػػػادينيتل هػػػػ تخثطاػػػػةوت،ت ر ػػػػاتي اػػػػعتخألدخءتخثػػػػ   تتل ا ػػػػاؿت

تذه ياىتإاتخلرت رتخلذىتتاعب تخلخنتخل  لتوتاةخقلتتعاػ ت،ػان لت خلػرت عاػ تدخئمػاتخثعاقني
يبمػػلتدػػحلتخلتةاهػػانتخلا ظيػػلت غػػحتتخلا ظيػػلتدمػػحلتاةلػػ تكمػػةث تل  ااػػ تو تف ػػا توكيػػ تاػػحلت

ت(99،تق ملتت2006) ليرتتخاي لت،ت . خنتباه تإاتخثهملتخثطاةوتا  تخل ياـتن 
ت:تتMemory Deficits بصور الذاكرة:-ج

(توفتخألا ػػػػاؿتخثعػػػػاقنيتذه يػػػػاىتيعػػػػانةفتاػػػػحلت2002تػػػػذك ت،ػػػػهحتتحممػػػػرتت،ػػػػالا ت)تتتتتتتت
)،ػػػهحتتت.ا ػػػ التدػػػرتـتخلتػػػذك ت،ػػػةخءتكػػػافتذلػػػكتاتعا ػػػاتناألخػػػاءتو تخألشػػػ اؿتو تخألاػػػرتخث

 (43،تق ملت2002حممرتت،الا ت،ت
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 :Perception Deficitsبصور االدراك  -د
(تإاتوفتخلط ػػػلتخثعػػػةؽتذه يػػػاىتيعػػػاىنتاػػػحلت1996ي ػػػحتتدبػػػرتتخثطاػػػبتخل  يطػػػ تت)        

ق ةرتوتدمايانتخجندرخؾ،تفهةتالتي تب تتإاتخ ائ تخألشياءتفػالتيػرتركها،ت ي سػ تخلختػ ت
)دبػػرتتخثطاػػبتخل  يطػػ ت،ت . خلسػػان لتفػػالتيتعػػ ؼتدايهػػاتنسػػهةلل،تدمػػاتصمعػػلتإدرخكػػ تغػػحتتدقيػػا

 (89،تق ملت1996
تتت:Thinking Deficitsبصور التفكير  -هـ

(تإاتوفتخلت  ػػحتتلػػػرتىتخألا ػػػاؿتخثعػػػاقنيتي مػػػةت2000ت ػػحتت،ػػػه تومحػػػرتتواػػػنيت)تتتتتتتت
نػػبطءتنسػػببتخل  ػػةرتوتذخكػػ هت ،ت  ػػعلتقػػرترخهت تداػػ تخكتسػػاوتخث ػػاهي ،ت دػػرتـتقػػرترهت ت
داػػػ تإدرخؾتخث ػػػاهي تخث كبػػػػلت خثع ػػػرتة.ت ناجن ػػػػافلتجلةخنػػػبتخل  ػػػةرتخلسػػػػان لتلػػػرتىتخألا ػػػػاؿت

،ت2000)،ػػه تومحػػرتتواػػنيت،ت .يتسػػمةفتنضػػعلتقػػرترخهت تخلا،ةيػػلتخثعػػاقنيتذه يػػاى،تذمػػرتتواػػ 
 (19ق ملت
الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائص اللغويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيي – 3-7-1-2
 : languagecharacteristics هنيا

يعػػػاىنتخثعػػػاقنيتذه يػػػاىت)خل ػػػاناةفتلاػػػتعا ت(تاػػػحلتن ػػػ تدػػػاـتوتخل مػػػةتخلا،ػػػةىت خث ػػػ النت
خلا،ػػلت واػػ خضتخل طػػات خل ػػالـت  ػػ للتوتخلبينػػلت خحملتػػةىتخلا،ػػةىت،ت يعػػوىتخااقػػلتنا،ػػت رتخـت

هذختخل  ةرتإاتنطءتخل مػةتخلع اػ ت،ت داػ تذلػكتت ػةفتاهػارهت تخلا،ةيػلتاػحلتوكيػ تخث ػاكلت
 ,Kirk,s,et,al,, , 1993) .خلػرتيتػةخاه توتحمػا الهت توفتي ةنػةختاػوءختاػحلتخجملتمػع

p. 87 ) 
 تعتػػػػلتخا ػػػػائ تخلا،ةيػػػػلت خث ػػػػ النتخث تبطػػػػلت ػػػػات هػػػػ تاظهػػػػ ختدميػػػػوختل داقػػػػلت           

خلع ايػػلألتألاػػاتتػػةث تداػػ تخل ػػرترةتخلتةخقػػايلتألت ت ػػةدتإاتخلضػػعلتو تخلتػػأخ تخل،ػػةىت خل الاػػ ت
. تفاس لتخثعاؽتذه يػاىتتتطػةرتنػبطءت تتسػ تنعػرتـتخل ضػجتألت كالاػ تغالبػاتاػاتي ػةفتاضػط نات

طػػػاتو تخل ػػػةن.ت يالاػػػاتداػػػ تخثعػػػاؽتذه يػػػاىتقػػػعةنلتخكتسػػػاوتاػػػحلتايػػػلتخلطالقػػػ تو تخل 
خثهػػػارخنتخلا،ةيػػػ تخثت رتاػػػ تألت يعػػػاىنتاػػػحلتا ػػػ النتل،ةيػػػ تخمتا ػػػ تايػػػلتتػػػأخ تخل مػػػةتخلا،ػػػةىت
خلتعبػػػحتىت خلػػػذخحت تخلا،ةيػػػ تخحملػػػرت د تألت خ،ػػػت رتخـتخل ةخدػػػرتتخلا،ةيػػػ تنط ي ػػػ تخاانػػػ ت دخئمػػػاتاػػػات
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لػػواو،ت يػػ تبطتخنت ػػارت شػػرتةتخث ػػ النتيسػػت رتـتا ػػ دخنتنسػػيط تالتتت ا،ػػبتاػػعتخلعمػػ تخ
خلا،ةي ت خل الاي تد ػرتتخثعػاؽتذه يػاىتن ػرتةتخجنداقػ تخلع ايػ ت خخػتالؼتدرااهتػات،ت كامػاتزخدنت

تشرتةتخجنداق تخلع اي تخزدخدنتشرتةتخث  النتخل الاي ت خلا،ةي ت وقبمتتوكي تخنت ارخ.
ت

 . خالصة : 
يػلت  ايػلتخلت اػلتخلع اػوتنأنعػاد تخث تا ػلتكافتهذختخل  لت يانلتخألدخةتخل عاللتيتتع تتت

،ػػةخءتتعاػػاتخألاػػ تنالبعػػرتتخل  سػػوتو تخالاتمػػادوتو تخلطػػرتو تخلع اػػوت،تايػػلتوا يػػتتحما لػػلتل ػػ حت
خلت التخلع اوتاحلتحيعتهذ تخجلةخنبت إظهارتخمتالتخلتعاريلتلاهينانت خث ظمانتخجننسػانيلتاةلػ ت

 تااهيتػ ت،ت ت،ػحتت اهػلتخل ظػ تلامت اػلتد ايػات خنػ خزت،ت اات،اشمتتن تهذ تخهلينانتتتيتاضػمارتفهػ
تا انت تيتخجملتمعت،تاحلتخالؿتخل ةخننيت خلت  يعانتخليتتت رترتد هات.

تتتتت
تتت
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 تمهيد:
شلا الشك فيو أن الوصول إىل نتائج مرضية ال يكون إال بتوظيف أو االعتماد على طريقة منهجية زلكمة 
تسهل العمل و ترسم معادلو و ختدم موضوع الدراسة فتكسب النتائج مصداقية و جتعل األحكام الصادرة 

مبختلف جوانب ىذا ادلوضوع وذلك تتسم بادلوضوعية التامة و قد قمنا بإجراء دراسة ميدانية لإلطاحة 
باختيار العينة ادلناسبة و اعتماد ادلنهج ادلالئم دلثل ىذه الدراسات , مستخدمني كل الوسائل و األدوات 

 مع توفر الشروط اليت تضمن لنا صلاح ىذه العملية .
 يها.و قد سارت أطوارىا وفق خطوات مربرلة و متسلسلة بغية حتقيق األىداف ادلراد الوصول إل

 ـ منهج البحث:1
يف رلال البحث العلمي يعتمد اختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعةة ادلشةكلة    

ويف حبثنةةةا ىةةةذا  نفسةةةها خت وختتلةةةف ادلنةةةاىج ادلتبعةةةة تبعةةةا الخةةةتالف اذلةةةدف الةةةذي يةةةود الباحةةةث التوصةةةل إليةةةو
 (42خت صفحة ص1989)زلمد أزىر السماك وآخرون.خت استوجبت مشكلتو إتباع ادلنهج التجرييب. 

 ـ العينة التجريبية : 1ـ  1-2
سةنةخت يدرسةون بةادلرك  17إىل  13تلميذ من جنس واحد وىةم ذكةورخت تةحاوح أعمةارىم مةن  10تتكون من  

 البيذاغوجي النفسي بادلشرية والية النعامة.
 :العينة الضابطة  -1-2-2
تلميةذ مةن نفةس ا ةنس ونفةس ادلرحلةة العمريةة يدرسةون بةادلرك  البيةذاغوجي   10وتتكون ىي األخرى  من  

 النفسي بالعني الصفراء والية النعامة .
:التقديم بالمركز 1  
ىو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية ادلعنوية و  االستقالل ادلادي تابعة لوزارة   

و االسرة وقضايا ادلرأة.التضامن الوطين   
ادلتضمن  09/09/2007ادلؤرخ يف  07/264أنشاء ادلرك  مبقتضى ادلرسوم التنفيذي رقم 

أنشاءىذه ادلؤسسات اخلاصة بادلعاقني ذىنيا من أجل التكفل هبم و تعليمهم و ادماجهم يف احلياة 
 االجتماعية.

أبوابو الستقبال األطفال ذو االعاقة الذىنية و فتح ادلرك  النفسي البيذاغوجي بادلشرية والية النعامة 
  05/11/2008بتاريخ 
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 مسي ادلرك  نسبة اىل الشهيد مسعودي عمارة.
  18إىل 3يستقبل األطفال ادلتخلفني ذىنيا من كال ا نسني الذين تحاوح أعمارىم مابني 

مقعد. 120يستوعب ادلرك  حوايل قدرة استيعاب المركز:*   
إناث موجهني كاأليت:29ذكور و 50طفال ن بينهم 79ل هبم:عدد األطفال التكف-   
أفواج 10-   
 ورشتني02- 

الوسائل المادية و البشرية:-3  

 *الوسائل المادية:

( أجه ة كمبيوتر06قاعة اعالم آيل حتتوي على )-  

غرفة النشاطات-  

العيادة الطبية -  

قاعة لأللعاب ) طاولة البيار و طاولة البايب فوت(-  

موسيقيةآالت -  

لإلناث 01للذكور و  01مراقد -  

مطعم -  

حافلتني و سيارة اسعاف 02سيارتني نفعيتني و  02مرآب بو -  

القاعة النفسية احلركية-  

مكتبة -  

و شة الرمل و ورشة التدابري ادلن لية-  

ملعب-  

 *الوسائل البشرية للمؤسسة:
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العمال االداريين:-  

ادلدير -  

ادلقتصد -  

ملحق اداري رئيسي-  

أمانة ادلدير -  

عون إداري -  

(02زلاسب إداري رئيسي )-  

أميت سل ن-  

احلراس و السائقني-  

عمال ادلطعم و عامالت النظافة-  

عمال متعاقدين-  

 *العمال التربويين:

ادلراقب العام -  

الطبيبة -  

اخصائية نفسانية تربوية و اخصائي نفساين عيادي-  

اخصائي نفساين متخصص يف تصحيح النطق -  

مربون متخصصون رئيسيون 08-  

مربون متخصصون06-  
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 مجاالت البحث:   -1-3
 المجال البشري :1-3-1
تلميذ من   10من مرك ينخت حبيث  مقصودةتلميذخت مت اختبارىم بصفة  20تتكون عينة البحث من  

تلميذ األخرى من ادلرك  البيذاغوجي   10ادلرك  البيذاغوجي بالعني الصفراء  اختربوا كعينة ضابطة  و
إىل 13بادلشرية اختربوا كعينة جتريبية خت والعينة كلها من جنس واحد وىم ذكور خت  تحاوح أعمارىم من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                               17سنة 
والبعدية  لقد قمنا بتطبيق برنارلنا ادلقحح وجل االختبارات القبلية ـ المجال المكاني : 2ـ  3ـ  1

                                  مبلعب ادلرك ين خت حبيث آن لكال ادلرك ين نفس األرضية.                                                                          
 : ـ المجال الزمني3ـ  3ـ  1
خت  حبيةةةةةث أجريةةةةةت االختبةةةةةارات  12/04/2015إىل غايةةةةةة 12/02/2015اسةةةةةتغرقت فةةةةةحة العمةةةةةل مةةةةةن  

للعينةةةةة  15/02/2015و بتةةةةاريخد  90ودامةةةةت مةةةةد ا للعينةةةةة الضةةةةابطة  12/02/2015القبليةةةةة بتةةةةاريخ 
ادلقةةةةةحح علةةةةةى العينةةةةةة التجريبيةةةةةة إىل غايةةةةةة  خت بعةةةةةدىا قمنةةةةةا بتطبيةةةةةق الربنةةةةةامجد90التجريبيةةةةةة و دامةةةةةت مةةةةةد ا 

و  اثنةةنيوحبجةةم سةةاعي قةةدره سةةاعتني يف األسةةبوع و بشةةكل متفةةري ختأي سةةاعة كةةل يةةوم  07/04/2015
ودامةةةت مةةةد ا ىةةةي  12/04/2015. مث أجرينةةةا االختبةةةارات البعديةةةة بتةةةاريخ الصةةةباحيةخت يف الفةةةحة  مخةةةيس

 د و لكل عينة كذالك. 90األخرى 
 الدراسة ضبط متغيرات -1-4

عند القيام بتحديد ادلتغريات اخلاصة بالبحث جيب التقليةل قةدر ادلسةتطاع مةن تةملثري ادلتغةريات العارضةةختوعليو 
 أن يقرر ماىو العامل ادلهم الذي جيب أن يبقى ثابتا وماذا يقيس وماذا يتجاىل.

 تعريف المتغير المستقل: -1-4-1
الةةةذي  ةةةدد ادلتغةةةريات ذات األييةةةة أي مةةةايقوم الباحةةةث ويسةةةمى يف بعةةةا األحيةةةان بةةةادلتغري التجةةةرييب وىةةةو 

بتثبيتةةو للتملكةةد مةةن تةةملثري حةةدث معةةني ختوتعتةةرب ذات أييةةة خاصةةة مةةن حيةةث أنةةو يةةتم الةةتحكم فيهةةا ومعا تهةةا 
ومقارنتها ختوادلتغري ادلستقل عبارة عن ادلتغري الذي يفرض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجةة معينةة 

 ىل معرفة تملثريه على متغري آخر.ودراستو تؤدي إ
 الربنامج التدرييبويف دراستنا ىذه فإنو مت حتديد ادلتغري ادلستقل أي السبب من موضوع الدراسة وىو:
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 تعريف المتغير التابع: -1-4-2
ىةةو ادلتغةةريات الناجتةةة مةةن العمليةةات الةةيت تعكةةس األداء أوالسةةلوك ختوعلةةى ذلةةك فةةإن ادلثةةري ىةةو ادلتغةةري ادلسةةتقل  

 نما االستجابة دتثل ادلتغري التابع والذي يالحظو الباحث من خالل معا تو للظروف احمليطة بالتجربة.بي
 .و ىو: بعا الصفات البدنيةومن خالل موضوع الدراسة فإنو مت حتديد ادلتغري التابع

 
 
 متغيرات مشوشة: -1-4-3-
 السن-
 متغريات مورفولوجية-
 ظروف اجراء االختبارات ادليدانية-
 
 أدوات البحث : -1-5

 ة ادلراجع وادلصادر. 
 ة االختبارات والقياسات .

 ة الطري اإلحصائية.
ديكةةةا مةةةحخت مسةةطرة خت  حواج ختاقمةةةاعختكرة طبيةةةةختةةة عتةةةاد البحةةث وادلتمثةةةل يف)كةةةريت قةةدمخت كرسةةةي بةةدون ظهرخت

 (.ةميقايت خت صافر 
 التجربة االستطالعية:  -1-6

القاعةةدة األساسةةية وادلمهةةدة للتجربةةة ادلةةراد القيةةام هبةةا خت وذلةةك حةة  تكةةون تعتةةرب التجربةةة االسةةتطالعية مبثابةةة 
 للباحث فكرة ونظرة حول كيفية إعداد أرضية جيدة للعمل ويتعرف من خالذلا على :

 ة صدي وثبات وموضوعية االختبارات. 
 ة مدى استجابة عينة البحث لالختبارات. 

 ة الصعوبات اليت قد تعرقل سري االختبارات. 
 ة أفضل طريقة إلجراء االختبارات. 
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 ة مدى تناسب األجه ة مع االختبارات.
 
 ـ ثبات االختبارات: 1ـ  6ـ  1

يقصةد بثبةةات االختبةار أن يعطةةي االختبةةار نفةس النتةةائج إذا مةةا أعيةد علةةى نفةةس األفةراد يف نفةةس الظةةروف خت 
يف اختبةةار عينةةة مةةن رلتمةةع  ويعةةد أسةةلوب إعةةادة االختبةةار مةةن أىةةم أسةةاليب الثبةةات ويةةتلخص ىةةذا األسةةلوب

األصل مث إعادة اختبارىم مرة أخرى باالختبار نفسو يف ظروف مشاهبة دتاما للظةرف الةيت سةبق ومت االختبةار 
 .(152خت صفحة ص 1993) مقدم عبد احلفيظ خت  فيها.

تالميةذ مةن ادلركة  النفسةي البيةداغوجي بادلشةرية    05وىذا ماقمنا بو يف حبثنا خت حيث طبقنا االختبةارات علةى 
اختةربوا بصةةفة عشةوائية مث أعيةةد علةةيهم بعةد أسةةبوع نفةس االختبةةارات ويف نفةةس الظةروف وباسةةتخدام معامةةل 

  1ئج ادلوضةةحة يف ا ةدول رقةةم     االرتبةاط البسةيب بريسةةون علةى النتةائج ادلتحصةةل عليهةا حتصةةلنا علةى النتةا
  0.05ودرجةةة خطةةورة  4  خت وبعةةد الكشةةف يف جةةدول  الداللةةة دلعامةةل االرتبةةاط البسةةيب عنةةد درجةةة حريةةة 

وجةد أن القيمةةة احملسةوبة لكةةل قيةاس اكةةرب مةن القيمةةة ا دوليةةة شلةا يؤكةةد بةان االختبةةارات تتمتةع بدرجةةة ثبةةات 
 عالية

 ـ صدق االختبارات : 2ـ  6ـ  1
 ض التملكد من صدي االختبارات ختاستخدمنا معامل الصدي الذايت والذي يقاس حبساب ا درلغر 

  عنةةد 1ألحبيعةةي دلعامةةل ثبةةات االختبةةارات خت و عنةةد الكشةةف عةةن النتةةائج وكمةةا ىةةو موضةةح يف ا ةةدول رقةةم 
ذالةةةك خت تبةةةني ان القيمةةةة احملسةةةوبة اكةةةرب مةةةن القيمةةةة ا ةةةد وليةةةة خت و  4ودرجةةةة حريةةةة  0.05درجةةةة اخلطةةةورة 

 يكشف عن صدي االختبارات .
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ــــة  1جــــدول رقــــم    ــــة المســــتهد ة خــــالل التجرب    يبــــين معامــــل ثبــــات و صــــدق االختبــــارات البدني
 االستطالعية
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3666 3681  
 

3635 
 3696 3694 القوة : القفز من الثبات

 
المرونة: ثني الجدع الى االمام من 

 الوقوف
3663 3679 

 
 ـ موضوعية االختبارات : 3ـ  6ـ  1

جةةةةل االختبةةةةارات ادلسةةةةتخدمة يف ىةةةةذا البحةةةةث سةةةةهلة و واضةةةةحة الفهةةةةم و غةةةةري قابلةةةةة للتملويةةةةل إذ إن       
االختبارات ا يدة ىي اليت تبعد الشك و عدم ادلوافقةة مةن قبةل ادلختةربين عنةد تطبيقهةا و اختبةارات البحةث 

أىةداف ادلةنهج اليةومي يكةون ضةمن م 30لقد تستعمل أيضا ضمن الوحدة التدريبية خت فمثال اختبةار ا ةري 
. 
 ـ مواصفات االختبارات البدنية : 7ـ  1
 ـ الوثب العريض من الثبات : 1ـ  7ـ  1

 أ ـ الغرض من االختبار :
 قياس القوة العضلية لعضالت الرجلني .
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 ب ـ األدوات :
 ارض مستوية ال تعرض الفرد لالن الي خت شريب قياس خت يرسم على أرضية خب للبداية . 

 ات األداء :ج ـ مواصف
يقف ادلخترب حبيث تكون قدماه خلف خب البداية خت ثين ركبتيو و يؤرجح ذراعيو خلفا يقوم بالوثةب لألمةام  

 (.1ألبعد مسافة شلكنة )انظر الشكل رقم
 د ـ توجيهات : 

تقةةاس مسةةافة الوثةةب مةةن خةةب البدايةةة ) احلافةةة الداخليةةة ( حةة  آخةةر اثةةر تركةةو الالعةةب القريةةب مةةن خةةب  -
 البداية خت أو عند نقطة مالمسة الكعبني لألرض .

جسةةةمو تعتةةةرب احملاولةةةة الغيةةةو و جيةةةب  ادلختةةةرب و دلةةةس األرض.رةةة ء آخةةةر مةةةنيف حالةةةة مةةةا إذا اختةةةل تةةةوازن  -
 إعاد ا .

 جيب إن تكون القدمان مالمستني لألرض ح  حلظة االرتقاء . -
 .(308خت صفحة ص 2001)زلمد صبحي حساننيخت  للمخترب زلاولتني يسجل لو أفضلها . -
 
 
 
 
 
 
 : م33الركض ـ  2ـ  7ـ  1

 أ ـ الغرض من االختبار :
 .قياس السرعة االنتقالية القصوى  

حتديةةد ثةةالث خطةةوط متوازيةةة ادلسةةافة بةةني االول والثةةاين  سةةاعة توقيةةت الكحونيةةة خت صةةافرةخت:  ب ـ األدوات
( مخت حيةث ثثةل اخلةب االول مكةان البدايةة مةن الوقةوف امةا اخلةب الثةاين فيمثةل 30(م والثاين والثالةث )10)

 مكان تشغيل ساعة التوقيت اما اخلب الثالث فيمثل خب النهاية

 

 

 " يبين إختبارالوثب العريض من الثبات01شكل رقم "
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وقةةةوف وعنةةةد مسةةةاع صةةةافرة ادلطلةةةق يبةةةدا يقةةةف ادلختةةةرب خلةةةف خةةةب البدايةةةة مةةةن ال:  ج ـ مواصـــفات األداء
بالتعجيةةل ادلسةةتمر يف زلاولةةة للوصةةول اىل اعلةةى سةةرعة شلكنةةة مباشةةرة فةةوي اخلةةب الثةةاين ويسةةتمر يف احملافظةةة 

 على ىذه السرعة ح  اجتياز اخلب الثالث
يقةةف ادلختةةرب خلةةف خةةب البدايةةة مةةن الوقةةوف وعنةةد مسةةاع صةةافرة ادلطلةةق يبةةدا بالتعجيةةل  : التســجيلد ـ 

ادلسةةتمر يف زلاولةةة للوصةةول اىل اعلةةى سةةرعة شلكنةةة مباشةةرة فةةوي اخلةةب الثةةاين ويسةةتمر يف احملافظةةة علةةى ىةةذه 
 السرعة ح  اجتياز اخلب الثالث

 ـ  ثني الجذع لألمام من الوقوف : 3ـ  7ـ  1
 :قياس مرونة العمود الفقري على احملور األفقي . الختبارأ ـ الغرض من ا
سةةم خت مسةةطرة غةةري مرنةةة مقسةةمة مةةن الصةةفر إىل مائةةة سةةم  50: مقعةةد بةةدون ظهةةر ارتفاعةةو ب ـ األدوات 

موازيةا للحافةة السةفلى  100موازيا لسطح ادلقعد و رقم  سم 50مثبتة عموديا على ادلقعد حبيث يكون رقم 
 للمقعد خت مؤشر خشيب يتحرك على سطح ادلسطرة .

: يقف ادلخترب فوي ادلقعةد و القةدمان مضةمومتان مةع تثبيةت أصةابع القةدمني علةى  ج ـ مواصفات االختبار
ملطراف أصةابعو إىل ابعةد مسةافة حافة ادلقعد خت يقوم ادلخترب بثين جذعو لألمام و ألسفل حبيث يدفع ادلؤشر بة

 (.3شلكنةختعلى أن يثبت عند آخر مسافة يصل ذلا دلدة ثانيتني  )انظر الشكل رقم 
 جيب عدم ثين الركبتني أثناء األداء . - د ـ  توجيهات :

 للمخترب زلاولتني تسجل لو أفضلهما . -
 جيب أن يتم ثين ا ذع بببء . -

 ادلخترب دلدة ثانيتني. جيب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها

 
 
 
 
 
 " يبين إختبار ثني الجدع من الوقوف الى03شكل رقم " 

 االمام االمام



 الفصل االول                                       منهجية البحث و االجراءات الميدانية

 

56 

 

(R
2 

- 1) 

R 

 2 -ن 

 2م  -  1م

ع 1ن
2
 2+ ن 1

ع
2
2   

 2/ن1+  1/ن1×   ]  

]
  

 2  -   2+ ن 1ن
  

الصةفات إن أصل حبثنا ىذا يهدف إىل معرفةة مقةدار النمةو يف اإلحصائية المستعملة :  األساليبـ  8ـ  1
عنةةةد األطفةةةال ذوي التخلةةةف العقلةةةي البسةةةيب بعةةةد تطبيةةةق الربنةةةامج التةةةدرييب ادلقةةةحح والةةةذي ثكننةةةا   البدنيةةةة

احلصةةول عليةةو مةةن خةةالل إجيةةاد الفةةري بةةني متوسةةطات نتةةائج اتموعةةة التجريبيةةة ومتوسةةطات نتةةائج اتموعةةة 
خت 6555) عبةد الةر ن عسةةيوي خت الضةابطة  وذلةك باسةتعمال األسةاليب اإلحصةةائية ادلالئمةة .وادلتمثلةة يف: 

 .( 56 – 65الصفحات 
داللةةة معامةةل االرتبةةاط خت ادلتوسةةب احلسةةايب خت االضلةةراف ادلعيةةاري اختبةةار  « R »معامةةل االرتبةةاط بريسةةون 

 واليت ضلصل عليهم من خالل ما يلي : T-TESTالداللة اإلحصائية ستيودانت )ت(  
        spssنظام  -

 
 = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      Rمعامل االرتباط : -

 
 

 = ةةةةةةةة                       Tداللة معامل االرتباط :      -
 
 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                     ( :T-TESTاختبار )ت(   ) -
 

 
 سادلتوسب احلسايب :   -
 
 عاالضلراف ادلعياري :  -
 

 حيث  س : درجة الطفل يف االختبار األول .
 ص : درجة الطفل يف االختبار الثاين .        
 : رلموع  اضلراف القيم عن وسطها . 5ن : عدد أفراد العينة     ح         

 
 

 مج)ص(× مج)س(  –ص( ×ن مج )س

]ن مج)س
2

س(×)مج-(
2 

[]ن مج ص
2  

ص(×_ )مج 
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 خالصة:

 
تعد الدراسة ادليدانية من اىم ادلراحةل الةيت ينبغةي علةى الطالةب الباحةث االلتة ام هبةا رغبةة يف  ةع اكةرب        

اليت ختدم موضوع البحةث و كةذلك حتقيةق بعةا األغةراض العلميةة ىةذا بنةاءا  قدرة من ادلعلومات او احلقائق
على الوسائل ادلستحدمة خت و يف ظل ادلنهج ادلتبع تبعا الىداف البحةث ادلقصةودة  و منةو مت اسةتخالص ا ةا 
 تتمي  حبسن االعداد و البناء و يتوفر فيها اختبارات ذات تعليمةات زلةددة لتطبيقهةا و تصةحيحها و اتفسةري

 نتائجها خت كما يتوافر ذلا مقومات علمية من الصدي و الثبات و ادلوضوعية.
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 النتائـــج: و مناقشة عرض وتحليل -2

  لعينة الضابطةل اإلختبارات القبلية والبعدية-2-1

 إختبار السرعة  -

 (: يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار السرعة للمجموعة الضابطة.2جدول رقم )

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوب

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

 

االختبار 
 القبلي

11 

 

5.65 1.71 1.88 

 

 

 

 غير دالة إحصائيا 2.26

االختبار 
 البعدي

11 5.68 1.74 

 

 و 5665( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي ىو 2من خالل اجلدول رقم ) 
 0674واالضلراف ادلعياري 5668أما ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي فكان   0670االضلراف ادلعياري 

 06886وجدناىا  0605ومستوى الداللة 9 ( 1-م، وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن

صلد أن "ت" احملسوبة أقل من "ت" اجلدولية شلا  2626وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 ئيا وعليو عدم وجود فروق معنوية6يعين أن النتائج غري دالة إحصا
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 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار السرعة للمجموعة الضابطة1مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 اإلستنتاج:-

انو مل حيدث اي تغيري او تقدم يف تنمية صفة نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل البياين 
السرعةخالل فرتة التجربة ادليدانية شلا يسمح باحلكم على تاثري الربنامج التدرييب ادلقرتح على اجملموعة 

 التجريبية6

  

 قبلي

 بعدي

5,635

5,64

5,645

5,65

5,655

5,66

5,665

5,67

5,675

5,68

 متوسط حسابي متوسط حسابي

 قبلي

 بعدي
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 إختبار القوة: -

والبعدي في الوثب من التباث الى االمام  (: يبين نتائج االختبار القبلي3جدول رقم )
 للمجموعةالضابطة

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

(نوع الداللة  

االختبار 
 القبلي

11 

 

 غير دال 2.26 1.15 1.25 1.33

االختبار 
 البعدي

11 1.33 1.27 

 

 

  1633لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي ىو( يتضح 3من خالل اجلدول رقم ) 
  0627واالضلراف ادلعياري 1633أما ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي فكان  0625واالضلراف ادلعياري 

 6  0615وجدناىا 0605ومستوى الداللة   9 (1-م، وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن

من "ت" اجلدولية شلا  أصغرصلد أن "ت" احملسوبة 2626اوي وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تس 
 6وجود فروق  و عليو عدمدالة إحصائيا غري يدل أن النتائج 
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 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار القوة للمجموعة الضابطة2مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 االستنتاج:

البياين انو مل حيدث اي تغيري او تقدم يف تنمية صفة القوة نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل 
 خالل فرتة التجربة ادليدانية شلا يسمح باحلكم على تاثري الربنامج التدرييب ادلقرتح على اجملموعة التجريبية6

  

 اختبار قبلي 

 اختبار بعدي

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

 المتوسط الحسابي
 المتوسط الحسابي

 اختبار قبلي 

 اختبار بعدي
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 :اختبار المرونة -

 الضابطة (: يبين نتائج االختبار القبلي و البعدي  في اختبار المرونة  للعينة4جدول رقم )

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

اختبار 
 قبلي 

11 

 

غير دالة  2.26 1.51 1.41 1.14
 إحصائيا

اختبار 
 بعدي 

11 1.12 1.37 

 

 

ىو  الضابطةيتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي للعينة  ( 4) من خالل اجلدول 
فكان  الضابطةللعينة  البعديأما ادلتوسط احلسايب لالختبار  0641واالضلراف ادلعياري 1614
 ،0637واالضلراف ادلعياري 1612

 06516وجدناه  0605ومستوى الداللة  9 (1-وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن 

سوبة أقل من "ت" اجلدولية شلا صلد أن "ت" احمل 26 26وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 يدل على أن النتائج غري دالة إحصائيا وعليو عدم وجود فروق دالة6
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 ( يبين نتائج االختبار القبلي و البعدي  في اختبار المرونة للعينة الضابطة3مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 االستنتاج:-

نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل البياين انو مل حيدث اي تغيري او تقدم يف تنمية صفة 
السرعةخالل فرتة التجربة ادليدانية شلا يسمح باحلكم على تاثري الربنامج التدرييب ادلقرتح على اجملموعة 

 6التجريبية

 

  

 اختبار قبلي 

 اختبار بعدي

1,11

1,115

1,12

1,125

1,13

1,135

1,14

 متوسط حسابي
 متوسط حسابي

 اختبار قبلي 

 اختبار بعدي
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 :لتجريبيةلعينة ال اإلختبارات القبلية و البعدية-2-2

 اختبار السرعة -

 (: يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار السرعة للعينة التجريبية.5جدول رقم )

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

 11 اختبار قبلي 

 

 دالة إحصائيا 2.26 6.13 1.74 5.79

 1.75 5.61 11 اختبار بعدي 

 

أكرب  5679( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي ىو 5من خالل اجلدول رقم ) 
و من ىذا يتضح انو ىناك حتسن ملحوظ يف  ، 5661 الذي كانادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي  من 

 اإلختبار البعدي شلا يعزز صلاح برنامج السرعة ادلطبق على العينة التجريبية6

 6 6613وجدناىا  0605ومستوى الداللة  9 ( 1-وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن  

من "ت" اجلدولية شلا  اكربصلد أن "ت" احملسوبة 2626وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 يدل على أن النتائج دالة إحصائيا وعليو وجود فروق معنوية دالة6

 

 

 

   



 النتائج و مناقشة عرض و تحليل                               فصل الثاني:        ال
 

67 

 

 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار السرعة  للمجموعة التجريبية ( يبين4مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 االستنتاج:-

حتسن ملحوظ حيث يؤثر إجيابيا يف منو ان ىناك نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل البياين    
الفئة ادلهمشة صفة السرعة لدى ادلعاقني ذىنيا شلا يتطلب تطبيق ىذا الربنامج هبدف االعتناء هبذه 

  اجتماعيا و جيعلها تندمج يف اجملتمع نظرا دلا حيققو من تأثري اجيايب على الصفات البدنية لدى ادلعاق ذىنيا6

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي

5,5

5,55

5,6

5,65

5,7

5,75

5,8

 متوسط حسابي

 متوسط حسابي

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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 اختبار القوة: -

 (: يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار القوة للمجموعة التجريبية6جدول رقم )

 

المتوسط  عدد العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

اختبار 
 قبلي 

11 

 

 غير إحصائيا 2.26 8.57 1.26 1.25

اختبار 
 بعدى 

11 1.39 1.28 

 

 

أصغر  1.25( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي ىو 6من خالل اجلدول رقم ) 
، و من ىذا يتضح انو ىناك حتسن ملحوظ يف  1639من  ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي الذي كان 

  اإلختبار البعدي شلا يعزز صلاح برنامج القوة ادلطبق على العينة التجريبية

 6 8657وجدناىا  0605ومستوى الداللة   9 ( 1-وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن

صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من "ت" اجلدولية شلا  2626وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 يدل على أن النتائج دالة إحصائيا وعليو وجود فروق معنوية دالة6
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 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار القوة للمجموعة التجريبية5مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 االستنتاج:-

نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل البياين ان ىناك حتسن ملحوظ حيث يؤثر إجيابيا يف منو    
صفة القوة لدى ادلعاقني ذىنيا شلا يتطلب تطبيق ىذا الربنامج هبدف االعتناء هبذه الفئة ادلهمشة اجتماعيا 

 ايب على الصفات البدنية لدى ادلعاق ذىنيا6و جيعلها تندمج يف اجملتمع نظرا دلا حيققو من تأثري اجي

 

 

 

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

 متوسط حسابي
 متوسط حسابي

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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 اختبار المرونة: -

 (: يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار المرونة  للمجموعة التجريبية7جدول رقم )

 

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

االختبار 
 القبلي 

11 

 

 دال احصائيا 2.26 9.86 1.45 1.98

االختبار 
 البعدى 

11 1.29 1.41 

 

 

أصغر  1.98( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار القبلي ىو 7من خالل اجلدول رقم ) 
، و من ىذا يتضح انو ىناك حتسن ملحوظ يف  1629من  ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي الذي كان 

 ادلطبق على العينة التجريبية ادلرونة اإلختبار البعدي شلا يعزز صلاح برنامج

 6 9686وجدناىا  0605( ومستوى الداللة 1-وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية )ن

"ت" اجلدولية شلا صلد أن "ت" احملسوبة أكرب من  2626وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 يدل على أن النتائج دالة إحصائيا وعليو وجود فروق معنوية دالة6
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 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي في اختبار االمرونة للمجموعة التجريبية6مدرج تكراري رقم )

 

 
 

 االستنتاج:-

حيث يؤثر إجيابيا يف منو صفة نستنتج من خالل حتليلنا للجدول و الشكل البياين ان ىناك حتسن ملحوظ 
لدى ادلعاقني ذىنيا شلا يتطلب تطبيق ىذا الربنامج هبدف االعتناء هبذه الفئة ادلهمشة اجتماعيا و  ادلرونةا

 جيعلها تندمج يف اجملتمع نظرا دلا حيققو من تأثري اجيايب على الصفات البدنية لدى ادلعاق ذىنيا6

 

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

 متوسط حسابي

 متوسط حسابي

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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 الضابطة و التجريبيةلعينة اإلختبارات البعدية ل -2-3

 :إختبار السرعة-

 ( يبين نتائج االختبارين البعديين  في اختبار السرعة للمجموعة الشاهدة والتجريبية.8جدول رقم )

 

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

االختبار 
 البعدي

 الضابطة 

11 

 

 غير دالة إحصائيا 2.10 0.18 1.74 5.68

 االختبار
 البعدي 

 التجريبية

11 5.61 1.75 

 

ىو  الضابطةللعينة  البعدي( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار 7من خالل اجلدول رقم ) 
و من ىذا يتضح ،  5661 الذي كانالتجريبية للعينة  البعديادلتوسط احلسايب لالختبار  أكرب من 5668
  للعينة التجريبية يف اإلختبار البعدي ضئيل انو ىناك حتسن لنا 

 6 0.18  وجدناىا 0605ومستوى الداللة  18وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية 

صلد أن "ت" احملسوبة أقل من "ت" اجلدولية شلا 2610وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 عدم وجود فروق معنوية دالة6يدل على أن النتائج غري دالة إحصائيا وعليو 
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 ( يبين نتائج االختبارين البعديين في اختبار السرعة للمجموعتين7مدرج تكراري رقم )

 

 

 

 االستنتاج:-

تطبيق الربنامج التدرييب اخلاص بالسرعة قد أعطى  أننستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين 
بني  معنوية حيث انو ال توجد فروق قليلة صلاح الربنامج بنسبةحتسن لكن بنسبة قليلة جدا شلا يؤكد على 

 6يف االختبارات البعدية العينتني الضابطة و التجريبية

 

 

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي

5,56

5,58

5,6

5,62

5,64

5,66

5,68

 عينة ضابطة
 عينة تجريبية

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي
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 اختبار القوة: -

 ( يبين نتائج االختبارين البعديين  في اختبار القوة للمجموعة الشاهدة والتجريبية.9جدول رقم )

 

عدد  
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"

 المحسوبة

 "ت"

 الجدولية

 نوع الداللة

 االختبار البعدي

 الضابطة 

11 

 

1.33 1.27 0.43 2.10 

 

 

 

غير دالة 
 إحصائيا

 االختبارالبعدي 

 التجريبية

11 1.39 1.28 

 

 

( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار البعدي للعينة الضابطة ىو 9من خالل اجلدول رقم ) 
و من ىذا يتضح  1639الذي كان ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي للعينة التجريبية  اصغر من  1633

 6انو ىناك حتسن ملحوظ يف اإلختبار البعدي للعينة التجريبية

 6 0.43وجدناىا 0605ومستوى الداللة  18وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية 

د أن "ت" احملسوبة أقل من "ت" اجلدولية شلا صل2610وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 يدل على أن النتائج غري دالة إحصائيا وعليو عدم وجود فروق معنوية دالة6
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 ( يبين نتائج االختبارين البعديين في اختبار القوة للمجموعتين8مدرج تكراري رقم )

 

 

 

 االستنتاج:-

تطبيق الربنامج التدرييب اخلاص بالقوة قد أعطى  نستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين أن
حيث انو ال توجد فروق بني العينتني  قليلةحتسن لكن بنسبة قليلة جدا شلا يؤكد على صلاح الربنامج بنسبة 

 6يف االختبار البعدي الضابطة و التجريبية

 

 

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي

1,3

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

 عينة ضابطة
 عينة تجريبية

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي
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 اختبار المرونة: -

 اختبار المرونة للمجموعة الشاهدة والتجريبية.( يبين نتائج االختبارين البعديين  في 11جدول رقم )

 

  

عدد 
 العينة

 

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

 "ت"

 المحسوبة

 

 "ت"

 الجدولية

 

 نوع الداللة

 االختبار البعدي

 الضابطة 

11 

 

1.12 1.37 0.97 2.11 

 

 

 

 

 غير دالة إحصائيا

 االختبارالبعدي 

 التجريبية

11 1.29 1.41 

 

( يتضح لنا أن ادلتوسط احلسايب يف االختبار البعدي للعينة الضابطة 10خالل اجلدول رقم )من  
و من ىذا  1629 الذي كان ادلتوسط احلسايب لالختبار البعدي للعينة التجريبيةاصغر من  1612ىو 

ادلرونة ادلطبق على يتضح انو ىناك حتسن ملحوظ يف اإلختبار البعدي للعينة التجريبية شلا يعزز صلاح برنامج 
 العينة التجريبية6

 0.976وجدناىا 0605ومستوى الداللة  18وبعد حساب "ت" عند درجة احلرية 

صلد أن "ت" احملسوبة أقل من "ت" اجلدولية شلا  2610وبادلقارنة مع "ت" اجلدولية اليت تساوي  
 لة6يدل على أن النتائج غري دالة إحصائيا وعليو عدم وجود فروق معنوية دا
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 ( يبين نتائج االختبارين البعديين في اختبار المرونة للمجموعتين9مدرج تكراري رقم )

 

 
 

  االستنتاج:-

تطبيق الربنامج التدرييب اخلاص بادلرونة قد أعطى  نستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين أن
حيث انو ال توجد فروق بني العينتني حتسن لكن بنسبة قليلة جدا شلا يؤكد على صلاح الربنامج بنسبة 

 6يف االختبار البعدي الضابطة و التجريبية

  

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

 عينة ضابطة
 عينة تجريبية

 اختبار بعدي

 2اختبار بعدي
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 : بالفرضيات  النتائـــجمقارنة  -  3

  الفرضية األولى:       

 6الربنامج ادلقرتح ينمي صفة السرعة لدى ادلعاقني ذىنيا القابلني للتعلم -    

 ذلك دلا أظهرتو النتائج التالية:جيد الطالبان أن الفرضية األوىل حتققت نسبيا و 

كانت على النحو التايل يف   السرعةصلت عليها اجملموعة التجريبية يف اختبار حتلنتائج اليت ا *          
كمتوسط ث 5.61كمتوسط حسايب أما يف االختبار البعدي فكانت نتيجة ث5.79االختيار القبلي نتيجة 

 (2.266< 6.13لصاحل "ت" احملسوبة على "ت" اجلدولية )حسايب لتحدث فروق معنوية دالة إحصائيا 

القبلىىىي  علىىىى النحىىىو االب االختبىىىارالىىىيت كانىىىت نتائجهىىىا يف ىىىىذا االختبىىىار  الضىىىابطةعلىىىى عكىىىع اجملموعىىىة 
كمتوسىىط حسىىايب وىىىذا مىىا يفسىىر ث 5.68كمتوسىىط حسىىايب أمىىا بالنسىىبة لالختبىىار البعىىدي نتيجىىة ث 5.65

 (2.266>  1.88 "ت" احملسوبة على )ت( اجلدولية )عدم حدوث فروق معنوية دالة لصاحل
 الربنىىىامج يىىىربز لنىىىا أثىىىر السىىىرعةيف اختبار لصىىىاحل اجملموعىىىة التجريبيىىىة وبالتىىىايل فالتحسىىىن الىىىدال معنويىىىا 

ن الطفل ادلعىوق ذىنيىاً يعىا  مىن قصىور ا عمليىات اإلدراك، ألمنوا طفيفا و ذلك  لنموصفة السرعة التدرييب
فهو ال ينتبو  إىل خصائص األشياء فال يدركها، وينسى خرباتو السابقة فال يتعىرف عليهىا بسىهولة، شلىا جيعىل 

 6(89، صفحة 1996)عبد ادلطلب القريطى ،  .إدراكو غري دقيق 
 8991عفيف مفيد ابراهيم دراسة  ما أظهرت نتائج الدراسة اليت توصل إليها  و ىذا  

 الفرضية الثانية:

 6الربنامج ادلقرتح ينمي صفة القوة  لدى ادلعاقني ذىنيا القابلني للتعلم -

 جيد الطالبان أن الفرضية الثانية حتققت نسبيا و ذلك دلا أظهرتو النتائج التالية:

كانىت علىى النحىو   الوثب العريض من الثباتصلت عليها اجملموعة التجريبية يف اختبار حتلنتائج اليت ا *     
م  1.39كمتوسىىىط حسىىىايب أمىىىا يف االختبىىىار البعىىىدي فكانىىىت نتيجىىىة م 1.25التىىىايل يف االختيىىىار القبلىىىي نتيجىىىة 

< 8.57كمتوسط حسىايب لتحىدث فىروق معنويىة دالىة إحصىائيا لصىاحل "ت" احملسىوبة علىى "ت" اجلدوليىة )
2.266) 
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م  1.33القبلىي  على النحىو االب االختبىاراليت كانت نتائجها يف ىذا االختبار  الضابطةعلى عكع اجملموعة 

كمتوسىىىط حسىىىايب وىىىىذا مىىىا يفسىىىر عىىىدم م  1.33كمتوسىىىط حسىىىايب أمىىىا بالنسىىىبة لالختبىىىار البعىىىدي نتيجىىىة 
 (2.266>  1.15حدوث فروق معنوية دالة لصاحل "ت" احملسوبة على )ت( اجلدولية )

 الربنامج يربز لنا أثر الوثب يف اختبارلصاحل اجملموعة التجريبية وبالتايل فالتحسن الدال معنويا 
األطفال ادلعاقني ذىنياً يعانون من مشكلة عدم  نمنوا طفيفا و ذلك أل لنموصفة القوة  التدرييب

)سهري زلمد سالمو ،  .التذكر سواء كان ذلك متعلقا باألمساء أو األشكال أو األحداث
 6(43، صفحة 2002

 8991عفيف مفيد ابراهيم دراسة  ما أظهرت نتائج الدراسة اليت توصل إليها  و ىذا  

 الفرضية الثالثة:

  الربنامج ادلقرتح ينمي صفة ادلرونة لدى ادلعاقني ذىنيا القابلني للتعلم -

 الفرضيةالثالثة حتققت نسبيا و ذلك دلا أظهرتو النتائج التالية:جيد الطالبان أن 

كانىت علىى النحىو التىايل يف ثىين اجلىدع اىل االمىام  صلت عليهىا اجملموعىة التجريبيىة يف اختبىار حتلنتائج اليت ا *
كمتوسىط سـم 1.29كمتوسط حسايب أما يف االختبار البعدي فكانت نتيجة سم 1.98االختيار القبلي نتيجة 

 (2.266< 9.86حسايب لتحدث فروق معنوية دالة إحصائيا لصاحل "ت" احملسوبة على "ت" اجلدولية )

القبلىىىي  علىىىى النحىىىو االب االختبىىىارالىىىيت كانىىىت نتائجهىىىا يف ىىىىذا االختبىىىار  الضىىىابطةعلىىىى عكىىىع اجملموعىىىة 
وىىىذا مىىا كمتوسىىط حسىىايب   ســم1.12كمتوسىىط حسىىايب أمىىا بالنسىىبة لالختبىىار البعىىدي نتيجىىة  ســم 1.14

 (2.266>  1.51يفسر عدم حدوث فروق معنوية دالة لصاحل "ت" احملسوبة على )ت( اجلدولية )
يربز لنا  ثين اجلدع اىل األمام يف اختبارلصاحل اجملموعة التجريبية وبالتايل فالتحسن الدال معنويا 

األطفال ادلعاقني ذىنياً يعانون من  نمنوا طفيفا و ذلك أل لنموصفة القوة  التدرييب الربنامج أثر
)سهري زلمد  .مشكلة عدم التذكر سواء كان ذلك متعلقا باألمساء أو األشكال أو األحداث

 6(43، صفحة 2002سالمو ، 

 8991عفيف مفيد ابراهيم دراسة  ما أظهرت نتائج الدراسة اليت توصل إليها  و ىذا  



 النتائج و مناقشة عرض و تحليل                               فصل الثاني:        ال
 

66 

 

 الفرضية العامة :

لقد تأكد الباحثان من ان الفرضية األوىل و الفرضية الثانية و الفرضية الثالثة كلها حتققت شلا يعين  ان 
 17الربنامج التدرييب ادلقرتح اخلاص بتطوير صفة السرعة و القوة و ادلرونةعند فئة ادلعاقني ذىنيا اقل من 

جلدع ومنو ىناك منو يف  يف بعض الصفات البدنية لدى لو تأثري طفيف يف السرعة و الوثب و جثين ا
 األطفال ادلتخلفني عقليا6

ومنو ميكن القول أن الربنامج أثر يف عينة البحث تاثري معنوي من حيث مهارة اجلري و الوثب و ثين اجلدع 
 اىل االمام6

 االستنتاجات: -4

مىىن وجىىود فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية بىىني  إن الربنىىامج التىىدرييب  يىىؤثر اجيابيىىا علىىى أداء العينىىة و ذلىىك-
 القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار السرعة6

إن الربنامج التدرييب ادلقرتح يؤثر اجيابيا على أداء العينة و ذلك من وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية  -
 تبار الوثب العريض من الثبات6بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اخ

إن الربنىىىامج التىىىدرييب ادلقىىىرتح يىىىؤثر اجيابيىىىا علىىىى أداء العينىىىة و ذلىىىك مىىىن وجىىىود فىىىروق ذات داللىىىة  -     
 إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار ثين اجلدع اىل األمام6

بىني القيىاس البعىدي  و ذلىك  لىو تىأثري طفيىف علىى أداء العينىةإن النشاط الربنامج التىدرييب ادلقىرتح  -   
للعينة التجريبية  و القياس البعدي للعينة الضابطة  لصاحل العينىة التجريبيىة يف اختبىار السىرعة وىىذا دليىل 

 على صلاح االختبار ادلطبق على ادلعاقني ذىنيا6

إن النشىىاط الربنىىامج التىىدرييب ادلقىىرتح لىىو تىىأثري طفيىىف علىىى أداء العينىىة و ذلىىك  بىىني القيىىاس البعىىدي  -  
للعينىىة التجريبيىىة  و القيىىاس البعىىدي للعينىىة الضىىابطة  لصىىاحل العينىىة التجريبيىىة يف اختبىىار الوثىىب العىىريض 

 وىذا دليل على صلاح االختبار ادلطبق على ادلعاقني ذىنيا6
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اط الربنىىامج التىىدرييب ادلقىىرتح لىىو تىىأثري طفيىىف علىىى أداء العينىىة و ذلىىك  بىىني القيىىاس البعىىدي إن النشىى - 
للعينىىىة التجريبيىىىة  و القيىىىاس البعىىىدي للعينىىىة الضىىىابطة  لصىىىاحل العينىىىة التجريبيىىىة يف اختبىىىار ثىىىين اجلىىىدع اىل 

 األمام وىذا دليل على صلاح االختبار ادلطبق على ادلعاقني ذىنيا6

لنتىىىائج السىىىابقة وادلتمثلىىىة يف حتسىىىن معنىىىوي يف مسىىىتوى بعىىىص الصىىىفات الدنيىىىة )السىىىرعة ،القىىىوة وبىىىالنظر إىل ا
 ،ادلرونة( بعد تطبيق الربنامج التدرييب ادلقرتح نستنتج ما يلي : 

إن األطفىىىىال ادلتخلفىىىىون عقليىىىىا بىىىىادلراكز النفسىىىىية البيداغوجيىىىىة يف حاجىىىىة ماسىىىىة إىل بىىىىرامج رياضىىىىية وحركيىىىىة  -
 اء بادلستوى البدين والنفسي ذلذه الفئة 6مكيفة بغرض االرتق

إن الربنىىامج التىىدرييب ادلقىىرتح عىىا  موضىىوعا مىىن ادلواضىىيع اذلامىىة يف رلىىال تربيىىة ورعايىىة األطفىىال ادلتخلفىىون  -
 عقليا يف ادلراكز النفسية البيداغوجية 6

ل مباشىىىر بأىىىىداف إن األىىىىداف اإلجرائيىىىة الىىىيت   صىىىياغتها يف وحىىىدات الربنىىىامج التىىىدرييب ارتبطىىىت بشىىىك -
شلارسىىة األنشىىطة احلركيىىة والرياضىىية لتطفىىال ادلتخلفىىني عقليىىا طلفىىا بسىىيطا ومتطلبىىات وخصىىائص النمىىو لىىدى 

 ىذه الفئة 6

الربنىىىامج التىىىدرييب ادلقىىىرتح سىىىاعدت يف منىىىو           اسىىتخدام الكثىىىري مىىىن األنشىىىطة والتمرينىىىات احلركيىىىة أثنىىىاء تنفيىىىذ -
 لدى أفراد العينة قيد الدراسة 6  بعض الصفات البدنية

 قتراحات:اإل -5  

ضرورة التأكيد على استخدام التمارين النوعية و التكرارات و فرتات الراحىة ادلناسىبة مىع اسىتخدام الوسىائل -
 و االدوات ادلساعدة انسجاما مع فرتة التدريب لتطوير مستوى الالعبني6

إنشاء منشات رياضية قاعدية بكل ادلراكز ادلتخصصىة وتوفىىري وسىائل وأجهىزة رياضىية مكيفىىة حسىب نىوع  -
 ودرجة اإلعاقة6 وتوفري اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لنجاح برامج األنشطة الرياضية بادلراكز ادلتخصصة 

لطالبىان أن ىنىاك مشىكالت أساسىية ويف ضوء مشكلة الدراسة احلالية ومىن خىالل التجربىة ادليدانيىة تبىني ل- 
 حتتاج إىل دراسة علمية خاصة برياضة ذوي االحتياجات اخلاصة نذكر منها ما يلي :



 النتائج و مناقشة عرض و تحليل                               فصل الثاني:        ال
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دراسة اثر استخدام الربنامج التدرييب ادلقرتح يف ىذه الدراسة للرفع من ادلستوى البىدين لتطفىال ادلتخلفىني  -
 عقليا طلفا بسيطا 6

 األطفال ذوي التخلف العقلي ادلتوسط والشديد 6وسلتلف أنواع اإلعاقات 6اقرتاح برنامج تدرييب لفئة  -
 دراسة تقوميية للمنشات الرياضية القاعدية بادلراكز ادلتخصصة ودورىا يف ادلمارسة الرياضية 6 -
 
 

 الخالصة العامة:
ان بناء ادلناىج التدريبية أصبح يعتمىد علىى أسىع علميىة دقيقىة يف اختيىار التمىارين ادلناسىبة و الوسىائل       

 ادلالئمة مع الفئات العمرية6
يتدرج حبثنا يف ىذا السىياق ، مىن خىالل تطىوير بعىض الصىفات البدنيىة عنىد العىيب ذوي اعاقىة ذىنيىة أقىل و 
 سنة يف نشاط كرة القدم176من 

و علىىىى ضىىىوء النتىىىائج و التحاليىىىل  االحصىىىائية توصىىىل الباحثىىىان اىل و جىىىود فىىىروق معنويىىىة لصىىىاحل االختبىىىار 
م(،القىىوة ) الوثىىب العىىريض مىىن 30البعىىدي للعينىىة التجريبيىىة يف يف بعىىض الصىىفات البدنيىىة ، السىىرعة )اجلىىري 

 الثبات( ،ادلرونة )ثين اجلدع اىل االمام( 6 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 المصادر والمراجع
 

 



 ق ائمة المراجع
 

بغداد: مطبعة  الصفات احلركية .(. 1984قاسم حسن حسني ، قيس ناجي عبد اجلبار كمونات . )
 اجلامعة .

اجلزائر:  نظريات وطرق الًتبية البدنية والرياضية.(. 1992زلمود عوض بسيوٍل وفيصل ياسني الشاطئ . )
 ديوان ادلطبوعات اجلامعيةبن عكنون.

 بغداد: مطبعة عالء. التدريب الدائري.(. 1980أثري صربي ، عقيل عبد اهلل الكاتب. )
 بغداد: ادلطبعة اجلامعية. كرة القدم و عناصرها األساسية.(. 1976تامر زلسن واثق تاجي . )

 أسس الًتبية البدنية.(. 1964تشارلز يوتشر ، ، ترمجة الدكتور حسن معوض ، د / كمال صاحل. )
 القاهرة: مكتبة االجنلو مصرية.

 دار الفكر العريب. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم.(. 1974حنفي زلمود سلتار. )
 دار الفكر العريب. كمة.األسس العلمية احلديثة يف رياضة ادلال (. 1977صاحل السيد قدوس ،. )

نظريات و طرق الًتبية البدنية و (. 1992زلمود عوض البسيوٍل ، فيصل ياسني الشاطئ ، ، ،. )
 ديوان ادلطبوعات اجلامعية. الرياضية.

 زلمود عوض البسيوٍل فيصل ياسني الشاطيئ ، ، مرجع سابق،. )بال تاريخ(.
 نظريات و طرق الًتبية البدنية.بال تاريخ(. زلمود عوض بسيوٍل ، فيصل الشاطي مرجع سابق . )

 زلمود عوض بيسوٍل ، فيصل ياسني الشاطئ ، مرجع سابق . )بال تاريخ(.
 زلمود عوض بيسوٍل ، فيصل ياسني الشاطئ ، مرجع سابق، . )بال تاريخ(.

 .1دار الفكر العريب ، ط  بناء فريق كرة القدم.،(. 1993مفيت إبراهيم محاد . )، 
 .1دار الفكر العريب ط  بناء فريق كرة القدم.(. 1993هيم محاد ،. )مفيت إبرا

 
 كأس العامل لكرة القدم.إبراهيم عالم مرجع سابق، . )بال تاريخ(. 



 مصر: دار القومية والنشر. كأس العامل لكرة القدم.(. 1960إبراهيم عالم . )

 اجلزائر، . مقابلة صحفية.(. 1997أوت ،. )03، 206السعيد خباطو: " "؛جريدة الشباك،العدد 

 بريوت: دار العلم للماليني. كرة القدم .(. 1984حسن عبد اجلواد. )

 القاهرة: دار الفكر العريب. كرة القدم للناشئني.حنفي زلمود سلتار ، . )بال تاريخ(. 

 بريوت: دار النفائس. لقدم.فن كرة ا(. 1986رومي مجيل . )

مستغاًل: ادلدرسة العليا ألساتذة  كرة القدم .(. 1997فيصل رشيد عياش الدليمي وحلمر عبد احلق. )
 الًتبية البدنية والرياضية.
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مصر: منشأة ادلعارف  تاريخ الًتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويل .(. 1998شافعي . )حسن أمحد ال
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اهرة: مركز الكتاب الق احلكم العريب وقوانني كرة القدم اخلماسية.(. 1999مصطفى كامل زلمود ، . )
 للنشر.

 احلكم العريب وقوانني كرة القدم اخلماسية.مصطفى زلمود كامل مرجع سابق، . )بال تاريخ(. 
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 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 تحسين مهارة السرعة و الوثبالهدف العام : 

 

 المـدة  تماريــــــــنال األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

  

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :15مترين
 لاس و عند مساع اإلشارة التحرك عكس االجتاه الذي حيدده املعلماجل

 :10مترين 
 سباق التتابع و الا ال اىل السرعة ال صاى

 :10مترين 
ي ام عنا ر الفاج باجلري برمت متاسط يف مسار مست يم مث ال فز برجل واادة 

فاق األقماع اليت تكان مازعة بشكل منظم مث العادة عن طريق املشي ر 
 لك للرااة ر واعادة العمل بالرجل األ رى مث ال فز بكليت الرجلني .وذ

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 : 10مترين 
 دارجة الكرة الطبية بال دمني مث و الت دم اماما مع التكرار

 : ال فز 15مترين 
ي ام الالعب باضع يديو فاق رأسو مث يثٍت ر بتيو قليال مث ال فز أماما على 

 شكل ناب .
  

 
 د55
 
 د55
 
 
 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 



 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 التدرب على تقنية السرعة و الوثبالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 ط البدء يف العمل عن طريق تسخني بسي - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :15مترين
ي ام عنا ر الفاج باجلري ضمن مسار مضاعي ر ذىاب وإياب ر وملسافة 

متزايدة ايث حيافظ على اجتاه ا ر ة املست يمة والتاجو حنا األقماع املاضاعة 
م و العادة إىل ن طة  05إىل ن طة البداية ر مث قطع  م مث العادة 55ملسافة 
 البداية
 :02مترين 

م مث ي ام افراد 01ي ام املدرب بتعيني  ط االنطالق و  ط النهاية ملسافة 
 الفريق باجلري بسرعة متاسطة

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 : 10مترين 
 الاثب عن ااجز و الاثب من فاق  رسي

 : ال فز 10مترين 
 لدفع اىل االمام مع احملافظة على الس اط اجليدتاجيو قاة ا

 

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 معرفة السرعة والمرنةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - دين تسخني بـ
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :15مترين
ي ام عنا ر الفاج بالتن ل بسرعة عرب مسار متعرج عند طريق املرور بني 

لذي ميسك يؤدي ع ابة وحياول اهناء املسار قبل أن ميسكو زميلو ر وا.األقماع 
 من ا تيار زميلو .

 :02مترين 
ال يام مبنافسة بني األفااج حبيث ي صى يف  ل مرة ا اسر من الفاج واعادة 

 احملاوالت مث اساب عنا ر  ل فاج الفائزين واعطاء ترتيب األفااج .

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 : 10مترين 
الس اط و ذلك بدفع العمل فاق ميدان الاثب قصد التدرب او التمرن عل 
 اجلسم اىل أبعد مكان و ا فاظ على تاازن اجلسم.

 : ال فز 10مترين 
 ال يام باملنافسة.

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 

 



 الحصة األولى
 ةالمركز النفسي البيذاغوجي بالمشريالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 تعلم مهارة السرعة والثني الجدعالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - فسـيحتضيـر ن
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :15مترين
ل فز برجل واادة ي م عنا ر الفاج باجلري برمت متاسط يف مسار مست يم مث ا

فاق االقماع اليت تكان مازعة بشكل منظم مث العادة عن طريق املشي و ذلك 
 للرااة مث اعدة العمل بالرجل االارى مث ال فز بكلىت الرجلني.

 
 :02مترين 

ال يام مبنافسة بني األفااج حبيث ي صى يف  ل مرة ا اسر من الفاج واعادة 
 لفائزين واعطاء ترتيب األفااج .احملاوالت مث اساب عنا ر  ل فاج ا

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 : 10مترين 
 من اجللاس و ثٍت اجلدع 

 
 : 10مترين 

 ثٍت اجلدع و ملس باليد اليسرى الرجل اليمٌت و العكس  حيح.

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 العمل على تنمية صفة القوة والمرونةالهدف العام : 
 

 المـدة  التماريــــــــن هدافاأل المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :15مترين
اجللاس و تشبيك اليدين  لي الرأس و تبادل ثٍت اجلدع جانبا مع تكرت 

 التمرين 
 :02مترين 

 ثٍت اجلدع و ملس باليد اليسرى الرجل اليمٌت و العكس  حيح.
 مع تكرار التمرين و التعاد عليو

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 : 10مترين 
و ذلك بدفع العمل فاق ميدان الاثب قصد التدرب او التمرن عل الس اط 

 اجلسم اىل أبعد مكان و ا فاظ على تاازن اجلسم.
 : ال فز 10مترين 

 ال يام باملنافسة.

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترل: صفارة، ميقاتية، الوسائ
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 التورازن و الوصول الى السرعة القصوىالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - يحتضيـر نفسـ
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ذلك بدفع العمل فاق ميدان الاثب قصد التدريب أو التمرن على الس اط و 
 اجلسم إىل أبعد مكان وا فاظ على تاازن اجلسم يف الفضاء .

 
 

 :02مترين 
ال يام بالاثب على ااجز متزايد العلا والبعد مع الًت يز على التاازن -

 بااسطة التحكم يف اجلسم .
 
 

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 

 

 10مترين :
ي ام باجلري تشكيل دائرة يكان عنا رىا يف وضعية اجللاس وتعيني تلميذ 

 ااهلا والدي يلمسو حياول بسرعة أن ميسك بو قبل الا ال إىل مكانو .
 10مترين :

ي ام التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعية السـكان أو الاقـاف  -
. مثــــــــل : الــــــــدوران ر دوران نصــــــــي دائــــــــرة مــــــــع ال فــــــــز ر مشــــــــي البطــــــــة 

 .............اخل.

 

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

جاع إىل ا الة الر 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 ة ونصفالمدة: ساع                                                                                       

 تطوير المرونة القوة و السرعةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
 ورشات و بدون  رات لتحسني  ل من ال اة و السرعة  5العمل يف  -

 :02مترين 
العمل يف مدرج امللعب و يكان العمل ىنا  يف   عاد و نزول املدرج برجل 

 واادة 

 و بكلتا الرجلني لتحسني  قاة الرجلني .

 

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 
 
 

 :03مترين 
 متارين عضالت البطن و الظهر .-

 متارين الضغط .-

 

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .كامترديالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 تحسين المهارات التقنية من ناحية القوة و السرعةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 الرياضية. التحية - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ورشات لتحسني من ال اة  و السرعة و املهارات الت نية  3العمل يف  -
 ا ة  بالصفتنيا 

 :02مترين 
و العادة اىل ن طة البداية مع  العبني باجلري النحا األقماع 2منافسة بني 
 ا د ال ياس

 

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 
 
 

 :03مترين 
منافسة اجلري بالكرة الطبية باليدين مث بالرجلني للا ال اىل ماقع الكرة 

 العادية
 

 
 

 د01
 

 
 

 

المرحلة 
 النهائية

ا الة الرجاع إىل 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 و السرعة و المرونة تحسين القوةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
ع  ا ر ــــات ا ا ــــة جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــب -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
 العمل يف  ورشات لتحسني  ل من ال اة ال صاى و السرعة و حتمل ال اة .-

 
 :02مترين 

  :أفااج  3ت سيم الفريق اىل  
 اجلري بسرعة قصاى . 0

 ال فز جبمع الر بتني اىل الصدر .                 2

 ال فز و اجلري.   حتمل ال اة من  3

 

 

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 
 

 :03مترين 
 متارين عضالت البطن و الظهر .-

  متارين الضغط .-

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامتروسائل: صفارة، ميقاتية، ال
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 و المرونة  تحسين القوةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 ة الرياضية.التحي - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
 ي ام الالعب بضم رجليو مث ال فز من الثبات اىل االمام.-

 الدفع اىل االمام مع احملافظة على الس اط اجليد.تاجيو قاة -
 :02مترين 

 الاثب عن ااجز و الاثب من فاق طاولة.
 

 

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 
 
 

 :03مترين 
 اجللاس و تشبيك اليدين  لي الراس و تبادل ثٍت اجلدع جانبا.

 ثٍت اجلدع و اللمس اليد اليسر ى الرجل اليمٌت و العكس  حيح

 
 
 
 د01
 
 
 

 

لمرحلة ا
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 

 

 

 



 الحصة األولى
 المركز النفسي البيذاغوجي بالمشريةالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 الوصول الى السرعة القصوى و ثني الجدع الى ابعد مسافةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
  ا ر ــــات ا ا ــــة جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
من الاقاف الدراعان جانبا ت و تبادل ميل اجلدع مع الرااة و اعادة تكرار -

 .التمرين

 
 :02مترين 

ثٍت اجلدع و ملس اليد اليمٌت الرجل اليسرى و العكس  حيح مع ا د الرااة 
 ة تكرار التمرينو اعاد

  

 
 
 د55
 
 
 
 د55
 
 

 
 

 :03مترين 
ي ام عنا ر الفاج بالتن ل بسرعة متاسطة عرب مسار مست يم ايث ي ام 

 العنا ر بالًت يز على سعة ا طاة أثناء التن ل .

 :14مترين 

ي ام عنا ر الفاج بالتن ل بسرعة عرب مسار متعرج عند طريق املرور بني 
وحياول اهناء املسار قبل أن ميسكو زميلو ر والذي ميسك يؤدي ع ابة . األقماع

 . من ا تيار زميلو

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 



 الحصة األولى
 ي البيذاغوجي بالمشريةالمركز النفسالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 المدة: ساعة ونصف                                                                                       

 اتقان الجريالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 حية الرياضية.الت - حتضيـر نفسـي
 شرح اهلدف املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بـدين 
جــــري  فيــــي اــــال امليــــدان ر ال يــــام بــــبع  ا ر ــــات ا ا ــــة  -

 بالتسخني .

 

 د55

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ة السـكان أو الاقـاف ي ام التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعي -

. مثــــــــل : الــــــــدوران ر دوران نصــــــــي دائــــــــرة مــــــــع ال فــــــــز ر مشــــــــي البطــــــــة 
 .............اخل.

 

 :02مترين 
  
ة السـكان أو الاقـاف ي ام التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعي -

. مثــــــــل : الــــــــدوران ر دوران نصــــــــي دائــــــــرة مــــــــع ال فــــــــز ر مشــــــــي البطــــــــة 
 .............اخل.
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 :03مترين 
ة السـكان أو الاقـاف ي ام التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعي -

. مثــــــــل : الــــــــدوران ر دوران نصــــــــي دائــــــــرة مــــــــع ال فــــــــز ر مشــــــــي البطــــــــة 
 .............اخل.
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المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي اال امللعب  -
 متديد العضالت -

 د51

 



اراتــــــــــــــــــــــــــــــاإلختب  

 السرعة:

(م 03اسم االختبار : ركض )  
  اذلدف من االختبار: قياس السرعة االنتقالية القصوى 

(م 03االدوات: ساعة توقيت الكرتونية ، صافرة، حتديد ثالث خطوط متوازية ادلسافة بني االول والثاين ) 
اخلط االول مكان البداية من الوقوف اما اخلط الثاين فيمثل مكان ( م، حيث ميثل 03والثاين والثالث )

 .تشغيل ساعة التوقيت اما اخلط الثالث فيمثل خط النهاية
مواصفات االداء: يقف ادلخترب خلف خط البداية من الوقوف وعند مساع صافرة ادلطلق يبدا بالتعجيل 

فوق اخلط الثاين ويستمر يف احملافظة على ىذه ادلستمر يف حماولة للوصول اىل اعلى سرعة ممكنة مباشرة 
 .السرعة حىت اجتياز اخلط الثالث

 التسجيل:
يعطى للمخترب حماولة واحدة فقط. ويتم حساب الزمن الذي يستغرقو ادلخترب من حلظة ادلرور فوق اخلط 

 الثاين اىل حلظة دخول صدر ادلخترب فوق خط النهاية اخلط الثالث
 المرونة:

: ثين اجلدع لالمام من الوقوف اسم االختبار  
 اذلدف من االختبار : قياس مرونة الرجلني واجلدع

03 -0األدوات : ارض مستوية ، مصطبة ، مسطرة خشبية مرقمة من    
يقوم ادلخترب بثين  و مواصفات االداء: بعد تثبيت ادلسطرة على الصندوق حبيث يقع الواحد حبافة الصندوق

مالمستان جلانيب ادلقياس حبيث تصبح األصابع أمام ادلقياس وحياول ثين اجلذع اجلذع أمام أسفل والقدمان 
 ألقصى مدى وببطء مع مالحظة أن تكون اليدين يف مستوى واحد ، ويكرر االداء مرتني

  التسجيل:
 تسجيل أفضل حماولة صحيحة ) أعلى قراءة على ادلسطرة ادلدرجة ( بالسنتمرت

  ادلالحظاتك



أثناء عملية القياسعدم ثين الركبتني   
 القــــــــــــــوة :

 اسم االختبار: الثب العريض من الثبات.

 اذلدف من االختبار: قياس القدرة العضلية للرجلني .

 االدوات:ارض مستوية,شريط قياسي,.

 التسجيل: يكون القياس من خط البداية يف اخر جزء من اجلسم يلمس االرض من ناحية ىذا اخلط .

 

 



 إختبارات خاصة بالعينة التجريبية

 الرقم إختبار السرعة إختبار القوة إختبار المرونة

2.3 2 06.1 06.1 .644 8615 01 

061 0 0641 06.1 8.20 86.. 02 

06. 062 06.1 06.1 86.. 86.0 03 

062 0 0611 0601 861. 862. 04 

061 0 0.15 0 86.2 864. 05 

164 168 0608 0 .614 .68. 06 

0 168 1.10. 1 .611 .61. 07 

164 168 1.05 1 .624 .6.2 08 

0.4 062 0688 06.1 .644 8615 09 

062 0.9 06.1 0611 8620 8618 10 



 إختبارات خاصة بالعينة الضابطة

 الرقم  إختبار السرعة إختبار القوة إختبار المرونة
2.1 2.1 1.50 1.48 5.05 5.04 10 

1.1 1.2 1.80 1.80 5.29 5.30 10 

1.1 1.3 1.68 1.65 5.48 5.50 10 

1.1 1.1 1.25 1.20 5.15 5.20 10 

1.1 1.2 1.10 1.10 5.72 5.70 10 

0.8 0.7 1.10 1.10 6.41 6.50 10 

0.8 0.9 1.10 1.10 6.10 5.90 10 

0.8 0.6 1.00 1.09 7.33 7.20 10 

1.2 1.3 1.47 1.45 5.01 5.02 10 

1.1 1 1.35 1.40 5.26 5.20 01 



 ملخص البحث:

فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية بعص الصفات البدنية يف كرة القدم لدى جاءت هذه الدراسة بعنوان" 
أساسا إىل معرفة اثر النشاط البدين الرياضي ادلكيف على منو وقد هدفت هذه الدراسة  ادلعاقني ذهنيا"

لادلهارات احلركية االساسية من خال مقًتح لتنمية بعض الصفات البدنية لألطفال تطبيق برنامج تدرييب   
ادلتخلفني ذهنيا القابلني للتعلم يف ادلراكز النفسية البيداغوجية يتناسب مع استعداداهتم واحتياجاهتم 

 وقدراهتم البدنية واالجتماعية والعقلية لرفع من أداء البدين

اجيايب يف تنمية عناصر الصفات البدنية للربنامج ادلقًتح اثر حتقيقا لفرضيتنا العامة واليت تنص على أن 
      ادلستهدفة لدي العينة التجريبية

من ادلركز النفسي البيداغوجي بادلشرية  02تلميذ ( 02ادلختارة للدراسة من )  ادلقصودةتكونت العينة   
من ادلركز النفسي البداغوجي بالعني الصفراء والية نعامة 02و  

، ت ستيودنت، وباستخدام  رلموعة من اإلختباراتوبتصميم  جتريبية، دراسة التجرييبعن طريق ادلنهج 
 وادلتوسطات احلسابية، واإلحنرافات ادلعيارية،مت التوصل إىل النتائج التالية:

 االختبارات القبلية و البعدية للعينة الضابطة.فروق بني   ال توجد -

 التجريبية. توجد فروق بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة-

 .توجد فروق بني ادلتوسطات بني االختبارات البعدية للعينة التجريبية والضابطة لصاحل التجريبية -

ضرورة التأكيد على استخدام التمارين النوعية و التكررارات و فرًتات الراحرة ادلناسربة - ان وقد أوصى الطالب 
 فًتة التدريب لتطوير مستوى الالعبني.مع استخدام الوسائل و االدوات ادلساعدة انسجاما مع 

إنشاء منشات رياضية قاعدية بكل ادلراكز ادلتخصصرة وتوفررو وسرائل وأجهرزة رياضرية مكيفررة حسرب نرو   -
 ودرجة اإلعاقة. وتوفو اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لنجاح برامج األنشطة الرياضية بادلراكز ادلتخصصة 

واالكتشاف ادلبكر ذلا ، حىت ميكن مساعدهتا يف النهوض برياضة ذوي العناية بالكفاءات والقدرات  -
 االحتياجات اخلاصة وحتقيق نتائج إجيابية.

 

 



Résumé de recherche: 

Cette étude a été intitulée "L'efficacité du programme de formation dans le développement de 

certaines qualités physiques dans le football avec les handicapés mentaux" Le but de cette 

étude est principalement de savoir l'effet de l'ajustement des sports de l'activité physique sur 

la croissance des habiletés motrices de base grâce à l'application du programme de formation 

proposé pour le développement de certaines des caractéristiques physiques des enfants 

mentalement retardés qui sont capables d'apprendre dans les centres psychologiques 

pédagogique en rapport avec leurs préparations et leurs besoins et de leur physique, social et 

mental levage de la performance physique 

Pour atteindre l'hypothèse générale qui stipule que le programme proposé de l'impact positif 

dans le développement d'éléments des attributs physiques ciblés ont l'échantillon 

expérimental 

  L'échantillon destiné sélectionnés pour l'étude se composait de (20) 10 élèves du Centre 

pédagogique psychologique Balmusharah et 10 du centre psychologique Alibdagoja mandat 

d'œil jaune de l'autruche 

Utilisation de la méthode expérimentale, la conception expérimentale et étudier une série de 

tests, et en utilisant le t de Student, et le moyen de l'arithmétique, et les écarts types, a été 

atteint les résultats suivants: 

- Il n'y a pas de différences entre les tests tribales et dimensionnelles pour l'échantillon 

témoin. 

Différences entre les tests -tojd tribales et dimensions de l'échantillon expérimental. 

- Il existe des différences entre les moyennes entre les tests de soumettre l'échantillon 

expérimental et le contrôle faveur expérimentale. 

 Taliban a recommandé Nécessité accent sur l'utilisation des exercices et des répétitions 

qualitatives et les périodes de repos avec l'utilisation des moyens et des services publics 

appropriés, conformément à la période de formation pour le développement du niveau des 

joueurs. 

- La mise en place d'installations sportives de base dans tous les centres spécialisés et de 

fournir les moyens pour les équipements sportifs adaptés à la nature et le degré du handicap. 

Et de fournir les ressources nécessaires pour la réussite des programmes, des activités 

sportives des centres spécialisés et des équipements 

- Compétences et capacités de soins et de détection précoce de son, de sorte qu'il peut aider à 

la promotion du sport pour les personnes ayant des besoins spéciaux et obtenir des résultats 

positifs 
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