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 داإلهداءء
 أك اعمى األغمب نديف لكثير مف الناس أقرباء كانك ق الحياةتفي ىا فنح         

أصدقاء بكثير مف الخدمات كلعل أصغر شئ يمكننا فعمو مف أجميـ ىك  أساتذة أك 

 .إىداء ىذا العمل المتكاضع ليـ 

مف أنارا لي درب العمـ كالمعرفة كحرصا عمي منذ الصغر كاجتيدا في بكأبتدغ        

 .قمبي أرجك لكما دكاـ الصحة كالعافية  إلىالقريباف أبي ك أمي تربيتي كاالعتناء بي 

 . ا ك كل باسمو كل أفراد عائمتي فردا فردأخكاتي ك  ك إخكتي إلى       

اآلف أرجك مف  إلىلى أساتذتي ككل مف أشرؼ عمى تعميمي منذ الصغر إ       

ياكـالمكلى عز كجل أف يجمعني   .في جنانو الكاسعة  كا 

كل الزمالء في معيد التربية البدنية ك الرياضية بجامعة عبد الحميد ابف  إلى       

 .باديس بمستغانـ ك أخص بالذكر طمبة تخصص النشاط الحركي المكيف 

األصدقاء الذيف نسييـ قممي ك لـ ينسيـ قمبي ك إلى كل مف يعرؼ كل  إلى        

 .دمحم بمعباس مف قريب أك مف بعيد

 



 
 

 شكرءوءتقهير
كن عالما فإن لم تستطع فكن متعمما ، فإن لم تستطع فأحب العمماء ، فإن لم تستطع فال " 

  -عمر ابن عبد العزيز " -تبغضيم 

بعد رحمة بحث ك جيد ك اجتياد تكممت بإنجاز ىذا البحث ،نحمد هللا عز كجل        

عمى نعمو التي مف بيا عمينا فيك العمي القدير ،كما ال يسعني إال أف أخص يإسمي 

 :عبارات الشكر ك التقدير 

لما قدمو لنا مف نصح ك جيد ك معرفة ك التي " زبشي نور الدين" إلى الدكتكر       

يبخل عمينا بيا ك كاف عكنا ك مددا لنا طيمة مدة انجاز ىذا البحث ك ندعكا هللا أف لـ 

 . يكتب ىذه التكجييات التي قدميا لنا في ميزاف حسناتو 

كالية تممساف عمى  –بسبدك  -إلى إطارات ك أساتذة المركز النفسي البيداغكجي       

خطكات الدراسة الميدانية ك ما  مجيكداتيـ الجبارة  ك مساعدتيـ لنا في كل خطكة مف

 .لقيناه عندىـ مف حسف الضيافة ك المعاممة الحسنة فشكرا جزيال لكـ 

إلى الصديقيف الكريميف عبك سفياف ك باركدؼ سفياف المذاف قدما لنا المساعدة        

ك كانا سندا لنا طيمة إجراء ىذا البحث ،فجزاىما هللا خيرا عف ما قدماه لنا مف كقتيما 

 .نجاز ىذا البحث ك أثابيما هللا عمييا حسف ثكاب ال



 
 

: ممخصال

في كرة السمة لفئة  األساسيةثر تكنكلكجيا الحاسكب عمى  تعمـ بعض الميارات أ

(. 12-9)المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ 

تكنكلكجيا الحاسكب عمى تعمـ بعض  تأثيرالكشف عف مدػ  إلىتيدؼ الدراسة 

تالميذ  10في كرة السمة لدػ المعاقيف عقميا، حيث بمغ عدد العينة  األساسيةالميارات 

. األصميمف المجتمع % 75بسيطة تـ اختيارىا بطريقة عمدية بمغت نسبتيا  إعاقةذك 

(  التمرير، المحاكرة، التصكيب)كاستخدـ الطالب الباحث اختبارات ميارية في كرة السمة 

تحسف في  إلى أدػالحاسكب  نكلكجياتؾاستعماؿ  إف إلىكتكصل الطالب الباحث 

 . لممعاقيف عقميافي كرة السمة   األساسيةبعض الميارات  أداءمستكػ 

في األخير يقترح الطالب الباحث المزيد مف الدراسات المعمقة في استعماؿ تكنكلكجيا 

  .الحاسكب في تعميـ المعاقيف عقميا

األساسية في كرة السمة ،المعاقيف تكنكلكجيا الحاسكب ، الميارات : الكممات المفتاحية

            عقميا

          

 



 
 

Résumé : 

L’influence de le technologie de l’ordinateur sur l’apprentissage de 

quelques habiletés de base en basket-ball pour une catégorie 

d’handicapés mentaux capables d’apprendre âgés entre 9-12 ans. 

Cette étude vise à démontrer l’impact de l’usage de la technologie de 

l’ordinateur sur l’acquisition de quelques habiletés de base en basket-ball 

chez les handicapés mentaux. et pour cela, on a choisi un échantillon 

composé de 10 apprenants ayant un retard mental léger, par 

échantillonnage ciblé , d’un pourcentage de 85 % de leurs population 

d’origine. Cet échantillon a été divisé en deux groupes ; l’un d’eux est 

expérimental ou on a appliqué le programme d’apprentissage du basketball 

on utilisant l’ordinateur, par contre le  groupe témoin a suivi le programme 

habituel sans ordinateur. 

L’étudiant chercheur a fait appel à des tests d’habiletés en basketball (des 

passes, des dribbles et des tirs) afin de mesurer leur niveau  dans ce jeux 

sportif. la conclusion à laquelle le chercheur a abouti est que l’utilisation de 

cette technologie a améliorée  d’une manière impressionnante le niveau des 

habiletés de base au basket-ball chez les enfants du groupe expérimentale 

par rapport au groupe témoin.       

En dernier lieu, l’étudiant chercheur suggère de faire d’autres recherches 

sur l’usage de la te l’ordinateur et d’autre technologies et multimédias  pour 

faire apprendre aux  handicapés mentaux les différentes activités physique 

et sportives. 

  

Mots clés : la technologie de l’ordinateur, les habiletés de base au 

basketball, handicapés mentaux.  

     

 

 



 
 

 :محتكػ البحث

 المكضكع                                                           رقـ الصفحة

 ج     اإلىداء                                                                  

 شكر ك تقدير                                                                  د

 ممخص البحث

 قائمة الجداكؿ                                                                 ط

 ؼ قائمة األشكاؿ البيانية                                                         

 التعريف بالبحث

 6  : مقدمة -1

 7 : المشابهة الدراسات -7

الدراسة النظرية : األكؿالباب 

: األكؿالفصل 

كرة السمة   

 تكنكلكجيا الحاسكب

 14 تمهٌد

 14  السلة كرة ماهٌة  -1-1



 
 

 15  السلة كرة فً األساسٌة المهارات -2 -1

 15  المهارة تعرٌف -1-2-1

 15  السلة بكرة األساسٌة المهارات -1-2-2

 15  السلة كرة فً األساسٌة المهارات تصنٌف -1-2-3

 18 بالكرة األساسٌة المهارة-1-2-4

 21 خالصة

 22 تمهٌد

 22  الحاسوب مفهوم -2-1

 23  والتعلٌم الحاسوب -2-2

 25  بالحاسوب المدعوم التعلٌم أنواع -2-3

 26  وممٌزاته الحاسوب فوائد -2-4

 27  ومساوئه الحاسوب عٌوب -2-5

 27  الرٌاضٌة التربٌة فً الحاسوب استخدام مجاالت -2-6

 29  الذهنٌة اإلعاقة مجال فً الكمبٌوتر استخدامات -2-8

 30 خالصة

: الفصل الثاني

اإلعاقةالعقمية 

 12-9خصائص الفئة العمرية 

 31 تمهٌد



 
 

 31  اإلعاقةالعقلٌة مفهوم -1-1

 32  العقلٌة اإلعاقة تعرٌف -1-2

 33 العقلٌة اإلعاقة تصنٌفات  -1-3

 33  العقلٌة لإلعاقة األمرٌكٌة الجمعٌة تصنٌف -1-3-1

 34  التربوي التصنٌف  -1-4

 35  العقلٌة اإلعاقة أسباب -1-5

 35  الوالدة قبل ما مرحلة:  األولى المرحلة -1-5-1

 37  الوالدة أثناء:  الثانٌة المرحلة -1-5-2

 38  الوالدة بعد:  الثانٌة المرحلة -1-6

 40  العقلٌة الخصائص -1-7-1

 41  اللغوٌة الخصائص -1-7-2

 42  العقلٌة اإلعاقة من اٌةالوق-1-8

 43 خالصة

 44 تمهــٌد

 44 سنة( 12-9) المتأخرة الطفولة مرحلة فً النمو وسمات خصائص -2

 44  الجسمً النمو -2-1

 45  الفردٌة الفروق -2-2

 45  المعرفً العقلً النمو -2-3

 47  الحسً النمو -2-4



 
 

 47  الحركً النمو -2-5

 48 (  سنة 12  –9)  بٌن ما مرحلة فً األطفال وخصائص ممٌزات -6 -2

 49 خــالصة

 الدراسة الميدانية: الباب الثاني

 :الفصل االكؿ

 منيجية البحث كاالجراءات الميدانية

 50 تمهٌـد

 50  البحث منهج -1-1

 50  البحث عٌنة و مجتمع. 2.1

 51 البحث مجاالت.  4.1

 52 : البحث أدوات.  5.1

 52 السلة كرة فً المستهدفة المهارات أداء تقٌٌم اختبارات. 1.5.1

 54 االستطالعٌة التجربة.  2.5.1

 56  التعلٌمً البرنامج -2.5.1

 59  األساسٌة التجربة. 3.5.1

 59 اإلحصائٌة الوسائل. 4.5.1

 62 خــاتمة

 

 



 
 

 :الفصل الثاني

 النتائج مناقشة ك تفسير ك  عرض

 63 مقدمة

 63  النتائج مناقشة و تفسٌر و  عرض. 2

 63  السلة كرة مهارات اختبارات نتائج عرض. 1.2

 63 البحث لعٌنات القبلً االختبار نتائج مناقشة و عرض 1 -2-1

 65 السلة كرة مهارات اختبار فً الضابطة العٌنة نتائج مناقشة و عرض2 -2-1

 67 السلة كرة مهارات اختبار فً  التجرٌبٌة العٌنة نتائج مناقشة و عرض2-1-3

 69 البحث لعٌنات البعدي االختبار نتائج مناقشة و عرض4 -2-1

 71 اإلستنتاجات -2-2

 72  بالفرضٌات النتائج مقابلة. 3.2

 77 التوصٌات و االقتراحات -

 77  عامة خالصة

 

 

 

 



 1 

 :يمذيح  -1

تسعى الدكؿ العظمى إلثبات رقييا في كقتنا الحاضر أال ك ىك برعاية أبنائيا الذيف ىـ 
. مف خدمات عالجية كتربكية كتأىيمية كترفيييةفي حالة إعاقة 

كمف بيف اإلعاقات المنتشرة نجد اإلعاقة الذىنية كالتي عرفتيا الجمعية األمريكية 
حالة مف األداء الكظيفي دكف المتكسط بشكل كاضح في :" لإلعاقة الذىنية بأنيا 

العمميات العقمية تكجد متالزمة مع أشكاؿ مف القصكر في السمكؾ التكيفي عمى أف 
. (15، صفحة 1991، .الرحيـ ؼ) ".يظير ذلؾ قبل الثامنة عشر

كمف بيف خصائص ىذه الفئة كخاصة القابميف لمتعميـ نقص القدرة عمى االنتباه كالتركيز 
، .الرحيـ س)كاإلدراؾ كالتخيل كالتفكير كالفيـ ،كنقص القدرة عمى االتصاؿ المفظي 

، كيعد ضعف القدرات اإلدراكية الحس حركية كاضطراب االنتباه المصحكب   (2011
بزيادة النشاط الحركي مف أكثر السمككيات الشائعة بيف األطفاؿ المعاقيف ذىنيا ، كالتي 
مكانية تكيفيـ مع أقرانيـ األسكياء ، كما أنيا  تعطي تأثيرا سمبيا عمى ىؤالء األطفاؿ كا 

طة الحركية بشكل مناسب مع ما يتطمب مف تنمية قدرات تعد معكقا عف ممارسة األنش
ىؤالء األطفاؿ مف خالؿ ىذه األنشطة الحركية مف خالؿ النشاط الرياضي كفي حدكد 

 (3دمحم، صفحة ) .ما تسمح بو قدراتيـ كطاقاتيـ

كتعتبر التربية الرياضية إحدػ المداخل اليامة كالضركرية التي تعمل عمى مساعدة  
في حمة إعاقة الستعادة قكتيـ كتكافقيـ العضمي كالعصبي كالنفسي كلـ تعد  األشخاص

مجرد نشاط بدني يستيدؼ بناء كتقكية الجسـ بل أصبح ليا دكر ىاـ كقكاعد كأصكؿ 
 .(17، صفحة 1992النماس، )كأىداؼ 
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ذا كانت التربية الرياضية ضركرة لمفرد السميـ فإنيا تصبح أكثر ضركرة لممعاقيف  كا 
عقميا كذلؾ لحاجتيـ الممحة لمتمرينات كاألنشطة البدنية التي تعمل عمى تحسيف 

كالدقة القدرات الحركية لمجسـ كتحسيف التكافق العضمي العصبي كالتكازف الحركي 
. (143، صفحة 1997الغني، ) .ككذلؾ الحالة القكامية لمجسـ مف خالؿ برامج معدلة 

حيث يمكف لمبرامج التدريبية أف تؤدؼ دكرا كبيرا في إكساب المعاقيف عقميا الميارات 
تبرز ضركرة كأىمية السمككية كتدريبيـ عمى االستقالؿ كاالعتماد عمى أنفسيـ كىنا 

البرامج التدريبية التي تكفر لممتخمفيف التدريب العممي عمى األعماؿ التي تتناسب 
كقدراتيـ المحدكدة مف أجل استثمار ىذه القدرات كتحقيق استقالليـ كالحفاظ عمى 

. (2006معمرية، ) .كرامتيـ

ف ادراجيا في برامج التربية الرياضية المعدلة كمف بيف األنشطة الرياضية التي يمؾ
لممتخمفيف عقميا نجد كرة السمة نظرا سيكلة لعبيا كحجميا المناسب كما أف رياضة 
جماعية تنمي قيـ التعاكف كالتفاعل االجتماعي بيف عناصر ىذه الفئة ما يساىـ في 

. غير المرغكب فييا السمككياتالتخمص مف بعض 

، حيث لعب دكرًا رئيسيػًا في كنالحع زيادة استخداـ الحاسكب في العقكد الماضية 
حيث استطاع (Ray, 1995) .سكاء تعميـ جميع التالميذ العادييف كالمعاقيف عمى حد

الحاسب اآللي مساعدة التالميذ ذكؼ التخمف العقمي البسيط في التغمب عمى كثير مف 
عقبات التي تحكؿ دكف استقالليتيـ كتعميميـ في المدرسة، حيث أف مستخدميو مف اؿ

ىؤالء التالميذ يستطيعكف التكاصل مع اآلخريف، المشاركة في األنشطة التعميمية 
 (copeL h, 1991) .كاالجتماعية ، العمل كزيادة االستقاللية في ميارات الحياة اليكمية
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 :مشكمة البحث -2

 البيئة عف ال يعمـ الخاصة كالمدارس المؤسسات داخل قديما المعاؽ الطفل ظل
 المناسبة الفرصة لديو تتكاجد لـ كلذلؾ ، المعمميف قبل مف تقديمو بتـ ما إال الطبيعية
 . الخارجي المجتمع مع التعامل مف تمكنو خبرات الكتساب

األثر االيجابي لمحاسكب في تعميـ فئة ذكؼ أثبتت العديد مف الدراسات العممية 
سنة دراسة سالي مراد كمنيا   االجتماعية ك االحتياجات الخاصة الميارات النفسية

تأثير استخداـ الكمبيكتر عمى تعمـ الميارات الحركية األساسية كالقدرات  2009
أف  إلىخمصت الباحثة حيث  سنكات( 6-4)اإلدراكية لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا مف

التأثير االيجابي  إلىاستخداـ الكمبيكتر كمشاىدة األطفاؿ لمبرامج المكجكدة بو أدػ 
الفاعل عمى عينة البحث التجريبية بفركؽ جكىرية عف المجمكعة الضابطة في كل مف 

. قيد الدراسة اإلدراكيةالميارات الحركية األساسية كالقدرات 

كب االيجابي في تطكير الميارات كما أف الدراسات العممية أثبتت دكر الحاس  
بعنكاف ( ـ2014)دراسة ماجد سميـ الصالح كصادؽ الحايؾ الرياضية ليذه الفئة كمنيا 

أثر برنامج تعميمي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب لتنمية الميارات األساسية كبعض 
ر الصفات البدنية في كرة السمة لممعاقيف سمعيا ، حيث خمص الباحثاف الى أف التطك

. في مستكػ األداء البدني كالمستكػ الميارؼ كاف لصالح المجمكعة التجرييبة 

استخداـ تكنكلكجيا  لقمةكعمى ضكء ىذه الدراسات كنتيجة مالحظة الطالب الباحث 
الحاسكب في تعميـ المعاقيف ذىنيا الميارات االكاديمية كاالجتماعية كالرياضية خاصة 

يعرؼ بالتعميـ االلكتركني ،  مع التطكر التكنكلكجي في شتى مياديف الحياة كظيكر ما
لمعرفة دكر الحاسكب في تعميـ ىذه الفئة بعض الميارات األساسية حاكؿ القياـ ببحث 

 .خالؿ اعداد برنامج باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب كرة السمة مففي 
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كسنحاكؿ مف خالؿ ىذه الدراسة تدعيـ الدراسات المتعمقة بمجاؿ رعاية كتأىيل 
أنيا ستككف مساعدة عممية  إلىالمعاقيف عقميا باستعماؿ التقنيات الحديثة ، باإلضافة 

الميارات األساسية في كرة السمة ، كميدانية لألطفاؿ المتخمفيف عقميا مف خالؿ تعمـ 
كتمثل نقطة انطالؽ إلعداد برامج لتعميـ ىذه الفئة الميارات األكاديمية أك الرياضية 

. باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكب بالجزائر

ك مف خالؿ ىذا البحث سنحاكؿ تقديـ رؤية جديدة لتعميـ فئة المعاقيف ذىنيا الميارات 
لحاسكب خاصة في ظل نقص الدراسات في ىذا الرياضية بكاسطة تكنكلكجيا ا

. المكضكع بالجزائر

: أسئمة البحث  -3

البعدؼ لمعينة الضابطة  القبمي ك تطبيقبيف اؿ إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجدىل -1
 ؟عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف 

القبمي كالبعدؼ لمعينة التجريبية  التطبيقفركؽ ذات داللة احصائية بيف  تكجدىل  -2
؟ عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف 

 لعينة التجريبية فيالعينة الضابطة كابيف  إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجدىل  -3
؟ عقميالميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف ؿ التطبيق البعدؼ

: أىداف البحث  -4

إستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب لتعمـ بعض الميارات األساسية في كرة  كشف تأثير -1
. عقمياالسمة لدػ المعاقيف 



 5 

تصميـ برنامج رياضي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب لتعمـ بعض الميارات  -2
. عقميا األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف

في القبمي كالبعدؼ لمعينة الضابطة  تطبيقالفركؽ بيف اؿ تحديد مستكػ داللة -3
 .عقمياالمعاقيف  الميارات األساسية في كرة السمة لدػ

العينة بيف ما كرة السمة ؿلميارات األساسية الفركؽ في ا داللة تحديد مستكػ  -4
. عقميالدػ المعاقيف  التطبيق البعدؼ لعينة التجريبية فيالضابطة كا

: فرضيات البحث  -5

البعدؼ لمعينة الضابطة  القبمي ك تطبيقبيف اؿ إحصائيةت داللة فركؽ ذا تكجد -1
 .عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف لصالح البعدؼ 

القبمي كالبعدؼ لمعينة التجريبية  التطبيقبيف  إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجد -2
 .عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف لصالح البعدؼ 

لصالح لعينة التجريبية العينة الضابطة كابيف  إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجد -3
لميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف ؿ التطبيق البعدؼ فيالعينة التجريبية 

 .عقميا

: مصطمحات البحث  -6

: كرة السمة   ميارات* 

ىي كل المفردات الحركية ذات الكاجبات المختمفة كالتي تؤدػ في إطار : اصطالحا -
. (2خميفة، صفحة ) .قانكف المعبة سكاء كانت بالكرة أك بدكنيا
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ىي مجمكعة مف المبادغ األساسية في كرة السمة كالتي تمكف المتعمـ مف : جرائيا إ-
.  أداء المعبة كفق قكانينيا المتعارؼ عمييا

 :كتتركب مف كممتيف   :تكنولوجيا الحاسوب * 

: تكنولوجيا -

الدراسة العممية لمفنكف العممية أك :" عرفيا قامكس أكسفكرد بأنيا: اصطالحا -
ىا تطبيقا لعمـ كيصف البعض بأنو العمـ الذؼ ييتـ بتحسيف الصناعية كذلؾ باعتبار

، 2007الياشمي، تكنكلكجيا االتصاؿ التربكؼ، ) .األداء كالممارسة كالصياغة، أثناء التطبيق العممي

. (187صفحة 

ألغراض تعميمية أك ىي استخداـ األدكات ك األجيزة اإللكتركنية المتطكرة  :إجرائيا-
 .لتكفير الكقت ك الجيد ترفييية ك يستعيف بيا اإلنساف

: الحاسوب *

ىك جياز إلكتركني مصمـ بطريقة تسمح باستقباؿ البيانات كاختزانيا : اصطالحا -
كمعاممتيا كذلؾ بتحكيل البيانات إلى معمكمات صالحة لالستخداـ كاستخراج النتائج 

. (4ىكساكؼ، صفحة ) .المطمكبة التخاذ القرار

جياز الكتركني يختزف البيانات كالمعمكمات التى نزكده بيا في ذاكرتو كما : إجرائيا-
  .انو يقـك بمعالجة البيانات بدقة كتبسيطيا في أقصر زمف ممكف
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:  المعاق عقميا * 

قدراتو عمى الفيـ كاإلدراؾ ىك ذلؾ الفرد الذؼ يعاني مف قصكر في : اصطالحا -
كالتكيف االجتماعي نتيجة لقصكر فكرؼ كظيفي ناتج عف عكامل كراثية أك بيئية سببت 

. (154عمي، صفحة ) .عجزا لمجياز العصبي

عدـ القدرة عمى  إلىىك كل فرد مصاب بنقص في قدراتو العقمية أدت بو :  إجرائيا-
االستفادة مف البرامج التعميمية في المدارس العادية كما سببت لو سكء التكيف مع 

.   محيطو الخارجي

:  يشاتهحانذراساخ ال -7

ك البحكث السابقة ذات أىمية بالغة لما تتضمنو مف حقائق ك  مشابيةتعتبر الدراسات اؿ
الذخيرة العممية التي يستخدميا  معمكمات ك ما تكصمت إليو مف نتائج يعتبر بمثابة

الباحث ك الرؤية العممية الصحيحة في إتباع الخطكات المكضكعية لإلجراءات المختمفة 
في بحثو ك في إيجاد الحمكؿ المناسبة لمصعكبات التي تعترض طريقو ،كما أنيا تنير 

التي يجب  الطريق أماـ الباحث ،ذلؾ ألنيا تمعب الدكر الياـ في ترتيب األفكار البحثية
أف تراعى في منيجية ىذه الدراسة البحثية الماثمة ، باإلضافة إلى االسترشاد بالطرؽ 

. المختمفة لممعالجات اإلحصائية 

: العربية الدراسات  -

( م2014: )دراسة ماجد سميم الصالح وصادق الحايك  -1

لتنمية الميارات أثر برنامج تعميمي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب  :عنوان الدراسة 
. األساسية كبعض الصفات البدنية في كرة السمة لممعاقيف سمعيا
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ىدفت الدراسة الى كضع كتحديد أثر برنامج تعميمي باستخداـ تكنكلكجيا  :اليدف
. الحاسكب لتنمية الميارات األساسية كبعض الصفات البدنية في كرة السمة

. استعمل الباحث المنيج التجريبي :المنيج

خمص الباحثاف بعد تحميل البيانات الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية :النتائجأىم 
بيف القياسيف القبمي كالبعدؼ كلصالح القياس البعدؼ لكمتا المجمكعتيف الضابطة 

كالتجريبية ، أما بالنسبة لمفركؽ ما بيف المجمكعتيف فكاف التطكر في مستكػ األداء 
مجمكعة التجرييبة ، كأشارت النتائج أيضا الى عدـ البدني كالمستكػ الميارؼ لصالح اؿ

. متغير الجنس إلىتعزػ  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

(: 2010)دراسة محمود محسن دمحم  -2

برنامج تعميمي بالحاسب اآللي ك تأثيره في بعض ميارات الكرة الطائرة :عنوان الدراسة 
. لمناشئيف 

اآللي ك تأثيره في بعض ميارات الكرة  تصميـ برنامج تعميمي بالحاسب :اليدف 
. الطائرة لمناشئيف

. استعمل الباحث المنيج التجريبي  :المنيج 

البرنامج التعميمي المفتكح باستخداـ الحاسب اآللي كاف أكثر تأثيرا ك  :أىم النتائج 
فاعمية في زيادة نسبة مستكػ التحصيل المعرفي ك مستكػ األداء الميارؼ لبعض 

رة الطائرة األساسية لصالح المجمكعة التجريبية أعمى مف نسبة التحسف لدػ ميارات الؾ
. المجمكعة الضابطة 

( : م2009: )دراسة سالي مراد  -3
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تأثير استخداـ الكمبيكتر عمى تعمـ الميارات الحركية األساسية : عنوان الدراسة 
 .سنكات( 6-4)كالقدرات اإلدراكية لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا مف

التعرؼ عمى تأثير استخداـ الكمبيكتر عمى تعمـ الميارات  إلىىدفت الدراسة : اليدف
. سنكات( 6-4)الحركية األساسية كالقدرات اإلدراكي لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا مف

. استعممت الباحثة المنيج التجريبي:المنيج

مج أف استخداـ الكمبيكتر كمشاىدة األطفاؿ لمبرا إلىخمصت الباحثة :أىم النتائج
التأثير االيجابي الفاعل عمى عينة البحث التجريبية بفركؽ  إلىالمكجكدة بو أدػ 

جكىرية عف المجمكعة الضابطة في كل مف الميارات الحركية األساسية كالقدرات 
. االدراكية قيد الدراسة

:  2003 دراسة فاطمة دمحم دمحم فميفل -4

كب الييبرميديا عمى تعمـ ميارات كرة أثر برنامج تعميمي باستخداـ أسل :عنوان الدراسة 
 .السمة لدػ تمميذات الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج تعميمي باستخداـ أسمكب  :اليدف 
لقة الثانية مف التعميـ الييبرميديا عمى تعمـ ميارات كرة السمة لدػ تمميذات الح

 .األساسي

. تعممت الباحثة المنيج التجريبي اس :المنيج 

إف الييبرميديا ساىمت بطريقة ايجابية في تحسيف األداء الميارؼ ك  :أىم النتائج 
. المعرفي ك آراء ك انطباعات التمميذات

: 2002دراسة حسام الدين نبيو عبد الفتاح  -5
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تأثير استخداـ بعض كسائل تكنكلكجيا التعميـ في تعمـ بعض  :عنوان الدراسة 
. الميارات األساسية لكرة اليد

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ بعض كسائل تكنكلكجيا التعميـ  :اليدف 
. في تعمـ بعض الميارات األساسية لكرة اليد

. استعمل الباحث المنيج التجريبي  :المنيج 

 –البرنامج المستخدـ لو تأثير ايجابي في تعمـ الميارات قيد الدراسة  :أىم النتائج 
. التنطيط  –االستقباؿ –الرمي 

: 1995دراسة أحمد دمحم عبد هللا  -6

تأثير استخداـ الكمبيكتر ك جياز الفيديك في تعميـ بعض ميارات كرة  :عنوان الدراسة 
. السمة ك المعارؼ النظرية لمقانكف 

استخداـ كسائل التكنكلكجيا الكمبيكتر ك الفيديك بالطريقة التقميدية في  مقارنة :اليدف 
. تعمـ بعض ميارات كرة السمة ك المعارؼ النظرية لمقانكف 

. استخدـ الباحث المنيج التجريبي  :المنيج 

فاعمية استخداـ جياز الكمبيكتر في تعمـ بعض ميارات كرة السمة ك تعمـ  :أىم النتائج
ية لمقانكف ك ارتفاع نسبة التقدـ في المستكػ الميارؼ ك المعرفي المعارؼ النظر

لممجمكعة التجريبية التي استخدمت كسائل تكنكلكجيا التعميـ عف المجمكعة الضابطة 
 .التي تعممت باستخداـ الطريقة التقميدية 
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:الدراسات األجنبية  -  

: Antonio 2003دراسة  -1

أثر برامج الحاسكب المتكاممة في تعمـ طالب التربية الرياضية قكاعد  :عنوان الدراسة 
. كرة السمة 

المتكاممة في تعمـ طالب ىدفت الدراسة إلى مدػ استخداـ برامج الحاسكب  :اليدف 
. التربية الرياضية قكاعد كرة السمة 

. استخدـ الباحث المنيج التجريبي  :المنيج 

سة إلى أف المتعمميف مف خالؿ برامج الحاسكب المتكاممة تشير نتائج الدرا:أىم النتائج 
. قد حققكا نتائج أعمى في التحصيل المعرفي

: padfields&others 2000دراسة  -2

 .ةج الكمبيكتر في التربية الرياضيإدراؾ الطالب الستخداـ ميارات براـ:عنوان الدراسة 

ميارات برامج الكمبيكتر في  ىدفت الدراسة إلى معرفة إدراؾ الطالب الستخداـ:اليدف 
. التربية الرياضية 

. استعمل الباحث المنيج التجريبي :المنيج 

الكسائل المتعددة لبرامج الكمبيكتر يمكف أف تخمق بيئة أكثر فاعمية لمتعميـ :أىم النتائج 
بالنسبة لمتربية الرياضية ك عمى المتعمميف ك المعمميف أف يضعكا في االعتبار ىذا 

 .اليدؼ 

: bradie 1990و  skinsleky دراسة  -3
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فاعمية التعميـ المرتبط بالحاسب اآللي لتدريس لعبة كرة الريشة  :عنوان الدراسة 
. بالتربية الرياضية 

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى فاعمية التعميـ المرتبط بالحاسب اآللي لتدريس :اليدف 
. لعبة كرة الريشة بالتربية الرياضية 

. ـ الباحث النيج التجريبي استخد :المنيج 

تـ التكصل إلى أف ىناؾ اثر ايجابي بطريقة التعميـ المرتبط بالحاسب : أىم النتائج
. اآللي لتدريس لعبة الريشة في التربية الرياضية 

:  لمشابيةالتعميق عمى الدراسات ا -

 تمقي الدراسات السابقة الضكء عمى كثير مف المعالـ التي تفيد البحث كما تكضح
العالقة بيف الدراسات بعضيا البعض ك عالقتيا بالدراسة الحالية ، كما تنير الطريق 

أماـ الباحث فيما يتصل بتحديد خطة البحث ك طبيعة المنيج ك األدكات المستخدمة ك 
العينة ك أىـ النتائج ك استخالص ما يمكف االستفادة منو لمناقشة ك تفسير نتائج 

. الدراسة الحالية 

عمى الدراسات السابقة فقد كجد الباحث أف ىذه الدراسات قد شممت  طالعاإلك بعد 
العديد مف مجاالت التربية الرياضية ك مختمف المراحل السنية ك قد استفاد الباحث 

. تكنكلكجيا الحاسكب في عممية التعمـ  منيا في معرفة تأثير

ك لكف اتفق كد اختالؼ في نتائج الدراسات كل حسب ىدفو جكقد اتضح لمباحث ك
معظميا عمى كجكد ارتفاع في مؤشر التعمـ مف خالؿ استخداـ تكنكلكجيا الحاسكب ك 

. تأثيره اإليجابي عمى المعاقيف
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: ك قد أفادت الدراسات السابقة الباحث فيما يمي 

. كضع التصكرات المبدئية ألىداؼ البحث ك فركضو -1

. راسة تحديد منيجية البحث ك المسار الصحيح لخطكات الد -2

. تصميـ برامج تعميمية تالئـ عينة الدراسة  -3

. التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المالئمة ليذه الدراسة  -4

. التكصل ألسمكب جمع البيانات المناسبة لطبيعة الدراسة  -5

. اإلستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة الدراسة الحالية  -6

الي بنتائج األبحاث السابقة المرتبطة بالدراسة ك معرفة مقارنة نتائج البحث الح -7
أكجو اإلتفاؽ ك  اإلختالؼ بيف األبحاث ك محاكلة االستفادة منيا لتفسير نتائج البحث 

. الحالي 

كقد الحع الباحث مف خالؿ البحث في الدراسات السابقة أنو لـ يتناكؿ أؼ باحث 
. مكضكع البحث الحالي

:نقد الدراسات -  

إف المتمعف في قراءة المتغيرات المدركسة في الدراسات السابقة كالمشابية كميا 
مكضكع تكنكلكجيا الحاسكب في تعميـ المتخمفيف كنتائجيا،يجد أنيا لـ تتطرؽ إلى 

سكاء عمى مستكػ التعمـ أك األداء أك غير ذلؾ ،كمف جية أخرػ لـ تتطرؽ  عقميا،
كرة السمة باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكب لممعاقيف  تعميـ الميارات األساسية فيليا إلى ؾ

. كىذا ما تناكلناه في مكضكع دراستنا ىذهعقميا  
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 : تًهٍذ

مثيرة ك مسمية، تجرؼ بيف فريقيف يتألف كل منيما مف خمسة  شعبيةكرة السمة رياضة 
العبيف، كيعد الفريق متى استطاع تسجيل عدد مف النقاط يفكؽ ما سجمو الفريق 
األخر، ك يحرز الالعبكف نقاطا بقذؼ الكرة داخل ىدؼ عاؿ يسمى سمة عند أحد 

لة عف طريق طرفي ممعب كرة السمة، ك يستطيع الالعب أف يتقدـ بالكرة نحك الس
التنطيط  أك بتمرير الكرة إلى زميل مف فريقو، ك يحاكؿ كل فريق أيضا مف أف يمنع 

 .الفريق األخر مف إحراز النقاط

: ياهٍح كزج انسهح   -1-1

كرة السمة ىي لعبة جماعية تمارس بكرة كبيرة الحجـ باليديف فقط كذلؾ في مستطيل 
صمبة يمكف تجييزىا باإلسفمت أك البالط  الشكل قائـ الزكايا خاؿ مف العكائق أرضيتو

أك الخشب أك التارتاف حيث تسمح ىذه المكاد بتنطيط الكرة كارتدادىا عف األرض 
. بمجرد سقكطيا

صف كل ضمع مف الضمعيف القصيريف لمممعب تعمق لكحة عمييا حمقة مثبت تعند مف
. ىا بالمعبةبيا شبكة حيث تمثل ىذه الحمقة كالشبكة شكل السمة التي اقترف اسـ

زمف مباراة كرة السمة أربعكف دقيقة مقسمة إلى شكطيف زمف كل شكط أربعكف دقيقة 
مقسمة إلى شكطيف زمف كل شكط عشركف دقيقة كبيف الشكطيف فترة راحة لالعبيف 

. مقدارىا عشر دقائق

العبيف فقط داخل ( 5)العبا يتكاجد منيـ ( 12)يتككف كل فريق لكرة السمة مف 
يمكف استبداؿ أؼ عدد منيـ أثناء المعب أك خالؿ فترة الراحة بيف الممعب ، ك
 (7، صفحة 2004أحمد أميف فكزؼ، )  .الشكطيف
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:  انًهاراخ األساسٍح فً كزج انسهح  -2 -1

: تعزٌف انًهارج  -1-2-1

دمحم حسف عالكؼ،دمحم نصر )  ".ما ىي القدرة عمى انجاز عمل "الميارة عمكما في الحياة العامة 

.  (85، صفحة 1987الديف رضكاف، 

فيي قابمية االنجاز العالي في الحركات الدقيقة "أما في مجاؿ التربية الرياضية 
 (56، صفحة 1987كجيو محجكب، )  ".كالمتعمقة بقابمية الرياضي التكافقية

اف تطكر الميارة الدليل الرئيس لجعل " كفي مجاؿ لعبة كرة السمة يؤكد ميدؼ نجـ 
العب كرة السمة يؤدؼ مستكػ مكىبتو الطبيعية في ضمف أؼ طريقة كمف ثـ نجاح 

ميدؼ نجـ ك آخركف، )  ".الالعب كفريقو عندما تتطكر ميارات الالعبيف في اليجـك كالدفاع

 (357، صفحة 1988

: انًهاراخ األساسٍح تكزج انسهح  -1-2-2

إف نجاح أؼ فريق في لعبة كرة السمة يعتد عمى االىتماـ بالميارات األساسية لمعبة 
تقانيا ىي التي  تساعد بنكعييا اليجكمي كالدفاعي ، كاف معرفة الميارات األساسية كا 

المدرس في تحقيق اليدؼ كاإلحاطة بكل جكانب المعبة مف النكاحي العممية كالعممية 
كذلؾ لالتقاء بالمستكػ الفني كالذؼ يطمح الى خدمة الفريق كالكصكؿ لتحقيق اليدؼ 

 (18، صفحة 2004مجيد فميح حسف السامرائي، ) .المنشكد

: انًهاراخ األساسٍح فً كزج انسهح  تصنٍف -1-2-3

 :سمة إلى عدة تقسيمات كنذكر منياتـ تقسيـ الميارات األساسية في كرة اؿ

 

: التقسيم األول  -1-2-3-1



 16 

. المحاكرة -4.                         مسؾ الكرة -1

. التصكيب -5                  . استالـ الكرة -2

حسف يحيى حسف اسماعيل، )  .حركات القدميف -6                          . التمرير -3

                            (29، صفحة 2013

، أف تقسيـ الميارات ( 1962)ك كيمكز ( 1960)كما أشار كل مف إسبكزيتك  -
: األساسية كالتالي 

. حركات القدميف -5                                   .التصكيب -1

. المتابعة اليجكمية -6.                                          التمرير -2 

. المتابعة الدفاعية -7                                  . المحاكرة -3

. مسؾ كاستالـ الكرة -4

: الميارات األساسية ىي أف أىـ ( 1991)كما يذكر مختار سالـ  -

. مسؾ الكرة -1

. التمرير -2

. المحاكرة -3

. التصكيب بأنكاعو -4

 (29، صفحة 2013حسف يحيى حسف اسماعيل، )  .الرمية الحرة -5

: التقسيم الثاني  -1-2-3-2
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كميارات دفاعية ، كميارات كفيو يتـ تقسيـ الميارات األساسية إلى ميارات ىجكمية ، 
ىجكمية دفاعية ، كيركز في ىذا الصدد كل مف أحمد أميف فكزؼ ، دمحم عبد العزيز 

، كأيضا ككبر كسيند نتكب ( 1972)، ككذلؾ كل مف إيرنس ك بيمي ( 1986)سالمة 
عمى أف الميارات األساسية لالعب كرة السمة يمكف تقسيميا عمى النحك ( 1975)

: التالي 

: ىارات األساسية اليجومية الم -أ

. التمرير -1

. االستقباؿ -2

. المحاكرة -3

. التصكيب -4

. المتابعة اليجكمية -5

. االستحكاذ عمى الكرات المرتدة -6

: الميارات األساسية الدفاعية  -ب

. المتابعة الدفاعية -2.                         المكاف الدفاعي -1

. الدفاع ضد المصكب -4                .         التحرؾ الدفاعي -3

. الدفاع ضد العب االرتكاز -6.                      الدفاع ضد الممرر -5

. الدفاع ضد القاطع بدكف كرة -8.               الدفاع ضد القاطع بالكرة -7

: الميارات األساسية اليجومية الدفاعية  -ج
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. االرتخاء كالتكازف  -2        .                التحكـ في الجسـ -1

. تغيير السرعة -4              . تغيير االتجاه -3

. التكقف -6        . القطع -5

.    القفز -8االرتكاز                                    -7

حسف يحيى حسف اسماعيل، ) . الجرؼ   -9                                                

 (30، صفحة 2013

 .تنقسـ الميارات األساسية في كرة السمة إلى قسميف، ميارة بالكرة ك أخرػ بدكف كرةو 

: انًهارج األساسٍح تانكزج-1-2-4

: مسك الكرة -1-2-4-1

يعتبر مسؾ الكرة المحكر األكؿ ك األساسي ك ذلؾ بأف تنتشر األصابع عمى جانبي 
الكرة ك تككف قاعدتا اليديف في مؤخرتيا ك راحتييا خمق قاعدة لمكرة مع عدـ الضغط 
عمييا ألف ذلؾ يسبب تكترا في عضالت الذراعيف مما يؤثر عمى التمريف أك التصكيب 

 (45، صفحة 1994حسف عكض، ) أك تكجيو الكرة بشكل جيد ك دقيق 

كيككف تكزيع األصابع بالتساكؼ عمى جانبي الكرة ك بالطريقة الطبيعية المعتادة عند 
مسؾ أؼ شيء مع عدـ تكمف تكسيع المسافة بيف األصابع أؼ يككف ليما كضع 

  (1987الجكاد، حسف عبد ) خاص ييما 

:  التمرير بيد واحدة  -1-2-4-2

: و تشمل 
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 .التمريرة المرتدة أك الغير المباشرة -
 .التمريرة مف الكتف أك الطكيمة -
        .التمريرة مف األسفل أك المدارة -
 .التمريرة الخطافية -
           .التمريرة مف المحاكرة -
 (54، صفحة 1998مختار سالـ، ) .التمريرة مف خمف الظير -
: ستالم الكرةإ -1-2-4-3

تقل ميمة المستقبل لمتمريرة أىمية في سالمة التمريرة عف ميمة المركر فاستالـ  ال -
الكرة فف يجب إتقانو، ك كثيرا ما نرػ الكرة تعثر عمى يد العب لعدـ إتقانو فف استقباؿ 

ماؿ طاىر عارؼ، ؾ)الكرة ك يستطيع المستقبل أف يسيل ميمة الممر بمالحظة النقاط التالية  

 (39، صفحة 1978

ال تقف ثابتا عند استالـ الكرة، بل تحرؾ ناحيتيا مع ثني الجذع قميال مف الكسط  -
. إلى أالميا

يجب أف ال تنتظر الكرة حتى تالمس صدرؾ بل استقبميا بيديؾ ك ذراعؾ ممتدتاف  -
 .بتراخ 

 .تممس الكرةالحع أف تستقبل الكرة األصابع ك ال تجعل راحة يديؾ  -
 .يجب أف يككف مرفقيؾ مطاكعتاف لكي تككف سيمة الحركة ك االنثناء -
ال ترفع عينيؾ عف الكرة بل الحظيا ك لك بالرؤية الجانبية منذ أف تترؾ يد المركر  -

 .حتى تممسيا
 .حاكؿ دائما أف تتسمـ الكرة بيديؾ االثنيف -
 . كاجو الكرة بقدر المستطاع-
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الكرة باليد الكاحدة حيث تمد الذراع مرتخية في اتجاه سير الكرة،  كىناؾ نكعيف الستالـ
ك عند استقرارىا يجب كضع اليد األخرػ لتأميف الكرة باليديف حيث تتجو اليداف إلى 

، 1988أحمد فكزؼ، ) .الكرة مع ارتخاء مفصل المرفقيف ك تككف األصابع مفركدة
 (96صفحة 

 :تنطيط الكرة -1-2-4-4

إف تنطيط الكرة ىك أحد المبادغ الحركية األساسية اليجكمية في كرة السمة، فيك كسيمة 
. الالعب المحاكرة بالكرة مف مكاف إلى أخر بالممعب إذا لـ يتمكف التمرير

كبالرغـ مف فعالية ىذا المبدأ الحر كي في كثير مف المكاقف اليجكمية أثناء المباريات 
انو  قد يؤدؼ في بعض األحياف إلى ىزيمة الفريق، ك ذالؾ عندما يستخدـ في إال 

أكقات غير مناسبة، أك عندما يكثر الفريق مف استخدامو في نقل الكرة مف مكاف إلى 
 (287، صفحة 1994أسامة كامل راتب، ) أخر بالممعب بدال مف التمرير الذؼ قد يككف ممكنا

: المحاورة -1-2-4-5

إف أساسيات ميارة المحاكرة تعد مف أىـ المتطمبات التي يجب أف تعمـ في البدايات ...
ف تعميـ أساسيات . إف التعامل مع الكرة ىك األساس األىـ في لعبة كرة السمة.األكلى  كا 

األساسية التعامل مع الكرة لمستكػ المبتدئيف تعد مف حيكيات التطكر في الميارات 
في البداية يككف التركيز بتعميـ الالعبيف المبتدئيف عمى المحاكرة كالتي . بكرة السمة

تؤدػ بكاسطة راحة كأصابع  اليد المستعممة كيككف مكاف كقكع الكرة أما جانب الجسـ 
كارتفاعيا يككف في مستكػ خصر الالعب ميما كاف طكؿ الالعب فيجب أف يككف 

 (15، صفحة 2014سمكاف صالح جاسـ، )  .طكؿ الالعب ىذا االرتفاع نسبة إلى

: التصويب  -1-2-4-6
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إف ىدؼ المعبة ىك إصابة اليدؼ بعدد أكبر مف الفريق المضاد، فكل المبادغ األكلية  
ك األلعاب المدركسة تصبح عديمة الفائدة ما لـ تتكج في النياية بإصابة اليدؼ ك البد 

أف يككف الالعب جيدا في التيديف فإنو يحتاج إلى التمريف المتكاصل ك الصبر 
شيء مف الخصائص التي تميزه عف غيره ك ىناؾ عدة باإلضافة إلى ذلؾ تحتاج إلى 

 (95.77، صفحة 1978رعد باقر رشيد، )أنكاع لمتصكيب  

 :خالصح

ك نستنتج مف خالؿ كل ما ذكرناه سابقا أف لعبة كرة السمة قطعت أشكاط كبيرة إلى أف 
بحيث أصبحت رياضة شعبية تخصص  .أضحت تحتل المكانة التي ىي عمييا حاليا

كبر المالعب كالتي تستقطب جماىير تكاد أف تعادؿ في حجميا جماىير كرة أليا 
  .كبر المنافسات الرياضية العالميةأالقدـ إضافة إلى ككنيا أضحت أساسية في برامج 
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:  تًهٍذ

استخداـ الحاسكب ضركريا في حياتنا كما نشاىده مف تطكر ىائل كسريع  أصبحلقد 

في تكنكلكجيا المعمكمات ما ىك إال دليل عمى أىمية استخدامو ، إذ لـ يعد ىناؾ حقل 

. األكبر فيو  رمف حقكؿ المعرفة إال كالحاسكب يمعب الدك

المتخصصيف ك غير ك ليس مف شؾ أف الكمبيكتر قد ناؿ حظًا كافرًا مف االىتماـ بيف 

بيف المربيف أصحاب الفمسفات المختمفة ك ،  المتخصصيف، بيف المنظريف ك المطبقيف

د ذلؾ االىتماـ اك لعل مر.... بيف المنفذيف في مدارس التعميـ الرسمي ك غير الرسمي

 .غزا كافة شئكف حياة الناس الخاصة ك العامةقد  أف الكمبيكتر بأشكالو المختمفة 

: انحاسىب يفهىو  -2-1

الحاسكب آلة في إمكانيا أف تستقبل البيانات أك المعمكمات المعدة لإلدخاؿ بشكل 

محدد ثـ نقـك بعد ذلؾ بتجييزىا ك تشغيميا لتعطي في النياية نتائج التشغيل في صكرة 

محددة كمعمكمات أك إشارات تؤدؼ إلى التحكـ اآللي في أؼ أجيزة أك آالت أخرػ 

 (55، صفحة 2001عبد الكىاب دمحم كامل، ). تشغيل تالية  تتصل بيا أك أؼ عممية

ك يمكننا أيضا مالحظة أف جياز الحاسكب بمفرده ال يكفي ألداء عمل مفيد ك لكف 

. تأتي مف استخداـ ما يسمى البرنامج  الحقيقةاالستفادة 
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الحركة في آلة الكمبيكتر ،فالكمبيكتر بدكف ك البرنامج يعد بمثابة الركح التي تبعث 

. برنامج يصبح جثة ىامدة 

بينما يطمق عمى جياز الكمبيكتر ك أؼ  Softwareك يطمق عمى البرامج بكجو عاـ 

. Hardwareمف ممحقاتو التي يمكف رؤيتيا ك لمس لفع 

انية لو ك ىناؾ الكثير مف التعريفات لمحاسكب ، ك أىميا تعريف دائرة المعارؼ البريط

إف الحاسكب آلة تعمل كفق نظاـ الكتركني ك تقـك بتنفيذ عمميات :حيث تقكؿ عنو 

حسابية ك تحمل معمكمات ك تنجز أعماال متعددة بمكجب التعميمات التي تصدر إلييا ك 

  (13، صفحة 2002ماجدة محمكد صالح، ). مف ثـ تختزف النتائج أك تعرضيا بأساليب مختمفة 

فالحاسكب يمكف أف يطكع ليصبح آلة تعميمية تعمل كفقا لمبادغ التعميـ المبرمج الذؼ 

خير شكاىيف سميماف ) .يقدـ المعمكمات ك ينتظر اإلجابة ك تكفر تغذية راجعة بناءا عمى ذلؾ 

 (200، صفحة 2010ك أخركف، 

: انحاسىب وانتعهٍى  -2-2

أدت عمميات تطكير أجيزة الكمبيكتر إلى ظيكر أجياؿ حديثة كمتطكرة بصكرة عالية   
الكفاءة أمكف مف خالليا تخزيف أنكاع متباينة مف البيانات بصكرة مكحدة ،كىي الصيغة 
الرقمية التي يتـ مف خالليا حفع البيانات عمى جياز الكمبيكتر كبسعات تخزينية فائقة  

تطكرت تبعا لذلؾ البرامج التي يمكف مف خالليا عرض كاسترجاع كافة أنكاع البيانات ك
المقركءة كالمسمكعة كالمرئية مف خالؿ نظاـ كاحد كىك النظاـ الرقمي لمكمبيكتر ،كقد 
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أدػ ىذا التطكر لألجيزة كالبرامج معا إلى ظيكر مصطمح الكسائط المتعددة الرقمية 
Digital Multimedia   كالذؼ يختمف في المفيـك عف الكسائط المتعددة التقميدية مثل

الراديك كالتميفزيكف كالفيديك كغيرىا ،كيعني كافة أشكاؿ المعمكمات التي تعتمد في 
. تقديميا عمى األنظمة األساسية لمكمبيكتر

أف االستخداـ الفعمي لمكمبيكتر في التعميـ بدأ ( 2001)كيذكر الغريب زاىر إسماعيل 
الخمسينيات الميالدية بالكاليات المتحدة األمريكية في الجامعات األمريكية كتجييز  في

المعامل كذلؾ في الستينيات الميالدية كتكالى بعد ذلؾ إدخاؿ الكمبيكتر في التعميـ في 
... شتى دكؿ العالـ تباعا

( 1998)،كباربارا سيميز ك ريتا ريتشي ( 1999)كيتفق كل مف يس عبد الرحمف قنديل 
كقد  1977عمى أف مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ بدأ في الظيكر كمجاؿ لمدراسة عاـ 

صاحبت فترة انتشار ىذا المصطمح في مجاؿ الساحة التعميمية ازدياد المكاد كاألجيزة 
التعميمية الحديثة مما أدػ إلى ارتباط مصطمح تكنكلكجيا التعميـ بتمؾ األجيزة ،كمع 

مجاؿ اإلعالـ كاالتصاؿ مف راديك كتمفزيكف كفيديك ظير  تطكر األجيزة المستخدمة في
مفيـك الكسائط المتعددة كيعني منظكمة تعميمية تتككف مف مجمكعة مف الكسائط التي 

. تتكامل معيا في برنامج تعميمي لتحقيق أىداؼ تربكية كتعميمية

: مككنات تكنكلكجيا التعميـ إلى ( 1999)كيصنف يس عبد الرحمف قنديل 

 (.المبرمجة-المعقدة-البسيطة)د التعميمية المكا -
 (.اإللكتركنية-الميكانيكية-اليدكية)آلالت التعميمية ا -
 (.فني صيانة األجيزة التعميمية-الطالب-المعمـ)اإلنساف  -
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كتعتبر المادة التعميمية المبرمجة ىي كل محتكػ عممي يصاغ كفق خصائص معينة 
ىاني أحمد صبرؼ الحسيني ).  لكتركنية مثل الكمبيكتركيعتد في تقديمو عمى اآلالت التعميمية اإل

 (20-19، الصفحات 2007، 

: أنىاع انتعهٍى انًذعىو تانحاسىب  -2-3

:  التدريس الخصوصي -2-3-1

الذؼ يستخدـ الحاسكب في تقديـ الدركس الجديدة ك فييا يعرض الحاسكب المادة 

. الجديدة ك بعض األمثمة لمتمميذ ،مع متابعة تقدمو في المادة التعميمية 

: النمط التدريبي  -2-3-2

ك ىك الذؼ يستخدـ الحاسكب فيو بطريقة عالجية فيتيح لمتمميذ شحذ مياراتو في مادة  

. كاف قد درسيا 

:  النمط التشابيي -2-3-3

،ك يمكف التدريب عمى ك الذؼ يتاح فيو لمتمميذ اإلنخراط في حل مشكالت مركبة ق ك

عمميات يصعب القياـ بيا في المكاقف الطبيعية كذلؾ بسبب الخطكرة ك ارتفاع 

. التكاليف
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: نمط األلعاب التعميمية -2-3-4

الذؼ يقدـ لممتعمـ خبرات معرفية تصاحبيا ميارات حركية في صكرة لعبة تجمع بيف 

. المناخ التعميمي ك التسمية لغرض التشكيق 

: ط حل المشكالت نم -2-3-5

كفي ىذا النمط يكضع المتعمـ أماـ مشكمة ك يطمب منو أف يضع اقتراحات لحميا ك  
في معظـ الحاالت تقف برامج الحاسكب مكقفا نمكذجيا ،حيث تقمد بعض جكانب الكاقع 

ثـ يطمب مف التمميذ أف يحل المشكمة القائمة عمى ىذا النمكذج ،عف طريق تحميل 
 (53، صفحة 2008عبد العزيز بف دركيش بف عابد المالكي، ) .ا ك ترتيبياالمعمكمات ك إكمالو

: فىائذ انحاسىب ويًٍزاته  -2-4

. يسمح الحاسب اآللي التعميمي لمطمبة بالتعمـ بحسب سرعتيـ -

الطريقة منو إف الكقت الذؼ يمكف أف يستغرقو المتعمـ في عممية التعمـ أقل في ىذه  -
. في الطرؽ التقميدية األخرػ 

إف االستجابة الجيدة لممتعمـ يقابميا تعزيز ،كتشجيع مف قبل الحاسكب ،إنو صبكر  -
. كيستطيع التالميذ الضعاؼ استعماؿ البرنامج التعميمي مرات كمرات دكف ممل

. يمكف الطمبة الضعاؼ مف تصحيح أخطائيـ دكف الشعكر بالخجل مف زمالئيـ  -

. إنو يكفر األلكاف كالمكسيقى كالصكر المتحركة مما يجعل عممية التعمـ أكثر متعة -

إف الحاسب اآللي يمكف أف يكفر تعمما جيدا لمطمبة بغض النظر عف تكافر المعمـ  -
. أك عدمو كفي أؼ كقت يشاءكف كفي أؼ مكقع



 27 

:   عٍىب انحاسىب ويساوئه  -2-5

عممية مكمفة كال بد مف األخذ بعيف االعتبار تكاليف إف التعميـ بالحاسب اآللي ما يزاؿ 
التعميـ عف طريق الحاسب اآللي مكازنة بالفكائد التي يمكف أف نجنييا منو كذلؾ مف 
ناحية التعميـ كالتدريب فقد تصبح عممية صيانة أجيزة الحاسكب مشكمة ،كبخاصة إذا 

. ما تعرضت ىذه األجيزة لالستعماؿ الدائـ

النسبة لتكافر البرامج التعميمية ذات المستكػ الرفيع كالتي يمكف عمل يكجد نقص كبير ب
نسخ منيا دكف أخذ المكافقة المسبقة مف أصحابيا الشرعييف باإلضافة إلى نقص 

. البرامج المالئمة لممناىج

إف البرامج التعميمية التي يتـ تصميميا لكي تستعمل مع نكع ما مف األجيزة الحاسكبية 
 (21-20، الصفحات 2010بثينة دمحم صديق رضكاف، )  .اليا مع أجيزة حاسكبية أخرػ ال يمكف استعـ

: يجاالخ استخذاو انحاسىب فً انتزتٍح انزٌاضٍح  -2-6

عمى أف ( 2000)كعبد الحميد شرؼ ( 1990)كيتفق كل مف عفاؼ عبد المنعـ 
عممية التدريب أك التدريس في التربية الرياضية تتمثل استخدامات الحاسب اآللي في 

: فيما يمي 

 .استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ التعمـ الحركي -
 .التحضير كاإلخراج لمككنات الدرس أك الكحدات التدريبية -
 .تكفير النمكذج الرياضي األمثل لمختمف الميارات الرياضية -
 .النقاط الفنية كطرؽ التعميـ تحميل الميارات التي يحتكييا المنياج كتحديد -
 .تقييـ طرؽ األداء الفني لمميارات الرياضية -
 .تصميـ تشكيالت العركض الرياضية -
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إلى أف الحاسب اآللي ساعد في عممية تدريس ( 2000)كيشير عبد الحميد شرؼ 
: مقررات التربية الرياضية كيظير ذلؾ بكضكح في العديد مف النقاط منيا 

: حفظ البيانات  -أ

كالمستكػ يمكف لممدرس حفع البيانات المتعمقة بالمتعمـ مثل الطكؿ ،كالسف ،كالكزف   
. كالمستكػ البدني ،كبياف أخطاء كل متعمـ ،كنتائج االختبارات المختمفة كغيرىا الميارؼ 

  :التحضير واإلخراج  -ب

خراج البيانات المتعمقة بالدرس ، مف كتابة المحتكػ الدقيق  لممادة  العممية تحضير كا 
. كالتصنيف الجيد لتمؾ البيانات كرسـ التشكيالت التي تعبر عف ىذا المحتكػ 

: التسجيل والتصحيح  -ج

يتـ تسجيل كل ما يتعمق مف األدكات كاألجيزة كالكسائل التعميمية المستخدمة كمدػ  
. حالتيا الفنية كصالحيتيا لالستخداـ ،ككذلؾ تصحيح أخطاء المتعمميف

: التحميل  -د

يحتكييا المنيج ،كتحديد النقاط الفنية لكل حركة كطريقة  إليحميل الحركات الرياضية ت 
التدريس المستخدمة كالمناسبة لممتعمميف ،مع تحميل كامل لكل مفردات الحركات 

. كمعرفة العضالت كالقكانيف الميكانيكية التي تساعد عمى األداء لكل حركة

: التسييل والمساىمة  -ه

التعميـ كالتعمـ لمميارات الحركية كاختصار كقت العممية التعميمية  تسييل عمميات 
  (23-22-21، الصفحات 2007حسف إبراىيـ عمي، )  .،كالمساىمة الفعالة في إجراء البحكث العممية
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:  استخذاياخ انكًثٍىتز فً يجال اإلعالح انذهنٍح  -2-8

( القابميف لمتعمـ)الكمبيكتر يسيـ بشكل فعاؿ في تعميـ التالميذ المتخمفيف عقميا إف 
عندما يقدـ التعمـ ليـ في خطكات صغيرة ذات تتابع جيد ،كيسمح ليـ بممارسة التعمـ 
مف خالؿ التصميـ الدقيق لبرامج الكمبيكتر التي تتماشى مع قدرات ىؤالء التالميذ 

النكع مف التعميـ عمى الكمبيكتر الصغير ،فمديو القدرة  ،كيمكف لممعمـ ،أف يقدـ ىذا
عمى التشخيص كالسرعة الذاتية ،كمف ىنا يعتبر الكمبيكتر مف بيف العديد مف 

تكنكلكجيا التعميـ الذؼ يسمح بتفاعل مثمر مع المتعمـ ،فيحتكؼ عمى المكف كالصكت 
ا،فيثر اىتماميـ أثناء كالرسـك المتحركة التي تجذب انتباه التالميذ المتخمفيف عقمي

التدريب ،كيشبع رغباتيـ كاحتياجاتيـ ،كيراعي الفركؽ الفردية بينيـ ،فالتدريب باستخداـ 
الكمبيكتر لدػ التالميذ المتخمفيف عقميا ال بد أف يككف تكراريا كمكثفا كتعميماتو 

 .كاضحة

د مف فاعمية كمف ثـ ،فإف استخداـ الكمبيكتر ككسيط تعميمي لدػ المتخمفيف عقميا يزؼ 
.  التعمـ لدييـ ،كما يسيـ في فاعمية العممية التعميمية لدػ العادييف أيضا

كبناء عمى ذلؾ ،تعد بعض التخصصات النكعية كالكمبيكتر مف األنشطة ذات الفائدة 
حيث أنو يمثل متنفسا لو مف جك الدراسة الذؼ ( القابل لمتعمـ)لمطفل المتخمف عقميا 
الثقة بالنفس ،باإلضافة إلى إمكانية االستفادة منو ككسيمة في يشعر فيو بالفشل كعدـ 

تكظيف قدراتو كتنمية مياراتو التي يصعب عميو إنجازىا مف خالؿ المكاد الدراسية 
كحدىا ،كذلؾ يسيـ الكمبيكتر ككسيط تعميمي بما يكفره مف تنكع في المكف كالصكت 

ج األلعاب التعميمية كبرامج التعمـ كتعدد المؤثرات الصكتية كالمكسيقى التصكيرية كبراـ
، الصفحات 2005كليد السيد أحمد خميفة، ) .الذاتي في استثارة دافعية الطفل المتخمف عقميا لمتعمـ

93-95) 
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 :خالصح

نعيش اآلف في عصر التكنكلكجيا كاالنفجار التقني كالمعرفي كالثقافي كمف الضركرؼ 

تـ التطرؽ في ىذا  كعميوجدا أف نكاكب ىذا التطكر كنسايره كنتعايش معو كنحاكيو ،

المتعددة في  قك استعماالت الحاسكب كسيمة تكنكلكجية أال ك ىي  ىـالفصل إلى أ

 في شتى مجاالت التعمـ  الحاسكبتكظيف عف طريق . ميداف التعميـ ك التعمـ 

 . مف التكرار ك الركتيفالتغيير كالخركج إلحداث 
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 :تًهٍذ

العقمية عمى أنيا كصمة عار ،بل أصبح ينظر إلى المعاقيف  اإلعاقةلـ يعد النظر إلى 
عقميا عمى أنيـ أفراد يستحقكف بذؿ المزيد مف العناية كاالىتماـ في تربيتيـ كتعميميـ 
كذلؾ حتى يتسنى ليـ القدرة عمى التكيف مع مطالب الحياة كشق طريقيـ ليا في 

د ىذه النظرة التفاؤلية جممة كلعل ما يؤؾ. الحدكد التي تسمح بيا قدراتيـ كطاقاتيـ
في أف يناؿ نصيبو مف  اإلنسافالسامية التي أقرتيا مكاثيق حقكؽ  اإلنسانيةالمبادغ 

مصطفى نكرؼ القمش،خميل عبد الرحمف )  .التربية كالتعميـ في الحدكد التي تسمح بيا قدراتو كطاقاتو

 (35، صفحة 2007المعايطة، 

:  العقميةاإلعاقة  -1

 : انعمهٍحيفهىو اإلعالح -1-1

ظيرت في المغة العربية العديد مف المصطمحات التي تعبر عف مفيـك اإلعاقة العقمية 
كمنيا مصطمح النقص العقمي كمصطمح التخمف العقمي كمصطمح الضعف العقمي ، 

تعبر عف مفيـك كما ظيرت في المغة العربية أيضا بعض المصطمحات القديمة التي 
اإلعاقة العقمية ، كالتي قل استخداميا في الكقت الحاضر ، كمنيا مصطمح الطفل 

الغبي أك الطفل البميد ، كميما يكف مف أمر ىذه المصطمحات التي تعبر كبطريقة ما 
عف مفيـك اإلعاقة العقمية فيميل االتجاه الحديث في التربية الخاصة إلى استخداـ 

قمية كتبدك مبررات استخداـ ذلؾ المصطمح مرتبطة باتجاىات مصطمح اإلعاقة الع
األفراد نحك اإلعاقة العقمية كتغيرىا نحك اإليجابية ، إذ يعبر مصطمح اإلعاقة العقمية 
عف اتجاه ايجابي في النظرة إلى ىذه الفئة ، في حيف تعبر المصطمحات القديمة أك 

. (14، صفحة 2010فاركؽ الركساف، ) .غيرىا عف اتجاه سمبي نحك ىذه الفئة
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:  انعمهٍح اإلعالحتعزٌف  -1-2

الذىنية ، كىذا لتعدد االتجاىات العممية التي قامت  اإلعاقة تعددت تعاريف كمفاىيـ
: بتناكؿ ىذا المكضكع ، كمنيا نذكر 

: التعريف الطبي  -1-2-1

التعريفات لحالة اإلعاقة العقمية ،إذ يعتبر األطباء مف كيعد التعريف الطبي مف أقدـ  
أكائل الذيف اىتمكا بتعريف كتشخيص اإلعاقة العقمية ،حيث ركزكا عمى أسبابيا ،ففي 

عمى األسباب المؤدية إلى عدـ اكتماؿ عمر  Ireland))ركز ايرالند ( ـ1900)عاـ 
  .دةالدماغ سكاء كانت تمؾ األسباب قبل الكالدة أـ بعد الكال

 اإلعاقةنمكذجا لمتعريف الطبي حيث ينص عمى أف  (Jervis) كيعتبر تعريف جيرفس
قبل المراىقة  إصابةالعقمية حالة تكقف أك عدـ اكتماؿ نمك الدماغ الناتج عف مرض أك 

 (125، صفحة 2013زياد كامل الال ال ك آخركف، ) أك بسبب عكامل جينية

: جتماعي اإلالتعريف  -1-2-2

ركزت بعض التعريفات عمى بعد التكيف مع البيئة االجتماعية كمف ىذه التعريفات  
العقمية بأنيا حالة  اإلعاقةحيث عرفا  (Soddy)كزميمو سكدؼ  (Tredgold)تعريف 

. مف حاالت عدـ القدرة عمى التكيف مع البيئة االجتماعية لمفرد بدرجة مناسبة 

عمى أف التخمف العقمي يشير إلى االنخفاض الداؿ  (Grossman)كعرفو جركسماف  
الكاضح في الكظائف العقمية العامة حيث يمكف مالحظتيا عند الفرد أثناء فترة النمك 
كينتج عنيا قصكر في السمكؾ التكيفي أؼ أف الفرد ال يككف قادرا عمى االعتماد عمى 

 (59، صفحة 2010تيسير مفمح ككافحة،عمر فكاز عبد العزيز، )  .نفسو دكف مساعدة مف اآلخريف

 :التعريف التربوي   -1-2-3
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يركز ىذا التعريف عمى عدـ القدرة عمى التعمـ في مستكػ العادييف كعمى أساس مدػ 
حيث يعرؼ الطفل المعاؽ بأنو . القدرة في االستعداد كاالنجاز التحصيمي لدػ األطفاؿ

الطفل الذؼ يعاني مف تخمف دراسي كبطء في التعمـ ،فيك ال يستطيع أف يستفيد إلى 
أما بعض . العادية بسبب قصكر في القدرة العقميةدرجة كبيرة مف برامج المدرسة 
العقمية تنتج عف عدـ مالئمة البيئة التعميمية كعدـ  اإلعاقةالتربكييف فقد أشاركا إلى أف 

زياد كامل الالالكآخركف، ) .قدرتيا عمى االستجابة لالحتياجات التعميمية لمفرد بشكل مناسب

 (105-104لصفحات ، ا2013

: انعمهٍحتصنٍفاخ اإلعالح   -1-3

: تعددت تصنيفات االعاقة الذىنية كفيما يمي عرض ألىميا  

:  نإلعالح انعمهٍحتصنٍف انجًعٍح األيزٌكٍح  -1-3-1

نسبة الذكاء فيي ترػ انو يمكف تقسيـ  لإلعاقة العقميةاعتمدت الجمعية األمريكية  
اختبار : عقميا إلى أربعة فئات اعتمادا عمى نتائج اختبارات الذكاء مثل  عاقيفالـ

 (Grossman)( 1983)بينيو أك اختبار ككسمر كقد حدد ذلؾ جركسماف -ستانفكرد
: كىذه التقسيمات ىي 

: Mild mental Retardation  ةالبسيط ةالعقمي اإلعاقةفئة  -1-3-1-1

لألفراد الذيف يحصمكف عمى نسبة ذكاء تتراكح ما كحسب ىذا المعيار تككف ىذه الفئة 
. عمى اختبارات الذكاء 75-55بيف 

:  Modrate mental Retardation  ةالمتوسطة العقمياإلعاقة فئة  -1-3-1-2

عمى اختبارات  55-40كىـ األفراد الذيف يحصمكف عمى نسبة ذكاء تتراكح مابيف 
. الذكاء
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:  Severe mental Retardation ةالشديد ةالعقمي اإلعاقةفئة  -1-3-1-3

عمى  اختبارات  40-25كىـ األفراد الذيف يحصمكف عمى نسبة ذكاء تتراكح مابيف 
. الذكاء

:  Profonnd mental Retardationالشديد  اإلعاقة العقميةفئة  -1-3-1-4

عمى اختبارات  25متدنية جدا تقل عف  كىـ األفراد الذيف يحصمكف عمى نسبة ذكاء
 (61، صفحة 2010تيسير مفمح ككافحة،عمر فكاز عبد العزيز، )  .الذكاء

: انتصنٍف انتزتىي   -1-4

: كيصنف التخمف العقمي تربكيا إلى ثالث فئات  

: القابمون لمتعمم  -1-4-1

-52)درجة تقريبا عمى اختبار ككسمر ،أك ( 75-55)كتتراكح درجة ذكائيـ مابيف  
درجة تقريبا عمى اختبار ستانفكرد بينيو ،أك ما يعادؿ أيا منيما مف اختبارات ذكاء ( 73

. مقننة أخرػ 

: القابمون لمتدريب  -1-4-2

-36)،أك درجة تقريبا عمى اختبار ككسمر ( 54-40)كتتراكح درجة ذكائيـ مابيف  
درجة تقريبا عمى اختبار ستانفكرد بينيو ،أك ما يعادؿ أيا منيما في اختبارات ( 51

. الذكاء المقننة األخرػ 

 

  :عتمادية الفئة اإل -1-4-3



 35 

درجة عمى ( 36)درجة عمى اختبار ككسمر ،أك ( 40)كتككف درجة ذكائيـ أقل مف 
. اختبارات الذكاء المقننة األخرػ اختبار ستانفكرد بينيو ،أك ما يعادؿ أيا منيما في 

مع مالحظة أف الخدمات التربكية كالتعميمية في المدارس تقتصر عمى فئة القابميف 
، صفحة 2007دمحم عامر الدىمشي، ) . لمتعمـ كيمكف لمقابميف لمتدريب االستفادة مف ىذه الخدمات

42) 

  : عمهٍحالأسثاب اإلعالح  -1-5

أرجعت العديد مف المراجع العممية أسباب اإلعاقة الذىنية إلى أسباب كراثية ناتجة عف 
انتقاؿ الجينات الكراثية مف اآلباء إلى األبناء ، كأسباب بيئية تككف قبل الكالدة كإصابة 

األـ ببعض األمراض ، أك أثناء الكالدة مثل تعرض الجنيف إلى االختناؽ كنقص 
بعد الكالدة تتمثل في إصابة الرضيع باألمراض ، كتتمخص ىذه األسباب  األكسجيف أك
: في التالي 

: يزحهح يا لثم انىالدج : انًزحهح األونى  -1-5-1

يمكف تقسيـ العكامل المسببة لإلعاقة العقمية مف مرحمة ما قبل الكالدة إلى العكامل 
: التالية 

: العوامل الجينية  -1-5-1-1

ات الفرد الكاضحة كالتي يمكف مالحظتيا بسيكلة مثل الطكؿ مف المعركؼ أف صف
كغير ذلؾ تحددىا الكركمكسكمات المكجكدة في نكاة  األنفكلكف الشعر كالعيكف كشكل 

-60000)الخمية البشرية ،كيقدر العمماء أف كرمكسكمات اإلنساف تحمل ما بيف 
جيف بعضيا يأتي مف قبل األب كاآلخر مف األـ ،كنتيجة لتفاعل ىذه ( 100000
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ؼ الجينات بعضيا مع بعض تتكالد تمؾ الصفات الكراثية التي تحدد صفات الفرد ؼ
 (66، صفحة 2010تيسير مفمح ككافحة،عمر فكاز عبد العزيز، ) . مختمف النكاحي

: العوامل غير الجينية  -1-5-1-2

: كىي كثيرة جدا  

تعرض األـ الحامل إلى أشعة اكس كخاصة في األشير الثالثة األكلى أك  -1
. النككية اإلشعاعات

تعاطي المضادات الحيكية كخاصة في األشير األكلى ،كلعل عقار الثاليدكمايد  -2
(Thalidomide)  الذؼ أخذ لفترات طكيمة كميدأ لألعصاب دكف معرفة آثاره الجانبية

. التي كاف ليا أثر كبير عمى الجنيف في حدكث تشكىات متعددة

بمرض  اإلصابةلمانية أك المعدية كالزىرؼ ،الحصبة األ أمراضإصابة األـ ببعض  -3
الصفراء المخية عمما أف الحصبة األلمانية قد تؤدؼ إلى صغر حجـ الجمجمة 

كقد يسبب ( اليرقاف)،كاستسقاء الدماغ ،كالشمل المخي ،كالعمى ،كازدياد الصفراء 
. الصمـ

. اضطرابات الغدد الصماء  -4

طمحيف فاألكؿ قد سكء التغذية أك نقض التغذية كقد يككف ىناؾ فرؽ بيف المص -5
يعني تكفر األغذية الكمية لكنيا تفتقد إلى عناصر غذائية ميمة كالبركتيف كالمعادف أك 

كما .أما نقص األغذية فيك عدـ تكفر الغذاء نكعا ككما .غير المتكاممة بالفيتامينات 
ة لذلؾ فإف التغذية الكاممة الصحية أثناء فتر.الفقيرة  اإلفريقيةيحدث في بعض البمداف 

. الحمل يككف ليا التأثير الكبير في نمك الجنيف كخاصة في مراحمو األكلى 
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. مرض السكرؼ  -6

. أمراض القمب -7

. الربك -8

. ضغط الدـ -9

.  التعب كاإلعياء المستمر -10

. الحالة النفسية المزرية كالمستمرة لألـ -11

. تعاطي التدخيف أك الخمكر أك المخدرات -12

. التسمـ -13

 (82، صفحة 2008قحطاف أحمد الظاىر، )  .تمكث الماء كاليكاء  -14

: أثناء انىالدج : انًزحهح انثانٍح  -1-5-2

كيقصد بيذه المجمكعة مف أسباب أثناء الكالدة ،تمؾ األسباب التي تحدث أثناء فترة 
: غيرىا مف اإلعاقات ،كمنيا الكالدة كالتي تؤدؼ إلى اإلعاقة العقمية أك 

: (Asphyxia)نقص األوكسجين أثناء عممية الوالدة   -5-2-1 -1

لدػ األجنة أثناء عممية الكالدة إلى مكت ( أسفكسيا)قد تؤدؼ حاالت نقص األككسجيف 
أك إصابتو بإحدػ اإلعاقات كمنيا اإلعاقة العقمية بسبب إصابة قشرة الدماغ . الجنيف
األسباب الكامنة كراء نقصاف األككسجيف أثناء عممية الكالدة لدػ  كما تتعدد. لمجنيف
 Placenta)،أك انفصاؿ المشيمة  (Toxenia)كحاالت التسمـ . الجنيف
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Separation)  أك طكؿ عممية الكالدة أك عسرىا ،أك زيادة نسبة اليرمكف الذؼ يعمل،
  (Ocytocine)عمى تنشيط عممية الكالدة

 :(Physical Trauma): الصدمات الجسدية   -1-5-2-2

الكدمات الجسدية أثناء عممية الكالدة  أكقد يحدث أف يصاب الجنيف بالصدمات 
،بسبب طكؿ عممية الكالدة اك استخداـ األدكات الخاصة بالكالدة ، أك استخداـ طريقة 

مع ،بسبب كضع رأس الجنيف أك كبر حجمو مقارنة  (Sezurian)الكالدة القيصرية 
عنق رحـ األـ ،مما يسبب اإلصابة في الخاليا الدماغية أك القشرة الدماغية لمجنيف 

. ،كبالتالي اإلعاقة كمنيا اإلعاقة العقمية

 : (Infections)العدوى التي تصيب الطفل  -1-5-2-3

مف  (Meningistis)إذ تعتبر إصابة الجنيف بااللتيابات كخاصة التيابات السحايا 
العكامل الرئيسية في تمف أك إصابة الجياز العصبي المركزؼ ،كقد يؤدؼ ذلؾ إلى كفاة 

الجنيف قبل كالدتو ،أك إصابة األجنة إذا عاشت باإلعاقة العقمية أك غيرىا مف 
 (51، صفحة 2007مصطفى نكرؼ القمش،خميل عبد الرحمف المعايطة، )  .اإلعاقات

: تعذ انىالدج : انًزحهح انثانٍح  -1-6

التيابات الدماغ أك خمج الدماغ أك التياب السحايا كىك مرض يصيب األطفاؿ  1
مف األطفاؿ  %20-15كىناؾ مف  .(Hallahan,& Kauffman,2006)الصغار 

. الذيف أصيبكا بالتياب السحايا يعانكف مف التخمف العقمي بعد الشفاء منو

،كالحمى الشككية ،كالغدة النكفية ،كالسعاؿ الديكي ،كالدفتيريا تؤدؼ إلى الحصبة  -2
. اإلعاقة العقمية إذا أىمل عالجيا
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سكء التغذية لو تأثير رئيس في تطكر الدماغ لدػ األطفاؿ كينتج عنو إعاقة عقمية  -3
منيـ  %10 -% 5مف األطفاؿ يعانكف مف سكء التغذية ،ك %40دائمة ففي أكغندا 

عقميا باإلضافة إلى أف سكء التغذية لدػ األطفاؿ إذا صاحبو نقص قي  معاقكف 
  (Thomas,2004).المحفزات البيئية كالمعب يسيـ في حدكث اإلعاقة العقمية

الحرماف الثقافي كدكره في اإلعاقة العقمية حيث استنتج الباحثكف إلى كجكد عالقة  -4
الثقافي لمبيئة التي نشأ فييا الطفل  بيف اإلعاقة العقمية غير معركؼ األسباب كالتخمف

،ألف البيئة األسرية تمعب دكرا كبيرا في تنمية الطفل كخاصة في السنكات الخمس  
  .األكلى مف حياتو فإذا كانت غير مالئمة فإنيا تسيـ في إعاقتو عقميا

أظيرت الدراسات حديثا أف الرصاص يسبب اضطرابات معرفية أك : الرصاص  -5
 10≤)ضمف األطفاؿ الذيف مستكػ الرصاص في دميـ أكثر أكيساكؼ إعاقة عقمية 

Mg/ dl) (Vanarsdale,& et al,2004) مف األطفاؿ الذيف لدييـ ارتفاع  %35،ك
في نسبة الرصاص في الدـ نتيجة تعرضيـ لألدكات كاأللعاب التي تـ تزيينيا أك 

نيا مادة صنعيا مف مادة الرصاص ،أك السكف في البيكت التي يدخل في دىا
 (120،119،118، صفحة 2013زياد كامل الالالكآخركف، ) .الرصاص

(Niskar,Buuchanan & Meyer,2005)   

: خصائص األطفال المعاقين ذىنيا بسيطي اإلعاقة   -1-7

عمى المستكػ العقمي كالمغكؼ يتميز ذكؼ اإلعاقة العقمية البسيطة بمميزات كخصائص 
ك كالجسمي كالحركي كاالجتماعي كالنفسي ، حيث تمكف معرفة ىذه الخصائص مف 

اختيار البرامج التربكية كبرامج النشاط الحركي المناسبة ليذه الفئة حسب قدراتيـ 
 .المحدكدة
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: انخصائص انعمهٍح  -1-7-1

صائص كالسمات المرتبطة مجمكعة الخ"تعرؼ الخصائص العقمية كالمعرفية بأنيا 
بالعمميات ذات العالقة بالقدرة عمى التعمـ كاالنتباه كالذاكرة كالتمييز كالتفكير كالقدرة 

.  (219، صفحة 2001عبد المطمب أميف القريطي، ) ".عمى التخيل

: عرض لكل كاحد منيا كتشمل الخصائص العقمية كالمعرفية جكانب عدة كفيما يمي 

الطفل المعكؽ عقميا يعاني كبشكل كاضح مف ضعف في القدرة عمى التعمـ  :التعمم  -أ
عمر عبد العزيز، تيسير ) .كالقدرة عمى التحصيل مقارنة بالطفل العادؼ الذؼ ىك في مثل سنو

. (70، صفحة 2003مفمح ككافحة، 

األطفاؿ المعكقكف يكاجيكف مشكالت كاضحة في القدرة عمى االنتباه  : االنتباه -ب
كالتركيز في الميارات التعميمية ، كاالنتباه لدػ الطفل المعكؽ عقميا يككف محدكدا في 
المدػ كالمدة فيك ال يستطيع االنتباه ألكثر مف شيء كاحد كلفترة زمنية قصيرة ، إذ 

االنتباه الداخمية لديو ضعيفة كىك بحاجة دائمة يتشتت انتباىو بسرعة ، ألف مثيرات 
لى ما ينبيو إلى ما يدكر حكلو كبشدة إلى  إلى ما يثير انتباىو مف المثيرات الخارجية كا 
المكضكع األساسي فال ينشغل بمثيرات أخرػ ليس ليا عالقة بالمكضكع كىذه الصفة 

ؼ يمر بيا إال إذا كجد تؤدؼ إلى عدـ قدرة الطفل المعكؽ عمى التعمـ مف الخبرات الت
. (137، صفحة 2001فاركؽ الركساف، ) .مف ينبيو إلييا حتى يدرؾ كيتعمـ منيا

مما ال شؾ فيو أف القدرة عمى التذكر ترتبط ارتباطا كثيقا بالقدرة العقمية  :التذكر  -ج
كحيث نجد أف الطفل المعكؽ عقميا لديو ضعف عاـ في قدرتو عمى تذكر األسماء 
كالمكضكعات كاألشكاؿ كيظير ذلؾ كاضحا في الذاكرة قصيرة المدػ ، كقد يعكد 

االستراتيجيات المناسبة لمتذكر السبب في ذلؾ إلى عدـ قدرة الطفل عمى استعماؿ 
كالتي يقـك بيا الطفل العادؼ حيث نجد أف تعميـ الطفل المعكؽ يركز عمى التعميـ 



 41 

الحسي أكثر مف المجرد ، لذا فإف المناىج التي تعطى لممعكقيف عقميا يجب أف تأخذ 
ػ المعمـ بعيف االعتبار الخطة التربكية كالتعميمية كالفردية لكل فرد مف األفراد كيجب عل
اتخاذ األساليب المناسبة لعممية التعمـ كالتعميـ كالتي تعتمد عمى الطريقة الحسية 

، 2003عمر عبد العزيز، تيسير مفمح ككافحة، ) .المجردة حتى يتمكف ىؤالء األطفاؿ مف استيعابيا

. (71صفحة 

إف التمييز بيف المثيرات يتطمب إدراؾ الخصائص المميزة لكل مثير  :التمييز  -د
كمعرفة الخصائص لممثير تقـك عمى االنتباه لتمؾ الخصائص كتصنيفيا كمف ثـ تذكرىا 

 اإلعاقةكتختمف القدرة عمى التمييز تبعا لدرجة . ، أؼ إف التمييز يتأثر باالنتباه كالتذكر
، عالكة عمى ذلؾ فإف عممية التمييز بيف المدركات الحسية تتأثر بشكل كبير بمستكػ 

كتشير كثير مف المصادر (. السمع،البصر،الذكؽ،الشـ،الممس)أداء الحكاس المختمفة 
يكسف ) .العممية إلى أف معظـ األطفاؿ ذكؼ التخمف العقمي يكاجيكف صعكبات حسية

  (2001كتي،عبد العزيز السرطاكؼ،جميل الصمادؼ، القرؼ 

: انخصائص انهغىٌح  -1-7-2

مف نقص عاـ في النمك المغكؼ كالمشكالت ( القابمكف لمتعمـ)يعاني المعاقكف عقميا 
الخاصة باستخداـ المغة كأمراض النطق كالكالـ كضآلة في البيئة كالمحتكػ المغكؼ ، 

النمك العقمي ، كعمى ذلؾ تككف ميارتيـ المغكية مف أكثر كيعزػ ىذا القصكر إلى بطء 
 & ,Krik, Gallagher) .المشاكل الي تكاجييـ في محاكالتيـ أف يككنكا جزءا مف المجتمع

Anastssow, 1993, p. 87) 

: كلعل مف أبرز الخصائص المغكية عند المعاؽ عقميا 

. ـ كتشمل التمعثـ كالسرعة الزائدة في الكالـاضطرابات الكال -
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. اضطرابات الصكت كتشمل البحة الصكتية كالخنف كاحتباس الصكت -

. عيكب النطق الناتجة عف نقص القدرة السمعية -

. عيكب النطق كالكالـ الناتجة عف حاالت نفسية كعصبية -

غادة محمكد دمحم كسناكؼ، )  .اضطرابات النطق كتشمل عيكب في إبداؿ الحركؼ أك حذفيا -

 (42، صفحة 2008

:  انعمهٍح اإلعالح ينانىلاٌح -1-8 

: كتتمثل الكقاية في الجكانب التالية . الكقاية تعني منع حدكث اإلعاقة

ضركرة الكشف عمى الرجل كالمرأة قبل الزكاج لمتأكد مف عدـ اختالؼ العامل  -
. بينيـالريزيسي 

تجنب زكاج األقارب خاصة مف ظيرت لدييـ حاالت إعاقة عقمية سابقة ألف العامل  -
. الكراثي يمعب دركا ميما في نقل اإلعاقة مف اآلباء إلى األبناء

أىمية المتابعة الطبية لألـ الحامل باستخداـ المكجات فكؽ الصكتية لمتأكد مف خمك  -
. الجنيف مف أعراض اإلعاقة

. كية الضارة عف األـ الحاملحجب األد -

. الكشف المبكر عف حاالت اإلعاقة كالتدخل لمحد مف تداعياتيا -

رفع المستكػ االقتصادؼ لألسرة لتتمكف مف تحسيف مستكػ تغذية األـ الحامل  -
. (373، صفحة 2011عبد الفتاح عبد المجيد الشريف، ).  كالطفل عند الكالدة
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 : خالصح

أسبابيا النفسية لقد تـ التطرؽ في ىذا الفصل إلى مكضكع اإلعاقة العقمية ك تعريفيا ك 
بغية ،  ككيفية تشخيصيا ك الكقاية منياكأصنافيا كأشكاليا ... كالعضكية كالبيئية 

اإللماـ بجكانب ىذا المكضكع ك اإلىتماـ بيذه الفئة ك التكفل بيا في شتى مجاالت 
ك منيا الجانب الرياضي الذؼ يمعب دكرا جد ىاـ في تحسيف بعض الجكانب  الحياة

لألطفاؿ ذكؼ اإلحتياجات الخاصة عامة ك ... النفسية ك اإلجتماعية ك البدنية 
 .المتخمفيف عقميا بصفة خاصة ك محاكلة دمجيـ في المجتمع 
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تًهــٍذ    

تتميػز بخصائص جسمية كسيكػكلكجية إف الكػائف البشرؼ  يمػر بمراحػل مختمفة 
كفيزيكلكجية كعقمية مختمفة ، فاإلنساف ينتقػل مف الطفكلة إلى الشباب إلى الكيػكلة إلى 
الشيخػكخة ، ككل ىذه المراحل ليا مميزات خػاصة بيا ، كبمػا أننا ندرس مرحمة معينة 

أال كىػي مرحػمة مف المراحػل التي يمػر بيا اإلنسػاف التي تنػاسب عينػة مكضكعنػا 
فميػذا سكؼ نتطػرؽ  إلى دراسة الخصػائص كالسمات "  12  –9" الطفكلة المتأخػرة 

التي يمر بيا الكائف البشرؼ في ىذه السف باإلضافة إلى مميزات مرحمة الطفكلة 
كحػاجات الطفل النفسية كبعض المشكػالت التي يتعرض ليا الطفل في مرحمة الطفكلة 

ؼ نعػرض في ىذا المبحث األسباب التي أدت بالطفل إلى االنطػكاء المتأخرة ، كما سك
                  . كالعزلة عف بقية األطفاؿ اآلخريف

:  سنح (12-9)خصائص وسًاخ اننًى فً يزحهح انطفىنح انًتأخزج  -2

: اننًى انجسًً  -2-1

مع مراحل النمك يسير النمك الجسمي في ىذه المرحمة بطريقة بطيئة كمنتظمة بالمقارنة 
األخرػ ، كال تحدث تغيرات مفاجئة إلى أف يصل الطفل إلى سف البمكغ ، كتنمك 

العضالت الكبيرة كتزداد الميارات الحركية المتصمة بيا اتزانا كاتقانا مما يساعد الطفل 
عمى ممارسة أعمالو كاأللعاب التي تحتاج إلى العضالت الكبيرة كالكثير مف التآزر 

. صبي العضمي كالع

كما تمعب البيئة كثقافة المجتمع دكرا كبيرا في تفصيل ألعاب حركية معينة لنكع آخر   
 (43، صفحة 1985دمحم عبد الرزاؽ، .د)  ، مما يككف لو أثر في تنمية مياراتو الحركية
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كاىتمامو ليقـك بدكره  كىناؾ مجمكعة مف األمكر يجب عمى المربي أف يكلييا عنايتو
في تكجيو النمك الجسمي كرعايتو كتييئة الضر كؼ المكاتية الكتساب الميارات 

. الحركية المناسبة ليذه المرحمة 

كلممربي دكر في تقديـ المعارؼ كالمعمكمات فيما يتعمق بمفيـك الكجبة الغذائية   
تصمة بالتغذية كبالنظافة المتكاممة كالمتكازنة ، كفي تنمية االتجاىات كالعادات الـ

. الشخصية كصحة البيئة 

فأطفاؿ ىذه المرحمة يميمكف إلى تنازؿ كميات كبيرة مف األغذية بعضيا مناسب   
دمحم عبد الرزاؽ، .د)  كبعضيا اآلخر ال يحتكؼ عمى عناصر غذائية ذات قيمة لنمك الجسـ

. (43، صفحة 1985

: انفزوق انفزدٌح  -2-2

تبدك الفركؽ الفردية كاضحة ، فجميع األطفاؿ ال ينمكف بنفس الطريقة أك بنفس  
المعدالت ، فبعضيـ ينمك بدرجة أكبر نسبيا في الطكؿ كالبعض اآلخر في الكزف بما 

حامد .د)  (قصير، طكيل)أك ( طكيل، نحيف)يؤدؼ إلى تنكع األنماط الجسمية العامة مثل

.  (45، صفحة 1998عبد السالـ زىراف، 

: اننًى انعمهً انًعزفً  -2-3

يطمق جاف بياجيو عمى تفكير الطفل في مرحمة الطفكلة المتأخرة مصطمح التفكير 
اإلجرائي ، بمعنى أف التفكير المنطقي لمطفل في ىذه المرحمة مبنيا عمى العمميات 

الطفل إلى مرحمة ما قبل العمميات كتمتد مف السنة الثانية إلى السنة العقمية كيصل ىذا 
تفكير منطقي كلكنو تصكر (  12 -7) السابعة كتفكير في مرحمة العمميات العيانية 
. مرتبط بتصكر األشياء أك األشياء نفسيا 
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 إف ىذا النكع األخير مف التفكير يصل إلى الطفل في المرحمة الرابعة كاألخيرة مف  
مرحمة النمك العقمي ، كيخص بياجيو العمميات العقمية التي يستطيع طفل ىذه المرحمة 

:  القياـ بيا بفضل ما حققتو مف نمك المعرفية في المرحمة السابقة بالعمميات التالية 

  القدرة عمى العكدة إلى نقطة البداية في عممية التفكير .
 6= 2×3: مثاؿ آخر  2=  2-4:  إذف       4= 2+2: إذا كاف : مثاؿ 

 40-30-20-10: القدرة عمى تنظيـ أك تصنيف األشياء في فئات مثل- 
. كىكذا كميا كحدات عشرية 

: مطالب النمك " ركبرت فيجرست "كلخص     

  اكتساب الميارات األساسية في القراءة كالكتابة كالحساب .
  تعمـ الدكر االجتماعي المالئـ لمطفل. 
 ىيـ األساسية لمحياة اليكمية تنمية المفا. 
  تنمية القيـ كالمعايير األخالقية. 
 (49، صفحة 1985دمحم عبد الرزاؽ، .د)  اكتساب االستقالؿ الذاتي  
يستمر في ىذه المرحمة نمك الذكاء كينتقل فييا الطفل إلى التفكير المجرد ، حيث       

يستخدـ المفاىيـ كالمدركات، أؼ يصبح تفكيره كاقعيا كيتحكـ في العمميات العقمية دكف 
المنطقية كالمنطقية مع إدراؾ األشياء بكصفيا كالقدرة عمى تقدير األقيسة كالكميات ، ثـ 

ينمك لديو التفكير االستداللي، أؼ تظير لديو أشكاال فكرية أكثر  سنة 12مع سف 
استنتاجا كاستقراءا كتطكرا ، أؼ ظيكر التفكير التركيبي الذؼ يؤدؼ بو إلى استخداـ 

عبد .د) . المناىج الكتشاؼ الكاقع ثـ بعد ذلؾ تنمك لديو بالتدريج القدرة عمى االبتكار

   (30، صفحة 2004حماف الكافي، الر
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 :اننًى انحسً  -2-4

يكاد نمك الحكاس يكتمل في ىذه المرحمة ، حيث يتطكر اإلدراؾ الحسي كخاصة  
إدراؾ الزمف، إذ يتحسف في ىذه المرحمة إدراؾ المدلكالت الزمنية كالتتابع الزمني 

لألحداث التاريخية ، كيالحع أف إدراؾ الزمف كالشعكر  

بمدػ فتراتو يختمف في الطفكلة بصفة عامة عف المراىقة كعف الرشد كالشيخكخة ، 
فشعكر الطفل بالعاـ الدراسي يستغرؽ مدػ أطكؿ مف شعكر طالب الجامعة ، كيشعر 
الراشد كالشيخ أف الزمف يكلي مسرعا ، كفي ىذه المرحمة أيضا يميز الطفل بدقة أكثر 

السمع كميز الطفل األنغاـ المكسيقية بدقة كيتطكر كتزداد دقة . بيف األكزاف المختمفة
.   ذلؾ مف المحف البسيط إلى المعقد 

قراءة أك عمل ) كيزكؿ طكؿ البصر كيستطيع الطفل ممارسة األشياء القريبة مف بصره 
. بدقة أكثر كاحدة أطكؿ مف ذؼ قبل ( يدكؼ 

مف عكامل  ، كىذا عامل ىـ 12كتتحسف الحاسة العضمية بإطراء حتى سف      
 (269، صفحة 1998حامد عبد السالـ زىراف، .د) . الميارة اليدكية 

: اننًى انحزكً  -2-5

ىذه .يطرد النمك الحركي ، كيالحع أف الطفل في ىذه المرحمة ال يكل كلكنو يمل
المرحمة تعتبر مرحمة النشاط الحركي الكاضح كتشاىد فييا زيادة كاضحة في القكة 

كالطاقة ، فالطفل ال يستطيع أف يضل ساكنا بال حركة مستمرة كتككف الحركة أسرع 
بدرجة أفضل كيالحع المعب مثل الجرؼ كأكثر قكة كيستطيع الطفل التحكـ فييا 

كالمطاردة كرككب الدراجة ذات العجمتيف كالعمـك كالسباؽ كاأللعاب الرياضية المنظمة 
كغير ذلؾ مف ألكاف النشاط التي تصرؼ الطاقة المتدفقة لدػ الطفل كالتي تحتاج إلى 
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د يتعرض ميارة كشجاعة أكثر مف ذؼ قبل ، كأثناء النشاط الحركي المستمر لمطفل ؽ
. لبعض الجركح الطفيفة 

كيميل الطفل إلى كل ما ىك عممي فيبدك ككأف األطفاؿ عماؿ صغار ممتمؤكف نشاطا  
. كحيكية كمثابرة كيميل الطفل إلى العمل كيكد أف يشعر أنو يصنع شيئا لنفسو

( :  سنح  12  –9) يًٍزاخ وخصائص األطفال فً يزحهح يا تٍن  -6 -2

إف أىـ مميزات كخصائص ىذه المرحمة سكاء كانت بدنية أك عقمية أك نفسية فاف ىذا   
األمر يجعل مف الضركرؼ أف يشمل برنامج التربية البدنية ليذه المرحمة ؿ األنشطة 

: تقريبا كاعل مف أىـ ما مميزاتيا ىي 

o  سرعة االستجابة لمميارات التعميمية .
  كثرة الحركة. 
  لة التكافق انخفاض التركيز كؽ. 
  صعكبة تعميـ نكاحي فنية دكف سف السابعة. 
  ليس ىناؾ ىدؼ معيف لمنشاط. 
  نمك الحركات بإيقاع سريع. 
  القدرة عمى أداء الحركات كلكف بصكرتيا المبسطة. 

أف الطفل يستطيع في نياية المرحمة تثبيت كثير مف الميارات " ماتينيف " يعتبر 
كالقفز كيزيد النشاط الحركي باستخداـ العضالت  الحرية األساسية كالمشي كالكثب

. الكبيرة في الظير كالرجميف أكبر مف العضالت الدقيقة في اليديف كاألصابع 

كفي نياية ىذه المرحمة يميل الطفل إلى تعمـ الميارات الحرية كيتحسف لديو التكافق 
، 1962ليمى يكسف، )   فالعضمي كالعصبي نسبيا بيف اليديف كالعينيف ككذلؾ اإلحساس باالتزا

 (23.24صفحة 
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:    خــالصح

بعد التطرؽ ألىـ الخصائص ليػذه المرحمة العمػرية، يمكننا القكؿ أف التغيرات    
الفيزيكلكجية، ككذا المرفكلكجية التي تطرأ عمى مختمف أجيزة الطفل ليا تأثير مباشر 

. عمى نفسيتو كالتي تنعكس بصكرة كاضحة في سمككو 

كما نجد ىناؾ فركؽ فالطفل يتميز بقدرتو عمى تعمـ الحركات الجديدة بسرعة ،   
. كحاجات يمػر بيا الطفل في مراحل نمكه 

أف الطفل يستطيع في نياية ىذه المرحمة تثبيت كثير مف الميارات (  فيفتما)يعتبر 
الحركية األساسية كالمشي كالكثب كالقفز كيزيد النشاط الحركي باستخداـ العضالت 

. الدقيقة في اليديف كاألصابع 

المرحمة يميل الطفل لتعمـ الميارات الحركية كيتحسف لديو التكافق كفي نياية ىذه 
العضمي كالعصبي نسبيا بيف اليديف كالعينيف ككذلؾ اإلحساس باالتزاف فيمكف القياـ 
باألداء الحركي بكاسطة المكسيقى البسيطة كالجمكس في مكاف كاحد لمدة تصل إلى 

. أكثر مف نصف ساعة 
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تًهٍـذ  

إف كل باحث مف خالؿ بحثو يسعى إلى التحقق مف صحة الفرضيات التي  
كضعيا، كيتـ ذلؾ بإخضاعيا إلى التجريب العممي باستخداـ مجمكعة مف المكاد 
العممية، كذلؾ بإتباع منيج يتالءـ كطبيعة الدراسة، ككذا القياـ بدراسة ميدانية عف 

.  العينة األصمية طريق تطبيق االختبارات عمى العينة االستطالعية ك

: منيجية البحث واإلجراءات الميدانية : أوال

:  ينهج انثحث  -1-1

المنيج شبو التجريبي كىذا لمتأكد مف صحة فرضياتنا ،  نافي بحثنا ىذا إتباع 
نظرا ألنو أقرب إلى المكضكعية كيستطيع فيو  لطبيعة البحث اسباكيعتبر ىذا المنيج مف

. مدركسةاؿظاىرة اؿ الباحث السيطرة عمى العكامل المختمفة التي تؤثر عمى

: انثحث  و عٍنح يجتًع. 2.1

تممساف، " بسبدك"مركز األطفاؿ المعاقيف ذىنيا تالميذ  تمثل مجتمع البحث في -
  .15سنة ك الذؼ بمغ عددىـ  12ك 09يتراكح سنيـ ما بيف 

:  أما عينة البحث

مف مجتمع  %75مثمت ما نسبتو التي  بطريقة عمدية كقمنا بتحديد عينة بحثنا ىذا 
نسبة الذكاء لدييـ ما بيف سنة  12-9أعمارىـ  تراكحت معاقيف عقميا ذككر كىـ .البحث

ك التي حددت عف طريق القياـ باختبار رسـ الرجل إعداد جكد انف  درجة 55-70
 :تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف (. 2004)ىاريس ، تقنيف دمحم فرغمي كآخركف 

 -تممساف " بسبدك"تالميذ مف مركز األطفاؿ المتخمفيف عقميا  05: المجموعة األول* 
. عينة ضابطة
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 –تممساف " بسبدك"األطفاؿ المتخمفيف عقمياتالميذ مف مركز  05:المجموعة الثانية* 
 .عينة تجريبية

: الذؼ نحف بصدد دراستو كما يمي بحثمتغيرات اؿ تتمثل: ضبط المتغيرات . 3.1

 .برنامج تعميمي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب: المتغير المستقل -أ         

. تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة السمة  :المتغير التابع -ب  

                      تدخمت بعض المتغيرات المشكشة كالمتعمقة بالنضج :المتغيرات المشوشة -ج
. القبمية كتـ ضبطيا بدقة بعد إجراء التجربة االستطالعية  المعارؼك

: انثحث خيجاال . 4.1   

 :بالنسبة لمعينة االستطالعية             

 .ممعب المركز النفسي البيداغكجي بسبدك: المجال المكاني -أ

: المجال الزماني  -ب

. 2017-01-11التطبيق القبمي يـك   *  

. 2017-01-18التطبيق البعدؼ يـك  *  

 

 

: كاألتي العينة األساسيةأجريت االختبارات بالنسبة 

المركز النفسي البيداغكجي بسبدك ممعب : المجال المكاني -أ
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 :المجال الزماني -ب      

 2017-05-15إلى  2016-09-20: مدة البحث -

. 2017-01-22:   االختبـار القبمي 

. 2017-03-05:  االختبار البعـدي 

 :أدواخ انثحث   .5.1

. اختثاراخ تمٍٍى أداء انًهاراخ انًستهذفح فً كزج انسهح. 1.5.1

بعمل استطالع عمى الدراسات كالمراجع لتحديد االختبارات الميارية قاـ الطالب الباحث 
 ثالث اختبارات ميارية إلىتـ التكصل  األساتذةبعض  أراءالسمة ،كبعد اخذ  في كرة

.  (التمرير، المحاكرة ،التصكيب)

(.       2004فوزي،(.)معدل)اختبار احمد أمين لمبراعم في كرة السمة  -

: اليدف من االختبار -

سنة كقد 14سنة إلى أقل مف 12تـ تصميـ ىذا االختبار ليناسب الالعبيف مف سف 
ركعي عند استعمالو أف يككف سيال في التطبيق، حيث ال يتطمب كقتا طكيال كال 

سنة مف طرؼ الدكتكر ( 12-09) كلقد تـ اعتماده  لألطفاؿ مابيف  .إمكانيات كبيرة
(. جامعة الزقازيق)ثائر سميماف ،كالدكتكر بيداء كيالف محمكد

: األداء مواصفات -

  ميارة سرعة ودقة التمرير:    الجزء األول       -
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ـ ،كمكازيا لو كيرسـ عمى (02)يقف الالعب بالكرة خمف خط يبعد عف الحائط بمقدار 
عند إعطاء .ـ(01)ـ، كترتفع قاعدتو عف األرض بمقدار(01)الحائط مربع طكؿ ضمعو 
بتمرير الكرة باليديف مف أماـ الصدر في اتجاه المربع لمدة  إشارة البدء يقـك الالعب

. ثانية(15)

 :التسجيل-

تحسب لالعب نقطة كاحدة عف كل تمريرة تالمس فييا أؼ الكرة أؼ نقطة عمى المربع 
المرسـك عمى الحائط ،كتخصـ نقطة عف كل تمريرة ال تالمس فيو الكرة المربع أك إذا 

. المست الحدكد

: رة مع تغيير االتجاهوالمحا:    الجزء الثاني  -

ـ،كيقف الالعب (03)تكضع أربعة كراسي عمى خط كاحد ،الفاصل بيف كل اثنيف منيما
ـ،كمع إشارة المدرب يبدأ (4.5)بالكرة خمف خط يبعد عف الكرسي األكؿ بمسافة

ثانية،عمى أف تككف (20)الالعب في المحاكرة بالكرة بيف الكراسي بطريقة الزجزاج لمدة 
لكرة عند تخطي الكرسي في جانب الالعب البعيد عف الكرسي ،كىذا يستمـز تغيير يد ا

. المحاكرة باسمرار عقب تخطي الكرسي 

: التسجيل-

تحسب لالعب نقطة كاحدة عف كل كرسي يتخطاه بالطريقة الصحيحة، كال تحتسب 
. لالعب نقطة عف كل كرسي يتخطاه كىك يحاكر باليد القريبة مف الكرسي

 

(: دقة التسديد)مع التعديل :سرعة التصويب:     الجزء الثالث -           
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يقف الالعب بالكرة في أؼ مكاف قريب مف السمة كفي أؼ جية منو ،كمع اإلشارة يبدأ 
بتصكيب الكرة باستمرار مرة مف الجانب األيمف كمرة مف الجانب األيسر كذلؾ في مدة 

. ثانية 20

: التعديل-

 أفتسديدات كىي أقصى ما يمكف لالعب في ىذه المرحمة ( 10) إعطاء كل العب
ثانية بيذه الطريقة حسب ما حصل عميو الالعب مف خالؿ  30يؤديو خالؿ 

العبيف ،كما مس ( 05)االختبارات التي قمنا بيا في الدراسة االستطالعية التي مست 
. ا عينة البحثالتعديل عمك السمة كالذؼ اعتمدنا فيو عمى فئة عمرية تنتمي إليو

: االستطالعٍح تجزتحال . 2.5.1  

قبل البدء في إجراء التجربة االستطالعية قمنا بزيارة ميدانية لتفقد الكسائل  
المستعممة كمعرفة أكقات العمل كبعد ذلؾ قمنا بدراسة اإلمكانيات المتكفرة في المركز 

العراقيل كالمشاكل  كىذا مف أجل التكصل إلى أفضل طريقة إلجراء االختبارات كتجنب
التي يمكف أف تكاجينا خالؿ العمل الميداني ، حيث قابمنا الطاقـ المسؤكؿ ككذا 

. المربكف، كتـ االتفاؽ عمى الكقت المخصص إلجراء االختبارات

كبعد االنتياء مف جمع كل المعمكمات كالمعطيات التي نحتاجيا تـ اختيار عينة  
: طالعية كقد كاف ذلؾ عمى النحك التاليعشكائية قصد إخضاعيا لمتجربة االست

. أفراد مف فئة المعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ  05 

  

  حساب معامل الصدق والثبات: 
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حجـ االختبارات 
العينة  

درجة 
الحرية 

" ف"

مستكػ 
الداللية 

اإلحصائية  

القيمة الجدكلية 
ر لمعامل 
االرتباط  

القيمة المحسكبة 
لمعامل االرتباط 

معامل ثبات )
(  االختبار

معامل 
الصدؽ  

 اختبارميارة التمرير

05 03 0,05 0.80 

0.90 0,94 

 0,93 0.87لمحاكرة  ااختبارميارة

 0,87 0.76اختبارميارة التسديد 

 0,94 0,90الدرجةالكميةلالختبار 

 .صدق االختباريوضح معامل ثبات و ( 01)جدول رقم 

عمى حسب  ةؼاالستطالعك بعد إنياء أداء االختبارات القبمية ك البعدية  لمتجربة     
ك أفرزت  لبيرسون مكاصفاتيا المحددة قاـ الباحث باستخداـ معامل االرتباط البسيط 

(. 01)ىذه المعالجة اإلحصائية عف مجمكعة مف النتائج ك ىي مدكنة في الجدكؿ رقـ 
أف كل القيـ المتحصل عمييا ( 01)يالحع مف خالؿ النتائج المدكنة في الجدكؿ رقـ 

القبمي ك البعدؼ،  التطبيقتشير جميعيا إلى مدػ االرتباط العالي الحاصل بيف نتائج 
ائي يؤكد عمى مدػ ثبات ك صدؽ جميع االختبارات ك ىذا التحصيل اإلحص

. المستخدمة
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 :انثزنايج انتعهًًٍ  -2.5.1

: عل العينة التجريبية  باستعمال تكنولوجيا الحاسوب تطبيق البرنامج -

كذلؾ مف خالؿ كحدات تعميمية في ميارات  ة التجريبيةتـ تطبيق البرنامج عمى العيف
  (التمرير ، المحاكرة،التصكيب)كرة السمة 

. برنامج تعميمي  باستعمال تكنولوجيا الحاسوب عمى العينة التجريبية -

العناصر المركبة نوع الوسيطة التكنولوجية الزمن 

صكر  –فيديك لمميارة  –نص قصير  PowerPointعرض عف طريق د 2

لمميارة 

ضافة المؤثرات - mixer–عرض فيديك مدمج د 3 مكنتاج لمفيديك كا 

اإلضافية 

ألبـك صكر لمميارة عرض الصكر د 1

مشاىدة التالميذ آلدئيـ في الميداف عرض الفيديك الخاص بالعينة د 2

لمميارة 

. العينة التجريبيةتعميمي باستعمال تكنولوجيا الحاسوب عمى النامج يوضح أجزاء ومكونات البر( 02)الجدول رقم

: عل العينة الضابطة  استعمال تكنولوجيا الحاسوبالتعميمي دون  تطبيق البرنامج -

كذلؾ مف خالؿ كحدات تعميمية في ميارات  ة الضابطةتـ تطبيق البرنامج عمى العيف
 .دكف استعماؿ الحاسكب( التمرير ، المحاكرة،التصكيب)كرة السمة 
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:(األىداف اإلجرائية)الميارات األساسية في كرة السمةالبرنامج المقترح في تعمم  -  

. التأقمـ مع الكرة: نحك الكرة اإلحساساتتنمية  .1
. ألعاب شبو رياضية لتمكيف المتعمـ مف التحكـ كالتأقمـ مع الكرة:التحكـ في الكرة .2
. التمكف مف تمرير كاستقباؿ الكرة مف الكقكؼ: تعمـ التمرير كاالستقباؿ مف الثبات .3
. تماريف لتنمية كتطكير تقنية التمرير كاالستقباؿ:تقنية التمرير كاالستقباؿتحسيف  .4
. تماريف لمتمرير كاالستقباؿ مع الحركة:التمكف مف تمرير كاستقباؿ الكرة مع التنقل .5
 -التمريرة الصدرية ك المرتدة ك فكؽ الرأس–تعمـ أنكاع التمرير  .6
. ف لمراجعة الميارات المتعممةتمارؼ ( :مراجعة المكتسبات المتعممة)حصة إدماجية  .7
. تماريف لتعمـ التنطيط:تعمـ التنطيط في كضعيات بسيطة .8
 .تعمـ التنطيط مع التنقل .9
.  تماريف لتعمـ التنطيط في كضعيات مركبة:تعمـ التنطيط في كضعيات شبو معقدة .10
 .التنطيط بعد القياـ بالتمرير .11
. لمراجعة الميارات المتعممةتماريف ( : مراجعة المكتسبات المتعممة)حصة إدماجية  .12
. تماريف كألعاب لتعمـ التصكيب:تعمـ التصكيب مف الثبات .13
 .تعمـ التصكيب مف الثبات بعد استقباؿ الكرة مف الزميل  .14
. تماريف لتعمـ التصكيب بعد التنطيط:التمكف مف التصكيب بعد التنطيط .15
 .تعمـ التصكيب مف الجانب .16
. تماريف لمراجعة الميارات المتعممة( : مةمراجعة المكتسبات المتعل)حصة إدماجية  .17
 . شبو منافسات لمراجعة كتثبيت الميارات المكتسبة .18
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 :رزنامة البرنامج -

عدد الحصص في  عدد الحصص مدة البرنامج
 السبكع

 مدة الحصة

 2017-01-22مف 
 2017-03-02إلى 

 د 45 03 18

 .المجموعتينيوضح رزنامة البرنامج المطبق عمى (: 03)الجدول رقم

: الشروط العممية لالختبارات  -

. لمحصكؿ عمى صدؽ االختبار نقـك بحساب معامل الصدؽ :الصدق -أ

  االرتباطمعامل = صدؽ االختبار 

 : الثبات -ب 

 

 (114، صفحة 2016عمي سمـك الفرطكسي، ) 
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مف العكامل الميمة التي يجب أف تتكفر في االختبار الجيد : الموضوعية -ج 
شرط المكضكعية كالذؼ يعني التحرر مف التحيز أك التعصب كعدـ إدخاؿ العكامل 
الشخصية لممختبر كآرائو كأىكائو الذاتية كميكلو الشخصي كحتى تحيزه أك تعصبو، 

 مكجكدة فعال ال كما نريدىا أف تككف فالمكضكعية تعني أف تصف قدرات الفرد كما ىي 

 كل   .(68، صفحة 1999ابراىيـ، )

 :انتجزتح األساسٍح . 3.5.1

عمى العينتيف في نفس اليـك ك نفس الظركؼ ثـ  قبمية اختباراتك قاـ الباحث إجراء   
تطبيق البرنامج التعميمي عمى العينة الضابطة دكف استخداـ الحاسكب أما العينة 
التجريبية استخدمنا معيا نفس البرنامج التعميمي لكف استخدمنا الحاسكب ككسيط 

  .عمى العينتيف مساعد في العممية التعميمية كأخيرا االختبارات البعدية

: انىسائم اإلحصائٍح. 4.5.1

تتضمف معالجة الحسابات التي تمكننا مف ترجمة النتائج بطريقة دقيقة 
: لالختبارات التي قمنا بيا ألجل ىذا الغرض استعممنا المؤشرات التالية

: المتوسط الحسابي -1-5-4-1

: كيصطمح عميو عادة س كصيغتو العامة ىي 

             س                               

.         يمثل المتكسط الحسابي:      : حيث

 .(75، صفحة 1973السامراني، ) .عدد القيـ: ف           

 

 ن
 = س

 س
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:  االنحراف المعياري  -1-5-4-2

: كتكتب عمى الصيغة التالية

 

 

: حيث

. تمثل االنحراؼ المعيػػػػارؼ : ع

(. نتيجة االختبار)قيمة عددية : س

. المتكسط الحسػػابي: س

. عدد العينػػػة: ف

: ستيودنت( ت) -1-5-4-3

كىي طريقة إحصائية مف الطرؽ التي تستخدـ في حساب الفركؽ بيف  
رفض العدـ بمعنى آخر المتكسطات الحسابية، كيستخدـ ىذا االختبار لقبكؿ أك 

يستطيع تقييـ الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية تقييما مجردا مف ( ت)اختبار 
. التدخل الشخصي 

 في حالة عينتيف غير مرتبطتيف: تستخدـ الصيغة التالية 

 

 

1 -ن   

2(س -س)
 

= ع  

= ت  
2س -1س  

2(2ع+ )  2(1ع)  

1 -ن   

1 -ن   
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 .المتكسط الحسابي لممجمكعة األكلى : 1س

 .المتكسط الحسابي لممجمكعة الثانية : 2س

2ع
.  مربع االنحراؼ المعيارؼ لممجمكعة األكلى:  1

2ع
. مربع االنحراؼ المعيارؼ لممجمكعة الثانية:  2

. (55، صفحة 1975الطالب، ) .عدد العينة: ف

 :مرتبطتيفكتكتب عمى الصيغة التالية في حالة عينتيف 

 (114، صفحة 2016عمي سمـك الفرطكسي، ) 
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: خــاتًح

لقد تضمف ىذا الفصل منيجية البحث ك إجراءاتو الميدانية التي قمنا بيا مف خالؿ 
حيث التجربة  االستطالعية تمػاشيا مع طبيعة البحث العممي ك متطمباتو العممية 

تطرقنا في بداية الفصل إلى الدراسة األساسية ك ذلؾ لتكضيح منيج بحث، العينة، 
مجاالت البحث ك األدكات المستخدمة ثـ التجربة االستطالعية مف خالؿ اإلشارة إلى 

عدة خطكات عممية أنجزت تمييدا لمتجربة األساسية ك في األخير مكاصفات 
دات التدريبية المقترحة ثـ الكسائل اإلحصائية االختبارات ثـ األىداؼ اإلجرائية لمكح

. المستخدمة في البحث ك في األخير أىـ صعكبات البحث
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: يمذيح

إف مجمكع الدرجات الخاـ المتحصل عمييا مف الدراسة األساسية ليذا البحث ليس      

ليا مدلكؿ أك معنى بغرض الحكـ عمى صحة الفركض المصاغة أك نفييا، ك عمى ىذا 

األساس سيتناكؿ الطالب الباحث في ىذا الفصل معالجة النتائج الخاـ المتحصل عمييا 

حصائية ألجل عرضيا في الجداكؿ ثـ تحميميا ك باستخداـ مجمكعة مف المقاييس اإل

 .مناقشتيا ك مف تـ تمثيميا بيانيا 

 :عزض  و تفسٍز و ينالشح اننتائج . 2

 :عزض نتائج اختثاراخ يهاراخ كزج انسهح . 1.2

: انثحث اخعزض و ينالشح نتائج االختثار انمثهً نعٍن 1 -2-1

نس القائـ بيف عينات البحث بغرض إصدار أحكاـ مكضكعية حكؿ طبيعة التجا     

التجريبية كالضابطة مف خالؿ نتائج مجمكع االختبارات القبمية،عمل الطالب الباحث 

" ؼ " عمى معالجة مجمكعة مف الدرجات الخاـ المتحصل عمييا كذلؾ باستخداـ اختبار

: لحساب التجانس كما ىك مبيف في الجدكؿ المكالي 
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يوضح التجانس بين العينة الضابطة و التجريبية في نتائج االختبارات : ) 04 (لجدول رقم ا

 .لحساب التجانس" ف " القبمية باستخدام اختبار

ك ىي أصغر 1.85المحسكبة ك التي بمغت  " ؼ"لقد تبيف مف خالؿ الجدكؿ أف قيمة 
 0,05كمستكػ الداللة  04عند درجة الحرية 6.38الجدكلية التي بمغت " ؼ"مف قيمة 

مما تؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف ىذه المتكسطات أؼ أف الفركؽ الحاصمة 
ىذا يدؿ عمى مدػ التجانس القائـ بيف  بيف المتكسطات ليس ليا داللة إحصائية ك

. عينات البحث 

 

             

المقاييس اإلحصائية 

 عقمياالمتخمفين 

ف اختبار القبمي           

المحسوب

ة 

درجة  

الحرية 

مستو

ى 

الداللة 

ف 

الجدو

لية 

داللة 

الفروق  متوسط حسابي 
انحراف 

معياري 

 1.30 12.40العينة الضابطة 

1.85 

 

04  

0.05 

      

      

     

     

6.38 

غيردال 

إحصائيا      04 0.70 13.20 العينة التجريبية
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 :عزض و ينالشح نتائج انعٍنح انضاتطح فً اختثار يهاراخ كزج انسهح2 -2-1

 في الضابطةيوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة  (:05)الجدول رقم 

 .اختبار ميارات كرة السمة

الميارية لعينة البحث تكصل لإلحتبارات ( 05)بناءا عمى ما تـ عرضو في الجدكؿ

الطالب الباحث إلى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف التطبيق القبمي كالبعدؼ 

 .لممجمكعة الضابطة لصالح التطبيق لبعدؼ

المقاييس 

اإلحصائية 

عينة البحث 

حجـ 

 العينة

االختبار القبمي 
االختبار 

" ت"البعدي 

المحسكبة 

" ت"

الجدكلية 

درجة 

الحرية 

مستكػ 

الداللة 

اإلحصا

ئية 
 2ع 2س 1ع 1س

العينة 

 لضابطةا
05 12.4 1.3 16 0.5 7.06 2.13 04 0,05 
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى فاعمية البرنامج الذؼ طبق عمى المجمكعة كما يحتكيو مف 

المقترحة ككذا عنصر التشكيق شرح كا عطاء إرشادات كتعميمات كتبسيط في التماريف 

 .كالتحفيز أثناء عممية التعمـ

 

 

يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبمي و البعدي لمعينة الضابطة  )01(الشكل رقم 
 .في اختبار ميارات كرة السمة

لقد تبيف عمى ضكء النتائج المدكنة أعاله عمى أنو تكجد داللة إحصائية ك           

لصالح التطبيق  ، بالتالي يكجد فرؽ معنكؼ بيف متكسطات النتائج القبمية ك البعدية

نتيجة تطبيق البرنامج  ؼرالمياكمنو نستنتج كجكد تحسف في مستكػ األداء  البعدؼ

. التقميدؼ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

قبلً بعدي

العينة الضابطة

قبلً

بعدي
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 :نعٍنح انتجزٌثٍح  فً اختثار يهاراخ كزج انسهحاعزض و ينالشح نتائج 2-1-3 

 .يوضح نتائج االختبار القبمي و البعدي لمعينة التجريبية في اختبار ميارات كرة السمة (:06)ول رقم الجد

لإلختبارات الميارية لعينة البحث تكصل الطالب ( 06)الجدكؿ يتضح مف خالؿ 

دالة إحصائيا بيف التطبيق القبمي كالبعدؼ لممجمكعة  الباحث إلى أف ىناؾ فركقا

 .التجريبية لصالح التطبيق لبعدؼ

كيرجع الطالب الباحث ىذه النتائج الى فاعمية البرنامج التعميمي الذؼ تـ تطبيقو عمى 

المجمكعة التجريبية،حيث كفر لممتعمـ مداخل جديدة الكتساب المعمكمات مع إعادة 

استرجاع ىذه المعمكمات بما يتناسب مع قدراتو الشخصية ،كما أف تقديـ المادة 

بشكل تدريجي كمبسط بكاسطة عرض صكر ثابتة  التعميمية داخل البرنامج كعرضيا

المقاييس 

ة اإلحصائي

عينة البحث 

حجـ 

 العينة

االختبار القبمي 
االختبار 

" ت"البعدي 

المحسكبة 

" ت"

الجدكلية 

درجة 

الحرية 

مستكػ 

الداللة 

اإلحصاغ

ية 
 2ع 2س 1ع 1س

العينة 

التجريبية 
05 13.2 0.7 19.8 7.2 4.97 2.13 04 0,05 
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لمميارة األساسية كلقطات فيديك بالتصكير البطيء كبالسرعة الطبيعية لألداء يجعل 

 .أخطاءهالمتعمـ يرغب في أف يصبح قريبا مف الصكرة كتصحيح 

 

 

اختبار ميارات كرة  يبين المتوسط الحسابي لالختبار القبمي و البعدي لمعينة التجريبية  في ) 02)لشكل رقم ا

 .السمة

لقد تبيف عمى ضكء النتائج المدكنة أعاله عمى كجكد داللة إحصائية أؼ           

ك لصالح االختبار البعدؼ ، . يكجد فرؽ معنكؼ بيف المتكسط الحسابي القبمي ك البعدؼ

.  كعميو نستنتج كجكد تحسف في مستكػ األداء الميارؼ 

 

 

 

0

5

10

15

20

تج قبلً تج بعد

العينة التجريبية

تج قبلً

تج بعد



 69 

 :االختثار انثعذي نعٍناخ انثحث عزض و ينالشح نتائج4 -2-1

. يوضح  نتائج االختبار البعدي لعينات البحث  في اختبار ميارات كرة السمة:(07)الجدول رقم 

 

الميارية لعينة البحث تكصل الطالب  لالختبارات( 07)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

الباحث إلى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف التطبيق البعدؼ لممجمكعة التجريبية ك 

. الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية

كيرجع الطالب الباحث ىذه الفركؽ إلى التأثير االيجابي لمحتكػ البرنامج التعميمي 

يدفع المتعمميف إلى المشاركة االيجابية في باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكب ، حيث 

العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ المنبيات ك أثارت الحكافز كىذا ماال يتكفر في 

. الطريقة التقميدية في التعميـ
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يبين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينة البحث  في اختبار ميارات ( : 03) الشكل رقم 

. كرة السمة

لقد تبيف عمى ضكء النتائج المدكنة أعاله عمى كجكد داللة إحصائية أؼ يكجد فرؽ  

ك لصالح العينة . معنكؼ بيف المتكسط الحسابي البعدؼ لمعينة التجريبية كالضابطة 

التجريبية كعميو نستنتج كجكد فرؽ في مستكػ األداء الميارؼ لمعينة التجريبية مقارنتا 

 .بالعينة الضابطة
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: اإلستنتاجاخ -2-2

في حدكد المنيج المستخدـ كأىداؼ البحث كبناءا عمى المعالجة اإلحصائية تـ التكصل 

: إلى االستنتاجات التالية

البرنامج المطبق عمى العينة الضابطة بالطريقة التقميدية لو اثر ايجابي في تعمـ  -

. بعض الميارات األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا

التعميمي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب لو تأثير ايجابي عمى مستكػ أداء  البرنامج -

. الميارات األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدؼ   -

الح المجمكعة لمستكػ أداء بعض الميارات األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا لص

. التجريبية

نامج المطبق البرنامج التعميمي باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب لو اثر اكبر مف البر -

 .بالطريقة التقميدية
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 :يماتهح اننتائج تانفزضٍاخ . 3.2

 :مناقشة الفرضية األولى -2-3-1

البعدؼ لمعينة الضابطة  القبمي ك تطبيقبيف اؿ إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجد -

 .عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف لصالح البعدؼ 

لإلحتبارات الميارية لعينة ( 01)كالشكل( 05)بناءا عمى ما تـ عرضو في الجدكؿ

البحث تكصل الطالب الباحث إلى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف التطبيق القبمي 

 .ابطة لصالح التطبيق لبعدؼكالبعدؼ لممجمكعة الض

كيعزك الباحث ذلؾ إلى فاعمية البرنامج الذؼ طبق عمى المجمكعة كما يحتكيو مف 

شرح كا عطاء إرشادات كتعميمات كتبسيط في التماريف المقترحة ككذا عنصر التشكيق 

 .كالتحفيز أثناء عممية التعمـ

كما أف عممية التدريب المستمر كتكرار الميارات يكدؼ إلى تعمـ تمؾ الميارات كىذا 

ازدياد التكرار كالتدريب عمى الميارة يؤدؼ الى  أف (:2008)مطابق لرأؼ مازف حسف 

 .(82، صفحة 2008مازف حسف جاسـ، ) .زيادة اإلتقاف لتمؾ الميارة

 : مع نتائج دراسة كل مف الدراسةىذه نتيجة كما اتفقت 

دمحم  دراسة محمود محسن ، (م2014)ماجد سميم الصالح وصادق الحايك 
دراسة ،2003 راسة فاطمة دمحم دمحم فميفلد، ( م2009)دراسة سالي مراد ، (2010)
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دراسة و  1995دراسة أحمد دمحم عبد هللا ، 2002حسام الدين نبيو عبد الفتاح 
Antonio 2003. 

في أف الطريقة التقميدية المستخدمة في ىذه الدراسات أدت إلى ايجابية لتعمـ  
 .كاستيعاب الميارات

المطركحة قد تحققت كعمى ضكء كل ما ذكرناه يمكف القكؿ أف الفرضية األكلى 
التقميدية أثر عمى تعمـ بعض الميارات  فاف البرنامج المقترح بالطريقةكعميو 

 .األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا

 :مناقشة الفرضية الثانية -2-3-2

لصالح القبمي كالبعدؼ لمعينة التجريبية  التطبيقبيف  إحصائيةفركؽ ذات داللة  تكجد -

 .عقميافي الميارات األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف البعدؼ 

لإلختبارات الميارية لعينة البحث ( 02)ك الشكل ( 06)الجدكؿ يتضح مف خالؿ 

تكصل الطالب الباحث إلى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف التطبيق القبمي كالبعدؼ 

 .لممجمكعة التجريبية لصالح التطبيق لبعدؼ

كيرجع الطالب الباحث ىذه النتائج الى فاعمية البرنامج التعميمي الذؼ تـ تطبيقو عمى 

لممتعمـ مداخل جديدة الكتساب المعمكمات مع إعادة المجمكعة التجريبية،حيث كفر 

استرجاع ىذه المعمكمات بما يتناسب مع قدراتو الشخصية ،كما أف تقديـ المادة 

التعميمية داخل البرنامج كعرضيا بشكل تدريجي كمبسط بكاسطة عرض صكر ثابتة 
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داء يجعل لمميارة األساسية كلقطات فيديك بالتصكير البطيء كبالسرعة الطبيعية لأل

 .أخطاءهالمتعمـ يرغب في أف يصبح قريبا مف الصكرة كتصحيح 

إلى أف استخداـ الكمبيكتر يساعد (: 2001)ىذا ما أشارت إليو كفيقة مصطفى سالـ 

عمى تحفيز حكاس المتعمـ بشكل كبير فيك يعتمد عمى المداخل الحسية لممتعمـ حيث 

كفيقة مصطفى ) .عنصر الحركة لديويخاطب حاسة السمع كالبصر كالممس باإلضافة إلى 

 (272، صفحة 2001سالـ، 

 : مع نتائج دراسة كل مف الدراسةىذه نتيجة كما اتفقت 

، (2010)دمحم  دراسة محمود محسن ، (2014)ماجد سميم الصالح وصادق الحايك 
 دراسة،  (2003) فميفل راسة فاطمة دمحم دمحمد، ( 2009)دراسة سالي مراد 

Antonio (2003 ) ،راسة دpadfields&others (2000.) 

لو تأثير ايجابي في تعمـ باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكب البرنامج المستخدـ في أف 
 .الميارات قيد الدراسة

المطركحة قد تحققت كعمى ضكء كل ما ذكرناه يمكف القكؿ أف الفرضية الثانية 
أثر إيجابا عمى تعمـ  المقترح باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكبفاف البرنامج كعميو 

 .بعض الميارات األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا
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: مناقشة الفرضية الثالثة -2-3-3

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العينة الضابطة كالعينة التجريبية لصالح العينة  -
. األساسية في كرة السمة لدػ المعاقيف عقمياالتجريبية في التطبيق البعدؼ لمميارات 

الميارية لعينة البحث  لالختبارات( 03)ك الشكل ( 07)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

تكصل الطالب الباحث إلى أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيا بيف التطبيق البعدؼ 

. لممجمكعة التجريبية ك الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية

ىذه الفركؽ إلى التأثير االيجابي لمحتكػ البرنامج التعميمي كيرجع الطالب الباحث 

باستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكب ، حيث يدفع المتعمميف إلى المشاركة االيجابية في 

العممية التعميمية كذلؾ مف خالؿ المنبيات ك أثارت الحكافز كىذا ماال يتكفر في 

. الطريقة التقميدية في التعميـ

كجيا الحاسكب يساعد عمى خمق جك مف االىتماـ ك االنتباه ك كما أف استخداـ تكنكؿ

كذلؾ فيـ كل جزء مف أجزاء الميارة كتعمميا بسيكلة، ك أف تقسيـ المكقف التعميمي 

. يؤدؼ إلى زيادة فرص كتقميل األخطاء

عمى اف عممية التعمـ تتـ عمى أكمل كجو :(2006)كفي ىذا الصدد يؤكد عمي أحمد 

إذا حرص المعمـ عمى استخداـ الكسائط التعميمية التي تتصل بتكفير المثير المضبكط 
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، صفحة 2006عمي أحمد المبركؾ، ) الذؼ يحقق االستجابة المطمكبة التي تعزز السمكؾ المطمكب

55) 

كما يعزك الطالب ذلؾ إلى أف المتعمميف قد جذبيـ العمل بما شاىدكه مف خالؿ   

البرنامج التعميمي كما يشممو مف صكر متتالية كمقاطع فيديك بالعرض البطيء 

كالعرض العادؼ ليا ، حيث لـ يسبق ليـ التعمـ بمثل ىذا األسمكب كقد شاىدك كمارسكا 

. أكثر مف مرة كاكتشفكا العمل بأنفسيـ

: كما اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل مف 

، (2010)دراسة محمود محسن دمحم ، ( 2014)ماجد سميم الصالح وصادق الحايك 
،  (2003) ، دراسة فاطمة دمحم دمحم فميفل( 2009)دراسة سالي مراد 

دراسة Antonio (2003 )،دراسة (1995)دراسةأحمددمحمعبدهللا
padfields&others (2000 ) و دراسة skinsleky  وbradie 1990 .

الذيف اجمعكا عمى أف التعميـ باستخداـ تكنكلكجيا الحاسكب أكثر فاعمية كيحقق نتائج 

. أفضل مف التعميـ بالطريقة التقميدية 

كعمى ضكء كل ما ذكرناه يمكف القكؿ أف الفرضية الثالثة المطركحة قد تحققت 
كاف لو األثر األكبر   ستعماؿ تكنكلكجيا الحاسكبكعميو فاف البرنامج المقترح با

. عمى تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة السمة لممعاقيف عقميا
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: انتىصٍاخااللتزاحاخ و  -

. ك إكسابيـ الميارات الرياضية كاألكاديمية العمل عمى دعـ فئات المعاقيف عقميا -

. المعاقيف عقمياضركرة استخداـ تكنكلكجيا الحاسكب في تعميـ  -

. إنشاء برامج رياضية مكيفة ليذه الفئة -

. عف دمج ىذه  الفئة في المجتمع بمساعدة التكنكلكجيا الحديثة العمل -

: خالصح عايح 

إف استخداـ تكنكلكجيا الحاسكب يمثل أىمية كبرػ لمعممية التعميمية لجميع 
التالميذ المعاقيف عقميًا بدرجة كتعد فئة . التالميذ بما فييـ ذكؼ االحتياجات الخاصة

بسيطة إحدػ فئات التربية الخاصة التي تحتاج إلى ىذه الكسيمة التقنية في عممية 
اكتساب الميارات األكاديمية كاالجتماعية كالرياضية ، حيث أنيا كسيمة تعميمية مشكقة 

الذؼ يؤدؼ  تعتمد عمى التعميـ الفردؼ لكي ترتقي بيـ في مدارج النمك المياراتي السميـ
نسانيتيـ بيدؼ الكصكؿ بيـ إلى أقصى مدػ  شعارىـ بدكرىـ كا  إلى تحقيق ذكاتيـ كا 

. ممكف تسمح بو قدراتيـ
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:نتائج العينة االستطالعية  

 

 

 

 

 

 

 

 1انتطثك  2 انتطثٍك

 تًزٌزال انًحاورج تصىٌةال رٌزتىال ورجيحاال بيتصىال

2 2 10 3 1 11 

1 3 9 2 2 10 

2 3 6 2 3 8 

2 3 8 3 2 9 

1 2 7 1 1 7 



 

:نتائج العينة التجريبية  

 

 

 

 

 

 

 

 1انتطثك  2 انتطثٍك

 تًزٌزال انًحاورج تصىٌةال رٌزتىال ورجيحاال بيتصىال

3 3 14 1 2 10 

3 2 13 2 2 10 

2 3 12 2 2 9 

4 2 14 2 1 9 

5 4 15 1 2 10 



 

:نتائج العينة الضابطة  

 

 

 

 

 

 

 

 1انتطثك  2 انتطثٍك

 تًزٌزال انًحاورج تصىٌةال رٌزتىال ورجيحاال بيتصىال

1 2 13 1 2 10 

3 3 10 1 2 8 

2 2 13 2 1 10 

2 2 12 2 1 11 

2 2 11 1 2 9 
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مشاىدة 
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 التعميمي

التفاعل مع البرنامج التعميمي في الجزء  د8

 الخاص بميارة التمرير 

 

- 

 
- 

 

 إحماء

الجرؼ حكؿ الممعب ك عمل تمرينات  - د7

 تييئة عامة كخاصة  لمجسـ 

الجرؼ حكؿ الممعب ك عمل  - د7

 تمرينات تييئة عامة كخاصة  لمجسـ

 

 

 

المرحمة 

 األساسية

 

 
 

 د 20

تمرير الكرة باتجاه : المكقف األكؿ  -

 .صدر الزميل مف الثبات

تمرير الكرة باتجاه :المكقف الثاني  -

 .حائط 

تمرير الكرة لضرب :المكقف الثالث 

 متر2عارضة بارتفاع  

تمرير الكرة باتجاه :المكقف الرابع  -

 .شاخص محاكال إسقاطو

 

 
 

 د28

تمرير الكرة : المكقف األكؿ  -

 .باتجاه صدر الزميل مف الثبات

تمرير الكرة باتجاه :المكقف الثاني  -

 .حائط 

تمرير الكرة لضرب :المكقف الثالث 
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 تقييـ الميارة المكتسبة د5 تقييـ الميارة المكتسبة  د5 التقييـ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرحمة 

 الختامية 

 تمريناف التيدئة ك االسترخاء د5 تمريناف التيدئة ك االسترخاء د5
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