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:ملخص البحث  

راا : عاواف الد  

( 15-13 ي ذيل  بيض ادلهارات االاااد   ي كرة القدـ لفئ  ادلتخلفُت عقلدا ) الفددلواثر ااتخداـ ذكاولوجدا 
 اا 

لتيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت  الفددلوكشف ذأثَت ااتخداـ   اذلدؼ ن  الدراا :
لتيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل  الفددلوجدا ذصمد  برنانج رلاضي بااتخداـ ذكاولو  ككاا ذمادا

 ادليارُت ذمادا

 نشكل  الدراا :

-13اثر على ذيل  بيض ادلهارات االاااد   ي كرة القدـ لدل ادلتخلفُت عقلدا ) الفددلوم  لتكاولوجدا  
؟(اا  15  

 الفرضد  اليان :

(اا  15-13)ات االاااد   ي كرةردـ لدل ادلتخلفُت عقلدا لتكاولوجدا الفددلو اثر اغلايب  ي ذيل  بيض ادلهار    

 الفرضدات اجليزند :

ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت التطبدق القبلي ك البيدم لليدا  التجرلبد  لصاحل البيدم  ي ادلهارات  -1
 اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا.

ابط  ك اليدا  التجرلبد  لصاحل اليدا  التجرلبد   ي التطبدق ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت اليدا  الض-2
 البيدم للمهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا.

 عدا  البحث:

( اا 'نازكن ' غلديزاف لبلغ عددم  15-13 ي ذئاندا نركيز االطفاؿ ادليارُت ذمادا ) كرد دتنلت عدا  البحث
ذلمدا.42  

رل اف ذكاولوجدا الفددلو ذلا دكر  ي ذيل  بيض ادلهارات االاااد   ي كرة القدـ للمتخلفُت كااتاتاجا ك ي االاَت ن
 عقلدا  .

بررل  حصص ذوضدحد   ي الاشاطات الرلاضد  ذلاه الفئ  ع  طرلق ذكاولوجدا الفددلو: ارًتاحات  



Résumé de l’étude 

Titre de l’étude : 

          Effet de l’utilisation de la technologie de l’informatique dans  l’acquisition de certaines 

compétences de base en football pour les handicapés mentaux (13 – 15) ans. 

Objectif de l’étude :  

           Révélation de l’influence de l’utilisation  de l’ordinateur (écran) pour acquérir 

quelques compétences de base dans le football  chez les handicapés mentaux, ainsi que la 

conception d’un programme sportif en utilisant la technologie informatique pour acquérir 

quelques compétences  de base dans le football chez les handicapés mentaux. 

Problématique de l’étude : 

            La technologie de vidéo a-t-elle une influence sur l’acquisition de quelques 

compétences de base dans le football chez les handicapés mentaux (13 – 15) ans ? 

L’hypothèse générale : 

             La technologie de vidéo  a un rôle positif dans l’apprentissage de quelques 

compétences de base dans le football chez les handicapés mentaux (13 – 15) ans . 

Les hypothèses partielles : 

1- Il existe des différences qui ont des significations statistiques entre l’application 

antérieur et l’application postérieur pour l’échantillon expérimental en faveur du 

postérieur dans les compétences de base dans le football chez les handicapés mentaux. 

2- Il existe des  différences qui ont des significations statistiques entre l’échantillon de 

contrôle et l’échantillon expérimental au profit de celui-ci dans l’application 

postérieure. 

Echantillon de recherche : 

            Cet échantillon était représenté par 64 élèves  du centre des enfants handicapés 

mentaux (13 – 15) ans à Mazouna (Relizane). 

            En conclusion, on voit que la  technologie de vidéo a un rôle dans l’acquisition  de 

quelques  compétences de base chez les handicapés mentaux. 

Suggestions 

           La programmation des séances démonstratives dans les activités sportives pour cette 

catégorie à l’aide  de la technologie de l’informatique  et de vidéo. 

 

 

 

 



Abstract : 

The title of the study : 

The effect of using vidéo  technology on acquiring some basic skills in football  for the 

mentally retarded people aged between 13- 15. 

The purpose of the study : 

Discovering the effect of using the vidéo in acquiring some basic skills in football for the 

mentally retarded people. 

Designing a sport program using  the computer technology to acquire some basic skills for the 

mentally retarded people. 

The statement of the problem : 

Has the video technology an effect on acquiring some basic skills in football for the mentally 

retarded people aged between 13-15. 

General  hypothesis : 

The video technology has a positive effect on acquiring some basic skills in football for the 

mentally retarded people aged between 13-15. 

Sub- Hypotheses : 

1/ there are some statistical differences between the prior and the remote/posterior application 

of the experimental sample for the posterior in the basic skills in football of the mentally 

retarded people. 

2/ there are some statistical differences between the control sample and the experimental 

sample. 

It goes for the experimental sample in the posterior apllication of the basic skills in football of 

the mentally retarded people. 

The sample of the study : (the participants) 

This study encompassed 64 pupils of the centre of the mentally retarded people  aged between 

13-15 in Mazouna- Relizane. 

Interpretation of the findings : 

The computer technology has a crucial role in acquiring some basic skills in football for the 

mentally retarded. 

Recommandations : 

Planning some illustrating classes in sports activities for the category through the video 

technology. 
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 نقدن  : -1

سلح باليل  التطبدقي بكاف  اسأاالد  ادلختلف  كلي  التقدـ اذلان  الدم حققته الدكؿ ذتسابق اسأن  للت
ًتبد  مي الكربل  ي مجدع اجملاالت لرجع أاااا إذل ااتخداـ اليلـو التطبدقد   ي كاف  اجملاالت، كدلا كانت ال

احلداة فإف اليل  كذطبدقاذه عان  فياؿ حلداة ؟أفض  ؽلك  ااتنماره دلواكب  ادلستحدثات كادلتطلبات ادلرجوة 
حدث ذقدـ اليادل ادلتحضر اطوات كااي  كارلي  ضلو ثركة علمد  كذكاولوجد  مانل  أدت غلى ذغَت ادلفامد  

  كذلك باالعتماد على ذكاولوجدا التيلد  ن  ائاؿ نا اخلاة  بالًتبد  احلدلن ، كما أدت غلى ذطولر التيلد
ذقدنه ن  كاان  فاد  لتوةد  ادليلونات كذامد  ادلهرات بطرلق  فيال  فضئا ع  ردرذه على ذوفَت بدئ  ةاحل  
لتيلد  نرف كنؤثر شلا لكوف له أكرب اسأثر  ي االرذقاء بالتيلد  كالتيل  كأةبح ليزانا ذطولر اليملد  كالتيلدمد  

دلسالرة ماا التقدـ اليلمي اذلان ، كنفهـو ذكاولوجدا التيلد  ليٍت نظاـ نتكان  له ذأثَت كػلقق الياند ادلرغوب 
 فده كمو اكنر ن  أالوب كطرلق  بااتخداـ الواان  التيلدمد  احلدلن .

ددما ( على اف ااالد  التدرلس ذلي  دكرا نهما  ي رلاؿ التيلد  كذ 29،ص  1990رفاعي حسُت)كد ؤ كل
االدكات كالواان  احلدلن  اليت  لاظر إلدها باهنا ذات ذأثَت إغلايب  ي عملد  التيل  سأهنا ذيم  على ارع  

 .كاهول  نق  ادليلونات شلا لقل  اجلهد كالفارد التيلدمي كلؤدم غلى فواند ذيلدمد  للمتيلمُت

(174،ص 1998، باربرا ادليز كرلتا رلتشي)كذاكر   

ط ا انػػاكلكا  ػػآلللات ابػبالحااـ اػالمذناى ػلػور إبالةـ اػالمذنػ  ال نػنذقـ الػلذيلاا جلكلكنجال ذكنأف   
ا ػذهذاجلا كلكلذكنكالفلافل  ظػػرالنت ااػػجهـ ، كلػػلق، كا  ػػلظرلنػػث ، البحال ػػنثػػول رػػرت ثػػد ألق، ك  ػػلذفاعلل

ط بلقه في نحلطذرل لجدا ذيقلر كثأالػى نجػلم إػر لبةـ الػلذيلا  ػكرحػ  ه نػبػت نذقلكاال ػلنجػاا اي مػف
.ًنلذيلكابل  رلذت ابلناف اع نكا  

لرعال  أباانها الال  م   ككاةلت الدكؿ اليظمى اثبات رردها  ي كرتاا احلاضر كظهر ماا جلدا  ي الربانج ادلاتهج 
  ي حال  اعار  ن  ادنات عئاجد  ك ذربول  ك ذأمدلد  ك ذرفدهد .

ات ادلاتشرة صلد اإلعار  الاماد  ك اليت عرفتها اجلميد  اسأنرلكد  لإلعار  الاماد  بأهنا:" حال  ن  كن  بُت اإلعار
اسأداء الوظدفي دكف ادلتواط بشك  كاضح  ي اليملدات اليقلد  ذوجد نتئازن  نع أشكاؿ ن  القصور  ي السلوؾ 

 (15،ص  1991التكدفي على أف لظهر ذلك رب  النانا  عشر" )الرحد  ؼ،

كن  بُت اصانص ماه الفئ  ك ااة  القابلُت للتيلد  نقص القدرة على االنتباه ك الًتكديز ك اإلدراؾ ك التخد  ك 
 (17،ص 2011التفكَت ك الفه ، ك نقص القدرة على االذصاؿ اللفظي. )الرحد  س ، 
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احلركي ن  أكنر كليد ضيف القدرات اإلدراكد  احلس حركد  ك اضطراب االنتباه ادلصحوب بيزلادة الاشاط 
السلوكدات الشاني  بُت اسأطفاؿ ادليارُت ذمادا، ك اليت ذيطي ذأثَتا البدا على مؤالء اسأػطفاؿ ك انكاند  ذكدفه  

نع أرراهن  اسأاولاء، كما أهنا ذيد نيورا ع  شلارا  اسأنشط  احلركد  بشك  نااا  نع نا لتطل  ن  ذامد  
شط  احلركد  ن  ائاؿ الاشاط الرلاضي ك  ي حدكد نا ذسمح به ردرات مؤالء اسأطفاؿ ن  ائاؿ ماه اسأن

 (3ردراهت  ك طاراهت . )زلمد ، ص

كذيترب الًتبد  الرلاضد  احدل ادلداا  اذلان  ك الضركرل  اليت ذيم  على نساعدة االشخاص  ي حال  االعار  
دين لستهدؼ بااء كذقول  اجلس  ب  الاتيادة روهت  كذوافقه  اليضلي ك اليصيب ك الافسي ك دل ذيد رلرد نشاط ب

 (17،ص  1992أةبح ذلا دكرا ماـ ك رواعد كأةوؿ ك أمداؼ.) الاماس ،

كاذا كانت الًتبد  الرلاضد  ضركرة للفرد السلد  فإهنا ذصبح أكنر ن  ضركرة للميارُت عقلدا كذلك حلاجته       
درات احلركد  للجس  كحتس  التوافق اليضلي ادللح  للتمرلاات ك اسأنشط  البدند  اليت ذيم  على حتسُت الق

  143)،ص 1997اليصيب كالتوازف احلركي ك الدر  ككالك احلال  القواند  للجس  ن  ائاؿ برانج نيدل )الغٍت ،

حدث ؽلك  للربانج التدرلبد  أف ذؤدم دكرا كبَتا  ي اكساب ادليارُت عقلدا للمهارات السلوكد  كذدرلبه  على 
تماد على أنفسه  كماا ذربز ضركرة كأعلد  الربانج التدرلبد  اليت ذوفر للمتخلفُت التدرل  اليملي االاتقئاؿ ك االع

حتقدق ااتقئاذل  كاحلفاظ على   على اسأعماؿ اليت ذتااا  كردراهت  احملدكدة ن  أج  ااتنمار ماه القدرات ك
 (.58،ص  2006كرانته  )نيمرل  

دراجها  ي برانج الًتبد  الرلاضد  ادليدل  للمتخلفُت عقلدا صلد كرة القدـ نظرا اسأنشط  الرلاضد  اليت ؽلك  ا كن  بُت
لسهول  ليبها كحجمها ادلااا  كما أف رلاض   مجاعد  ذامي رد  التياكف ك التفاع  االجتماعي بُت عااةر ماه 

 الفئ  نا لسام   ي التخلص ن  بيض السلوكدات غَت ادلرغوب فدها.

 مشكلة البحث: -

طف  ادلياؽ ردؽلا داا  ادلؤاسات ك ادلدارس اخلاة  ال بيل  ع  البدئ  الطبديد  اال نا لت  ذقدؽله ن  رب  ظ  ال
 ادليلمُت، ك لالك دل ذتواجد لدله الفرة  ادلاااب  الكتساب اربات دتكاه ن  التيان  نع اجملتمع اخلارجي.

نلحقاذه  ي ذيلد  فئ  ذكم االحتداجات اخلاة  أثبتت اليدلد ن  الدرااات اليلمد  االثر االغلايب للحااوب ك 
ذأثَت ااتخداـ الكمبدوذر    على ذيل   2009ادلهارات الافسد  ك االجتماعد  كناها دراا  اارل نراد اا  

( ااوات حدث الصت 6-4ادلهارات احلركد  اسأاااد  ك القدرات اإلدراكد  لألطفاؿ ادليارُت ذمادا ن  )
الكمبدوذر كنشامدة االطفاؿ للربانج ادلوجودة به ادل اذل التأثَت االغلايب الفاع  على عدا  الباحن  اذل اف ااتخداـ 
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البحث التجرلبد  بفركؽ جومرل  ع  اجملموع  الضابط   ي ك  ن  ادلهارات احلركد  االاااد  كالقدرات االدراكد  
 ردد الدراا .

ذطولر ادلهارات الرلاضد  ذلاه الفئ  كناها دراا  ناجد  كما أف الدرااات اليلمد  أثبتت دكر احلااوب كالفددلو  ي
ـ( بياواف أثر برنانج ذيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب لتامد  2014الد  الصاحل كةادؼ احلالك )

ادلهارات اسأاااد  كبيض الصفات البدند   ي كرة السل  للميارُت مسيدا، حدث الص الباحناف اذل أف التطور  ي 
 اء البداين ك ادلستول ادلهارم كاف لصاحل اجملموع  التجرلبد .نستول اسأد

كعلى ضوء ماه الدرااات كنتدج  نئاحظ  الطالباف الباحناف لقل  ااتخداـ احلااوب  ي ذيلد  ادليارُت ذمادا 
نا  ادلهارات االكادؽلد  ك االجتماعد  ك الرلاضد  ااة  نع التطور التكاولوجي    ي شىت ندادل  احلداة كظهور

ليرؼ بالتيلد  االلكًتكين، حاكؿ القداـ ببحث دليرف  دكر احلااوب   ي ذيلد  ماه الفئ  بيض ادلهارات اسأاااد  
  ي كرة القدـ ن  ائاؿ اعداد برنانج بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب.   

دا بااتيماؿ التقادات كااحاكؿ ن  ائاؿ ماه الدراا  ذدعد  الدرااات ادلتيلق  مبجاؿ رعال  كذأمد  ادليارُت عقل
احلدلن ، باإلضاف  اذل أهنا اتكوف نساعدة علمد  كندداند  لألطفاؿ ادلتخلفُت عقلدا ن  ائاؿ ذيل  ادلهارات 
اسأاااد   ي كرة القدـ، كدتن  نقط  انطئاؽ إلعداد برنج لتيلد  ماه الفئ  ادلهارات اسأكادؽلد  أك الرلاضد  

 انر.بااتيماؿ ذكاولوجدا احلااوب باجليز 

كن  ائاؿ ماا البحث ااحاكؿ ذقدًن رؤل  جدلدة لتيلد  فئ  ادليارُت ذمادا ادلهارات الرلاضد  بوااط  ذكاولوجدا 
 احلااوب ااة   ي ظ  الدرااات  ي ماا ادلوضوع باجليزانر.

 أسئلة البحث -3

ادلهارات اسأاااد   م  ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت التطبدق القبلي ك البيدم لليدا  التجرلبد   ي  -1
  ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا ؟

  ي ادلهاراتم  ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت اليدا  الضابط  ك اليدا  التجرلبد   ي التطبدق البيدم  -2
 اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا ؟

  أىداف البحث:-4

بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت كشف ذأثَت ااتخداـ احلااوب )شاش  اليرض( لتيل   -1
 ذمادا 
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ذصمد  برنانج رلاضي بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب لتيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل  -2
 ادليارُت ذمادا 

ة القدـ حتدلد نستول دالل  الفركؽ بُت التطبدق القبلي ك البيدم لليدا  الضابط   ي ادلهارات اسأاااد   ي كر  -3
 .لدل ادليارُت ذمادا

حتدلد نستول دالل  الفركؽ  ي ادلهرات اسأاااد   ي كرة القدـ نا بُت اليدا  الضابط  ك اليدا  التجرلبد   ي  -4
 التطبدق البيدم لدل ادليارُت ذمادا.

 فرضيات البحث:-5

احل البيدم  ي ادلهارات ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت التطبدق القبلي ك البيدم لليدا  التجرلبد  لص -2
 اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا.

ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت اليدا  الضابط  ك اليدا  التجرلبد  لصاحل اليدا  التجرلبد   ي التطبدق  -3
 البيدم للمهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا.

 مصطلحات البحث: -6

 دم:مهارات لكرة الق

اةطئاحا: مي ك  ادلفردات احلركد  ذات الواجبات ادلختلف  ك اليت ذؤدم  ي اطار رانوف الليب  اواء كانت  -
 بالكرة أك بدكهنا.

: مي رلموع  ن  ادلبادئ اسأاااد   ي كرة القدـ كاليت دتك  ادلتيل  ن  أداء الليب  كفق روانداها اجرائيا -
 ادلتيارؼ علدها.

 صور التيلدمد  ادلتحرك  االلكًتكند  اليرض كله نفس شلديزات اسأفئاـ السدادماند  فدما الفددلو: مو ن  نواد ال
 عدا انه لتمديز باليرض الفورم اذ ال ػلتاج اذل عملدات ذظهَت للفدل  اك نونتاج كما  ي الفدل  السدادماني .

  :المعاق عقليا 
 :ك االدراؾ ك التكدف االجتماعي مو ذللك الفرد الام لياين ن  رسور  ي ردرذه عىب الفه اصطالحا  

)علي ،ص  نتدج  لقصور فكرم كظدفي ناذج ع  عوان  كراثد  أك بدئد  اببت عجيزا للجهاز اليصيب.
154.) 

 :مو ك  فرد نصاب باقص  ي ردراذه اليقلد  سأدت به اذل عدـ االاتفادة ن  الربانج التيلدمد   ي  اجرائيا
 دف نع زلدطه اخلارجي.ادلدارس اليادل  كما اببت له اوء التك
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 الدراسات المشابهة: -7

ذيترب الدرااات ادلشاهب  ك البحوث السابق  ذات أعلد  بالغ  دلا ذتضماه ن  حقانق ك نيلونات كنا ذوةلت الده 
ن  نتانج ليترب مبناب  الااَتة اليلمد  اليت لستخدنها الباحث ك الركل  اليلمد  الصحدح   ي اذباع اخلطوات 

لإلجراءات ادلختلف   ي ثحنه ك ي اغلاد احللوؿ ادلاااب  للصيوبات اليت ذيًتض طرلقه، كما أهنا ذاَت  ادلوضوعد 
الطرلق أناـ الباحث ، ذلك سأهنا ذلي  الدكر اذلاـ  ي ذرذد  اسأفكار البحند  اليت غل  أف ذراعي  ي ناهجد  ماه 

 دلختلف  للمياجلات االحصاند .الدراا  البحند  ادلاثل ، باإلضاف  اذل االاًتشاد بالطرؽ ا

 الدراسات العربية: 
 ـ(2014دراا  ناجد الد  الصاحل كةادؽ احلالك:) -1

عاواف الدراا : أثر برنانج ذيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب لتامد  ادلهارات اسأاااد  كبيض الصفات 
 البدند   ي كرة السل  للميارُت مسيدا.

دلد أثر برنانج ذيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب لتامد  ادلهارات اذلدؼ: مدفت الدراا  اذل كضع كحت
 اسأاااد  كبيض الصفات البدند   ي كرة السل .

 ااتيم  الباحث ادلاهج التجرليب. المنهج:

: الص الباحناف بيد حتدلد البدانات اذل كجود فركؽ ذات دالل  احصاند  بُت القدااُت القبلي ك أىم النتائج
احل القداس البيدم لكلتا اجملموعتُت الضابط  كالتجرلبد ، أنا بالاسب  للفركؽ نا بُت اجملموعتُت فكاف البيدم كلص

التطور  ي نستول اسأداء البدين كادلستول ادلهارم لصاحل اجملموع  التجرلبد ، كأشارت الاتانج ألضا اذل عدـ كجود 
 فركؽ ذات دالل  احصاند   ذييزل اذل نتغَت اجلاس.

 (:2202ة محمود محسن محمد )دراس -2

 : برنانج ذيلدمي باحلاا  اآلرل كذأثَته  ي بيض نهارات الكرة الطانرة للااشئُت.عنوان الدراسة

 : ذصمد  برنانج ذيلدمي باحلاا  اآلرل كذأثَته  ي بيض نهارات الكرة الطانرة للااشئُت.الهدف

 ااتيم  الباحث ادلاهج التجرليب. المنهج:

ربنانج التيلدمي ادلفتوح بااتخداـ احلاا  اآلرل كاف أكنر ذأثَتا ك فاعلد   ي زلادة نسب  نستول : الأىم النتائج
التحصد  ادلير ي كنستول اسأداء ادلهارل لبيض نهارات الكرة الطانرة اسأاااد  لصاحل اجملموع  التجرلبد  أعلى ن  

 نسب  التحس  لدل اجملموع  الضابط .
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 (: م2229دراسة سالي مراد ) -3

ذأثَت ااتخداـ الكمبدوذر على ذيل  ادلهارات احلركد  اسأاااد  ك القدرات اإلدراكد  لألطفاؿ  عنوان الدراسة:
 ( ااوات.6-4ادليارُت ن )

: مدفت الدراا  اذل التيرؼ على ذأثَت ااتخداـ الكمبدوذر على ذيل  ادلهارات احلركد  اسأاااد  ك الهدف
 ( ااوات.6-4ارُت ن )القدرات اإلدراكد  لألطفاؿ ادلي

 : ااتيملت الباحن  ادلاهج التجرليب.المنهج

: ختلصت الباحن  اذل  أف ااتخداـ الكمبدوذر كنشامدة اسأطفاؿ للربانج ادلوجودة به أدل التأثَت أىم النتائج
ركد  االغلايب الفاع  على عدا  البحث التجرلبد  بفركؽ جومرل  ع  اجملموع  الضابط   ي ك  ن  ادلهارات احل

 اسأاااد  كالقدرات االدراكد  ردد الدراا .

عاواف الدراا : أثر برنانج ذيلدمي بااتخداـ االوب اذلدربنددلا على :2222دراسة فاطمة محمد فليفل  -4
 ذلمداات احللق  الناند  ن  التيلد  اسأاااي.ل ذيل  نهارات كرة السل  لد

نج ذيلدمي بااتخداـ االوب اذلدربنددلا على ذيل  نهارات  : مدفت الدراا  اذل التيرؼ على ذأثَت برناالهدف
 كرة السل  لدر ذلمداات احللق  الناند  ن  التيلد  اسأاااي.

 ااتيملت الباحن  ادلاهج التجرليب. المنهج:

 اات.: اف اذلدربنددلا ااعلت بطرلق  اغلابد   ي حتسُت اسأداء ادلهارم كادلير ي كاراء ك انطباعات التلمدأىم النتائج

 :2002دراا  حساـ الدل  نبد  عبد الفتاح  -5

 : ذأثَت ااتخداـ بيض كاان  التكاولوجدا التيلد   ي ذيل  بيض ادلهارات اسأاااد  لكرة الدد.عنوان الدراسة

: مدفت الدراا  اذل التيرؼ على أثر ااتخداـ بيض كاان  ذكاولوجدا التيلد   ي ذيل  بيض ادلهارات الهدف
 الدد. اسأاااد  لكرة

 ااتيم  الباحث ادلاهج التجرليب. المنهج:

 ..... -االاتقباؿ  –الرني –الربنانج ادلستخدـ له ذأثَت اغلايب  ي ذيل  ادلهارات ردد الدراا   أىم النتائج:

 :1995دراا  أمحد زلمد عبد اهلل  -6
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ت كرة السل  ك ادليارؼ الاظرل  :  ذأثَت ااتخداـ الكمبدوذر كجهاز الفددلو  ي ذيلد  بيض نهارا عنوان الدراسة
 للقانوف.

: نقارن  ااتخداـ كاان  التكاولوجدا الكمبدوذر كالفددلو بالطرلق  التقلددل   ي ذيل  بيض نهارات كرة الهدف
 السل  ك ادليارؼ الاظرل  للقانوف.

 : ااتخدـ الباحث ادلاهج التجرليب .المنهج

 ي ذيل  بيض نهارات كرة السل  كذيل  ادليارؼ الاظرل  للقانوف ك : فاعلد  ااتخداـ جهاز الكمبدوذر أىم النتائج
ارذفاع نسب  التقدـ  ي ادلستول ادلهارل ك ادلير ي للمجموع  التجرلبد  اليت ااتخدنت كاان  ذكاولوجدا التيلد  

 ع  اجملموع  الضابط  اليت ذيلمت بااتخداـ الطرلق  التقلددل .

 

 الدراسات األجنبية :

 :Antonio  2222دراسة   -0

 : أثر برانج احلااوب ادلتكانل   ي ذيل  طئاب الًتبد  الرلاضد  رواعد كرة السل .عنوان الدراسة

مدفت الدراا  اذل ندل ااتخداـ برانج احلااوب ادلتكانل   ي ذيل  طئاب الًتبد  الرلاضد  رواعد كرة  الهدف:
 السل .

 ااتخدـ الباحث ادلاهج التجرليب   المنهج:

: ذشَت نتانج الدراا  اذل اف ادلتيلمُت ن  ائاؿ برانج احلااوب ادلتكانل  رد حققوا نتانج أعلى  ي ائجأىم النت
 التحصد  ادلير ي.

 padfields&others 2000دراسة  -2

 : ادراؾ الطال  الاتخداـ نهارات لرانج الكمبدوذر  ي الًتبد  الرلاضد .عنوان الدراسة

 ؾ الطال  الاتخداـ نهارات برانج الكمبدوذر  ي الًتبد  الرلاضد .مدفت الدراا  اذل نيرف  ادرا الهدف:

 : ااتيم  الباحث ادلاهج التجرليب.المنهج
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: الواان  ادلتيددة لربانج الكمبدوذر ؽلك  اف ختلق بدئ  أكنر فاعلد  للتيلد  بالاسب  للًتبد  الرلاضد  أىم النتائج
 ر ماا اذلدؼ.كعلى ادلتيلمُت ك ادليلمُت اف لضيوا  ي االعتبا

 :Bradie 0992و skinslekyدراسة  -2

: فاعلد  التيلد  ادلرذبط باحلاا  االرل لتدرلس ليب  كرة الرلش  بالًتبد  الرلاضد . عنوان الدراسة   

:مدفت الدراا  للتيرؼ على فاعلد  التيلد  ادلرذبط باحلاا  االرل لتدرلس ليب  كرة الرلش  بالًتبد  الهدف 
 الرلاضد 

ااتخدـ الباحث الاهج التجرليب. :المنهج   

: مت التوة  اذل أف مااؾ أثر إغلايب بطرلق  التيلد  ادلرذبط باحلاا   اسأرل لتدرلس ليب  الرلش   ي أىم النتائج 
 الًتبد  الرلاضد  .

التعليق على الدراسات المشابهة: -  

ا ذوضح اليئار  بُت الدرااات بيضها ذلقى الدرااات السابق  الضوء على كنَت ن  ادليادل اليت ذفدد البحث كم
البيض كعئارتها بالدراا  احلالد  كما ذاَت الطرلق اناـ الباحث فدما لتص  بتحدلد اط  البحث كطبدي  ادلاهج 

كاسأدكات ادلستخدن  كاليدا  كأم  الاتانج كااتخئاص نا مبك  االاتفادة ناه دلاارش  كذفسَت نتانج الدراا  
 احلالد .

على الدرااات السابق  فقد كجد الباحناف أف الدرااات رد مشلت اليدلد ن  رلاالت الًتبد   كبيد االطئاع
الرلاضد  كسلتلف ادلراح  الساد  كرد ااتفاد الباحث ناها  ي نيرر  ذأثَت ذكاولوجدا احلااوب كالفددلو ي عملد  

 التيلد .

كلك  اذفق نيظمها على كجود ارذفاع  كرد اذضح للباحناف كجود ااتئاؼ  ي نتانج الدرااات ك  حس  مدفه
  ي نؤشر التيلد  ن  ائاؿ ااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب كالفددلو كذأثَته االغلايب على ادليارُت.

 كرد افادت الدرااات السابق  الباحناف فدما للي:

 كضع التصورات ادلبدند  سأمداؼ البحث كفركضه . .1
 الدراا .حتدلد ناهجد  البحث ك ادلسار الصحدح خلطوات  .2
 ذصمد  برانج ذيلدمد  ذئان  عدا  الدراا . .3
 التيرؼ على اسأاالد  اإلحصاند  ادلئانم  ذلاه الدراا . .4
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 التوة  سأالوب مجع البدانات ادلاااب  لطبدي  الدراا . .5
 االاتفادة ن  نتانج الدرااات السابق   ي ناارش  الدراا  احلالد . .6
ث السابق  ادلرابط  بالدراا  كنيرف  أكجه االاتئاؼ بُت اسأثحاث نقارن  نتانج البحث احلارل باتانج اسأثحا .7

 كزلاكل  االاتفادة ناها لتفسَت نتانج البحث احلارل.

 ك رد الحظ الباحناف ن  ائاؿ البحث  ي الدرااات السابق  أنه دل لتااكؿ أم باحث نوضوع البحث احلارل.

 نقد الدرااات:

ا   ي الدرااات السابق  كادلشاهب  كلها كنتانجها غلد أهنا دل ذتطرؽ اذل اف ادلتمي   ي رراءة ادلتغَتات ادلدرك 
نوضوع ذكاولوجدا احلااوب كالفددلو  ي ذيلد  ادلتخلفُت عقلدا، اواء على نستول التيل  أك اسأداء أك غَت ذللك 

وجدا احلااوب ، كن  جه  أارل دل ذتطرؽ كلها اذل ذيلد  ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ بااتيماؿ ذكاول
 كالفددلو للميارُت ذمادا كماا نا ذااكلااه  ي نوضوع درااتاا ماه.
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 انثاب االول

 انجاَة انُظري
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 انفصم االول

 يهاراخ كرج انقذو و

 ذكُىنىجيا انحاسىب
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 :تمهيد

  الشهرة حدا دل ذبلغه الرلاضات ذيترب رلاض  كرة القدـ اكنر الرلاضات شيبد   ي اليادل اذ بلغت ن        
االارل اذ لبلغ علدها الطابع التاافسي ك احلمااي الكبَت فأةبحت ذكتسي اعلد  بالغ  عاد الشيوب على 
ااتئاؼ اجاااه  ك الساته  , كذلك دل  ذتمديز به ماه الليب  ن  اخلصانص ك شلديزات جيلتها ختتلف ع  باري 

لغل  علدها طابع االنسجاـ ك التاظد  بُت افراد مجاع  الفرلق ك كاا   الرلاضات االارل ك بالتارل مي رلاض 
االحًتاـ ادلتبادؿ ك التياكف ك ذاسدق اجلهود فهي ذلي  دكرا نهما  ي اران  عئارات ك طددة ك اول  رانم  على 

 التأثَت  ي اطار دلااندكد  مجاعد  زلددة .

  القانوند  ك التاظدمد  ك طرلق  ليبها , فقد اةبحت ذلا كرد نرت كرة القدـ بيدة ذطورات ذارؼلد  ن  الااحد
 ندارس ك نيامد نتخصص   ي درااتها ك ذكول  اطارات نتخصص  

كما اهنا ااتيانت  ي نسار ذطورما اذل مجدع الواان  ادلتاح  كناكر ناها نا ضل  بصدد ناارشته مو الواان  
رلاض  فاةبح احلااوب ضركرلا  ي نا نشامده ن  ذطور التكاولوجد  اليت ااعلت بشك  كاضح  ي ذطور ماذه ال

مان  كارلع  ي ذكاولوجدا ادليلونات كماا دلد  على اعلد  ااتخدانه .اذ دل ليد مااؾ حق  ن  حقوؿ ادليرف  اال 
 كاحلااوب للي  الدكر االكرب فده.

ادلتخصصُت .بُت ادلاظرل  كلدس ن  الشك اف الكمبدوذر رد ناؿ حظا كفرا ن  االمتماـ بُت ادلتخصصُت كغَت 
 كادلطبقُت .بُت ادلربُت اةحاب الفلسفات ادلختلف  كبُت ادلافال   ي ندارس التيلد  الرمسي كغَت الرمسي ...

 تعريف كرة القدم : - 0

 التعريف اللغوي : -0-0

ف ماه اسأاَتة نا مي كلم  الذداد  كذيٍت رك  الكرة بالقدـ ، فاسأنرلكدوف ليتربك  " Footballكرة القدـ "       
أك كرة القدـ اسأنرلكد  ، أنا كرة القدـ ادليركف  كاليت ااتحدث عاها كما  " Regbyلسمى عادم  بالػ " 

 ... " Soccerذسمى " 

كرة القدـ مي رلاض  مجاعد  ، دتارس ن  طرؼ مجدع الااس كما أشار إلدها      التعريف االصطالحي : -0-2
  1شيء رلاض  مجاعد  لتكدف نيها ك  أةااؼ اجملتمع ...  ركني مجد  ، كرة القدـ رب  ك 

كرب  أف ذصبح ناظم  ، كانت دتارس  ي أناك  أكنر ندرة ) اسأناك  اليان  ، ادلساحات اخلضراء ( فتيد ليب  
 أكنر ذلقاند  كاسأكنر جاذبد  على السواء ، حدث رأل شلاراوا ماه الليب  أف حتول  كرة القدـ إذل رلاض  انطئارا

 ن  راعدة أاااد  .
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أف كرة القدـ رلاض  ذلي  بُت فرلقُت لتألف ك  فرلق ن  إحدل عشر  1969كلضدف " جواتاذدسي " اا  
 العبا لستيملوف كرة نافوا  كذلك فوؽ أرضد  نلي  نستطدل  .

 التعريف اإلجرائي : -0-2

بُت فرلقُت لتألف ك  ناهما ن  كرة القدـ مي رلاض  مجاعد  دتارس ن  طرؼ مجدع اسأةااؼ ، كما ذلي       
العبا ، ذلي  بوااط  كرة نافوا  فوؽ أرضد  نستطدل  ،  ي هنال  ك  طرؼ ن  طرفدهما نرنى  11إحدل عشر 

، كلت  حترلك الكرة بوااط  اسأرداـ كال لسمح إال حلارس ادلرنى بلمسها بالددل  ، كلشرؼ على حتكد  ماه 
دردق  ، كفًتة  90كحك  رابع دلرارب  الورت ثحدث ذوردت ادلباراة مو ادلباراة حك  كاط كحكماف على التماس 

دردق  كإذا انتهت باليادؿ  ي حال  نقابئات الكأس فدكوف مااؾ شوطُت ، إضافدُت كرت ك   15راح  ندهتا 
 دردق  ، ك ي حال  التيادؿ  ي الشوطُت اإلضافدُت لضطر احلك  إذل إجراء ضربات اجليزاء للفص  بُت 15ناهما 
 الفرلقُت

 مفهوم المهارة: 0-4

إف لك  إنساف  ي ماه احلداة كظدف  أك عم  لقـو به، كحىت لتسٌت له إذقاف عمله كإصلازه على أكم  كجه فإنه 
 البد أف لكتس  ادلهارة لالك، إذ أف لك  كظدف  أك عم   ي احلداة نهاراهتا اخلاة  هبا.

ع  أم رلاض  أارل. فكرة القدـ، ككرة السل ، ككرة الدد، ك  كما أف لك  رلاض  نهاراهتا اخلاة  اليت دتديزما
 السباح ، كاليدك، كاجلمباز كلها ختتلف ع  بيضها البيض  ي ادلهارات ذبيا لطبدي  كنوع الرلاض 

إف ادلهارة ذدب على "نقدرة الفرد على التوة  إذل نتانج ن  ائاؿ القداـ بأداء كاج  حركي بأرصى درج  ن  
 ( 104،ص 2001ؿ أر  ردر شلك  ن  الطار   ي أر  كن  شلك ")نفمىاإلذقاف نع با

السلوؾ احلركي الااذج ع  عملد  التيلد  كالتدرل  بأر  رلهود للحصوؿ على »كليرفها نوفق أايد على أهنا: 
 (  65،ص 2009نوفق أايد ».)الاتانج الرلاضد  اليالد 

فرد ػلددما عان  السرع ، كالدر ، كػلكمها عان   ي حُت لرل ذد  ذوناس أف ادلهارة مي: "الوؾ نيُت لل
الاجاح، كالغرض ادلوجود، كمي ذيتمد على نوع ن  الرراب  الااذد  اليت ذفسر شلديزات االرتصاد ك 

 (THLLE 1987.P304)الفادات".

العتماد كن  ائاؿ نا ذقدـ ؽلكااا ذيرلف ادلهارة باهنا " احلركات اليت ذؤدل بطرلق  الدم  لتحقدق مدؼ نيُت با
 على السرع  ك الدر  نع ااتافاذ أر  جهد شلك ".
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 مفهوم المهارات األساسية في كرة القدم:0-4-0

ادلهارات اسأاااد  مي " ك  احلركات اليت لؤدم مدؼ زلدد  ي حدكد رانوف الليب ، كمي جومر اإلضلاز ائاؿ 
 (27.ص1997ادلبارلات".)الوحش 

اد   ي كرة القدـ نيٍت ك  احلركات الضركرل  اليت ذؤدل بيرض نيُت  ي إطار انا عاد حافي سلتار فادلهارات اسأاا
 (165،ص1980رانوف كرة القدـ اواء كانت ماه احلركات بالكرة أك بدكف كرة. )حافي زلمود سلتار

اـ فادلهارات اسأاااد  مي القاعدة اليان   ي ليب  كرة القدـ فبدكهنا ال لتمك  الئاع  ن  ذافدا اخلطط ك القد
بواجباذه كما مو نطلوب ناه، ك الوةوؿ إذل إذقاف ماه ادلهارة لتطل  عم  طول  رد لستمر لسموات ااة  

 عاد ادلبتدنُت الصغار.

كشلا ابق فإناا نيترب ادلهارات اسأاااد  مي ذلك احلركات اليت لؤدلها الئاع  بالكرة أك بدكف كرة حس  الغرض 
حدث لت  التدرب علدها لفًتات طولل  حىت درج  إذقاهنا شلا لساعد الئاع  الام ذؤدل سأجله كفقا لقانوف الليب  

 على دتفدا اطط اللي  ادلختلف  بفيالد  كإغلابد  لتحقدق الفوز  ي ادلباراة.

 أقسام المهارات األساسية في كرة القدم: 0-5

كذغدَت االجتاه، الوث ، اخلداع  ذاقس  ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ إذل: نهارات أاااد  بدكف كرة كمي اجلرم
 باجلس ، ككرف  الئاع  ادلدافع، كنهارات أاااد  بالكرة.

 المهارات األساسية بدون كرة:  0 -0-5

مي مجدع احلركات اليت لقـو هبا الئاع  أثااء ادلباراة  ي إطار الليب  دكف ااتيماؿ الكرة، كن  ام  ماه احلركات  
م كذغدَت االجتاه اواء كاف اجلرم أناني أك الفي زلادة على نهارة الوث ، كنهارة اليت ؽلك  نئاحظتها نهارة اجلر 

 2005اخلداع بالاظر، كما لصطلح على ذسمد  ادلهارات اسأاااد  بدكف كرة بادلهارات البدند .)ب  راةد 
 (167،ص

 مهارة الجري وتغيير االتجاه:  0-5-0-0

لقـو بااتمرار بيم  بدالات كنَتة طواؿ ادلاافس ، كما غلرم  ؽلتاز جرم الع  كرة القدـ خبصانص نيدا ، فهو
دانما بدكف كرة أثااء ادلباراة، حدث لرل حافي زلمود سلتار أف " الورت الام للمس فده الئاع  الكرة ائاؿ 

 ( 65،ص 1980ادلباراة ال ليزلد دردقتُت".) حافي زلمود سلتار
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تمديز الع  الكرة بأف الئاع  لغَت ن  ارعته كنَتا أثااء جرله كلقوؿ بطرس رزؽ اهلل فدما ؼلص مده ادلهارة " ب
فهو ال غلرم بإلقاع ناتظ ، كدانما لغَت ن  ارعته كفقا دلقتضدات حتركه  ي ادللي ، كأااه اسأناك ، لضاؼ إذل 

 (119،ص1992ذلك أف ذغدَت ذوردت ارع  الئاع  مو اداع اخلص . )بطرس رزؽ اهلل 

ف كرة القدـ ليب  ذات نتغَتات عدلدة ذتطل  ن  الئاع  أف لتأرل  نع ماه ادلتغَتات، كعلده نا ؽلك  ااتاتاجه أ
 ركيز اللي ، كحتركات الكرة كاخلص كماا طبقا لطرلق  اللي ، كن

 مهارة الوثب: 2 -0-5-0

ة أةبح ضرب الكرة بالرأس  ي كرة القدـ عانئا نهما جدا كمهارة نؤثرة  ي نتانج ادلبارلات، كلت  حس  كنقدر 
الئاع  على اداء ماه ادلهارة باإلذقاف ك الكماؿ ادلطلوب إذل ردرذه على الوث  للوةوؿ إذل أرصى ارذفاع شلك ، 

 كرد لكوف الوث  ن  الوروؼ، أك بيد االرًتاب جرلا، أك بيد اجلرم جانبا أك الفا.

  رل  الدفاع كرل  اذلجـو كحس  أنر اهلل البساطي فإنه باإلضاف  إذل اجلرم فإف الوث  ػلت  نكان  مان  ااة
كثب   30-15كثب  ذقرلبا ائاؿ ادلباراة، بدما حارس ادلرنى ن   25-20حدث لبلغ عدد كثبات ك  ناهما ن  

كثب ، كلكوف الوث  ن  الوروؼ، أك بيد االرًتاب جرلا، أك  15-10 ي حُت باري ادلدافيُت، كاط الواط ن  
 (  65،ص 1989طيبيد اجلرم جانبا أك الفا.) انر اهلل البسا

 مهارة الخداع و التمويو:  0-5-0-2

ذيترب ن  ادلهارات اليت غل  أف غلددما الئاع  ادلدافع ك ادلهاج  على حد اواء، نع القدرة على أداءما 
بااتخداـ اجلس  ك اجلاع ك الرجلُت ك الاظر، كماا لتطل  ردرا كبَتا ن  االحتفاظ مبركيز النق  بُت القدنُت، ك 

در ن  ادلركن  ك الرشار  ك التوافق اليضلي ك اليصيب، كردرة كبَتة على التورع السلد  ك اإلحساس التمتع بق
 (83،ص 2002بادلساف  ك اليزن ، ك ادلكاف الام لقـو به الئاع  أثااء اخلداع.)حس  السدد ابو عبده

 المهارات األساسية بالكرة:  0-5-2

 ضرب الكرة بالقدم:  0-5-2-0

بالقدـ أكنر ادلهارات ااتخدانا على اإلطئاؽ ائاؿ نبارلات كرة القدـ، كهبدؼ ااتخداـ  ليترب ضرب الكرة
ماه ادلهارة إذل التمرلر، أك التصول ، أك التشتدت غَت أف ااتخدانها بغرض التمرلر مو اسأكنر. )الوحش 

 (28،ص 1994
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ها غَت شاني  االاتيماؿ فم  ؽلك  ذقسد  ضربات الكرة بالقدـ إذل عدة انواع ناها شاني  االاتيماؿ كنا
 الضربات الشاني  نا للي:

 ضربت الكرة بباط  القدـ. .1

 ضربت الكرة بوجه القدـ اسأناني. .2

 ضربت الكرة بوجه القدـ الداالي. .3

 ضربت الكرة بوجه القدـ اخلارجي. .4

 ضرب الكرة بكي  القدـ: .2

 طريفة االداء:

 جه كي  القدـ نقدـ الكرة.لقـو الئاع  بتمرلر الرج  الضارب  فوؽ الكرة، ثحدث لوا -

 دترجح الرج  الضارب  ثحرك  رصَتة، ثحدث ذضرب الكرة بسهول  كبرفق ن  ناتصفها بكي  القدـ -

 ضرب الكرة بأاف  القدـ: .3

 طريقة االداء:

 لكوف الئاع  ك الكرة على اط كاحد. -

 لقـو الئاع  بوضع القدـ النابت  جبوار الكرة . -

رلدئا مث إذل اسأناـ نع ثٍت نشط  القدـ الضارب  حىت لقاب   ني   دترجح الرج   الضارب   إذل اخللف  -
 احلااء الكرة ، مث  ركب  الرج   الضارب  عاد نئانستها الكرة بأاف  .

 ضرب الكرة بالركب : .4

 طريقة األداء:

 لقـو الئاع  مبواجه  الكرة نع اإلرذكاز على القدـ النابت ، كثٍت نفص  الركب  رلدئا . -

 ضارل  الفا رلدئا لضرب الكرة بالركب .ذوضع الرج  ال -

 ذوضع الارعاف جانبا حلفظ التوازف. -
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 نهارة اجلرم بالكرة:  -3-2-2

ليٍت اجلرم بالكرة ااتخداـ أجيزاء ن  القدـ هبدؼ التحك   ي الكرة أثااء دحرجتها على اسأرض ك التقدـ  ي 
 ( 35،ص 1994ادللي ، )الوحش 

رة ذيترب ن  ادلهارات اسأاااد  اليت غل  أف لاقها مجدع الئاعبُت بئا ااتنااء كلقوؿ السدد أبو عبده ع  ماه ادلها
اواء ادلدافيُت أك ادلهامجُت، كمي نهارة ذت  بيدة طرؽ سلتلف  ؼلتار فدها الئاع  الطرلق  ادلاااب  له ك اليت 

.(83،ص 2002عبده ذتااا  نع طبدي  ادلورف ادلهارم، ك ختطدطي أثااء ذأدلته للمهارة. )حس  السدد أبو   

 كذستخدـ نهارة اجلرم بالكرة  ي احلاالت التالد :

 عادنا ال غلد الئاع  فرة  أنانه لتحرلر الكرة ليزندله ادلرار  ن  اخلص . -

 عادنا لرلد جاب ندافيا إلبياده ع  التغطد . -

لكرة عادنا لرلد الئاع  اكتساب نساف ، أك نساح  االد  كال غلد أنانه اصما ػلاكؿ ااتخئاص ا -
 ناه.

 إبقاء الكرة نع الفرلق. -

 عاد ااتيماؿ الفرلق اخلص  اط  التسل . -

" فإف اجلرم بالكرة لت  بنئاث  طرؽ مي: اجلرم بااتخداـ الوجه اخلارجي ن  القدـ، أك louisكحس  "لولس" "
 بااتخداـ كجه القدـ الداالي، أك بااتخداـ كجه القدـ اسأناني.

 جي ن  القدـ: اجلرم بااتخداـ الوجه اخلار  -أ

ماه الطرلق  لفضلها الكنَت ن  الئاعبُت سأهنا ذسمح ذل  بالتحرؾ السرلع كمحال  الكرة ن  زلاكالت ااتخئاةها 
ناه  كمي ذتمديز بااتيماؿ الئاع  جسمه كحان  بُت الكرة كادلاافس كما أف أدانها أاه  ن  الطرؽ اسأارل 

لحرك  ك الام لتااا  نع الوضع التشرػلي للرجلُت )حس  السدد للجرم بالكرة نظرا لسهول  االداء ادلدكاندكي ل
 ( 84،ص 2002ابو عبده 

 الجري باستخدام وجو القدم الداخلي:  -ب

ذستخدـ ماه الطرلق  عاد رداـ الئاع  باجلرم  ي شك  ناحٌت اك عاد ضركرة ذغَت االجتاه أثااء اجلرم بسرع  
تخداـ جسمه ككلتا ردنده  ي االحتفاظ بالكرة بيددا ع  نتااكؿ كن  شلديزاهتا اهول  ذغطد  الئاع  للكرة باا
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اخلص ، إال أف ااتخداـ ماه ادلهارة أر  بكنَت ن  ااتخداـ نهارة اجلرم بوجه القدـ اخلارجي أثااء ادلباراة نظرا 
 (  86،ص 2002للوضع التشرػلي إلده. )حس  السدد ابو عبده

 الجري باستخدام وجو القدم األمامي:  -ج 

لستيم  الئاع  نهارة اجلرم بالكرة بااتخداـ كجه القدـ اسأناني عادنا غلد نساف  كنَتة بداه كبُت أررب اص  
له أثااء اجلرم بالكرة، كمي ن  ادلهارات اليت غل  أف غلددما ظهَتم اجلا  ك اجلااحُت، إال اف أدانها ةي  

ها لكوف دانما أر  ن  الاوعُت السابقُت.)حس  ذبو نظرا لوضع القدـ أثااء اجلرم بالكرة كبالتارل فإف ااتخدان
 (  86،ص 2002عبده 

 مهارة السيطرة على الكرة: 0-5-2-2

لقوؿ حافي زلمود سلتار "مش  السدطرة على الكرة حلك  الئاع   ي الكرة القادن  إلده، اواء كانت الكرة القادن  
(، كلرل حس  السدد أبو 1997.)حافي زلمود سلتار إلده أرضد  اك عالد  أك نصف عالد   ي إطار رانوف الليب "

عبده "السدطرة على الكرة مي إاضاع الكرة حتت الئاع  كاذلدما  علدها كجيلها بيددا ع  نتااكؿ اخلص ، 
كذلك للتصرؼ فدها بالطرلق  ادلاااب  حس  ظركؼ ادلباراة كالسدطرة على الكرة ذت   ي مجدع ادلستولات 

السدطرة على الكرة ذتطل  ذوردتا دردقا للغال  كحسااد  بالغ  ن  أجيزاء اجلس  ادلختلف   كاالرذفاعات، كاللك فإف
لئاع  كاليت ذقـو بالسدطرة على الكرة بسرع  عالد  مث حس  التصرؼ فدها مبحكم ، كماا لتطل  ن  الئاع   

  ادلدافع كادلهاج  كشف جوان  ادللي  ادلختلف ، كالك ؽلك  القوؿ أف ماه ادلهارة غل  أف لؤدلها كئا ن
بدرج  كبَتة ن  اإلذقاف كالتحك  دلا ذلا ن  أعلد  بالغ   ي إاضاع الكرة لسدطرة الئاع .)حس  السدد أبو عبده 

 ( 15،ص 2002

ن  ادلئاحظ أف الكرة ال ذسَت على اسأرض أك  ي اذلواء طواال زن  ادلباراة، كالك ارع  الكرة ختتلف حس  روة 
لسدطرة على الكرة دلكاهنا كارذفاعها أثااء ادلباراة، فهااؾ الكرة اليالد  كادلرذفي  كاسأرضد ، ركلها، كبالتارل فإف ا

 كالكرات ادلاخفض  االرذفاع كذلاا ذاقس  السدطرة على الكرة إذل ثئاث  أرساـ كفق ادلخطط التارل:
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 ةأع ؽلن  السدطرة على الكر  5 الشك  رر  

 

 

 

  

 

 

 

 استالم الكرة:  0-5-2-2

-  

 طرؽ كنااطق ااتئاـ الكرة: -

 ااتئاـ الكرة بباط  القدـ. -أ

 ااتئاـ الكرة بوجه القدـ االناني. -ب

 ااتئاـ الكرة بوجه القدـ اخلارجي. -ت

 استالم الكرة بباطن القدم: -أ

 اح  ادلاطق  ادلستخدن   ي ااتئاـ الكرة.ذيترب ناطق  القدـ اسأكنر ااتخدانا لدل الئاعبُت نظرا لكرب حج  كنس

 طرلف  االداء:

 لقًتب الئاع  ن  الكرة كمو نواجه ذلا.

 ذوضع القدـ على اسأرض كلشَت ناها إذل االجتاه الام ذأيت ناه الكرة.

لقـو الئاع  بسح  ردنه للخلف رلدئا حلظ  نئانس  الكرة لباط  القدـ حىت ذصبح الكرة  ي زاكل  رانم  بُت 
 دنُت نع ارختاء عضئات اجليزء ادلستسل  للكرة.الق

 أَىاع انسيطرة عهى انكرة 

 كرى انكرج  

ككًًًًككككك

 اسحالو انكرة  ايحصبص انكرة 
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 الاراعاف جبوار اجلس  حلفظ التوازف نع ندئاف اجلاع إذل اسأناـ اثااء االاتئاـ كاليدااف ذاظراف إذل الكرة.

 :  استالم الكرة بوجو القدم االمامي  -ب

ن  اسأرض كحتت نستول لستخدـ كجه القدـ اسأناني الاتئاـ الكرة ادلاخفض  اليت ذكوف  ي نستول أعلى 
 الركب ، ال ذستخدـ الاتئاـ الكرة اسأرضد  نظرا للوضع التشرػلي للقدـ أثااء ااتئاـ الكرة.

 طريقة االداء: 

 دتتد رج  ادلستلم  للكرة نع فرد نشط القدـ إذل اسأناـ بدكف ذصل  نفص  القدـ.

جه القدـ اسأناني كذلك للحد ن  لقـو الئاع  بسح  ردنه سأاف  كللخلف رلدئا حلظ  نئانس  الكرة لو 
 ارع  اندفاع الكرة.

 الاراعاف جبوار اجلس  حلفظ التوازف نع الاظر إذل الكرة.

 استالم الكرة بوجو القدم الخارجي:  -ت

 طرلق  اسأداء:

لقًتب الئاع  ن  الكرة كمو نواجه للمكاف الام ذأيت ناه الكرة ثحدث ذكوف الكتف نواجه الكرة، ذوضع القدـ 
 ابت  على اسأرض ثحدث ذشَت ا  القدـ إذل االجتاه الام ذأيت ناه الكرة نع ثٍت الكرة رلدئاالن

ثٍت الرج  ادلستلم  للكرة ن  نفصلي الفخا ك الركب ، ذت  ااتدارة كجه القدـ للداا  رلدئا حىت لواجه كجه القدـ 
 اخلارجي للكرة

 ص  القدـ النتصاص روة اندفاع الكرةلت  اح  الكرة بوجه القدـ اخلارجي نع نراعاة ارختاء نف

ؽلد  اجلاع رلدئا  ي اجتاه الرج  النابت  مث ؽلد   ي اجتاه الرج  ادلستلم  للكرة حلظ  االاتئاـ، نع كضع الاراعاف 
 (161،ص 2002 ي اجلان  حلفظ التوازف نع الاظر للكرة )حس  السدد ابو عبده 

 امتصاص الكرة:  0-5-2-4

    لسدطرة على الكرة إذل:لاقس  ماا الاوع ن  ا



 
22 

ذت  السدطرة على الكرات السارط  نت اسأعلى بوجه القدـ االناين امتصاص الكرة بوجو القدم األمامي:  -أ
كذللك بااتقباؿ الكرة بالرج  ادلافاة نع احدها إذل اسأاف  بتوردت نااا  للسدطرة علدها.) نوفق أايد 

 (135،ص2009

 طرلق  االداء:

جلرم إذل ادلكاف ادلتورع اقوط الكرة فده، لرذكيز الئاع  على الرج  غَت ادلمتص  للكرة ثحدث لقًتب الئاع  با
 لاتق  علدها نركيز ثق  جسمه كلكوف االرذكاز على نشط القدـ على أف ذنٌت الركب .

ظ  اليت ذرفع الرج  ادلمتص  للكرة سأعلى كذلك بنٍت الفخا كجه القدـ االناني نسار الكرة كمو نرحتي ك ي اللح 
ذسبق نئانس  الكرة لوجه القدـ لألاف  النتصاص اندفاعها كذق  ارعتها بالتدرلج لوضيها على اسأرض أناـ 

 الئاع .

ؽلد  اجليزء اليلوم ن  اجلس  إذل اسأناـ رلدئا أثااء رفع الرج  ادلمتص  للكرة كما ذيم  الارعاف على حفظ اذيزاف 
 (42،ص 1984كرة. )الصاحل ك د نفيت لاجلس  كذنبدت الرأس كبًتكديز الاظر على ا

 امتصاص الكرة بالصدر:  -د

لستخدـ الئاع  اإلمخاد بالصدر عاد ااتقباؿ الكرات الطولل  اليالد  أك اليت ذأيت مبستول الصدر ليم  الئاع  
د الاتقباذلا كذلك لكرب نساح  الصدر شلا غلي  السدطرة علدها بشك  أفض  كغليلها حتت السدطرة  )نوفق أاي

 ( 138،ص 2009

 طرلق  اسأداء:

لتحرؾ الئاع  باجتاه الكرة القادن  إلده، كلرذكيز على القدنُت ثحدث لوزع جسمه علدها كمي نناد  ن  نفص  
الركبتُت كادلساف  بُت القدنُت ذكوف ناااب  بالوضع الام لرذاح به الئاع  كرد ليم  الئاع  على ذقدًن رج  

 جلس  علدها ألضا.على أارل نع االحتفاظ بتوزلع ا

ؽلد  اجلس  إذل اخللف كذلك برجوع الرأس للخلف كماا لؤدم إذل ذقوس الظهر كبركز الصدر لألناـ ك ي اللحظ  
اليت ذئانس الكرة بالصدر لقـو الئاع  بدفع احلوض إذل اخللف كماا ؽلد  اجلس  لألناـ دلقابل  الكرة بالصدر 

الكرة  ي اسأرض لقـو الئاع  بدفع احلوض لألناـ كذلك بدفع اجلدع  لبقانها ررلبا ناه ك ي حال  احملافظ  على
 للخلف لدقاب  الصدر الكرة.

 ػلافظ الئاع  على إبقاء الاراعُت للجان  حلفظ التوازف لكوف الرأس نرفوعا لئاع  نع ذركديز الاظر على الكرة.
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 امتصاص الكرة بالرأس:   -ذ

ع نراعاة ذقدلر نكاف مبوطها مث لقف الئاع  نواجه للكرة نع ذباعد طرلق  اسأداء:لقًتب الئاع  باجتاه الكرة ن
القدنُت )الوضع فتحا( أك ردـ اناـ اسأارل )الوضع االناني( كذنٌت الركبتُت رلدئا نع ثق  اجلس  على الرجلُت 

 بالتساكم.

ررب  ك ي حلظ  دلس لبدأ الئاع   ي حترلك الرأس لألناـ ااتيدادا النتصاص الكرة نع نراعاة ارختاء عضئات ال
الكرة للجبه  لسح  الئاع  رأاه للخلف نع زلادة ثٍت الركبتُت لتهبط الكرة أناـ الئاع  كلت  السدطرة علدها، 

 2002على اف ذكونا اليداُت ذاظراف للكرة ك الاراعاف  ي اجلان  حلفاظ التوازف.)حس  السدد أبو عبده 
 ( 169،ص

 كتم الكرة:   0-5-2-5

 ة إذل أنواع كمي:لاقس  كت  الكر 

 كت  الكرة بباط  القدـ .1

 طرلق  االداء

لقًتب الئاع  ن  الكرة اآلذد  أنانه ثحدث لواجه كتف الرج  النابت  اجتاه ارًتاب الكرة ذنٌت ركب  الرج  النابت  
  اليت رلدئا كلشَت نشطها إذل ادلكاف القادـ ناه الكرة كلاق  اجلس  الئاع  على ماه الكرة النابت ، ذرفع الرج

 ذكت  الكرة للخلف رلدئا كذكوف نع الساؽ زاكل  رانم .

دترجح القدـ الكادت  إذل اسأناـ لدقاب  باط  القدـ الكرة ادلرذدة ن  اسأرض النتصاص روهتا كارذدادما إذل اسأرض 
كلكوف الرأس  حرة أارل بيد السدطرة علدها ؽلد  اجلدع إذل اسأناـ رلدئا كذيم  الاراعاف على احلفاظ على التوازف

 ( 175،ص 2002ننبت. )حس  السدد ابو عبده 

 كتم الكرة بأسفل )نعل القدم(: .2

 طرلق  اسأداء

لتقدـ الئاع  إذل نكاف اقوط الطرة، كلقـو برفع الساؽ الكادت  إذل اسأعلى رلدئا كمي نناد  ن  نفص  الكرة ك 
ااب  ذساعد على ارذداد الكرة الده نرة الفخا، لنٍت نفص  القدـ كمو نرذخ ثحدث لكيزف على اسأرض كاكل  نا

 أارل بيد االرذطاـ هبا.
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أثااء القداـ ثحرك  كت  الكرة ؽلد  جدع إذل اسأناـ رلدئا كذيم  الاراعاف على حفظ اذيزاف اجلس  لكوف الاظر نركيز 
 على الكرة.

 كتم الكرة بوجو القدم الخارجي .2

 طرلق  اسأداء

اقوط الكرة فده ثحدث ذوضع الرج  النابت  الف نكاف ذورع مبوط  لقًتب الئاع  باجلرم ن  ادلكاف ادلتورع
 الكرة نع انناانها ن  الركب  رلدئا

ذلف الرج  الكادت  للكرة للداا   ن  نفص  الفخا مث دترجح أناـ الرج  الناند  مث دترجح نرة أارل للخارج 
لكرة بيد فرد نفص  القدـ لتمتص روة ا كمي نناد  ن  نفص  الركب  لتقاب  الكرة السارط  بوجه القدـ اخلارجي

 كلكتمها على اسأرض

اجلدع نان  رلدئا إذل اخللف رب  نئانس  الرج  الكادت  للكرة كاليدااف ذركيزاف على الكرة كالرجلُت  إذل اسأناـ رلدئا 
 2002نئانس  الكرة ككتمها كالارعاف جبوار اجلس  حلفظ التوازف ذنبدت الرأس.)حس  السدد ابو عبده 

 (170،ص

 كت  الكرة بالقصب  أك القصدتُت:  -د

 طرلق  االداء:

لقًتب الئاع  جرلا  ي االجتاه القادن  ناه الكرة ثحدث ذشَت القدـ القاند  إذل اجتاه الكرة كذنٌت رلدئا )  ي حال  
ا  نع  20إذل  15الكت  بالقصب (  ي حال  ااتخداـ القصبتُت ذنٌت الركبتُت رلدئا عادنا ذسقط الكرة على بيد 

نراعاة ثٍت اجلدع إذل االناـ رلدئا نع رفع الكيبُت ع  اسأرض ك الاراعُت جبان  اجلس  حلفاظ التوازف كاليداُت 
 ذركيزاف على الكرة.

ا  بداهما كعاد ارذداد  10ك ي حال  كت  الكرة بالقصبتُت غل  أف لكوف نضمونتُت نع ذرؾ نساف  ال ذيزلد م  
ُت دلقابل  الكرة ادلرذدة، كذئاحظ عاد نئانس  الكرة للقصب  أك القصبتُت دتد الركب  الكرة ن  اسأرض ذنٍت الركبت

 (172،ص 2002)الركبتُت( رلدئا النتصاص ارع  الكرة )حس  السدد أبو عبده 

لقًتب الئاع  باجلرم  ي اجتاه الكرة ثحدث لشَت نشط القدنُت  ي اجتاه الكرة نع ثٍت كتم الكرة بالبطن :
 دئا نع ندئاف اجلدخ لألناـ لدقاب  الكرة ادلرذدة ن  اسأرض.الركبتُت رل
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عاد ارذداد الكرة ن  اسأرض لواجه الئاع  الكرة بااتخداـ ناطق  عضئات البط  ك جيزء ن  الصدر لكت  الكرة 
سأاف  نرة أارل على اسأرض، كلراعي أف ذكوف اليداُت نركيزة على الكرة ك الاراعاف جبوار اجلس  حلفظ التوازف 

 (172،ص 2002.) حس  السدد أبو عبده 

: ذيترب نهارة ضرب الكرة بالرأس ن  أم  ادلهارات اليت ػلتاجها  مهارة ضرب الكرة بالرأس   0-5-2-6
الع  كرة القدـ كذلك لتصول  أك الاتقباؿ ك سأبياد الكرة حدث حتتاج ماه ادلهارة ال  درج  عالد  ن  التوافق 

 احلركي .

 الرأس:طرؽ ضرب الكرة ب   

 أوال: ضرب الكرة بالرأس و الالعب متصل باألرض:

 ضرب الكرة بالرأس ن  النبات ذوجد كرفتُت أااادتُت ؽلك  لئاع  ااتخدانها أثااء ضرب الكرة بالرأس 

 الوروؼ فتحا ) القدنُت نتباعدذُت(.–أ 

 كروؼ الوضع اسأناني )القدـ أناـ اسأارل( -ب

ك النتقاؿ نركيز ثق  اجلس  ن  الرج  اخللفد  إذل الرج  االناند  فإف ماا كماا لفض  كروؼ الوضع اسأناني كذل
 2002الوضع ليطي ذوازف أكنر كندل أكرب حلرك  الئاع  أثااء ذأدلته ادلهارة. )حس  السدد أبو عبده 

 (  44،ص

 كذاقس  نهارة ضرب الكرة بالرأس ن  النبات إذل:

 ضرب الكرة بالرأس ن  النبات لألناـ. -

 رة بالرأس ن  النبات للجان .ضرب الك -

 ضرب الكرة بالرأس ن  النبات للخلف. -

 طرلق  االداء: ضرب الكرة بالرأس ن  النبات

 لقـو الئاع  بادلشي أك اجلرم  ي اجتاه الكرة -

 ؽلد  الئاع  ثحداه إذل اخللف رلدئا أثااء اخلطوة اسأاَتة رب  ضرب الكرة بالرأس -

 ب الكرة جببه  الرأسلدفع الئاع  حداه لألناـ كبسرع  لضر  -
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 لقـو الئاع  بأداء ادلتابي  بيد ضرب الكرة بالرأس -

 ثانيا: ضرب الكرة بالرأس و الالعب في الهواء

 ضرب الكرة بالرأس نع الوث  عالدا )االرذفاع الفردم( -أ

 ضرب الكرة بالرأس نع الوث  عالدا )االرذفاع اليزكجي( -ب

اا كجودما  ي نستول ارذفاع ناخفض مث لقـو الئاع  بدفع اسأرض حدث لقـو الئاع  باجلرم  ي اجتاه الكرة ن
 برج  كاحدة اك بالقدنُت نيا لدطَت  ي اجتاه الكرة ثحدث لكوف  ي كضع نوازم لألرض أك نانئا عالدا رلدئا

 لقـو الئاع  بضرب الكرة باجلبه   ي االجتاه الام لرلده مث لهبط على اسأرض نستخدنا لدله اليت بنبتها رلدئا
 النتصاص ةدن  اسأرض.

ادلراكغ  كاخلداع بالكرة اليت لؤدلها الئاع  هبدؼ التخلص ن  اخلص  عادنا ال  مهارة المراوغة: 0-5-2-7
 (107،ص 2009لكوف مااؾ فرة  للمواةل  أك التصول . )نوفق اايد 

موله ك اخلداع لقـو هبا كلرل زلمد عبده ةاحل احلس  كنفيت ابرامد  زلمد " ذيرؼ ادلراكغ  على أهنا حرك  الت
 الئاع  هبدؼ التخلص ن  ادلدافع بالضغط علده، حدث أف ادلراكغ  ضركرل   ي بيض ادلوارف  ي كرة القدـ".

كذيرؼ ألضا بأهنا ف  التخلص ن  اخلص  كاداعه نع ردرذه على ذغَت اجتامه كمو ػلتفظ بالكرة بسرع  
 (  135،ص 2002بقدنه.)حس  السدد ابو عبده نستخدنا بيض حركات اخلداع اليت لؤدلها جبسمه أك 

كشلا ابق لرل الباحث بأف ادلراكغ  نهارة لستيملها الئاع  لتغلدط اخلص  زلمله بتورع حركته ذوريا ااطئا 
 بااتيماؿ حركات التمولهد  ك ادلخادع .

ا، أك رطيها رب  كنيااه زلاكل  أاا الكرة ن  اخلص   ي حال  حدازذه ذل المهاجمة )قطع الكرة(:  0-5-2-8
 الوةوؿ إلده، كذيترب ادلهامج  ائاح ادلدافع ضد ادلهاج ، كهتدؼ ادلهامج  إذل:

 ااتخئاص الئاع  ادلدافع الكرة ن  ادلهاج  ادلاافس. -

 إبياد ادلاافس ادلستحوذ على الكرة ناها. -

 ذشتدت الكرة ن  أرج  ادلهاج  ادلاافس. -

 رطع الكرة رب  أف ذص  إلده.  -
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 بالطرؽ التالد : كذت  ادلهامج 

 ادلكاذف  -

 ادلهامج  ن  اسأناـ. -

 ادلهامج  ن  اخللف. -

 (Garel1977,P143ادلهامج  باليزحلق  ن  اجلان  أك اخللف اك اسأناـ.) -

ذيترب رند  التماس نهارة حاة  كلت  القداـ هبا كذافدا رند  التماس  ي حال  عبور  رمية التماس:  0-5-2-9
كرة  ي اسأرض أك  ي اذلواء حدث لتطل  ذافدا ماه الرند  شركط ااة  غل  الكرة اط التماس اواء كانت ال

على الئاع  الام لقـو بأدانها أف لتبيها أك إذا نا ااتخدنت رند  التماس ااتخدانا أنن  ؽلك  أف لشك  
 اطورة كبَتة على نرنى اخلص  حدث ليتمد علدها ادلدربُت  ي عمله  التكتدكي.

 رند  التماس:كن  الشركط القانوند  ل

 ذرنى الكرة ن  نفس ادلاطق  اليت ارجت ناها على اط التماس

 الئاع  لواجه ادللي  جبيزء ن  جسمه. -

 ذرنى الكرة ن  الف الرأس لألناـ بالددل  نيا كال ذسقط. -

 ( 301،ص 1999جيزء ن  كلتا القدنُت نئانس لألرض على اخلط أك الفه، )نفيت ابرامد  محاد -

 :أنواع رمية التماس 

 ند  التماس ن  النبات:ر  (1

 رند  التماس كالقدناف نلتصفتاف.  -أ

 رند  التماس كالقدناف نتباعدذُت نتحاكرذُت.  -ب

 رند  التماس كرج  أناـ كاسأارل الفا.  -ت
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 رمية التماس من االقتراب (2

 رند  التماس ن  االرًتاب بادلشي.  -أ

 رند  التماس ن  االرًتاب باجلرم. -ب

:  ي كرت نضى كاف دكر حارس ادلرنى أر  نديزة بأاا بيُت االعتبار بقد  المرمىحراسة  02 -0-5-2
عااةر الفرلق أنا الدـو الوضيد  ذغَتت بصف  كبَتة،  ي كرة القدـ احلدلن  أعطت ك  الع  دكر كأعلد  نتساكل ، 

فوز فرلقه ككالك فأةبح نركيز حراا  ادلرنى نركيز حساس حلمال  ادلرنى حدث أنه الئاع  الوحدد الام لسمح ب
لهيـز فرلقه حس  طرلق  اداءه كما أةبح حارس ادلرنى ادكار مجوند  كذلك ن  ائاؿ ادلساعل   ي اذلجمات 

 السرلي  كاللي  اارج ناطق  اجليزاء برجلده كآار ندافع.

 ادلمديزات الواج  ذوفرما  ي حراا  ادلرنى:  

 ادلباراة. أف لتمتع بالقدرة على القدادة كذوجده زنئاءه أثااء اَت -

 أف لتمتع بالشجاع  كاجلراءة كالنق  بالافس. -

 أف لكيزف له القدرة على حس  التورع كاإلدراؾ كالتوردت السلد . -

 اف لتمتع بقدرة كبَتة على ارع  رد الفي  كالتوافق اليضلي اليصيب. -

 أف لتمتع بقدرة كبَتة  ي الرشار  كادلركن  كالسرع  كالقوة. -

 ( كدلوغراـ.80-70( ااتدمًت على أف لااا  كزنه )185-175أف لًتاكح طوله نا بُت ) -

 أف لكوف فاعلا بكاف  اخلطط الدفاعد  كاذلجوند . -

 (140ص1980،أف لؤدم مجدع ادلهارات اسأاااد  بكفاءة عالد  نن  زنئاءه  ي الفرلق.)حافي زلمود سلتار -

 انا اسأنواع غَت شاني  االاتيماؿ فهي:

 ضرب الكرة بس  القدـ  .1

 رة باي  القدـضرب الك .2

 ضرب الكرة بكي  القدـ .3
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 أوال: الضربات الشائعة االستعمال:

 ضرب الكرة بباط  القدـ: .1

 مي أكنر الضربات ااتخدانا  ي اللي  على اإلطئاؽ كأدرها فهي ذستخدـ  ي احلاالت التالد :

 التمرلر إذل ادلسافات القصَتة. -

 حلارس، اك رك  الكرة اليرلض ، اك ضربات اجليزاء .التصول  الدردق إذل ادلرنى كما  ي حاالت االنفراد با -

 طرلق  اسأداء:  

لقًتب الئاع  ن  الكرة  ي اط نستقد  لئاجتاه الام لرلد ليبها إلده اواء كانت الكرة نتحرك  اك ثابت  حدث 
 ذوضع ردـ الرج  غَت الضارب  غلان  الكرة كعلى نساف  ناااب  عاها ثحدث لشَت ا  القدـ لئاجتاه الام

 لده نع ثٍت الركب  رلدئا.‘اتلي  

دترجح الرج  الضارب  للخلف ن  نفص  الفخا كمي نناد  ن  نفص  الركب ، مث دترجح لألناـ على اف ذستدلر 
القدـ للخارج كبالك لواجه باط  القدـ الكرة لدضرهبا ن  ناتصفها على اف لكوف نفص  القدـ ننبتا مث ذتابع 

 القدـ الكرة بيد ضرهبا.

اجلاع  ي الوضع الطبديي اثااء االرًتاب، كحلظ  نئانس  الكرة ؽلد  اجلدع لألناـ، انا الرأس فإهنا ذنبت لكوف 
 1994حلظ  ضرب الكرة، كذيم  الاراعاف على االحتفاظ الذيزاف اجلس ، نع نتابي  الاظر للكرة. )الوحش 

 ( 28،ص

 ضرب الكرة بوجه القدـ االناني: .2

ا  القدـ إذل نفص  القدـ كمبيٌت آار مو اجليزء ادلغطى برباط احلااء، كضرب  كجه القدـ مو اجليزء ادلمتد ن 
الكرة بوجه القدـ ليترب أرول انواع الضربات لالك فهي ذستخدـ بكنرة  ي التصول  على ادلرنى، كما ذستخدـ 

  ي التمرلر الطول . 
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 الفيديو :  -0-6

 :  مفهوم الفيديو0-6-0

ك التيل  حدث ؽلك   د  الصوت ك الصورة ، ك للي  دكرا مانا  ي عملد  التيلد الفددلو عبارة ع  جهاز ذسج
ذسجد  برانج التلفيزلوف على أشرط  الفددلو ك إعادة عرضها ، لدئاحظ ندل التقدـ الام طرأ على ذيلدمه شلا 

 لولد حافيزا ك دافيد  جدلدة ذلؤالء اسأطفاؿ ضلو التيل  اسأفض  .

 ديو : مميزات استخدام الفي 0-6-2

 ؽلك  ااتخداـ أكنر ن  كادط ذيلدمي  ي الربنانج التيلدمي الواحد : 

 لساعد ادلدرس  ي ذفرلقها سأعماؿ أارل غَت التدرلس ادلباشر نن  : اإلرشاد ك التوجده ك التخطدط . . أ

 اهول  ذسجد  الربانج ن  حدث البث الياـ ، أك نقله ن  شرلط آلار أك حىت ذصولره . -ب

 ماه الربرلدات  ي أناك  عادل  ك ال ػلتاج لياال  كبَتة .اهول  حفظ  -ج

 ذساعد برارله على ادلشارك  االغلابد  ك الفيال   ي التلمدا . -د

احتواء برارله على نديزات فديزلولوجد  ، حدث لستخدـ ادليل  أكنر ن  حااب   ي التيلد  ك ماا لساعد  -ع
 ......ذيلد  أاه  ك أكنر نقاكن  للاسداف .

إنكاند  إعادة أم جيزء ناه ك  ي أم كرت ، ننئا عاد نشامدة ظلوذج دلهارة التصول  ؽلك  اإلعادة إذل  -م
 عرضها أك ذوردفها .

لساعد على ح  بيض ادلشكئات الًتبول  ادليصرة نن  الاقص  ي الكفاءات ك الاقص  ي ادلباين ، ذوفَت  –ح 
 اجلهد ك الورت ك ادلاؿ ... اخل 

 شولق ك اإلثارة ك التييزليز .ذوفَت عاصر الت -ك

ؽلك  ااتخداـ كاموذج للتيلد  الفردم ، ثحدث لستطدع ادلتيل  الاتاساخ شرلط ن  الربانج ك نشامدهتا  ي  -ر
 (  122، ص  2000أم كرت لشاء ) زلمد زلمود احلدل  ، 

 مزايا التعليم بواسطة الفيديو :  0-6-2

 يزالا جتي  ناه ثورة حقدقد   ي عادل االذصاالت ك ادليلوناذد  ناها : لتمتع الفددلو كوادل  اذصاؿ ك ذيلد  بصرل  مب



 
31 

ذيرض برانج الفددلو ننَتات نتاوع  ن  طبديتها )بصرل  ، مسيد  ، نوادقد  ، ألواف ... اخل (  ي آف كاحد ،  . أ
اابا بشك  ك ذقـو ذقاد  التصولر بكانَتا الفددلو بتكبَت ادلوضوع ادليركض أك ذصولره على الشاش  ......نا
 أفض   ي أثااء عرضه على ادلتيلمُت ااة  إذا كاف نوضوع الدراا  لشك  ذفاةد  دردق  .

حرل  ااتدار ادليلمُت ك ادلتيلمُت دلكاف عرض برانج الفددلو  ي اليملد  التيلدمد  ك زنانه ، ك عادنا لستخدـ  . ب
رض ك زنانه ، ك إظلا ؼلتار ادلادة اليلمد  اليت الفددلو  ي رلاؿ التيل  الاايت فإف ادلتيل  ال ؼلتار فقط نكاف الي

لرغ  مبشامدهتا ، إضاف  إذل ذلك فإنه لتيل  ن  الربانج حس  ردراذه أك ارعتها الااذد  ، ك شلا غلدر ذكره 
  ي ذقاد  الفددلو ذراعي إذل حد كبَت الفركؽ الفردل  بُت ادلتيلمُت .

ره : إضاف  إذل ذلك فإف إنتاج برانج الفددلو ال لتطل  لصلح برنانج الفددلو لليرض نباشرة بيد ذصول -ج
نهارات نيقدة ، كما ذيرض برانج الفددلو  ي الغرؼ الصفد  دكف احلاج  إذل ذيتد  غرف  الصف شلا لفسح اجملاؿ 

 للمتيلمُت أف ........نئاحظاهت  ك ااتفساراهت  ن  أج  إثارهت  بيد عملد  اليرض .

يددة ن  طرؽ التيلد  : ) ن  ائاؿ برانج الفددلو ( كاحملاضرات ك الادكات ك عرض إنكاند  ذطبدق طرانق نت -د
اخلربات ك ذيلد  ادلهارات ك ذستخدـ برانج الفددلو بشك  نااا  للتدرلس الصغر دلا لتمديز به ن  إنكاند  ذقدًن 

رارب  أنفسه  ذاذدا أثااء التغال  الرجيد  بأشكاؿ سلتلف  حدث ؽلك  للمتيلمُت ااتخداـ ذسجدئات الفددلو ، ك ن
ذافدا الوؾ ذدرلسي نيُت ، مث نشامدة نا مت ذسجدله بوااط  الفددلو ك القداـ بيملد  التقوًن ادلستمر ، لالك 

 لتحقق الضبط الاايت ليملد  التيلد  

الفددلو  ذوفَت الورت ك اجلهد على ك  ن  ادليل  ك ادلتيل  : ك ذلك أف نشامدة ادلوضوعات اليلمد  بوااط  -مػ 
أاه  رراءهتا بكنَت ، كما أف ذكالدف الفددلو أةبحت رادص  النم  ،    ك ماا ليٍت أنه ن  الااحد  االرتصادل  

 ؽلك  ارتااؤه ن  رب  مجدع ادلؤاسات الًتبول  .

رف االاتخداـ التكرارم : لتمديز الفددلو بإنكاند  إزال  ادلوارف ادلسجل  علده كانل  ، ك إعادة ذسجد  نوا -م
أارل سلتلف  ، ك ؽلك  كالك إزال  )نسح ( نقاطع زلددة ك ذسجد  نقاطع أارل جدلدة زللها مبساعدة 

 نقالدس الوحدات اليزناد  ، أك البيدل  ادليزكدة هبا نيظ  اسأجهيزة اجلدلدة .

دث ؽلك  ذيزكلد أجهيزة الفددلو مبؤرت زنٍت لساعد على ذسجد  أكذوناذدكي للربنانج ادلرغوب    ذسجدله ، ثح -ع
أف ذت  ماه اليملد  ن  ائاؿ ربط جهاز الفددلو نع جهاز التلفاز أك ن  ائاؿ االذصاؿ ادلباشر بُت ك  ن  

جهاز الفددلو ك مواني التلفاز ، حدث لقـو ادليل  بضبط ادلؤرت اليزنٍت حس  فًتة البث ك كالك ضبط نوعد 
 التسجد  ك إلقاؼ التسجد  ألضا .
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ضم  علب  كاادت ، شلا لسمح بااتخدانها مبركن  ك كلف  رلدل  ك بسهول  ليدة  حتفظ أشرط  الفددلو ن  -ر
 (  123، ةفح   2000ااوات )زلمد زلمود احلدل  ، 

 مراحل التعليم بواسطة الفيديو :  0-6-4

 ن  أج  ااتخداـ برنانج الفددلو  ي اليملد  البد ن  عرضها بشك  سلطط ك ناظ  ك ذلك مبا 

 ك التقدًن : نرحل  التحضَت  -1

لقـو ادليل   ي ماه ادلرحل  مبجموع  ن  اليملدات نن  نشامدة الربنانج بصورة نسبق  ، مث هتدئ  نكاف اليرض 
بشك  نااا  ، ك كالك هتدئ  ادلتيلمُت دلشامدة الربنانج الام اوؼ ليرض عاه  كيرض الاقاط اجلومرل   ي 

لك إابارم  مبا لتورع ناه  ن  أنشط   ي أثااء اليرض ك بيده ادلوضوع ادلدركس ك لفت نظر ادلتيلمُت إلدها ك كا
 حدث لساعدم  ماا الًتكديز ك ػلنه  أكنر على االنتباه .

 نرحل  اليرض :  -2

ليرض ادليل  الربنانج على ادلتيلمُت نراعدا كضوح ك  ن  الصورة ك الصوت كالك لافا ادلتيلموف  ي ماه ادلرحل  
 ف نئاحظاهت  ك ااتفساراهت  اليت لرغبوف إثارهتا بيد اليرض .نشاطات نرحل  اليرض ك لسجلو 

 نرحل  التطبدق ك ادلتابي  :  -3

ك مي ادلرحل  اسأاَتة حدث ذااكؿ ناارش  ادلتيلمُت للموارف التيلدمد  اليت عرضها الربنانج مث نشارك  ادليل  ك 
ك لافا ادلتيلموف بيد نرحل  اليرض ادلتيل  باإلجاب  ع  االاتفسارات اليت لنَتما بيض الطئاب ، ك كال

نشاطات ماه ادلرحل  ك كتاب  التقارلر ع  الربنانج ادليركض . ؽلك  للميل   ي ماه ادلرحل  أف لافا ااتبارا رصَتا 
، الغال  ناه جدكل الربنانج الام شامده ادلتيلموف ك ردرهتا على حتقدق اسأمداؼ ادلرجوة ن  عرضها ك التدرلس 

 (  502،  501، الصفحات  2000زلمود احلدل  ،  بوااطته ) زلمد

 نشامدة الاموذج ع  طرلق الفددلو :  -4

إف التيل  بااتخداـ الفددلو الواان  السميد  البصرل  ) الفددلو ( لتمن   ي ذقدًن احلرك  على شك  ظلوذج 
نرة دليزلد ن  الفه  ك  .......نصحوبا بشرح لفظي سأم  ذيقددات احلرك  أك ادلهارة نع ذوردف الصورة  ي ك 

 االاتدياب .

كما أف التيل  هباه الطرلق  لسمح مبشارك  مجدع احلواس  ي عملد  التيل  كحاا  البصر ك السمع ك احلواس 
اسأارل نن  اإلحساس احلركي بالتوازف ك ال شك أف نشامدة ادلتيل  ظلوذج الفدل  ك نشامدة أداء غلي  عملد  
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ب للميلونات أكنر فيالد  ، ك بالك ذسه  ادلطابق  بُت اسأداء ك الاتدج  ادلرجوة ك االرااؿ ك الاق  ك االاتديا
 ماا ع  طرلق التحك   ي ادليلونات .

 الواريد  : أم أف لكوف الاموذج نشاهبا للوارع ن  حدث ادلظهر ك ذوازف أجيزانه . . أ

 ادلئانم  : أم أف لتااا  نع نستول الفئ  ادلستهدف  ك ارباهت  السابق  . . ب

اإلذقاف :  ي ةايه ك الوضوح  ي ذيدُت اسأجواء أك اللوحات التوضدحد  ادلرفق  ، ك أف لتمتع بالدر  ك ؼللو  . ت
 ن  اسأاطاء اليلمد  .

 أف ختلو الكتاب  ادلرفق  للاموذج ن  اسأاطاء الاحول  ك اإلنئاند  . . ث

 فواند نشامدة الاموذج :  -5

 دحها .ذساعد  ي بداف الغانض ن  نشكئات التيل  ك ذوض . أ

 جتي  ادليلونات حد  ذات ردم  ؽلك  للتلمدا أك الئاع  أف لطبقها أك لستفدد ناها  ي احلداة بوجه عاـ . . ب

 جتي  ادلدرس كاثقا ن  فه  التئاندا دلا ألقى علده  . . ت

 مي كادط جدد لتنبدت الدركس  ي الااكرة ك السهول   ي ااتحضارما كرت احلاج  . . ث

حظ  ك ذيولد التئاندا الدر  ك التأن  ك السرع   ي اليم  ، االنتباه ادلركيز االاتماع كادل  فيال  لًتبد  روة ادلئا . ج
 ادلفدد .

 . ذنَت  ي التئاندا الرغب   ي ادليرف  ك زلادة احلافيز للتيل  . ح

 في التربية الرياضية : الفيديومجاالت استخدام  0-6-5

( على اف ااتخدانات احلاا  االرل 2000( كعبد احلمدد شرؼ )1990كلتفق ك  ن  عفاؼ عبد ادلاي  )
  ي عملد  التدرل  اك التدرلس  ي الًتبد  الرلاضد  ذتمن  فدما للي :

 ااتخداـ احلاا  االرل  ي رلاؿ التيل  احلركي -

 التحضَت كاالاراج دلكونات الدرس كالوحدات التدرلبد   -

 ذوفَت الاموذج الرلاضي االنن  دلختلف ادلهارات الرلاضد  -

 د  ادلهارات اليت ػلتولها ادلاهاج كحتدلد الاقاط الفاد  كطرؽ التيلد  حتل -
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 ذقدد  طرؽ االداء الفٍت للمهارات الرلاضد   -

 ذصمد  ذشكدئات اليركض الرلاضد  -

( اذل اف احلاا  االرل ااعد  ي عملد  ذدرلس  نقررات الًتبد  الرلاضد  كلظهر 2000كلشَت عبد احلمدد شرؼ )
 اليدلد ن  الاقاط ناها :ذلك بوضوح  ي 

 حفظ البدانات : –ا 

ؽلك  للمدرس حفظ البدانات ادلتيلق  بادلتيل  نن  الطوؿ كالس  كالوزف كادلستول ادلهارل كادلستول البدين كذبداف 
 ااطاء ك  نتيل  كنتانج االاتبارات ادلختلف  كغَتما .

 التحضَت كاخلراج : –ب 

درس ن  كتاب  احملتول الدردق للمادة اليلمد  كالتصادف اجلدد لتلك البدانات حتضَت كااراج البدانات ادلتيلق  بال
 كرا  التشكدئات اليت ذيرب ع  ماا احملتول .

 التسجد  كالتصحدح : -ج

لت  ذسجد  ك  نا لتيلق ن  اسأدكات كاسأجهيزة كالواان  التيلدمد  ادلستخدن  كندل حالتها الفاد  كةئاحدتها 
 ح ااطاء ادلتيلمُت .لئااتخداـ ككالك ذصحد

 التحلد  : -د

حتلد  احلركات الرلاضد  اليت ػلتولها ادلاهج كحتدلد الاقاط الفاد  لك  حرك  كطرلق  التدرلس ادلستخدن  كادلاااب  
للمتيلمُت نع حتلد  كان  لك  نفردات احلركات كنيرف  اليضئات كالقوانُت ادلدكاندكد  ارل ذساعد على االداء 

 لك  حرك  

 لتسهد  كادلساعل  :ا -ق

ذسهد  عملدات التيلد  كالتيل  للمهارات احلركد  كااتصار كرت اليملد  التيلدمد  كادلساعل  الفيال   ي اجراء 
 (23.22.21 ص 2007، حس  ابرامد  علي  )البحوث اليلمد  

 في مجال االعاقة الذىنية : الفيديواستخدام  0-6-6

  التئاندا ادلتخلفُت عقلدا )القابلُت للتيل  ( عادنا لقدـ ذل  التيل   ي لسام  بشك  فياؿ  ي ذيلدالفددلو اف 
اليت  الفددلواطوات ةغَتة ذات ذتابع جدد كلسمح ذل  مبمارا  التيل  ن  ائاؿ التصمد  الدردق للربانج 
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غَت فلدله ذتماشى نع ردرات مؤالء التئاندا كؽلك  للميل  اف لقدـ ماا الاوع ن  التيلد  على الكمبدوذر الص
ن  بُت اليدلد ن  ذكاولوجدا التيلد  اليت لسمح  لفددلوالقدرة على التشخدص كالسرع  الااذد  كن  ماا ليترب ا

بتفاع  ننمر نع ادلتيل  فدحتوم على اللوف كالصوت كالراـو ادلتحرك  اليت جتاب انتباه التئاندا ادلتخلفُت عقلدا  
باهت  كاحتداجاهت  كلراعي الفركؽ الفردل  بداه  .فالتدرل  بااتخداـ كذغَت امتمانه  اثااء التدرل  كلشبع رغ

كن  مث فاف ااتخداـ ،ذكرارلا كنكنفا كذيلدماذه كاضح  لدل التئاندا ادلتخلفُت عقلدا البد اف لكوف الفددلو
اليملد  كوادط ذيلدمي لدل ادلتخلفُت عقلدا ليزلد ن  فاعلد  التيل  لدله  . كما لسام   ي فاعلد    الفددلو

 التيلدمد  لدل اليادلُت الضا .

ن  االنشط  ذات الفاندة للطف  ادلتخلف عقلدا ) القاب   للفددلوكبااءا على ذلك ذيد بيض التخصصات الاوعد  
للتيل  ( حدث انه ؽلن  نتافسا له ن  جو الدراا  الام لشير فده بالفش  كعدـ النق  بالافس بالضاف  اذل 

كوادل   ي ذوظدف ردراذه كذامد  نهاراذه اليت لصي  علده اصلازما ن  ائاؿ ادلواد الدرااد    انكاند  االاتفادة ناه
كحدما . كالك لسام  الكمبدوذر كوادط ذيلدمي مبا لوفره ن  ذاوع  ي اللوف كالصوت كذيدد ادلنرات الصوذد  

نارة دافيد  الطف  ادلتخلف عقلدا للتيل  كادلوادقى التصولرل  كبرانج االلياب التيلدمد  كبرانج التيل  الاايت  ي اات
 (. 95.93 ص2005الدف السدد امحد )كلدد

:الخالصة  

 مو الرلاض  ماه  ي عاصر ام  اف علداا ؼلفى كناال. اليادل  ي انتشارا االكنر  الليب  القدـ كرة رلاض  ذيترب
 فدهاه اغلابدا دكره لكوف لكي فده ذتوفر اف غل  اليت كاخلصانص الصفات كنيرف  به االمتماـ غل  كذلاا الئاع 
 الضركرم كن  كالنقا ي كادلير ي التقٍت االنفجار ك التكاولوجدا عصر  ي نشهده الام التطور نع كااة  ادليادل 
 كادل  ام  اذل الفص  ماا  ي التطرؽ مت كعلده.  كضلاكده نيه كنتيالش كنسالره التطور ماا نواك  اف جدا

 شىت  يالفددلو  ذوظدف طرلق ع .  كالتيل  التيلد  ندداف  ي ادلتيددة كااتيماالذهلو الفدد كمي اال ذكاولوجد 
 .كالركذُت التكرار ن  كاخلركج التغدَت إلحداث التيل  رلاالت

 

 

 



 
36 

 
 الفصــــــــــل الثانـــــــــــي

 اإلعاقة العقلية
وخصائص الفئة العمرية 

02-05 
 

 

 



 
37 

 : تمهيد

دراا  نراح  ظلو اإلنساف ذكوف العتبارات ندراد  فقط، إال أف ذلك ال ؽلاع ن   ليتقد اليلماء كالباحنوف أف
دراا  ماه ادلراح  العتبارات علمد  نفيد  جتيلاا نقدر على التيان  نع الفرد ن  جه ، كعلى فه  ذكاذاا 

ك اليقلد  اليت مي كاسأةوؿ الافسد  ن  جه  أار كااة  اذا ذيلق االنر بفئ  ادليارُت بشىت االعارات اجلسدل  ا
زلور درااتاا    فك  نرحل  ذيترب أاااد   ي حداة اإلنساف كوهنا ذشم  على عدة ذغَتات عقلد  كجسمد ، إذ 

ذافرد خبصانص نيدا ، كعلى ماا اسأااس كمبا لتوافق نع ماا البحث مت التطرؽ إذل دراا  اصانص الفئ  اليمرل  
للفرد ككاا نا ػلدث ن  ذغَتات فسدولوجد  كعقلد  كانفيالد  ( كفه  الظوامر الافسد  كالسلوكد  13-15)

كعاطفد  إدراكا دلا رد لاتج عاها ن  نتانج البد  أك اغلابد ، فهاه الفًتة رد ذكوف نقط  حتوؿ للفرد كي ليدؿ 
 الوكه كلدرؾ شخصدته  ي ظ  اخلربات اجلدلدة حلداذه

 تعريف اإلعاقة العقلية: -2-0

 االعار  الاماد ، كماا لتيدد االجتامات اليلمد  اليت رانت بتااكؿ ماا ادلوضوع، كناها ذيددت ذيارلف كنفامد  

 التعريف الطبي: -2-0-0

كليد التيرلف الطيب ن  أردـ التيرلفات حلال  اإلعار  اليقلد ، إذ ليترب اسأطباء ن  أكان  الال  امتموا بتيرلف 
( على اسأاباب Irelandـ( ركيز الرالند )1900ـ )كذشخدص اإلعار ، حدث ركيزكا على أاباهبا، ففي عا

 ادلؤدل  إذل عدـ اكتماؿ عمر الدناغ اواء كانت ذلك اسأاباب رب  الوالدة أـ بيد الوالدة.

( ظلوذجا للتيرلف الطيب حدث لاص على أف اإلعار  اليقلد  حال  ذورف اك عدـ Jervisكليترب ذيرلف جَتفس )
)زلاد كان  الئاال كااركف .ب  ادلرامق  أك بسب  عوان  جداد أك إةاب  ر اكتماؿ ظلو الدناغ الااذج ع  نرض

 ( 125،ص 2013،

ركوت بيض التيرلفات على بيد التكدف نع البدئ  االجتماعد  كن  ماه التعريف االجتماعي: -2-0-2
حاالت ( حدث عرفا اإلعار  اليقلد  بأهنا حال  ن  Soddy( كزندله اودم )Tredgoldالتيرلفات ذيرلف )

 عدـ القدرة على التكدف نع البدئ  االجتماعد  للفرد بدرج  ناااب .

( على أف التخلف اليقلي لشَت إذل االطلفاض الداؿ الواضح  ي الوظانف اليقلد  Grossmanكعرفه جركمساف )
الفرد  اليان  حدث ؽلك  نئاحظتها عاد الفرد أثااء فًتة الامو كلاتج عاها رصور  ي السلوؾ التكدفي أم أف

)ذدسَت نفلح كوافح  ،عمر فواز عبد الييزليز اللكوف رادرا على االعتماد على نفسه دكف نساعدة ن  اآلارل .
 (59،ص 2010
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 التعريف التربوي: -2-0-2

ك  االاتيدادلركيز ماا التيرلف على عدـ القدرة على التيل   ي نستول اليادلُت كعلى أااس ندل القدرة  ي 
االطفاؿ. حدث ليرؼ الطف  ادلياؽ بأنه الطف  الام لياين ن  ختلف درااي كبطئ  ي  االصلاز التحصدلي لدل

التيل ، فهو ال لستطدع أف لستفدد إذل درج  كبَتة ن  برانج ادلدرا  اليادل  بسب  رصور  ي القدرة اليقلد . أنا 
كعدـ ردرهتا على االاتجاب   بيض الًتبولُت فقد أشاركا إذل أف اإلعار  ذاتج ع  عدـ نئانم  البدئ  التيلدمد 

 ( 105.104،ص 2013)زلاد كان  الئاال كااركف ،لئاحتداجات التيلدمد  للفرد بشك  نااا .

 تصنيفات اإلعاقة العقلية: -2-2

 ذيددت ذصادفات االعار  الاماد  كفدما للي عرض سأعلها:

 تصنيف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية: -2-2-0

نرلكد  لإلعار  اليقلد  نسب  الاكاء فهي ذرل أنه ؽلك  ذقسد  ادليارُت عقلدا اذل اربي  فئات اغتمدت اجلميد  اال
اعتمادا على نتانج ااتبارات الاكاء نن : ااتبار اتانفورد بداده أك ااتبار ككسلر كرد حدد ذلك جركااف 

(1983( )Grossman:كماه التقسدمات مي ) 

 :Mild mental retardation  فئ  اإلعار  اليقلد  البسدط -2-2-1-1

على  75-55كحس  ماا ادليدار ذكوف ماه الفئ  لألفراد الال  ػلصلوف على نسب  ذكاء ذًتاكح نا بُت 
 ااتبارات الاكاء.  

 :Modrate mental retardationفئ  اإلعار  اليقلد  ادلتواط   -2-2-1-2

 على ااتبارات الاكاء. 55-40كم  االفراد الال  ػلصلوف على نسب  ذكاء ذًتاكح نا بُت 

 :Severe mental retardationفئ  اإلعار  اليقلد  الشدلدة  -2-2-1-3 

 على ااتبارات الاكاء. 25-40كم  االفراد الال  ػلصلوف على نسب  ذكاء ذًتاكح نا بُت 

 :Profonnd mental retardationفئ  اإلعار  اليقلد  الشدلد   -2-2-1-4

)ذدسَت نفلح كوافح  على ااتبارات الاكاء. 25ػلصلوف على نسب  ذكاء نتدند  جدا ذق  ع  كم  اسأفراد الال  
 (61،ص2010.عمر فواز عبد الييزليز .
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 التصنيف التربوي  -2-2

 كلصاف التخلف اليقلي ذربولا إذل ثئاث فئات:

 القابلوف للتيل : -1-3-1

( درج  ذقرلبا على 73-52بار ككسلر، أك )( درج  ذقرلبا على اات75-55كذًتاكح درج  ذكانه  نا بُت )
 ااتبار اتانفورد بداده، أك نا بيادؿ ألا ناهما ن  ااتبارات ذكاء نفاا  اارل.

 القابلوف للتدرل :  -2-3-2

( درج  ذقرلبا على 51-36( درج  ذقرلبا على ااتبار ككسلر، أك )54-40كذًتاكح درج  ذكانه  نا بُت )
 نا ليادؿ ألا ناهما  ي ااتبارات الاكاء ادلقاا  االارل.ااتبار اتانفورد بداده، أك 

 الفئ  االعتمادل :     -2-3-3

( درج  على ااتبار اتانفورد بداده، أك 36( درج  على ااتبار ككسلر، أك )40كذكوف درج  ذكانه  أر  ن  )
 نا ليادؿ ألا ناهما  ي ااتبارات الاكاء ادلقاا  اسأارل.

ًتبول  ك التيلدمد   ي ادلدارس ذقتصر على فئ  القابلُت للتيل  ك ؽلك  للقابلُت للتدرل  نع نئاحظ  أف اخلدنات ال
 (42،ص2007)زلمد عانر الدعلشي ،االاتفادة ن  ماه اخلدنات 

 أسباب اإلعاقة العقلية: -2-4

الوراثد   ن  اآلباء أرجيت اليدلد ن  ادلراجع اليلمد  أاباب اإلعار  الاماد  إذل أاباب كراثد  ع  انتقاؿ اجلداات 
إذل اسأبااء، كأاباب بدئد  ذكوف ربا الوالدة كإةاب  اسأـ ببيض االنراض، أك أثااء الوالدة نن  ذيرض اجلاُت إذل 
االاتااؽ ك نقص اسأكسجُت أك بيد الوالدة ذتمن   ي إةاب  الرضدع باسأنراض، كذتلخص ماه اسأاباب  ي 

 التارل:

 نا رب  الوالدة:  ادلرحل  االكذل: نرحل   -2-4-1

 ؽلك  ذقسد  اليوان  ادلسبب  لإلعار  اليقلد  ن  نرحل  نا رب  الوالدة إذل اليوان  التالد :

 اليوان  اجلداد : -2-4-1-1

ن  ادليركؼ أف ةفات الفرد الواضح  كاليت ؽلك  نئاحظتها بسهول  نن  الطوؿ كلوف الشير كاليدوف كشك  
ونات ادلوجودة  ي نواة اخللد  البشرل  ك لقدر اليلماء أف كركنواونات االنف كغَت ذلك حتددما الكركنوا
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( جُت بيضها لأيت ن  رب  اسأب ك اآلار ن  اسأـ، كنتدج  100000-60000اإلنساف حتم  نا بُت )
 اجلداات بيضها نع بيض ذتوالد ذلك الصفات الوراثد  اليت حتدد ةفات الفرد  ي سلتلف الاواحيلتفاع  ماه 

 اليوان  غَت جداد  :-2-4-1-2 

 كمي كنَتة جدا:

 ذيرض اسأـ احلان  إذل أشي  اكس ااة   ي اسأشهر النئاث  اسأكذل أك اإلشياعات الاوكل . -1 

(   Thalidomideذياطي اسأـ ادلضادات احلدول  ك ااة   ي اسأشهر اسأكذل كلي  عقار النالددكندد)  2-
نيرف  أثاره اجلانبد  اليت كاف خلطها أثر كبَت على اجلاُت  ي الام ااا لفًتات طولل  كمهدأ لألعصاب دكف 

 حدكث ذشومات نتيددة.

اةاب  اسأـ ببيض أنراض ادليدل  كاليزمرم احلصب  اسأدلاند  أك اإلةاب  مبرض الصفراء ادلخد  علما أف احلصب    3-
يمى, كازدلاد الصفراء )الربراف( اسأدلاند  رد ذؤدم إذل ةغر حج  اجلمجم  كااتسقاء الدناغ، كالشل  ادلخي، كال

 كرد لسب  الصم .

 اضطرابات الغدد الصماء:  -4

اوء التغال  أك نقص التغال  كرد لكوف مااؾ فرؽ بُت ادلصطلحُت فاسأكؿ رد ليٍت ذوفر اسأغال  الكمد   -5
نقص اسأغال  فهو  لكاها ذفتقد إذل عااةر غااند  نهم  كالربكذُت ك ادليادف أك غَت نتكانل  كالفدتانداات أنا

عدـ ذوفر الغااء نوعا ككما كما ػلدث  ي بيض البلداف اإلفرلقد  الفقَتة. لالك فإف التغال  الكانل  الصحدح  
 أثااء فًتة احلم  لكوف ذلا التأثَت الكبَت  ي ظلو اجلاُت كااة   ي ادلراح  اسأكذل.

 نرض السكرم . -6

 أنراض القل . -7

 الربو. -8

 ضغط الدـ. -9

 التي  ك اإلعداء ادلستمر. -10

 احلال  الافسد  ادليزرل  ك ادلستمرة لألـ. -11

 ذياذم التداُت أك اخلمور أك ادلخدرات. -12
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 ذلوث ادلاء أك اذلواء. -13

 ادلرحل  الناند : أثااء الوالدة: -2-4-2

الوالدة ك اليت ذؤدم إذل كلقصد هباه اجملموع  ن  أاباب أثااء الوالدة ن  ذلك اسأاباب اليت حتدث أثااء فًتة 
 اإلعار  اليقلد  أك غَتما ن  اإلعارات، كناها:

 (:Asphyxiaنقص اسأككسجُت أثااء عملد  الوالدة ) -2-4-2-1

رد ذؤدم حاالت نقص اسأككسجُت )اافكسدا( لدل اسأجا  أثااء عملد  الوالدة إذل نوت اجلاُت. أك إةابته 
بسب  إةاب  رشرة الدناغ للجاُت. كما ذتيدد اسأاباب الكانا  كراء  بإحدل اإلعارات ك ناها اإلعار  اليقلد 

(، أك انفصاؿ ادلشدم  Toxeniaنقصاف االككسجُت أثااء عملد  الوالدة لدل اجلاُت. كحاالت التسم  )
Placenta Séparation)  أك طوؿ عملد  الوالدة أك عسرما، أك زلادة نسد  اذلرنوف الام ليم  على )

 (Ocytocineالوالدة )ذاشدط عملد  

 (Physical Traumaالصدنات اجلسدل : ) -2-4-2-2

رد ػلدث أف لصاب اجلاُت بالصدنات أك الكدنات اجلسدل  أثااء عملد  الوالدة بسب  طوؿ عملد  الوالدة اك 
بسب  كضع كأس اجلاُت أك كرب حجمه نقارن  نع عاق رح    (Sezurian)ااتخداـ طرلق  الوالدة القدصرل 

 .اإلعار  ك ناها اإلعار  اليقلد اسأـ، شلا اب  اإلةاب   ي اخلئالا الدناغد  أك القشرة الدناغد  للجاُت، كبالتارل 

 :(Infections)اليدكل اليت ذصد  الطف   -2-4-2-3

ن  اليوان  الرندسد   ي ذلف أك  (Meningistis)السحالا إذ ذيترب إةاب  اجلاُت بااللتهابات كااة  التهابات 
إةاب  اجلهاز اليصيب ادلركيزم كرد لؤدم ذلك إذل كفت  اجلاُت رب  كالدذه، أك إةاب  اسأجا  إذا عاشت باإلعار  

 (51،ص2007)نصطفى نورم القمش ،الد  عبد الرمح  ادليالط  ،اليقلد  اك غَتما ن  اإلعارات.

 عد الوالدة:بانية: المرحلة الث-2-4-2

التهابات الدناغ أك مخج الدناغ أك التهاب السحالا كمو نرض لصد  اسأطفاؿ الصغار  -1
(Hallahan,&Kaulfman ;2006)  ن  االطفاؿ الال  أةدبوا بالتهاب  % 20-15. كمااؾ ن

 السحالا ليانوف ن  التخلف اليقلي بيد الشفاء ناه.

ة الاكفد ، كالسياؿ الدبكي، ك الدفتَتلا ذودم إذل اإلعار  اليقلد  إذا أعل  احلصب ، ك احلمى الشوكد ، كالغد -2
 عئاجها.



 
42 

 %40اوء التغال  له ذأثَت رندسي  ي ذطور الدناغ لدل اسأطفاؿ كلاتج عاه إعار  عقلد  دانم  ففي أكغادا  -3
اوء التغال  لدل ناه  نياروف عقلدا باإلضاف  إذل  %10-%5ن  اسأطفاؿ ليانوف ن  اوء التغال  كمو 

 (.thomas,2004اسأطفاؿ إذا ةاحبه نارص  ي احملفيزات البدئد  ك اللي  بسه   ي حدكث اإلعار  اليقلد  )

احلرناف النقا ي كدكره  ي اإلعار  اليقلد  حدث أاتاتج الباحنوف إذل كجود عئار  بُت اإلعار  اليقلد  غَت  -4 
 نشأ فدها الطف  سأف البدئ  اسأارل  ذلي  دكرا كبَتا  ي ذامد  الطف  نيركؼ اسأاباب ك التخلف النقا ي للبدئ  اليت

 ك ااة   ي الساوات اخلمس اسأكذل ن  حداذه فإذا كانت غَت نئانم  فإهنا ذسه   ي إعارته عقلدا.

الرةاص : أظهرت الدرااات حدلنا أف الرةاص لسب  اضطرابات نيرفد  أك إعار  عقلد  ضم  اسأطفاؿ  -5
 <( 10ول الرةاص   ي داد  أكنر أك لساكمالال  نست

(( Vanarsdale.& et al .2004)Mg/dl  ن  اسأطفاؿ الال  لدله  ارذفاع  ي نسب    %35مو
الرةاص  ي الدـ نتدج  ذيرضه  لألدكات ك اسألياب اليت مت ذيزلداها أك ةايها ن  نادة الرةاص ، أك السك   ي 

 (120.119.118،ص 2013)زلاد كان  الئاال كااركف ، البدوت اليت لدا   ي دماهنا نادة الرةاص

(2005،(Niskar. Bouchanan& . Meyer 

 خصائص األطفال المعاقين ذىنيا بسيطي اإلعاقة : -2-5

لتمديز ذكم اإلعار  اليقلد  البسدط  مبمديزات ك اصانص على ادلستول اليقلي ك اللغوم ك اجلسمي كاحلركي ك 
نيرف  ماه اخلصانص ن  ااتدار الربانج الًتبول  كبرانج الاشاط احلركي  االجتماعي ك الافسي، حدث دتك 

 ادلاااب  ذلاه الفئ  حس  ردراهت  احملدكدة.

 الخصائص العقلية: -2-5-0

ذيرؼ اخلصانص اليقلد  ك ادليرفد  بأهنا رلموع  اخلصانص ك السمات ادلرذبط  باليملدات ذات اليئار  بالقدرة 
 2001)عبد ادلطل  انُت القرلطي،كالااكرة ك التمدديز ك التفكَت ك القدرة على التخد .على التيل  ك االنتباه 

 (219،ص

 كذشم  اخلصانص اليقلد  ك ادليرفد  جوان  عدة كفدما للي عرض لك  كاحدة ناها 

التيل : الطف  ادليوؽ عقلدا لياين كبشك  كاضح ن  ضيف  ي القدرة على التيل  كالقدرة على التحصد   -أ
 ارن  بالطف  اليادم الام مو  ي نن  ااه.نق



 
43 

االنتباه: اسأطفاؿ ادليوروف لواجهوف نشكئات كاضح   ي القدرة على االنتباه ك الًتكديز  ي ادلهارات  -ب
التيلدمد ، ك االنتباه لدر الطف  ادليوؽ عقلدا لكوف زلدكدا  ي ادلدل كادلدة فهو ال لستطدع االنتباه سأكنر ن  

زناد  رصَتة، إذ لتشتت انتبامه بسرع ، سأف ننَتات االنتباه الداالد  لدله ضيدف  كمو ثحاج  شخص كاحد كلفًتة 
دانم  إذل نا لنَت انتبامه ن  ادلنَتات اخلارجد  كإذل نا لابهه إذل نا لدكر حوله كبشدة إذل ادلوضوع اسأاااي فئا 

عدـ ردرة الطف  ادليوؽ على التيل  ن   لاشغ  مبنَتات أارل لدس ذلا عئار  بادلوضوع كماه الصف  ذؤدم إذل
 (137،ص2001)فاركؽ الركااف ،اخلربات اليت ؽلر هبا إال إذا كجد ن  لابهه إلدها حىت لدرؾ كلتيل  ناها.

: شلا ال شك فده أف القدرة على التاكر ذرذبط ارذباطا كثدقا بالقدرة اليقلد  كحدث صلد أف الطف  ادليوؽ اكرالت -ج
اـ  ي ردرذه عىب ذدكر اسأمساء كادلوضوعات كاسأشكاؿ كلظهر ذلك كاضحا  ي ذاكرة فصَتة عقلدا لدله ضيف ع

ادلدل ، كرد ليود السب   ي ذلك إذل عدـ ردرة الطف  على ااتيماؿ االاًتاذدجدات ادلاااب  للتاكر كاليت لقـو 
لاا فإف ادلاامج اليت ن  اجملرد، هبا الطف  اليادم حدث صلد أف ذيلد  الطف  ادليوؽ لركيز على التيلد  احلدس أكنر

ذيطى للميورُت عقلدا غل  أف ذأاا بيُت االعتبار اخلط  الًتبول  كالتيلدمد  كالفردل  لك  ن  اسأفراد كغل  على 
ادليل  اختاذ اسأاالد  ادلاااب  ليملد  التيل  كالتيلد  كاليت ذيتمد على الطرلق  احلسد  اجملردة حىت لتمك  مؤالء 

 (71،ص2003)عمر عبد الييزليز ،ذدسَت نفلح كوافح  ،ااتدياهبا  االطفاؿ ن 

إف التمدديز بُت ادلنَتات لتطل  إدراؾ اخلصانص ادلمديزة لك  ننَت كنيرف  اخلصانص للمنَت نقـو على  التمدديز: -د
درة على االنتباه لتلك اخلصانص كذصادفها كن  مث ذاكرما، أم إف التمدديز لتأثر باالنتباه كالتاكر. كختتلف الق

التمدديز ذبيا لدرج  اإلعار ، عئاكة على ذلك فإف عملد  التمدديز بُت ادلدركات احلسد  ذتأثر بشك  كبَت مبستول 
أدؿء احلواس ادلختلف  ) السمع، البصر، الاكؽ، الش ، اللمس(. كذشَت الكنَت ن  ادلصادر اليلمد  إذل أف نيظ  

)لواف القركليت ، عبد الييزليز السرطاكم ، مجد  د .اسأطفاؿ ذكم التخلف اليقلي لواجهوف ةيوبات حس
 (2001الصمادم ،

 الخصائص اللغوية: -2-5-2

لياين ادلياروف عقلدا )القابلوف للتيل ( ن  نقص عاـ  ي الامو اللغوم كادلشكئات اخلاة  بااتخداـ اللغ  كأنراض 
إذل بطء الامو اليقلي، كعلى ذلك ذكوف التيلق كالكئاـ كضآل   ي البدئ  كاحملتول اللغوم، كلييزم ماا القصور 

نهاراهت  اللغول  ن  أكنر ادلشاك  اليت ذواجهه   ي زلاكالهت  اف لكونوا جيزء ن  
 (krik.gqllqgher.qnqstssoz.1993.p.87)اجملتمع.

 كلي  ن  أبرز اخلصانص اللغول  عاد ادلياؽ عقلدا:

 ئاـاضطرابات الكئاـ كذشم  التلين  كالسرع  اليزاندة  ي الك -
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 اضطرابات الصوت كذشم  البح  الصوذد  كاخللف كاحتباس الصوت -

 عدوب التيلق الااجت  ع  نقص القدرة السميد . -

 عدوب التيلق كالكئاـ الااجت  ع  حاالت نفسد  كعصبد . -

 (42،ص 2008)غادة زلمود زلمد كسااكم عدوب التيلق كذشم  عدوب  ي ابداؿ احلركؼ أك حافها. -

 عاقة العقلية:   الوقاية من اإل -2-6

 الورال  ن  حدكث اإلعار ، كذشم  الورال  ن  اجلوان  التالد :

 ضركرة الكشف على الرج  كادلرأة رب  اليزكاج لاتأكد ن  عدـ ااتئاؼ اليان  الرليزلسي بداه . -

 ي جتا  زكاج االرارب ااة  ن  ظهرت لدله  حاالت إعار  عقلد  اابق  سأف اليان  الوراثي للي  دكرا نهما  -
 نق  اإلعار  ن  اآلباء إذل اسأبااء.

 أعلد  ادلتابي  الطبد  لألـ احلان  بااتخداـ ادلوجات فوؽ الصوذد  للتأكد ن  الو اجلاُت ن  أعراض اإلعار . -

 حج  اسأدكل  الضارة ع  اسأـ احلان . -

 الكشف ادلبكر ع  حاالت اإلعار  كالتدا  للحد ن  ذداعداهتا. -

)عبد الفتاح ارة للتمك  ن  حتسُت نستول ذغدل  اسأـ احلان  كالطف  عاد الوالدة.رفع ادلستول االرتصادم لأل -
 (.373،ص 2001عبد اجملدد الشرلف 

 ( اا  على نرحلتُت علا:15-11ذشم  ادلرحل  اليمرل  ) ( سنة:05-02تعريف المرحلة العمرية )2-7

 الطفول  ادلتأارة

 ادلرامق  ادلبكرة )اسأكذل(

 ماذُت ادلرحلتُت ب:كؽلك  ذيرلف ك  ن  

 اا  ن  عمر الطف ، كما أهنا ذيترب نرحل  إذقاف  11إذل ا   9كمي دتتد ن   الطفولة المتأخرة:2-7-1

اخلربات كادلهارات اللغول  كاحلركد ، كاليقلد  السابق اكتساهبا، حدث لاتق  الطف  ذدرغلدا ن  نرحل  االكتساب 
ثابت كرلد  ادلشاك  االنفيالد ، كؽلد  الطف  ندئا شدلدا إذل ادللكد   إذل نرحل  اإلذقاف، كالطف   ي ماه ادلرحل 
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اليت، كما لتجه إذل االنتماء إذل اجلماعات ادلاظم  بيد أف كاف ؽلد  رب  ذلك جملرد االجتماع مب  مو  ي ااه.) 
 (15،ص1992عبد الرمحاف عدساكم

  الكبار، إذ صلد ةيوبات غلدما الكبار  ي إف طف  ماه ادلرحل  لأاا اسأنور جبدل  ذان  كلتورع اجلدل  ن
نيانلته  له كااة  أناا نتاباب  ي ماه ادليانل ، فتارة ذطلبه أف لكوف كبَتا كذارة أارل ذاكره أنه نازاؿ طفئا 

ةغَتا، فإذا بكى ننئا كعاربااه سأنه لدس بطف  ةغَت، كإذا ابتيد ع  ادلايزؿ عاذبااه سأنه طف  ةغَت )ايد جئاؿ 
198،1991  ) 

اا  ن  اليمر، دتتد ماه الفًتة ن   15إذل ا   12كمي ذبدأ ن  ا   المراىقة المبكرة )األولى(: 2-7-2
بدال  البلوغ إذل نا بيد كضوح السمات الفسدولوجد  اجلدلدة بياـ ذقرلبا، كمي فًتة ذتس  باالضطرابات ادلتيددة، 

ارل كبالقلق كالتوذر كثحدة االنفياالت كادلشاعر حدث لشير ادلرامق ائاذلا بيدـ االاتقرار الافسي كاالنفي
ادلتضارب ، كلاظر ادلرامق إذل اآلباء ك ادلدراُت  ي ماه الفًتة على أهن  رنيز لسلط  اجملتمع شلا غليله لبتيد عاه  
كلرفضه ، كلدفيه إذل االجتاه ضلو رفقانه كأةحابه الال  لتقب  آرانه  ككجهات نظرم ، كلقلدم  إذل أظلاط 

 كه .الو 

فهاه ادلرحل  ذيترب فًتة ذقلبات  عمدق  كحادة نصحوب  بتغَتات  ي نظامر اجلس  ككظانفه، شلا لؤدم إذل الشيور 
بيدـ التوازف كشلا ليزلد اسأنر ةيوب  ظهور االضطرابات االنفيالد  ادلصاحب  للتغَتات الفسدولوجد  ككضوح الصفات 

 ال ليرؼ ادلرامق كدفد  كبح مجاحها أك السدطرة علدها.) رنضاف اجلسمد  النانول  كضغوط الدكافع  اجلاسد  اليت
 (     354،ص 1993زلمد القاا ي 

 (  سنة   05الى 02خصائص و مميزات النمو لدى الطفل خالل مرحلة ) 2-8

 خصائص العقلية و المعرفية  2-8-0

الفدسدولوجد  اظلا ذتمديز ماه  اخلصانص اليقلد : ال لقتصر بالامو  ي ماه ادلرحل  على التغَتات اجلسمد  ك  -
الفًتة ن  الااحد  الافسد  سأهنا فًتة ذضع  ي القدرات  ك الامو اليقلي عمونا ك ماا غل  اف ذدسر  اشارة ااة  

اذل ظهور الفركؽ الفردل   ي نرحل  ادلرامق  بشك  كاضح ك لقصد هباه الفركؽ اف ذوزلع الاكاء ؼلتلف ن  
 شخص اذل اار.

ادلرحل  نستطدع اف نقوؿ اف الطف  لفكر ك لستيم  التحلد  للظوامر االجتماعد  ك ادلوارف اليت ك  ي ماه      
ليزداد نضج اليملدات اليقلد  كالتاكر ك التفكَت اال اف  لاتق  الطف  ن  طور ’’ هبا لقوؿ زلمد حسُت علوم 

 ن  حدث ادلدل ك ادلدةذفكَت اخلداؿ اذل طور الواريد  كما ذيزداد ردرذه على االنتباه ك الًتكديز 
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الاكاء : مو القدرة اليقلد  الفطرل  ك ادليرفد  اليان  لئاحظ ماه ظلوا كبَتا ك ذظهر فده الفركؽ الفردل  حدث  -   
ؽلك  كشف شيء ن  الدر  ع  ردرات افراد ماه ادلرحل  ك بالتارل ؽلكااا ذوجدهه   ذيلدمدا حس  ااتيداداهت  

 اليقلد 

 اد ردرة البالغ اواء  ي ةفته اك نداهاالنتباه : ذيزد -   

التاكر:   لبٍت ذاكر ادلرامق على ااس الفه  ك ادلد  فتيمد عملد  التاكر على القدرة  ي ااتاتاج اليئارات  -   
 (.54ص1990،اجلدلدة فئا لتاكركف نوضوعا اال اذا فهموه ك ربطوه بغَتم  ن  ادلواضع )نور حافظ 

( اف ادلقصود بااتيماؿ كلم  نيرف  اك نيفرم لفه  ضمادا  1988ح اكلَتكف  )اخلصانص ادليرفد  : لوض -   
(  رد فرؽ بُت اف لكوف اذلدؼ التيلدمي الوكدا ك اف  Hayes 1987اال اف بيض ادلراربُت نن  انناؿ  ) 

ك مااؾ ردر ن   لكوف نيرفدا العتبار اف التيبَت لشم  على االعتبارات اخلاة  مبدكانديزنات ادلدند  التابي  للسلوؾ
االاتئاؼ  ي كجهات الاظر حوؿ ادليٌت احلقدقي للمصطلح فقد طرحت عدة ذفسَتات  ي ادليٌت فبيض ادلؤلفُت 
لفسركهنا كاعتبارات ااة  بتكول  ادليلونات بداما لرل االاركف انه ادلقصود بوةف ذتابع اليملدات اليت دتك  

 (.18،ص1988،ك ااركف التيبَت عاها باتانج اك سلططات ) انُت احلورل 

 ي اجملاؿ الرلاضي: " ادليرف  ذسه  الوعي بادليلونات أك اكتشافها نباشرة أك إعادة  Guilfordكلقًتحه 
اكتشافها أك التيرؼ علدها"، إذف ماا اإلدراؾ كالتيرؼ على ادليلونات كاكتشافها بالتاكر كالتيل  كالتفكَت كمبا 

 لام لت  بالتمارل  كاالصلاز الرلاضيلتحص  الرلاضي على الشيور كاإلدراؾ ا

ففي ماه ادلرحل  ػلك  نشاط الطف  بالاشاط اليقلي كمو نبدأ ماـ كليقد ذقدـ الطف   ي اليم   كلتأثر ن  
 .)71،ص1981،حدث ادلستول بظركؼ ادلوارف اليت لتيرض ذلا )فرح حسُت بدوني 

بدأ باإلدراؾ احلسي كاليملدات احلركد  اسأكلد  كبالك فالاكاء الام ليترب كحال  التوازف ذستهدفها ذراكد  أارل ذ
 فهو نصطلح نوعي لشَت إذل الصور اليلدا ن  التاظد  أك التوازف  ي الًتاكد  ادليرفد  للطف  

كالاكاء الرلاضي للطف  كالقدرة على التيل  لتمن  فدما ذتضماه اليملدات ادليرفد  ن  كفال  كندل فجس  الرلاضي 
نيزكد بأنظم  نتخصص   ي مجدع ادليلونات ذسمى باحلواس أك اسأجهيزة احلسد  اليت ؽلك  بوااطتها   ي ماه ادلرحل 

التقاط ادليطدات، ثحدث لتمك  ن  التخطدط  ي الوكه كالتحرؾ مبوجبه، كلت  جتهديز ادليلونات بوااط  احلواس 
ططد  دانم   ي كرة القدـ أك ن  نواضدع كنَتة ن  اجلهاز احلسي كاليصيب، كذيد ذلك ادلستليزنات نشارلع ا

 اسألياب اجلماعد  ك ي إطار كشف بيض اسأفئاـ كاسأشكاؿ كالراـو كادلصادر اليلمد  ذات اسأعلد  اخلالص  
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ففيالد  التيل  كالتدرل  الكان  ك االصلاز الرلاضي ليزداد بوااط  ادليلونات اليت ذيرؼ علدها الطف  حدث ذيد 
نيارؼ أاااد  للاجاح أثااء بااء شك  نضموف كنيركؼ فجمدع نراح  التمارل  الرلاضد  نستليزنات أك 

التصرؼ كنكوناذه لت  أداؤما بالشيور كاإلدراؾ ااة   ي ماه ادلرحل  كذيل  اإلدراؾ كالشيور لت  بالتمارل  ك 
 .( 20،ص1983،التطبدق الرلاضي )محدم عبد ادلاي  

بشدة لاا غل  على ادلريب أف لأاا بيُت االعتبار  :  ي ماه ػل  اسأطفاؿ اللي الخصائص النفسية 2 -2-8
 ذيطشه  الشدلد للي  كندله  الطبديي له، فالطف  ػلتاج إذل ادلريب كي لسطر له أمداؼ الاشاط

اسأطفاؿ  ي ماه ادلرحل  اليمرل  ؽلدلوف إذل أفكار كاصلازات اآلارل   ي ادلهارات احلركد ، ككاا إذل ادلخاطرة  ي 
ادلسؤكلد ، مااؾ رغب   ي حتم  هار الرغب   ي ادليزلد ن  االاتقئالد  كليزلد االعتماد علده  أنشطته  ك إذل إظ

شدلدة دلمارا  ألياب الفرؽ ااة  الفرؽ اخلاة  اليت ذتطل  أنشط  عادف  كلؤثر الطف  على نا لطلبه ناه 
 ن  كالشك  ي حكم  أبده كأنهالكبار ، إذ لشير بأنه نوضع ااتحقاؽ اآلارل ، ماا نا لدفيه إذل ذقدـ أارذه عا

حىت لتسٌت له نيرف  شيء ن  ردرذه كمبا أنه لسيى للحصوؿ على نكان  له  عملداكؽلد  إذل التياكف نع اآلارل  
 كلصبح ثحاج  إذل أف لفه  أعضاء ماه اجلماع  فدساعده على شلارا  ردراذه كنهاراذه كالتيرؼ علدها،   

  لمرفولوجيةالخصائص الحركية والبدنية وا 2-8-2
: لستطدع الطف   ي ماه ادلرحل  اف بتحك   ي حركاذه كأف لوجهها ضلو اذلدؼ اواء  ي الخصائص الحركية

 نشاطه الدوني أك نشاطه الرلاضي، كلالك فهاه مي القدرة ادلنلى للتيلد  احلركي كلرجع ذلك إذل

 التحم : فده حتس  ظامر - أ

لفت ادلاظر كااة   ي أطرافه اليلدا كذلك بسب  القوة: ذتحس  كلك  لبقى الطف  ضيدفا بشك  ن - ب
 عملد  الامو السرلي  اليت ذيرض ذلا 

التوافق: لستطدع الطف  أف لؤدم عددا كبَتا ن  ادلهارات بشك  آرل ال ػلتاج فده إذل ذشغد  للمراكيز اليلدا  -
  كلكوف أرصى ذطور  ي بادلخ ب  ؽلكاه التحك   ي ندل كاجتاه احلركات، كلق  التوافق  ي أكاار ماه ادلرحل

 اا  12ا  

ـ، حدث ػلدث عاد الباات ك اسأكالد  100ك 60السرع : ػلص  ذطور  ي نستول ركض ادلسافات القصَتة  -
اا  ففي الورت الام لق  فده نستول التقدـ عاد الباات بيد ما اليمر جتده لتطور عاد  14-12 ي ا  

 (64،صJean Pierre Bonnet et Vers 1986اسأكالد  ي الساوات التالد : )
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 :الخصائص البدنية 

الشك  الياـ: نرحل  انتقاؿ ن  الامو ادلستقر  ي نبدؤما إذل الامو السرلع كلدا  البغض  ي نرحل  ذفجَت  -
 ادلرامق 

 اذلدك  اليظمي: اليظاـ نازالت لدا  كلك  لوجد ذقدـ  ي نرحل  التيظ  -

ك  اليزلادة ثابت  بشك  عاـ، كرد لتيرض البيض ليزلادة  ي الطوؿ كالوزف: درج  الامو ذتياذل بالفرد نفسه كل -
( ذرل اسأكالد ضلافا طواال، كبضيف ماا الامو رول التلمدا نوعا نا 14-12الوزف إال أنه  ي أكاار ادلرحل  )

 كليرضه للتي 

بَت، لاا  القل  ك الرنتاف: ذتااا  أكال نع الطوؿ ك الوزف كلك   ي أكاار ادلرحل  ليزداد ظلو القل  بشك  ك -
 كاف ن  الئاـز جتا  الئاع  للاشاط التاافسي اليادف، إذف أف نسب  القل  إذل الشرالُت ال ذكوف نتيادل 

 ضغط الدـ: لقًتب ن  ضغط البالغُت -

 الصح : شلتازة كنقاكن  اآلالـ عالد  -

ين بالامو اجلاسي فائاحظ ماا كذبدأ ادلظامر اجلاسد   ي الظهور  ي أكاار ماه ادلرحل  كماا ذرذبط درج  الامو البد
ننئا أف القوة اليضلد  للااشئ ذتساكل نع الامو , لالك فالتلمدا  ي ماه ادلرحل  غل  أف ليان  كفقا للفركؽ 

 الفردل 

 :الخصائص المرفولوجية

ذتمديز نرحل  نا رب  ادلرامق  بالامو السرلع  ي الطوؿ ك الوزف كدتس ااة  اسأطراؼ السفلد  , ك ي فًتة       
 .(66،ص2002،ادلرامق  لبدأ الامو البدين ك اليضلي ك كالك ذيزداد القوة أكنر.)نركاف عبد اجملدد ابرامد  

لقد أثبتت درااات أجرلت عوؿ ادلرامقُت أف نظامر اجلس  ذااذلا طفرة ظلو رول   ي فًتة نا بُت الياشرة ك        
تأارة عاد الاكور , كن  اسأنلر اليت ؽلك  نئاحظتها الرابي  عشر, كأف ماه الفًتة ذكوف نبكرة عاد االناث ك ن

 ي فًتة ادلرامق  مي درج  الامو السرلي  ك ادلتغَتات اجلسمد  الظامرة اليت حتدث  ي فًتة نا بُت البلوغ نباشرة 
كذستمر بدرج  أر  بيد اخلانس  عشر , فائاحظ أف البالغ ذقدـ بدرج  نلحوظ   ي الطوؿ ك ظهرت علده نيادل 

ـ  1991اجلاسي ففي ادلسح الياـ الام أجرذه االدارة اليان  ناةح  ادلدراد   ي نصر كنشرذه  ي عاـ  الضج
 ذبُت لاا أف ظلو الطف  لسَت اَتا نضطربا حىت ا  اخلانس  عشر عاد الباُت
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ط  ي ماه ادلرحل  ذصبح لدل الطف  القدرة على التحك   ي اليضئات الدردق  ك لستطدع القداـ باشا       
لتطل  ااتخداـ ماه اليضئات , ك ذظهر ألضا زلادة  ي القدرة على التوازف الدلااندكي , كذئاحظ ألضا الامو 

السرلع البااء ن  الااحد  اجلسمد  ك كاا ظلو طورل  ي الرجلُت ك  ي أنسج  اليضئات شلا لساعد على اليزلادة 
 الكبَتة  ي القوة

الباات ك كاا أكنر ناه  طوال ككزنا ك ليزداد الصدر عرضا ك لتغَت  ك لئاحظ أف  روة اسأكالد أكنر ن        
شك  اسأضئاع ن  الوضع اسأفقي اذل الوضع ادلان  لدل اجلاسُت أثااء ماه الفًتة اذ دل ذك  اليظاـ رول  بالدرج  

ذكوف أر  اليت دتكاها ن  نقاكن  الضغوط فانه ػلدث ذشومات  ي الصدر , ك بالرغ  ن  أف اليظاـ دتد  ن  أف 
 نركن  ن  الفًتة السابق  اال أف نركن  اجلس  نازالت نستمرة أثااء ماه ادلرحل 

 ذظهر الفركؽ الفردل   ي نيدؿ ظلو االطفاؿ  ي ماه الس  مث ذصبح أكنر كضوحا  ي ا  الناند  عشر.       

ن  االكالد الال   ي اا  أطوؿ  14ػػ 11كمااؾ ااتئاؼ  ي الاس  اجلسمد  بُت االطراؼ كذكوف الباات بُت
 .نفس الس  عان 

اا  فًتة االرًتاب ضلو الاضج كادلرامق  اليت لسبقها ظلو انفجارم  سلتصر  ي طوؿ الرجلُت  11كلدا  أكالد 
  ي عرض الفخال  لدل الباات، بداما لتمديز االكالد  ي زلادة  ي عرض الكتفُت. اكلصاح  ذلك اذساع

ا  أنا الوزف فديزداد  5ػػ4ناظ  لك  االنظم   اليضول  ، حدث ليزداد الطوؿ  ي ماه الفًتة لكوف التطور       
كلغ ااولا  ي ماا الس ، لفقد الطف  شكله  ادلاكور حدث لظهر ضلدفا لكاه  ي احلقدق  ليزداد    3اذل  1,5ب
 طوال

 :الخصائص التشريحية 

ليزن  نيُت  ي الامو ،كذوجد لوانح  ذظهر نع ك  اا  رلموع  ن  اخلصانص ادلشًتك  اليت ذبدك نتشاهب        
روانُت الامو ن  ادلاشأة حىت الاضج فحس  جوف ندشاؿ بئاف  اذا كاف اسأطفاؿ لظهركف ااتئافات  ي مدأهت  
البدند  ك الوظدفد  ك الافسد  اال أهن  لظهركف لك  فئ  أك ا  اصانص عادة ذظهر  ي اف كاحد ائاؿ فًتات 

 يز التامد  ن  الوالدة حىت البلوغالامو نتدج  القوانُت اليت دتد

كالك ذأثَت التدرل  على اسأطفاؿ ن  ماه الااحد  بالغ االعلد  حدث لساعد على ذقول  اليضئات أثااء         
الاشاط , كنتدج  لالك ليزلد حج  اليضئات أثااء الاشاط كذيزداد روهتا ذبيا لكرب حجمها , فأثااء البلوغ الكتل  

 عاد االناث ن  كتل  اجلس  الكلد .  35.8عاد اسأطفاؿ الاكور ك 14.8اليضلد  ذيزداد حوارل 
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ككالك ذيزلد ارع  كركد الدـ كما ذساعد على التخلص ن  الدـ الفااد ادلوجود  ي اليضئات ،ك نئاحظ       
  ي ماه ادلرحل  أف الضدق  ي القفص الصدرم ال لسمح للقل  ب الامو ادلاسج  ,ك التاااق ك دل  الامو لكوف

غ 200-96اا  لكوف ن   14-8فاف كزف القل  لدل اسأطفاؿ ك ادلرامقُت ن  Aplateveنادرج حس  
كن  ماا نستاتج أف القل  لدل اسأطفاؿ ك ادلرامقُت ةغَت ك لبدأ ظلو طولدا  ي ادلراح  اسأكذل ن  الطفول  , كعاد 

تج ,ذباطؤ الابضات القلبد   ي احلال  بدال  ا  ادلرامق  لامو عرضدا ك كالك ن  ناحد  السمك , كن  ماا نستا
اا  ذلاا نئاحظ  14ف/د  ي ا  78ااوات ك  8ف/د ي ا  90اليادل , كلما ذقدـ  ي الس  حدث ذكوف 

الغَت ارلع أثااء باؿ رلهود بدين كبَت ك ذبيا لالك ليزداد حج  القل  ك جدرانه حدث لكوف حج  رل  
 اسأطفاؿ.  

اا   14نل   ي الابض  القلبد  الواحدة ك ي ا   29.5ااوات  10كحج  الدـ  ي ا    3ا  180ذكور 
)كدلع فرج الُت  3ا  1600 – 1500نل   ي الابض  الواحدة كردرة التهول  الرنول  نابُت  38.5

 .(109،ص1996،

 الامو الفسدولوجي: لي  ن  أبرز التغَتات الفسدولوجد   ي ماه الفًتة ن  حداة الطف  اجلاسي لك  ن  الاكر ك
 اسأننى على حد اواء إذل جان  التغَتات اسأارل اليت ذئاـز ةاح  ماه ادلرحل  كؽلك  ذقسدمه إذل:

   الامو اجلاسي: ذيرؼ ماه اليملد  باا  البلوغ كمي ختضع ليدة عوان  داالد  ذتمن   ي اجلاس ك طبدي
ن    %50ك( أنت حوارل الفرد نفسه، كاارجد  نتمنل   ي البدئ ، كدلت اسأثحاث اليت راـ هبا )كدو باش

اا ، نيٌت ماا االاتئاؼ  ي اجلاس رب  الوالدة بياـ ذقرلبا، إال أنه  15-12اإلناث لاضج  جاسدا نابُت 
ال غل  إعلاؿ أكنر اليوان  البدئد  كالتغال ، اجلو كاسأنراض  ي عملد  الاضج اجلاسي ذلاه ادلرحل  اليت ذتمديز 

التااا  ذبدأ  ي إنتاج البولض ، أنا عاد الاكور فدقاب  ماا التغدَت  بتغدَت  ي اجلس  ك القدرة، كاا أعضاء
 ظهور الشير عاد ادلار .

  ذغدَتات  ي الغدد الصماء: كمي اليت ذؤدم اذلرنونات إذل ااتنارة الامو بوجه عاـ كذاظد  الشك  اخلارجي
سأناني ناها، مث الغدة الكظرل   لإلنساف، كأم  ماه الغدد ذأثَتا  ي ماه ادلرحل  غي الغدة الاخاند  الفص ا

 كااة  رشرهتا، أنا الغدذُت الصاوبرل  كالصيًتل   فتظهراف  ي ادلرامق .

   ي  للطف    3ا  8ذغَتات  ي اسأجهيزة الداالد : فالقل  لامو ك الشرالُت ذتسع كليزداد ضغط الدـ  ن 
 ي التااي  عشر،   3ا  10.5إذل  عاد الباات  ي أكان  ادلرامق  مث ليود  3ا  12السادا  ن  عمره إذل 
  ي أكان  ادلرامق .  3ا  12كعاد الباُت لص  إذل 
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ذامو اسأجهيزة الداالد  للطف  بالتوافق نع ااتجابتها الوظدفد  فكلما ذقدـ الطف   ي اليمر كرب حج  رلبه 
الدة إذل اكتماؿ نرة ن  نرحل  نا بيد الو  12إذل  10كاذسيت أكعدته الدنول  ثحدث لتضاعف حج  القل  ن  

نرات، كلتااا  نع ظلو اليضئات ك كالك لؤثر على الامو اليظاني  3الامو، بداما لكوف ازدلاد زلدط الشرالُت 
 ااة  إذا كاف  اجملهود أكرب ن  ادلتيود علده.

 :الخصائص الفسيولوجية -2-9

-6لام لًتاكح  لت  ذركدبه حس  الس  ا O2االاتهئاؾ اسأرصى لألكسجُت: إف ارذفاع اسأكسجُت  -
، O2اا  لدل اسأطفاؿ , كعاد ا  البلوغ نئاحظ ااتقرار كحىت اطلفاض  ي كمد  اسأكسجُت  12

 / د 170ذقدر F.Cلت  رداس ردرة اليم  بالدرج  االرثونًتل  ذات ذباب  رلبد  

علده ذغَتات شلاثل    ي إطار القدم  ادلطلق  ذيزداد ماه القدرة ذدرغلدا نع الس  ك ي إطار كحدة الوزف البدين ذطرأ
) نل  / كلغ ثا (   ي الس  الام لًتاكح بُت   MAX VO2لتلك اليت حتدث  ي احلج  اسأرصى لألكسجُت 

اا لدىاسأطفالائاحظاطلفاضافدالقدرةعلىاليملومااراجيإذل التغَتاذالبدند  اليت دتديز ماه ادلرحل  كادلقدرة  14 -11
ي لدل اسأطفاؿ لت  ذيولضها بأكنر ردر على ااتيماؿ اسأكسجُت , ماا الضيدف  ادلتيلق  بالغلي كولدك الئاموان

نا لفسر بالكمد  ادلتيلق  باسأنيزؽلات السكرل  كذيزداد ماه القدرة ذدرغلدا أثااء البلوغ كماا لسب  اجلل  ادليالر 
 لألكسجُت ائاؿ ماه ادلرحل  كالقدرات اخلاة  كالتحوالت الغااند  لامو الكمد  اليضلد 

للحد اسأرصى ن  كمد  اسأكسجُت  % 100ك 50ة الئامواند : إف كناف  ااتطئاعات اليم  بُت القدر  -
MAX VO2  الًتكديز على الئاكتات البئازند   أر  لدل الطف  بالاسب  للمرامق كماا الفرؽ

لاخفض لدتورف عاد السادا  عشر اا  كذفسر ماه القدرة الضيدف  لواحد ن  أنيزؽلات الغلدكولديز 
ني ك فوافوفرلكتوكدااز  ذتسب   ي إنتاج احلمض الئاكتدكي، كال لستطدع اسأطفاؿ نواةل  الئاموا

عضلي كدنوم ناخفض كماا نا ػلفظ الطف  ن  زلادة احلموض  كلبٌت على  PHالتمارل  ذك 
 .(  WEINECK Jurgen،1992،p314الكمدات ادلخيزن  ن  الغلدكوجاف )

مق إذل إظهار نظهره، كلتمديز بالصراح  التان  كإائاص فمسالرة : ؽلد  ادلراالخصائص االجتماعية  -2-02
اجلماع  ذق  شدئا فشدئا، كحت  زل  التمديز اجتاه اار لقـو أاااا على ذأكدد  الاات كالرغب   ي االعًتاؼ به كفرد 

ؿ ليم  كاط مجاع  كذلك نظرا للاسدج اليقلي كاالجتماعي السب  الام لدعوه لإلنسجاـ  ي اجلماع   ي أك 
نرحل  ادلرامق  جلاب الوؾ الرعد   ي ذأكدد الاات إذ أنه لسيى سأف لكوف له نركيز بُت اجلماع  كذيرؼ ماه 
 اسأاَتة بشخصدته، حدث أنه ؽلد  إذل القداـ باسأعماؿ اليت جتل  االنتباه كما ػلاكؿ التصاع  ي طرلق  كئانه   
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اجلماعات اليت لاتمي إلدها إذ أنه لتااكؿ القداـ آلرانه كلشير ادلرامق كالك أنه علده نسؤكلدات ضلو اجلماع  أك 
 فديتقد أنه ذرلد حتطد  عبقرلته,

كما أف الوؾ ادلرامق ؽلتاز بالرغب   ي نقاكن  السلط  اواء كانت أارل  أك ندراد  اجتماعد ، فهو لتشوؽ سأف 
اتقئاؿ، فإذا ذطلع لك  مؤالء غلد غلد نفسه  ي عادل آار اارج البدئ  ادلايزلد ، حال  االجتامات اجلدلدة، اال

كالدله، ادلدرا  كاجملتمع عقب   ي ابد  حتقدق أنانده، فتأاا السلط  أشكاال عدلدة كالغض ، اليصداف، اذلركب، 
 التهدلد، كالسلط  دتتد إذل ادلدرا  سأف ماه اسأاَتة انتدادا لألارة كرنيز خلدن  حرلته.   

 مو أك الوارع الجتماعي للطف  فإظلا نتحدث عاه كمو لت   ي بدئ ، الامو االجتماعي: عادنا ذتحدث ع  الا
فادلريب بدئ  اجتماعد  للطف  شلا لكوف ذفاع  بُت الطف  ن  جه  كبُت اانر ادلربُت أك ادليلمُت كمجدع 
اسأطفاؿ ن  جه  أارل فالوارع االجتماعي  ي ماه احلال  كباسأاص ماه ادلرحل  لاشئ نتدج  اليئار  

  .اإلنساند

كالاشأة االجتماعد  كالامو لياداف شدئا كاحدا، كإف اجلانبُت عملد  ذيل  اجتماعي، فالطف  لكت  ةفاذه 
االجتماعد  ع  طرلق التيل  كالتدرل  ادلتواة  كذلك بااتخئاص اليادات االجتماعد  ادلقبول  كهباا لتحوؿ 

لدل الطف  مو رلرد فرد كجود فهو بالك  الشاب  ن  رلرد فرد إذل شخصد  اجتماعد ، أذف التكوف االجتماعي
اليملد  اليت لصبح فدها الفرد عضوا  ي رلتمع الكبار لشاركه  نشاطاهت  كؽلارس نيه  حقوره ككاجباذه، فإف احلال  

االجتماعد  كظلو الطف   ي ماه ادلرحل  لكوف نصحوبا بامو نفسي عاده كأار القي كثالث دلٍت كرابع كاريي 
شخصد  نتكانل  لك  لتطل  البااء كلستدعي ن  لتيده بالرعال  ك اإلرشاد، فادليل  لقتصر كاانس فكرم، فهو 

 على ذيلدمه ذقاد  أك دترل  نيُت.

 ( سنة:05-02احتياجات الطفل خالل لمرحلة ) -2

ػلتاج الطف   ي ماه ادلرحل  أكال إذل ادليرف  اليلمد  كمي ادليرف  اليت لتحص   االحتياجات المعرفية:2-00-0
 علدها ع  طرلق احلواس أكال مث التحلد  اليقلي اجملرد، كمي ااضي  لئااتبارات احلسد  أك اليقلد .

كػلتاج إذل ادليرف  الرلاضد  كذلك باكتساهبا ، حدث ذتألف ن  نيرف  حسد  ذتأثر هبا احلواس نباشرة، فًتد ادلؤثرات 
د  فدما بداها لدصوغ ناها ادليرف  اليلمد ، انا اسأجهيزة احلسد  إذل اليق  لتوذل ذاظدمها كالربط بُت احلركات الرلاض

احلدلن  اليت ذستخدـ  ي التقرل  الرلاضي ادليرف  اليلمد ، أنا اسأجهيزة احلدلن  اليت ذستخدـ  ي التدرل  الرلاضي 
 فقد كفرت لليق  الرلاضي الكنَت ن  اجلهد ك الورت كلؤلف الرلاضي جومرل  اكذلما حسي كثاندهما رلرد.

 ادليرف  اليت لتوة  إلدها  ي ماه ادلرحل  حس  حس  حسُت مي:ف
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 الاوع الام ؽلك  اجليزع نيه مبا ػلدث بيد فًتة رصَتة أك طولل  ن  التيل  أك التدرل .  -1

ااتااده ن  ادلاضي البيدد فهو اارج ع  الاطاؽ التجرليب كال ؽلك  إعادذه نن  ذقاد  ادلوموب الرلاضي  -2
لاظرل  على اسأدل  اليت جتميت ن  الدرااات ادلختلف  كيل  ذشرلع الوراث ، القدااات الصغَت كلت  بااء ماه ا

 (  WeineckJurgen 1992البدند .)

كلرل البيض أف ذكوف القدرات اليقلد  كذشكد  الوظانف ادليرفد  لدل الطف  لتطل  لدله ذوفر اليملدات اليقلد  
 .(233.234،ص1974،بطرلق  فيال .)نصطفى فهمي

ذتمديز ماه ادلرحل  بادلرامق  االبتداند  حدث ختص فدها ذغَتات على االجهيزة  االحتياجات البدنية : 2 -2-00
اليضول  الداالد  كذايكس على القوة احلركد ، فهااؾ آراء سلتلف  حوؿ ذأثَت نرحل  ادلرامق  على التطور للحرك  

بداما لرل اآلاركف ااتخداـ حركات الطف   ي عمر حدث  ذشَت ادلصادر اليلمد  ليدـ التأثَت على ذطور احلركي 
 اا  كذأثَتما على ذطور ادلرامق . 12-15

إذف بيد عمر نرامق اليزن  اسأفض   ي ذيل  اسأداء احلركي كذطور القوة البدند  كالبدئ  اجلسماند  حدث لظهر     
اد فدها السرع  ك ادلركن  أف ماه ادلرحل  ذيزد WEINCH 1980حتس  القوة البدند  كزلدط التوجده كلؤكد 

 أكد على زلادة الفوة اليضلد  ك البدند   ي ماه الفًتة.  HARRE 1979أكنر بداما 

احتداجات الطف  البدند   ي ماه ادلرحل  كئاع  ذيترب القاعدة اليملد  القوب  اليت ذًتكيز علدها ةح  االداء     
وف مااؾ ارلاف إنساين  ي نسار القوة اليت ذؤدل هبا الفٍت لئاع  فلمهارة كي ذؤدم بطرلق  الدم  غل  أف لك

احلرك  كال لأيت ماا إال إذا ااعدت اليضئات ادلقابل   ي ذلك كإف دترنت ماه اليضئات ػلقق ماا اليم  
ادلساعد كلاا ػلتاج إذل القوة اليان  كالسرع  كالتحم  الياـ ك ادلركن  جلمدع نفاة  اجلس  مث اكتساب الئاع  

  ن  التوافق ثحدث ذيم  به إذل حتقدق جس  رلاضي نتاااق ااؿ ن  اليدوب اجلسماند  شلا لكوف له درج  عالد
 .(19،ص1998،أحس  اسأثر  ي أداء ادلهارات. )راا  حسُت 

: إف عل  الافس ك على ابد  ادلناؿ لهت  باليئار  بُت ادلظامر  اإلحتياجات النفسية الحركية  2-00-2
 البدولوجد  للفرد. 

لطف  الااشئ   ي ماه ادلرحل  ػلتاج إذل كاان  التدا  ادلاااب  للتقوًن كذلاا فالًتبد  البدند  ذكسبه ردم  بارزة  ي فا
الامو احلدوم الافسي، كالامو ادلتاااق بُت نفسد  كحركد  الطف  كذساعد على ارع  التكول  الامٍت  كاالجتماعي  

 كاخللقي كناحه النق  بالافس..
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لضا إذل ااتغئاؿ ذايت نفسي بدين لكي لكوف الطف  رادر على اإلحساس ثحرلته كعلى نواةل  ككما ػلتاج أ
 أمدافه كذطور كحتقدق أمدافه.

إذف الرلاض  مي ذربد  للبدف اليت ػلتاجها الطف  إلزال  أاباب اسأنراض الطارن ، كأهنا ك  نا لليـز جلي  ظلو الفرد 
 حركدا كمرنوندا.

  كلؤثر اغلابدا على احتداجات اسأارل للطف ، كأف لشير بافسه بدندا، نفسدا فتطبدقها بشك  ةحدح كاه
 كركحدا.

كما ػلتاج ألضا إذل اسأعلد  الًتبول  للمجاؿ الافسي حركي ن  الاظر إذل الًتبد  كيملد  شانل  ذستهدؼ الامو 
ت  اجلان  احلركي كالبدين نكان  ادلتكان  للشخصد  بكاف  حوااها كاحلركد  ادليرفد  كاالنفيالد  كاالجتماعد ، كػل

 مان  كأاااد   ي إطار نفهـو الًتبد  الشانل .

حدث أف ماه الًتبد  الشانل  ذؤكد على كحدة الفرد الكانل  كذاظر إذل السلوؾ مبختلف نظامره كاجلوان  احلركد  
 كادليرفد  احلركد .

 رلاالت نتاوع  ن  التيلد ، لاا ػلتاج الطف  كما ذبُت ألضا أعلد  الاشاط احلركي كادلهارات الافسي حركد   ي
 ليملد  التيلد  كالتيل  فدها على إذقاف نهارات نفسد  حركد  نن  التيل  الفٍت )الًتبد  الفاد (      

: إف الطف  ػلتاج إذل نامو ادليٌت الام لتضماه "التكول  االجتماعي" االحتياجات االجتماعية  2-00-4
" ااتمرارل  الامو االجتماعي ك التكول ، كبالتارل أعلد  كاصوةد  ك  FROBELثحدث ذض  عاد فركب  "

حلظ  ن  حلظات الامو اليت ذتطل  امتمانا ذربولا لشكا انساند  الطف  " فالطمأندا  كالفرح كاالبتسان  ذظهر نا 
 بدا  الطف "

اـز للقول االجتماعد  على ككما أف البحث اسأنًتبولوجي لصف احتداج الطف  للتكدف النقا ي بالتدفق  اجل
ادلؤاسات الًتبول  اليت ذاظ  الوؾ الطف ، في  طرلق كااط  الكبار لدا  الشأف هباا الشك   ي عئار  نع 

"اطوط القوة" للمجموع  االجتماعد  اليت حتتاج إذل فه  ردمتها لكي ذواة  نسَتهتا  ي احلداة كالرلاض  كالتقدـ 
جان  الكبار باإلضاف  إذل اسأبياد الدردق  للتكدف النقا ي  ي اجملتمع كفدما  عان ، كماا نوضح بأف الوااط  ن 

 ػلتاج إذل اإلحساس كالتصرؼ ن  ائاؿ اخلربات االجتماعد .

إف عملد  الًتبد  عاصر ماـ أاااي  ي حداة الطف  ثحدث هتدؼ إذل ذشكد  شخصد  الفرد كاكتساب الصف  
فم  ماه ادلرحل  احلساا  لبدأ ذيل  االاتحابات الصحدح  دلطال  االجتماعد  كالافسد  ع  طرلق التيل ، 

اجملتمع كذوريات اآلارل   ي ادلوارف ادلختلف ، كما ػلتاج إذل اكتساب التوريات السلوكد  ادلرذبط  بالامو 
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على أعلد  اللي   ي اكتساب الدكر كادلهارات ادلرذبط  بالرلاض   GEDRGE MEADاالجتماعي، كلؤكد 
 ( p941986، ,Alexinkelse.عد على عملد  الاشأة االجتماعد .)شلا لسا

 :خالصة

لقد مت التطرؽ  ي ماا الفص  إذل نوضوع اإلعار  اليقلد  كذيرلفها كأاباهبا كأةاافها كأشكاذلا ككدفد  ذشخدصها 
متماـ هباه الفئ  ( اا  بغد  اإلدلاـ جبوان  ماا ادلوضوع كاال15 – 13كالورال  ناها،كذلك عاد ادلرحل  اليمرل  )

كالتكف  هبا  ي شىت رلاالت احلداة كناها اجلان  الرلاضي الام للي  دكرا جد ماـ  ي حتسُت بيض اجلوان  
الافسد  كاالجتماعد  كالبدند  ... لألطفاؿ ذكم االحتداجات اخلاة  عان  ك ادلتخلفُت بصف  ااة  كزلاكل  

 درله   ي اجملتمع

ادلدرب أف ليرؼ اصانص كاالحتداجات كادلتطلبات الضركرل  ذلاه الفئ  ن  اسأفراد كن  ماا كج  على ادلريب أك 
كذلك ن  أج  حتقدق ذفاع  كذواة ، ككالك كضع برانج ذيلدمد  أك ذدرلبد  للتوافق نع ردرات ماه اليدا  ن  

 اجملتمع.   
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 انثاب انثاَي

 انجاَة انرطثيقي
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 انفصم االول

ثحث واالجراءاخ يُهجيح ان

 انًيذاَيح
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 تمهيد:

إف ك  باحث ن  ائاؿ ثحنه لسيى إذل التحقق ن  ةح  الفرضدات اليت كضيها، كلت  ذلك بإاضاعها       
إذل اجلرل  اليلمي بااتخداـ رلموع  ن  ادلواد اليلمد ، كذلك بإذباع ناهج لتئاءـ كطبدي  الدراا ، ككاا القداـ 

 طبدق االاتبارات على اليدا  االاتطئاعد  كاليدا  اسأةلد .بدراا  ندداند  ع  طرلق ذ

 أكال ناهجد  البحث ك اإلجراءات ادلدداند :

 منهج البحث: -0-0

 ي ثحناا ماا إذباعاا ادلاهج التجرليب كماا للتأكد ن  ةح  فرضداذاا، كليترب ماا ادلاهج نااابا لطبدي              
ستطدع فده الباحث السدطرة على اليوان  ادلختلف  اليت ذؤثر على اليوان  البحث نظرا سأنه أررب إذل ادلوضوعد  كل
 ادلختلف  اليت ذؤثر على الظامرة ادلدركا .

 ينة البحث:عمجتمع و  -0-2

دتن  رلتمع البحث  ي ذئاندا نركيز االطفاؿ ادليارُت ذمادا 'نازكن ' غلديزاف لًتاكح ااه  نا بُت             
 .ذلمدا42 م غ عددلاا  كالام بب 15ك13

 أنا عدا  البحث:

ن  رلتمع البحث، كم  نيارُت عقلدا  %75رماا بتحدلد عدا  ػلناا ماا بطرلق  عمدل  كاليت ننلت نا نسبته 
درج  كاليت حددت ع  طرلق القداـ  10-55اا  نسب  الاكاء لدله  نا بُت  15-13ذكور ذًتاكح أعمارم  

 (. مت ذقسدمه  إذل رلموعتُت:2004اُت زلمد فرغلي ك آاركف)بااتبار را  الرج  إعداد جود انف مارلس، ذق

  :عدا  ضابط . –ذئاندا ن  نركيز االطفاؿ ادليارُت ذمادا 'نازكن ' غلديزاف  10اجملموع  اسأكذل 
  : عدا  جترلبد . –ذئاندا ن  نركيز االطفاؿ ادليارُت ذمادا 'نازكن ' غلديزاف  10اجملموع  الناند 

 

 نتغَتات البحث الام ضل  بصدد درااته كما للي: : ذتمن  ضبط المتغيرات -1-3
 ادلتغَت ادلستق : برنانج ذيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب. - أ

 ادلتغَت التابع: ذيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ. - ب
ادلتغَتات ادلشوش : ذدالت بيض ادلهارات ادلشوش  كادلتيلق  بالاضج كادليارؼ القبلد  كمث ضبطها بدر   - ت

 بيد إجراء التجرب  االاتطئاعد .
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 مجاالت البحث:  -0-4

 بالاسب  لليدا  االاتطئاعد :

 اجملاؿ ادلكاين: نلي  ادلركيز الافسي البدداغوجدمازكن  بغلديزاف. - أ
 اجملاؿ اليزناين:  - ب

 .2018-02-11التطبدق القبلي لـو  -
 . 2018-02-18التطبدق البيدم لـو  -

 أجرلت االاتبارات بالاسب  لليدا  كاآليت:

 جملاؿ ادلكاين: نلي  ادلركيز الافسي البدداغوجي نازكن بغلديزاف.ا - أ
 اجملاؿ اليزناين:  - ب

 2018-04-08اإلاتبار القبلي:  -
 2018-06-08االاتبار البيدم:  -
 أدوات البحث: -0-5

 اختبارات تقييم اداء المهارات المستهدفة في كرة القدم: -0-5-0

جع لتحدلد االاتبارات ادلهارل   ي كرة القدـ ، كبيد راـ الطال  الباحث بيم  ااتطئاع على الدرااات كادلرا
 ، التصول (. أاا اراء بيض اسأااذاة مت التوة  إذل ثئاث ااتبارات نهارل  )اجلرم بالكرة، رند  التماس

لكرة القدـ كماه البطارل  ككضيت بفرض نقارن   vanderhoofااتخدـ الباحث بطارل  إاتبارفاندرموؼ
يزلادة محااه  كدافيته  لتطولر نهاراهت   ي كرة القدـ كإظهار ندل التقدـ اؿ=م ػلققه الئاعبُت بيضه  ببيض ل

اسأفراد  ي ادلهارات كماه البطارل  ؽلك  إاتخدانها  ي رداس القدرة على اإلصلاز  ي كرة القدـ كاالاتبارات 
 ادلهارل :  

 بالكرة ريلجاألول: ا االختبار

 ادللي   ي التقدـ اثااء الكرة  ي التحك  على القدرة رداس: االختبار من الغرض

 رانوند  ردـ كرة – القاؼ ااع  – شوااص2عددالالزمة: االدوات
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الشااص  نواجه  البدال  ي اط الكرةعلى ذوضعـ،  30لوضع شااصُت نتقابلُت ادلساف  بداهما  االجراءات:
 بدكف كمكااعلى طوؿ ادلسار  الناين ضلو الشااص بالكرة اجلرمب لقـو البدء اشارة الئاع  اعطاء عاد، االكؿ
 .شلكا  ارع ى ارصب الكرة كنيه الاهال  اط الئاع  لقطع باف االاتدار لاتهي،  الكرة ذورف

 غل ، ، النئاث  احملاكالت ن  زلاكل  ك   ي لسجله زن  ار  له كػلتس  نتتالد  زلاكالت ثئاث لئاع  ليطي
 االناني اخلط ن  االاتبار اثااء اللي  ن  الكرة ارجت اذا، االاتبار اداء ثااء الكرةا حرك  ذورف عدـ

 .احملاكل  الحتتس 

 ػلتس  ذوردت ك  ذلمدا تسجيل النتائج:

 الثاني :اختبار 

 بطرلق  ادللي  ن  نطق  ام  يشلكا   نساف بيد سأ الكرة رني على القدرة رداس االاتبار ن  الغرض:التماس رمية
 . القدـ كرة  ي رانوند 

 القانوند  ردـ كرات 5 عدد: الالزمة االدوات

 القدـ كرة نلي  على اجلَت ن  اط لرا : االجراءات

 ن  الغرض الددل  الراا  فوؽ ن  زلاكالت 5 الكرة برني لقـو مث الكرة كنيه البدال  اط الف الئاع  لقف
 :التالد  للشركط كفقاسأبيد نساف   الكرة رنيدت اف غل  اف مو االاتبار

 خلطا الف القدـ -
 الراس فوؽ كمي كذًتكها بالدد الكرة ذرني -
 للملي  نواجه كالئاع  الكرة دترني -

 زلاكالت نع ذسجد  نساف  احس  زلاكل . 5اعطاء ك  ذلمدا :تسجيل النتائج

 :االختبارالثالث

 :التصويب دقة

 ضلو اذلدؼكرات نتتالد  5ن  ادلرنى ، كنع اإلشارة لبدأ بتصول   انتار 7على بيد لقف الئاع  بالكرة 

 .لت  ذسجد  الاتانج باحتساب عدد الكرات الداال   ي ادلرنىتسجيل النتائج:
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 التجربة االستطالعية: -1-5-2

رب  البدء  ي إجراء التجرب  االاتطئاعد  رماا بيزلارة ندداند  لتفقد الواان  ادلستيمل  كنيرف  أكرات           
توفرة  ي ادلركيز كماا ن  أج  التوة  إذل أفض  طرلق  إلجراء اليم  كبيد ذلك رماا بدراا  االنكاندات ادل

االاتبارات كجتا  اليرارد  كادلشاك  اليت ؽلك  اف ذواجهاا ائاؿ اليم  ادلدداين، حدث رابلاا ادلسؤكؿ ككاا 
 ادلربوف، كمت االذفاؽ على الورت ادلخصص إلجراء االاتبارات.

تاجها مث ااتدار عدا  عشواند  رصد إاضاعها للتجرب  االاتطئاعد  كبيد االنتهاء ن  مجع ك  ادليلونات اليت ضل
 كرد كاف ذلك على الاحو التارل:

 أفراد ن  فئ  ادليارُت عقلدا القابلُت للتيل . 10     

o :حساب معامل الصدق والثبات 

 
 

 االاتبارات 

 
 

حج  
 اليدا 

 
درج  

احلرل               
 'ف'

 
نستول 

الداللد      
اإلحصان

 ل 

 
القدم  اجلدكلد  
ر دليان  

 االرذباط

 
القدم  احملسوب  دليان  
االرذباط )نيان  ثبات 

 االاتبار(

 
نيان  
 الصدؽ

ااتبارنهارةاجلرم 
 بالكرة

 
 
 
10 
 

 
 
 
09 
 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.54 

0.67 
 

0.81 

ااتبارنهارةرني 
 التماس

0.65 0.80 

ااتبار نهارة 
 التصول 

0.92 0.95 

 

 ( يوضح معامل ثبات وصدق االختبار.20جدول رقم )

كبيد اهناء أداء االاتبارات القبلد  كالبيدل  للتجرب  االاتطئاعد  على حس  نواةفاهتا احملددة راـ الباحناف 
بااتخداـ نيان  االرذباط البسدط لبَتاوف كأفرزت ماه ادلياجل  اإلحصاند  ع  رلموع  ن  الاتانج كمي ندكن   ي 

 (.01اجلدكؿ رر )



 
62 

( أف ك  القد  ادلتحص  علدها ذشَت مجديها إذل ندل 01لئاحظ ن  ائاؿ الاتانج ادلدكن   ي اجلدكؿ رر  )
االرذباط اليارل احلاة  بُت نتانج التطبدق القبلي كالبيدم، كماا التحصد  اإلحصاني لؤكد على ندل ثبات 

 دن .خكةدؽ مجدع االاتبارات ادلست

 البرنامج التعليمي:  -0-5-2

 على اليدا  التجرلبد : الربنانج بااتيماؿ ذكاولوجدا الفددلو ذطبدق -

ة )اجلرم بالكر  مت ذطبدق الربنانج على اليدا  التجرلبد  كذلك ن  ائاؿ كحدات ذيلدمد   ي نهارات كرة القدـ
 (رند  التماس، التصول ،

 برنانج ذيلدمي بااتيماؿ ذكاولوجدا الفددلو على اليدا  التجرلبد . -

 اليااةر ادلركب  لوادط  التكاولوجد نوع ا اليزن 
عرض ع  طرلق  د2

PowerPoint 
 ةور للمهارة -فددلو للمهارة -نص رصَت

 نونتاج للفددلو كإضاف  ادلؤثرات اإلضافد  mixerعرض فددلو ندنج  د3
 ألبـو ةور ادلهارة عرض الصور د1
 داف للمهارةنشامدة التئاندا سأدانه   ي ادلد عرض الفددلو اخلاص باليدا  د2

 ( لوضح اجيزاء كنكونات الربنانج التيلدمي بااتيماؿ الفددلو على اليدا  التجرلبد 02اجلدكؿ رر )

 على اليدا  الضابط : الفددلو ذطبدق الربنانج التيلدمي دكف ااتيماؿ ذكاولوجدا

د  كرة القدـ )اجلرم مت ذطبدق الربنانج على اليدا  الضابط  كذلك ن  ائاؿ كحدات ذيلدمد   ي نهارات ذيلدم
 .الفددلوبالكرة، رند  التماس ، التصول ( دكف ااتيماؿ 

 الربنانج ادلقًتح  ي ذيل  ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ )اسأمداؼ اإلجراند (: -
 ذامد  اإلحسااات ضلو الكرة: التأرل  نع الكرة. .1
 تأرل  نع الكرة.التحك   ي الكرة: ألياب شبه رلاضد  لتمكُت ادلتيل  ن  التحك  كال .2
 ذيل  التمرلر كاالاتقباؿ ن  النبات: التمك  ن  دترلر كااتقباؿ الكرة ن  الوروؼ. .3
 حتسُت ذقاد  التمرلر كاالاتقباؿ: دتارل  لتامد  كذطولر ذقاد  التمرلر كاالاتقباؿ . .4
 التمك  ن  التمرلر كااتقباؿ الكرة نع التاق : دتارل  التمرلر كاالاتقباؿ نع احلرك . .5
  -ل  أنواع التمرلرذي .6
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 حص  إدناجد  )نراجي  نراجي  ادلكتسبات ادلتيلم (: دتارل  دلراجي  ادلهارات ادلتيلم . .7
 حص  إدناجده) نراجي  ادلكتسبات ادلتيلم (: دتارل  دلراجي  ادلهارات ادلتيلم . .8
 ذيل  التصول  ن  النبات: دتارل  كألياب لتيل  التصول . .9

 ااتقباؿ الكرة ن  اليزند .ذيل  التصول  ن  النبات بيد  .10
 التمك  ن  التصول  بيد التاطدط: دتارل  لتيل  التصول  بيد التاطدط. .11
 ذيل  التصول  ن  اجلان . .12
 حص  إدناجد  )نراجي  ادلكتسبات ادلتيلم (: دتارل  دلراجي  ادلهارات ادلتيلم . .13
 شبه ناافسات دلراجي  كذنبدت ادلهارات ادلكتسب . .14

    رزنان  الربنانج:      -
 ندة احلص            عدد احلصص  ي أابوع عدد احلصص         ندة الربنانج      
 2018-04-08ن     
 2018-06-08إذل    

 د 45              03                18               

 : لوضح رزنان  الربنانج ادلطبق على اجملموعتُت.03اجلدكؿ رر  

 :الشركط اليلمد  لئااتبارات 

 الصدؽ: للحصوؿ على االاتبار نقـو ثحساب نيان  الصدؽ. - أ

  نيان  االرذباط -ةدؽ االاتبار

 النبات: - ة
 (͞ص ͞ص(×)͞س͞ نج)س          

 ر=                                          
  ²(͞͞صص) نج×²(͞س͞س)نج

 إذ أف: 

 ر= نيان  االرذباط

 سايب لك  ن  ادلتغَتل  س، ص= نيان  الواط احل͞،ص͞ س

 ( = رلموع حاة  ضرب االضلرافات ع  الواط احلسايب.͞ص͞ نج)ص( × ͞س͞ نج )س

 = رلموع نربيات اضلرافات القد  ع  الواط احلسايب للمتغَت )س(. ²(͞س͞ نج )س
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 = رلموع نربيات اضلرافات القد  ع  الواط احلسايب للمتغَت )ص(. ²(͞ص͞ نج)ص

 ف = حج  اليدا .

 (114، ص 2016علي مسـو الفرطواي، )

ادلوضوعد  : ن  اليوان  ادلهم  اليت غل  أف ذتوفر  ي االاتبار اجلدد شرط ادلوضوعد  كالام ليٍت التحرر  - ث
ن  التحديز اك التيص  كعدـ إدااؿ اليوان  الشخصد  للمخترب كآرانه كأموانه الااذد  كندوله الشخصي كحىت 

ٍت أف نصف ردرات الفرد كما مي نوجودة فيئا ال كما نرلدما أف ذكوف حتديزه أك ذيصبه، فادلوضوعد  ذي
 (.68، ص 1999)ابرامد ،

 التجربة األساسية: -1-5-4

كراـ الباحناف إجراء ااتبارات ربلد  على اليدادتُت  ي نفس الدـو كنفس الظركؼ مث ذطبدق الربنانج التيلدمي على 
يدا  التجرلبد  ااتخدناا نيها نفس الربنانج التيلدمي كوادط نساعد اليدا  الضابط  دكف ااتخداـ الفددلو أنا ال

  ي اليملد  التيلدمد  كأاَتا االاتبارات البيدل  على اليداتُت.

 الوسائل اإلحصائية: -1-5-5

ذتضم  نياجل  احلسابات اليت دتكااا ن  ذرمج  الاتانج بطرلق  دردق  لئااتبارات اليت رماا هبا سأج  ماا الغرض 
 تيملاا ادلؤشرات التالد :اا

 ادلتواط احلسايب:   -1-5-4-1

 كلصطلح علده عادة س كةدغته اليان  مي:

 س

ف
͞س   

 : ؽلن  ادلتواط احلسايب.͞حدث س

 (75، ص 1973ف: عدد القد . )السانراين،      

 االضلراؼ ادليدارم: -1-5-4-2

 كنكت  على الصدغ  التالد :
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͞س س   ع   

 ف  

 حدث:

 اإلضلراؼ ادليمارم. ع: دتن 

 س: ردم  عددل  )نتدج  االاتبار(.

 : ادلتواط احلسايب.͞س

 ف: عدد اليدا .

 )ت( اتدودنت: -1-5-4-3

كمي طرلق  إحصاند  ن  الطرؽ اليت ذستخدـ  ي حساب الفركؽ بُت ادلتواطات احلسابد ، كلستخدـ ماا 
ذقدد  الفرؽ بُت ادلتواطات احلسابد  ذقددما رلردا االاتبار لقبوؿ أك رفض اليدـ مبيٌت آار ااتبار )ت( لستطدع 

 ن  التدا  الشخصي.

 ذستخدـ الصدغ  التالد :  ي حال  عدادتُت غَت نرذبطتُت 

 : ادلتواط احلسايب للمجموع  اسأكذل.1س

 : ادلتواط احلسايب للمجموع  الناند .2س

 :نربع اإلحراؼ ادليدارم للمجموع  اسأكذل. 2 1ع

 ؼ ادليدارم للمجموع  الناند .: نربع اإلحرا2 2ع

 (.55، ص1975ف: عدد اليدا .)الطال  

 كنكت  على الصدغ  لتالد   ي حال  عداتُت نرذبطتُت:

 ؼ = الواط احلسايب للفركؽ بُت االاتبارل  اسأكؿ كالناين. ͞إذ أف: س

 ع ؼ = االضلراؼ ادليدارم للفركؽ بُت االاتبارل  اسأكؿ كالناين.

 114، ص 2016)علي مسـو الفرطواي، دا .ف= عدد اسأفراد الي
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 خاتمة:

لقد ذضم  ماا الفص  ناهجد  البحث كاجراءاذه ادلدداند  اليت رماا هبا ن  ائاؿ التجرب  االاتطئاعد  دتاشدا نع 
طبدي  البحث اليلمي كنتطلباذه اليلمد  حدث ذطرراا  ي بدال  الفص  إذل الدراا  اسأاااد  كذلك لتوضدح ناهج 

دكات ادلستخدن  مث التجرب  االاتطئاعد  ن  ائاؿ اإلشارة إذل عدة اطوات علمد  اصليزت دتهددا ثحث كاسأ
للتجرب  اسأاااد  ك ي اسأاَت نواةفات االاتبارات مث اسأمداؼ اإلجراند  للوحدات التدرلبد  ادلقًتح  مث الواان  

 الصيوبات البحث.  اإلحصاند  ادلستخدن   ي البحث ك ي اسأاَت أم 
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 انفصم انثبَي

عرض وجحهيم 

 ويُبقشة انُحبئج

 
 



 
68 

 مقدمة:

إف رلموع الدرجات اخلاـ ادلتحص  علدها ن  الدراا  اسأاااد  ذلاا البحث لدس ذلا ندلوؿ أك نيٌت بغرض 
احلك  على ةح  الفركض ادلصاغ  أك نفدها، كعلى ماا اسأااس ادتااكؿ الطالباف الباحناف  ي ماا الفص  
نياجل  الاتانج اخلاـ ادلتحص  علدها بااتخداـ رلموع  ن  ادلقالدس اإلحصاند  سأج  عرضها  ي اجلداكؿ مث 

 حتلدلها كناارشتها كن  مث دتندلها بداندا.

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: -2

 عرض نتائج اختبارات مهارات كرة القدم: -2-0

 : نات البحثعرض ومناقشة نتائج االختبار القبلي لعي -2-0-0

بغرض إةدار أحكاـ نوضوعد  حوؿ طبدي  التجانس القان  بُت عداات البحث التجرلبد  كالضابط  ن        
ائاؿ نتانج رلموع االاتبارات القبلد ، عم  الطالباف الباحناف على نياجل  رلموع  ن  الدرجات اخلاـ ادلتحص  

 مو نبُت  ي اجلدكؿ ادلوارل:    علدها كذلك بااتخداـ ااتبار 'ؼ' حلساب التجانس كما

نستول  اجلدكلد  احملسوب   اليدا  اجلرلبد  اليدا  الضابط   
 الدالل 

ادلتواط  
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادليدارم

ادلتواط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادليدارم

  
 
 

1.73 
 
 

 

ااتبار اجلرم 
 بالكرة

 غَت داؿ 0.73 1.26 18.6 1.24 19

ااتبار رند  
 التماس

 غَت داؿ 0.31 0.67 2.7 0.78 2.8

ااتار در  
 التصول 

 غَت داؿ 0.42 0.94 2.70 0.78 2.8

 (: لوضح التجانس بُت اليدا  الضابط  كالتجرلبد   ي نتانج االاتبارات04اجلدكؿ رر  )

 القبلد  بااتخداـ ااتبار 'ؼ' حلساب التجانس

كمي  0.73كاكرب ردم  ك 0.31كاةغر ردم   بُت حتاحملسوب  كاليت ذراك  Tلقد ذبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ أف ردم  
شلا ذؤكد على عدـ  0.05كنستول الدالل   9عاد درج  احلرل  1.73اجلدكلد  اليت بلغت Tأةغر ن  ردم  
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كجود فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات لدس ذلا دالل  إحصاند  كماا لدؿ 
 .ن  بُت عداات البحثعلى ندل التجانس القا

 عرض كناارش  نتانج اليدا  التجرلبد   ي ااتبار نهارات كرة القدـ: -2-1-2

 
ادلقالدس 

 اإلحصاند  
 

 ادلتخلفُت عقلدا

  ااتبار البيدم          ااتبار القبلي
 ؼ   

 احملسوب   

 
 ؼ    

 اجلدكلد 

 
 دالل  
 الفركؽ

 
نتواط 
 حسايب

 اضلراؼ
 نيدارم

نتواط 
 حسايب

 راؼاضل
 نيدارم

  اليدا  الضابط 
19 

 
1.24 

 
18.6 

 
0.96 

 
1.80 

 
1.83 

 
 غَتداؿ

 
 اليدا  التجرلبد 

 
18.6 

 
1.26 

 
17.40 

 
1.35 

 
4.81 

 
1.83 

 
 داؿ
 

 

 (: لوضح نتانج االاتبار القبلي كالبيدم لليدا  التجرلبد   ي نهارة اجلرم بالكرة:05اجلدكؿ رر  )

ك البيدم ادلقدر ب 18.6بالاسب  لليدا  التجرلبد  ردر ادلتواط احلسايب القبلي( 05.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
أكرب ن  كمي  4.81ردرت ب احملسوب   Tانا1.35كالبيدم ادلقدرب  1.26كاالضلرافادليدارم القبلي 17.40
ود شلا ذؤكد على كج 0,05( كنستول الدالل  9=1-عاد درج  احلرل  )ف 1.83اجلدكلد  اليت بلغت  Tردم  

فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات ذلا دالل  إحصاند  كماا لدؿ كجود 
 فركؽ دال  إحصاند  بُت القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس البيدم

ت كذيلدمات كلييزك الباحناف ذلك إذل فاعلد  الربنانج الام طبق على اجملموع  كنا ػلتوله ن  شرح كإعطاء إرشادا
 كذبسدط  ي التمارل  ادلقًتح  ككاا عاصر التشولق كالتحفديز أثااء عملد  التيل .

ك البيدم  19بالاسب  لليدا  الضابط  ردر ادلتواط احلسايب القبلي ادلقدرب ( 05.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
 1.80ردرت ب سوب  احمل Tانا 0.96كالبيدم ادلقدرب  1.24كاالضلراؼ ادليدارم القبلي  18.6ادلقدر ب 
شلا ذؤكد  0,05( كنستول الدالل  9=1-عاد درج  احلرل  )ف 1.83اجلدكلد  اليت بلغت  Tن  ردم   كمي ار 
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ذلا دالل  إحصاند  لدس كجود فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات  عدـ على
 القبلي. القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس بُت داكجود فركؽ دال  إحصانعلى عدـ كماا لدؿ 

اليت ختص اليدا  الضابط  اذل عدـ فاعلد  الطرلق  كاالالوب ادلتبع  ي كلرجع الطالباف الباحناف ماه الاتانج 
التدرلس ذلاه الفئ  اليمرل ككاا دكف ااتيماؿ كاان  نساعدة  ي التحصد  ادلير ي ادلهارم حس  

 ذلد  على التأثَت االغلايب لتكاولوجدا احلااوب كالربانج التيلدمد .كماا  .االنشط ادلقًتح 

 

 
 ( لبُت ادلتواط احلسايب لئااتبار القبلي كالبيدم لليدا  التجرلبد   ي ااتبار نهارة اجلرم بالكرة01الشك  رر  )  

فرؽ نياوم بُت نتواطات لقد ذبُت على ضوء الاتانج ادلدكن  أعئاه على أنه ذوجد دالل  إحصاند  كبالتارل لوجد 
الاتانج القبلد  كالبيدل ، لصاحل التطبدق البيدم كناه نستاتج كجود حتس   ي نستول اسأداء ادلهارم نتدج  ذطبدق 

 الربنانج التقلددم.
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 العٌنة التجرٌبٌة  العٌنة الضابطة

 قبلً

 بعدي 
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ادلقالدس 

 اإلحصاند  
 

 ادلتخلفُت عقلدا

  ااتبار البيدم          ااتبار القبلي
 نستول 
 الدالل 

 
 ؼ    

  اجلدكلد

 
 دالل  
 الفركؽ

 
نتواط 
 حسايب

 اضلراؼ
 نيدارم

نتواط 
 حسايب

 اضلراؼ
 نيدارم

  اليدا  الضابط 
2.8 

 
0.78 

 
3.10 

 
0.56 

 
1.4 

 
1.83 

 
 غَتداؿ

 
 اليدا  التجرلبد 

 
2.7 

 
0.67 

 
3.40 

 
0.51 

 
4.58 

 
1.83 

 
 داؿ
 

 جرلبد   ي ااتبار نهاراة رند  التماس.(: لوضح نتانج االاتبار القبلي كالبيدم لليدا  الت06اجلدكؿ رر  )

البيدم ادلقدر ب ك  2.7بالاسب  لليدا  التجرلبد  ردر ادلتواط احلسايب القبلي( 06.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
أكرب ن  كمي  4.58ردرت ب احملسوب   Tانا0.51كالبيدم ادلقدرب 0.67كاالضلراؼ ادليدارم القبلي 3.40
شلا ذؤكد على كجود  0,05( كنستول الدالل  9=1-عاد درج  احلرل  )ف 1.83اجلدكلد  اليت بلغت  Tردم  

فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات ذلا دالل  إحصاند  كماا لدؿ كجود 
 فركؽ دال  إحصاند  بُت القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس البيدم

اتانج إذل فاعلد  الربنانج التيلدمي الام مت ذطبدقه على اجملموع  التجرلبد ، حدث كلرجع الطالباف الباحناف ماه ال
كفر للمتيل  نداا  جدلدة الكتساب ادليلونات نع إعادة ااًتجاع ماه ادليلونات مبا لتااا  نع ردراذه 

ر ثابت  للمهارة الشخصد ، كما أف ذقدًن ادلادة التيلدمد  داا  الربنانج كعرضها بشك  ذدرغلي كنبسط عرض ةو 
اسأاااد  كلقطات فددلو بالتصولر البطيء كبالسرع  الطبديد  لألداء غلي  ادلتيل  لرغ   ي أف لصبح ررلبا ن  

 الصورة كذصحدح أاطاءه.

ك البيدم  2.8بالاسب  لليدا  الضابط  ردر ادلتواط احلسايب القبلي ادلقدرب( 06.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
 1.40ردرت ب احملسوب   Tانا 0.56كالبيدم ادلقدرب 0.78اؼ ادليدارم القبلي كاالضلر 3.10ادلقدر ب 
شلا ذؤكد  0,05( كنستول الدالل  9=1-عاد درج  احلرل  )ف 1.83اجلدكلد  اليت بلغت  Tن  ردم   كمي ار 

إحصاند   ذلا دالل لدس كجود فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات  عدـ على
 القبلي.بُت القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس  داكجود فركؽ دال  إحصانعلى عدـ كماا لدؿ 
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اليت ختص اليدا  الضابط  اذل عدـ فاعلد  الطرلق  كاالالوب ادلتبع  ي كلرجع الطالباف الباحناف ماه الاتانج 
 ي التحصد  ادلير ي ادلهارم حس  االنشط  التدرلس ذلاه الفئ  اليمرل  ك كاا دكف ااتيماؿ كاان  نساعدة 

 ك ماا دلد  على التأثَت االغلايب لتكاولوجدا الفددلو كالربانج التيلدمد ..ادلقًتح  

 
 ( لبُت ادلتواط احلسايب لئااتبار القبلي كالبيدم لليدا  التجرلبد   ي ااتبار نهارة رند  التماس  02الشك  رر  )

دكن  أعئاه على كجود دالل  إحصاند  أم لوجد فرؽ نياوم بُت ادلتواط احلسايب لقد ذبُت على ضوء الاتانج ادل
 القبلي كالبيدم، كلصاحل االاتبار البيدم، كعلده نستاتج كجود حتس   ي نستول اسأداء ادلهارم.
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ادلقالدس 

 اإلحصاند  
 

 ادلتخلفُت عقلدا

  ااتبار البيدم          ااتبار القبلي
 نستول 

 الل الد

 
 ؼ    

 اجلدكلد 

 
 دالل  
 الفركؽ

 
نتواط 
 حسايب

 اضلراؼ
 نيدارم

نتواط 
 حسايب

 اضلراؼ
 نيدارم

  اليدا  الضابط 
2.8 

 
0.78 

 
3 

 
0.66 

 
1 

 
1.83 

 
 غَتداؿ

 
 اليدا  التجرلبد 

 
2.7 

 
0.94 

 
4.10 

 
0.56 

 
5.25 

 
1.83 

 
 داؿ
 

 يدم لليدا  التجرلبد   ي ااتبار نهارة التصول .(: لوضح نتانج االاتبار القبلي كالب07اجلدكؿ رر  )

البيدم ادلقدر ب ك  2.7بالاسب  لليدا  التجرلبد  ردر ادلتواط احلسايب القبلي( 07.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
أكرب ن  كمي 5.25ردرت ب احملسوب   Tانا0.56كالبيدم ادلقدرب 0.94كاالضلراؼ ادليدارم القبلي 4.10
شلا ذؤكد على كجود  0,05( كنستول الدالل  9=1-عاد درج  احلرل  )ف 1.83بلغت  اجلدكلد  اليت Tردم  

فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات ذلا دالل  إحصاند  كماا لدؿ كجود 
 فركؽ دال  إحصاند  بُت القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس البيدم

الام مت ذطبدقه على اجملموع  التجرلبد ،  إذل التأثَت االغلايب حملتول  ماه الفركؽ افحنالبا اف ، كلرجع الطالب
، حدث لدفع ادلتيلمُت إذل ادلشارك  االغلابد   ي اليملد  التيلدمد   الفددلوالربنانج التيلدمي بااتيماؿ ذكاولوجدا 

 التقلددل   ي التيلد . كذلك ن  ائاؿ ادلابهات أثارت احلوافيز كماا ناال لتوفر  ي الطرلق 

ك البيدم  2.8بالاسب  لليدا  الضابط  ردر ادلتواط احلسايب القبلي ادلقدرب( 07.لتبُت ن  ائاؿ اجلدكؿ )
ن   كمي ار  1ردرت ب احملسوب   Tانا 0.66كالبيدم ادلقدرب 0.78كاالضلراؼ ادليدارم القبلي  3ادلقدر ب 

 عدـ شلا ذؤكد على 0,05( كنستول الدالل  9=1-احلرل  )فعاد درج   1.83اجلدكلد  اليت بلغت  Tردم  
ذلا دالل  إحصاند  كماا لدؿ لدس كجود فركؽ نياول  بُت ماه ادلتواطات أم أف الفركؽ احلاةل  بُت ادلتواطات 

 القبلي.بُت القداس القبلي كالبيدم لصاحل القداس  داكجود فركؽ دال  إحصانعلى عدـ 

اليت ختص اليدا  الضابط  اذل عدـ فاعلد  الطرلق  كاالالوب ادلتبع  ي اه الاتانج كلرجع الطالباف الباحناف م
التدرلس ذلاه الفئ  اليمرل  ككاا دكف ااتيماؿ كاان  نساعدة  ي التحصد  ادلير ي ادلهارم حس  االنشط  

 كالربانج التيلدمد . الفددلوكماا دلد  على التأثَت االغلايب لتكاولوجدا .ادلقًتح  
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 ( لبُت ادلتواط احلسايب لئااتبار القبلي كالبيدم لليدا  التجرلبد   ي ااتبار نهارة التصول  03لشك  رر  )ا

 

نستول  اجلدكلد  احملسوب   اليدا  اجلرلبد  اليدا  الضابط   
 الدالل 

ادلتواط  
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادليدارم

ادلتواط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادليدارم

  
 
 

1.73 
 
 
 

 

ار اجلرم ااتب
 بالكرة

 داؿ 2.57 1.35 17.40 0.96 18.6

ااتبار رند  
 التماس

 غَت داؿ 1.15 0.51 3.40 0.56 3.10

ااتار در  
 التصول 

 داؿ 6.12 0.56 4.1 0.66 3

 (لوضح التجانس بُت اليدا  الضابط  كالتجرلبد   ي نتانج االاتبارات 08اجلدكؿ رر  )

 ساب التجانسالبيدل  بااتخداـ ااتبار 'ؼ' حل

( عاد نقارن  االاتبارات  ي القدااات البيدل  بُت اليدا   التجرلبد  كالضابط  أف ك  08لئاحظ  ي اجلدكؿ )
اجلدكلد   Tكأعلى ردم  كلها اكرب ن  القدم   6.12كأدىن ردم  ك1.15القد  ادلتحص  علدها اضلصرت بُت 

كماا ليٍت أف الفركرات  نياول   كدال  إحصاندا كمي  9كدرج  احلرل   0.05عاد نستول الدالل  1.73ادلقدرة بػ 
 لصاحل  اليدا  التجرلبد  اليت حققت أعلى رد   ي ادلتواطات احلسابد   ي االاتبارات ردد البحث.
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 العٌنة التجرٌبٌة  العٌنة الضابطة
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 االستنتاجات: -2-2

 لد : ي حدكد ادلاهج ادلستخدـ كأمداؼ البحث كبااءا على ادلياجل  اإلحصاند  مث التوة  إذل االاتاتاجات التا

الربنانج ادلطبق على اليدا  الضابط  بالطرلق  التقلددل  له أثر اغلايب  ي ذيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة  -
 القدـ للميارُت عقلدا.

له ذأثَت اغلايب على نستول أداء ادلهارات  ي كرة القدـ  الفددلوالربنانج التيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا  -
 للميارُت عقلدا.

دال  إحصاندا بُت اجملموعتُت التجرلبد  كالضابط   ي القداس البيدم دلستول أداء بيض ادلهارات كجود فركؽ  -
 اسأاااد   ي كرة القدـ للميارُت عقلدا لصاحل اجملموع  التجرلبد .

 الربنانج التيلدمي بااتخداـ ذكاولوجدا الفددلو له أثر أكرب  ي الربنانج ادلطبق بالطرلق  التقلددل . -

 بلة النتائج بالفرضيات:مقا -2-2

 ناارش  الفرضد  االكذل:         -2-3-2

ذوجد فركؽ ذات دالل  إحصاند  بُت التطبدق القبلي كالبيدم لليدا  التجرلبد  لصاحل البيدم  ي ادلهارات  -
 اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت عقلدا.

ليدا  البحث ذوة  الطالباف الباحناف إذل اف  ادلهارل  لئااتبارات( 02( كالشك  )06لتضح ن  ائاؿ اجلدكؿ )
 مااؾ فركرا دال  بُت التطبدق القبلي كالبيدم للمجموع  التجرلبد  لصاحل التطبدق البيدم.          

كلرجع الطال  الباحث ماه الاتانج إذل فاعلد  الربنانج التيلدمي الام مت ذطبدقه على اجملموع  التجرلبد ، حدث 
ا  جدلدة الكتساب ادليلونات نع إعادة ااًتجاع ماه ادليلونات مبا لتااا  نع ردراذه كفر للمتيل  ندا

الشخصد ، كما أف ذقدًن ادلادة التيلدمد  داا  الربنانج كعرضها بشك  ذدرغلي كنبسط بوااط  عرض ةور ثابت  
تيل  لرغ   ي أف لصبح ررلبا للمهارة اسأاااد  كلقطات فددلو بالتصولر البطيء كبالسرع  الطبديد  لألداء غلي  ادل

 ن  الصورة كذصحدح أاطاءه.

لساعد على حتفديز حواس ادلتيل   الفددلو(: إذل اف ااتخداـ 2001ماا نا أشارت إلده كفدق  نصطفى اادل )
بشك  كبَت فهو ليتمد على ادلداا  احلسد  للمتيل  حدث ؼلاط  حاا  السمع كالبصر كاللمس باإلضاف  إذل 

 (272، ةفح  2001كفدق  نصطفى اادل  عاصر احلرك .)

 كما اذفقت ماه الدراا  نع نتانج دراا  ك  ن :
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( دراا  اارل نراد 2010(، دراا  زلمود زلس  زلمد )2014ناجد الد  الصاحل كةادؽ احلالك )
(  دراا  2003)Antonio(، دراا  2003(، دراا  فاطم  زلمد زلمد فلدف  )2009)

Padflields&others(2000) 

كعلى ضوء ك  نا ذكرناه ؽلك  القوؿ أف الفرضد  الناند  ادلطركح  رد حتققت كعلده فاف الربنانج ادلقًتح بااتيماؿ 
 أثر اغلابدا على ذيل  بيض ادلهارات اسأاااد   ي كرة القدـ للميارُت عقلدا. الفددلوذكاولوجدا 

 مناقشة الفرضية الثانية: -2-2-2

ُت اليدا  الضابط  ك اليدا  التجرلبد  لصاحل اليدا  التجرلبد   ي التطبدق البيدم ذوجد فركؽ ذات دالل  احصاند  ب
 للمهارات اسأاااد   ي كرة القدـ لدل ادليارُت ذمادا.

( لئااتبارات ادلهارل  ليدا  البحث ذوة  الطال  الباحث إذل أف 03( كالشك  )07لتضح ن  ائاؿ اجلدكؿ )
 بدق البيدم للمجموع  التجرلبد  كالضابط  لصاحل اجملموع  التجرلبد .مااؾ فركرا دال  إحصاندا بُت التط

،  الفددلوكلرجع الطالباف الباحناف ماه الفركؽ إذل التأثَت االغلايب حملتول الربنانج التيلدمي بااتيماؿ ذكاولوجدا 
هات اثارت احلوافيز كماا ناال حدث لدفع ادلتيلمُت إذل ادلشارك  االغلابد   ي اليملد  التيلدمد  كذلك ن  ائاؿ التاب

 بتوفر  ي الطرلق  التقلددل   ي التيلد .

لساعد على الق جو ن  االمتماـ كاالنتباه ككالك فه  ك  جيزء ن  اجيزاء  الفددلوكما أف ااتخداـ ذكاولوجدا 
 ادلهارة كذيلمها بسهول ، كاف ذقسد  ادلورف التيلدمي لؤدم إذل زلادة فرص كذقلد  اسأاطاء.

(: على اف عملد  التيل  ذت  على أكم  كجه إذا حرص ادليل  على 2006ا الصدد لؤكد علي أمحد )ك ي ما
ااتخداـ الواانط التيلدمد  اليت ذتص  بتوفَت ادلنَت ادلضبوط الام ػلقق الاتجاب  ادلطوب  اليت ذييزز السلوؾ 

 (55، ةفح  2006ادلطلوب )علي أمحد ادلربكؾ 

ادلتيلمُت رد جاهب  اليم  مبا شامدكه ن  ائاؿ الربنانج التيلدمي كنا لشمله ن  كما لييزك الطال  ذلك إذل أف 
ةور نتتالد  كنقاطع فددلو باليرض البطيء كاليرض اليادم ذلا، حدث دل لسبق ذل  التيل  مبن  ماا االالوب 

 ك كناراوا أكنر ن  نرة كاكتشفوا اليم  ذل  بأنفسه .دكرد شام

 ا  نع نتانج دراا  ك  ن :كما اذفقت نتدج  ماه الدرا

( دراا  اارل نراد 2010(، دراا  زلمود زلس  زلمد )2014ناجد الد  الصاحل كةادؽ احلالك )
  Antonio( دراا  1995(، دراا  أمحد زلمد عبد اهلل )2003(، دراا  زلمد زلمد فلدف  )2009)
 .bradie 1990ك  skinsleky( كدراا  2000)Padfields&others( دراا  2003)
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أكنر فاعلد  كػلقق نتانج أفض  ن  التيلد  بالطرلق    الفددلوالال   امجيوا على أف التيلد  بااتخداـ ذكاولوجدا 
 التقلددل .

كعلى ضوء ك  نا ذكرناه ؽلك  القوؿ أف الفرضد  النالن  ادلطركح  رد حتققت كعلده فاف الربنانج ادلقًتح بااتيماؿ 
  ي كرة القدـ للميارُت عقلدا.  ثر اسأكرب على ذيل  ادلهارات اسأاااد كاف له اسأ ذكاولوجدا  الفددلو

 و التوصيات: االقتراحات 

 اليم  على دع  فئات ادليارُت عقلدا كإكساهب  ادلهارات الرلاضد  كاسأكادؽلد . -
  ي ذيلد  ادليارُت عقلدا. الفددلوضركرة ااتخداـ ذكاولوجدا  -
 فئ .إنشاء برنانج رلاضد  نكدف  ذلاه ال -
 اليم  على دنج ماه الفئ   ي اجملتمع مبساعدة التكاولوجدا احلدلن . -
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كلناذ على الفددلو داـبإاذا ذيللنى نانجرب رذأثل على رؼلذيا لىإ ثلبحا ؼلهد  خالصة عامة:  

 ىػػعل ػػرؼلذيا ؾلػػاكك  ( اا 15-13طفاؿ ادليارُت ذمادا القابلُت للتيل  )لأل ل ػػسأاااااالنهارات  ػػضبي أداء
كرة القدـ   ىػف ل ػسأاااا رات اػلنها ضبيػل ػدللبيا ساػلقلا ىػف لبل رلذجكا  طلضابا فعذلكلنجنا فبل ركؽلفا
 اجملموعتُتئاػػلك ـذيلػػػلا  ػػػعنلل ىػػػف ن دذاػػػلناا رات اػػػلنها ىػػػف دثاػػػلحا ػػػدـللذق بىػػػلناا لػػػدلنيا ػػػدلدذحك
   طضاب رل سأاكا لبل رذج مناداحإ فعذلكلنجن ػيػػػلبرلذجا نهجػػػػلنا ػػػػثلباحا ااتخدـك  ،  طابػػػػلضكا  ػػػػلبلرلذجا

الجراء الدراا  االاتطئاعد    ( اا 15-13طفاؿ ادليارُت ذمادا القابلُت للتيل  )اشتملت عدا  البحث لأل
 ػػرلسأاكارلبد  ذج ىػػلكسأا فعذلػػونجن ىػػلإ ـلنهػػذقا  ػػذذلمدا   20  ػػلفيللا ػػثلبحا  ػػعلن تبحػػةأ ؾلػػابكعلده  

 رأثلػػذ اػػله ػػوفلك ػػدر ىػػلذاادلتغَتات  ػػضبي ىػػػف ػػػثلبحا  ػػليلن سانػػػلذجا باجراء  افػػنلباحا ـاػػػر ػػػدرك   طابػػػض
 عػػػػلجن لل ػػػػاكك  ػػػػلرلنهاكا  ػػػػنلدبلا اك ، ػػدـلقا رةك ىػػف ل ػػسأاااا راتاػػلنهكا  ػػنلدلبا تفاػػلةا ػػضبيىػػعل
 آداء كلذػػنا ىػػعل ابىػػلجإ رأثلػػذ هػػلاـ الفددلو دذاػػػػبإا ىػػػػلذيللنا انجػػػػنرلبا اف انجػػػػلنذا ػػػػ مأ ػػػػتكانك ، تاػػػػلبلانا
  ػػػنلرنن   ل ػػسأاااا اتار ػػلنها ػػضبي ءآدا كلذػػنا ىػػعل ابىػػلجإ رأثلػػذ هػػلػػرلرلذنا(  ل ػػسأاااا اادلهارات ػػضبي
ػػدم لذقللا(   طابػػلضا  ػػعكلنجنا عػػن عػػلنذبا ىػػلذيللنا انجػػنرلبا اف اػػػكن ، لػػػوبلذةا -الكرة ػػػب ػػػرللجا - ساػػػلذنا
 ػػدـلقارة ك ىػػف ل ػػسأااااارات ادله ػػضبي آداء كلذػػنا اجملموعتُت  فلػػب انلاػػحةإ لدا ابىػػلجإ رأثلػػذ هػػلاف  ىػػعل  
 ل ػػسأاااا ػػض ادلهارات بي آداء كلذػػلنا ػػدللبيا ساػػلقلا ىػػف  طابػػلضكا  ػػلبلرلذجا انلاػػحةإ  ػػلدا ػػدتجك اػػكن ،

 ىػػػف  طابػػػلضا  ػػػعكلنجنا ىػػػعل  ػػػلبلرلذجا  ػػػعكلنجنا ػػػتركذف اػػػكن ،  ػػػلبلرلذجا  ػػػعكلنجناالح ػػلة ػػدـلقلكرة ا
اتخداـ الاف  كااتاتجاا دـلقا رةلك سأااال ارات النها فى لقبلىا سلقلاا فع دللبيا سلقلاػػػدـ اذق ػػػ نا

للاشاطات الرلاضد  مبختلف اشكاذلا دلختلف الفئات اليمرل   ليملد  التيلدمد  ا بالغ   يأعلد   الفددلوذكاولوجدا 
ذكم االحتداجات اخلاة ، كذيد فئ  ااة  جلمدع التئاندا مبا فده  البدداغوجد  ككاا اليقلد  على سلتلف ادلراكيز 

التئاندا ادليارُت عقلدا بدرج  بسدط  إحدل فئات الًتبد  اخلاة  اليت حتتاج إذل ماه الوادل  التقاد   ي عملد  
ذيتمد على التيلد  الفردم  اكتساب ادلهارات اسأكادؽلد  كاالجتماعد  كالرلاضد ، حدث أهنا كادل  ذيلدمد  نشور 

لكي ذرذقي هب   ي ندارج الامو ادلهارايت السلد  الام لؤدم إذل حتقدق ذكاهت  كإشيارم  بدكرم  إنساندته  هبدؼ 
  الوةوؿ إذل أرصى ندل شلك  ذسمح به ردراهت .
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 كالقداس  ي الًتبد  الرلاضد  ،اسأردف.صاند  د  كالطرؽ اإلح( اسأاس اليلم1999الرامد  ، ـ، ع ) -1
 ( الامو احلركي نصر: دار الفكر.1994أاان  كان  راذ  ) -2
أنُت ا،ج ذأثَت برنانج بااتخداـ ذكاولوجدا احلااوب على نستول التحصد  ادلير ي دلفهـو احلركات  -3

 د  جاني  البحرل .الرلاضد  كنستولاهتا ادلختلف  لدل لطئاب رس  الًتبد  الرلاض
( برنانج نقًتح بااتخداـ احلاا  االرل لتيل  نسابق  القفيز باليزان  2010بندا  زلمد ةدلق رضواف ) -4

 لطالبات كلد  الًتبد  الرلاضد  راال  الدكتوراه جاني  اليزرازلق.
مد  ( فيالد  برنانج ذيلدمي بااتخداـ احلاا  االرل  ي ذا2009بادر ب  عبد الييزليز عنماف حصاف ) -5

 نهارات الطرح  لدل التئاندا ادليارُت فكرلا بدرج  بسدط  ادلملك  اليربد  السيودل .
( نقدن   ي الًتبد  اخلاة  عماف اسأردف: دار ادلسَتة 2010ذدسَت نفلح كوافح ، عمر فواز عبد الييزبيز ) -6

 للاشر كالتوزلع كالطباع .
لوجدا التيلد  على ذيل  نهارات كرة ( عملد  ااتخداـ بيض ااالد  ذكاو 2007حس  ابرامد  علي ) -7

 القدـ لطئاب كلد  الًتبد  الرلاضد  باليزرازلق راال  دكتوراه جاني  اليزرازلق.
( ااًتاذدجدات التيان  نع ذكم االحتداجات اخلاة  عمات دار 2010اَت شوامُت الدماف كأاركف ) -8

 ادلسَتة للطباع  كالاشر.
 الامو كالطفول  كادلرامق ، القامرة: عادل الكتاب.( عل  الافس 1998حاند عبد السئاـ زمراف) -9

 (  الامو ن  الطفول  إذل ادلرامق  القامرة: اخلاساء.2004عبد الرمحاف الوا ي ) -10
 ( ادارة احلساب ادلدراي القامرة: دار الفكر.1985زلمد عبد الرزاؽ) -11
ح للاشر ( الدرااات ادلربرل  للتخلف اليقلي، الكولت: نؤاس  الصبا 1991الرحد  ؼ،ا ) -12

 كالتوزلع.ف
( أااادات الًتبد  اخلاة , دار ادلسَتة للاشر كالتوزلع 2013زلاد الكان  الئا ال كأاركف ) -13

 كالطباع .
 ( االحصاة  ي الًتبد  الرلاضد ، اليراؽ دار الكتاب  للطباع  كالاشر.1973السانراندع،ف ) -14
راكد  احلركد  الكتابد  الضمد ،ع،ا ذأثَت برنانج حسي حركي  ي ذامد  بيض القدرات اإلد -15

 للمتخلفُت عقلدا القالُت للتيل .
( نبادئ اإلحصاء كاالاتبارات البدند  كالرلاضد  بغداد: دار الكتاب 1975الطال  ف ) -16

 للطباع  كالاشر.
( أثر ااتخداـ أنشط  رلاضد  بوااط  برنانج 2008عبد الييزليز ب  دركلش ل  عابد ادلالكي ) -17

  الرلاضدات لدل ذئاندا الصف النالث االبتداني ناكرة ناجدسًت  ي حااويب  ي عئاج ةيوبات ذيل
 ادلاامج كطرؽ التدرلس ، السيودل  جاني  اـ القرل.
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( الًتبد  اخلاة  كبرارلها اليئاجد  القامرة ، مجهورل  2011عبد الفتاح عبد اجملدد الشرلف )  -18
 نصر اليربد  :نكتب  أصللو ادلصرل .

( ادكولوجد  ذكم االحتداجات اخلاة  كذربدته  2001عد ادلطل  أنُت القرلطي ) -19
 ( القامرة: دار الفكر اليريب.1)اإلةدار

( ذأثَت برنانج ذيلدمي بااتخداـ احلاا  االرل علي نستول أداء 2006علي أمحد ادلربكؾ ) -20
 دد.ادلهارات اسأاااد  للااشئُت  ي كرة القدـ راال  ناجدسًت جاني  اليزرازبق ع  فتح الباب عبد احلم

( نبادئ الطرانق اإلحصاند   ي الًتبد  الرلاضد  بغداد نطبي  2016علي مسـو الفرطواي ) -21
 ادلهدم .

( ااتخدانات احلاا  اآلرل  ي ذامد  نهارات التئاندا 2007علي زلمد بكر موااكم ) -22
 203ص21ادلتخلفُت عقلدا بدرج  بسدط  رلل  اإلرشاد الافسي بكلد  الًتبد  جباني  عُت مشس اليدد 

علي ـ،خ ذأثَت برنانج حركي نقًتح على ذامد  بيض ادلهارات احلركد  االاااد  لألطفاؿ  -23
 اا (  6-12الايارُت ذمادا بسدطي اإلعار  )ن 

( نقدن  ي الًتبد  اخلاة  عماف دار ادلسَتة للاشر 2003عمر عبد الييزم، ذدسَت نفلح كوافح  ) -24
 كالتوزلع

  برنانج إرشادم للحد ن  ةيوبات التيلق كالكئاـ ( فاعلد2008غادة زلمود زلمد كسااكم ) -25
 لدل عدا  ن  ذئاندا كذلمداات ادلرحل  االبتداند  مبك  ادلكرن  كلد  الًتبد : جاني  اـ القرل.  

اا  راال  ناجدسًت  12-16( ذقوًن احلال  القواند  لتئاندا احلاة  ا  1997الغٍت م،ـ ) -26
 غَت ناشورة كلد  الًتبد  الرلاضد .

 ( نقدن   ي اإلعار  اليقلد  عماف ادلملك  اسأردند  اذلامشد : دار الفكر.2010كؽ الرااف )فار  -27
( التجدلد الًتبوم كالتيلد  اإللكًتكين عمل  اسأردف: دار 2011فاطم  بات راا  اليمرم ) -28

 الرال  للاشر
 ( ندا  إذل الًتبد  اخلاة  عماف دار كان  للاشر.2008فحطاف امحد الظامر ) -29
 ( ادكولوجد  اللي  الرلاضد  القامرة نكتب  اسأجلو.1962واف )لدلى ل -30
 ( احلااوب  ي ذيلد  اسأطفاؿ عماف دار الفكر للطباع  .2002ناجدة زلمود ةاحل ) -31
( بالفركؽ  ي أبياد التفاع  اسأارم داا  أار 2007زلمد امساعد  غرل  زلمد الفدلكاكم ) -32

 luckassonندُت كغَت اليدكاندُت بدكل  الكولت ع  التئاندا ذكم اإلعار  الاماد  البسدط  اليدكا
 جاني  اخللدج اليريب البحرل .

( االاتبارات ادلهارل  كالافسد   ي اجملاؿ 1987زلمد حس  عئاكم، زلمد نصر الدل  رضواف ) -33
 الرلاضي القامرة: دار الفر اليريب.
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سأردف دار الفكر ناشركف ( دلد  الطلب  كاليانلُت  ي الًتبد  اخلاة  عماف ا2007زلمد عانر ) -34
 كنوزعوف.

 ( دراا  ادكولوجد  الطف  اجليزانر: دلواف ادلطبوعات اجليزانرل .1975زلمد نصطفى زلداف ) -35
زلمد ع أ ذأثَت برنانج رلاضي نقًتح بااتخداـ جداكؿ الاشاط ادلصورة على بيض القدرات  -36

 دا ادليارُت ذمادا القابلُت للتيل  مبدلا  ادلاد .االدراكد  احلس احلركد  كاالنتباه كاالاشاط احلركي اليزاند للتئان
( اسألياب الرلاضد  للميورُت اسأردف: دار الفكر للطباع  1997نركاف عبد اجملدد ابرامد  ) -37

 كالاشر كالتوزلع.
( اتدكولوجد  اسأطفاؿ ذكم 2007نصطفى ذكم القاش الد  عبد الرمح  اذلاة  ) -38

   عماف االردف: دار ادلسَتة للاشر كالتوزلعاإلحتداجات اخلاة  نقدن  الًتبد  اخلاة
( ذدرل  ادلتخلفُت عقلدا على السلوؾ االاتقئارل  ي رلاؿ نهارات الياال  2006نيمرل  ب ) -39

 بالاات داا  االارة كفق نبادئ كفادات التيل  باالشراط االجراني رلل  التامد  ادليزارد البشؤل .
 دلث.( لسل  اليرب، القامرة دار احل2003ناظور ) -40
 ( اليئاج احللركي ادلملك  السيودل  دار الفكر1992التاااأ،ؼ ) -41
( عماف اسأردف دار ادلاامج للاشر ed-1( ذكاولوجدا االذصاؿ الًتبوم)2007اذلامشي ـ، ق ) -42

 كالتوزلع
( ذأثَت ااتخداـ اذلدربنددلا على ذيل  بيص نهارات كرة الدد 2007ماين أمحد ةربم احلسدٍت ) -43

 اإلعدادل  الرلاضد  راال  الدكتوراه جاني  اليزرازلق.لتئاندا ادلدارس 
موااكم ع، ب ااتخدانات احلاا  االرل  ي ذامد  نهرات التئاندا ادلتخلفُت عقلدا بدرج   -44

 بسدط  جاني  ادللك ايود
 ( التحلد  احلركي بغداد نطبي  التيلد  اليارل.1987رحده زلجوب ) -45
  كالتيل   ي الًتبد  الرلاضد  االاكادرل  : ناشأ ( ذكاولوجدا التيلد2001رفدق  نصطفى اادل ) -46

 ادليارؼ
( فاعلد  برنانج بااتخداـ الكمبدوذر لتجهديز ادليلونات  ي 2005كلدد السدد أمحد الدف  ) -47

حتسُت عملديت اجلمع كالطرح لدل اسأطفاؿ ادلتخلفُت عقلدا القابلُت للتيل  راال  دكتوراه: جاني  
 اليزرازلق.

 ( ادلدا  إذل الًتبد  اخلاة ، ديب: دار القل .2001الييزليزالسرطاكم ) لواف القرلوين عبد -48
49- Copel h (1991) studentwithmoderatecogntiveabilities 

(tzchnical report) restion centre for specialeducationtechnology. 
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50- Krik s ; Gallagher ; J&anastssow ; N ; (1993) Education 
eceptionalchildren New york Boston Houghton miffincompany. 

51- Ray ;J& (1995) technology computers and the 
specialneedslearmsdelmarpublishers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
84 

 نتانج االاتبار البيدم نتانج االاتبار القبلي
  در  التصول رند  التماس اجلرم بالكرة در  التصول  رند  التماس اجلرم بالكرة

21 2 3 21 2 3 
20 2 2 20 2 2 
20 3 2 21 3 2 
20 2 3 19 2 3 
19 2 1 19 3 2 
18 3 2 19 3 2 
20 3 1 19 3 1 
21 2 3 20 3 3 
20 2 2 20 2 2 
21 2 1 21 2 1 

 جدكؿ لوضح نتانج التجرب  االاتطئاعد  

 نتانج االاتبار البيدم نتانج االاتبار القبلي
 در  التصول  رند  التماس اجلرم بالكرة در  التصول  ماسرند  الت اجلرم بالكرة

17 2 4 16 3 4 
18 3 3 16 4 5 
18 2 3 17 3 4 
19 2 2 17 3 4 
21 4 1 20 4 4 
17 3 3 17 3 4 
19 3 4 18 4 5 
20 2 3 18 3 4 
19 3 2 19 3 3 
18 3 2 16 4 4 

 جدكؿ ؽلن  نتانج اليدا  التجرلبد  
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 نتانج االاتبار البيدم قبلينتانج االاتبار ال
 در  التصول  رند  التماس اجلرم بالكرة در  التصول  رند  التماس اجلرم بالكرة

17 2 3 18 3 3 
18 3 4 18 3 3 
20 4 3 19 4 4 
19 3 3 18 4 3 
20 3 2 20 3 3 
21 2 3 20 3 3 
18 3 4 17 3 4 
19 2 2 19 3 3 
18 2 2 18 2 2 
20 4 2 19 3 2 

 ؿ لوضح نتانج اليدا  الضابط  جدك 
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 بطارية اختبار خاصة بمهارة الجري بالكرة

 

 
 النشاط

 

 

 مكونات الوحدة الزمن

 
 العينة الضابطة

 
 

 
 الزمن

 
 العينة التجريبية

 
 

_____ 

التفاعل مع البرنامج التعلٌمً فً  
 الجزء الخاص بمهارة الجري بالكرة

د01  مشاهدة البرنامج التعليمي 

الجري حول الملعب مع 
االحمائٌة  ببعض الحركات
 الخاصة

الجري حول الملعب مع ببعض  
 الحركات االحمائٌة الخاصة 

د01  االحماء 

 الموقف االول
الجري على خط مستقٌم دون 

 كرة
 الموقف الثاني

الجري فً خط مستقٌم مع 
 حمل الكرة

 الموقف الثالث
المشً بالكرة فً خط مستقٌم 

 مع التحكم بها
 الموقف الرابع
مستقٌم  الجً بالكرة على خط  

 الموقف االول  
 الجري على خط مستقٌم دون كرة

 الموقف الثاني
 الجري فً خط مستقٌم مع حمل الكرة

 الموقف الثالث
المشً بالكرة فً خط مستقٌم مع 

 التحكم بها
 الموقف الرابع

 الجً بالكرة على خط  مستقٌم
 

 

 المرحلة االساسية 51

 تقٌٌم المهارة المكتسبة

 
لمكتسبةتقٌٌم المهارة ا   

 

 

د1  التقييم 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة

 
د1 القٌام بتمرٌنات التهدئة واالسترخاء   المرحلة الختامية 
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 بطارية اختبار خاصة بمهارة رمية التماس 

 
 النشاط

 

 

 مكونات الوحدة الزمن

 
 العينة الضابطة

 

 

 
 الزمن

 
 العينة التجريبية

 
 

_____ 

التفاعل مع البرنامج التعلٌمً فً  
 الجزء الخاص بمهارة الجري بالكرة

د01  مشاهدة البرنامج التعليمي 

الجري حول الملعب مع 
ببعض الحركات االحمائٌة 

 الخاصة

الجري حول الملعب مع ببعض  
 الحركات االحمائٌة الخاصة 

د01  االحماء 

 الموقف االول
ع الوقوف على خط التماس م
 حمل الكرة فوق الراس

 الموقف الثاني
دحرجة الكرة فوق الراس الى 

 االمام والخلف
 الموقف الثالث

رمً الكرة من فوق الراس 
 الى ابعد مسافة ممكنة

 

 الموقف االول  
الوقوف على خط التماس مع حمل 

 الكرة فوق الراس
 الموقف الثاني

دحرجة الكرة فوق الراس الى االمام 
 والخلف

لثالثالموقف ا  
رمً الكرة من فوق الراس الى ابعد 

 مسافة ممكنة
 

 

 

د51  المرحلة االساسية 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة
 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة 
 

 

د1  التقييم 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة
 

د1 القٌام بتمرٌنات التهدئة واالسترخاء   المرحلة الختامية 
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دقة التصويباختبار خاصة بمهارة  بطارية  

 

 النشاط
 

 

 مكونات الوحدة الزمن

 
 العينة الضابطة

 

 

 
 الزمن

 
 العينة التجريبية

 
 

_____ 

التفاعل مع البرنامج التعلٌمً فً  
الجزء الخاص بمهارة الجري 

 بالكرة

د01  مشاهدة البرنامج التعليمي 

الجري حول الملعب مع 
ببعض الحركات االحمائٌة 

 الخاصة

الجري حول الملعب مع ببعض  
 الحركات االحمائٌة الخاصة 

د01  االحماء 

 الموقف االول 
الوقوف عند الشاخص رقم 

(بمقابلة الشواخص 0)

( على بعد 4_3_7)

م( مع محاولة 7م_5م_3)

 اصابتها
 الموقف الثاني

الوقوف بمقابلة المرمى وعلى 

م( ومحاولة ادخال 7بعد )

 الكرة بٌن العوارض الثالث
 وهذا من الثبات
 الموقف الثالث

اعادة تطبٌق الموقف الثانً 
 مع التسدٌد من الحركة

 

 الموقف االول  
الوقوف عند الشاخص رقم 

( 4_3_7(بمقابلة الشواخص )0)

م( مع 7م_5م_3على بعد )

 محاولة اصابتها
 الموقف الثاني

الوقوف بمقابلة المرمى وعلى 

م( ومحاولة ادخال الكرة 7بعد )

وهذا من  ارض الثالثبٌن العو
 الثبات

 الموقف الثالث
اعادة تطبٌق الموقف الثانً مع 

 التسدٌد من الحركة
 

 

 

د51  المرحلة االساسية 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة
 

 تقٌٌم المهارة المكتسبة 
 
 

د1  التقييم 

القٌام بتمرٌنات التهدئة 
 واالسترخاء

القٌام بتمرٌنات التهدئة  

 واالسترخاء

د1 الختامية المرحلة   
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