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 الحركات القصة الحركية في تحسينأثر 

  العقلية الإعاقةلذوي  الأساسية 

 القابلين للتعلم -المتوسطة 
 

 بحث تقدم به

 م . د  رياض جمعة حسن
 

 التعريف بالبحث :-1

 واهميته : مقدمة البحث-1-1

هرا المااشرر  ري يتمثر  أثر  ُتعد اإلعاقة من المشكالت الخطيرة التي يمكن أن تواجه الفررد  والتري يمكرن أن
تجعوره يمثر  وجًراس أساسرياس مرن أوجره ال عرور العديردة  تدني مسرتو  أداهره الروييفي الع وري وإلر  للرج الدرجرة التري

الع وي رغر  مرا يعانيره مثر  هرإا الفررد مرن مشركالت متعرددة ُيعرد هرو  حيث أن الجانب، التي يعاني منًا إل  الفرد
 عويًرا مشركالت عديردة  ري جوانرب النمرو اوخرر   و ري غيرهرا مرن يعاني منًرا  والتري تترترب أع  اإلعاقة التي

وتح ير  التوا ر  معًر    المًارات المختوفة التي تعتار ضرورية كي يتمكن الفرد من العيش والتعايش مر  اخخررين
  والتكيف م  الايهة المحيطة.

وه المعراقون مرن ثرروة تولي الدو  أهمية خاعة لومعاقين من مواطنيًا، و   يروف كر  دولرة، لمرا يشركو 
يمكرن اسررتثمارها لومسرراهمة  رري تنميررة المجتمرر . و قررد ترر  لًررإا اليرررن اشررترا  المعرراقين مررن مختوررف اوعمررار  رري 
أنواع عديدة من اولعاب الرياضية و تكييف تو  اولعاب لمواءمة نوع اإلعاقة ، و ما يستوزمه إل  من تشريعات 

لتراوية أن اوطفا  كثيراس ما يخاروننا اما يفكرون  يه وما يشعرون اه أكدت الاحوث او قواعد تناسب ك  حالة. و 
 ،التررروازن والتررر رج  المعرررارعة ، ال فرررز، السررراا ، التركيرررب، لعررراب الرمررري وال رررإف،ا اولعررراب الحركيرررة  مرررن خرررال 
 .الكرةلعاب ا الجري،

ا،ويعتار الوعررب وسرريطاس لعرراً  التمثيورري الحررر واسررتعمالً  لورردمج والمكعاررات واولرروان والعوعررا  وغيرهرر 
تراويا يعم  ادرجة كايرة عوج تشكي  شخعية الطف  ا اعادها المختوفة؛وهكإا  إن اولعراب التعويميرة مترج أحسرن 
تخطيطًا وتنييمًا واإلشراف عويًا تؤدي دوراس  عاال  ي تنيي  التعو ،وقد أثاترت الدراسرات التراويرة ال يمرة الكايررة 

مررن  امررا إوي االحتياجررات  .ًررا لإا مررا أحسررن اسررتيالله وتنييمررهًررارات التوعرر  لليلوعررب  رري اكتسرراب المعر ررة وم
لررديً  متالزمررة داون كرر ي أطفررا  تخرررين يكتسرراوا ال رردرات والحركررات وتتطررور لررديً  ولكررن هنررا  معوقررات لتطررور 

 الحركة منًا 
 .وجود ت خر ع وي ادرجات متفاوتة 
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 .لرتخاء العضالت 
 .ضعف اوراطة 
  ثر  ي السم  أو الاعر.قد يكون هنا  ت 

 
هرررإل المعوقرررات ااإلضرررا ة للرررج ضرررعف ال ررردرات التعايريرررة تجعررر  التررررااط ارررين الطفررر  ومجتمعررره ضرررعيف 
وخاعررة مررن ي ررو  ارعايترره ويارردأ اإلهمررا   تتوقررف ال رردرات الحركيررة والفكريررة عررن الانرراء ويررزداد الجفرراء. ومررن هنررا 

درات ون لهما  الطف  يؤدي للج توقف الاناء وزيرادة التر خر يجب الت كيد عوج دور اوسرة  ي اناء المًارات وال 
  الحركي والفكري ا  أنه االعار والمثاارة عوج التدريب والتعوي  تنموا قدرات الطف  وتتطور.

مررن هنررا جرراءت اهميررة الاحررث انرره ال ت ررف رعايررة المعرراقين  رري مؤسسررات الخدمررة االجتماعيررة عنررد ت رردي  
تررنفعً   رري حيرراتً  الخاعررة، ارر  أعرراحت  المًنيررة الترري والكتااررة، واعررن المًرراراتالخرردمات لًرر  مثرر  ال ررراءة، 

و رررج الجانرررب  . التر يًيرررة، والتنا سرررية  ررري أحيررران أخرررر الرياضرررية االجوانرررب  تتعرررد  حررردود إلررر  نحرررو االهتمرررا 
لودِّيررة أو ا سررواء ارردأت الرردو  العرايررة تًررت  اإشرررا  إوي االحتياجررات الخاعررة  رري الاطرروالت التنا سررية، الرياضرري
 .الرسمية

 مشكلة البحث-1-2

عويًرا  قااوين لورتعو   –اعاقة متوسطة الش  أن هنا  مًارات أساسية ينايي تدريب اوطفا  ممن لديً  
 وإل  لالرت اء ا دراتً  الإهنية حتج نع  اً  لي مستوي اقرب للي الطف  اليير معا .

لخاعرة أو اوخعراهي الرياضري أن يًرت  اتنميرة لإل  كان واجب عورج واضر  الاررامو أو مردرت الترايرة ا
مررن خررال  تعررمي  اونشررطة الحركيررة و  تورر  الفهررة انفررة الررإكر أوجرره ال عررور  رري ال رردرات الحركيررة لرردي الطفرر  

التررردرياات المالهمرررة لووعرررو  امسرررتوي اوداء الحركررري و ال ررردرات الحركيرررة للررري المسرررتوي الرررإي يمكنررره مرررن ال يرررا  
 التي يحتاج لليًا الفرد الطايعي خال  يومه العادي .ا نشطة الحياة اليومية 

عرررن لررره و المحيطرررين اررره .. كمرررا تمثررر  عاه رررا قويرررا  المعرررا  وتعرررد االعاقرررات الحركيررره حررراهال ارررين الطفررر 
إوي .. مررن هرإا أترت مشركوة الاحررث مرن عرد  كثررة الاحرروث والدراسرات التري تخرد   هررة استكشراف الايهرة المحيطرة 

الدا   و وعد  وجود معاهد وعاموين إو تخعص عالي لًكإا حاالت.  ال ااوين لوتعو   –طة متوساالعاقة الع وية ال
 اس مًمر رياية  ونًر  أعراحوا يشركوون جرزءاس لوخون  ي احثه و دراسة اثر الارنامو الموضوع  ي عينة الاحث التج

شكوة عن طري  تطاي  إل الممن المجتم  تمكنً  من ممارسة حياتً  الطايعية اليومية.لإا ارت   الااحث دراسة ه
 .اعن المًارات الحركيةتطور   ي لمعر ة ت ثير هإا المنًو  منًو تعويمي معحوب اال عة الحركية

 أهداف البحث :-1-3
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ال ااوين –المتوسطة الحركية معحوب اال عة الحركية لإوي االعاقة الع وية  لومًاراتلعداد ارنامو تعويمي  -1
 .لوتعو 

لإوي االعاقة  المًارات الحركيةاعن  المجموعة التجرياية وداء ثير الارنامو التعويمي  يالتعرف عوج ت  -2
 .ال ااوين لوتعو –المتوسطة الع وية 

 فرض البحث :-1-4

تحسرين  ري قيرات   )المجموعرة التجريايرة توجرد  ررو  إات دالرة لحعراهياس ارين االختارارين ال اوري والاعدي
 سة .لعينة الدرا المًارات الحركية

  :مجالات البحث  1-5

 ة لوعررررررا  الدراسرررررريتالميررررررإ معًررررررد الرجرررررراء للعاقررررررة الع ويررررررة  رررررري الديوانيرررررر :المجااااااار الب اااااا ي  1-5-1
2212-  2211     

 .22/11/2211الج  8/2211/ 4الفترة الزمنية من   المجار الزمني  1-5-2
 معًد الرجاء للعاقة الع وية  ي الديوانية.  المجار المكاني  1-5-3

 سات النظرية والدراسات السابقة :الدرا  -2

 القصة الحركية  2-1

تعرررد مرحورررة ريررران اوطفرررا  ي مرحورررة تراويرررة وتعويميرررة هامرررة ومتميرررزة لًرررا أهررردا ًا و وسرررفتًا التراويرررة، 
وتجًيزاتًا التراوية ويولي عوماء النفت والترايرة مرحورة الطفولرة أهميرة خاعرة ، نيررا أالنًرا المرحورة التري تكتمر  
 يًررا شخعررية الطفرر  االجتماعيررة وتتحررد سررمات هررإل الشخعررية.وعوج هررإا اوسررات يجررب عوررج المررراين والتراويررة 
اسرتعما  أسراليب التعوري  المختوفرة لرعايرة الطفر  وتًيهرة اوجرواء المناسراة لنمرول اعرورة جيردة ونره رجر  المسررت ا  

وطفا   ي أنحاء العال  طرر  متشرااًة  ري ) ومن انج  هإل اوساليب هو أسووب ال عة الحركية ، لإا يستخد  ا
 التمثي  التعايري   عوج الرغ  من اختال ات الوية واوع  والجنت. 

ن اوطفا  يستمتعون  ي هإل المرحوة ااولعاب التمثيوية وي خإون مواق  جديدة لشخعيات من أويالحي 
ور اوب وهرررو   وهررري تمرررارت الطرررا  تو دأ رررراد اخسررررة  يمرررارت الطفررر  لعرررب اودوار حيرررث ي رررو  الطفررر  اررردور لال

ي و  أحد العوماء ) الطف  أارو الرجر    وهرإا يعنري تن التكروين النفسري لوشرخص الارال   كما ،يمارت قيادة السيارة
يحترروي عوررج المكونررات اوولررج لشخعرريته وهررو طفرر  عرريير.ومما ت ررد  يعررد الطفرر  رجرر  المسررت ا  ويجررب تًيهررة 

 . 1) والعومية كا ة لاناء مست اوه اعورة جيدة ومشرقة اوجواء واإلمكانيات التراوية
 مفهوم القصة الحركية:  2-1-1

                                                 

 .  02ص 2224، عمان    1، ط عو  نفت الوعباحمد محمد عوالحة      1)
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تعررد ال عررة الحركيررة مررن أحرردث طررر  لعطرراء التمرينررات الحركيررة لهطفررا  العرريار وأنجحًررا لمناسرراتًا 
وع للرج التخير  لطايعتً  وقاولً  ورغااتً   ضال أنًرا تح ر  لًر  قردرا كايررا مرن الاًجرة والسررور وتشري   ريً  النرز 

 واإلدرا  والمحاكاة وحب الت ويد واكتساب الجديد من الث ا ة والمعوومات الرياضية.
وغالاررا مررا ت خررإ ال عررة الحركيررة مررن معررادر يعر ًررا اوطفررا  مررن خررال  الايهررة المحيطررة اًرر  ممررا يسرراعد 

ية م  تكوين أجسا  اوطفا  عوج اإلدرا  والتخي  عند سماعً  نداء المعو  ، كما يجب تن تتناسب ال عة الحرك
 . 1)وميولً  وقدراتً  العضوية وتساعد عوج امتعاص الطاقة الواهدة لديً  وتحويوًا للج نشاط هادف

وتعم  ال عة الحركية عوج مسايرة خيا  التوميإ وحاً  لوت ويد والوعب وهي ال تحتاج للج درجة كايرة من 
 ات واوجًزة الرياضية. التركيز وال قدرة كايرة من اإلمكانيات واودو 

حيراة وتعرف ال عرة الحركيرة ا نًرا نروع مرن أنرواع التمرينرات الرإي يحردد خيرا  الطفر  عرورة مرن عرور ال
ت والحركرررات غيرررر الشررركوية عرررن لنًرررا تمثررر  وحررردة قععرررية متكامورررة مرررن التمرينرررا  ضرررالس  ي رررو  ا داهًرررا وت ويررردها،

ة عن حاله معينة تراوية اجتماعية تو عومية يؤديًا اوطفا  مجموعة التمرينات الاسيطة والمعار  وأيضاس  ،والاسيطة
  اعورة تمثيوية

 :(2)أسس القصة الحركية   2-1-2

  لو عة الحركية أست عدة هي
 ن تحتوي عوج معوومات جديدة تحم  اين طياتًا الخارة لوطف  أ -1
 .  ه وتسمج عالميةن تكون هإل المعوومات  ي شك  اسيط يتماشج م  مدركات الطف  واهتماماتأ -2

 محتوى القصة الحركية :  2-1-3

و أشرياء أتحتوي ال عة الحركية عوج حركرات ادنيرة ي رو  اًرا اوطفرا  م وردين اًرا أشرخاص تو حيوانرات 
، واإل   ال عة الحركيرة مويهرة االخيرا  والحركرات الادنيرة التو اهيرة التري يعارر خيالً  ت    ي محيط أداهً  تو من

أحرداث ال عرة ،كمرا تحتروي ال عرة الحركيرة عورج معوومرات معردرها الايهرة تو المدرسرة وكرإل   اًرا اوطفرا  عرن
تحتوي عوج العديد من ال ي  الخوفية والتراوية التري يؤكرد عويًرا المعور  كومرا سرنحت لره الفرعرة أثنراء سررد أحرداث 

   3)ال عة الحركية
 يمكنه تن يتعور أحداثًا وي ود أاطالًا. ن تكون ال عة مناعثة من الايهة المحيطة االطف  واإل ا -1

                                                 

 .  52، ص 2222، ال اهرة   مطاعة الًيهة المعرية العامة لوكتب ،  سينما اوطفا احمد  ؤاد درويش .    1)
 122، ص 2220، اإلسكندرية   مطاعة اإلشعاع الفنية ،  أساسيات تدريت التراية الحركية والادنيةد أاو عادل. حسين السي   2)

 . 
 .  15، ص 2222، ال اهرة    2، ط التراية الرياضية والحركات لهطفا  اوسوياء ومتحدي اإلعاقةعاد الحميد شرف .    3)
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ن يختار موضوع ال عة احيرث تشرتم  عورج معوومرات تفيرد اوطفرا  خرال  توجيًرات المردرت ومالحيراتً  ا -2
 التي تعم  عوج ترايتً  وزيادة معووماتً  الوطنية والتاريخية والث ا ية. 

ر موضروع ال عرة احيرث يرراط ارين المرواد الدراسرية لكي يتح   التكام   ي العموية التعويمية  انه يجرب اختيرا -5
 المختوفة. 

 ن يختار موضوع ال عة احيث يثير حمات اوطفا  ويحثً  عوج االشترا   ي الدرت.ا -4
 يجب تحديد أغران ال عة  ي ك  من المجاالت الادنية واالجتماعية .  -2
 

   1)أه  الن اط التي يجب مراعاتًا عند تدريت ال عة
نما يجب أن يكون التعاير إاتيا من اوطفا  .حركية احيث ال ي ود الطف  المدرتال عة التدرت  -1  ، وا 
 ي خإ الدرت طاا  الحدوتة ويكون خاليا من النداءات الشكوية.  -2
يادأ المدرت اشرح ال عة لوتالميإ اعورة شي ة احيث يحثً  عوج االشترا   ي أحرداثًا وقرد يتردخ  المردرت  -5

 .ا االحركة يعوب موقف تو يعح  خط ير عنًأثناء التعا
 .عال استخد  اعن اودوات الرياضية مث  أكيات الحب والرم  واوطوا  والكرات واو -4
 مراعاة التدرج  ي أحداث ال عة احيث تادأ من السً  للج الععب  -2
  ن تشم  عوج حركات الجس  كوه.ا -0
لتمرينرات لتنميرة ال رو  الع ويرة والتحمر  والسررعة والمرونرة ن ترؤدي مرن خرال  ال عرة الحركيرة اعرن اأيجرب  -2

 والرشاقة والدقة. 
 ن تكون ال عة الركية نااعة من محيط وايهة وتالميإ. أيجب  -8
يجب تن يكون التعاير عن ال عة الحركية إاتيا ويتر  لهطفا  التفكير والتخي  لما هو المطووب من ال عة  -9

 نفسه.  الحركية  يعار ك  توميإ عن
ن ترردرت ال عررة الحركيررة اطري ررة غيررر شرركوية ويجررب تن تكررون مررن التعويمررات اويررة سررًوة ومفًومررة أيجررب  -12

 لوتوميإ.
 تنفيذ القصة الحركية : -2-1-4

رجرر   –يتطوررب ترردريت ال عررة الحركيررة اسررتعدادات خاعررة ، أهمًررا قرردرة المرردرت عوررج النررزو  لمسررتو  
 ،رينًرا ومرا عورج الطفر  تال التنفيرإال عرة ،  ًرو الموجره والمعراحب لتما طف  ويعد المدرت العام  اإليجااي  ري

ومن طر  اوداء الحركي الررقص والتردريب الحركري وتتطورب هرإل الطرر  دراسرات خاعرة الكتسرب خاررة تطاي ًرا 

                                                 

 .  122ص ، معدر سا  إكرلحسين السيد أاو عادل.    1)
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راعرج و ي نفت الوقت يناسب لمكانيات ايهتًا الاشررية والمرادي وان تكرون تمريناتره قريارة مرن الحركرة الطايعيرة وي
 . 1) ي تطاي ًا توجيه التالميإ لحركاتًا ث  تطو  لً  حرية اوداء اتوقيتً  وه  منتيمون  ي تشكي  حر

 تدريس القصة الحركية:  -2-1-5

 تحكج ال عة أجماال االكومات   ط م  مراعاة أال لفان المناساة لسن الطف .  -1
 أحد الولدين تو المعومة دون تن يعم  الطف  .يعاد سرد ال عة م  التمثي  الواقف االحركات اواسطة  -2
يمكررن اعرررد السرررد االكومرررات تن يترررر  لوطفرر  ترجمرررة الموقررف للرررج حركرررات رياضررية يختارهرررا هررو وطاعرررا هرررإا  -5

 يتوقف عوج المرحوة السنية. 
 يمكن لومعومة تو اوب اتعحي  اووضاع التي يراها خاطهة. -4
 

 ت ال عة كما ي تي ادل    ير  تدريأما )حسين السيد أاو ع
ي ص المدرت ال عة عوج اوطفا  ااختعار  ي الاداية الدرت اطري ة جإااة تزيد من اندماجً   ي خيرالً   -1

 وحماسً  وداهًا. 
عالح اوخطاء اوية التخاطب ومتماشيا م  خيا  ال عة. -2  االاتعاد عن النداء الت ويدي ، اان يكون النداء وا 
 عوام  استمرار الطف   ي اإ  الجًد . التشجي  واإليحاء من -5
 من عوام  ر   المستو  اوداء توجيه اوطفا  الممتازين  ي أداء الحركات والماتكرين لًا.  -4
 تن يساير المدرت اوطفا  وينز  للج مستواه  الفكري والخيالي. -2
لهطفررا  حتررج يضررمن عررد  يجررب تن يراعرري المرردرت عوامرر  اخمررن والسررالمة أثنرراء ترردريت ال عررة الحركيررة  -0

 لعااة اوطفا  اآي مكرول ادني تو نفسي. 
 
 
 المهارة الحركية  -2-2

لن لومًارة مفاهي  عديدة وتستخد  اطر  متعددة  ي أدايات التعو  الحركي وان أكثر التعاريف شيوعا هو 
كرن اعتارار المًرارة هري أن المًارة عاارة عن مًمة أو عم  معين يعكرت  اعويرة عاليرة  ري اوداء .  مرن جًرة يم

مًمررة أو عمرر  عنرردما نالحيًررا مررن منيررار االسررتجااات الحسررية والحركيررة المطوواررة ليرررن الررتعو  . ومررن هررإا 
المنطورر  يمكررن أن نسررمي الرميررة الحرررة  رري كرررة السرروة ارران هررإل المًررارة حركيررة . ومررن جًررة أخررر  يمكررن اعتاررار 

. أن كرر  ااات الحركيررة  رري تنيرري  حركرري جديرردو  اعررن االسررتج، لإ يطررور المررتعالمًررارة عررفة دالررة لفاعويررة اوداء

                                                 

 .  52، ص  معدر سا  إكرلعاد الحميد شرف      1)
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. وعررادة تتوحررد كرر  نتاجررات جررامي  عضرروية معينررة  رري اتجررال معررينمًررارة حركيررة تتطوررب تنيرري  وترتيررب عمرر  م
شرخص المنفرإ لتور  ، ومترج مرا تح ر  الًردف  ريمكن اعتارار اللعضوية وج  الوعرو  للرج هردف معرينالمجامي  ا

عاليرة مثرر  االداء ان الالعررب المراهر هرو الرإي يررتمكن مرن تنفيرإ واجرب معررين انوعيرة . اي الحركرة شرخص مراهر
الالعررب المتمرررت ينفررإها . ان الالعررب الماتررد ء ينفررإ المًررارة ولكررن اسرررعة اطيهررة  رري حررين ان السررري  والرردقي 

 . كيداف التي يضعًا  ي السوو  الحر . واعادة الالعب الماهر يع  داهما الج تح ي  االهاشك  اسرع
، ومرن المختوفة والتي تحتاج للج مًارة يتس  استخدا  معطو  المًارة  ي الحياة اليومية ، و  ا لهنشطة

الععواة تحديد معرطو  مطور  لومًرارة نيررا لكونًرا تشرير للرج مسرتويات نسراية مرن اوداء ، والمًرارة هري ال ردرة 
والمًررارة  رري الحيرراة العامررة هرري ال رردرة الفنيررة أو عوررج انجرراز عمرر  مررا وهررإا العمرر  يتطوررب قرردرات مًاريررة النجررازل. 

 .  1)النوعية عوج انجاز عم  ما
ا نًررا قااويررة الفرررد عوررج اسررتخدا  معر ترره اعررورة  عالررة وسررًوة خررال  اوداء. Webstar وعر ًررا قرراموت 

نجرراز ويسررتخد  معررطو  المًررارات الحركيررة اوساسررية  رري مجررا  الترايررة الرياضررية للشررارة للررج اعررن ميرراهر اال
 الحركي التي تيًر م  مراح  النضو الادني الماكرة مث    

الحاررو ، والمشرري ، والجررري ، والدحرجررة ، والوثررب ، والرمرري ، والتسررو  ، والتعورر  ، وغيرهررا مررن الحركررات 
التي ترتاط ااعن مياهر النضو الادني  ي مراحوه اوولج ، والن هإل اونماط الحركية تيًر عنرد اإلنسران  ري 

 ولي لإا يطو  عويًا الاعن اس  المًارات الحركية اوساسية . شك  أ
 القصة الحركية -2-3   

اوال  تعريررف ال عررة الحركيررة هي قعررة مسوسرروة وأحررداثًا متواليررة ون ررو  اسررردها اطري ررة ماسررطة وجمرر  واضررحة 
الحركررة ونعررن حركررة معراحاة لكرر  موقررف ت ررب المفًررو  والمعنرري لوطفر  ولكررن اطءلتترري  الفرعرة لتمثيرر  

 المناساة لوموقف
 اهداف ال عة الحركية  ثانيا 
 انًا تتي  الفرعة لوطف  لحرية الحركة داخ  ال اعة -1
 انًا تفت  مجاالت اوس  واعم  لوتفكير االاتكاري والمنط ي ايضا لدي الطف  -2
 انًا  رعة مناساة ليعار الطف  عن نفسه من خال  حركته وسرد ال عة اطري ته -5
  رعة لوتآزر الحركي والسمعي احيث الحركة تعاحب الحكاية ك  حركة  ي وقتًا المناسبتعطي  -4
 تنمي خيا  الطف  -2
تنمي داهرة معار ه  يمكن ان يكتسب كثير من المفاهي  من خاللًا مث  الكاهن الحي والجماد الن من خاللًا  -0

 اتحريكهالكاهن الحي سي و  هو االحركة اما الجماد سي و  الكاهن الحي 
                                                 

 . 22ص معدر سا  إكرل ، احمد محمد عوالحة      1)
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 يكتسب من خاللًا مفًو  التسوس  والتتاا  الزمني لالحداث -2
 يتعرف عوي الايهة من حوله من خال  موضوع ال عة وتفاعيوه -8
 يتعود الطف  عوي المشاركة والعم  الجماعي وروح الفري  -9
 

 ثالثا   كيف نطا  ال عة الحركية؟
 ن س  االطفا  مجموعات تاعا لعدد مواقف ال عة -1
 نختار طف  إو شخعية قيادية وي و  هو ادور الاطولة -2
 نعرف االطفا  ك  ادورل الإي سي و  اتمثيوه اثناء سردي انا لو عة م  التدريب عوي المواقف عدة مرات  -5
 ( : Moderate Mental Retardationالإعاقة العقلية المتوسطة ) -2-4

اين  ا  المعاقين ع وياس و تتراوح نساة إكاء هإل الفهة مات ريااس من اوطف %12تشك  هإل الفهة ما نساته 
 .عوج اختاارات الإكاء ةدرج 22 – 42

الوزن و أما الخعاهص الجسمية لًإل الفهة  تادو ايًور العديد من المشكالت الجسمية  ي الطو  و 
لجسمية لديً  حب المشكالت االدقي ة م ارنه م  اإلعاقة الع وية الاسيطة كما قد تعا  و المًارات الحركية العامة

ومية و مًارات وتيًر لديً  العديد من مشكالت السوو  ألتكيفي كمًارات الحياة الي .حسيةمشكالت عحية و 
 .التواع  االجتماعي

أما الخعاهص التعويمية لًإل الفهة  تادو  ي ععواة تعو  المًارات اوساسية الاسيطة و يوازي أ ض  
اء طواة العف اوو  االاتداهي و غالااس ما يكون المكان التراوي المناسب وطفا  هإل أداء لًإل الفهة مستو  أد

عنيف حاالت اإلعاقة  . ة االمدرسة العادية  أو العفوف الخاعة الموحة مراكز التراية الخاعة النًاريةالفه
   1)الع وية حسب متيير الاعد التراوي

 ( : Educable Mentally Retarded , EMR. القابلون للتعلم ) 1

تعنيف متيير  توازي حاالت ال ااوين لوتعو  و   هإا التعنيف حاالت اإلعاقة الع وية الاسيطة و  
الإكاء للعاقة الع وية  و لًإل الفهة نفت الح اه  الجسمية و الع دية و االجتماعية التي تتعف اًا اإلعاقة 

لارامو التراوية الفردية أو ما يسمج االخطة التراوية الفردية و الع وية الاسيطة  و يت  التركيز لًإل الفهة عوج ا

                                                 

، 2222التوزي    عمان   اوردن ،    دار الفكر لونشر و اإلعاقة الع وية دلي  المعومين و أولياء اومور   الحازميعدنان    1)
 .  22ص
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الخطة التعويمية الفردية  و يتضمن محتو  منًاج اوطفا  ال ااوين لوتعو  المًارات االست اللية و المًارات 
 . 1)واالجتماعيةالحركية  والمًارات الويوية  والمًارات اوكاديمية كال راءة والكتااة والحساب  والمًارات المًنية 

 إجراءات البحث الميدانية  -3

 Study Design     منهج البحث:  1- 3

إي االختارررارين ال اوررري  التجرياررري اتعرررمي  المجمررروعتين )الضرررااطة والتجريايرررة الااحرررث المرررنًو اسرررتخد  
 .مته لطايعة الاحثهلمال والاعدي

 عينة البحث :  3-2 

الديوانيررة والاررال  عرردده  -طررالب معًررد الرجرراء لالعاقررة الع ويررة اختيرررت عينررة الاحررث االطري ررة العمديررة مررن
وروعرري  رري االختاررار أن    سررنه .12-8)متالزمررة داون  تتررراوح أعمرراره  مررن ) ع ويررا  طررالب مررن المعرراقين 22)

 يكون التوميإ  
 خالياس من المعوقات الادنية التي تمنعه من مزاولة النشاط الرياضي. .1
   سنة .8-0العمر الزمني يتراوح من ) .2
 اينيه    –  . درجة ام يات ) ستنفورد 22-22نساة الإكاء تتراوح من ) .5

 
قا  الااحث اإيجاد التجانت لعينة الاحث  ي المتييرات المختارة انراء عورج تراء السرادة الخارراء وكمرا يتضر  

   1)من  الجدو  التالي
  1جدو  )

  ةاالنثرواومتري -تييرات الاحث ي م )الضااطة والتجرياية ياين تجانت أ راد العينة 
 ال درات الحركية  السوكومترية 

 

 ال ياسات واالختاارات
 المجموعة التجرياية المجموعة الضااطة

 االلتواء ع  ت   االلتواء ع  ت  
 0.24- 1.89 10.125 0.31- 1.98 10.25 العمر
 0.29 6.78 134.37 0.11 6.51 136.88 الطو 
 0.00 4.63 37.5 0.87 5.63 39.38 الوزن

 0.70- 0.24 0.825 0.97 0.48 0.95 الوثب العرين
 0.07 0.64 2.875 0.07- 0.64 3.13 الركن

                                                 

  دار الفكر لنشر و التوزي    عمان   اوردن  م دمة  ي تعوي  الطواة إوي االحتياجات الخاعة    و تخرون   جما  الخطيب  1)
 . 20ص 2222، 
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 0.28- 0.83 4.125 0.28 0.83 3.88 االستال 
 0.28 0.83 2.875 0.28- 0.83 3.13 الرمي

 ال ياسات السوكومترية
   وادرجة  ااوين لوتعو ال)المتوسطةأ راد العينة جميعا" إوو اإلعاقة الع وية 

 درجة وحسب استمارات المعًد الطاية  22 –42إكاء )
 

كما قرا  الااحرث اإيجراد التكرا ؤ لمجمروعتي الاحث)التجريايرة والضرااطة   ري المتييررات المخترارة سراا ا" قار  
   2  )الشروع اارنامو الاحث  وكما  ي الجدو 

    2جدو  ) 
 الضااطة يان تكا ؤ المجموعتين التجرياية و 

 

 ال ياسات واالختاارات
 ) ت    المجموعة التجرياية المجموعة الضااطة

 المحتساة
 ) ت   
 الجدولية

 مستو 
 ع  ت   ع  ت   الداللة

 0.129 1.89 10.125 1.98 10.25 العمر

1.201 

 عشواهي
 عشواهي 0.752 6.78 134.37 6.51 136.88 الطو 
 عشواهي 0.727 4.63 37.5 5.63 39.38 الوزن

 عشواهي 0.653 0.24 0.825 0.48 0.95 التوازن المتحر 
 عشواهي 0.78 0.64 2.875 0.64 3.13  12×2الركن المرتد 

 عشواهي 0.599 0.83 4.125 0.83 3.88 الومت االمامي والخوفي
التعويب عوج الدواهر 

 المتداخوة
 عشواهي 0.599 0.83 2.875 0.83 3.13

 يانات :أدوات جمع الب

 الاختبارات المستخدمة: 3-3-1

 العينة الحركية  المرحوة العمرية وقدراتو  عويميراعج الااحث المستو  الت  الحركية  مًاراتأوالس   اختاارات ال
،  ضالس عن تراء الخاراء اإوي االعاقة الع وية والمًارية معتمداس عوج المراج  والمعادر العومية الخاعة 

مية والعموية وتوجيًاتً  من أج  لل ادة من تراهً  وخاراتً  العو الحتياجات الخاعةاإوي اوالمختعين 
ت التي تشم  العفات الحركية كما عمد الااحث كإل  عوج اخإ اراء اختيار المناسب من االختاارا

 **منًو المستخد  لوعينة )عمد عوج تنفيإ الاحث  الخاراء  ي ال
 الاختبار الاور 

 ر   التوازن المتحر  اس  االختاا - 1

                                                 

   2ينير الموح  رق  ) **
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 الًدف من االختاار   قيات التوازن من خال  الحركة -
 االدوات   ارن مستوية ، معطاة  -
 مواعفات االداء   ي و  المختار االسير عوج الم عد الخشاي واليدان جانااس  -
 لنًاية دون س وط ن الاداية حتج االتسجي    تحسب المحاولة عحيحة  ي حالة السير عوج الم عد الخشاي م -

  الاختبار الثاني
  12×2اس  االختاار  الركن المرتد  - 2
 الًدف من االختاار   قيات الرشاقة . -
 س  ، ساعة توقيت .4×2االدوات  قطعتان من الخشب ااعادها  -
   متر 12مواعفات االداء  خطان متوازيان مؤشران عوج االرن المسا ة اينًما ) -

وف احد الخطين وي ف الالعب ااتجال الخشاتين ليحم  احداهما ويعود اًا مسرعا الج توض  قطعتا الخشب خ
خط الادء ويضعًا خوف الخط ث  يعود مسرعا ااتجال الخشاة الثانية ث  يحموًا ويعود اًا مسرعا الجتياز خط 

 الادء ،وعند اجتياز خط الادء ت ف الساعة.
 تمن  محاولتان لك  العب

 قت الحسن محاولة الج اقرب عشر الثانية.التسجي   يسج  الو  -
 
 
 

 الاختبار الثالث 

 اس  اختاار   الومت االمامي والخوفي - 5
 الًدف من االختاار  قيات المرونة الديناميكية) ثني ومد وتدوير العمود الف ري   -
 االدوات   ساعة اي اف ،حاهط. -
   عوج ن طتي هما Xمواعفات االداء  ترس  عالمة ) -
 
 عوج االرن اين قدمي المختار.  .1
 . عوج الحاهط خوف يًر المختار ) ي المنتعف .2

عند سماع اشارة الادء ي و  المختار اثني الجإع اماما اسف  لومت االرن ااطراف االعاا  عند عالمة 
(X( الموجودة اين ال دمين، ث  ي و  امد الجإع عاليا م  الدوران جًة اليسار لومت عالمة  Xوجودة خوف   الم

  الموجودة اين ال دمين مرة ثانية، Xاليًر ااطراف االعاا ، ث  ي و  ادوران الجإع وثنيه لالسف  لومت عالمة )
  الموجودة خوف اليًر، يكرر هإا العم  اكار عدد Xث  يمد الجإع م  الدوران جًة اليمين لومت عالمة )
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لمت العالمة التي خوف اليًر مرة من جًة اليسار ممكن من المرات  ي ثالثين ثانية م  مالحية ان يكون 
 واالخر  من جًة اليمين .

 المالحيات يجب عد  تحري  ال دمين اثناء االداء . -
 يجب اتااع التسوس  المحدد لومت طا ا لما جاء إكرل  ي المواعفات.

 يجب عد  ثني الركاتين نًاهيا اثناء االداء.
 ات التي احدثًا عوج العالمتين خال  ثالثين ثانية.التسجي    يسج  لومختار عدد الومس -

 الاختبار الرابع

 اس  االختاار   التعويب عوج الدواهر المتداخوة. - 4
 الًدف من االختاار   قيات دقة الرمي . -
االدوات  خمت كرات تنت ، حاهط امامه ارن مستوية ،يرس  عوج الحاهط ثالث دواهر متداخوة ااعادها  -

  س ، يرس  خط عوج 02شك  الماين ادنال الحد السفوي لوداهرة الكايرة يرتف  عن االرن ام دار )موضحة  ي ال
   متر .5االرن ياعد عن الحاهط ام دار )

مواعفات االداء ي ف المختار خوف الخط ث  ي و  اتعويب الكرات الخمت )متتالية  عوج الدواهر محاوال  -
 اعااة الداهرة العير  .

  ي استخدا  أي من اليدين او كوتيًما معا  ي التعويب. لومختار الح 
التسجي   اإا اعااة الكرة الداهرة العييرة )داخ  الداهرة او عوج الخطوط المحددة لًا  تحتسب لومختار ثالث  -

 درجات.اإا اعااة الكرة الداهرة المتوسطة )داخ  الداهرة او عوج الخطوط المحددة لًا  تحتسب لومختار درجتان.
 اإا اعااة الكرة الداهرة الكار  )داخ  الداهرة او عوج الخطوط المحددة لًا  تحتسب لومختار درجة واحدة.

 اإا جاءت الكرة خارج الدواهر الثالث يحتسب لومختار عفر .
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  1شك  )
 يوض  اختاار دقة التعويب الج الدواهر المتداخوة

 
 : الأجهزة المستخدمة : ثانيا  

 اميتر ل يات الطو  .جًاز رست -1
 ميزان طاي ل يات الوزن . -2
 ساعة لي اف . -5
 مسطرة مدرجة . -4
 . 2مسطاة عدد  -2
 تنت كرات -0
 شريط قيات موون. -2
 قط  خشب منوعة االطوا  . -8

 
 

 الوسائل المستعملة في البحث   - 3-3-2

مًمرا كانرت  وهي الوساه  التي يستطي  اًا الااحث جم  الايانات وح  مشكوة الاحث وتح ير  أهدا ره ))   
  1)تو  االداوات من ايانات وعينات وأجًزة اختاارات  استايان  

 شاكة المعوومات الدولية . .1
 المعادر العراية والعالمية . .2
    2االختاارات المستعموة)م يات جامعة اوهايو  لت وي  المًارات الحركية الموح  )  .5
   . 4الم ااالت الشخعية الموح  )  .4
   . 5  )  ري  عم  مساعد الموح .2
 أسماء اوساتإة الم ومين الإين قوموا االختاارات ال اوية والاعدية لومًارات الحركية الموح   .0

 المعاملات العلمية للاختبار:   4 -3

سعج الااحث للج اعتمراد اوسرت العوميرة  ري عمويرة الت نرين لالختارارات عورج الررغ  مرن كونًرا اختارارات 
االختاررارات المختررارة  و يجررب أن يتعررف االختاررار الجيررد اوجررود اوسررت  م ننررة ليرررن تحديررد مررد  عوميررة هررإل

 : النحو اوتيالعومية أي الثاات و العرررد  والموضوعية ، وكانت النتاهو عوج 

 الصدق: 3-5-1
                                                 

 155  ص1988  الموع    مديرية دار الكتب لوطااعة والنشر   طراه  الاحث العومي ومناهجهوجيه محجوب      1)
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   1)االختاار العاد  هو االختاار الإي ي يت ما وض  من أجوه  عال .  
عم  عورج عرد  المضرمون )المحترو   لعررن االختارار اعتمد الااحث  ري تحديرد عرد  االختارار المسرت

عوج عدد من المتخععين  ي العوو  الرياضية واالحتياجات الخاعة   وقرد أشرارت تراؤهر  للرج عرد  االختارار 
 اموا  ة الخاراء جميعا" 

 الثبات  3-5-2

  وتحررت اليررروف هررو أن يعطرري االختاررار النترراهو نفسررًا ت رياررا" لإا  مررا أعيررد تطاي رره عوررج او ررراد أنفسررً
   2)نفسًا .

عررادة االختاررار إليجرراد معامرر  الثاررات وقررد أكررد ) معررطفج    لررإا قررا  الااحررث ااسررتعما  طري ررة االختاررار وا 
ااهي   هإل الطري ة لإ يمكن لعادة أداء الاحث عورج العينرة نفسرًا  مررتين أو أكثرر  تحرت يرروف متشرااًة قردر 

 . 3)اإلمكان
 حرديرو  او الحركيرة  واستعم  الااحث طري ة أعادة االختاار  ي ليجاد ال يات وإلر  اتطاير  االختارارات 

 ي الساعة التاسعة عرااحا عورج سراحة ألعراب معًرد الرجراء لوعرو  الرإهني  ري محا يرة ال ادسرية  14/8/2211
عورج العينرة نفسرًا وتحرت اليرروف   طالب من العينرة نفسرًا وتر  لعرادة تطاير  االختارارات 2عوج عينة قوامًا )
   رري السرراعة التاسررعة عررااحا  أي افاعرر  سرراعة أيررا  عررن االختاررار 21/8/2211اترراري  ) حرردنفسررًا  رري يررو  او

 . 5اوو    وأوجد معام  االرتااط الاسيط )ارتااط ايرسون  لدرجات االختاارين وكما هو ماين  ي الجدو  )
 موضوعية الاختبارات  3-5-3

ثير اوحكا  الإاتية من قا  المختار أو توا ر الموضوعية مرن دون تحيرز والتردخ  الرإاتي مرن هي عد  ت 
 . 4)المختار  كوما زادت درجة الإاتية عوج اوحكا  كوما قوت نتيجة الموضوعية

حيرررراديين مرررر  مراعرررراة تثايررررت اليررررروف نفسررررًا وطري ررررة لجررررراء ، *أجريررررت االختاررررارات اإشررررراف محكمررررين
مرر  النترراهو ومررن ثرر  معاموتًررا لحعرراهيا حيررث ترر  احتسرراب  معامرر  االرتارراط الاسرريط )ايرسررون  االختاررارات  ترر  ج

وكانت قي  معام  االرتااط عالية وهإا يعني لن االختاارات جميعًا تتمت  ادرجة موضوعية عالية وكما ماين  ي 
   .5الجدو  )

                                                 

 ، ب ت . ، الاحث العومي ) مفًومه ، أسالياه ، أدواته  عدت   إوقان عايدات ، عاد الرحمن  1)
، دار الكتب لوطااعة والنشر ، جامعة  ماادئ اإلحعاء واالختاارات الاد نية والرياضيةنزار الطالب ، محمود السامراهي ،    2)

 .142، ص1981الموع  ،
 .2،ص 1999مركز الكتاب لونشر ، ال اهرة ،  المعامالت العومية ) اين النيرية والتطاي    ،معطفج ااهي ،    3)
 .22  ص1988  ايداد   دار الحكمة لوطااعة والنشر    2  ط طر  الاحث العومي ومناهجهوجيه محجوب     4)
 أ . د.أيمان عاد اومير  *
 أ .  . د. احمد العاني  
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   5جدو  ) 
 ال ااوين لوتعو  -المتوسطةالع وية  قيمة معام  الثاات والموضوعية الختاارات إوي اإلعاقة

 

 الموضوعية الثاات المتييرات االختاارات

 الحركية مًاراتال

 2.881 2.820 التوازن المتحر 
 2.202 2.899  12×2الركن المرتد 

 2.925 2.911 الومت االمامي والخوفي
 2.800 2.942 التعويب عوج الدواهر المتداخوة

 

 

 

 لاعية: التجربة الاستط  3-5

 لوحعو  عوج ما ي تي    االراعاء 12/8/2211 اتاري  اتجراته االستطالعية قا  الااحث
 مد   ً   ري  العم  لالختاارات المستخدمة.  -1
 لمكانية  ري  العم  عوج تسجي  النتاهو ودقتًا.  -2
 لعينة الاحث.  مد  مالءمة االختاار -5
 . وجًزة لالختاارءمتًا وسالمة امد  تو ر اودوات ومال -4
 . الوقت المستير  لالختاار -2
 والعم  عوج تال يًا.  ه  ري  العم   ي أثناء االختاارمعر ة الععواات التي تواج -0
 أجراء الاختبار القبلية والبعدية:  3-6

 قا  الااحث اتنفيإ االختاارات و   ما ي تي  
 الاختبارات القبلية لعينة البحث  1 -6 - 3

االختارارات ال اويرة عورج  25/8/2211ليرو  الثالثراء اتراري   الااحرث   ت  تحديد ا راد العينرة اجرر اعد ان  
وعوج النحو  يو  واحد ومدة معًد االم  الخارجية الرياضية وعوج ساحة   عااحا"المجموعة  ي الساعة التاسعة 

 اختي  
 التوازن المتحر   -
  12×2الركن المرتد  -
 خوفيالومت االمامي وال -
 التعويب عوج الدواهر المتداخوة -
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اإ  ت  تثايت اليروف المتعو ة ااالختاارات كالمكان والزمان وطري ة تنفيإ االختاارات ،  ضال عن تواجد  
 خال  اجراء االختاارات الاعدية   ري  العم  المساعد ااشراف الااحث ليرن تح ي  اليروف نفسًا قدر االمكان

 عدية الاختبارات الب 3-9-3

 يو  واحد مدة لالااحث االختاارات الاعدية اعد االنتًاء من تطاي  المنًو التعويمي التدرياي و    اجر  
  2211/  22/11  يو  الخميت الموا    ي وانفت التسوس 

وقررد حرررص الااحررث ان تكررون اليررروف الترري تمررت  يًررا االختاررارات الاعديررة مشررااًة لويررروف الترري تمررت 
 .ل اوية احسب ما إكر تنفا .  ًي متشااًة من حيث المكان والزمان وطري ة االختاار  يًا االختاارات ا

 

 البرنامج المقترح   3-2

 الًدف من الارنامو  
 . لعينة الاحثالحركية  مًاراتتنمية ال  -

إوي اإلعاقررة مررن خررال  ال ررراءات المستفيضررة لومراجرر  العوميررة الترري تناولررت طايعررة وخعرراهص المعرراقين 
واحتياجراتً  وقردراتً  لممارسرة النشراط الحركري واالسرتعانة االدراسرات التري  ال ااوين لوتعو  -المتوسطةية الع و

ترر  تنفيررإ ارامجًررا عوررج تورر  الفهررة ومررن خررال  استشررارة خاررراء هررإا المجررا  والتجراررة االسررتطالعية ونتاهجًررا ارر ن 
   ما ياتي المنًوتتضمن وحدات 

الموا رررر    الخمرررريتوانتًررررج تنفيررررإ المررررنًو يررررو   2211/ 9/ 1موا رررر   ال الخمرررريتارررردأ تنفيررررإ المررررنًو يررررو  
  وحرردات 2  وحرردة تعويميررة واواقرر  )24  أسرراوعا اواقرر  )12  واسررتير  تنفيررإ المررنًو التعويمرري )2211/ 24/11

   8  دقي ة لووحدة التعويمية الواحدة م سمة كاختي كما  ي الموح  ) 42تعويمية أساوعيا وازمن )
       2يدي ) الجزء التمً

عررداد الطررالب نفسررياس وتنشرريط الرردورة الدمويررة وهررو عاررارة عررن مجموعررة  مررن الحركررات  يًرردف للررج تًيهررة وا 
 .السويدي الاسيطة متمث  ااإلحماء

       وأشتم  عوج جزأين 52الجزء الرهيسي ) 
   شرح أحد ال عص الحركية اشك  تعايري عموي امساعدة االوالد كنموإج -أ
الميإ لو عة م  توجيًات مستمرة ومشاركة من الااحث والفري  المساعد الداء ال عرة كامورة واشرك  اداء الت -ب

  مستمر
       2الجز الختامي ) 

وعرودتً  الرج للرج حالرة االسرترخاء  لج الحالة الطايعية والعودة اً  لورجوع ل ا راد العينةيًدف للج تًيهة 
  نموإج وحدة تعويمية  0.)موح  عفو ً  
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 الوسائل الإحصائية :  8 -3

   .  SPSSاستخد  الااحث الح ياة االحعاهية ) 
 عرض النتائج ومناقشتها   -4

 عرض نتائج الاختبارات المهارية وتحليلها ومناقشتها : 4-1

، هو االختارارات الحركيرة قيرد الاحرثاعد ان ت  اجراء المعالجة االحعاهية لوايانات التي ت  جمعًا من نتا 
 احث اتاوياًا وتعنيفًا وعرضًا  ي جموة من الجداو  قا  الا

 
   4جدو  ) 

 الختاارين ال اوي   الختاارات الحركية Tياين الوسط الحسااي واالنحراف المعياري وقيمة )
 والاعدي لومجموعة الضااطة

 

 ال ياسات واالختاارات
 ) ت    االختاار الاعدي االختاار ال اوي

 المحتساة
 ) ت   
 الجدولية

 مستو  
 ع  ت   ع  ت   الداللة

 0.709 0.62 1.06 0.48 0.95 التوازن المتحر 

1.892 

 عشواهي
 عشواهي 2.022 0.83 2.88 0.64 3.13  12×2الركن المرتد 

 عشواهي 2.022 0.93 4 0.83 3.88 الومت االمامي والخوفي
التعويب عوج الدواهر 

 0.89 2.75 0.83 3.13 المتداخوة
 عشواهي 2.224

 
  لوعينررات المترااطررة  Tولمعر ررة معنويررة الفرررو  اررين االختاررارين ال اورري والاعرردي ترر  اسررتخدا  قررانون) 

   2.022   2.022   2.229  المحسررررررواة لالختاررررررارات الحركيررررررة االراعررررررة كرررررراالتي )tحيررررررث يًررررررر ان قيمررررررة )
  .2  وادرجة حرية )22 2  عند مستو  داللة )1.892من الجدولية الاالية )   اعير  وهي 2.224

. عشررواهيةمررن قيمتًررا الجدوليررة  تكررون داللررة الفرررو   اعررير  المحسررواة tويتضرر  مررن الجرردو  ان قيمررة)
واررإل  تكررون المجموعررة الضررااطة الترري تو ررت المررنًو االعتيررادي  رري المعًررد لرر  تتطررور  رري أي اختاررار  ويعررزو 

الج ادوات ووساه  تعويمية ادت الرج عرد  التطرور  ري الااحث إل  الج ا ت ار المنًو اليومي المتداو   ي المعًد 
االختاارات و يإكر )قاس  لزا   ان استخدا  الوساه  التعويمية الوساه  السرمعية )شررح الحركرة    وتيًرر أهميتًرا 

له دور ايجااي مما ا ت دته هإل المجموعة اثناء   1عند استخدا  الكومة اثناء الحركة وتعحي  اوخطاء والتوجيه)
 .ستمرارها االدوا  االعتيادي  ي المعًدا

                                                 

 . 145ص    جامعة ايداد موضوعات  ي التعو  الحركيقاس  لزا  عار     1 
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   2جدو  ) 
   الختاارات الحركية الختاارين ال اويTياين الوسط الحسااي واالنحراف المعياري وقيمة )

 والاعدي لومجموعة التجرياية 
 

 ال ياسات واالختاارات
 ) ت    االختاار الاعدي االختاار ال اوي

 المحتساة
 ) ت   
 الجدولية

 و  مست
 ع  ت   ع  ت   الداللة

 3.309 0.83 1.88 0.24 0.825 التوازن المتحر 

1.892 

 معنوي
  12×2الركن المرتد 
 2.875 0.64 3.63 0.52 

 معنوي 2.393

 معنوي 3.265 0.89 5.75 0.83 4.125 الومت االمامي والخوفي
التعويب عوج الدواهر 

 0.64 4.13 0.83 2.875 المتداخوة
 معنوي 2.758

 

  لوعينررات المترااطررة  Tولمعر ررة معنويررة الفرررو  اررين االختاررارين ال اورري والاعرردي ترر  اسررتخدا  قررانون) 
  2.758   3.265  2.393  3.309  المحسرواة لالختارارات الحركيرة االراعرة كراالتي )tحيث يًرر ان قيمرة )

  .2وادرجة حرية )  22 2  عند مستو  داللة ) 1.892وهي اكار من الجدولية الاالية ) 
  المحسررررواة اكاررررر مررررن قيمتًررررا الجدوليررررة  تكررررون داللررررة الفرررررو  معنويررررة  tويتضرررر  مررررن الجرررردو  ان قيمررررة)

المعالجرة والتنراو  لومًرارات وهرو اسرووب ايجراد   ويعرزو الااحرث إلر  التااعره اسرووب ولعال  االختارار الاعردي. 
تناولًرا اراوطراف كاليرد والرجر  أو اسرتخدا  أجرزاء أخرر  عالقة ما اين المًارات التي تتطوب معالجرة اوشرياء أو 

من الجس  وتتضمن هإل المًارات وجود عالقة اين الطف  واوداة التي يستخدمًا وتتميرز اإعطراء قروة لًرإل اوداة 
أو است اا  قروة منًرا، وتجمر  مًرارات المعالجرة والتنراو  ارين حرركتين أو أكثرر، ومرن خرال  هرإل المًرارات يرتمكن 

طفا  من استكشاف حركة اوداة  ري الفضراء مرن حيرث ت ردير كتورة الشريء المتحرر ، والمسرا ة التري يتحركًرا، او
والترروازن  وسرررعة واتجررال االداة، وتشررم  مًررارات المعالجررة والتنرراو  مًررارات كررالرمي، واالسررتال )الو ف ، والركرر ، 

 ودحرجة الكرة، وطاطاة الكرة، والضرب، وااللت اط.
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ث ا ن هإل المًارات تعد امثااة ال اعدة اوساسية لوممارسة الحركية لوطف  لإ تعد اوسرات ويضيف الااح
المتررين الررإي تانررج عويرره غالايررة اولعرراب الرياضررية، لررإل   مررن اوهميررة لن تتاررؤا منرراهو تطرروير المًررارات الحركيررة 

 وأنماطًا لمكانة المالهمة والماكرة من حياة الطف .  اوساسية
   
 

   0 جدو  )
   الختاارات الحركية الختاار الاعديTياين الوسط الحسااي واالنحراف المعياري وقيمة  )

 لومجموعة التجرياية والضااطة 

 ال ياسات واالختاارات
 ) ت   المجموعة التجرياية المجموعة الضااطة

 المحتساة
 ) ت  
 الجدولية

 مستو 
 ع  ت   ع  ت   الداللة

 2.206 0.83 1.88 0.62 1.06 التوازن المتحر 

1.201 

 معنوي
  12×2الركن المرتد 
 2.75 0.71 3.63 0.52 

 معنوي 2.824

 معنوي 3.862 0.89 5.75 0.93 4.00 الومت االمامي والخوفي
 معنوي 3.556 0.64 4.13 0.89 2.75 التعويب عوج الدواهر المتداخوة

 

ت المعياريررة لالختاررارين ال اورري والاعرردي لومجمرروعتين    اووسرراط الحسررااية واالنحرا ررا 0ياررين الجرردو  ) 
التجريايرررررة والضرررررااطة  ررررري اختاارات)قيرررررد الدراسرررررة   ولمعر رررررة معنويرررررة الفررررررو  ارررررين االختارررررارين ال اوررررري والاعررررردي 

 2.824  2.220  المحسرررواة تسررراوي )t  لوعينرررات المسرررت وة  لإ يًرررر ان قيمرررة )Tلومجمررروعتين اسرررتعم  قرررانون)
  وادرجرررة   حريرررة 22 2  عنرررد مسرررتو  داللرررة )201 1هررري اكارررر مرررن الجدوليرررة الااليرررة )  و  5.220  5.802 
ويعرررزو الااحرررث التطرررور   تكرررون داللرررة الفررررو  معنويرررة ولعرررال  االختارررار الاعررردي لومجموعرررة التجريايرررة .    14)

طفر  المعرا  الرج الموحوي   ي االختاار الاعدي لومجموعة التجرياية م ارنة االضااطة الج عموية محكراة حاجرة ال
الوعررب مررن خررال  وضرر  المررنًو المالهرر  الررإي اعت رردل الااحررث وهررإا يعنرري ضرررورة أن يعمرر  معورر  الترايررة الخاعررة 
عوررج توييررف اإلسررتراتيجيات المختوفررة الترري مررن شرر نًا العمرر  عوررج زيررادة مرردة ال عررص الحركيررة المفيرردة   ومرر  

تركيررز لًكررإا  هررات يكررون اطيهررا ممررا عمررد االااحررث الررج  اتفاقنررا عوررج أن مسررتو  ال رردرة عوررج التررإكر وال رردرة عوررج
التكرررار وانتًرراج اسررووب ماسررط  رري شرررح وتجزهررة ال عررة الحركيررة ونمررإجتًا والعمرر  عوررج خورر  روح مررن التنررا ت 
والتشجي  والترغيب اين العينة مما ساعد عوج زيرادة رغارة ا رراد العينرة االا راء وممارسرة الحركرات الرياضرية طيورة 

اجراء المنًو داخ  ساحة الوعب ممرا يؤكرد حرب هرإل الفهرات الرج الرياضرة والوعرب كونًرا ترنفت عرن مرا  ترة وقت 
 . يدور  ي داخوه
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 الاستنتاجات والتوصيات:

 الاستنتاجات:

 طا اس لما أشارت لليه المعالجة اإلحعاهية و ي حدود عينة الاحث أمكن التوع  للي االستنتاجات التالية 

 معرررررررحوب اال عرررررررة الحركيرررررررة لرررررررإوي االعاقرررررررة الع ويرررررررة التعويمررررررري لالنشرررررررطة الحركيرررررررة ارنرررررررامو يرررررررؤثر ال .1
 . المًارات الحركية قيد الدراسةاعن الم ترح ت ثير ليجااي عوج  ال ااوين لوتعو  –المتوسطة 

لررإوي االعاقررة توعرروت الدراسررة للررج وجررود عالقررة اررين ال رردرة عوررج التحررر   رري الايهررة المحيطررة االنسرراة  .2
 رري هررإل الايهررة حيررث تررزداد قدرترره عوررج التحررر  كومررا إادت قدرترره عوررج  التحررر درترره عوررج وق المتوسررطة

 والتعرف عويًا. ث ته انفسه من خال  اداءل الحركيلدرا  
 التوصيات:

ات أمكن ت دي  التوعيات طا اس لما أشارت لليه نتاهو المعالجة اإلحعاهية وما ت  التوع  لليه من استنتاج
 التالية 

ال رااوين  -المتوسرطة اال عة الحركية لإوي االعاقة الع وية  ةمعحواال روت التراية الرياضية استخدا  د .1
لررد   الحركررةلمررا لرره مرن ترر ثير ليجررااي عوررج تحسررين مًررارات لعينررة معاهررد العررو  الررإهني الم ترحررة لورتعو  

 عينة الاحث.

لرإوي الترايرة الرياضرية  إات طاا  قععري  ري درتتوجيه هإل الدراسة للج ال اهمين عوج وض  منًاج  .2
  ال ااوين لوتعو  . –المتوسطة االعاقة الع وية 

 ررري نفرررت المرحورررة  اررراقي االعاقررراتالااقيرررة لرررد  المًرررارات الحركيرررة لجرررراء دراسرررات مماثورررة تًرررت  اتحسرررين  .5
 العمرية.

 أنشررراء قسررر  خررراص ارياضرررة المعررراقين اكويرررات الترايرررة الرياضرررية يًرررت  اتخرررريو مدرسررري الترايرررة الرياضرررية .4
  ال ادرين عوج التعام  م  هإل الفهة.
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 ادرااااااااااااالمص

 :المصادر العربية 

 . 2222، ال اهرة   مطاعة الًيهة المعرية العامة لوكتب،  سينما اوطفا احمد  ؤاد درويش .  .1
 . 2224، عمان    1، ط عو  نفت الوعباحمد محمد عوالحة    .2
  التوزي   دار الفكر لنشر و وي  الطواة إوي االحتياجات الخاعةم دمة  ي تعجما  الخطيب  و تخرون     .5

 .2222عمان   اوردن ، 
، اإلسكندرية  مطاعة اإلشعاع الفنية ،  أساسيات تدريت التراية الحركية والادنيةحسين السيد أاو عادل.  .4

2220  . 
 ، ب ت . ته  ، الاحث العومي ) مفًومه ، أسالياه ، أدواإوقان عايدات ، عاد الرحمن عدت  .2
، ال اهرة    2، طالتراية الرياضية والحركات لهطفا  اوسوياء ومتحدي اإلعاقةعاد الحميد شرف .  .0

2222 . 
  دار الفكر لونشر و التوزي   عمان   اوردن اإلعاقة الع وية دلي  المعومين و أولياء اومورعدنان الحازمي   .2

 ،2222 . 
   جامعة ايداد. الحركي موضوعات  ي التعو قاس  لزا  عار    .8
 .1999مركز الكتاب لونشر، ال اهرة ،  المعامالت العومية ) اين النيرية والتطاي   ،معطفج ااهي،  .9

، دار الكتب لوطااعة  ماادئ اإلحعاء واالختاارات الاد نية والرياضية، ، محمود السامراهينزار الطالب .12
 .1981والنشر، جامعة الموع  ،

 .1988 مديرية دار الكتب لوطااعة والنشر  الموع    لاحث العومي ومناهجهطراه  ا  وجيه محجوب .11
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 الملاحق

 (1ملحق )

 قصص حركية

 ر الرس   ج الًواء  1
وعف النشاط  ي ف التالميإ عوج هيهة داهرة أو امواجًة المعو  ث  ي ومون االيناء مر  الرسر   رج الًرواء 

وي ومرررون اعمررر  اعرررن االشررركا   هررررة ااعررراعه عورررج شرررك   طيررررة   رررج تناسررر  حركرررج م وررردين المعوررر  ) عمررر  دا
لررو لرروحي أن أحررد التالميررإ ال يسررتطي  تحريرر  يديرره  الًررواء مثرر  مسررتطي  أو مثوررث يالًندسررية اوخررر  االرسرر   رر

اشك  جيد متناس   عوج المعو  أن يإهب اليه وي ف أمامه ويؤد  الحركة طالاا منره المتااعرة ثر  اوداء  رج نفرت 
 قد يطوب المعو  من أحد التالميإ الإين ال يعانون ععواة أن ي و  ادور المعو  م  زميوه إ  الععواة الوقت 

  حام  الكيت ر2
. خوف اعضرًما ج هإا النشاط ي و  المعو  ات سي  التالميإ الج مجموعات وت ف ك  مجموعة  ج عف 

 فاي عوج الكيت  و  رأسً  يعطج المعو  كيت لك  توميإ ليضعه عوج رأسه يمشج اوطفا  م  الح
 يمشج اوطفا  را عين أيديً  الج اعوج م  الحفاي عوج الكيت  و  رأسً  يكرر اوطفا  الوض  وه  ي فزون 

 .هإا النشاط يساعد عوج تنمية مًارة االتزان لد  اوطفا 
  ر ال فز عوج جاناج الخط5

الميرإ عورج الجانرب اويمرن مرن الخرط . ي رف أحرد التخطرا عورج اورن اطرو  حروالج متررين يرس  المعور 
 وي فز من يمين الخط الج يسارل واالعكت وإل  عدة مرات ث  ي ف التوميإ عوج الجانب اويمن من الخط 

موجًا يديه مفرودتين الج الجانب اويسر ث  ي فز الج الجًة اليسر  من الخط محركا يدل الج الجانب االيمرن ثر  
يمررن مررن الخررط عاكسررا اتجررال يرردل وإلرر  لعرردة مرررات يطوررب المعورر  مررن التوميررإ أن يكرررر إلرر  عاهرردا الررج الجانررب اال

يضر  يرردل اليمنررج عورج أإنرره اليسررر  ثر  ي فررز الررج الجانرب اويسررر ويمسرر  ايردل اليسررر  أإنرره اليمنرج وي فررز لوجًررة 
 االخر  ويساعد هإا النشاط عوج تنمية الوعالت الععاية اين جاناج الم  .

 اورنب والجزرة   ر4
 ررج هررإا النشرراط يوجررد رسررمة معارررة عررن إهرراب اورنررب الررج الجررزرة التررج أمامرره ولكررن عررن طريرر  المتاهررة 
حيث يكون الطري  اين اورنب والجزرة متعرج ويطوب المعو  من التوميإ أن يرس  اال و  ) من غير أن ير عه عن 

لطريرر  ويسرتطي  المعورر  أن يرردرج خررط يعرر  ارين اورنررب والجررزرة عورج أال يومررت الخطرروط المعاررة عررن ا الورقرة  
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ععواة المتاهة عن طري  تضيي  الطري   يادأ اطري  واس  ث  يضي ه كوما نج  التوميإ  ج المرور اين ضوعج 
 .الطري  دون أن يومسًما هإا النشاط يساعد عوج تنمية مًارة الت زر الاعر  الحركج ) العين واليد  

 ر لوحة الحاوب  2
الج مجموعات ويعطج مجموعة الحاوب المختوفة لك  مجموعة من التالميإ ويطوب  ي س  المعو  التالميإ

ثرر  يطوررب مررنً  أن يعو ررو  مررنً   عرر  خورريط الحارروب ) كرر  نرروع امفررردل   الررج مجموعررات مررن الحارروب المتشررااًة
الاعرر  واالدرا  عوج الحاوب من حيث الوون والحج  والمومت وهإا النشاط يساعد عوج تنمية الحركات الدقي رة 

 . واالدرا  الومسج
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 ( 2ملحق رقم ) 

 الاساتذة والخبراء الذين تمت مقابلتهم والاتصار بهم
 

 مكان العم  الو ب واالختعاص االس  ت
 جامعة ال ادسية تعو  حركي -استاإ د.عاد اهلل حسين طنيش 1
 جامعة الموع  اختاارات -استاإ د.هاش  محمد سويمان 2
 جامعة الاعرة اختاارات -استاإ د.معطفج عاد الرحمن 5
 جامعة ايداد احتياجات خاعة -استاإ د.ايمان عاد االمير 4
 جامعة المثنج تدريب -استاإ مساعد د.حيدر االش 2
 = = د.حسن هادي شرو  0

 
 ( 3)ملحق  

 فريق عمل مساعد 
 

 مكان العم  االس  والو ب ت
 عة ال ادسيةجام أ. .د قيت سعيد داي  1
 = عاد اهللأ. .د  الح حسن  2
 = أ. .د احمد عاد االمير 5
 جامعة المثنج  .  حايب شاكر جار 4
 جامعة ال ادسية  .  ساجت مجيد 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4ملحق)

 أسماء الأساتذة المقومين الذين قوموا الاختبارات القبلية والبعدية للمهارات الحركية
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 ان العم مك االختعاص    االس  ت
 جامعة ال ادسية تعو  حركي أ.د عاد اهلل حسين 1
 الموع  اختاارات أ.د هاش  محمد  2
 جامعة ال ادسية تعو  حركي أ. .د روال م داد 5
 المثنج احتياجات خاعة أ. .د حسن شرو  4
 ال ادسية تدريب أ.  عالء جاار  2
 ال ادسية تعو  حركي  .د عوي اديوي 0

 
 

 (5) ملحق

 خبراء الذين تم عرض الاختبارات الحركية ومنهج البحث عليهمال
 

 مكان العم  الو ب واالختعاص االس  ت
 اختاار وت وي  جامعة الموع  أ.د هاش  احمد سويمان 1
 تدريب لعاقة خاعة جامعة ايداد أ.د ليمان عاد اومير 2
 اختاار وت وي  جامعة الاعرة أ.د معطفج عاد الرحمن 5
 تدريب = ا  محمد جاارأ.د.حس 4
 تدريب لعاقة خاعة جامعة ايداد أ. .د احمد العاني 2

 
 
 
 
 
 

 
 ( 6الملحق رقم ) 

 نموذج لوحدة تعليمية لتنمية المهارات الحركية

 
 معهد الرجاء للعوق الذهني     

 األسبوع : الثاني   
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 األهداف التعليمية : تطوير مهارة االلتوازن

 ور بالفرح والبهجة واإلثارةاألهداف التربوية : الشع

 د42 زمن الوحدة :

 

 المالحظات األدوات الوقت محتوى الدرس            أجزاء الدرس  

 الجزء اإلعدادي

 جانب اإلداري 

 اإلحماء   

 التمارين البدنية

 الرقبة    

 الذراعين   

 الحضور إلى الساحة ألخذ الغياب

  الهرولة الخفيفة + تدوير الذراعين باتجاه

 عقرب الساعة وعكس عقرب الساعة + رفع ركبة + هرولة عادية

 )الوقوف( ثني الرقبة أمام أسفل )حر( دل راسك كالبرتقالة على الشجرة

)الوقوف فتحا الذراعان للجانبين( رفع الذراعين عاليا )حر( . حركة الطائر 

 أثناء الطيران

 د 12

 

 

  

 التأكيد على الهدوء

 التأكيد على المسافات

 لهدوء أثناء األداءوا

 التأكيد على االستجابة

 الجزء الرئيسي 

  1لعبة رقم 

 

 

  

 2لعبة رقم 

 المشي أمام وخلف ويمينا ويسارا حركي

 المشي على أطراف األصابع حركي

 مشية البطة إيحائي

 المشي مع الخبط على الفخذين حركي

 ( رقمالمشي في تشكيالت مختلفة )خط مستقيم / مثلث / دائرة /مربع / 

 حركي

 مشية الشرطي إيحائي

 لعبة النداء على شخص مغلق العينين وشاح لتغطية العينين

 الجري للمس نقط معينة والعودة إلى نفس المكان حركي

 حواجز بالستيكية . الجري المتعرج من خالل حواجز

 دحرجة طوق والجري لالمساك قبل أن يقع على األرض أطواق بالستيكية

 صفاره . ت أو سماع صوت أو تصفيرالجري على إيقاعا

 الوثب على قدم واحدة حركي

 استخدام أطواق والوثب بداخلها أطواق بالستيكية

 الوثب واإلمساك بأشياء معلقة حبل و لُعب بالستيكية

 الوثب مع الحركات الرياضية حركي

 الوثب على األرقام بالتسلسل مربعات األرقام االسفنجية

 د 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-صفارة

-حبل-اطواق

 -وشاح

 

التأكيد على السرعة  

 واالستجابة ألوامر

 

 التأكيد على األداء

 السليم

 الجزء الختامي

 لعبة ترويحية

 

 االنصراف

 لعبة تناسب اللعب بالخارج

تفضل لعب هذه اللعبة بالخارج او في مكان واسع صاحب الحفلة هو 

وف فهو المسؤول عن تجميد اآلخرين و هو المسؤول عن تجميد الضي

يحاول لمس اآلخرين و الشخص الذي يلمسه عليه ان يجمد دون اي حركة 

و اآلخرين الغير مجمدين عليهم إنقاذ المجمدين بلمسهم و الالعب الذي 

  مرات يصبح هو المسؤول عن التجميد 3يجمد أول 

الوقوف على شكل نسق ألداء تحية  الدرس وإعطاء تمارين تهدئة والعودة 

 .للصف

 

 

 د 12

 

  

 التشجيع على األداء

 الصحيح

 
 

Abstract 

 
States pay particular attention to disabled citizens, according to the circumstances of 

each state. Since they are resources that can be used to contribute to the development of 

society. 
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for achieving this  purpose, disabled people of all ages have been participated  in 

many types of sports, by  conditioning those sports  to match the type of disability,  all what 

does this process  require such as the legislation and rules to fit  every situation. 

Educational researches have confirmed that children often tell us what they are 

thinking and what they feel through Games kinetic. Educational researches have confirmed 

the great value of playing to gain knowledge and communication skills once playing has 

been perfectly used and organized, as for people with disabilities who have Down 

syndrome, like any other children acquire the capacity to evolve and movement.  

The correlation between a disabled child and society is weak, even those people who 

in charge of caring the disabled child, when neglecting and estrangement start , the child 

begins   losing his/her  kinetic skills and intellectual. 

Hence, It must be emphasized the role of the family in building skills and capacity. Since 

the neglect leads to the stop of construction and kinetic and intellectual come too lately, but 

with more patience, perseverance, training and education the abilities grow and evolve.  

Hence, the research has this significance. Caring disabled children dose not only 

depend on social service institutions in terms of providing reading and writing and other 

skills as well, it has gone further more toward entertainment sports, and competitiveness in 

other times.   

Arab countries start concerning   by involving the disabled people in officially or 

friendly competitive tournaments. 

The problem of the study is there are not many studies or researches about as Down 

syndrome and there are not many institutions or experts for such cases. 

 The most important goal of the research is to develop an educational program for sports 

activities accompanied by people with kinetic disability, (Down syndrome). 

The researcher assumes that there are differences statistically significant between the 

pre and post tests to measure the evolution of basic movements of a sample study, which 

included pupils of Alraja institution for disability mental in Diwaniya for the academic year 

2010 – 2011. They are divided into two groups, control and experimental where 

homogeneity and parity of the sample were conducted. 

The researcher used the experimental design the two groups with pre and post tests, 

because its relevance to the nature of the research, the researcher has adopted a scale of the 

University of Ohio for kinetic abilities which was translated in Arabic by Khyoun. Several 

tests fit to  the requirements of consideration after having  the opinion of experts. 


