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 السمخص العخبي:
في  بعض السيارات الحخكية لتشسيةتظبيق الظخؽ الحجيثة في التجريذ ييجؼ البحث إلى 

لمتعمؼ في يا القابميؽ ذىشالسعاقيؽ  األطفاؿلجػ  األساسيةميارات التحكؼ  مثللعبة كخة القجـ 
 لسالءمتواستخجمشا السشيج التجخيبي  ، لمبشيؽ الفخوانيةفي محافغة  السجارس الخاصو

البعجؼ عمى عيشة  واالختبارالقبمي  االختبارمذكمة البحث، حيث تؼ تظبيق طخيقة 
قابل لمتعمؼ مؾزعيؽ عمى مجسؾعتيؽ متداويتيؽ ومتكافئتيؽ  ذىشيمعاؽ  طالب(٠٢قؾاميا)

(وحجة تعميسية عمى  ٥١مؽ)البخنامج السكؾف تجخيبية، تؼ تظبيق إحجاىسا ضابظة وأخخػ 
لكياس السيارات اختبارات ، استخجمشا ست األسبؾعحرص في ( ٣بشحؾ)العيشة التجخيبية 

 تظبيق الظخؽ الحجيثة في، وأسفخت الشتائج عمى أف تحكيسياالسدتيجفة بعج  األساسية
 الظالبالسدتيجفة لجػ  األساسيةأثخ إيجابا عمى تشسية السيارات الحخكية  التجريذ

الفئة، وتؼ الستخررة ليحه حه الظخؽ ا القابميؽ لمتعمؼ، لحا نؾصي تظبيق ىذىشيالسعاقيؽ 
 .لمتعميؼ الخاص الفخوانيةبسحافغة  الحجيثةالتظبيق عمي مجرسة الكؾيت األىمية 

قابميؽ الا ذىشيسعاقيؽ ال، ميارات حخكية أساسية طخؽ التجريذ الحجيثة،الكمسات السفتاحية: 
 متعمؼ، كخة القجـ، الكؾيتل
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 مقجمة:
والسجتسعات بسا تقجمو مؽ رعاية واىتساـ لمفئات الخاصة،  األمؼأصبحت تقاس حزارة 

كد خابيؼ ىؾ عجد الس االىتساـ، حيث مؽ دواعي ذىشيا السعاقيؽ ولعل مؽ أبخزىا فئة
 األقلوتؾفخ مخكد واحج عمى  اليسؼ ذوؼ ظالب الالستخررة التي تيتؼ بتكؾيؽ وتأطيخ 

طخؼ وزارة التخبية الؾطشية والتي الستخحة مؽ  اإلجخاءات، زيادة عمى محافغةفي كل 
العادية ،  الستؾسظةأكجت عمى ضخورة فتح أقداـ مكيفة خاصة ليحه الفئة في السجارس 

وكحا وجؾد نؾادؼ رياضية وجسعيات ناشظة تعشى بيؼ بأغمب واليات الؾطؽ، والشساذج 
ىي نساذج االختراصات الشاجحة مؽ ىحه الفئة في الخياضات التشافدية مؽ مختمف 

يدتظيع اكتداب السيارة  ال ذىشياالسعاؽ  الظالب فالقجـ. والفي لعبة كخة  السعاقيؽ ذىشيا
، لكؽ يشبغي التأكيج عمى تعمؼ السيارات الحخكية األسؾياء الظمبةالحخكية بجرجة عالية مثل 

حخكات  ، كالؾقؾؼ الرحيح، والسذي والجخؼ والقفد والتعمق...الخ باعتبارىااألساسية
لتكيفو البيئي مع محاولة تعميسو السيارات الحخكية في لعبة كخة القجـ ة أساسية ىام

تتظمب أبعادا معخفية كثيخة، أو تؾافقا عاليا بيؽ ال الخياضية التي تتشاسب وحالتو التي 
وتحديؽ الشغسة  جدسو وفي نفذ الؾقت تعسل عمى زيادة مدتؾػ المياقة البجنية أجداء

مؽ  اإليجابيةالحخكية قيستيا  لألنذظة(٥٠٠، ٥991راتب، )القؾاـ. إصالحالعزمية بيجؼ 
والظاقة العجوانية  واالندحاب، والتخمص مؽ العدلة االنفعاليحيث التفخيغ والتشفيذ 

 واالنجماجوقت فخاغيؼ  استغاؿبعض السيارات التي تسكشيؼ مؽ  أصحاب اليسؼواكتداب 
مسا يؤدؼ إلى تحديؽ صحتيؼ  ، وتشسية اعتبارىؼ لحواتيؼ وثقتيؼ بأنفديؼاآلخخيؽمع 

يخفى عميشا ما يتختب عمى تحديؽ مدتؾػ السخونة العزمية والسيا ارت  والالشفدية 
قسشا بتظبيق  ولحلػ (٠٠٠،٠٢٢٥)،ي(القخطب صحاب اليسؼالجدؼ لجػ ا ألعزاءالحخكية 

 االستجابة.في الشتائج  رل الفزللشاحجث الظخؽ في تجريذ ذوؼ اإلعاقة الحىشية 
 :البحثمذكمة 
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مؽ مغاىخ الشسؾ ر أكثخ تظؾ  ذىشياعمى الخغؼ مؽ أف الشسؾ الحخكي لجػ السعاقيؽ 
عسؾما أقل كفاية مؽ غيخىؼ، وذلػ فيسا يترل  ذىشياالسعاقيؽ األشخاص أف  إال، األخخػ 

 ٥999عبيج،)بالحخكات وردود الفعل الجقيقة والسيارات الحخكية السعقجة والتؾازف الحخكي
أف الظفل السعاؽ عقميا يفتقخ إلى العجيج مؽ ( ٥99٠)إبخاليؼ ،(و ىؾ ما ذكخه  ٠6،

مثل الدمبية  االنفعالية واالضظخاباتالدمؾكية  السذكالتالسيارات التي تؤدؼ إلى بعض 
 الظالب(إلى أف  ٠٢٥٢)الخوساف،(وأكج  ١5، ٥99٠كساؿ،واالندحابية)والقمق والتؾتخ 

لجييؼ قرؾر واضح في الشسؾ الحخكي وما يتزسشو مؽ ميا ارت مثل  ذىشياالسعاقيؽ 
والتؾافق العزمي  السذي والتؾازف وغيخىا مؽ السيا ارت الحخكية التي تتظمب التحكؼ

يا بجرجة ممحؾعة مؽ العجد وىؼ ذىش،(و يتدؼ السعاقؾف  66، ٠٢٥٢الخوساف،) العربي
عاية السخكدة ومؽ ثؼ يمدميؼ مجسؾعة مؽ بحاجة مدتسخة لمتجريب والسدانجة والستابعة والخ 

أف الحخكة Gulluhue(1996 )بيشسا يخػ  (LEFORT,2006, 11السؤىميؽ لخعايتيؼ. )
لشسؾ الظفل فعؽ طخيقيا يبجأ التعخؼ عمى البيئة السحيظة بو، وىحا  األساسيةىي الجوافع 

خكة وىي مجخل الح خالؿالسيل الظبيعي لمحخكة ىؾ إحجػ طخؽ التعميؼ فالظفل يتعمؼ مؽ 
 واالجتساعيوعيفي لعالؼ الظفؾلة ووسيط تخبؾؼ فعاؿ لتحديؽ الشسؾ الحخكي والعقمي 

 (Gullahue,1996لمظفل وتظؾيخه.)
تعتبخ تشسية السيارات الحخكية الكبخػ والسيارات الحخكية الجقيقة لمتعمؼ الشاجح في بكية  

 السجاالت
 .ازف والسذيالتؾ التكيفية، وتختبط تشسية ميا ارت الحخكة الكبخػ بالحخكة العامة مثل 

إّف الّخياضة ىي الّتعبيخ عؽ الحياة والّشذاط والحيؾّية، فاإلنداف الحؼ يسارس الخّياضة في 
حياتو ىؾ اإلنداف األقجر عمى الّتعبيخ عؽ روح الحياة التي تّتدؼ بالحخكة والّجيشاميكّية، بل 

إّف اإلنداف بسسارستو لمّخياضة يحّقق مقاصج الحياة وأىجافيا التي تتظّمب بحؿ الجيج 
 والّشذاط. 
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إّف الّخياضة ىي وسيمة الحرؾؿ عمى جدٍج سميٍؼ معافي، كسا أّنيا وسيمة لمّتخمص مؽ 
األمخاض، فاإلنداف الحؼ يسارس الّخياضة يدتظيع الؾصؾؿ إلى جدٍؼ متشاسق قؾّؼ، كسا 

رسة الّخياضة يدتظيع وقاية جدجه مؽ األمخاض وعمى رأسيا مخض الّدسشة الحؼ أّنو بسسا
يكؾف سببًا في أمخاض أخخػ مثل الّدكخؼ واالندالؽ الغزخوفي، وبالّتالي عمى اإلنداف أف 

يحخص عمى الّخياضة لسا فييا مؽ فؾائج جّسة لرّحة الجدؼ. تعّدز الّخياضة الجؾانب 
ا كسا تبعج عشو الجؾانب الّدمبّية، فقج أثبتت كثيٌخ مؽ اإليجابّية في نفذ مؽ يسارسي

الّجراسات دور مسارسة الّخياضة في تحديؽ الّرحة الّشفدّية لإلنداف وتعديد الّخوح 
 اإليجابّية لجيو. 

تعسل عمي التقميل مؽ الذحشات الدمبية، التي تكؾف مكسؾنو لجػ االنداف  الخياضةاف 
، والتفاؤؿ واالمل، وحيث إّف فتذعخه بالخاحو والدعاده اإليجابيةويدتبجليا بالظاقة والذحشات 

اإلنداف أثشاء مسارستو لمّخياضة يفخز ىخمؾنات معّيشة تبعث عمى الّخاحة والّدعادة. تعّج 
الّخياضة أسمؾبًا لبشاء العالقات االجتساعّية البّشاءة مع الّشاس وتعديد معاني السؾّدة واأللفة 

ضة كخة القجـ وكخة الّدمة بيشيؼ، فكثيٌخ مؽ الّخياضات تسارس بذكٍل جساعي مثل ريا
وغيخىا، وىحه الّخياضات تتظّمب مؽ اإلنداف االجتساع مع غيخه في الفخيق وبالّتالي يبشي 
اإلنداف عالقات اجتساعّية معيؼ وىحا يعّدز الجانب اإليجابّي في اإلنداف كسا يقّؾؼ مؽ 

فكثيٌخ مؽ الّخياضات شخرّيتو ويسشحو الّثقة. ُتذعل الّخياضة روح السشافدة بيؽ الستباريؽ، 
يمتقي فييا اإلنداف مع فخيٍق خرؼ لو ويحخص كّل فخيٍق مشيؼ عمى الّغفخ بالّمقب والفؾز 
بالسشافدة وىحا يدرع روح الّتحجؼ بيؽ الالعبيؽ ويخفع معشؾياتيؼ ويذحح ىسسيؼ باستسخار 

ميّؼ في نحؾ تحقيق اليجؼ وإدارؾ الفؾز السشذؾد. وأخيخًا فإّف الّخياضة تزظمع بجوٍر 
تعديد العالقات بيؽ الّجوؿ والّثقافات، فعشجما يمتقي فخيٌق مؽ دولٍة معّيشة مع فخيق مؽ دولٍة 

 لمّخياضة.أخخػ فإّنو يحرل بيشيسا الّتعارؼ وتتؾّطج العالقات وىحا جانب إيجابي بال شّػ 
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 أىسية البحث:
 : اليسؼاىسية الخياضة لالشخاص ذوؼ 

ة الجسيع فاإلسالـ حثشا عمى االىتساـ بأبشائشا ورعايتيؼ لمخياضة أىسية كبيخة في حيا 
وتجريبيؼ وعميشا أف نعسل جسيعا بقؾؿ عسخ بؽ الخظاب رضي هللا عشو " عمسؾا أوالدكؼ 

 يحجد أبشاء معيشيؽ بل كل األبشاء بجوف استثشاء. ؼالخيل "ولالخماية والدباحة وركؾب 
السعاؽ، فال شػ أف  بلمظالأىسية الظبيعي فيي أكثخ  لمظالبالخياضة كسا ىي ميسة 

اإلعاقة تؤثخ عمى صاحبيا سؾاء كاف مؾلؾد بيا أو عيخت في حياتو فجأة نتيجة حادث أو 
مخض تعخض لو فيي تقمل مؽ قجرتو وتؤثخ عمى نفديتو و تجعل صاحبيا غيخ قادر عمى 

االنجماج مع السجتسع فيؾ يذعخ دائسا بالعجد والزعف مؽ داخمو وىحا يؤثخ عميو 
اليجوء واالندواء عؽ مجتسعو ومؽ حؾلو، ولكؽ كل ىحا كاف بالساضي أما اآلف باالنظؾاء و 

فاختمفت نغخة السعاؽ إلى نفدو وبحلػ استظاع أف يغيخ نغخة العاـ إليو وىحا أثخ عميو 
ىشا يأتي دور الخياضة فقج  ؽاألماـ. ومباإليجاب فاستظاع أف يكتذف في نفدو ما يجفعو 

ؼ الفكخة القائمة " إف باستظاعة الخياضة أف تداعج أصحاب كاف الجكتؾر جؾثساف مؽ مؤيج
االعاقات عمى استعادة تؾازنيؼ الجدجؼ والسعشؾؼ وتجعميؼ يشجمجؾف في السجتسع وتشسي 

 قجرتيؼ البجنية والعقمية" وكاف ىحا أثشاء الحخب العالسية الثانية.
فيا وإمكانيتيا وقج تؼ والجوؿ تعظي اىتساما كبيخًا ججا لمسعاقيؽ ولكؽ كل دولة حدب عخو 

تعجيل القؾانيؽ الخياضية والسقاييذ لكثيخ مؽ األلعاب، وعمى كل معاؽ اختيار ما يشاسبو 
ويشاسب إعاقتو حتى ولؾ كانت إعاقتو حخكية ويكؾف ذلػ بشريحة وتؾجيو وإرشاد السجرب 

لكامشة الخياضي السدئؾؿ عؽ تأىيمو.وال بج أف يعمؼ كل معاؽ أف لجيو الظاقات الكثيخة ا
التي تشسؾ بالتجريب الدميؼ والحكيقة إف جسيع الفئات ما عجا اإلعاقة الذجيجة ججا تدتظيع 
أف تسارس الخياضة وتؤدؼ دورًا في السجاؿ الخياضي، وكمسا كاف التجخل الخياضي مبكخًا 

كمسا كاف ىحا أفزل حيث أف التأىيل الخياضي لو األثخ الكبيخ عمى كال مؽ العالج 
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لؾعيفي فال يؾجج سؽ معيؽ لسسارسة الخياضة وال جشذ أو نؾع فممكل الحق في الظبيعي وا
 مسارسة الخياضة.

بالجانب الشفدي واالجتساعي بجرجة كبيخة ججًا حيؽ  أصحاب اليسؼوكثيخ مؽ مذاكل 
الخياضة فإف ىحا يعظيو القجرة عمى االنجماج مع اآلخخيؽ ويدتظيع مؽ  بالظاليسارس 

ؾلو انو قادر عمى أف يبخع في شيء قج ال يدتظيع غيخ السعاؽ أف خالليا أف يثبت لسؽ ح
يقـؾ أو يبخع فيو وأف لجيو مؽ القجرات واإلمكانيات التي أف استغمت ستجعمو يشاؿ إعجاب 

اآلخخيؽ واف يقجره وىحا يذعخه بالتقجيخ واالحتخاـ وبحلػ يدتظيع أف يغيخ مؽ حالة الزعف 
 جد وبأنو لجيو ما يعؾضو ويجعمو يبخع ويبجع فيو.واليأس واإلحداس بعقجة الشقص والع

ال نجج ليا اىتساما واسعًا عمى مدتؾػ الؾطؽ العخبي كسا ىي في  اليسؼولكؽ رياضة ذوؼ 
باقي السشافدات األخخػ رغؼ أف بعض الجوؿ بجأت تيتؼ وبجأت بإنذاء األنجية الخاصة 

خاصة فقج ترجرت ليا دولو قظخ ليحه الفئات ومع أوؿ فكخة لتشغيؼ دورة رياضية لمفئات ال
وقامت بانذاء االتحاد الخياضي لحوؼ االعاقو وعيخت مؾاىب بعض االشخاص ذوؼ 

 االعاقو بالعاب ورياضات مختمفو.
 تشسية العالقات االجتساعية : -٠

وىشا اقؾؿ برفتي متخررو بالسجاؿ انو ال بج  أف ندعى إلى دمج االتحادات الخياضية 
ات الخياضية لألصحاء فاليجؼ مؽ الخياضة ىؾ تشسية العالقات لمسعاقيؽ مع االتحاد

االجتساعية والخخوج مؽ االنظؾاء إلى التعاوف مع اآلخخيؽ وتشسية المياقة البجنية فالعقل 
الدميؼ في الجدؼ الدميؼ والجدؼ الدميؼ في الجدؼ الخياضي، فحتى السعاؽ الحؼ جدسو 

يتحخؾ ويتفاعل في السجتسع بظخيقة فعالة  ليذ سميسا إذا كاف جدسو رياضيا يدتظيع أف
 وججية .

وىحا شيء بديط مؽ فؾائج الخياضة بالشدبة لمسعاقيؽ وغيخىؼ وقج ثبت عمسيا اف الخياضو 
ليا فؾائج عجيجه وخاصو لمسعاؽ حيث ثبت اف ليا دور فعاؿ في اعظاء الثقو بالشفذ وتغيخ 

يخاود كل عخبي لجيو شخص معاؽ  مؽ الذعؾر بالشقص واالختالؼ وىشا جاء التدائل الحؼ
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فيل آف الؾقت أف نبحث بجاخمشا عؽ نقاط قؾة ونبجأ تشسيتيا واختيار الخياضة السشاسبة لشا 
لشبخع فييا ولشثبت لمجسيع أنشا أقؾياء واف اإلعاقة ليدت مؾجؾدة في حياتشا لتزعفشا بل 

 لتقؾيشا.
أصحاب لمتعخؼ عمي قجرات لمسعاقيؽ حيث تديؼ في االكتذاؼ السبكخ  واوكجاذا اقؾؿ 

والعسل عمي تشسيتيا وتظؾرييا بالسسارسة الخياضية والتؾجييات التي يتمقاىا السعاقؾف  اليسؼ
مؽ السجربيؽ أو الستخرريؽ والسؤىميؽ ويتؼ تشسية السيارات لجؼ السعاقيؽ عؽ طخيق 

ب إعجاد البخامج الخياضية الخاصة بكل العب حدب نؾع ودرجة اإلعاقة الخاصة وحد
ومخاعاة الفخوؽ الفخدية بيشيؼ في القجرات البجنية أو بسسارسة  البجنيو قجراتو وإمكانياتو

التسخيشات البجنية وتعتبخ التسخيشات الخياضية مغيخًا مؽ مغاىخ الشذاط الخياضي وىي تمػ 
الحخكات الستقشة التي تيجؼ مؽ خالليا إلي تشسية وتخقية القجرات البج نية والحخكية 

داء الحخكي سؾاء في مجاالت الخياضة أو الحياة لمؾصؾؿ بالفخد عمي أحدؽ مدتؾيات األ
السختمفة والتسخيشات ليدت مجخد تغيخ في أوضاع الجدؼ وحخكات األطخاؼ بل ىي مؽ 

األنذظة الحخكية التي يجب أف تخزع لسبادغ العمـؾ السختبظة بجدؼ اإلنداف مثل 
العمـؾ التخبؾية مثل  التذخيح الفديؾلؾجي أو حخكتو مثل عمؼ الحخكة والسيكانيكا الحيؾية أو

عمؼ الشفذ واالجتساع والتخبية كل ذلػ بسا يشاسب اإلمكانيات والقجرات البجنية والحخكية 
والدؽ والسدتؾؼ التجريبي لكل فخد وبسا يتشاسب مع اليجؼ السخاد تحكيقو سؾاء وصؾليا إلي 

مي مدتؾؼ أداء في نذاط رياضي أو مجخد استستاع بحياة صحية سميسة ولمسحافغة ع
المياقة البجنية لمفخد فيي كسغيخ مؽ مغاىخ التخبية البجنية ال تيجؼ لتشسية القجرات البجنية 

ومؽ  والحخكية فقط، بل تتعجىا إلي محاولة تشسية كافة القجرات العقمية والشفدية واالجتساعية
حالية أىؼ مسيدات التسخيشات البجنية أنيا متشؾعة بسا يفي بكل األغخاض لمياقة البجنية ال

ولالستستاع بالحياة ولعالج العيؾب "القؾاـ" والتأىيل بعج اإلصابات والسخض، لتعؾيج الشغاـ 
ولمتخديذ وإنقاص الؾزف فيجج فييا كل مسارس بغية والظخيق السحقق ليجفو. ومشيا ال 

 تحتاج إلي أدوات وال تحتاج إلي مالعب كبيخة فتسارس في غخؼ الشؾـ والراالت.
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 :أصحاب اليسؼيجابية عمى الرحة الشفدية لجػ اآلثار اإل -٣
أصحاب وقج أكجدت دراسات عجيجة أجخيت عؽ اآلثار اإليجابية في الرحة الشفدية لجؼ 

السسارسيؽ لألنذظة الخياضية عؽ غيخىؼ السعاقيؽ غيخ السسارسيؽ لمخياضة وفي  اليسؼ
الحخية وبعض تسيدىؼ عؽ غيخىؼ مؽ السعاقيؽ غيخ السسارسيؽ لمخياضة وإحداسيؼ ب
 أصحاب اليسؼالدسات الشفدية اإليجابية األخخػ التي تداعج في تشسية قجرات األفخاد 

في تدييل عسمية التفاعل بيؽ  وغيخىا وتداعجوتداعج في تشسية قجراتيؼ وميؾليؼ الخياضية 
السعاقيؽ والعادييؽ أثشاء مسارسة األنذظة الخياضية مع العادييؽ مسا يتيح لو الفخص في 

تعخؼ عمي خبخة وسمؾؾ كل مؽ السعاقيؽ والعادييؽ مسا يداعج السعاقيؽ في التغمب عمي ال
اإلعاقة وكل ذلػ يديؼ في تقبل السجتسع لمسعاقيؽ وتتغيخ نغخة السجتسع إلييؼ مسا يديؼ 
في انخخاطيؼ "الجمج" بديؾلة في السجتسع ويؾفخ ليؼ الجؾ في التفاعل مع العادييؽ ومع 

 حيث التفاعل مع بعزيؼ البعض. غيخىؼ مؽ السعاقيؽ
 تشسية السيارات الحخكية.-1
 تظؾيخ الذعؾر باإلنتساء والسذاركة في مجسؾعات.-١
 عمي زيادة اإلدراؾ العاـ وتسج الشؾاحي السعخفية والقجرات العقمية. -٠
السعاقيؽ أف يسارسؾا حياتيؼ اليؾمية مثل أقخانيؼ العادييؽ فيعيذؾف معيؼ حياة طبيعية  -6
 رى ما تدسح بو قجراتيؼ وعخوفيؼ االجتساعية.بأق
تكدب السعاقيؽ احتخاـ اآلخخيؽ وتقجيخىؼ عمي السسارسة الخياضة بغض الشغخ عؽ نؾع -5

 اإلعاقة.
 اإلحداس بالحات لجؼ السعاؽ. -9
التخبية البجنية تخفع مدتؾػ أداء وعائف الجدؼ. -٥٢ 
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رفع مدتؾػ أداء وعائف الجدؼ فيشاؾ فخؽ ومسا ال شػ فيو أف التخبية البجنية ليا دور في 
بيؽ الذخص الخياضي وغيخ الخياضي وخرؾصًا في كفاءة الجورة الجمؾية والتي تعتسج 

 عمى ثالث أشياء رئيدية ىي: الجـ والقمب واألوعية الجمؾية.
 العقمية:حوؼ اإلعاقة الحجيثة ل التجريذطخؽ 

 اوال الحؾار والشقاش:
العقمية الحؾار والشقاش يعّج الحؾار والشقاش أحج األساليب طخؽ تجريذ ذوؼ اإلعاقة 

األساسية في التجريذ، إذ إنيا تخكد عمى الجؾانب المغؾية في التؾاصل بيؽ الظالب 
والسعمؼ، عمسًا أنيا تداىؼ في تشسية السيارات المغؾية لمظفل السعاؽ عقميًا، حيث يدتظيع 

رتو االستيعابية لمسعمؾمات الججيجة، حيث تعج السعمؼ مؽ خالليا معخفة خبخات الظالب، وقج
ىحه الظخيقة وسيمًة لمتفاعل االجتساعي، لحلػ يحتاج السعمؼ إلى تؾطيج عالقة التؾاصل مع 

طالبو، األمخ الحؼ يداىؼ في حل العجيج مؽ السذاكل المغؾية التي يعاني مشيا الظفل 
 السعاؽ عقميًا، مثل التأتأة، والمجمجة، والتمعثؼ.

 الحث المفغي:ا ثاني
تعج ىحه الظخيقة مالئسة لحوؼ اإلعاقة العقمية كؾنيا تحفدىؼ عمى إعيار استجابتيؼ  

لمجرس، عمسًا أّنيا تعّج إحجػ أنؾاع السداعجة اآلنية والسؤقتة التي تداعج الظفل عمى إكساؿ 
األمخ السظمؾب مشو، وذلػ مؽ خالؿ لفع جدء مؽ الكمسة، بحيث يفيؼ الظالب البكية، 

 ويشظق باإلجابة الرحيحة.
 التسثيل:ثالثا 

يقـؾ الظالب في ىحه الظخيقة بعسل حمقة تسثيمية يتقسص فييا أدوار شخريات مختمفة،  
مثل شخرية األب، أو الشجار، أو السعمؼ، أو الظبيب، وغيخىؼ، حيث مؽ السسكؽ التخكيد 

في ىحه الظخيقة عمى الجؾانب اإليجابية التجاىاٍت مختمفة، مثل: الشغافة، والعسل 
مؽ اإلشارة إلى أّف ىحه الظخيقة تداعج ذوؼ اإلعاقة عمى  الجساعي، وغيخىا، وال بجّ 
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االنخخاط والتفاعل في السؾاقف السحيظة بيؼ، عمسًا أّف األطفاؿ غيخ السذاركيؽ في التسثيل 
 يقترخ دورىؼ عمى السالحغة والتجويؽ.

 :طخيقة السحاكاة والشسحجة  رابعا
ؽ عقميًا، خاصًة األطفاؿ مشيؼ، تعتسج ىحه الظخيقة عمى تعجيل ترخفات الظالب السعاقي

حيث يكؾف ذلػ بسالحغة سمؾؾ األىل والسعمسيؽ وغيخىؼ، ومحاولة تقميجىؼ، وال بّج مؽ 
اإلشارة إلى أّف السحاكاة تعخض نسؾذجًا لمعالقات السعّقجة بيؽ البذخ وغيخىؼ، حيث يقؾـ 

اكاة ميارة معيشة، السعمؼ بسعالجة ىحه الشساذج عؽ طخيق تقخيبيا إلى أذىاف األطفاؿ، بسح
 ثّؼ يظمب مؽ الظفل تقميجىا كسا الحغيا وشاىجىا.

 :الحث البجني خامدا
يتجخل السعمؼ في ىحه الظخيقة بذكٍل بجني، حيث يداعج الظالب، ويدسػ بيجيو ليؤدؼ  

الؾعيفة السظمؾبة مشو، مثل تؾجييو لمظخيقة الرحيحة لسدػ القمؼ، ولكؽ يجب األخح بعيؽ 
ه الظخيقة ال تعشي أّف السعمؼ سيقؾـ بأداء السيسة عؽ الظالب، لكشو سيؾجيو االعتبار أّف ىح

 لمتأدية الرحيحة حتى يتسّكؽ مؽ إتقاف السيارة.
 :التعمؼ بالمعب سادسا

تعتبخ ىحه الظخيقة مؽ الظخؽ الشاجحة لتعميؼ ذوؼ اإلعاقة العقمية، حيث يربح الظالب  
ريدية، وذلػ لؾجؾد التفاعل بيشو وبيؽ السعمؼ نتيجة عشرخًا فعااًل، ونذظًا خالؿ العسمية التج

الكياـ ببعض األلعاب التعميسية التي تغخؼ الظالب عمى التفاعل بسا يخجـ السادة التعميسية، 
عمسًا أف المعب ميؼ لألطفاؿ، كؾنو يداعجىؼ عمى التسييد بيؽ األلؾاف، واألشكاؿ، 

سا بعج السقارنة بيؽ األشياء، ومعخفة واألحجاـ، واألعجاد، والحخوؼ، بحيث يدتظيعؾف في
أوجو الذبو واالختالؼ بيشيا، مسا يسكشيؼ مؽ تشسية ميارة تختيب وبشاء األشياء في 

مجسؾعات، إضافًة إلى تعميسيؼ بعض السفاليؼ الرعبة عمييؼ، مثل: جاؼ وطخؼ، وأعمى 
 وأسفل، وكبيخ وصغيخ، وغيخىا.

 :الخبخة السباشخة  سابعا
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الظخيقة أيزًا باسؼ طخيقة السذخوع، وىي طخيقة تحث الظالب عمى التفكيخ في تعخؼ ىحه 
مذاريع ججيجة مالئسة الىتساماتيؼ الذخرية، وألىجاؼ السادة التعميسية في آٍف واحج، عمسًا 

أنيا تقـؾ عمى مبجأ الخبط بيؽ ما ىؾ داخل الحرة الجراسية وبيؽ ما ىؾ خارجيا، أؼ 
ة والتظبيكية، إضافًة إلى أّنيا تشّسي القجرات الذخرية الخبط بيؽ الجؾانب الشغخي

واالجتساعية لمظمبة ذوؼ اإلعاقة العقمية، كؾنيا تظمب مشيؼ التفاعل مع األشياء الحاصمة 
أماميؼ، وإف كانؾا ال يدالؾف بحاجة إلى مداعجة السعمؼ وتؾجييو ليتسّكشؾا مؽ التعبيخ عؽ 

 مذاعخىؼ.
 :القرص ثامشا

مؾب عمى العخض الحدي السعّبخ، بحيث يتسّكؽ السعمؼ مؽ جحب الظالب يقؾـ ىحا األس 
لمسادة بظخيقٍة جحابٍة وشيقٍة، كسا يكدبيؼ حقائق، وخبخات ججيجة، وذلػ بتعميسيؼ معمؾمات 

وحقائق عؽ مؾاقف، أو حؾادث، أو شخريات، أو عؾاىخ معيشة، عؽ طخيق االستعانة 
تجديج السبادغ السخجّؾة مؽ القرة، وال بّج مؽ  بقؾالب تسثيمية، أو لفغية يتؼ مؽ خالليا

اإلشارة إلى أّف ىحه الظخيقة تعّج أكثخ الظخؽ نفعًا، كؾنيا تداىؼ في تثبيت السعمؾمة لجػ 
الظالب، إضافًة إلى أّنيا تبعج الدأـ الشاتج عؽ روتيشية العسمية التجريدية، عمسًا أّف القرة 

، إضافًة إلى أّنيا تغخس فيو الرفات الحدشة، تدّود الظفل السعاؽ عقميًا بسعجٍؼ لغؾؼ 
 وتشّسي لجيو القجرة عمى اإلنرات، والتسييد بيؽ األصؾات.

 : واألدواتالظخيقة  - 
 البحثمذكمة  لسالءمتومشيج البحث: استخجمشا السشيج التجخيبي  - 

لمتعميؼ معاؽ عقميا قابل  طالب( ٣9)مؽ األصميمجتسع البحث: يتكؾف مجتسع البحث 
 بجولة الكؾيتالفخوانية بسحافغة االىمية الحجيثة بسجرسة الكؾيت بالرف الدابع 

معاؽ عقميا قابل لمتعميؼ، اختيخت  طفل(٠٢مؽ)مجسؾعة البحث: تتألف مجسؾعة البحث 
(عيشة تجخيبية، ٥٢و)(عيشة ضابظة  ٥٢فئتيؽ )عمى  األطفاؿتؼ تؾزيع مقرؾدة بظخيقة 

 تشاعخالس األزواجوزعت بظخيقة 
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 البحث: حجود
وخاصة   بجولة الكؾيتالفخوانية بسحافغة السكانية: مجرسة الكؾيت االىمية الحجيثة  الحجود

 الرف الدابع 
 ٢٣/٠٢٠٥/ ٠٠يؾـ حتى  ٢١/٢٣/٠٢٠٥: استسخت فتخة العسل مؽ يؾـ الدمشية الحجود

 عمى مجسؾعتي البحث االختبارات، وتمتيا االستظالعية الجراسةوىؾ تاريخ إجخاء 
، ثؼ تظبيق البخنامج عمى العيشة التجخيبية في الفتخة السستجة: مؽ (الزابظة والتجخيبية)

،وبعجىا شخعشا في ججولة الشتائج وجسعيا وتبؾيبيا  ٠٣/٢١/٠٢٠٥إلى  ٠٢٠٥/٥٥/٢1
 الشتائج الشيائية. واستخالصوتحميميا 

سة الكؾيت مجر طفل معاؽ عقميا قابل لمتعمؼ ذكؾر ، يجرسؾف في  ٠٠السجاؿ البذخؼ: 
 .ةبسحافغة الفخوانياألىمية الحجيثة 

 متغيخات البحث:
 لتشسية السيارات الحخكيةبعض الظخؽ الحجيثة في التجريذ الستغيخ السدتقل: 

 .األساسيةالستغيخ التابع: بعض السيارات الحخكية 
 لستغيخات البحث: قسشا بزبط متغيخات الجراسة مؽ حيث: اإلجخائيالزبط 

السعاقيؽ عقميا  األطفاؿالدؽ والجشذ والحكاء: اعتسجنا في اختيار السجسؾعة عمى  -
 القابميؽ لمتعمؼ والحيؽ تتخاوح 

-5)تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ نؾؼ()اختبار جؾدا 6٢-١١ندبة ذكائيؼ ما بيؽ  -
 (سشؾات، مؽ جشذ الحكؾر.٥٢

نفدية، أو  )خاباتيعانؾف مؽ أؼ اضظ الالحيؽ الظالب الحالة الجدسية:  -
، وذلػ مؽ اإلعاقةمتعجدؼ  األطفاؿ(تؼ استبعاد اإلعاقةاجتساعية، أو متعجدو 

عمى السمف الظبي ومقابمة الظبيب والسختص الشفدي كسا أخح  اإلطالع خالؿ
 تجانذ أفخاد العيشة مؽ حيث الظؾؿ والؾزف.االعتبار بعيؽ 
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 أدوات البحث:
ميارة السذي، ميارة القفد، ميارة ) ست اختبارات خالؿ"الشاشف" مؽ مكياس استخجمشا 

حيث يتؼ تقييؼ الشتيجة ( ، ميارة الجخؼ الحجل، ميارة السدػ ، ميارة الخمي، ميارة التعمق
 كسا يمي: األداءالسحرل عمييا بعج 

 أبجا) تسشح لو عالسة( الدمؾؾ يالحعنادرا ما  -
 درجة(أحيانا) تقابمو  السالحغةيغيخ الدمؾؾ في نرف مخات  -
 (٥999سعيج، )تقابمو درجة() األحيافيغيخ الدمؾؾ في معغؼ  -

تظبيق الظخؽ الحجيثة في التجريذ  مالئسة: لمتأكج مؽ لالختبارالخرائص الديكؾمتخية -
 السعشية.لمفئة 

بالرف (أطفاؿ قابميؽ لمتعمؼ  ٠)عمى مجسؾعة مكؾنة مؽ استظالعيةقسشا بإجخاء دراسة -
، وبعج أسبؾع أعيج تظبيق نفذ مؽ مؤسدة االعجاد الشسؾذجي بسشظقة حؾلي الدابع

عمى نفذ أفخاد السجسؾعة تحت نفذ الغخوؼ ونفذ التؾقيت وبشفذ الؾسائل،  االختبارات
 ما يمي:  االستظالعيةوكاف ىجؼ الجراسة 

ا معخفة الرعؾبات التي يسكؽ مؾاجيتي -مع عيشة البحث االختباراتمعخفة مجػ تشاسب -
 وتجشبيا.ميجانيا لتفادييا 

 السؾضؾعية(.، الثبات، ؽالرج)لالختبارإبخاز الخرائص الديكؾمتخية  -
(أطفاؿ بتاريخ  ٠وقؾاميا )عمى عيشة مؽ مجتسع البحث  األوؿ االختبارأجخيشا  -

،قسشا  ٥٠/٢٣/٠٢٠٥وتحت نفذ الغخوؼ يؾـ  االختباروأعيج نفذ  ٢١/٢٣/٠٢٠٥
 "بيخسؾف"، وقج أعيخت االرتباطباستخجاـ معامل 

تتستع بجرجات ثبات عالية وتخاوحت  االختبارات(أف  ٥)الشتائج السجونة أدناه في الججوؿ
،(وجسيعيا أكبخ مؽ الكيسة الججولية التي قجرت بػ  91.٢.و5٥)بيؽ السعامالتىحه 

 (. ١)(عشج درجة الحخية 6١.٢)
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فعاؿ  االختبارالجيج، ويقرج بالرجؽ أف يكيذ  االختبارالرجؽ: يعج الرجؽ أىؼ شخوط 
لكياسيا، ولغخض التأكج مؽ صجؽ اختبار السيا ارت  االختبارالقجرة أو الدسة التي وضع 

 و الرجؽ الحاتي. الشفدية استخجمشا طخيقتيؽ: صجؽ السحتؾػ 
في مجاؿ الشذاط  وخبخاءصجؽ السحتؾػ: وذلػ بعخضو عمى عجة أساتحة ودكاتخة  - أ

 اإلعاقةالحخكي وذوؼ 

 كسا ىي. االختباراتالعقمية والتخبية الحخكية، حيث تؼ السؾافقة عمى جسيع 
 خالؿالرجؽ الحاتي: والحؼ يقاس بحداب الجحر التخبيعي لسعامل الثبات، ومؽ  - ب

(كأعمى قيسة، وىحه  9٠.٢)(كأدنى قيسة و 9٢.٢)بيؽ تخاوحت الكيؼ  (٥الججوؿ)
 (عشج  6١.٢)مؽ الكيسة الججولية التي قجرت بػ الكيؼ أكبخ

 تتستع بجرجة صجؽ عالية  االختبارات(وبالتالي جسيع  ٢١.٢الجالة)مدتؾػ 
(تتستع  ٥٢6، ٠٢٢9أحسج،) الحاتية لمسرححيؽ باألحكاـالسؾضؾعية: عجـ التأثخ  -

 جسيع اختبارات السيارات 

بالديؾلة والؾضؾح والبداطة، كسا أنو غيخ قابل لمتخسيؽ أو التقؾيؼ  األساسيةالحخكية 
في العجيج مؽ الجراسات عمى عيشات متعجدة مؽ  االختبارالحاتي، كسا استخجـ ىحا 

 .األطفاؿ
  :االستخاتيجيةترسيؼ وتشفيح 

عمى  باالعتساد االعاقة العقمية استخاتيجية الظخؽ الحجيثة في التجريذ لحوؼ تؼ ترسيؼ 
الجراسات الدابقة والبحؾث السذابية وكتب التخبية الحخكية، وخبخاتشا الدابقة، وبالعؾدة إلى 

في  واألخرائييؽالسرؾرة، ولقج استعشا بآراء الخبخاء  األفالـ، وبعض األنتخنيتشبكة 
السقتخح ظخؽ العقمية واعتسجنا عمييؼ كحلػ في تقشيؽ ال اإلعاقةمجاؿ التخبية الحخكية وذوؼ 

العقمية مؽ ناحية السشذآت  اإلعاقةكد ذوؼ خاواقع م مخاعاةتؼ  واختبارات الكياس، و قج
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الخياضية والؾسائل في بخنامجشا ىحا لكي يتدشى سيؾلة تشفيحه زيادة عمى ىحا روعي في 
 بشاء البخنامج ما يمي:

 خرائص وسسات الفئة السعشية مؽ جسيع الجؾانب. -
 السشاسبة وسيؾلة إدراكيا. واألدواتيارات التجرج في استخجاـ التساريؽ والس -
، حمقات األحجاـو  األلؾافكخات مختمفة ) التشؾيع في استخجاـ أدوات ووسائل -

 .دائخية(

زمؽ كل  األسبؾع(وحجة تعميسية بسعجؿ ثالث وحجات في ٥١مؽ)البخنامج الحخكي مكؾف 
تيجؼ إلى تشسية  واأللعابدقيقة ويذتسل البخنامج عمى مجسؾعة مؽ التساريؽ  (1١)وحجة 

، وميارات التحكؼ األساسية االنتقاليةلسيارات ا الحخكية ) األساسيةوتظؾيخ السيارات 
، األحج) أياـ ص٥٥الى ٥٢مؽ ولقج أجخيت الحرص التعميسية صباحا  (األساسية
 .الخسيذ(، الثالثاء

 إحرائية:  معادالتالسدتعسمة: استخجمشا في بحثشا  اإلحرائيةالسعالجات -
 الستؾسط الحدابي. -
 السعيارؼ. االنحخاؼ -
 بيخسؾف. االرتباطمعامل  -
عيشتاف مختبظتاف متداويتاف، عيشتاف غيخ ) "ت" ستيؾدنت اإلحرائية الجالةاختبار  -

 .(مختبظتاف متداويتاف
 ومشاقذتيا:الشتائج 

 القبمية  االختباراتمجػ التجانذ بيؽ العيشة الزابظة والعيشة التجخيبية في نتائج اوال 
 :الفخوؽ "ت" دالةباستخجاـ اختبار 

القبمي بيؽ السجسؾعة  االختبارفي  اإلحرائيةالفخوؽ  دالةبسدتؾػ  الخاصةشتائج ال
 التجخيبية
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السذي، الحجل، )قيج الجراسة األساسيةوالسجسؾعة الزابظة في مدتؾػ السيا ارت الحخكية 
تخاوحت  السحدؾبةتذيخ إلى أف قيؼ "ت" (القفد، التعمق، السدػ ، الخمي

(وبالتالي جسيع الكيؼ السحرل عمييا أصغخ مؽ قيؼ "ت" الججولية 9٢.٢)(و٥9.٢)بيؽ
 ،(وىحا يعشي عجـ  ٥5الحخية)(ودرجة  ٢١.٢)الجالة(عشج مدتؾػ  ٥٢.٠)التي بمغت

أف ىشاؾ ، مسا يعشي راسةت التي ىي قيج الجاالختباراوجؾد فخوؽ دالة إحرائيا في جسيع 
في الشتائج السحرل عمييا، وىحا ما يداعج ( لزابظة والتجخيبية)ا السجؾعتيؽ تكافؤ بيؽ

 خالؿمجسؾعة أثشاء وبعج نياية التجخبة السيجانية مؽ  في معخفة التغيخ ومدتؾػ التقجـ لكل
 البحث :القبمي والبعجؼ لعيشتي  االختبار.نتائج  تظبيق البخنامج الحخكي السقتخح

 التجخيبية :الزابظة العيشة العيشة  
القبمي  االختبارالشدبة إلى نتائج اختبار "ت" الحؼ استخجمشاه لسعخفة الفخوؽ بيؽ نتائج ب 

وبالتالي جسيع قيؼ "ت"  ،( ٥)(و ١١.٢بيؽ)والبعجؼ لمعيشة الزابظة تخاوحت الكيؼ 
(ودرجة  ٢١.٢الجالة)(عشج مدتؾػ  ٠٠.٠)السحدؾبة أقل مؽ "ت" الججولية، والتي قجرت بػ

 واالختبارالقبمي  االختبارإحرائية بيؽ  دالة (ومشو عجـ وجؾد فخو ؽ ذات٢9)الحخية
نفذ الججوؿ في الذق الثاني  خالؿ، ومؽ االختباراتالبعجؼ لمعيشة الزابظة في جسيع 

القبمي والبعجؼ لمعيشة التجخيبية، حيث ندجل أدنى قيسة لػ"ت"  االختبارمعخفة الفخوؽ بيؽ 
(وبالتالي كل قيؼ "ت" السحدؾبة أكبخ مؽ "ت" الججولية والتي قجرت ٣٣٣٣)ببة السحدؾ 

 دالة(ومشو ىشاؾ فخوؽ ذات  9)(ودرجة الحخية ٢١.٢)(عشج مدتؾػ الجالة٠٠.٠)بػ
البعجؼ لمعيشة التجخيبية في جسيع اختبارات  واالختبارالقبمي  االختبارإحرائية بيؽ 

تأثيخ تظبيق الظخؽ الحجيثة في ، ونخجع سبب ىحه الشتائج إلى األساسيةالسيارات الحخكية 
 عمى أفخاد العيشة التجخيبية. التجريذ
 البحث :البعجية لعيشتي  االختباراتنتائج 

 ٢١.٢عشج  الجالةقيسة ت السحدؾبة قيسة ت الججولية 
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(أؼ جسيع  61.٠)(و ٠١.٠)أنو جسيع قيؼ "ت" السحدؾبة والتي تخاوحت ما بيؽ نالحع
(عشج مدتؾػ  ٥٢.٠)قيؼ"ت" السحدؾبة أكبخ مؽ قيؼ"ت" الججولية التي قجرت بػ

البعجؼ  االختبارإحرائية بيؽ  دالة(أؼ وجؾد فخوؽ ذات  ٥5)(ودرجة الحخية ٢١.٢)الجالة
، ويخجع الباحثؾف االختباراتالبعجؼ لمعيشة التجخيبية لجسيع  واالختبارلمعيشة الزابظة 

ما يؤكج صحة الفخضية الفخعية ؟بخنامج الشذاط الحخكي وىؾ سبب ىحه الشتائج إلى تأثيخ
البعجؼ لمعيشة الزابظة  االختبارإحرائية بيؽ  دالةالثانية أؼ أف ىشاؾ فخوؽ ذات 

الحخكية لرالح العيشة  األساسيةالبعجؼ لمعيشة التجخيبية في بعض السيارات  واالختبار
 التجخيبية.

 :االستشتاجات
 إليو مؽ نتائج استخمرشا ما يمي: في حجود ما أمكؽ التؾصل

أثخ ايجابيا في تظؾيخ السيارات الحخكية  التجريذ السقتخحة في استخجاـ الظخؽ الحجيثة- ٥
السعاقيؽ عقميا القابميؽ  األطفاؿلجػ  التحكؼ (، ميارات  االنتقاليةالسيارات ) األساسية

 بالرف الدابع بالسخحمة الستؾسظة.لمتعمؼ 
البعجية لمعيشتيؽ الزابظة والتجخيبية  االختباراتوجؾد فخوؽ دالة إحرائيا في جسيع - ٠

 السدتيجفة. األساسيةلرالح العيشة التجخيبية في السيارات الحخكية 
القبمي والبعجؼ لمعيشة الزابظة في  االختباريؽعجـ وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ - ٣

 ة.السدتيجف األساسيةالسيارات الحخكية 
 :االقتخاحات

الظبية الشفدية البيجاغؾجية الخاصة  السخاكدفي  الظخؽ الحجيثة في التجريذتظبيق - ٥
 العقمية. اإلعاقةطفاؿ ذوؼ البا
في إعجاد دروس  األساسيةالسياارت الحخكية  في تعمؼ استيجاؼ الظخؽ الحجيثةضخورة - ٠

 العقمية. اإلعاقة ذوؼ  الطفاؿالتخبية البجنية والخياضة السكيفة 
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إعاقة عقمية لمتعمؼ)السعاقيؽ عقميا مؽ فئة القابميؽ  األطفاؿإجخاء دراسات مذابية عمى - ٣
 متؾسظة(

خبخاتشا كسذخفيؽ عمى تجريب السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼ التسدشا أف ىشاؾ  خالؿمؽ 
 األسؾياءمقارنة بأقخانيؼ  األساسيةتأخخا واضحا في بعض الجؾانب مؽ السيارات الحخكية 

، كاالنتباهمؽ نفذ العسخ ونغخا لمشقص السمحؾظ لجػ ىحه الفئة في العسميات العقمية 
خاصة لتعميسيؼ  مجايحتاجؾف إلى بخ  ىؤالءوالحاكخة والقجرة عمى التخيل والتجخيج، فاف 

 االختالؼوتجريبيؼ وىؾ ما يتظمب إتباع طخؽ وأساليب مختمفة عشيا عشج العادييؽ، وليذ 
كميا ولكؽ يسكؽ تظبيق الظخؽ والؾسائل السعيؾدة في تعميؼ وتجريب  اختالفا بالزخورة

خرؾصيات ىحه الفئة وعخوؼ تظبيق تمػ الظخؽ وعمى ضؾء ما  مخاعاةالعادييؽ مع 
 سبق تؼ طخح التداؤؿ التالي:

الدؤاؿ الخئيذ: ىل البخنامج الحخكي السقتخح يؤثخ إيجابا عمى تظؾيخ بعض السيارات 
 السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼ؟ األطفاؿلجػ  اسيةاألسالحخكية 
 الفخعية: التداؤالت

 القبمي والبعجؼ لمعيشة التجخيبية ؟ االختباريؽىل ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ  -
 االختبارىل ىشاؾ فخوؽ دالة إحرائيا بيؽ عيشتي البحث الزابظة التجخيبية في  -

 البعجؼ؟

 أىػػجاؼ البحػػػث: 
لمسيارات الحخكية  األداءعسل عمى تحديؽ ت حجيثو في التجريذطخيقو وضع  -

 في لعبة كخة القجـ لمرف الدابعلمتعمؼ لجػ السعاقيؽ عقميا القابميؽ  األساسية
عمى بعض السيارات الحخكية  تظبيق الظخؽ الحجيثة في التجريذالتعخؼ عمى أثخ  -

 كخة القجـ في لعبةلمتعمؼ عقميا القابميؽ السعاقيؽ  لألطفاؿ األساسية
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كذف الفخوؽ الحاصمة بيؽ العيشة التجخيبية والعيشة الزابظة في بعض السيا ارت  -
 السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼاألطفاؿ لجػ  األساسيةالحخكية 

 لمبحػػث: األساسيةالسرظمحػػات 
: يحكخ "مخسي" أف السقرؾد بالسيارات الحخكية القجرات األساسيةالسيارات الحخكية  -

في نذاطو الحخكي والعزمي في الجمؾس  اإلندافالجدسية التي يدتخجميا 
عؽ القجرات  تعبخوالؾقؾؼ والسذي والجخؼ والقفد والجفع والتحخيػ، وىي 

 (٣٠٥، ٥999مخسي،)السيكانيكي. االستعجادالسيكانيكية التي تكيديا اختبارات 
 السعاؽ عقميا القابل لمتعمؼ:

السعاؽ عقميا: ىؾ حالة تؾقف الشسؾ أو عجـ اكتساؿ الشسؾ العقمي يؾلج مع الظفل، 
وقج يحجث في سؽ مبكخة نتيجة لعؾامل وراثية أو جيشية أو بيئية أو مخضية بحيث 

يختبط عجـ اكتساؿ ىحا الشسؾ مع مدتؾػ األداء في السجاالت التي ليا عالقة 
 (٠٠، ٠٢٢٢تعمؼ والتكيف.(الغدة،بالشزج وال

 الشذاط الخياضي لألشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية:
تعج اإلعاقة الحىشية مؽ اكثخ فئات االعاقة انتذارًا، ووضح جميًا في اآلونة االخيخة 
االىتساـ بيحه الفئة برفة خاصة عمى كافة السدتؾيات، كسا تجخػ في الؾقت ذاتو 

عمى السدتؾػ العالسي واالقميسي والؾطشي عؽ سبل العجيج مؽ الجراسات واألبحاث 
تظؾيخ طخؽ تعميؼ وتأىيل األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية لسداعجتيؼ عمى 

ليديسؾا في نيؾض وتظؾر مجتسعاتيؼ  –قجر السدتظاع  –االعتساد عمى أنفديؼ 
 حدب قجراتيؼ.

وتأىيل  ويعج الشذاط الخياضي السجرسي ىؾ أحج أىؼ وأقرخ وأنجع الظخؽ لتعميؼ
األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية بدبب اآلثار الجدسية والشفدية واالجتساعية 

االيجابية التي تعؾد عمييؼ عشج مسارسة الشذاط الخياضي السبخمج تحت إشخاؼ 
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معمسي التخبية البجنية الخاصة السؤىمؾف، حيث أف األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية 
يسارسيا االشخاص غيخ السعاقيؽ مع يدتظيعؾف مسارسة معغؼ الخياضات التي 

تعجيل بعض القؾانيؽ أو األدوات لتتؾافق مع إمكاناتيؼ وقجراتيؼ، باستثشاء بعض 
 األلعاب السحغؾرة والتي ثبت أنيا قج تتدبب أو تريبيؼ بأذػ.

وقج يالحع الستتبع لمحخكة الخياضية انتذار رياضة األشخاص ذوؼ االعاقة 
ة الدعؾدية عمى كافة السدتؾيات، واإلنجازات السذخفة الحىشية في السسمكة العخبي

التي يحققؾنيا باسؼ الؾطؽ في مختمف الخياضات والتي تدتحق االحتخاـ 
 والتذجيع.

وإسيامًا مشا في تؾعية السجتسع والعامميؽ في ىحا السجاؿ ليتحقق اليجؼ الحؼ 
مجتسعيا  ندعى إليو جسيعًا وىؾ دمج ىحه الفئة وإشخاكيا قجر السدتظاع في

السحمي. يدعجني اف اتقجـ بيحه السقالة التي تتزسؽ بعض السعمؾمات األساسية 
عؽ األشخاص ذوؼ االعاقة الحىشية والشذاط الخياضي ليؼ سائاًل هللا العمي القجيخ 
أف يشفع بيحا العسل الستؾاضع وأف يؾفقشا إلى ما يحب ويخضى، وآخخ دعؾانا اف 

 الحسج هلل رب العالسيؽ.
 :قة الحىشية اإلعا

تعخؼ اإلعاقة الحىشية بأنيا حالة عجـ اكتساؿ الشسؾ العقمي بجرجة تجعل الفخد 
عاجدًا عؽ التكيف مع اآلخخيؽ مسا يجعمو دائسًا بحاجة إلى رعاية وإشخاؼ ودعؼ 

 اآلخخيؽ.
 ويعج الذخص معؾؽ ذىشيًا استشادًا إلى السعاييخ التالية:

 درجة تقخيبًا. 6٢دوف الػ  مدتؾػ القجرة الحىشية )ندبة الحكاء(
 وجؾد قرؾر في جانب أو أكثخ مؽ السيارات التكيفية.

سشة )حدب الجسعية األمخيكية لمتخمف العقمي  ٥5عيؾر الحالة قبل عسخ 
AAMR.) 
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 الخرائص الجدسية والحخكية لألشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية:
الحخكي تذسل الخرائص الجدسية صفات عجه مثل الظؾؿ والؾزف والتؾافق 

والحالة الرحية العامة والبشية الجدسية، وىحه الخرائص عادة تعتسج عمى الؾراثة 
باإلضافة إلى أف وجؾد األشخاص السعؾقيؽ ذىشيًا في بيئات اجتساعية وثقافية 
واقترادية فقيخة يداعج في تعخض الذخص لكثيخ مؽ األمخاض أو يداىؼ في 

اءة الذخص السعؾؽ الجدسية تكؾيؽ عادات صحية غيخ سميسة تؤثخ عمى كف
 (.٥99٠ونسؾه. )الخظيب، 

ويسيل معجؿ الشسؾ الجدسي والحخكي لمسعؾقيؽ ذىشيًا إلى االنخفاض بذكل عاـ، 
وتدداد درجة االنخفاض بازدياد شجة اإلعاقة، فالسعؾقؾف ذىشيًا أصغخ في حجسيؼ 

وطؾليؼ مؽ أقخانيؼ غيخ السعؾقيؽ، وتعتبخ حاالت اإلعاقة الحىشية الستؾسظة 
حًا عمى مغيخىؼ الخارجي، والذجيجة مؽ أكثخ الحاالت التي يبجو ذلػ واض

وتراحب درجات اإلعاقة الذجيجة في غالب األحياف تذؾىات جدسية خاصة في 
الخأس والؾجو، وفي أحياف كثيخة في األطخاؼ العميا والدفمى. كسا أف الحالة 

الرحية العامة لمسعؾقيؽ عقميا تتدؼ بالزعف العاـ مسا يجعميؼ يذعخوف بدخعة 
قجراتيؼ عمى االعتشاء بأنفديؼ أقل وتعخضيؼ لمسخض اإلجياد والتعب، وحيث أف 

 أكثخ احتسااًل مؽ غيخ السعاقيؽ، 
 خرائص ذوؼ االحتياجات الخاصة:

 التعمؼ والحاكخة:
أكثخ مغاىخ الخرائص وضؾحًا أف األشخاص السعؾقيؽ ذىشيًا تشقريؼ السقجرة عمى 

العسخؼ. حيث أنو كمسا التعمؼ مقارنة مع نغخائيؼ مؽ غيخ السعؾقيؽ في نفذ السدتؾػ 
زادت شجة اإلعاقة كاف مؽ الرعب عمى الظفل السعاؽ ذىشيًا االنتباه لمسثيخات مؽ حؾلو 

وخاصة إذا كاف ىشاؾ أكثخ مؽ مثيخ واحج في الؾقت نفدو، وعادة ما يكؾف االنتباه 
 والستابعة لفتخة قريخة، ومؽ السيؼ أف نأخح بعيؽ االعتبار أف األشخاص السعؾقيؽ ذىشياً 
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وبذكل عاـ يحتاجؾف إلى إتقاف السيارات الؾعيفية اليجوية قبل أف نتؾقع مشيؼ إتقاف 
السيارات التعميسية كسا أنيؼ يحتاجؾف وقتًا أطؾؿ مؽ األطفاؿ اآلخخيؽ لتعمؼ ميارة ما. 
وتذيخ الجراسات إلى أف الحاكخة في السجػ القخيب لجػ األطفاؿ السعؾقيؽ ذىشيًا تكؾف 

 أفزل في السجػ البعيج. ضعيفة فيسا تكؾف 
 تعميؼ األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية لمسيارات الخياضية:

يتعمؼ األشخاص ذوو اإلعاقة الحىشية السيارات الخياضية كاألشخاص غيخ السعاقيؽ ما عجا 
 في األمؾر التالية:

 يتعمسؾف أبظأ.
 ال يحتفغؾف بالسيارات التي تؼ تعمسيا لؾقت طؾيل.

 لسيارة الؾاحجة إلى ميارات صغيخة مخكدة.يحتاجؾف إلى تجدئو ا
 بحاجة إلى مداعجة جدسية في أكثخ األحياف.

 يحتاجؾف إلى تعديد مباشخ أكثخ مؽ أقخانيؼ غيخ السعاقيؽ.
الفؾائج التي يسكؽ أف تعؾد عمى األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية مؽ مسارسة الشذاط 

 الخياضي:
 اضة تعؾد عمييؼ بفؾائج عجيجة مشيا:مسارسة األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية لمخي

 –زيادة درجة التؾافق العزمي العربي  –مؽ الشاحية الجدسية: رفع مدتؾػ المياقة البجنية 
 زيادة القجرة عمى التحسل. –رفع مدتؾػ كفاءة القمب واألوعية الجمؾية 

االعتداز  –زيادة الثقة بالشفذ  –مؽ الشاحية الحىشية: فيؼ ومعخفة القؾانيؽ وخظط المعب 
 واحتخاـ الحات.

التعامل مع زمالء وأفخاد قج يكؾنؾف  –مؽ الشاحية االجتساعية: العسل ضسؽ إطار الفخيق 
 –رؤية األشخاص ذوؼ اإلعاقة الحىشية إلنجازاتيؼ  –مؽ غيخ ذوؼ اإلعاقة الحىشية 
 التفاعل مع أعزاء السجتسع.

 السعاقيؽ ذىشيا:فخاد الخرائص الخياضية لأل
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تختمف خرائص األفخاد السعاقيؽ ذىشيا عؽ خرائص األفخاد األسؾياء .. حيث يقل 
مدتؾؼ العسخ العقمي بالشدبة لألفخاد السعاقيؽ ذىشيا عشو بالشدبة لألفخاد األسؾياء السداويؽ 

ليؼ في العسخ الدمشي .. ىحا باإلضافة إلي وضؾح انخفاض مدتؾؼ الشسؾ لجؼ الفخد 
ؽ مجاالت الشسؾ عؽ قخيشو في نفذ العسخ الدمشي .. و مؽ السعاؽ ذىشيا في كثيخ م

الثابت أف ىحا التجني يكؾف مختبظا إرتباطا كبيخا بإنخفاض القجرات العقمية خاصة في 
مجاالت مثل السجاالت الدمؾكية و اإلجتساعية و الحخكية .. إال أف ىحا التجني قج ال 

يتزح القرؾر في مغاىخ الشسؾ لجؼ يكؾف بشفذ القجر بالشدبة لكل مجاالت الشسؾ .. و 
 الفخد السعاؽ ذىشيا في مجاالت مثل :

الخرائص السعخفية . الخرائص الجدسية و الحخكية . الخرائص الحدية . الخرائص 
 االنفعالية 

 الخرائص السعخفية :  اوال  
 و ىي ميدة أساسية تسيد الفخد السعاؽ ذىشيا .. حيث يتزح لجيو انخفاض القجرة العقمية

العامة ) معجؿ الحكاء ( بذكل عاـ نتيجة النخفاض القجرات الظائفية السكؾنة لمقجرة العامة 
.. و يتزح ىحا االنخفاض مشح بجاية مخحمة السيالد خاصة لألطفاؿ شجيجؼ و متؾسظي 

اإلعاقة .. فشجج الظفل ال يبجؼ مدتؾؼ عقمي و إدراكي لمبيئة السحيظة بو مقارب لسؽ ىؼ 
دمشي .. في حيؽ قج يتعحر التسكؽ مؽ الحكؼ عمي األطفاؿ بديظي في مثل عسخه ال

اإلعاقة حتى بجاية مخحمة الخوضة أو السجرسة االبتجائية. ومؽ أىؼ ما يسيد الظفل السعاؽ 
 مؽ الشاحية السعخفية :

البظئ في الشسؾ العقمي . ضعف االنتباه . قرؾر في الحاكخة . قرؾر اإلدراؾ . قرؾر 
 السفاليؼ ، التعسيؼ ، التجخيج  القجرة عمي تكؾيؽ

 البظئ في الشسؾ العقمي : -٥
و ىي ميدة أساسية تتؾافخ في كل األفخاد السعاقيؽ ذىشيا حيث نجج دائسا أف الفخد السعاؽ 
ذىشيا يقل كثيخا في معجؿ الشزج و التقجـ العقمي بالشدبة لسؽ ىؼ في مثل سشو .. ففي 
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ميا بديادة العسخ الدمشي سشو واحجة ال يتؼ ىحا حيؽ يجب أف يدداد الفخد الدؾؼ عاما عق
بالشدبة لألفخاد السعاقيؽ عقميا .. حيث تقل الديادة في العسخ العقمي بالشدبة ليؼ عؽ عاـ 

شيؾر عقمية  5عقمي بديادة العسخ الدمشي عاـ واحج .. فيدداد العسخ العقمي ليؼ مثال 
و يدداد التقجـ العقمي بالشدبة لمظفل  أو أقل يسزي العاـ الدمشي .. ١أو  ٠إدراكية ، أو 

سشة فشجج السدتؾؼ العقمي لمظفل السعاؽ  ٥5الدؾؼ سشة بعج أخخؼ حتى بمؾغ سؽ اؿ 
 ذىشيا أقل بكثيخ عشو بالشدبة لمظفل الدؾؼ 

 ضعف االنتباه : -٠
يسكششا تعخيف االنتباه عمي أنو القجرة عمي رصج مثيخ مؽ بيؽ مجسؾعة مؽ السثيخات .. و 

مؽ السذكالت الخئيدية  ٥9٠٣” ىاوس “و ” زيساف ” قرؾر في االنتباه طبقا آلراء يعج ال
لمظفل السعاؽ ذىشيا  ..  و مؽ ثؼ يحتاج إلي إسمؾب خاص في التعامل مع ىحا القرؾر 
، كسا يحتاج إلي أف يتسيد مجرس الفخد السعاؽ ذىشيا بالربخ لسا يسكؽ أف يدببو مثل ىحا 

عسمية التجريذ ، و لسا يشقمو مؽ شعؾر لمسجرس خاصة إذا القرؾر مؽ مذكالت أثشاء 
كاف يعسل مع األفخاد السعاقيؽ ألوؿ مخة جاعال السجرس يذعخ برعؾبة مزاعفة في 

 التعامل مع مثل ىحه الفئة .
 قرؾر في الحاكخة :  -٣

يسكششا تعخؼ عسمية التحكخ عمي أنو قجرة الفخد عمي استخجاع السعمؾمات التي سبق و أف 
حفغيا في الحاكخة .. و تشقدؼ الحاكخة إلي نؾعيؽ مؽ الحاكخة .. ذاكخة قريخة السجػ و ذاكخة 
بعيجة السجػ .. و الحاكخة قريخة السجػ ىي القجرة عمي تحكخ األشياء التي حجثت في مجؼ 

زمشي قخيب ، في حيؽ تعبخ الحاكخة بعيجة السجػ عؽ قجرة الفخد عمي تحكخ األشياء التي 
 تخات زمشية ماضية مشح فتخات طؾيمة ..حجثت في ف

و يتسيد األفخاد السعاقيؽ ذىشيا بزعف قجرتيؼ عمي االحتفاظ بالسعمؾمات في الحاكخة .. 
كسا يتسيدوف بزعف القجرة عمي استجعاء السعمؾمات مؽ الحاكخة .. و الغخيب أنو و إف 

ػ فإف األمخ قج ال يعج سيئا كاف األفخاد السعاقيؽ ذىشيا يتسيدوف بيحا مع الحاكخة قريخة السج



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

955 

 

 

 

و مداعجوه ، ” ىيبخ ” إلي ىحه الجرجة فيسا يتعمق بالحاكخة بعيجة السجػ .. حيث قجـ 
سمدمة مؽ األبحاث لمكذف عؽ العؾامل التي تؤثخ في عسمية الحكخ لجؼ  ٥9٠٥،  ٥9٠٢

 و مقارنتيؼ باألسؾياء ، و تؾصمؾا إلي ما يمي :” األفخاد السعاقيؽ ذىشيا ” 
السعاقيؽ ذىشيا يتأخخوف عمي عكذ األسؾياء فيسا يتعمق بعسمية التحكخ السباشخ إال أف أف 

 األمؾر ليدت كحلػ فيسا يتعمق بعسمة التحكخ غيخ السباشخ .
أف الفخوؽ تتالشى بيؽ السجسؾعتيؽ في التحكخ غيخ السباشخ إذا قيذ بالشدبة لمسادة التي 

السقارنة في ضؾء السادة األصمية في السؾقف تؼ تعميسيا ، و لكؽ الفخؽ يدتسخ إذا تست 
 التعميسي .

بؾجو عاـ و لكشو ” األفخاد السعاقيؽ ذىشيا ” أف التكخار بعج تجاوز الحج الالـز لمتعمؼ يفيج 
 يذتت انتباه األسؾياء مسا يؤثخ عمي ما تعمسؾه فعال .

 تؤثخ صعؾبة السادة و طؾليا عمي نتائج التعمؼ برؾرة واضحة .
 عديد أثخ إيجابي في نتائج التعمؼ .يكؾف لمت

أنو يبجو أف الرعؾبة في تعميؼ األفخاد ” إلي القؾؿ ” ىيبخ ” و قج دعت ىحه الشتائج 
السعاقيؽ ذىشيا في تؾصيل السادة الججيجة إلييؼ بالظخيقة السشاسبة ، أف يبجو أف السذكمة 

 ” .ىي مذكمة انتباه في أساسيا 
 قرؾر اإلدراؾ :-1

في قجرة الفخد السعاؽ ذىشيا عمي التحميل و السقارنة إلي حجوث قرؾر  و يؤدؼ الزعف
في اإلدراؾ لجؼ الفخد السعاؽ ذىشيا .. فل يتسكؽ مؽ تختيب السثيخات السؾجؾدة في البيئة 
السحيظة بو بالذكل السالئؼ و ترشيفيا بالذكل الحؼ قج يتبادر إلي ذىؽ الفخد العادؼ .. 

ت البيئة السحيظة بو .. و ما يداعج عمي حجوث مثل ىحا مسا يجعمو غيخ مجركا لسفخدا
 القرؾر الزعف الحؼ سبق أف تحجثشا عشو في قجرتي االنتباه و الحاكخة ..

 القجرة عمي تكؾيؽ السفاليؼ ، التعسيؼ ، التجخيج : -١
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و يجج الفخد السعاؽ ذىشيا صعؾبة في تكؾيؽ السفاليؼ حيث أف ضعف الحاكخة لجيو يجعل 
عميو تحكخ ما سبق أف تعخض لو بحيث يتسكؽ مؽ صياغتو في صؾرة مجخدة مؽ الرعب 

كسا أف ذلػ يعؾقو عؽ تعسيؼ ما تعمسو في مؾاقف سابقة في ” .. أف يكؾف مفيؾـ ” 
معدولة ” عقمية ” السؾاقف السذابية التي قج يتعخض ليا أو أف يخؼ األشياء برؾرة مجخدة 

 مع قجراتيؼ العقمية السحجودة .. عؽ الؾاقع السمسؾس الحؼ يسكؽ أف تتعامل
 الخرائص الجدسية و الحخكية : ثانيا   
أثبتت الجراسات في السجاؿ الحخكي في مجاؿ اإلعاقة الحىشية وجؾد فخؽ دالالت    

واضحة بيؽ األداء الحخكي و الشفذ حخكي بيؽ السعاقيؽ ذىشيا و األسؾياء ، و يدداد ىحا 
القرؾر بديادة درجة اإلعاقة .. و قج وضح ىحا في الجراسة التي أجخاىا سمؾف عشج تظبيق 

السعجؿ مع مجسؾعة مؽ السعاقيؽ .. و قج يراحب ذوؼ اإلعاقات ” أوزورتدكي ” اختبار 
الذجيجة تذؾىات شجيجة جدسية خاصة في الخأس و األطخاؼ ..و يعاني السعاقيؽ ذىشيا مؽ 

بظئ الشسؾ الحخكي و ما يتزسشو مؽ ميارات مثل ميارات السذي ، االتداف ، السيارات 
 تآزر أو تؾافق عزمي عربي .الجقيقة .. و غيخىا مؽ السيارات الحخكية مؽ 

كسا يعاني األفخاد السعاقيؽ ذىشيا في حاالت كثيخة مؽ حاالت صخع أو تذشجات و    
يؾجبو ذلػ عمي مجرس التخبية الخاصة مؽ اتخاذ االحتياطات الالزمة تحدبا لحجوث مثل 

 ىحه األزمات أثشاء عسمية التجريذ .
 الخرائص الحدية : ثالثا
لستختبة عمي القرؾر في القجرات العقمية و القرؾر في القجرات مؽ أىؼ الشتائج ا   

الجدسية حجوث قرؾر كبيخ في القجرات الحدية و القجرة عمي التعامل مع السعمؾمات 
الحدية التي تشقميا أجيدة الحؾاس السختمفة ىحا في حالة نقل ىحه األجيدة لمسعمؾمات 

 الحدية بذكل مشاسب .
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 : الخرائص االنفعالية رابعا
يعتبخ القرؾر في الخرائص االنفعالية مؽ أىؼ السغاىخ السراحبة لإلعاقة الحىشية    

لجرجة دعت الدمؾكييؽ إلي اإلصخار عمي أىسية اإلشارة إلي وجؾد ىحا القرؾر لجؼ 
 األفخاد السعاقيؽ ذىشيا في أؼ تعخيف لإلعاقة الحىشية ..

صعؾبة في تكؾيؽ صجاقات و غالبا ما و غالبا ما نجج أف األفخاد السعاقيؽ ذىشيا يججوف 
يسيمؾف إلي االنظؾاء و االندحاب .. ىحا باإلضافة إلي تؾقع وجؾد حاالت مؽ العجواف و 
إيحاء الحات أو إيحاء اآلخخيؽ .. و تختمف درجة االتداف االنفعالي و القجرة عمي االنجماج 

عاقة و مدتؾؼ البيئة االجتساعي و اكتداب الدمؾكيات التؾافكية الدميسة عمي درجة اإل
 السحيظة بالظفل و مجؼ الخبخات االجتساعية التي يتعخض ليا الظفل في ىحه البيئة .

 الجراسات والبحؾث السذابية: - 
 سشدتعخض أىؼ الجراسات والبحؾث الدابقة والسذابية التي تتقاطع مع بحثشا 

 في أحج متغيخاتو عمى األقل: 
أثخ بخنامج تخويحي مقتخح في تشسية بعض بعشؾاف "٠٢٥٠دراسة "مخنيد آمشة"( -

السيارات الحخكية األساسية لمستخمفيؽ عقميا"، استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي 
وتؼ اختيار العيشة بالظخيقة العسجية مؽ السخكد الظبي البيجاغؾجي لمستخمفيؽ 

ؽ سشة( م ٥٠-٥٢(طفاؿ مؽ األطفاؿ الستخمفيؽ ذىشيا القابميؽ لمتعمؼ ) ٥٠ذىشيا)
الحكؾر تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية وقج استخجمت الباحثة 

 اختبارات التعامل مع األداة)رمي الكخة البعج مدافة .

واختبار تسخيخ الكخة مع الحائط بالقجـ( كأداة قياس وخمص البحث إلى أف البخنامج 
ية عمى العيشة التخويحي السقتخح أثخ إيجابيا في تظؾيخ السيارات الحخكية األساس

 .( ٠٢٥٠التجخيبية.)آمشة، 
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بعشؾاف "أثخ بخنامج  ٠٢٢9دراسة "بياف محسؾد حسؾدة وصادؽ خالج الحايػ"( -
(سشؾات ىجفت  ٠إلى ١حخكي لتظؾيخ السيارات الحخكية األساسية لألطفاؿ مؽ)

ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى تأثيخ بخنامج ألعاب تعميسي مقتخح في تحديؽ أداء 
ألساسية(السذي، الجخؼ، الؾثب، المقف، الخمي)، وقج استخجـ الباحثاف الحخكات ا

(طفل وطفمة تتخاوح أعسارىؼ  ٣٢السشيج التجخيبي و عيشة الجراسة تكؾنت مؽ)
سشؾات(تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية وأسفخت نتائج  ٠و ١بيؽ)

مى جسيع الجراسة إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ السجسؾعتيؽ ع
الستغيخات، ولرالح السجسؾعة التجخيبية، وىحا التحدؽ في مدتؾػ أداء الحخكات 

 األساسية يعدػ لبخنامج 

 (٠٢٢9األلعاب التعميسي السقتخح.)الحايػ، 
" فعالية الخظة التخبؾية الفخدية في ٠٢٢1د راية نايف الحسيجؼ حسج العشدؼ( -

قميا في مشظقة تبؾؾ بالدعؾدية"، تجريذ السيارات الخياضية والحخكية لمسعاقيؽ ع
ىجفت الجراسة إلى استقراء فعالية الخظة التخبؾية الفخدية في تجريذ السيارات 
الخياضية والحخكية لمسعاقيؽ عقميا في مشظقة تبؾؾ بالدعؾدية، أجخيت الجراسة 

 (٠٢عمى عيشة قؾاميا)

ية مقدسة بالتداوؼ إلى طالبا ذوؼ إعاقة عقمية بديظة ومتؾسظة تؼ اختيارىؼ بظخيقة عذؾائ
سشة(، استخجـ  ٥١–٠مجسؾعتيؽ مجسؾعة تجخيبية ومجسؾعة ضابظة تتخاوح أعسارىؼ بيؽ)

الباحث السشيج التجخيبي معتسجا عمى تظبيق مشياج التخبية الحخكية والخياضية لألطفاؿ 
 غيخ العادييؽ الحؼ طؾره كل مؽ الخوساف في البيئة األردنية مؽ أجل 

اء، يتزسؽ مشياج التخبية الحخكية والخياضية لألطفاؿ غيخ العادييؽ اثشي قياس مدتؾػ األد
عذخ بعجا فخعيا تذكل في مجسميا السيارات الحخكية األساسية ميارات التحكؼ بحخكة 
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الخأس، ميارات الجحخجة، ميارات الجمؾس، ميارات الؾقؾؼ، ميارات السذي، ميارات 
يارات التقاط الكخة، ميارات رمي الكخة، ميارات اليخولة، ميارات الؾثب، ميارات الحجل، م

ذات داللة إحرائية عشج ركل الكخة، أعيخت نتائج.   الجراسة وجؾد فخوؽ 
 (بيؽ أفخاد السجسؾعتيؽ ،١٢مدتؾػ)

التجخيبية والزابظة وفقا لمخظة التخبؾية الفخدية في التجريب عمى السيارات الخياضية 
قيج الجراسة، ومؽ خالليا تؾصل الباحث إلى فعالية والحخكية لحاالت اإلعاقة التي ىي 

الخظة التخبؾية الفخدية في تجريذ السيارات الخياضية والحخكية لمسعاقيؽ عقميا ذوؼ اإلعاقة 
 (٠٢٢1الخفيفة والستؾسظة.)العشدؼ، 

(عشؾانيا "فاعمية بخنامج تخويحي عمى تشسية بعض ٠٢٢1دراسة "ناجي قاسؼ") -
دية الحخكية لجػ األطفاؿ السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼ، السيارات الحياتية والشف

ييجؼ البحث إلى تحجيج فاعمية بخنامج تخويحي عمى تشسية بعض السيارات 
الحياتية والشفدية الحخكية لجػ األطفاؿ السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼ، استخجـ 

) عمى عيشة بعجؼ( –الباحث السشيج التجخيبي بترسيؼ السجسؾعة الؾاحجة)قبمي
 6٢-١٢ندبة الحكاء)طفاؿ (بسحافغة اإلسكشجرية بسرخ حجدت  ٣٢قؾاميا

سشة(، خمص البحث إلى أف البخنامج التخويحي لو أثخ  ٥1-٥٥(عسخىؼ بيؽ)
إيجابي في تظؾيخ بعض السيارات الحياتية والشفدية الحخكية لجػ األطفاؿ 

حي السقتخح تأثيخا ايجابيا عمى السعاقيؽ عقميا القابميؽ لمتعمؼ و أف لمبخنامج التخوي
تحديؽ بعض السيارات الحياتية والشفدية الحخكية، ويؾصي الباحث عمى ضخورة 

 (٠٢٢1تظبيق البخنامج التخويحي السقتخح.)ناجي، 

 التعميق عمى الجراسات السذابية:
مؽ خالؿ الجراسات الدابقة والبحؾث السذابية تؾصمشا إلى أف جل الجراسات والبحؾث 

الدابقة تشاولت متغيخ السيارات الحخكية األساسية كانت تخص األطفاؿ العادييؽ ما قبل 
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السجرسة، القميل مشيا عالجت ىحا الستغيخ مع فئة السعاقيؽ عقميا برؾرة سظحية، حيث أف 
ورغؼ ىحا  البخامج التي تؼ االستعانة بيا اؿ تختمف كثيخا عؽ البخامج السؾجية لمعاديؽ،

مؽ البحؾث الدابقة والجراسات السذابية مؽ عجة جؾانب مشيا بشاء أدوات  استفجنا كثيخا
السعالجة اإلحرائية السدتعسمة، السشيج السدتخجـ وأىؼ الشتائج التي أسفخت عشيا ىحه 

الجراسات، حيث تأكج جل الجراسات عمى أىسية الشذاط الحخكي ودوره اإليجابي في تشسية 
 لجػ األطفاؿ. وتظؾيخ السيارات األساسية الكبخػ 
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