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  )سنة12-9(العقلية وذوي اإلعاقة األسوياء بين الجسمي البناء مقارنة :عنوان الدراسة

 ي عن دراسة تحليلية للبناء الجسم تهدف الدراسة إلى كون البحث عبارة  :الهدف من الدراسة

  .عقليا بين األسوياء والمعاقينه بالتحديد القياسات األنثروبيومترية تحديد فروقو 

  :مشكلة الدراسة

  عقليا؟ يذ األسوياء و التالميذ المعاقيني بين التالمهل يوجد فروق للبناء الجسم

  :الفرضية العامة

 ميذ األسوياء والتالميذ المعاقيني  بين التالداللة إحصائية للبناء الجسم هناك فروق ذات

   .عقليا

وقد كان عددها ) العينة العمدية(وقد تمثلت عينة البحث في عينة منتظمة ومقصودة 

تلميذ في المركز النفسي  30و بالمحمدية بمدينة محمد صديق بن يحي ابتدائيةتلميذ في 50

  2017/2018خالل السنة الدراسية  .البيداغوجي

  .،األطوال واألعراضتمثلت في الوزن، المحيطات االختبارات أما

  :إلىام توصل الطالبان خللنتائج ال اإلحصائيةوبعد المعالجة 

 خالل من النتائج، أفضل بتوفير ستسمح الجيدة التقييم يةلعم فإن سبق ما خالل من _

تفيد بوجود فروق  نتائجال كانتو   الفروق مستوى لتحديد العينتين ىلع المطبقة القياسات

 .معنوية بين العينتين

ي هناك اختالف في البناء الجسمعلى ضوء ما سبق من دراسات نظرية و تطبيقية _

  .عقليا و األسوياء للمعاقين



Résumé de la recherche 

 

Titre de l’étude: Comparaison de la musculation chez les retardés mentaux (9-12 ans) 

Objectif de l’étude:L’objectif de l’étude est que la recherche soit une étude analytique de la 

structure physique et détermine les différences entre les mesures anthropométriques 

spécifiques entre les enfants normaux et les déficients mentaux. 

Problème d'étude: 

Existe-t-il des différences dans l'accumulation physique entre les élèves normaux et les 

élèves retardés mentaux? 

Hypothèse Générale: 

Il existe des différences statistiquement significatives dans la construction physique entre les 

élèves normaux et ceux présentant un retard mental. 

L'échantillon comprend 50 élèves de l'école primaire Mohammed Seddik ibn Yahya à 

Mohammedia et 30 élèves du Centre psychologique de pédagogie. Durant l'année scolaire 

2017/2018 

Les tests portent sur le poids, l’environnement, les longueurs et les symptômes. 

Après le traitement statistique des résultats bruts, les étudiants sont arrivés aux résultats 

suivants: 

Grâce à ce qui précède, le processus d’évaluation permettra de fournir les meilleurs 

résultats, en fonction des mesures appliquées aux deux échantillons afin de déterminer le 

niveau de différences, on décèle une différence bien marquée entre les deux échantillons. 

Après cette étude théorique et appliqué, nous pouvons conclure qu’il existe une nette 

différence entre la construction physique du retard mental et celle de la normale. 
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  :مقدمة - 1

إن االهتمام باألطفال األسوياء والمعاقين باختالف درجات وأنواع اإلعاقة وتربيتهم 

ورعايتهم يعتبر بمثابة االستفادة من إمكانيتهم وقدراتهم، حتى يصبح لكل منهم دوره في 

الحياة كمواطن يقوم بواجباته، ليكون بعمله جزء من خطط التنمية للمجتمع الذي يعيش 

كبيرة في تقديم نمو الفرد ، فالنمو الجسمي له عالقة  أهميةللقياسات الجسمية و  فيه

خاصة في السنوات المتوسطة من  أهمية أكثرتعد  إذبالصحة و التوافق االجتماعي 

 األجناسالعمر،و قد تعتبر القياسات الجسمية الوسيلة المثلي للتعرف على الفرق بين 

الذات الجسمية للفرد لها عالقات عالية  أنفيها، كما البشرية المختلفة و تأثير المحيط 

بالعديد من المجاالت الحيوية فالنمو الجسماني له عالقة بالصحة و التوافق 

فرع من فروع االنثروبولوجيا التي تبحث في  االجتماعي فالقياسات االنتروبيومترية

تائج عمليات ن توظيفقياس الجسم البشري بغرض التعرف على مكوناته المختلفة و 

التعرف على العوامل و  .هما تقويم البنيان الجسماني  أساسيينالقياس لتحقيق غرضين 

  )11، صفحة 1992حسانين، ( .تؤثر على البنيان الجسماني  أنالبيئة التي يمكن 

 األبعاديتحقق تقويم البنيان الجسماني عن طريق قياس عدد كاف من  أنو يمكن 

الجسم بحيث يوضع في االعتبار كل العوامل التي يمكن ان تؤثر على ذلك البنيان ، 

حياة الفرد و المستوى االقتصادي و  أسلوبالتغذية و الممارسة الرياضية و  ˸مثل

  . و غيرها ) الساللة(االجتماعي و الوراثة و العرق 

معظم القياسات االنثوبرومترية يمكن و ضعها في خمس  أنو من المالحظ 

، و المحيطات،و سمك )العروض(، و االتساعاتاألطوالي رئيسية ه) فئات(مجموعات

    .ثنايا الجلد،ووزن الجسم
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على حد  فئةل كو المعاقين لدراسة  األسوياءي ي يختلف بين فئتالجسم البناء أنكما 

فئة المتخلفون  1994للطب النفسي سنة   األمريكيةسواء و عليه فقد عرفت الجمعية 

عن المنظمة  أمافاقل،  70داء ذهني وظيفي دون متوسط نسبة الذكاء حوالي  بأنها

عدم اكتمال نمو  آوالتخلف العقلي هو حالة من توقف  أنالصحة العالمية فقالت 

مراحل النمو  أثناءالعقل و الذي يتم بشكل خاص بقصور في المهارات التي تظهر 

  .سوياءمقارنة باأل

ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث بإجراء مقارنة في بعض القياسات الجسمية بين 

ى بابين الباب األول للجانب النظري عقليا وعليه قسم البحث إل المعاقينو  األسوياء

  :الذي يشمل فصلين هما

  .عقليا المعاقينخصائص ومميزات : الفصل األول

  .يالبناء الجسم: الفصل الثاني

  :أما الباب الثاني يخص الجانب التطبيقي ويشمل فصلين هما

  .منهجية البحث وٕاجراءاته الميدانية: الفصل األول

 .ومناقشة النتائجعرض وتحليل : الفصل الثاني

 :إشكالية - 2

يتزايد في اآلونة األخيرة االهتمام العالمي بمشكلة اإلعاقة العقلية، وتدعوا جميع 

المؤتمرات العلمية المهتمة بالطفل وتربيته إلى التصدي لهذه المشكلة باعتبارها من 

  )19، صفحة 2000، .إبراهيم ع( .أكبر المشكالت التي تعوق نمو الطفل 

الفروق الفردية الجسمية أحد مظاهر الحياة األساسية التي من خاللها يمكننا التعرف و 

، وعليه فان الفرو قات )عقليا المعاقيناألسوياء، (على البنية الجسمية لكل فئة 
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 عند فئة° 75سمية لدى كل فئة تتفاوت في نسبة الذكاء التي تكون أقل من الج

المتخلفين عقليا وعليه فإن بحثنا هذا جاء لدراسة جانب آخر من الفروقات الفردية ومن 

  : خالله نطرح التساؤل التالي

  عقليا؟ المعاقيني بين التالميذ األسوياء و التالميذ هل يوجد فروق في البناء الجسم

  :الفرعية تالتساؤال

  عقليا؟ المعاقينهل يوجد فروق في الوزن بين التالميذ األسوياء و التالميذ 

  عقليا؟ المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ  القامةهل يوجد فروق في 

  عقليا؟ المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ  األطوالهل يوجد فروق في 

  عقليا؟ المعاقينسوياء و التالميذ هل يوجد فروق في المحيطات بين التالميذ األ

  عقليا؟ المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ  األعراضهل يوجد فروق في 

   :البحث أهداف - 4

  :تتجلى أهداف البحث في

 . عقليا المعاقينبين التالميذ األسوياء والتالميذ  يالجسم بناءتحديد فروق ال_

  :البحث يةضفر  - 5

  :البحث على النحو التالي جاءت صياغتنا لفرضية

  .عقليا المعاقيني بين التالميذ األسوياء و التالميذ يوجد فروق في البناء الجسم

  :الفرضيات الفرعية
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  .عقليا المعاقينيوجد فروق في الوزن بين التالميذ األسوياء و التالميذ _

  .عقليا المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ القامة يوجد فروق في _

  .عقليا المعاقينيوجد فروق في األطوال بين التالميذ األسوياء و التالميذ _

  .عقليا المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ  األعراضيوجد فروق في _

  .عقليا المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ  المحيطاتيوجد فروق في _

  :أهمية البحث والحاجة إليه - 3

  : األهمية العلمية

علمي يدرج في المكتبة الستفادة الطلبة الجدد منها وتكون عونا في  إخراج مرجع 

  .إنجاز البحوث المستقبلية

   :األهمية العملية

دراسة مقارنة في البناء الجسمي ليكون مرجعا في إعداد وتصميم البرامج واألنشطة 

  البدنية المكيفة

  

  :مصطلحات البحث - 6

  :اإلعاقة العقلية - 1- 6

قصور جوهري في األداء الحالي يظهر في أن الوظائف العقلية تكون دون هي 

المتوسط وتكون مصحوبة بقصور في جانبين أو أكثر في المهارات التوافقية المرتبطة 

الذات، الحياة المنزلية، المهارات االجتماعية،  االتصال، رعاية :باألنشطة التالية
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تمع، توجيه الذات، الصحة واألمان، المواد األكاديمية، قضاء استخدام خدمات المج

، 2002إبراهيم، ( .ويظهر هذا القصور قبل سن الثامنة عشر. وقت الفراغ، العمل

   )7صفحة 

توقف نمو العقل وينتج عن ذلك تفاوت في ويعرف الطالبان اإلعاقة العقلية على أنها 

  .الذكاءنسبة 

  :متريةو ربتناال القياسات  - 2- 6

يعني بها قياس احد أجزاء جسم اإلنسان أو الجسم كله، وهي فرع من فروع 

  .التي تبحث في قياس الجسم البشري ANTHROPOLOGY االنثروبولوجيا

هو الشكل العام للجسم الذي يعبر عنه بثالث أنماط أساسية هي :النمط الجسمي - 3- 6

  )15، صفحة 1987علي، ( .والسمنةالنحافة والعضلية 

ويعرف الطالبان القياسات األنثروبيومترية على أنها مجموعة من القياسات التي تجرى 

  .على أي شخص لمعرفة بناء جسمه كالوزن، األطوال، المحيطات، األعراض

  :الدراسات السابقة - 7

  )1987(ي على سالمه علعرفه  :األولىالدراسة  - 1- 7

  .مرحلة ما قبل المراهقة  في واألسوياءبين المتخلفين عقليا  الجسمانيفروق البناء 

بين المتخلفين عقليا  الجسمانيالبحث محاولة لتحديد فروق البناء  :مشكلة البحث

  .مرحلة ما قبل المراهقة في ذكورمن ال واألسوياء

  .الوصفي نظرا لمالئمته لهذه الدراسة استخدم الباحث المنهج :المنهج المستخدم
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العشوائي الطبقي لكال الفئتين، بالنسبة  باألسلوباختيرت عينة البحث  ˸عينة البحث

للمتخلفين عقليا ثم اختيارهم من ، و مؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة، وتظم فئتي 

تلميذا بواقع  40هذه العينة  إجماليولقد بلغ ) 42-25(و السفير ) 77-50( المرون 

فقد تم اختيارهم  األسوياءتلميذ من السفير،اما عن العينة  25تلميذ في المرون و  25

-91(الذكاء  متوسطيمن مدرسة السالم االبتدائية بحدائق القبة ، و تضم مجموعتي 

 20تلميذا بواقع  45هذه العينة  إجمالي، و لقد بلغ )149-110( األذكياءو ) 110

  األذكياءتلميذ لمجموعة  20الذكاء و  متوسطيتلميذ لمجموعة 

مجموعة من القياسات الخاصة بمتغيرات البحث و كانت  إجراءتم  ˸القياس أدوات

  ˸كالتالي

،المحيطات، األطوالو تضمنت السن ، الوزن، ˸المقاييس الجسمية -ا

 40الحيوية،وعددها االجمالي السعة ،القبضة قوة الدهن، سمك ،األعماقالعروض،

  متغير

  ˸و استخدمت الطرق التالية ˸األجسام أنماط -ب

 طريقة هيث و كارتر _  1

 طريقة تقسيم الجسم الى خمس مناطق لكيورتن_2

 لشيلدون طريقة التصوير الفتغرافي_3

Sheldon  و جداول شيلدونPonderal Index4_مؤشر بوندرال 

   األربعةهذا و قد حسب النمط النهائي في ضوء متوسط نتائج هذه الطرق 



 التعريف بالبحث

 

7 

 

  االنحرافات القوامية

  تم تطبيق اختبار والية نيويورك للقوام

  )قوام ،األجسام أنماطانثروبومتري، (جميع القياسات السابقة  إجراءو تم 

توصل في األخير إلى أن جميع المتغيرات المقاسة تمثل توزيعا معتدال على عينات 

  .البحث

  .2002إبراهيمنهى يحي  :الدراسة الثانية - 2- 7

أثر الدمج بين األطفال المعاقين ذهنيا واألطفال األسوياء على تعلم المهارات األساسية 

  .في السباحة

  :وأهميته مشكلة البحث

لقد زاد االهتمام العالمي باألفراد المعاقين ذهنيا في السنوات األخيرة وتغيرت نظرة 

ليب تعليمهم والتعامل معهم ومنها المجتمع تجاه هؤالء األفراد مما أدى إلى تحديث أسا

أسلوب الدمج بين األفراد المعاقين واألفراد األسوياء، وبالتالي تم العمل على تغير ما 

لخاصة إلى العمل على هو متبع من عزل األفراد المعاقين في المدارس والمؤسسات ا

  .ل بينهم وبين المجتمع المحيط بهمالوص

  

  

  :المنهج المستخدم
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ين أحدهما التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتاستخدم الباحث المنهج 

  .البعدي للمجموعتين والقياس القبلي وضابطة واألخرى تجريبية 

عينة عمدية من األطفال المعاقين ذهنيا المسجلين بمدرسة التربية  اختيرت:عينة البحث

واألطفال األسوياء المسجلين بمركز  2001/2002الفكرية بالسيدة زينب للعام الدراسي 

 12- 9طفل وطفلة تتراوح أعمارهم من  13شباب السيدة زينب وبلغ عدد عينة البحث 

درجة ذكاء،  70-50ذكائهم من  أطفال معاقين ذهنيا مستوى 8سنة، واشتملت على 

درجة ذكاء، وجميعهم ليست لديهم  115-85أطفال أسوياء مستولى ذكائهم من  5

أسوياء،  5أطفال معاقين و 4خبرة سابقة بالسباحة اشتملت المجموعة التجريبية على 

  .أطفال معاقين ذهنيا فقط 4واشتملت المجموعة الضابطة على 

  :أدوات جمع البيانات

  الذكاء اختبار-1

  استمارة المهارات األساسية في السباحة-2

  تقييم مستوى أداء المهارات األساسية في السباحة-3

  :أهم النتائج

بسيطي اإلعاقة واألطفال الغير معاقين يؤثر إيجابيا  ذهنياالدمج بين األطفال المعاقين 

  .على تعلم األطفال األسوياء المهارات األساسية في السباحة

راسات السابقة تبين لنا ان هناك من خالل اطالعنا على الد :على الدراساتالتعليق _8

وجه تشابه في اختيار عينة البحث ومنهج البحث حيث كانت لنا بمثابة نماذج أ

توجيهية من أجل التعرف على جميع نقاط متغيرات الدراسة إال أن هذه الدراسات 
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من اجل بينما جاءت دراستنا هذه عقليا  المعاقينو  األسوياءاعتمدت على برامج دمج 

.عقليا المعاقينن األسوياء و ي بيمعرفة فروق البناء الجسم  
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 ����د

ذھ$� �#م ا"ل �ن  أداءه إ��ا����ف ا����� ��ط�� ����دم ��� ��ل وا�� ، و ���ر 
ا�و"ت $0�) "�ور '�  ا���و�ط (در/. دا�. �ظ�ر �,ل '�رة ا�$�و، ��# ��#*() '�

 ا�3ر���.�رة ا�/���.  3ولا����ف ا����� ا�(��ط '�و ��ط�� "د��)  أ�#��0، ا���وك ا���
ذھ$� ��#و ����$�ف ا��ر(وي ا����� (#������0ن  أداء���5ف ا����� و ���ده () ���وى 

����# ا��#(��ن �����م ، و �ط�ق ����م �*��# ذوي ا��درات ا�ذھ$�. ا�(��ط. ، و ����زم ھدا 
 .ط(�# ���د�ره (#���دام ا��(#ر ذ�#ء 'ردي) 70- 55(ا����وى ا����� $�(. ذ�#ء ��راوح (�ن 

1_�������	�
  :� ا���� ا

خالل فترة األربعينيات و  –من تعريف اإلعاقة العقلية بتطورات كثيرة، فقد عرفها البعض 

بالنظر إليها على أنهها مشكلة طبية في المقام األول و عرفها آخرون  –الخمسينيات 

عليمية باعتبارها مشكلة اجتماعية بالدرجة األولى، في حين تناولها آخرون على أنها مشكلة ت

  :وفيما يلي إشارة لبعض تعريفات اإلعاقة العقلية في ذلك الوقت.

  .ا مشكلة طبيةتناولت اإلعاقة العقلية على أنه التعريفات التي_2_1

"  :اإلعاقة العقلية بأنها )1952(تتريد جولد  نقال عن )2000(الباقي عبد عال إبراهيم يشير

  ".المستوى النمو السوي أو اكتمال ذلك النموحالة يعجز فيها العقل عن الوصول إلى 

ويرى أن هذه الحالة تنشأ من عيب أو نقص في الجهاز العصبي المركزي نتيجة إلصابة 

  .عضوية في المخ بحيث تكون تلك اإلصابة ذات أثر واضح على ذكاء الفرد

صة لمعرفة ويالحظ على هذا التعريف أنه ال يفسركل حاالت اإلعاقة العقلية، وال يتيح الفر 

  .هذه اإلعاقة أو مالحظتها و بالتالي ال يمكن االعتماد عليه في التشخيص أو العالج

حالة " :اإلعاقة العقليةان  )1952(جرفيس  نقال عن )2000( الباقي عبد عال إبراهيم يشير

توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي نتيجة لمرض أو إصابة تحدث للفرد قبل سن المراهقة أو 

  )27، صفحة 2000إبراهيم، ( ".نتيجة لعوامل جينية أثناء فترة التكوين
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ورغم ما يالحظ على هذا التعريف من أنهه يوضح بعض أسباب اإلعاقة، إال أنه ال ينطبق 

أو ى تلك اإلعاقة كما ال يصلح للتشخيص لعلى كل الحاالت وبالتالي ال يصلح للتعرف ع

أن يضع تعريفا ) 1959(بنوا  نقال عن )2000( الباقي عبد عال إبراهيم يشير .العالج

حالة قصور " :لإلعاقة العقلية أكثر شموال من التعريفين السابقين فكان تعريفه كما يلي

وظائف العقل نتيجة عوامل داخلية في الفرد أو خارجية عنه، تؤدي إلى ضعف في كفاءة 

  ".ونقص في القدرة العامة للنمو، وقصور في القدرة على التكيفالجهاز العصبي، 

ويالحظ على هذا التعريف أنهه رغم وضوحه وشموله عن التعريفين السابقين حيث يرجع 

إال أنه ال يشمل كل –عوامل داخلية و عوامل خارجية  –اإلعاقة العقلية إلى أكثر من عامل 

ة العقلية كظاهرة و تحديدها بدقة، لذا فهو أيضا الحاالت كما ال يتيح الفرصة لقياس اإلعاق

  .ال يصلح للتشخيص وال للعالج

 . أن اإلعاقة هي قصور في أداء الشخص حاجياته اليومية :ويستخلص الطالبان

� أ��� ����� ا������� _3_1�� ���	�
� ا���� ا
  :    ا
����"�ت ا
�  ���و

بدراسة اإلعاقة العقلية من  )1941(دول  نقال عن )2000( الباقي عبد عال إبراهيم يشير

واعتبر مدى الصالحية االجتماعية و التوافق . حيث آثرها على النمو االجتماعي للفرد

وكان تعريفه للشخص .االجتماعي للفرد معيارا أساسيا للتعرف على الشخص المعوق عقليا

  :المعوق عقليا بأنه

يسير أموره وحده، وهو أقل من األسوياء في  شخص غير كفأ اجتماعيا وال يستطيع أن"

  ".القدرة العقلية، وأن تخلفه يحدث منذ الوالدة أو في سن مبكرة

ومن هذا التعريف يتضح أن دول قد اهتم بالبعد االجتماعي لمشكلة اإلعاقة العقلية و أهمل 

ه في األبعاد األخرى، لذا فإن تعريفه ال يصلح لتشخيص هذه اإلعاقة و ال يعتمد علي

  .عالجها
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اإلعاقة العقلية بأنها حالة يظهر فيها عدم التوافق  )1953(وعرف ساراسون سنة 

، صفحة 2000إبراهيم، ( ".االجتماعي، وتصاحب بقصور في الجهاز العصبي المركزي

28(  

اإلعاقة العقلية و عدم يالحظ على هذا التعريف أيضا قصوره و عدم شموله لكل حاالت 

  .صالحيته للتشخيص أو العالج

1_4_ �
� أ�ا
����"�ت ا�� ���	�
� ا���� ا
  :�� ����� �������  ���و

تناول بعض الباحثين ظاهرة اإلعاقة العقلية على أنهها مشكلة تعليمية و اتخذوا مدى    

ومن أشهر هؤالء .لياالقدرة على التعليم معيارا أساسيا للتعرف على الشخص المعوق عق

  :الباحثين

الطفل الذي ال :"ه حيث عرفت الطفل المعوق عقليا بأن، )1953(كريستين اجرام سنة 

الدراسي، وتقع نسبة  يستطيع التحصيل الدراسي في نفس المستوى مع زمالئه في الفصل

  ".بطئ التعليم"وتطلق انجرام على هذا الطفل مصطلح ".)75-50( ذكائه بين

 وبهملهذا التعريف أنهه ال يصلح إال لفئة واحدة من فئات المعوقين عقليا ويتضح من 

الفئات األخرى، كما أنه ال يوضح أسباب اإلعاقة وال وقتها ومن ثمة فهو ال يصلح لتحديد 

  .تلك اإلعاقة و ال للتعرف عليها و ال يعتمد عليه في تشخيصها و ال عالجها

التربية و الباحثون و المهتمون بدراسة اإلعاقة العقلية، ولقد تنبه فريق من علماء النفس و 

إلى القصور الشديد في تعريف هذه اإلعاقة وعدم تحديدها تحديدا دقيقا، وما ترتب على ذلك 

من صعوبة في التعرف على األشخاص المعوقين عقليا وتمييزهم عن غيرهم ممن يعانون 

ض المهارات االجتماعية ألسباب أخرى من صعوبات في التعليم أو الذين يفتقرون إلى بع

غير اإلعاقة العقلية، مما أدى إلى قصور في الخدنات الالزمة لرعاية هؤالء األفراد وتأخر 

  .عالجهم، وضياع فرص تنميتهم في الوقت المناسب
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فاتجه هؤالء العلماء و الباحثون إلى تناول مشكلة اإلعاقة العقلية من جميع جوانبها الطبية و 

ة و االجتماعية و التربوية، وأثمرت جهودهم عن ظهور تعريفات أكثر شموال و أكثر النفسي

إجرائية لتلك اإلعاقة حيث حددتها تحديدا دقيقا ال يعتريه لبس أو غموض، و أمكن من 

، صفحة 2000إبراهيم، ( خاللها التعرف على الشخص المعوق عقليا و سرعة تشخيص

في الوقت المالئم مما أدى إلى إحراز تقدم كبير في  الالزمةاإلعاقة و تقديم الخدمات  )29

  :عالج كثير من حاالت اإلعاقة العقلية ومن أبرز الباحثين في هذا الصدد

فقد وضع هبير تعريفا لإلعاقة العقلية يتضمن عدة أبعاد، كما وضع عدة . )1962(هبير

حالة تتصف :"المعوق عقليا، حيث عرف اإلعاقة العقلية بأنهامعايير للتعرف على الشخص 

بمستوى وظيفي للعقل دون المتوسط، وهي تبدأ أثناء فترة النمو، يصاحبها قصور في السلوك 

أما المعايير التي وضعها للتعرف على الشخص المعوق عقليا فكانت على ".التكيفي للفرد

  :النحو التالي


��	, دون ا
��%*(��%ن ا
�'�%ى ا
%ظ�"   -1:  

بمعنى أن يقل مستوى أداء الفرد عن أداء أقرانه من العاديين بمقدار انحراف معياري إذ قيس 

  .األداء على اختبار من اختبارات القدرة العقلية العامة

2-  "���
  :أن ����  ا
"�د �1 0%ر .  ا
'�%ك ا

  .وهذا يعني أن يتأخر نمو الفرد في نواحي النضج و التعليم

ويفشل في التعامل مع اآلخرين، .فيتأخر في الجلوس و الحبو و الوقوف و المشي و الكالم

  .ويعاني من صعوبات في التعليم، ونقص في القدرة على اكتساب المعلومات

3- %��
  :أن �89ث ھ5ا أ4��ء .��ة ا

  راهقة ويقصد بفترة النمو تلك الفترة من العمر التي تمتد من بدالية التكوين حتى سن الم
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لإلعاقة  إجرائياتعريفا  أعلنتهوقد تبنت الرابطة األمريكية للضعف العقلي هذا التعريف و 

إبراهيم، ( .العقلية وتم تقسيم المعوقين عقليا إلى فئات وفقا لهذا التعريف في ذلك الوقت

  )30، صفحة 2000

ولم تهدأ البحوث العلمية، ولم تكتفي األوساط العلمية المتخصصة بتعريف واحد لإلعاقة 

 :كما يلي )1973(العقلية، فصدر عن الرابطة البريطانية للضعف العقلي تعريفا آخر عام 

حالة تأخر أو عدم اكتمال للنمو العقلي تحدث في سن مبكرة بسبب ": اإلعاقة العقلية هي

مرضية أو بيئية تؤدي إلى نقص الذكاء و قصور في مستوى أداء الفرد في عوامل وراثية أو 

  ".مجاالت النضج و التعليم والتكيف 

توصل جروسمان إلى تعريف آخر يوضح مظاهر القصور التي تظهر  )1988(وفي عام 

  :على الفرد في نواحي الذكاء و السلوك التكيفي، حيث يعرف الفرد المعوق بأنه 

يعاني من قصور في السلوك التكيفي، وقصور في القدرة العقلية، والمستوى الشخص الذي " 

  "الوظيفي للذكاء يكون أقل من المتوسط، و أن هذه الحالة تحدث أثناء فترة النمو

أما أحدث تعريفات لإلعاقة فهو التعريف الذي أعلنته الرابطة األمريكية للضعف العقلي سنة 

الواجب توافرها للتعرف على الشخص المعوق  وألحقت به تحديدا للشروط )1987(

نقص دال في المعدل العام للوظائف :"حيث عرفت اإلعاقة العقلية بأنها .عقليا

العقلية،يصاحبه قصور في السلوك التكيفي، وعلى مستوى الوظيفي للذكاء أقل من المتوسط 

  )31، صفحة 2000إبراهيم، ( ".وتحدث خالل فترة النمو

  :الشخص الذي تتوافر فيه الشروط اآلتية: أما الشخص المعوق عقليا فهو     

  :أن ��%ن 
�8@ �	? ذو د=
� .  ا
�'�%ى ا
��م .  ا
5;�ء – 1

ويظهر هذا من أداء الفرد على مقاييس الذكاء العام بحيث يحصل على نسبة ذكاء أقل من 

  .درجة71
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0%ر – 2 @�8
  :.  ا
'�%ك ا
���"  أن ��%ن 

ويمكن معرفة هذا من خالل سلوك الفرد في المواقف االجتماعية المختلفة، و مدى      

اعتماده على نفسه، ودرجة استقالله عن اآلخرين، ومعدل نموه و انتقاله من مستوى نمائي 

عن إلى آخر ومقارنة ذلك بالمستويات المعيارية للنمو، كما يمكن التحقق من هذا الشرط 

من بدء مناغاة الطفل وحتى نطق الكلمات و تكوين  -طريق التعرف على مدى النمو اللغوي

ومقارنو مظاهر هذا النمو بما هو متوقع بالنسبة لعمر الشخص حسب معايير  –المفاهيم 

إبراهيم، ( .النمو في المراحل العمرية المختلفة، والمستوى الثقافي و االجتماعي في كل حالة

  )32، صفحة 2000

3– %��
�9
� أ4��ء .��ة ا
  :أن �89ث ھ5ه ا

وهي الفترة التي تبدأ منذ اإلخصاب و حتى سن المراهقة و هذا أهم ما يميز الفرد المعوق 

عقليا عن غيره م األشخاص الذين يظهرون مستوى منخفض من الذكاء أو يعانون من 

و االجتماعي بسبب بعض االضطرابات االنفعالية أو نتيجة ضعف في التكيف الشخصي 

  .إلصابة في المخ أثرت على بعض الوظائف العقلية للفرد بعد اكتمال النمو

وهذا هو الفرق بين األفراد الذين يملكون القدرة العقلية ولكن فقدوها لسبب أو بآخر و بين 

وبهذا التعريف الشامل و هذه .عقليا أوالئك الذين لم تنمو لديهم هذه القدرة، وهم المعوقون

الشروط المحددة، لم يعد هناك لبس أو غموض في معرفة ما هي اإلعاقة العقلية، ومن هو 

  .الشخص المعوق عقليا

وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى بعض المسميات أو المصطلحات التي قد تطلق على الفرد 

  :ي ذو اإلعاقة العقلية، وكلها تحمل نفس المعنى، وه

  المعوق عقليا-

  ضعيف العقل-

  بليد العقل أو المتبلد عقليا-
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  المتخلف عقليا-

  المتأخر عقليا-

  الالسوي أو غير سوي-

  قليل العقل-

  ناقص العقل-

 )32، صفحة 2000إبراهيم، ( .واهن العقل-

  :خصائص المتخلفين عقليا_2

  :عقليا في األتيتتمثل خصائص المتخلفين 

  :الخصائص العامة _1_2

 .تأخر النوم العام -

 .قابلية التعرض لإلصابة باألمراض، قصر متوسط العمر -

 .قرب الرغبات من المستوى الغريزي -

 .نقص القدرة على ضبط السلوك و تكييفه حسب المواقف -

 .جمود و رتابة السلوك -

 .عدم القدرة على التركيز -

 .الحركة و أحيانا الخمول و الكسل الشديدعدم القدرة على التحكم في  -

 .سرعة اإلشارة و الغضب و العنف -

 :الخصائص الجسمية و الحركية _2_2

 .نقص حجم و وزن المخ  عن المتوسط -

 .تشوه شكل و تركيب حجم الجمجمة و األذنين و العينين، الفم، األسنان و اللسان -

 .لحركيةبطء النمو الحركي و تأخر الحركة و بعض االضطرابات ا -
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 .حركات متطفلة مع صعوبة االرتخاء الكامل -

 .اضطراب و عدم اتزان الطفل أثناء السير -

 .صعوبة تكيف الحركة مع األشياء -

 :الخصائص العقلية و المعرفية و اللغوية _3_2

 .بطء النمو العقلي و المعرفي -

 .درجة )70(انخفاض معدل الذكاء عن  -

 صعوبة التجريد مع االرتباط بالواقع و عدم القدرة على تجاوز مرحلة العمليات  -

 ).بياجيه و راي (الواقعية كما حددها 

 التعميم، التخيل، التصور، : ضعف الذاكرة و االنتباه و التركيز و عد القدرة على -

 .التفكير والفهم

 .ضعف التحصيل و نقص المعلومات و الخبرة -

 .المعلومات و الخبرة ضعف التحصيل و نقص -

 اضطراب الكالم و صعوبة تنظيم الجمل و نقص الرصيد اللغوي و التأخر في  -

  .اكتساب اللغة

  :الخصائص االنفعالية _4_2

 .التقلب و االضطراب االنفعالي -

 .سوء التوافق االنفعالي آو الهدوء و االستقرار االنفعالي -

 .سرعة التأثر -

 .بطء االنفعال و غرابته -

 .األفعال من المستوى البدائيقرب ردود  -
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 .عدم القدرة على تحمل القلق و اإلحباط -

 .عدم القدرة على ضبط االنفعاالت -

  :الخصائص االجتماعية _5_2

 .صعوبة التوافق االجتماعي -

 .اضطراب التفاعل االجتماعي و الجنوح و نقص الميول و االهتمامات -

 .االنسحاب و العدوان -

 .المعايير االجتماعيةعدم تحمل المسؤولية و مغاير  -

 .اضطراب مفهوم الذات و الميل إلى مشاركة األصغر سنا في النشاط االجتماعي -

 .سرعة التصديق لكل ما يقال له و بالتالي تعرضه ألفراد يستغلونه -

 .سرعة التعب -

- 16-15، الصفحات 2008فتيحة، ( الالمباالة و السلبية و االستسالم ألي صعوبة -

17(. 

  :اآلثار النفسية لإلعاقة_5_2

 .اليستطيعون تحديد شخصيتهم أو مستقبلهم -

 .عدم التكيف العاطفي بينهم و بين المحيطين بهم -

سيطرة الخوف عليهم و عدم اطمئنانهم لألفراد أو أي شيئ محيط  بهم مما يلزم الحذر من  -

 .التعامل مع هذه الفئة

التفكير غير المنطقي و كثرة أحالم اليقظة و التخيالت غير المنطقية  التي تؤثر على   -

 .تفكيره

عدم التحكم في أنفسهم أخالقيا، و قد يقومون ببعض التصرفات التي تخالف نظام المجتمع  -

 .أو أخالقيات البيئة دون إدراك لما يترتب على تلك التصرفات
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رة بدون هدف، كما أن بعضهم يصاب بالخمول و عدم عدم االستقرار، أو الحركة المستم -

النشاط، باإلضافة إلى عدم القدرة على التركيز في العمل فترة طويلة، و عدم االعتماد على 

  )222حلمي ابراهيم و ليلى السيد فرحات، صفحة (.أنفسهم مما يصعب العملية التربوية

 :العقليتصنيفات التخلف _3

 من خالل إطالعنا على المصادر و المراجع التي تطرقت إلى أمر تصنيفات  -

التخلف العقلي فوجدنا األمر صعب ال يمكن إرجاعه إلى األسباب المشار إليها فقط و  -

ذلك الن الموضوع شائك و معقد تتداخل فيه عدة جوانب، فالبحوث العلمية المعتمدة و 

صنيفه لم تصل إلى نتيجة حاسمة و نهائية و انه ال الدراسات التي أجريت لمعرفة ت

  :يمكن رسم الحدود الفاصلة بينها بدقة فهناك

  :التخلف العقلي الخفيف _1_3

إلى  50(من مجموع المتخلفين عقليا و تتراوح نسبة ذكائهم بين  %75و تبلغ نسبتهم حوالي 

سنوات، يتعلم القراءة و الكتابة و  )10-8(درجة و يبلغ عمرهم العقلي بين ) 70/75

يستطيع هذا الصنف متابعة الدراسة حتى نهاية مرحلة االبتدائي في مدارس خاصة للتعليم 

المكيف حسب قدرتهم ، عاجزون عن التجريد و التنبؤ و توقع نتائج أفعالهم، و بالتالي 

قتصادية و االجتماعية إمكانية االنحراف االجتماعي، بإمكانهم الوصول إلى االستقاللية اال

مع القيام بعمل بسيط تحت الرقابة و التوجيه، و قد تظهر لديهم بعض النقائص الجسمية 

 .)197-196، الصفحات 2005معتصم، ( الطفيفة

 

 

  :التخلف العقلي المتوسط _2_3
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إلى  25(و تتراوح نسبة ذكائهم بين قليا من مجموع المتخلفين ع %)20(و تبلغ نسبتهم 

سنوات، يتعلم اللغة و يكون آلية  )8-7(درجة و عمره العقلي يصل أقصاه بين   )45/55

الكتابة و القراءة دون الفهم، يستعمل كلمات و جمل بسيطة و يمكن تدريبه على عمل بسيط 

وقد يالحظ عليه بعض  ألي ال يستدعي المبادرة و ال التغيير، ال يستطيع التوافق اجتماعيا،

  .النقائص االجتماعية

  :التخلف العقلي العميق _3_3

درجة ) 25إلى  0(من مجموع المتخلفين عقليا و درجة ذكائهم ما بين ) %5(و تبلغ نسبتهم 

سنوات و ال يستطيع القيام  3حسب مقياس وكسلر للذكاء و ال يتعدى مستواه العقلي 

تبعية تامة لمحيطه و يالحظ عليه نقائص في تكوينه بحاجاته األساسية مما يجعله في 

  .الجسمي تلف المخ يكون كبير مع قابلية اإلصابة باألمراض

  :احتياجات المعوقين و برامج رعاتهم_4

  :ه االحتياجات الى ثالثة انواعذيمكننا تقسيم ه

   :احتياجات فردية_1_4

  : و تتمثل في 

  التعويضية  األجهزةمثل استعداد اللياقة البدنية و توفير  :بدنية ) أ

  مثل االهتمام بالعوامل النفسية و المساعدة على التكييف و تنمية الشخصية : إرشادية) ب

فرص التعليم المتكافئ لمن هم في سن التعليم مع االهتمام بتعليم  إفساحمثل  :تعليمية) ج

  .الكبار

التدريب تبعا لمستوى المهارات و بقصد االعداد المهني للعمل مثل فتح مجاالت  :تدريبية ) د

  .المناسب للمعاق
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  :احتياجات االجتماعية _2_4

  .ل توثيق صالت المعوق بمجتمعه و تعديل نظرة المجتمع اليهثم :عالقية ) أ

مثل الخدمات المساعدة التربوية و المادية و استمارات االنتقال و االتصال و  :تدعيمية ) ب

  .الضريبية و الكمركية اإلعفاءات

  .و الوسائل التقافية و مجاالت المعرفة األدواتمثل توفير  :ثقافية) ج

  )59، صفحة 1997ابراهيم، ( .الصحيحة األسريةمثل تمكين المعوق من الحياة  :أسرية ) د

  :احتياجات مهنية _3_4

  : و تتمثل في

فيه لحين انتهاء عملية  مراراالستمثل تهيئة سبل التوجيه المهني مبكرا و  :توجيهية ) أ

   .هليةأالت

  .التشريعات في محيط تشغيل المعوقين و تسهيل حياتهم إصدارمثل : تشريعية ) ب

 إيجادالمصانع المحمية من المنافسة لفئات من المعوقين يعتذر  شاءإنمثل : محمية ) ج

  .األسوياءعمل لهم مع 

مثل توفير فرص االحتكاك و التفاعل المتكافئ مع بقية المواطنين جنبا الى : اندماجية ) د

  .جنب

، و هدا إشباعهاكل هده االحتياجات تؤدي التربية االجتماعية و الرياضية دورا كبيرا في 

امج الرعاية االجتماعية و ر يتضح من خالل مجموعة الخدمات العامة المشتركة في ب

 : رياضية للمعوقين و التي عرضها فيما يأتي ال
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  :  الخدمات الوقائية - 3- 1- 4

 إلى رهأثتمتد  أنكون للخدمات المبذولة في هدا الميدان طابع ايجابي دون ت أنال يمكن  

لهدا بادرت كثير من الحكومات . مصادر المشكلة و جوانبها المختلفة بغية الحد من تفاقمها 

الصناعي،  األمنالعمل و توفير وسائل  إصاباتمن  األفرادلوضع لوائح و قوانين لتحمي 

المعدية و  األمراضغير مباشرة التحصين ضد  إجراءاتتدعيم الصحة هي  إجراءات أنكما 

 أنكما . و كف البصر األطفالشلل  مثلمعوقات جسمية و حسية  إلىالتي تؤدي 

عجز ينتج  أيالوقاية من  إلىو عالج منها يؤدي  األمراضاالكتشافات المبكرة لكثير من 

  )60، صفحة 1997ابراهيم، ( .عنها 

  : خدمات الحصر و التسجيل - 3- 2- 4

و تحويل المعوق في الوقت لمناسب لذوي  اإلعاقةالمبادرة في اكتشاف حاالت و  أن

عملية في التأهيل للمعوقين، و يتوقف اكتشاف  إنجاحبالغة في  أهميةالتخصيص لذو 

حاالت على تنظيم عمليات الحصر و التسجيل و التحويل و تكامل مجهودات الخبراء 

  ى تحديد حجم مشكلة المعوقين و التخطيط لها االخصائين في هدا المجال مما يساعد عل

  : الخدمات الطبية  - 3- 3- 4

الصحي العام على المعوقين سواء من ناحية عالج العاهة او اي  اإلشرافو يقصد بها 

  أخرمرض 

الصحي مستمرا و متوافرا مع االهتمام بالعالج الطبيعي و خاصة  اإلشرافيكون  أنو يجب 

  .التعويضية الالزمة  األجهزةالجسمية و توفير  اإلعاقة

  :الخدمات النفسية - 3- 4- 4
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الباقة له و تقبل  اإلمكانياتتكيفيه مع بيئته باكتشاف  إعادةنادرا ينجح المعوق بنفسه في 

  .وضعه الجديد، و لكن في اغلب الحاالت يعجز المعوق عن ذلك

ي العجز و نواح إخفاءو يتضح ذلك في سلوكه فقد ينكر انه مصاب بمرض ما و يحاول 

للمبالغة و  أوحياة اللذة العاجلة،  إلىيميل  أويميل نحو العزلة و االنطواء  أوالقصور، 

كل هده االستجابات الشاذة تحتاج الى خدمات نفسية لتغيير نظرة .  إصابتهالتهويل نحو 

  .الحقيقية المتبقية إمكانياتهنفسه و االستفادة من  إلىالمعوق 

  :في ذلك دراسة دقيقة لمجموعة العناصر منها  فسيالن األخصائيو ال ينجح 

  .على شخصية المعوق و سلوكه اإلعاقةمدى تأثير  -

  مستوى ذكائه و استعاداته العقلية  -

  استعداده للتعاون و االستفادة من برامج الرعاية  -

سلوكي  أيانه انحراف وظيفي  أمعضوية  إصابةكان التعويق ناتجا عن  إذاتحديد عما  -

  )61، صفحة 1997ابراهيم، ( .فقط 

  :الخدمات االجتماعية  - 3- 5- 4

ظروف بيئية و  التعرف على كل ما يحيط بالمعوق من أيتبدأ هده الخدمات بدراسة الحالة 

و ذلك عن طريق المقابالت و الزيارات المنزلية و  اإلصابةدراسية و مهنية و كيفية حدوث 

حتى يمكن مساعدة المعوق في . المهنية المستخدمة في خدمة الفرد األساليبغيرها من 

و مساعدته  اإلعاقةبهذه  اإلصابةنتيجة  األسرةتواجه  أوالتغلب على المشاكل التي تواجه 

و الخلقية السليمة و دعم سلوكه على التكييف مع ظروفه و تزوده بالعادات االجتماعية 

حاجاته فما كان الترويح  إشباعاالجتماعي من خالل برامج الترويج المختلفة حتى يمكن 

 .المعوقين  لألطفاللزوما  أكثرفهو  الطبيعيين لألطفالالزما 
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  :الخدمات التعليمة  - 3- 6- 4

و . يقوم بتعليم التالميذ المعوقين مدرسون متخصصون في تعليم الشواذ وفقا لنوع العاهة 

  .و قدرات المعوق إمكانيةيراعي في الخدمات التعليمية تكييف المنهج و طريقة التدريس مع 

  :الخدمات المهنية  - 3- 7- 4

التربية الرياضية  ئيأخصاالتأهيل كلمة مألوفة ألطباء و  أنوهو ما يسمى بالتأهيل و الواقع 

  .االجتماعيين األخصائيينو العالج الطبيعي و 

  : الخدمات التشريعية   - 3- 8- 4

تسن الدول كافة تشريعات تنظم خدمات الرعاية للمعوقين مثل قانون الضمان االجتماعي 

من مجموع العاملين  %2األعمال بتشغيل المعوقين مهنيا في حدود  أصحابالذي يلزم 

  .لديهم 

برامج الرعاية هي برامج مهنية منظمة و مخططه يقوم بها الشعب و الحكومة سواء على  إن

للمعوق  سواءالمستويات المحلية و القومية و العالمية و يقدم فيها الخدمات السابقة ذكرها 

  )62، صفحة 1997ابراهيم، ( .جماعة أوفردا 

  :خالصة

سبق ذكره الدور الفعال الذي تلعبه الوقاية من التخلف العقلي وقد ساهمت يتضح مما 

التقنيات الطبية واألساليب النفسية الحديثة في الحد من حدوث اإلعاقة العقلية لبعض 

 .الحاالت وفي التغلب على الظروف المؤدية إليها في الكثير من الحاالت األخرى
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:خالصة  

يتضح مما سبق ذكره الدور الفعال الذي تلعبه الوقاية من التخلف العقلي وقد ساهمت 

التقنيات الطبية واألساليب النفسية الحديثة في الحد من حدوث اإلعاقة العقلية لبعض 

.الحاالت وفي التغلب على الظروف المؤدية إليها في الكثير من الحاالت األخرى  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:تمهيد  

إن دراسة األنماط الجسمية ضلت ولوقت طويل الشغل الشاغل للعديد من الباحثين، إلى أن 

 جاء العالم شيلدون منذ ما يزيد عن خمسين سنة، حيث حاول اكتشاف التوصيف القوامي

المتوقع لبعض األجسام ثم وضع لجميع األنماط الجسمية سمات سلوكية تتميز عن بعضها 

البعض ولقد جاءت دراستنا في هذا الفصل لتسليط  ضوء على القياسات األنتروبيومترية 

وأهميتها وركزت على أهمية دراسة األنماط الجسمية والتي من خاللها نستطيع الحكم على 

.و نحيف أو عضليسمين أنمط الفرد أنه   
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  :تمهيد

إن دراسة األنماط الجسمية ضلت ولوقت طويل الشغل الشاغل للعديد من الباحثين، إلى أن 

جاء العالم شيلدون منذ ما يزيد عن خمسين سنة، حيث حاول اكتشاف التوصيف القوامي 

المتوقع لبعض األجسام ثم وضع لجميع األنماط الجسمية سمات سلوكية تتميز عن بعضها 

دراستنا في هذا الفصل لتسليط  ضوء على القياسات األنتروبيومترية  البعض ولقد جاءت

وأهميتها وركزت على أهمية دراسة األنماط الجسمية والتي من خاللها نستطيع الحكم على 

  .الفرد أنه سمين أو نحيف أو عضلي نمط

  : القياس- 1

من التقويم في مفهوم على الرغم من انه عملية ضرورية و الزمة فيه  أضيقللقياس مفهوم 

عن الصفة ) الرقمية (حيث يشمل على جميع البيانات و المالحظات و المعلومات الكمية  -

و القياس في اللغة كثير االستخدام و خاصة الدراجة منها، و ..... السمة المراد قياسها  أو

  ...األشياءياس في اللغة ، و القياس بمعنى تقدير هناك القياس في المنطق، و الق

ليس  أييحدد المقصود من القياس تحديد دقيقا، حتى ال يكون  أن أحيانايستدعي  األمرا ذه

اختالف درجة دقة القياس و لهذا نجد  إلىالقياس يؤدي حتما  أساليبحيث اختالف  -فيه 

  :القياس غالبا ما يتأثر بعدة عوامل منها أن

  )سمة الشيء المراد قياسها  أو( يء المراد قياسه الش -أ

  القياس  أهداف -ب

  نوع القياس و وحدة القياس المستخدمة  -ج

  .طريقة القياس ، و مدى تدريب القائمين على القياس -د
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طبيعية المقياس و عالقته بنوع او السمة  أوطبيعية الظاهرة المقاسة (عوامل تتعلق بـ  -ه

  ).الظاهرة 

  :القياس يجيب هن السؤال  أننذكر  أنفيد و من الم

  : هما  أساسيتينو يتضمن عمليتين ) ما مقدار؟) (كم؟(

جمع البيانات و المالحظات الكمية عن الظاهرة او ( التقدير الكمي للظواهر المقاسة . 1

  ).السمة المقاسة 

 ).قياس الظاهرة كميا يتضمن مقارنة نتيجة القياس بغيرها أنحيث ( عملية المقارنة . 2

  )24، صفحة 2003المجيد و الياسري، (

و الحوادث  األشياءالعملية التي يتم بواسطتها التعبير عن :"  القياس هو أنبمعنى  أي

و  األشياء، تقدير إحصائيايعبر عنه ) : " القياس (انه  آو" بأعداد حسب قواعد محددة 

على القول  أساسامعين من المقاييس المدرجة ، و يعتمد  إطارالمستويات تقديرا كميا وفق 

  ) .و كل مقدار يمكن قياسه .. كل ما يوجد، يوجد بمقدار : ( المأثور

نوع من الخصائص  أوكمية  أو تحديد درجة": سالمة" القياس في التربية الرياضية فيعرفه أما

  "الموجودة في شيء ما

المراد قياسه و نوع  الشيءالقياس، ال بد من تحديد  إجراءانه عند  إلىا ذنخلص من ه

و بالتالي ما ... المقياس المستخدم، فضال عن طريقة القياس ووحدة القياس المستخدمة 

الذي يكون غالبا تحديد الفروق  و -تحديد هدف القياس أي -عملية؟  هكذا إجراءالغاية من 

الطول، الوزن، الذكاء القوة العضلية ، السرعة ، ( السمة و مثالها  أوالفردية و الظاهرية 

  )الخ... المرونة 
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  :مفهوم القياس وأهميته- 2

مصطلح القياس يتعامل مع الهدف الموضوع الحالي في اتجاه دقيق ومع : مفهوم القياس_1

جميع االختبارات، ولكنه من غير الضروري أن ينحصر بمعنى الهدف المحسوس ويتضمن 

طول (االختبار، فبعض القياسات ال تتطلب األداء من الشخص وعلى سبيل المثال قياسات 

، 1995شحاتة و برقيع، ( .ليست اختبارات.......) الجسم، وزن الجسم، نسبة الدهون

  )9صفحة 

  :الشروط األساسية لتنفيذ القياسات الجسمية بنجاح_2

  .أداء القياس بطريقة موحدة_

  .تنفيذ القياس األول والثاني إذا كان هناك إعادة للقياس بنفس األدوات_

  .أن يكون الشخص الذي تجرى عليه القياسات بدون مالبس يسمح له بارتداء المايوه فقط_

  .التي تحدد أماكن القياس المعرفة التامة بالنقاط التشريحية_

، 1988خاطر و البيك، ( .اإللمام التام بطرق استخدام األجهزة المستعملة في القياس_

 )166صفحة 

   :خصائص القياس _3

  :ية الرياضية بعدد من الخصائص، أهمهابيتصف القياس في التر 

  .القياس تقدير كمي . 1

  .المباشر و غير المباشرالقياس .2

  

  .القياس يحدد الفروق الفردية. 3

  .الفروق في ذات الفرد_ أ
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  .األفرادالفروق بين _ ب

  )25، صفحة 2003المجيد و الياسري، (الفروق بين الجماعات الرياضية _ ت

  .القياس وسيلة للمقارنة. 4

  :القياس تقدير كمي_ 1

  

القياس و نستخدمه من آن آلخر لغرض الحصول على بيانات  إلىنسعى  أنناال شك في 

كاختبارات بدنية (في العديد من االختبارات  إلفرادالتي عليها  المستوياتحقيقية  إلىتشير 

من  احدمايملكه الفرد الو  إلىو التي تشير ) نفسية و عقلية أومهارية  أووظيفية  أوحركية 

السمات المقاسة و  أوالسمات كحصيلة لنمو و تطور تلك الصفات  أوالمقدار لهذه الصفات 

و قد يكون استخدام تلك المقدار الكمية ألية صفة او سمة مقاسة ... يعبر عن ذلك رقميا 

و ).... كمي نسبي(المقارنة مع المقاييس رقمية أخرى، و هذا ما يطلق تعبير  ألغراض

أكثر ) زيد( إنيمكننا القول .. مثال في صفة الوزن مثال) سالم وزيد(تفسير ذلك عند مقارنة 

الخ و هذه التعبيرات و غيرها .... يزيد عليه قليال  أوقل منه في الوزن  أو) سالم( وزنا من 

 .ية نسبيةهي تعبيرات كم

يكون مباشرا لقياس  أنالقياس يمكن  أنكثيرا ما نجد : القياس المباشر و غير المباشر_ 2

ولكن يحصل ان نكون ) ... حيث استخدام وحدة قياس هي السنتمترات( صفة الطول مثال 

و هذا ما لم نستطع .. بحاجة لقياس مقدار النمو البدني و الحركي لالعبي كرة القدم مثال

حيث ( يمكننا قياسه بالمظاهر التي تدل عليه  أي - غير المباشر  باألسلوب إالقياسه 

و مما تجدر  -) االنجاز البدني ، هي عبارة عن قياس مقدار النمو أوالحركي  األداءطريقة 

  من القياس غير المباشر الن القياس المباشر أدقالقياس المباشر ابسط و  أن إليه اإلشارة

  : ما يأتي أمثلةمن 

 dynamomètre قياس قوة قبضة اليد اليمنى و اليد اليسرى بواسطة جهاز دينموميتر -1 

  Manuometer المانيومتر أو

  .قياس الوزن بواسطة جهاز الميزان الطبي - 2 
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  Spiromètreقياس السعة الحيوية بواسطة جهاز األسبيروميتر   -3

  Dynamomètre ة الديناموميترطقياس قوة العضالت الظهر بواس -4 

المجيد و الياسري، ( .قياسالبواسطة شريط  األعراض،المحيطات، األطوالقياس   -5

  )26، صفحة 2003

   :ما القياس غير المباشرأ

االستناد االمامي، ثني و مد الذراعين ( قياس صفة القوة المميزة بالسرعة بواسطة اختبار _1

  ثواني) 10(المدة  باستمرار

االستناد االمامي، ثني و مد ( قياس مطاولة قوة عضالت الذراعين بواسطة اختبار  -2

  .الذراعين باستمرار حتى استنفاذ الجهد

القفز الجانبي من (قياس صفة القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين بواسطة اختبار -3 

  .ثواني)  10( فوق المسطبة باستمرار لمدة 

القفز الجانبي من فوق ( بار قياس صفة مطاولة قوة عضالت الرجلين بواسطة اخت - 4 

  .)تنفاذ الجهدسبة حتى اطالمس

  )رم من البدء الطائ 20الركض لمسافة ( قياس صفة السرعة القصوى بواسطة اختبار  -5 

المجتمع متمايزين بفروق  أفرادنجد  أن األمورأن من بداهة  :القياس يحدد الفروق الفردية _3

الفردية هي  الفرو قاتظاهرة  أنو . السمات التي يتمتعون بها أوعند جميع الصفات  فردية

الصفة  آوالسن ،الجنس،نوع السمة، ( ظاهرة عامة يمكن تصنيفها وفقا لمتغيرات عدة منها 

  :و من الفروق التي يمكن قياسها اآلتي). مراد قياسهالا

لتأشير ) بعضها البعض(ونجدها عند مقارنة خصائص الفرد نفسه : الفردالفروق في ذات  -أ

نقاط القوة و الضعف فيها بغية تعديل سلوكه أو توجيه نحو النشاط الرياضي األفضل 

  . والمناسب لقدراته
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من نفس الفئة العمرية ونفس  - وبهدف لمقارنة الفرد مع غيره: الفروق بين األفراد  -ب

( ي أي السمات أو الصفات البدنية و الحركية و المهارية و غيرها ف -الجنس و البيئة 

  )27، صفحة 2003المجيد و الياسري، ( ).لألفرادلتأشير مكانة الفرد أو موقعه بالنسبة 

هناك العديد من األجناس و الجماعات ذات : الفروق بين الجماعات الرياضية -ج 

... و الصفات المتميزة عن غيرها من الجماعات األخرى بصفة أو سمة معينة الخصائص

مثال الفروق بين البنين و البنات في صفة القوة العضلية ، اللياقة البدنية عند األطفال 

  .سنة  )7-1212) (- (14الذكور حسب األعمار

  . الفروق يفيد في تحديد العوامل التي تكون وراء هذه الفروقوال شك أن قياس مثل هذه 

ال يمكن الحكم على نتائج القياس ألن من الصفات أو السمات : القياس وسيلة للمقارنة -4

فما حصل عليه ... لفرد ما بأنها مطلقة ، بل هي نسبية بالنسبة لآلخرين الذين ينتمي إليهم 

 يعني لنا شيئا ما لم نقارنه مع أطوال جماعته التي في قياس صفة الطول مثال ال) أحمد ( 

  :و المقارنة هنا يمكن أن تكون بأشكال متعددة منها... ينتمي إليه في لعبة الكرة الطائرة مثال

مثال مقارنة الصفات ( مقارنة صفة معينة لشخص ما بغيرها من الصفات المشابهة لها  -أ 

لبات كلية المعلمين االئي هن بنفس العمر و المرحلة البدنية عند طالبات كلية التربية مع طا

  )الدراسية و يمكن بذات التخصص

مثال .مقارنة صفة بدنية لشخص ما بجداول و معايير مشتقة من ذات الصفة ألقرانه  -ب 

المرحلة األولى مع جداول معيارية لصفة  \طول طالب في كلية التربية الرياضية ( ذلك

  ).مرحلة الدراسية ذاتهاالطول عند جميع طالب ال

مقارنة صفة معينة لشخص ما ، بما كانت عليه قبل فترة من الزمن أو بعدها بفترة  -ج 

  )28، صفحة 2003المجيد و الياسري، ( .معينة
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  :القياسات االنثروبوميترية الشائعة فى التربية البدنية والرياضة_4

  .السن _)أ(

  :الطول و يتضمن  _)ب(

  الطول الكلى للجسم _ 1

  .طول الذراع _ 2

  .طول الساعد ، وطول العضد ، وطول الكف_ 3

  .طول الطرف السفلى _ 4

  .طول الساق ، وطول الفخذ ، وارتفاع القدم ،  و طول  القدم_ 5

  .طول الجذع_ 6

  :الوزن _)ج(

  :وتتضمن _ ) االعراض(

  .عرض المنكبين _  1   

  .عرض الصدر_ 2   

  .عرض الحوض_ 3   

  .عرض الكف و عرض القدم_ 4   

  .الرأسعرض جمجمة _ 5   

  :المحيطات وتتضمن _)ه(
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  .محيط الصدر_ 1    

  .محيط الوسط_ 2   

  .محيط الحوض_ 3   

  محيط المرفق، ومحيط الفخذ_ 4   

  .محيط العضد_ 5   

  محيط الفخذ_6   

  محيط الفخذ_7   

  .محيط الرقبة_ 8   

  :وتتضمن  األعماق _)و(

  .عمق الصدر_ 1   

  .عمق الحوض_ 2   

  .عمق البطن_ 3   

  .عمق الرقبة_ 4   

  .قوة القبضة _)ز(

  .السعة الحيوية _)ح(

  .سمك الدهن _)ط(
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الجسم ، فظهرت معالجات عديدة  أجزاء أطوالكما اهتم العلماء بالعالقات النسبية بين 

  :الجسم منها أجزاءتستخدم العالقات النسبية بين 

ا�طول ا����

ا�وزن
�رض ا���ف ..................)1(

�رض ا��وض
طول ا�ذراع .....................)2(

طول ا�ر�ل
)3( 

طول ا���د

طول ا����د
طول ا�ذراع ...................)4(

طول ا��ذع
)5......................()6(

طول ا�ذراع

�رض ا���ف
  

ا�طول ا��ذع

ا�طول ا����
��ق ا��در ..................)7( 

�رض ا��در
)8(.................... )9( 

طول ا���ق

طول ا�! ذ
  

كما نجح العديد من الخبراء في وضع أدلة لتقويم الخصائص الجسمية باستخدام 

في وضع ثالثة أدلة لتقويم فمثال نجح العالم الياباني هيراتا . بعض القياسات الجسمية

  .النواحي التالية باستخدام بعض المقاييس الجسمية

  ˸&��(% ا���مو ھو #�دد ��&% آو . د�#ل ا�وزن -1

 10� × ا�وزن

ا�طول�
� =  د�#ل ا�وزن

  ˸و ھو #�دد ��% ا��در او �#-,.د�#ل ��#ط ا��در ا�&�+% -2

 

 ˸و ھو #�دد طول او .�ر ا��ذع.د�#ل ا��ذع ا�&�+�-3
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  :أهمية بعض القياسات االنثروبومترية_5

   :الوزن :أوال

دراسات الطبية التي تشير الحياة ، ويتضح ذلك من نتائج بعض ال فيالوزن عنصر هام   

زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعي لمن تجاوز سن االربعين تؤدى الى قصر  أيإلى أن 

كيلوغرامات يقلل من العمر بمقدار ) 5(العمر ، فقد وجد أن حدوث زيادة في الوزن بمقدار 

  .بالمائة 3كجم يقل العمر بنسبة  15 إلىارتفعت الزيادة  وٕاذا،  بالمائة 8

  )44، صفحة 2003حسانين، (

  :الطول  :ثانيا

يعتبر الطول ذا أهمية كبرى في العديد من األنشطة الرياضية ، سواء كان الطول الكلى    

الجسم كطول  أطرافطول بعض  أوللجسم كما هو الحال في كرة السلة والكرة الطائرة، 

  .لالعب الحواجز وأهميتهللمالكم وطول الطرف السفلى  وأهميتهالذراعين 

  )46، صفحة 2003انين، حس(

  :طرق ومجاالت القياس االنثروبومترى_6

  :طوالاأل :أوال

لضمان أداء القياسات المتعلقة باألطوال يجب أن يلم المحكمون بالنقاط التشريحية التي    

  .يتم عندها القياس بالنسبة لألطوال

  ).لألرقام الواردة في الشكلمرتبة طبقا (يحدد هذه النقاط ، وهى كما يلي ) 1(والشكل رقم  

  .أعلى نقطة في الجمجمة _ 1   

  .الحافة الوحشية للنتوء االخرومى_ 2   
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  .السفلى لعظم العضد للرأسالحافة الوحشية 

  .النتوء االبرى لعظم الكعبرة

  .النتوء المرفقى

  .النتوء االبرى لعظم الزند

  .منتصف عظمة القص

  .الحافة الوحشية للعظم الحرقفى

  .مفصل االرتفاق العانى

  .العليا لعظم الفخذ للرأسالمدور الكبير 

  .الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة

  . البروز االنسي للكعب

  .البروز الوحشي للكعب

:                                                           ا�
	� ا�����  

الحافة الوحشية  -3   

النتوء االبرى لعظم الكعبرة_ 4   

النتوء المرفقى_ 5   

النتوء االبرى لعظم الزند_ 6   

منتصف عظمة القص_ 7   

الحافة الوحشية للعظم الحرقفى _8   

مفصل االرتفاق العانى_ 9   

المدور الكبير _ 10   

الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة_ 11

البروز االنسي للكعب_12

البروز الوحشي للكعب_13
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، وهو عبارة عن قائم مثبت عموديا على 

. مستوى القاعدة الخشبية فيسم بحيث يكون الصفر 

يقف .. كما يوجد حامل مثبت افقيا على القائم بحيث يكون قابال للحركة ألعلى وألسفل 

ث يالمسه في ثالث نقط هي المنطقة 

ويجب ان . الواقعة بين اللوحين، وابعد نقطة للحوض من الخلف، وابعد نقطة لسمانة الساقين

يتم انزال الحامل حتى يالمس الحافة 

) 2(والشكل رقم .العليا للجمجمة، حيث يعبر الرقم المواجه للحامل عن طول المختبر 

  

لقياس طول الذراع ، وذلك من الحافة 

، 2003حسانين، ( .الوحشية للنتوء االخرومى حتى نهاية اإلصبع األوسط وهو مفرود
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  :الطول الكلى للجسم

، وهو عبارة عن قائم مثبت عموديا على الرستاميتريستخدم لقياس الطول الكلى جهاز 

سم بحيث يكون الصفر  25والقائم وطوله . حافة قاعدة خشبية 

كما يوجد حامل مثبت افقيا على القائم بحيث يكون قابال للحركة ألعلى وألسفل 

ث يالمسه في ثالث نقط هي المنطقة المختبر على القاعدة الخشبية وظهره مواجه للقائم بحي

الواقعة بين اللوحين، وابعد نقطة للحوض من الخلف، وابعد نقطة لسمانة الساقين

يتم انزال الحامل حتى يالمس الحافة . يراعى المختبر شد الجسم األعلى والنظر لألمام 

العليا للجمجمة، حيث يعبر الرقم المواجه للحامل عن طول المختبر 

  .يوضح طريقة القياس ونقط اتصال الجسم بالقائم

لقياس طول الذراع ، وذلك من الحافة ) السنتيمتر او البوصة(يستخدم شريط القياس ب

الوحشية للنتوء االخرومى حتى نهاية اإلصبع األوسط وهو مفرود

  )2(انظر الشكل رقم 

:                                                           ا�
	� ا�����  

الطول الكلى للجسم_ 1

يستخدم لقياس الطول الكلى جهاز    

حافة قاعدة خشبية 

كما يوجد حامل مثبت افقيا على القائم بحيث يكون قابال للحركة ألعلى وألسفل 

المختبر على القاعدة الخشبية وظهره مواجه للقائم بحي

الواقعة بين اللوحين، وابعد نقطة للحوض من الخلف، وابعد نقطة لسمانة الساقين

يراعى المختبر شد الجسم األعلى والنظر لألمام 

العليا للجمجمة، حيث يعبر الرقم المواجه للحامل عن طول المختبر 

يوضح طريقة القياس ونقط اتصال الجسم بالقائم

  :طول الذراع_ 2

يستخدم شريط القياس ب   

الوحشية للنتوء االخرومى حتى نهاية اإلصبع األوسط وهو مفرود

انظر الشكل رقم )51صفحة 
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يتم قياس طول العضد باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية للنتوء االخرومى حتى 

2(  

يتم قياس طول الساعد باستخدام شريط القياس أما من النتوء المرفقى لعظم الزند وحتى 

النتوء االبرى لنفس العظم، أو من أعلى نقطة في رأس عظم الكعبرة حتى النتوء االبرى لنفس 

الرسغ حتى نهاية االصبع يتم قياس طول الكف باستخدام شريط القياس من منتصف 
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يتم قياس طول العضد باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية للنتوء االخرومى حتى 

2(انظر الشكل رقم .الحافة الوحشية للرأس السفلى لعظم العضد

  

يتم قياس طول الساعد باستخدام شريط القياس أما من النتوء المرفقى لعظم الزند وحتى 

النتوء االبرى لنفس العظم، أو من أعلى نقطة في رأس عظم الكعبرة حتى النتوء االبرى لنفس 

  )3(انظر الشكل رقم

يتم قياس طول الكف باستخدام شريط القياس من منتصف 

  )3(انظر الشكل رقم . االوسط و هو مفرود

:                                                           ا�
	� ا�����  

  :طول العضد_3

يتم قياس طول العضد باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية للنتوء االخرومى حتى 

الحافة الوحشية للرأس السفلى لعظم العضد

  :طول الساعد_ 4

يتم قياس طول الساعد باستخدام شريط القياس أما من النتوء المرفقى لعظم الزند وحتى    

النتوء االبرى لنفس العظم، أو من أعلى نقطة في رأس عظم الكعبرة حتى النتوء االبرى لنفس 

انظر الشكل رقم. العظمة

  :طول الكف_ 5

يتم قياس طول الكف باستخدام شريط القياس من منتصف    

االوسط و هو مفرود

  :طول الفخذ_ 6
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يتم قياس طول الفخذ باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا لعظم الفخذ 

نظر الشكل ا )52، صفحة 

  

يتم قياس طول الساق باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة 

حتى البروز الوحشى للكعب، أو من الحافة االنسية لمنتصف مفصل الركبة حتى البروز 

الطرف السفلى باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا 
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يتم قياس طول الفخذ باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا لعظم الفخذ 

، صفحة 2003حسانين، ( ...حتى الحافة الوحشية لمنتصف الركبة

يتم قياس طول الساق باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة 

حتى البروز الوحشى للكعب، أو من الحافة االنسية لمنتصف مفصل الركبة حتى البروز 

  )4(انظر الشكل رقم

  :طول الطرف السفلى 

الطرف السفلى باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا 

 )4(انظر الشكل رقم ... لمفصل  الفخذ حتى األرض

:                                                           ا�
	� ا�����  

يتم قياس طول الفخذ باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا لعظم الفخذ    

حتى الحافة الوحشية لمنتصف الركبة

  )4(رقم

  :طول الساق_ 7

يتم قياس طول الساق باستخدام شريط القياس من الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة    

حتى البروز الوحشى للكعب، أو من الحافة االنسية لمنتصف مفصل الركبة حتى البروز 

انظر الشكل رقم..االنسى للكعب

طول الطرف السفلى _ 8

الطرف السفلى باستخدام شريط القياس من المدور الكبير للراس العليا يتم قياس طول 

لمفصل  الفخذ حتى األرض

  :المحيطات:ثانيا
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يوضح ) 5(الجسم المختلفة ،والشكل رقم

.ا بالشكلوفقا لترتيبه

  

  للمرأة) او الجزء االوسط من جسم اإلنسان
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الجسم المختلفة ،والشكل رقم أجزاءتحديد محيطات  فييستخدم شريط القياس 

وفقا لترتيبه األماكنوفيما يلى توضيح لهذه . اماكن القياس

  

  محيط الكتفين

  محيط العضد

  للسيدات) مع الشدين(محيط الصدر 

  محيط الصدر للرجال 

او الجزء االوسط من جسم اإلنسان(محيط الحجاب الحاجز 

  محيط الوسط

  )الهبس(محيط الحوض 

:                                                           ا�
	� ا�����  

يستخدم شريط القياس 

اماكن القياس

  محيط الرقبة_1   

محيط الكتفين_ 2   

محيط العضد_ 3   

محيط الصدر ) ا(_ 4   

محيط الصدر للرجال ) ب(      

محيط الحجاب الحاجز _ 5    

محيط الوسط_ 6    

محيط الحوض _ 7    

  :العروض_ثالثا
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يوضح  أماكن قياس العروض في بعض أجزاء الجسم ، وهى كما يلي  

  

و يجب التأكد من سالمة ,تقدير  الوزن باستخدام الميزان الطبي أو الميزان القباني 

و ذلك عن طريق تحميله بأثقال معروفة القيمة للتأكد من  صدق 

و يقاس الوزن إما بالرطل أو 

رورة أن  يقف المختبر في منتصف الميزان تماما عند اجراء القياس 

الوزن المثالي هو الوزن الذى يجب ان يكون عليه الفرد تماما 
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يوضح  أماكن قياس العروض في بعض أجزاء الجسم ، وهى كما يلي  

  .وفقا لترتيبها في الشكل

  عرض الكتفين

  عرض العظم الحرقفى

  )53، صفحة 2003حسانين، ( عرض اللوركين

تقدير  الوزن باستخدام الميزان الطبي أو الميزان القباني 

و ذلك عن طريق تحميله بأثقال معروفة القيمة للتأكد من  صدق ,الميزان قبل استخدامه 

و يقاس الوزن إما بالرطل أو .مؤشراته في التعبير عن قيمة األثقال التي وضعت عليه 

رورة أن  يقف المختبر في منتصف الميزان تماما عند اجراء القياس ويالحظ ض

الوزن المثالي هو الوزن الذى يجب ان يكون عليه الفرد تماما (ولتحديد الوزن المثالي 

  :توجد عدة اراء منها) ويكون منسوبا الى طوله

  100-الطول= الوزن المثالي 

:                                                           ا�
	� ا�����  

يوضح  أماكن قياس العروض في بعض أجزاء الجسم ، وهى كما يلي  ) 6(الشكل رقم  

وفقا لترتيبها في الشكل

عرض الكتفين_  1    

عرض العظم الحرقفى_ 2    

عرض اللوركين_ 3    

  :رابعا الوزن

تقدير  الوزن باستخدام الميزان الطبي أو الميزان القباني يتم 

الميزان قبل استخدامه 

مؤشراته في التعبير عن قيمة األثقال التي وضعت عليه 

ويالحظ ض.بالكيلوجرام 

ولتحديد الوزن المثالي ... 

ويكون منسوبا الى طوله

الوزن المثالي _ 1   
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فاذا كان .. ات التي تمثل الطول مطروحا منه مائةأي أن الوزن الطبيعي هو عدد السنتيمتر 

  .كيلوغراما 80سم فان الوزن المثالي له هو  180طول الفرد 

  :ولتحديد مقدار السمنة بناء على ذلك يمكن االسترشاد بالرأي التالي

بالمائة من الوزن عن الوزن الطبيعي  25بالمائة  الى  10اذا زاد وزن الشخص من ) ا(

  )56، صفحة 2003حسانين، ( .د بدينايكون هذا الفر 

  :األنماط الجسمية- 7

هو تحديد كمي للعناصر الثالثة األصلية التي تحدد الشكل الخارجي : التعريف االصطالحي

لشخص م، بثالث أرقام متتالية، يشير الرقم األول منها إلى عنصر السمنة أو البدانة، 

، 1995حسانين، ( .إلى عنصر العضلية، أما الثالث فيشير إلى عنصر النحافةوالثاني 

  )199صفحة 

يعرف نمط الجسم بكونه تنبؤ بالتتابع المقبل لألنماط : ولقد عرف شيلدون نمط الجسم بقوله  - أ

امال ثابتا أو تغير في الحدود الظاهرية التي سيبدو عليها الشخص الحي إذا ظلت التغذية ع

العادية فحسب، ونحن نعرف نمط الجسم بشكل أكثر دقة بأنه المسار أو الممر الذي 

 .سيسلكه الكائن في ظل ظروف التغذية العادية وانعدام حاالت االضطراب المرضى الشديد

 )27، صفحة 1995حسانين، (

  :األجسام األنماطدراسة  أهمية-8

 و يقول كابورفيتش... النمط المناسب يمثل خامة مبشرة قبل عملية التدريب  - ١ 

((karpovich))  أييخرج بطال مجرد  أنمدرب عاقل يحاول  أوليس هناك مدارس 

و سوف ال تحاول اي كمية تدريب الشخص سميك المقعدة الى بطل للعدو في ... جسم
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الرياضية و  األنشطةتمهد الختيار انسب  األجسام أنماطفان دراسة ... لذلك  .القوى األلعاب

  .هي بذلك تهيئ مناخا لبداية طبية

و االستعدادات  Body Build هناك ارتباطا بين بناء البلدان أن البحوث أظهرت  - ٢ 

في اعتبار  تؤخذ أنيجب  لذلك فان التربية الرياضية  ... Physical  Aptitudes البدنية

  .البدني مو حدود التقد إمكانات

 Body هناك عالقة بين نمط الجسم أن ... pathologistes وجد الباثولوجيون  - ٣ 

typt  ذلك فيما بعد الفسيولوجيون ونتائج العديد  أكدمعينة ، حيث  بأمراض لإلصابةو قابليته

  .من بحوث الحديثة

من العالقة بين تكوسن  إليه التو صبما تم  جساماأل أنماطمن الدوافع الهامة لدراسة   - ٤ 

عندما يصفان ... تشارلز ديكنز و شكسبير  األدبالجسم و التصرف الظاهري له، فنجد في 

شخصيا له بناء جسماني معين فإنهما يكادان يتفقان في وصف تصرفات هدا الشخص، و 

و الشخصية و السلوك، وال  ناألبدا أنماطذلك الدراسات الحديثة عندما ربطت بين  أيدتلقد 

يثبت  أن إلى اآلخرينويعطي انطباعا مبدئيا لدى  جسمه إمكاناتالفرد بشكله و  أنشك 

  عكسه أوذلك 

ا في خراس أساسايكسبنا  األجسام نماطألوفقا   األفراد  classification تصنيف  - ٥ 

  .العمل الرياضي

النشاط التي تناسب كل نمط،  ألوانعلى تحديد  األجسام أنماطالدراسة  أنماطتساعد   - ٦ 

، 1990حسانين، ( .المناسبة لكل نشاط األنماطو  األجسامتساعد على تحديد  أنهاكما 

  )84صفحة 
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  :ةالخالص

ال يمكن لإلنسان االستمرار في حياته الطبيعية إال عن طريق بنائه لجسمه فهو طريق 

الرياضة والترويح ويعتبر وسيلة مكملة ويعني ذلك بذل الجهد والحصول على نتيجة يشعر 

  .اإلنسان من خاللها بوجود كيانه وأنه كائن حي يمارس إرادته ويحقق ذاته

  



:ا�����  


	 ��� ط��� ���	 ا������ إ� �� ط��� ����	 ��� �$#��ن ا�! 
�ار � �%
� �
ا����3 وا �و�2 و�� �� و!�)� %1
)� و���� ذ/ �.ل ا��- وا+*�ل �)' # ��� �&�� 

	�
�رس إراد�	 و�+�4 ذا� ��.ا>#��ن �1 ;:�� ���9د ��7#	 وأ#	 ���7   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :تمهيد

مهما كانت البحوث العلمية في اتجاهاتها و أنواعها فهي تحتاج إلى منهجية علمية للوصول 

إلى أهم نتائج البحث قصد الدراسة و بالتالي تقديم و تزويد المعرفة العلمية بأشياء جديدة و 

البحث هي التي تحدد لنا المنهجية العلمية التي تساعدنا في  إشكاليةهامة، و طبيعة 

معالجتها، و موضوع البحث الذي نحن بصدد معالجته يحتاج إلى كثير من الدقة و الوضوح 

ية ميدانية للخوض في تجربة البحث الرئيسية، و ئفي عملية تنظيم و إعداد خطوات إجرا

دها التقليل من األخطاء و استغالل أكثر بالتالي الوقوف على أهم الخطوات التي من مفا

الوقت و الجهد، انطالقا من اختيار المنهج المالئم لمشكلة البحث و طرق اختيار عينة 

  .  البحث و انتقاء الوسائل و األدوات المتصلة بطبيعة تجربة البحث
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  :تمهيد

مهما كانت البحوث العلمية في اتجاهاتها و أنواعها فهي تحتاج إلى منهجية علمية 

للوصول إلى أهم نتائج البحث قصد الدراسة و بالتالي تقديم و تزويد المعرفة العلمية 

بأشياء جديدة و هامة، و طبيعة إشكالية البحث هي التي تحدد لنا المنهجية العلمية 

معالجتها، و موضوع البحث الذي نحن بصدد معالجته يحتاج إلى التي تساعدنا في 

كثير من الدقة و الوضوح في عملية تنظيم و إعداد خطوات إجرائية ميدانية للخوض 

في تجربة البحث الرئيسية، و بالتالي الوقوف على أهم الخطوات التي من مفادها 

قا من اختيار المنهج التقليل من األخطاء و استغالل أكثر الوقت و الجهد، انطال

وات المالئم لمشكلة البحث و طرق اختيار عينة البحث و انتقاء الوسائل و األد

  .المتصلة بطبيعة تجربة البحث

استخدم الطالبان المنهج الوصفي المقارن و هذا لمناسبته لطبيعة  :منهج البحث -1

  .البحث

   :مجتمع و عينة البحث -2

من اجل تجسيد الدراسة ميدانيا كان الزما علينا اخذ عينتين تتوفر فيهما الشروط 

سوف نتحصل عليها من خالل  التي النتائجاألساسية من اجل صدق و مصداقية 

  :تطبيق القياسات عليها حيث اختيرت بطريقة عشوائية و تمثلت في 

تخلف   7ني بسيط،لديهم تخلف ذه 15لديهم توحد و  5( عقليا عاقينتلميذ م 30 -

مركز النفسي البيداغوجي للمحمدية من ال )تخلف ذهني شديد 3ذهني متوسط و

 معسكروالية 

 للمحمدية والية معسكر .يحيمن ابتدائية محمد صديق بن  تلميذ أسوياء 50 -
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 :للمتغيرات اإلجرائيالضبط -3

 .سنة) 12-9(ما بين أفراد عينة البحث  سن التأكد من أن .1

 .لعينة البحث قياسات االنتربومتريةعلى إجراء ال الطالبانإشراف  .2

 .لقياساتالحرص على حضور كل العينة ألداء ا .3

 .الحرص على استبعاد التالميذ الذين يعانون من أمراض بدنية .4

 .أخذ القياسات مرتين لكل تلميذ .5

 .تهدئة التالميذ عند الخوف .6

 :مجاالت البحث -4

تلميذ سويا من  50و  اعقلي عاقتلميذ م 30في تمثلت عينة  :المجال البشري -4-1

 .والية معسكر –دائرة المحمدية 

  :بالنسبة ل قياساتأنجزت ال: المجال المكاني -4-2

  .على مستوى المركز النفسي البيداغوجي بالمحمديةعقليا  عاقينالم -

 .على مستوى ابتدائية محمد صديق بن يحياألسوياء  -

  :البحث حسب التوزيع التاليلقد أجري : المجال الزماني -4-3

  22/01/2018  إلى       14/01/2018من الدراسة االستطالعية تمت  •

  :قياساتتم إجراء ال -

  19/04/2018      إلى    15/04/2018 من لألسوياءبالنسبة 
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  2018 /12/09    إلى         09/09/2018من      عقليا  عاقينللم بالنسبة

  :البحثو وسائل أدوات  -5

تطلبت دراستنا بعض األدوات و الوسائل التي كانت حيزا أساسي في نجاحها متمثلة 

  :في األتي

  .المصادر والمراجع -

  .الدراسات المشابهة -

  .المقابالت الشخصية -

  .األدوات المستخدمة في القياس -

  .اإلحصائيةالوسائل  -

  :األدوات المستخدمة في القياس _6

  :التاليةتم استخدام األدوات 

 لوحة مرقمة  -

 ميزان -

 شريط مرقم -

 قدم قنوية -

  :المستخدمة قياساتمواصفات ال_7

  .الوزن_
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  ميزان:األدوات

  .وقوف التلميذ فوق الميزان بمالبسه الداخلية والنظر محو األمام :طريقة القياس

  .مشاهدة النتيجة التي تظهر على الميزان وتسجيلها على االستمارة :التسجيل

  .األطوال_

  .شريط مرقم :األدوات

معرفة النقاط التشريحية ويكون القياس من بداية الفصل المقاس حتى  :طريقة القياس

  .نهايته

  .قراءة النتيجة التي نشاهدها ونكتبها على االستمارة :التسجيل

  .القامة_

  .اللوحة المرقمة :األدوات

والنظر مباشرة  60°ميه وبفتح قد وموازيا اللوحة باستقامةوقوف التلميذ  :طريقة القياس

   .إلى األمام

  .مالحظة النتيجة وتسجيلها على االستمارة :التسجيل

  .األعراض_

  .قدم قنوية :األدوات

فتح القدم القنوية وأخذها إلى المكان المراد قياسه ونبدأ بإغالقها حتى  :طريقة القياس

  .تلمس الشخص
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  .مالحظة النتيجة وتسجيلها على االستمارة :التسجيل

  .المحيطات_

  .شريط مرقم :األدوات

نطلب من التلميذ أخذ الوضعية الالزمة ومنه نلف الشريط المرقم بتأني  :طريقة القياس

  .حتى يالمس المفصل المراد قياسه دون الشد

  .مالحظة النتيجة وتسجيلها على االستمارة :التسجيل

  :الدراسة االستطالعية-8

اإلطالع لضمان السير الحسن للبحث قمنا بهذه التجربة االستطالعية ألجل 

على بيئة عينة البحث و الكشف عن الصعوبات التي ستواجه الطالبان و تمثل هدف 

  :هذه الدراسة االستطالعية في 

   .ألفراد عينة البحثالخاصة  هذه القياساتمعرفة مدى مالئمة  -

  . القياسات االنتربومتريةقها كل ستغر تتحديد الفترة الزمنية التي  -

  .القياسات أثناءالتعرف على الصعوبات التي تواجه الباحث  -

 .التعرف على عينة البحث و كيفية التعامل معها -

 :األسس العلمية لالختبارات-9

ه على عدة أساتذة ودكاترة علوم وتقنيات النشاطات البدنية وذلك بعرض: الموضوعية

والرياضية لغرض إعطاء آرائهم ومالحظاتهم حول االختبارات المستخدمة في البحث 

، بن عمر هواري.د حمودي عائدة،.د ،دويلي منصورية.عبد القادر، دناصر .د(وهم

  . بجامعة مستغانم) إدريس خوجة.د
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من أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا معامل الصدق الذاتي  :الصدق والثبات

باعتباره صدق الدرجات المعيارية بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائبها 

  . أخطاء القياس والذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار

بالقياسات عليها و بعد خمسة أفراد و قمنا  8قمنا باختيار عينة عشوائية متمثلة في  

  :ئج كالتاليأيام أعدنا القياس على نفس العينة و كانت النتا

  :يبين األسس العلمية لالختبارات) 01(جدول رقم_

  النتائج          

  القياسات

  )ر(  درجة الحرية  النتائج البعدية  النتائج القبلية

  2ع  2س  1ع  1س  معامل الصدق

    2.81  26.12 2,86  26,00  ا��زن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7  

  

0.99  

  0.99  0,11  1,37  0,05  1,35  ا�����

  0.98  2,34  62,30  2,22  61,37  ط�ل ا��راع

�  0.98  3,36  23.74  1,75  23,44  ط�ل ا��

  0.99  2,44  19,87  1,28  20,80  ط�ل ا�����

  0.99  1,16  16,63  0,85  15,59  ط�ل ا���

  0.98  2,24  74,51  1,99  74,64  ط�ل ا���ف ا�����

  0.97  1,92  40,39  1,95  40,10  ط�ل ا����

  0.99  4,22  33,51  3,00  33,59  ط�ل ا���ق

  0.99  1.02  14.21  1,15  14,29  ��ض !� �� ا��أس

  0.98  6.32  21.25  6,20  21,50  ��ض ا��&�%$#

  0.99  1.64  20,50  1,55  20,86  ��ض ا�'�ر
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    6.14  24.05  4,24  24,07  ��ض ا�)�ض

  

  

  

  

  

  

  

0.99  

  0.98  0.39  6.11  0,47  6,01  ��ض ,�'+ ا���*(

�  0.98  3.60  31,87  3,52  30,90  ,)$. ا��-%

  0.99  5.34  64.09  5,13  64,79  ,)$. ا�'�ر

  0.99  5.85  58.17  5,96  58,57  ,)$. ا��/.

  0.98  5.79  17.49  5,88  71,99  ,)$. ا�)�ض

�  0.97  4,04  20.57  4,17  20,63  ,)$. ا��

  0.97  1.73  19.17  1,83  19,03  ا���*(,)$. 

  0.99  0.57  13.35  0,60  13,21  ,)$. ا��/0

  0.99  4.64  40.21  4,67  40,3  ,)$. ا����

�  0.99  4.75  29.24  3,85  29,77  ,)$. ا��%1

2� ا���ق��0.98  4,48  29,67  4.60  25,84  ,)$. /  

 ,)$. أ�2+ ا�4�م

  
21.27  2,31  21.08  2.27  0.99  

  

  :رئيسيةال إجراءات القياس-10

ميدانية على عينة  اختباراتفي الدراسة في صورة  ةالمستخدم قياساتتم تطبيق ال

إلى   15/04/2018من وسط عادي و ذلك خالل الفترة الممتدة البحث في 

 2018/ 12/09إلى  09/09/2018بالنسبة لألسوياء و من  19/04/2018

  .     عقليا للمعاقين بالنسبة
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للمربين و األساتذة و اإلداريين القائمين على عينة 

كل من المدرسة االبتدائية بأسلوب مبسط داخل أوساط 

عقليا من  ينعاقتلميذ م 30تمثل مجموع عينة البحث الذي اجري عليه هذه الدراسة في 

للمحمدية والية . تلميذ أسوياء من ابتدائية محمد صديق بن يحي

قام الطالبان بأخذ النتائج و تدوينها و تطبيق الوسائل اإلحصائية المناسبة و 
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للمربين و األساتذة و اإلداريين القائمين على عينة  الطالبان بشرح هدف البحث

بأسلوب مبسط داخل أوساط  البحث و طبقت االختبارات

  .النفسي البيداغوجي  و المركز محمد صديق بن يحي

تمثل مجموع عينة البحث الذي اجري عليه هذه الدراسة في 

تلميذ أسوياء من ابتدائية محمد صديق بن يحي 50والية معسكر و 

قام الطالبان بأخذ النتائج و تدوينها و تطبيق الوسائل اإلحصائية المناسبة و 

  .التوصل إلى النتائج لتحليلها و مناقشتها

   :الوسائل اإلحصائية

  بيرسون�= ا����ت�= معامل الصدق

  :معامل االرتباط بيرسون

  :ت ستيودنت لعينتين غير متساويتين في الحجم 

الفصل األول                            

الطالبان بشرح هدف البحثو قام 

البحث و طبقت االختبارات

محمد صديق بن يحي

تمثل مجموع عينة البحث الذي اجري عليه هذه الدراسة في 

والية معسكر و 

 .معسكر

قام الطالبان بأخذ النتائج و تدوينها و تطبيق الوسائل اإلحصائية المناسبة و 

التوصل إلى النتائج لتحليلها و مناقشتها

  

  

الوسائل اإلحصائية_11

معامل الصدق -1

معامل االرتباط بيرسون -2

  

ت ستيودنت لعينتين غير متساويتين في الحجم  -3
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 مفصل عرض إلى الفصل هذا

و الدراسة  االستطالعية التجربة

  .والعملية العلمية 

  والمنهج توضيح الدراسة االستطالعية
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 :الحسابي

 :االنحراف المعياري

هذا في الباحث تطرق المنشودة البحث أهداف

التجربة خالل الميدانية البحث و اإلجراءات  

 العلمي ومتطلباته البحث طبيعة مع تماشيا وهذا

توضيح الدراسة االستطالعية إلى الفصل هذا بداية في التطرق

الفصل األول                            

الحسابيالمتوس  -4

االنحراف المعياري-5

 :خالصة

أهداف بلوغ قصد

 منهجية حول

وهذا األساسية

التطرق تم حيث 
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صعوبات  البحث، في المستخدمة األدوات المجاالت، العينة، البحث، في المستخدم

 بغية المستخدمة اإلحصائية من الوسائل جملة عرض إلى الباحث تطرق البحث كما

  .التي ندرسها حول الظاهرة موضوعية أحكام إصدار إلى الوصول



 :خالصة

 حول مفصل عرض إلى الفصل هذا في الباحث تطرق المنشودة البحث أهداف بلوغ قصد

 وهذا و الدراسة األساسية االستطالعية التجربة خالل الميدانية البحث و اإلجراءات  منهجية

  .والعملية العلمية العلمي ومتطلباته البحث طبيعة مع تماشيا

  والمنهج توضيح الدراسة االستطالعية إلى الفصل هذا بداية في التطرق تم حيث 

صعوبات البحث  البحث، في المستخدمة األدوات المجاالت، العينة، البحث، في المستخدم

 إلى الوصول بغية المستخدمة اإلحصائية من الوسائل جملة عرض إلى الباحث تطرق كما

 .التي ندرسها حول الظاهرة موضوعية أحكام إصدار

 



 

 

 

 

 

 



  :تمهيد

تخصيص هذا الفصل الذي يتناول عرض  لبانطبيعة البحث ومنهجيته تقتضي على الطا

لكل من متغيرات البناء الجسماني معرفة  وتحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها ومن أجل

  .المتخلفين عقليا و األسوياء و المقارنة بينهم

التي جرت خالل الدراسة وتحليلها  قياساتفي هذا الفصل نتائج كل ال انالطالب وعليه يعرض

 .ومناقشتها بصدق وموضوعية مستعينين بالوسائل اإلحصائية التي تم التطرق إليها سابقا
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  :تمهيد

تخصيص هذا الفصل الذي يتناول  لبانطبيعة البحث ومنهجيته تقتضي على الطا

متغيرات البناء معرفة  عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها ومن أجل

  .عقليا و األسوياء و المقارنة بينهم عاقينلكل من المالجسماني 

التي جرت خالل الدراسة  قياساتفي هذا الفصل نتائج كل ال انالطالب وعليه يعرض

وتحليلها ومناقشتها بصدق وموضوعية مستعينين بالوسائل اإلحصائية التي تم التطرق 

  .إليها سابقا

  :عرض و تحليل و مناقشة النتائج - 1

  :الوزن عرض و تحليل نتائج- 1- 1

  يبين نتائج الوزن لعينتي البحث) 02(جدول رقم 

  عقليا  عاقينالمتوسط الحسابي لكل من الم أنيتبين لنا ) 01(من خالل الجدول رقم 

عقليا ب  عاقينو قدر االنحراف المعياري للم) 31.46(و األسوياء هو ) 41.65(هو

  ).5.61(و األسوياء) 9.27(

ت   األسوياء  عقليا عاقينالم  

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  2ع  1س  2ع  1س

  دال  0.05  78  2.01  7.50  5.61  31.46  9.27  41.65  الوزن
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) ت(و هي أكبر من قيمة ) 7.50(المحسوبة المقدرة ب ) ت(تحصلنا على قيمة 

   ).78(و درجة حرية ) 0.05(و هذا عند مستوى الداللة ) 2.01(الجدولية المقدرة ب 

على عقليا و األسوياء  عاقينبين الم إحصائيةهناك فروق ذات داللة  أنج تنتنس

 .عقليا عاقينالملصالح  الوزنمستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح نتائج الوزن لعينتي البحث) 07(شكل رقم 

نتائج انه توجد فروق معنوية بين ) 07(يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياني رقم 

فروق مما يسمح لنا بالحكم أن هناك  نتائج التالميذ األسوياءو  عقليا عاقينالمالتالميذ 

  .مستوى الوزنبين العينتين على 

ويرجع الطالبان هذا الفرق إلى كون هناك عمل بالفروق الفردية حيث طبيعة األنشطة 

  .عقليا ليست هي المطبقة على األسوياء عاقينالمالمطبقة على 

0

10

20

30

40

50

المعاقين عقليا األسوياء

الوزن



عرض و تحليل و مناقشة النتائج                                               الفصل الثاني    

 

62 

 

  

  :للجسم  األطوال عرض و تحليل نتائج - 2- 1

  لجسم لعينتي البحثا طوالأيبين نتائج ) 03(جدول رقم 

ت   األسوياء  عقليا عاقينالم  

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  2ع  1س  2ع  1س

    5.18  0.06  1.34  0.13  1.48  القامة

  

  

  

  

2.01  

  

  

  

  

78  

  

  

  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

  دال

  دال  3.22  3.88  58.22  4.87  61.60  طول الذراع

  غير دال  0.73  1.75  24.12  2.64  24.52  طول العضد

  دال  5.14  1.29  19.66  2.03  21.78  الساعدطول 

  دال  3.04  1.14  14.73  1.18  15.55  طول الكف

طول الطرف 

  السفلي

  غير دال  0.70  4.98  76.59  8.31  75.42

  دال  2.40  3.41  40.24  3.93  38.17  طول الفخذ

  دال  2.40  3.41  40.24  3.93  38.17  طول الساق

  

المحسوبة لكل من طول العضد ) ت(يتبين لنا ان قيم ) 03(من خالل الجدول رقم 

الجدولية المقدرة ) ت(هي أصغر من قيمة ) 0.70(و طول الطرف السفلي ) 0.73(

مما يعني انه ) 0.05(و مستوى داللة ) 78(و هذا عند درجة حرية ) 2.01(ب 

ا و االسوياء على مستوى كل من عقلي عاقينالمالتوجد فروق ذات داللة احصائية بين 

  .طول العضد و طول الطرف السفلي
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، طول الساعد )3.22(، طول الذراع )5.18( القامةالمحسوبة لكل من ) ت(بينما قيم 

هي أكبر ) 2.40(، طول الساق )2.40(، طول الفخذ )3.04(، طول الكف )5.14(

و درجة ) 0.05(داللة و هذا عند مستوى ) 2.01(الجدولية المقدرة ب ) ت(من قيمة 

  ).78(حرية 

عقليا و االسوياء على مستوى  عاقينالماذن هناك فروق ذات داللة احصائية بين 

، طول الذراع، طول الساعد، طول الكف، طول الفخذ، طول الساق و هي القامة

  .عقليا عاقينالملصالح 

  

  

  يوضح نتائج أطوال الجسم لعينتي البحث) 08(شكل رقم 
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نتائج توجد فروق معنوية بين  ال يظهر لنا انه) 08(الشكل البياني رقم من خالل 

نتائج التالميذ األسوياء على مستوى طول العضد و طول و  عقليا عاقينالمالتالميذ 

مما يسمح لنا بالحكم أن  الطرف السفلي بينما هناك فروق معنوية في باقي األطوال

  .األطوال المستخدمة في دراستنافروق بين العينتين على مستوى هناك 

ويرجع الطالبان هذه الفرو قات إلى كون الطبيعة البنيوية للتالميذ األسوياء على 

عقليا ويكون ذلك من خالل البرامج  عاقينالممستوى أطوال الجسم تختلف عن التالميذ 

  . المطبقة على كل عينة

  :الجسمض اعر أ عرض و تحليل نتائج - 3- 1

  لعينتي البحث الجسم أعراضيبين نتائج ) 04(جدول رقم 

ت   األسوياء  عقليا عاقينالم  

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  2ع  1س  2ع  1س

عرض جمجمة 

  الرأس

14.93  0.64  14.55  1.02  2.04    

  

  

  

2.01  

  

  

  

  

78  

  

  

  

  

  

  

  

0.05  

  

  

  

  دال

عرض 

  المنكبين

  دال  2.39  26.34  23.14  5.87  32.42

  دال  3.60  2.54  20.47  5.36  24.23  عرض الصدر

عرض 

  الحوض

  دال  4.94  2.16  22.28  5.89  27.8

عرض مفصل 

  المرفق

  دال  5.11  0.61  6.20  1.00  7.23
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عرض جمجمة المحسوبة لكل من ) ت(يتبين لنا ان قيم ) 04(من خالل الجدول رقم 

، عرض الحوض )3.60(، عرض الصدر )2.39(، عرض المنكبين )2.04(الرأس 

الجدولية المقدرة ب ) ت(هي أكبر من قيمة ) 5.11(، عرض مفصل المرفق )4.94(

  ).78(و درجة حرية ) 0.05(و هذا عند مستوى داللة ) 2.01(

اء على مستوى عقليا و االسوي عاقينالماذن هناك فروق ذات داللة احصائية بين 

عرض جمجمة الرأس و عرض المنكبين و عرض الصدر و عرض الحوض و عرض 

  .عقليا عاقينالمهي لصالح  مفصل المرفق و

  

  يوضح نتائج أعراض الجسم لعينتي البحث) 09(شكل رقم 
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التالميذ نتائج توجد فروق معنوية بين يتبين لنا انه )  09(من خالل الشكل البياني رقم 

فروق بين مما يسمح لنا بالحكم أن هناك  نتائج التالميذ األسوياءو  عقليا عاقينالم

  .العينتين على مستوى أعراض الجسم

 عاقينالممن خالل ما ورد من المعطيات النظرية على أن البناء الجسماني للتالميذ 

عقليا ال يختلف في التمييز فيما بينهم أما األسوياء فيرجع ذلك إلى طبيعة نشاط كل 

  .فرد

  :جسمال اتمحيط عرض و تحليل نتائج - 4- 1

  لعينتي البحث يبين نتائج محيطات الجسم) 05(جدول رقم 

ت   األسوياء  عقليا عاقينالم  

  المحسوبة

ت 

  الجدولية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  الداللة

  2ع  1س  2ع  1س

    10.23  2.04  27.64  2.18  32.66  محيط الرقبة

  

  

  

2.01  

  

  

  

78  

  

  

  

0.05  

  دال

  دال  6.56  5.83  64.98  9.43  74.51  محيط الصدر

  دال  6.99  6.58  57.22  9.81  71.33  محيط الوسط

  دال  3.33  5.52  69.48  11.72  77.06  محيط الحوض

  دال  7.75  2.05  18.82  2.81  23.38  محيط العضد

  دال  7.81  1.36  18.82  2.35  22.49  محيط المرفق

  دال  9.18  0.90  13.46  1.22  15.81  محيط الرسغ

  دال  2.82  4.03  38.17  6.48  41.87  محيط الفخذ

  دال  4.43  2.05  28.92  4.48  32.77  محيط الركبة

محيط سمانة 

  الساق

  دال  4.30  2.59  26.42  4.20  30.07

محيط أنكل 

  القدم

  دال  2.89  2.70  22.13  2.12  23.70
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محيط الرقبة  المحسوبة لكل من) ت(لنا ان قيم يتبين ) 05(من خالل الجدول رقم 

، )3.33(، محيط الحوض )6.99(، محيط الوسط )6.56(، محيط الصدر )10.23(

، محيط الفخذ )9.18(، محيط الرسغ )7.81(، محيط المرفق )7.75(محيط العضد 

، محيط أنكل القدم )4.30(، محيط سمانة الساق )4.43(، محيط الركبة )2.82(

و هذا عند مستوى ) 2.01(الجدولية المقدرة ب ) ت(أكبر من قيمة  هي )2.89(

  ).78(و درجة حرية ) 0.05(داللة 

كل عقليا و االسوياء على مستوى  عاقينالماذن هناك فروق ذات داللة احصائية بين 

محيط الرقبة، محيط الصدر، محيط الوسط، محيط الحوض، محيط العضد، محيط  من

المرفق، محيط الرسغ، محيط الفخذ، محيط الركبة، محيط سمانة الساق، محيط أنكل 

  .عقليا عاقينالمهي لصالح  والقدم 
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  لعينتي البحث محيطات الجسميوضح نتائج ) 10(شكل رقم 

التالميذ نتائج توجد فروق معنوية بين يتبين لنا انه ) 10(من خالل الشكل البياني رقم 

فروق بين مما يسمح لنا بالحكم أن هناك  نتائج التالميذ األسوياءو  عقليا عاقينالم

  .العينتين على مستوى محيطات الجسم

عقليا يتميزون ببطء النمو الحركي الجسمي عن الحجم  عاقينالميرجع الطالبان كون 

  .الطبيعي
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  :االستنتاجات - 2

الدراسة التطبيقية، المعارف و النظريات  لنتائجالمعالجة اإلحصائية من خالل 

 :إلى االستنتاجات التالية المشتقات من الجانب النظري خلصنا

 عقليا و األسوياء على مستوى  عاقينالمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  - 

  .يمتغيرات البناء الجسم

  عقليا و األسوياء عل مستوى عاقينالمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  - 

  .الوزن

  طول العضدعقليا و األسوياء على مستوى  عاقينالمال توجد فروق معنوية بين  -

  .وطول الطرف السفلي

  منعقليا و األسوياء عل مستوى  عاقينالمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  -

الصدر، محيط الوسط، محيط الحوض، محيط العضد، محيط محيط الرقبة، محيط 

المرفق، محيط الرسغ، محيط الفخذ، محيط الركبة، محيط سمانة الساق، محيط أنكل 

  .القدم

 عقليا و األسوياء عل مستوى  عاقينالمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  -

 عرض جمجمة الرأس و عرض المنكبين و عرض الصدر و عرض الحوض و عرض

  .مفصل المرفق

 عقليا و األسوياء عل مستوى  عاقينالمهناك فروق ذات داللة إحصائية بين  -

  .، طول الذراع، طول الساعد، طول الكف، طول الفخذ، طول الساقالقامة
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    :البحث اتمناقشة فرضي - 3

 :مناقشة الفرضية األولى •

على أن هناك فروق معنوية ) 02(من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

عقليا و التالميذ األسوياء على مستوى الوزن يسمح بتحقق صحة  عاقينالمبين التالميذ 

  :الفرضية و التي كانت على الشكل األتي

  .عقليا عاقينالميوجد فروق في الوزن بين التالميذ األسوياء و التالميذ  -

  :مناقشة الفرضية الثانية •

فروق معنوية  ه توجدعلى أن) 03(من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

يسمح بتحقق جسم قامة العقليا و التالميذ األسوياء على مستوى  عاقينالمبين التالميذ 

  :صحة الفرضية و التي كانت على الشكل األتي

  .عقليا عاقينالمبين التالميذ األسوياء و التالميذ  القامةيوجد فروق في  -

 :مناقشة الفرضية الثالثة  •

فروق  ه ال توجدعلى أن) 03(من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

طول العضد و عقليا و التالميذ األسوياء على مستوى  عاقينالممعنوية بين التالميذ 

طول الطرف السفلي بينما هناك فروق ذات داللة معنوية بين العينتين على مستوى 
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يسمح بتحقق   طول الذراع، طول الساعد، طول الكف، طول الفخذ، طول الساق

 :صحة الفرضية و التي كانت على الشكل األتي

  .عقليا المعاقينيوجد فروق في األطوال بين التالميذ األسوياء و التالميذ  -

  :مناقشة الفرضية الرابعة •

على أنه توجد فروق معنوية ) 04(من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

عرض جمجمة الرأس و  عقليا و التالميذ األسوياء على مستوى المعاقينبين التالميذ 

يسمح  عرض المنكبين و عرض الصدر و عرض الحوض و عرض مفصل المرفق

  :الفرضية و التي كانت على الشكل األتيبتحقق صحة 

  .عقليا المعاقينيوجد فروق في األعراض بين التالميذ األسوياء و التالميذ  -

 :مناقشة الفرضية الخامسة •

على أنه توجد فروق معنوية ) 05(من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

محيط الرقبة، محيط  عقليا و التالميذ األسوياء على مستوى المعاقينبين التالميذ 

الصدر، محيط الوسط، محيط الحوض، محيط العضد، محيط المرفق، محيط الرسغ، 

يسمح بتحقق  محيط الفخذ، محيط الركبة، محيط سمانة الساق، محيط أنكل القدم

  :صحة الفرضية و التي كانت على الشكل األتي

  .عقليا المعاقينبين التالميذ األسوياء و التالميذ يوجد فروق في المحيطات  -
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 :مناقشة الفرضية العامة •

و من ) 05-04-03-02(في الجداول رقم على ضوء االستنتاجات المتحصل عليها 

من خالل ما  و) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة (خالل مناقشة الفرضيات 

 يعرفه على سالمه عل دكتور الو دراسة  2006نهى يحي إبراهيم دراسة توصلت إليه 

  :نصت على ما يليفيمكننا القول إن الفرضية تحققت صحتها و التي   1987

  .عقليا المعاقينيوجد فروق في البناء الجسماني بين التالميذ األسوياء و التالميذ  -

  :القتراحاتا- 4

بناءا على الدراسة النظرية لبحثنا و نتائج مختلف االختبارات المطبقة على عينة 

  :ما يلينقترح البحث 

 .إجراء دراسة أخرى على فئة عمرية مغايرة لهذه الدراسة -

 .إدراج برامج رياضية لتنمية البناء الجسمي لكال العينتين -

 .وضع برامج مشتركة بين األسوياء و المتخلفين عقليا -
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  :الخالصة العامة- 5

 فلمخت في توضيحها تم التي و الدراسات السابقة النظرية المعطيات جمع خالل من

ي بين البناء الجسم فروقحول   المطروحةاإلشكالية  من وانطالقا ،دراسةاله هذ جوانب

من خالل بعض القياسات  و ذلك عقليا المعاقينالتالميذ األسوياء و التالميذ 

 طرق إلى وخضوعهاعقليا و األسوياء لتقييم مستوى الفرق  المعاقيناالنتربومترية  

 ةفرضي وضع و اإلشكال هذا ىلع اإلجابة وجب لهذا مدروسة، باتلومتط ميةلع

 ينالع الزما كان المطروحة، لإلشكالية مؤقتة جزئية وللح عن عبارة هي التي البحث

بهذه القياسات على التالميذ  قمنا ذلك ولتحقيق صحتها، مدى لتبيان اختبارها من

  .المستويات تحديدعقليا و التالميذ األسوياء ل المعاقين

 خالل من النتائج، أفضل بتوفير ستسمح الجيدة التقييم يةلعم فإن سبق ما خالل ومن

تفيد بوجود  نتائجال و  كانت الفروق مستوى لتحديد العينتين ىلع المطبقةالقياسات 

 .فروق معنوية بين العينتين

ي ية هناك اختالف في البناء الجسمعلى ضوء ما سبق من دراسات نظرية و تطبيق

  .عقليا و األسوياء لمعاقينل

 

 



  :الخالصة العامة

 جوانب فلمخت في توضيحها تم التي و الدراسات السابقة النظرية المعطيات جمع خالل من

فروق في البناء الجسماني بين حول ال  المطروحة شكاليةاإل من وانطالقا ،دراسةاله هذ

االنتربومترية  القياسات  بعض من خالل ذلك و التالميذ األسوياء و التالميذ المتخلفين عقليا

 باتلومتط ميةلع طرق إلى وخضوعها الفرقلتقييم مستوى  للمتخلفين عقليا و األسوياء

 عن عبارة هي التي البحث ةفرضي وضع و اإلشكال هذا ىلع اإلجابة وجب لهذا مدروسة،

 صحتها، مدى لتبيان اختبارها من ينالع الزما كان المطروحة، لإلشكالية مؤقتة جزئية وللح

 تحديدل التالميذ األسوياءو  على التالميذ المتخلفين عقليا بهذه القياسات قمنا ذلك ولتحقيق

  .المستويات

 خالل من النتائج، أفضل بتوفير ستسمح الجيدة التقييم يةلعم فإن سبق ما خالل ومن

تفيد بوجود فروق  نتائجال كانتو   الفروق مستوى لتحديد العينتين ىلع المطبقة القياسات

 .معنوية بين العينتين

هناك اختالف في البناء الجسماني على ضوء ما سبق من دراسات نظرية و تطبيقية 

  .للمتخلفين عقليا و األسوياء
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. القياس في المجال الرياضي). 1988. (أحمد محمد خاطر، و علي فهمي البيك _1

 .دار الكتاب الحديث: نصر

  .عالم الكتب :القاهرة .اإلعاقة العقلية .(2000) .ع .ع ,إبراهيم _2

دار : الكويت. التربية الرياضية والترويح للمعاقين. حلمي ابراهيم، و ليلى السيد فرحات _3

  .الفكر العربي

 .االضطرابات النفسية و العقلية عند الطفل و المراهق .(2005) .ب .م ,معتصم _4

  .ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر

اإلصدار الطبعة (ضية للمعوقين االلعاب الريا). 1997. (مروان عبد المجيد ابراهيم _5

  .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع: عمان). االولى 

دليل القياسات الجسمية ). 1995. (محمد إبراهيم شحاتة، و محمد جابر برقيع _6

  .منشأة المعارف: اإلسكندرية. واختبارات األداء الحركي

لقياس والتقويم في التربية البدنية ا). 2003. (محمد عبد المجيد، و محمد جاسم الياسري _7

  .الوراق للنشر والتوزيع: عمان). اإلصدار الطبعة األولى(والرياضية 

  .دار الفكر العربي: نصر. القوام السليم للجميع). 1995. (محمد صبحي حسانين _8

اإلصدار (القياس والتقويم في التربية البدنية ). 2003. (محمد صبحي حسانين _9

  .دار الفكر العربي: القاهرة). الخامسة

الجزء (القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية). 1990. (محمد صبحي حسانين _10

  .دار الفكر العربي: القاهرة). اإلصدار الثالثة) (األول
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الجزء (القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية). 1992. (حسانينمحمد صبحي  _11

  .دار الفكر العربي: القاهرة). اإلصدار الثالثة) (الثاني

التخلف العقلي عند الطفل و اثاره في ظهور االظطرابات  .(2008) .ط .ب ,فتيحة _12

 .جامعة فرحات عباس :الجزائر .النفسية عند األم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

).مستغانم(جامعة عبد الحميد بن باديس   

).مستغانم(ضية امعهد التربية البدنية والري  

 

 

.أداة دراسة:الموضوع  

درج ضمن متطلبات نيل شهادة يزيدني فخرا وشرفا أن أضع بين أيديكم أداة الدراسة والتي تن

ي بين ان الجسمدراسة مقارنة في البن" بعنوان وصحة نشاط حركي مكيفتخصص  لماسترا

".والمتخلفين عقليا سوياءاأل   

على هذا البرنامج من حيث  باالطالعونظرا لخبرتكم الواسعة،نرجو من سيادتكم التكرم  

.ما ترونه مناسبإاضافة أو حذف أو تعديل و  مناسبته لموضوع الدراسة،  

.شكرا على حسن تعاونكم معنا  

 

:            المشرف  :                           الطلبة  

.بن زيدان حسين: البروفسور: األستاذ.     عبد القادر شنين  

.      مينمحمد األ بن ساحة  

 



مناسبغير   القياسات أنواع القياسات مناسب 

.الوزن    الوزن 

.للجسمالطول الكلي      

 

 

 

 

طوالاأل  

 

 

 
 

.طول الذراع    

.العضد طول    

.ساعدطول ال    

.فطول الك    

.طول الطرف السفلي    

.فخذطول ال    

.ساقطول ال    
.عرض جمجمة الرأس     

 

 

عراضاأل  

.المنكبين عرض    

.صدرعرض ال    

.الحوض عرض    

.مفصل المرفقعرض     

.رقبةمحيط ال     

 المحيطات
 

.صدرمحيط ال    

.لوسطمحيط ا    

.لحوضمحيط ا    

.عضدمحيط ال    



.مرفقمحيط ال    

.محيط الرسغ    

.محيط الفخذ    

.محيط الركبة    

.سمانة الساقمحيط     

.أنكل القدممحيط     
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