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أثر ممارسة بعض الحركات الجمبازیة األرضیة في تحسین مستوى الذكاء لألطفال المتأخرین عقلیا 
القابلین للتدریب

زهراءبوراس فاطمة ال.أ

أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 

عندما یولد طفل طبیعي في األسرة، فإن الوالدین یرعیانه بصورة عادیة دون القلق على ما سیكون 
المستقبل مثله علیه في المستقبل، باعتبار أن كل شيء طبیعي وبالتالي سیأخذ مكانه العادي في الحیاة و 

مثل من سبقه من األطفال، أما عندما یولد غیر طبیعي أو معاق عقلیا نجده شغلهم الشاغل، وكل 
اهتمامهم ینصب على مستقبل هذا الطفل وما سیكون علیه مستقبال غافلین أهمیة الحاضر وأثره بالنسبة 

.لهذا الطفل، هذا الحاضر الذي یعتبر مؤشرا للمستقبل ومحددا له

إن أي أسرة عندما تعلم أن طفلها معاق عقلیا قد تشعر بالقلق واالضطراب واالرتباك وتتفاوت 
درجات هذا الشاعر باختالف وتفاوت شخصیة أفراد األسرة وخبراتهم واتجاهاتهم في الحیاة ومعلوماتهم 

غیر قابل للتعلم عن التأخر العقل، ومن أكثر المعلومات الخاطئة شیوعا تصور أن الطفل المتأخر عقلیا 
أو غیر صالح للتدریب فقد أثبتت الدراسات أن البیئة لها تأثیر كبیر علیهم ویمكن تنمیة بعض قدراتهم، 

.وتعلیمهم بعض المهارات وفق إمكانیات كل منهم

إن الطفل المعاق عقلیا مزود بإمكانیات محدودة وطاقات كامنة تشترك جمیعها في تحدید نمط نموه 
ولكن یمكن للبیئة أن تلعب دورا كبیرا في تفجیر هذه القدرات وصقل اإلمكانات عن طریق مستقبال 

المثیرات القویة وتوفیر الخبرات والمواقف التربویة لتعویض أوجه القصور في نمو الطفل وتمكنه من التعلم 
.وتلقي التدریب

قة محددة من خالل توجیهات المخطط له، والموجه بطری. وتتم العملیة التعلیمیة بالتدخل المقصود
وتعلیمات محددة ومقصودة إلى الطفل ویكون دور المؤسسة الخاصة المبكر والمباشر عن طریق البرامج 

.والتي تتناسب مع القصور الذي یعاني منه الطفل) الجماعیة والفردیة(التعویضیة والتدریبیة المنظمة 

األطفال المتأخرین عقلیا بكفاءة، ویعتمد المنحنى أكدت البحوث والدراسات أنه یمكن تعدیل سلوك 
السلوكي في مجال تعدیل السلوك لفئة المتأخرین عقلیا على إحدى نظریات التعلم والتي مؤداها أنه یمكن 
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للطفل أن یكتسب االستجابة المالئمة للموقف من خالل مشاهدة أداء النموذج حتى یتقن تلك الخطوة 
.الخطوات حتى یصل إلى مستوى یتقن عنده أداء آخر خطوة من المهارةویستمر هذا بقیة ) األولى(

في دراسته حیث أكدت STANLYوالطفل المتأخر العقلي مثله مثل الطفل العادي كما أوضحه 
نتائجه على أهمیة وضرورة توفیر المالعب بمدارس ومراكز المتأخرین عقلیا وتوفیر اللعب الحر الفردي 

روحهم المعنویة وٕاحساسهم بأنهم أفراد لهم أهمیتهم وٕاصالح الكثیر من عیوب الجسم والجماعي لرفع من
.الخ...ومرونة العضالت واتزان الحركة

بدأ االهتمام باألطفال غیر العادیین وتأهیلهم وٕاعدادهم للحیاة یأخذ مساره ویستحوذ اهتمام الشعوب، 
ت التأهیلیة والنفسیة لغیر العادیین لم تواكبه سیاسة ولكن هذا االهتمام وهذا التوسع في نطاق الخدما

محكمة الختیار معلم التربیة الخاصة الكفء، والمحتوى المراد تعلیمه والجزائر وفي السنة األخیرة دیسمبر 
طرحت وزارة التضامن برامجها على رئاسة الحكومة والذي یخدم ویضمن حقوق المعاق في 2001

وبما أن الجزائر اعترفت وأعطت األطفال . م بهذه الفئة من الناحیة الریاضیةبالدنا، رأت الباحثة أن تل
وأكدت على االهتمام بجمیع هذه الفئة ومنحهم حق . الغیر عادیین ومنهم المتأخرین عقلیا حقهم القانوني

إن دراسة المتأخرین عقلیا ذات أهمیة كبیرة من الجانب النظري والعملي وهذه. اإلدماج في المجتمع
الدراسات والبحوث المیدانیة تلقى الضوء على العالقة الموجودة بین هذه الفئة وفئة األسویاء، وتعتبر 
التربیة البدنیة والریاضیة خیر میدان لذلك، وبالرغم من أن دول كثیرة متقدمة أولتها االهتمام حیث 

ن في بالدنا ونظرا لإلهمال أصدرت القوانین للممارسة الریاضیة الخاصة بفئة المتأخرین عقلیا، إال أ
الشامل تقریبا لهذه الفئة في میادین أخرى غیر أنه وبما أن الباحثة اختصاص نظریات ومناهج للتربیة 
البدنیة والریاضیة نظرت إلى هذه الفئة من زاویة الممارسة الریاضیة التي وكما أوضحته عدة بحوث 

مع المجتمع من الناحیة االجتماعیة ومن الناحیة ودراسات میدانیة، باستطاعتها أن تساعد على التكیف
النفسیة التعبیر بالحركة وٕادخال الفرح ومن الناحیة البدنیة تنمیة القدرات البدنیة وٕاصالح وتعدیل الكثیر 

.من العیوب الجسمیة

لقد أصبح ینظر إلى الممارسة الریاضیة على أنها إحدى وسائل العالج لبعض األمراض البدنیة 
لوظیفیة وحتى النفسیة، ومنه ترمي الباحثة بأن تجري بحثها على فئة المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب وا

حتى تظهر مدى تأثیر الممارسة الریاضیة التي تعتبر من أنجح الوسائل التربویة خاصة في مرحلة 
.الطفولة حیث الحب الزائد للحركة واللعب

في حركاتها ) الجمباز(لى إبراز أهمیة برمجة الممارسة الریاضیة ترى الباحثة من خالل دراستها إ
البسیطة في مساعدة هذه الفئة في تحسین قدراتها العقلیة وتطویر مستوى ذكائها ومنه طرحت التساؤالت 

:التالیة
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هل الحركات األرضیة الجمبازیة المختارة لها تأثیر إیجابي في تحسین ذكاء المتأخر عقلیا ؟-1

یجب توفیر معلم للتربیة الخاصة في العملیة التربویة والتأهیلیة للمتأخرین عقلیا القابلین للتدریب ؟هل -2

:ویهدف البحث إلى

.مساعدة هؤالء األطفال باستغالل قدراتهم البدنیة لتحسین قدراتهم العقلیة في تنمیة الذكاء* 

.یا بفضل الممارسة الریاضیةكشف القابلیات الحركیة لألطفال المتأخرین عقلیا ولو نسب* 

من طرف الباحثة والطرق والوحدات التعلیمیة ) ریاضة مختارة(معرفة مدى تأثیر البرنامج المقترح * 
.المستعملة على فئة من األطفال المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب

اضیة لهذه الفئة ألجل شد انتباه المختصین والمسؤولین عن فئة المتأخرین عقلیا ألهمیة الممارسة الری* 
.تنمیة قدراتها العقلیة والنفسیة

:ویفترض

تؤثر إیجابیا على فئة ) بعض حركات الجمباز األرضي المختارة(إن للمثیرات الحسیة الحركیة -1
).الذكاء(المتأخرین عقلیا في استغالل قابلیتهم البدنیة الحركیة لتحسین قدراتهم العقلیة 

ة البدنیة والریاضیة بالمراكز الخاصة لهذه الفئة یؤدي إلى عدم امتصاص عدم وجود مدرس التربی-2
.القابلیات البدنیة لصالح تحسین القدرات العقلیة لهؤالء األطفال

:ولتحلیل مشكلتها وظفت الباحثة عدة أدوات ووسائل لتسهیل المهمة والوصول إلى النتائج النهائیة

- الذكاء ودرجاته-الطفل المتأخر العقلي القابل للتدریب- قليالدراسة النظریة ونتناول التأخر الع-1
.طرق تعلم وتدریب المتأخر العقلي- الریاضة ومنها الحركات الجمبازیة الریاضیة

وتشمل على المنهج العلمي المستخدم، أدوات البحث، عینة البحث واإلجراءات ثم : خطة البحث-2
.المصطلحات والتعریفات

لنتائج، وتشمل نتائج االستمارات المحصل علیها والتي وزعت على المربین، عرض ومناقشة ا-3
وكذا نتائج التجربة التي شملت على وحدات تعلیمیة مقترحة . بالمراكز الخاصة لألطفال المتأخرین عقلیا

ئج كما شملت الدراسة مناقشة الفرضیات المطروحة بالنتا) باختبار الذكاء(وباختبار األدوات ورسم الجسم 
.المتحصل علیها
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:النتائج

من واقع ما أسفرت عنه المعالجة اإلحصائیة لكافة البیانات تمت جدولة النتائج وتوضیحها في 
وقد تم تفسیر هذه النتائج ومن ثم خروج باستنتاجات شاملة في كل فرضیة . أشكال طبقا لفروض البحث

.تم مقارنتها بالنتائج

:أوال

بعض حركات الجمباز (رضیة األولى والتي تفترض أن المثیرات الحسیة الحركیة وانطالقا من الف
تؤثر إیجابیا على فئة المتأخرین عقلیا في استغالل قابلیتهم البدنیة الحركیة لتحسین ) األرضي المقترحة
تین وإلثبات هذه الفرضیة تبین لنا أن النتائج المتحصل علیها من المجموع) الذكاء(قدراتهم العقلیة 

التجریبیة والضابطة اتضح أن هذه األخیرة لم یطرأ علیها تغییرا وتطویرا كبیرا بحیث لم یكن الفرق معنوي 
.بین االختبار القبلي واالختبار البعدي

لتعلیم تلك الحركات من ) من قبل الباحثة(وترجع الباحثة هذا سبب عدم تطبیق البرنامج المقترح 
التي قامت بها الباحثة وفریق العمل المساعد لها لتطبیق ذلك وهم طلبة السنة خالل الوحدات التعلیمیة 

.الرابعة المختصین في التربیة البدنیة والریاضیة وتحت إشراف الباحثة

أما العینة التجریبیة فكانت نتائجها أحسن بكثیر ویظهر هذا من خالل النتائج المتحصل علیها، 
ة المقترحة قد أثرت على أداء المتأخرین عقلیا من الناحیة البدنیة وحتى على فالوحدات التعلیمیة الموضوع

مستوى الذكاء وهذا ما أكدته النتائج المتحصل علیها مقارنة بتلك الخاصة بالعینة التي لم یطبق علیها 
زاء البرنامج، فحتى اختبار الذكاء والتي شملت عدد من االختبارات منها اختبار إدراك الشكل ورسم أج

الجسم وهي اختبارات مقننة وبسیكولوجیة معترف بها، فكانت القدرات العقلیة، وأنها تساهم بقسط كبیر في 
تنمیة األطفال المتأخرین عقلیا القابلین للتدریب في الجانب اإلدراكي عن طریق الجانب الحركي أي 

.التكامل بینهما، وفي األخیر یدل هذا على أن الفرضیة محققة

:ثانیا

في هذه الفرضیة تفترض أن عدم وجود مدرس مختص بالمراكز یؤدي إلى عدم امتصاص القابلیات 
البدنیة لصالح تحسین القدرات العقلیة لهؤالء األطفال، فتبین لنا من خالل النتائج المتوصل إلیها بعد 

قلیا توضح لنا جلیا أن التحلیل اإلحصائي لالستمارة الموزعة على المراكز الخاصة باألطفال المتأخرین ع
من العینة التي وجهت لها االستمارة االستبیانیة أنه ال یوجد مربین ومختصین في مادة %100نسبة 
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التربیة البدنیة والحركیة وهذا یعني أنه ال تستغل القابلیات والقدرات البدنیة لألطفال المتأخرین عقلیا 
وهذا ما یوضح أن ). الذكاء(ة لتحسین القدرات العقلیة والقابلیات للتدریب ومنه عدم المساهمة والمساعد

.الفرضیة محققة

:التوجیهات

االهتمام بالتربیة النفسیة الحركیة لألطفال المتأخرین عقلیا بالمراكز الخاصة بوضع برنامج هدفه -1
.امتصاص القدرات الحركیة والبدنیة وتحسین مستوى الذكاء

.ریاضیة التي لها أثر في تحسین الذكاءاالهتمام بإعطاء تمارین وألعاب-2

ضرورة توفیر المدرس المختص بالتربیة البدنیة والحركیة وكذا توفیر األدوات واألجهزة والوسائل -3
.الالزمة إلجراء اختبارات الذكاء

.ضرورة تكوین إطارات علیا متخصصة تقوم باإلشراف على هذه الشریحة من المجتمع-4

لمراكز الخاصة بمتطلبات العمل الریاضي من أدوات، ساحات، منشآت خاصة وأجهزة إلزامیة تجهیز ا-5
والتأكید على ضرورة األجهزة البیداغوجیة التي تعمل على تعلیم وتحسین مستوى األداء لهذه الفئة داخل 

.المراكز الخاصة

.ضرورة مساعدة هؤالء األطفال ودمجهم في المجتمع-6

تدرس تأثیر الممارسة الریاضیة على تنمیة القابلیات والقدرات العقلیة ضرورة إجراء بحوث أخرى-7
.على هذه الفئة بالخصوص) التركیز- االنتباه-التصور(األخرى منها 

:المصادر والمراجع باللغة العربیة

الطبعة (سیكولوجیة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، مركز اإلسكندریة للكتاب : سهیر أحمد كامل-1
).2002ثانیة سنة ال

.1999التخلف العقلي في محیط األسرة، المكتب العلمي للنشر والتوزیع سنة : محمد السید حالوة-2

تعلیم األنشطة والمهارات لدى األطفال المعاقین عقلیا، دار الفكر العربي : محمد إبراهیم عبد الحمید-3
.1999سنة 

.یا، المكتبة الجامعیة الحدیثة اإلسكندریةرعایة المتخلفین ذهن: رمضان محمد القذافي-4
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.1984التخلف العقلي، اإلسكندریة سنة : عبد الرحمن العیسوي-5
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