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 .مقترح في تنمية بعض المهارات الحركية لفئة ذوي االحتياجات الخاصة برنامج حركي أثر 
 -والية باتنة -بريكة  داغوجي لذوي االحتياجات الخاصة دراسة ميدانية في المركز الطبي البي-

 نصر الدين قتالأ/ ،  أ/ صابر بن عيسى  براهيمي،عيسى  د/ 
  ،بسكرة جامعة ،ية والرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدن 

 ملخص:ال

لمهارات نهدف من خالل هذه الدراسة الى محاولة معرفة أثر برنامج حركي مقترح في تنمية بعض ا     
تم حيث  ، حيث. انتقالية، ومهارات التعامل باستعمال االداة( لفئة المعاقين ذهنيا )االنتقالية، غير الحركية
عدد المعاقين في المركز  تمثل في لهذه الدراسة، اما مجتمع الدراسة المنهج التجريبي كمهج  تطبيق

مجتـمع المتاح هـو ذوي االحتياجات الخاصة تخلف عقلي الو  معاق)83(الطبي البيداغوجي لمدينة بريكة 
أما عن عيـنة الـدراسة  طفل 40بسيط التابعين للمركز الطبي البيداغوجي لمدينة بريكة والبالغ عددهم 

صدية تتمثل في األطفال ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذهنية بالمركز الطبي البيداغوجي كانت ق
 اعاقةذو  طفالا  83طفال المأخوذة من مجتمع الدراسة والذي يبلغ عددهم  12لمدينة بريكة والبالغ عددهم 

 06لى حصة موزعة ع 12على  هذا البرنامج احتوى و  (15-11) وتراوحت أعمارهم  ذهنية بسيطة
كيفارت )مقياس التقدير اختبار  كان لهذا البرنامج أثر استخدمنا االختبارات التالية: إذاما ولمعرفة ، أسابيع

 :اما األدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة فتمثلت في .والربطاختبارات حركات المهارة ، الحركي(
ومن اهم النتائج المتوصل اليها:  .ت " "ستيودنت ٍاختبار  -ااٍلنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي

المعاق على أداء  الحركية، وتساعدالبرنامج الحركي المقترح له تأثير إيجابي في تنمية بعض المهارات 
 وأنشطته اليومية بكفاءة. الحيوية،مهامه 

 .العقلي تخلفال رات الحركية، ذوي االحتياجات الخاصة،االمه ،الحركي التأهيليبرامج الكلمات المفتاحية: 
The Summary:  

The objective of the study is to know the impact and the effects of a motor program suggested 
to develop some motor skills (transitional, non-transitional, and the skills of dealing using 
tools ) to mentally disabled children. We apply this program on a sample of 12 mentally 
disabled child in their medical center of Barika through 12 sessions devides into 6 weeks. To 
examine the effect of this program, we use: * Competencies' tests. 
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І -  :مقدمة 
وتجلى هذا االهتمام  الخاصة،في عصرنا الحاضر بذوي االحتياجات  ازداد اهتمام الكثير من المجتمعات

التأهيلية لهذه الفئة والذي تضمن تطوير البيئات التي تقدم فيها ور النوعي في البرامج التربوية و بالتط
مؤسسات أو مراكز  فبدالا من وضع جميع ذوي االحتياجات الخاصة في ،ألفرادهاالخدمات والبرامج 

ولو –، ازداد أعداد المنادين بوضعهم في بيئات أقل انعزاالا وبيئات مدمجة مع العاديين صةللتربية الخا
مع التأكيد على أن ال يقتصر دمج هؤالء األفراد على الجانب الزماني واالجتماعي بل يتعداه إلى  -جزئياا 

 الجانب التعليمي.
جات الخاصة استفادت من البرامج ويشير بعض المهتمين بالتربية لخاصة إلى أن أكثر فئات االحتيا

وذلك لتمتعهم ببعض المهارات االجتماعية والشخصية  البسيط،التدريبية الرياضية هم ذوي التخلف العقلي 
مما يجعلهم قادرين على  %70 -50واللغوية بدرجة ال بأس بها إضافة إلى أن نسبة ذكائهم تتراوح من 

 (3، ص2002،الحكيم بن جواد المطر عبد) التعلم
وتكتسب التربية الرياضية قيمتها وقوتها من أي نوع أخر من أنواع التربية في أنها تربية تتم عن طريق 

فالطفل يمارس النشاطات الرياضية لتقوى عضالته وتنمو والطفل  ،ارسة الفعلية ال عن طريق التلقينالمم
فيه ويمارس النجاح لنفسي ويعيش ، والطفل يمارس االتزان اون والوالء واإلخالص والمثابرةيمارس التعا

والطفل يفكر ويدرك ويستنتج وينتبه ويتصور بطريقة علمية داخل الملعب فكل الخبرات  ،ويشعر بنتائجه
ر أنواع التربية الرياضية هي أجد إن التربية، ومن هنا نقول ة التربوية يمارسها بطريقة فعليةالمتعلقة بالعملي

 (25-24، ص2005، رفعبد الحميد ش) .في العصر الحديث
األنشطة اإلنسانية المهمة التي عرفها اإلنسان عبر العصور كما يعد  أحدويعد النشاط البدني والرياضي 

، 2006، صامت حسان)3وتربوية.اجتماعية  ونفسية، ،الفرد لما يقدمه من فوائد جسمية قيمة أساسية في حياة
 (12ص

نة في المناهج وسهولة في تعديل األنشطة، فإنها تعتبر من ونظراا لما تتميز به التربية البدنية من مرو 
أنسب المقررات لتنمية المهارات الحركية األساسية لذوي التخلف العقلي البسيط. لذلك فإنه من األهمية 

عبد الحكيم بن جواد  ) بمكان فحص مدى نجاح البرامج التدريبية الرياضية المقترحة في تحقيق أهدافها

 (3، ص2002،المطر
 :التالي لومن هذا المنطلق يمكن صياغة التساؤ 
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 ذهنيا؟المتخلفين  الحركية لفئةأثر في تنمية بعض المهارات لبرنامج الحركي المقترح ل هل -
 الفرضيات:_ 2
 _الفرضية العامة : 1_ 2

بلين اللبرنامج الحركي المقترح أثر ايجابي في تنمية بعض المهارات الحركية لفئة المتخلفين ذهنياا الق
 .للتعلم

 الجزئية:الفرضيات  2_2
االنتقالية  عند   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات الحركية -

 المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي .
االنتقالية  بين االختبارين القبلي والبعدي للمهارات الحركية الغير توجد فروق ذات داللة إحـصائية -

 .التجريبية لصالح االختبار البعديعند المجموعة 
توجد فروق ذات داللة إحـصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في نمو المهارات الحركية عند  -

 .التجريبية لصالح االختبار البعديالتعامل باألداة عند المجموعة 
 أهداف البحث: -3
لمتخلفين ذهنياا لفئة المهارات الحركية االنتقالية ا في تنمية قترح أثرمعرفة ما اذا كان للبرنامج الم -

 .القابلين للتعلم
لمتخلفين ذهنياا لفئة المهارات الحركية االنتقالية ا في تنمية معرفة ما اذا كان للبرنامج المقترح أثر -

 .القابلين للتعلم
لفئة المتخلفين  عند التعامل باألداةات الحركية لمهار ا في تنمية كان للبرنامج المقترح أثر إذامعرفة ما  -

 .بلين للتعلمذهنياا القا
 :والمصطـلحاتتحديد المفاهـيم  - 4
 :الحركيالبرامج التأهيلى  -4-2-1

مجموعة من األنشطة الحركية واأللعاب الترويجية التنافسية والتمرينات بأدوات وبدون أدوات وتتناسب مع 
 .والفسيولوجيةالمتغيرات البدنية  فين لها لتحقيق تحسن قدرات واستعدادات الممارسي

 :التوافقيةمفهوم القدرات  4-2-2
بأنها التوافق بين الذراع ومنطقة الكتف وبين العين والقدم والعين والذراع وتوافق الجسم مع التميز بالرشاقة 

 (http://kenanaonline.com/users/FAD/tags/216620/posts) والقدرة على التحكم
 :المعدلهمفهوم التربية الرياضية  4-2-3

والتى تشمل على األنشطة  المتعددة،والوقائية  االرتقائيةالبرامج  هيبأنها التربية الرياضية المعدلة 

http://kenanaonline.com/users/FAD/tags/216620/posts


ISSN : 1112-4032                                                                         eISSN 2543-3776                       

 
 وتحديات األلفية الثالثة" األنشطة البدنية و الرياضيةالملتقى الدولي الثامن: "علوم عدد خاص ب                             

 محور: النشاط البدني الرياضي المكيف.   

  

   

175 

 

 مجلة علمية

محكمة  سنوية  

 .اإلعاقة وفقاا لنوعها وشدتها الرياضية واأللعاب والتى يتم تعديلها بحيث تالئم حاالت
(http://kenanaonline.com/users/FAD/tags/216620/posts) 
الباحث في مجال التخلف العقلي يواجه مشكلة تعدد المفاهيم التي يتداولها  : إنالعقليالتخلف  -4-3

فقد استخدم الباحثون  ،واستخدامهم المصطلح الواحد بمعان مختلفة ،ملون في الميدانالمختصون والعا
وفي أواخر  ،نقصان العقل، صغر العقل ،بدون عقل ،اإلنجليز واألمريكان مصطلحات من قبل

 .ت واستخدموا مصطلح التخلف العقليالخمسينات تخلو عن هذه المصطلحا
الضعف  ،النقص العقلي ،حات كثيرة منها القصور العقليأما الباحثون العرب فقد استخدموا مصطل

 العقلية.واإلعاقة ، الشذوذ العقلي ،التأخر العقلي العقلي،
بعض الباحثين ترجمها ويرجع هذا التعدد في المصطلحات إلى ظروف ترجمة المصطلحات اإلنجليزية ف

ماجدة السيد ) هذا المضمون والبعض األخر ترجمها حسب مضمونها واختلفوا في تحديد  ،حرفيةترجمة 
 (16، ص2000،عبيد

П - :الطريقة وأدوات 
  المنهج التجريبي. :منهج البحث -1
معاق  )83(يبلغ عدد المعاقين في المركز الطبي البيداغوجي لمدينة بريكة  :مجتمع الدراسـة -2
لطبي البيداغوجي مجتـمع المتاح هـو ذوي االحتياجات الخاصة تخلف عقلي بسيط التابعين للمركز االو 

 طفل. 40لمدينة بريكة والبالغ عددهم 
أما عن عيـنة الـدراسة كانت قصدية تتمثل في األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  :عينة الدراسـة -3

طفال المأخوذة من المجتمع  12اإلعاقة الذهنية بالمركز الطبي البيداغوجي لمدينة بريكة والبالغ عددهم 
 .(15-11) وتراوحت أعمارهم  ذهنية بسيطة اعاقةذو  طفالا  83عددهم الدراسة والذي يبلغ 

طفال متخلفين تخلف ذهني  12تألفت العينة التجريبية من مجموعة متكونة من  المجموعة التجريبية : -
 بسيط من أجل الوصول إلى هدف البرنامج الحركي للوصول لتحسين المهارات الحركية.

 متغيرات البحث : -4
 .في هذه الدراسة يعتبر البرنامج الحركي المقترح هو المتغير المستقل :تغير المستقلالم -4-1
المهــارات الحركية لألطفال المعاقين ذهنيا، ) المهارات الحركية ( هي التابعة من  :المتغير التابع -4-2

 .سلباا أو إيجابيا بهذا البرنامج حيث تأثيرها
اسة المحور األساسي الذي يستند عليه الباحث ويوظفه في كشف تعتبر أدوات الدر : أدوات الدراسة -5

 :منها نذكر ا مجموعة من االدواتلتحقيق ذلك وظفالحقيقة عن مشكلة الدراسة و 

http://kenanaonline.com/users/FAD/tags/216620/posts
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 البرنامج الحركي المقترح: -5-1
 :األسس الذي بنـي عليها البرنامج المقترح -
لمقترح لألطفال المتخلفين ذهنيا تخلفا تم مراعاة األسس التالية عند وضع برنامج النشاط الحركي ا   

 : ، والمتمثلة فيما يليز التربويةبسيطا في المـراك
األلعاب واألنشطة الرياضية الحركية المختارة التي تتناسب مع ذكاء األطفال المتخلفين ذهنيا بحيث ال  -

 . ياا، وتحررهم من الخوف واالنطواءتتطلب عمليات عقلية عل
م في الحياة ، والتصرفات االستقاللية التي تستخدكية بسيطة لتنمية مهارات الحركاتاختيار مهارات حر  -

 .ت قصيرة مع عدم اإلطالة مع الشرحوالتي تتطلب تعليما ،اليومية واالجتماعية
مراعاة عوامل األمن والسالمة من خالل اختيار األنشطة الرياضية الحركية التي تستخدم األدوات  -

 المصنوعة من مواد غير صلبة .الثابتة واألدوات 
 .و الفيزيولوجية للمتخلفين ذهنيا مراعاة األسس النفسية -
ت ،التعاون والصدقمراعاة الجوانب األخالقية والقيم المثلى مثل : النظام والنظافة ، و  - احة الفرصة لهم وا 

 .للتعبير عن الذات
 .لممارســة النشاط الرياضي الحركياستشارة اهتمام األطفال -

 : و هذا الجدول يبين األهداف المتوقعة من البرنامج المقترح
 المعرفي االجتماعي العاطفي الحسي الحركي المجال

 

 األهداف

ور من مهارات الحركات يط

 الجري، القفز، كالمشي، االنتقالية،

 الحجل.

 يطور من مهارات الحركات غير

 , االمتداد .كاالنثناء، االرتكازات االنتقالية،

جسمه جيدا ويتحكم فيه. يدرك 

يتحكم في حركات جسمه من خالل  

 بمفرده.األدوات  ويتعامل معاألجهزة 

 يكتسب قواما معتدل نوعا ما 

 ينمي من قدراته الحسية البصرية

 والحسية السمعية.

 يتقبل مشاركة اآلخرين معه

 في اللعب.

. يتقبل مساعدة اآلخرين 

 (   يتقمص مختلف األدوار

ادوات  التنظيم نقل األجهزة و

 والقيادة في الفوج.....(.

 يظهر مشاعر ايجابية اتجاه

 المربي واإلدارة والزمالء .

 يتهذب خلقيا , ويحترم

 قوانين وقواعد اللعبة .

يعرف احتياطيات األمن والسالمة والوقاية  -

 منها .

 يفهم ويفسر عبارات مركبة . -

 يعرف األجهزة واألدوات المستعملة. -

ض المصطلحات والعبارات يعرف بع -

 ..بسيطة مثل, فوق, تحت, أمام, خلف ال

 (10إلى  01يتعلم مفهوم العدد ) يعد من  -

 ( يبين األهداف العامة و المتوقعة من  البرنامج المقترح01الجدول رقم )

كثيرا ما يقابل المختص بتعليم األطفال من خالل النشاط الحركي لبعض  بار:تمواصفات اإلخ -5-2
طفال الذين يعانون من المشاكل في الحركة ،و عليه أن يلجأ إلى استخدام بعض أنواع من االختبارات األ
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، و من التعرف على مشكالت الطفل الحركيةالمتعلقة بكفاءة اإلدراك الحركي ، و هي من شأنها 
تقدير ( و تسمى مقياس الKephartاالختبارات ذات معامالت علمية مرتفعة مثل اختبار كيفارت )

 (1992، محمد حسن عالوي ) الحركي .
 (:ار كيفارت )مقياس التقدير الحركياختب -

 بوصة. 2(بوصة ،و ارتفاعها 4إلى 5لوحة عارضة المشي اتساعها )من  - :أدوات االختبار
 األداء المطلوب:

لالتجاه يطلب من الطفل المشي على هذه العارضة لألمام و للخلف ثم للجانب في اتجاه اليمين ثم    
 اليسار بدون فقدان التوازن .

إذا أتم الحركة بكل توازن و سالسة يتحصل على درجتين في كل اتجاه و إذا تعثر يتحصل  :المشاهدة
 درجات . 8على الصفر و أعلى درجة هي 

 اختبارات حركات المهارة و الربط : -
 الوثب لألمام بالقدمين معا خطوة واحدة . :األداء المطلوب -
 لألمام خطوة واحدة باستخدام القدم اليمنى فقط .الحجل  -
 الحجل لألمام خطوة واحدة باستخدام اليسرى فقط .  -
  . الحجل في الحجل في المكان مرتين على القدم اليمنى ثم مرتين على القدم اليسرى  -
 المكان على القدم اليمنى أوال ثم على القدم اليـسرى باستمرار .  -
 : المشاهدة -
، أسامة كامل راتب ،أمين أنور الخولي) .10و صفر إذا لم يحققه و أعلى درجة هي  الحركة،م درجتين إذا أت -

 (485، ص2009
 :مجاالت الدراسة -6
تم إجراء الحصص الحركية  لألطفال المعاقين ذهنيا في قاعة و الملعب الجواري للمركز : المجال المكاني 

 .الطبي البيداغوجي ببريكة

بداية  2014-02-02العمل في الجانب التطبيقي للبرنامج المقترح فقد حدد يوم  امتد :المجال الزماني
أسبوع  وانتهى بإجراء االختبار البعدي في يوم  07إجراء االختبار القبلي ثم البرنامج الحركي الذي دام 

 ثم قمت بجمع البيانات اإلحصائية و تحليلها و الخروج بنتائج الدراسة . 20-03-2014
 :خطوات إجراء هذه الدراسة كالتاليويمكن تلخيص  البحث:خطوات  -7
 إجراء قياس قبلي على المجموعة . -
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 تخطيط برنامج حركي المقترح ثم تطبيقه.  -
إجراء القياس البعدي بعد ٍانتهاء البرنامج لقياس تأثيره على أداء الصفات البدنية األساسية )المهارات  -

 الحركية( . 
 . م تختبر داللة هذا الفرق إحصائياالقياسين القبلي و البعدي ، ث يتم حساب الفرق بين -
أسبوعا  12برنامج حركي  لمدة زمنية قدرها  الباحثون بتخطيطقام  الحركي المقترح: تخطيط البرنامج-7-1

" حصة إجماالا ، وقد قسم إلى فترتين حركيتين  كل فترة  24حيث كل أسبوع يحتوي على حصتين أي " 
" حصص ، فالفترة األولى تعمل على تنمية التوازن الحركي و الفترة الثانية تعمل على 6" تحتوي على

د وفي مرحلتها الرئيسية تؤدي تمارين قابلة 45تنمية التوازن السكوني  كما أن كل حصة حركية  مدتها 
 للتطوير.

 حصة 12أسابيع أي  06تطبيق البرنامج الحركي المقترح في  
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 تمارين سكونية تمارين حركية 

 ركي المقترح تخطيط للبرنامج الح(02الجدول رقم ) 

بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية والتأكد من مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات  الميدانية: الدراسة -8
الصدق ، الثبات ، مة وتوفرها على الشروط العلمية )التجربة الميدانية ، ومن صالحية األدوات المستخد

      تجربة والتي تمت على النحو التالي :الموضوعية ( ، بدأت في تطبيق اإلجراءات الميدانية لل
تم وضع خطة وبرنامج محددين باالتفاق مع إدارة المركز إلجراء االختبار  :إجراء االختبار القبلي-8-1

بالقاعة الخاصة بالرياضة داخل المركز ،  وقد   )كيفارت(القبلي للعينة  مستخدما في ذلك االختبار 
 حد.أستغرق إجراء االختبارات يوم وا

، وأعطيت محاولتين  10:45- 10:00أجريت كل االختبارات في الفترة الصباحية ابتداء من الساعة     
 لكل طفل في كل اختبار قبل بدأ االختبارات .
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بعد االنتهاء من إجراء االختبارات القبلية باشرت في تطبيق البرنامج : الحركي المقترحتنفيذ البرنامج  -8-2
زمن كل حصة  األسبوع،بواقع حصتين في ، ونصفشهر  وقد دام المجموعة، الحركي المقترح على

 :يلي مقسمة كمادقيقة  45تطبيقية 
 اإلعدادي.الجزء  -
 الرئيسي.الجزء  -
 الختامي.الجزء  -
 . 10:45- 10:00تم برمجة كل الحصص التطبيقية ابتداء من الساعة   
يذ البرنامج المقترح قمت بإجراء االختبار البعدي بعد االنتهاء من تنف :إجراء االختبار البعدي-8-3

اللذي استخدم في االختبار القبلي و ذلك  باستخدام   )كيفارت(للمجموعة مستخدما في ذلك نفس االختبار 
ائل ونفس المكان وفي نفس الفترة الزمنية وتحت نفس الظروف وبنفس الطريقة التي استخدمت نفس الوس

صص لعرض في االختبار القبلي وقد تم التوصل إلى النتائج التي سيتم عرضها في الفصل القادم الذي خ
 . وتحليل ومناقشة النتائج

لتوصل إلى نتائج ذات داللة إحصائية إن الهدف من المعالجة اإلحصائية هو ا: الدراسة اإلحصائية  -9
 ولقد ٍاعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية: النتائج،تساعد على تحليل وتفسير 

     .ٍاختبار ستيودنت  " ت " -ااٍلنحراف المعياري  -المتوسط الحسابي

ПІ –  :النتائج 
الحركية  للمهارات والبعدي : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبليالتساؤل األول
 .التجريبية لصالح االختبار البعديالمجموعة  االنتقالية عند

  :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و"ت"المحسوبة ( يبين النتائج03رقم ) ولالجد
مستوى 

الداللة 

 0.05عند
االنحراف  "ت" المحسوبة  "ت"الجدولية ( 1-درجة الحرية)ن

 المعياري
المتوسط 

 حسابيال
 االختبار 

عدد 

 العينات

 ,582 2,20 11 دال

 قبلي 1.40 0,29
12 

 بعدي 2.20 0,41

( عند 2.20( أكبر من قيم )ت( الجدولية )2.58( أن قيمة )ت( المحسوبة )03يتبين من الجدول )    
و البعدي ( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي 0.05)≥مستوى داللة &

في تنمية المهارات الحركية االنتقالية ،مما يعني حدوث تقدم في نمو المهارات الحركية قيد الدراسة،من 
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خالل التجربة الميدانية  وبالتالي فإن البرنامج الحركي المقترح له تأثير إيجابي في نمو المهارات الحركية 
 لدراسة وهذا لصالح االختبار البعدي .االنتقالية لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قيد ا

توجد فروق ذات داللة إحـصائية بين االختبارين القبلي و البعدي للمهارات الحركية الغير  :التساؤل الثاني
 االنتقالية عند المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعد.

  اختبار "ت" ستودنت( يبين النتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 04الجدول رقم )
مستوى 

الداللة 

 0.05عند

-درجة الحرية )ن 

"ت"  "ت" الجدولية  (1

 المحسوبة 

االنحراف 

 المعياري

 

المتوسط 

 الحسابي 
 عدد العينات االختبار 

 2.34 2,20 11 دال

 قبلي 1.54 0.15

12 

 بعدي 1.74 1.20

( عند 2.20أكبر من قيمة  )ت( الجدولية ) (2.34( أن قيمة )ت( المحسوبة ) 04يتبين من الجدول )   
( وهذه يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي و البعدي 0.05)≥مستوى داللة &

في تنمية المهارات الحركية الغير االنتقالية ،مما يعني حدوث تقدم في نمو المهارات الحركية قيد 
وبالتالي فإن البرنامج الحركي المقترح له تأثير إيجابي في نمو الدراسة،من خالل التجربة الميدانية ، 

المهارات الحركية الغير االنتقالية لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قيد الدراسة وهذا لصالح 
 االختبار البعدي .

رات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي و البعدي في نمو المها :التساؤل الثالث
 .التجريبية لصالح االختبار البعديالحركية عند التعامل باألداة للمجموعة 

 ( يبين النتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و"ت"المحسوبة 05الجدول رقم )
مستوى الداللة 

 0.05عند
 (1-درجة الحرية)ن

 "ت"

 الجدولية

 "ت"

 المحسوبة
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 عدد العينات باراالخت الحسابي

 2,45 2,20 11 دال

 قبلي 1,60 0,45
12 

 بعدي 2,10 0,81

( عند 2.20( أكبر من قيمة  )ت( الجدولية )2.45( أن قيمة )ت( المحسوبة )05يتبين من الجدول )    
ي ( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي و البعدي ف0.05)≥مستوى داللة &

 نمو المهارات الحركية عند التعامل باألداة ،مما يعني حدوث تقدم في نمو المهارات الحركية قيد الدراسة،
من خالل التجربة الميدانية  وبالتالي فإن البرنامج الحركي المقترح له تأثير إيجابي في نمو المهارات 
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صة قيد الدراسة وهذا لصالح االختبار الحركية عند التعامل باألداة  لدى األطفال ذوي االحتياجات الخا
 البعدي .

VI –  :المناقشة 
( الخاص المهارات الحركية فإننا 03من خالل نتائج الجدول رقم ) . مناقشة نتائج الفرضية األولى:1.2

وجدنا أن هناك تطور ملموس في أداء هذه المهارة لكل أفراد المجموعة ، حيث الحظت من خالل نتائج 
قبلي و البعدي لهذه المهارة أن المجموعة تحصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي االختبارين ال

، (2,20،أما المتوسط الحسابي لالختبار البعدي فقد بلغ )(0,29و بلغ االنحراف المعياري) (1,40قدره )
معنوية  (وهذا ما يؤكد2,58)، كما بلغت " ت " المحسوبة (0,41و أما االنحراف المعياري فقد بلغ )

 .(0.05الفرق وهي بذلك ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
وتتفق نتائج الدراسة مع ما أكده كل من "هاني الربضي وحسن الحياري "ويهدف البحث إلى التعرف    

على أثر تنمية التوافق على بعض مهارات للمعاقين عقليا ذوي اإلعاقة المخففة .وكما تتفق مع نتائج 
ن "حمادة محمد حسيني و محمد الطوخي "يهدف البحث إلى تصميم برنامج ترويحي رياضي دراسة كل م

 سنة( . 12- 09لمعرفة مدى تأثيره على التكيف العام للمعاقين ذهنيا والذين تتراوح أعمارهم مابين )

ئج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتابهذا فإن الفرضية الجزئية قد تحققت و التي تقول : و    
االختبارين القبلي و البعدي بعد تطبيق البرنامج الحركي  المقترح لتطوير المهارات الحركية االنتقالية  

 .من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ولصالح االختبار البعدي لدى عينة
إننا وجدنا من خالل نتائج االختبار الثاني الخاص بمهارة المهارات الحركية  ف :الفرضية الثانيةمناقشة . 2.2

الجدول رقم أن هناك تطور ملموس في أداء هذه المهارة لكل أفراد المجموعة ، حيث الحظنا من خالل 
نتائج االختبارين القبلي و البعدي لهذه المهارات الحركية أن المجموعة تحصلت في االختبار القبلي  (04)

أما المتوسط الحسابي لالختبار  ،(0,15)و بلغ االنحراف المعياري (1,54) على متوسط حسابي قدره
، كما بلغت " ت " المحسوبة  (0,20)،و أما االنحراف المعياري فقد بلغ (1,74)البعدي فقد بلغ 

  (وهذا ما يؤكد معنوية الفرق وهي بذلك ذات داللة إحصائية.2.34)
ائج االختبارين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نت :هذا فإن الفرضية الجزئية تحققت والتي تقولوب

ولصالح االختبار المهارات الحركية الغير االنتقالية القبلي و البعدي بعد تطبيق البرنامج المقترح لتطوير 
 .من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البعدي لدى عينة
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درات فالممارسة الرياضية تهدف إلى زيادة الق"  أمين أنور الخولينتائج هذه الدراسة تتفق مع ما أكده"   
الوظيفية لألجهزة على جانب التشوهات الجسمية و معالجتها كما تنمي القدرات الحركية و يستطيع الفرد 

 (29، ص1996، الخولي أمين أنور )"جسمهمن خالل ذلك التحكم في 
ا من خالل نتائج االختبار الثالث الخاص بمهارة المهارات الحركية  فإننا وجدن :الفرضية الثالثةمناقشة  2-3

الجدول رقم أن هناك تطور ملموس في أداء هذه المهارة لكل أفراد المجموعة ، حيث الحظنا من خالل 
نتائج االختبارين القبلي و البعدي لهذه المهارات الحركية أن المجموعة تحصلت في االختبار القبلي  (05)

وسط الحسابي لالختبار ، أما المت(0,45)و بلغ االنحراف المعياري (1,60) على متوسط حسابي قدره
، كما بلغت " ت " المحسوبة  (0,81)،و أما االنحراف المعياري فقد بلغ (2,10)البعدي فقد بلغ 

  (وهذا ما يؤكد معنوية الفرق وهي بذلك ذات داللة إحصائية.2,45)
ختبارين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج اال :هذا فإن الفرضية الجزئية تحققت والتي تقولبو    

ولصالح المهارات الحركية عند التعامل باألداة القبلي و البعدي بعد تطبيق البرنامج المقترح لتطوير 
 االختبار البعدي لدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية .

ات " فالممارسة الرياضية تهدف إلى زيادة القدر  أمين أنور الخولينتائج هذه الدراسة تتفق مع ما أكده"   
الوظيفية لألجهزة على جانب التشوهات الجسمية و معالجتها كما تنمي القدرات الحركية و يستطيع الفرد 

 .من خالل ذلك التحكم في جسمه
لدرجة األولى على العمل أن مفهوم النمو المهارات الحركية  يعتمد با محاسنة" وفي نفس السياق أكده "   

أن  لي فغرس النمو المهارات الحركية هوالجهاز العضز العصبي و ظم الذي يقوم به الجهاالمنتالمنسق و 
كما أن  ،جميلةالحركات الجسمية مفيدة ونافعة وأداءها بأقل جهد ممكن وبرشاقة وكفاءة عالية و نجعل 

 (15، ص2006، إبراهيم محمد المحاسنة)المهارات الحركية تبدأ برامجها من فترة الطفولة لتنشيط الحركة
ع التقدم الحاصل في نمو المهارات الحركية والفروق اإلحصائية المتوصل إليها في القياسين بينما يرج   

القبلي و البعدي إلى احتواء البرنامج الحركي المقترح على أنشطة حركية وألعاب رياضية و حركات 
كتساب مهارات جمبازية وأهداف سلوكية إجرائية أتاحت ألفراد العينة قيد الدراسة تحقيق تقدم ملحوظ في ا

حركية مثل : الجري والمشي والتوازن والتوافق وفي مختلف المواقف التعليمية ، وبالتالي فإن هذا البرنامج 
يعتبر مؤشر ذو داللة إحصائية في إمكانية تحسين المهارات الحركية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة " 

 القابلين للتعليم في المراكز الطبية البيداغوجية ".
 الختبارين في نمو مهارات الحركية، مماهذه النتائج أكدت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا   

 ،االنتقالية )الحركاتات الحركية أثر ايجابيا على نمو هذه المهار  الحركي المقترحيعني أن البرنامج 
  .والثانيةالفرضية األولى ت صحة ما يثب األداة( وهذاالتعامل مع  االنتقالية، حركاتالحركات الغير 
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V –  :خالصة 
( الخاصة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و"ت" 05( و)04)( و03تشير نتائج الجداول )   

 :تقالية والغير االنتقالية بحث أنالمحسوبة للمهارات الحركية االن
ات داللة إحصائية بين قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية وهذا يعني وجود فروق ذ   

االختبارين القبلي و البعدي مما يعني حدوث تقدم في نمو المهارات الحركية قيد الدراسة ، وبالتالي فإن 
البرنامج الحركي المقترح له تأثير إيجابي في تنمية بعض المهارات الحركية ،وتساعد المعاق على أداء 

 مهامه الحيوية ، وأنشطته اليومية بكفاءة.
أن من أهداف التربية الرياضية والترويح لمي إبراهيم "و"ليلي السيد فرحات"هذا ما أكده كل  من "حو    

للمتخلفين عقليا اكتساب التوافق الحركي والقوة العضلي حيث يساعد ذلك على أداء المهارات الحركية مثل 
 الموافق المختلفة بات الحياة و لمختلفة وفقا للمتطل)كالوقوف والمشي والجلوس والحجل( والحركة بأنواعها ا

ونفس السياق أكد كل من "أسامة كامل راتب " و"أمين أنور الخولي" ينبغي التأكيد على تعلم المهارات 
 الحركية ،كالوقوف الصحيح والمشي والجري والقفز والتعلق ...إلخ .

الحركية الرياضية التي باعتبارها حركات أساسية هامة للتكيف البيئي مع محاولة تعليمه المهارات    
ا معرفية كثير ، أو توافقا عالياا بين أجزاء جسميه  وفي نفس الوقت تتناسب مع حالته التي ال تتطلب أبعادا

  .القوة العضلية بهدف إصالح القواممستوى اللياقة البدنية وتحسين تعمل على زيادة 
المتوصل إليه  والفروق اإلحصائيةلحركية بينما يرجع الباحثون أن التقدم الحاصل في نمو المهارات ا   

للمجموعة التجريبية إلى احتواء البرنامج الحركي المقترح على األنشطة  والبعدي في االختبارين القبلي 
في اكتساب المهارات  ألفراد العينة قيد الدراسة تحقيق تقدم ملحوظ الرياضية، أتاحتالحركية وألعاب 

 التعامل مع األداة.والتوازن و  : الجري مثلالحركية 
صون في ميادين الطب لهذا حاول المختضمن اهتمام فئات مهنية مختلفة. و تقع ظاهرة التخلف العقلي 

طبيعتها، ومسبباتها، وطرق الوقاية منها، على هذه الظاهرة من حيث  وغيرهم التعرفالتربية واالجتماع و 
األمر عند ذلك، فقد استدعى التوسع في  ولم يتوقفأفضل السبل لرعاية األشخاص المعوقين عقليا. و 
 والمعايير تنوع تلك الخدمات قيام المجتمعات المختلفة بوضع الضوابط لخدمات المقدمة للمعوقين عقليا و ا

 التي تحدد أهلية الفرد لالستفادة من تلك الخدمات، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الخدمات الالزمة.
التطور قضية اإلعاقة موضوعا اجتماعيا اهتم به المشرعون من باب وبناء عليه فقد جعل هذا    

تنظيم الخدمات المقدمة لهم. كما تلفة المتعلقة بالمعوقين عقليا و اهتمامهم بوضع األنظمة والقوانين المخ
 اهتم بها أولياء األمور الذين يهمهم أن يتلقى أطفالهم المعوقون الخدمات المناسبة.
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دورا هاما في تحقيق األغراض الصحية والنفسية واالجتماعية في تكييف  دني المكيفالبويلعب النشاط    
واندماج الفرد المصاب في محيطه االجتماعي ويمنحه تقبل اإلعاقة عن طريق التقبل االجتماعي وكذا 

 تعويض إعاقته وتقبلها من خالل ممارسة النشاط البدني الرياضي.
دورا محوريا في تنمية المهارات األساسية  ذهنيا يلعبطفال المتخلفين فالنشاط البدني الرياضي عند األ   

 االجتماعية. و  ، حسب إمكانياتهم وقدراتهم الحركيةحركية ورياضية مكيفةذا من خالل برامج والضرورية وه
 برنامجال البعدي تبين أنالمقارنة بين االختبار القبلي و  إن النتائج المتحصل عليها بعد الدراسة التحليلية   

 . اتمهارات الحركية وهذا ما يؤكد صحة الفرضيال التدريبي أدى إلى ارتفاع في مستوى نمو
 

 :اقتراحات
 العناية بهم.والصحية لرعاية المعاقين و   ليمية والتربوية والتأهيليةتوفير الخدمات التع -
ة وتكيفها حسب ج الدراسيتشكيل لجان من ذوي االختصاص تحت إشراف الوزارة الوصية إلعداد المنها -

 .نوع ودرجة اإلعاقة
جبارية  - إدراج برنامج خاص بالتربية البدنية والرياضية في المقررات الدراسية في المراكز المتخصصة وا 

  .تدريسه
 .والرياضية بالمراكز المتخصصةاالستعانة بالبرنامج التدريبي المقترح في إعداد مقرر التربية البدنية  -
يات تعاون مع مختلف الجامعات بغرض فتح فروع لتكوين مربين مختصين في مختلف عقد اتفاق -

( وباألخص تكوين مكونين ي إطار النظام الدولي الجديد )ل.م.دالتخصصات ومختلف أنواع اإلعاقات ف
 أكفاءة ومختصين في النشاط البدني الرياضي المكيف حسب نوع كل إعاقة ودرجتها.

لمعاقين  ير الوزارية التي تحث على  إجبارية ممارسة التربية البدنية والرياضية لتطبيق القوانين والمناش-
 .في كل المراكز المتخصصة

 توفير اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لنجاح برامج األنشطة الرياضية بالمراكز المتخصصة . -
 الممارسة الرياضية لهذه الفئة .إجراء دورات تكوينية لمدراء المراكز الطبية البيداغوجية تتعلق بأهمية  -
، حتى يمكن مساعدتها في النهوض برياضة ذوي ت والقدرات واالكتشاف المبكر لهاالعناية بالكفاءا -

 .وتحقيق نتائج في المحافل الدوليةاالحتياجات الخاصة 
  .تشجيع الجمعيات الخيرية على المساهمة في تفعيل الممارسة الرياضية للمعاقين -
 

IV – حاالت والمراجع: اإل  
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