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ذإ أ خفقت  بل ذكرين دإمئا أ ن  ذإ جنحـــت وال ابليأ س إ  اي رب ال جتعلين أ صاب ابلغرور إ 

 .إال خفاق هو إلتجربة إليت تس بق إلنجــــاح 

 

ذإ ذإ أ عطيتــين جناحــا فال تأ خـــذ توإضعـي ، و إ  أ عطيتين توإضعا فال تأ خذ إعتـزإزي  اي رب إ 

يل  ذإ أ ساء إلناس إ  ىل إلناس فامنحين جشاعة الاعتذإر و إ  ذإ أ ســأ ت ايرب إ  بكرإمــيت وإ 

 .فامنحين جشاعة إلعفـــو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيمقال تعالى بعد 

ْحَمِة َوقُْل َربِّ ) لِّ ِمَن الرَّ  اْرَحْمهَُما َكَما  َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

 سورة اإلسراء( (42)َربَّيَانِي َصِغيًرا 
 

 حفظها هللا و رعاها حبيبيت إلغالية أ يمعز ما دلي يف هذإ إلوجود أ  م يف إدلنيا إىل أ  عظم أ  إىل 

 حفظه هللا و رعاه إيب إلعزيزإىل 

 بناؤه، وزوجته و إواكن هل إلفضل فامي وصلت إليه  "محمد" إىل أ يخ و س ندي إملهندس 

 و إذلي إمتىن إن يصل إىل إعىل إملرإتب "إسامة"إىل حبيب إمه إيخ الاصغر 

 "أ مني و فتحي " و إىل إخوإي إلعزيزين 

 إىل إختاي إلغاليتني و زوجهيام و إبناؤمه

 إىل مجعية إلتحدي ذلوي إلعاهات بوهرإن و أ خص ابذلكر 

 "فزيإزي جامل " صديقي رئيس إمجلعية 

 ني إذلي إترشف ابنامتيئ إلهيم ولك عائةل رايضة ذوي إال عاقةلك إل بطال إلرايضي

 بوع إلوطن و ابل خص زماليئ ابملكتب إلواليئ بوهرإنر يف لك   CNAPESTE  إىل عائةل نقابة

 إىل لك إصدقايئ وزماليئ 

 .لقضاء حوإجئ غريمه بلك إخالص و يتطوعون يعملونإىل لك إذلين 

 

 لني إخمللصني لتحيا إجلزإئرإىل لك شهدإء إجلزإئر و لك إملناض
 

 

 إليمك مجيعا إهدي هذإ إلعمل 

 

 



 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيمقال تعالى بعد 

يَّ َوأَْن أَْْعََل َصالًِّحا تَْرَضاُه ) َ َّيتِّ أَنَْعْمَت عَََلَّ َوعىََلٰ َوإدلِّ ْعينِّ أَْن أَْشُكَر نِّْعَمَتَك إل َرب ِّ أَْوزِّ

ليْنِّ بَِّرْْحَتَِّك يفِّ  نيَ َوأَْدخِّ الِّحِّ ََ إلصَّ َبادِّ  من سورة النمل  91اآلية (  عِّ

نشكر هللا عز وجل عىل نعمة إال سالم ، و نصَل و نسمل عىل س يد إخللق حبيبنا إملصطفى محمد 

 :عىل هذإ " من ال يشكر إلناس ال يشكر هللا " صىل هللا عليه و سمل إذلي قال 

عىل ما بذهل من إرشاد و توجيه بلك " نور إدلين  عتويت" إتقدم ابلشكر إجلزيل إىل إدلكتور إحملرتم 

رئيس " بن قناب إحلاج " جدية و تفاين يف سبيل إجناز هذإ إلعمل ، وكذ الاس تاذ إدلكتور 

 .إملرشوع عىل مرإفقته لنا منذ بدإية إلتكوين و توفري مجيع الاماكانت إملادية و إملعنوية

و مجيع " دريس" ر إملركز إلنفيس إلطيب إلبيدإغويج و إتقدم ابلشكر إجلزيل إىل إلس يد إحملرتم مدي

 .إملؤطرين و إلعامل عىل حسن الاس تقبال و إلضيافة و كذإ الاطفال إملمتدرسني هبذإ إملركز

كام نشكر مجيع داكترة و إساتذة و عامل معهد إلرتبية إلبدنية و إلرايضية و أ خص ابذلكر مدير إملعهد 

 " بن قاصد عَل إحلاج محمد"د *أ  

 " عابد فؤإد ، س يفي بلقامس ، عبد إلوهاب عبد إلرْحن" زماليئ طلبة إدلكتورإه ل إلشكر موصولو      

 كام إتوجه ابلشكر إجلزيل إىل لك من سامه من قريب إو بعيد و ساعدان يف إجناز هذإ إلعمل
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 :مـقـدمــة الـبـحـث-1

لرتبية والتعليم ؛ يف حدود مواثيق حقوق اإلنسان باملساواة وتكافؤ الفرص وحق كل إنسان يف أن ينال نصيبه من ا تقر    
؛ وهلذا حيظى املعاقون بصفة عامة واملعاقون عقلياً على وجه التخصيص بالرعاية واالهتمام  ما تسمح به قدراته واستعداداته

يف كثري من دول العامل، حيث تبذل هلم اجلهود الرتبوية ، وتسخر هلم اإلمكانات املختلفة؛ هبدف مساعدهتم على 
بالربازيل  4102ب احلياة ، وشق طريقهم فيها و لعل منح شرف افتتاح كأس العامل لكرة القدم جوان التكيف مع مطال

 .لفرد معاق دليل على اهتمام العامل هبذه الشرحية
تعترب فئة اإلعاقة العقلية واحدة من فئات الرتبية اخلاصة األكثر شيوعا مقارنة بالفئات األخرى ، كالسمعية والبصرية  و  
أن أكثر فئات اإلعاقة شيوعا يف اجملتمع األمريكي هي فئة Lerner (4112 )كية واللغوية ، إذ تذكر لرينر واحلر 

هذا ومن دواعي االهتمام باملعاقني عقلياً .  (052، صفحة 4112اخلطيب، ) .صعوبات التعلم تليها فئة اإلعاقة العقلية
نتائج بعض الدراسات من أن نسبة كبرية منهم قد يصل عددها إىل الثلثني تقريباً قابلون للتعليم ، وميكنهم ما أشارت إليه 

وإىل جانب . (63، صفحة 4100عاقل، ) .التكيف النفسي واالجتماعي واملهين إذا ما أحسن توجيههم وتعليمهم
األوىل عندما يصبح : قون عقليًا الرعاية الالزمة يف جمتمع معني، فإن هذا اجملتمع قد خيسر مرتني ذلك فإنه إذا مل جيد املعا

هؤالء األفراد غري متوافقني وعالة عليه ، والثانية عندما يدفع مثن أمهاله هلم من حاالت بؤس وشقاء يف حياة أسرهم ، أو 
 (06، صفحة 4106حممود، ). الصحيح يف الوقت املناسب عندما يتحمل نتائج احنراف بعضهم لعدم توجيههم التوجيه

تنشأ عن نقص يف التنظيم العصيب باملخ وان هذا ألتقص  اإلدراك احلركي يف مشاكل  و يعاين ذوي اإلعاقة العقلية من
ية كاملشي والزحف ميكن إعادة تنظيم منو وانه من خالل برامج تتطلب استجابات حرك بيئتهيؤدي اىل عزل الطفل عن 
لنمو القدرات اإلدراكية وان القصور يف منو القدرات اإلدراكية ة ضروري تعترب الرتبية النفس حركية ن إاجلهاز العصيب املركزي 

 كشف وتعد برامج تقومي القدرات اإلدراكيةاحلركية هامة يف. العملياتاحلركية مسؤول عن عجز األطفال يف كثري من  –
عن جوانب القوة والضعف يف استعدادات األطفال للتعلم احلركي واكتساب املهارات احلركية وان حرمان الطفل من 

  .اخلربات اإلدراكية احلركية يف عمر مبكر يعوق منو قدراته اإلدراكية
ذلك للمساعدة يف منوه و يعترب النشاط احلركي مدخل اساسي ليس فقط لتعلم املهارات الرياضية اخلاصة بل يتعدى   

النبيل، ) .العقلي و املعريف و اإلجتماعي و اإلنفعايل و النفس حركي  فاحلركة هي النشاط و الشكل األساسي للحياة 
 . (27، صفحة 4104

تسبون معارف وخربات وجتارب، فقد واللعب أمرا حمببا لدى األطفال ومن خالله يك الرتبية النفس حركية وملا كانت   
اختدته الرتبية احلديثة أسلوبا لرتبية األطفال املعاقني عقليا وتعليمهم، وذلك ألن اللعب والنشاط احلركي يشعر الطفل 
بالسعادة والرغبة واالستمرار يف العطاء، فهو يعد من أهم الوسائل واألساليب يف تربية اجلسم، وتدريب اإلدراك احلركي من 

، لذا أصبح مبقدور املعاقني عقليا أن ميارسوا األنشطة الرياضية    (422، صفحة 4112حممد، ) . الل تدريب احلواسخ
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املختلفة املشروطة بتناسب األهداف مع قدراهتم احلركية والعقلية والبدنية، وهذا ما يساعدهم على حتقيق النمو النفسي 
جتماعي حىت يتقبلوا إعاقتهم ويتعايشوا معها ومتكنهم من االعتماد على أنفسهم يف قضاء بعض متطلباهتم حىت ال واإل

  (022، صفحة 4112عبيد، ) .يكونوا عبئا على اجملتمع بل ليشاركه يف تقدمه
التدريب عن طريق الرتبية النفس حركية يستطيع هؤوالء االطفال حتقيق و يكون النمو احلركي للمعاقني عقليا بطيئا، و مع 

جناح املهارات االدراكية احلركية و يقرتب من مستوى العاديني يف هذه الناحية ،لذا ينصح بتدريبهم على انشطة الرتبية 
، 4111الباقي، )ادميي النفس حركية حيث حيققون فيها جناحايعوضهم عن الفشل الذي يالقونه يف جمال التعليم االك

  (25صفحة 
ومن أهم ما مييز املعاقني عقلياً فقد اثبتت الدراسات أنه من الصعب تعميمها على كل املعاقني عقلياً ، إذ قد تنطبق هذه 

ائص اليت تصاحب اخنفاض اخلصائص على طفل ما ، بينما ال تنطبق على طفل أخر بنفس الدرجه ومن أهم هذه اخلص
عدم القدرة على تركيز االنتباه لوقت طويل وقصور فهمه للرموز املعنويه وصعوبة تعلم التمييز بني : نسبة الذكاء هي 

. و صعوبة القدرة على التعميم ، وصعوبة انتقال أثر التدريب من موقف آلخر.املثريات من حيث الشكل واللون والوضع 
ال املعلومات يف سلم تسلسل عمليات أو مراحل التعلم والتذكر، صعوبة التذكر السمعى والبصرى، يعاىن من مرحلة استقب

  (034، صفحة 4115شقري، )وصعوبة تكوين مفاهم الشكل ويف بعض جماالت التصنيف 

إذ أن اإلطار املعريف  ،ركية أو تنمية األمناط احلركيةمفهوم إكساب األطفال املهارات احل النفس حركيةتتعدى الرتبية    
فمن خالل احلركة ينمي الطفل مالحظاته ومفاهيمه، وقدرته , للنشاط احلركي ثري مبختلف اخلربات اإلدراكية واملعرفية

وياهتا فيتعود على واملكان، والزمان،ويكتسب املعرفة بكل مست, اإلبداعية، وإدراكه لألبعاد واالجتاهات كاإلحساس بالتوازن
،الرتبية النفس حركية تعمل على  (napoli, 2001, p. 57) .السلوك املنطقي وحل املشكالت وإصدار أحكام تقومييه 

دادها واجتاهها يف تنمية  القدرات اإلدراكية احلركية  وهذه القدرات هي اليت متكننا من حتديد وضع اجزاء اجلسم وحالتها وامت
 (Joseph, 1980, p. 82). احلركة ، فضاًل عن الوضع الكلي للجسم ومواصفات حركة اجلسم

 

 

 

 

 



0 

 

 

 مشكلة البحث -2

–رساملد)احلركية جانبا هاما من جوانب منو الطفل ومتثل أمهية خاصة للمريب الرياضي  متثل القدرات اإلدراكية    
الرتباطها وعالقتها باجلوانب املختلفة للتعلم واألداء احلركي وأيضا تعترب احد أهم اخلصائص اليت يعتمد ( اإلداري–املدرب

عليها يف انتقاء توجيه األطفال حنو النشاط البدين والرياضي الذي يتناسب مع كل طفل وفقا الستعداداته وقدراته 
  (60، صفحة 4106الدين، ) .اإلدراكية احلركية

إىل أن الطفل املعوق عقلياً يعاىن من قصور يف عمليات اإلدراك، فهو ال ينتبه  إىل ( 0993)يشري عبد املطلب القريطى  
القريطى، ) .خصائص األشياء فال يدركها، وينسى خرباته السابقة فال يتعرف عليها بسهولة، مما جيعل إدراكه غري دقيق 

  (79، صفحة 0993
لكن ينبغي ,وان كان الطفل املعاق عقليا ال يستطيع اكتساب املهارة احلركية بدرجة عالية مثل األطفال األسوياء    

اخل باعتبارها . ..واملشي واجلري والقفز والتعلق ,كالوقوف الصحيح ,التأكيد على تعلم املهارات احلركية األساسية 
الرياضية اليت تتناسب وحالته اليت ال ( خلاصة)حركات أساسية هامة لتكيفه البيئي مع حماولة تعليمه املهارات احلركية 

تتطلب أبعادا معرفية كثرية ،أو توافقا عاليا بني أجزاء جسمه ويف نفس الوقت تعمل على زيادة مستوى اللياقة البدنية 
إىل أن ( 4101)و أشار الروسان  (044، صفحة 0992راتب، ) .هبدف إصالح القوام وحتسني النغمة العضلية

األطفال املعاقني ذهنيا لديهم قصور واضح يف النمو احلركي وما يتضمنه من مهارات مثل املشي والتوازن وغريها من 
فق العضلي العصيب، ويؤدي هذا القصور للمعاقني ذهنيا إىل ضعف واضح يف املهارات احلركية اليت تتطلب التحكم والتوا

اإلدراك، فال يتمكن من ترتيب املثريات املوجودة يف بيئته بالشكل املالئم أو حىت على تصنيفها وحتليلها بالشكل الذي 
، 4101الروسان، ) .ة التعامل معهايتبادر إىل ذهن الفرد غري املعاق مما جيعله غري مدرك ملفردات عديدة يف بيئته، وكيفي

وقد أوضحت الدراسات احلديثة وجود مشكالت يف اجلانب اإلدراكي احلركي لدى األطفال ذوي . (22صفحة 
اإلعاقة العقلية ،وتتمثل يف مشكالت التوازن العام، وتظهر على شكل مشكالت يف املشي واحلجل والرمي واللقف 

ألشياء بسهولة، والتعثر أثناء املشي، وصعوبة يف املمارسة اليت تتطلب استخدام والقفز ومشي التوازن، كاالرتطام با
 (bohain, 2013, p. 29) .العضالت 

إن التعلم يف املراحل املبكرة يعتمد على األنشطة اإلدراكية احلركية ، وان العجز يف منو و تطور اجلانب احلركي يسبب    
كما اشارت الكثري من  (23، صفحة 4106مهنا، ) .عوبة يف تعلم املهام اليت تتطلب مهارات حركية دقيقة كالتوازن ص

الرشاقة ، املرونة ،اإلتزان ،و سرعة اإلستجابة :الدراسات اىل ان األطفال املعاقني عقليا حيققون نتائج منخفضة يف مقاييس 
ومن خالل خربات الباحث السابقة يف .(07، صفحة 4100اخلويل، ) .نة مع اقراهنم من األطفال الغري معاقنيمقار 
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التعامل مع هذه الفئة سواءا يف املراكز اخلاصة بتمدرسهم او من خالل اإلشراف عل تدريبهم يف النادي الرياضي التحدي 
بعض املميزات وهي تتعلق بصعوبات يف التوازن و حركات اجلذع و الذراع و الساقني و ن الحظ الباحث للمعاقني  بوهرا

أجزاء الرأس و كذا صعوبات يف التنسيق بني عمل الذراعني و الرجلني و باقي اجلسم أثناء املشي و اجلري ،و عدم وجود 
فئة ،هلذا حياول الباحث املسامهة يف تطوير هذا اجملال برنامج يساهم يف التقليل و احلد من هذه الصعوبات عند هذه ال

عند هذه الفئة من خالل  معرفة اثر  برنامج تربية نفس حركية على بعض القدرات اإلدراكية احلركية لدى فئة املعاقني 
 :بقصد اإلجابة عليهاوعليه مت طرح التساؤالت اآلتية . سنة 00-19عقليا القابلون للتعلم 

هل برنامج الرتبية النفس حركية  املقرتح يؤثر إجيابا على تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية لدى  :يسيالسؤال الرئ -
 األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم ؟

 : التساؤالت الفرعية -
 هل هناك فروق ذات داللة احصائية بني اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي للعينة التجريبية ؟ -
 ل هناك فروق ذات داللة احصائية بني العينة الضابطة و العينة التجريبية  يف اإلختبار البعدي ؟ه -
 

  :أهــداف البحـــث -3
اقرتاح برنامج تربية نفس حركية يعمل على تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية لألطفال   :الهدف الرئيسي -3-1

 .املعاقني عقليا القابلني للتعلم 

 :األهداف الفرعية -2 -3

معرفة أثر الرتبية النفس حركية على بعض القدرات اإلدراكية احلركية  لألطفال املعاقني عقليا القابلني  -6-4-0
 للتعلم 

كشف الفروق احلاصلة بني العينة التجريبية و العينة الضابطة يف بعض القدرات اإلدراكية احلركية لدى   -6-4-4
 ابلني للتعلم األطفال املعاقني عقليا الق
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 :فرضيــات البحــث -4

برنامج الرتبية النفس حركية  املقرتح يؤثر إجيابا على تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية  :الفرضية الرئيسية -4-1
 .لدى األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم

 :الفرضيات الفرعية -4-2

 اإلختبارين  القبلي و البعدي للعينة التجريبية يف بعض القدرات هناك فروق ذات داللة إحصائية بني -4-2-1
 .اإلدراكية احلركية لصاحل االختبار البعدي 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار البعدي للعينة الضبابطة و اإلختبار البعدي للعينة  -4-2-2
 . التجريبيةالتجريبية يف بعض القدرات اإلدراكية احلركية لصاحل العينة 

 :اهمية البحث و الحاجة اليه  -5
تعد فئة املعاقني عقليا من أكثر فئات املعاقني عددا و إن مشكالهتا تزداد كما وكيفا ،وزيادة نسبة اإلعاقة  -

 العقلية باجلزائر مبختلف أنواعها ومنه اهتمام الدولة امللحوظ من خالل زيادة بناء و توفري املراكز الطبية البيداغوجية
للمعاقني عقليا جبل مناطق الوطن ، لذلك كانت احلاجة إىل برامج رياضية خاصة ومتطورة لرتبية و تدريب و تأهيل وتعليم 

هذه الفئة من اجملتمع اليت حتتاج إىل رعاية خاصة ودراسة مبنية على أسس علمية تعمل على استثمار طاقاهتم و 
ليجدوا ألنفسهم مكانا بني أفراد اجملتمع حمققني اكرب قدر من التوافق  إمكانياهتم احملدودة بأفضل طريقة باألخذ بيدهم

النفسي و االجتماعي  يساعدهم على االندماج كفئة منتجة يف اجملتمع بدال من أن يضلوا عبئا و عالة على أسرهم و 
قابل للتعلم مسامهة لتحقيق لتنمية القدرات اإلدراكية احلركية عند الطفل املعاق عقليا ال برنامجوحنسب وضع . اجملتمع 
 .هذا 

 وكذا دعوة الباحثني إلجراء حبوث معمقة خبصوص األطفال املعاقني عموما و املعاقني عقليا خصوصا
 .وكذا تزويد املكتبة مبثل هذه البحوث ليكون مرجع لبحوث أخرى 

 :  لمصطلحــات األساسيــة للبحــثل التعريف االجرائي -3

العمليات العقلية املتمثلة يف التكامل احلركي، والتمييز احلركي، والتمييز احلسي، اليت :  الحركية  القدرات اإلدراكية -3-0
يستخدمها الطفل يف معاجلة املعلومات الصادرة عن البيئة، وتعديل السلوك، واليت تتأسس عليها بدايات منو األمناط احلركية اليت 

ركات لتحقيق هدف معني، وتشمل هذه العمليات عددا من القدرات متكن الطفل من أداء حركة ما، أو سلسلة من احل
نورالدين، ) .التوافقات القوامية، اجلانبية، االجتاهية، صورة اجلسم، متييز الفراغ، التحكم احلركي  ) اإلدراكية احلركية تتمثل يف

  (60، صفحة 4112
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هي ترمجة املعلومات اليت تأيت للفرد من احلواس اىل : درات االدراكية احلركية و عليه يعرف الباحث الق
و اذا اكتملت هذه القدرات .سلوك حركي و اليت تتضمن تنظيم و تفسري سرعة ومدى و مدة احلركة

 .اطلقنا عليها اسم كفاءة ادراكية حركية 
و ( اجلانبية و اإلجتاهية )على اهنا التوافقات القوامية و يقصد الباحث ببعض القدرات اإلدراكية احلركية يف حبثنا هذا 

 .التوازن و كذا صورة اجلسم و متييزه 
دقيقة  25زمن كل وحدة ( وحدة 04)هو جمموعة من الوحدات التعليمية  :: برنامج التربية النفس حركية -3-4

، املرحلة الرئيسية و فيها متارين حتقق هدف املرحلة التمهيدية و فيها اإلمحاء العام و اخلاص : تتألف من ثالث مراحل 
 احلصة ، املرحلة اخلتامية 

 :المعاق عقليا القابل للتعلم -3-6 
ان الفرد املتخلف عقليا هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط : فيقول "اإلعاقة العقلية " دول"يعرف : المعاق عقليا

 :شروط( 3)التالية  
ل الفرد غري قادر على التكيف االجتماعي باإلضافة إىل عدم الكفاءة املهنية عدم الكفاءة االجتماعية بشكل جيع .0

 .وعدم القدرة على تدبري أموره الشخصية
 .انه دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقلية .4
 .إن ختلفه قد بدا من الوالدة أو يف سنوات عمره املبكرة .6
 .انه سيكون معاقا عقلياً عند بلوغه مرحلة النضج .2
 .و الشرط األخري إن حالته غري قابلة للشفاء. ود إعاقته العقلية اىل عوامل تكوينيه اما وراثية او نتيجة مرض ماتع .5

  (044، صفحة 401القادر، )
ق هذا التصنيف حاالت وتقابل هذه الفئة وف 21-55ترتاوح معامالت ذكاء أفراد هذه الفئة ما بني    :القابلون للتعليم

 (77، صفحة 4101يونس، ) .اإلعاقة العقلية البسيطة
درجة و يقل عن  55الشخص الذي يزيد مستوى ذكاءه عن : و عليه يرى الباحث ان املعاق عقليا القابل للتعلم هو 

ب سن البلوغ و درجة و يصاحب ذلك خلل واضح يف السلوك التكيفي و يظهر جليا يف فرتة ما بني امليالد واقرتا 21
 حلته غري قابلة للشفاء 

سنة وترتواح  00و  19و يف حبثنا هذا نقصد بالطفل املعاق عقليا القابل للتعلم  هو الطفل الذي يرتواح عمره الزمين بني 
 .درجة  21و  55نسبة ذكائه بني 

سلوك الطفل ملساعدته على  هي تربية  الطفل عن طريق احلركة حيث تنطلق من  مالحظة:  التربية النفس حركية-5-4
استكشاف قدراته الذاتية بشكل تدرجيي و استغالهلا يف حتقيق االستقاللية اجلسدية و حل مشاكله اخلاصة ، هذا 
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معىن نفس حركي و يوضح إن األعمال النفسية " بال"يؤكد .مايستدعي ممارسة نشاطات تقوم على أسس نفسية حركية 
بوعالق، ) .هازين العصيب املركزي و اجلهاز العصيب الطريف و كذلك العضالتاحلركية تتضمن استخدام كل من اجل

 (42، صفحة 0999

 .على اهنا جزء من الرتبية احلركية هتدف اىل تعليم الطفل عن طريق احلركة :و عليه يعرف الباحث الرتبية النفس حركية 
ية منظمة ومنسقة ومركبة ،ضمن غرض خاص هو عبارة عن  جمموعة من الوحدات التعليم :البرنامج المقترح -5-5

لكل حصة لكي تقدم اهلدف العام هلذه الوحدات كما يراها واضعو هذه الوحدات مت تطبيقها مبعدل وحدتني يف االسبوع  
 من طرف الباحث و فق خطة زمنية استغرقت ست اسابيع 

اجلزء : اضية حتتوي على ثالث أجزاء حتمل صفات ومميزات درس الرتبية البدنية و الريالوحدة التعليمية  -5-6
 .دقيقية 25هدفها يكون إجرائيا  ومدهتا . التمهيدي ، اجلزء الرئيسي ، اجلزء اخلتامي 
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 :تمهيد -

أهم الوسائل اليت يستعني هبا الباحث يف  كل خطوة من خطوات تعد الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة من 
الدراسة، لذا فقد حاول الباحث قدر اإلمكان وضع يده على الدراسات التـي ترتبط بشكل مباشر مبوضوع  دراسته، و 

 :نظرا  لصعوبة احلصول عليها قام الباحث باستعراضها بعد تصنيفها إىل ثالث جمموعات

 رتبية نفس حركية     اولت الدراسات تن: أوال    

 القدرات اإلدراكية احلركيةدراسات تناولت : ثانيا    

 املعاقني عقليا دراسات تناولت :ثالثا    

 :تربية نفس حركية دراسات تناولت ال -1-1
 (: 2002")بحري حسن خوشناو"دراسة  -1-1-1

 " كية لدى المصابيين بمرض داون أثر تعلم سباحة الظهر في اكتساب بعض القدرات الحس حر " بعنوان 
 .أثر تعلم سباحة الظهر يف اكتساب بعض القدرات احلس حركية لدى املصابيني مبرض داون حتديديهدف البحث إىل    
،استخدم  أثر تعلم سباحة الظهر يف اكتساب بعض القدرات احلس حركية لدى املصابيني مبرض داونوافرتض الباحث وجود  

ترتاوح  مصابني 12قوامها، وطبقت الدراسة على عينة  و ذلك ملالئمته ألهداف البحث و فروضهتجرييب املنهج الالباحث 
قسم تأهيل املعاقني يف حمافظة اربيل بإقليم كردستان العراق  –سنة من الذكور يف مركز حممد باجالن  04-01اعمارهم بني 

" و قد استخدم الباحث اختباراتن خالل االختبار املطبق ،ومت مجع البيانات م (21-55)من فئة ختلف عقلي بسيط نسبة 
، ومتت املعاجلة اإلحصائية .وقد مت تعديله وتكييفه حسب العينة و البيئة اليت طبق فيها االختبار كأداة قياس" بوردو

 .ملعرفة العالقة االرتباطية (Pearson)باستخدام معادلة االرتباط البسيط 
تعلم كما استنتج ان   ص البحث اىل أن املنهج اثر اجيابيا يف تطوير القدرات اإلدراكية احلركيةو خلحبيث اسفرت الدراسة ان 

، ويوصي الباحث يف األخري على  يف اكتساب بعض القدرات احلس حركية لدى املصابيني مبرض داون له اثر سباحة الظهر
خوشناو، ) .ة لدى املصابيني امراض اخرىسباحة الظهر يف اكتساب بعض القدرات احلس حركي دوراالهتمام بدراسة 

   (04، صفحة 4101
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 (:2012" )حمودي عائدة"دراسة  -1-1-2
( تخلف متوسط)اثر استخدام األلعاب الحركية في تحسين اإلدراك الحسي حركي لدى فئة المتخلفين عقليا " بعنوان  

 .سنة  11-02ذكور 
 .توظيف النشاط احلركي املكيف كوسيلة تأهيلية تستخدم يف املراكز الطبية للمتخلفني عقليالبحث اىل معرفة مدى يهدف ا

 .تطوير االدراك احلسي احلركي لدى الفئة املتخلفني عقليا باستخدام األلعاب احلركية و
تخلفني عقليا هبذا البحث العلمي الذي كما تكمن امهية البحث يف تزويد العاملني واملختصني يف حقل رعاية األطفال امل

تطرق يف مضمونه إىل توضيح فاعلية األلعاب احلركية يف حتسني وتطوير القدرات اإلدراكية احلركية لدى األطفال املتخلفني 
مع توظيف األلعاب احلركية كوسيلة من وسائل التأهيل املستخدمة يف ) سنة 00 – 19ختلف عقلي متوسط (عقليا 
 .باإلضافة إىل أن عملية تفعيل األلعاب احلركية يساهم يف دمج هذه الفئة من املعاقني عقليا يف اجملتمعاملراكز، 

كما افرتضت أن األلعاب  .و افرتضت الباحثة أن األلعاب احلركية تؤثر على اإلدراك احلسي احلركي للمتخلفني عقليا
 .ااحلركية تنمي وحتسن اإلدراك احلسي احلركي للمتخلفني عقلي

طفل بطريقة عشوائية من متوسطي التخلف العقلي  41استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ،اما عن عينة البحث فقد اختارت 
و قد ومت مجع البيانات من خالل االختبار املطبق أطفال  01اطفال و جتريبية  01مث قسمتها اىل جمموعتني ضابطة 

وقد مت تعديله وتكييفه حسب العينة و البيئة اليت طبق فيها  كأداة قياس  استخدمت الباحثة اختبارات اإلدراك احلس حركي
محودي، )و خلصت هذه الدراسة على ان للربنامج املطبق اثر اجيايب على القدرات اإلدراكية احلسية للمتخلفني عقليا  االختبار
  (023، صفحة 4106
 (:2012)مد الصمادي و هيثم بيبرس دراسة علي مح -1-1-3

 "فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلدراكية الحركية للطلبة ذوي صعوبات التعلم:" بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية برنامج تـدرييب علـى تنميـة املهـارات اإلدراكية احلركية ، للطلبة ذوي صعوبات 

 . غرف مصادر التعلم يف مديرية تربية الزرقاء التعلم امللحقني يف 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  - :وعلى وجه التحديد سعت هذه الدراسة إىل فحص الفرضية التالية

(1.15) =α  وكذلك على املقياس . بـني أفـراد اجملمـوعتني التجريبية والضابطة على مقياس املهارات اإلدراكية احلركية
 .واملقياس الفرعي للمهارات اإلدراكية احلركية الدقيقة. الفرعي للمهارات اإلدراكية احلركية الكبرية

تكون جمتمع الدراسة من الطلبة امللحقني يف غرف مصادر التعلم للصف الثاين، والثالث ، والرابع األساسي الذين      
طالبة ، وقد تكونت  (143 )طالبًا ، و ( 402)، منهم  طالبًا وطالبة( 652)لديهم صعوبات تعلم ، والبالغ عددهم 

 طالباً وطالبة جمموعة ضابطة( 42)طالبـاً وطالبـة كمجموعة جتريبية ، و( 42)طالباً وطالبـة مـنهم ( 27)عينة الدراسة من 
الكبرية ،  هذا وقد مت الكشف عن مستوى املهارات اإلدراكية احلركية من خالل اختبار تضمن املهـارات احلركية .
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وبعد تطبيق االختبارات القبلية مت تطبيق الربنامج التدرييب على اجملموعة التجريبية ملـدة فـصل  .واملهارات احلركية الدقيقة ، أ
دراسي كامل، وبعد االنتهاء من تطبيق الربنامج مت إجراء القياس البعدي لكافة متغريات الدراسـة للمجموعتني الضابطة 

وقد توصلت الدراسة إىل . (ANCOVA)ـن أجـل حتليـل نتـائج الدراسـة تـم اسـتخدام حتليـل التغايروالتجريبية، وم
كما توصلت الدراسة إىل . وجود فروق دالة إحصائيًا لـصاحل اجملموعـة التجريبية على مقياس املهارات اإلدراكية احلركية

بيربس، ) .بعدي املهارات اإلدراكية احلركية الكبرية و الدقيقةوجود فـروق دالـة إحصائيًا لصاحل اجملموعة التجريبية على 
 (79، صفحة 4104

 :القدرات اإلدراكية الحركيةدراسات تناولت  -1-2

 (2000":)المفتي أحمد"دراسة  -1-2-1

ألطفال ما قبل ( الحس حركية)اإلدراكية  اثر استخدام برنامج مقترح للتربية الحركية في تنمية القدرات"بعنوان  
 " .المدرسة

ألطفال ما قبل ( احلس حركية)أثر استخدام برنامج مقرتح للرتبية احلركية يف تنمية القدرات اإلدراكية  حتديديهدف البحث إىل 
 .املدرسة

ألطفال ما قبل ( احلس حركية)اإلدراكية تنمية القدرات له تأثر اجيايب يف  املقرتح للرتبية احلركية وافرتض الباحث ان الربنامج
، وطبقت الدراسة على عينة  و ذلك ملالئمته ألهداف البحث و فروضهاملنهج التجرييب ،استخدم الباحث  املدرسة
  -العراق–من الذكور و االناث يف مناطق خمتلفة  .سنوات 3اعمارهم اقل من تلميذ  63قوامها

طفل و طفلة مت تقسيمهم اىل عينتني  63م القبلي و البعدي ، تكونت عينة البحث من ، استخدم املنهج التجرييب ذات التصمي
متساويتني جتريبية اليت طبق عليها الربنامج و ضابطة اليت تركت لربامنجها العادي ، استخدم هايود لإلدراك احلس حركي كأداة 

( احلس حركية )اجيايب و فعال يف تنمية القدرات اإلدراكية الربنامج املقرتح ذو تأثري : قياس توصلت الدراسة لإلستنتاج التايل 
 (09، صفحة 4111أمحد، ). ألطفال اجملموعة التجريبية بشكل عام و حسب اجلنس 
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 (:2003" )نشوان عبد اهلل"دراسة  -1-2-2
حملة )حركية للخواص من  –ر بعض القدرات البدنية والحس تأثير منهج مقترح للتربية الحركية في تطوي:" بعنوان  

 (" أعراض داون
حركية للخواص بأعراض  –وهدفت الدراسة اىل إعداد منهج مقرتح للرتبية احلركية يف تطوير بعض القدرات البدنية واحلس 

 .حركية للخواص بأعراض داون  –ومعرفة تأثري منهج مقرتح للرتبية احلركية يف تطوير بعض القدرات البدنية واحلس .داون
حركية للخواص من  –تطوير بعض القدرات البدنية واحلس له تأثر اجيايب يف  منهج مقرتح للرتبية احلركيةوافرتض الباحث ان 

، وطبقت الدراسة على  و ذلك ملالئمته ألهداف البحث و فروضهاملنهج التجرييب ،استخدم الباحث  (محلة أعراض داون)
 .من الذكور و االناث  ,سنة يف مدينة بغداد(04-9)طفالً املصابني بأعراض داون وبأعمار ترتاوح بني ( 49قوامهاعينة 

طفالً ( 49)لالختبار القبلي والبعدي، وتكونت عينة البحث من ( بتصميم اجملموعة الواحدة)واتبع الباحث املنهج التجرييب 
وأظهرت النتائج أن للمنهج املقرتح تأثريًا واضحًا يف . ة يف مدينة بغدادسن(04-9)املصابني بأعراض داون وبأعمار ترتاوح بني 

نشوان، ). تطوير بعض القدرات البدنية املتمثلة بالقوة واملرونة، وأنه أقل تطورًا يف القدرات احلس حركية مثل التوازن والرشاقة
  (009، صفحة 4116

 :  4115 الزبيدي عبد اهلل دراسة  -0-4-6
فاعلية برنامج تربوي حركي مقترح للتربية الحركية على القدرات اإلدراكية الحركية لذوي التحديات ." بعنوان 

 ("12-2) العقلية في المرحلة العمرية
احلركية لذوي هدفت الدراسة اىل التعرف إىل أثر برنامج تربوي حركي مقرتح للرتبية احلركية على القدرات اإلدراكية 

 (04-9)التحديات العقلية يف املرحلة العمرية
افرتض الباحثون انه توجد تاثريللربنامج الرتبوي احلركي املقرتح للرتبية احلركية على القدرات اإلدراكية احلركية لذوي       

 (.04-9) التحديات العقلية يف املرحلة العمرية
واستخدمت القياسات القبلية والبعدية على . الءمته لطبيعة الدراسة وأهدافهااستخدم الباحث املنهج التجرييب نظرا مل   

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، فقد استخدمت املتوسطات  .عينة الدراسة بعد التحقق من املعامالت العلمية هلا
 .والعالقات االرتباطية (t) احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار

 .طفال  04طفالوأخرى ضابطة من  04طفال واحدة جترييةمتكونة من( 42)ة من وتكونت عينة الدراس
وأظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج املقرتح لتنمية طفال القدرات اإلدراكية احلركية وتطويرها له تاثري إجيايب ذو داللة 

ك فروق بني اجملموعة التجريبية إحصائية على حتسني القدرات اإلدراكية احلركية لألطفال قيد الدراسة، كما أن هنا
ضرورة على و اوصى الباحث . والضابطة تعزى ملتغريات اإلدراك احلركي ولصاحل اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي

  (010، صفحة 4115، الزبيد). تطبيق الربنامج الرتبوي املقرتح ملا له فائدة على العينة اليت كانت قيد الدراسة
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 (:2002)دراسة نغم صالح نعمة و سامر عبد الهادي  -1-2-4
 "سنوات 2االدراكية الحركية لالطفال بعمرتأثير منهج النشاط الحركي المتنوع في تطوير بعض القدرات :" بعنوان 

 9كية احلركية لالطفال ذوي منهج النشاط احلركي املتنوع يف تطوير بعض القدرات االدرا أثر  حتديديهدف البحث إىل 
 .سنوات 

 9منهج النشاط احلركي املتنوع له تأثر اجيايب يف تطوير بعض القدرات االدراكية احلركية لالطفال بعمر وافرتض الباحث أن 
، وطبقت الدراسة على عينة  و ذلك ملالئمته ألهداف البحث و فروضهاملنهج التجرييب ،استخدم الباحث  سنوات
ومت مجع البيانات من خالل   -العراق–من الذكور و االناث يف مدارس بابل و كربالء  .سنوات 9اعمارهم ميذ تل 45قوامها

وقد مت تعديله وتكييفه حسب العينة و  و قد استخدم الباحث اختباراتالقدرات االدراكية احلركية كأداة قياساالختبار املطبق 
ملعرفة العالقة  (Pearson)ة اإلحصائية باستخدام معادلة االرتباط البسيط ، ومتت املعاجل.البيئة اليت طبق فيها االختبار

 .االرتباطية
تأثري منهج النشاط احلركي املتنوع يف تطوير بعض القدرات االدراكية و خلص البحث اىل أن حبيث اسفرت الدراسة ان 

طرف الباحثان له تأثري اجيايب يف تطوير بعض كما استنتج ان املنهج العد من سنوات  كان فعاال   9احلركية لالطفال بعمر 
ضرورة تطبيق مفردات املنهج العد من طرف الباحثان بشكل ، ويوصي الباحث يف األخري على القدرات االدراكية احلركية 

  .(44، صفحة 4112اهلادي، ). دوري لتطوير بعض القدرات االدراكية احلركية
 (:2002)دراسة عبد الستار جبار عبد الصمد  -1-2-5

الحركية و الكتابية للمتخلفين عقليا  – تأثير برنامج حسي حركي في تنمية بعض القدرات اإلدراكية:" بعنوان 
 "القابلين للتعلم

لمتخلفني عقليا احلركية و الكتابية ل – برنامج حسي حركي يف تنمية بعض القدرات اإلدراكيةأثر  حتديديهدف البحث إىل 
 .القابلني للتعلم 

فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي يف القدرات اإلدراكية احلركية للمتخلفني عقليا  وافرتض الباحث أنه توجد
وجود فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي و البعدي يف املهارات  القابلني للتعلم و لصاحل القياس البعديكما افرتض 

املنهج التجرييب باستخدام جمموعة ،استخدم الباحث  .الكتابية للمتخلفني عقليا القابلني للتعلم و لصاحل القياس البعدي
تلميذ وبنسبة ذكاء  31قوامها، وطبقت الدراسة على عينة  . واحدة بالقياس القبلـي والبعدي نظراً ملالءمته لطبيعة البحث

  -العراق–رسمن الذكور و االناث يف مدا (55-21)
وقد  و قد استخدم الباحث اختبارات القدرات االدراكية احلركية كأداة قياسومت مجع البيانات من خالل االختبار املطبق     

، ومتت املعاجلة اإلحصائية باستخدام معادلة االرتباط .مت تعديله وتكييفه حسب العينة و البيئة اليت طبق فيها االختبار
 .عرفة العالقة االرتباطيةمل (Pearson)البسيط 
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احلركية و  – تأثري برنامج حسي حركي يف تنمية بعض القدرات اإلدراكيةو خلص البحث اىل أن حبيث اسفرت الدراسة ان 
كما استنتج ان املنهج العد من طرف الباحث له تأثري اجيايب يف تطوير الكتابية للمتخلفني عقليا القابلني للتعلم  كان فعاال  

و الكتابية للمتخلفني عقليا القابلني للتعلم  كما استنتج أثر الربنامج احلس احلركي تأثرياً  درات االدراكية احلركيةبعض الق
ضرورة ضرورة تنمية ، ويوصي الباحث يف األخري على إجيابيًا يف تنمية القـدرات اإلدراكيـة احلركيـة للمتخلفني عقليا 

ت األسا سية والتوافق العـضلي العصيب للمتخلفني عقليا و استخدام الربنامج احلس القدرات اإلدراكية احلركية و املهارا
 . (440، صفحة 4117الصمد، ) احلركي ملا له من أمهية للمتخلفني عقليا

 

 :المعاقين عقليا دراسات تناولت -1-3
 (1221)دراسة كاستانجو -1-3-1

 القبلين للتعلم  اثر برنامج أسبوعي للتربية الرياضية على مفهوم الذات لدى األطفال المعاقين عقليا:" بحثعنوان ال
 "في المدارس المتوسطة  

هدفت هذه الدراسة إىل تقصي اثر برنامج أسبوعي للرتبية الرياضية على مفهوم الذات لدى األطفال املعاقني   
هل  -:وحبثت هذه الدراسة يف اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التايل  –لقابلني للتعليم فئة ا –عقليا يف املدارس املتوسطة 

 هناك اثر للنشاط الرياضي على مفهوم الذات لدى األفراد املعاقني عقليا ؟
 .هناك اثر اجيايب للنشاط الرياضي على مفهوم الذات لدى األفراد املعاقني عقليا  -:فرضية الدراسة 

 (جتريبية وضابطة ) طالبا تتكون من جمموعتني  25لى عينة قوامها أجريت الدراسة ع
 .طالبا من غري املعاقني 02طالبا معاقا و 07طالبا منهم  65اجملموعة التجريبية تتكون من 
 طالبا من غري املعاقني  41طالبا معاقا و 41طالب منهم  21اجملموعة الضابطة تتكون من 

أسبوعا طبق على  04الباحث على برنامج رياضي أسبوعي استمر  وللتحقق من أهداف الدراسة اعتمد
ومقياس كراتلي ملفهوم الذات على , زوايسكي ملفهوم الذات  –استخدم الباحث مقياس ماترينك , اجملموعة التجريبية 

 .لقياس التطور احلاصل , اجملموعتني 
الذين خضعوا  ( املعاقني واألسوياء ) عتني أظهرت نتائج الدراسة حدوث حتسن يف مفهوم الذات االجيايب للمجمو 

للربنامج التدرييب مقارنة باجملموعة الضابطة من خالل وجود فروق دالة إحصائيا يف مفهوم الذات بني الطلبة املعاقني 
لنشاط وهذا ما يدل على األثر االجيايب ل,املمارسني وغري املمارسني للربنامج الرياضي املطبق لصاحل اجملموعة املمارسة 

 (KASTANGO, 1991, p. 12) .الرياضي على مفهوم الذات لدى األفراد املعاقني عقليا 
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 .(:2001)ليبوك آيي  دراسة  -1-3-2. -
 " اثر النشاطات اإليقاعية على السلوك االنفعالي لألطفال المتخلفون عقليا :     " موضوع الدراسة 

ه الدراسة اثر النشاطات اإليقاعية على السلوك االنفعايل لألطفال املتخلفون عقليا من خالل االجيابية عن حبثت هذ
 :التساؤالت اآلتية 

 هل هناك اثر لألنشطة اإليقاعية على السلوك العدواين لدى األطفال املتخلفون عقليا ؟-
 ملتخلفون عقليا ؟هل هناك اثر لألنشطة اإليقاعية على الدافعية لدى األطفال ا-
 هل هناك اثر لألنشطة اإليقاعية على الرغبة لدى األطفال املتخلفون عقليا ؟- 

 هل هناك اثر لألنشطة اإليقاعية على اإلحباط لدى األطفال املتخلفون عقليا ؟ -
 تغريات قيد الدراسة ؟هل هناك فروق يف اثر لألنشطة اإليقاعية على األطفال املتخلفون عقليا بني الذكور واإلناث يف امل-

وجمموعة , طفل معوق  03طفال متخلفا عقليا تتكون من جمموعة جتريبية عددها  42أجريت الدراسة على عينة قوامها 
 .طفل معوق  00ضابطة 

اشهر مبعدل مرة واحدة يف كل  17وللتحقق من أهداف الدراسة اعتمد الباحث على تطبيق برنامج رياضي إيقاعي ملدة 
استخدم الباحث مقياس شيك لست لقياس السلوك االنفعايل قبل , دقيقة على اجملموعة التجريبية  91ستغرق ي, أسبوع 

 .وبعد تنفيذ الربنامج 
 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف السلوك االنفعايل للمجموعة اليت طبق عليها برنامج النشاطات 
 .اإليقاعية 

يقاعية املقرتح اظهر فروق واضحة يف الدافعية والرغبة واإلحباط والطابع االجتماعي والسلوك العدواين برنامج النشاطات اإل
 .وغياب اإلحساس بالواقع ,

 .أظهرت نتائج الدراسة اثر األنشطة اإليقاعية أحسن عند الذكور من اإلناث 

 .Derri, 2001, p) .تخلفون عقليا وبصفة عامة فان النشاطات اإليقاعية أعطت تأثري اجيايب على األطفال امل
20) 
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 :  4112  "ناجي قاسم " دراسة  -0-6-6
فاعلية برنامج ترويحي على تنمية بعض المهارات الحياتية و النفسية الحركية لدى األطفال المعاقين عقليا : " عنوانها 

 " القابلين للتعلم 
 

فاعلية برنامج تروحيي على تنمية بعض املهارات احلياتية و النفسية احلركية لدى األطفال املعاقني عقليا  يدحتديهدف البحث إىل 
 .القابلني للتعلم

تنمية بعض املهارات احلياتية و النفسية احلركية لدى له تأثر اجيايب يف تطوير بعض الرتوحيي وافرتض الباحث أن الربنامج 
،  و ذلك ملالئمته ألهداف البحث و فروضهاملنهج التجرييب ،استخدم الباحث  قابلني للتعلماألطفال املعاقني عقليا ال

طفل من مدرسة دار  61على عينة قوامها ( بعدي  –قبلي ) استخدم الباحث املنهج التجرييب  بتصميم اجملموعة الواحدة 
 .سنة 02-00عمرهم بني ( 21-51)احلنان للتأهيل الفكري مبحافظة اإلسكندرية مبصر حددت نسبة الذكاء 

وقد  و قد استخدم الباحث اختبارات القدرات االدراكية احلركية كأداة قياسومت مجع البيانات من خالل االختبار املطبق     
، ومتت املعاجلة اإلحصائية باستخدام معادلة االرتباط .مت تعديله وتكييفه حسب العينة و البيئة اليت طبق فيها االختبار

 .ملعرفة العالقة االرتباطية (Pearson)يط البس
تنمية بعض املهارات له تأثر اجيايب يف تطوير بعض الرتوحيي الربنامج و خلص البحث اىل أن حبيث اسفرت الدراسة ان 

ا اجيابيا على حتسني أن للربنامج الرتوحيي املقرتح تأثري  احلياتية و النفسية احلركية لدى األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم و ان 
ناجي، ). ضرورة تطبيق الربنامج الرتوحيي املقرتح ، ويوصي الباحث يف األخري على  بعض املهارات احلياتية و النفسية احلركية

  (7، صفحة 4112
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 (:2014)مهند جبران موسى، رامي صالح حالوة، عمر سليمان هنداويدراسة  -1-3-4
 

فاعلية برنامج لتعليم المهارات الحركية األساسية على القدرات اإلدراكية الحركية لألطفال المعاقين ." بعنوان 
 "القابلين للتدريب"ذهنيا 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية برنامج لتعليم املهارات احلركية األساسية على القدرات اإلدراكية احلركية 
  للتدريب لألطفال القابلني

افرتض الباحثون انه توجد عالقة بني مستوى املهارات احلركية األساسية وبني مستوى القدرات اإلدراكية احلركية       
 . املعاقني  ذهنيا القابلني للتدريب 

، مت تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني ( 00-17)طفال ا أعمارهم بني ( 41)وتكونت عينة الدراسة من         
متساويتني من حيث درجة الذكاء والعمر الزمين ومت عاما اختيارهم بالطريقة العمدية، وقد تراوحت درجة ذكائهم بني و 
 . درجة( 55-21)
واستخدمت القياسات القبلية والبعدية على . استخدم الباحثون املنهج التجرييب نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها   

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة، فقد استخدمت املتوسطات  .ق من املعامالت العلمية هلاعينة الدراسة بعد التحق
 .والعالقات االرتباطية (t) احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إجيايب للربنامج التعليمي على مستوى املهارات احلركية األساسية، والقدرات     
راكية احلركية لدى عينة الدراسة، وكذلك وجود فروقات معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي اإلد

ولصاحل اجملموعة التجريبية، وأظهرت كذلك النتائج وجود عالقة ارتباط إجيابية بني تعلم مهارات التحكم والسيطرة ومهارة 
الرتكيز على مهارات التحكم والسيطرة القدرات اإلدراكية احلركية لدى هذه الفئة  التوازن، وبني ، وتوصي الدراسة بضرورة

 .والتوازن يف دروس الرتبية الرياضية للمعاقني ذهين .من املعاقني ذهنيا ملا هلا من أثر إجيايب على تطوير القدرات التوافقية
 (55، صفحة 4102هنداوي، )
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 :Hana and Hansgut 2014انا و هانسغوت دراسة -1-3-4
 "سنة 12-2أثر برنامج تدريبي لأللعاب واألنشطة األولمبيةعلى سلوك المعاقين ذهنيا ." بعنوان 

أثر برنامج تدرييب لأللعاب للمعاقني ذهنيا وقام أيضا التعرف إىل أثر برنامج تدرييب لأللعاب واألنشطة  هدفت بدراسة
 .لذين مل يسبق هلم املشاركة بأي نشاطات أو للمعاقني ذهنيا ألعاب رياضية األوملبية ال

افرتض الباحثون انه توجد تأثري للربنامج تدرييب لأللعاب واألنشطة األوملبية على سلوك  للمعاقني ذهنيا اللذين مل يسبق 
 .هلم املشاركة بأي نشاطات 

 استمر تنفيذها ملدة عامني، واشتملت العينة على جتميع أفراد من وكان املنهج التجرييب هو املستخدم يف الدراسة اليت
يب ألصحاب اإلعاقات الذهنية من خمتلف األعمار والدرجات، وقد كانت أداة مجع البيانات تصميم برنامج ( 05)

ربنامج على مقارنة حيتوي على املهارات واأللعاب الرياضية واأللعاب الرتوحيية ونشاطات حياتية خمتلفة ومسرحيات، وركز ال
أبعاد القدرة احلركية وعناصر اللياقة البدنية، والسلوك االجتماعي، واألبعاد الرتبوية املصاحبة لعملية اللعب وممارسة 
األنشطة، وكان من أهم النتائج التأثري اإلجيايب للربنامج على مجيع أفراد العينة من حيث اللياقة البدنية، وتعلم املهارات 

احلركية ومهارات تقدير الذات و اوصى الباحث على ضرورة ادماج فئة الدراسة ف خمتلف االنشطة الرياضية الرياضية و 
 (99، صفحة 4106هانسغوت، ) .املختلفة

  :التعليق على الدراسات المشابهة  -1-2  
ل الباحث إىل معرفة جوانب أخرى من املواضيع املأخوذة يف من خالل الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة توص    

املعاقني فئة لدى   و القدرات اإلدراكية احلركية نفس حركيةال هذه الدراسات، و نظرا لقلة الدراسات اليت تناولت الرتبية
اليت تناولت الرتبية كما مت االستفادة من الدراسات   عقليا وجد الباحث بعض الصعوبات يف نقد النتائج املتوصل اليها،

بشكل مباشر أو غري مباشر، قام الباحث بتصنيف هذه الدراسات إىل ثالثة أقسام،ولقد استفاد الباحث من  نفس حركية
هذه الدراسات يف عدة جوانب منها بناء أدوات املعاجلة اإلحصائية املستعملة، املنهج املستخدم و أهم النتائج اليت 

حيث تأكد جل الدراسات على امهية النشاط احلركي و دوره االجيايب لدى افراد ذوي  أسفرت عنها هذه الدراسات ،
املعاقني عقليا عند فئة  القدرات اإلدراكية احلركيةو  نفس حركيةتناولت الرتبية اإلعاقة العقلية ، اال ان الدراسات اليت 

املعاقني حساسة يف بناء و تكوين شخصية  مرحلة جد( سنة00-9)شبه منعدمة، مع العلم أن مرحلة  القابلني للتعلم 
وقد الحظ الباحث ان الدراسات السابقة قد تشاهبت و تقاطعت مع حبثنا يف متغري واحد على األقل ، حيث اهتمت  ، عقليا

ما هذه الدراسات باجلانب اإلدراكي احلركي بالنسبة لألطفال ، و حىت الدراسات اليت اهتمت هبذا اجملال اغلبها لدى الطفل 
و هو ما يعادل العمر العقلي للعينة املقصودة يف ( سنوات  3-5)قبل املدرسة و حنن نعرف ان الطفل ما قبل املدرسة عمره 

و لقد اكدت الدراسات السابقة على ان للنشاط احلركي دور فعال . و ان كل الدراسات السابقة اتبعت املنهج التجرييب .حبثنا 
 .احلركية و البدنية بالنسبة لألطفال سواءا األسوياء او ذوي اإلعاقة العقلية  يف تنمية اجلوانب اإلدراكية و
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 :نقد الدراسات السابقة  -1-3
كال على ( القدرات اإلدراكية احلركيةو تربية نفس حركية )إن جل الدراسات السابقة تناولت متغريات البحث 

لربط بني املتغريين رغم اختالف ميادين انتماء كال منهما بينما حتاول هذه الدراسة ا, حدى و مل حتاول الربط بينهما
 .تندرج ضمن علم اخر القدرات اإلدراكية احلركيةيندرج ضمن علم و رتبية نفس حركية فال

 :و من ضمنها دراسةتربية نفس حركية كما أن خمتلف الدراسات اليت تناولت   

وإمنا كانت   املعاقني عقليامل تتخصص يف فئة " علي حممد الصمادي و هيثم بيربس " و"  حبري حسن خوشناو "
و املصابيني مبرض داون كانت تشمل فئة "   حبري حسن خوشناو" الدراسات تشمل عدة فئات بشكل عام كدراسة 

لكن "   عبد القادر بن يونس :"كعينة رئيسية هلا و تتمثل يف دراسة   الطلبة ذوي صعوبات التعلمالثانية اختذت  من فئة 
كعينة رئيسية هذا ملعرفة ما تتميز به هذه الفئة احلساسة من   املعاقني عقلياسة اليت حنن بصدد سردها اختذت فئة الدرا

 .اطياف اجملتمع  

فقد اختذهتا كمتغري تابع و معرفة مامدى تأثريخمتلف الربامج  القدرات اإلدراكية احلركيةأما بالنسبة للدراسات اليت تناولت 
برنامج و " املفيت أمحد "يف دراسة  مقرتح للرتبية احلركية يث اختذت الربامج متغريات مستقلة كربنامج حب. املقرتحة عليها 

 .حسي حركي يف دراسة عبد الستار جبار عبد الصمد 

 :خالصة  -

تقاطعت البحوث اليت تطرقنا اليها مع حبثنا يف متغري واحد على االقل و كذا نفس الفئة املقصودة و هي االعاقة 
العقلية كما ان جل البحوث السابقة استخدمت يف معاجلة اشكاليتها املنهج التجرييب وهو نفس املنهج املتبع يف معاجلة 
اشكالية حبثنا هذا ، ومن خالل الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة توصل الباحث إىل معرفة جوانب أخرى من 

القدرات اإلدراكية و رتبية نفس حركية الدراسات اليت تناولت ال املواضيع املأخوذة يف هذه الدراسات، و نالحظ  قلة
و رتبية نفس حركية مقارنة بالدراسات اليت تناولت فئة املتخلفني عقليا و لقد كانت الدراسات اليت تناولت ال احلركية

ع العلم أن هذه الفئة متثل كمتغريين يف نفس الدراسة عند فئة املعاقني عقليا  شبه منعدمة، م  القدرات اإلدراكية احلركية
 .نسبة البأس هبا من فئة االعاقة

لك و قد اوضحت كذ كما مت االستفادة من الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة بشكل مباشر او غري مباشر،  
ث خلصت الدراسات السابقة أن هناك مؤشرات اجيابية تدل على ضرورة الربامج الرياضية و احلركية للمعاقني عقليا ، حي
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معظم الدراسات يف هذا اجملال اىل حتديد اآلثار اإلجيابية للربامج الرياضية املكيفة يف تطوير القدرات الوظيفية و النفسية و 
 :اإلدراكية احلركية املتضررة من اإلعاقة و ذلك من خالل املؤشرات التالية 

حتقيق التوازن االنفعايل و تطوير مفهوم الذات و  امهية النشاط الرياضي باشكاله التعليمي التدرييب و الرتوحيي يف -
 السمات النفسية و الرغبة يف احلياة 

اكدت الدراسات على دور النشاط الرياضي يف احلد من مشاعر اليأس و القلق و اخلوف و عدم الرغبة يف  -
توازن،جلوس، )يومية املشاركة اإلجتماعية  و ان دور النشاط احلركي يبدأ من خالل تطوير املهارات احلركية ال

 ومن مث التوجه حنو اإلعداد املهاري لألنشطة الرياضية حسب رغبة و ميول املعاق نفسه( مشي،جري

 .فعالية الربامج التدريبية و التعليمية املوجهة للمعاقني عقليا على منو مجيع املهارات احلركية و الرياضية األساسية   -

ية النشاط احلركي و الرياضي للمعاقني عقليا فإن قلة برامج الرتبية احلركية و ورغم كل هذه النتائج اليت تؤكد على أمه
الرتبية النفس حركية مبراكز ذوي اإلعاقة العقلية و عدم القيام بإحداث التكييف و التعديل العلمي مبظاهر اإلعاقة ،كل 

اط حيايت طبيعي يرغب كل انسان يف هذه العوامل زادت من تفاقم اوضاع املعاقني و حرمت هذه الفئة من ممارسة نش
 احلصول عليه 

إن هذه األمور اليت مت ذكرها اخذت منا حيزا من التفكري ووقتا وجهدا كبريين ، من أجل القيام هبذه الدراسة اليت 
االطفال انشاء اهلل ستكون دفعا قويا للبحث يف جمال الرتبية النفس حركية اليت تعترب اساس املمارسة الرياضية الصحيحة و 

، املعاجلة اإلحصائية بناء األدواتاملعاقني عقليا و لقد إستفاد الباحث من هذه الدراسات يف عدة جوانب منها 
 املستعملة، املنهج املستعمل 
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 مـقـدمــة -2-1

لدالئل اىل أن هذه الظاهرة ترجع اىل القدم ،كما وجدت يواجه اإلنسان على مر التاريخ مشكلة اإلعاقة العقلية ،وتشري ا
 قبل امليالد و خاصة فيما تعلق بالتلف الدماغي  0511آثار ملعاجلتها منذ زمن الفراعنة يف مصر يف العام 

ان اإلعاقة بشكل عام واإلعاقة العقلية بشكل خاص ظاهره ال تعرتف باحلدود االجتماعية وميكن ان يتعرض هلا على حد 
فإهنا حبق ظاهره اسرتعت بدرجات متفاوتة اهتمام خمتلف الفئات املهنية والعلمية اىل درجة , واء األسر الفقرية والغنية معاً س

حيث حاول األطباء تفسريها وفقاً إلطارهم املرجعي بينما , من االختالف يف فهم هذه الظاهرة وحتديد طبيعتها ومسبباهتا 
وكذلك فعل , ريها وربطها باملتغريات االجتماعية والثقافية يف األسرة والبيئة احمليطة حاول املختصون االجتماعيون تفس

علماء النفس والرتبية حيث انطلقوا يف تفسرياهتم من خلفياهتم األكادميية واملهنية وقدموا العديد من التفسريات  القائمة 
 .على النظريات السيكولوجية والرتبوية املختلفة

مبصطلحات  Mental impairment or Mentally handicappedاإلعاقة العقلية يعرب عن مفهوم  
والضعف  Mental retardation، والتخلف العقلي  Mental deficiencyالنقص العقلي : عديدة منها 

، ومهما يكن من أمر هذه املصطلحات اليت تعرب وبطريقة ما عن مفهوم اإلعاقة  Mental subnormalالعقلي 
، فيميل االجتاه احلديث يف الرتبية اخلاصة إىل استخدام مصطلح اإلعاقة العقلية؛ إذ إنه يعرب عن اجتاه اجيايب يف  العقلية

، مقدمة يف اإلعاقة العقلية، .الروسان ف) النظرة إىل هذه الفئة ، يف حني تعرب املصطلحات األخرى عن اجتاه سليب حنوها 
   (05، صفحة 0999

    مفهوم اإلعاقة العقلية . -2-2
الــنقص العقلـــي ، والتخلـــف العقلــي والضـــعف العقلـــي ، : عــرب عـــن مفهــوم اإلعاقـــة العقليـــة مبصــطلحات عديـــدة منهـــا 

اإلعاقة الذهنية ، التخلف الذهين، ومهما يكن من أمر هذه املصطلحات اليت تعـرب وبطريقـة مـا عـن مفهـوم اإلعاقـة العقليـة 
، فيميل االجتاه احلديث يف الرتبية اخلاصة إىل استخدام مصطلح اإلعاقـة العقليـة؛ إذ إنـه يعـرب عـن اجتـاه اجيـايب يف النظـرة إىل 

 (22، صفحة 4110القريطي، )هذه الفئة ، يف حني تعرب املصطلحات األخرى عن اجتاه سليب حنوها 
د إىل ظروف ترمجـة املصـطلحات اإلجنليزيـة لـبعض البـاحثني ترمجهـا ترمجـة حرفيـة  والـبعض اآلخـر ويرجع هذا التعد

ترمجهــا حبســب مضــموهنا واختلفــوا يف حتديــد هــذا املضــمون، فمــنهم مــن يعــرف التخلــف العقلــي علــى أنــه يعتــرب عمليــة مــن 
  (41، صفحة 4111عاقة العقلية، عبيد، اإل) العمليات الصعبة واملعقدة

حالة تأخر أو عدم اكتمال للنمو العقلـي حتـدث يف سـن مبكـرة ، بسـبب عوامـل وراثيـة أو مرضـية أو بيئيـة تـؤدي 
  (04صفحة  ، 0999احلميد، ) إىل نقص يف الذكاء وقصور يف مستوى أداء الفرد يف جماالت النضج والتعلم والتكيف

بأهنــا اخنفــاض ملحــوظ يف األداء العقلــي العــام للشــخص و يصــاحبه عجــز يف اإلعاقــة العقليــة كمــا ميكــن تعريــف 
 .  (03، صفحة 0922حسن، ) السلوك التكيفي، ويظهر يف مرحلة النمو مما يؤثر سلبا على األداء الرتبوي
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الشخص املتأخر عقلياً بأنـه الشـخص الـذى يعـاىن  Batshaw & Bruce (1997) ويذكر بستشو وبروس
مـن نقــص أو ختلــف أو بـطء منــوه العقلــى ، األمــر الـذى يــؤدى إىل تــدىن يف مســتوى ذكائـه وتكيفــه االجتمــاعى واملعيشــى ، 

   (Batshow, 1998, p. 2). حبيث التتناسب قدراته العقلية مع عمره الزمىن 
إن اإلعاقـة العقليـة تشـري إىل وجــود أداء عقلـي عـام أقــل مـن املتوسـط يـرتبط بقصــور يف السـلوك التكيفـي، وميكــن 

 .Jerome Bruner & other, 1979, p). عـام   16مالحظتـه أثنـاء فـرتة منـو الطفـل الـيت مل تصـل إىل سـن
12) 

ل هــذه التعــاريف املختلفــة قــد يكــون مــن املناســب اســتعراض بعــض التعريفــات الفنيــة والســيكولوجية و ومــن خــال
 . االجتماعية 

 : التعريف الطبي .  2-2-1
 .هو إصابة عضوية أو عيب يف وظائف اجلهاز العصيب املركزي تؤثر على ذكاء الفرد أو عدم التوازن الكيميائي يف اجلسم

  (06، صفحة 4112نور، )
وعلـى ذلــك يتمثــل التعريــف الطــيب لإلعاقــة العقليــة يف وصــف احلالــة و أعراضــها وأســباهبا، وقــد وجهــت انتقــادات هلــذا 

بيد، تعليم االطفال املتخلفني ع)التعريف تتمثل يف صعوبة وصف اإلعاقة العقلية بطريقة رقمية تعرب عن مستوى ذكاء الفرد 
 (02، صفحة 4111عقليا، 
 : التعريف السيكومتري . 2-2-2

ظهر التعريف السيكومرتي لإلعاقة العقليـة نتيجـة لالنتقـادات الـيت وجهـت إىل التعريـف الطـيب ، حيـث ميكـن للطبيـب 
لعقليـة، فعلـى سـبيل املثـال قـد يصـف وصف احلالة ومظاهرها وأسباهبا ، دون أن يعطي وصفا دقيقـا وبشـكل كمـي للقـدرة ا

الطبيب حال الطفل املنغويل ويذكر مظاهر تلك احلالة من الناحية الفيزيولوجية وأن يذكر األسباب املؤديـة إليهـا، و لكـن ال 
يسـتطيع وصـف نسـبة ذكــاء تلـك احلالـة، بســبب صـعوبة اسـتخدام الطبيـب ملقيــاس مـا مـن مقــاييس القـدرة العقليـة كمقيــاس 

بينيـــه للـــذكاء أو مقيـــاس وكســـلر لـــذكاء األطفـــال  وبســـبب مـــن ذلـــك، ونتيجـــة للتطـــور الواضـــح يف حركـــة القيـــاس ســتانفورد 
 – 0903)م ومــا بعــدها بظهــور مقيــاس ســتانفورد، يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 0915النفســي علــى يــد بينيــه يف عــام 

م، و غريهـا مـن 0929كسـلر لـذكاء األطفـال عـام ، ومن مث ظهور مقاييس أخرى للقـدرة العقليـة ومنهـا مقيـاس و ( 0931
كمحـك يف تعريـف اإلعاقـة العقليـة   (I. Q)مقـاييس القـدرة العقليـة  وقـد اعتمـد التعريـف السـيكومرتي علـى نسـبة الـذكاء 

 .معاقني عقليا ، على منحى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية  25وقد اعترب األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن 
علــى بعــض الدارســني مصــطلحات هلــا عالقــة باإلعاقــة العقليــة مثــل مصــطلح بطــيء الــتعلم  وصــعوبات الــتعلم وختــتلط 

واملرض العقلـي، وقـد يكـون مـن املناسـب هنـا التمييـز بـني حـاالت اإلعاقـة وحـاالت بـطء الـتعلم، حيـث متثـل حـاالت بـطء 
ن املناســب أيضــا التمييــز هنــا بــني حــاليت بــطء درجــة، ومــ 21 – 75الــتعلم تلــك احلــاالت الــيت تقــع نســبة ذكائهــا مــا بــني 
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التعلم وحاالت صـعوبات الـتعلم، حيـث متثـل حـاالت صـعوبات الـتعلم تلـك الفئـة مـن األطفـال الـيت ال تعـاين مـن نقـص يف 
 .درجة  025 – 75قدرهتا العقلية حيث ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بني 

بني حـاالت اإلعاقـة العقليـة مـن جهـة و الـيت تعـاين مـن نقـص  كما قد يكون من املناسب التمييز يف هذا الصدد
( اجلنـون ) واضح يف قدرهتا العقلية، بل قد تكـون عاديـة يف قـدرهتا العقليـة، و مـن ذلـك يفقـد ذوي حـاالت املـرض العقلـي 

. . . بأشـكاله ، أمراض جنون العظمـة واالكتئـاب و الفصـام ) صلتهم بالواقع ويعيشون يف حالة انقطاع عن العامل الواقعي 
  (42، صفحة 4111عبيد، اإلعاقة العقلية، ) (إخل 

م، ويركــــز التعريــــف 0971م  وجنســــن 0926و نــــادى هبــــذا االجتــــاه مريســــر :   التعريــــف االجتمــــاعي . 2-2-3
 .ة املتوقعة منه االجتماعي على مدى جناح أو فشل الفرد يف االستجابة للمتطلبات االجتماعي

اهنــا قصـــور دال أو ملحـــوظ يف األداء الــوظيفي للفـــرد يظهـــر دون ســـن الثامنــة عشـــرة ، ويتمثـــل يف األداء العقلـــي 
االتصـال : املنخفض عن متوسط الذكاء العـام مصـاحباً لـه قصـور يف مظهـرين أو أكثـر مـن مظـاهر السـلوك التكيفـي التاليـة 

 ,Norman) إخل... ليومية ، املهارات االجتماعية ، التوجيه الذايت ، الصحة والسالمة اللغوي ، العناية الذاتية ، احلياة ا
1999, p. 34). 

يشري السلوك التكيفي إىل االستقالل الذايت وقـدرة الشـخص علـى حتمـل املسـؤولية االجتماعيـة   :تعريف السلوك التكيفي  
عمره، ومن جمموعته الثقافية، ويقاس السلوك التكيفي بأدوات عديدة من أمهها مقياس السلوك التكيفي  املتوقعة ممن هم يف

 :  الذي أعدته اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي، الذي يقيس اجلزء األول منه اجلوانب اآلتية 
وقت، النشاط املهين، التوجيه الـذايت، حتمـل األداء املستقل، النمو اجلسمي، النشاط االقتصادي، النمو اللغوي، األرقام و ال

    (74، صفحة 4111البواليز، ) املسؤولية، النضج االجتماعي

ومن خالل التعريفات السابقة يستنتج الباحث من أن معظمها يتفق على أن اإلعاقة العقلية هي حالة تصيب   
ن امليالد فتصيبه بالتأخر أو القصـور أو عدم اإلكتمال أو الضعف أو االخنفاض أو البطء يف عقل اإلنسان يف سن مبكرة م

النمو او كلهم مجيعا ، ويستدل عليها من اخنفاض مستوى الذكاء عن املتوسط العام، مع وجود خلل يف مظهرين أو أكثر 
 .من مظاهر السلوك التكيفي وهي حالة غري قابلة للشفاء
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 يبين الفرق بين اإلعاقة العقلية وبطئ التعلم" 1"جدول رقم 
 بطئ التعلم اإلعاقة العقلية

متثل اإلعاقة العقلية مستوى األداء العقلي الوظيفي والذي 
( 21اقل )يقل عن مستوى الذكاء باحنرافني معياريني 

ويصاحب ذلك خلل واضح يف السلوك التكيفي ويظهر يف 
 سنه 07ىت مراحل العمر النمائية منذ امليالد وح

متثل حاالت بطء التعلم تلك احلاالت اليت تقع 
درجة على ( 21-75)نسبة ذكاءها ما بني 
 .منحىن التوزيع الطبيعي

 
 الفرق بين اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم" 02"جدول رقم 
 صعوبات التعلم اإلعاقة العقلية

قل متثل اإلعاقة العقلية مستوى األداء العقلي الوظيفي والذي ي
ويصاحب ( 21اقل )عن متوسط الذكاء باحنرافني معياريني 

ذلك خلل واضح يف السلوك التكيفي ويظهر يف مراحل العمر 
 سنه 07النمائية منذ امليالد وحىت 

متثل حاالت صعوبات التعلم تلك الفئة من األطفال اليت ال 
تعاين من نقص يف قدراهتا العقلية حيث ترتاوح نسبة ذكاء 

درجة على منحى التوزيع ( 025-75)مابني هذه الفئة 
 .الطبيعي ولكنها تعاين من صعوبة يف علم أكثر

 الفرق بين اإلعاقة العقلية والمرض العقلي" 03"جدول رقم 
 املرض العقلي اإلعاقة العقلية م
إثناء فرتات )سنه  07حتدث قبل سن  0

 (النمو
 حيدث يف أي مرحلة من مراحل النمو املختلفة

 قابل للعالج قابل للعالجغري  4
معامل الذكاء اقل من املتوسط  باحنرافيني  6

 (21اقل )معياريني 
 معامل الذكاء متوسط أو فوق املتوسط

 لدية هالوس مسعية وبصرية ليس لدية هالوس مسعية أو بصرية 2
يفقد صلته بالواقع ويعيش يف حالة انقطاع عن العامل  اليفقد صلته بالواقع 5

 الواقعي
 .يقاوم العالج اليقاوم العالج والتدريب 3

   خصائص المعاقون عقليا  2-3
يتميز املعوقون عقليـاً مبجموعـة مـن اخلصـائص العقليـة مثـل ضـعف االنتبـاه وقصـور يف الـذاكرة وقصـور يف التفكـري 

 : و أهم اخلصائص هي وصعوبة انتقال أثر التعلم ، وفيما يلي وصف موجز لكل خاصية منها 
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 : الخصائص األكاديمية . 2-3-1
إن العالقـة القويـة الـيت يـرتبط هبـا كـل مـن الـذكاء و قـدرة الفـرد علـى التحصـيل جيـب أن ال تكـون مفاجئـة للمعلـم 
عنــدما ال جيــد الطفــل املتخلــف عقليــا غــري قــادر علــى مســايرة بقيــة الطلبــة العــاديني يف نفــس العمــر الــزمين هلــم  وخاصــة يف 

انـــب التحصـــيل، و قـــد يظهـــر علـــى شـــكل تـــأخر دراســـي يف مهـــارات القـــراءة والتعبـــري والكتابـــة عمليـــة تقصـــريه يف مجيـــع جو 
واالسـتعداد احلســايب، وقــد أشــارت دونــا بــان هنــاك عالقــة بــني فئــة املعــاقني عقليــا وبــني درجــة التخلــف األكــادميي، إذن مــن 

لــى الــتعلم مقارنــة مــع األطفــال العــاديني اكثــر اخلصــائص وضــوحا لــدى األطفــال املعــاقني عقليــا الــنقص الواضــح يف القــدرة ع
 املتناظرين يف العمر الزمين،

 : وخيلص ماكميالن نتائج بعض البحوث على موضوع التذكر منها 
 .ثقل قدرة املعوق عقليا على التذكر مقارنة مع الطفل الذي يناظره يف العمر الزمين  – 0
لــتعلم ، فكلمـا كانــت الطريقـة اكثــر حسـية كلمــا زادت القـدرة علــى تـرتبط درجـة التــذكر بالطريقـة الــيت تـتم هبــا عمليـة ا – 4

 . التذكر و العكس صحيح 
اســتقبال املعلومــات و خزهنـا مث اســرتجاعها وتبــدو مشــكلة الطفــل : تتضـمن عمليــة التــذكر ثــالث مراحـل رئيســية هــي  – 6

 .ه لديه املعاق عقليا الرئيسية يف مرحلة استقبال املعلومات، و ذلك بسبب ضعف االنتبا
ـــة التعليميـــة كغـــريهم مـــن األفـــراد فهـــم ال ينجحـــون يف اجملـــاالت  ـــا ال يســـتطيعون التقـــدم يف العملي فـــاألفراد املعـــاقني عقلي
األكادميية كغريهم، وال غرابة يف ذلك فثمة عالقة قوية بني التحصيل األكـادميي والـذكاء، فهـم ال يعـانون مـن مشـكالت يف 

، مناهج املهـارات .الروسان ف)ة قرائي، وهم ال حيصلون أكادمييا مبا يتوافق وقدراهتم املتوقعالقراءة وخاصة يف االستيعاب ال
  (49، صفحة 0976االستقاللية للمعوقني عقليا، 

   الخصائص اللغوية. 2-3-2
ة العقليـة وعلـى ذلـك فلـيس مـن املسـتغرب أن تعترب اخلصائص اللغوية واملشـكالت املرتبطـة هبـا مظهـرا مميـزا لإلعاقـ

جنــد أن مســتوى األداء اللغــوي لألطفــال املعــاقني عقليــا هــو أقــل بكثــري مــن مســتوى األداء اللغــوي لألطفــال العــاديني الــذين 
 .بناءا على ظروفهم يف العمر الزمين 
اللغـة عنـد األطفــال  م مـن خـالل االطـالع علــى الدراسـات الـيت أجريـت علــى تطـور0922قـد أشـار  كرميـر عــام 

 : املتخلفني عقليا وقد كانت على الشكل التايل 
 .األطفال املعوقني عقليا يتطورون ببطء يف النمو اللغوي  -0
 .األطفال املعوقني عقليا يتأخرون يف اللغة، مقارنة مع العمر بالنسبة للعاديني  -4
  (07، صفحة 0995، .الروسان ج)الذاكرة لديهم الضعف يف القدرات املعرفية وذلك مثل ضعف يف فرتة  -6
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  الخصائص العقلية. 2-3-3
مـن املعـروف أن الطفـل املعـوق عقليـا ال يسـتطيع أن يصـل يف منـوه التعليمـي إىل املسـتوى الـذي يصـل إليـه الطفــل 

معــدل منــوه مــن الطفــل العــادي ، حيــث أن مســتوى  العــادي ، كــذلك أن النمــو العقلــي لــدى الطفــل املعــوق عقليــا أقــل يف
اجملــــرد و إمنــــا اســــتخدامهم قــــد حصــــر علــــى  درجــــة كمــــا أهنــــم يتصــــفون بعــــدم قـــدرهتم علــــى التفكــــري 29ذكائـــه قــــد اقــــل  

  (65، صفحة 4111عبيد، اإلعاقة العقلية، ) احملسوسات، و كذلك عدم قدرهتم على التعميم

 الخصائص الجسمية . 2-3-4
علـى الـرغم مــن أن النمـو احلركـي لــدى املعـاقني عقليـا اكثــر تطـورا مـن مظــاهر النمـو األخـرى ، إال أن األشــخاص 
املعــاقني عقليــا عمومــا اقــل كفايــة مــن األشــخاص غـــري املعــاقني عقليــا، وذلــك فيمــا يتصــل باحلركــات وردود الفعــل الدقيقـــة 

التـــوازن احلركـــي، كـــذلك تشـــري الدراســـات إىل أن املعـــاقني عقليـــا يواجهـــون صـــعوبات يف تعلـــم واملهـــارات احلركيـــة املعقـــدة و 
املهارات اليدوية، وهم اقل وزنا ولديهم تأخر يف القدرة على املشي ومبا أن هؤالء األشـخاص لـديهم اكثـر بقليـل مـن حيـث 

بـأن هـؤالء األطفـال مـن حيـث الرتبيـة الرياضـية  املشاكل يف السمع والبصر واجلهـاز العصـيب مـن العـاديني، لـذلك مـن املتوقـع
أقل من العاديني يف املهارات الرياضية وبناءا على حتليـل األدب املتصـل باخلصـائص النمائيـة احلركيـة للمعـاقني عقليـا، خلـص 

 : إىل ما يلي 0975فالن و أمانسكي 
 .يصبح املعاق عقليا أكثر مهارة حركية  هناك عالقة قوية بني العمر الزمين واألداء احلركي، فمع تقدم العمر – 0
 .هناك عالقة قوية بني شدة اإلعاقة العقلية وشدة الضعف احلركي  – 4
إن تسلسل النمو احلركي لدى املعاقني عقليا يشبه التسلسل النمائي لدى غري املعاقني عقليا فمعدل النمو لـديهم  – 6

قليــا يتــأخرون يف املشــي، و يكونــون أقصــر قلــيال مــن اآلخــرين، وأكثــر أبطـأ منــه لــدى املعــوقني ، وكمجموعــة فــان املعــاقني ع
عرضـــة للمشـــكالت واألمـــراض اجلســـمية، كـــم أن هـــذه الفئـــة تعـــاين مشـــكالت متصـــلة باجملـــاري البوليـــة و صـــعوبة كبـــرية يف 

 التحكم حبركة اللسان 
شـكاوي الشـذوذ اجلنسـي ومل  كما يعانون من اضطرابات عصبية و خاصة الصرع، و قد تبـني أن بعضـهم يـرتدد حـوهلم

عبيــد، تعلــيم االطفــال املتخلفــني ) .تتعــدى أعمــارهم العشــر ســنوات، و يرجــع إىل أن املعــاق عقليــا يريــد إثبــات ذاتــه وكيانــه
 (32، صفحة 4111عقليا، 

 الخصائص الشخصية . 2-3-5
شـاكل االنفعاليـة و االجتماعيـة ، و ذلـك لسـبب يعـود إىل املعاملـة والطريقـة إن األطفـال املعـوقني عقليـا لـديهم بعـض امل

إخل  …اليت يعامل هبا هؤالء املتخلفني يف املواقف االجتماعية حيث قد يوصف بأنه متخلـف أو غـيب            أو جمنـون 
و أنفســـهم بســـبب ضـــعف و  أشـــارت الكثـــري مـــن الدراســـات إىل أن لـــدى الكثـــري مـــن املعـــوقني عقليـــا إحســـاس ســـليب حنـــ.



42 

 

الروسـان ) .القدرات لديهم اليت قد تساعدهم يف عملية النجاح، وكذلك أن لدى املعوقني عقليـا ضـعف يف مفهـوم الـذات 
 (015، صفحة 4113، مقدمة اإلعاقة العقلية، .ف

بنتائج ذلك السلوك عجزه عن إسقاط النتـائج املباشـرة ويعجز املعاق عقليا عن إدراك العالقات اليت تربط سلوكه 
للسلوك يف املستقبل، فتنشـا عنـه أفعـال مـدمرة لنفسـه ول خـرين ويصـبح خطـرا علـى النـاس واجملتمـع ويعجـز املتخلـف عقليـا 

تجابة هلـا عن متييز ذاتـه مـن األشـياء والنـاس، ويعـاين املتخلفـون كـل أنـواع الضـغوط كـالعجز عـن فهـم تعقيـدات احليـاة واالسـ
والفشل يف حتقيق املطالب االجتماعية امللقاة على عاتقهم يعي الكثري من املعاقني قصورهم العقلي ويعانون من مشاعر مرة 

ت يف ، قضـايا ومشــكال.الروســان ف)مـن الالقيمـة والالاعتبــار ممـا يرشــحهم ملختلـف الــذهانات الوظيفيـة كالفصــام واهلـوس 
  (55، صفحة 0997الرتبية اخلاصة، 
 
 
 

 الخصائص االجتماعية و االنفعالية . 2-3-6
ـــة خمتلفـــة ، ال يعـــود ذلـــك  ـــا عرضـــة ملشـــكالت اجتماعيـــة و انفعالي جيعـــل الضـــعف العقلـــي لإلنســـان املعـــاق عقلي

والـيت تـؤدي هبـذه الفئـة إىل  للضعف العقلي فحسب و لكنه يعود أيضا إىل اجتاهات اآلخرين حنوهم و طرق معاملتهم هلم 
 .إظهار أمناط سلوكية اجتماعية غري مناسبة و يواجهون صعوبات بليغة لبناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين 

إن األشخاص املعاقني عقليا ال يتطور لديهم الشعور بالثقة بالذات إذ يعتمـدون علـى اآلخـرين حلـل املشـكالت، 
 .هم اخلوف من الفشل والذي يدفع هبم إىل جتنب حماولة تأدية املهام املختلفة و أهنم بسبب هذا اإلخفاق يتطور لدي

كذلك مييل إىل االنسحاب والرتدد يف السلوك التكراري ويف عدم قدرته على ضبط االنفعاالت، و غالبا ما مييـل 
ارت بعـض الدراسـات أن الطفـل إىل املشاركة مـع األصـغر سـنا يف نشـاطه، وقـد مييـل إىل العـدوان والعزلـة واالنطـواء، وقـد أشـ

املعــوق عقليــا قــد يكــون هادئــا ال يتــأثر بســرعة، حســن التصــرف والســلوك راضــيا حبياتــه كمــا هــي، ويســتجيب إذا علمنــاه و 
 .يغضب إذا أمهل، ولكن سرعان ما يضحك و ميرح 

ىل ارتفاع واخنفاض يف هناك بعض الدراسات اليت ترجع السلوك االنفعايل الذي يتميز به األطفال املعاقون عقليا إ
اهلرمونات اليت تفرزها الغدة الصماء ، ومثال ذلك أن هرمون الثريوسكني الذي تفرزه الغدة الدرقية يعدل النشاط العقلـي و 
ـــات  العصـــيب و يـــؤثر يف الناحيـــة االنفعاليـــة إذا زاد إفـــرازه فـــان ذلـــك يـــؤدي إىل التـــوتر العصـــيب و عـــدم االســـتقرار وعـــدم الثب

وعلــى العكــس فــإذا قــل فــان ذلــك يــؤدي إىل التعــب والكســل واإلمهــال و الــبالدة و اخلمــول ، و قــد يــؤدي إىل االنفعــايل ، 
 .(027، صفحة 4111عبيد، اإلعاقة العقلية، ). مشاكل متنوعة يف الشخصية 

 الخصائص السلوكية . 2-3-2
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 عقليا على نتائج الدراسات املقارنة بني األطفال العاديني واملعوقني عقليـا بينت اخلصائص السلوكية لدى املعوقني
 املتماثلني يف العمر الزمين 

إال انه يصعب تعميم هذه اخلصائص على كل األطفال املعـاقني عقليـا  إذ قـد تنطبـق هـذه اخلصـائص علـى طفـل 
 :ك اخلصائص ومن أهم  تل  ما ، بينما قد ال تنطبق على طفل آخر بنفس الدرجة ،

التعلم احلركي هو التغري يف األداء أو السلوك احلركي كنتيجة للتدريب أو املمارسة وليس للنضج أو التعب أو  :التعـلم. 
 .تأثري بعض العقاقري املنشطة و غري ذلك من العوامل اليت تؤثر على األداء أو السلوك احلركي تأثريا وقتيا معينا 

األطفـــال املعـــاقني عقليـــا الـــنقص الواضـــح يف القـــدرة علـــى الـــتعلم مقارنـــة مـــع  مـــن أكثـــر اخلصـــائص وضـــوحا لـــدى
األطفال العاديني املتناظرين يف العمر الزمين ، كمـا تشـري الدراسـات يف هـذا الصـدد إىل الـنقص الواضـح      يف قـدرة هـؤالء 

، و أن الفـــرق بـــني هـــؤالء األطفـــال األطفـــال املعـــوقني عقليـــا علـــى الـــتعلم مـــن تلقـــاء أنفســـهم مقارنـــة مـــع األطفـــال العـــاديني
املتماثلني يف العمر الزمين فروق يف الدرجة و النوع و يف تعلم املفاهيم العددية ومهارات الكتابة والقـراءة ويف إتقـان مهـارات 

 .التعبري اللفظي يف إشارة إىل تفوق الطلبة العاديني على الطلبة املعوقني عقليا
عـاقني عقليـا مشـكالت واضـحة يف القـدرة علـى االنتبـاه والرتكيـز علـى املهـارات التعليميـة إذ يواجـه األطفـال امل :االنتبـاه 

تتناســب تلــك املشــكالت طرديــا كلمــا نقصــت درجــت اإلعاقــة العقليــة ، و علــى ذلــك يظهــر ترجــع مشــكلة االنتبــاه لــدى 
ىل اآلخــرين أكثــر مــن انتبــاهم إىل متطلبــات املعــاقني عقليــاً إىل حــاجتهم إىل التغذيــة الراجعــة الفرديــة وذلــك ألهنــم ينتبهــون إ

املهمة ، فهم يف حاجة إىل مدة أطول مقارنة بالعاديني لفهم املطلوب ، ورمبا يرجع األداء املنخفض لألطفال املعاقني عقلياً 
اللفظيـة إىل الدور الذى تلعبه خربات الفشل يف مواقف تعلم سابقة والـىت جتعلـه دائمـا يبحـث عـن التوجهـات اللفظيـة وغـري 

 .   (99، صفحة 4113خليفه، ). ممن حوله كموثر لنجاحه أو فشله أكثر من انتباهه إىل املهمة املطلوب منه القيام به
أن األطفال املعاقني عقلياً يعانون من مشكلة عدم التذكر سواء كان ( 4114)تذكر سهري حممد سالمه  :التذكر  . 
  (26، صفحة 4114ىسالمة، ). ك متعلقا باألمساء أو األشكال أو األحداثذل

استقبال املعلومات و خزهنا مث اسرتجاعها و تبدو مشـكلة الطفـل : تتضمن عملية التذكر ثالث مراحل رئيسية هي   -
 .املعاق عقليا الرئيسية يف مرحلة استقبال املعلومات 

يعاين األطفال املعاقني عقليا مـن نقـص واضـح يف نقـل اثـر الـتعلم مـن موقـف إىل أخـر ، و يعتمـد : انتقال اثر التعلم  
األمر على درجة اإلعاقـة العقليـة ، إذ تعتـرب خاصـية صـعوبة نقـل آثـار الـتعلم مـن اخلصـائص املميـزة للطفـل املعـوق عقليـا مـع 

، و يبــــدو الســــبب يف ذلــــك إىل فشــــل املعــــوق يف التعــــرف إىل اوجــــه الشــــبه الطفــــل العــــادي الــــذي ينــــاظره يف العمــــر الــــزمين
(  MACMILLAN 1977) واالخـتالف بـني املوقــف املـتعلم الســابق و املوقـف اجلديـد ، و قــد خلـص مــاكميالن 

اخلاصـة  نتائج الدراسات اليت أجريت حـول موضـوع انتقـال اثـر الـتعلم فأشـار إىل الفـروق الواضـحة بـني أطفـال مراكـز الرتبيـة
النهاريــة، و أطفــال اإلقامــة الكاملــة مــن حيــث قــدرهتم علــى التعــرف علــى الــدالئل املناســبة بــني املوقــف املــتعلم الســابق ، و 
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املوقف اجلديد الالحق، كما أشار إىل أن قدرة الطفل املعوق عقليا على نقل التعلم تعتمد على درجة اإلعاقة العقلية وعلى 
، قضــايا ومشـكالت يف الرتبيـة اخلاصــة، .الروسـان ف)رجــة التشـابه بـني املــوقفني السـابق والالحـق طبيعـة املهمـة التعليميـة ود

 (014، صفحة 0997

ومن خالل ما سبق استنتج الباحث أن املعاقني عقليًا من فئة القابلني للتعليم أو  ما يسمى ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة 
نون من نقص اإلنتباه  و التشتت ، وضعف يف الذاكرة مع سرعة نسيان ما سبق تعلمه ، وبطء يف التفكري ، وصعوبة يعا

وهذا يستوجب اختاذ التدابري . وهذه املعاناة تزداد لدى املعاقني عقليًا القابلني للتدريب واملعتمدين . يف حدوث التعلم 
ملعاقني عقليًا من خالل ما يقدم هلم من خربات وأنشطة تعليمية و تربوية  خاصة للتغلب على أوجه القصور العقلي لدى ا

 .وما يستخـدم معهم من أساليب ووسائل تعليمية مكيفة

 تصنيف اإلعاقة العقلية  .  -2-4
هـو املسـاعدة علـى وضـع وختطـيط بــرامج اإلعاقــة العقليـة اهلـدف اجلـوهري مـن اسـتخدام نظـام للتصـنيف يف جمـال 

 .ة لألفراد والذين يقع مدى أدائهم العقلي يف نطاق املستويات املختلفة للبحث العقلي وخدمات مالئم
إن الشــخص املعــاق عقليـــا ال بــد مـــن النظــر إليـــه علــى انــه فـــرد ميلــك درجـــات خمتلفــة مـــن القــدرات يف اجملـــاالت 

يب والتعلـيم الالزمـني واملسـاعدة املختلفة، هذه القدرات تتغري كلما تقـدم الفـرد جتـاه حتقيـق النضـج وكلمـا حصـل علـى التـدر 
 . املستمرة 

وفيـة متييـز بـني  Lehtinenو ليتنـني   Straussمن هـذه التصـنيفات التصـنيف الـذى اقرتحـه كـل مـن سـرتاوس
. اإلعاقــة العقليــة الناشــئة عـــن عوامــل داخليــة وتكـــون ناجتــة عــن انتقــال صـــفات نفســية عضــوية خاطئـــة أو غــري تامــة النمـــو

لناشـئة عـن عوامـل خارجيـة وتكـون ناجتـة عـن التغـريات املرضـية الـىت حتـدث للفـرد مثـل اإلصـابة الـىت حتـدث واإلعاقة العقليـة ا
  (Heword, 1992, p. 375)تلفا يف املخ 

 : وميكن تصنيف اإلعاقة العقلية إىل ما يلي 

 التصنيف على أساس األسباب . 2-4-1
 : لى حسب األسباب العناصر التالية يشمل التصنيف ع

اإلعاقة العقلية األولية و اليت يرجع السبب فيها إىل ما قبل الـوالدة و يقصـد هبـا العوامـل الوراثيـة مثـل أخطـاء اجلينـات و   -
 .من حاالت الضعف العقلي العائلي  % 71و حيدث يف حوايل ( الكروموزومات ) الصفات 

و الــيت تعــود إىل أســباب حتــدث أثنــاء فــرتة احلمــل ، أو أثنــاء فــرتة الــوالدة ، أو بعــدها وغالبــا مــا اإلعاقــة العقليــة الثانويــة   -
يطلق على هذه العوامل األسباب البيئية، و هذه العوامـل تـؤدي إىل إصـابة اجلهـاز العصـيب يف مرحلـة مـن مراحـل النمـو بعـد 
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العقليــة ، ومــن أمثلــة ذلــك حــاالت استســقاء مــن حــاالت اإلعاقــة  % 41عمليــة اإلخصــاب ، و حيــدث ذلــك يف حــوايل 
 (47، صفحة 0992العيسوي، ) الدماغ و حاالت القصاع

    

   التصنيف على أساس نسبة الذكاء. 2-4-2
عقليـة ، كمقيــاس و هنـا تصـنف اإلعاقـة العقليـة إىل فئــات حسـب معيـار نسـبة الـذكاء املقاســة باسـتخدام مقـاييس القـدرة ال 

إىل أن اجلمعية االمريكيـة للتخلـف ( 4112)يشري عبد العزيز السيد الشخص . ستانفورد بينيه ، أو مقياس وكسلر للذكاء 
العقلــى قــدمت تصــنيفا لشــرائح ومســتويات اإلعاقــة العقليــة حيــث تقــع فئــات املعــاقني عقليــاً مبســتوياهتم املختلفــة ابتــداء مــن 

ــــل مــــن  ــــة ( 21-37) كحــــد أدىن إىل( 45 -41)معامــــل ذكــــاء أق ــــذكاء املقنن ــــى مقــــاييس ال ــــك عل . كحــــد أقصــــى وذل
  (24، صفحة 4112الشخص، )

 : و على ضوء ذلك تصنف اإلعاقة العقلية إىل الفئات التالية 

درجة ، كما يرتاوح العمـر  21 – 55ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بني   اإلعاقة العقلية البسيطة. 4-4-2-1
سـنوات، ويطلـق علـى هـذه مصـطلح القـابلون للـتعلم ، حيـث يتميـز أفـراد هـذه  01 – 2العقلي ألفرادها يف حده األقصى 

الفئــة مــن الناحيــة العقليــة بعــدم القــدرة علــى متابعــة الدراســة يف الفصــول العاديــة، مــع العلــم أهنــم قــادرون علــى الــتعلم بــبطء 
ا يف مدارس خاصة، و ميكن هلذه الفئة أن تتعلم القراءة والكتابة و احلسـاب، وال يتجـاوز أفـراد هـذه الفئـة وخاصة إذا وضعو 

 .يف الغالب املرحلة االبتدائية
 
 

 : اإلعاقة العقلية البسيطة  . 4-4-2-2
ده األقصــى، ســنوات يف حــ 2 – 6درجــة ، كمــا تــرتاوح أعمــارهم العقليــة بــني  55 – 21تــرتاوح نســبة ذكــاء هــذه الفئــة 

ويتميـــز أفرادهـــا مـــن الناحيـــة العقليـــة بـــأهنم غـــري قـــابلني للـــتعلم ، يف حـــني اهنـــم قـــابلني للتـــدريب علـــى بعـــض املهـــارات الـــيت 
إخل . . .تساعدهم يف احملافظة على حياهتم ضد األخطار  حيث ميكن تدريبهم على قطـع الشـارع بسـالم أو تفـادي حريـق 

. 
ب ، أمــا اخلصــائص اجلســمية و احلركيــة قريبــة مــن مظــاهر النمــو العــادي هلــذه الفئــة، ولكــن لــذا يطلــق علــيهم القــابلني للتــدري

  % 01يصــاحبها أحيانــا مشــكالت يف املشــي أو الوقــوف، كمــا تتميــز بقــدرهتا علــى القيــام باملهــارات البســيطة، وتشــكل 
 .تقريبا من األطفال املعاقني عقليا 
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 اإلعاقة العقلية الشديدة  . 2-4-2-3
درجـة، كمـا يعـاين أفرادهـا مـن ضـعف رئيسـي يف النمـو اجلسـمي  ويف قـدرهتم  41سبة ذكاء هذه الفئة عن تقل ن

 . احلسية احلركية وغالبا ما حيتاجون إىل رعاية وإشراف دائمني 

وهـــى تشـــري إىل األفـــراد الـــذين يتســـمون بدرجـــة ملحوظـــة مـــن العجـــز ويف حاجـــة مســـتمرة للتـــدريب واملســـاندة 
يــة املركــزة يف حالــة وجــود نســب عجــز متفاوتــة مثــل صــعوبة الرؤيــة أو الســمع أو احلركــة ، ومــن مث يلــزمهم واملتابعــة والرعا

  (Lefort, 2006, p. 11) .جمموعة من املؤهلني لرعايتهم

 تصنيف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية   . 2-4-3
اإلعاقـة العقليـة علـى حسـب متغـريي القـدرة العقليـة والسـلوك التكيفـي  إذ يؤخـذ  يعتمد هذا التصنيف يف تقسـيم

بعني االعتبـار مقيـاس الـذكاء والدرجـة علـى مقيـاس السـلوك التكيفـي، ويشـبه هـذا التصـنيف تصـنيف التخلـف العقلـي علـى 
ة العقليـة و هـي حسـب حسب نسب الذكاء  مـع الرتكيـز علـى نسـبة مظـاهر السـلوك التكيفـي يف كـل فئـة مـن فئـات اإلعاقـ

 : هذا التصنيف تتمثل فيما يلي 
 اإلعاقة العقلية البسيطة       -أ 
 اإلعاقة العقلية املتوسطة                      -ب
 اإلعاقة العقلية الشديدة       -ج
مقدمـــة يف الرتبيـــة  -ســـيكولوجية االطفـــال غـــري العـــاديني ،.الروســـان ف)اإلعاقـــة العقليـــة الشـــديدة جـــدا أو االعتماديـــة  -د

  (75، صفحة 0992اخلاصة، 

 التصنيف على حسب متغير البعد التربوي . 2-4-4

تقريبا من %   25يطلق على هذه الفئة ذوى اإلعاقة العقلية البسيطة أو اخلفيفة ، وهي متثل نسبة  ابلون للتعليمالق  -أ
 : عدد املعوقني عقلياً ، ومن اخلصائص املميزة لألفراد يف هذه الفئة ما يلي 

، فيحتاجون إىل برامج خاصة  وهم من لديهم القدرة على اإلستفادة من الربامج التعليمية العادية ولكن بصورة بطيئة
موجهة إلحداث تغري يف السلوك االجتماعي ليصبح مقبوال يف تفاعالهتم مع اآلخرين ، وأيضا يف حتسن العمليات املعرفية 
واملهنية لديهم ، وتستطيع تلك الفئة اإلعتماد على نفسها يف مرحلة عمليات البيع والشراء والعمل اليدوى مع مبادئ 

، 4112أباظة، ) .  21-51حية األكادميية ، أى املهارات األولية للتعلم وترتاوح نسب ذكائهم ما بني بسيطة من النا
   (05صفحة 

  Trainablesالقابلون للتدريب    -ب
 : ذه الفئة ما يلي يطلق على هذه الفئة ذوى اإلعاقة العقلية املتوسطة ، ومن اخلصائص املميزة لألفراد يف ه
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وحيتــاج هــذه الفئــه إىل اإلشــراف والرعايــه اخلاصــه %( 2)وهــم ميثلــون ( 29-45)وتــرتاوح نســبة ذكــائهم مــا بــني 
وتتميـز هـذه الفئـة بـأن حتصـيلها األكـادميى مـنخفض جـدا وال يسـتطيع  (Kendall, 1998, p. 20) .طـوال حيـاهتم 

العمل إال يف ورشة حممية ، وهم غري قادرين على العناية بأنفسهم بدون مسـاعدة األخـرين هلـم ، وتـرتاوح معـامالت أفرادها 
  (04، صفحة 4116الغفار، ) . 51-45ذكائهم بني 

 . ات اخلاصة بالقراءة والكتابة واحلساب عاجزون عن التعليم إال من قدر ضئيل جداً من املهارات األكادميية واملعلوم  -
قابلون للتدريب على مهام العناية الذاتية والوظائف االستقاللية واملهارات االجتماعية واألعمال اليدوية البسيطة ،   -

 . وذلك إذا قدمت هلم بشكل واضح ومبسط من خالل برامج تدريبية موجهة 
 . اللغوية يعانون صعوبات يف النطق وضآلة احلصيلة   -
 . يتعرفون على األشياء باستعماالهتا وميكنهم تسميتها   -
ال ميكنهم حسن التصرف يف املواقف اليت يواجهوهنا ومن حتمل املسئولية كاملة جتاه أنفسهم ، ولذا فهم حيتاجون إىل   -

 . العمل يف أماكن مأمونة حتت مالحظة وإشراف ورعاية خاصة 

  Custodial المعتمدون   -ج

تقريبًا وحتتاج هذه الفئه إىل رعايه %( 5)وهم ميثلون ( 45)هي تلك الفئة من األفراد اليت تقل نسبة ذكائهم عن      
إىل أنه ميكن إرجاع أسباب اإلعاقة العقلية إىل أسباب ( 0927)كما يشري حامد زهران . إيوائيه مستمره طوال حياهتم

  (226، صفحة 0927زهران، ). نشأ قبل أو أثناء أو بعد الوالدهوراثية داخلية املنشأ أو بيئيه خارجيه امل
يطلق على هذه الفئة ذوى اإلعاقة العقلية الشديدة أو اجلسيمة أو غري القابلني للتعليم والتدريب أو املعتوهني ،  

 : ومن اخلصائص املميزة لألفراد يف هذه الفئة ما يلي 
 . درجة تقريباً حسب نوع مقياس الذكاء املستخدم  61-41يرتاوح معدل ذكائهم فيما بني   -
 . يتوقف منوهم العقلي عند مستوى طفل عمره ثالث سنوات أو أقل، ولذا فإن تفكريهم يكاد ينعدم   -
 . غري قابلني لالستفادة من التعليم أو التدريب   -
مثل النظافة والتغذية وضبط عمليات اإلخراج بشكل جزئي إذا توافرت هلم  يستطيعون اكتسـاب العادات األساسية  -

 . الرعاية االجتماعية والتأهلية املناسبة 
 . يكاد ينعدم لديهم النطق وحصيلتهم اللغوية ، ولذا فهم ال يستطيعون تسمية األشياء بسهولة  -
لذا فهم يعتمدون اعتمادًا كليًا على غريهم ، ويفضل عاجزون كلية عن العناية بأنفسهم أو محايتها من األخطار ، و   -

 . إيداعهم يف مراكز الرعاية اخلاصة حلاجتهم إىل املالحظة الدائمة 
 (46، صفحة 0995الزيود، ). يصاحب حالتهم يف كثري من األحيان تلف يف احلواس أو ضعف يف التآزر احلركي   -
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او ما يسمى باإلعاقة العقلية "  القابلون للتعليم"ميكن استنتاج أن الفئة األوىل من املعاقني عقليًا  مما سبق 
البسيطة هي أكثر فئات اإلعاقة العقلية قدرة على استيعاب املناهج الدراسية املقدمة هلم إذا كانت مالئمة لقدراهتا 

، وإذا توافرت هلا البيئة اليت تعينها على ذلك و هم االقرب اىل فئة واستعداداهتا، وإذا وجدت اإلرشاد والتوجيه املناسبني 
 .  االسوياء

 العوامل المسببة لإلعاقة العقلية . 2-5
أهتم العديد من الباحثني بدراسة األسباب الىت تؤدى إىل حدوث اإلعاقة العقلية ، وعلى الرغم من حتديد كثري من هذه 

 .مل أو أسباب مل يتم التوصل إليها حىت اآلناألسباب ، إال أنه مازال هناك عوا
توضح منظمة الصحة العاملية أن سبب اإلعاقة العقلية لدى العديد من األفراد واألسر ال يزال غري معروف ، وهناك تفسري 

اك واحد لذلك الغموض وهو أن اإلعاقة العقلية تشمل العديد من املشكالت املختلفة ، والىت هلا أسبابا متعددة ، فهن
عوامل جنية وراثية تكون سببا رئيسيا وجيب جتنبها والوقاية منها ، وهناك عوال غري وراثية ومكتسبة  وقد تكون هذه 

األسباب أثناء احلمل أو أثناء الوالدة ، فالزواج من األقارب ، والزواج املبكر ، وانتشار األمية واخنفاض مستوى التعلم ، 
 .اع معدالت اإلجناب كلها تعترب من اسباب اإلعاقة الىت من السهل الوقاية منهاوخروج املرأة للعمل والفقر وارتف

  (63، صفحة 4112السباعى، )
لقـــد حتـــددت بعـــض أســـباب اإلعاقـــة العقليـــة بطريقـــة ملحوظـــة يف العقـــود القليلـــة الســـابقة نتيجـــة للتقـــدم العلمـــي 

مـن أسـباب حـاالت اإلعاقـة العقليـة  %21لعلـوم األخـرى ذات العالقـة ، ومـع ذلـك فـان اكثـر الواضح يف ميادين الطـب وا
 .من األسباب املعروفة لإلعاقة  العقلية فقط %45غري معروفة حىت اآلن ، وينصب احلديث على 

 :اآلتية  حتدث اإلعاقة العقلية  يف الغالبية العظمى نتيجة لعامل واحد أو جتميع متشابك من العوامل الثالثة
قد ترجع حاالت اإلعاقة العقلية إىل حالة وراثيـة معقـدة ليسـت واضـحة أو مفهومـة متامـا يف الوقـت احلاضـر ، يف  -

 . مثل هذه احلالة مييل عدد كبري من أفراد األسرة إىل اإلجابة باإلعاقة العقلية

هنيــة املالئمــة، أو ال تتــوفر للفــرد العالقــات قــد يرجــع العــوق العقلــي إىل عوامــل بيئيــة ال يتــوفر فيهــا للفــرد االستشــارة الذ
كتعـرض الفـرد لـبعض األمـرًاض كاإللتهابـات : اي حيـدث بعـد الـوالدة .االجتماعية املناسبة اليت تسمح بالنمو منوا مالئمـا

   (050، صفحة 4113الرؤوف، ) .السحائيه    ، وإصابات املخ نتيجة التسمم بالرصاص 
غري أن العوامل املسـببة لإلعاقـة العقليـة سـواء املعروفـة منهـا بصـورة مؤكـدة أو غـري معروفـة ، تنـدرج حتـت ثـالث عنـاوين 

 (25، صفحة 0927بومحيد، ) وراثية  ، بيئية ، أو مزيج بين العوامل الوراثية والبيئية مع: بارزة 
 املمكن أن نذكر أهم العوامل املسببة لإلعاقة العقلية يف املراحل الثالث التالية  وهلذا فان من

 العوامل المسببة لإلعاقة العقلية في مرحلة ما قبل الوالدة . 2-5-1
 :ميكن تقسيم العوامل املسببة للتخلف العقلي يف مرحلة ما قبل الوالدة إىل جمموعتني من العوامل كما يلي 
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ــة العوا 2-5-1-1. تتمثــل العوامــل اجلينيــة يف عــاملني قــد يتســببان يف إحــداث حالــة اإلعاقــة العقليــة لــدى : مــل الجيني
 .املولود 

يقصد بالوراثة انتقال صفات معينة من جيـل سـابق إىل جيـل الحـق ، أو هـي كـل مـا يأخـذه الفـرد عـن والديـه : الوراثة  -أ
الـزهريى، ). ى يف تكـوين الفـرد غـذ تتوقـف عليهـا العوامـل الوراثيـةالـيت هلـا أمهيـة كـرب " بالكروموزومـات" عن طريق ما يسمى 

  (462، صفحة 0997
وميكن تفسري دور العوامل الوراثية يف نقل الصفات اخلاصة بالقدرة العقلية حسب نـوع الصـفات الوراثيـة لكـال األبـوين 

 .أو متنحية  ، فيما يلي إذا كانت سائدة أو ناقلة
 لألم  46لألب و 46كروموزوم ،   23اخلاليا يوجد هبا 

 : الخلل الذي قد يحدث أثناء انقسام الخلية الجنسية  -ب
إن أشهر مثال على مثـل هـذا اخللـل الـذي ميكـن أن حيـدث يف عمليـة انقسـام الكروموزومـات هـي احلالـة املسـماة 

مات املبكــرة للبويضــة امللقحــة والــذي قــد يــؤدي بــدوره  إىل خلــل انقســام باملنغوليــة هــذا اخللــل ميكــن أن يرجــع إىل االنقســا
 .الكروموزومات 

مع جمموعة من الباحثني الفرنسـيني وجـود كرومـوزوم زائـد       يف اخلاليـا  LeJeuneاكتشف  0959يف عام 
تقريبـا  % 91د تبـني أن كرومـوزوم ، وقـ  23كرومـوزوم بـدال مـن   22اجلسمية للمصابني هبذه األعراض ، أي أهنم حيملون 

أما أسباب وجود هـذا الكرومـوزوم الزائـد فغـري معروفـة متامـا  40ترجع هذه الزيادة إىل وجود ثالثة كروموزومات حتمل الرقم 
مــن الناحيــة الطبيــة ، ولكــن لــوحظ أن هنــاك ارتباطــا طرديــا مــا بــني ازديــاد عمــر األم وبــني ازديــاد احتمــال إجناهبــا ألطفــال 

 .حلالة مصابني هبذه ا
 : العوامل غير الجينية . 2-5-1-2

تشـمل هـذه العوامـل جمموعــة واسـعة مـن األسـباب الــيت قـد تـؤثر يف اجلنـني فتــؤدي إىل إصـابته باإلعاقـة العقليــة يف 
 .مرحلة ما قبل الوالدة 

 
 :وفيما يلي عرض ألبرز هذه العوامل 

 : األشعة    -أ
ا وعمـره أقـل مـن ثـالث اشـهر وقـد اكتشـف ذلـك يف الثالثينـات مـن تؤثر األشعة تأثريا ضارا باجلنني إذا تعرض هلـ

هـذا القـرن ، عنـدما كـان يعـاا سـرطان الـرحم باألشـعة عنـد بعـض النسـاء احلوامـل  فـأدى ذلـك إىل تعـرض األجنـة لإلصــابة 
الــيت مت حبالــة صــغر الــرأس وأنــواع أخــرى مــن التشــوهات وقــد أكــد ذلــك مــا حــدث يف هريوشــيما وجنزاكــي ، وكــذا التجــارب 

 .إجراؤها على احليوانات املعرضة لألشعة يف فرتة احلمل 



07 

 

 :وعلى ذلك فان أثر هذه األشعة يتوقف على عدد من العوامل أمهها 
 .جرعة أو حجم األشعة  -
 ( .املرحلة العمرية الذي يتعرض فيه الفرد إىل تلك اإلشعاعات )العمر  -
 :الحصبة األلمانية  -ب

هـو  Mcalistar Gregg ميكـن أن ينتقـل تأثريهـا مـن األم اىل اجلنـني ، ويعتـرب تعترب من أخطـر األمـراض الـيت
، وقــد شــهد العــامل انتشــار هــذا املــرض بصــورة وبائيــة  0920أول مــن اكتشــف تــأثري هــذه احلصــبة علــى اجلنــني وذلــك عــام 

طفــل بأضــرار بالغــة  51.111أثــار خطــرية أدى إىل وفــاة أو إصــابة اكثــر مــن  0932حيــث كــان النتشــاره يف أمريكــا عــام 
 .اخلطورة 
 :تعاطي العقاقير واألدوية أثناء الحمل -ج

ـــة ســـببا رئيســـيا مـــن أســـباب اإلصـــابة باإلعاقـــة العقليـــة          أو  ـــة واملشـــروبات الكحولي ـــرب العقـــاقري واألدوي تعت
 .حاالت أخرى من اإلعاقة 

سـبريين وبعــض املضـادات احليويـة واألنســولني ومـن األدويـة الـيت قــد تـؤدي إىل تلـف اخلاليــا الدماغيـة للجنـني ، األ
 .واهلرموانت اجلنسية واألدوية اخلاصة بعالج املالريا واحلبوب املهدئة 

ويبدو تأثري هذه األدوية يف التشوهات اخللقيـة أو خلـل يف اجلهـاز العصـيب املركـزي ، كمـا يـؤثر التـدخني والغـازات 
اطي الكحــول فيبــدو يف مشــكالت منــو اجلنــني وحــاالت صــغر حجــم بشــكل عــام إىل نقــص واضــح يف وزن اجلنــني ، أمــا تعــ

 .الدماغ باإلضافة إىل مشكالت يف التآزر فيما بعد الوالدة 

  العوامل المسببة لإلعاقة العقلية أثناء الوالدة. 2-5-2
ؤدي    إىل اإلعاقـة ويقصد هبذه اجملموعة من أسباب أثناء الوالدة تلك األسباب اليت حتدث أثناء فرتة الوالدة ، والـيت تـ

 :العقلية أو غريها من اإلعاقات ومنها 
قـد تـؤدي حـاالت نقـص األوكسـجني لـدى األجنـة أثنـاء عمليـة الـوالدة إىل : نقص األوكسجني أثناء عمليـة الـوالدة   -

دى األسـباب موت اجلنني أو إصابته بإحدى اإلعاقات ، ومنها اإلعاقة العقلية بسبب إصابة قشرة الدماغ للجنني  كما تتع
الكامنة وراء نقص األوكسجني أثناء عملية الوالدة لدى اجلنني ، كحـاالت التسـمم      أو نقـص املشـيمة، أو طـول عمليـة 

 .الوالدة أو عسرها ، أو زيادة نسبة اهلرمون الذي يعمل على تنشيط  عملية الوالدة  
كـدمات اجلسـدية أثنـاء عمليـة الـوالدة  بسـبب قـد حيـدث أن يصـاب اجلنـني بالصـدمات أو ال: الصدمات اجلسـدية   -

بسـبب وضـع رأس اجلنـني  طول عملية الوالدة أو استخدام األدوات اخلاصة بالوالدة ، أو استخدام طريقـة الـوالدة القيصـرية 
ايل رحــم األم ممــا قــد يســبب اإلصــابة يف اخلاليــا الدماغيــة أو القشــرة الدماغيــة للجنــني وبالتــ أو كــرب حجمــه مقارنــة مــع عنــق
 .اإلعاقة ومنها اإلعاقة العقلية 
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ـــيت تصـــيب الطفـــل  - ـــات ال ـــات ، وخاصـــة التهـــاب الســـحايا  مـــن العوامـــل  االلتهاب ، إذ تعتـــرب إصـــابة اجلنـــني بااللتهاب
الرئيسـية يف تلـف أو إصــابة اجلهـاز العصــيب املركـزي، وقـد يــؤدي ذلـك إىل وفــاة اجلنـني قبـل والدتــه، أو إىل إصـابة األجنــة إذا 

  (014، صفحة 0991مرسي، )اإلعاقة العقلية أو غريها من اإلعاقات عاشت ب

 العوامل المسببة لإلعاقة العقلية ما بعد الوالدة .2-5-3
يقصد هبذه اجملموعة من األسباب كل األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة العقلية بعد عملية الوالدة  ومـع ذلـك فمـن 

ملناسب أن نشري إىل بعض حاالت اإلعاقة الـيت قـد تظهـر بعـد عمليـة الـوالدة والـيت هـي نتـاج لعوامـل حـدثت قبـل أو أثنـاء ا
عمليــة الــوالدة ومنهــا علــى ســبيل املثــال حــاالت الفنيــل كيتونوريــا  والــيت حتــدث نتيجــة لعــدم وجــود أحــد اإلنزميــات الضــرورية 

 :د الوالدة الرئيسية لإلصابة   باإلعاقة العقلية لتمثيل املواد الدهنية ، ومن أسباب ما بع
قد أشـرنا إىل أمهيـة التغذيـة اجليـدة لـألم احلامـل أثنـاء فـرتة احلمـل ، وأثـر ذلـك علـى منـو اجلنـني ، : سوء التغذية   -

غذيــة وعالقــة ذلــك باإلعاقــة العقليــة ، كمــا تبــدو أمهيــة التغذيــة اجليــدة أيضــا بعــد عمليــة الــوالدة ، إذ يشــكل ســوء الت
وخاصة يف املناطق الفقرية سـببا رئيسـيا مـن أسـباب حـاالت اإلعاقـة العقليـة ، ومـن هنـا كـان مـن الضـروري أن يتضـمن 
غذاء الطفل بعد الوالدة على املواد الرئيسية الالزمة لنمو اجلسـم كـاملواد الربوتينيـة والكربوهيدراتيـة والفيتامينـات  خاصـة 

 .، د  04، ب 3، ب Aفيتامني 
تعترب احلوادث والصدمات اجلسمية واليت تؤثر بشكل مباشر على اخلاليا الدماغيـة سـببا : ادث والصدمات احلو  -

ـــا  ـــة ، ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن نقـــص يف األوكســـجني   أو تلـــف للخالي رئيســـيا مـــن أســـباب اإلصـــابة باإلعاقـــة العقلي
 .الدماغية 
نوات األوىل مـن عمـره إىل عـدد مـن األمـراض ، كثريا مـا يتعـرض الطفـل وخاصـة يف السـ: األمراض وااللتهابات  -

وقد يكون من نتائجها ارتفاع درجة حرارة الطفـل ، وخاصـة يف حـاالت السـحايا ، واحلصـبة والتهـاب اجلهـاز التنفسـي 
 .اخل ، وقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الطفل إىل إصابة اجلهاز العصيب املركزي للطفل وبالتايل إىل اإلعاقة العقلية ...
الروســان )ويقصـد بــذلك جمموعـة العوامــل الـيت قــد تـؤدي إىل تلــف يف اجلهـاز العصــيب املركـزي : عقـاقري واألدويــة ال -

 (96، صفحة 0992مقدمة يف الرتبية اخلاصة،  -، سيكولوجية االطفال غري العاديني.ف

 التربية الرياضية للمعاقين عقليا .2-6
 لرتبية الرياضية جزءا مهما من الرتبية العامة و هي جد أساسية يف رعاية املتخلفني عقلياتعد ا

 :أهداف التربية الرياضية للمعاقين عقليا ./2-6-1
 :كمايلي " دانيال و ويليام " خلص و أوضح أهداف لرتبية الرياضية كل من 

 ركة بأنواعها املختلفة و فقا ملتطلبات احلياةيكتسب املعاق التوافق احلركي كالوقوف و املشي و اجللوس و احل -



02 

 

يكتسب مهارات إجتماعية تساعده على التفاعل مع اجلماعات و اللعب مع األفراد ، كما تنمي اجلر أة ن و  -
 .التعاون و التحكم يف النفس باإلشرتاك يف األلعاب اجلماعية 

أن تتنوع تلك املهارات ، ملقابلة احلاجات العقلية و تنمي املهارات احلركية و املهارات الدقيقة لليدين ، كما جيب  -
 النفسية و اإلجتماعية و البدنية 

 تعاا اإلحنرافات القوامية و القدرة على اإلسرتخاء ،و تكسبه قوما معتدل إىل حد ما  -
 تنمية شخصيته و ثقته بنفسه و ذلك بالنجاح يف أداء التمارين و ممارسة األنشطة البدنية  -
اهات اإلجتماعية السليمة كالقيادة و اإلحساس بتحمل املسؤولية و التصرف يف املرافق العامة املختلفة تنمية اإلجت -

 سواءا كان ذلك يف املدرسة أو اجملتمع 
 تنمية العادة أوز العادات و اإلجتاهات الصحية السليمة -
 .تنمية قدراته يف حدود إمكاناته و استعداداته للتأهيل املهين  -

 برنامج التربية الرياضية تخطيط -2-6-2
إن إدارة ألعاب املعاقني عقليا يف كل جزء من أجزائها تتطلب احلرص يف التنظيم و هذا دور أخصائي يف النشاط البدين 
املكيف ، و اهلدف احلقيقي من برنامج األنشطة الرياضية أن يستمتع هبا الطالب و تعطي هلم اخلربة عندما يقومون بأداء 

 .ة فائقة  باإلضافة إىل أن هذه األلعاب تعترب بؤرة خلق هذه الربامج حركاهتا برباع
و لتنظيم الربامج و خصوصا اليت توجد يف البالد الفيدرالية تؤخذ ضريبة حملية و تعد الربامج بصفة جوهرية يف إيضاح 

 .احلاالت املعتدلة لكي تنموا الربامج و تتطور 
احلاالت هو ملاذا تقدم هذه الربامج و األنشطة هلذه الفئة اخلاصة ؟ هذا السؤال و السؤال اجلوهري الذي جنيب عليه هلذه 

هام جيب اإلجابة عليه واضحة ، حيث بإمكان للوالدين و مسؤويل املدرسة و املربيني و النفسانيني و العامة فهمه  إن 
حيطوهنا بالذكاء و اإلحسان و الثقة بالنفس و املؤيدين لفكرة الرتبية الرياضية للمعاقني عقليا غالبا ما يربؤون حركاهتم و 

القدرة اجليدة باإلضافة إىل تطور اللياقة البدنية ، وبالرغم من أن البحث و األدلة احملددة اليت تؤيدها فإننا نقدم بعض 
 .االقرتاحات يف تنمية الرتبية الرياضية و اليت تكسبهم تعلم بعض األلعاب و بعض األنشطة األخرى

 فإننا جيب أن نؤكد أن املساعدة الوحيدة اليت ميكن تقدميها للمعاقني عقليا هي ممارسة الرتبية الرياضية ، و مع ذلك 
هذا ومن الواضح أن الشباب الذين أقاموا تدريبات اللياقة البدنية و مارسوها جبدية أصبحت لياقتهم أفضل عن ذي قبل و  

 كانت برامج الرتبية الرياضية تساعدهم يف ذلك
ألشخاص الذين لديهم اخلربة يف الرتبية الرياضية غالبا ما ينجحون بالثقة يف أنفسهم  و تزداد روحهم املعنوية ، و ا

وبالتاكيد فإن املهارة تنموا لديهم ، ويف الوقت املناسب يتلقى املتخلفون عقليا ذلك ، و لكن بشروط يف الوزن و املقاس 



20 

 

املهم أن الرتبية الرياضية تعلمهم الوعي يف التدريبات و االنشطة اليت يتعلمها و األلعاب املناسبة و األلوان و إنه ملن 
 املتخلفون 

و املنهج الدراسي و خاصة الرتبية الرياضية جيب أن تكون مناسبة جلميع األشخاص ملنحهم الكفاءة الشخصية ، وخاصة 
لكل األشخاص على سبيل املثال فإهنا تقوي الرتابط و بالتأكيد فإن الربامج تسهم بشكل كبري يف املهارة .املعاقني عقليا 

لألنشطة الرياضية املتشاهبة و زيادة مدى اإلدراك و الذي ينموا و يتطور  ، هلذه األسباب فإن مسؤويل املدرسة و 
الوالدين  و املربيني سوف ينشطون طلبات املساعدين من خالل آلة التطور اخلاصة ، ولكن لسوء احلظ يف املاضي مل 

 يكن يوجد عندهم املتخصصني التعليميني الذين هلم اخللفية الكافية يف مهارات التطور 

 أسس تدريس التربية الرياضية للمعاقين عقليا عقليا /-2-6-3
إن أساليب تعليم املعاقني عقليا كثرية ، ومن الصعب تعميم التعليمات اليت تساعد يف تدريس أنشطة الرتبية الرياضية 

 :ليا  وهذه بعض األسس العامة للمتخلفني عق
 .يراعي إعتبار كل فرد يف اجملموعة قائما بذاته ، ولذا جيب إختيار جمموعة من األلعاب لتدريسها يف كل حصة  -0
 .إختيار أنشطة تتناسب مع حاجات املعاقني عقليا و قدراهتم و مراعاة ذلك أثناء املمارسة  -4
كل جمموعة منهم، وال حيتاج إىل عمليات عقلية عليا حبيث إختيار أنشطة تتناسب و مستوى ذكاء األفراد ل -6

 حبيث يتحقق من خالهلا فرص النجاح 
 جيب عدم إغفال قدرات املتخلفني  و مراعاهتا أثناء ممارستهم النشاط  -2
 جيب تنمية املهارات الرتوحيية اليت تساعد املتخلفني عقليا على التفاعل مع اآلخرين  -5
تنمية املهارات احلركية يف إعطاء تعليمات بسيطة و قصرية وعدم اإلطالة يف جيب إختيار مهارات بسيطة ل -3

 .الشرح اللفظي حىت الينصرفوا عن اإلهتمام بالتعليم 
إختيار األلعاب و املهارات اليت تتحدى قدراته و اليت حترره من اخلوف من اللعب مع إعطائه الفرصة للنجاح  -2

 يف هذه األلعاب 
  و هذا يعين أن الرتبية الرياضية  مسؤولة عن تنمية املهارات احلركية اليت هي أداة اللعب.لعب جيب تعليم الطفل كيف ي -7
جيب مراعاة األمن و السالمة يف إختيار األنشطة و األلعاب للمعاقني عقليا و استخدام االدوات الثابتة على  -9

 .األرض و املصنوعة من مواد غري صلبة 
خصوصا مع أطفال شديدي التخلف و إستخدام أسلوب املدح و التشجيع جيب التحلي بالصرب و املثابرة  -01

 دائما 
 .جيب إستعمال النموذج اجليد و املثريات السمعية البصرية يف تعليم املتخلفني  خاصة شديدي اإلعاقة  -00
 جيب إعطاء فرتات راحة أثناء التدريب خصوصا عند  تعليم املهارات احلركية  -04
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و الفيسيولوجية حبيث تكون الوحدة التعليمية متكاملة و تشمل اإلعداد البدين و جيب مراعاة األسس العلمية  -06
 النشاط التعليمي و التطبيقي 

جيب جتزئة املهارات احلركية املركبة مث إدماجها لكي تؤدي املهارة بالشكل احلركي املطلوب ، كما أن التكرار يف  -02
 .األداء يثبت املهارات حبيث تؤدى بصورة آلية 

ستخدام أدوات و أجهزة متنوعة يف الشكل و اللون ذات أحجام خمتلفة ، كذلك يفضل مصاحبة جيب إ -05
 املوسيقى للتمرينات أثناء األداء لتنمية الكفاءة اإلدراكية و احلركية 

 المهارات األساسية في التربية الرياضية للمعاقين عقليا /-2-6-4
هي اليت تتجاوب و قدراهتم العقلية و تتمثل خصوصا يف املشي ، اجلري  من املهارات اليت تالئم و املهمة للمعاقني عقليا

و اجلدول التايل يوضح مستوى ميكن تأديته "القبض "، التسلق ، الوثب ، املشي الرياضي ، الرقص ، و الرمي و اللقف 
 .و أعلى مستوى ميكن للمتخلف الوصول إليه 

 ة للمعاقين عقليا القابلين للتعلم يبين مستوى بعض المهارات االساسي" 04"جدول رقم 
 أعلى مستوى  اقل مستوى  املهارة
القدرة على املشي متوافق جيد دون فقدان  املشي 

 اإلتزان 
القدرة على املشي خبطوة واسعة و يتمكن من اخلطوة 

 أماما خلفا و جنبا 
القدرة على اجلري مع الدوران و الوقوف بدون  اجلري 

 فقدان اإلتزان 
 ة على التسابق برشاقة و خبطوة جيدة ضمن اجلري القدر 

القدرة على الطلوع و النزول خبطوة متعاقبة  التسلق 
 بدون سند 

القدرة على املشي و اجلري صعودا أو نزوال على السلم 
 ويستطيع تسلق السالمل و األشجار  

الوثب جيدا على قدم واحد ة بدجون فقدان  الوثب 
 التوازن و بطريقة جيدة 

 القدرة على الوثب من احلركة سواءا من املشي أو اجلري 

املشي 
 الرياضي 

القدرة على املشي خبطوة منتظمة مبصاحبة إيقاع 
 منتظم 

القدرة على املشي برشاقة يف قاطرات و تغيري اإلجتاه يف 
 أمناط املشي 

القدرة على عمل احلركات اجلسمية البسيطة  الرقص
 مبصاحبة املوسيقى 

 على الرقص اجلماعي بوضوح ومرح  القدرة

القدرة على رمي الكرة بيد واحدة من أعلى  الرمي 
 وبقدر من  اإلتزان  

القدرة على رمي الكرة بسرعات  خمتلفة  و إىل مسافات 
 بعيدة  

 القدرة على لقف الكرة من خمتلف األوضاع و من املشي  القدرة على لقف الكرة بدون إضطراب  اللقف
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  تعليم المعاقين عقليًا بين استراتيجيتي العزل والدمج -2-2

يسود يف برامج تربية املعوقني عقلياً وتعليمهم اسرتاتيجيتان أساسيتان مها العزل والدمج، ولكي نتعرف على  
ز لكل اسرتاتيجية أفضلية كل منهما يف تعليم العلوم للمعوقني عقلياً يف ظل ظروف جمتمعاتنا ، نتعرض فيما يلي بإجيا

 . منهما ووجهة نظر مؤيديها 

 استراتيجية العزل : أواًل 
تعين هذه االسرتاتيجية بعزل املعوقني عقلياً يف مؤسسات أو مدارس خاصة هبم بعيداً عن التالميذ العاديني ،  

هم عن إعداد جمموعة من وقد القى هذا النظام اهتمام العديد من املربني يف أحناء متفرقة من العامل ، ومتخضت جهود
 . (22، صفحة 4110القريطي، )الطرق والربامج اخلاصة بتعليم املعوقني عقلياً وتدريبهم قائمة على تفريد التعليم 

ساس وقد قامت فكرة عزل املعوقني عقلياً على أساس كفالة حقوقهم يف التعليم والتدريب من جهة ، وعلى أ 
أهنم خيتلفون عن العاديني من جهة أخرى ، واعتقاداً بأن فصلهم عن العاديني يف مدارس خاصة هبم سوف يقلل من إبراز 

مظاهر قصورهم ، ومن مث حيد من تعريضهم ملشاعر االستنكار والنبذ من قبل العاديني ، وما يرتتب على ذلك من 
ذواهتم ، هذا إىل جانب بعض املربرات اليت يسوقها مؤيدو اسرتاتيجية  شعورهم بالدونية ، وآثار سلبية على مفاهيمهم عن

 ( : 03)العزل منها 

حيث يصعب توفري فرص ( االعتماديني)أن هذا النظام ال مفر منه بالنسبة لذوى اإلعاقات العقلية الشديدة   - 0
  .لرعايتهم وإشباع احتياجاهتم الرتبوية والتعليمية يف نطاق املدارس العادية

إن بعـض اجملتمعات النامية واملتخلفة تعاين ظروفاً اقتصادية ال متكنها من هتيئة املدارس العادية وتنظيمها وتوفري   - 4
التجهيزات املادية والفنية والكفاءات والكوادر البشرية املدربة الالزمة لرتبية املعوقني عقلياً وتعليمهم بدجمهم مع 

 . العاديني داخل هذه املدارس 
 استراتيجية الدمج : ثانياً 
تعين هذه االسرتاتيجية بدمج املعوقني عقلياً القابلني للتعليم يف مدارس العاديني مع اختاذ الرتتيبات والتدابري  

الالزمة إلمدادهم باملساعدات الرتبوية أو اإلضافية اليت تناسب احتياجاهتم اخلاصة ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من 
  (624، صفحة 4111أيوب، ) ليمية سواء بصورهتا العادية أم بعد تعديلهاالربامج التع

  (70، صفحة 0992سليمان، ) :ومن اشكال الدمج اليت يراها مؤيدو هذه االسرتاتيجية ما يلي  
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املعوقني عقليًا يف فصول العاديني طوال الوقت ، على أن يتلقى معلم الفصل  ويتم ذلك بوضع: الدمج الكلي  - 0
 . باستمرار مساعدات اكادميية من اخصائيني استشاريني متكنه من مقابلة احتياجاهتم

بعد  ويتم ذلك بوضع املعوقني عقلياً مع العاديني لفرتة معينة من الوقت يومياً على أن ينفصلوا عنهم: الدمج اجلزئي  - 4
هذه الفرتة يف فصول مستقلة لتلقي مساعدات تعليمية متخصصة إلشباع احتياجاهتم األكادميية اخلاصة على يد معلمني 
إخصائيني سواء يف مواد دراسية معينة، أم يف موضوعات حمددة؛ وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة املصادر 

 . باملدرسة ذاهتا 
ويتم ذلك بتجميع املعوقني عقليًا يف فصول دراسية مستقلة داخل نطاق املدارس : جتماعيالدمج املكاين واال - 6

العادية، حبيث يدرسون فيها طوال الوقت ؛ وفقاً لربامج دراسية خاصة تناسب احتياجاهتم ، وتقتصر مشاركتهم مع أقراهنم 
ماعية املدرسية كالرتبية الرياضية والفنية العاديني على االحتكاك والتفاعل خالل أوقات الراحة ويف األنشطة االجت

  .(425، صفحة 4114اهلجرسي، ).  وغريها... والرحالت 

و يرى الباحث انه ميكن استخدام مجيع هذه االسرتتيجيات حسب اهلدف و املرحلة و نوع و درجة اإلعاقة لكن يبقى 
 ذوي اإلعاقة يف اجملتمع اهلدف االمسى هو ادماج فرد 

 
 : خالصة . 

تطرقنا يف هذا الفصل اىل  تعريف وحتليل اإلعاقة العقلية مبختلـف تصـنيفاهتا و اسـباهبا و بأبعادهـا املختلفـة ،   
حيث حاولنا  شرح  و تبسيط اإلعاقة العقلية  من مجيع هذه اجلوانـب و ابـراز خمتلـف املفـاهيم و التعـاريف حسـب العلمـاء 

 صني او اهليئات و املنظمات ، وما سامهت به هذه اهليئات ، و املخت
يالحظ أن مسـببات اإلعاقـة العقليـة ال تـزال جلهـا غـري معلومـة رغـم التطـور العلمـي بـل لألسـف حـىت توحيـد   

املصطلحات و املفاهيم  و التصـنيفات الزال فيـه اخـتالف كبـري ،خاصـة لـدى البـاحثني العـرب يف حتديـد والسـبب يف ذلـك 
 عود إىل ترمجتها من اللغات االجنبية اىل العربية ي

وأهم ما توصلت الدراسات هو انه بإمكان تطوير القدرات املختلفة لذوي اإلعاقة شـريطة تـوفري الوسـائل و اتبـاع   
و الغـري  املناهج العلمية احلديثة لدى هذه الفئة مبا يتناسب مع قدراهتم العقلية و يرى الباحث ان على املؤسسات احلكومية

 .حكومية العمل على توعية اجملتمع ألجل ان يتكيف مع افراد ذوي اإلعاقة و ليس العكس 
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 تمهيد  -3-1

يف   يتعامل مع األشياء ائي فالطفل كائن ميشي جيري يقفزتوازي تطور الرتبية النفسية احلركية تطور بنية الطفل اإلمن 
ناهتا ،فمؤسسة التعليم األوىل تساهم على إعطاء الطفل فرصة الكتشاف قدراته احلسية واحلركية يف فتح جمموعة من مكو 

الفيزيولوجية والنفسية ويف توفري فرصة احلركة وتلقينه سبل تنسيق وضعياته اليت تدخل يف تناسق   األطوار اليت يليب فها رغبته
يط الربنامج احلركي لألطفال املعاقني عقليا حيتاج ملعرفة عملية وعلمية ملواضيع ان فهم وختط. مع منوه النفسي العقلي

املهارات احلركية األساسية ومبادئ احلركة،باعتبارها أضحت وسيلة أساسية يف حتقيق األهداف الرتبوية والنفسية 
بغية مواجهة مطالب حياته املادية تعد من األساسيات اهلامة يف حياة الطفل املعاق عقليا  العاطفية، و واالجتماعية و
لذا فانه من الضروري التعريف هبا ودراستها حىت نستطيع أن نظهر دورها بشكل جيد واستغالهلا بأفضل .واالجتماعية

الرتبية النفس حركية اىل الوصول بالطفل اىل حالة من النضج و التكامل بني الوظائف العقلية و و هتدف . وأحسن الطرق
احلركات البدنية الفعلية أو هي املهارات اليت  على اهنا"فقد عرفها  حسني ياسني     (Pieg, 1971, p. 82) .احلركية

 4114ياسني، ) نريد من األطفال أن يتعلموها منها األنشطة اخلاصة باالدراك احلسي احلركي ومنها الرتبية الرياضية احلركية
  (69، صفحة 

 المجال النفس الحركي -3-2
ميثل السلوك احلركي لإلنسان مظهر أساسي من مظاهر احلياة اإلنسانية وهو وسيلة أساسية للعمل واالجناز يف خمتلف  

ثري ناجتا عن عوامل نفسية جمالت النشاط االنساين والسلوك احلركي يف جوهره استجابات بدنية ملثري ما سواءا كان هذا امل
 .أو فيزيولوجية داخل الفرد أو نتيجة ملثريات خارجية يف البيئة احمليطة للفرد

من ناحية أخرى يتميز السلوك احلركي بالتنوع الواسع يف أشكاله وأساليب أدائه ما بني مهارات حركية دقيقة تستخدم  
أو احلركة الكلية للجسم ،وعلى مر العصور . العضالت الكبريةفيها أصابع اليد واألطراف،مهارات كبرية استخدم فيها 

استخدم االنسان مهاراته احلركية يف اجناز أعماله ويف حتقيق اجنازات حضارية هائلة،كما استخدم التعبري احلركي كوسيلة 
احلركي من أهم وسائل لالتصال والتفاعل مع اآلخرين ووسيلة للتعبري عن مشاعره وأفكاره وعن ذاته بوجه عام ظل النشاط 

الرتويح و اثارة املرح و التخلص من القلق و التوتر و اكتساب الصحة و اللياقة البدنية ، و لألتشطة احلركية قيمتها 
اإلجيابية من حيث التفريغ و التنفيس اإلنفعايل ، و التخلص من العزلة و اإلنسحاب و الطاقة العدوانية و اكتساب 

هارات اليت متكنهم من استغالل وقت فراغهم و اإلندماج مع اآلخرين ، و تنمية اعتبارهم لذواهتم و املعاقني عقليا بعض امل
ثقتهم بأنفسهم مما يؤدي اىل حتسني صحتهم النفسية و ال خيفى علينا ما يرتتب على حتسني مستوى املرونة العضلية و 

فاءهتم يف تعلم املهارات األكادميية كالكتابة و ما تتطلبه اجلسم لدى املعاقني عقليا من زيادة ك ءاملهارات احلركية ألعضا
 (434، صفحة 4110القرطيب، ) من حركات يدوية دقية و توافقات حس حركية بني العني و اليد مثال 
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ية يف مواجهة متطلبات احلياة من الطفولة يرى علماء النفس ان اخلربات احلركية هلا نفس أمهية اخلربات املعرفية و الوجدان
اىل الشيخوخة ، كما اصبح السلوك يندمج و يتكامل مع النفس ميثل جماال أساسيا من جماالت السلوك و يتكامل مع 
اجملاالت االخرى و من هذا املنطلق اجته علماء النفس اىل دراسة السلوك احلركي و عالقته بالوظائف النفسية املختلفة و 

  (46، صفحة 0974الرويب، )حركي  –ر مفهوم النفس تبلو 

  حركي–المقصود بالمجال النفس  -3-2-1
من األوضاع التشرحيية  أدرك علماء النفس ان السلوك احلركي ليس جمرد عمل حبت لعضالت اجلسم او جمرد سلسلة

العضلي ، فالقوام البنائية متثل املسارات اليت خترج  –ل املنسق للجهاز العصيب ألجزاء اجلسم املختلفة بل يغتمد على العم
منها احلركة و العوامل النفسية متثل أهم مسببات احلركة ، لذا يرى علماء النفس أن السلوك احلركي يف ظاهره حمسوس هو 

الفعل او العمل احلركي و توجهه بل عمل او فعل و لكن هذا العمل ال يتم مبعزل عن الوظائف النفسية فهي ال تسبب 
يتوقف اداء العمل احلركي السليم على مدى سالمة هذه الوظائف و دقتها و سرعتها و هذه الصلة هي ما يعرب عنها 

أن مصطلح النفس حركي ميثل جماال للسلوك جيمع بني العوامل النفسية و البدنية و " مثين" بالسلوك النفس حركي و ترى 
هذا املعىن و يوضح ان االعمال النفس حركية تتضمن " بال " كل اجلسم و العقل و كما يؤكد من جهته   يظهر يف تأثري

استخدام كل اجلهاز العصيب املركزي و اجلهاز العصيب الطريف و كذلك العضالت و حىت بالنسبة حلركات اجلسم اليت 
ماد على التفكري،اال أهنا تعتمد يف أدائها على استخدام كانت تنم بدون االعت  تتضمن االفعال املنعكسة البسيطة و ان

 بعض أجزاء اجلهاز العصيب،ويرى علماء النفس أن االنسان جيرب ثالث  مراحل لتعلم احلركة وهي
 .مرحلة فهم املهارة: املرحلة املعرفية -

 .وفيها يتم االتصال بني املثري واالستجابة أو احلركة البدنية:املرحلة الرتابطية -

فيها يقبل الرتابط بني دليل املثري واالستجابة احلركية كما تزداد سرعة األداء ومن هنا نتأكد انه :رحلة املستقلةامل -
 .توجد عالقة وثيقة بني العوامل النفسية والعوامل احلركية

  .التربية النفس الحركية  -3-3
قت احلاضر مكانة يف جمال تربية الطفل،وينظر اليها كوسيلة احلركية من العلوم احلديثة نسبيا،وحتتل يف الو  النفس تعترب الرتبية

تربوية للطفل أو أهنا تربية الطفل عن طريق احلركة ونأخذ الطفل بشمولية وكلية وتنطلق مبالحظة الطفل ملساعدته على حل 
تدرجيي فالنشاط  مشاكله اخلاصة من خالل احلركة واخلربات البدنية،كما تساعد الطفل أيضا على قدراته الذاتية بشكل
 النفسي احلركي يبدأ مبكرا يف حياة الطفل ويصبح مصدرا أساسيا لتنمية قدراته احلسية واالدراكية 

ومن خالل هذا النشاط ينمي (64، صفحة 4111حافظ، صعوبة التعلم و التعليم العالجي، )  واملعرفية بوجه عام 
 .ومفاهيمه وقدراته االبداعية وادراكه ألبعاد من املكان ويكتشف جوانب البيئة الطفل مالحظاته
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مصطلح نفسي حركي ميثل جمال السلوك جيمع بني العوامل النفسية والعوامل البدنية ويظهر فيه تأثري كل من " مثين"ترى 
 .اجلسم والعقل
فسية احلركية تتضمن استخدام كل من اجلهاز العصيب بالتأكيد على هذا املعىن حيث وضح أن األعمال الن" بال"وقد قال 

 (72، صفحة 0992رضوان، ). املركزي واجلهاز العصيب الطريف وكذلك العضالت 
 :وهي حركية -ان هناك ثالث أهداف رئيسية ترتبط وتتفاعل فيما بينها يف جمال الرتبية النفس" جوليان بريافتوري"وترى  
 .التعرف على بناء اجلسم -
 .التعرف على عامل األشياء -
 .التعرف وتعلم العامل األخر -
 التعرف على بناء الجسم - 3-3-1

ان معرفة اجلسم بالنسبة للطفل متثل التميز لرتمجة الذاتية لكل ما حيدث حوله ومفهوم تشكل اجلسم هو مفهوم جمرد لكنه 
حركية جلسمه ترتبط _طفل خالل السنوات األوىل من حياته يكون لديه معرفة حسيةيبىن على تقدير وزنه وحجمه فال

بشدة تنظم سلوكه لذلك فمن املهم أن يشكل الطفل صورة واضحة ودقيقة كاملة عن جسمه ووضعه يف الفراغ ويؤكد كل 
ة اىل معلومات حركية على أمهية تكوين الطفل الذي يواجه صعوبات يف حتويل املعلومات البصري" بندر""شيلدر"من 

ولذلك جيب أن تقدم للطفل األنشطة احلركية اليت توجه تطوره احلركي اجتاه ادراك جسمه واىل مدى ميكن أن يعمل هذا 
 (17، صفحة 0974حسن، ) .العمل
 التعرف على عالم األشياء -3-3-2

واالدراكي والعقلي ( احلركي) عامل معها فهذه املعرف هلا أمهية يف منو اجلسم وهو ممكن الطفل من معرف األشياء والت
بوجه عام فالذكاء احلسي احلركي هو اول اشكال املعرفة املرتبط باحلركة والذي يسبق  مرحلة الكالم حيث يرتكز على 

. ن طريق النشاط النفسي احلركياتصال الطفل باألشياء اليت متتلئ هبا بيئته واستخدامها هلا فالطفل يوسع معرفته ع
 (75، صفحة 0974الرويب، )
 
 معرفة وتقبل عالم اخر-3-3-3

أن الطفل حيقق ذاته بالتعرف على جسمه وامكانياته البدنية واحلركية والتعرف على األشياء والبيئة احمليطة به أضف اىل 
 ,أهدافا أخرى اضافة اىل األهداف اليت نالحظها فيما يلي ذلك بأن الرتبية احلركية حتقق

 .تنمية اجلهاز احلسي احلركي واكتساب ارتباطات عضلية عصبية سليمة
 .توفري حرية النمو احلركي للعضالت وخاصة عضالت األطراف

 .وقاية الطفل من تشوهات القوام
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   (465، صفحة 0979جنار، ). تنمية القدرة على ادراك العالقات املكانية وحتديد االجتاهات
عة الطفل جممو  كسب  استخدام احلركة واللعب يفهي  على ان الرتبية النفس حركية ومن خالل ما سبق يستنتج الباحث 

 حلركة اخلاصة باجلسم والفراغ احمليط والزمن وا اإلدراكية احلركية و املعرفية من املهارات والقدرات 

 قيم التربية النفس حركية  -3-4
اإلطار العام لنمو الطفل نفسيا وجسميا، بالنظر إىل فوائدها ومربرات وجودها كنظام مستقل، وميكن  حركية النفستشكل 

 :التعبري عن القيم الناشئة عن براجمها فيما يلي
 .على كل املستوياتأ ـ خربة النجاح متاحة ملعظم األطفال، وهناك توقعات ألداء نوعي جيد 

ب ـ االنضباط الفردي والتوجيه الذايت حيث يتمكن الطفل من اختاذ القرارات، ويتعود على حتمل املسؤولية كاملة عن 
 .سلوكه

ج ـ املوقف التعليمي خيلق حرية وابتكارا وتعبريا، من خالل حماوالت الطفل تقدمي البدائل واحللول الذاتية دون خوف من 
 .الفشل
دة اهتمام األطفال واندماجهم، باإلضافة إىل الرضا واخلربات السارة اليت ختلقها مواقف التعلم وتطبيق الربنامج د ـ زيا
 (51، صفحة 4111يوسف، ) لديهم

 أهمية التربية النفس حركية  -3-5
ي ودوره يف الرتبية والتنشئة االجتماعية والنفسية، وذلك على ـ أمهيتها من أمهية النشاط احلرك حركية النفستستمد إعادة 
 :النحو التايل

أ ـ اكتساب الطالقة احلركية من خالل هتيئة الظروف املناسبة اليت ميارس فيها الطفل احلركة، حيث يتعلم ماذا ميكن أن 
 .يفعله جبسمه، ويفهم الكثري عن نفسه وعن البيئة من حوله

احلركي، من خالل االستعانة بأفكار حديثة كالتعليم االستكشايف والتعليم القائم على املعىن ب ـ تنمية االستكشاف 
 .لتدريس احلركة األساسية اليت تعترب جوهر املهارات احلركية

ج ـ تنمية الكفاءة اإلدراكية احلركية للطفل، باكتسابه ملختلف املعلومات من خالل التعامل احلسي معها، حيث تتم عملية 
دراك من خالل تعرض األعضاء احلسية للطفل لتأثري بعض العوامل، وما حيدثه ذلك من تنبيه يف املخ تنتج عنه اإل

 .استجابات حركية معينة
د ـ تنمية اجلوانب املعرفية والوجدانية للطفل، من خالل تفاعله اإلجيايب مع البيئة من حوله، ومن خالل مواقف املشاركة 

رنامج إعادة الرتبية ـ النفسية احلركية، فكلما زادت خربة الطفل احلركية زادت معرفته للبيئة و تعددت املتعددة اليت يشملها ب
 (004، صفحة 4112، .حسن إ) )  خرباته
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 .التربية الحركية للمعوقين  -3-6
تمبا بعد ظهور العديد من املشكالت سواء كانت اجتماعية أن اهتمام اجملتمعات باألطفال اإلعاقة أصبح أمرا ضروريا وح

أو نفسية أو سلوكية حيث اختذ يف االعتبار العناية برتبية األفراد املعاقني سواء كان ذلك يف مؤسسات تربوية أو ابتكار 
 .أجهزة تعويضية أو أجهزة تعليمية تقلل الفجوة الكبرية بني هؤالء األفراد وأقراهنم العاديني

بأن من الصعب أن يأتى هذا االهتمام مثاره بالصورة املطلوبة يف خدمة الفئات " عبد احلميد شرف"يف هذا الدكتور ويرى
أهنا هي القادرة يف التعامل مع مجيع الفئات اخلاصة عالوة على ذلك فاننا  ثاخلاصة اال عن طريق تدخل الرتبية احلركية حي
 .كة الفعلية وليس عن طريق التلقنينعلم الطفل من حالل ما جيب ويرفق باملشار 

ولقد لعبت الرتبية احلركية دورا فعاال يف جمال األفراد العاديني وميكن أن حتقق هذا الدور مع الفئات اخلاصة ولو مت العناية 
 باستخدامها فهي  قادرة على حل مشاكلهم العديدة وينصح الكثري من العلماء مبراعاة التبكر باستخدام هذا النشاط يف
عمليات تربية هذه الفئات اخلاصة واعتربوه شرطا أساسيا لتقدمي اخللل احلادث يف عمليات منوهم على أن تكون البداية 

 .املبكرة ليست يف السن فقط بل وفور وقوع العجز واكتشافه
الفئات اخلاصة وهنا ومن هذا املنطق ميكن القول بأنه عن طريق برامج تربية حركية فاعلة ميكن حتقيق هدف تربوي يف جمال 

   (52، صفحة 4110شرف، ) . يساعد على ابعاد عامل االغرتاب الذي يصيب هؤالء األفراد عن جمتمعاهتم

 .أهداف التربية النفسية الحركية -3-2
 :لرتبية النفسية احلركية تعمل علىان ا
 .دراك التنظيم الفضائي والزمينتدريب الطفل على معرفة اجلاذبية وا -
 .تدريب على معرفة حطاطة اجلسم -
 .تدريب على ممارسة بع االيقاعات احلركية البسيطة -
 . (54، صفحة 0991كامل، )تدريب على حركات تتطلب استعمال عدة أعضاء حسية بكيفية منسجمة  -

 .حركية أغراض أخرى نذكر منهاالنفس للرتبية وباالضافة اىل ما ذكرناه ف
 .تطوير فهم احلركات  األساسية وأمهيتها يف حياة الطفل -
 .التعود على حل املشكالت_ 
 .اعطاء فرصة للطفل كي يشكر ويستدع ويفكر -
 .تعويد الطفل على توجيه ذاته والتعبيري عن الذات -
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 .احساس الطفل بالنعة والسرور والرضا عن الذات_ 
 .فهم وادراك مكونات احلياة -
 .تطعيم الطفل ضد االحساس بالفشل الذي يولد االحباط -

يف احلقيقة هناك الكثري من األعراض اليت ميكن أن حتققها الرتبية احلركية ولكن تكفي بتلخيص هدف الرتبية احلركية على 
 (24، صفحة 4110شرف، ). وتطوير احلركات األساسية للطفلتعليم " و التايل حالن
 

 أهداف التربية الحركية للمعاقين-3-2
هتدف الرتبية احلركية يف جمال املعاقني امجاال اىل حتويل الطفل املعاق اىل طفل مقبول يف جمتمعه مشارك فيه بصورة فاعلة 

 .وميكن أن يندرج حتت هذا اهلدف جمموعة األغراض االتية
 .لطفل املعاق  يف املمارسة االجيابية واملشاركة الفعالة مع أقرانه العاديني يف مواقف اللعب املتعددةمتكني ا -
 .تزويد الطفل بالعديد من احلركات األساسية املفيدة يف حياته واليت تكسبه الثقة بالنفس -
 .حركاته املختلفةزيادة الكفاءة البدنية واحلركية للطفل املعاق ومتكنه من السيطرة على جسمه و  -
 .رفع مستوى لياقته البدنية وبذلك يتمكن من قضاء حاجياته بنفسه دون االعتماد على الغري وهذا يرفع معنوياته -
تعرض الطفل خلربات جناح يف جمال الرتبية احلركية يساعد على حتسني احلالة النفسية للمعاق واملسامهة يف تكويني  -

 .عه والتكيف معهاالجتاهات االجيابية حنو جمتم
 تقومي العيوب واالحنرافات املختلفة بدنيا أو نفسيا أو اجتماعيا أو قليا مما يزيد الوعي بالقيم اجلمالية وحب احلياة -
   (53، صفحة 0991كامل، )

    (Staes, 1988, p. 142) لذكاء و املودةو هتدف الرتبية النفس حركية اىل تطوير و اجياد العالقة بني احلركة و ا
ومن خالل هذه األهداف اليت ذكرناها نقر بأن لرتبية النفس حركية أمهية كبرية بالنسبة لذوي االعاقة وخاصة من الناحية 

 .النفسية
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 فن التدريس في التربية النفس حركية  -3-2
 :يات التدريس يف الرتبية النفسية ـ احلركية باخلصائص التاليةتتميز طرق واسرتاتيج

 )حركة هادفة، منظمة ومنطقية) أن تكون اخلربة احلركية املقدمة ذات معىن   -0
 .أن تكون اخلربة احلركية املقدمة ممتعة وتتحدى قدرات الطفل  -4
 .مـ إتاحة فرص االشرتاك لكل التالميذ بغض النظر عن اختالف قدراهت -6
 .جتنب املقارنة واملنافسة بني األطفال إال يف أضيق احلدود  -6
   (01، صفحة 4110عطية، ) ـ طرق االستكشاف وحل املشكالت كوهنا أفضل وأنسب طرق التدريس -2

 :بعض االمور المهمة التي يجب مراعاتها عند تدريس التربية النفس حركية 

، 0992سليمان، ) .م التعزيز حىت وان كان هناك  حتسن طفيف  وجتنب التطلع  إىل التحسن الكلي  قبل التعزيز يتقي
  (092صفحة 

  (87ة ، صفح1227معوض، ) .ضرورة توفر الرغبة والقدرة على أداء املهمة املراد تقليدها

 .أن يراعي املريب اختيار األطفال الذين يصدرون سلوكا مرغوبا كنموذج يقتدي به اآلخرون -
أن يكون املريب يقضا عند استخدام أسلوب التجاهل لكف السلوك غري املرغوب فيه الحتمال أن يعتقد  -

 .اآلخرون أنه السلوك املرغوب فيعملون على تقليده
سلوكهم أنفسهم، فال يأتون بأفعال خاطئة ال تؤدي إىل تعلم املهارات أو جيب أن يراعي املربون   -

   (127، صفحة 1222السيد، ) .السلوك املطلوب
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  :محتوى درس التربية النفس حركية -3-10
 : ةعند حتضري درس الرتبية النفس  حركية جيب أن يشتمل الدرس على العناصر التالي

دفائق قبل كل وحدة تعليمية ويالحظ أن يكون متغريا وحركاته مرتابطة تشرتك فيها  01-5وحيدد له من .االمحاء-
األطراف واجلذع ويراعي فيه سرعة األداء واالنتقال من حركة اىل حركة وكذلك الربط بني حركات بسيطة وسهلة ومتنوعة 

 .ط باجلزء الرئيسيويفضل أن يبدأ االمحاء باملشي واجلري وأن يرتب
اجلزء الرئيسي وحيدد له اجلزء األكرب من زمن احلصة ويشتمل على الوحدات التعليمية املختارة واليت حتقق هدف الدرس  -

وق تكون وحدة تعليمية أو أكثر تقوم على احلركات األساسية للطفل وحتتوي على حركات انتقالية أو ثابتة أو مركبة طبقا 
 .راد تعلمهاملتطلبات املادة امل

دقائق ويشتمل على مترينات التنفس واالسرتخاء حىت تساعد الطفل اىل اعادته اىل  01-6حيدد له.اخلتام أو التهدئة -
 حالته الطبيعية اليت كان عليها قبل بدأ الوحدة التعليمية،حبيث خيرج من الدرس هادئا يف حالة طبيعية

 فس حركيةالعوامل المرتبطة باكتساب المهارة الن -3-11
ميكن تقسيم هذه العوامل إىل عوامل خاصة بكل من شروط التعلم وطريقة التعلم وخصائص املهمة وخصائص التعلم 

 :وذلك على النحو التايل
 .متمثلة يف املمارسة، معرفة النتائج، ورفع مستوى التعلم: أ ـ شروط التعلم
لتمرين املوزع والتمرين املركز، توجيه املتعلم و إرشاده إىل طبيعة األداء متمثلة يف الطريقة الكلية واجلزئية، ا: ب ـ طريقة التعلم

 .اجليد
 .متمثلة يف درجة الرتابط والتماسك والتعقيد: ج ـ خصائص املهمة
متمثلة يف اخلصائص العقلية واخلصائص اإلدراكية واخلصائص التنسيقية واخلصائص الفسيولوجية : د ـ خصائص املتعلم
 (07، صفحة 0997احلسيين، ) انية واخلربة السابقةواخلصائص الوجد

 توجيهات خاصة بأنشطة التربية نفس حركية   -3-12
ألطفال يف هذه ينبغي أن تكون حصص الرتبية النفسية حركية مرحة ومثرية وتقدم يف شكل ألعاب يكون املريب مشارك ل

 .األلعاب والتمارين
ألكيد أخذ االمكانيات االيقاعية للطفل بعني االعتبار عند اجناز األنشطة املقرتحة جيب أن حنرص على اختيار ومن ا

 .أوقات مالئمة لتنفيذ هذه األنشطة حيث نتحسب أوقات اهلضم والتعب
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 .أنشطة الحركات األساسية -أ
لنداء تتضمن الوثب احلحل،والدوران،حركات مناذج احلبو والزحف،حركات حسب ا. بالرتبية النفس حركية أنشطة خاصة 

املوانع،االحتفاظ بالكرة يف .حسب النداء من الرقود،حركات حسب النداءات من وضع الوقوف،تقليد احلركات األلعاب
اهلواء،ألعاب حتديد أجزاء اجلسم ،ألعاب اخلطو على قطع ملونة،ألعاب التعرف على األشكال وبناءمجل بالتكوينات 

هذه احلركات هلا تأثريات اجيابية كثرية   (279، صفحة 0995الكرمي، ). "شطة السلم األرضي،ألواح التوازناهلندسية،أن
 .على املعاق نذكر منها ما يلي

 .تماد على نفسهحتسني وتنمية مثل هذه احلركات األساسية السابقة الذكر مما يسهل على املعاق حياته اليومية واالع -
 .تنمية االدراك احلس حركي والربط بني احلركات املختلفة -
 .زيادة الكفاءة البدنية لدى املعاق -
 .تنمية الكفاءة البدنية لدى املعاق -
  (52، صفحة 4110شرف، ) .بط بني هذه األعضاء أثناء األداءتنمية وحتسني أداء األعضاء املختلفة للجسم والر  -
 .تنظيم األنشطة الخاصة بالتربية النفسية الحركية -ب

 .ميكن للمريب أن ينظم الرتبية النفسية احلركية داخل القاعة أو يف اهلواء الطلق
 : بالنسبة لتنظيم األنشطة في الهواء الطلق/*

 .جيب أن متارس بالقاعة...اخل...تسابق والرميوتضم كل التمارين اليت تستلزم مدى واسع للحركة واللعب بالقفز وال
 :بالنسبة لتنظيم األنشطة في القاعة/*

فاذا كانت األحوال اجلوية أو امكانيات املؤسسة ال تسمح أو احلالة الصحية للممارس فتجري األنشطة يف هذه احلالة 
اعة اليت ينبغي أن تتوفر على الوسائل داخل القاعة ولكن جيب أن تربمج أنشطة حركية مناسبة قابلة للتطبيق داخل الق

 .الالزمة لتحقيق األهداف املسطرة هلذا النشاط وأن تكون مناسبة للفئة املمارسة للنشاط
تعترب الوسائل ذات أمهية واسعة يف حتفيز األطفال اىل العمل فانه ينبغي التفكري فيها مسبقا أو اذا كانت : .الوسائل/*

فان املريب مطالب باحرتام حرية االختيار لديهم استجابة لرغباهتم اليت تسمح بالكشف مشاركتهم يف احضارها ضرورية 
 .عن ميوهلم

،مساءا بعد الراحة،ومتاشيا مع قدرات 04.11النفس حركيةتقدم يوميا وذلك صباحا قبل الساعة : عدد الحصص/*
 .دقيقة 51 اىل 61األطفال يف هذه السن فان حصة الرتبية النفس  احلركية تكون ما بني 
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 محتوى برنامج التربية النفس حركية  -3-13
نقدم من خالله بعض النماذج األنشطة احلركية اليت ميكن أن حيتوي عليها الربنامج،ويعمل هذا احملتوى على تنمية االتزان 

دة بقدر االمكان لتأثريها مترينات القوام وغريها ويراعي استخدام الوسائل املعنية والوسائط املتعد_والتوازن،والتوافق والدقة
 '.االجايب على هذه النوعية من املعاقني وميكن االستفادة من هذه النماذج يف حمتوى مثل هذه الربامج

 .السري أماما( وقوف،ثين اجلذع أماما،مسك الركبتني)
 ميل اجلذع لألمام والوقوف على قدم واحدة ألطول زمن ممكن( وقوف، الذراعني عاليا) 
 .التصويب على املرمى( الكرة وقوف،مسك) 
 .الوثب عرب الدوائر املرقمة برتتيب تصاعدي يف شكل منافسة( وقوف،ثبات الوسط) 
 .رفع الرجلني بالتبادل مع ثين الذراعني( انبطاح عايل) 

 .مالحظة
 .ميكن اضافة مترينات أخرى يراها املتخصص الزمة ومفيدة -
 .شكل حمطات تدريب دائريميكن أن يتم األداء هلذه التمرينات يف  -
ميكن استخدامها يف شكل تنافس من خالل ألعاب بسيطة صغرية أو كريات متثيلية ومرحلة النمو هي اليت تتحكم يف  -

 .هذا االختبار
  (36، صفحة 4110شرف، ) يراعي التوسع يف استخدام الوسائط املتعددة واألدوات املعينة
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 :خالصة 
صحية أو بدنية أو اجتماعية اذ جتعله يستوعب  تان التعلم النفس حركي يرتبط ارتباطا وثيقا حبالة الفرد املتعلم سواء كان

ديدة اجلاملهارات النفس حركية بطريقة سريعة أو بطيئة،وما ميكن استخالصه بصورة عامة أن تعلم املهارات النفس حركية 
 .ة جيب اخذ بعني االعتبار اخلطوات االتيةأو مهارات نفس حركية معقد

 .شبه تصور للمهارة النفس حركية -
 .تصور عام للمهارة النفس حركية من خالل املالحظة وحماولة التقليد -
 .البدنية والنفسية واالجتماعية ادراك املهارة النفس حركية والذي يتوقف على حالة الفرد-
 .تعليم املهارة النفس حركية -
 .دريب على املهارة النفس حركية باستخدام طرق التعلم املختلفةالت_ -

ومن جهة أخرى فان تعليم وتدريب األطفال املعاقني عقليا على املهارات النفس حركية مبختلف أنواعها وأشكاهلا يف 
مث التوجه حنو االعداد  املراكز الطبية البيداغوجية،يعتمد أساسا على تنمية تطوير املهارات احلركية األساسية اليومية ومن

 .املهاري لألنشطة الرياضية حسب ميول ورغبة املعاق نفسه
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 تمهيد  -4-1
انطالقا من تعريف اإلعاقية العقلية على أهنا بطئ يف عملية النمو، فإن هذا يؤدي إىل القول بأن الطفل املعاق عقليا بصفة 

لشخص العادي، فهو يتعلم ويكتسب املهارات واخلربات لكن هذا اإلكتساب يكون تدرجييا، ويتطلب وقتا عامة، مثله مثل ا
وهلذا اجته العلماء لدراسة العالقة املرتابطة بني اجلوانب املختلفة لنمو الطفل وما أكرب فما يتعلمه أو يتدرب عليه الطفل العادي 

احلركية  –القدرات االدراكية " ن هذه اجلوانب املهمة لنمو الطفل هي ميكن أن تؤديه من تأثري يف شخصيته وسلوكه وم
(Perceptual – Motor Abilities )  وتعرب هذه القدرات بصورة عامة عن العالقة بني الوظائف االدراكية والوظائف

يعترب  و   .رب عن التجانس بني هذه اجلوانب من خالل منوها ، إذ تع (9، صفحة 0995رويب، ) ."احلركية يف سلوك الطفل 
 .اإلدراك من القدرات العقلية إىل جانب الذكاء،التفكري،التذكر،اإلبداع ،االنتباه والتخيل اليت تساهم يف عملية التعلم

للنقص امللحوظ لدى ونظرا  .واإلدراك يسبقه اإلحساس ،ويستطيع اإلنسان أن مييز يف نفسه بني نوعني من اإلحساسات  
هذه الفئة يف العمليات العقلية كاإلنتباه، والذاكرة والقدرة على التخيل والتجريد، فإن هؤالء حيتاجون إىل برامج خاصة لتعليمهم 

 .وتدريبهم رغم سالمة مجيع حواسهم

 النظريات اإلدراكية الحركيةبعض -4-2
 : Barschنظرية بارش   -4-2-1

لـتعلم وكفـاءة األمنـاط احلركيــة، وأن الكفـاءة احلركيـة ضـرورة أوليــة يف البنـاء التكـاملي للكــائن تـربط هـذه النظريـة بــني ا
يف عمليـــة الــتعلم حيــل تــدرجييا حمـــل البشــري، وأن نوعيــة اإلدراك تتأســس علــى كفـــاءة احلركــة، وأن اســتخدام الطفــل للرمــوز 

 . الطرق احلركية، لكن الطالقة الرمزية تعتمد أوال على كفاءة األمناط احلركية

 :Getmanنظرية جيتمان  -4-2-2
حمور هذه النظريـة ينصـب علـى أن منـو الطفـل، وتطـوره العقلـي، وسـلوكه يـرتبط خبرباتـه احلركيـة، ومنـوه البصـري، كمـا وضـع 

تنميـــة األمنـــاط احلركيـــة العامة،تنميـــة األمنـــاط احلركيـــة : لتنميـــة القـــدرات احلركيـــة البصـــرية يتضـــمن ســـتة مراحـــل هـــيجيتمـــان برناجمـــا 
 . اخلاصة، تنمية أمناط حركة العني، تنمية أمناط اللغة البصرية، تنمية مهارات الذاكرة البصرية، تنظيم اإلدراك البصري

 : Frostigنظرية فروستج  -4-2-3
احلركيــة ودورهــا يف عمليــة الــتعلم، وتــرى أن عمليــة الــتعلم تعتمــد  –ظريــة علــى أمهيــة اخلــربات البصــرية تؤكــد هــذه الن

 .احلركية –على منو العديد من املهارات البصرية 
كمـا قامــت فروســتج بتصـميم مقيــاس لتقــدير الكفــاءة احلركيـة، ووضــع برنــامج للتـدريب اإلدراكــي البصــري يتضــمن   

 . احلركي العام والدقيق تدريبات لتنمية التآزر 
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 :Delacato & Domanنظرية ديالكاتو ودومان   -4-2-4

احلركيــة إثــارة للجــدل واخلــالف، واملفهــوم املركــزي هلــذه النظريــة  يتأســس  –تعــد هــذه النظريــة مــن أكثــر النظريــات االدراكيــة        
قــص يف التنظــيم العصــيب بــاملخ، وأن هــذا الــنقص يــؤدي إىل احلركيــة تنشــأ مــن ن –علــى أن اإلعاقــات املعرفيــة والــيت منهــا اإلدراكيــة 

                     ختلـف الطفـل يف القـراءة واللغـة ، وبنـاء علـى ذلـك وضـعا برناجمـا عالجيـا للعجـز يف القـراءة لـدى األطفـال 
(Stallings, 1982)  

 :Kephartنظرية كيهارت  -4-2-5 
احلركية، وهي النظرية اليت تتناول بوجه عام  –صياغة نظرية تعد إحدى النظريات الرئيسة يف القدرات اإلدراكية ب قام كيهارت

احلركية املبكرة لدى الطفل وكيفية منو هذه العمليات ممثلة يف التكامل احلركي، والتمييز احلركي، والتمييز  –العمليات اإلدراكية 
كما . ساسية الثالث تستخدم كوسائل ملعاجلة املعلومات الصادرة عن البيئة، وتعديل السلوكاحلسي، وكيف أن هذه العمليات األ

تتناول كيفية منو األمناط ودور اجلهاز العصيب يف هذا النمو، وكيف يتحول مسار منو الطفل بعد ذلك لتكوين عمليات أكثر تعقيدا 
ظام اإلدراكي، وكيف أن الطفل ينمي نظاما مرجعيا داخليا للفهم والتعلم، ملعاجلة املعلومات تنتهي مبرحلة تكوين املفهوم وتكامل الن
التوافقات القوامية، اجلانبية، االجتاهية، صورة اجلسم، : احلركية تتمثل يف –وهذا النظام يتأسس على عدد من القدرات اإلدراكية 

ي، املزاوجة اإلدراكية احلركية، وعلى أساس هذه القدرات قام  التعميم احلركي، إدراك الشكل، متييز الفراغ، إدراك الزمن، التحكم احلرك
 ,Kephart) .احلركية، واليت اعتمدت عليه الدراسة احلالية –كل من كيهارت وروش بإعداد مقياس بوردو  للقدرات اإلدراكية 

1971)   

  اإلدراك-4-3
ملية عقلية عليا، متيز احملسوسات وتضفي عليها الداللة واملعىن اإلدراك هو ع: المقصود باإلدراك-4-3-1

حيث تنتقل التموجات اليت تصدرها األشياء واملوضوعات اخلارجية عن طريق األطراف العصبية إىل املراكز العصبية يف 
 .املخ، وبالتايل حيدث اإلحساس هبذه املوضوعات اخلارجية املتنوعة

رد تبعا ملا زود به فطريا، فاإلحساسات البصرية ومركزها العني والصوتية ومركزها األذن، ويف الواقع تتنوع إحساسات الف
وإحساسات الشم والذوق ومركزها الفم واألنف، وإحساسات اللمس ومركزها سطح اجللد، واإلحساسات الداخلية من 

  (012، صفحة 4110عطية، ) تقلصات معوية نتيجة اجلوع والتعب
ويعرف اإلدراك أيضا على أنه من العمليات املعرفية اليت يتعامل هبا الفرد مع املثريات البيئية، وهذا ال يكون إال بنمو اجلهاز 

، صفحة 4111لعالجي ، حافظ، صعوبة التعلم و التعليم ا) وعلم النفس احلضاري املقارن" بياجيه"العصيب كما يرى 
29)   

 :مفهوم االدراك-4-3-2
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االدراك عباره عن استجابه عقليه ملثري ات حسيه معينة ويعد من اهم العوامل اليت تشكل السلوك االنساين وان سلوك 
ية تشغيل هو قدرة يف ادارة املعلومات اليت تايت له  من خالل احلواس وعمل"الفرد ميثل انعكاسا الادراكه وان االدراك 

  (00، صفحة 0997خويل، ) .املعلومات وردت الفعل يف ضوء السلوك احلركي الظاهري
ويعتمد االدراك على عاملني  رئيسني مها النشاط الذهين ووظائف االعضاء احلسيه وقد تبني ان تفسري الفرد للمؤثرات 

 (77، صفحة 0995املغريب، ) .احلسيه يتوقف على 
 خرباته السابقه -0
 ذلك املؤثر يف تلك اللحظه هرغبته ا جتا-4
 حساسيه االعضاء احلسيه للفرد جتاه ذلك املؤثر -6
 كمية ونوعية الدمج او التكامل الذي يتم بني العوامل املذكوره-2

  انواع االدراك -4-3-3
  (66، صفحة 0979حمجوب، التعلم احلركي، ) واع وهيينقسم اىل ثالثه ان

 يايت  دائما يف املهارات احلركيه عن طريق الشرح والتوضيح وعرض احلركه : االدراك االويل -0
 يايت عن طريق املمارسه واخلربه: االدراك التفصيلي-4
 واملمارسه  واخلربه امليدانيه   يايت نتيجه التعلم: االدراك الكامل -6

اما انواع االدراك املرتبطه بالنشاط الرياضي اليت ميكن تنميتها وتطويرها يف غضون عمليات الـتعلم والتـدريب ومـن اهـم هـذه 
  (641، صفحة 0925سعد جالل، ). املدركات ما يايت

 حني والعيب كرة املاء ادراك االحساس باملاء للسبا-0
 ادراك االحساس بالتوقيت لالعيب الساحه وامليدان -4
 ادراك االحساس باملسافه للمالكمني والواثبني-6
 ادراك االحساس باالداة لالعيب كرة القدم وكرة اليد-2
 ادراك االحساس بالبساط بالنسبه اىل املصارعني -5
 ايل والقفز بالزانه  العالقه بني االحساس واالدراك ادراك االحساس بالعارضه ملسابقي الوثب الع-3
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 :شروط عملية اإلدراك -4-3-4
 .وجود موضوعات طبيعية ذات خصائص متميزة،تعترب كمنبهات خارجية  -0
 .ناحية فيسيولوجية تتصل باحلواس وأطراف األعصاب اليت تنقل اإلحساسات إىل املخ -4

. ت وإعطائها املعاين الالزمة اليت تتالءم مع الشيء املدرك يف جمال إدراك معنيناحيــة نفسيـة تتصل بتغيري اإلحساسا -6
(Edwards, 2010, p. 48) 

 

 :خصائص اإلدراك-4-3-5
 اإلدراك يتميز باخلربة احلسية اليت تعترب أساس معرفة اإلنسان للعامل اخلارجي -
وضوعات واألشخاص والتميز بينهما من حيث الشدة والضعف واالرتفاع واإلخنفاض الداللة واملعىن لألشياء وامل -

 وتفاوت الدرجات والنسب
التميز احلسي والذي يؤدي بالفرد إىل تكوين أمناط من اخلصائص احلسية حيث أن فعالية إدراك الفرد  -

 .للموضوعات يستند أساسا على مريب العناصر احلسية اليت متيزها
 

 :بعض أنواع اإلدراكتطور  -4-3-6
إخل ولكن يف اخلامسة يستطيع إدراك ... املثلث، القرص: يستطيع الطفل يف الرابعة التمييز بني األشكال مثل  -

 التناظر والتشابه القائم بني االشكال
بشكل جيد يف هناية العام ... إخل ... الشمال، اجلنوب، القرب، البعد : يستطيع الطفل إدراك اإلجتاهات مثل  -

 خلامسا
 يستطيع الطفل استخدام عددين أو أكثر مث ينمو إدراكه شيئا فشيئا -
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 : حركي االدراك الحس -4-3-2
ذو امهيه بالغه يف جماالت احلياة املختلفه حيث ان العالقه بني االحساس واالدراك عالقه  يعترب االدراك احلس حركي 

بالتاكيد اىل انعدام  املوضوعات املرتبطه  هبا فاالدراك  يستمد وطيده ال ميكن  امهاهلا الن انعدام حاسه من احلواس يؤدي 
طريق حاسة البصر ورده حيث تتم عملية االدراك فعن فعاليته ومقوماته من تلك االحساسات اليت تنقلها االعصاب امل

من املوضوعات  تدرك كثرياً من املوضوعات  املورده حيث تتم عملية االدراك حيث من خالل  طريقة البصر تدرك كثري 
 (40، صفحة 0970صليبا، ) .وتعرف معناها ووظائفها وخصائصها 

وجيه حمجوب )و السمع يتم فيها تنظيم و ترمجة اإلدخال احلسي و تسمى اإلدراك احلسي ( البصر ) إن عمليات كالنظر 
  (040، صفحة 4114حمجوب، فيسيولوجيا التعلم، ). فيسيولوجيا التعلم

هو القدره على االحساس بالوضع وحركة اجزاء اجلسم كله من خالل العمل العضلي  حركي يعرف االدراك  الحس / أ
يقول حسن  (040، صفحة 4111سالمة، ). (حاسه التقبل الذايت)وغالبا ما يسمى هذا االحساس باحلاسه السادسه 

حسني، ) .حسني  أنه القدرة على اإلحساس بأوضاع اجلسم احساسا غري بصري سواء يف حالة احلركة او السكون 
  (767، صفحة 0997

ه جلميع حركات التوافق والذي يعطينا القدره حركي ذو امهيه يف جماالت  احلياة املختلفه نظرا المهيت–ويعد االدراك احلس 
على ادراك وضع اجلسم واعضائه  يف الفراغ لدرجه انه ميكننا من معرفة مسببات احلركه بدون استعمال حواسنا اخلمس 

 دسهفهو يرجع احيانا اىل االحساس العضلي او ما يسمى باحلاسه السا
ره عن ادراك االحساس الذي يعطينا معلومات عن اوضاع حركي  هو عبا-ويف ضوء ذلك يتضح بان االدراك  احلس

والعضالت واالوتار اجلسم وقوة انقباض عضالته واجتاهها اثناء احلركات االراديه وهو يستقر يف احلس الداخلي للمفاصل 
و ه ناجتا عن ضعف او ارتعاش ااذ انه ميكن اثارته وتنبيهه وميكن ان يكون التنبي,داخلي اخر  وهو مثل اي حس

 اخل   ...........دش

 :مظاهر صعوبات اإلدراك -4-3-2
 :قد تواجه بعض املتعلمني صعوبات جتعل عملية اإلدراك عسرية أو غري سليمة ومن أبرز مظاهرها ما يلي 

 :صعوبات اإلدراك والتميز البصري/ 1 
شياء وأشكاهلا واملسافات وهي قد ال تدل على مشكالت يف حدة البصر وامنا هي خاصة للتعامل مع مثريات حجم األ

القائمة بينها وإدراك العمق مما يؤدي إىل مشكالت يف إدراك واستخدام احلروف واألعداد والكلمات واألشكال ويعوق 
 هذه عمليات القراءة والكتابة والرسم
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 : صعوبة التميز واإلدراك اللمسي/ 2
ال شك أن الصعوبة غالبا ما تعرف منو استخدام أدوات حيث يقصد به احلساسية اللمسية يف تناول األشياء يف البيئة و 

عند املكفوفني " برابيل"املائدة بالسكني والشوكة ومهارات تناول األشياء والتعامل اليدوي معها ومهارات الكتابة بطريقة 
 .على البيانو والكتابة على اآللة الكاتبة والكمبيوتر

 :صعوبة اإلدراك والتميز الحس حركي/ 3
لق بصعوبات حركات اجلذع والذراع والساقني واألصابع وأجزاء الرأس واجلهاز الكالمي ووضع األطراف اليت وهي تتع

 يفرتض أن تقدم للفرد التغذية الراجعة يف صورة معلومات عن   
 أوضاع اجلسم -0
 ظروف البيئة -4

اليدوية اليومية والكتابة اليدوية مما يساعد يف تناول معطيات الوسط الذي يعيش فيه والفشل يف هذا يعوق منو املهارات 
  (50، صفحة 4111حافظ، صعوبة التعلم و التعليم العالجي ، ) .واحلركات اإليقاعية وممارسة بعض األنشطة البدنية

 :صعوبة اإلدراك والتميز الحركي اللمسي/ 4
ترتبط هبا والصعوبة يف هذا اجملال تعوق استخدام العضالت الدقيقة يف  وتقدم معلومات حول حركات اجلسم والبيئة اليت

 الكتابة واستخدام األدوات املختلفة
 :صعوبة اإلدراك والتميز البصري الحركي /5

 وهي تتعلق بثالث أمور
التميز بني اجلانبني األمين واأليسر من اجلسم واستخدام كل منهما بفعالية أثناء نشاط الطفل  -0

 عموما يف الدراسة واحلياةوالطالب 
 حتديد اجتاه اجلسم أثناء األنشط التعليمية املختلفة وغريها -4
التطور من توجيه اليد للعي يف املرحلة املبكرة من العمر إىل توجيه العني لليد حىت يتطلع الطفل إىل  -6

 استقبال اخلربات التعليمية

 :صعوبات التسلسل/ 6
الكلمات واألرقام واألشكال مما يشكل صعوبة يف تعلم القراءة والكتابة واملهارات وهي تتعلق برتتيب األشياء واحلروف و 

 احلركية
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 :صعوبة سرعة اإلدراك/ 2
فبعض األطفال بطيئة اإلدراك والفهم للمثريات احلسية املقدمة هلم أو ( املسافة بني املثري واالستجابة)وتتعلق بالزمن الرجع 

حافظ، صعوبة التعلم و التعليم ). هذا إىل بطئ تعلم القراءة والكتابة واحلسابالتعليمات اليت تلقى عليها ويؤدي 
  (56، صفحة 4111العالجي، 

 القدرات اإلدراكية الحركية  -4-4
–املدرب–املدرس)مريب الرياضي احلركية جانبا هاما من جوانب منو الطفل ومتثل أمهية خاصة لل متثل القدرات اإلدراكية

الرتباطها وعالقتها باجلوانب املختلفة للتعلم واألداء احلركي وأيضا تعترب احد أهم اخلصائص اليت يعتمد عليها يف ( اإلداري
  انتقاء توجيه األطفال حنو النشاط البدين والرياضي الذي يتناسب مع كل طفل وفقا الستعداداته وقدراته اإلدراكية احلركية
وتعد الوظائف احلركية والوظائف اإلدراكية من أهم الوظائف احليوية اليت اهتم هبا الباحثني يف الرتبية البدنية والرياضة إذ 

أن احلركة تتأثر " بياجيه"حقيقة العالقة بني اجلانبني احلركي واإلدراكي يف سلوك النشئ الرياضي وهنا يوضح  ااوضحو 
انه من الصعب التمييز بني ما هو حركي وما " كيفارت"حلركة والميكن الفصل بينهما ويرى باإلدراك كما يتأثر اإلدراك با

أن األنشطة احلركية ميكن أن تعزز أو تعوق منو " جاالهيو"هو إدراكي عند مالحظة أي نشاط يؤديه الطفل ويؤكد 
اىل أن النشاط احلركي يعترب ضروريا  احلركية اشارو –القدرات اإلدراكية هذا اىل جانب أن أصحاب النظريات اإلدراكية 

لنمو القدرات اإلدراكية وان القصور يف منو القدرات اإلدراكية احلركية مسؤول عن عجز األطفال يف كثري من عمليات 
 . التعلم

وتعد برامج تقومي القدرات اإلدراكية احلركية هامة يف كشف عن جوانب القوة والضعف يف استعدادات األطفال للتعلم 
حلركي واكتساب املهارات احلركية وان حرمان الطفل من اخلربات اإلدراكية  احلركية يف عمر مبكر يعوق منو قدراته ا

  .اإلدراكية

اإلدراكية احلركية مكانة هامة يف دراسات منو الطفل وخباصة يف وقتنا هذا، كما أن الكفاءة قدرات حيتل مصطلح ال
ملدخل التعليمي يف الرتبية احلركية وهذا املفهوم يطرح عددا من التساؤالت اليت اإلدراكية احلركية هي غرض من أغراض ا

 :تشكل اإلطار املرجعي له مثل 
 كيف يتعلم الطفل من بيئته؟ -0
 كيف تتم عملية اإلدراك؟  -4
 كيف تعمل أشكال اإلحساس املختلفة يف تنمية هذا املفهوم؟ -6
 كية واملعرفية؟ما هي العالقات اليت جتمع التنمية احلركية واإلدرا  -2
 ما هي أغراض مشكالت التعلم احلركي لدى األطفال؟ -5
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واألسئلة السابقة مل تكتمل اإلجابة عليها مجيعها، فمازالت حمل دراسة وحبث واهتمام املدرسني والباحثني يف جماالت علم  
أمثرت عن نتائج هامة أصبحت  النفس، الرتبية اخلاصة، الرتبية احلركية إال أن هناك العديد من الدراسات والبحوث اليت

 (42، صفحة 4112راتب، ). األساس مبفاهيم برنامج اإلدراك احلركي اليوم 
 
   القدرات اإلدراكية الحركيةتعريف  -4-4-1

لومات ورد الفعل يف ضوء السلوك ميكن تعريفها ببساطة بأهنا إدارة املعلومات اليت تأيت للفرد من خالل احلواس وعملية املع
احلركي الظاهري، وعملية اإلدراك احلركي من العمليات الشديدة التعقيد واليت تتطلب العديد من القدرات ذات العالقات 

  (004، صفحة 4112راتب، )املتشابكة 
علومات من املثريات بواسطة احلواس املختلفة مث إدارهتا و تنسيقها و القدرات اإلدراكية احلركية  هي عملية استقبال امل

   (Rhodes, 2009, p. 23). اإلستجابة ملعناها بواسطة احلركة

 :األهمية التربوية لإلدراك الحركي -4-4-2

 ملخ، وكذلك تتم عمليات مثل القراءة والكتابة واهلجاء واليت من املعروف أن إدارة العمليات احلركية تتم يف مراكز معينة يف
يسيطر املخ يف نفس هذه املنطقة من اجلهاز العصيب، وعندما ميتلك الطفل مهارات إدراكية حركية مبستوى جيد فإن ذلك 

فل مهيئا للعملية يعين منو اجلهاز العصيب الذي ينعكس على اجلوانب األخرى ويكون مبثابة مؤشر هلا، وبذلك يكون الط
التعليمية وعلى ذلك فإن هناك نظرية تشري إىل أن األطفال ممن تنقصهم نواحي النمو اإلدراكي احلركي سوف يظهرون 

 فشال وعدم القدرة يف حتقيق الكفاءات يف جوانب مثل القراءة، الكتابة واهلجاء

 عوامل اإلدراك الحركي-4-4-3
من العوامل احلركية اليت تساعد على حتديد ومنو القدرات اإلدراكية احلركية، ويعين  تعتمد الكفاءة اإلدراكية على العديد 

 :امتالك الطفل هلذه العوامل أنه ميتلك الكفاءة اإلدراكية احلركية وهذه العوامل هي 
 :التوافق العام/ 1

الل أدائه للحركات وهو مفهوم يشمل مقدرة الطفل على التحرك بإيقاع جيد مع السيطرة على عضالت جسمه من خ
 ...........األساسية مثل الوثب، احلجل، التزحلق

كما يتضمن املقدرة على استخدام اجلوانب املختلفة ألجزاء اجلسم سواء املنفصلة أو املتجمعة، وأيضا مقدرة الطفل على 
 .التغيري من منط حركي معني إىل آخر مع منو التتابع احلركي

 :التوجيه الفراغي/ 2
توجيه "ه منو القدرة على التوجيه يف الفراغ وبالطبع يتطلب ذلك وعي بالفراغ، والقدرة على التوجيه الفراغي العام ونعين ب

 ". فراغي داخلي يتضمن مفهوم أجزاء اليمني والشمال أما اخلارجي فيتضمن اإلجتاهات مبعىن منخفض، متوسط، عال



60 

 

 :اإلتزان/ 3
 :ار سيطرة جيدة على مراكز ثقله من خالل حاالت اإلتزان الثالثة جيب أن يكون لدى الطفل املقدرة يف إظه

اإلتزان الثابت مثل أن يرفع الطفل رجل واحدة من األرض ويتزن على القدم األخرى أثناء الوقوف يف  -0
 املكان

 االتزان من احلركة يف اهلواء مثل الوثب من ارتفاعات قليلة -4
 

 :مفهوم الذات الجسمية/ 4
ل ألجزاء جسمه من العوامل اهلامة يف كفاءته اإلدراكية احلركية ولذلك يكون لديه القابلية للتحرك وفقا تعترب معرفة الطف

 .ملختلف التوجيهات اليت تعطى هلم
كما أن ذلك يساعدهم على ختيل احلركة عندما تعرض عليهم بشكل مرئي من خالل فيلم أو صورة أو بكلمات توضيح 

  (411، صفحة 0991كامل، ) . أو شرح
 
 :التمييز البصري/ 5

التوافق البصري له أمهية من جانبني، األول هو الرتكيز والتقارب عن األشياء القريبة والبعيدة، التقارب يصف الدوران 
وط اإلبصار متوازية، وجيب أن الداخلي خلطوط اإلبصار للعينني اإلثنني للرتكيز على األشياء ، ولألشياء البعيدة تصري خط

 .تكون العينان قادرة على تكيف األشياء البعيدة والقريبة، والقدرة على احلكم على املسافة جيب أن تكون متواجدة
واجلانب الثاين من التوافق البصري هو القدرة على متابعة مسار أشياء يف الطريان وأشياء تتحرك يف الفراغ من نقطة إىل 

 .صر أساسي يف كثري من مهارات املنازلة يف األلعابأخرى وهذا عن
وبعض عناصر التعرف على الشكل ميكن أن جيرب يف مواقف اللعب، فاألطفال جيب أن يكون لديهم خربة يف التعرف 

 .واأللوان" كبري، صغري"على الرموز والشكل متضمنا الصفات مثل 
عني ، وهذا التوافق يشمل أغلب  –قدم  –عني  –يد : صلة والتعلم احلركي البصري يتضمن ثالث توافقات وثيقة ال 

  (222، صفحة 0995الكرمي، الربامج احلركية و التعليم للصغار، ) .حركات الرمي والسك واالرتداد والضرب
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 عملية اإلدراك الحركي 4-4-4
 :تابع مراحل معينة ميكن تلخيصها كاآليت تتم عملية اإلدراك احلركي من خالل ت

يتم أوال التعرف على املعلومات احلسية من خالل قنواهتا كالسمع والرؤية واالحساس مث تتم عملية التمييز وانتقائها مث 
ترسل إىل مناطق معينة حيث تتكامل وختزن خالل خاليا املخ على أساس خربات الفرد السابقة، ولعل ذكر مثال ضرب 

 –كما جيب عليه أن يقدر سرعة الكرة ومسارها   -الرؤية للكرة –ة باملضرب جيب أن يستخدم اإلحساس البصري الكر 
وحجمها، كل هذه العمليات تتكامل مع اخلربات السابقة واحلالية، ويقوم الفرد بأداء االستجابة  -مستقيمة، منحنية

كمصدر للتغدية املرتدة، حبيث جتعل الفرد قادرا على تعديل احلركية والنجاح أو الفشل يف ضرب الكرة باملضرب ويستخدم  
 .أدائه احلركي

واألطفال الذين يف مقدورهم أداء الضربة بنجاح هم الذين لديهم أكثر معلومات وخربة أكثر يف املمارسة، وبذلك ال 
عالقة بينهما ذات صفة تبادلية، ينفصل اإلدراك عن املعرفة بل جيب أن ينظر إليهما باعتبار أن أحدمها يتبع اآلخر وأن ال

فالشخص جيب أن يستقبل ويدرك مئات اآلالف من الرسائل املرتبطة باملثري الداخلي واخلارجي، إال أنه عندما يكون الفرد 
املفهوم فإنه سرعان ما يتفاعل مع بيئته، وعندما يعاين الطفل ضعفا يف مرحلة من هذه السلسلة اإلدراكية احلركية فإن ذلك 

ف العملية ويقلل من كفاءهتا وفعاليتها ومن هذه املشاكل ميكن أن تنتج حاالت متثل صعوبة اسرتجاع املعلومات عدم يضع
 ،   (404، صفحة 0991كامل، ). املقدرة على متييز املثري أو خطأ السلوك احلركي
 :مثال حول كيفية حدوث اإلدراك السمعي 

 
 :خطوات اإلدراك السمعي-4-4-4-1
 :اإلنتباه/ 1

حالة تيقظ حتدث عند اإلنسان عند وقوع املؤثر الصويت، هلا أمهية كبرية يف العملية اإلدراكية، حيث تدفع اإلنسان إىل 
 الرتكيز على املؤثر حىت يستطيع أن يتفادى املؤثرات ذات اخلطورة على حياته 

 :تحديد موقع الصوت/ 2
هذه القدرة بشكل مبكر جدا من حياة الطفل، فاألطفال يف سن ستة أشهر مثال قادرون على اإللتفات حنو  غالبا ما تنمو

 .املؤثر الصويت والتعرف عليه بسرعة كبرية لتالشي أي خطر
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 :تحليل المؤثر الصوتي/ 3
ليها الدماغ خاصة إذا لكل مؤثر صويت خصائص معينة تضفي عليه مسة من السمات املتنوعة اليت من املمكن أن يتعرف ع

توفر للدماغ سبب لإلطالع على هذا املؤثر، وحيث أن الوجه التعبريي اللغوي األول بالنسبة لإلنسان هو النطق وكون 
النطق عبارة عن رموز لفظية صوتية هلذا يعتمد الدماغ على جهاز القوقعة يف األذن الداخلية على حتليل مكونات الصوت 

يتسىن للعقل اإلنساين فهمها ومعرفتها، وكلما كثرت عدد الذبذبات يف الثانية الواحدة كلما من ذبذبات خمتلفة حىت 
اخنفضت أو غلظت صبقة الصوت، فمن خالل التعرف على مكونات الصوت اللغوي خاصة أن كل صوت من أصوات 

 .اللغة يتكون من ذبذبات
 :التمييز/ 4

لواردة إىل مركز الدماغية لتحديد صفاهتا عن طريق مطابقتها مبا هو عملية عقلية يتجانس فيها العقل بني املعلومات ا
 حمفزظ لدى الفرد من معلومات يف ذاكرته

 :التعرف/ 5
هنا يتم التعرف على عناصر الكالم من خالل البحث عنها ومطابقتها مبا يسمى قاموس امللمات يف الدماغ املخزونة ، 

د داء السمعي الطبيعي واليت ميكن الرجوع إليها واعتمادها كمحك لتحديمستويات ستة من األ" كونويل"و " كوكال"بني 
 .املستوى السمعي الوظيفي للفرد
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 أهمية القدرات اإلدراكية الحركية 4-4-5
تعترب الوطائف احلركية والوظائف اليت اهتم هبا علماء النفس اهتماما كبريا عند دراسة السلوك االنساين ويتضح هذا 

شري يف املرجع والدوريات األساسية لعلم النفس حيث إنه من النادر أن ختلو هذه املراجع والدوريات من االهتمام فيما ي
مواضيع تتناول اجلانب احلركي أو اجلانب اإلدراكي من السلوك وغالبا ما يتناول يف هذه املراجع والدوريات كل جانب 

اخلاصة بسيكولوجية الطفولة جزء عن النمو احلركي وجزء  منفصال عن اآلخر، وعلى سبيل املثال يوجد يف معظم املراجع
آخر عن النمو اإلدراكي، ويف املناهج اخلاصة بعلم النفس التجرييب غالبا ما يوجد قسم عن اإلدراك وآخر مستقل عن 

ستقل عن املهارات احلركية، وهذا التناول املستقل لكل من اجلانب احلركي واجلانب اإلدراكي ال يعين أن كال منهما م
اآلخر، ومن الصعب وجود هذا اإلفرتاض لذا فقد أكد كثري من العلماء النفسيني حقيقة العالقة بني اجلانب احلركي 

أن احلركة تتأثر باإلدراك كما يتأثر اإلدراك باحلركة " بياجيه"واجلانب اإلدراكي يف السلوك اإلنساين وعلى سبيل املثال يرى 
 –تعبريا دقيقا عن هذه العالقة عندما وضع ما أمساه املخططات احلسية " بياجيه" عرب وال ميكن الفصل بينهما، وقد 

احلركي يف سلوك الطفل منذ طفولته املبكرة، كما يؤكد أن التمييز بني  –احلركية للتعبري عن حقيقة التكامل اإلدراكي 
 .العلمي الوظائف احلركية واإلدراكية ليس أكثر من استجابة حلاجات البحث والتحليل

أمهية املزاوجة بني كل املعلومات اإلدراكية واملعلومات احلركية يف سلوك الطفل، وأوضح ضرورة " شرنيحتون"كذلك أدرك 
حدوث هذه املزاوجة إذ يرتتب على عدم حدوثها أن يعيش الطفل يف عاملني منفصلني مها عامل اإلدراك وعامل احلركة، ومبا 

الرويب، القدرات اإلدراكية احلركية النظرية و ) .يؤديا إليه من صورة خمتلفة للعامل اخلارجي أن هذين العاملني وما ميكن أن
  (001، صفحة 0974القياس الطبعة الثانية، 

 برنامج اإلدراك الحركي-4-4-6
يس الطفل كيفية استخدامها مليكانيكية اجلسم كمرشد ومسيطر برنامج اإلدراك احلركي على أهنا وسائل تدر " فيلنج"يعرف 

من اخلربات احلسية، مثل أنشطة التوازن، أنشطة التوافق بني ي حبركات وأوضاع اجلسم حبيث جتعله قادرا على استنباط املعنى
طريق خلق اقصى ما ميكن على املريب ان يعمل على تطوير االدراك احلركي عن  ،ومنه  إخل... العني واليد، العني والقدم 

من خربات عملية باستخدام احلواس املختلفة الالزمة ألداء احلركات  فالتدريب على احلركات جيب ان يكون مصدرا غنيا 
 (Arnheim, 1973, p. 75) باخلربات املتعددة و املصممة لتعزيز عمليات اإلدراك احلركي للمتعلم
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 صةخال
وأهم ما نستخلصه من خالل ما أشرنا إليه يف هذا الفصل هو العالقة الطردية بيت الرتبية النفس حركية والكفاءة اإلدراكية 
احلركية خاصة وأن الرتبية النفس حركية للمعاقني عقليا فائدهتا كبرية يف تنمية املهارات احلركية األساسية الضرورية ملواجهة 

ية املادية واملعنوية لدى االطفال املعاقني عقليا، وتربيتهم ورعايتهم، ويف تكوين شخصيتهم تكونا مطالب احلياة االجتماع
متكاملتني باإلضافة إىل التخفيف من معاناهتم بسبب العجز اجلسمي والعقلي وتعليمهم اإلشرتاك بفعالية يف األلعاب 

احلركية االجتماعية، يأخذ بعني اإلعتبار األلعاب  الرياضية من خالل برنامج رياضي مكيف حسب امكانياهتم وقدراهتم
اليت تتناسب مع قدراهتم واليت تعود عليهم بفوائد جسمية وعقلية واجتماعية، وتفتح هلم آفاقا كبرية يف هذا اجملال للتنافس 

 .وال يتحقق كل هذا إال بالكفاءة اإلدراكية. مع أفراد اجملتمع اآلخرين يف حدود امكانياهتم
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   تـمهيــد-1-1

إن الطريقة املتبعة للباحث يف دراسته امليدانية جد ضرورية حبيث تعمل على رسم الطريق الصحيح  الذي يؤدي  

و خصوصيتها و طبيعتها  و اختيار املنهج  بنا اىل اجياد تفسريات علمية او حلول لإلشكالية املطروحة، حيث كل اشكالية 

كان وفقا لطبيعة املشكلة املراد دراستها وكان هذا البحث خيضع جملموعة من اإلجراءات اليت تساعد على إعطاء الصورة 

املنهجية للبحث ،حيث عملنا على وضع الدراسة االستطالعية باإلضافة إىل الضبط اإلجرائي للمتغريات ، كما مشلت 

باإلضافة إىل أدوات البحث ( منهج ، عينة ، جمالت البحث)التطبيقية الدراسة األساسية اليت حتتوي على  دراستنا

 .واالختبارات املستخدمة وكذا  اهم املعادالت اإلحصائية املستخدمة يف دراستنا 
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  المنهج المستخدم -1-2

" د و األسس اليت يتم وضعها من اجل الوصول اىل احلقيقة يقول إن املنهج يف البحث العلمي يعين جمموعة القواع   

إن الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته ملشكلة الكتشاف احلقيقة و منهج " عمار بوحوش و حممد حممود دنيبات   

ومن أجل حل ،  (97، صفحة 0991دنيبات، ) .البحث خيتلف بإختالف املواضيع ،و هلذا توجد عدة مناهج علمية 

املشكلة املطروحة يف حبثنا استخدمنا املنهج التجرييب بإعتباره اكثر املناهج املوثوق بنتائجها ، وملالئمته لطبيعة مشكلة حبثنا 

مضمونه  و حتقيقا الهدافه و الذي ميكن بواسطته احلصول على نتائج ذات درجة عالية من املوضوعية و الذي يشري يف

 .العلمي العام اىل قياس تأثري موقف معني أو عامل معني على ظاهرة ما وهو مرتبط باجلانب الزمين 

 

 المجتمع وعينة البحث -1-3

اختيار العينة هو العامل الذي يتوقف عليه تعميم نتائج البحث العلمي وتعترب ركيزة ما يقوم به الباحث وهم االطفال 

 و املتمدرسني بوهران ( إعاقة عقلية بسيطة )للتعلم  املعاقني عقليا القابلني

عينة البحث هي :"و تعترب العينة يف البحث العلمي التجرييب أساس عمل الباحث ،حيث يقول عبد العزيز فهمي هيكل 

ت املعلومات عن عدد الوحدات اليت تسحب من اجملتمع األصلي ملوضوع الدراسة حبيث تكون ممماثلة متثيال صادقا لصفا

 (95، صفحة 0992فهمي، )هذا اجملتمع 

سنوات وقد مت اختيار العينة الكلية للدراسة  00اىل  19طفل ترتاوح اعمارهم بني  41وقد مشلت عينة البحث الكلية 

قول حممد حسن عالوي و أسامة  ي. بطريقة األزواج املتناظرة وهذا من اجل التحكم قدر املستطاع يف الضبط اإلجرائي 

يستخدم هذا األسلوب لزيادة دقة التكافؤ بني اجملموعة التجريبية والضابطة ،وهو ليس بديال عن االختيار " كامل راتب 

 (444، صفحة 0999راتب، )" العشوائي ولكنه مكمال له 

من املفحوصني متشاهبان ( اثنني ) ر أزواج من األفراد حبيث يكون كل زوج وهذه الطريقة تقوم على أساس اختيا 

 .يف املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على النتيجة 
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باستخدام هذه الطريقة اعتمادا على ( جتريبية ، ضابطة  ) قام الباحث بتوزيع أفراد العينة على جمموعة الدراسة  

 .ن من اجل حتقيق التكافؤ بينهم نسبة الذكاء والعمر الزمين والطول والوز 

 ضبط متغيرات الدراسة  -1-4

يعترب ضبط املتغريات عنصر ضروري يف اي دراسة ميدانية هبدف التحكم فيها قدر املستطاع ،حيث يساعد ذلك يف 

 :تفسري وحتليل النتائج دون الوقوع يف العراقيل وقد جاء ضبط متغريات البحث كما يلي

 

   برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح:قلالمتغير المست -1-4-1

 القدرات اإلدراكية احلركية :المتغير التابع -1-4-2

 

 : الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة  -1-4-3.

إن الدراسة امليدانية تتطلب من الباحث التحكم يف كل الظروف احمليطة باملشكلة بطريقة علمية وذلك بضبط  

ولة عزل والتخلص قدر املستطاع من املتغريات األخرى، أي إزالة تأثري أي متغري الذي ميكن أن متغريات الدراسة بدقة وحما

 ( .املتغري التابع ) يؤثر على النتيجة 

يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج " يقول حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب  

 . .(426، صفحة 0999راتب، ) "صحيحة بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط ال

) يعترب النشاط احلركي الرياضي من األنشطة اليت تغري يف سلوك الفرد نتيجة اكتسابه خربات ومهارات سابقة    

الباحث بضبط متغريات الدراسة ، ويتأثر بعوامل عديدة و انطالقا من هذه االعتبارات قام ( حركية ، اجتماعية ، معرفية 

 :من حيث 

 

 :السن  -1-4-3-1
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سنة  وهذه املرحلة  11 – 02اعتمد الباحث يف اختيار العينة على األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني   

فان هذا  انطالقا من وجهة نظر التطور احلركي :"العمرية تعترب مبثابة العمر الذهيب يف التعلم احلركي ، أكد كوت ما ينل 

  العمر هو أفضل عمر زمين جيب استثماره لتطوير القابلية احلركية املتنوعة األوجه 

إىل جمموعة  ذلك  تعترب هذه املرحلة من أحسن مراحل التعلم احلركي ، ويرجع:" وتتفق معه عفاف عبد الكرمي إذ  تقول 

  (51، صفحة 0997الكرمي، ). حلةاخلصائص السيكولوجية واحلركية اليت يتميز هبا الطفل يف هذه املر 

 

 :الجنس  -1-4-3-2

 على الرغم من التشابه الكبري بني اجلنسني يف هذه املرحلة إال اننا اخرتنا جنس الذكور لضبط املتغريات أكثر

 

 :الذكاء  -1-4-3-3

طفال املعاقون عقليا وهو األسلوب املعتمد    يف إن عامل الذكاء من األسس اليت يعتمد عليها يف تصنيف األ 

) تصنيفهم يف املركز الطيب البيداغوجي بإيسطو وهران، لذلك فقد اختار الباحث األطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة 

  درجة 21-55والذين ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني ( القابلني للتعليم 

 

 :الحالة الجسمية  -1-4-3-4

بات والذين ال يعانون من أي اضطرا حث أثناء اختيار العينة على األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم ركز البا 

نفسية أو اجتماعية أو متعددو اإلعاقة وذلك من خالل اإلطالع على امللف الطيب ومقابلة الطبيب و املختص النفسي ،  

 .ول والوزن كما اخذ بعني االعتبار جتانس افراد العينة من حيث الط

 

 (:المكان والزمان)البيئة  -1-4-3-5
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سا يف نفس توقيت إجراء اإلختبارات وحتت 00اىل 01طبقت وحدات الربنامج من الرتبية النفس حركية صباحا من 

 .نفس الظروف و باستخدام نفس الوسائل يف كل من العينتني ويف كل من اإلختبارين القبلي و البعدي 

 مجاالت الدراسة -1-5

 : المجال المكاني للدراسة -1-5-1

 املركز الطيب النفسي البيداغوجي لذوي اإلعاقة العلية الواقع باحلي االداري حبي ايسطو مبدينة وهران اجلزائر

 :المجال البشري  -1-5-2

 سنة  الذين يدرسون 00اىل  19طفل من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ذكور سنهم من  41مشلت عينة البحث على 

 01باملركز الطيب البيداغوجي بايسطو بصفة منتظمة وقد مت تصنيفهم بطريقة األزواج املتناظرة اىل عينتني عينة ضابطة 

  01وعينة جتريبية 

طفال متأخرا عقليا ذكورا و اناثا ،يتم التكفل النفسي الرتبوي   هبؤالء األطفال عن طريق  22يبلغ عدد األطفال باملركز 

 . يفريق طيب بيداغوج

 

 : المجال الزماني -1-5-3

 .4102-16-16اىل غاية  4102-10-06اجريت الدراسة التجريبية يف الفرتة الزمنية من

 أدوات الدراسة  -1-6

إن اخلطوات إيل اتبعناها يف دراستنا هي وسائل تساعد على اإلملام جبوانب البحث، ومتثلت يف مجع املعلومات من  

 قابالت الشخصية و اجملالت العلمية احملكمة و الدراسات و البحوث املشاهبة و السابقة و امل خمتلف املصادر واملراجع

، الوثب ،عبور املانع ، كروس " اماما ،خلفا،جانبا" املشي على اللوح)على ست بنود من إختبار بوردو  كما اعتمدنا 

على شكل اختبارات قبلية ( ضابطة–جتريبية ) وقد أجرينا على كلتا العينتني( ويرب،تعيني اجزاء اجلسم، تقليد احلركة  

وحدة تعليمية و يشتمل على جمموعة من التمارين  04وبعدية، كما مت اسخدام برنامج من الرتبية النفس حركية مكون من 

قيد اليت هي ( التوازن و القوام ، تصور اجلسم و متييزه)قصد تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية  للمجموعة التجريبية
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البحث باإلعتماد على اخلربات السابقة  الكتب و اجملالت و األشرطة السمعية البصرية و األنترينيت ، واخلرباء و 

 :، هذا وقد استخدمنا وسائل بسيطة و ميكن احلصول عليها بسهولة و دون تكاليف وهي املختصني 

 كرات   ، مناديل ، كتب ،ميقايت ، مقعد سويدي ، طباشري ملون، حبل ،صندوق

بإجراء جتربة أولية استطالعية ، وذلك لغرض معرفة مدى صدق وثبات  باحثقام ال الدراسة اإلستطالعية   -1-2

و موضوعية األدوات املستعملة يف البحث ، أي يف الوقت الذي يستغرقه كل إختبار و مدى تفهم األطفال هلذه 

ستخدمة و كذلك دراسة الوضعيات اليت جيب أن يتم فيها اإلختبارات و استيعاهبم هلا و معرفة صالحية األجهزة امل

اإلختبار ومراعاة الصعوبات و تنظيمها بشكل جيد مما يتانسب و قدرات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،وقد متت هذه 

 14:ما بني  التجربة اإلستطالعية على عينة من االطفال املعاقني عقليا و املتمدرسني باملركز الطيب البيداغوجي مبسرغني

 .4102جانفي  19اىل 

 

 الغرض من الدراسة  -1-2-1

من اجل الوصول اىل أفضل طريقة لتطبيق ادوات البحث اليت تؤدي بدورها اىل احلصول على نتائج مضبوطة وكذلك 

هذه التجربة من تنفيذ اإلختبارات و جتربتها مبدئيا حيث كان الغرض من  باحثتطبيقا للطرق العملية املتبعة كان ال بد لل

 :ما يلي 

 معرفة الصعوبات و املشاكل اليت قد تواجه الباحث -

 مدى التفهم اللغوي لبنود االختبار من طرف العينة  -

 التوصل اىل أفضل طريقة إلجراء اإلختبارات  -

 مراعاة الوقت عند تنفيذ اإلختبارات -

عادالت اإلحصائية إختيار األسلوب املباشر لشرح مراحل اإلختبار ، و التعامل مع خمتلف امل -

 املستعملة للحساب حىت يسهل العمل عند اجراء الدراسة األساسية 
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 األسس  العلمية لالختبارات -1-2

لقياس متغريات الدراسة ذات مصداقية وتقيس ما وضعت ألجله  ينبغي أن  حىت تكون االختبارات اليت وضعت 

  (.املوضوعية  الصدق ، الثبات ،) تتوفر فيها شروط االختبارات اجليدة 

 

 ثبات االختبارات -1-2-1

، 0996احلفيظ، )يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد يف نفس الظروف 

سلوب يف اختبار عينة من جمتمع ، ويعد أسلوب إعادة االختبار من أهم أساليب الثبات ويتلخص هذا األ(054صفحة 

 .األصل مث إعادة اختبارهم مرة أخرى باالختبار نفسه يف ظروف مشاهبة متاما للظرف اليت سبق ومت االختبار فيها

  أطفال 17وهذا ماقمنا به يف حبثنا ، حيث قام الباحث بإجراء االختبار األول على عينة من جمتمع البحث و قوامها 

سنة معاقني عقليا قابلني للتعلم من مركز ذوي االعاقة العقلية التابع لبلدية مسرغني  00و  19بني  ترتواح اعمارهم ما

، كما قام 19/10/4102وأعيد نفس االختبار و حتت نفس الظروف يوم  14/10/4102بوالية وهران  بتاريخ 

أن االختبار ( 15)دناه يف اجلدول رقم ، وقد دلت النتائج  املدونة ا" بريسون " الباحث باستخدام معامل االرتباط  

ومجيعها    0.94و 0.75 يتمتع بدرجات ثبات عالية من األبعاد اليت حيتويها االختبار و تراوحت هذه املعامالت بني

 و بالتايل وجود داللة احصائية يف مجيع االختبارات 13عند درجة احلرية  1.33اكرب من القيمة اجلدولية اليت قدرت ب 

 دق االختبارات ص-1-2-2

يعد الصدق أهم شروط االختبار اجليد، و يقصد بالصدق أن يقيس االختبار فعال القدرة أو السمة اليت وضع االختبار 

 .الصدق الذايت –صدق احملتوى : لقياسها، ولغرض التأكد من صدق اختبار املهارات النفسية استخدام الباحث طريقتني

عدة أساتذة و دكاترة متخصصني يف التدريس،   والبحث العلمي و يف علم و ذلك بعرضه على :صدق المحتوى -أ

 .النفس

                                                 
فيزازي مجال/ أ – قامسي بشري /د – خالدي امني / د – لوح هشام / د – بن زيدان حسني / د – بن قناب احلاج. د . 
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وتبني أن (25، صفحة 0991دنيبات، )والذي يقاس حبساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل الثبات  :الصدق الذاتي  -ب

حيث ترواحت القيم  بني ( 15)املتحصل عليها يف جدول رقم اختبار بوردو للقدرات اإلدراكية احلركية بعد النتائج 

عند مستوى  1.33كأعلى قيمة ، و هذه القيم أكرب من القيمة اجلدولية اليت قدرت ب   1.93كأدىن قيمة و   1.73

 (004، صفحة 0993 جابر،) .و بالتايل مجيع االختبارات تتمتع بدرجة صدق عالية  1.15الداللة 

 يبين االسس العلمية إلختبار بوردو (05)الجدول رقم 

صدق 

 اإلختبار  

ثبات 

 اإلختبار

 القدرات اإلختبار األول اإلختبار الثاني 

 0س 0ع 4س 4ع

 إختبار  املشي أماما 4.045 1.65 4 1.56 0.75 0.86

 املشي

على 

لوح 

 التوازن

0.21 0.84 1.23 0.25 

 

املشي  0.72 0.64

 خلفا

املشي  4 1.56 1.87 0.35 0.76 0.87

 جانبا

 الوثب 0.25 1.21 0.72 0.64 0.76 0.87

 عبور املانع 1.87 0.64 1.87 0.64 0.87 0.93

 كروس ويرب 0.5 1.56 0.36 1.54 1.22 0.88

 تقليد احلركة  1.75 0.71 1.87 0.64 0.87 0.88

 اعضاء اجلسم  تعيني 1.5 0.53 1.37 1.54 0.94 0.96

 

 موضوعية االختبارات  -1-2-3

تعترب املوضوعية احد أشكال الثبات فهي من العوامل املؤثرة على ثبات االختبار ،خاصة يف االختبارات اليت  

ففي اجملال الرياضي البد من إيضاح "فقد أشارت ليلى السيد فرحات ( الفاحصني ) تعتمد على تقدير احملكمني 
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وجند ذلك عند قيام جمموعة من احملكمني . صة بتطبيق االختبار من حيث إجرائه وإدارته وتسجيل النتائج التعليمات اخلا

بقياس األداء جملموعة من األفراد وسجلوا نفس النتائج ، ومبعىن أخر املوضوعية هي اتفاق بني حكمني عند قياس فرد يف 

ويتفق معها حممد صبحي   (039، صفحة 4110فرحات، ) .النتائج وذلك  باستخدام معامل االرتباط بني النتائج

، 0995حسانني، ) أي أن الفرد حيصل على نفس الدرجة على االختبار ولو اختلف احملكمني" حسانني إذ يقول 

املوضوعية تعين حترر " امل راتب  يقصد باملوضوعية حسبامها أما حممد حسن عالوي وأسامة ك.   (092صفحة 

و " الباحث من التحيز ، وان يتصف الباحث بصفات العامل املدقق للحقائق ، املتحمس ملعرفة األسباب الفعلية للنتائج 

 (012، صفحة 4119، أمحد)عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني   خالصة احلديث

إن جمموعة االختبارات املستخدمة يف الدراسة سهلة ومفهومة واضحة للفاحص، وتتوفر على إجراءات   

اشرف على االختبارات مما جيعلها تتميز  شخصياومواصفات تسمح بتسجيل النتائج وفقا لذلك ، كما أن الباحث 

 . بصفة املوضوعية 

عية ميكن استخالص أن االختبارات اليت هي قيد التطبيق يف هذه الدراسة ومن خالل هذه الدراسة االستطال 

 .تتوفر فيها الشروط العلمية لالختبار ، مما جيعلها مناسبة وصاحلة لقياس ما وضعت ألجله 

 مواصفات اإلختبارات -1-2

 :إختبار المشي على لوح التوازن  – 1-2-1

 :السيطرة اجلانبية و يتكون اإلختبار من ثالث بنود  قياسات توافقات القوام و اجلانبية و: الغرض 

– شكل توضيحي  -املشي جانبا  –املشي خلفا  –املشي أماما 

سم يستند على قاعدتني حيث جيب ان ال يقل ارتفاع اللوح  01م و عرضه  16لوح خشيب طوله : األدوات 

          سم 05عن االرض ب 

 :المشي أماما  - أ

 أماما حىت هناية اللوح و يستخدم ذراعيه يف التوازن ميشي املخترب:األداء 

 بدون ملس أي شيء 
 إلختبار المشي  01شكل توضيحي رقم 
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 :تسجيل النتائج 

 ن 2. ميشي بسهولة و حيتفظ بدنامكية توازن اجلسم أثناء األداء  -

 ن 6. لديه صعوبة لكنه يستطيع إعادة التوازن يف كل وقت  -

 ن 4.وازن و قع اكثر من مرة أو توقف كثريا أو لديه صعوبة يف استعادة الت -

 ن 0.مل يتمكن من االداء او أن أداءه فاقد التوازن  -

-  

 :المشي خلفا - ب

 ميشي املخترب حىت هناية اللوح خلفا و يستخدم ذراعيه يف التوازن دون ملس أي شيء : األداء

 :تسجيل النتائج 

 ن 2. ميشي بسهولة و حيتفظ بالتوازن دون ان ينظر اىل خلفه أثناء األداء  -

 ن6.كن يستطيع اسرتجاع التوازن كل الوقت لديه الصعوبة ل -

 ن4.مل يقع أكثر من مرتني يف اإلجتاه الواحد و إذا توقف كثريا  -

 ن 0.مل يستطيع االداء ا وان اداءه يتسم بعدم التوازن اىل درجة ملحوظة  -

-  

 :إختبار الوثب  -1-2-2

 قياس التحكم احلركي و تصور اجلسم و كذا اإليقاع احلركي : الغرض 

 ثا مناسب او غري مناسب  41ب بالقدمني معا لفرتة الوث

 ثا مناسب او غري مناسب 41الوثب على القدم اليمىن لفرتة 

 ثا مناسب او غري مناسب  41الوثب على القدم اليسرى لفرتة 

 ثا مناسب او غري مناسب  41احلجل لفرتة 

 :تسجيل النتائج 
 إلختبار الوثب  04شكل توضيحي رقم 
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 ن2أدى مجيع البنود بطريقة مناسبة  -

 ن 6ود بطريقة مناسبة ادى ثالث بن -

 ن 4ادى بندين بطريقة مناسبة  -

 ن 0ادى بند او مل يؤدي اي بند  -

 :إختبار عبور المانع -1-2-3

 .قياس وعي الطفل لشغل جسمه حيزا من الفراغ و كذا باألشياء اليت ال توجد مباشرة يف جماله البصري : الغرض 

 متدرجتني قابلة للتكبري و التصغري  م توضع على قائمتني 10عارضة الوثب طوهلا : األدوات 

 :مواصفات األداء 

 توضع العارضة على القائمتني بإرتفاع ركبيت الطفل و يطلب منه املرور فوقها دون ملسها أو إسقاطها 

 .سم حتت مستوى ارتفاع كتفي الطفل و يطلب منه املرور أسفلها دون ملسه أو إسقاطها  15توضع العارضة على مسافة 

لعارضة موازية للحائط و على مسافة تقتضي أن مير الطفل بني العرضة و احلائط جبسمه باجلانب و يطلب منه توضع ا

  .املرور بني العارضة و احلائط دون ملس أي منهما 

 :تسجيل النتائج 

 ن2أدى البنود الثالث بطريقة مناسبة  -

 ن6أدى خطأ صحيح حيث ميكن تصحيحه بسهولة  -

 ن4حيح اخلطأ بعد إعادته مرة واحدة إذا كان قادرا على تص -

 ن0إذا كان غري قادر على تصحيح اخلطأبعد إعادة مرة واحدة  -

 :إختبار كروس ويبر  -1-2-4

 قياس وعي الطفل لتصور جسمه: الغرض 

 وسادة صغرية: األدوات 

 :االداء 

 إلختبار عبور المانع  00شكل توضيحي رقم 
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قدمي الطفل و  اإلنبطاح على األرض ووضع الوسادة حتت احلوض مث تشبيك اليدين خلف الرقبة و تثبيت -

 .ثا على االقل  01يطلب من الطفل رفع اجلذع األعلى و اإلحتفاظ هبذا الوضع ملدة 

اإلنبطاح على األرض ووضع وسادة حتت احلوض ووضع اليدين حتت اجلبهة و تثبيت كتفي الطفل و يطلب منه  -

 األقل ثا على  01سم و اإلحتفاظ بالوضع لفرتة  45رفع الرجلني مفرودتني ألعلى حوايل 

  :تعطى الدرجة للبندين معا طبقا للمستويات اآلتية : الدرجة 

 ن2أدى البندين كما جيب   -

 ن 6أدى البند االول فقط  -

 ن4أدى البند الثاين فقط  -

 ن    0مل يستطيع اداء البندين  -

 

 :اختبار تعيين اجزاء الجسم  -1-2-5

ألوامر املمتحن اللفظية و يتم ملس األجزاء اآلتية  يقف الطفل و يطلب منه ملس اجزاء من جسمه تبعا: األداء 

 :بالتسلسل التايل 

 ملس الكتفني  -0

 ملس عظميت احلوض -4

 ملس الرأس -6

 ملس رسغي القدمني -2

 ملس األذنني -5

 ملس الركبتني -3

 ملس العينني -2

 ملس الكوع األمين -7

 إلختبار كروس ويبر 02شكل توضيحي رقم 
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 ملس الكوع االيسر -9

 ملس الفم -01

 : اآلتية  تعطى درجة جلميع البنود جمتمعة طبقا للمستويات: الدرجة 

 ن2أدى مجيع البنود بطريقة مناسبة  -

 ن 6ادى بقليل من الرتدد او اإلضطراب  -

 ن 4يظهر بعض الرتدد يف استجابة او أكثر ،او اذا مل يلمس غري عضو واحد من األعضاء الزوجية   -

 ن0اذا كان غري قادر على حتديد واحد او اكثر من األعضاء او اذا تلمس جسمه حىت جيد األعضاء   -

 

 :اختبار تقليد الحركة  -1-2-6

يطلب من الطفل من وضع الوقوف حتريك ذراعيه تبعا لألوضاع اليت يؤديها املمتحت مع اإلنتظار بعد كل : األداء 

وضعا خمتلفا يف هذا  02وضع لرؤية استجابة الطفل لتقييميها و يؤدي الطفل سبعة عشر 

 :15اإلختبار و هي األوضاع املبينة بالشكل رقم

 

 : الدرجة 

 ن 2اذا ادى مجيع األوضاع فورا و بتأكد و طبقا حلركة املمتحن   -

 ن6اذا ادى مجيع األوضاع فورا بتأكد و لكن عكس حركة املمتحن  -

 ن 4اذا ادى برتدد او افتقر اىل التاكد  -

 ن0اذا ارتكب اكثر من خطأ واحد و اذا كانت احلركة ناقصة يف كثري من األوضاع  

 

 

 

إلختبار  00شكل توضيحي رقم 

 تقليد الحركة
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 التجربة األساسية -1-10

 

  06/10/4102اجريت اإلختبارات القبلية على عينيت البحث يوم :  اإلختبار القبلي -1-10-1

 

 مج المقترح التربية النفس حركية األسس التي أخذت بعين االعتبار عند بناء البرنا -1-10-2

 القابلني للتعلم  وقدراهتم احلركية والعقلية  األهداف اإلجرائية املصاغة تتناسب مع حاجات املعاقني  عقليا  -

استخدام وسائل تعليمية بسيطة جدا و غـري مكلفـة بطريقـة عمديـة مقصـودة حـىت ميكـن لربناجمنـا تطبيقـه يف مجيـع املراكـز  -

 .ولدى اجلمعيات النشيطة اليت ليس لديها امكانات مادية 

 ناية و دقة لتتناسب مع قدرات الفئة املقصودة العقلية و احلركية  بساطة التمارين و االلعاب و االنشطة حيث اختريت بع -

 .مراعاة عوامل األمن والسالمة من خالل اختيار األنشطة النفس حركية  اليت تستخدم فيها ادوات غري صلبة  -

 استعمال املنبهات السمعية البصرية يف تطبيق وحدات الرتبية النفس حركية  -

 و الفيزيولوجية للمعاقني  عقليا القابلني للتعلم  مراعاة األسس النفسية -

اســـتخدام الطـــرق البيداغوجيـــة املالئمـــة علـــى حســـب درجـــة صـــعوبة الوحـــدات و التمـــارين و األنشـــطة وكـــذا التشـــجيع و  -

 .التحفيز 

التعـاون ,ن الـذات ،الثقـة بـالنفس، الفرصـة هلـم للتعبـري عـ:األخذ بعني االعتبار تنمية السمات النفسية والقيم املثلى مثل   -

 اخل... روح اجلماعة ، حب الفوز , والصدق 

 

 مج التربية النفس حركية المقترح خطوات اعداد و تطبيق برنا -1-10-3

مت إعداد  هذه الوحدات املكونة للربنامج  بعد اإلطالع على عدد كبري من املراجع واملصادر املختصة يف الربامج 

وعلى جمموعة من الدراسات والبحوث يف سيكولوجية وبرامج املعاقني ,عاقني عقليا عقليا التعليمية والرتبوية لألطفال امل
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عقليا ومن خالل املقابالت الشخصية مع اخلرباء املختصني العاملني يف جمال الرتبية اخلاصة و الرتبية النفس حركية  وتأهيل 

 . للمعاقني   هبدف االستفادة مما ورد يف ختطيط وبناء هذه الوحدات

وقد مسحت لنا هذه الدراسات مبعرفة كافية للواقع االجتماعي واملعوقات اليت  تعاين منها هذه الفئة من اجلوانب  

 احلسية احلركية والفكرية واالجتماعية العاطفية واملعرفية وكذا معرفة اهتماماهتا واستعداداهتا واحتياجاهتا

على هيئة من احملكمني واخلرباء املختصني يف الرتبية اخلاصة و علم قرتح وبعد ذلك قام الباحث بعرض الربنامج التعليمي امل

 .الرياضي املكيف ركيالنفس والنشاط احل

اثىن عشر وحدة من الرتبية النفس حركية و قد مشلت كل ( 04)بعد كل هذا مت اعداد الربنامج بصفة هنائية مكون من 

 اجلزء اخلتامي  –اجلزء الرئيسي -اإلمحاء: وحدة ثالث اقسام كالتايل

تم تنفيذ برنامج التربية النفس بملعب المركز النفسي الطبي البيداغوجي للمعاقين عقليا بايسطو بمدينة وهران  

 :بمعدل حصتين في االسبوع يومي 

 سا12:00سا الى  11:00: االثنين 

 سا  12:00سا الى  11:00: األربعاء

  22/02/2014الى غاية  20/01/2014من يوم 

و دقيقة  25س حركية و زمن كل وحدة امج الرتبية النفس حركية مكون من اثىن عشر وحدة تعليمية من الرتبية النفبرن

 :بالتايل 

 دقيقة   521الوقت اإلمجايل لربنامج الرتبية النفس حركية هو  

 44.44دقيقة  بنسبة  041: اجلزء اإلمحائي 

  55.55دقيقة بنسبة   611: اجلزء الرئيسي 

  44.44دقيقة بنسبة  041: ء اخلتامي اجلز 

 : صمم البرنامج في شكله النهائي على النحو التالي -1-10-4
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 د 54: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      10:  رقم  الوحدة التعليمية ر
 لمشي اماما بالطريقة الصحيحة أن يتعلم الطفل ا: هدف النشاط 

  
مقعد + صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 سويدي ، كتاب

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

الطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج ا -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

 حر داخل الملعب مشي  -

دوران  ثـم  تمـارين التمـدد العضـليالقيـام بـبعض  مع المشي على استقامة   -
 .في مكان مع رفع الركبة ثم العقبين مشي 

 على األخرى رفع احدى الرجلين و اإلتزان  -
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 التهيؤ النفسي الجيد
 الجري بريتم خفيف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 يتعلم األطفال كيفية المشي الصحيح -
 
 
 
 
 
 
 يتعلم األطفال كيفية المشي باتزان على مقعد السويدي -
 

 المشي على خط مستقيم :الموقف األول  -
امامــه حيـــث يرســم علــى االرض خــط مســتقيم يمشـــي عليــه االطفــال 

 .تتحرك القدم الخلفية و توضع أمام االولى 

 الكعب و أصابع القدمين : الموقف الثاني  -

المشــي بخطــوات عاديــة مــع كــل خطــوة يوضــع الكعــب أمــام أصــابع القــدم الثانيــة  -
 حيث يالمسها

 اإلتزان على مقعد سويدي : الموقف الثالث  -
ق الـرأس و مســكه يمشـي االطفـال علـى مقعــد سـويدي امامـا مـع وضــع كتـاب فـو  -

 باليدين 

 
7 
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01 

 
 .يجب ان يكون النظر لألمام -
 
عدم اإلسـراع أثنـاء المشـي و التركيـز  -
. 
 
 التنفس العميق  -
 

الحرس علـى عـدم السـقوط مـن المقعـد 
. 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .س الجيد مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنف    -

 .نصراف وتسليم الفوج للمربي التوقف  اداء التحية ثم اإل

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 د 54: التربية النفس حركية                    الوقت : النشاط                                      10:  الوحدة التعليمية ر رقم 
 أن يتعلم الطفل المشي خلفا فوق مقعد سويدي: هدف النشاط 

  
مقعد + صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 سويدي ، كتاب

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

  األطفال نفسيا و بدنياتهيئة  -
 اعداد األطفال بدنيا -

ة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج االطفــال الــى الســاح -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

التوقف و العودة الى الخلـف لخطـوتين ثـم  مشي خفيف حول الملعب ثم  -
 التقدم الى االمام يعاد التمرين عديد المرات بعد االشارة 
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 التهيؤ النفسي الجيد

 ل معهااالنصات لالشارة و التفاع

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 يتعلم األطفال كيفية المشي خلفا-
 
 
 
 
 
 
 يتعلم األطفال كيفية المشي خلفا باتزان على مقعد السويدي -
 

 المشي على خط مستقيم :الموقف األول  -
يرســم علـــى االرض خــط مســـتقيم يمشــي عليـــه االطفــال خلفـــا حيـــث 

 .  تتحرك القدم األمامية خلف القدم الخلفية
مشـي بخطـوات عاديــة و لكـن مـع كـل خطـوة توضــع ي:الموقـف الثـاني

 أصابع القدم االولى مالصقة لكعب القدم االخرى 

 :  الثالثالموقف  -
يمشــي االطفــال علــى مقعــد ســويدي خلفــا بمســاعدة الزميــل الــذي يمشــي بجانبــه  -

 على األرض 

 تزان مع وضع كتاب على الرأسالمشي  خلفا با -

 
7 
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 .ان يكون النظر لألماميجب  -
 
المشــــي مــــع تجنــــب ســــحب الرجــــل  -

 .على األرض 
 
 دم النظر للخلف ع -
 .عدم السقوط من المقعد  

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .وج للمربي التوقف  اداء التحية ثم اإلنصراف وتسليم الف

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 د 42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      10:  رقم  الوحدة التعليمية ر
  أن يتعلم الطفل المشي جانبا بالطريقة الصحيحة: هدف النشاط 

  
مقعد + صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 سويدي ، كتاب ، كرة 

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

بعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج االطفــال الــى الســاحة مت -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

مشـــي خفيـــف حـــول الملعـــب ثـــم جـــري خفيـــف عنـــد ســـماع اإلشـــارة وعنـــد  -
 سماع اإلشارة مرة ثانية يمشي وهكذا،  تمارين المرونة 
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 التهيؤ النفسي الجيد
 الجري بريتم خفيف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 يتعلم األطفال كيفية المشي على الجانب-
 
 
 
 
 
 
يتعلم األطفال كيفية المشي جانبا باتزان على المقعد  -

 السويدي
 

 المشي بين خطين متوازيين :الموقف األول  -
ســـم ،يمشـــي 51يرســـم علـــى االرض خطـــين متـــوازيين بينهمـــا مســـافة 

ـــا حيـــث تحـــرك القـــدم الجانبيـــة االو  لـــى األطفـــال داخـــل الخطـــين جنب
 وتوضع قبل الثانية  

 
 اإلتزان على مقعد سويدي : الموقف الثالث 

 جانب مع وضع كتاب فوق الرأس  المشي على -

 المشي  جانبا مع التقاط الكرة ثم ردها  -

 المشي جانبا فوق مقعد سويدي  -

 
01 
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 عدم الخروج على الخطين  -
 
النظــر الــى األمــام ومراعــاة اإلتجاهيــة  -

 و الجانبية 
 
 الحرص على عدم النظر للخلف  -

الحرس علـى عـدم السـقوط مـن المقعـد 
. 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .التوقف  اداء التحية ثم اإلنصراف وتسليم الفوج للمربي 

. 
01 

. 
ى الحالــــــة التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــ -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث

 

 

 د 42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      14:  رقم  الوحدة التعليمية ر
 أن يتعلم الطفل الوثب على قدمين معا: هدف النشاط 

  
حبل +صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 صندوق+ 

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

يخــرج االطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة  -
 الرياضية  البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية

مشــي خفيــف حــول الملعــب مــع تمــارين التمــدد العضــلي ثــم جــري خفيــف  -
دورة حــول الملعــب دوران فــي مكــان ثــم جــري مــع رفــع الركبــة ثــم العقبــين 

 .مشي 

 "مشي البط " تسخين األطراف السفلية  -
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 التهيؤ النفسي الجيد
 الجري بريتم خفيف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 كيفية الوثب بالقدمين معا  يتعلم األطفال-
 
 

 يتعلم الطفل كيفية الوثب بقدم واحدة
 
 
 
 تنمية اإلستمرارية  -
 

 الوثب من أعلى الصندوق:الموقف األول  -
  الصندوق ثم الوثب بالقدمين معا  الصعود فوق

 النط فوق الحبل : الموقف الثاني  -

يث يحمـل يقف األطفال على شكل دائرة و يقف زميل آخر في وسط الدائرة ح -
حبــل فــي آخــره عقــدة و يقــوم بتــدوير الحبــل أســفل أرجــل األطفــال و مــن يمســه 

 الحبل يخرج من الدائرة 

 الوثب على جانبي الحبل: الموقف الثالث  -
نضع حبل على األرض و يقوم الطفل بالوثب على جانبي الحبل برجل واحدة ثم  -

 برجلين معا  
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8 
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الهبـــــوط داخـــــل الطـــــوق فـــــي وضـــــع  -

 الوقوف
 
 
 .الحرص على رفع أحد الرجلين   -

 الحرص على الوثب بكال الرجلين 
 
 
 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .التوقف  اداء التحية ثم الغنصراف وتسليم الفوج للمربي 

. 
01 

. 
 ى التنفس الجيد التأكديد عل -
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 د                       42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      12:  رقم  الوحدة التعليمية ر

 لأن يتعلم الطفل الحجل و الوثب بالتباد: هدف النشاط 
  

+ ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 طباشير ملون+صافرة

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

لعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج االطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الم -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

مشــي خفيــف حــول الملعــب مــع تمــارين التمــدد العضــلي ثــم جــري خفيــف  -
لــدورتين حــول الملعــب ثــم الوثــب بالرجــل اليمنــى ذهابــا و العــودة بالوثــب 

 بالرجل اليسرى

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 اء العودةالحرص على تغير الرجل اثن

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 يتعلم األطفال كيفية الوثب بالقدم الواحدة بالتبادل-
 
 
 

 يتعلم الطفل كيفية الحجل لفترة متوسطة
 
 
 
-  
 

تقســــم األرضــــية الــــى مربعــــات متســــاوية يقفــــز الطفــــل المــــربعين :الموقــــف األول  -
مــرة أخــرى بالرجــل  األوليــين بالرجــل اليمنــى ثــم يمــر الــى منطقــة الراحــة ثــم يقفــز

 .اليسرى المربعيين اآلخريين 

( أحمر،أحمــر ، راحــة ، أخضــر )تقســم األرضــية الــى مربعــات : الموقــف الثــاني  -
حيث يقفز الطفل المربعيين األوليـين بالرجـل اليمنـى ثـم يمـر الـى منطقـة راحـة ثـم 

 يقفز بالرجل اليسرى الى المربع األخضر و العكس

ت على األرض و يقوم الطفـل بالحجـل داخـل هـذه نرسم مربعا: الموقف الثالث  -
 المربعات بالذهاب و العودة دون راحة   

 
7 
 

 

8 
 
 
 

01 

 
 الحرص على الترتيب في القفز-
 

 اإلستمرارية في العمل
 
 
 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .لتوقف  اداء التحية و منه يسلم الفوج للمربي ا

. 
01 

. 
 التنفس العميق -

 ر  قدورباي بلخي :  من إعداد الباحث
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 د                       45: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      12:  رقم  الوحدة التعليمية ر
 طي المانعأن يتعلم الطفل كيفية تخ: هدف النشاط 

  
حبل +صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 مقعد سويدي+كراسي +صندوق+ 

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

لــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج االطفــال ا -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

يجـــري األطفـــال علـــى شـــكل دائـــرة بقـــرب الحـــائط و عنـــد الجـــري بجانـــب  -
الحائط يقوم المنشط برمي الكرة على األطفال و يحاولون الهروب منها و 

 " بة رياضية في حالة لمس الكرة ألحدهم يعرض الى عقو 

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 
 عدم التوقف قبل قذف الكرة 

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

وعي االطفال بجسمه لشغله حيزا من الفراغ ووعيه باألشياء -
 التي من حوله

 
 
 
-  
 

 :الموقف األول  -
 :البداية من وضع الجلوس يتم تخطي الموانع كاآلتي  -

 ن الكراسيالجري بي: المانع االول  -

 الوثب فوق ثالثة حواجز :المانع الثاني  -

 المرور تحت المانع :المانع الثالث  -

 المشي فوق عارضة التوازن :المانع الرابع  -

 المرور بين الحائط و الحاجز : المانع الخامس  -

 سم 41الوثب فوق الحبل المثبت على لوحتين على ارتفاع :المانع السادس -

52  
ميــــــع علــــــى كــــــل طفــــــل ان يتخطــــــى ج

الموانــــــع بنجــــــاح و الــــــذي يخطــــــأ فــــــي 
 تخطي أي مانع يعيد من جديد

 
 
 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .نصراف وتسليم الفوج للمربي التوقف  اداء التحية ثم اال

. 
01 

. 
 التنفس العميق -

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث



 

20 

 

 

 

 د                      45 : التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      17:  رقم  الوحدة التعليمية ر
 (الرأس، الفم،العينين ، األذنين ،الكتف)ان يتمكن الطفل من التعرف على اعضاء جسمه و تسميتها: هدف النشاط 

  
+ صافرة+ميقاتي+ شواخص: وسائلال

 مناديل

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

بعــد مراقبــة  يخــرج االطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

مشــي حــول الملعــب مــع المحافظــة علــى مســافة معينــة بــين كــل العـــب و  -
 العب وبعدها جري خفيف بنفس الطريقة 

-  

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 واحدبريتم  مشي ال
 المحافظة على نفس المسافة 

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 ن يتعلم األطفال لمس العضو المشار اليه مع تسميتهأيت-
 
 
 
 
 
 
 تسمية العضو الملموس تسمية صحيحة ودقيقة  -
 

 لمس اعضاء الجسم المشار اليها مع ذكر اإلسم :الموقف األول  -
يقوم الطفل بلمس مكـان العضـو المشـار اليـه مـن طـرف المنشـط مـع 

ــــي اليمنــــى )، ( هــــذا رجلــــي ) تســــميته مثــــل  ــــي ( )هــــذه عين هــــذه اذن
 .يؤدى هذا التمرين جماعيا ثم فرديا . هذا رأسي ( اليسرى

  لعبة ترفيهية هادفة : الموقف الثاني  -

يغمض الطفل عينيه بواسطة منديل و يقوم المنشط بلمس احد اعضاء جسـمه و  -
 .على الطفل ان يسمي اسم العضو الذي تم لمسه 

بالنقـاط الفريـق الخاسـر نفس التمرين لكن يؤدى علـى شـكل منافسـة بـين فـريقين  -
 يتعرض لعقوبة المشي حول الملعب مغموض العينين 

  

 
01 
 

 

 
 
 

02 

 
 

 تركيز اإلنتباه
 
 
يـــــتم التركيـــــز علـــــى اعضـــــاء الجســـــم  -

 .المستهدفة 
 
 . 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .نصراف وتسليم الفوج للمربي لتوقف  اداء التحية ثم االا

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 د                       42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      08:  رقم  الوحدة التعليمية ر
 (الحوض ، الركبة ،رسغا القدمين، الكوعين)ان يتمكن الطفل من التعرف على اعضاء جسمه و تسميتها: هدف النشاط 

  
 صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

و تهيئة الجو النفسي و كذا البدني  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

يخرج االطفال الى الساحة متبعـين خطـوط الملعـب المرسـوم بعـد مراقبـة البدلـة  -
 و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

يقـف األطفـال فـي   topجري حـول الملعـب حـر و عنـد ذكـر المنشـط بكلمـة  -
يعــاد )الجــري و يجلســون ارضــا  يتوقفــون عــن tipامــاكنهم و عنــد ذكــر كلمــة 

 (التمرين اربع مرات

 

01 
 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 التركيز على الكلمتين و التفريق بينهما 

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 يتعرف االطفال على مكان و تسمية بعض اجزاء جسمه -
 
 
 
 
 
 
معرفة التحصيل المعرفي لألطفال في اجزاء الجسم التي -

 تعلموها
 

 :وقف األول الم -

هذه ركبتي اليمني ، هـذا  )يطلب من الطفل لمس العضو المشار اليه مع تسميته مثل  -
 يودى التمرين جماعيا ثم فرديا و يعاد عدة مرات .... كوعي األيسر 

 لعبة القطار المتحرك  : الموقف الثاني  -
يقـــوم الطفـــل بلمـــس مكـــان العضـــو المشـــار اليـــه مـــن طـــرف المنشـــط مـــع 

المتحـرك بوضـع الطفـل اليـدين عنـد الحـوض و عنـد اشـارة تشكيل القطار 
المنشـــط لتوقـــف القطـــار بكلمـــة قـــف يقـــوم األطفـــال بتحويـــل يـــديهم الـــى 

يــتم تغييـــر التمــرين مــن لمـــس الــركبتين الــى رســـغا القــدمين ثـــم .) ركبتــيهم 
 (الكوعين 

يقــوم المنشــط برفــع عضــو مــن اعضــاء جســمه  بــدون : الموقــف الثالــث  
 .فال برفع العضو المعاكس مع التسمية تسمية و يرد األط

 
7 
 

 

8 
 
 
 
 
 

01 

 
 للمنشطيجب ان يكون النظر  -

 تركيز اإلنتباه
 
 
يـــــتم التركيـــــز علـــــى اعضـــــاء الجســـــم  -

 .المستهدفة 
 
 
. 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .نصراف وتسليم الفوج للمربي قف  اداء التحية ثم االالتو 

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 د                       42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      10:  رقم  الوحدة التعليمية ر

 ان يستطيع الطفل تقليد الحركة بطريقة صحيحة : النشاط هدف 

  
 صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

رج االطفال الى الساحة متبعـين خطـوط الملعـب المرسـوم بعـد مراقبـة البدلـة يخ -
 و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

مشي حول الملعب منتظم وراء المنشط و القيام بنفس ما يقوم به المنشط مـن  -
 حركات او وقوف اوجري 

 

01 
 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 واحدبريتم  مشي ال
 س المسافة المحافظة على نف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 تقليد الحركات بسرعة  -
 
 
 
 
 
 
ان يتمكن الطفل من تحويل االنماط البصرية الى انماط -

 حركية 
 

 :الموقف األول  -

يقف األطفال في خط مستقيم مقابلين المنشط و يطلـب مـنهم تقليـد الحركـات التـي  -
حركــات كلمــس األذنــين و تحريــ   يقــوم المنشــط بعــدة)يقــوم بهــا بســرعة مثلــه تمامــا 

، تغييــر الــذراعين و لمــس القــدمين و الــركبتين و الجلــوس و الوقــوف عــى قــدم واحــدة
 الخ ... مالمح الوجه كبروز العينين ، االبتسامة 

 
يقوم المنشط بأخذ وضعا نموذجيا معينا و يحـاول الطفـل :الموقف الثاني 

ضـع زميلـه الـذي يلعـب الذي يلعب دور النحات مع زميله بأن يوفق في و 
 (يعاد التمرين و تغير االأدوار)دور التمثال في وضع مشابه للمنشط 

  

 
 

 

01 
 
 
 

02 

 
 للمنشطيجب ان يكون النظر  -

 تركيز اإلنتباه
 
 
 
 
 التركيز جيدا -
 
. 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .لتنفس الجيد مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع ا    -

 .نصراف وتسليم الفوج للمربي التوقف  اداء التحية ثم اإل

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 
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 د 42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                      10:  رقم الوحدة التعليمية 

 تنمية عضالت الجذع :  هدف النشاط

  
+ صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

 كرة+منديل 

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

احة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة يخــرج االطفــال الــى الســ -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

يجلـــس األطفـــال علـــى شـــكل دائـــرة و يبقـــى احـــدهم خـــارج الـــدائرة و معـــه  -
منــديل و يقــوم هــذا الطفــل بــالجري حــول الــدائرة ثــم يضــع المنــديل خلــف 

جري محاوال اإلمساك أحد األطفال و الطفل الذي معه المنديل يحمله و ي
 بزميله

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد
 الجري بريتم خفيف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 أن ينمي الطفل عضالت ضهره-
 
 
 

 أن ينمي الطفل عضالت بطنه
 
 
 
 ان ينمي الطفل عضالت الجذع -
 

 :الموقف األول  -
ثنـي يقوم االطفال برفع اليدين الى األعلى مع مـد الجـذع للخلـف ثـم 

 مس الرجلين لالجذع لألسفل ومحاولة 

 : الموقف الثاني  -

 01يقوم األطفال بالتبادل رفع الرجلين بزاوية  -

 : الموقف الثالث  -
الرقود على البطن و يقف المعلم أمام الطفل يحمـل الكـرة تثبـت أرجـل الطفـل و  -

 يحاول مس الكرة بيديه   

 
7 
 

 

8 
 
 
 

01 

 
 ذعايجب فرد الركبتين أثناء ثني الج-
 
 

 عدم ثني الركبة
 

 رفع الرأس مع الذراعين 
 
 
 

 
ة 

حل
مر

يم
قي

لت
ا

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .التوقف  اداء التحية ثم اإلنصراف وتسليم الفوج للمربي 

. 
01 

. 
 التنفس العميق -
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 د                      45: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                     00:  قم ر الوحدة التعليمية 

 صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل أن ييستطيع الطفل الركض في منعرجات مع توازن جسمه: هدف النشاط 

مراحل 

 التعلم

 معايير النجاح الزمن ت التعلموضعيا األهداف اإلجرائية

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

         

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

يخــرج االطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة  -
 البدلة و الحالة الصحية ثم اداء التحية الرياضية 

الملعــب مــع تمــارين التمــدد العضــلي ثــم جــري خفيــف مشــي خفيــف حــول  -
دورة حــول الملعــب دوران فــي مكــان ثــم جــري مــع رفــع الركبــة ثــم العقبــين 

 .مشي 

 رفع احدى الرجلين و اإلتزان على األخرى  -

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد
 الجري بريتم خفيف

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 متعرجيتعلم األطفال كيفية المشي ال-
 
 
 
 
 
 
 الجري المتعرجيتعلم األطفال كيفية  -
 

  المتعرجالمشي :الموقف األول  -
 . يمشي التالميذ بين الشواخص 

  الجري منعرج: الموقف الثاني  -

نفس التمرين لكن هذه المرة يحاول الطفل الجري بين الشواخص دون اسقاطها  -
 في أقل وقت ممكن

  منافسة تقيمية : الموقف الثالث  -
ج الـــى مجمـــوعتين و يصـــطف األطفـــال كـــل فـــي رواقـــه وعنـــد إعطـــاء قســـم الفـــو ي -

  اإلشارة ينطلق األطفال الفوج الذي ينهي اوال هو الفوج الفائز 

 سم 00املسافة بني كل شاخص و شاخص  10عدد الشواخص : مالحظة 

 
7 
 

 

8 
 
 
 

01 

 
 .عدم اسقاط الشواخص -
 
 . الجري مع احترام الشواخص -
 
 

ــــــــه ال يبــــــــدأالعمل اال بعــــــــ د انهــــــــاء زميل
 . المسافة 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

 .التوقف  اداء التحية ثم الغنصراف وتسليم الفوج للمربي 

. 
01 

. 
التركيـــــز علــــــى العـــــودة الــــــى الحالــــــة  -

 الطبيعية 

 قدورباي بلخير   :  من إعداد الباحث
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 د                       42: التربية النفس حركية                      الوقت : النشاط                                     05:  رقم  الوحدة التعليمية ر

 

 أن يستطيع الطفل التحكم في أطراف الجسم اثناء تحريكها فرادى او مجتمعة : هدف النشاط 
  

 صافرة+ميقاتي+ شواخص: الوسائل

مراحل 

 علمالت

 معايير النجاح الزمن وضعيات التعلم األهداف اإلجرائية

 

ر
ضي

ح
لت

 ا
لة

ح
مر

 

        

تهيئة الجو النفسي و كذا البدني و  -
 متطلبات الدرس التربوية 

 اعداد األطفال بدنيا -

يخــرج االطفــال الــى الســاحة متبعــين خطــوط الملعــب المرســوم بعــد مراقبــة  -
 تحية الرياضية البدلة و الحالة الصحية ثم اداء ال

يختـــار كـــل طفـــل زميـــل لـــه يواجهـــه و يقـــف قريـــب منـــه حيـــث الطفـــل يقـــوم  -
 بتحري  أطراف جسمه و الطفل اآلخر يفعل نفس الشيء

 

 
01 

 

 
 التهيؤ النفسي الجيد

 فعل نفس ما يفعله الطفل المقابل

 

لم
تع

ال
ة 

حل
مر

 

             

 معة أن يتحكم األطفال في األطراف السفلية و العلوية مجت-
 
 
 

 أن يتحكم األطفال في األطراف السفلية و العلوية فرادى 
 
 
 
-  
 

 التصفيق من تحت األرجل : الموقف األول  -
التصـفيق مـن تحــت األرجـل يمينــا و يسـارا حسـب العــدد المشـار اليــه 

 من طرف المعلم 

-  

 ": الشجرة السحرية "الموقف الثالث   -
قـدمين و يرفعـوا األذرع مـع تحريــ  يقـوم األطفـال بتمثيـل األشـجار بـأن يفتحـوا ال -

 األيدي يمينا و يسارا كما لو كانت الفروع متحركة بفعل الرياح

ثــم يمــر احــد الحيوانــات و يمثلــه طفــل وســط األشــجار و التــي تحــاول لمســه و  -
 .الذي ينجح يتبادل معه الدور و المكان

 
01 
 
 
 
 

02 

 
 يجب العمل من الجلوس-
 
 
 
 

 ترك فراغ بين كل طفل و آخر
 
 
 

 
يم

قي
لت

 ا
لة

ح
مر

 

   

 الرجوع الى الحالة الطبيعية  -
 

 .مشي خفيف حول الملعب على خطوط الملعب مع التنفس الجيد     -

التوقف، اداء اغنية مفضلة   اداء التحية ثم اإلنصراف وتسليم الفوج 
 .للمربي 

. 
01 

. 
 التنفس العميق -
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 :اإلختبار البعدي  -1-10-5

 4102مارس  16البعدية لعينيت البحث الضابطة و التجريبية يوم مت اجراء االختبارات 
 

 نستعرض اهم املعادالت اليت مت استخدامها يف املعاجلة اإلحصائية : الوسائل اإلحصائية  -1-11     
وهو الطريقة األكثر استعماال ، حيث يعترب احلاصل لقسمة جمموعة املفردات أو القيم يف : ـ المتوسط الحسابي 1
ساجمل وصيغة املتوسط (ن)س ن على عدد القيم  ........،  2، س 6، س 4، س0موعة اليت أجري عليها القياس ،  

 (0999عدس، ): احلسايب تكتب على الشكل التايل
 

                             = 
 :حيث

         .املتوسط احلسايب: س  
 .وع القيمهي جمم:        

 عدد القيم : ن            
وهو أهم مقاييس التشتت ألنه أدقها ، حيث  يدخل استعماله يف كثري من قضايا التحليل  :االنحراف المعياري  -2

, ، فإذا كان االحنراف املعياري قليل فإن ذلك يدل على أن القيم متقاربة والعكس صحيح( ع)اإلحصائي ويرمز له بالرمز 
 (4114رضوان، ): الصيغة التالية ويكتب على
 

                                                       4(س -س)                    
 

 :حيث 
 . االحنراف املعياري: ع       
 .املتوسط احلسايب: س      
 (نتيجة اإلختبار)قيمة عددية : س      
  (25، صفحة 0994حلمي، )عدد العينة  : ن      
  :اختبار توزيع ستودنت -10-3   
 :معادلة ستيودنت اليت استخدمناها يف املقارنة بني نتائج العينة الضابطة و العينة التجريبية   – 01-6-0

 س

 1-ن

 

 = ع

 س

 ن
 س    
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 2س   - 1س           
 ـــــــــــــــــــــ= ت 

1ع
2

2ع+ 
2     

                                                  

 ــــــــــــــــــــ        
 1 –ن           

 :إذ إن 

 . األكبرالوسط الحسابي =  1سَ 

 . األصغرالوسط الحسابي =   2سَ 

1ع
2

 ( . مربع االنحراف المعياري ) كبراألذات الوسط الحسابي لمجموعة اتباين =  

2ع
2

 ( .مربع االنحراف المعياري )  ذات الوسط الحسابي األصغرجموعة تباين الم=  

 .لمجموعة واحدةعدد أفراد العينة = ن

معادلة ت ستيودنت اليت استخدمناها يف املقارنة بني نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي  – 01-6-4
 :لنفس العينة   

                  

 مج ف                  

                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ت 
ن مج ف        

2
(مج ف) – 

2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 1 –ن                 

 :إذ إن 

 .مجموع الفروق بين االختبار األول والثاني = مج ف 

مج ف
2

 .مجموع مربع الفروق بين االختبار األول والثاني = 

 .عدد أفراد العينة = ن
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 :معامل ارتباط بيرسون -4
 
 
 
  
 

 :حيث
 .بريسونمعامل االرتباط : ر
 قيم املتغريات األوىل:س
 املتوسط احلسايب األول: ¯س
 قيم املتغريات الثانية: ع
 (55، صفحة 0925السامراين، )املتوسط احلسايب الثاين : ¯ع
 
 
 
 
 

  

 

       (¯ع-ع( )¯س-س)مج 

         

 4(¯ع-ع)مج  4(¯س-س)مج            
 

 =ر
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  :تمهيد -2-1
سنتناول في هذا الفصل بالتفصيل عرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية لكال العينتين في 

 ا  االختبارين القبلي و البعدي  و معالجة النتائج احصائيا ، ثم مناقشتها و تحليله
 التجانس بين عينتي البحث التجريبية و الضابطة  -2-2

 تجانس بين عينتي البحث الضابطة و التجريبية لنتائج اإلختبارات القبليةاليبين  (06)الجدول رقم 
الداللة عند 

1.15 
قيمة ت 
 اجلدولية

قيمة ت 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

 القدرات العينة الضابطة العينة التجريبية

 س ع س ع
  دال

 
 
 
 

2.10 

0.45  
 
 
 
 

12 

المشي  2.6 0.69 2.5 0.70
 أماما

 

المشي  1.9 0.73 1.2 0.42 0.42 دال
 خلفا

المشي  1.2 0.51 1.2 0.42 00 دال
 جانبا

 الوثب 1.6 0.62 1.2 0.62 0.45 دال

 كروس ويبر 1.3 0.42 1.4 0.51 0.67 دال

 المانع  عبور 1.5 0.52 1.6 0.51 0.59 دال

 تقليد الحركة  2 0.42 2.1 0.31 0.77 دال

تعيين اجزا  1.2 0.42 1.2 0.42 0.67 دال
 الجسم 
 

نالحظ من خالل النتائج احملصل عليها بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع نتائج  عينيت البحث  التجريبية و الضابطة  
و اليت تراوحت قيمتها بني ( 13)رقم  كما هي ظاهرة يف اجلدولو " ت"لإلختبارات القبلية  باستخدام إختبار الداللة 

عند درجة حرية  2.09و اليت بلغت " ت اجلدولية "كأكرب قيمة و مها أصغر من قيمة " 0.77"كأصغر قيمة و " 11"
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سطات مما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بني هذه املتوسطات أي الفروق احلاصلة بني املتو  1.15و مستوى الداللة  07
يؤكد على وجود تجانس بين عينتي البحث الضابطة و  ليس هلا داللة إحصائية و بالتايل فإن هذا التحليل اإلحصائي

 التجريبية 

  : عرض و تحليل و مناقشة نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينتي البحث -2-3
 .البحثيبين نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينتي   (02)رقم الجدول 

 العينة العينة الضابطة العينة التجريبية

 ت

ستيودن

 ت

اإلختبار 

 البعدي

 ت اإلختبار القبلي

ستيو

 دنت

اإلختبار 

 البعدي

الوسائل  اإلختبار القبلي

 اإلحصائية 

 1س 4س 1ع 4ع 1س 4س 1ع 4ع اإلختبارات

 المشي أماما 2.6 2.7 0.69 0.82 1.28 2.5 3.5 0.70 0.70 14.11

 المشي خلفا 1.9 1.8 0.73 0.60 1.22 1.8 0.2 0.24 0.62 01.11

 المشي جانبا 1.7 1.6 0.01 0.28 1.40 1.7 4.2 0.28 0.87 14.81

 الوثب 1.6 1.7 0.62 0.67 1.40 1.7 0 0.67 0.66 18.22

 كروس ويبر 1.0 1.2 0.28 0.01 0.11 1.2 4.7 0.01 0.67 12.72

 عبور المانع  1.0 1.2 0.04 0.01 1.28 1.6 4.2 0.01 0.62 14.11

 تقليد الحركة  4 1.2 0.27 0.20 0.11 4.1 0.1 0.01 0.70 4.72

تعيين اجزاء  1.8 1.7 0.24 0.67 1.40 1.7 4.6 0.28 0.01 2.50

 الجسم 

البعدي لكل نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينيت البحث و املقارنة بني االختبارين القبلي و ( 2)يبني اجلدول رقم 
 :عينة على حدى و اليت سنستعرضها بالتفصيل يف جداول و اشكال لكل اختبار على حدى 

 المشي أماما على لوحة التوازن القبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج -2-3-1 

ة  إلختبار المشي على يوضح نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبي (02)جدول رقم 
 .اللوح اماما

  

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

 / د
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار القبلي ختبار البعدياإل

 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة 2.6 0.69 2.7 0.82 0.52 2.26 2 0.05 10  غير دال

 العينة التجريبية 2.5 0.70 3.5 0.70  04 2.26 2 0.05 10 دال 
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لعينة الضابطة من لأن قيمة املتوسط احلسايب القبلي " 7" نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم 
أما اإلختبار البعدي فقد بلغ ( 1.39) و اإلحنراف املعياري( 4.3)نتائج إختبار املشي على لوحة التوازن أماما بلغت 

و هي األصغر عن  1.57احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.74) و اإلحنراف املعياري (4.2)وسط احلسايب قيمته املت
مما يدل على عدم وجود  19و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب " ت"قيمة 

 .للعينة الضابطة  فرق مستوى ذو داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي
فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتحبينما على مستوى العينة التجريبية املطبق عليها   
و اإلحنراف املعياري ( 6.5)أما يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.21)و اإلحنراف املعياري(4.5)
و هذا عند  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  2احملسوبة "  ت"مة يف حني بلغت قي( 1.21)

يعين أن الفرق بني اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق  9ودرجة احلرية  1.15مستوى الداللة 
عينة وعليه نستخلص أن الفروق معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار البعدي هلذه ال

الظاهرية بني متوسطات نتائج اإلختبار القبلي و البعدي على مستوى عينيت البحث كما هي موضحة يف الشكل رقم 
و دالة احصائية و لصاحل اإلختبار البعدي حيث يالحظ حتسن افضل لصاحل العينة التجريبية عن فراد العينة الضابطة ( 3)

 .رتبية النفس حركية املقرتحبرنامج ال وهذا راجع

 
ختبار المشي أماما القبلي و البعدي لعينتي البحث في اختبار إل يوضح المتوسط الحسابي( : 6) شكل رقم 

 .المشي أماما
يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين      

عدي  إلختبار املشي أماما ، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ، القبلي و الب
و يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

 البعدي القبلي 

 الضابطة 

 التجريبية 
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اختبار املشي اماما للعينة التجريبية بينما مل يطرأ اي تغيري على نتائج دم يف والبعدي  إلختبار املشي ، مما يعين حدوث تق
 املقرتح على اجملموعة التجريبية   برنامج الرتبية النفس حركيةمما يسمح باحلكم على مدى تأثري  العينة الضابطة 

  على لوحة التوازن المشي خلفا القبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-3-2
يوضح نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  إلختبار المشي على ( 2)جدول رقم 

 اللوح خلفا

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت" 
 المحسوبة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي
 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة 1.9 0.73 1.8 1.36 1.55 4.43 9 1.15 01 غري دال

 العينة التجريبية 0.7 1.24 6.2 1.39 01 4.43 9 1.15 01 دال 
أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العينة الضابطة  (9)نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم   

أما اإلختبار البعدي فقد بلغ ( 1.26) و اإلحنراف املعياري( 0.9)على لوحة التوازن خلفا بلغت من نتائج إختبار املشي 
و هي األصغر عن  1.55احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.36) و اإلحنراف املعياري (0.7)املتوسط احلسايب قيمته 

مما يدل على عدم وجود  19جة احلرية  و در  1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب " ت"قيمة 
 . القبلي و البعدي للعينة الضابطة فرق مستوى ذو داللة إحصائية بني االختبارين

فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي  اليت طبق عليها برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح على مستوى العينة التجريبية  أما
و اإلحنراف املعياري ( 6.2)ا يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب أم( 1.24)و اإلحنراف املعياري(0.7)
و هذا عند  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  01احملسوبة "  ت"يف حني بلغت قيمة ( 1.39)

حصائيا أي فرق يعين أن الفرق بني اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إ 9ودرجة احلرية  1.15مستوى الداللة 
كما هي موضحة يف الشكل رقم ,معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار البعدي هلذه العينة 

(2 ) 
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 .يوضح المتوسط الحسابي إلختبار المشي خلفا القبلي و البعدي  لعينتي البحث ( : 2) شكل رقم 

انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين    
القبلي و البعدي  إلختبار املشي خلفا ، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم خالل فرتة التجربة امليدانية ، مما يسمح 

بية  و يظهر لنا من خالل هذا الشكل املقرتح على اجملموعة التجري برنامج الرتبية النفس حركيةباحلكم على مدى تأثري 
البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي  إلختبار املشي خلفا ، مما 

ومن هنا نستنتج ان  الوحدات .خالل فرتة التجربة امليدانية يف نتائج االختبار مشيا حنو اخللف يعين حدوث تقدم 
 .على حتسن افراد العينة التجربية يف نتائج املشي خلفا ليمية املقرتحة أثرت إجيابيا التع

  إختبار المشي على اللوح جانباالقبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-3-3
ة  إلختبار المشي يوضح نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبي( 10)جدول رقم 

 .على اللوح جانبا
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
المحسو 

 بة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة  1.2 0.51 1.6 0.42 0.43 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية  1.2 0.42 2.2 0.22 4.2 2.26 2 0.05 10 دال

أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العينة الضابطة " 01"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم 
أما اإلختبار البعدي فقد بلغ ( 1.50)و اإلحنراف املعياري( 0.2)من نتائج إختبار املشي على لوحة التوازن جانبا بلغت 

و هي األصغر عن  1.26احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.27) و اإلحنراف املعياري (0.3)حلسايب قيمته املتوسط ا
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مما يدل على عدم وجود  19و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب " ت"قيمة 
 .نة الضابطة فرق مستوى ذو داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للعي

و (0.2)فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي  برنامج الرتبية النفس حركيةبينما على مستوى العينة التجريبية املطبق عليها  
يف ( 1.72)و اإلحنراف املعياري ( 4.9)أما يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.27)اإلحنراف املعياري
و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  2.7بة احملسو "  ت"حني بلغت قيمة 

يعين أن الفرق بني اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق معنوي مما يدفعنا اىل  9ودرجة احلرية  1.15
 "7"و موضح قي الشكل رقم كما ه. القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار البعدي هلذه العينة 

 
 .يوضح المتوسط الحسابي إلختبار المشي جانبا القبلي و البعدي لعينتي البحث( : 2) شكل رقم 

يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين 
بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ،  القبلي و البعدي  إلختبار املشي جانبا ، مما

مما يسمح باحلكم على مدى تأثري الوحدات التعليمية املقرتحة على اجملموعة التجريبية  و يظهر لنا من خالل هذا الشكل 
ومن .ين القبلي والبعدي  إلختبار املشي جانبا،البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبار 

 .جانبا نتائج اختبار املشيإجيابيا على   أثر برنامج الرتبية النفس حركيةهنا نستنتج ان  
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 : إختبار الوثب القبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-3-4- 
 . إلختبار الوثب ينتي البحث الضابطة و التجريبية ي و البعدي لعيوضح نتائج اإلختبار القبل (11)جدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة  1.6 0.62 1.2 0.62 0.43 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية  1.2 0.62 3 0.66 2.66 2.26 2 0.05 10 دال

أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العينة "  00"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم     
املتوسط أما اإلختبار البعدي فقد بلغ ( 1.39) و اإلحنراف املعياري( 0.3)الضابطة من نتائج إختبار الوثب بلغت 

و هي األصغر عن قيمة   1.26احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.32) و اإلحنراف املعياري (0.2)احلسايب قيمته 
مما يدل على عدم وجود فرق  19و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب " ت"

 .لبعدي للعينة الضابطةمستوى ذو داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و ا
أما يف اإلختبار ( 1.32)و اإلحنراف املعياري(0.2)بينما على مستوى العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي   

وهي  17.33احملسوبة "  ت"يف حني بلغت قيمة ( 1.33)و اإلحنراف املعياري ( 6)البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب 
يعين أن الفرق بني  9ودرجة احلرية  1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43جلدولية اليت بلغت ا" ت" أكرب من قيمة 

اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل 
يوضح " 9"النفس حركية املقرتح، و الشكل رقم ويرجع الباحث سبب هذه الداللة اىل برنامج الرتبية  اإلختبار البعدي 

 الفروق بني االختبارات
 

 .يوضح المتوسط الحسابي إلختبار الوثب القبلي و البعدي لعينتي البحث( : 2) شكل رقم 
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ظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين   
و البعدي  إلختبار الوثب، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ، مما القبلي 

وهرية بني اجلفروق ال هذا جليا من خالل و يظهر برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح يسمح باحلكم على مدى تأثري 
ومن هنا نستنتج .لصاحل االختبار البعدي  لقبلي والبعدي  إلختبار الوثبمتوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبارين ا

 .يف نتائج اختبار الوثب إجيابيا برنامج الرتبية النفس حركية اثر 
 
  إختبار كروس ويبرالقبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-3-5

 لبعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  إلختبار كروس ويبريوضح نتائج اإلختبار القبلي و ا (12)جدول رقم 
الداللة 

 اإلحصائية 
مستوى  ن

 الداللة 
درجة 
 الحرية

" ت" 
 الجدولية 

" ت" 
المحسو 

 بة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي 

 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة  1.3 0.42 1.4 0.51 1.00 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية  1.2 0.42 2.2 0.62 5.26 2.26 2 0.05 10 دال

أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العينة "  04"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم    
قد بلغ املتوسط أما اإلختبار البعدي ف( 1.27) و اإلحنراف املعياري( 0.6)كروس ويرب بلغت  الضابطة من نتائج إختبار

" ت"و هي األصغر عن قيمة   10احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.50) و اإلحنراف املعياري (0.2)احلسايب قيمته 
مما يدل على عدم وجود فرق مستوى  19و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب 
  .ي و العدي للعينة الضابطةبني االختبارين القبل ذو داللة إحصائية

القبلي فقد بلغ املتوسط احلسايب  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح بينما على مستوى العينة التجريبية املطبق عليها  
و اإلحنراف املعياري ( 4.2)أما يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.24) و اإلحنراف املعياري(0.4)
و هذا عند  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  15.23احملسوبة "  ت"ني بلغت قيمة يف ح( 1.32)

يعين أن الفرق بني اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق  9ودرجة احلرية  1.15مستوى الداللة 
يوضح " 01"و الشكل رقم . البعدي هلذه العينة معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار 

 الفروق
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 .القبلي و البعدي  لعينتي البحث  يوضح المتوسط الحسابي إلختبار كروس ويبر( : 10) شكل رقم 

يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين 
إلختبار كروس ويرب، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ،   القبلي و البعدي

 من خاللعلى اجملموعة التجريبية  و يظهر لنا كذلك  تأثري برنامج الرتبية النفس حركيةمما يسمح باحلكم على مدى 
ومن هنا نستنتج ان  .الختبارين القبلي والبعدي  إلختبار الوثبوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف ااجلفروق ال

  نتائج اختبار الوثبإجيابيا على  أثر برنامج الرتبية النفس حركية
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 إختبار عبور المانع القبلي و البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج   -6- 2-3
 .إلختبار عبور مانععدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  يوضح نتائج اإلختبار القبلي و الب (13)جدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

 1س 1ع 2س 2ع
 العينة الضابطة 1.5 0.52 1.4 0.51 0.52 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية 1.6 0.51 2.4 0.62 4 2.26 2 0.05 10 دال 

أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العينة الضابطة "  06"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم 
وسط احلسايب أما اإلختبار البعدي فقد بلغ املت( 1.54) و اإلحنراف املعياري( 0.5)عبور املانع بلغت  من نتائج إختبار

" ت"و هي األصغر عن قيمة  1.57احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.50) و اإلحنراف املعياري (0.2)قيمته 
مما يدل على عدم وجود فرق مستوى  12و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية املقدرة ب 

  .للعينة الضابطة القبلي و البعدي االختبارينذو داللة إحصائية بني 
و اإلحنراف (0.3)فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي  املقرتح الربنامجبينما على مستوى العينة التجريبية املطبق عليها  

يف حني بلغت ( 1.39)و اإلحنراف املعياري ( 4.2)أما يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.50)املعياري
ودرجة  1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  2احملسوبة "  ت"قيمة 
يعين أن الفرق بني اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك  9احلرية 

 يوضح الفروق" 00"و الشكل رقم . داللة إحصائية لصاحل اإلختبار البعدي هلذه العينة 

 .يوضح المتوسط الحسابي إلختبار عبور المانع القبلي و البعدي  لعينتي البحث( : 11) شكل رقم 
ظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين القبلي ي

انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ، و يظهر و البعدي  إلختبار عبور املانع ، مما بعين 
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. لنا كذلك أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي  إلختبار عبور املانع 
 .ية  على اجملموعة التجريب الربنامج املقرتحمما يسمح باحلكم على مدى تأثري 

 ختبار تقليد الحركةال القبلي و البعدي لعينتي البحث ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-3-2
يوضح نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  الختبار تقليد  (14)جدول رقم 

 .الحركة
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
الحر 
 ية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

 1س 1ع 2س 2ع

 العينة الضابطة 2 0.42 1.2 0.45 1.00 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية 2.1 0.31 3.1 0.23 4.26 2.26 2 0.05 10 دال 

املتوسط احلسايب القبلي عند العينة الضابطة  أن قيمة"  02"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم 
أما اإلختبار البعدي فقد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.22) و اإلحنراف املعياري( 4)من نتائج إختبار تقليد احلركة بلغت 

اجلدولية " ت"و هي األصغر عن قيمة  0احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.25) و اإلحنراف املعياري (0.9)قيمته 
مما يدل على عدم وجود فرق مستوى ذو داللة  19و درجة احلرية   1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43قدرة ب امل

  .إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للعينة الضابطة
 اإلختبار أما يف( 1.60)و اإلحنراف املعياري(4.0)بينما على مستوى العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب القبلي  

وهي  2.23احملسوبة "  ت"يف حني بلغت قيمة ( 1.26)و اإلحنراف املعياري ( 6.0)البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب 
يعين أن الفرق بني  9ودرجة احلرية  1.15و هذا عند مستوى الداللة  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" أكرب من قيمة 

صائيا أي فرق معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق دال إح
يبني الفروق الظاهرية املقارنة بني اإلختبار القبلي و البعدي لعينيت البحث " 04"، و الشكل رقم البعدي  اإلختبار 

 الضابطة و التجريبية 
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 .القبلي و البعدي لعينتي البحث تقليد الحركةيوضح المتوسط الحسابي إلختبار ( : 12) شكل رقم 

ظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين 
، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة امليدانية ،  تقليد احلركةالقبلي و البعدي  إلختبار 

ر لنا كذلك أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي  إلختبار تقليد و يظه
 على اجملموعة التجريبية   املقرتح برنامج الرتبية النفس حركية ومن هنا يسمح باحلكم على مدى تأثري .احلركة 
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  ختبار تعيين أجزاء الجسمإل و البعدي لعينتي البحث  القبلي ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2 -2-3 
 ية  إلختبار تعيين اجزاء الجسم  يوضح نتائج اإلختبار القبلي و البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريب (15)جدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  تبار القبلياإلخ اإلختبار البعدي

 1س 1ع 2س 2ع
 العينة الضابطة 1.2 0.42 1.2 0.62 0.43 2.26 2 0.05 10 غير دال

 العينة التجريبية 1.2 0.42 2.6 0.51 5.22 2.26 2 0.05 10 دال 

نة الضابطة أن قيمة املتوسط احلسايب القبلي عند العي"  05"نالحظ من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول رقم 
أما اإلختبار البعدي فقد بلغ املتوسط ( 1.24) و اإلحنراف املعياري( 0.7)من نتائج إختبار تعيني اجزاء اجلسم بلغت 

و هي األصغر عن قيمة  1.26احملسوبة  " ت" يف حني قدرت ( 1.32) و اإلحنراف املعياري (0.2)احلسايب قيمته 
مما يدل على عدم وجود فرق  19و درجة احلرية   1.15مستوى الداللة و هذا عند  4.43اجلدولية املقدرة ب " ت"

 .مستوى ذو داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للعينة الضابطة 
املتوسط احلسايب القبلي   فقد بلغ  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتحعليها  املطبق   بينما على مستوى العينة التجريبية 
و اإلحنراف املعياري ( 4.3)أما يف اإلختبار البعدي قد بلغ املتوسط احلسايب ( 1.27) و اإلحنراف املعياري( 0.2)
و هذا عند  4.43اجلدولية اليت بلغت " ت" وهي أكرب من قيمة  5.49احملسوبة "  ت"يف حني بلغت قيمة ( 1.50)

ار القبلي و البعدي هو فرق دال إحصائيا أي فرق يعين أن الفرق بني اإلختب 9ودرجة احلرية  1.15مستوى الداللة 
 معنوي مما يدفعنا اىل القول أن هناك داللة إحصائية لصاحل اإلختبار البعدي هلذه العينة 

 
 .يوضح المتوسط الحسابي إلختبار تعيين اجزاء الجسم القبلي و البعدي لعينتي البحث( : 13) شكل رقم 

 انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبارين ظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين
القبلي و البعدي  إلختبار تعيني اجزاء اجلسم ، مما بعين انه مل حيدث أي تغري أو تقدم قيد الدراسة خالل فرتة التجربة 
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ة يف االختبارين القبلي والبعدي  امليدانية ، يظهر لنا كذلك أن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبي
 .برنامج الرتبية النفس حركي اثر تأثريا اجيابيا يف العينة التجريبية ومن هنا نستنتج ان  .إلختبار تعيني اجزاء اجلسم  

 

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  -2-4

 الضابطة و التجريبيةرنة نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث يوضح مقا (16)الجدول رقم 
الداللة 

عند 

1.12 

قيمة ت 

 الجدولية

قيمة ت 

المحسو

 بة

درجة 

 الحرية

 القدرات العينة الضابطة العينة التجريبية

 س ع س ع

  دال

 

 

 

 

4.10 

3.33  

 

 

 

 

18 

ي المشي أماما 2.7 0.82 3.5 0.70
ش

ر الم
ختبا

ا
 

 المشي خلفا 1.8 0.60 0.2 0.62 7.61 دال

المشي  1.6 0.28 4.2 0.87 6.19 دال

 جانبا

 الوثب 1.7 0.67 0 0.66 5.91 دال

 كروس ويبر 1.2 0.01 4.7 0.67 6.82 دال

 عبور المانع 1.2 0.01 4.2 0.62 5 دال

 تقليد الحركة 1.2 0.20 0.1 0.70 6 دال

 4.5 دال

 

 تعيين اجزا الجسم 1.7 0.67 4.6 0.01

يبين نتائج جميع االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية وكذا " 16"من خالل الجدول رقم 
المقارنة بينهما أي بين نتائج كل اختبار و سنستعرض بالتفصيل كل اختبار على حدى بالعرض و التحليل و 

 .المناقشة 
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  البعدي لعينتي البحث إلختبار المشي أماما رختبااإلعرض و مناقشة نتائج  -1 -2-4
 . يوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار المشي على لوح التوازن اماما( 12)جدول رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة

درجة 
 الحرية

" ت"قيمة 
 الجدولية

" ت" قيمة
 المحسوبة

  اإلختبار البعدي

 2س 2ع

 
 دال

10  
0.05 

 
12 

 
2.10 

 
3.33 

 العينة الضابطة 2.7 0.82

 العينة التجريبية 3.5 0.70 10

من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار املشي أماما ، ان 
بالنسبة للعينة " 1.74"و اإلحنراف املعياري " 4.2"سايب مقدرة ب احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احل

بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين " 1.21"و اإلحنراف املعياري " 6.51"الضابطة و  املتوسط احلسايب 
صائية جملموع النتائج و بعد املعاجلة اإلح" 02"احلاصل يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

اجلدولية عند درجة " ت"و بالكشف عن قيمة " 6.66"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 02"املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07" احلرية 

احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا  احملسوبة و عليه فإن الفروق الظاهرية"
 برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح داللة إحصائية لصاحل هذه االخرية يف نفس اإلختبار وهذا راجع اىل 

 
 
 
 

 
 

 .أماما  يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار المشي( : 14) شكل رقم 
الضابطة يف ط اجملموعة التجريبية واجملموعة يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوس

االختبار البعدي  إلختبار املشي أماما حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب 
تشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  و. خالل التجربة امليدانية  للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من

 هو من اثر اجيابيا يف نتائج هذا االختبار  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتحإحصائية وبالتايل فان 
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 المشي خلفاإختبار البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2 -2-4
اللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار المشي على لوح يوضح د (12)جدول رقم 

 .التوازن خلفا
مستوى  ن الداللة 

 الداللة 
درجة 
 الحرية

" ت" 
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار البعدي
  2س 2ع

 
 دال 

10  
0.05 

 
12 

 
2.10 

 
2.61 

 العينة الضابطة 1.8 1.36

 العينة التجريبية 6.2 1.39 10

من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار املشي خلفا، ان 
بالنسبة للعينة " 1.36"و اإلحنراف املعياري " 0.7"احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 

بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين احلاصل " 1.39"و اإلحنراف املعياري " 6.2"سايب الضابطة و  املتوسط احل
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج املتحصل " 05"يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

" اجلدولية عند درجة احلرية " ت"و بالكشف عن قيمة " 2.30"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 07"عليها يف اجلدول رقم 
احملسوبة و "ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07

 عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا داللة
  .برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح إحصائية لصاحل هذه االخرية يف نفس اإلختبار وهذا راجع اىل فعالية 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار المشي خلفا ( : 15) شكل رقم      
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متوسط اجملموعة التجريبية واجملموعة االضابطة يف يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني 
االختبار البعدي  إلختبار املشي خلفا  حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب 

حيث تشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة . للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية 
 نتائج اختبار املشي خلفا تأثري اجيايب يف  له  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتحإحصائية وبالتايل فان 

 المشي جانباإختبار البعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -3 -2-4
إختبار المشي على لوح  يوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في (12)جدول رقم 

 .التوازن جانبا
الداللة 
 اإلحصائية

مستوى  ن
 الداللة 

درجة 
 الحرية

" ت"
 الجدولية

" ت"
 المحسوبة

  اإلختبار البعدي

  2س 2ع

 
 دال

10  
0.05 

 
12 

 
2.10 

 
6.12 

 العينة الضابطة 0.3 1.27

 العينة التجريبية 4.9 1.72 10

ختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار املشي جانبا ، ان من خالل مقارنة نتائج اإل
بالنسبة للعينة " 1.27"و اإلحنراف املعياري " 0.3"احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 

بة للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين احلاصل بالنس" 1.72"و اإلحنراف املعياري " 4.9"الضابطة و  املتوسط احلسايب 
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج املتحصل " 03"يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

" ية اجلدولية عند درجة احلر " ت"و بالكشف عن قيمة " 3.09"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 09"عليها يف اجلدول رقم 
احملسوبة و "ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07

عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا داللة 
 املقرتح  الرتبية النفس حركية  برنامجوهذا راجع اىل إحصائية لصاحل هذه االخرية يف نفس اإلختبار 
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 .يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار المشي جانبا ( : 16) شكل رقم      
يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسط اجملموعة التجريبية واجملموعة االضابطة يف 

ار البعدي  إلختبار املشي جانبا حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب االختب
حيث تشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة . للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية 

 تطور نتائج اختبار املشي جانباتأثري اجيايب يف ه ل  حبرنامج الرتبية النفس حركية املقرت إحصائية وبالتايل فان 
إلختبار المشي على اللوح امام ، خلفا " 12"و " 12"و" 12"الجداول رقم  و تحليل ومناقشة و مما سبق لعرض

، جانبا و التي جاءت نتائجها في االختبار البعدي لعينتي البحث الضابطة و التجريبية كلها ذات داللة احصائية 
نستنتج تطور العينة التجريبية في توافقات القوام و  و على هذاالح العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة و لص

الجانبية و السيطرة الجانبية مقارنة بالعينة الضابطة التي لم يتطور مستواها و يرجع الباحث هذا التطور الى برنامج 
ان التربية النفس حركية تنمي القدرة على ادارك و ( 1222)ه نجار التربية النفس حركية المقترح ، و هو ما يؤكد
أن لتعليم  هانتائج أظهرتالتي و  (2013)دراسة مهند جبران موسىتحديد االتجاهات و هو كذل  ما اثبتته 

 .والتوازن أثر إيجابي على تطوير القدرات التوافقيةالمهارات الحركية 
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 الوثبإختبار  البعدي لعينتي البحث ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -4 -2-4

 يوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار الوثب (20)جدول رقم 
 

من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار الوثب  ، ان 
بالنسبة للعينة " 1.32"و اإلحنراف املعياري " 0.21"احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 

بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين احلاصل يف " 1.33"و اإلحنراف املعياري " 6"الضابطة و  املتوسط احلسايب 
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج املتحصل عليها " 02"نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

" 07" اجلدولية عند درجة احلرية " ت"و بالكشف عن قيمة " 5.90"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 41"رقم يف اجلدول 
احملسوبة و عليه فإن "ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" مستوى الداللة اإلحصائية  و

 البحث الضابطة و التجريبية هلا داللة إحصائية لصاحل الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت
 و يرجع الباحث هذه النتائج اىل برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح يف نفس اإلختبار افراد العينة التجريبية

 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار االوثب ( : 12) شكل رقم    
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خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسط اجملموعة التجريبية واجملموعة االضابطة يف يظهر لنا من 
االختبار البعدي  إلختبار الوثب حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب للمجموعة 

 تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  حيث .الضابطة مما يعين حدوث تقدم خالل التجربة امليدانية 
برنامج التربية النفس وبالتالي فان لصالح العينة التجريبية التي طبق عليها برنامج التربية النفس حركية المقترح 

 في التحكم الحركي و تصور الجسم و كذا اإليقاع الحركي على العينة التجريبية و هو ماتأثير ايجابي  له  حركية
التربية النفس حركية تعمل على تنمية  القدرات اإلدراكية الحركية  وهذه ان Joseph" (1220 )"يؤكده 

القدرات هي التي تمكننا من تحديد وضع اجزاء الجسم وحالتها وامتدادها واتجاهها في الحركة ، فضاًل عن 
(  2002) "عبد الستار جبار" و تؤكد نتائج دراسة الباحث .. الوضع الكلي للجسم ومواصفات حركة الجسم

االنشطة الحركية تنمي القدرات االدراكية الحركية و بالخصوص تحديد اوضاع الجسم  ان التي توصلت الى
  .بالنسبة للمعاقين عقليا القابلين للتعلم 

  : إختبار  كروس ويبرالبعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج  -2-4-5
 داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار كروس ويبر يوضح (21)جدول رقم 
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من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار كروس ويرب ، ان 
بالنسبة للعينة " 1.50"و اإلحنراف املعياري " 0.21"احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 

بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين احلاصل " 1.32"و اإلحنراف املعياري " 4.2" الضابطة و  املتوسط احلسايب
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج املتحصل " 07"يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

" اجلدولية عند درجة احلرية " ت"الكشف عن قيمة و ب" 3.72"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 40"عليها يف اجلدول رقم 
احملسوبة و "ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07

عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا داللة 
يرجع الباحث هذه النتائج اىل اثر برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح و  صائية لصاحل هذه االخرية يف نفس اإلختبار وإح

 .املطبق  على افراد العينة التجريبية 
 



 

140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار كروس ويبر( : 12) شكل رقم 
الضابطة يف ط اجملموعة التجريبية واجملموعة شكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسيظهر لنا من خالل هذا ال 

االختبار البعدي  إلختبار كروس ويرب حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب 
النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  حيث تشري. للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية 

فان برنامج التربية النفس وبالتالي بني االختبارين البعديني للعينة الضابطة و التجريبية لصاحل العينة التجريبية ،  إحصائية 
بجسمه و تصوره الصحيح لجسمه و هو ما تؤكده عزة عبد  الطفل حركية المقترح قد طور بصورة ملحوظة و عي

ممارسة الطفل لألنشطة الحركية يمكن أن يكسبه الثقة بالذات، والشعور باإلنجاز،حيث تضمن  ( 1222)الفتاح 
يتعلم التوازن والسيطرة ، واكتساب المرونة ، كما أن التناسق بين العين  ومنهالتدريب على استخدامات الجسم 

مع ما توصلنا اليه  (2003" )وان عبد اهللنش"دراسة و تتفق دراسة . والعقل والعضالت فيرتفع بالتالي تقديره لذاته
الطفل  عقليا و من بين هذه القدرات وعي على ان التربية الحركية تنمي القدرات الحس حركية لالطفال المعاقين

 .لجسمه
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 : إختبار  عبور المانعالبعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج   -2-4-6 

 
 عور المانعبيوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار ( 22)جدول رقم 

من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلدول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار عبور املانع  ، ان 
و " 4.2"بالنسبة للعينة الضابطة و  املتوسط احلسايب " 1.50"و اإلحنراف املعياري " 0.2"ب  املتوسط احلسايب قدر
للعينة التجريبية يشري اىل نوع التبباين احلاصل يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية  بالنسبة" 1.39"اإلحنراف املعياري 

بلغت قيمة " 44"و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم " 09"الحظ الشكل رقم 
" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07" اجلدولية عند درجة احلرية " ت"و بالكشف عن قيمة " 5"احملسوبة " ت"

احملسوبة و عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني "ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15
متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا داللة إحصائية لصاحل هذه االخرية يف نفس 

  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتحراجع اىل فعالية اإلختبار وهذا 
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 .ع نيوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار عبور الما( : 12) شكل رقم 

يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوسط اجملموعة التجريبية واجملموعة االضابطة يف 
ر البعدي  إلختبار عبور املانع حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب االختبا

حيث تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة . للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية 
قد اثر ايجابا على افراد العينة التجريبية في وعي   حبرنامج التربية النفس حركية المقتر إحصائية وبالتالي فان 

ما ويؤكد الطفل لشغل جسمه حيزا من الفراغ و كذا وعيه وادراكه باألشياء التي ال توجد مباشرة في مجاله البصري 
الذي يرى أن مظاهر اإلدراك الحركي تتضمن مدى قدرة الطفل على التآزر الحركي ( 2001)الروسان  توصلنا اليه

  عام والتوازن الحركي العام، والقدرة على التعامل مع األشياء المحيطة بالفرد حركياال

  : إختبار تقليد الحركةالبعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج   -2-4-2
 يوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث في إختبار تقليد الحركة (23)جدول رقم 

 
ول أعاله بني عينيت البحث يف إختبار تقليد احلركة ، ان من خالل مقارنة نتائج اإلختبار البعدي كما هو موضح يف اجلد

بالنسبة للعينة " 1.25"و اإلحنراف املعياري " 0.9"احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 
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وع التبباين بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل ن" 1.26"و اإلحنراف املعياري " 6.01"الضابطة و  املتوسط احلسايب 
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع النتائج " 41"احلاصل يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

اجلدولية عند درجة " ت"و بالكشف عن قيمة " 3"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 46"املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
ت "و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" ئية عند مستوى الداللة اإلحصا" 07" احلرية 

احملسوبة و عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية هلا "
 .ية النفس حركية املقرتح برنامج الرتبداللة إحصائية لصاحل هذه االخرية يف نفس اإلختبار وهذا راجع اىل فعالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تقليد الحركةيوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في ( : 20) شكل رقم 
الضابطة يف ط اجملموعة التجريبية واجملموعة يظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوس

حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب تقليد احلركة االختبار البعدي  إلختبار 
حيث تشير النتائج إلى وجود فروق ذات . خالل التجربة امليدانية  ملحوظللمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم 

وبالتالي ينة التجريبية ، بين العينة الضابطة و العينة التجريبية في نتائج االختبار البعدي لصالح الع داللة إحصائية 
الحركية الصحيحة و السريعة اي رد فعل حركي االستجابة اثر ايجابيا في المقترح   برنامج التربية النفس حركيةفان 

التحكم الحركي صحيح مقارنة بالعينة الضابطة التي لم يطرأ عليها اي تحسن و يعني هذا تطور العينة التجريبية في 
وتؤكد نظرية فروستج  الجسم وقدرة الطفل على ترجمة األنماط البصرية  إلى أنماط حركية، في األطراف العليا من

Frostig   الحركية ودورها في عملية التعلم، وترى أن عملية التعلم تعتمد على  –على أهمية الخبرات البصرية
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لت الى ان التربية الحركية حيث توص (2000":)المفتي أحمد"دراسة  ، و تؤكدنمو العديد من المهارات البصرية 
 .تطور و تنمي قدرة الطفل على ترجمة االنماط السمعية و البصرية الى سلوك حركي 

 : إختبار تعيينن اجزاء الجسمالبعدي لعينتي البحث  ختباراإلعرض و مناقشة نتائج   -2-4-2
 في إختبار تعيين اجزاء الجسميوضح داللة الفروق بين نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث  (24)جدول رقم 
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 العينة الضابطة 0.2 1.32

 العينة التجريبية 4.3 1.50 10

 تعيني اجزاءعينيت البحث يف إختبار   بني  أعاله  ار البعدي كما هو موضح يف اجلدولمن خالل مقارنة نتائج اإلختب
" 1.32"و اإلحنراف املعياري " 0.2"اجلسم ، ان احلكم الظاهري على داللة الفروق بني املتوسط احلسايب مقدرة ب 

بالنسبة للعينة التجريبية يشري اىل نوع  "1.50"و اإلحنراف املعياري " 4.3"بالنسبة للعينة الضابطة و  املتوسط احلسايب 
و بعد املعاجلة اإلحصائية جملموع " 40"التبباين احلاصل يف نتائج اإلختبار لصاحل العينة التجريبية الحظ الشكل رقم 

اجلدولية " ت"و بالكشف عن قيمة " 2.51"احملسوبة " ت"بلغت قيمة " 42"النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 
و هي أقل من قيمة " 4.01"جندها قد بلغت القيمة " 1.15" عند مستوى الداللة اإلحصائية " 07" ة احلرية عند درج

احملسوبة و عليه فإن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج اإلختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و "ت "
 .برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح تبار وهذا راجع اىل فعالية يف نفس اإلخ عينةالتجريبية هلا داللة إحصائية لصاحل هذه ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تعيين اجزاء الجسميوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في إختبار ( : 21) شكل رقم     
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الضابطة يف عة اجملموعة التجريبية واجملمو  يطيظهر لنا من خالل هذا الشكل البياين أن هناك فروق جوهرية بني متوس
حيث أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أعلى من  املتوسط احلسايب   تعيني اجزاء اجلسماالختبار البعدي  إلختبار 

حيث تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة . للمجموعة الضابطة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية 
امج التربية النفس حركية المقترح هو المتسبب في حدوث هذه الداللة اإلحصائية بين وهذا يعني ان برن. إحصائية 

المجموعتين الضابطة و التجريبية و بالتالي تطور العينة التجريبية وزيادة وعيها بجسمها مقارنة بالعينة الضابطة التي 
ان التربية  التي توصلت الى (2000) "فتي أحمدلما"دراسة لم يحدث عليها اي تطور ملحوظ و هو ما تؤكده 

  .وعي الطفل بأجزاء جسمهتؤثر ايجابا في زيادة  الحركية
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 :3-1- االستنـتـــاجــــات

 :يف حدود ما أمكن التوصل إليه من نتائج أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية 

ريبية يف مستوى القدرات اإلدراكية احلركية اثناء اجراء تقارب العينتني الضابطة و التج -

 االختبارات القبلية 

عدم حتسن يف مستوى القدرات اإلدراكية احلركية املستهدفة يف حبثنا لدى افراد العينة الضابطة  -

 (مابني اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي )يف فرتة التجربة امليدانية 

راكية احلركية املستهدفة يف حبثنا لدى أفراد العينة التجريبية يف فرتة حتسن يف مستوى القدرات اإلد -

 (.مابني اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي )التجربة امليدانية  

برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح اثر اجيابا على تطور القدرات اإلدراكية احلركية املستهدفة  -

   للتعلملدى األطفال املعاقني عقليا القابلني

يف الوحدات املطبقة املكونة لربنامج الرتبية النفس والتمرينات احلركية  األنشطةاستخدام الكثري من  -

 . القدرات اإلدراكية احلركية لدى افراد العينة التجريبية   منو يفساعد حركية 

ة و التجريبية لعينتني الضابطبني اوجود فروق ذات داللة احصائية  يف مجيع اإلختبارات البعدية  -

 .لصاحل العينة التجريبية يف القدرات اإلدراكية احلركية 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني اإلختبارين القبلي و البعدي للعينة الضابطة يف  -

 .القدرات اإلدراكية احلركية 
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  مناقشة الفرضيات -3-2

 :مناقشة الفرضية الفرعية االولى  -3-2-1

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبارين  القبلي و البعدي للعينة  ن على ا:و التي تنص 

 التجريبية في بعض القدرات اإلدراكية الحركية لصالح االختبار البعدي

 بني القياسات القبلية وذات داللة احصائية عدم وجود فروق ( 2)يتضح من اجلدول رقم     -
تطور افراد العينة  و هذا يؤكد عدم  االختباراتالبعدية للعينة الضابطة يف مجيع  القياسات

و نالحظ كذلك يف نفس اجلدول وجود الضابطة يف مجيع القدرات االدراكية احلركية املستهدفة 
 فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مجيع االختبارات 

حث سبب هذا اىل تأثري برنامج الرتبية النفس حركية  لصاحل االختبارات البعدية  ويرجع البا
و   ( 4112)" ناجي قاسم " دراسة املقرتح و املطبق على افراد العينة التجريبية ،حيث تأكد 

هنالك فروق ذات داللة احصائية بني اإلختبار القبلي و  على أن دراسته قد اشارت نتائج الذي 
 اثرللربنامج الرتوحيي املقرتح حل االختبار البعدي  اي ان اإلختبار البعدي للعينة التجربية  لصا

لدى االطفال املعاقني عقليا و تؤكد   على حتسني بعض املهارات احلياتية و النفسية احلركية  يباجيا
من خالل توصل دراستها على ان هناك فروق ذات ( 4104" )عائدة محودي"كذلك دراسة 

حركية القبلية و البعدية لصاحل اإلختبارات البعدية اي ان  داللة احصائية بني االختبارات احلس
االلعاب احلركية اثرت اجيابا على تنمية  القدرات احلس حركية الفراد العينة التجريبية للمعاقني 

هناك فروق ذات داللة إحصائية  على ان :منه نؤكد صحة الفرضية الفرعية االولىو   عقليا
عدي للعينة التجريبية في بعض القدرات اإلدراكية الحركية بين اإلختبارين  القبلي و الب
 . لصالح االختبار البعدي
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 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية  -3-2-2
على ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلختبار البعدي للعينة الضبابطة و :  نصتو التي 

 اكية الحركية لصالح العينة التجريبيةاإلختبار البعدي للعينة التجريبية في بعض القدرات اإلدر 

يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بني اإلختبار البعدي للعينة الضابطة ( 03)من خالل اجلدول رقم 

ان وجود فروق ذات داللة و اإلختبار البعدي للعينة التجريبية يف مجيع االختبارات لصاحل العينة التجريبية ، 

أي تطور القدرات دية للعينتني الضابطة و التجريبية لصاحل هذه اإلخرية احصائية يف االختبارات البع

ألفراد العينة التجريبية اليت طبق عليها برنامج الرتبية النفس حركية و عدم تطور و اإلدراكية احلركية املستهدفة 

جود فروق ذات داللة ثبات يف مستوى القدرات اإلدراكية احلركية ألفراد العينة الضابطة مجيع اإلختبارات ، فو 

املشي أماما ، خلفا ،جانبا و اختبار الوثب يعين تطور العينة التجريبية يف قدرات :يف اختبارات احصائية 

تطور العينة التجريبية في مجال التوازن و ومنه  التحكم بالجسم و تصور الجسم و اإليقاع الحركي

ألثر برنامج  نرجع سبب هذا التطوري تطور ملحوظ و مقارنة بالعينة الضابطة اليت مل يطرأ عليها أ القوام

تعلم االطفال املشي الصحيح  اىلالرتبية النفس حركية املقرتح من طرف الباحث  و الذي كان يهدف 

مبختلف االجتاهات و الوثب بقدم واحدة و بقدمني و كذلك احتواء الربنامج على التمرينات و االلعاب 

املعاق على التوازن من خالل املشي مبختلف االجتاهات فوق مقعد  النفس حركية اليت تساعد الطفل

على تعلم املهارات  "أمني أنور اخلويل  وأسامة كمال راتب "ويف نفس السياق أكد كل من ، سويدي

باعتبارها حركات أساسية ،اخل ... اجلري والقفز والتعلق  واملشي و,احلركية األساسية كالوقوف الصحيح 

الرياضية اليت تتناسب وحالته اليت ال تتطلب ( خلاصة)لبيئي مع حماولة تعليمه املهارات احلركية هامة لتكيفه ا

أو توافقا عاليا بني أجزاء جسمه ويف نفس الوقت تعمل على زيادة مستوى اللياقة ،أبعادا معرفية كثرية 

  (4114"  )د السالمفزازي عب"و هو ما يؤكده  البدنية وحتسني النغمة العضلية هبدف إصالح القوام
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الذي اكد انه من خالل احلركة ينمي الطفل مالحظاته و مفامهيمه و ادراكه لألبعاد و اإلجتاهات كالتوازن 

ان العجز يف منو و تطور الذي يؤكد ( 4101"  )حممد صاحل جوالدة" ، و يتفق معه  و املكان و الزمان

 . لب مهارات حركية دقيقة كالتوازناجلانب احلركي يسبب صعوبة يف تعلم املهام اليت تتط

ومن خالل نفس اجلدول جند فروق ذات داللة احصائية يف اختبارات كروس ويرب و عبور املانع و تقليد احلركية 

و هذا و تعيني اعضاء اجلسم يف االختبارات البعدية بني العينة التجريبية و العينة الضابطة لصاحل العينة التجريبية 

د العينة التجريبية في زيادة قدرة  الوعي بأجزاء جسمهم ، و تطور قدرة التحكم الحركي يعني تطور افرا

في األطراف العليا من  جسمهم و ترجمة األنماط البصرية الى انماط حركية ، زيادة وعي الطفل لشغل 

م للقوام و جسمه حيز الفراغ ووعيه باألشياء التي ال توجد مباشرة في مجاله البصري ، تطور الوضع العا

و يرجع الباحث التوافق اي تطور العينة التجريبية في مجال تصور الجسم و تمييزه مقارنة بالعينة الضابطة 

املبين على اسس علمية تتناسب مع القدرات العقلية و العمرية ،الى برنامج التربية النفس حركية المقترح  هذا

بية النفس حركية و اهدافها و التمارين و االلعاب اليت مت و البدنية هلذه الفئة من خالل نوعية  وحدات الرت 

تبسيطها و جتزيئها كتمارين ختطي املوانع و االلعاب و احلركات اليت هتدف اىل زيادة الشعور باجلسم و 

الذي يرى أن مظاهر اإلدراك احلركي تتضمن مدى قدرة الطفل ( 4110) "الروسان"الفراغات ويؤكد ذلك 

دراسة . ي العام والتوازن احلركي العام، والقدرة على التعامل مع األشياء احمليطة بالفرد حركياعلى التآزر احلرك

اليت اكدت ان برامج الرتبية احلركية تنمي قدرات الطفل  ( 4104) " علي حممد الصمادي و هيثم بيربس"

ذات داللة إحصائية  على ان هناك فروق: صحة الفرضية الفرعية الثانية و منه نؤكدعلى متييز جسمه ، 

بين اإلختبار البعدي للعينة الضبابطة و اإلختبار البعدي للعينة التجريبية في بعض القدرات اإلدراكية 

 الحركية لصالح العينة التجريبية
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 مناقشة الفرضية الرئيسية  -3-2-3

القدرات  برنامج التربية النفس حركية  المقترح يؤثر إيجابا على تطوير بعض"التي تنص على ان 

 سنة  11-2 اإلدراكية الحركية لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

و ما تفرع عنه من جداول و اشكال و اليت تطرقنا اليها ( 12)من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم 

البعدي  اإلختبارقبلي و باملناقشة و التحليل و اليت اكدت انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار ال

فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و يع االختبارات و على العكس وجود للعينة الضابطة يف مج

البعدي للعينة التجريبية يف مجيع اإلختبارات ، و يرجع الباحث السبب اىل برنامج الرتبية النفس حركية املطبق 

 . على افراد العينة التجريبية 

و ما تفرع عنه من جداول و اشكال و اليت تطرقنا اليها بالتفصيل مناقشة و ( 03)الل اجلدول رقم ومن خ

حيث ،حتليل مجيع النتائج و االختبارات و اليت قارنت بني االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة و التجريبية 

ارات البعدية للعينة الضابطة و اكدت مجيع النتائج ان هنالك فروق ذات داللة احصائية يف مجيع االختب

اإلختبارات البعدية للعينة التجريبية لصاحل العينة التجريبية و يرجع الباحث هذه النتائج اىل برنامج الرتبية النفس 

 .حركية املطبق على افراد العينة التجريبية 

تصور  ،التحكم باجلسم ) مجال التوازن و القوام مما سبق يؤكد لنا  أن برنامج الرتبية النفس حركية  طور

الوعي بأجزاء جسمهم ، قدرة التحكم   ) مجال تصور الجسم و تمييزه طوركذا و  (اإليقاع احلركي ،اجلسم 

وعيه باألشياء ،ترمجة األمناط البصرية اىل امناط حركية ، زيادة وعي الطفل لشغل جسمه حيز الفراغ  ،احلركي 

هذه النتائج تتفق مع دراسة املفيت  ، ،(الوضع العام للقوام و التوافق اليت ال توجد مباشرة يف جماله البصري ، 

اليت اشارت اىل ان الربامج التعليمية للمهارات احلركية تعمل على تنمية عناصر القدرات االدراكية ( 4114)
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 4117)" عبد الستار جبار الصمد " ، وهذا ما تؤكده دراسة ( سنة04-9)احلركية للمعاقني عقليا من سن 

والذي توصل اىل ان برناجمه املقرتح اثر اجيابيا على تطوير القدرات اإلدراكية احلركية لدى األطفال املعاقني (

و الذي استنتج ان الربنامج احلركي الذي اقرتحه ( 4112) "صاحل نعمة"عقليا القابلني للتعلم ، وكذلك دراسة 

اىل ان  ( 4104) "محودي عائدة "دراسة  قد توصلتو ،اثر اجيابيا على تطوير القدرات اإلدراكية احلركية  

-19ذكور ( ختلف متوسط)استخدام األلعاب احلركية حيسن اإلدراك احلسي حركي لدى فئة املتخلفني عقليا 

  .سنة 00

عقليا  عاقنيأن من أهداف الرتبية الرياضية للم "حلمي إبراهيم وليلى السيد فرحات"وأكد كل من 

كي والقوة العضلية حيث يساعد ذلك على أداء احلركات األساسية ، كالوقوف واملشي اكتساب التوافق احلر 

هذا و يؤكد ما  .واحلجل واحلركة بأنواعها املختلفة وفقا ملتطلبات احلياة و املواقف املختلفة ,واجللوس 

ملهارات تتعدى الرتبية احلركية مفهوم إكساب األطفال ااذ يقول  ( 2001" )نا بولي " توصلنا اليه 

إذ أن اإلطار املعريف للنشاط احلركي ثري مبختلف اخلربات اإلدراكية  ،احلركية أو تنمية األمناط احلركية

فمن خالل احلركة ينمي الطفل مالحظاته ومفاهيمه، وقدرته اإلبداعية، وإدراكه لألبعاد , واملعرفية

الرتبية النفس  على ان(0971" )جوزيف"و يؤكد هذا  واملكان، والزمان، واالجتاهات كاإلحساس بالتوازن

حركية تعمل على تنمية  القدرات اإلدراكية احلركية  وهذه القدرات هي اليت متكننا من حتديد وضع اجزاء 

 .اجلسم وحالتها وامتدادها واجتاهها يف احلركة ، فضاًل عن الوضع الكلي للجسم ومواصفات حركة اجلسم 

ر أثبرنامج التربية النفس حركية  المقترح "على ان :ة الرئيسية صحة الفرضيو من خالل ما سبق نؤكد 

-2 إيجابا على تطوير بعض القدرات اإلدراكية الحركية لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

 "سنة 11
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 : االقتراحات -3-3

 

بية البدنية المكيفة في اعداد مقرر التر ببرنامج التربية النفس حركية المقترح اإلستعانة  -1

 .بالمراكز المتخصصة للمعاقين عقليا القابلين للتعلم

ضرورة التركيز على التربية النفس حركية في اعداد دروس التربية البدنية و الرياضة  -2

المكيفة الطفال ذوي االعاقة العقلية لما لها من اثر ايجابي في تطوير القدرات 

 .االدراكية الحركية

االمكانات لممارسة االنشطة الحركية المنظمة و الممنهجة في مراكز  توفير الوسائل و -3

 .ذوي االعاقة 

 .مشابهة على األطفال اإلناث المعاقات عقليا القابالت للتعلم  اتإجراء دراس -4

 .إجراء دراسات مشابهة على االطفال المعاقين عقليا القابليين للتدريب  -2
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 : الخالصة العامة -3-4

احلركية جانبا هاما من جوانب منو الطفل ومتثل أمهية خاصة للمريب الرياضي  –رات اإلدراكيةثل القدمت  
الرتباطها وعالقتها باجلوانب املختلفة للتعلم واألداء احلركي وأيضا تعترب احد ( اإلداري–املدرب–املدرس)

الرياضي الذي يتناسب مع  أهم اخلصائص اليت يعتمد عليها يف انتقاء توجيه األطفال حنو النشاط البدين و 
لديهم  عقليااألطفال املعاقني ، إن  اإلدراكية احلركية(4101اجلوالده، )كل طفل وفقا الستعداداته وقدراته 

قصور واضح يف النمو احلركي وما يتضمنه من مهارات مثل املشي والتوازن وغريها من املهارات احلركية اليت 
إىل ضعف واضح يف  عقلياب التحكم والتوافق العضلي العصيب، ويؤدي هذا القصور للمعاقني تتطل

، حيث تعترب نشاطات الرتبية النفس حركية بشكل عام ذات فائدة كربى لألطفال خاصة ذوي اإلدراك، 
ينمي الطفل  اإلعاقة و ينظر اليها كوسيلة تربوية للطفل او انه تربية الطفل عن طريق احلركة و من خالهلا

قدراته اإلدراكية احلركية زيادة على هذا قيمتها اإلجيابية من حيث التفريغ والتنفيس االنفعايل ، والتخلص 
من العزلة واالنسحاب والطاقة العدوانية واكتساب املعاقني عقليا بعض املهارات اليت متكنهم من استغالل  

 .هم لذواهتم وثقتهم بأنفسهم وقت فراغهم واالندماج مع اآلخرين، وتنمية اعتبار 
اثر برنامج تربية نفس حركية على بعض القدرات اإلدراكية احلركية لألطفال " الدراسة اليت قمنا هبا حول 
على ضوء حيث سنة مبدينة وهران ،  00-19على اطفال  تاجري يتو ال" املعاقني عقليا القابلني للتعلم 

 :م البحث اىل بابني مت تقسي، املشكلة وضعنا فرضيات و اهداف 
تضمن هذا الباب الدراسة النظرية و البحوث السابقة و املشاهبة  و اليت اشتملت على : الباب األول
 :اربع فصول 
تطرقنا فيه اىل اهم البحوث السابقة و املشاهبة و اليت تتقاطع مع حبثنا يف العينة او احد  الفصل األول

 متغريات الدراسة او اكثر 
 تكلمنا فيه عن اإلعاقة العقلية و مفاهيمها و تصنيفاهتا و خصائصها  يالفصل الثان

 حتدثنا فيه عن الرتبية النفس حركية و مفهومها و اهدافها  الفصل الثالث
 .تطرقنا فيه اىل القدرات اإلدراكية احلركية الفصل الرابع
 صول تضمن هذا الباب الدراسة امليدانية و احتوى على ثالث ف:  الباب الثاني
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حيث مت فيه عرض الدراسة : تطرقنا فيه اىل منهج البحث و اجراءاته امليدانية  الفصل االول
االت جمل تطرقنا فيه اختبارات الدراسة ،و  التأكد من صالحيةاالستطالعية و اليت على ضوئها مت 

تريت عينة اخ. الدراسة و االدوات املستخدمة ، حيث استخدمنا املنهج التجرييب إلختبار الفروض 
سنة و قد اخرتنا  00-19البحث من جمتمع األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم من جنس الذكور 

للعينة  01طفل بطريقة عشوائية مت تقسيمهم اىل عينتني متساويتني بطريقة األزواج املتناظرة  41
الوزن ،اجلنس ، السن ،  الطول ،) للعينة الضابطة هنذا و مت ضبط متغريات البحث  01التجريبية و 

 04ومت التطرق اىل كيفية اعداد برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح و تقدميه كامال مكونا من ( الذكاء
وحدة تعليمية مع التطرق بالتفصيل عن مراحل و كيفية تنفيذه على افراد العينة التجريبية ، ومت كذلك 

وكذا اهم املعادالت " بوردو " اليت متثلت يف اختبارات التطرق يف هذا الفصل اىل شرح اداة القياس و 
 .اإلحصائية اليت استخدمناها 

مت فيه عرض و حتليل و مناقشة النتائج و كذا معاجلتها احصائيا : عرض حتليل و النتائج  الفصل الثاني
 و مت عرضها ضمن جداول و اشكال بيانية 

تطرقنا يف هذا الفصل اىل اهم : و التوصيات  اإلستنتاجات و مناقشة الفرضيات:  الفصل الثالث
االستنتاجات اليت خرجنا هبا من خالل نتائج البحث ، و كذا مناقشة فرضيات البحث مث التوصيات و 

 اخلالصة العامة و أختتم هذا البحث بقائمة من املصادر و املراجع مث املالحق 
 :ت البحث و أهم ما توصلنا اليه من خالل هذا البحث هو تأكيد فرضيا

برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح له تأثري اجيايب يف تطوير بعض القدرات اإلدراكية احلركية لدى  - 
 سنة 00-9األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم بعمر 

وجود فروق ذات داللة احصائية  يف مجيع اإلختبارات البعدية للعينتني الضابطة و التجريبية لصاحل  -
 .ينة التجريبية يف القدرات اإلدراكية احلركية الع
فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار البعدي للعينة الضابطة و اإلختبار البعدي للعينة  وجود -

 .التجريبية يف بعض القدرات اإلدراكية احلركية لصاحل العينة التجريبية
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  المصادر و المراجع

 المراجع باللغة العربية المصادر و 
 القرآن الكرمي 

منشأة : اإلسكندرية .املدخل لتطبيق القياس يف اللياقه البدنيه(. 4111. )ابراهيم سالمة .0
 .املعارف

 .دار الفجر للنشر و التوزيع: القاهرة .تربية املتخلفني عقليا(. 0997. )إبراهيم عباس الزهريى .4

 .دار الفجر: القاهرة .تربية املتخلفني عقليا(. 4116. )عبد الغفار أحالم .6

 .القدرات اإلدراكية احلركية النظرية و القياس الطبعة الثانية(. 0974. )أمحد سليمان الرويب .2
 .دار الفكر العريب: القاهرة

 .ساحلركية للطفل النظرية والقيا –القدرات االدراكية (. 0995. )امحد عمر سليمان رويب .5
 .دار الفكر العريب: القاهرة

 .دار الفكر العريب: القاهرة(. اإلصدار الطبعة الثانية ) تربية الطفل(. 4112. )أسامة راتب .3

 .دار الفكر العريب: القاهرة .الرتبية احلركية للطفل(. 0992. )أسامة كمال راتب .2

 .يةدار النهضة العرب: بريوت .التخلف العقلي(. 401. )العيسوي عبد القادر .7

مكتبة األجنلو : القاهرة .اضطرابات التواصل وعالجها(. 4112. )امال عبد السميع أباظة .9
 .املصرية

دار الفكر : القاهرة  .تربية األطفال املعوقني عقلياً (. 4114. )أمل معوض اهلجرسي .01
 .العريب

بيه دليل معلم الفصل وطالب الرت –الرتبيه الرياضيه املدرسيه (. 0997. )امني انور خويل .00
 .دار الفكر العريب: القاهره .العمليه
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أنشطة الرتبية احلركية و دورها يف تعديل اضطراب (. 4112. )إميان حممود السيد حسن .04
 .معهد الدراسات الرتبوية: القاهرة .االنتباه لدى أطفال الروضة

 دار: القاهرة .الرتبية احلركية للطفل (. 0991. )أمين انور اخلويل ،أسامة راتب كامل .06
 .الفكر العريب

املرشد يف البحث العلمي لطلبة الرتبية (. 4119. )بوداود عبد اليمني ، عطاء اهلل أمحد .02
 .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .البدنية و الرياضية

) مىت نثق بانفسنا(. 0993. )ترمجة امحد عبد العزيز سالمة و عبد احلميد جابر .05
 .النهضة العربيةدار : القاهرة  (.كاريسيا لوفينيش 

 .دليل مقياس املهارات اللغوية للمعوقني عقليا(. 0995. )جرار جالل،فاروق الروسان .03
 .مطبعة اجلامعة األردنية: عمان

دار : عمان .مقدمة يف تعليموي اإلحتياجات اخلاصة(. 4112. )مجال حممد اخلطيب .02
 .الفكر للنشرو التوزيع

 .ار الكتب اللبنايند: بريوت .علم النفس(. 0970. )مجيل صليبا .07

جوليان بران توين الرتبية النفسية احلركية و البدنية و الصحية يف رياض االطفال النظرية و  .09
الرتبية النفسية احلركية و البدنية و الصحية يف رياض (. 0974. )التطبيق ترمجة عبد الفتاح حسن

 .الفكر العريبدار : القاهرة  .االطفال النظرية و التطبيق ترمجة عبد الفتاح حسن

عامل : القاهرة .الصحة النفسية والعالج النفسى(. 0927. )حامد عبد السالم زهران .41
 .املعرفة للنشر والتوزيع

 .تصميم الربامج احلركية للرتبية الرياضية و الصحة و الرتويح(.  4114. )حسني ياسني .40
 .مدارس امللك فيصل: الرياض
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 .لوصفي يف الرتبية البدنية و الرياضةاإلحصاء ا(. 4114. )محد نصر الدين رضوان .44
 .دار الفكر العريب: القاهرة

 (.تطبيقاهتا–نظرياهتا –اسببها )صعوبات التعلم (. 4112. )خدجيه أمحد السباعى .46
 .مكتبة النهضة املصرية: القاهرة

 .دار الفكر اجلامعي: االسكندرية .القدرات العقلية(. 0992. )خليل ميخائيل معوض .42

الرتبية احلركية لتنمية املهارات احلركية (. 4111. )عطية يوسفدالل فتحي عيد  .45
 .معهد الدراسات و البحوث الرتبوية: القاهرة .األساسية برياض األطفال

طرق التواصل والتخاطب للصامتون واملتعثرون ىف الكالم (. 4115. )زينب حممود شقري .43
 .النهضة املصرية: القاهرة .والنطق

 .برامج النشاط احلركي لرياض األطفال (. 4110. )ةسعيد إبراهيم حمجوب عطي .42
 .جامعة حلوان: حلوان

مركز : االسكندرية .التوجيه واإلرشاد النفسى(. 4114. )سهري حممد ىسالمة .47
 .االسكندرية للكتاب

التوجيه و االرشاد -علم النفس الرياضة املفاهيم النطرية (. 4106. )صدقي نور الدين .49
 .املكتب اجلامعي احلديث: االسكندرية(. 6اإلصدار ط) املقياس -

 -التوجيه و االرشاد -علم النفس الرياضة املفاهيم النطرية (. 4112. )صدقي نورالدين .61
 .املكتب اجلامعي احلديث: االسكندرية(. 0اإلصدار ط) املقياس

رعاية ذوى االحتياجات اخلاصة (. 4113. )طارق عبد الرؤوف ، ربيع عبد الرؤوف .60
 .الدار العاملية للنشر و التوزيع: القاهرة (.اً املعاقني ذهني)
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دار : القاهرة .التأهيل املهين للمتخلفني عقليا(. 0991. )ع العظيم شحاتة مرسي .64
 .االحتاد العريب للطباعة

الرتبية الرياضية و احلركية لألطفال األسوياء و متحدي (. 4110. )عبد احلميد شرف .66
 .دار الكتاب للنشر: القاهرة .اإلعاقة

سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة اجلزء (. 0992. )عبد الرمحان السيد سليمان .62
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة .الثالث

: القاهرة .سيكولوجية ذوي اإلحتياجات اخلاصة(. 0999. )عبد الرمحان سليمان السيد .65
 .مكتبة زهراء الشرق

النهضة العربية للطباعة  دار: بريوت .التخلف العقلي(. 0992. )عبد الرمحن العيسوي .63
 .و النشر،الطبعة األوىل

دار : تونس .مبادئ اإلحصاء يف الرتبية و علم النفس(. 0999. )عبد الرمحن عدس .62
 .اهلدى للنشر و التوزيع

األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة وأساليب (. 4112. )عبد العزيز السيد الشخص .67
 .مكتبة الطربي: القاهرة .رعايتهم

ديوان املطبوعات اجلامعية : اجلزائر .مبادئ اإلحصاء(. 0992. )هميعبد العزيز ف .69
 .اجلزائر

 .سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة وتربيتهم(. 0993. )عبد املطلب أمني القريطى .21
 .دار الفكر العريب: القاهرة

 سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة وتربيتهم(. 4110. )عبد املطلب أمني القريطي .20
 .دار الفكر العريب: القاهرة(. الطبعة الثالثة اإلصدار )
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 .دار االحتاد العريب: القاهرة .الرتبية النفسية احلركية(. 0979. )عبد الوهاب جنار .24

مكتبة زهراء : القاهرة .تربية غري العاديني وتعليمهم(. 0992. )عبدالرمحن سيد سليمان .26
 .الشرق

مكتبة : الكويت .إلعاقة العقليةا(. 4111. )عبدالعزيز السرطاوي، عبدالعزيز أيوب .22
 .الفالح

: بغداد .سيكولوجية مواجهة الضغوط يف اجملال الرياضي(. 4112. )عبداجمليد حممد .25
 .الفكر العريب

منشأة : االسكندرية .الربامج احلركية و التعليم للصغار(. 0995. )عفاف عبد الكرمي .23
 .املعارف

: اإلسكندرية .بية البدنية والرياضيةطرق التدريس يف الرت (. 0997. )عفاف عبد الكرمي .22
 .دار املعارف

االعاقة العقلية التعرف عليها و عالقتها باستخدام برامج (. 4111. )عال عبد الباقي .27
 .عامل الكتاب: القاهرة .التدريب لألطفال املعاقني عقليا

مناهج البحث العلمي وطرق اعداد (. 0991. )عمار حبوش ،حممد حممود دنيبات .29
 .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .البحوث

 .دار املعلم: بريوت .علم النفس الرتبوي(. 4100. )فاخر عاقل .51

مقدمة يف الرتبية  -سيكولوجية االطفال غري العاديني(. 0992. )فاروق الروسان .50
 .دار الفكر للطباعة و النشر،الطبعة الثالثة: عمان .اخلاصة

دار الفكر : عمان .يف الرتبية اخلاصة قضايا ومشكالت(. 0997. )فاروق الروسان .54
 .للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل
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دار الفكر : عمان(. 6اإلصدار ط) مقدمة اإلعاقة العقلية(. 4113. )فاروق الروسان .56
 .للنشر والتوزيع

دار الفكر للنشر : عمان  .مقدمة يف اإلعاقة العقلية(. 0999. )فاروق الروسان .52
 .والتوزيع

: البحرين .مناهج املهارات االستقاللية للمعوقني عقليا(. 0976). فاروق الروسان .55
 .مطابع وزارة اإلعالم،الطبعة األوىل

دار طالس للدراسات و : دمشق سوريا .الرتبية الرياضية احلديثة(. 4106. )فايز مهنا .53
 .الرتمجة و النشر

اب و املوسوعة الرياضية و البدنية الشاملة يف األلع(. 0997. )قاسم حسن حسني .52
 .روائع الفكر للطباعة و النشر: عمان .الفعاليات و العلوم الرياضية

مفاهيم واسس سلوك الفرد واجلماعه -السلوك التنظيمي(. 0995. )كامل حممد املغريب .57
 .دار الفكر للطباعه والنشر : القاهرة  .يف التنظيم

مركز : القاهرة .القياس واالختبار يف الرتبية الرياضية(. 4110. )ليلى السيد فرحات .59
 .الكتاب للنشر

 .دار صفاء للنشر: عمان .االعاقة(. 4112. )ماجدة السيد عبيد .31

دار الصفاء للنشر والتوزيع ، : عمان .اإلعاقة العقلية(. 4111. )ماجدة السيد عبيد .30
 .الطبعة األوىل

دار الصفاء : عمان .تعليم االطفال املتخلفني عقليا(. 4111. )ماجدة السيد عبيد .34
 .ر والتوزيع ، الطبعة االوىلللنش
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تعليم األنشطة واملهارات لدى األطفال املعوقني (.  0999. )حممد ابراهيم عبد احلميد .36
 .دار الفكر العريب: القاهرة  .عقلياً 

دار : القاهرة .أسس بناء برامج الرتبية الرياضية(. 4100. )حممد احلمامي و امني اخلويل .32
 .الفكر العريب

: البليدة .اهلدف اإلجرائي متييزه و صياغته لدى املعاق عقليا(. 0999. )حممد بوعالق .35
 .قصر الكتاب

البحث العلمي يف الرتبية الرياضية (. 0999. )حممد حسن عالوي ، أسامة كامل راتب .33
 .دار الفكر العريب: القاهرة .وعلم النفس الرياضي

دار : مصر .علم النفس الرتبوي الرياضي(. 0925. )حممد حسن عالوي سعد جالل .32
 .املعارف

 .اإلعاقة العقلية ومهارات احلياة يف ضوء نظرية العقل(. 4101. )حممد صاحل اجلوالده .37
 .دار الثقافة: االردن

مركز : القاهرة .القياس والتقومي يف الرتبية الرياضية(. 0995. )حممد صبحي حسانني .39
 .الكتاب للنشر

دار : عمان .كية و الشلل الدماغي،اإلعاقة احلر (. 4111. )حممد عبد السالم البواليز .21
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل

اإلختبارات النفسية و املهارية يف اجملال النفس (. 0992. )حممد نصر الدين رضوان .20
 .دار الفكر العريب: القاهرة .رياضي
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 النتائج الخام إلختبارات البحث القبلية و البعدية

 المشي أماما
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشي خلفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العينة تجريبية 

 اماما قبلي

 العينة تجريبية

 أماما بعدي

3 4 

2 3 

3 3 

2 4 

2 4 

4 4 

2 3 

3 4 

2 2 

2 4 

مشي أماما ال

 ضابطة قبلي

المش اماما 

 ضابطة بعدي

3 2 

2 2 

2 2 

3 4 

4 4 

3 3 

2 3 

2 2 

2 2 

3 3 

 خلفا يالمش

 ضابطة قبلي

 ي خلفاالمش

 ضابطة بعدي

2 2 

2 1 

1 1 

2 2 

3 3 

1 2 

2 2 

2 2 

1 1 

3 2 

المشي خلفا 

 تجريبية قبلي

المشي خلفا 

 ية بعديتجريب

2 3 

1 3 

2 4 

1 2 

2 4 

2 4 

2 3 

2 2 

2 2 

1 2 
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 المشي جانبا 

  

  
جانبا   المشي

 تجريبية القبلي

 جانبا المشي

 البعدي  تجريبية 

2 4 

1 3 

2 3 

2 4 

2 4 

2 3 

2 3 

2 4 

1 2 

2 4 

 المشي جانبا قبلي 

المش جانب 

 ضابطة بعدي

2 1 

1 2 

1 2 

1 1 

2 2 

2 2 

2 1 

1 2 

2 2 

2 2 

ضابطة الوثب  

 قبلي

ضابطة الوثب 

 بعدي

2 3 

2 2 

1 1 

2 2 

1 2 

1 1 

1 2 

3 2 

2 1 

1 1 

تجريبية الوثب  

 قبلي 

تجريبية الوثب 

 بعدي

3 4 

2 3 

1 3 

2 3 

1 3 

2 4 

1 2 

2 3 

2 3 

1 2 

 ر الوثباختبا
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 اختبار كروس ويبر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقليد الحركة قبلي 

 ضابطة

بعدي الحركة  تقليد

 ضابطة 

3 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

قبلي عينة تقليد 

 تجريبية

الحركة  تقليد 

بعدي عينة 

 تجريبية

2 4 

2 3 

2 3 

2 4 

1 3 

2 2 

2 3 

2 2 

2 3 

3 4 

قبلي كروس ويبر 

 ضابطة

ويبر بعدي  كروس

 ضابطة

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

1 2 

كروس ويبر  

 تجريبية قبلي 

 ويبر كروس

 تجريبية بعدي

2 3 

2 2 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 4 

1 3 

1 2 

 اختبار تقليد الحركة
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 اختبار عبور المانع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعيين اعضاء الجسم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 المانع  قبلي تجريبية عبور 

المانع  بعدي عبور 

 تجريبية 

2 3 

1 2 

2 2 

2 2 

1 2 

1 2 

2 3 

2 4 

1 2 

2 2 

المانع عبور 

 قبلي  ضابطة

 المانع عبور

 ابطة بعديض

2 1 

1 2 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 

1 1 

2 2 

 0عيين  ض

اعضاء تعيين 

 ضابطة

2 2 

2 1 

2 2 

1 2 

2 1 

1 1 

2 3 

2 2 

2 1 

2 2 

تعيين اعضاء 

 تجريبية قبلي

عضاء ا تعيين

 تجريبية بعدي 

1 3 

2 3 

2 3 

1 2 

2 3 

2 2 

2 3 

2 2 

2 3 

1 2 
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 "أثر برنامج تربية نفس حركية على بعض القدرات اإلدراكية الحركية لدى المعاقين عقليا "

 مبدينة وهران( سنة00-19)قابلني للتعلم حبث جترييب اجري على األطفال املعاقني عقليا ال
 قدور باي بلخير             :  من إعداد الطالب الباحث

 د .م.طالب دكتوراه نظام جديد ل

 عتوتي نور الدين: تحت إشراف الدكتور 

  لرياضيةوالبدنية األنشطة ا تتقنيام و علو مخبر تقويم

 –مستغانم عبد الحميد ابن باديس جامعـة  معهـد علـوم وتقنيـات األنشطة البدنيــة والرياضية

 -الجزائــر

 الملخـــص

التوازن والقوام )برنامج تربية نفس حركية يطور بعض القدرات اإلدراكية احلركية  اقرتاحيهدف البحث اىل    
ية للتعلم ، وافرتض الباحث أن برنامج الرتب القابلنيلدى األطفال املعاقني عقليا ( ،صورة اجلسم و متييزه

 القابلنيى القدرات اإلدراكية احلركية لدى األطفال املعاقني عقليا لالنفس حركية املقرتح يؤثر اجيابا ع
 و استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته مشكلة البحث الختبار الفروض حيث .(سنة 11–2)للتعلم

ختبار البعدي على عينة قوامها نفيها،لذا مت تطبيق طريقة اإلختبار القبلي و اإل التأكد من صحتها او
 سنة موزعني على جمموعتني 11-02طفل  معاق عقلي قابل للتعلم ترتاوح اعمارهم بني  (40)

و استخدم . جتريبية أخرىضابطة و احدامها  متساويتني و متكافئتني من حيث نسبة الذكاء و العمر الزمين
وقد استخدمنا املتوسطات احلسابية و .كيةلقياس القدرات اإلدراكية احلر  "بوردو"الباحث اختبارات 

 .و العالقات االرتباطية(t)االحنرافات املعيارية و اختبار 
القدرات اإلدراكية بعض تنمية  برنامج الرتبية النفس حركية املقرتح اثر اجيابا علىأن  وأسفرت النتائج  

اإلستعانة بالربنامج  ث يف األخري علىويوصي الباحاحلركية لدى األطفال املعاقني عقليا القابلني للتعلم ، 
 .املقرتح يف اعداد مقرر الرتبية البدنية املكيفة باملراكز املتخصصة للمعاقني عقليا 

برنامج الرتبية النفس حركية ،القدرات اإلدراكية احلركية ، املعاقني عقليا القابلني  :الكلمات المفتاحية
 للتعلم
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The Effect Of The Psychomotricity Programme On Some Perceptual 

Motor Abilities Capacities Among The Mentally Handicapped Children 

An experimental research done on mentally handicapped children that are  
predisposed to learning between(9-11 years) old in the town of Oran 
Prepared by the student researcher:  KADDOUR BEY Belkheyr 

ATOUTI Nour eddine :Dr Under the supervision of 

doctorate student for a system   L.M. D 

LABORATORY : Optimization of physical activity and sport programs ( 

LABOPAPS ) 

Institute of Science and techniques of physical activities and sports while 

the University ABD ELHAMID IBN BADIS  of  Mostaganem - Algeria – 

 
    Summary 

 -The research aims to suggest a psychomotricity programme that 

develops some Perceptual Motor Abilities capacities(the balance- 

stature- the body image and its distinction) among the learnable 

mentally handicapped children . The searcher supposed that the 

suggested programme influences positively the cognitive and motor 

capacities of this category of children. 

 -The searcher used the experimental method because it is suitable to 

the question of testing the assumptions and be sure of its correctness 

or negate it .This is why The pre-testing and the post -testing methods 

were applied on a sample of 20 learnable mentally handicapped child, 

aged between 9 and 11,divided into two groups discipliner 10 children 

and experimental 10 children .He used Bordo tests to measure the 

cognitive and motor capacities.   

-The most important conclusion we arrived at is :The suggested 

psychomotricity programme has positively influenced the 

improvement of the Perceptual Motor Abilities capacities ( balance- 

stature –body image and its distinction) among the learnable mentally 

handicapped children .The searcher recommends to use the suggested 

programme in preparing the syllabus of the adapted physical 

education in centers specialized for mentally handicapped children.  

 Key Words: Psychomotricity programme, perceptual motor 

abilities ,the learnable mentally handicapped 
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Titre de la these :  L’impact d'un Programme psychomotricité 

sur quelques capacités perceptives moteur chez les handicapés 

mentaux 
recherche expérimentale faite sur des les enfants handicapés mentaux 

apprenables (9-11 ans) a oran 
 

Préparé par l' étudiant-chercheur : KADDOUR BEY Belkheyr  

 me L.M. Dsystè ledoctorant pour  

LABORATOIRE :Optimisation des programmes d’activité physique et 

sportive (LABOPAPS) 

Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives 

l'Université de ABD ELHAMID IBN BADIS  Mostaganem – Algérie 

Résumé 
  Cette recherche à pour but de proposer un Programme psychomotricité qui 

développe quelques capacités perceptives moteur (equilibre , taille ,image du 

corps et sa distinetion ) chez les enfants handicapés mentaux apprenables (9-11 

ans). 

  Tout en mettant l'hypothése qu'un tel programme affecte positivement leurs 

capacités perceptives moteur 

Le chercheur a utilisé la méthode exprimentale  qui convient  a la problématique 

de recherche pour vérifier les hypothèses et pourvoir les confirmer ou bien les 

nier . 

Donc , nous avons appliqué une methode de recherche antérieure et posterieure 

sur un échantillon de 20 enfants prouvant des handicapés mentaux apprenables 

ayant l'age 09 et 11 ans divisés en deux groupes , modéle 10 et expérimentale  10 

. et nous avons utilisé le teste( bordou) pour vérifier les capacités perceptives 

moteur.nous avons utilisé les moyennes et les écarts-types et test ( t) et des liens 

relationnels 

La plus importante conclusion  à laquelle nous somme arrivés est que : 

Programme psychomotricité proposé a affecte positivement le développement 

des capacités perceptives moteur ( équilibre , taille , image du corps et sa 

distinction ) chez les enfants handicapés mentaux apprenables. le chercheur 

recommande l'usage de ce programme dans la préparation des programmes 

psychomotricité adaptée dans les centres des handicapés mentaux 

Mots clés : Programme psychomotricité , capacités perceptives moteur, les 

enfants handicapés mentaux apprenables 
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