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لدى المعاقين ذهنياالصفات البدنية أثر األلعاب المصغرة على تحسين بعض   
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إليك يا رمز احلياة و عنوان األمل ،إىل الّتي عليمتين كيف يكون الصيرب مفتاح الفرج إىل القلب اليذي احتمل 

، و إىل من هو كبري بإميانه و أخالقه و تعاونه "أمي "اض الذي ال يضيق إليك الكثري و الصيدر الفيي 

  .لكم مين كلي االحرتام و التقديروأخوايت و  إىل إخويتو " أيب"السيامي إىل قدويت يف احلياة 

 جديد عبد الرمحن ،اللذين.ادريس خوجة  ،أ. د:إىل مجيع أساتذة معهد الرتبية البدنية والرياضية خاصة 

 . وإمتام هذه املذكرة سامها يف إجناز

 " :إىل األصدقاء األوفياء . .. . . إىل مجيع عمال وطلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغامن 

ساسي ،خمطار، مصطفى،  عبد الرمحن، إبراهيم،  وهاب، ، مجال الدين، عيسى ، خبّت ، عز الدين، 

 .اىل االخت الفاضلة مجاط لويزة "  ...اجمليد و نور الدين محودة ، ياسني ، ابو بكر ، عبد 

 . إىل هؤالء اهدي مثرة جهدي 

 .فوزي ليتيم      
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إليك يا رمز احلياة و عنوان األمل ،إىل الّتي عليمتين كيف يكون الصيرب مفتاح الفرج إىل القلب اليذي احتمل 

، و إىل من هو كبري بإميانه و أخالقه و تعاونه "أمي "إليك الكثري و الصيدر الفيياض الذي ال يضيق 

 .لكم مين كلي االحرتام و التقدير" أيب"السيامي إىل قدويت يف احلياة 

 أخوايت   إىل  كل اخويت

وإمتام  ادريس خوجة   ،اللذين سامها يف إجناز. د:إىل مجيع أساتذة معهد الرتبية البدنية والرياضية خاصة 

إىل . .. . . إىل مجيع عمال وطلبة معهد الرتبية البدنية و الرياضية جلامعة مستغامن و. هذه املذكرة

 األصدقاء األوفياء 

 



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

 

 . إىل هؤالء اهدي مثرة جهدي 

 

 شبوب الطيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بسم اهلل واحلمد هلل ،السالم عليكم وكفى والصالة والسالم على املصطفى ،ومن بعده 

األستاذ عبد الرمحن  الدكتور ادريس خوجة حممد رضا  و دير و االحرتام إىلأتقدم خبالص الشكر و التق

جديد  الذي تابع مراحل إجناز هذه الدراسة بكل اهتمام و مسؤولية و ما فتئ أن ميدين بالنصائح و 

التوجيهات الّت ساعدتين يف التغلب على الصعاب و كانت يل عونا يف رفع الكثري من احلواجز الّت فرضتها 

و أتقدم خبالص الشكر  و التقدير إىل السيد رئيس جامعة مستغامن و إىل السيد مدير .بيعة املوضوعط

كما أتوجه  بالوفاء والعرفان إىل كل من قدم لنا يد العون وساعدنا بقطرة .معهد الرتبية البدنية و الرياضية
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ر من أجل الوصول إىل املعلومة وشجعنا يف هذا املشوا  عرق وبسمة صادقة أو نصيحة مثينة أو كلمة طيبة

املفيدة والكلمة اهلادفة، و أتقدم بكل الود و االحرتام   إىل مجيع  أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية 

كما أتوجه جبزيل الشكر إىل كل من ساعدين يف العمل امليداين و خاصة أعضاء املركز البيداغوجي .مبستغامن

العمل من طلبة و أساتذة على روح التعاون و اإلخالص يف اجناز هذا العمل  بالعني الصفراء و أشكر فريق

و ختاما أتوجه بفائق االحرتام  و التقدير إىل أعضاء اللجنة العلمية املوقرة على قبول ..العلمي املتواضع

 .  ميتدعم و تزيد من ثقلها العلسمع إثرائنا جبملة من املالحظات العلمية الّت مناقشة هذه املذكرة 

 

                       
 فوزي ليتيم و شبوب الطيب 
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 التعريف بالبحث 
 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة -2

لقد  أصبح النشاط البدين يف صورته الرتبوية اجلديدة ، وبنظمه و قواعده السليمة  و بألوانه         
انا هاما من ميادين الرتبية ، و عنصرا قويا يف إعداد املواطن الصاحل وذلك بتزويده خبربات و املتعددة ميد

مهارات واسعة متكنه من أن يتكيف مع جمتمعه ، و جتعله قادرا على أن يشكل حياته ، و يعينه على 
و ختصص هلا اكرب  وهلذا نرى أن الدول املتحضرة هتتم برعاية الطفولة ،. مسايرة العصر يف تطوره ومنوه 

نسبة يف ميزانيتها و تضع ألطفاهلا املناهج العلمية و الرتبوية لتحقق هلم النمو املتكامل  خاصة ذوي 
 .االحتياجات اخلاصة 
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وترتكز الرعاية االجتماعية والنفسية للمتخلفني عقليا على النظرة الّت تتزايد بشكل ملحوظ يف  
لرعاية االجتماعية والرتبوية الّت جيب أن توليها اجملتمعات العربية ألطفاهلا اآلونة األخرية حنو أمهية الرفع من ا

والعمل على االستفادة من الطاقة الكامنة ,املعاقني هبدف الرفع من مستوى الكفاءة البدنية واالجتماعية 
فرادا قادرين  ليصبحوا أ,لديهم وإعدادهم للحياة يف جمتمع يستطيعون أن يستغلوا فيه قدراهتم وإمكانياهتم 

 على العمل واإلنتاج 

وإذا كان توفري الرعاية الرتبوية والنفسية للمتخلفني عقليا يعد واجبا من واجبات الدولة واجملتمع  
باعتبار النشاط البدين الرياضي ,فان هذا البحث ميثل خطوة يف هذا االجتاه ,على جمموعة من أبنائهم 

خصوصا وان هذه الفئة يشكون من , هبذه الفئة من املعاقني  الرتبوي ميثل فضاءا واسعا يف العناية
وإدراك معاين املؤثرات احلسية والتمييز بينهما , ضعف البصر والسمع : معوقات يف اإلدراك احلسي مثل 

مما يعوق الطفل على ,اخل ..... من ناحية الشكل واحلجم واللون والطول والبعد والصوت والنطق 
بيئة احمليطة به إذ تعترب احلواس أبواب املعرفة األولية عند الطفل املتخلف عقليا اكتساب اخلربات يف ال

كما , ولذلك كان تدريب اإلدراك احلسي ومن أهم األسس الّت قامت عليها تربية هؤالء األطفال ,
يشكون من معوقات عضلية وحركية من حيث ختلف يف منو العضالت وعدم مرونة احلركة وفقدان االتزان 

مما يعوق الطفل عن القيام ببعض األعمال الضرورية يف التعليم مثل القبض ,ركي أثناء املشي واجلري احل
 .وكذا نشاط الطفل داخل املدرسة وخارجها ,على القلم أثناء الكتابة أو اجللوس ملدة طويلة 

هم يعرفون يف حني أن البعض من, كما يتميزون بعدم االستقرار واحلركة املستمرة بدون هدف معني 
باخلمول وعدم النشاط وعدم القدرة على الرتكيز ملدة طويلة وعدم االعتماد على النفس والتعاون مع الغري 

إىل غري ذلك من الصفات الّت جيب توافرها للطفل حىت , وعدم مرافقة النظم والعادات االجتماعية لألسرة 
 (116،117،ص 1265عادل خطاب ،. )يستطيع القيام بأعماله الضرورية اليومية

وان كان الطفل املتخلف عقليا ال يستطيع اكتساب املهارة احلركية بدرجة عالية مثل األطفال  
واملشي واجلري ,كالوقوف الصحيح ,لكن ينبغي التأكيد على تعلم املهارات احلركية األساسية ,األسوياء 

بيئي مع حماولة تعليمه املهارات احلركية باعتبارها حركات أساسية هامة لتكيفه ال,اخل ... والقفز والتعلق 
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أو توافقا عاليا بني أجزاء جسمه    ,الرياضية الّت تتناسب وحالته الّت ال تتطلب أبعادا معرفية كثرية ( خلاصة)
ويف نفس الوقت تعمل على زيادة مستوى اللياقة البدنية وحتسني النغمة العضلية هبدف إصالح القوام 

 (355،ص1224ويل ،كمال راتب  وأنور اخل)

وبالرغم من إن األطفال املتخلفون عقليا يف اجلزائر يف أمس احلاجة إىل مثل هذا النشاط الرياضي  
إال أن , على األسس العلمية واملنهجية الّت تالئم قدراهتم واستعداداهتم وخصائصهم  ماملكيف  الذي يقو 

جية ما زالت تقوم على أساس االجتهادات الشخصية العملية الرتبوية الّت تتم يف املراكز الطبية  البيداغو 
حيث أظهرت دراستنا السابقة على مستوى املاجستري أن الربامج , للقائمني على هذه الفئة من األطفال

التعليمية حتضر على مستوى املركز من طرف املربني معظمهم ذو مستوى الثالثة ثانوي الذين يفتقرون إىل 
 بعة  يف هذا اجملال أجنع الطرق والوسائل املت

وهي نفس النتيجة الّت توصلت إليها معظم الدراسات على املستوى العريب حيث أوضحت دراسة حممد 
انه وعلى الرغم من أن تلك الفئة من األطفال املعوقني عقليا يف أمس احلاجة إىل منهج " عبد املومن 

تفكري ويتناسب مع قدراهتم اجلسمية وتآزرهم خاص أو برنامج دراسي يالئم قدراهتم احملدودة على الفهم وال
الزالت تقوم على أساس (مدارس الرتبية الفكرية )فان العملية التعليمية يف تلك املدارس ,احلسي احلركي 

الفهم واالجتهاد الشخصي للقائمني على تربية األطفال املتخلفني عقليا وكل ما يدرس من برامج تعليمية 
وصيات من املختصني بالرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم ويف كثري من مبين على أساس توجيهات وت

األحيان يضطر املدرس يف مدارس الرتبية الفكرية  اللجوء إىل برامج املدرسة العادية وطرق تدريسها وهنا 
 (.172، ص1286عبد املؤمن ،)يواجه  العديد من املشكالت 

البدين الرياضي هلذه الفئة ملا تعانيه من معوقات بدنية  إن إمياننا القوي بضرورة برجمة النشاط 
دفعنا لتسليط الضوء على هذه الفئة من خالل اقرتاح برنامج للنشاط البدين ,معرفية ,نفسية ,اجتماعية ,

احلركات االنتقالية وغري )الرياضي يتالءم مع إمكانياهتم وقدراهتم هبدف تنمية املهارات احلركية األساسية 
مستندين يف ذلك غلى ما توصلت إليه البحوث والدراسات يف , (لية ومهارات التعامل مع األداة االنتقا

 .الربامج الرتبوية    للمتخلفني عقليا 
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               2991كازاري , 2991سود هو لرت ,  2992كايشو " حيث اكدت دراسات كل من  
هلؤالء األطفال أثبتت كفاءهتا يف تنشيط  من أن الربامج املوجهة, 2978سعدية هبادر , 2979درا ش 

قدراهتم العقلية وحتسني مستوى كفاءاهتم الشخصية و االجتماعية ومتكينهم من االخنراط يف عالقات 
وميكن للطفل أن يكتسب االستجابة املالئمة للموقف من خالل , وتفاعالت مثمرة مع أقراهنم من العاديني

ويستمر يف بقية  يف حماوالته لتقليد النموذج حىت يتقن تلك اخلطوةويستمر , مشاهدة أداء منوذج مناسب 
كمال راتب وأنور اخلويل )إىل مستوى يتيقن عنده أداء أخر خطوة   اخلطوات حىت يصل

 (355،ص1224،

وقد أسفرت نتائج العديد من البحوث عن التأثر اإلجيايب الربامج النشطة احلركية املعدلة يف تنمية  
راكية احلركية لدى األطفال املتخلفني عقليا القابلني للتعليم يف حتسني أدائهم وسلوكهم احلركي  املقدرات االد

وإدراكهم احلسي احلركي، ومستوى أدائهم يف التمرينات اإليقاعية ( 2978مىن احلمامحي ،)وتكيفهم العام 
ض جوانب السلوك كما تسهم هذه الربامج أيضا يف حتسني مفهوم الذات، وبع( 2999صديقة يوسف، )

 (2995إميان زنايت ،)التوافقي لديهم 

كما أكد أمني اخلويل وأسامة كمال راتب إىل أنه من أهم االعتبارات الّت تساعد على جناح إدارة  
الرتكيز على تعلم املهارات األساسية كالوقوف واملشي . وتنفيذ برنامج الرتبية احلركية للمتخلفني عقليا

لق باعتبارها الزمة لتكيفه البيئي، مع عدم حماولة تعليمه املهارات احلركية اخلاصة واجلري والوثب والتع
الرياضية الّت تستلزم أبعادا معرفية كثرية أو مستوى عاليا من التوافق بني أجزاء اجلسم ، وهناك جتارب عدة 

م ملا يزيد على بينت أن تدريب األطفال على النشاط احلركي والعقلي وحل املشكالت يرفع نسبة ذكائه
وهي نسبة عالية إذ من شأهنا يف بعض حاالت اإلعاقة الفعلية البسيطة أن تنقل الطفل إىل  15%

أمني ). مستوى عادي من الذكاء ميكن أن يواصل دراسته وأن يراعي نفسه بشكل مستقل 
هارات هذا ما دفعنا إىل التطرق هلذه الدراسة أي حتسني  بعض  امل و( 264-263،ص2331القطيب،

 12 – 2) احلركية  انطالقا من برنامج مليء باأللعاب الصغرية و ذلك لتحفيز تالميذ املتخلفني ذهنيا 
 .إلفراغ طاقتهم احلركية و النفسية يف قالب مشوق و بعيد عن التمارين اجلافة و اململة( سنة 
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 :مشكلة البحث -1 

شكال جديدا  و خاصا يف  املراكز البيداغوجية ، يف عصرنا احلايل اخذ جمال  النشاط البدين املكيف      
حيث يعتمد املربون أساسا على عنصر الرتويح و الرتفيه و ذلك من خالل الرتكيز على األلعاب الصغرية يف 

بناء احلصص ، فتبعث هذه األخرية يف نفوس التالميذ احليوية و النشاط ، و تدفعهم إىل بذل كل ما 
قد قام العلماء املختصون بدراسة ظاهرة اللعب و النشاط عند الطفل و اكدوا لديهم من طاقة خمزنة ، و ل

على انه وسيلة سليمة لتشكيل شخصيته وبناء جسمه و عقله ، إضافة إىل ذلك يعترب حلقة أساسية 
الندماج الطفل يف جمتمعه بصفة عامة  و مع رفاقه يف احلي و  املركز بصفة خاصة ، كما أكدوا أيضا أن 

يرتكز على ( سنة  12 –2) د اجليد للطفل  وحىت املعاق ذهنيا أو حركيا  و باألخص يف مرحلة اإلعدا
تطوير و تنمية القدرات البدنية  و احلركية وذلك راجع إىل التطورات و التحوالت املرفولوجية و الوظيفية 

ز احلصة مع مراعاة جانب والعقلية  الّت تطرأ على الطفل يف هذه املرحلة  ، هلذا وجب على املريب  إجنا
اللعب و الرتفيه مع األخذ بعني االعتبار كيفية صياغة هذه األلعاب الصغرية لتكون هلا اثر اجيايب يف تنمية  

 :القدرات احلركية كاملرونة والتوازن و  الرشاقة  والقوة ، وهذا ما دفعنا إىل طرح التساؤالت التالية 

   مرونة ، )رية  له أثر اجيايب يف تنمية بعض القدرات احلركية  هل للربنامج املقرتح لأللعاب الصغ
 لدى الطفل املعاق ذهنيا ؟( سرعة ،قوة ، التوازن 

 :فرضيات البحث  -2

تنبع فرضيات هذه الدراسة من املالحظات امليدانية ومن القراءات والدراسات واألحباث الّت   
مهم ومن مدارس علم النفس الرياضي والرتويح دارت يف سيكولوجية األطفال غري العاديني وطرق تعل

 .للخواص

 :وكذلك من خالل التجربة امليدانية الّت سنقوم هبا وهي كالتايل   

  حتسني  املهارات احلركية  اقرتاح برنامج بدين رياضي مكون من األلعاب املصغرة  يؤثر اجيابيا على
 12-2)طفال املتخلفني عقليا ختلفا بسيطالدى األ(القوة ،السرعة ،التوازن ، املرونة ) األساسية 

 .يف املراكز الطبية البيداغوجية(  سنة
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 :أهداف البحث -2

 :هتدف هذه الدراسة أساسا إىل 

معرفة اثر  االلعاب املصغرة   يف حتسني  املهارات احلركية االساسية من خالل تطبيق برنامج مقرتح  
اكز الطبية البيداغوجية يتناسب مع استعداداهتم واحتياجاهتم لألطفال املتخلفني عقليا ختلفا بسيطا يف املر 

وقدراهتم البدنية واالجتماعية والعقلية لرفع من أداء املهارات احلركية األساسية واإلدراك احلسي احلركي 
 :يلي  وذلك من خالل الوصول  بالطفل إىل ما,والسلوك التوافقي 

 .ثناء أداء احلركة الوعي باجلسم وأطرافه والسيطرة عليه أ -   

 .اخل ....,احلجل ,القفز , اجلري , كاملشي ,تنمية املهارات احلركية االنتقالية -   

 .اخل ....,االنثناء ,االمتداد ,كالتوازن , تنمية املهارات احلركية غري االنتقالية  -   

 :التعريف بمصطلحات البحث .  -5

لى الباحث أن يوضحها كي يستطيع القارئ لقد وردت يف حبثنا هذا مصطلحات عديدة تفرض ع
 :أن يتصفح ويستوعب ما جاء فيه دون عناء أو غموض أمهها

  .إن الطالبان يف جمال التخلف العقلي يواجهان مشكلة تعدد املفاهيم الّت : التخلف العقلي
قد واستخدامهم املصطلح الواحد مبعاين خمتلفة ، ف, يتداوهلا املختصون والعاملون يف امليدان

نقصان ,صغر العقل, بدون عقل, استخدم الباحثون اإلجنليز واألمريكان مصطلحات من قبل
ويف أواخر اخلمسينات ختلو عن هذه املصطلحات واستخدموا مصطلح التخلف العقلي , العقل

, النقص العقلي, أما الباحثون العرب فقد استخدموا مصطلحات كثرية منها القصور العقلي.
ويرجع هذا التعدد يف .واإلعاقة العقلية , الشذوذ العقلي, لتأخر العقليا, الضعف العقلي

والبعض , املصطلحات إىل ظروف ترمجة املصطلحات اإلجنليزية فبعض الباحثني ترمجها ترمجة حرفية
 (16،ص2333السيد عبيد ،)  األخر ترمجها حسب مضموهنا واختلفوا يف حتديد هذا املضمون
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 :لف العقلي نذكر منهاهناك تعاريف خمتلفة للتخ

تلك , هو ضعف عام وشذوذ يف الوظائف العقلية:))  تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي
الّت تظهر يف أثناء مراحل النمو ويصاحبها عجز يف التعلم والتكيف االجتماعي للمريض أو يف النضج  

 (12، ص1226كمال ابراهيم ،((. )أو يف كليهما

هو اخنفاض ملحوظ يف األداء العقلي العام , نقصد بالتخلف العقلي يف حبثنا هذا: التعريف اإلجرائي
مما يؤثر سلبا على األداء احلركي , للشخص يصاحبه عجز يف التوافق احلسي احلركي ويف السلوك التكيفي

 .والرتبوي للطفل 

    المعوق: 
لنا أن هناك تعريفات متعددة من خالل اإلطالع على املراجع واألحباث الّت هتتم باإلعاقة اتضح  

نذكر منها ما ,للمعوق الّت من املمكن أن ختتلف يف الصياغة والشكل ولكنها تتفق يف جوهرها ومضموهنا 
 :يلي

 املعوق هو الطفل أو الشخص الذي خيتلف عن اآلخرين" : تعريف منظمة العمل الدولية    

مما جيعله حباجة دائمة ملساعدة اآلخرين حىت يستطيع , يف قدراته العقلية وإمكانياته اجلسدية( العاديني )  
 (16،ص1222نصر اهلل ،" . )إجناز حاجاته الشخصية وشؤونه العامة الضرورية واألساسية 

  النشاط البدني الرياضي المكيف: 
نعين به كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات الّت يتم ممارستها من طرف  : ( stor)تعريف  ستور

وذلك بسب أو بفعل تلف أو ,العقلية ,النفسية ,حمدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية أشخاص 
 p10).    ( A.stor:U.C.L:ET.1993إصابة من بعض الوظائف اجلسمية الكربى

Outer 



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

النشاط البدين الرياضي املكيف هو جمموع األنشطة الرياضية املختلفة واملتعددة  :التعريف اإلجرائي  -
ل التمارين واأللعاب الرياضية الّت مي تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدهتا والّت تشم

 .حبيث تتماشى مع قدراهتم البدنية واالجتماعية والعقلية ,
   االلعاب المصغرة: 

هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشرتك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق قواعد مسرية ال تقتصر "ـ   
سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الرتويح والتسلية وقد تستخدم بأدوات أو على 

 "بأجهزة أو بدوهنا 

 ( 171،ص1224انور اخلويل ، )

هي عبارة عن جمموعة من ألعاب اجلري والرشاقة واملرونة والقوة  وتتميز  بطابع املرح : التعريف االجرائي 
 .واعدها وقاة ادواهتا وسهولة ممارستها والسرور والتنافس مع مرونة ق
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 ولالباب األ
 نظرية  الدراسة ال
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 :االول  مقدمة الباب

مخسة فصول ، حيث تناول الطالبان الباحثان يف الفصل االول لقد مت التطرق يف هذا الباب إىل      

لعاب املصغرة  والفصل الثالث تعليم النشاط البدين املكيف اسسه واهم مكوناته ، اما الفصل الثاين األ

الصفات البدنية  لدى املعاق ذهنيا ليليه الفصل الرابع الذي تناول أهم الدراسات املشاهبة  مستفدين من 

االستنتاجات واالقرتاحات يف اجناز هذا البحث العلي ويف االخري مت التطرق إىل أهم اخلصائص واملميزات 

 .الّت متيز الطفل املعاق ذهنيا 
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  االول  الفصل  

 النشاط البدني المكيف  
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  :تمهيد 

انــه ملــن املؤكــد أن النشــاط الرياضــي املكيــف  قطــع أشــواطا كبــرية خــالل القــرنني األخــريين وشــهدت 
 .خمتلف جوانبه ووسائله تطورا معتربا ، خاصة فيما يتعلق بطرق ومناهج التعليم والتدريب 

خلــرباء والبــاحثون يف ميــدان الرياضــة والــرتويح وغــريهم ، ميــدوننا بأحــدث ويف وقتنــا احلاضــر مــا فتــئ ا
الطرق واملناهج الرتبوية ، مستندين يف ذلك إىل مجلة من العلوم واألحباث امليدانية الّت جعلـت الفـرد املمـارس 

ملعــوقني لنشــاطاته موضــوعا هلــا ، وهــو مــا جعــل الــدول املتقدمــة تشــهد تطــورا مــذهال يف جمــال تربيــة ورعايــة ا
وبلغــت املســـتويات العاليــة ، وأصـــبح اآلن ميكننـــا التعــرف علـــى حضــارة اجملتمعـــات مـــن خــالل التعـــرف علـــى 

 .األدوات والوسائل الّت تستخدمها يف هذا اجملال 

 :مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف -2-2

هيم الـــــّت تـــــداوهلا يواجـــــه مشـــــكلة تعـــــدد املفـــــا النشـــــاط البـــــدين الرياضـــــي املكيـــــف إن الباحـــــث يف جمـــــال 
فقـد اسـتخدم بعـض البـاحثون , واسـتخدامهم املصـطلح الواحـد مبعـان خمتلفـة, املختصون والعاملون يف امليدان

مصطلحات النشـاط احلركـي املكيـف أو النشـاط احلركـي املعـدل أو الرتبيـة الرياضـية املعدلـة أو الرتبيـة الرياضـية 
اســـــتخدم الـــــبعض األخـــــر مصـــــطلحات األنشـــــطة الرياضـــــية  املكيفـــــة  أو الرتبيـــــة الرياضـــــية اخلاصـــــة، يف حـــــني

العالجيـــة أو أنشـــطة إعـــادة التكييـــف، فبـــالرغم مـــن اخـــتالف التســـميات مـــن الناحيـــة الشـــكلية يبقـــى اجلـــوهر 
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واحـدا، أي أهنــا أنشــطة رياضــية وحركيـة تفيــد األفــراد ذوي االحتياجــات اخلاصـة ســواء كــانوا معــاقني متــأخرين 
 :التعاريف ما يلي ذكر من هذهن. طربني نفسيا وانفعالينا دراسيا أو موهوبني  أو مض

يعـــين الرياضــات واأللعـــاب والــربامج الـــّت يــتم تعـــديلها   :تعريــف حلمـــي إبــراهيم ليلـــى الســـيد فرحــات  -
ويــتم ذلــك وفقــا الهتمامــات األشــخاص  غــري القــادرين ,لــتالئم حــاالت اإلعاقــة وفقــا لنوعهــا  وشــدهتا 

 (223، ص1228وفرحات ،ابراهيم .)ويف حدود قدراهتم
نعـين بـه كـل احلركـات والتمرينـات وكـل الرياضـات الـّت يـتم ممارسـتها مـن طـرف  (: stor)تعريـف سـتور -

وذلــك بســب أو بفعــل تلــف أو ,العقليــة ,النفســية ,أشــخاص حمــدودين يف قــدراهتم مــن الناحيــة البدنيــة 
 p10 .1223    ( A.stor:U.C.L:ET (الكـربى  إصـابة   مـن بعـض الوظـائف اجلسـمية

Outer. 
هـي  :تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربيـة الرياضـية الخاصـة -

للنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية لتناسب ميول وقـدرات  الربامج املتنوعة
ات ، ليشـرتكوا بنجـاح وأمـان يف أنشـطة وحدود األطفال الـذين لـديهم نقـص يف القـدرات أو االسـتطالع

 .الربامج العامة للرتبية 
هـي تلـك الـربامج املتنوعـة مـن النشـاطات اإلمنائيـة واأللعـاب الـّت تنسـجم  :محمد عبد الحلـيم البـواليز -

       .                                            وميول وقدرات الطفل املعاق والقيود الّت تفرضها عليه اإلعاقة 
ومـــن خـــالل هـــذا العـــرض ملختلـــف التعـــاريف فاملقصـــود بالنشـــاط الرياضـــي املكيـــف هـــو إحـــداث تعـــديل يف  

األنشـطة الرياضـية املربجمـة لتتماشـى  مـع الغايـات الـّت وجـدت ألجلهـا   ، فمـثال يف الرياضـات التنافسـية هــو 
،أما يف حالة األمراض املزمنـة  عالية تكييف األنشطة الرياضية حسب الفئة وتدريبها للوصول إىل املستويات ال

كالربو والسكري فهو تكييف األنشطة الرياضية لتساعد على التقليل من هـذه األمـراض ، وبالنسـبة حلـاالت 
اإلصابات الرياضية فان الالعب الذي يتعرض لإلصـابة تتـاج إىل برنـامج حركـي تـأهيلي خـاص حسـب نـوع 

ضــية للمعــاقني جعلهــا تتماشــى مــع حالــة ودرجــة ونــوع اإلعاقــة ، ودرجــة اإلصــابة، أمــا تكييــف األنشــطة الريا
النشــاط البــدين الرياضــي املكيــف يف هــذه الدراســة هــو جممــوع األنشــطة الرياضــية املختلفــة ب وبالتــايل فاملقصــود

واملتعـــددة والـــّت تشـــمل التمـــارين واأللعـــاب الرياضـــية الـــّت مي تعـــديلها وتكييفهـــا مـــع حـــاالت اإلعاقـــة ونوعهـــا 
 .حبيث تتماشى مع قدراهتا البدنية واالجتماعية والعقلية , وشدهتا
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 :التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف. -2-1

تعتــرب الرتبيــة  والرياضــية يف العصــر احلــديث كأحــد املتطلبــات العصــرية بالنســبة لكــل شــرائح   
 .اجملتمع وهلا مكانة وموقع معترب يف قيم واهتمامات الشباب خاصة 

يعــــود الفضــــل يف بعــــث فكــــرة ممارســــة النشــــاط البــــدين الرياضــــي مــــن طــــرف املعــــوقني إىل الطبيــــب و  
اســتول ) وهــو طبيــب يف مستشــفى ( LEDWIG GEUTTMAN) اإلجنليــزي لــدويج جومتــان 

 .باجنلرتا ( مانديفل

وقـــد نـــادى هــــذا الطبيـــب باالســــتعانة , وبـــدأت هـــذه النشــــاطات يف الظهـــور عـــن طريــــق املعـــاقني حركيــــا 
ـــــــوظيفي للمعـــــــاقني واملصـــــــابني بالشـــــــلل يف األطـــــــراف الســـــــفلية بال نشـــــــاطات الرياضـــــــية إلعـــــــادة التكيـــــــف ال

(PARAPLIGIQUE) ذه النشاطات كعامل رئيسي إلعـادة التأهيـل البـدين والنفسـي ألهنـا واعترب ه
أول دورة يف تسمح للفرد املعوق إلعادة الثقة بالنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونيـة وقـد نظـم 

معـوق وكـانوا مـن املشـلولني الـذين تعرضـوا حلـادث طارئـا ثنـاء حيـاهتم  18مدينة استول مانـديفل شـارك فيهـا 
وضحايا احلرب العاملية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الـدكتور لـوديج جومتـان هـذه الرياضـة 

لقاعــة الرئيســية يف ملعــب اســتول مانــديفل يف اجنلــرتا بــبعض الكلمــات الــّت كتبهــا يف أول رســالة وعلقهــا يف ا
إن هـدف ألعـاب اسـتول مانـديفل هـو تنظـيم املعـوقني مـن رجـال ونسـاء " والّت الزالـت حلـد اآلن وجـاء فيهـا 

يف مجيــع أحنــاء العــاك يف حركــة رياضــية عامليــة وان ســيادة الــروح الرياضــية العامليــة ســوف تزجــي األمــل والعطــاء 
ني وك يكــن هنــاك اجــل خدمــة وأعظــم عــون ميكــن تدميــه للمعــاقني أكثــر مــن مســاعدهتم مــن واإلهلــام للمعــوق

 ".خالل اجملال الرياضي لتحقيق التفاهم والصداقة     بني األمم 

مث تطــورت إىل منافســة بــني املراكــز مث ( املستشــفى ) وبــدأت املنافســة عــن طريــق األلعــاب يف املراكــز 
د توسيع النشاطات البدنية والرياضية املكيفـة صـنفت املنافسـة حسـب نـوع بعدها أنشأت بطولة املعوقني وعن

 اإلعاقة احلركية 

بدايـــة الســـتينيات النشـــاط الرياضـــي بوجـــه عـــام عـــرف تطـــورا كبـــريا ة ومعتـــربا وكـــذا كـــان النشـــاط ويف 
ضــــي املكيــــف نفــــس املســــار ونفــــس االجتــــاه حيــــث أدجمــــت يف النشــــاطات يف املشــــاريع الرتبويــــة البــــدين والريا
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والبيداغوجيــة      يف مــدارس خاصــة وكــان ظهــور النشــاطات الرياضــية املكيفــة لإلعاقــات العقليــة تــأخر نوعــا 
يف  1268مــــــــا بالنســــــــبة لإلعاقــــــــات احلركيــــــــة وهــــــــذه العشــــــــرية عرفــــــــت تنظــــــــيم أويل لأللعــــــــاب خاصــــــــة يف 

جويليـة وعرفـت مشـاركة ألـف رياضـي مثلـوا كـل مـن  23و 12ما بني ( الواليات املتحدة األمريكية)اغوشيك
اخل، ...75-72- 1273الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة وكنـــدا وفرنســـا مث تلتهــــا عـــدة دورات أخــــرى لسنــــة 

هـــذه النشـــاطات  وقــــد عرفــــت هـــذه الـــدورات تزايـــد مســـتمر  يف عـــدد الرياضـــيني املشـــاركني وبالتـــايل توســـيع
الرياضية يف أوساط املعوقني ملختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخرية يف هذا القرن تطورا كبـريا يف 
مجيع اجملاالت وهناك اكتشاف عـام للجسـم وأمهيتـه يف التكيـف وإعـادة التكيـف مـع العـاك وقيمتـه االتصـالية 

ختلفة مهما كانت معرفيـة او انفعاليـة و كـان لغـزو الرياضـة ودوره الوسيطي يف ختصيص وامتالك املعلومات امل
من خالل املالعب واإلعالم واالشهارات الّت تظهر األجسـام األنيقـة العضـلية وكـل األفكـار املتعلقـة الرياضـة 
جعلت األفراد ومنهم املعاقني يعتقدون باألمهية البالغة للنشاط الرياضـي علـى املسـتوى العالجـي ويلعـب دورا  

 .ا يف النمو البدين النفسي واالجتماعي لألفراد املمارسني له كبري 

 : النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر -2-2

ومت اعتمادهـا  1272فيفـري  12تأسيس الفيدرالية اجلزائرية لرياضة املعوقني وذوي العاهات يف تم 
يدراليــــة عــــدة صــــعوبات بعــــد وعرفــــت هــــذه الف 1281رمسيــــا بعــــد ثالثــــة ســــنوات مــــن تأسيســــها يف فيفــــري 

تأسيسـها خاصـة  يف اجلانــب املـايل وكــذا مـن انعــدام اإلطـارات املتخصصـة يف هــذا النـوع مــن الرياضـة وكانــت 
يف تقصـــرين وكـــذلك يف مدرســـة املكفـــوفني يف العاشـــور (  CHU) التجـــارب األوىل لنشـــاط الفيدراليـــة يف 

األلعــاب الوطنيــة وهــذا بإمكانيــات حمــدودة  يف بومساعيــل ومت يف نفــس الســنة تنظــيم( CMPP)وكــذلك يف 
( ISMGF)انضـــــمت االحتاديـــــة اجلزائريـــــة لرياضـــــة املعـــــوقني لالحتاديـــــة الدوليـــــة  1281ويف ســـــنة , جـــــدا 

مت تنظـيم األلعـاب الوطنيـة  1283ويف سـنة (  IBSA) وكـذلك للفيدراليـة الدوليـة للمكفـوفني كليـا وجزئيـا 
تبعتهـــا عـــدة ألعـــاب وطنيـــة أخـــرى يف الســـنوات الـــّت تلتهـــا يف ســـبتمرب حيـــث (  33اىل 24مـــن ) يف وهـــران 

 .خمتلف أحناء الوطن 

 .يف مصر  1221وشاركت اجلزائر يف أول ألعاب افريقية سنة 
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يف برشـــلونة بفـــوجني              1222وكانـــت أول مشـــاركة للجزائـــر يف األلعـــاب االوملبيـــة اخلاصـــة بـــاملعوقني ســـنة 
ى وكـــرة املرمـــى وكـــان لظهـــور عـــدائني ذوي املســـتوى العـــاملي دفعـــا قويـــا لرياضـــة أو فـــريقني ميـــثالن ألعـــاب القـــو 

رياضـــي هلـــم  2333رابطـــة والئيـــة متثـــل خمتلـــف اجلمعيـــات تظـــم أكثـــر مـــن  36املعـــوقني يف بالدنـــا وهنـــاك 
 .سنة (  35- 16) إجازات وترتاوح أعمارهم بني 

ل حسب نـوع إعاقتـه ودرجتهـا اختصاصات رياضية مكيفة من طرف املعوقني ك 13ومتارس حوايل 
 :وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة 

 املعوقني املكفوفني                   املعوقني احلركيني                        املعوقني الذهنيني* 

 ألعاب القوى  -ألعاب القوى                          -ألعاب القوى                       -

 كرة القدم بالعبني   -كرة السلة فوق الكراسي املتحركة    -كرة املرمى                          -

 السباحة -رفع األثقال                             -السباحة                            -

 تنس الطاولة -السباحة                                  -اجليدو                            -

 كرة الطائرة  -تنس الطاولة                              -(         الستعراضي ا) التندام  -

وقــد ســطرت الفيدراليــة اجلزائريــة لرياضــة املعــوقني وذوي العاهــات عــدة أهــداف متكاملــة يف بينهــا وعلــى 
 رأسها

حتقيــق هــذا  تطــوير النشــاطات البدنيــة و الرياضــية املكيفــة املوجهــة لكــل أنــواع اإلعاقــات باختالفهــا ويــتم
 :اهلدف عن طريق 

 العمل التحسيسي واإلعالم املوجه -

 للسلطات العمومية  -

 ملختلف الشرائح الشعبية ويف كل أحناء الوطن وخاصة منهم األشخاص املعوقني  -



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

( ميــدان النشــاط البــدين والرياضــي املكيــف ) العمــل علــى تكــوين إطــارات متخصصــة يف هــذا امليــدان  -
 .خمتلف املعاهد الوطنية والوزارات  وهذا بالتعاون مع

 :والفيدرالية اجلزائرية لرياضة املعوقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية وعاملية منها 

 ( I.C.C) اللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العاملي للرياضات املكيفة  -

 (  IPC)اللجنة الدولية للتنظيم العاملي لرياضة املعوقني ذهنيا  -

 ( INAS-FMH) عية الدولية لرياضة املتخلفني واملعوقني ذهنيا اجلم -

 ( ISMW) الفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي املتحركة  -

 ( IWPF) الفيدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي املتحركة  -

 ( CP - ISRA) اجلمعية الدولية للرياضات اخلاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية خمية  -

 .ها من الفيدراليات واجلمعيات واللجان الدولية العاملية وفي

وقد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب علـى املسـتوى العـاملي وعلـى رأسـها األلعـاب االوملبيـة سـنة 
يف اطلنطا جناحـا كبـريا وظهـور قـوي للرياضـيني املعـوقني اجلزائـريني وخاصـة  1226يف برشلونة وسنة  1222

مـــــرت وكـــــذلك (  433-233-133) ألعـــــاب القـــــوى ومـــــنهم عـــــالق حممـــــد يف اختصـــــاص يف اختصـــــاص 
) ويف نفــس االختصاصــات وبــالل فــوزي يف اختصــاص( معــوق بصــري )  B3بوجليطيــة يوســف يف صــنف 

 .مرت ( 1533و 833مرت و 5333
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اسا من األهداف العامة للنشاط الرياضي من إن أهداف النشاط البدين الرياضي للمعاقني ينبع أس
حيث حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ، حيث أوضحت الدراسات إن 

احتياجات الفرد املعاق ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ، فهو كذلك يريد أن يسبح ، يرمي بقفز 
 .. 

ه الربنامج العادي مالئم للفرد املعاق ، ولكن جيب وضع حدود إن كل ما تتوي"يشري انارينو وآخرون    
احلمامي وأنور " )معينة ملستويات املمارسة واملشاركة يف الربنامج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد املعاق

 (1223،124اخلويل ،

ية يرتكز النشاط البدين الرياضي للمعاقني على وضع برنامج خاص يتكون من ألعاب وأنشطة رياض
وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود املعاقني الذين ال يستطيعون املشاركة يف برنامج 
النشاط البدين الرياضي العام ، وقد تربمج مثل هذه الربامج يف املستشفيات أو ي املراكز اخلاصة باملعاقني ، 

ق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه ، باإلضافة ويكون اهلدف األمسى هلا هو تنمية أقصى قدرة ممكنة للمعا
 .إىل االندماج يف األنشطة الرياضية املختلفة 

 : ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدين الرياضي املكيف ما يلي 

 العمل على حتقيق األهداف العامة للنشاط البدين الرياضي    -
ة املهارات احلركية األساسية والقدرات إتاحة الفرصة جلميع األفراد للتمتع بالنشاط البدين وتنمي -

 البدنية 
 إن يهدف الربنامج إىل التقدم احلركي للمعاق والتأهيل والعالج  -
 أن ينفذ الربنامج يف املدارس اخلاصة أو يف املستشفيات واملؤسسات العالجية  -
تطيع تنمية أن ميكن الربنامج املعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته ، وحدود إعاقته حىت يس -

 القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات 
أن ميكن الربنامج املعاق من تنمية الثقة بالنفس واحرتام الذات وإحساسه بالقبول من اجملتمع  -

 .  الذي يعيش فيه ، وذلك من خالل املمارسة الرياضية لألنشطة الرياضية املكيفة 
 :ة والرياضية للمعاقني من خالل الطرق التالية وبشكل عام ميكن تكييف األنشطة البدني
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التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة امللعب ، تعديل ارتفاع الشبكة               ) تغيري قواعد األلعاب  -
 أو هدف السلة ، تصغري أو تكبري أداة اللعب ، زيادة مساحة التهديف 

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين اىل حد ما  -
 حلد من منط األلعاب الّت تتضمن عزل أو إخراج الالعب ا -
 ...االستعانة بالشريك من األسوياء أو جمموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق واحلبال  -
إتاحة الفرصة ملشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماع بالتغيري املستمر واخلروج يف حالة  -

 التعب 
إبراهيم والسيد فرحات ) .بني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد تقسيم النشاط على الالع -

 (.53،ص 42، 47،ص 1221،
 :تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف  -2-5

لقــد تعــددت األنشــطة الرياضــية وتنوعــت أشــكاهلا فمنهــا الرتبويــة و التنافســية ، ومنهــا العالجيــة والرتوتيــة  
 .أو الفردية واجلماعية 

 :أية حال فإننا سنتعرض إىل أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثني إىل على 

 . هــو نشــاط يقــوم بـه الفــرد مــن تلقــائي نفسـه بغــرض حتقيــق الســعادة : النشـاط الرياضــي الترويحــي
الشخصــية الــّت يشــعر هبــا قبــل أثنــاء  أو بعــد املمارســة وتلبيــة حاجاتــه النفســية واالجتماعيــة ، وهــي  

 .برية إىل تنميتها وتعزيزها للمعاقني مسات يف حاجة ك
يعتــرب الــرتويح الرياضــي مــن األركــان األساســية يف بــرامج الــرتويح ملــا يتميــز بــه مــن أمهيــة كــربى يف املتعــة   

الشاملة للفـرد ، باإلضـافة إىل أمهيتـه يف التنميـة الشـاملة الشخصـية مـن النـواحي البدنيـة والعقليـة واالجتماعيـة 
. 

ط البـــدين ســـواء كـــان بغـــرض اســـتغالل وقـــت الفـــراغ أو كـــان بغـــرض التـــدريب للوصـــول              إن مزاولـــة النشـــا 
إىل املستويات العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامـة ، حيـث أنـه خـالل مزاولـة ذلـك النشـاط 

 حتســـني عمـــل كفـــاءة يتحقـــق للفـــرد النمـــو الكامـــل مـــن النـــواحي البدنيـــة والنفســـية واالجتماعيـــة باإلضـــافة إىل
 (32،ص1288ابراهيم رمحة ،)أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب  



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

إذ أن النشاط العضـلي احلـر , يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرياضي خيدم عدة وظائف نافعة   
واخللـق واالبتكـار واإلحسـاس بالثقـة , مينح األطفال إشـباعا عاطفيـا كمـا يـزودهم بوسـائل التعبـري عـن الـنفس 

والغــرض األساســي هــو تعزيــز وظــائف .... والقــدرة علــى اإلجنــاز ومتــد األغلبيــة بــالرتويح اهلــادف بــدنيا وعقليــا
ـــــــة وشـــــــعور بالســـــــعادة والرفاهيـــــــة  ـــــــد الفتـــــــاح رملـــــــي وإبـــــــراهيم شـــــــحاته )اجلســـــــم مـــــــن اجـــــــل لياقـــــــة مقبول عب

 (72،ص1221،

النشاط البدين الرياضي الرتوتي يشـكل جانبـا هامـا يف نفـس املعـاق اذ أن " مروان ع اجمليد "كما أكد  
التمتـــع باحليــاة ويســـاهم , الرغبــة يف اكتســـاب اخلــربة , ميكنــه مــن اســـرتجاع العناصــر الواقعيـــة للــذات والصـــرب 

, بة بـــدور اجيـــايب كبـــري يف إعـــادة التـــوازن النفســـي للمعـــاق والتغلـــب علـــى احليـــاة الرتيبـــة واململـــة مـــا بعـــد اإلصـــا
وهتــدف الرياضــة الرتوتيــة إىل غــرس االعتمــاد علــى الــنفس واالنضــباط وروح املنافســة والصــداقة لــدى الطفــل 
املعوق  وبالتايل تدعيم اجلانب النفسي والعصيب إلخراج املعـوق مـن عزلتـه الـّت فرضـها علـى نفسـه يف اجملتمـع 

 (111،112،ص1227مروان عبد اجمليد ،)

 : اضي كما يلي وميكن تقسيم الرتويح الري

هـــي عبـــارة عـــن جمموعـــة متعـــددة مـــن األلعـــاب اجلـــري ، وألعــــاب : األلعـــاب الصـــغيرة الترويحيـــة  - أ
الكـرات الصــغرية وألعـاب الرشــاقة ، ومـا إىل غــري ذلـك مــن األلعـاب الــّت تتميـز بطــابع السـرور واملــرح 

 .والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواهتا وسهولة ممارستها 
وهــي األنشــطة احلركيــة الــّت متــارس باســتخدام الكــرة وميكــن تقســيمها : ية الكبيــرة األلعــاب الرياضــ - ب

طبقـــا لوجهـــات نظـــر خمتلفـــة ألعـــاب فرديـــة أو زوجيـــة أو مجاعيـــة ، أو بالنســـبة ملوســـم اللعبـــة ألعـــاب 
 .شتوية  أو صيفية أو متارس طوال العام 

الســـباحة ، كـــرة املـــاء ، أو التجـــديف، وهـــي أنشـــطة تروتيـــة متـــارس يف املـــاء مثـــل : الرياضـــات المائيـــة  -ج
 .اليخوت والزوارق ، وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألوان الرتويح خاصة يف بالدنا 

   النشاط الرياضي العالجي : 
عرفت اجلمعيـة األهليـة للـرتويح العالجـي ، بأنـه خدمـة خاصـة داخـل اجملـال الواسـع للخـدمات الرتوتيـة   

لتــدخل اإلجيــايب يف بعــض نــواحي الســلوك البــدين أو االنفعــايل أو االجتمــاعي إلحــداث تــأثري الــّت تســتخدم ل
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حممـــد )مطلــوب يف الســـلوك ولتنشـــيط ومنـــو وتطــور الشخصـــية ولـــه قيمـــة وقائيــة وعالجيـــة ال ينكرهـــا األطبـــاء 
 (66-65-64،ص1265خطاب ،

واملعــاقني  علــى الــتخلص مــن  فالنشــاط الرياضــي مــن الناحيــة العالجيــة يســاعد مرضــى األمــراض النفســية
االنقباضــات النفســية ، وبالتــايل اســتعادة الثقــة بــالنفس وتقبــل اآلخــرين لــه ، وجيعلهــم أكثــر ســعادة وتعاونــا ، 
ويسهم مبساعدة الوسائل العالجية األخرى على حتقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجية الّت تسـتعمل يف 

 .وحركات إعادة التأهيل  عالج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال

كمــا أصــبح النشــاط الرياضــي ميــارس يف معظــم املستشــفيات واملصــحات العموميــة واخلاصــة ويف مراكــز  
إعادة التأهيل واملراكز الطبية البيداغوجية وخاصـة يف الـدول املتقدمـة ،ويراعـى يف ذلـك نـوع النشـاط الرياضـي 

ودقيقـة هـدفها اكتسـاب الشـخص املعـوق حتكـم يف  ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تسـتخدم حركـات موجهـة
 (Roi Randain .1993.p5-65)احلركة  واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة 

    هــي ،  ويسـمى أيضـا بالرياضــة النخبـة أو رياضـة املســتويات العاليـة: النشـاط الرياضـي التنافســي
ة نسـبيا ، هدفـه األساسـي االرتقـاء املرتبطة باللياقـة والكفـاءة البدنيـة بدرجـة كبـري  النشاطات الرياضية

مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسرتجاع أقصى حـد ممكـن للوظـائف والعضـالت املختلفـة للجسـم 
 . 

 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال  -2-9

، بــــأن  1278قـــررت اجلمعيـــة األمريكيــــة للصـــحة والرتبيـــة البدنيــــة والـــرتويح يف اجتماعهـــا الســــنوي عـــام 
قــوق اإلنســان تشــمل حقــه يف الــرتويح الــذي يتضــمن الرياضــة إىل جانــب األنشــطة الرتوتيــة األخــرى، ومــع ح

مرور الوقت بدأت اجملتمعات املختلفة يف عدة قـارات خمتلفـة تعمـل علـى أن يشـمل هـذا احلـق اخلـواص، وقـد 
ــــأن ا ألنشــــطة الرياضــــية اجتمــــع العلمــــاء علــــى خمتلــــف ختصصــــاهتم يف علــــم البيولوجيــــا والــــنفس واالجتمــــاع ب

والرتوتيــة هامــة عمومــا وللخــواص بالــذات وذلــك ألمهيــة هــذه األنشــطة بيولوجيــا، اجتماعيــا، نفســيا، تربويــا، 
 .اقتصاديا وسياسيا 

   األهمية البيولوجية: 
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إن البنــاء البيولـــوجي للجســم البشـــري تــتم ضـــرورة احلركـــة حيــث امجـــع علمــاء البيولوجيـــا املتخصصـــني يف 
لبشــري علــى أمهيتهــا يف االحتفــاظ بســالمة األداء اليــومي املطلــوب مــن الشــخص العــادي، أو دراســة اجلســم ا

الشخص اخلاص، برغم اختالف املشكالت الّت قد يعاين منها اخلواص ألسباب عضوية واجتماعيـة وعقليـة 
 .فان أمهيته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على احلركة 

ى الرتكيــب اجلســمي، حيــث تــزداد حنافــة اجلســم وثقــل مسنتــه دون يــؤثر التــدريب وخاصــة املــنظم علــ
 34تغـريات تـذكر علـى وزنـه وقـد فحـص ويلـز وزمالئـه تـأثري مخسـة شـهور مـن التـدريب البـدين اليـومي علـى  

مراهقة وأظهرت النتائج تغريات واضحة يف الرتكيب اجلسمي، حيث تـزداد منـو األنسـجة النشـطة وحنافـة كتلـة 
 (61،ص1284لطفي بركات امحد ،.)تناقص يف منو األنسجة الذهنية اجلسم  يف مقابل

   األهمية االجتماعية: 
إن جمـــال اإلعاقـــة ميكـــن للنشـــاط الرياضـــي  أن يشـــجع علـــى تنميـــة العالقـــة االجتماعيـــة بـــني األفـــراد 

األفـراد، على الذات، ويستطيع أن تقـق انسـجاما وتوافقـا بـني ( أو االنطواء)وخيفف من العزلة واالنغالق    
فـاجللوس مجاعــة يف مركــز أو ملعــب  أو يف نــادي أو مــع أفـراد األســرة وتبــادل اآلراء واألحاديــث مــن شــأنه أن 

 .يقوي العالقات اجليدة بني األفراد 

وجيعلهـا أكثـر إخــوة ومتاسـكا، ويبــدوا هـذا جليــا يف البلـدان األوربيــة االشـرتاكية حيــث دعـت احلاجــة 
خــــالل أنشــــطة أوقــــات الفــــراغ إلحــــداث املســــاواة املرجــــوة واملرتبطــــة بظــــروف       املاســــة إىل الــــدعم االجتمــــاعي 

يف كتاباتــه عــن الــرتويح يف جمتمــع القــرن التاســع عشــر بأوربــا أن  Veblenفقــد بــني قــبلن . العمــل الصــناعي
 ممارســـة الرياضـــة كانـــت تعـــرب عـــن انتمـــاءات الفـــرد الطبقيـــة، أو مبثابـــة رمـــز لطبقـــة اجتماعيـــة خصوصـــا للطبقـــة
البورجوازيــة، إذ يتمتــع أفرادهــا بقــدر أوفــر مــن الوقــت احلــر يســتغرقونه يف اللهــو واللعــب منفقــون أمــواال طائلــة 

وقــد اســتعرض كــوكيلي اجلوانــب والقــيم االجتماعيــة .وبــذخا مســرفا متنافســون علــى أهنــم أكثــر هلــوا وإســرافا 
رين بغـــض النظـــر عـــن اآلخـــرين، التنميـــة الـــروح الرياضـــية  التعـــاون تقبـــل اآلخـــ: للرياضـــة و الـــرتويج فيمـــا يلـــي 

القيـــادة والتبعيـــة، االرتقـــاء والتكيـــف  االجتماعيـــة، املتعـــة والبهجـــة، اكتســـاب املواطنـــة الصـــاحلة، التعـــود علـــى
أن أمهيــة  النشــاط الرياضــي تكمــن يف  مســاعدة الشــخص " حممــد عــوض بســيوين "  االجتمــاعي ،كمــا أكــد
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ت الـّت يعـيش فيهـا ، حيـث أن هـذه املمارسـة تسـمح لـه بــالتكيف املعـوق علـى التكيـف مـع األفـراد واجلماعـا
مــن أن املمارســة الرياضــية تنمــي يف الشــخص " عبــد اجمليــد مــروان"وهــو مــا أكــده كــذلك . واالتصــال بــاجملتمع

، كمــا أن للبيئــة واجملتمــع ....املعــوق الثقــة بــالنفس والتعــاون والشــجاعة ، فضــال عــن شــعوره باللــذة والســرور 
 .األثر الكبري على نفسية الفرد املعاق واألصدقاء 

  . األهمية النفسية: 
بــدأ االهتمــام بالدراســات النفســية منــذ وقــت قصــري، ومــع ذلــك حقــق علــم الــنفس جناحــا كبــريا يف فهــم 
السلوك اإلنساين، وكان التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على التأثري البيولوجي يف السـلوك وكـان االتفـاق 

هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفـرد، واختـار هـؤالء لفـغ الغريـزة علـى أهنـا الـدافع األساسـي حينذاك  أن 
للســلوك البشــري، وقــد أثبتــت التجــارب الــّت أجريــت بعــد اســتخدام كلمــة الغريــزة يف تفســري الســلوك أن هــذا 

نـد مرضـهم عضـويا األخري قابل للتغري، حتت ظروف معينة إذ أن هناك أطفـاال ال يلعبـون يف حـاالت معينـة ع
أو عقليا، وقـد اجتـه اجليـل الثـاين إىل اسـتخدام الـدوافع يف تفسـري السـلوك اإلنسـاين وفرقـوا بـني الـدافع والغريـزة 
بان هناك دوافع مكتسبة على خـالف الغرائـز املوروثـة، هلـذا ميكـن أن نقـول أن هنـاك مدرسـتني أساسـيتني يف 

، وتقـع أمهيـة هـذه النظريـة بالنسـبة للرياضــة (جموند فرويــد سـي)الدراسـات النفسـية ومدرسـة التحليـل النفسـي 
 : والرتويح أهنا تؤكد مبدئني هامني 

 .السماح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب . 1

أمهيــــة االتصــــاالت يف تطــــوير الســــلوك، حيــــث مــــن الواضــــح أن األنشــــطة الرتوتيــــة تعطــــي فرصــــا هائلــــة . 2
 .والرائد، واملشرتك األخر لالتصاالت بني املشرتك 

 –التـــذوق  –الشـــم  –اللمـــس : أمـــا مدرســـة اجلشـــطالت حيـــث تؤكـــد علـــى أمهيـــة احلـــواس اخلمـــس 
ـــة البشـــرية   النظـــر  الســـمع ـــة تســـاهم .يف التنمي ـــة يف أن األنشـــطة الرتوتي ـــرتويح يف هـــذه النظري ـــة ال وتـــربز أمهي

هنـاك أنشـطة تروتيـة مثــل هوايـة الطـبك، فهنــاك  مسـامهة فعالـة  يف اللمـس والنظــر والسـمع إذ وافقنـا علـى أنــه
احتمال لتقوية ما مسي التذوق والشم، لذلك فان اخلربة الرياضية والرتوتيـة هامـة عنـد تطبيـق مبـادئ املدرسـة 

 .احلبشطالتية 
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، كاحلاجــة إىل األمــن والســالمة ، وإشــباع  أمــا نظريــة ماســلو تقــوم علــى أســاس إشــباع احلاجــات النفســية
 االنتمــاء وحتقيــق الــذات وإثباهتــا، واملقصــود بإثبــات الــذات أن يصــل الشــخص إىل مســتوى عــال احلاجــة إىل

، وممــا الشــك فيــه أن األنشــطة الرتوتيــة متثــل جمــاال هامــا ميكــن  مــن الرضــا النفســي والشــعور بــاألمن واالنتمــاء
 (23،ص 1278حزام حممد رضا القزوين ،.)للشخص حتقيق ذاته من خالله

  .قتصادية األهمية اال: 
ال شـــك أن اإلنتـــاج يـــرتبط مبـــدى كفـــاءة العامـــل ومثابرتـــه علـــى العمـــل واســـتعداده النفســـي والبـــدين، 

، وان االهتمــــام بالطبقــــة العاملــــة يف تروتهــــا  وهــــذا ال يــــأيت إال بقضــــاء أوقــــات فــــراغ جيــــدة يف راحــــة مســــلية
كميتهــا وتســن نوعيتهــا، لقــد بــني وتكوينهــا تكوينــا ســليما قــد يــتمكن مــن اإلنتاجيــة العامــة للمجتمــع فيزيــد  

ساعة يف األسبوع قـد يرفـع اإلنتـاج  55ساعة إىل  26يف هذا اجملال أن ختفيض ساعات العمل من " فرنارد"
 (.563،ص1267حممد جنيب توفيق ،)  يف األسبوع % 15مبقدار  

ه االقتصـادية يف حيـاة فالرتويح إذا نتاج االقتصادي املعاصر، يرتبط بـه أشـد االرتبـاط ومـن هنـا تبـدو أمهيتـ
اجملتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أمهية الرتويح نتجت من ظـروف العمـل نفسـه، أي مـن آثـاره السـيئة علـى 
اإلنسان، كاالغرتاب والتعب واإلرهاق العصيب، مؤكدين علـى أن الـرتويح يزيـل تلـك اآلثـار ويعوضـها بالراحـة 

 النفسية والتسلية 

   األهمية التربوية: 
من ان الرياضة والـرتويح يشـمالن األنشـطة التلقائيـة فقـد امجـع العلمـاء علـى ان هنـاك فوائـد تربويـة بالرغم 

 : تعود على املشرتك، فمن بينها ما يلي 

هناك مهارات جديدة يكتسـبها األفـراد مـن خـالل األنشـطة  :تعلم مهارات وسلوك جديدين  -
تكسب الشـخص مهـارة جديـدة لغويـة الرياضية على سبيل املثال مداعبة الكرة كنشاط تروتي 
 .وحنوية، ميكن استخدامها يف احملادثة واملكاتبة مستقبال 

هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرياضـي والرتوتـي يكـون هلـا  :تقوية الذاكرة  -
اثـــر فعـــال علـــى الـــذاكرة، علـــى ســـبيل املثـــال إذا اشـــرتك الشـــخص يف ألعـــاب متثيليـــة فـــان حفـــغ 

اعد كثــريا علــى تقويــة الــذاكرة حيــث أن الكثــري مــن املعلومــات الــّت تــردد أثنــاء اإللقــاء الــدور يســ
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يف املــك عنــد احلاجــة   »خمازهنــا   «املــك ويــتم اســرتجاع املعلومــة مــن   »خمــازن   «جتــد مكــان يف
 .إليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار احلياة العادية 

اك معلومــات حقيقيــة تتــاج الشــخص اىل الــتمكن منهــا، مــثال هنــ :تعلــم حقــائم المعلومــات  -
املسافة بني نقطتني أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الرتوتـي رحلـة بـالطريق الصـحراوي مـن 

 .القاهرة اىل اإلسكندرية فان املعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه هذه الرحلة 
ربات عن طريق الرياضة والرتويح يساعد الشـخص ان اكتساب معلومات وخ :اكتساب القيم  -

على اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومـات عـن هـذا النهـر، 
وهنــا اكتســاب لقيمــة هــذا النهــر يف احليــاة اليوميــة، القيمــة االقتصــادية، القيمــة االجتماعيــة كــذا 

 .القيمة السياسية 
   األهمية العالجية : 

املختصــني يف الصــحة العقليــة، أن الرياضــة الــرتويح يكــاد يكــون اجملــال الوحيــد الــذي تــتم فيــه يــرى بعــض 
تلفزيـون، موســيقى، : ) حينمـا تسـتخدم أوقــات فراغنـا اسـتخداما جيـدا يف الـرتاويح " التـوازن النفسـي"عمليـة 

أنه أن جيعــل شــريطة أال يكــون اهلــدف منهــا متضــية وقــت الفــراغ، كــل هــذا مــن شــ( ســينمان رياضــة، ســياحة 
 .اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق واإلبداع 

وقد تعيد األلعاب الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي ختلصه من التوترات العصبية ومن العمل 
كثرية،  اآليل، وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان إىل احنرافات  

كاإلفراط يف شرب الكحول والعنف، ويف هذه احلالة يكون اللجوء إىل ممارسة الرياضة و البيئة اخلضراء 
واهلواء الطلق واحلمامات املعدنية وسيلة هامة للتخلص من هذه األمراض العصبية، ورمبا تكون خري وسيلة 

 ( .A . Domart & al . P : 589, 1986)   .لعالج بعض االضطرابات العصبية

 :نظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيف ال.  -2-8

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهـوم الـرتويح بسـبب تعـدد العوامـل املـؤثرة عليـه واملتـأثرة بـه يف احليـاة 
االجتماعيــة املعقــدة، إال انــه ميكــن حتديــد أهــم مفاهيمــه حســب مــا جــاء يف التعــاريف الســابقة، خاصــة تلــك 

وكـارول جـروس  Gean Piagetوجـان بياجيـه  Seg Mund Freud قـدمها سـيجموند فرويـد الـّت
Karl Gros  هذه التعاريف نابعة من نظريات خمتلفة نذكر منها: 
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  . (:نظرية سينسر وشيلر )نظرية الطاقة الفائضة 
وظائفهـا تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصـحيحة، وخاصـة لألطفـال، ختتـزن أثنـاء أدائهـا ل

 .املختلفة بعض الطاقة العضلية والعصبية الّت تتطلب التنفيس الذي ينجم عنه اللعب 

وتشــري هــذه النظريــة إىل أن الكائنــات البشــرية قــد وصــلت إىل قــدرات عديــدة، ولكنهــا ال تســتخدم  
كلهـــا يف وقــــت واحـــد، وكنتيجــــة هلـــذه الظــــاهرة توجـــد قــــوة فائضـــة ووقــــت فـــائض، ال يســــتخدمان يف تزويــــد 
احتياجات معينة، ومع هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفرتات طويلة، وأثناء فرتات التعطيل هـذه تـرتاكم 
الطاقــة يف مراكــز األعصــاب الســليمة النشــطة ويــزداد تراكمهــا وبالتــايل ضــغطها حــىت يصــل اىل درجــة يتحــتم 

عــــادل خطــــاب .)ة املرتاكمــــة فيهــــا وجــــود منفــــذ للطاقــــة واللعــــب وســــيلة ممتــــازة الســــتنفاذ هــــذه الطاقــــة الزائــــد
 (57-65،ص

ومن جهة ثانية ان اللعب خيلص الفرد من تعبه املرتاكم علـى جسـده، ومـن تأثراتـه العصـبية املشـحونة مـن 
ممارســة واجباتــه املهنيــة واالجتماعيــة، ويعتــرب وســيلة ضــرورية للتــوازن اإلنســاين النفســي وموافقــة مــع البيئــة الــّت   

 ( Serae moyenca , 1982 , P : 163) يعيش فيها 

 

  نظرية اإلعداد للحياة: 
الذي نـادى هبـذه النظريـة بـان اللعـب هـو الـدافع العـام لتمـرين "  Karl Gros"يرى كارل جروس 

الغرائــز الضــرورية للبقــاء يف حيــاة البــالغني، وهبــذا يكــون قــد نظــر إىل اللعــب علــى انــه شــيء لــه غايــة كــربى، 
فســه للحيــاة املســتقبلية، فالبنــت عنــدما تلعــب بــدميتها تتــدرب علــى حيــث يقــول   أن الطفــل يف لعبــه يعــد ن

 .األمومة، والولد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة 

 .وهنا جيب أن ننوه مبا قدمه كارل جروس خاصة يف العالقة بني األطفال يف جمتمعات ما قبل الصناعة 

يعـوض الـرتويح للفـرد مـا ك يسـتطع حتقيقـه  " R . Mills "ز  أمـا يف اجملتمعـات الصـناعية يقـول رايـت ميلـ
يف جمــال عملـــه، فهــو جمـــال لتنميــة مواهبـــه واإلبــداعات الكامنـــة لديــه منـــذ طفولتــه األوىل والـــّت يتوقــف منوهـــا 
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لســـبب الظـــروف املهنيـــة، كمـــا انـــه يشـــجع علـــى ممارســـة اهلوايـــات املختلفـــة الرياضـــية، الفنيـــة أو العلميـــة وجيـــد 
ن ممارســة هواياتــه، فرصــة للتعبــري عــن طاقاتــه الفكريــة وتنميتهــا يصــاحبه يف ذلــك نــوع مــن االرتيــاح اهلــاوي مــ

 .ت عامة وخاصة يف جمال العمل الصناعي االداخلي، بعكس احلياة املهنية الّت تضمر منو املواهب واإلبداع

   نظرية اإلعادة والتخليص: 
لنظريــة أن اللعــب مــا هــو إال متثيــل الــذي وضــع هــذه ا"  Stanley Hool"يــرى ســتانلي هــول 

خلربات وتكـرار للمراحـل املعروفـة الـّت اجتازهـا اجلـنس البشـري مـن الوحشـية إىل احلضـارة، فاللعـب كمـا تشـري 
هــذه النظريــة هــو ختلــيص وإعــادة ملــا مــر بــه اإلنســان يف تطــوره علــى األرض، فلقــد مت انتقــال اللعــب مــن جيــل 

 .إىل آخر منذ اقدم العصور 

هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعـرتض لـرأي كـارول جـروس ويـربر ذلـك بـان الطفـل  من خالل
خــالل تطــوره يســتعيد مراحــل تطــور اجلــنس البشــري، اذ يــرى أن األطفــال الــذين يتســلقون األشــجار هــم يف 

ــــــــع يســــــــتعيدون املرحلــــــــة القرديــــــــة مــــــــن مراحــــــــل تطــــــــور اإلنســــــــان كمــــــــال درويــــــــش و أنــــــــور اخلــــــــويل .)الواق
 (227،ص1223،

 

 

   نظرية الترويح: 
القيمة الرتوتية للعـب يف هـذه النظريـة ويفـرتض يف نظريتـه أن اجلسـم البشـري " جتسي مونس"يؤكد 

 .تتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات العمل الطويلة 

عملية االسـرتاحة، االسـرتخاء يف البيـت   والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف
 .اخل  ……أو يف احلديقة أو يف املساحات اخلضراء أو على الشاطئ 
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كل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، هلذا جند السفر والرحالت واأللعاب 
لضيقة واملناطق الضيقة الرياضية خري عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتني عن األماكن ا

 ومزعجاهتا 

(. F . Balle & al , 1975 , P : 221 ) 

   نظرية االستجمام : 
تشــبه هــذه النظريــة إىل حــد كبــري نظريــة الــرتويح، فهــي تــذهب إىل أن أســلوب العمــل يف أيامنــا هــذه 

يــؤدي إىل  أســلوب شــاق وممــل، لكثــرة اســتخدام الفضــالت الدقيقــة للعــني واليــد، وهــذا األســلوب مــن العمــل
 .اضطرابات عصبية إذا ك تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق ذلك 

الصــيد : هـذه النظريـة حتــث األشـخاص علــى اخلـروج إىل اخلــالء وممارسـة أوجــه نشـاطات قدميــة مثـل 
رار  والســباحة واملعســكرات، ومثــل هــذا النشــاط يكســب اإلنســان راحــة واســتجماما يســاعدانه علــى االســتم

 .يف عمله بروح طيبة 

  نظرية الغريزة : 
تفيــد هــذه النظريــة بــان البشــر اجتاهــا غريزيــا حنــو النشــاط يف فــرتات عديــدة مــن حيــاهتم، فالطفــل يتــنفس 
ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف وميشي وجيـري ويرمـي يف فـرتات متعـددة مـن منـوه وهـذه أمـور 

 .غريزية وتظهر طبيعية خالل مراحل منوه 

فالطفــل ال يســتطيع أن مينــع نفســه مــن اجلــري وراء الكــرة وهــي تتحــرك أمامــه شــانه شــان القطــة الــّت 
تنــدفع وراء الكــرة وهــي جتــري، ومــن مث فاللعــب غريــزي، وجــزء مــن وســائل التكــوين العــام لإلنســان، وظــاهرة 

 .طبيعية تبدو خالل مراحل منوه 
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ة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف النشاط الرياضي للمعوقني، فهو نتاج جمتمع يتأثر ويؤثر يف الظروف مث
االجتماعية وتكفي املالحظة العلمية للحياة اليومية من ان تكشف عن متغرياته السوسيولوجية والنفسية 

  Marie –Chorlotte Busch .1975 , P29) (( ية والبيولوجية واالقتصاد

وتشري كل الدراسات الّت جرت يف بعـض الـدول األوروبيـة لتقـدير الوقـت الـذي يقضـيه األفـراد يف العديـد 
مــن نشــاطات الرياضــة الــرتويح إال أن كــل مــن حجــم الوقــت والــرتويح ونشــاطاته يتــأثر بالعديــد مــن املتغــريات 

 :أمهها 

  الوسط االجتماعي: 
كثـــري مـــن نشـــاطات اللهـــو والتســـلية واللعـــب، وقـــد تكـــون   إن العـــادات والتقاليـــد تعتـــرب عـــامال يف انتشـــار

 .حاجزا أمام بعض العوامل األخرى 

ان كثري من سكان املناطق الريفية ال يشاهدون السينما اال قليال، الن عادات هؤالء " دومازودين "يرى 
 ، أن د جاء يف استقصاء جزائري . (Dumazadier 1982 , P : 26) .الريفيني متقت السينما 

شباب املدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية من شباب األرياف، وتزيد الفروق اكثر من ناحية اجلنس، 
وختتلف . ومن أسباب ذلك أن تقاليد الريف ال تشجع على هذا النشاط وخاصة      عند الفتيات 

ثقافة اجملتمع ونظمه  أشكال اللهو واللعب يف ممارسة األفراد هلذا النوع من التسلية أو كرههم هلا، حبسب
يف دراسته للنشاط الرياضي وعالقته بالنظام الديين، يف دراسته "  Luschen"املؤثرة، فقد بني لوسشن 

شخص يف أملانيا الغربية متارس ديانات خمتلفة، إىل أن النشاط الرتوتي يتأثر  1883على عينة بلغت 
 بعوامل ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما 

  Norber sillamy 1978 , Art « Loisirs » , P : 168 . 

  المستوى االقتصادي: 
تعاجل هذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال إلشباع حاجاهتم الرتوتية يف حياة اجتماعيـة يسـيطر 

 .عليها اإلنتاج املتنامي لوسائل الراحة والتسلية والرتفيه 
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امـــل تـــدد بدرجـــة كبـــرية اســـتهالكه للســـلع واختياراتـــه يبـــدوا مـــن خـــالل كثـــري مـــن الدراســـات ان دخـــل الع
 .لكيفية قضاء وقت الفراغ عند املوظفني أو التجار او اإلطارات السامية

أن هنــاك بعــض األنــواع مــن الــرتويح تــرتبط بكميــة الــدخل فكلمــا ارتفعــت زادت " ســوتش " كمـا الحــغ 
لعطـــل والســـياحية، أو تزايـــد الطلـــب علـــى املصـــاريف اخلاصـــة بـــالرتويح ، كـــاخلروج إىل املطـــاعم ومصـــروفات ا

 .احلاجات الرتوتية 

وجـاء يف دراسـة مصـرية أن نسـبة كبـرية مـن العمـال يفضـلون قضـاء وقـت فـراغهم يف بيـوهتم علـى الــذهاب    
 (318،ص1283حسن الساعي ،.)إىل السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منها يف نظر العمال

مـا سـبق أن اختيـار الفـرد لكيفيـة قضـاء أوقاتـه احلـرة أو أسـلوب نشـاطه والذي ميكن استنتاجه من خـالل 
 .الرتوتي ومنطه يتأثر مبستوى مداخل األفراد وقدرهتم املادية لذلك 

  السن: 
تشـــري الدراســـات العلميـــة إىل أن العـــاب األطفـــال ختتلـــف عـــن العـــاب الكبـــار وأن الطفـــل كلمـــا منـــى 

 .وكرب يف السن قل نشاطه يف اللعب 

إىل أن األطفــال يف هنايــة مرحلــة الطفولــة املتــأخرة وبدايــة مرحلـــة "  Sullenger"ســولينجر  يشــري
املراهقة تأخذ نشاطاهتم أشكاال أخرى غـري الـّت كـانوا ميارسـوهنا مـن قبـل ، وذلـك كالقيـام مبشـاهدة التلفزيـون 

 .واالستماع للموسيقى والقراءة وممارسة النشاط الرياضي 

ا اإلنســان هبــا سـلوكا تــه الرتوتيــة اخلاصــة ، فالطفــل ميــرح والشــيك يرتــاح ، أن كـل مرحلــة عمــر ميــر هبــ
ـــة "  1267" يف حـــني ان الشـــباب يتعـــاطون أنشـــطة حســـب أذواقهـــم، ففـــي دراســـة بفرنســـا  وجـــد ان مزاول

 (عامــــــــــــــا 63الرياضــــــــــــــة تقــــــــــــــل تــــــــــــــدرجييا مــــــــــــــع التقــــــــــــــدم يف العمــــــــــــــر حــــــــــــــىت تكــــــــــــــاد تنعــــــــــــــدم يف عمــــــــــــــر 
(roymond.tomas :1983.p71-72 

 س الجن: 
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تشــري الدراســات العلميــة إىل أن أوجــه النشــاط الــّت ميارســها الــذكور ختتلــف عــن تلــك الــّت متارســها 
البنــات فالبنــات يف مرحلــة الطفولــة تفضــل اللعــب بالــدمى واأللعــاب املرتبطــة بالتــدبري املنــزيل ، بينمــا يفضــل 

 .البنني اللعب باللعب املتحركة وباللعب اآللية والعاب املطاردة 

أن البنـــني مييلـــون إىل اللعـــب العنيـــف اكثـــر مـــن "  Honzik"أوضـــحت دراســـات هونزيـــك ولقـــد 
البنـات  وان الفـروق بـني اجلنسـني تبـدو واضـحة فيمـا يـرتبط بـالقراءة واالسـتماع إىل بـرامج اإلذاعـة ومشــاهدة  

  برامج التلفزيون

حلـة الطفولـة مـن إن البنـات والبنـني يف مر  "E . Child "كما أوضـحت دراسـة اليزابيـث تشـايلد 
 .سنة مييلون إىل النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية 12 - 3سن        

إال أن ترتيـــب تلـــك النشـــاطات لـــدى البنـــني ختتلـــف حيـــث تـــأيت ممارســـة النشـــاطات البدنيـــة لـــدى  
 .البنات         يف الرتتيب األخري

  درجة التعلم : 
مســتوى التعلــيم يــؤثر علــى أذواق األفــراد حنــو تســلياهتم لقــد أكــدت كثــري مــن الدراســات االجتماعيــة إن 

إذ بــني أن الرتبيــة والتعلــيم توجــه نشــاط الفــرد عمومــا يف اختيــاره " دومــا زوديب"وهوايــاهتم ، منهــا مــا جــاء هبــا 
، خاصة وأن إنسان اليوم يتلقى كثريا مـن التـدريبات يف جمـال الـرتويح أثنـاء حياتـه الدراسـية ، ممـا  …لرتوته 

 .ت رمبا قد تبقى مدى احلياة اريب أذواقا معينة هلوايقد ي

كما أوضـحت دراسـة بلجيكيـة إن اختيـار األفـراد ألنـواع الـربامج اإلذاعيـة املقدمـة تتنـوع حسـب املسـتوى 
 ( . …ابتدائي ، ثانوي ، جامعي ) التعليمي 

االبتـــدائي أكثـــر ولعـــا وان اجلـــامعيون يفضـــلون املوســـيقى واحلصـــص العلميـــة واألدبيـــة بينمـــا ذوي املســـتوى 
 .باملنوعات الغنائية واأللعاب املختلفة 

والــذي ميكــن اســتنتاجه مــن خــالل نتــائج الدراســات أن هنــاك اخــتالف واضــح يف كيفيــات قضــاء الوقــت 
 .احلر وممارسة الرتاويح حبسب مستوى تعليم األفراد 
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 الجانب التشريعي : 
ة يف رعايـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة والتكفـل هبـم مبعىن أن معظم اجملتمعـات لـيس لـديها تشـريعات كافيـ

خاصــة منهــا احلــق يف ممارســة األنشــطة الرياضــية مبختلــف ألواهنــا خصوصــا يف الــدول العربيــة وتــوفري اخلــدمات 
 .  الرياضية والرتوتية للخواص، مما يشكل عائقا يف تقدمي اخلدمات الضرورية هلذه الفئة

 :خالصة  
لتحليـــل مفهـــوم النشـــاط البـــدين الرياضـــي  وعالقتـــه باملعـــاقني ، وقـــد أجرينـــا  كـــان هـــذا الفصـــل أداة فعالـــة

حماولــة لشــرح النشــاط البــدين الرياضــي املكيــف مــن كافــة جوانبــه وإظهــار الدراســات الرتبويــة والسوســيولوجية 
 .حوله وما سامهت هذه الدراسات يف مضمار فهم ماهيته 

 

 

 

 الثاني    الفصل  
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 االلعاب المصغرة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تمهيد 

لقد خصصنا هذا الفصل للقيام بتعريف  اللعب و وفوائد اللعب والوظائف املتعددة لـه العوامـل     
املؤثرة فيه ، ليليه االلعاب املصغرة  بدايتا بتعريفها و خصائصها و عالقة األلعـاب الصـغرية بالقـدرات احلركيـة 

 .كون مناسبة لدى عينة الطفل بصفة عامة وكذلك  مبادئ اختيارها وكيفية تنظيمها وطرق اختيارها لت

 :اللعب -1-2

 :تعريف اللعب -1-2-2

 :هناك تعريفات خمتلفة للعب وأخرى معقدة ميكن إجياز بعضها فيما يلي     
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هـــو الوســـيلة الـــّت تســـمح باكتشـــاف األشـــياء والعالقـــات املوجـــودة "حســـب عمـــاد الـــدين إمساعيـــل 
 (33،ص1286عماد الدين امساعيل ،")بينها

بأنه النشاط السائد يف حياة الطفل ماقبل املدرسـة كمـا يسـاهم بقـدر كبـري " أما حسن عالوة فيعرفه
يف املساعدة على النمو العقلي واخللقي والبـدين واجلمـايل واالجتمـاعي، واملتتبـع لنمـو األطفـال يالحـغ تطـور 

 (32،ص1283حممد حسن عالوي ،)  "اللعب عندهم واختالفه باختالف مراحل النمو

حيــث "  reiderريــدر"أمــا التعريفــان اللــذان يــدالن علــى مــدى تعقيــد مفهــوم اللعــب يتمــثالن يف 
يقول نستطيع أن نرى احـد األطفـال يقـول لنـا انـه يلعـب الن هـذا يسـره و يفرحـه، لكـن ال نسـتطيع االدعـاء 

ل يقـو " اوليفركاميـل" أمـا ( B .R .ALbermons.1981, p43 ()3.)أن هذا يشرح ظاهرة اللعـب 
ممــا الشــك فيــه انــه ال احــد يســتطيع أن ينكــر دور اللعــب بالنســبة للطفــل، فهــو تتــاج إليــه مثــل حاجتــه إىل 
اهلــواء الــذي يتنفســه كمــا انــه يســاعده علــى اكتشــاف احملــيط الــذي يعــيش فيــه وبالتــايل يؤهلــه إىل االنــدماج 

رة كاملــة فإهنــا تــؤثر يف شخصــيته والتكيــف، أمــا رغبــة الطفــل يف اللعــب فــإذا ك يــتم حتقيقهــا يف الطفولــة بصــو 
 ( . Oliver camulle, 1973, p31 .)مستقبال كمراهق وراشد

 

 :فوائد اللعب -1-2-1

 :للعب فوائد كبرية لألطفال والكبار على حد سواء وميكن إمجال هذه الفوائد فيما يلي

 .ينفس على التوتر اجلسمي واالنفعايل عند الالعب -

 .حياة الطفل  يدخل اخلصوبة والتنوع يف -

 .يعلم الطفل أشياء جديدة عن نفسه وعن العاك احمليط به -

ميكــن الكبــار مــن مســاعدة الطفــل علــى حــل مشــكالته الشخصــية،إذ يــوجههم إىل مفــاتيح هامــة  -
 .ملسلكهم
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 .يتيح للطفل الفرصة ليعرب عن حاجاته الّت ال يستطيع التعبري عنها يف حياته الواقعية  -

 .اال لتمرين عضالته كما يف العاب احلركة، واجملهود اجلسمييعطي الطفل جم -

جيدب انتباه الطفل ويشوقه إىل التعليم ، فالتعليم باللعـب يـوفر للطفـل جـوا طليقـا ينـدفع فيـه إىل  -
 .العمل من تلقاء نفسه 

 .يعطي للطفل الفرصة الستخدام حواسه وعقله وزيادة قدرته على الفهم  -

 للخلــق ، إذ ختضــع فيــه عوامــل مهمــة كاملشــاركة الوجدانيــة والتضــامن مــع اللعــب اجلمــاعي تقــومي -
 .الزمالء

اللعب يوفر فرصة التعبري، وهي حاجة أساسية عند اإلنسان، فالبد يف احلياة من التعبـري لكـي ال  -
  (4،ص1225عدنان عرفان مصلح ،.)تصبح احلياة مملة

 :وظائف اللعب  -1-2-2

ســية وهــدفها األصــلي هــو تــوفري للصــغار امليــل إىل األلعاب،وإعــدادهم إن وظيفــة اللعــب األسا     
للحيــاة املســتقبلية مــن الناحيــة اجلســمية والنفســية واالجتماعيــة واخللقيــة كمــا أن هنــاك وظــائف ثانويــة للعــب 

 :والّت هي عبارة عن فوائد تكميلية والّت تشمل أمور أخرى نذكر منها ما يلي

 .لل والضجر والقلق وما إىل ذلك من اإلحساسات األليمةاللعب يبعد اإلنسان من امل -

 .اللعب يهدئ الغرائز الفردية ويقلل من حدهتا -

 .اللعب جيعل الفرد يندمج يف اجلماعة وخيضع للقانون -

-112علــــي عبــــد الواحــــد واقــــي ،ص. )اللعــــب يصــــون العــــادات والتقاليــــد االجتماعيــــة وتييهــــا -
123) 
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اللعــب نســتطيع القــول بــان اللعــب هــو ذلــك النشــاط الــذي خيــرج  ومــن خــالل طــرح هــذه اآلراء عــن
الطفل من وجدانيته إىل العـاك اخلارجي،حيـث يسـتطيع الطفـل أن خيـرج مـا جيـول يف خـاطره إىل أن يصـل إىل 
مرحلــة اإلبــداع ، فاللعــب ضــروري لكــل شــخص ولكــل طفــل وذلــك لكونــه أداة للنمــو اجلســمي والعقلــي ، 

 .االجتماعي والنفسي

 :العوامل المؤثرة في اللعب   -1-2-2

يوجد اختالف كبـري بـني األطفـال أثنـاء اللعـب بـالرغم مـن تشـابه رغبـاهتم يف السـنوات املتقاربـة      
 :ويرجع هذا االختالف إىل احد العوامل التالية 

 من األكيد أن األطفال األصحاء يلعبون أكثر من األطفال املرضى، وان الصحة تعطي: أـ الصحة

 للطفل ونشاطا وقوة وحرارة يستطيع استغالهلا يف اللعب، فكل الدراسات جتمع على أن طاقة

األطفال الضعفاء املرهقني ال يشرتكون يف اللعب وال يتمتعـون بـأدوات اللعـب علـى عكـس التالميـذ 
 .األصحاء

مـا أن إن األطفـال النبهـاء يظهـرون نشـاطا أكثـر ويلعبـون بنسـبة اكـرب مـن اخلـاملني، ك :ب ـ الـذكاء
لعبهم يظهر فيه نوع مـن التجديـد، الطفـل الـذكي يتقـدم مـن اللعـب احلسـي إىل اللعـب اخليـايل، وتظهـر هـذه 

 .الفروق مع مرور الزمن

تلعـب البيئـة دورا هامـا يف عمليـة اللعـب وتـؤثر بـذلك تـأثري مباشـرا علـى الطفـل ، فنجـد : ج ـ البيئة
نــوار .)ب أكثــر مــن الــذي ال يتــوفر لديــه هــذا العامــل أن الطفــل الــذي يتــوفر لديــه املســاحات الشاســعة يلعــ

 (113-112،ص1222رشيد وكمال عثمان ،

 األلعاب الصغيرة -1-1

 :تعريف األلعاب الصغيرة -1-1-2

 :هناك عدة تعريفات لأللعاب الصغرية من أمهها
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ة ال هـي عبـارة عـن العـاب بسـيطة التنظـيم يشـرتك فيهـا أكثـر مـن فـرد ليتنـافس وفـق قواعـد مسـري "ـ   
 تقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الرتويح والتسلية وقد تستخدم

 ( 171،ص1224انور اخلويل ،")بأدوات أو بأجهزة أو بدوهنا 

 جمموعة متعددة من العاب اجلري والعاب الكرات أو الّت متارس باستخدام األدوات الصغرية"ـ   

مــن خمتلــف األلعــاب الــّت تتميــز بطــابع املــرح والســرور والتنــافس مــع  والعــاب الرشــاقة ومــا إىل ذلــك
عطيــات ممــد " )مرونــة قواعــدها وقلــة أدواهتــا وســهولة ممارســتها ، وتكرارهــا عقــب بعــض االضــاحات البســيطة

 ( 63،ص1223اخلطاب ،

 فرد إىلـ  وسيلة تربوية فعالة يف إثارة دوافع املتعلمني حنو حتقيق اهلدف كما أهنا تشبع حاجات ال

 ( 223-224وديع فرج الدين ، ص) ."الشعور باالعتبار و التقدير من اآلخرين 

هــي تلــك التمــارين احملببــة إىل نفــوس الالعبــني والــّت جتــري علــى مســاحات ضــيقة وبعــد معــني مــن "ـــ
 (4)"الالعبني قد يكون هذا املعدل متساويا أو متفاوتا حسب األهداف الّت يسطرها املريب

التعـاريف املـوجزة املدرجـة ميكننـا القـول بـان األلعـاب الصـغرية هـي عبـارة عـن العـاب من خالل هـذه 
غـري حمــددة القـوانني والشــروط ، فهــي جمـاالت خمتلفــة تســاعد كـل فــرد سـواء كــان طفــال صـغريا أو راشــدا علــى 

ح واملتعـــة الـــتعلم حســـب قدراتـــه اخلاصـــة وإمكانياتـــه وفقـــا مليولـــه ورغباتـــه الذاتيـــة مـــن اجـــل االكتســـاب والـــرتوي
 (136،135حنفي حممود خمتار،ص. )والسرور

 

   :أهداف األلعاب الصغيرة -1-1-1

لطريقـــة األلعـــاب الصـــغرية أمهيـــة كبـــرية يف بلـــوغ أهـــداف جمتمعـــه لتطـــوير الصـــفات البدنيـــة ويف نفـــس 
الوقـــت تطـــوير املهـــارات الفنيـــة للطفـــل مـــن اجـــل تكـــوين ذاكـــرة حركيـــة للطفـــل يف املســـتقبل ومـــن بـــني تلـــك 

 :ألهداف ا
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 .تطوير وحتسني الصفات البدنية  -

 .حتسني األداء املهاري لألطفال  -

 اخل...تطوير الصفات اإلرادية لدى األطفال مثل العزمية، املثابرة، الثقة يف النفس -

 .إدخال عامل املرح والسرور إىل نفوس األطفال  -

مــة العمــل اجلمــاعي ،التعــاون اإلحســاس بقي:اكتســاب األطفــال الصــفات اخللقيــة احلميــدة مثــل  -
 .اخل....،الطاعة وحتمل املسؤولية 

وتعتـــــرب األلعـــــاب الصـــــغرية مـــــن بـــــني الطـــــرق التدريبيـــــة احلديثـــــة واألكثـــــر فعاليـــــة ، فالوضـــــعيات      
والرتكيبــات احلاليــة موجــودة بصــفة جليــة يف خمتلــف أشــكاهلا وذلــك حســب خصــائص األهــداف املســطرة لــذا 

 p28.Eric , 1981 ,)ضـرون العبـيهم يف مربعـات صـغرية ومسـاحات صـغرية فاألغلبيـة مـن املـربني ت
bottym ) 

 :خصائص األلعاب الصغيرة -1-1-2

ـــ ال يشــرتط ممارســتها طبقــا لقواعــد وقــوانني دوليــة معــرتف هبــا اذ ال يــرتبط فيهــا زمــن اللعــب وعــدد  
يـــة اشـــرتاطات أو قواعـــد أو مواصـــفات األدوات املســـتخدمة بأ الالعبـــني أو مســـاحة وحجـــم ومكـــان اللعـــب

 دولية

ســهولة تغيــري قواعــد وقــوانني اللعبــة مبــا يتناســب مــع الظــروف واملناســبات أو مبــا يــتالءم وحماولــة  - 
حتقيـــق بعـــض األهـــداف الرتوتيـــة املعينـــة ،  ويف كثـــري مـــن األحيـــان ميكـــن قيـــام الالعبـــني بتحديـــد أو اختيـــار 

 .القوانني الّت يرغبون يف تطبيقها أثناء اللعب

 .عدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة لكل لعبة  -

 : عالقة األلعاب الصغيرة بالقدرات الحركية  -1-1-2
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إن املهمــة الرئيســية لأللعــاب الصــغرية تكمــن يف تطــوير وتنميــة القــدرات احلركيــة للطفــل وخاصــة      
يــــا حيــــث ميتــــاز الطفــــل ســــنة ، وهــــذه املرحلــــة تعتــــرب خصــــبته للمهتمــــني برتبيــــة الطفــــل حرك(  12-2)مرحلــــة

ـــاز الطفـــل باالبتهـــاج  ـــة وامليـــول إىل أنشـــطة رياضـــية يغلـــب عليهـــا طـــابع األلعـــاب كـــذلك ميت بالنشـــاط واحليوي
 .والرضي والزيادة يف منو مقدرهتم على حتقيق النشاط الرياضي

ــــــة           ــــــة األلعــــــاب الصــــــغرية يف إتاحــــــة الفــــــرص لألطفــــــال لتطــــــوير قــــــدراهتم احلركي ــــــا تظهــــــر أمهي                             وهن
كمـا أن هـذه . كما جيب يف هذه املرحلة زيادة االهتمـام والرتكيـز علـى األداء مـن حيـث شـكل املهـارة والدقـة

املرحلـة مالئمــة لكســب وصــقل املزيـد مــن املهــارات املركبــة واسـتخدامها يف األلعــاب الصــغرية ألنشــطة رياضــية 
 حلركية تنجز من خالل احلصص معينة، كما أن تنمية وتطوير القدرات ا

ـــاء الظـــروف  ـــّت تتضـــمن متـــارين والعـــاب ونشـــاطات رياضـــية وهـــذا مـــا تـــوفره األلعـــاب الصـــغرية أثن ال
كــذلك   . (41،ص2334قــري عبــد الغــاين وآخــرون ،)اخل..املعقــدة كضــيق املســاحة وحتديــد عــدد املمارســني

، واحلركـات (اخل..عة، مرونـة، رشـاقةقـوة، سـر )األلعاب الصغرية تعتمـد بشـكل أساسـي علـى الصـفات البحتـة 
األصــلية وأمناطهــا الشــائعة فــان ممارســتها تتــيح للمشــرتكني اكتســاب املهــارات والقــدرات احلركيــة خــالل هــذه 

 (.37،ص1227رمحوين اجلياليل وآخرون ،)املمارسة

 :مبــادئ اختيار األلعاب الصغيرة -1-1-5

 : يـــمكن حصرهذه املبادئ يف النقاط التالية  

 .السن، اجلنس، النمو: ـ فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الظروف التالية

ـــ أن يكــون هنــاك توافــق بــني غــرض املعلــم مــن اللعبــة ورغبــة التالميــذ فيهــا وهتيــئ الغــرض الكتشــاف 
 .قابليتهم البدنية واحلركية

درجييا مـن الســهل ــ مراعـاة قـانون التـدرج التعليمــي للواجبـات احلركيـة املتعلمـة حيـث تنتقــل بـاملتعلم تـ
 .إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد، و بصفة عامة نبدأ باأللعاب البسيطة لنصل إىل األلعاب املعقدة
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 .ـ مراعاة أن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية ومبا يتفق مع احتياجات املوقف التعليمي

ل التالميـذ قـد أجنزوهـا واسـتوعبوا ـ عدم االنتقـال مـن لعبـة إىل أخـرى إال بعـد تأكـد املعلـم مـن أن جـ
 .قوانينها بشكل جيد

ــــ إعـــادة عـــرض اللعبـــة إذا كـــان املوقـــف التعليمـــي يتطلـــب ذلـــك مـــع مراعـــاة أال تكـــون اإلعـــادة جملـــرد 
 .التكرار فقط

 .ـ العمل على حتقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتها 

 (173-172،ص1223قاسم املندالوي وآخرون ،.) التالميذـ مراعاة املشاركة جلميع 

 :تنظيم تعليم األلعاب الصغيرة -1-1-9

إن أمهيــة التطــور يف تعلــيم املهــارات يكــون مبــين علــى عالقــة باألنشــطة احلركيــة األخــرى وحتمــل      
تقـــدم املهـــاري يف هنــا معـــىن التكــرار، ويعتـــرب بنـــاء األســاس املتـــني ضـــرورة للنجــاح يف العـــاب الفـــرق ولتأكيــد ال

 :العاب الفرق فان التعليم يف الفصل عادة ينظم عند استخدام طريقة التدريس املباشرة هبذا التوايل

 .تعليم ممارسة املهارات األقل صعوبة أوال -

 .أداء األلعاب الصغرية الّت تعمل على ممارسة املهارات يف مواقف اللعب  -

 .إعادة ممارسة النشاط واملهارات -

 .داء اللعبة األساسية يف الفريق أ -

 .ـ مترينات على املهارات أو الصفات البدنية

ويبدأ تقدمي مهارات األلعاب اجلماعية غالبا من الصف الرابـع أي سـن التاسـع، ولكـن الميكـن      
أداء اللعبة عادة قبل الصف اخلامس أي السن العاشـر ولـو أن ميـول وحاجـات واسـتعدادات أطفـال جمموعـة 

نــة ســوف حتــدد مــىت تــدرس هلــا، ويكــون تقــدم اجملموعــة يف أداء املهــارات حمــددا بكميــة الوقــت املخصــص معي
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للتــدريس هلــذه املراحــل املتتاليــة الســابقة ، وتبعــا لــذلك فــان مســتوى الصــف الدراســي الــذي ميكــن تعلــيم هــذه 
 .املراحل خمتلف من مدرسة ألخرى 

 

 :كيفية اختيار األلعاب الصغيرة  -1-1-8

 اختيار مهارات معينة أو العاب متهيدية أو العاب الفرق يتوقف أوال على تطور املهارات إن  

لــدى التالميــذ وجيــب علــى املعلــم أو املــريب أن يضــع يف االعتبــار اخلــربات الرياضــية املكتســبة خــارج 
 . املدرسة وداخلها على حد السواء

 :األدوات المستعملة والعناية بها -1-1-8

ون األدوات اخلاصة باأللعاب الصغرية كافية لتجنب وقـوف التالميـذ حـول امللعـب جيب أن تك     
ـــادة عـــدد مـــن األدوات  ـــة)يف انتظـــار دورهـــم، وميكـــن زي إذا مـــا ( اخل...الكرات،امللعـــب ،الوســـائل البيداغوجي

افة أعطــي املعلــم العنايــة الصــحيحة الــّت تطيــل مــن عمــر األدوات القدميــة حبيــث ميكــن صــرف امليزانيــة يف إضــ
 .قطع جديدة

 : خالصة

وأهــم مــا نستخلصــه مــن خــالل مــا أشــرنا إليــه يف هــذا الفصــل حــول  االلعــاب الصــغرية  عنــد       
ـــة األساســـية الضـــرورية  ـــة املهـــارات احلركي األطفـــال  بصـــفة عامـــة  ، يتمثـــل أساســـا يف فائـــدهتا الكبـــرية يف تنمي

األطفـال املتخلفـني عقليـا،  وتـربيتهم ورعـايتهم ، ويف  ملواجهة مطالب احلياة االجتماعية املادية واملعنوية لـدى
تكـــوين شخصـــيتهم تكونـــا متكـــامال باإلضـــافة إىل التخفيـــف مـــن معانـــاهتم لســـبب العجـــز اجلســـمي والعقلـــي 
ـــاهتم  ـــامج رياضـــي مكيـــف حســـب إمكاني وتعلـــيمهم االشـــرتاك بفعاليـــة  يف األلعـــاب الرياضـــية مـــن خـــالل برن

  وقدراهتم
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 :تمهيد

تسهم  النشاط احلركي املكيف بدرجة كبرية  يف حتسني اللياقة البدنية والصحة العامة للمتخلفني        
عقليا، ويف تنمية التوافقات العضلية العصبية واحلسية احلركية ومن مث حتسني الكفاءة احلركية لديهم ، كما 

رفع مستوى تركيزهم وانتباههم ومقدرهتم البصرية والسمعية واللمسية ، مما يطور من استعداداهتم  تسهم يف 
كما أن للعب أمهية بالغة للمتخلفني عقليا، ملا مينحه هلم من شعور باملشاركة والفاعلية .اإلدراكية وينميها 

تازا لتعليمهم الكثري من املهارات واملنافسة والتشجيع والرضا والسعادة ، ومن مث ميكن أن يكون وسيطا مم
 .احلركية املفاهيم واملعلومات والعادات واألمناط السلوكية املرغوبة اجتماعيا يف جو ممتع وحمبب إىل النفس 

 :مراحل التعلم الحركي   -3-2

  :مرحلة التوافم البدائي الحركي  -2-2-2

ة األوىل والثانية من مراحل التعلم احلركي هلذه الفئة يعترب الوصول إىل التوافق األويل هو اهلدف العام للمرحل
وهو يف غاية األمهية، ويشري وجيه حمجوب بأن تعلم احلركة جديدة وإدراكها وتثبيتها هو األساس للتعلم 

 (15،ص1282وجيه حمجوب ،. )احلركي 

إىل التعب بسرعة وتتميز هذه املرحلة باستجابات الطفل املشتتة وغري املنتظمة مما يتسبب يف وصوله 
فيصبح الطفل يبدل جهًدا كبريا بالرتكيز واالنتباه إىل املركبات األساسية للمهارة وذلك إلدراك األداء الكلي 
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للمهارة، عالوة على أن تقدمي املهارة واألداء الذي يكون مستحيال يف بعض األحيان وليس كلها األمر 
املهارة اختبار القدرات ومن مت حصرهم يف جمموعات  الذي يزيد من حدوث التعب، وهلذا جيب قبل إعطاء

 .  متجانسة حىت تسهل العملية ومتكن من الوصول إىل األداء األوىل للمهارة مع االقتصاد يف اجلهد والوقت

يوجه بالدرجة . أن مجيع األخطاء يرجع سببها إىل األداء احلركي " بذكر كورت مانيل حول هذه املرحلة 
كورنت " . )ائرة تنظيم خارجي على أساس املعلومات املتأتية من النظر األوىل عن طريق د

 (112ماينل،ص

 

 :مرحلة التدريب والتثبيت   -2-2-1

يف هذه املرحلة يتم تطوير الشكل البدائي والذي سبق اكتسابه يف املرحلة األويل، وبالنسبة لفئة املعاقني فإن 
ة هلم والعمل على تثبيتها إذ هتدف إىل التخلص من معظم يف هذه املرحلة يتم اختبار احلركات املناسب

األخطاء وربط أجزاء احلركة مع بعضها حيث أهم ما مييز هذه املرحلة هو التكرار والربط وهو ما يشري إليه   
ما نيل بأن أهم ما مييز هذه املرحلة هو اختفاء احلركات الزائدة والغري متطلبة والّت تعمل سلبيا على إعاقة 

إن ما مييز هذه املرحلة قلة األخطاء " ،ويتفق مع ما أشار إليه من بيسطويسي امحد بسطويسي .. ركة احل
وبالتايل فتلك املرحلة أهم ما مييزها هو حتقيق .احلركية ، وخلو التكتيك الرياضي من تلك األخطاء الرئيسية 

 (47،ص1284امحد بسطويسي ،". )أغراض احلركة بأقل أخطاء ممكنة 

هذا تتميز هذه املرحلة عن األوىل كوهنا تعترب املرحلة احلامسة لتعليم املهارات هلذه الفئة حيث خالهلا  وعلى
إختيار احلركات املناسبة والعمل على تثبيتها بالتكرار والربط من خالل املمارسة والتدريب املنتظم ألجل 

 .الوصول إىل التوافق احلركي

 :مقبول مرحلة اإلتقان واألداء ال -2 -2-2

فإذا كانت املرحلة الثانية هي مرحلة الوصول إىل التوافق احلركي فإن املرحلة الثالثة هي مرحلة تطوير هذا 
التوافق حىت يستطيع الطفل من تأدية املهارة بنجاح  حتت مجيع  الظروف والغري املعتادة، حيث يشري  
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 يتم إجنازها يف احلال دون تركيز بصر أو انتباه كورت ماينل بأن احلركة اآللية احلقيقية هي تلك احلركة الّت
، وعلى هذا تعتمد ..معلوم مع إمكانية أداءها مرة ثانية  يف أي وقت وحتت الرقابة البصرية وبإدراك كامل

هذه املرحلة على إتباع الربامج اهلادفة والغرضية والّت تعتمد على األسس العلمية من تدرج وتنويع وتقومي  
يها أسلوب التعزيز دورا مهما بالنسبة لألطفال املعوقني نومن خالل ذلك فان هذه املرحلة والّت يلعب ف

يصل الرياض إىل درجة عالية من األداء للمهارة احلركية وإمكانية اجنازها بشكل أيل مع التغيري يف درجة 
 .الصعوبة ومن وضعيات خمتلفة 

كي عند تعلم مهارة حركية جديدة حيث يتم التمثيل وهبذا نكون قد القينا الضوء على مراحل التعلم احلر 
العقلي من قبل املتعلم للحركة مث تصور كيفية وطريقة أداء احلركة وسريها مع حماولة التخلص من احلركات 

الزائدة والعشوائية ، ليتم الضبط اآليل للحركة من خالل التدريب املستمر عليها لنصل يف األخري إىل 
 .رة احلركية اإلتقان االىل للمها

 :طرائم تعليم المهارات الحركية للمتخلفين عقليا . -2-1

انطالقا من تعريف التخلف الذهين على أنه بطئ ء يف عملية النمو، فان هذا يؤدي إىل القول بان   
الطفل املتخلف ذهنيا بصفة عامة ، مثله مثل الشخص العادي ، فهو يتعلم ويكتسب  املهارات  واخلربات  

ا االكتساب  يكون تدرجييا ، ويتطلب  وقتا اكرب  فما يتعلمه  أو يتدرب عليه الطفل  العادي  يف لكن هذ
سنه يتعلمه  أو يتدرب عليه  املصاب  بتخلف عقلي  يف سنتني أكثر  ، وتطوير املهارات احلركية  لدى 

 :فئة املتخلفني عقليا  جند مايلي

 طريقة تحليل السلوك: 
سلوك  من األساليب التدريبية  املناسبة لألطفال الغري عاديني ، ومن الطرق  يعترب أسلوب حتليل ال 

املعتمدة بكثرة  يف عملية تنمية املهارات  والقدرات لديهم  وتعرف هذه الطريقة  بأهنا  ذلك األسلوب  
يقة منظمة  الذي  يعمل فيه املعلم  على حتليل املهمة  التعليمية  إىل عدد من مكوناهتا  أو خطواهتا  بطر 

 .متتابعة
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ومنه فان هذا األسلوب  يستخدم يف عمليات  التدريب  على املهارات املعقدة  الّت حتتاج      
إىل خطوات  متتابعة إلجنازها وتكون  أكثرها  يف األعمال  املتعلقة  بالتلصيق  والقص ، والتلوين  وغريها   

 من املهارات  األخرى

  طريقة تشكيل السلوك: 
رب هذا األسلوب هو األخر  من األساليب  الفعالة  يف عملية  تعليم  مهمات  ومهارات جديدة  ويعت 

ويعتمد  يف اصله على  التعزيز،  وهذا عن طريق  تعزيز االستجابات  الّت تقرتب من السلوك النهائي  
ب ، وذلك من املراد الوصول إليه ، أي انه يشتمل  على االقرتاب  خطوة فخطوة  من السلوك املطلو 

خالل  مساعدة املتعلم  على االنتقال  على حنو تتابعي  من السلوك الذي يستطيع القيام به  حاليا   
حممد اخلطيب . ) (السلوك النهائي) ايل السلوك الذي يتوخى  حتقيقه (  السلوك املدخلي)
 (43،ص1223،

حتليل السلوك  إىل عدد من  ومنه فان أسلوب  تشكيل السلوك  هو ذلك اإلجراء  الذي يعمل على
 :املهمات  الفرعية وتعزيزها  حىت يتحقق السلوك النهائي ، وهو هبذا املعىن  يتطلب اتباع اخلطوات التالية 

 .ويقصد بذلك  حتديد اهلدف النهائي  املرغوب فيه  من قبل املتعلم: حتديد السلوك النهائي  -

لك  حتديد مستوى األداء  احلايل للمتعلم  وذلك من ويقصد بذ:  حتديد السلوك املدخلي للمتعلم  -
خالل  قياس مستوى األداء  احلايل  أو مالحظة سلوك الطفل  احلايل قبل بداية التعلم ، وذلك من اجل  

 .حتديد نقطة  البداية يف تعليم  الطفل للمهمة 

يار املعزز القوي واملناسب  ويقصد بذلك  أن يعمل املعلم  على اخت: حتديد املعزز القوي  واملناسب   -
والذي يعمل على تعديل السلوك  املدخلي  ويعمل على تكراره  وإثارة دافعيه املتعلم  إىل أقصى حد  

 .ممكن  لتحقيق السلوك النهائي 

 .تعزيز السلوك املدخلي  حىت تدث بشكل متكرر 
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عزز  املعلم اخلطوات  املتتابعة  تعزيز السلوك ك  الذي يقرتب تدرجييا  من السلوك النهائي ، حيث ي -
) حتدد نقطة البداية  اي . لتعلم املهمة أو املهارة  الواحدة تلوى  األخرى حىت يتم حتقيق األثر املتوخى منه

فاروق الروسان ).مث حتدد املهمات  الفرعية املوالية حىت يتم حتقيق السلوك النهائي( املهمة الفرعية األوىل
يعمل على جتزئة املهمة  التعليمية إىل خطوات  متتابعة ليسهل  تعلمها   فهو إذن ( 115،ص2331،

 .حيث ال ينتقل املتعلم  من خطوة إىل أخرى  إال بعد اتقان اخلطوة السابقة 

وهبذا املعىن فان املريب  املختص يف جمال التكفل باالطفال املتخلفني عقليا   يرتتب عليه حتديد           
مية وكتابتها ، أي حتديد  اخلطوات الفرعية  أو املهارات الفرعية املتقاة  حىت يتم حتقيق االهداف  التعلي

السلوك النهائي  وهوبالتايل يقوم بعملية وصف تفصيلي للمهمات التعليمية  الفرعية و أشكال اسلوك 
خلفني عقليا  أثناء املرتابطة واملتتابعة لتحقيق السلوك النهائي ، وميكن استخدام  هذا األسلوب  مع املت

عملية تدريبهم على املهارات احلركية وخاصة الصعبة منها واملعقدة  والّت تدعو إىل امللل ، لذا فإهنا حتتاج 
 .إىل  عملية تعزيز متواصلة  لكل خطوة ناجحة  من املهمة 

  طريقة تسلسل  المهمات: 
السلوك ، ولكن يبدو الفرق واضحا  بني  تعد طريقة  تسلسل  املهمات  أسلوبا  مكمال  لطريقة تشكيل   

كل من الطريقتني حيث أن طريقة تشكيل  السلوك تتعامل مع سلوك واحد ميكن حتليله إىل عدد  من 
املهمات  الفرعية  يف حني تتعامل  طريقة تسلسل املهمات مع عدد من احللقات أو املهمات الّت تكون 

ذلك األسلوب الذي يعمل على ) تعرف هذه الطريقة بأهنا و . يف األخري عند ترابطها مهمة واحدة كلية 
واهم ما مييز هذه (. معا رقم تعزيز السلوك النهائي( االستجابة) ربط عددمن أشكال السلوك املتتابعة 
 :الطريقةكأسلوب تعليمي جند مايلي 

 .تستخدم هذا الطريقة يف بناء  أشكال جديدة  من السلوك -

 .ط عدد من االستجابات  يف سلسلة واحدة تدعى السلوك العام تتضمن هذه الطريقة  رب  -

 .تتضمن هذه الطريقة عددا من احللقات  إذ تعد كل حلقة  مفتاحا للحلقة الالحقة  -
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 :والستخدام هذه الطريقة  ال بد من اتباع اخلطوات اإلجراءات التالية  

 .ألسلوب حتديد اهلدف النهائي  أو السلوك النهائي  الستخدام هذا ا -

حتليل اهلدف النهائي  إىل عدد من أشكال السلوك املتسلسلة و املرتابطة معا  يف سلسلة تسمى    -
 .سلسلة االستجابات  املرتابطة معا يف حلقات 

 .تعزيز السلوك النهائي أو االستجابة النهائية  -

  .جاح يف احللقة السابقةصعوبة االنتقال من استجابة إىل أخري  يف سلسلة االستجابات  دون الن  -

 طريقة التعزيز : 
تعترب طريقة التعزيز من األساليب الفعالة يف عملية التعلم احلركي من مهارات وحركات رياضية   

والتعزيز يعين .  وغالبا  مايتم استخدامه  يف األسرة واملدرسة  من اجل تقومي العالقة بني املثري واالستجابات
 تتبع مباشرة بنتائج أو احداث سارة وتؤدي يف الغالب  إىل  تقوية ظهورها  تكرار ظهوراالستجابة حني

ولذا فانه ميكن اعتبار  املعزز  بأنه  احلدث  الالحق  الذي يزيد  من احتمالية تكرار ظهور استجابة 
وعلى ذلك فان ا لتعزيز اإلجيايب  . مرغوب فيها  أو العمل على إخفاء لسلوكات  الغري مرغوب فيها 

يهدف  إىل تقوية  أو تقليل  أشكال السلوك  وبناء  أشكال  جديدة  من السلوك  وتعزيزها  مما يؤدي إىل 
 .زيادة  أو تناقص احتمال  حدوثه  يف  املستقبل  يف مواقف مشاهبة

وتستخدم  هذا الطريقة مع األشخاص العاديني  وغري العاديني  على حد سواء ، فالطفل           
قليا  تتاج دائما إىل عملية لتعزيز للقيام  بسلوكات مرغوبة  وإجناز املهمات املطلوبة  منه  فهو املتخلف ع

فان هذا (  بإعطائه احللوى مثال) حني يتعرف على األلوان مثال  ويتلقى تعزيزا  أو ثوابا على هذا  اإلجناز 
تلف نوع املعززات حسب طبيعة املوقف يدفعه إىل الرتكيز  اكثر  واىل تكرار هذا السلوك  مرة أخرى ، وخي

وحسب مراحل العمراملختلفة  فيمكن أن يكون معزز ما فعال  يف موقف معني  وغري فعال يف موقف أخر  
كما ميكن أن يؤدي مفعوله كمكافأة يف مرحلة عمرية معينة دون أخرى حسب احلاجات والدوافع لدى 

 :ات إىل األنواع التالية الفرد يف كل مرحلة ومنه فإنه ميكن تقسيم املعزز 
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 المعززات األولية  أو غير االشراطية: 
وهذه املعززات  غري متعلمة  وهي مثريات تعمل  على تعزيز الطفل  بسبب أمهيتها البيولوجية  مثل الطعام  

املشروبات ، اهلواء ، الدفء ، حيث أن هذه املعززات  ليست حباجة إىل عملية  أشرا طية  لتعمل  
وإذا استخدمت هذه املعززات  يف برامج . لكنها عند احلاجة  إليها حتل تلقائيا  مبثابة معززات كمعززات  

 :   تعليم  االطفال املتخلفني عقليا   جيب اخذ بعني االعتبار املالحظات اآلتية

 . مراعاة حالة املصاب  الصحية واجلسمية -

 .مرعاة حالة اإلشباع  أو احلرمان لدى املصاب   -

عاة اعتبار املعززات  األولية معززا ذا فعالية لدى بعض املصابني ولكنها ليست كذلك لدى البعض مر  -
 األخر 

ومنه  فان من الواجب  على املربني  واألولياء  األخذ باالعتبار  النقاط السابقة  الذكر  عند استخدام 
 .الطفل املصاب املعززات  األولية  حىت ال تؤدي إىل نتائج عكسية  أو خطرية مضرة ب

 المعززات الثانوية أو الشرطية : 
وهي معززات متعلمة  أي أهنا تكون عبارة عن مثريات  ال اثر هلا على السلوك  مث تقرتن مبثريات  تعزيزية   

 :لتكتسب خاصية التعزيز  وميكن تصنيفها إىل

تباه ، االبتسام،  املصافحة  معززات اجتماعية  قد تكون لفظية  كالثناء  وقد تكون غري لفظية  كاالن  -
 .تعبريات الوجه ، حركة الرأس 

 .معززات مادية ، كاأللعاب ،  اجملامالت ،األلوان -

 .معززات نشاطية كالرحالت والزيارات  -

شراء احللوى ، ) معززات رمزية ، كالنقود مثال  فالطفل يستطيع استبداهلا  بأشياء أخرى  يرغب فيها   -
 األلعاب 
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 :د استخدام التعزيز  لتثبيت السلوك  املرغوب فيه ال بد من مرعاة النقاط التالية ولكن عن 

 التقدمي املنسق للمؤثرات  املوقفية الّت تتحكم  يف أمناط االستجابات  املرغوبة يف االنتباه  للمعلم -

نا  كاملدح  ميكن   اختيار التعزيزات الفعالة الّت تناسب  طبيعة كل طفل  دون االعتقاد بان  مثريا معي -
 .أن يكون ناجحا  بصفة عامة مع مجيع األطفال 

 .تقدمي التعزيزات الفورية  بعد حدوث سلوك  مباشرة دون إبطاء  أو تأخري  -

اختيار األنشطة املشوقة لألطفال  واستخدامها كمعززات  للسلوك الذي نريده، والذي ال مييل الطفل   -
 .الدائه إىل نادرا 

 عزيز حىت وان كان هناك  حتسن طفيف  وجتنب التطلع  إىل التحسن الكلي  قبل التعزيزتقيم الت -
 ( 127،ص 1222السيد سليمان عبد الرمحن ،.)

هذا عن استخدام التعزيز لتثبيت  السلوك املرغوب فيه ، أما عن استخدام  التعزيز لتقليل   
 :السلوك  الغري مرغوب فيه ، فانه يتم وفق مايلي 

عزيز التفاضلي لسلوك آخر والذي يعتمد على حمو السلوك  الغري مرغوب فيه  وتعزيز السلوكات الت  -
 :األخرى  املرغوب فيها ،  ويتطلب استخدام اخلطوات التالية

 .حتديد السلوك املراد تقليله إجرائيا -

 .الهلاحتديد الفرتة الزمنية الّت جيب على الشخص االمتناع عن تأدية السلوك املستهدف خ -

 .قياس السلوك املستهدف  أثناء تلك الفرتة  بشكل متواصل  -

 . تعزيز الشخص  يف حالة امتناعه  عن تأدية السلوك  املستهدف  يف الفرتة الّت مت حتديدها  -

 :التعزيز التفاضلي  الخنفاض معدل السلوك -
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خطوات  طريقة تشكيل السلوك ، غري    يشبه  يف خطواته إىل( النوع األخري ) ويالحغ  هنا أن هذا التعزيز 
أن األول  يهدف إىل التقليل  من السلوك  واضعافه تدرجييا  اما الثاين فيهدف  إىل تقوية السلوك  والزيادة 

 .فيه

وعند عملية حتديد املعززات  الالزمة ميكن  آن نلجا إىل سؤال  الطفل عن األشياء  الّت تتاجها ويرغب  
ء  هي الّت نستخدمها كمعززات ، كما ميكن  أن نسال املقربني منه عن األشياء الّت فيها ، وهذه األشيا

تبها وهذا ملعرفة ميوله وخصائصه ، كما ميكن حتديد النشاطات  احملببة للطفل  من خالل مالحظته  ومن 
وج للعب بعد مث استخدام  تلك النشاطات  لتعزيز النشاطات  الغري حمببة إليه  واملراد تقويتها ، كاخلر 

 .االنتهاء من صنع كرسي  مثال ،  أو تناول احللوى  بعد أداء املهمة بشكل جيد 

  طريقة النمذجة: 
تعد طريقة النمذجة  والّت تسمى التعلم  عن طريق التقليد  أو املالحظة من األساليب املعروفة     

.فراد وخاصة يف املواقف اجلديدةمنذ زمن بعيد يف تعليم املهارات  وإكساب جمموعة من اخلربات  لأل
  

من أوائل الذين ركزوا  على نظرية التعلم  عن طريق التقليد ، وفيها ( Bandural1977)ويعد باندورا 
لذا ظهرت مصطلحات  تعرب .  يتم التعليم كتغيري  يف األداء  نتيجة ملالحظة سلوك اآلخرين  وتقليدهم 

 .املالحظة  أو التعلم بالتقليد  أو التعلم بأسلوب النمذجة التعلم ب: عن هذا النوع  من التعلم مثل 

وتستخدم أساليب التقليد عندما يقوم املعلم  باداء مهارة معينة  أمام الطفل ، ويتوقع منه تقليده  يف  
أدائها  وميكن أن يتعلم  الطفل التقليد  عن طريق سلسلة من املهام  واخلطوات ،  ومبجرد إن يصبح الطفل  

ا  على التقليد  فان ذلك ميكنه من التدرب  على بعض املهارات  عن طريق مالحظة شخص آخر  قادر 
 .يؤدي هذه املهارات  سواء كانت بصرية أو لفظية  أو حركية 

وهذا يعين عرض املهمة  أمام الطفل  حىت يتمكن من تقليدها  ومن مث يعمل املريب  على تثبيت هذا  
ن خصائص املتخلفني عقليا أهنم يستطيعون تقليد اآلخرين يف كثري من احلركات وم.التعلم  عن طريق التعزيز

 .ويكتسبون بذلك بعض املهارات والعادات املختلفة
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وتستخدم هذه الطريقة يف تطوير املهارات احلركية اليومية والتدريب على الرسم واألشغال الفنية، ويف 
املطلوب تعلمها، ويطلب منه تقليد املدرب أو ( مهمة)ية التدريب املهين، عندما يعطي الطفل منوذجا للعمل

 .املريب        أو حماكاة زميل له تسن أداء مثل هذا النموذج

  ( 115،ص2331فاروق الروسان ،) :وميكن أن تتخذ النمذجة أشكاال خمتلفة وعديدة منها 

 .وتتم بتقليد منوذج واقعي تدث أمام املتعلم:ـ  النمذجة احلية

 .مثل النماذج املصورة يف األفالم والربامج التلفزيونية: مذجة املصورةـ الن 

وهي املشاركة مع اآلخرين وتقليدهم يف القيام بنشاطات أو مهام قد ال يهتم : ـ النمذجة غري املقصودة 
 .الفرد بأدائها لكنه يفعلها

دف اكتساب ألوان جديدة وهي تقليد النموذج عن رغبة وتصميم مسبق، وذلك هب: ـ النمذجة املقصودة  
 .من املهارات والعادات

ومنه فإن النمذجة ميكن أن تتخذ عدة أشكال، مما يستدعي وجود إجراءات البد من توفرها حىت تتحقق 
 : القاعدة الفاعلية هلذا األسلوب وهذه اإلجراءات تتمثل يف

 .توفري السلوك النموذج املرغوب فيه -

 .انة وقيمة لدى املتعلمنيتوفري النموذج الذي تضى مبك -

 .التعزيز واملكافأة للمتعلم يف حالة التقليد اجليد للنموذج املقرتح -

  .ضرورة توفر الرغبة والقدرة على أداء املهمة املراد تقليدها -

وهلذا فإنه ميكن يف ضوء اإلطالع على نظرية التعلم باملالحظة استخالص بعض التطبيقات الرتبوية يف جمال 
وتدريب املتخلفني ذهنيا، على اعتبارهم أكثر الفئات استفادة من اسلوب التقليد أو النمذجة والّت تعليم 

 : ميكن تلخيصها يف ما يلي 
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 .أن يراعي املريب اختيار األطفال الذين يصدرون سلوكا مرغوبا كنموذج يقتدي به اآلخرون -

لوك غري املرغوب فيه الحتمال أن يعتقد أن يكون املريب يقضا عند استخدام أسلوب التجاهل لكف الس -
 .اآلخرون أنه السلوك املرغوب فيعملون على تقليده

جيب أن يراعي املربون سلوكهم أنفسهم، فال يأتون بأفعال خاطئة ال تؤدي إىل تعلم املهارات أو   -
 .السلوك املطلوب

 :طريقة  التوجيه واإلرشاد *  

ا يتطلب قيام املريب أو األخصائي بإيضاح قواعد السلوك املناسب إن ضبط السلوك لألطفال املتخلفني عقلي
واملقبول هلم ، و هتيئة الفرص الالزمة لالمتثال للتعليمات وعدم خمالفتها، وعلى اية حال من الضروري قيام 

خليل ميخائيل عوض ، . )املريب مبكافأة األطفال عندما ترتمون التعليمات وينظمون سلوكهم وفقا هلا
 (162ص

ويساعد اإلرشاد يف سرعة ودقة تعلم املصاب، فإرشاد الطفل إىل الطريق الصواب فيه إقتصاد لوقته وجهده، 
حيث يتعلم اإلستجابات الصحيحة من أول حماولة بدال من تعلم احلركات اخلاطئة مث يبذل بعد ذلك 

، وهناك نوعان من جهدا مضاعفا يف إزالة العادات اخلاطئة، مث يتعلم بعد ذلك العادات الصحيحة
التدريب، األول تدريب لتحقيق دقة وإتقان األداء، والثاين تدريب لتحقيق السرعة، ويف حالة تدريب 

السرعة يتبغي أن تدد املريب معدل السرعة املعقولة الذي ينبغي وصول املتعلم إليه، وكذلك فإن إحاطة 
د على حسن التعلم، فاإلحساس بالنجاح يقود املتعلم علما بأخطائه وبتقدمه أي معرفة نتائج جهده تساع

 . ومعرفة اخلطأ تساعد على جتنبه. إىل النجاح والطموح

ومنه فإن استخدام التوجيه يف عملية التعلم يكون عن طريق أسلوب احلث الذي يتضمن تقدمي مثري متييزي 
 .املعزز املناسبتفز املتعلم على القيام باالستجابة املطلوبة، خاصة إذا أتبع أسلوب احلث ب

 :وهناك ثالثة أنواع احلث 



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

ويقصد به تقدمي املساعدة اللفظية الّت تعمل على حتقيق األسلوب املطلوب تعلمه، كما :احلث اللفظي  -
 ...افعل كذا: س. ابدأ باملهارة: س: تذكر املتعلم مبا جيب عليه القيام به، كأن يقول املريب

اعدة إجيابية للمتعلم الّت تعمل على حتقيق السلوك املطلوب تعلمه، ويقصد به تقدمي مس: احلث اإلمنائي -
 .كأن ينظر املريب على الشيء املراد تعلمه بعينه، ويشري إليه عن بعد

ويقصد به تقدمي مساعدة جسمية للمتعلم الّت تعمل على حتقيق السلوك املطلوب :احلث اجلسمي  -
 .تعلمه

لفظيا، ويقصد بالتوجيه اليدوي تلك املساعدة البدنية الّت يقدمها ومنه فإن التوجيه يكون إما يدويا أو 
املريب ملساعدة الطفل ، على أداء املهارة املطلوبة ويستخدم املريب بعض املهارات احلركية عندما يسمك يد 

الطفل مثال ويوجه حركاته بطريقة متكنه من أداء العمل املطلوب منه، ويعد هذا األسلوب أسلوب جيد 
 .يم األطفال ، وجيب استخدامه كلما كان ذلك ممكنا خاصة عند تعلم املصاب ملهارة جديدةلتعل

ويف نفس الوقت الذي يقوم فيه املعلم بتوجيه حركات الطفل يدويا جيب عليه توجيهها لفظيا وذلك عن 
املطلوبة على  طريق إعطاء الطفل املصاب بعض التعليمات اللفظية اخلاصة، بالطريقة الّت تؤدي هبا املهارة

ومن الضروري اإلشارة إىل أنه من املناسب استخدام أسلوب تقليل املساعدة التدرجيي حىت ال .حنو سليم
 .يعتمد الطفل على املريب بعد تعليمه املهارة او بعد حتقيقه السلوك النهائي

ات اللفظية أو واملقصود بتقليل املساعدة التدرجيي، ذلك األسلوب الذي يتضمن تقليل تقدمي املساعد
اإلتائية، أو اجلسمية للطفل كي يعتمد على نفسه يف أداء املهارة التعليمية، مبعىن أن املريب يعمل على 

 . تقليل تقدمي املثريات التمييزية الّت كانت تعمل على مساعدة املتعلم على القيام باملهمة التعليمية

ذ يقوم باستخدام عدد أقل من الكلمات واإلشارات أي أن املريب يعمل على التقليل من احلث اجلسمي،ـ إ
واإلمياءات وأشكال املساعدة اجلسمية و بالتدرج حىت يؤدي الطفل املهمة التعليمية دون حث لفظي 

 .وإتائي أو جسمي

 : النظريات المرتبطة بتعليم المهارات الحركية   -2-2
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ل تأهيل املعوقني عامة واملتخلفني عقليا خاصة أصول يف جما لتعليم املهارات احلركية تعترب املداخل النظرية 
نظرية لبحثنا، ألهنا متثل حماوالت علمية جادة لبناء نظري متكامل يعتمد على معرفة علمية متطورة تستند 
إليهاالباحث يف االعداد والتحضري والتنظيم ، ، فتعدد املداخل والنظريات واحتكاكها معا، يثري الدراسة 

مستويات األداء ويزيد من معدالت إجراء البحوث ملعرفة أوجه التشابه والتداخل بني  النظرية ويرفع
النظريات وجدوى كل منها وقيمتها العالجية يف اجملاالت املختلفة،حيث تاول أخصائي النشاط البدين 

زامه الرياضي املكيف أن تقق أهدافه وغاياته املنشودة من خالل االستفادة من هذه النظريات و الت
بأساليب املنهج العلمي يف املمارسة، هذا األسلوب الذي يعتمد أساسا على املعرفة العلمية الّت متثل 

اإلطار النظري املوجه للممارسة والذي يقوم األخصائي بتوظيف هذا اإلطار النظري كأساس للتعامل مع 
 .موضوعات اخلدمة االجتماعية والرتبوية املقدمة هلذة الفئة 

ل النظرية تشري إىل البناء الفكري الذي نستخدمه ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة ، إلجناز فاملداخ
مهامهم وكذلك يف عملية التخطيط والتدخل والتقومي، مبعىن أن أمهية املداخل النظرية متكن يف مساعدة 

مارسة يستخدم األخصائي يف املواقف املختلفة ملمارسة االنشطة املربجمة ، فكل مدخل من مداخل امل
جمموعة من الوسائل الّت ميكن استخدامها لتحقيق التكيف االجتماعي للوصول إىل مستوى أفضل من 

اخلدمات للمعوقني، ونشري هنا بأن هذه املداخل النظرية مستخدمة يف جمال اإلعاقة عامة مبا يف ذلك 
النظريات يف تعاملها مع هذه الفئة املتخلفني عقليا     أي أن اخلدمة االجتماعية تستخدم هذه املداخل و 

 ( 227،ص1228سيد فهمي ،)يف املراكز اخلاصة 

ولذلك سنعرض جمموعة من املداخل النظرية الّت ارتبطت بالدراسة والّت ميكن لألخصائي الرياضي يف جمال 
ا والّت ميكن راضة املعاقني  االستفادة منها يف عملية التأهيل والتدريب بإسقاطها على فئة املتخلفني عقلي

 :أن حندد بعضها فيمايلي 

  نظرية التعديل السلوك:  
تستخدم االخصائي مبدأ تعديل السلوك يف جمال اإلعاقة وذلك لعدة أسباب منها أن ، املنهج السلوكي 

هدفه هو زيادة قدرة املتخلف عقليا على أداء وظائفه االجتماعية والقضاء على ما قد يواجهه من 
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يله ورعايته، حيث يستخدم مدخل تعديل السلوك عدة أساليب عالجية خيتلف مشكالت تعيق تأه
استعماهلا حسب طبيعة األفراد واملؤسسات اخلاصة، كما يقوم التعديل السلوكي على مبادئ اجتماعية ال 

 .                 سيما احمليطني به

  نظرية الدور : 
املعقدة الّت يكون عليها، حيث تساعد األخصائي على  حتاول هذه النظرية تفهم السلوك اإلنساين بالصورة

التحديد والتخطيط وتنفيذ اخلطة ومتابعتها وتقوميها، مبعىن أن نظرية الدور هلا قيمتها بالنسبة لألخصائي 
االجتماعي من زاويتني األوىل، أهنا تقدم له احملددات االجتماعية لألمناط السلوكية للمتخلفني عقليا وتقدم     

جمموعة املفاهيم واملصطلحات الّت تساعده يف حتليل ألوان السلوك اإلجتماعي هلؤالء ومن هذا املنطلق له 
يستطيع أن يتوقع سلوكهم يف املواقف املختلفة، ومن جهة أخرى، فإن  مفهوم الدور يستخدم يف حتليل 

يعاب أدواره مع املتخلفني سلوك األخصائي نفسه أثناء قيامه بعمله مع املعوق، مما جيعله قادرا على است
 .عقليا  وهذا يساعده على حل الكثري من املشكالت خالل عمله وتعامله معهم

 نظرية اللعب : 
يعترب اللعب فرصة لألخصائي ملالحظة االطفال املتخلفني عقليا ودراستهم كما يعترب الوسيلة املهمة للتعبري 

جاهتم االنفعالية حيث يستخدم املريب بعض عما يف نفوسهم وتدريبهم على ضبط النفس ومتابعة حا
األلعاب اخلاصة كوسيلة للكشف عن قدراهتم وحاجاهتم ورغباهتم عن طريق سلوكهم أثناء ممارسة هذه 

 .  األلعاب وكذلك للكشف عن قدرات واحتياجات عمليات التأهيل والعالج

  نظرية التفاعل االجتماعي: 
 جمال  اإلعاقة هو أهنا تساعد املريب يف فهم سلوك املتخلفني عقليا إن األمهية الّت تقدمها هذه النظرية يف

وحتليل العالقات الّت حتدث بينهم، كما تساعده يف فهم الغرض من السلوك لتفسريه وتوجيهه، حيث 
جتعل املريب قادرا على فهم معاين العالقات االجتماعية يف خمتلف املواقف كما تفيده هذه النظرية يف فهم 

ت السلوك واألدوار وإعادة بناء اجلماعات حىت يشبع كل معوق احتياجاته وحتقيق أهدافه وبالتايل توقعا
 .حتقيق أهداف اجلماعات الّت ينتمي إليها 
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  النظرية التأهيلية: 
يستخدم املريب  هذه النظرية لصياغة األهداف العالجية والّت ميكن دراستها وتشخيصها بدقة من خالل  

ت ومعاجلة اجلماعات وأعضائها لتحقيق األهداف العالجية املختلفة وإشباع احتياجات تشخيص االصابا
هؤالء من خالل الربامج بعد دراسة تلك احلاجات وتشخيصها، كما يستخدم هذا املدخل أيضا إلحداث 

سائل أنواع من التغريات يف شخصية املعوق والبيئة االجتماعية احمليطة، حيث يستخدم املريب وفقا لذلك و 
خمتلفة لتغيري بعض اخلصائص يف اجلماعة ملساعدة املعوقني يف حتقيق أهدافهم ومن هذه الوسائل    

 .أساليب تعديل السلوك

و حسب قراءتنا هلذه النظرية انه ميكن االستفادة منها يف برامج اعادة التاهيل ، يف املراكز الطبية    ويف 
دم الكثري من احللول ملمارسة االنشطة الرياضية املكيفة للمعوقني املراكز االستشفائية ، إذ ميكنها ان  تق

وخاصة يف حتقيق األهداف الوقائية والعالجية وتنمية املهارات احلركية االساسية واملهارات االجتماعية مع 
 .فئة املتخلفني عقليا، وهذا ما نود ونسعى لتحقيقه من خالل معاجلة هذا املوضوع

   نظرية المجال : 
من امهية استخدام هذه النظرية  يف جمال رعاية املعوقني عامة واملتخلفني عقليا خاصة ، أهنا تقدم مفاتيح تك

لتحليل العمليات الّت حتدث يف اجتماعات مجاعة املعوقني كما يساعد ايضا يف النظر لسلوكات املعوقني 
ك اإلجتماعي  نظرة تعرتف باحلالة وعالقاهتم التفاعلية كأفراد مث ككيان إجتماعي ، أي تنظر إىل السلو 

الفردية فإذا حدث تغريًا يف اجلزء يتبعه تغريًا يف كل األجزاء األخرى ومن مث فالبيئة كيان مادي وكل دينامي 
 .أي كل متفاعل األجزاء أو متبادل بني األفراد يف عالقات تفاعلية

هدف واحد اتفقوا عليه مجاعًيا وتفيد هذه واجلماعة يف ضوء هذه النظرية، مجاعة من األفراد يتحركون حنو 
النظرية يف جمال املتخلفني عقليا يف حتقيق اندماج اجتماعي  وتعويد املعاقني على حتمل املسؤولية واحرتام 

املعايري والعادات االجتماعية داخل اجلماعة الّت ينتمي إليها، مبعىن املريب يف جمال املتخلفني عقليا جيب أن 
 .مجاعة واحدة ذات معايري واحدة مث يوجه هذه اجلماعة للوصول إىل أهدافها يصل هؤالء إىل

 نظرية التعلم: 
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من املعلوم أن خصائص املتخلفني عقليا ختتلف عن العاديني مما جيعلهم تتاجون إىل املساعدة بطريقة  
د من وجود نوع     خاصة، ألهنم غري قادريني على إكتساب بعض املهارات أو على التعلم الذايت لذلك الب

من الربامج اخلاصة لتعليمهم وتدريبهم، ومن بني النظريات الّت تدعم عمليات تعلم املتخلفني عقليا هي 
نظرية السلوك اإلجرائي، الّت تعترب من النظريات اهلامة يف تعليم املتخلفني عقليا حيث حاول سكينر 

(skinner )من جتاربه لتعليم املتخلفني عقليا، بعض املهارات اخلاصة مثل مهارة اإلعتماد  االستفادة
على النفس ومهارات التكيف مع احلياة اليومية، حيث تفسر هذه النظرية العالقة بني سلوك الفرد وبني 

م املتخلف املثريات البيئية فغالبا ما تكون االستجابات غري متحكم فيها مبا يتالءم مع املثريات، عند قيا
عقليا ببعض املهارات املهنية ومهمة املريب هنا، هو أن جيعل هذه االستجابات ممكنة التحكم لتتالءم مع 

املثريات، من خالل التقليل من السلوكات غري مرغوب فيها وزيادة السلوكات املرغوب فيها، أما نظرية 
 Julian) ليا، رائد هذه النظرية هو التعليم االجتماعي  فهي من النظريات التطبيقية للمتخلفني عق

Rotted  ) حيث تؤمن هذه النظرية بأن الفرد يتعامل   مع البيئة، إما باكتساب السلوك أو االبتعاد عنه
وجتنبه وتنص هذه النظرية، أن املريب يتوقع من املتخلف عقليا سلوكا يستطيع القيام به من خالل مهارات 

 .خاصة

تشري أن عملية التعلم تتم من خالل إشباع احلاجات ( Clark Hull)ئدها اما النظرية السلوكية ورا
األساسية البيولوجية والّت هلا تأثري على سلوك االنسان، حيث ربطت هذه النظرية بني احلاجات والسلوك   

 ( 22،ص1225ابراهيم عياد ،)ألن دوافع احلاجات تؤدي إىل ممارسة سلوك معني إلشباعها 

ق فإن نظريات التعلم هذه تتاجها املريب الرياضي  يف عملية وتعليم  تدريب املتخلفني ومن خالل ما سب
عقليا على املهارات  احلركية واالجتماعية واملهارات الفنية يف املراكز الطبية البيداغوجية،  ألن مبدأ تعليم 

من مت التوجه حنو حنو االعداد هذه الفئة  يقوم يبدا من خالل تطوير املهارات احلركية االساسية اليومية  و 
 (36،ص1228حممد عبد الكرمي ،.)املهاري لالنشطة الرياضية حسب ميول ورغبة املعوق نفسه 

 نظريات اإلرشاد والنمو المهني:  
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يرى أصحاب هذه النظريات أن فكرة اإلنسان عن العمل تنمو معه تدرجييا من الطفولة إىل الرشد واعتربوا  
بظروفه  (2)لية مستمرة  مع الفرد ختضع لنموه العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي أن النمو املهين عم

األسرية واالجتماعية والثقافية، حيث تفسر هذه النظريات يف النمو التدرجيي املهين للمتخلفني عقليا  من 
و هذه املهن خالل تعلمهم األنشطة املهنية وحتديد املهن الّت سوف يعملون هبا واجتاهاهتم وميوهلم حن

املختلفة، ومير النمو املهين عند املتخلفني عقليا حسب رأى علماء هذه النظريات باملراحل الّت مير هبا عند 
 : وزمالئه يف ( جيزنربغ)العادين، فهم ميرون حسب نظرية 

 .مرحلة االختيار التخيلي الذي يستغرق مرحلة الطفولة من خالل مرحلة اللذة حىت السابعة  -

سنة ويبدأ تفكري الطفل يف احلدس والتخيل والتخمني فيختار املهنة  12 -38حلة اإلرضاء من سن مر  -
الّت يعتقد أهنا ممتعة ملن يعمل فيها،  فريغب يف عدة مهن من خالل اللعب مثال مث تتغري هذه الفكرة يف 

ألسرة أو أي شخص مهم يف سن الثامنة تقريبا فيختار املهنة الّت يعمل فيها النموذج الذي يهتم به يف ا
 .حياته 

سنة والّت  12إىل حوايل  12مرحلة االختيار املبدئي الّت تستغرق مرحلة سنوات املراهقة من سن  -
تتضمن ثالث مراحل هي مرحلة امليول ومرحلة القدرات ومرحلة القيم حيث خيتار املراهق املهنة الّت 

مرة أخرى إىل املهنة الّت حتقق له مكانة اجتماعية بني تتناسب   مع قدراته ومستواه الدراسي مث يتحول 
 .أقرانه 

سنة  حيث  24إىل  12مرحلة االختيار الواقعي، فتستغرق مرحلة املراهق املتأخرة وبداية الرشد من سن  -
ترتبط أفكار الشخص املهنية بقدراته وميوله وظروف جمتمعه وإمكانيات العمل فيه فيختار املهنة على 

عي وموضوعي لكن يصعب على هؤالء املتخلفني عقليا ذلك مما جيعلهم ناقصي األهلية يف أساس واق
 .االختيار املهين وتتاجون إىل مساعدة اآلخرين يف اختيار األعمال الّت تناسب ميوهلم 

مكان مرحلة التأسيس يف هذه املهنة بالتدريب عليها واالشتغال فيها واحملافظة عليها والرتقي فيها قدر اإل -
 (366،ص1226ابراهيم موسى ،) واالستمرار فيها حىت التقاعد  
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ومن خالل ما سبق ميكن املريب الرياضي يف املراكز الطبية البيداغوجية  األخذ هبذه النظريات   
كخلفية معينة تساعده يف فهم ومعرفة وحتديد برامج االنشطة الرياضية الّت تساعد يف  التأهيل املهين 

قليا ألن مراحل التأهيل املهين تنطلق من ممارسة مثل هذه االنشطة الرياضية الّت تساعد للمتخلفني ع
 .األخصائيني ملعرفة جوانب النقص والقوة لدى هؤالء  االطفال للتعامل معهم 

 : المهارات الحركية االساسية -2-2
إمكانياته احلركية ويدرك إن مهارات احلركات األساسية ، هي تلك احلركات الّت يؤديها املتعلم ليدرك 

إمكانات جسمه والسيطرة عليها، أي التحرك من مكان ألخر، وكذلك مهارات التعامل مع األشياء أو مع 
 :وميكن تقسيم مهارات احلركات األساسية إىل ثالثة أنواع.األدوات بأطراف جسمه

  الحركات االنتقالية: 
أي حتريك جسمه من مكان آلخر يف الفراغ العام،  هي جمموعة من احلركات الّت يؤديها الطفل جبسمه ،

 .يف الساحة او يف امللعب سواء كان ذلك حبركات بسيطة او حركات مركبة 

  الحركات غير االنتقالية.   
تعين حتريك اجلسم  أو أجزاء منه  يف املكان ،سواء أكانت منفصلة  أو متصلة  عن بعضها  أو معا    

ويؤكد العلماء أن أداء احلركات  غري االنتقالية، تتطلب  من الطفل إدراك  التغري  . دون االنتقال  من املكان
الذي تدث يف العالقة  بني أجزاء اجلسم ، و إن هذا اإلدراك يغري اتزان اجلسم، كما يصاحب       هذه 

 .تغري مقدرة اجلسم على تعويض التغريات الّت حتصل حبركات تتناسب مع الوضع اجلديد

هم هنا عند تدريس احلركات غري االنتقالية يف دروس الرتبية الرياضية، اعتبارا أن صقل وتطوير هذه ومن امل
احلركات تتاج إىل قاعدة ارتكاز، مبعىن أن يكون الطفل قادًرا على االرتكاز بأجزاء خمتلفة من اجلسم 

تعون خبربات حركية متنوعة، وهلذا فإن األطفال الذين يتم. والتحرك من املكان واحملافظة على االتزان
يتعلمون بسرعة احلركات غري االنتقالية الّت تتطلب اتزانًا حيًدا بسهولة، عندما ال مير األطفال خبربات 

 :و تقسم احلركات غري االنتقالية إىل قسمني.حركية متنوعة سيجدون صعوبة يف تعلم حركات األكثر تعقيًدا

جلسم على سطح متماسك مثل أرض امللعب أو مرتبة  أو فرشة ويعين سند ثقل ا: ـ االرتكاز أو السند
 : ويشمل



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على القدمني، مثل وضع الوقوف

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على املقعده، مثل جلوس التوازن

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على الصدر والبطن، مثل انبطاح رفع الرجلني والذراعني عاليا

 .وارتكاز ثقل اجلسم على الظهر، مثل رقود رفع الرجلني عالًيا ـ سند

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على الركبتني، مثل وضع جثو

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على الركبتني واليدين، مثل وضع جثو أفقي

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على اليدين والرأس، مثل وقوف على الرأس

 .جلسم على اليدين مثل وقوف على اليدينـ سند وارتكاز ثقل ا

 .ـ سند وارتكاز ثقل اجلسم على اجلانب، مثل انبطاح مائل جانيب

 .الدوران.اللف. االمتداد.وتشمل  االنثناء:ـ احلركات احملورية 

    مهارات التعامل مع األدوات أو األشياء: 
معها الطفل، وكذلك امتصاص القوة من  وهي تعين إعطاء قوة حركية إىل األدوات أو األشياء الّت يتعامل

 :األشياء ، وهي نوعان 

 .ـ حتريك األشياء بواسطة قوة من اجلسم أو قوة غري مباشرة مثل املضرب، والعصا

 .ـ استقبال األشياء املختلفة من خالل ختفيف قوة حركتها أو توقيفها كلًيا أو امتصاص قوهتا

همة للصفوف الثالثة األوىل، والّت تعين التحكم والسيطرة على ومهارة التعامل مع األداة من املهارات امل
أنواع خمتلفة من األشياء، وميكن أن تتم السيطرة على األشياء بواسطة أطراف اجلسم ـ اليدين ـ القدمني ـ 

الرأس الكتفني ـ الفخذين ، كما تتم السيطرة على األشياء  إما بتحريك مباشر أو غري مباشر لألشياء، عن 
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يق قوة نابعة من اجلسم وتشمل الدفع ، الرمي ، التنطيط ، ضرب بالقدم ، الشد ، ضرب الكرة باليد ، طر 
 . و إما استقبال أو امتصاص القوة من األشياء املتحركة عن طريق لقف الكرة أو إيقاف الكرة.دحرجة الكرة

ة ملهارة التعامل مع األدوات ومن مث هلذا فمن الضروري أن يتعرف املدرس على هذه املتغريات والعوامل املؤثر 
يقوم بتنظيم اخلربات التعليمية واألنشطة احلركية بطريقة جتعل األطفال واثقني من تطورهم واستعدادهتم 

 وسنطرق بنوع من الشرح الهم املهارات احلركات االساسية وطرق تطوريها كما يلي . لعملية التعلم

 مهارة المشي  : 
تكررة لفقدان و إعادة التوازن أثناء التحرك أو االنتقال يف الوضع العمودي للجسم املشي عملية مستمرة م

، وتشري الدراسات يف جمال احلركة والتعلم احلركي إىل وجود أمناط متعددة يف املشي بالنسبة للمراحل النمو 
ثر بالعوامل البيئية املختلفة ، حيث تشري نتائج هذه الدراسات إىل أن األداء احلركي للمشي ومواصفاته تتأ

وخالل مرحلة النضوج من سن السابعة وحىت هناية العمر يالحغ تغريا  . احمليطة بالطفل عرب مراحل منوه 
كبريا قد حدث يف مواصفات األداء احلركي ملهارة املشي ، حيث تضيق قاعدة االرتكاز وتطول اخلطوة 

ر من املراحل السابقة لتصل إىل الوضع العمودي وتصبح أكثر سالسة وتوافقا وارختاء ، وتنتصب القامة أكث
السليم ، وحتدث مرجحة الذراعني املتوافقة مع حركة الرجلني تلقائيا، وتتقابل القدم مع األرض بالكعب 

أوال مث املشط ليصبح املشي يف صورته العامة اجلديدة أكثر مجاال وإتقانا من املراحل السابقة، وميكن 
الغين عثمان )س األداء احلركي الديناميكية والزمنية واملكانية مالحظة حتسن واضح يف أس

 (78،ص1287،

يعترب املشي إجنازا حركيا  متقدما بالنسبة للطفل ، فهو أحد املنعطفات األساسية  يف سلسلة أطوار  النمو 
كن الطفل  احلركي  كما انه يقدم  للطفل  اكرب اإلسهامات لنمو مداركه و معارفه  فعن طريق  املشي  يتم

من إدراك  األبعاد  املختلفة  للجوانب  املعرفية  والوجدانية  كما تتاح له فرص جديدة  الكتشاف األشياء 
 (.366انور اخلويل وأسامة كامل راتب  ،ص)

 Mcclennghan and (مكالجنان وجاليهيو)ويف دراسات خاصة باملشي  واجلري  أجراها       
Gallahue1976 يتطور مبكرا  عند  الطفل  يف هناية السنة  األوىل  من عمره ويقف  وجدوا أن املشي
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ومهارة املشي  تتطور  بسرعة  حىت السنة  السادسة  من العمر  ويف  هذا الوقت  يأخذ  منط  . وميشي  
 (34،ص1223علي الديري ،)املشي  عند  األطفال منط  الكبار 

ت  اهلامة  لتطور  منو  مهارة  املشي  مبا يفيد  بعض التغريا( 1283)عام ( ويكستدوم)ولقد أوضح  
انتقال الطفل  املشي  مع مالمسة  مجيع  أجزاء  القدم األرض  إىل مرحلة  مالمسة  الكعب لألرض         

أوال ، مث تالمس بقية أجزاء القدم  األرض مع مالحظة  نقص درجة  انثناء  مفصل  الفخذ ،وعدم رفع  
، وميكن مالحظة  تطورمهارة املشي من خالل تطور أمناط املشي املتنوعة للطفل       الفخذ  والركبة العلى

 .مثل املشي للخلف  أو املشي  على أصابع القدمني ، أو املشي مع تنوع  حركات األطراف العليا 

 ويشري عالوي إىل أن اكتساب الطفل ملهارات املشي واالنتقال إىل املكان وكذلك القدرة على التعبري
اللغوي يصبحان من أهم العوامل لتوسيع دائرة النشاط احلركي للطفل ، وتزداد بذلك كمية املثريات 

 (214، ص1224حسن عالوي ،)والعوامل الّت تؤثر على الطفل يف غضون تفاعله مع بيئته 

  مهارات الجري: 
رتكاز هنا تطل مالمسة تعترب مهارة اجلري، يف أن املشي ال تتوي على حلظة طريان ، أي أن قاعدة اال

للسطح الذي يتحرك عليه اإلنسان ، بينما تتوي اجلري على فرتة طريان ملحوظة ميكن مالحظتها للمرة 
األوىل يف العام الثاين من عمر الطفل أما قبل ذلك يظهر اجلري عند الطفل وكأنه منط من أمناط املضي 

ّت يتحرك عليها الطفل ، وميكن لبعض األطفال السريع حيث تل إحدى القدمني دائما مالمسة لألرض ال
اجلري بدون إتقان كامل ملهارة املشي، وتعترب مهارة اجلري يف حد ذاهتا من املهارات األساسية الّت يتوقف 

عليها جناح الكثري من املهارات الرياضية واأللعاب املختلفة، وبتحليل مهارة اجلري جند أهنا تتخذ أمناط 
الل منو الطفل وحىت مرحلة النضوج ، حيث تظهر مهارة اجلري بصورة جيدة ومتقنة، ومواصفات خمتلفة خ

وتتزايد سرعته بصورة ملحوظة، وميكن لنا مالحظة الطريان مبواصفاهتا األساسية والفرد الكامل لرجل 
اعني االرتكاز ، كما يالحغ أن الفخذ يكون موازيا لألرض يف حلظة عودة الرجل اخللفية ، كما تثىن الذر 

لتصل إىل الزاوية الصحيحة تقريبا ، ويكون هناك دوران خفيف يف حركة الرجل العائدة وتتم مرجحة 
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الذراعني بصورة عمودية وعكس حركة الرجلني ، ويف املرحلة الثالثة يطرأ التحسن يف مواصفات األداء 
 .جمتمعة ومتمثلة يف األساس الزمين واملكاين والديناميكي للحركة 

تعرف مبرحلة  -بداية اخلطوط وهنايتها -جلري عن املشي بوجود مرحلة متوسطة بني االرتقاء واهلبوطيتميز ا 
الطريان، وبتطور النمو يزداد إتقان الطفل لتلك املهارة وتصبح حركاته انسيابية وهادفة وتتميز بكرب حجم 

اجلري بدرجة توافقية جيدة سنوات يصبح يف مقدرة الطفل على  ( 6-5)مرحلة الطريان ، ويف املرحلة من 
 (.217،ص1228عالوي ،.   )ومتكنه من حسن استخدامه حلركات اليدين أثناء اجلري

يعترب اجلري امتدادا طبيعيا ألداء الطفل حلركة املشي ، ويعترب متكن الطفل من األداء اجليد ملهارة اجلري يف 
ارات الرياضية لألنشطة املختلفة       يف هذه املرحلة أساسا مهما لالشرتاك واملمارسة للعديد من امله

أن األطفال يف عمر اخلامسة يستطيعون اجلري بسرعة ( 1272)املرحلة الالحقة ، كذلك أوضح كرايت 
إىل أن األطفال يف عمر اخلامسة يستطيعون تغيري HARBER (1275 )معقولة ، كما توصل هاربر 

عام   Ryanو ( 1276)وآخرون عام  Milneوكما توصل ميلن .  3183اجتاه اجلري زاوية 
عدم وجود فروق دالة بني األوالد والبنات يف أداء سرعة اجلري وإن كانت النتائج تشري إىل (1277)

 . التفوق الطفيف لصاحل األوالد

 مهارة الحجل : 
فس احلجل مهارة حركية انتقالية تعتمد على املزاوجة بني الرجلني والذراعني، واحلجل يتطلب استخدام ن

القدم لقذف اجلسم يف اهلواء واهلبوط  والطفل عادة ما تجم على استخدام هذه املهارات حىت لو متكن 
من إجنازها بنجاح، وهو عادة ما يستخدم القدم املفضل يف أداء احلجل ونادرا ما يستخدم القدم األخرى     

 .إىل يف حاجز قوي كالتحدي

ويبدوا أن الطفل . متتالية عندما يبلغ  عمره مخس سنوات يستطيع احلجل من مثانية  إىل عشر خطوات
عندما يبلغ عمره مخس سنوات ميتلك العديد من املتطلبات الضرورية مثل التحمل والتوازن والقوة الّت تؤهله 

 .ألداء مهارة احلجل ملسافة معينة بسرعة معقولة 

  مهارة الوثب: 
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طور القدرات البدنية ملهارة اجلري لدى الطفل، وذلك  إن تنمو القدرات املرتبطة مبهارة الوثب أثناء  ت 
مرحلة الطريان أو عدم االرتكاز الّت يتميز هبا اجلري والّت متثل حقيقة األمر من الناحية الفنية أحد 

متطلبات أداء مهارة الوثب ، وان مهارة الوثب تتطلب من الطفل باإلضافة إىل توافر قدر مالئم من القوة 
 يسمح بدفع 

اجلسم يف اهلواء ، وأن ميتلك قدرا كافيا من التوافق العضلي  العصيب الذي يسمح باحتفاظ اجلسم بتوازنه 
 . أثناء الطريان وعند اهلبوط 

أن مهارة الوثب العمودي تتحسن لدى أالطفال الذين Fredrick  (1277 )وكذلك يوضح فردريك 
 .   قون على البناتسنوات  ، وأن األوالد يتفو  5 -3ترتاوح اعمارهم من 

سنوات يستطيع الطفل تأدية القفز من الثبات وكذلك القفز لألعلى والقفز العريض من الركضة   5ويف عمر 
ماينل كورت )التقريبية كذلك فإنه يستطيع القفز فوق خطني أو منطقة حمددة ومرسومة على األرض 

 ( 21،ص1287،

 مهارة الرمي : 
املهارات أمهية وشيوعا للتعبري عن حركات التحكم والسيطرة للعضالت  تعد مهارة الرمي من أكثر      

يف الدراسة الّت أجراها ( Maclenghan مكالجنان،)ويؤكد الباحث .الكبرية للطفل يف هذه املرحلة  
الرمي من  –الرمي من أسفل  –الرمي من أعلى )أن هناك ثالثة أمناط رئيسية من الرمي  1276عام 

 (. اجلانب

تعترب مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداما يف جماالت دراسة      
تطور النمو احلركي ملهارة الرمي ، وميكن إجناز هذه املهارة بطرق عديدة، باستخدام أدوات خمتلفة وتؤدي 

من أسفل احلوض أو تؤدي حبركة  مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس، كما ميكن أن تؤدي باليدين
 (86،ص1287عبد العلي ،) الذراع للجانب
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ويالحغ يف العاك الثالث أن انتقال احلركة من اليد الرامية ال تكون بدرجة متقنة ولو أن الرمية تتميز بقوهتا، 
مرت مع  2سنوات أن يرمي على هدف كبري على بعد حوايل  5 -4ويستطيع الطفل يف الفرتة من 

ظة موازاة اهلدف الرتفاع رأس الطفل وحوايل هناية تلك املرحلة يتقن الطفل دقة الرمي على هدف مالح
 .ويرمي األوالد ملسافة أبعد وبدقة أكثر من البنات . أمتار  5يبعد حوايل  

 ويف سن اخلامسة حىت السادسة يؤدي الطفل يف هذه اخلطو لألمام بالقدم املوازية لذراع الرمي مما يؤدي إىل
 .زيادة قوة دفع الثقل ، كما يؤدي حركة لف اجلذع

وتقوم الذراع باملرجحة للجانب وألعلى وللخلف باإلضافة إىل ما سبق يالحغ انتقال ثقل اجلسم من قدم 
 ألخرى 

   مهارة اللقف:  
من أكثر املهارات األساسية متثيال حلركات التحكم والسيطرة للعضالت ( االستالم )إن مهارة اللقف 

لكبرية ويعترب احملك العلمي لنجاح مهارة االستالم لدى الطفل وهو استالم الشيء املقذوف  أو الكرة ا
 .  باليدين

وتتشابه عناصر اللقف من أعلى واللقف . تتطلب مهارة اللقف استخدام اليدين إليقاف األداة بعد رميها 
األداة باليد ، فاللقف من أسفل  من أسفل ويكون االختالف األساسي يف مكان اليدين أثناء اصطدام

يؤدي حينما تكون األداة املراد لقفها يف مستوى أسفل وسط اجلسم فتتجه كف اليد بعيدا عن اجلسم   يف 
 (  54،ص1287فريدة ابراهيم ،. )اجتاه طريان األداة 

تلف االجتاهات وبتطور النمو ويزداد حتسن مهارة اللقف ويستطيع الطفل يف العام الرابع من التحرك يف خم
حسن .  )حملاولة لقف الكرة يف أثناء احنرافها حنو اجلانبني أو يف حالة اخنفاضها أو ارتفاعها 

 ( 22-21عالوي،ص

ومن املالحغ أن مهارة االستالم تشهد تقدما ملحوظا لطفل اخلامسة من العمر وخاصة فيما يتعلق حبركة 
ا حنو اجلسم عند استالم الكرة ، كما يالحغ وجود انثناء الذراعني والرجلني حيث يثنيهما قليال ، وجيذهبم
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وعادة الطفل    يف . يف مفصلي الفخذ والركبة مبا يسمح باستالم الكرة بقدر مالئم من التوافق واالنسيابية
هذا السن يستطيع استالم الكرات الصغرية ، كما أنه يؤدي االستقبال املضمون عندما مترر الكرة بسرعة 

 .افة قصرية منخفضة ومس

     مهارة الركل: 
يعترب الركل من املهارات األساسية املهمة لطفل املرحلة األساسية، ويتشابه الركل مع الضرب يف األسس 

امليكانيكية، وتتحدد نوعية الركل عادة باملسار املطلوب، وارتفاع الكرة عند مالمسة الرجل، وهي تتطلب 
 .صويبايًضا الدقة يف األداء عند مهارة الت

واملدرس الناجح يستطيع أن يعَلم ركل الكرة من خالل اخلربات والوسائل الّت يضعها يف جزء احملتوى حيث 
 .يطرح املدرس األسئلة التالية بطريقة حل املشكالت

 ـ هل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة بالقدم، لألمام، للخلف، للجانب؟

 رة بالقدم، لألعلى، يف مستوى منخفض؟ـ هل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الك

 ـ هل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة القدم، إىل ابعد مسافة؟

 ـ هل تستيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة بالقدم من وضع اجلثو، من وضع اإلنبطاح املائل اجلانيب؟

 ـ هل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة بالقدم مبرجحة الرجل خلفا؟

 ل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة القدم دون مرجحة؟ـ ه

 ـ هل تستطيعوا يا أطفال أن تركلوا الكرة بالقدم وتطيبوا احلائط؟ 

ويف النهاية ميكن اإلشارة إىل أمهية توفر اللياقة البدنية يف حتقيق التعلم احلركي فقد أشار أسامة كامل راتب    
اللياقة احلركية سوف بساعده ذلك على اكتساب املهارات احلركية   إىل أن الطفل الذي يتميز مبستوى من

كما أن الطفل الذي يتميز بالضعف واهلبوط يف مستوى اللياقة البدنية سوف يؤثر سلبا على كفاءته 
 .  ولياقته احلركية 
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والتسلق  بنما أشار كيال إىل انه بالرغم من قدرات الطفل على السيطرة على عملية املشي والقفز واجلري
تكون قد اكتملت لدى الطفل يف هذه السنوات فإننا جنده ما يزال عاجزا على القيام باألعمال ...

 (.34،ص1223كيال بامسة ،)واحلركات الّت تتطلب منه السيطرة على العضالت التفصيلية 

 :خالصة 

صحية أو بدنية أو اجتماعية إذ  إن التعلم احلركي يرتبط  ارتباطا وثيقا حبالة الفرد املتعلم سواء كان      
جتعله يستوعب املهارات احلركية بطريقة سريعة أو بطيئة ، وما ميكن استخالصه بصورة عامة أن تعلم 

 مهارات حركية جديدة أو مهارات حركية معقدة جيب اخذ بعني االعتبار اخلطوات اآلتية 
  التدريب على املهارة احلركية باستخدام طرق التعلم املختلفة

ومن جهة أخرى فان  تعليم و تدريب األطفال املتخلفني عقليا على املهارات  احلركية مبختلف أنواعها 
وأشكاهلا  واملهارات االجتماعية والفنية يف املراكز الطبية البيداغوجية ،  يعتمد أساسا على  تنمية تطوير 

املهاري لألنشطة الرياضية حسب ميول  املهارات احلركية األساسية اليومية  ومن مت التوجه حنو اإلعداد
 .ورغبة املعوق نفسه 

 

 

 

 

 

 

 الرابع    الفصل  
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 الدراسات المشابهة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمهيد 

إن اهلدف األساسي من التطرق إىل الدراسات املشاهبة ملوضوع البحث هو لتحديد ما سبق إمتامه          
تفادي تكرار البحث أو دراسة مشكلة سبق  وخاصة ما يتعلق مبشكلة البحث املطلوب دراستها ألجل

و يذكر حممد حسن عالوي .إىل جانب إتاحة الفرصة أمام الطالبان  إلجناز حبثه على حنو أفصل. دراستها
يف أهنا تدل الباحث على " و أسامة كامل راتب أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات السابقة تكمن 

املشكالت الّت ال زالت يف حاجة إىل دراسة أو حبث،و ما الذي املشكالت الّت مت إجنازها من قبل أو 
ينبغي إجنازه كما أهنا توضح للطالبان خمتلف اجلوانب الّت تكون البحوث املرتبطة قد عاجلتها بالنسبة 
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ملشكلة البحث احلالية أو توضح عما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقدر كاف من قبل، األمر 
( 68-67،ص1287عالوي و راتب ،)،" إجراء مزيد من البحث يف هذه املشكلةالذي قد ال يستدعي 
قام الطالبان مبراجعة األحباث العلمية املشاهبة حيث وجد نقص بصفة عامة يف تناول و على هذا األساس 

د موضوع  املعوقني  واملمارسة الرياضية وباألخص املعاقني ذهنيا ، و بالنظر إىل هذه الدراسات املشاهبة جن
ستفاد منها يف إجناز هذا البحث أن العديد من الباحثني جنحوا يف التوصل إىل بعض النتائج االجيابية ا

 :و هي كالتايلالعلمي على حنو أفضل، 

 .2991.دراسة هاني الربضي وحسن الحياري  -2-2 

ري في كرة األداء المها اثر برنامج تدريب مقترح لتحسين التوافم على تطوير:  " موضوع الدراسة 
 "السلة        لدى المعاقين عقليا ذوي اإلعاقة المخففة 

هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر تنمية التوافق على بعض مهارات كرة السلة للمعاقني :هدف الدراسة 
 .عقليا ذوي اإلعاقة املخففة 

ى حتسني األداء املهاري  هل الربنامج املقرتح له تأثري اجيايب ذو داللة إحصائية عل: مشكلة الدراسة 
 والتوافق يف كرة السلة لدى عينة البحث ؟

الربنامج املقرتح له تأثري اجيايب ذو داللة إحصائية على حتسني الغداء املهاري والتوافق  : فرضيات الدراسة 
 يف كرة السلة لدى     عينة البحث ؟

حاالت إعاقة منذ   13فا عقليا منهم طفال متخل 15أجريت الدراسة على عينة قوامها :  عينة الدراسة
 152.43سنة ومتوسط طوهلم  14.5حاالت إعاقة نتيجة مرضية متوسط عمرهم  35الوالدة          و

أدوات كغ واعتمد الباحث على املنهج التجرييب ذو اجملموعة الواحدة   62.52سم ومتوسط وزهنم 
وحدة  جتريبية بواقع  15أسابيع  موزعة على  38اعتمد الباحث على تطبيق برنامج مقرتح ملدة  :الدراسة 

وللتأكد من , دقيقة على اجملموعة التجريبية  63كل وحدة تدريبية تستغرق ,ثالث وحدات يف كل أسبوع 
 :صحة الفرضيات املقرتحة استخدم الباحث أدوات القياس اآلتية 
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 .مت من طرف طبيب خاص هبم ( الطول والوزن ) القياسات اجلسمية  -
 (.مترير الكرة على احلائط ملدة عشرة ثواين , اختبارات التوافق ) ختبارات البدنية اال -
, التمرير ,التصويبة السلمية ,التصويب حنو السلة ) تقومي مستوى األداء املهاري يف كرة السلة -

 (احملاورة
ماشى وقدرات قام الباحثان بإجراء تعديل على املهارات وعلى االختبارات البدنية املستخدمة مبا يت

 .واجريا هلا املعامالت العلمية الالزمة من ثبات وصدق وموضوعية ,العينة 

 3.31أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  أهم نتيجة -
ق بني القياس األول والقياس الثاين يف اختبار التوافق مما يؤكد صدق الربنامج املقرتح وبالتايل حتق

 .الفرضية األوىل 
بني القياس األول والقياس الثاين يف اختبار  3.31وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

األداء املهاري لكرة السلة مما يؤكد صالحية الربنامج املقرتح يف حتسني األداء املهاري لكرة السلة وبالتايل 
 .حتقق الفرضية الثانية للبحث 

 . 2995يساء عزمي الدسوقي دراسة م -2-1

اثر برنامج تدريبي مقترح للتمرينات اإليقاعية على بعض المتغيرات الحركية                :     "  موضوع الدراسة 
 "عند المعاقين عقليا 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي :  هدف الدراسة
 .اقني عقليا من حيث املتغريات الّت هي قيد الدراسة عند املع

ما مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي عند املعاقني عقليا من حيث  :مشكلة الدراسة 
 التوازن والتوافق والقدرة احلركية وسرعة األداء ؟

 اختيارهم بطريقة عشوائية أطفال ذوي إعاقة عقلية بسيطة مت 36أجريت الدراسة على  : عينة الدراسة
 سنة 32 – 37سنة ، والعمر العقلي بني  12 – 13ترتاوح أعمارهم الزمنية  بني 
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استخدمت الباحثة املنهج التجرييب دو اجملموعة الواحدة معتمدة يف دلك على برنامج :  البرنامج التدريبي
ملختصات يف هذا اجملال ، استغرقت حركي إيقاعي مت وضع خطواته بناءا على خربة الباحثة وخربة إحدى ا

اشهر مبعدل ساعة يوميا تبدأ باإلمحاء وتكون موسيقى اإلمحاء مغايرة ملوسيقى التدريب ،  34التجربة 
. مرة يتخللها فرتات راحة  23ثانية بتكرار  23وبعدها تدرب العينة على املقطوعة املوسيقية ومقدارها 

ركي كأداة لقياس التطور يف األداء احلركي لعينة الدراسة وعوجلت اعتمدت الباحثة على طريقة التحليل احل
 .البيانات إحصائيا باستخدام اختبار  ت   والتحليل احلركي ألوصفي النوعي والكمي 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء قد تطور يف املتغريات التالية سرعة األداء والقدرة :  أهم نتيجة
مليزان األمامي وك يتحسن يف مستوى التوافق العضلي العصيب وامليزان اخللفي ، ومن العضلية  والتوازن   ا

خالل التحليل احلركي توصلت الباحثة واىل أن هناك خلل يف التوافق العضلي العصيب بني الذراعني 
 .والرجلني ومقدار حتسنه غري ملحوظ 

 .2997دراسة ماجستير  لــ عفيف مفيد إبراهيم -2-2

 "مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للمعوقين عقليا : "دراسة    موضوع ال

هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا :هده الدراسة 
 .إعاقة بسيطة وإعاقة متوسطة يف املراكز األردنية اخلاصة واحلكومية 

 : مشكلة الدراسة 

 للياقة البدنية املرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا ملختلف الفئات العمرية ؟ما هو مستوى ا -
-خاص) ما هو مستوى اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا ملتغري نوع املركز -

 ؟( بسيطة ومتوسطة ) ونوع اإلعاقة ( حكومي 
قا إعاقة بسيطة وإعاقة متوسطة طفال معو  413أجريت الدراسة على عينة تتكون من : عينة الدراسة

 .مت اختيارهم بطريقة عشوائية ينتمون إىل مثانية مراكز مقسمة بني املراكز اخلاصة واحلكومية
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 –جري : استخدم الباحث بطارية اختبار األفضل بدنيا والّت تشتمل على اختبارات : ادوات البحث
للتعرف على تركيب * الدهن*ر مسك اختبا,مشي مسافة ميل واحد لقياس التحمل الدوري التنفسي 

اختبار الشد , اختبار ثين اجلذع اماما من اجللوس لقياس عنصر التحمل العضلي لعضالت البطن ,اجلسم 
 .لألعلى  على احللقة لقياس قوة وحتمل األطراف العليا من اجلسم 

على املراكز احلكومية يف  أظهرت نتائج هذه الدراسة بصورة عامة وبوضوح تفوق املراكز اخلاصة: اهم نتيجة
ومن جهة أخرى تفوق ذوي اإلعاقات البسيطة على ذوي اإلعاقات املتوسطة , مجيع متغريات الدراسة 

ويف ضوء النتائج املتوصل إليها أوصى الباحث بضرورة تكوين وتعيني مدرس تربية رياضية يف كل املدارس ,
 .احلكومية

 . 1112/1111دراسة احمد بوسكرة  -2-2

النشاط الرياضي الترويحي لدى االطفال المتخلفون عقليا بالمراكز النفسية :  "وع الدراسة موض
 " سنة 21-19دراسة عن االطفال ذوي التخلف العقلي البسيط  –التربوية        

النشاط الرياضي الرتوتي لدى االطفال  هدفت هذه الدراسة التعرف على اثر:  هدف الدراسة
 سنة 12-32لفا بسيطا باملراكز النفسية الرتبوية السن  املتخلفون عقليا خت

ما هي األنشطة الرياضية الّت يفضلها األطفال املتخلفون عقليا  وما مكانة النشاط : مشكلة الدراسة 
 الرتوتي من بني االنشطة الرتوتية االخرى ؟

 :فرضيات الدراسة. 

ة الرتوتية املفضلة لدى األطفال املتخلفون تعترب األلعاب الرياضية اجلماعية من األنشطة الرياضي -1
 .عقليا ختلفا بسيطا أكثر من األلعاب الفردية 

تتل النشاط الرياضي الرتوتي مكانة عالية ومرموقة من بني األنشطة الرتوتية األخرى ، لدى  -2
 .األطفال املتخلفون عقليا ختلفا بسيطا 
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طفال متخلفا عقليا ختلفا بسيطا ترتاوح   43 أجريت الدراسة على عينة تتكون من  :عينة البحث 
جمموعة متارس النشاط الرياضي الرتوتي باملركز )سنة مقسمة إىل جمموعتني 12-32اعمارهم ما بني      

 .طفال يف كل جمموعة  23(  ، جمموعة ال متارس النشاط الرياضي الرتوتي باملركز

مدا على الدراسة السببية املقارنة بتوظيف القسم استخدم الباحث املنهج الوصفي معت :ادوات البحث 
االول من  مقياس السلوك التكيفي ، باإلضافة اىل استخدام استمارتني استبيانيتني موجهتني اىل كل من 

 .املربني واألولياء 

 عتماد املراكز النفسية الرتبوية يف رعاية األطفال املتخلفني عقليا على مربني ذوي مستوىا :اهم نتيجة 
هنائي ، حيث جند معظم هؤالء املربني ليس لديهم فكرة واضحة يف كثري من املسائل املتعلقة جبوهر 

 ومضمون تعليم وتدريب هؤالء األطفال على التصرفات االستقاللية والتأهيل املهين ، 

ئيني كل املراكز النفسية الرتبوية ال تعتمد يف تعليم أطفاهلا على برنامج علمي مسطر من طرف أخصا-
اجتماعيني ونفسانيني يستمد مبادئه وأسسه من العلوم املتصلة بالرتبية اخلاصة كعلم النفس اإلكلينيكي 

 .اخل …سيكولوجيا األطفال غري العاديني 

حيث جند أن الربنامج املعتمد تضر على مستوى املركز من طرف املربني واإلداريني الذين يفتقرون إىل 
 .مية املتبعة يف هذا اجملال أجنع الوسائل والطرق العل

 افتقار املراكز النفسية الرتبوية إىل أخصائيني يف علم النشاط الرياضي أو الرتوتي بصفة عامة ،  -
يفضلون االستماع للموسيقى وممارسة األنشطة ( بسيط)أمجع املربون على أن األطفال املتخلفون عقليا  -

 .ية اجلماعية الرياضية الرتوتية وامليل إىل األلعاب الرياض
  :1111دراسة سعيد موسى علي الشهراني  -2-5 -
تأثير برنامج للمهارات الحركية األساسية باستخدام  أسلوب تحليل :" موضوع الدراسة  -

 "بعض عناصر القدرة الحركية للتالميذ المتخلفين عقليا القابلين للتعلم  على الواجب
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لمهارات احلركية األساسية باستخدام هتدف على دراسة تأثري برنامج ل : هدف الدراسة  -
على مستوى بعض عناصر ( حصص أسبوعيا 4اسابيع مبعدل  8ملدة )أسلوب حتليل الواجب 

التوافق البصري احلركي بني العني واليد ، والتوافق البصري احلركي بني العني )القدرة احلركية 
( ية للساقني والقدمني،والرشاقة والقدم ، والقوة املتفجرة للذراعني والكتفني ، والقدرة العضل

 (.سنة 12-2)لدى التالميذ املتخلفني عقليا القابلني للتعلم  
 32)واستخدم الباحث املنهج التجريىب وطبق دراسته على عينة قوامها  :العينة والمنهج  -

مت اختيارهم عشوائيا من معهد الرتبية الفكرية شرق الرياض ، ومت تقسيمهم بالطريقة ( تلميذا
 (.تلميذا 16تلميذا  اجملموعة الضابطة  16اجملموعة التجريبية ) لعشوائية إىل جمموعتني ا

مث تطبيق الربنامج املقرتح للمهارات احلركية األساسية باستخدام أسلوب : البرنامج التدريبي -
( حصص أسبوعيا  4أسابيع ومبعدل  8بواقع ) حتليل الواجب على اجملموعة التجريبية فقط 

مبعاهد الرتبية الفكرية والفصول . موعة الضابطة فقد طبقت الربنامج التلقيدي املتبع أما اجمل
املدجمة مع العاديني  واستخدام الباحث مخس عناصر من اختبار القدرة احلركية األساسية 
) املعدل لألطفال غري العاديني ، كما مت تطبيق االختبارات مرتني مرة قبل تطبيق الربنامج 

على التالميذ جمموعّت ( القياسات البعدية) ومرة بعد تطبيق الربنامج ( القبلية القياسات 
 .التجريبية والضابطة) الدراسة 

 : أهم نتيجة -
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  -1 -

يشري إىل تأثري برنامج املهارات مما . يف مجيع املتغريات قيد الدراسة ما عدا عنصر الرشاقة 
احلركية األساسية باستخدام أسلوب حتليل الواجب على عناصر القدرة احلركية لدى تالميذ 

 ( . سنة  12-2سن ) اجملموعة التجريبية املتخلفني عقليا القابلني للتعلم 
يف عدم وجود فروق إحصائيا بني متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة  -2 -

التوافق البصري احلركي بني العني واليد : القياسات البعدية لبعض عناصر القدرة احلركية 
 . اليسرى ، القوة املنفجرة للذراعني والكتفني ، والقدرة العضلية للساقني والقدمني ، والرشاقة 
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 " .1112"دراسة حماده محمد حسيني محمد الطوخى  -2-7 -
 رويحي رياضي على التكيف العام للمعاقين عقليا تاثير برنامج ت: موضوع الدراسة  -
هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج تروتي رياضي ملعرفة مدى تاثربه على   :هدف  الدراسة  -

سنة ونسبة ذكائهم  12-32التكيف العام للمعاقني ذهنيا والذين ترتاوح اعمارهم ما بني 
(53- 73 . ) 

 :  مشكلة الدراسة -
حصائيا بني القياس القبلي والبعدي لعينة البحث الكلية يف منية هل توجد فروق دالة ا - -

 التكيف العام يف اجتاه القياس البعدي ؟
هل توجد فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث يف تنمية التكيف العام يف اجتاه الذكور   -  -

 ؟
 :فرضيات الدراسة  -
عينة البحث الكلية يف منية التكيف توجد فروق دالة احصائيا بني القياس القبلي والبعدي ل - -

 .العام يف اجتاه القياس البعدي 
 .توجد فروق دالة احصائيا بني الذكور واالناث يف تنمية التكيف العام يف اجتاه الذكور  -  -
تلميذ  32استخدم الباحث املنهج التجرييب أجريت الدراسة قوامها :  عينة ومنهج البحث  -

تلميذة ، مت اختيارهم بالطريقة العمدية من تالميذ مدرسة  16تلميذا و  16وتلميذة بواقع 
، حيث مت تطبيق برنامج  2332/2333الرتبية الفكرية بشبني الكوم يف العام الدراسي 

وحدات  33تروتي رياضي على افراد العينة من اقرتاح الباحث نفسه ملدة ثالث اشهر مبعدل 
 .دقيقة  45يف األسبوع، زمن كل وحدة تدريبية 

الذي اعده الدكتور عطيات حممود هنا ( الشخصية ) اختبار التكيف العام  :أدوات البحث  -
، استمارة البيانات العامة لكل تلميذ ، استمارة ( بينيه  –استانفورد ) ،اختبار الذكاء 

 استطالع رأي اخلرباء على الربنامج الرتوتي 
 .واملعلومات واجراء املعاجلة االحصائية وبعد مجع البيانات . و الربنامج الرتوتي املقرتح  -
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ممارسة الربنامج الرتوتي الرياضي له تاثري اجيايب على تنمية التكيف العام :  أهم نتيجة -
 .لالطفال املعاقني ذهنيا 

 .  1112/1112دراسة هشام لوح . -9 -2
 " ن حركيا اثر النشاط الحركي المكيف في تحسين االتزان العضلي للمعاقي" موضوع الدراسة     

اثر النشاط احلركي املكيف يف حتسني االتزان العضلي  هدفت هذه الدراسة اىل معرفة : هدف الدراسة
 . للمعاقني حركيا

 

 : مشكلة الدراسة 

هل ان التمارينات البدنية املستهدفة ضمن وحدات النشاط احلركي املكيف هلا اثر يف حتسني  -
 ؟(اعاقة متوسطة ، بسيطة ، شديدة )نات البحث االتزان العضلي الناجتة عن االعاقة لعي

 : فرضيات الدراسة 

التمارينات البدنية املستهدفة ضمن وحدات النشاط احلركي املكيف تؤثر بشكل اجيايب على تنمية  -
( حتمل القوة العضلية، االطالة للمجاميع العضلية الرئيسية ، التوازن والتوافق )مؤشرات  االتزان العضلي

 (.اعاقة متوسطة ، بسيطة ، شديدة . )ملابني بالشلل الدماغي للمعاقني ا
نتائج تأثري وحدات النشاط احلركي املعدل لفئة املعاقني بالشلل الدماغي على حتسني االتزان  -

 .العضلي على العينة التجريبية
اغي طفال من االطفال املصابني بالشلل الدم 34أجريت الدراسة على عينة تتكون من  :عينة البحث 

 (.اعاقة متوسطة ، بسيطة ، شديدة . )مقسمة اىل جمموعات جتريبية وضابطة على حسب شدة االعاقة 

 :  ادوات البحث

 .االختبارات البدنية لقياس مؤشرات االتزان العضلي -
 .املقابالت الشخصية مع اساتذة واطباء خمتصني  -
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عدل لفئة املعاقني بالشلل الدماغي خلصت هذه الدراسة اىل ان وحدات النشاط احلركي امل: أهم نتيجة
والّت تتضمن يف جوهرها متارين بدنية مستهدفة قد اسهمت بشكل فعال يف حتسني مؤشرات االتزان 

واستخلص الباحث ( حتمل القوة العضلية، االطالة للمجاميع العضلية الرئيسية، التوازن والتوافق)العضلي 
 نات التجريبية راجع لفعالية وحدات النشاط احلركي املكيف من هذه الدراسة أن التطور الذي حققته العي

 

 

 

 

 .1112دراسة نايف الحميدي حمد العنزي . -2-8

فعالية الخطة التربوية الفردية في تدريس المهارات الرياضية والحركية للمعاقين :   " موضوع الدراسة 
 "عقليا في منطقة تبوك بالسعودية 

اخلطة الرتبوية الفردية يف تدريس املهارات الرياضية  ىل استقصاء فعاليةهدفت الدراسة إ: هدف الدراسة 
 واحلركية للمعاقني عقليا يف منطقة تبوك بالسعودية 

بني افراد اجملموعتني التجريبية  3.35هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : مشكلة الدراسة 
 ب على املهارات الر ياضية واحلركية حلاالت االعاقة ؟ والضابطة وفقا للخطة الرتبوية الفردية يف التدري

 :مت صياغة فرضية الدراسة على النحو اآليت : فرضيات الدراسة 

بني افراد اجملموعتني التجريبية والضابطة وفقا  3.35هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
احلركية حلاالت االعاقة الّت هي قيد للخطة الرتبوية الفردية يف التدريب على املهارات الر ياضية و 

 . الدراسة



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

طالبا ذوي إعاقة عقلية بسيطة ومتوسطة مت  63أجريت الدراسة على قوامها  : عينة الدراسة
اختيارهم بطريقة عشوائية مقسمة إىل جمموعتني ، جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة تتكون كل جمموعة 

 .نة س 15 – 36طفال ترتاوح أعمارهم بني  33من 

استخدم الباحث املنهج التجرييب معتمدا على تطبيق منهاج الرتبية احلركية والرياضية :  أدوات البحث
يف البيئة  1221لألطفال غري العاديني الذي طوره كل من فاروق الروسان وخوله تي وعالء الدين 

ضية لألطفال غري العاديني يتضمن منهاج الرتبية احلركية والريا .األردنية من اجل قياس مستوى األداء 
اثن عشر بعد فرعيا تشكل يف جمملها  املهارات احلركية االساسية مهارات التحكم حبركة الرأس ، مهارات 

الدحرجة ، مهارات اجللوس ، مهارات الوقوف ، مهارات املشي ، مهارات اهلرولة ، مهارات الوثب ، 
الكرة ، مهارات ركل الكرة، وبلغ جمموع األهداف مهارات احلجل ، مهارات التقاط الكرة  مهارات رمي 

هدفا تعليميا غطت األبعاد الّت هي قيد الدراسة ، و عوجلت البيانات الناجتة عن التطبيق  27التعليمية 
 .بيانيا وإحصائيا باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي للقياسات املتكررة 

بني افراد  3.35ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق : أهم نتيجة
اجملموعتني التجريبية والضابطة وفقا للخطة الرتبوية الفردية يف التدريب على املهارات الرياضية واحلركية 

اخلطة الرتبوية الفردية يف  ومن خالهلا توصل الباحث اىل فعالية.حلاالت االعاقة الّت هي قيد الدراسة 
 . رياضية واحلركية للمعاقني عقليا ذوي االعاقة اخلفيفة واملتوسطة تدريس املهارات ال

 :نقد  الدراسات السابقة  -2-9

أوضحت الدراسات السابقة أن هناك مؤشرات إجيابية تدل على ضرورة الربامج الرياضية للمعوقني عامة    
اآلثار اإلجيابية للربامج واملعاقني عقليا خاصة، حيث خلصت معظم الدراسات يف هذا اجملال إىل حتديد 
عموما لقد بينت هذه الرياضية املكيفة يف تطوير القدرات الوظيفية والفسيولوجية املتضررة من اإلعاقة، 

الدراسات أن هناك تشاهبا واختالف يف كيفية ممارسة النشاط الرياضي تبعا لنوع االعاقة ودرجتها و 
احمليط األسري الذي يعيشه الفرد والذي يعكس آثاره الظروف املهنية واالجتماعية والشخصية فضال عن 

لكن الشيء املالحغ يف هذه الدراسات اهنا ك تتطرق اىل واقع النشاط البدين . على ممارسة هذا النشاط 
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الرياضي يف املدارس اخلاصة نظرا الفتقارها اىل الربامج املقننة والوسائل واألجهزة الرياضية املكيفة مع قدراهتم 
وهوما اكده حممد عبد . ة والعقلية واالجتماعية وحسب نوع ودرجة االعاقة و املؤطرين املختصنياجلسمي
انه وعلى الرغم من أن تلك الفئة من األطفال املعوقني عقليا يف أمس احلاجة إىل منهج خاص أو " املومن 

اجلسمية وتآزرهم احلسي  برنامج دراسي يالئم قدراهتم احملدودة على الفهم والتفكري ويتناسب مع قدراهتم
الزالت تقوم على أساس الفهم (مدارس الرتبية الفكرية )فان العملية التعليمية يف تلك املدارس ,احلركي 

واالجتهاد الشخصي للقائمني على تربية األطفال املتخلفني عقليا وكل ما يدرس من برامج تعليمية مبين 
ية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم ويف كثري من األحيان على أساس توجيهات وتوصيات من املختصني بالرتب

يضطر املدرس يف مدارس الرتبية الفكرية  اللجوء إىل برامج املدرسة العادية وطرق تدريسها وهنا يواجه 
 (.172ص،1286عبد املؤمن  ،) العديد من املشكالت 

جهدا كبريين من اجل القيام هبذه ان هذه النقاط الّت مت ذكرها اخذت منا حيزا من التفكري ووقتا و  
 .الدراسة الّت ان شاء اهلل ستكون سندا ودفعا قويني للبحث يف جمال رياضة املعوقني 

 :لقد متكنا من االستفادة من هذه الدراسات يف تنظيم حبثنا حبيث 

إلنسان العريب االستفادة من البحوث العربية الّت ركزت على األنشطة الرياضية املكيفة  الّت يهتم هبا ا -
 .وجتنب بعض هفواهتا خاصة تكييفها وتعديلها  

االستفادة من هذه البحوث فيما يتعلق باجلانب املنهجي للدراسة يف تصميم الربنامج التدرييب وحتديد  -
 .املنهج وأدوات مجع البيانات 

لدراسة، ومقارنة نتائج االستعانة ببعض نتائج هذه الدراسات يف ظل األفكار النظرية املتعلقة مبوضوع ا -
 .هذه الدراسات بالنتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث 
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 الخامس    الفصل  

خصائص المرحلة  
 العمرية  

 
 

 

 :تمهيد 
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سنة لدى املعاق ذهنيا والتعرف  12-32نود من خالل هذا الفصل التطرق إىل خصائص املرحلة العمرية  
مو اجلسمي واحلركي والنمو النفسي والفسيولوجي  وكذلك النمو العقلي واالنفعايل على اهم مميزات الن

 . وأمهية الرياضة يف تنمية الطفل املعاق ذهنيا يف هاته املرحلة األساسية 

 ( :سنة 21 - 19)خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة  -5-2

هبا ، فهي تتوقف على سابقتها و تؤثر يف تابعتها ، كل مرحلة من مراحل منو الفرد هلا مميزاهتا اخلاصة     
 .فمرحلة الطفولة املتأخرة تتأثر مبرحلة الطفولة الوسطى و هي مفيدة لفهم مرحلة املراهقة الّت تليها 

 النمو الجسمي الحركي: 
ول يتميز النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بالبطء يف الطول و الوزن حبيث تكون نسبة الزيادة يف الط    

يف السنة ، و ذلك راجع إىل منو %  13لكل سنة ، يف حني تكون الزيادة يف الوزن مبعدل %  5مبعدل 
 .العضالت و العظام ، حيث تصبح أقوى من ذي قبل ، فيتحمل الطفل بذلك التعب و يقاوم األمراض

 (222،ص2991عزيزة سماره و آخرون ،)

نسبة كبرية عن املرحلة السابقة ، و كذلك منو العضالت تتميز هذه املرحلة بزيادة التوافق العضلي ب   
الصغرية املسؤولة عن احلركات الدقيقة ، مما جيعل الطفل يف هذه املرحلة متمكنا بدرجة كبرية من توجيه 

حركاته و التحكم فيها ، و هلذا يتصف عداؤه احلركي بالرشاقة االنسيابية و حسن التوقيت باإلضافة إىل 
إذا تطلب األمر ذلك ، باإلضافة إىل ذلك فان احنصار نقطة مركز الثقل جلسم الطفل يف  القوة و السرعة

منطقة بالقرب من قمة العظم احلر قفي ، يساعد على حسن احتفاظ الطفل بتوازنه ، ويساهم بقدر كبري 
سنة فرتة  11يدخل أوالد (     151،ص1222سعد جالل و حسن عالوي ،.)يف تامني احلركة

حنو النصح و املراهقة الّت يسبقها منو انفجاري خمتصر يف طول الرجلني و يصاحب ذلك زيادة يف  االقرتاب
 .عرض الكتفني

سنوات  و ذلك بالنسبة لقوةالرجلني  6سنة باملقارنة مع سن  11كما تتضاعف  قوة األوالد يف السن     
القوة يظهر أوال يف القوة املميزة بالسرعة إىل إن التوايل يف منو " جوبر " عن الذراعني و اليدين و قد أشار 

 .(1)و عضالت الظهر و أخريا الساعد ( يف العضد ) للرجلني ، يلي ذلك يف العضلة ذات الرأسني 
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و من أهم ما يتميز به الطفل يف هذه املرحلة ، سرعة استعابه و تعلمه للحركات اجلديدة      و القدرة     
لظروف ، و كثريا ما نصادف ظاهرة تعلم الطفل من الوهلة األوىل ، و هذا على املداومة احلركية ملختلف ا

يعين إن الكثري من األطفال يكتسبون القدرة على أداء املهارات احلركية دون إنفاق وقت طويل يف عملية 
 .التعلم و التدريب و املمارسة  

 :و يتلخص النمو اجلسمي احلركي يف النقاط التالية    

 .وء أو اسرتاحة بالنسبة لنمو الطول و الوزن مرحلة هد   -

 .يتسرع منو العضالت  -

 .يقرتب حجم القلب و الرئتني من احلجم الطبيعي  -

ضرب الكرة بقوة أو مرونة ، إيقاع  جري ) التمكن من التحكم العضلي و التوجيه اهلادف للحركات  -
 (.سريع ، بطيء 

 ( .التنسيق بني البصر و احلركة ) ب و املتنوع منو قدرة التعلم احلركي الدقيق و املرك -

 (.67،ص1283عاقر فاخر ،.)التالؤم مع الوضعيات اجلديدة بسرعة -

 النمو النفسي االنفعالي: 
تتميز هذه املرحلة باالستقرار و عدم تقلب املزاج خاصة إذا مت توجيه الطفل إىل نشاط حركي أو عقلي 

 .يكون جماال إلشباع حاجاته النفسية 

طفل هذه املرحلة شديد احلساسية لنقد الكبار أو جملرد مقارنته بأقرانه، حيث يسبب له ذلك أالما    
 .نفسية شديدة قد تقوده أحيانا إىل االنتقام و العدوان

الطفل يف هذه املرحلة معرض للصراع النفسي إذا كان هناك تعارض بني اجتاهات الوالدين أو اجتاهات    
لنادي أو املدرسة، حيث انه شديد الوالء لرفاق اللعب باإلضافة إىل والئه و انتمائه مجاعة األصدقاء با

 .لوالديه
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مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل تقليد الكبار و خاصة ذوي القدرات كاألبطال، و يتحمس هلم و يدافع    
 .عنهم دفاعا شديدا

مع مجاعة أخرى ، كما يهوى الرحالت و  مييل الطفل أيضا إىل التنافس و لكن من خالل مجاعة الرفاق 
 .املغامرات الّت تساعده على اكتساب احلقائق الّت يدركها الكبار 

مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل املرح و الفكاهة ، كما مييل أيضا إىل العنف و اخلشونة أثناء اللعب    
 .(1)بقدرات اآلخرين  حيث جيد يف ذلك وسيلة إلظهار ما لديه من قدرات بدنية و مقارنتها

سلوك الطفل يف هذه املرحلة يصبح غري وقائي ، إذ يكون مبنيا » بان " حممد مصطفى زيدان " يقول    
على جمموعة من امليول و العواطف و االجتاهات الّت تتناسب مع املوقف الذي يواجهه ، كما يتميز حبب 

ى تصرفاته الطابع التفاعلي ، و عدم املباالة و كذا االستطالع و املثابرة و الطموح الدائم ، حيث يغلب عل
النقد الذايت و اجلرأة و احلماس ، و املبادرة يف التعلم الذي يشمل خمتلف الفعاليات و األنشطة الرياضية 

 .(61،ص2333أمني فوزي،)« حىت يتضح له املسار يف ختصصه 

 النمو العقلي المعرفي: 
نب النمو عند اإلنسان و يفسر بأنه القدرة الذكائية ، و أن عملية يعترب النمو العقلي جانبا من جوا   

النمو العقلي مبعناها الواسع هي القدرة على التنظيم و التمثيل و االستعاب و التوازن و التكيف الّت من 
 (14،ص1222نبيل عبد اهلادي،) خالهلا يتم التغيري يف اخلطة العقلية

التفكري اخليايل إىل التفكري الواقعي ، و تتضح قدرته على إدراك األزمنة ينتقل الطفل يف هذه املرحلة من    
و املسافات و املساحات و احلجوم و األشكال ، و كذلك القدرة على ربط النتائج بأسباهبا و إدراك 

 و تزداد قدرة الطفل على تركيز االنتباه و حتويله من موضوع إىل.العالقة الّت تربط بني موضوعني أو أكثر 
أخر، األمر الذي يساعده على االستمرار يف نشاط واحد ملدة طويلة و القدرة على الوصف الدقيق و 

الصدق ، : التعامل مع املوضوعات الّت مييل إليها بدقة ، كما يبدأ يف إدراك وفهم املعاين التجريدية مثل 
 .األمانة، اخليانة ،العدل، املساواة، احلرية و الدميقراطية



 اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا  

3102/3102 

 

هذه املرحلة بنمو القدرة على التفكري أالبتكاري و بداية ظهور امليول ، ويبدو ذلك واضحا يف تتميز    
اهتمامات الطفل باألنشطة الرياضية ، كما يستطيع إدراك أوجه الشبه و االختالف بني موضوعني أو أكثر 

حلركات الرياضية و خطط ، و هلذا يستطيع النقد و توجيه الذات و من مث ال تتاج إىل وقت كبري يف تعلم ا
 اللعب البسيطة 

 

 النمو االجتماعي: 
تتميز هذه املرحلة بالوالء الشديد جلماعة األصدقاء أو رفاق امللعب لدرجة تصبح عندها معايري مجاعة 

األصدقاء أهم من معايري األسرة ، و بالتايل يصبح تأثري اجلماعة على الطفل أكثر من تأثري األسرة عليه ، 
 .طلق على هذه املرحلة من النمو مرحلة تكوين العصابات و هلذا ي

ينضم الطفل يف هذه املرحلة مبنتهى السرعة و السهولة إىل اجلماعات الّت تتكون تلقائيا      و يف نفس    
الوقت يسعى إىل اجلماعات املنظمة الّت يستطيع من خالهلا إشباع هواياته كجماعات الفنون ، الرحالت 

املعسكرات و الفرق الرياضية ، فيخضع الطفل متاما إىل القيادة   و يسعى إىل معاونتها و ، الكشافة ، 
االلتزام بتنفيذ تعليماهتا    يتعصب كل جنس يف هذه املرحلة للجنس الذي ينتمي إليه ، و قد يصل األمر 

لة املرضية هلم ، إىل مستوى العداء ضد اجلنس اآلخر يبحث طفل هذه املرحلة عن تشجيع الكبار و املعام
حسن ...(. )احتشام ، نظافة ، جناح يف الدراسة ، اخذ ادوار ) و إظهار قدراته  و صفاته االجتماعية 

 .(435،ص1283عالوي،

 :الطفل و الممارسة الرياضية -5-1
 (:سنة 21-9)أهمية الرياضة في نمو شخصية الطفل  -5-1-2

بها صحة اإلنسان ، حيث يتفق اجلميع لقد أصبحت الرياضة يف عصرنا احلديث حاجة فيزيولوجية تتطل  
على أهنا أساسية للنمو اجلسمي السليم ، و الطفل يف هذه املرحلة تزدادا حاجته للنشاط احلركي ، و ميثل 
اللعب احد أهم أهدافه ، كما تزدادا مهارته و يساعده خياله و حبه للتقليد على إتقان حركات معينة ، و 

ق الرياضي دورا حامسا ، إذ جيد األطفال اجملال الرياضي الذي من جهة أخرى تلعب نشاطات الفري
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يساعدهم على تكوين اجلماعات الرياضية الّت مييلون إليها فاجلماعات الرياضية زيادة على أهنا تشبع 
متطلبات منو الطفل االجتماعية فهي تزوده أيضا باألسس املهارية و الّت تساعده على االستمرار يف العمل 

 .ل ملدة أطو 

و تلعب الرياضة دورا هاما يف إشباع بعض امليول العدوانية و العنف لدى بعض األطفال    و ذلك يف    
األلعاب و املنافسات العنيفة مثل املالكمة ، الريقيب ، و كما تعد الرياضة أيضا جماال لإلعالم تاول هبا 

 (.6،ص1284العزيز القوس،.) الطفل التعبري عن دوافع ما 

األطفال املنخرطني يف النوادي الرياضية كممارسني معظم أوقات فراغهم » إن "مارك دوران "  و يقول
ساعات يف األسبوع تقريبا ، تفسر الوضعية الراقية الّت حتتلها الرياضة  5ملمارسة الرياضة ، حبيث تقدر ب 

 يف حياة الطفل  

ها الطفل التعبري عن دافع مرغوب فيه ، و يعد ويف الرياضة البدنية جماال لإلعالم ، وهي طريقة تاول في  
التعاون عن طريق األنشطة الرياضية من أهم العوامل االجتماعية الّت تؤثر يف حياة الطفل ، الن شعوره 

باالندماج يف احلياة يساعده عند الكرب أن يعيش يف وسط مجاعة منتظمة حيث إن اللعب يساعد الطفل 
ظروف األطفال بعضهم عن بعض يف مدى هذا التعامل مع اجملتمع ، و على االتصال باجلميع و ختتلف 

لطفل االجتماعية إذا حاولنا تدرجية أثناء منوه ا مما ال شك فيه ميكننا إن حنصل على نتيجة عالية يف حياة
 . على األلعاب اجلماعية

 :األسباب المؤدية للممارسة الرياضية   -5-1-1

حيث " سكوبيك"سباب املؤدية للمشاركة عند العيب البيسبول هو الباحث من األوائل الذين اهتموا باأل   
" اثبت إن العيب البيسبول أتوا يف أول مرة من اجل الرتفيه و التسلية ، كما إن هناك نتائج مماثلة جاء هبا 

حيث استخلصا إن األطفال قبل كل شيء أتوا للممارسة الرياضية باحثني عن " هوبينسرتكر " و " ساب 
التسلية و اللهو ، مث للتعلم و اكتساب مهارات حركية و تقنية جديدة ، وليصبحوا يف لياقة بدنية جيدة ، 

 .و تققوا اللعب مع األصدقاء 
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 :إن هناك عدة عوامل تدفع الطفل للممارسة الرياضية و هي كاآليت " مارك دوران " و يرى    

لفوج ، كالعمل داخل اجلماعة ، خلق روح التضامن يف جيمع ثالث اجتاهات للممارسة الرياضية يف ا -   
 .الفريق الرياضي ، الرغبة يف االنتماء إىل الفريق الرياضي 

 .اكتساب لياقة بدنية جيدة كالبحث عن التمتع بصحة جسمانية جيدة  -

 .احلصول على عالقة جيدة مع املدرب اواملريب ، باإلضافة كذلك إىل إرضاء اآلباء  و األصدقاء  -

 البحث عن التسلية و اللهو    -   

 

 ( :سنة  21 – 9) مطالب الطفولة المتأخرة  -5-1-5
" الدكتور  لكل مرحلة من مراحل النمو مطالب تساعد الطفل على االنتقال من مرحلة إىل أخرى ، فريى

 :ان هذه املرحلة تتميز مطالبها مبا يلي" مصطفى فهمي 

 :ة ملزاولة األلعاب و النشاطات العادية ـ تعلم املهارة اجلسمية احلركية الضروري

سوف جند أن احلركات غري دقيقة، و ( سنوات  8 – 6) فإذا نظرنا إىل النمو احلركي يف الفرتة السابقة من 
 .يف هذه الفرتة يصل الطفل إىل استعمال العضالت الدقيقة،مما جيعل حركاته  حمدودة و دقيقة

 :حي ينمو  تكوين اجتاه سليم حنو الذات ككائن - 

و يتلخص ذلك يف اكتساب عادات العناية باجلسم و النظافة و تكوين القدرة على استخدام اجلسم 
 .استخداما تس فيه الطفل بالرضا و تكوين نظرة سليمة حنو اجلسم

 :تعلم التعامل مع الرفاق و األقران  -   

 .فال اآلخرين تعلم أصول األخذ و العطاء و تكوين األصدقاء و التعامل مع األط

 :تعلم دوره اجلنسي يف احلياة  -   
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 .إذ يتعلم الطفل انه رجل جيب عليه تقبل املسؤولية املنوطة به 

 :تعلم املهارات األساسية يف القراءة و الكتابة و احلساب  -   

احلسابية  عند هناية هذه املرحلة يكون الطفل قادرا على القراءة و الكتابة خبط واضح و القيام بالعمليات
 .األساسية

 :تكوين املفاهيم و املدركات اخلاصة باحلياة اليومية -   

اكتساب أفكار حول الشؤون املهنية ، املدنية و االجتماعية العادية ، تكوين روح املسؤولية وحب  -
 . العمل

                                     :         تكوين الضمري و القيم األخالقية و املعايري السلوكية اخلاصة و العامة  -   
تتدعم هذه املفاهيم أكثر لدى الطفل يف هذه املرحلة ، من خالل الرتبية سواء يف البيت أو يف املدرسة و 
 .ينتقل الطفل من اخلضوع إىل مبدأ الواقع حيث يصبح قادرا على تقسيم أفعاله و حتمل تبعات سلوكا ته 

 :لة بالتجمعات البشرية و املنظمات االجتماعية تكوين اجتاهات نفسية متص -   

 .الوطنتكوين روح التعامل و التكفل االجتماعي، احرتام حقوق اآلخرين، حرية الرأي، الوطنية و حب 

 :حاجات األطفال للممارسة الرياضية -5-1-9
رغم لقد اهتم العديد من الباحثني بدراسة حاجات إقبال األطفال على ممارسة األنشطة الرياضية     

تعددها و اختالف درجاهتا ، و نظرا لتعدد األهداف الّت ميكن حتقيقها عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية 
، إال أن معرفة احتياجات األطفال هي مفتاح إثارة دوافعهم ، ومن أهم احلاجات البارزة الّت يسعى الطفل 

 :إىل إشباعها باملمارسة الرياضية ما يلي 

 .إلثارة و املتعة احلاجة إىل ا -أ   

 .احلاجة إىل االنتماء و اجلماعة  -ب   
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 ".النجاح" احلاجة إلثبات الذات  -ج   

 :أـ الحاجة إلى اإلثارة و المتعة 

تظهر احلاجة إىل املتعة بوضوح يف تلك املشاهد التنافسية بني األطفال و الرغبة يف التفوق   و نالحغ    
عندما ينغمسون يف نشاط رياضي معني     و يفقدون ( سنة  12 – 2) هذه املتعة لدى األطفال 

اإلحساس بالزمن و يشعرون إن كل شيء يسري على الوجه الصحيح ، فهو غري متوفر وهذه اخلربة تتسم 
بالرتكيز الشديد ، و الشعور بسيطرة الطفل على نفسه ، و على البيئة احمليطة به ، و عليه فان كل فرد منا 

احلاجة إىل " التنشيط و اإلثارة على حسب طبيعته أو ما يطلق عليه علماء النفس  تتاج إىل قدر من
و يفضل البعض مستوى عايل من اإلثارة بينما يرى البعض األحر إن يكون هذا املستوى " االستثارة 
أخرى  و من جهة. و يف كلتا احلالتني يشعر الطفل باإلشباع واملتعة و االنغماس متاما يف النشاط ،منخفضا 

قد تدث يف بعض األحيان نتيجة للتدريب الطويل أن تصبح املمارسة شيئا غري ممتع ، فهو ال يزيد درجة 
 .اإلثارة بالقدر املالئم ، و إمنا يزيد بدرجة مبالغ فيها 

 

 :ب ـ الحاجة إلى االنتماء   

ي إليها تريده فعال داخلها ، إن احلاجة إىل االنتماء تتلخص يف رغبة الطفل يف إن تكون اجلماعة الّت ينتم
و تتمتع بصحبته و تفتقده إذا غاب ، و خيتار بعض األطفال املشاركة يف األنشطة الرياضية لرغبتهم يف 

 .االنتماء إىل مجاعة الرفاق ، فهم يريدون بذلك إشباع حاجة االنتماء لديهم و ليس حتقيق جمد  أو شهرة 

مليل إىل تكوين األندية و اجلماعات ، و الّت تتميز بقوانني داخلية إن مرحلة الطفولة املتأخرة تتميز با   
حتكمها ، و يتميز أفرادها باملودة و التماسك و التضامن ، و قد ختتار قائدا هلا غالبا ما يكون ذو قدرة 
ه على التنظيم ، و اهتمامات مع اجلماعة ، أو التفرقة يف بعض النواحي و خاصة اجلسدية منها ، مما جيعل

 . يتميز نوعا ما عن باقي أفراد اجلماعة 

 (:النجاح ) ج ـ الحاجة إلى إثبات الذات 
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إن احلاجة إىل النجاح ال تقل أمهية عن باقي حاجات الطفولة املتأخرة ، فالفشل املتكرر سوف تبط     
لطفل سلبيا ، من عزمية الطفل ، و جيعله يتخلى عن هذا العمل أو ذاك ، و قد يكرب هذا الشعور فيصبح ا

متخوفا من القيام بأي عمل ، فيعقد روح البحث و املبادرة ، و قد يصل األمر أحيانا إىل حد التقوقع على 
 . أمهها اخلجل الذي يتولد عنه عدم الثقة بالنفس  ولعل النفس ، و الدخول يف اضطرابات

كفاءة و اجلدارة للفوز بتقدير و النجاح هو احلالة الغالبة على معظم األطفال ، و ذلك إلظهار ال    
انه أكثر على  اآلخرين ، و يعود هذا إىل نظرة اجملتمع عادة للشخص الذي تقق املزيد من االجناز  ، و

قيمة من غريه الذي يكون اجنازه اقل ، و يف جمال النشاط الرياضي يقاس االجناز من خالل عامل واحد و 
اح و اخلسارة بالطبع تعين الفشل و االعتماد على هذا بسيط أال هو املكسب ، فاملكسب يعين النج

و حده يؤدي إىل عدم تدعيم قيمة الذات للطفل ، و من مث عدم استقرار الثقة بالنفس ( املكسب) العامل
، أي يف حالة االعتماد على املكسب و اخلسارة كعامل أساسي ، فان تدعيم الثقة بالنفس يعتمد على 

سب غري مضمون دائما ، فضال على انه يف الغالب نصيب عدد معني من عامل غري مستقر الن املك
 .الرياضيني 

 

 :خالصة 

إن التعلم احلركي يرتبط ارتباطا وثيقا حبالة الفرد واملرحلة العمرية الّت مير هبا املتعلم سواء كانت صحية       
أو بطيئة ،  وبالتايل فان هاته  أو بدنية أو اجتماعية إذ جتعله يستوعب املهارات احلركية بطريقة سريعة

 . املرحلة مناسبة لتعليم الطفل خمتلف القدرات احلركية وحتسني الصفات البدنية 
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 :خاتمة الباب األول 

تضمن هذا الباب الدراسة النظرية الّت قام هبا الطالبان بتقسيمها إىل أربع فصول الّت مشلت كل       
ام النظري حول موضوع الدراسة والظاهرة الّت تطرق إليها الطالبان ،كما جوانب الفصول اخلاصة به، واإلمل

مت مجع الدراسات املشاهبة  الّت استند عليها الباحث يف دعم ما توصل إليه من نتائج متعلقة بالربنامج 
لب التدرييب ،إذ مت مجع كل الوسائل واألدوات الّت تساهم يف إجناح هذا البحث العلمي وهذا ما دفع الطا

 .الباحث باخلروج جبملة من التوصيات حول متغريات البحث والظاهرة املدروسة بشكل عام
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 الباب الثاني

 الدراسة الميدانية
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 :ثاني قدمة الباب الم

لقد احتوى هذا البحث على  فصلني  حيث تطرق الطالبان يف الفصل األول إىل منهجية البحث    

مت  الفصل الثاين حيت تطرق فيه  إىل النتائج ومناقشتها واستخالص جمموعة من  ومن وإجراءاته امليدانية،

االستنتاجات وكذا مقابلة النتائج بالفرضيات، وأثر االستناد على أهم النتائج مت اقرتاح جمموعة من 

 .التوصيات الّت يرجى العمل هبا وأخذها بعني االعتبار ويف األخري انتهى البحث باخلامتة العامة 
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 الفصل االول  
منهجية البحث و اجراءاته  

 الميدانية

 
 

 

 

 : دتمهي
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من خالل هذا الفصل نسعى إىل إعطاء فكرة واسعة و نظرة معمقة حول كيفية إجراء البحث و        
ط ميكن تقييم التحضري للبحث إىل تنفيذه مث إىل ما توصل إليه، و بذلك فق ،من هباوالطريقة الّت مت 
و سيتم يف هذا الفصل التطرق إىل الدراسة االستطالعية بشكل خمتصر ، مث م علي البحث و احلك

األساسية و ما احتوته و كيف نفذت و إىل ما توصلنا ،إضافة إىل   اإلسهاب يف شرح مضمون الدراسة
 .األدوات و الوسائل املستعملة يف البحث 

 :الدراسة االستطالعية  -1

سن ألي حبث ميداين ال بد على الباحث القيام بدراسة الشك فيه أن ضمان السري احل مما
استطالعية ملعرفة مدى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث امليدانية والتأكد من صالحية األداة 

وعليه فقد قام  الطالبان بإجراء دراسة استطالعية باملركز .املستخدمة والصعوبات الّت قد تعرتض الباحث 
 :عقليا  بالعني الصفراء والّت كان الغرض منها ما يلي ألطفال املتخلفني الطيب البيداغوجي ل

 عقليا وسنهم وتصنيفاهتم  التعرف على النظام الداخلي للمركز وعدد األطفال املتخلفني -
التعرف على أفراد العينة قيد الدراسة من خالل اإلطالع على امللفات اإلدارية والطبية ألجل  -

 .عات متجانسةتصنيفهم       يف جممو 

 .ذا املركز قصد إطالعهم على موضوع الدراسةاالتصال باملربني املختصني واألطباء املتواجدين هب -

اخذ فكرة واضحة على واقع النشاط البدين الرياضي باملركز من حيث الوسائل واألجهزة  -
 .واملساحات واملرافق الرياضية املتوفرة 

عقليا  بالعني الصفراء والية البيداغوجي لألطفال املتخلفني  طيبقام الطالبان بزيارة ميدانية للمركز ال
النعامة ، حيث قابل مدير املركز بالنيابة ومت طرح جمموعة من األسئلة لغرض تقصي احلقائق واحلصول على 
معلومات كافية عن اجملتمع األصلي للدراسة ، حيث وجد الطالبان تفهم وتعاون كبريين من إدارة املركز الّت 

 .أعطت عناية كبرية واهتمام بالغ ملوضوع الدراسة وسهلت مهمة الطالبان يف حتقيق األهداف قيد الدراسة 
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 :المنهج المستخدم  -1-2
 .استخدم الطالبان املنهج التجرييب وذلك ملالئمته لطبيعة البحث                

 : عينة البحث -1-3

- 90ية  على األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني طالبان يف اختيار العينة  بالطريقة العشوائاعتمد ال  
حيث ( اجريت عليها التجربة االستطالعية  80ضابطة و80جتريبية،  80)سنة  مقسمني بالتكافؤ  12

طفل  وهذه املرحلة السنية تعترب مبثابة العمر الذهيب  42من اجملتمع األصلي الذي يبلغ عدده  %76متثل 
انطالقا من وجهة نظر التطور احلركي  فان هذا العمر هو :" لكد كوت ما ينيف التعلم احلركي ،  حيث أ

 .(22، ص7806كورت ماينل،)أفضل عمر زمين جيب استثماره لتطوير القابلية احلركية املتنوعة األوجه

 :مجاالت البحث  -1-4
  المجال المكاني: 

الذي يتكفل بذوي  ويعترب املركز النفسي البيداغوجي  املركز الوحيد على مستوى  الوالية 
اإلعاقات العقلية على خمتلف تصنيفاهتا ودرجاهتا  وأجنزت التجربة االساسية يف املركز نفسه على االطفال 

 . املتغلفني ذهنيا يف امللعب املخصص يف املركز

  المجال الزماني: 

 78/87/4872إىل  74من :مت اجراء التجربة االستطالعية 

 :كان كما يلي  و 74/80/4872إىل .44/87/4872لزمنية من مت اجراء التجربة يف الفرتة ا
 4872 /48/87االثنني  يوم (األول)االختبار القبلي . 

  4872/  87/ 44بداية العمل امليداين يوم االربعاء. 

 4872/ 74/80 االربعاء يوم (الثاين)االختبار البعدي. 

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات الدراسة  -1-5
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انية تتطلب من الباحث التحكم يف كل الظروف احمليطة باملشكلة بطريقة علمية إن الدراسة امليد 
( الدخيلة) وذلك بضبط متغريات الدراسة بدقة وحماولة عزل والتخلص قدر املستطاع من املتغريات احملرجة 

 ( .املتغري التابع ) ، أي إزالة تأثري  أي متغري الذي ميكن أن يؤثر على النتيجة 

يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات " حسن عالوي وأسامة كامل راتب يقول حممد  
حسن عالوي واسامة كامل راتب .) " احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة 

 (420،ص7806،

ويعترب النشاط البدين الرياضي من األنشطة الّت تغري يف سلوك الفرد نتيجة اكتسابه خربات  
، ويتأثر بعوامل عديدة منها السن ،اجلنس ، الذكاء ، ( حركية ، اجتماعية ، معرفية ) مهارات سابقة   و 

وانطالقا من هذه االعتبارات قام الطالبان مبراعاة احلالة . البيئة والناحية البدنية واالجتماعية للفرد 
بار عدد سنوات داخل املركز االجتماعية حيث هم يف وضع اجتماعي متقارب جدا كما اخد بعني االعت

سنة ،وكذلك مراعاة احللة اجلسمية  ولقد ركز الطالبان أثناء  74-8أما بالنسبة إىل السن قفد حدد 
نفسية أو  تاختيار العينة على األطفال ذوي التخلف العقلي البسيط والذين ال يعانون من أي اضطرا با

ع على امللف الطيب ومقابلة  الطبيب الذي باملركز  اجتماعية أو متعددو اإلعاقة وذلك من خالل اإلطال
لذلك فقد اختار الطالبان   و.، كما اخذ بعني االعتبار جتانس افراد العينة من حيث الطول والوزن 

 68-55والذين ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني ( القابلني للتعليم ) األطفال ذوي التخلف العقلي البسيط 
العامل املهاري حيث مت إبعاد األطفال الذين هلم خربة سابقة يف ممارسة  ويف االخري  ضبطنا . درجة

كما حرس . النشاط الرياضي سواء الذين ينتمون إىل فرق رياضية أو الذين يتدربون خارج أوقات الدراسة 
اد الطالبان قدر اإلمكان على توحيد مجيع الظروف املرتبطة بالتجربة من حيث الوقت        وامللعب والعت

. 

 :األسس  العلمية لالختبارات   -1-6

لقياس متغريات الدراسة ذات مصداقية وتقيس ما وضعت  حىت تكون االختبارات الّت وضعت 
 (.الصدق ، الثبات ، املوضوعية ) ألجله  ينبغي أن تتوفر فيها شروط االختبارات اجليدة 
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 :ثبات االختبارات   -1-6-1

اسي يف تقنني االختبار، ونعين به أن يكون االختبار على درجة يعترب ثبات االختبار هو شرط أس 
يقصد بثبات االختبار حسب مروان عبد اجمليد إبراهيم .عالية      من الدقة واإلتقان يف ما وضع لقياسه 

عبد اجمليد إبراهيم " )الثبات هو حمافظة االختبار على نتائجه إذا ما أعيد على نفس العينة " 
  (780،ص7885،

وبعد أداء االختبارات قام الطالبان مبعاجلة النتائج إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط  
، وأقرت ( 4-ن )ودرجة احلرية   9091الذي يعرف باسم ارتباط بريسون وذلك عند مستوى الداللة 

 :املعاجلة اإلحصائية النتائج املوضحة يف اجلدول التايل 

 9091مستوى الداللة عند 

 (6)الحرية  درجة

 الرقم المتغيرات  معامل الثبات  القيمة الجدولية

 84 الوثب العريض من الثبات 8808 8800 دال

 80 م48سرعة  8800 8800 دال

 85 الوقوف على قدم واحدة 8805 8800 دال

 86 ثين اجلذع اماما من اجللوس 8808 8800 دال

 

  الختبارات المهارات الحركية االساسية  يبين معامالت الثبات وداللتها" 01"الجدول رقم 

وبعدما قمنا بالكشف ( 8808)و(8805)بعد حساب معامل االرتباط ببريسون وجد حمصورا بني        
تبني لنا ( 8887)ومبستوى داللة  7يف جدول دالالت االرتباط ملعرفة ثبات االختبارات عند درجة حرية 

 (. 8800)الثبات احملسوب أكرب من اجلدولية والّت تساوي االختبار ميتاز بدرجة عالية الن معامل 
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 :صدق االختبارات  -1-6-2

يعترب الصدق أهم شروط االختبار اجليد ، فاالختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع ألجل قياسه     
،  يعد االختبار صادقا إذا قاس ما اعد لقياسه فقط" فعال ، وليس شيء آخر ، يقول امحد العساف صاحل

)" عليه صفات الصدق  قأما إذا اعد لسلوك ما وقاس غريه ال تنطب
العساف صالح 

 (248،ص7808،

 

 

 9091مستوى الداللة عند 

 6درجة الحرية 

 الرقم المتغيرات   الصدق معامل  القيمة الجدولية

 84 الوثب العريض من الثبات 8882 8800 دال

 80 م20سرعة  8880 8800 دال

 85 لوقوف على قدم واحدةا 8884 8800 دال

 86 ثين اجلذع اماما من اجللوس 8882 8800 دال

 الختبارات المهارات الحركية االساسيةيبين معامالت الثبات وداللتها " 02"الجدول رقم 

لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدول أعاله أن كل قيم الصدق الذايت  املتحصل 
كأعلى قيمة تتمتع بارتباط قوي كون أهنا (8882)كأدىن قيمة إىل(8884)حمصورة بني عليها و الّت هي 
أن تلك القيم املوضحة من نفس اجلدول هي أكرب  طالبانإضافة إال ذلك يشري ال. 7تقرتب حنو القيمة 

 و( 8087)عند مستوى الداللة اإلحصائية  (0,83)من القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط و الّت بلغت 
و عليه فان االختبارات املستخدمة ضمن البطارية املقرتحة تتمتع بصدق عايل فيما . 7درجة احلرية 

 . وضعت لقياسه 
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 :موضوعية االختبارات . 1-6-3

تعترب املوضوعية احد أشكال الثبات فهي من العوامل املؤثرة على ثبات االختبار ،خاصة يف  
ففي اجملال "فقد أشارت ليلى السيد فرحات ( الفاحصني ) ني االختبارات الّت تعتمد على تقدير احملكم

. الرياضي البد من إيضاح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار من حيث إجرائه وإدارته وتسجيل النتائج 
وجند ذلك عند قيام جمموعة من احملكمني بقياس األداء جملموعة من األفراد وسجلوا نفس النتائج ، ومبعىن 

عية هي اتفاق بني حكمني عند قياس فرد يف النتائج وذلك  باستخدام معامل االرتباط بني أخر املوضو 
إن جمموعة االختبارات املستخدمة يف الدراسة سهلة (. 778،ص4887السيد فرحات ،. )النتائج 

ومفهومة واضحة للفاحص، وتتوفر على إجراءات ومواصفات تسمح بتسجيل النتائج وفقا لذلك ، كما 
 . البان نفسهما اشرفا على االختبارات مما جيعلها تتميز بصفة املوضوعية أن الط

ومن خالل هذه الدراسة االستطالعية ميكن استخالص أن االختبارات الّت هي قيد التطبيق يف  
 هذه الدراسة تتوفر فيها الشروط العلمية لالختبار ، مما جيعلها مناسبة وصاحلة لقياس ما وضعت ألجله 

 :ات الدراسة أدو  -1-7

تعترب أدوات الدراسة احملور األساسي الذي يستند عليه الباحث ويوظفه يف كشف احلقيقة عن  
 :مشكلة الدراسة ، ولتحقيق ذلك وظف الباحث أدوات عديدة نذكر منها 

 :ي لقد وظف الطالب الباحث يف حبثه عدة وسائل يف مجع املعلومات وساعدت يف كشف جوانب البحث وه           
 فقد الحغ  "أشام بومجعة"دورة املرحوم اليوم الذي أجريت فيه  يف قام الطالبان بزيارة ميدانية :  المالحظة،

ومن مت   منقص يف القدرات احلركية للمتخلفني ذهنيا وذلك اثناء مشاركتهم يف  الدورة حبيث اثارت انتباهه  ان الطالب
 .ق منها جتريبيا طرح جمموعة من األسئلة ووضع فرضيات مت التحق

  اإلملام النظري حول املوضوع من خالل الدراسة يف كل من املصادر العربية واألجنبية : المصادر والمراجع
 .وأفالم حتليلية واحملالت واحملاضرات و اإلنرتنت 

 متبالقدرات احلركية والّت تضمنت جمموعة من االختبارات اخلاصة  :استمارة تحكيم االختبارات المقترحة، 
بعد حتكيمها بالتطبيق على أفراد عينة ،يف األخري ليقوم الطالبان عرضها على األساتذة احملكمني من ذوي االختصاص 

 .البحث 
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  البرنامج المقترح لأللعاب المصغرة: 

ارجع إىل ) قام الطالبان بإعداد برنامج يف  االلعاب املصغرة  انطالقا من نتائج الدراسة السابقة  
والّت خلصت إىل إن املراكز الطبية البيداغوجية املتكفلة برتبية ورعاية األطفال ( ت السابقةفصل الدراسا

املتخلفون عقليا تفتقر إىل برامج يف االنشطة الرياضية املكيفة حسب خمتلف اإلعاقات وشدهتا ، ومن جهة 
وصل الطالبان إىل أخرى وبعد اإلطالع على املراجع والدراسات واملناهج لذوي االحتياجات اخلاصة ت

ضرورة تصميم  برنامج رياضي مكيف حسب نوع اإلعاقة للفئة الّت هي قيد الدراسة لتنمية املهارات 
احلركية األساسية ، وهذا انطالقا من مبدأ أن دور النشاط الرياضي هلذه الفئة يبدأ من خالل تطوير 

مما اقتضى القيام   بإعداد هذا .....( الرمي املشي ،اجلري ، احلجل ،التوازن ،) املهارات احلركية اليومية 
 .الربنامج 

 

  خطوات إعداد البرنامج:  
يف الربامج  ةمت إعداد  هذا الربنامج بعد اإلطالع على عدد كبري من املراجع واملصادر املختص

وبرامج وعلى جمموعة من الدراسات والبحوث يف سيكولوجية ,التعليمية والرتبوية األطفال املتخلفني عقليا 
ومن خالل املقابالت الشخصية مع اخلرباء املختصني العاملني يف جمال الرتبية اخلاصة  املتخلفني عقليا

 .مما ورد يف ختطيط وبناء هذا الربنامج  ةهبدف االستفاد  والتأهيل للمعاقني 

ا هذه الفئة تعاين منهع االجتماعي واملعوقات الّت وقد مسحت لنا هذه الدراسات مبعرفة كافية للواق 
ة اهتماماهتا واستعداداهتا من اجلوانب احلسية احلركية والفكرية واالجتماعية العاطفية واملعرفية وكذا معرف

 .وايل استندنا عليها يف هذا الربنامج ,واحتياجاهتا

  تي بني عليها البرنامج التدريبي األسس ال 
الرياضي املكيف املقرتح لألطفال للمتخلفني مت مراعاة األسس التالية عند وضع برنامج النشاط البدين 

 :واملتمثلة فيما يلي ,عقليا ختلفا بسيطا يف املراكز الرتبوية 
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األهداف اإلجرائية املصاغة تتناسب مع حاجات املتخلفني عقليا وقدراهتم احلركية والعقلية والّت تراعى  -
 أثناء املمارسة 

سب مع مستوى ذكاء األطفال املتخلفني عقليا حبيث ال تتطلب األلعاب واألنشطة الرياضية املختارة تتنا -
 وحتررهم من اخلوف  واالنطواء , عمليات عقلية عليا 

اختيار مهارات حركية بسيطة لتنمية مهارات احلركات األساسية والتصرفات االستقاللية الّت تستخدم يف  -
 عدم اإلطالة يف الشرح  والّت تتطلب تعليمات قصرية مع,احلياة اليومية واالجتماعية 

مراعاة عوامل األمن والسالمة من خالل اختيار األنشطة الرياضية الّت تستخدم األدوات الثابتة  -
 .واألدوات املصنوعة من مواد غري صلبة 

 استعمال املنبهات السمعية البصرية أثناء تعليم مهارات احلركات األساسية  -

 .مة على حسب درجة صعوبة املهارة احلركية استخدام الطرق البيداغوجية املالئ -

 .استخدام وسائل بيداغوجية خمتلفة يف الشكل واحلجم ومتنوعة يف اللون  -

 .األخذ بعني االعتبار العناية بالصحة اجلسمية والنفسية للمتخلفني عقليا  -

 .استثارة اهتمام األطفال ملمارسة النشاط الرياضي  -

املنتظر من هذا الربنامج هو إحداث تغيريات مرغوب فيها  العام  إن اهلدفوعلى هذا االساس   
 .املعريف –االجتماعي العاطفي  -احلسي احلركي  : اجملاالت الثالث  يف سلوك املتخلفني عقليا

   (االلعاب المصغرة )األهداف المتوقعة  للبرنامج المقترح: 
والتمرينات الرياضية يساهم  بللعإن إشراك املتخلف عقليا يف األنشطة الرياضية عن طريق ا 

واألهداف املتوقع حتقيقها ,يف اكتساب املهارات األساسية والقدرات احلركية البدنية          بشكل فعال 
 :ميا يلي  يف هذا اجملال ميكن حصرها 

 يدرك جسمه جيدا ويتحكم فيه  -
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 ويسيطر على أطرافه ,يدرك وضع جسمه يف الفراغ  -

 إىل وضعية أخرى بسهولة  ينتقل من وضعية حركية -

 حركية جديدة  تيكتسب سلوكيا -

 .....احلجل , القفز ,اجلري ,كاملشي ,يطور من مهارات احلركات االنتقالية  -

 ...االمتداد , االرتكازات ,كاالنثناء , ةيطور من مهارات احلركات غري االنتقالي -

 ...,الركل ,كالرمي ,يطور من مهارات حركات التعامل مع األداة  -

 .ويتعامل مع األدوات مبفرده ,يتحكم يف حركات جسمه من خالل اجلاهزة وعليها  -

 يكتسب قواما معتدل نوعا ما  -

 التوافق ,الرشاقة ,السرعة ,كالقوة ,يكتسب بعض عناصر الصفات البدنية  -

 .ينمي من قدراته احلسية البصرية واحلسية السمعية -

  خطوات تنفيذ البرنامج المقترح : 
باشر الطالبان ( التجريبية ، الضابطة ) نتهاء من إجراء االختبارات القبلية على اجملموعتني بعد اال      

أما اجملموعة الضابطة ال ( التجريبية ، الضابطة) يف تطبيق الربنامج التدرييب املقرتح على اجملموعتني 
ف وحمتوى الربنامج هلذا الربنامج ، وبناءا على نتائج استمارة استطالع احملكمني حول أهدا عختض

 6يوم أي ما يعادل  28التدرييب وخطوات تنفيذه ، فقد مت تنفيذ الربنامج املقرتح على اجملموعتني ملدة 
دقيقة مقسمة كما  28، بواقع  حصتني يف األسبوع ، زمن كل حصة تطبيقية (  حصة  72)أسابيع 

 :يلي 

 .دقائق  78(  التسخني ) اجلزء اإلعدادي  -

 .دقيقة  45ئيسي  اجلزء الر  -

 .دقائق  85اجلزء اخلتامي  -

مت برجمة كل احلصص التطبيقية إبتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا ، ونظرا خلصوصية  
 .العينة وعدم وجود  مربني خمتصني يف النشاط الرياضي على مستوى املركز 

 اعتمدنا على االختبارات التالية ا القدرات احلركية  لدى املتخلفني  ذهنيقياس  من اجل: االختبارات: 
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 :الوثب العريض من الثبات اختبار : أوال 

 .قياس القوة العضلية لعضالت الرجلني :أ ـ الغرض من االختبار 

 .ارض مستوية ال تعرض الفرد لالنزالق ، شريط قياس ، يرسم على أرضية خط للبداية  :ب ـ األدوات 

يث تكون قدماه خلف خط البداية ، ثين ركبتيه و يؤرجح ذراعيه يقف املخترب حب :ج ـ مواصفات األداء 
 (.(31)رقم انظر الشكل )خلفا يقوم بالوثب لألمام ألبعد مسافة ممكنة 

 : د ـ توجيهات 

حىت آخر اثر تركه الالعب القريب من خط ( احلافة الداخلية ) تقاس مسافة الوثب من خط البداية  -
 .الكعبني لألرض  البداية ، أو عند نقطة مالمسة

جسمه تعترب احملاولة الغيه و جيب  جبزء آخر من.املخترب و ملس األرضيف حالة ما إذا اختل توازن  -
 .إعادهتا 

 .جيب إن تكون القدمان مالمستني لألرض حىت حلظة االرتقاء  -

 (338،ص2331صبحي حسانني ،) .للمخترب حماولتني يسجل له أفضلها  -

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

الوثب العريض من الثباتإختباريبين " 10"شكل رقم   
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 : م20ختيار السرعة االنتقالية ا: ثانيا 

 .التنقل بسرعة قياس قدرة الشخص  :الغرض من االختبار أ ـ 
 صفارة . إيقاف، ساعة  أقماع :  ب ـ األدوات

البدء يقوم  إشارة، و عند االستماع  يقف املخترب خلف خط البداية:  األداءمواصفات ج ـ 
ط البداية م من خ48ملوضوع على مسافة على شكل مستقيم يف اجتاه القمع ا املخترب باجلري 

 (84انظر الشكل رقم )
 :توجيهات د ـ 
 .املخترب يوقف و يعيد االختبار بعد لن تصل على الراحة الكافية  أخطا إذا -
 (277،ص2331صبحي حسانني ،) .يسجل للمخترب الزمن الذي يقطعه يف الدورتني -
 
 
 
 
 
 
 

 ةم سرع29يبين اختبار ( 92'شكل رقم 
 (:من الوقوف لألمامثني الجذع ) اختبار المرونة:ثالثا 
 . األفقيقياس مرونة العمود الفقري على احملور : الغرض من االختبارأ ـ 

مائة سم مثبتة  إىلسم ، مسطرة غري مرنة مقسمة من الصفر  58 ارتفاعه ظهرمقعد بدون :  ب ـ األدوات
موازيا للحافة السفلى للمقعد ،  788يا لسطح املقعد و رقم سم مواز  58عموديا على املقعد حبيث يكون رقم 

 .مؤشر خشيب يتحرك على سطح املسطرة 

م                    خط البداية 48خط النهاية            
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القدمني على حافة  أصابعيقف املخترب فوق املقعد و القدمان مضمومتان مع تثبيت :  مواصفات االختبارج ـ 
ابعد مسافة  إىل أصابعه بأطرافحبيث يدفع املؤشر  ألسفلو  لألماماملقعد ، يقوم املخترب بثين جذعه 

 (.80انظر الشكل رقم )           مسافة يصل هلا ملدة ثانيتني آخريثبت عند  أنممكنة،على 
 . األداء أثناءجيب عدم ثين الركبتني  - :توجيهات  د ـ 
 . أفضلهماللمخترب حماولتني تسجل له  -
 .يتم ثين اجلذع ببطء  أنجيب  -

 ..ثانيتنياملخترب ملدة  إليهامسافة يصل  آخرجيب الثبات عند 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (:الوقوف على رجل واحدة)اختبار التوازن :رابعا

 معرفة قوة األطراف السفلية ومدى توازن اجلسم :  الغرض منه 

يف حالة مستقيمة أطول وقت ( سواء ميىن أو يسرى)يقف الطفل على قدم االرتكاز  :مواصفات األداء 
 .الرجل املرفوعة األرض ممكن ويتوقف العد عند مالمسة

 .ال يسمح باالعتماد على أي شيء زميل أو حائط أو أي شيء آخر - :الشروط

 .لكل طفل حماولة واحدة -           

 (الوقوف على رجل واحدة)يوضح اختبار التوازن ( 94)شكل رقم 

يبين إختبار ثني الجدع من الوقوف الى االمام" 10"شكل رقم   
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 :الدراسة اإلحصائية  -1-8
  (12، ص9112الناجي، ) :المتوسط الحسابي 

 مج س                       
                                 ــــــــــــ  = س                 

 ن             

 (12، ص9112، الناجي) :االنحراف المعياري 

  
                                              4(مج س)ــ  4ن مج س                                           

                                                  

          ــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــ          =     ع                        ع
 (7ن ــ )                                                          

 

  (11،ص9111مروان ،):معامل االرتباط ليرسون 

 (ح ص×ح س)مج                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ر                                         

 4(ح ص)مج  × 4(ح س)مج                                                  

 
 مروان )       معامل الثبات=   معامل الصدق الذاتي:        رصدق االختبا

      (12،ص9111،
 (999،ص9111مقدم ،): ستيودنت للداللة اإلحصائية " ت "اختبار 

 م ف                                                                                          
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 ـــــــــــــــــــــــــــ       = ت                                      

                                                  (ف 4ح)مج                                                  

 (    7ن ــ)ن                                            

 

  

 

           

 
 :خالصة 

حول منهجية البحث و هداف البحث املنشودة تطرق الباحث خالل هذا الفصل إىل عرض مفصل قصد بلوغ أ       
اإلجراءات امليدانية املتبعة خالل التجربة االستطالعية   و األساسية و هذا متاشيا مع طبيعة البحث العلمي و متطلباته 

يف البحث ، العينة، جماالت البحث  هج املستخدمالعلمية و العملية،حيث مت التطرق يف بداية هذا الفصل إىل توضيح املن
، كما تطرق الباحث إىل عرض مجلة من الوسائل اإلحصائية املستخدم  فريق العمل ، يف البحث   ، أدوات املستخدمة 

 وضوعية حول الظاهرة موضوع البحثبغية الوصول إىل إصدار أحكام م
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 الفصل الثاني
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 عرض و تحليل النتائج
 

 

 
 

 :هيد تم
منطقية  حتليل النتائج اخلام املتحصل عليها وفق خطة دقيقة وو تستدعي منهجية البحث العلمي عرض    

ئج يف جداول وحتليله اص بعرض النتنحىت يتسىن لنا استنبط احلقائق ، ومن املنطلق قام الطالب يف هذا ال
ت مث اخلروج بعدها باستنتاجات ومتثيلها بيانيا ومناقشتها ،  كما سيتم يف هذا الفصل مناقشة الفرضيا

 .وإعطاء توصيات ووضع خالصة عامة
 :القبلية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية  تعرض ومناقشة نتائج االختبارا -1-2

 :الضابطة والتجريبة   داللة الفروق بين المتوسطات القبلية لعينتي البحث في اختبار  (93)الجدول رقم 
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بـني نتـائج االختبـارات القبليـة للعينـة الضـابطة والتجريبيـة الـذي ي (80)من خالل النتـائج املدونـة يف اجلـدول رقـم           
" ت"كأدىن قيمة وكانـت كلهـا أقـل مـن ( 8886)كأعلى قيمة و( 8847)احملسوبة تراوحت ما بني " ت"نالحغ أن قيمة

، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات (8885)ومســتوى الداللــة( 72)عنــد درجــة احلريــة( 7867)املقــدرة ب اجلدوليــة 
 . يف االختبارات القبلية  ة إحصائية بني هذه املتوسطاتدالل

، ممـا يعطينـا أن العينتـني الضـابطة والتجريبيـة جمانسـتني يف االختبـارات القبليـة  من خالل اجلـدول أعـاله ستنتج ن:  استنتاج
 .الضوء األخضر لالنطالق يف التجربة األساسية 
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البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية  يبين النتائج القبلية و( 12)جدول رقم 
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 :البعدية لعينتي البحث مناقشة نتائج االختبارات القبلية وتحليل و ض و عر  -2 -2

 :الوثب العمودي  اربمناقشة نتائج اختتحليل و عرض و  -2-2-1

 :الوثب العمودي داللة الفروق بين المتوسطات القبلية والبعدية لعينتي البحث في اختبار  (95)الجدول رقم 
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داللة الفروق بني املتوسطات القبلية والبعدية لعينّت البحث يف اختبار الوثب العريض ( 85) يوضح اجلدول رقم        

واالختبار ( 8874 7872)يف االختبار القليب بلغ  للعينة الضابطة  أن قيمة املتوسط احلسايبمن الثبات  ،حيث 
و فيما خيص العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب  يف االختبار القبلي ( 8877  7.43)البعدي بلغ 

 احملسوبة "ت"حيث قدرت وعند حساب مقياس الداللة  ( 8870  7855)و االختبار البعدي  (8877 7824)
اته القدرة احلركية  ولك مما يعين عدم وجود فرق معنوي  مبعىن كان هنالك تطور يف ه"  8878" يف العينة الضابطة بـ

 .القبلي  أكرب من لبعدي ليس بقدر ان يكون الفرق دال حبكم املتوسط احلسايب
وهذا  7808بــــ  واملقدرةاجلدولية  "ت"من  كربوهي أ " 2827" احملسوبة "ت"وجند كذلك يف العينة التجريبية       

البعدي  بني القبلي و ا يدل على وجود فرق معنويمم (6)أي  (7-ن)احلرية درجة عند و  8885عند مستوى الداللة 
ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب  .لصاحل االختبار البعدي  التجريبية وذلك لعينة 

بشكل أحسن مما  املقرتحللمجموعتني التجريبية والضابطة حقق أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج 
ي يشغله ذلك إىل احليز الزمين الكبري الذ نرجعوقد ،ليه مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق على العينة الضابطة هو ع

املقرتح تطبيقها يف جمموعة متارين  تنمي هذه  ضمن الربنامج ( القوة االنفجارية ) الصفة احلركية هذه التدريب على 
وهذا ما توافق مع دراسة  امحد   .لتطبيقي تشمل  االلعاب املصغرة من خالل متارين مربجمة يف الربنامج االصفة 

حيث اكد ان االطفال املتخلفني عقيا مييلون إىل اللعب وخاصة اللعب  2331/2332بوسكرة 
درا ,  1223كزاري , 1223سود هو لرت ,  1221كايشو " كما أكدت دراسات كل من اجلماعي  
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امج املوجهة هلؤالء األطفال أثبتت كفاءهتا يف تنشيط من أن الرب , 1287سعدية هبادر , 1282ش 
قدراهتم العقلية وحتسني مستوى كفاءاهتم الشخصية و االجتماعية ومتكينهم من االخنراط يف عالقات 

وميكن للطفل أن يكتسب االستجابة املالئمة للموقف من ,وتفاعالت مثمرة مع أقراهنم من العاديني 
سب  ويستمر يف حماوالته لتقليد النموذج حىت يتقن تلك اخلطوة ويستمر خالل مشاهدة أداء منوذج منا

 (28-29فؤاد إبراهيم ،ص) .يف بقية اخلطوات حىت يصل إىل مستوى يتيقن عنده أداء أخر خطوة 
 فقط للعينة التجريبية وذلك لصاحل البعدي  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي :  استنتاج

 .من الثبات  أما الضابطة فال يوجد فرق يف اختبار  الوثب العريض 

 

لعينتي البحث في يمثل الفروق بين المتوسطات الحسابية في االختبار القبلي و البعدي  ( 95)شكل بياني رقم 
 .اختبار الوثب العريض من الثبات  

بني االختبار القبلي و  توسطات احلسابية يف املفروق نالحغ من خالل الشكل املوضح أعاله نالحغ أن هناك  
للعينة  البحث   التجريبية  وذلك لصاحل البعدي  وال توجد فروق يف العينة الضابطة  يف اختبار  الوثب العريض البعدي 

 .من الثبات  
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 : م11السرعة اختبار  عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار -2-2-2

 :م 11السرعة اختبار  البعدية لعينتي البحث في ن المتوسطات القبلية وداللة الفروق بي( 96)الجدول رقم 
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السرعة   اختبار داللة الفروق بني املتوسطات القبلية والبعدية لعينّت البحث يف( 87) يوضح اجلدول رقم              
واالختبار البعدي ( 8877 0878)يف االختبار القليب بلغ  للعينة الضابطة  أن قيمة املتوسط احلسايب،حيث  .م48
و فيما خيص العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب  يف االختبار القبلي ( 8877  0875)بلغ 

 احملسوبة "ت"ت حيث قدر وعند حساب مقياس الداللة  ( 8878  0888)و االختبار البعدي  (8876 0848)
 8885وهذا عند مستوى الداللة  7808واملقدرة بــــ اجلدولية  "ت"من  كربوهي أ " 0822"و "4877" على التوايل بـ

الضابطة  البعدي لعينة البحث بني القبلي و معنوي مما يدل على وجود فرق (86)أي  (7-ن)احلرية درجة عند و 
ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعتني  .لصاحل االختبار البعدي  والتجريبية وذلك 

التجريبية والضابطة حقق أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب بشكل أحسن مما هو عليه 
ملقرتحة لتحسني السرعة نوعية التمارين اقد نرجع ذلك  و،مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق على العينة الضابطة 

وأكد كل من حلمي  .االنتقالية احلركية  واملدرجة  ضمن الربنامج املقرتح من طرف الطالبان لدى املتخلفني ذهنبيا 
إبراهيم وليلى السيد فرحات أن من أهداف الرتبية الرياضية للمتخلفني عقليا اكتساب التوافق احلركي والقوة العضلية 

واحلجل واحلركة بأنواعها املختلفة ,اء املهارات احلركية األساسية ، كالوقوف واملشي واجللوس حيث يساعد ذلك على أد
 ..وفقا ملتطلبات احلياة املواقف املختلفة 

لعينّت البحث  الضابطة والتجريبية وذلك هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي :  استنتاج
 .م48السرعة  ر لصاحل البعدي  يف اختبا
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لعينتي البحث في يمثل الفروق بين المتوسطات الحسابية في االختبار القبلي و البعدي  ( 96)شكل بياني رقم 
 .م 29اختبار  السرعة 

بني االختبار القبلي و البعدي  يف املتوسطات احلسابية فروق نالحغ من خالل الشكل املوضح أعاله نالحغ أن هناك 
 .م48السرعة  لضابطة والتجريبية وذلك لصاحل البعدي يف  اختبار لعينّت البحث  ا
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 :(التوازن الثابث)الوقوف على قدم واحدة  عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار -2-2-3

الوقوف على قدم  البعدية لعينتي البحث في اختبار داللة الفروق بين المتوسطات القبلية و( 97)الجدول رقم 
 :(توازن الثابثال)واحدة 
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الوقوف اختبار  داللة الفروق بني املتوسطات القبلية و البعدية لعينّت البحث يف( 37) يوضح اجلدول رقم         
للعينة الضابطة  يف االختبار القليب بلغ أن قيمة املتوسط احلسايب ،حيث . (التوازن الثابث )على قدم واحدة 

و فيما خيص العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط ( 3.42  13.32)واالختبار البعدي بلغ ( 3.22 13.61)
وعند حساب مقياس (  3.38  2.33)و االختبار البعدي ( 3.21 13.63)احلسايب  يف االختبار القبلي 

اجلدولية واملقدرة بــــ " ت"وهي أكرب من "  23.43"و "3.37"توايل بـ احملسوبة على ال" ت"الداللة حيث قدرت 
مما يدل على وجود فرق معنوي بني ( 37)أي ( 1-ن)وعند درجة احلرية  3.35وهذا عند مستوى الداللة  1.82

السالفة الذكر ومما يؤكد النتائج  .القبلي و البعدي لعينة البحث الضابطة والتجريبية وذلك  لصاحل االختبار البعدي 
الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعتني التجريبية والضابطة حققن أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق 
الربنامج بشكل أحسن مما هو عليه مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق على العينة الضابطة ،وقد نرجع ذلك إىل 

وهذا ما توافقت مع دراسة هشام لوح  بث املدرجة ضمن الربنامج ،التمارين املختلفة على حتسني  التوازن الثا
حيث  ان التمرينات البدنية املستهدفة ضمن وحدات النشاط احلركي املكيف تؤثر   2333/2334

حتمل القوة العضلية ، االطالة للمجاميع العضلية )بشكل اجيايب على تنمية مؤشرات االتزان العضلي 
ينبغي "أمني أنور اخلويل , أسامة كمال راتب يف نفس السياق أكد كل من و ( وافقالرئيسية ، التوازن والت

اخل ... واملشي واجلري والقفز والتعلق ,كالوقوف الصحيح ,التأكيد على تعلم املهارات احلركية األساسية 
الرياضية الّت ( خلاصة)باعتبارها حركات أساسية هامة لتكيفه البيئي مع حماولة تعليمه املهارات احلركية ,
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أو توافقا عاليا بني أجزاء جسمه ويف نفس الوقت ,تتناسب وحالته الّت ال تتطلب أبعادا معرفية كثرية 
كامل راتب و ). تعمل على زيادة مستوى اللياقة البدنية وحتسني النغمة العضلية هبدف إصالح القوام

 .(355ص:امني اخلويل 

لة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لعينّت البحث  الضابطة نستنتج أن هناك فروق ذات دال: استنتاج 
 (.التوازن الثابث)الوقف على قدم واحدة والتجريبية وذلك لصاحل البعدي  يف اختبار 

 

 

لعينتي البحث في يمثل الفروق بين المتوسطات الحسابية في االختبار القبلي و البعدي  ( 97)شكل بياني رقم 
 ( .الوقوف على قدم واحدة )الثابث  اختبار التوازن

نالحغ من خالل الشكل املوضح أعاله نالحغ أن هناك فروق يف املتوسطات احلسابية  بني االختبار القبلي و         
 .التوازنالبعدي لعينّت البحث  الضابطة والتجريبية وذلك لصاحل البعدي يف  اختبار 
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 (:مرونة الجذع) المرونة  تبارعرض وتحليل ومناقشة نتائج اخ -2-2-4

 (:الجدع)المرونة  البعدية لعينتي البحث في اختبار داللة الفروق بين المتوسطات القبلية و( .9)الجدول رقم 

 املقاييس            

 اإلحصائية      
 

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبلي

T
 

وبة
حس

الم
  

 T
 

ولية
جد

 ال
  

 درجة
 الحرية

(1-ن )  

وىمست  
 الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

1س    
 
1ع  

 
2س    

 
2ع  

 العينة
الضابطة   

55099 3064 56099 3033 9053  
 

10.0 

 

 
 

97 

 
 

9,95 

 دال 
 إحصائيا

 العينة
التجريبية   

 دال 6079 2017 52099 2029 ..540
إحصائيا   
      

مرونة   اختبار سطات القبلية و البعدية لعينّت البحث يفداللة الفروق بني املتو ( 80) يوضح اجلدول رقم         
واالختبار ( 0872 55888)يف االختبار القليب بلغ  للعينة الضابطة  أن قيمة املتوسط احلسايب،حيث  .اجلذع

و فيما خيص العينة التجريبية فقد بلغ املتوسط احلسايب  يف االختبار القبلي ( 0800  57888)البعدي بلغ 
 "ت"حيث قدرت  وعند حساب مقياس الداللة. ( 4876  54888)و االختبار البعدي  (4.23 52800)

مما يعين عدم وجود فرق معنوي  مبعىن كان هنالك تطور يف هاته القدرة احلركية  "  8850" يف العينة الضابطة بـ احملسوبة
 .القبلي  البعدي أكرب من ليس بقدر ان يكون الفرق دال حبكم املتوسط احلسايب  نولك

اجلدولية  "ت"من  كربوهي أ  "7868"بــ  احملسوبة "ت"حيث قدرت وعند حساب مقياس الداللة  للعينة التجريبية  
مما يدل على وجود فرق  (86)أي  (7-ن)احلرية درجة عند و  8885وهذا عند مستوى الداللة  7808واملقدرة بــــ 

ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر  .لصاحل االختبار البعدي  بية وذلك التجري البعدي لعينة البحث بني القبلي و معنوي
الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعتني التجريبية والضابطة حققن أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق 

جع ذلك إىل وقد نر ،الربنامج بشكل أحسن مما هو عليه مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق على العينة الضابطة 
وأكد كل من حلمي إبراهيم وليلى السيد  التمارين املختلفة على حتسني  املرونة بصفة عامة ضمن الربنامج ،

فرحات أن من أهداف الرتبية الرياضية للمتخلفني عقليا اكتساب مهارات اجتماعية تساعدهم على 
هم اجلرأة والتعاون  والتحكم يف التفاعل االجتماعي مع اجلماعات واللعب مع األفراد ، كم تنمي لدي

النفس باالشرتاك يف األلعاب اجلماعية ، كما تنمي الثقة بالنفس وذلك بالنجاح يف أداء األنشطة 



  اثر االلعاب المصغرة على تحسين بعض الصفات البدنية لدى المعاق ذهنيا 
 

الرياضية املتنوعة ، واالجتاهات االجتماعية السليمة كالقيادة واإلحساس بتحمل املسؤولية والتصرف يف 
 .املواقف املختلفة 

 

ناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لعينّت البحث  الضابطة نستنتج أن ه: استنتاج 
 .املرونة والتجريبية وذلك لصاحل البعدي  يف اختبار 

 

لعينتي البحث في يمثل الفروق بين المتوسطات الحسابية في االختبار القبلي و البعدي  ( .9)شكل بياني رقم 
 .اختبار  المرونة

حغ من خالل الشكل املوضح أعاله نالحغ أن هناك فروق يف املتوسطات احلسابية  بني االختبار القبلي و نال        
 .املرونة البعدي لعينّت البحث  الضابطة والتجريبية وذلك لصاحل البعدي يف  اختبار 
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 : الضابطة والتجريبية تحليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث -2-3

 .يبين نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية ( 90)جدول رقم 

 
الذي يبني نتائج االختبارات البعدية لعينّت البحث  ( 32)من خالل النتائج املدونة يف اجلدول رقم     

 :نالحغ أن 

 (:القوة االنفجارية )الوثب العريض من الثبات  اختبار -1-2-2

و بلغ ( 8877 7820)بلغ  البعدي يف االختبارللعينة الضابطة  قيمة املتوسط احلسايبنالحغ أن   
" ت"حيث قدرت "  ت"و عند حساب مقياس الداللة ( 8870  7855)بلغ  للعينة التجريبية 

ومستوى ( 14)عند درجة احلرية ( 1.76)اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من  2.15احملسوبة بــــ 

املقاييس        
 اإلحصائية

 
 العينات

 العينة التجريبية  العينة الضابطة

T 
وبة

حس
 T  الم

ولية
جد

 ال
 درجة
 الحرية

(1-ن )  

 مستوى
 الداللة

الداللة 
  اإلحصائية

1س  
 
1ع  

 
2س  

 
2ع  

الوثب  اختبار 
 العريض من الثبات 

 

1043 9011 1055 9013 2015  
 
 
 
 
 
 

1076 

 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 

9,95 

دال 
 إحصائيا

السرعة  اختبار 
 م 11

دال  2015 9017 029. 9016 015.
 إحصائيا

الوقوف على قدم   
 واحدة 

 

دال  6024 .909 0099 9040 19090
 إحصائيا

 اختبار 
 المرونة 

56099 3033 52099 2017 2050  
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نة الضابطة والتجريبية  يف االختبار البعدي بني  العي  مما يدل على وجود فرق معنوي(  3.35)الداللة
وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هذه املتوسطات يف  العينة التجريبية وذلك  لصاحل 

 .االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية 

ية بني هذه توجد فروق ذات داللة إحصائأنه ( 32)نستنتج من خالل اجلدول رقم : استنتاج
يف اختبار  املتوسطات يف االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية

 .القوة االنفجارية 

 :م 11السرعة اختبار   -1-2-1

و بلغ ( 8877 0875)بلغ  البعدي يف االختبارللعينة الضابطة  احلسايب قيمة املتوسط نالحغ أن     
" ت" حيث قدرت"  ت"و عند حساب مقياس الداللة ( 8876  0848)بلغ  جريبية للعينة الت

( 14)عند درجة احلرية ( 1.76)اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من  2.15احملسوبة بــــ 
يف االختبار البعدي بني  العينة الضابطة   مما يدل على وجود فرق معنوي(  3.35)ومستوى الداللة

وبالتايل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هذه  التجريبية لصاحل العينة  والتجريبية  وذلك 
 .املتوسطات يف االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هذه أنه ( 32)نستنتج من خالل اجلدول رقم :  استنتاج
يف اختبار  تبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبيةاملتوسطات يف االخ

 .م23السرعة 

 :اختبار الوقوف على قدم واحدة    -1-2-2

و ( 3.42 13.32)بلغ نالحغ أن قيمة املتوسط احلسايب للعينة الضابطة يف االختبار البعدي     
" ت"قدرت  حيث" ت"و عند حساب مقياس الداللة  (3.38  2.33)بلغ للعينة التجريبية  بلغ 

( 14)عند درجة احلرية ( 1.76)اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من  6.24احملسوبة بــــ 
مما يدل على وجود فرق معنوي  يف االختبار البعدي بني  العينة الضابطة (  3.35)ومستوى الداللة
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فروق ذات داللة إحصائية بني هذه  توجد وبالتايل  والتجريبية  وذلك  لصاحل العينة التجريبية 
 .املتوسطات يف االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هذه املتوسطات يف نستنتج من خالل  اعاله أنه :  استنتاج
 .يف اختبار  التوازن  بطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبيةاالختبارات البعدية لعينّت البحث الضا

 :اختبار  المرونة    -1-2-2

و ( 3.33 56.33)بلغ نالحغ أن قيمة املتوسط احلسايب للعينة الضابطة يف االختبار البعدي     
" ت"قدرت  حيث" ت"و عند حساب مقياس الداللة ( 2.17  52.33)بلغ للعينة التجريبية  بلغ 

( 14)عند درجة احلرية ( 1.76)اجلدولية املقدرة ب" ت"وهي أكرب من  2.52حملسوبة بــــ ا
مما يدل على وجود فرق معنوي  يف االختبار البعدي بني  العينة الضابطة (  3.35)ومستوى الداللة

ه فروق ذات داللة إحصائية بني هذ توجد وبالتايل  والتجريبية  وذلك  لصاحل العينة التجريبية 
 .املتوسطات يف االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني هذه أنه ( 32)نستنتج من خالل اجلدول رقم :  استنتاج
يف اختبار  يةاملتوسطات يف االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريب

 .املرونة 
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 .لعينتي البحث يمثل الفروق بين المتوسطات الحسابية في االختبار البعدي  ( 90)شكل بياني رقم 

أن هناك فروق بني املتوسطات احلسابية يف االختبار ( 32)نالحغ من خالل الشكل البياين رقم 
 .يبية البعدي بني العينة الضابطة والتجريبية وذلك لصاحل التجر 
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 المرونة  الوقوف بالقدم الواحدة  م 20السرعة  الوثب العريض من الثبات

1,42 1,55 1,14 1,43 
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 :االستنتاجات -1-2

من خالل التجربة الّت قام هبا الطالبان وعلى ضوء النتائج احملصل عليها والّت متت معاجلتها إحصائيا ويف حدود     
 :عينة البحث مت التوصل إىل ما يلي

بلية ، مما يعطينا الضوء األخضر أن العينتني الضابطة والتجريبية جمانستني يف االختبارات القما سبق  نستنتج ــــــ  
 .لالنطالق يف التجربة األساسية

يف  احلسابية  بني املتوسطات  توجد فروق ذات داللة إحصائيةنستنتج من خالل  ما سبق  أنه  ــــ
يف اختبار  التوازن واملرونة  االختبارات البعدية لعينّت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية

 .وة والسرعة والق
نستنتج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث  التجريبية  ـــــــ  

وذلك لصاحل البعدي  يف  مجيع اختبارات القدرات احلركية وكذلك  بالنسبة للعينة الضابطة توجد فروق 
حني ال يوجد فرق معنوي  يف العينة الضابطة يف  يفذات داللة احصائية يف  يف اختبار التوازن والسرعة 

 .االختبار القوة واملرونة  
نستنتج أن هناك فروق ذات داللة احصائية يف االختبارات البعدية لعينّت البحث  الضابطة والتجريبة   ــــــ

 .وذلك لصاحل التجريبية  يف مجيع اختبارات القدرات احلركية 
 :ات مناقشة النتائج بالفرضي -1-5

  اقرتاح برنامج بدين رياضي مكون من األلعاب املصغرة  يؤثر اجيابيا على  "الفرضية األولى 
األطفال املتخلفني لدى (القوة ،السرعة ،التوازن ، املرونة )  املهارات احلركية األساسيةحتسني 

 .يف املراكز الطبية البيداغوجية (  سنة  74-8)عقليا ختلفا بسيطا
القدرات  وعلى ضوء النتائج املوضحة الختبارات  ان عاجلة اإلحصائية الّت قام هبا الطالببعد امل        

بني أن هناك فروق ذات داللة ت ّتال (85،87،86)يف اجلداول رقم احلركية لدى الطفل املعوق ذهنيا 
البعدي كما هو  القبلي و البعدي وذلك لصاحليف  القوة والسرعة والتوازن واملرونة إحصائية بني اختبارات

الذي كل هذا يعين أن الربنامج التدرييب املقرتح مما  ( 85،87،86)موضح يف األشكال البيانية رقم 
حتسني القدرات احلركية لدى املتخلف ذهنيا  قد أثر اجيابيا يف استخدم فيه الطالبان   االلعاب املصغرة  

حيث أشارت بعض ازن والسرعة االنتقالية ،  مما يعين أن هلا تأثري مباشر على  القوة واملرونة والتو 
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الدراسات إىل إمكانية تطوير مستوى اللياقة البدنية هلؤالء األطفال بشكل جيد من خالل برامج 
التدريب املناسبة ، ولكن مثل هذه الربامج حمدودة جدا وتكاد تكون معدومة بالنسبة هلذه الفئة وذلك 

لذلك فان حجر األساس يف . إعداد مثل هذه الربامج وتنفيذها لعدم توفر املختصني الذين يقومون على 
تطوير مستوى اللياقة البدنية للمتخلفني عقليا هو توفر املختص الكفء الذي يتمتع خبلفية جيدة عن 
التخلف العقلي وتصنيفاته وعناصر اللياقة البدنية وقياسها ووسائل التدريب اخلاصة هبذه الفئة ، 

بعد املعاجلة اإلحصائية الّت قام وكذلك (. 123بن جواد مطر ،ص)حفيز املختلفة باإلضافة لوسائل الت
الذي يبني أن ( 88)هبا الطالب وعلى ضوء النتائج املوضحة الختبارات سرعة األداء يف اجلدول رقم 

الوثب العريض من الثبات   اختباراتالضابطة والتجريبية يف  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني
الشكل  كما هو موضح يف   وذلك لصاحل التجريبية م واملرونة والوقوف على رجل واحدة 48ة والسرع
أدى إىل تطوير العينة التجريبية أحسن من العينة الضابطة مما يعين أن الربنامج املقرتح ،  (88)رقم البياين 

ية الّت تشري إىل أن األطفال هذه النتائج تتوافق والدراسة النظر الّت كانت تتبع للربنامج التقليدي للمريب 
املتخلفون عقليا مييلون إىل األلعاب اجلماعية أكثر من األلعاب الفردية  ، الّت يراها  األطفال فضاء 

لذا جيب على املربني استغالل هذا . واسعا للتخلص من طاقاته الزائدة والتعبري عن مشاعره وطموحاته 
وتطوير قدراهتم ومهاراهتم احلركية العامة والدقيقة قصد  امليل هلدف حتقيق منو اجتماعي عاطفي متزن

 (122، ص2337/2338أمحد بوسكرة ،) .حتقيق التوازن النفسي احلركي 
 :الخاتمة العامة   -1-9

إن استخدام الربامج  الرتبوية يف عملية التدريب يعين االبتعاد عن العشوائية وما يقدره ذات املريب       
ا يساعده على استخدام بطريقة علمية واختيار الطريقة األفضل لتحقيق أهداف ال او املدرب  نفسه هذ

 املوضوع هذا إىل الباحث تطرق األساس هذا البحث،وعلى مشكلة تكمن وهناالنشاط البدنية املكيف  
لتحسني  القدرات احلركية االساسية   وضع برنامج يتكون من االلعاب املصغرة   حماولة يف بالدراسة

 إىل وقسم النظرية للدراسة األول ،فالباب بابني إىل البحث هذا تقسيم مت فقد وعليه سنة  88-74
 اشتمل فقد الثاين الفصل ،أما النشاط البدين املكيف    على األول الفصل اشتمل ،حيث فصول أربعة
األخري  الفصل  والقدرات احلركية وأسس تعليمها   الثالث الفصل ليليه االلعاب املصغرة    على

 .ويف الباب الثاين خصص للدراسة التطبيقية ، الدراسات  السابقة والبحوث املشاهبة 
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فقد  قسم هو األخر إىل فصلني تناولنا يف فصله األول منهجية البحث وإجراءاته امليدانية حيث     
الضبط اإلجرائي تناولنا فيه الدراسة االستطالعية واألساسية املتمثلة يف منهج البحث وأدوات البحث، 

للمتغريات، و تناولنا فيه املتغري املستقل آو التجرييب املتمثل يف استخدام الربنامج لأللعاب املصغرة واملتغري 
املتمثل يف القدرات احلركية ليختم الطالبان الفصل بالوسائل االحصائية املنتهجة لتحليل نتائج البحث 

الشرح ألهم النتائج املتحصل عليها من اختبارات قبلية اما الفصل الثاين فقد احتوى على التحليل و 
وعليه قمنا  مبناقشة وحتليل النتائج بالفرضيات مث . وبعدية مث البعدية للعينتني الضابطة والتجريبية

 .استنتاجات، خامتة عامة فتوصيات
 :التوصيات  -2-7
 :وحتسينه نريد إيراد التوصيات التاليةبغية اإلفادة يف التغيري الضروري من واقع الطفل املتخلف ذهنيا    
 لتطوير وحتسني  الصفات  برامج أخرى غري االلعاب املصغرة   باستخدام  طالبيوصي ال

 .البدنية  لدى الطفل املعاق ذهنيا 

  إجراء نفس الدراسة حتت ظروف زمنية أطول من الّت أجريت حىت ميكن تعميمها على املستوى
 .اجلهوي أو الوطين

 هاته احلقيقي مبواكبة التطور العلمي يف تدريب  هإىل مستوا النشاط البدين املكيف   رفع مستوى
 .الفئات ذوي االحتياجات اخلاصة 

  اإلعاقـات أنـواعوخمتلـف .ذوي التخلـف العقلـي املتوسـط والشـديد  األطفـالاقرتاح برنامج تدرييب لفئة 
. 
 لرياضية الفردية واجلماعية  هلذه الفئة بطوالت والئية جهوية ووطنية يف خمتلف املنافسات ا إنشاء

. 
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 :ملخص الدراسة

 "سنة  74-8لدى املعاق حركيا   الصفات البدنية األلعاب املصغرة على حتسني  أثر  ":عنوان الدراسة

 املعاق ذهنيا  لدى الصفات البدنية   لتحسنيعلى االلعاب املصغرة يف  تتوي  برنامجوضع هتدف الدراسة إىل          

حيث   حتسنب الصفات البدنية  ا يف بيتؤثر إجيا ون من االلعاب املصغرة املك الربنامج وكان فرض الدراسة أن        

مت استخدام . عشوائية مت اختيارها بطريقة  ،املعاقني حركيا  مبدينة العني الصفراء  أجريت هذه الدراسة على عينة من 

 ع املصادر واملراجعمن خالل مجاإلملام النظري حول موضوع البحث جمموعة من األدوات يف هذه الدراسة منها 

الصفات   قياس لاختبارات ، كما مت تطبيق املقابالت الشخصية والزيارات امليدانيةاملالحظة العلمية  باإلضافة إىل

 الربنامج ومت يف النهاية اخلروج باستنتاج عام وهو أن  .والربنامجالختبارات لتطبيق اوسائل وأدوات  ماستخداو ، البدنية 

ذهنيا  املعاقني   لدى  حتسني التوازن والقوة واملرونة والسرعة أثر إجيابا يف قد  املقرتح  املصغرة  األلعاباملقرتح من 

حسب املراحل العمرية القيام بدراسات مشاهبة هلذه الدراسة  ان، ومن مث اقرتح الطالبسنة ( 74-88)املرحلة العمرية 

تويات اسية واملهارات املختلفة قصد االرتقاء هبا إىل املسإجراء حبوث ودراسات مشاهبة لبقية الصفات األسوواجلنس، 

 .العليا

 .اإلعاقة الذهنية. الصفات البدنية  ، لعاب املصغرة األ: الكلمات األساسية
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Résumé de l'étude: 

Titre de l'étude: «L'impact de mini-jeux pour améliorer certains  qualités 

physiques pour les handicapés mentaux 9-12 ans" 

        

      L'étude vise à élaborer un programme qui a des mini-jeux pour 

améliorer les caractéristiques physiques aux personnes handicapées et 

mentalement il imposait l'étude que le composant  de programme des 

mini-jeux ont un effet positif sur le développement des qualités 

physiques où cette étude a été menée sur un échantillon de personnes 

handicapées mentales a  Cente r pédagogique Medical DE AIN SEFRA , 

ont été sélectionnés de manière aléatoire. été en utilisant un ensemble 

d'outils à cette étude, y compris la connaissance de la théorie sur le sujet 

de la recherche grâce à la collecte de sources et de références ainsi que 

l'observation scientifique d'entrevues personnelles et des visites sur le 

terrain, comme cela a été l'application de tests pour mesurer   les 

qualités  physiques  , et l'utilisation de méthodes et d'outils pour 

l'application des tests et le programme. Il a finalement été quitter la 

conclusion à laquelle le projet de programme de mini-jeux a un impact 

positif dans l'amélioration de l'équilibre, la force, la flexibilité et la 

vitesse de la tranche d'âge des handicapés mentaux (09-12 ans), et a 

ensuite suggéré aux talibans de mener des études similaire à cette étude 

par âge et sexe, et de mener des recherches et des études similaires 

pour le reste des qualités de base et des compétences différentes afin 

de les mettre à niveau vers des niveaux plus élevés. 

Mots clés: mini-jeux, les caractéristiques physiques, la déficience 

mentale. 
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Summary of the study: 

Title of the study: "The impact of mini-games to improve physical attributes with physically 

disabled 9-12" 

         The study aims to develop a program that has mini-games to improve the physical 

attributes to the mentally disabled 

       The imposition of the study that the software component of the mini-games have a 

positive effect in Think physical attributes where this study was conducted on a sample of 

the physically disabled in  ain sefra , have been selected at random. Been using a set of tools 

in this study, including knowledge of the theoretical on the subject of research by collecting 

Sources and references in addition to scientific observation personal interviews and field 

visits, tests have also been applied to measure the physical attributes, and the use of 

methods and tools for the application of the tests and the program. It was eventually exit 

the conclusion in which the proposed program of mini-games proposal has a positive impact 

in improving balance, strength, flexibility and speed to the mentally handicapped age group 

(09-12 years), and then suggested the Taliban to carry out studies similar to this study by 

ages and sex, and conduct Research and studies similar to the rest of the basic qualities and 

different skills in order to upgrade them to higher levels. 

Key words: mini-games, physical attributes. Intellectual disabilities. 
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 أهداف المجال المعرفي معايير النجاح واالنجاز أهداف المجال الحسي الحركي   االهداف الثانوية 

يتعرف على قدرات التالميذ احلركية - كشف مستوى أولي  

......(.احلجل, اجلري القفز,املشي )  

تس حبرية احلركة يف الفراغ -  

يتعلم االتصال باآلخرين -  

يتعرف على قدرات األطفال يف فهم وتفسري 
 العبارات البسيطة واملركبة

الوعي باجلسم 
 وأطرافه

يلمس ويسمي أجزاء خمتلفة من اجلسم  -  

يسمي أجزاء اجلسم األكثر استعماال يف -  

 احلركة

يتحرك يف كل االجتاهات ويسميها -  

يالحغ األطفال من حيث القدرة على  -
النظافة ,االستعداد ,التنظيم ,التعاون )

...(املشاركة يف اللعب ,  

.يتعرف على خمتلف أعضاء جسمه -  

.يتعود تدرجييا على خلع املالبس وترتيبها -  

 

 يسيطر على اجلسم 

 أثناء احلركة 

ترك أجزاء اجلسم يف الفراغ يف اجتاهات  -
 خمتلفة

يلمس أجزاء من جسمه يف وضع احلركة -  

يثبت يف املكان عند مساع أو رؤية إشارة -  

يتكيف مع نفسه ومع اآلخرين -  

يندمج تدرجييا مع اللعب اجلماعي -  

 

 يعرف بعض القواعد التنظيمية

 يتعود تدرجييا على نظافة املالبس وقص األظافر
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يغري اجتاه احلركة وفقا لإلشارة -  

يسيطر على ثقل  -
 اجلسم 

جيلس دون أن يستند لشيء معني -  

يقف على أصابع القدمني دون أن يستند  -
 لشيء

يقف على رجل واحدة باستعمال السند  -
 مع تبادل الرجلني

 

يتفاعل مع احلركة -  

يتعاون مع الزميل -  

يتعود على االعتماد على النفس -  

 

األمنية والسالمة تيتعلم االحتياطيا -  

يفرق بني اإلطراف العلوية واألطراف  السفلية -  

ينمي حقل الرؤيا -
 بني   العني واليد

 

ميسك الكرة من وضعيات  خمتلفة  -
يف اهلواء  –من وضع االرتداد  –الدحرجة )

) 

ينطط الكرة باليدين -  

تاول تنطيط الكرة بيد واحدة -  

يشارك يف اللعب تلقائيا وحبماس -  

يتعود على استخدام كلمات مهذبة -  

 

يتعود على خلع املالبس واحلذاء بنفسه -  

يتعود على تسمية األجهزة واألدوات -  
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ينمي حقل الرؤيا  -
 بني العني والرجل

يركل الكرة من الثبات بتبادل القدمني  -  

يركل الكرة يف اجتاهات خمتلفة من احلركة -  

يركل الكرة يف اهلواء -  

ينوع يف ركل الكرة مع تغيري املسافة -  

يتعود على اخذ دوره كاآلخرين -  

ترتم قواعد اللعب -  

يشارك يف مجع األدوات والوسائل -  

يتعرف على األدوات املستعملة -  

يفرق بني الكرات وحجمها ولوهنا -  

 

يتعلم املشي  -
مبرجحة الذراعني 
بالتبادل مع القدم 

 املقابلة

مرسومة على األرضمبشي على أقدام  -  

ميشي على خط مستقيم -  

ميشي على املشطني -  

يلعب بدون عقدة -  

يتعود على التنظيم يف الفوج -  

ينفذ التعليمات -  

خيلع مالبسه بنفسه ويرتبها -  

يتعود على تنظيف مالبسه بعد كل ممارسة -  

يتعلم املشي يف  -
خمتلفة تاجتاها  

ميشي على خط منحين -  

ميشي لليمني ولليسار -  

) ميشي يف اجتاهات خمتلفة وفقا لإلشارة   -
(جانب , خلف ,أمام   

يتعود على العمل اجلماعي -  

يراعي وترتم التعليمات -  

يفهم ويفسر كلمات مركبة -  

يفرق بني اللباس الرياضي واملنزيل -  
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ميشي بدون ثين  -
 مفصل الركبة

ميشي على خط مستقيم مع زيادة مرجحة  -
 الذراعني

يتعلم املشية املتخشبة -  

يتعلم املشية العسكرية -  

يعتمد على نفسه -  

يشجع زمالءه ويتعاون معهم -  

يعرف بعض فواعد األنشطة املربجمة -  

يتعلم اتساع  -
 خطوة املشي

) ميشي على نقاط مرسومة على األرض -
(دائرة ,مثلث   

ميشي مع رفع الركبتني عاليا -  

ميشي مع توسيع وتضييق يف اخلطوة -  

يثق يف نفسه وقدراته -  

يتعلم املبادرة يف الفوج -  

يتعرف على األشكال اهلندسية -  

يتعرف على استعماهلا -  

يتعلم املشي مع  -
تغيري اإليقاع 

 واالجتاه

للخلف مع التنويع يف وضع ,ميشي لالمام  -
 الذراعني

) ميشي على أنواع خمتلفة من األرضيات  -
(منعرجات ,منحدرات ,رمل   

يكتسب تدرجييا الثقة يف النفس -  

يتعود على إجناز العمل حىت هنايته -  

يستجيب ملختلف املنبهات السمعية  -

بةيفهم كلمات مرك -  

يعرف أنواع املنبهات السمعية والبصرية -  
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ميشي مع تغيري مفاجئ يف االجتاهات  -
 واإليقاع باستعمال وسائل مسعية بصرية

 والبصرية

يتعلم اجلري  -
 اخلفيف

يتعلم اجلري يف املكان -  

جيري على طول امللعب مع دفع القدمني  -
 للخلف

خلف ,أمام ) جيري مع تغيري يف االجتاه  -
(جانب ,  

يتأقلم مع اجلري داخل الفوج - يعرف أن الدفع بالقدمني للخلف يزيد من قدرة  - 
 االندفاع لألمام

يتعلم اجلري يف  -
 عدة اجتاهات

جيري يف منطقة حمددة مع تغيري يف االجتاه -  

جيري مث الوقوف يف املكان تبعا لإلشارة -  

لليمني,لليسار ,جيري للخلف  -  

يتعود على اجلري -  

يندمج داخل الفوج برغبة -  

يستجيب ملختلف املنبهات السمعية  -
 والبصرية

يتعرف على كيفية استعمال الوسائل -  

يتعلم تطبيق قواعد األمن والسالمة -  

جيري بني الشواخص -يتعلم اجلري مع  - يتنافس مع الزمالء -  قف : يفهم عبارات حتتاج إىل اختاذ قرار مثل  - 
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تنفيذ الدوران 
والوقوف دون 
 فقدان التوازن

جيري مث الدوران والعودة إىل املكان -  

جيري مث الوقوف والدوران حسب اإلشارة -  

يشجع الفائز -  

يتحكم يف انفعاالته -  

....حترك ,امشي ,  

يتعلم اجلري مع  -
 اتساع يف اخلطوات

جيري مع رفع الركبتني عاليا -  

اليدين والذراعني تاول التنسيق بني عمل -  

يثق يف قدراته -  

يشجع على حتمل اجملهود -  

.يعرف أمهية حتريك الذراعني والرجلني لالمام  -  

يتعلم اجلري مع  -
التغيري يف اإليقاع 

 واالجتاه

جيري مع تزايد يف السرعة مث العكس -  

رمل )جيري على أرضيات خمتلفة  -
(منعرجات ,منحدرات ,  

لالجتاه باستعمال  جيري مع تغيري مفاجئ -
مسعية  وبصرية تمنبها  

ينفذ التعليمات -  

يتعود على اجلري لفرتة طويلة -  

يستجيب ملختلف املنبهات  - -
 السمعية والبصرية

ميني :يفهم تعليمات حتتوي على أمساء مثل  -
....,وقوف , دوران  , وراء , خلف , يسار ,  

ينسق بني مهاريت  -
 املشي واجلري

مشي ) جيري مع تغري يف اإليقاع بثبات  -
(جري ,هرولة ,  

يتنافس مع الزمالء -  

يشجع الفائز -  

مشي أوال : يفهم عبارات حتتاج إىل ترتيب مثل  -
 مث هرولة مث جري أو العكس
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يناوب بينهما باستعمال منبهات مسعية  -
 وبصرية

 

يتعلم القفز من  -
 الثبات

يقفز لألعلى واهلبوط بالقدمني معا -  

يقفز لألعلى والذراعان يف أوضاع  خمتلفة -  

تاول القفز لألعلى نقطة ممكنة -  

يتعاون مع الزمالء -  

يتعود على بذل اجلهد املتواصل -  

يعرف ثين الركبتني والكعبني قبل القفز لألعلى -  

 يعرف أن اهلبوط يكون على أصابع القدمني مع -
 ثين الركبتني

يتعلم القفز  -
 لألمام

يفز على مربعات أو دوائر مرسومة على  -
(خلف ,جانب ,أمام )األرض   

أمام )يقفز على مسافة على األرض  -
(خلف , جانب ,  

يقفز لألمام باستعمال حواجز -  

يتحمل املسؤولية -  

يبادر يف تنظيم الفوج -  

يتنافس مع الزمالء -  

األجهزةيعرف كيفية استعمال  -  

يطبق قواعد األمن والسالمة -  

يتعلم القفز من  -
 خمتلف الوضعيات

يقفز من وضع الوقوف - يشجع الزمالء على تنفيذ املهام -  تضر وسائل العمل -   
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يقفز من وضع القرفصاء -  

لألمام, لليمني ,يقفز بالقدمني للخلف  -  

يشارك يف تنظيم اللعب - يتعرف على أمساء وضعيات خمتلفة -   

يتعلم القفز مع  -
اجلسم  ةتغيري وضعي

 يف اهلواء

يقفز لألعلى مع رمي الكرة للسلة -  

يقفز لألعلى مع القيام بربع لفة مث نصف  -
 لفة

تاول القفز لألعلى مع القيام بلفة كاملة -  

يثق يف نفسه وامكاناته -  

يتعلم املبادرة يف الفوج -  

يطبق قواعد األمن عند استعمال األجهزة -  

يتعلم القفز  -
 الطويل من الثبات

يقفز لألعلى أماما مع زيادة املسافة  -
 تدرجييا

 إرتفاعاتيقفز لألعلى أماما باستعمال  -
 خمتلفة

القفز  تاول حتقيق ابعد مسافة ممكنة يف -
 من الثبات

يشجع ويتعاون مع زمالءه -  

يتنافس مع الزمالء لتحقيق ابعد  -
 مسافة ممكنة

يعرف أمساء األجهزة يف القفز -  

يعرف طرق التقييم -  
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ينسق بني اجلري  -
 والقفز

يقفز على حواجز أو زميل -  

جيري ويقفز على القدمني معا مث على  -
 قدم واحدة

يتنافس مع الزمالء -  

يشجع الفائز -  

يفهم ويفسر عبارات حتتاج إىل ترتيب مثل  -
مشي أوال مث هرولة مث جري مث قفز:  

يتعلم احلجل يف  -
 املكان

تجل يف املكان يتبادل القدمني -  

تجل يف املكان مع مسك القدم احلرة -  

يشرف على اللعب ويراعي شعور  -
 اآلخرين

يفهم تعليمات جديدة -  

يتعود على احلجل باألرقام -  

يتعلم احلجل يف  -
 اجتاهات خمتلفة

بتبادل القدمني,للخلف ,تجل لألمام  -  

تجل بتبادل القدمني مع تغيري االجتاه  -
 وفقا لإلشارة

ينجز عمله حىت النهاية -  

ترتم القواعد واآلخرين -  

 

يتعلم طريقة العد باألرقام تصاعديا وتنازليا -  

يتعلم احلجل  -
والدوران والوقوف 

التوازن دون فقدان  

تجل فوق حواجز خمتلفة االرتفاع -  

تجل مع الدوران يف نفس املكان-  

تجل لألمام مع القيام بنصف لفة-  

يتحمل املسؤولية يف التنظيم -  

يبادر دائما يف اللعب -  

يكتسب الثقة يف النفس -  

يتعرف على أمساء األجهزة املستعملة  -
 واستعماالهتا
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تجل مع القيام بالدوران لفة كاملة -  

يتعلم احلجل  -
 ملسافات طويلة

 

تجل على أحبال حواجز خمتلفة ارتفاع -  

تجل بتبادل الرجلني مع تغيري املسافة -  

تجل مع تبادل الرجلني ألبعد مسافة  -
 ممكنة

يبادر يف تنظيم الفوج -  

يتنافس مع الزمالء لتحقيق أحسن  -
 نتيجة ممكنة

يعرف نتائجه ونتائج زمالءه -  

يتعلم مهارة  -
 التعامل مع االداة

الرمي من  –
 االسفل

يرمي الكرة باليدين من االسفل مث بيد  -
من وضعية الثبات( يسرى ,ميىن  )واحدة   

يرمي الكرة باليدين مث بيد واحدة يف  -
.اجتاهات خمتلفة من الثبات مث من احلركة   

يماتترتم التعل -  

يساعد يف تنظيم اللعب -  

يفهم كلمات مركبة -  

يتعرف على اجزاء اجلسم املستعملة يف احلركة -  

 

 

يتعلم الرمي من  -

 

 

يرمي الكرة باليدين مث بيد واحدة من  -

 

 

 

 

اسفل :يفهم ويفسر بعض الكلمات املركبة مثل  -
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من وضعية (ميىن ويسرى ) اعلى الكتف  االعلى
 الثبات

يرمي الكرة باليدين مث بيد واحدة يف  -
 اجتاهات خمتلفة من الثبات ومن احلركة

يتفاعل مع الزمالء -  

يراعي شعور االخرين -  

ينتظر ويتقمص خمتلف االدوار -  

على ميتوى الصدر ,على مستوى احلوض ,الركبة 
اخل...  

يتعلم الرمي من  -
 اجلانب

, ميينا ) يرمي الكرة باليدين اىل اجلانب  -
مث بيد واحدة وبتيادل اليدين( خلفا , يسارا   

يرمي الكرة باليدين من اجلانب يف  -
 اجتاهات خمتلفة من الثبات ومن احلركة

يبادر ويتحمل املسؤولية - تاول التمييز بني عدد كبري من الكرات من  - 
احلجم,اللون ,حيث الشكل   

يتعلم ركل  -
 بداخل القدم

يركل الكرة بداخل القدم مع تبادل  -
 القدمني من وضع الثبات مث من احلركة

يركل الكرة بداخل القدم يف اجتاهات  -
 خمتلفة

يتقمص خمتلف االدوار - تاول التمييز بني عدد كبري من الكرات من  - 
احلجم,اللون ,حيث الشكل   
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يركل الكرة بداخل القدم وهي يف اهلواء -  

تاول ركل الكرة بداخل القدم مع تبادل  -
 القدمني ألبعد مسافة ممكنة

يتعلم ركل مبقدم  
 القدم

القدمني  القدم مع تبادليركل الكرة مبقدم  -
 من وضع الثبات مث من احلركة

يركل الكرة مبقدم  القدم يف اجتاهات  -
 خمتلفة

اهلواءيري الكرة  مبقدم القدم وهي يف  -  

تاول ركل الكرة مبقدم  القدم مع تبادل  -
 القدمني ألبعد مسافة ممكنة

ينفذ التعليمات -  

يشارك بفعالية يف النشاط املربمج -  

 


