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إلى الوجو الذي يشع بالحب، إلى التي لو أىديتيا كنوز الدنيا ما أوفيتيا حق رعايتيا لي منذ 
وجودي، إلى من حممتني جنينا و أرضعتني طفال و رعتني شابا، نبع الحنان والوفاء أمي 

 العزيزة حفظيا اهلل و رعاىا .
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أول من نشكر صاحب النعم المتكاثرة واألفضال المتواترة، الذي أحاطنا بعنايتو وأحاطنا 

بتوفيقو ورعايتو، ولوال منو وكرمو سبحانو وتعالى ما كان ىذا العمل ليخرج إلى الوجود، فمو 

 عز وجل الحمد والثناء الجميل ولو الشكر أولو وآخره.

" بن زيدان حسينالمحترم " الدكتورونشكر من عباده الذين سخرىم لتوفيقنا حضرة المشرف 

 بجيد أو وقت. الذي كان ماسكا بأيدينا، إذ لم يبخل عمينا

 ثم نشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد من أساتذة و طمبة إلتمام ىذا العمل .

  

 

 

 



 :ملخص البحث

دراسة مقارنة في بعض القياسات الجسمية بين المعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة 
 السمة عمى الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة.

تهدف الدراسة إلى معرفة الفروق في بعض القياسات الجسمية بين المعاقين حركيا 
المتحركة و غير الممارسين لمرياضة، و الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي 

كان الغرض من الدراسة الكشف عن دور ممارسة رياضة كرة السمة عمى الكراسي 
المتحركة في تحسين بعض القياسات الجسمية)السعة الحيوية، الوزن، األطوال، 

معاق  61، و إشتممت عينة البحث عمى األعراض، المحيطات( لفئة المعاقين حركيا
س لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة وتم إختيارها بطريقة مقصودة حركي ممار 
من مجتمع البحث و قد شممت عينة المعاقين حركيا غير الممارسين  %611و شممت 

فرد و تم إختيارها عشوائيا، و إستخدمنا القياسات الجسمية بمختمف  61لمرياضة عمى 
رومتر الجاف(، و قد توصمنا إلى أن الوسائل)شريط قياس، ميزان طبي، جهاز األسبي

المعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة يتمتعون بقياسات 
خير نوصي بضرورة حث جسمية أفضل مقارنة بغير الممارسين لمرياضة، و في األ

المعاقين عمى الممارسة الرياضية لما لها من أدوار إيجابية في تحسين الصفات 
  سمية.الج



Abstract 
 

 

 This study under the title “ a comparative study in certain physical 

measurements between disabled people (the exercised and non-exercised of 

basket-ball on wheelchairs) aims to find out and evaluate the differences in 

some physical measurements between disabled people (the exercised and 

non-exercised of the sport) and how to identify it statistically. our purpose 

in this study is to detect the importance of playing basketball on 

wheelchairs in improving certain physical measurements (vital capacity, 

weight, lengths, symptoms, circumference) for handicapped people. We 

have chosen as a sample group of 32 disabled people almost 100% divided 

into two groups: the first group include16 persons (the exercised of 

basketball sport ).they have chosen in purpose, while the second group 

include 16 of non-exercised person which have selected at random. As a 

tool of research, we have used physical measurements by various means ( 

tape measure, medical scales , dry Alospiromitr device) . The results have 

shown that the practical group is more superior than the non-practical 

group . For this reason, we suggest a piece of advice to disabled people to 

practice the basket-ball sport because of its benefits and to make more 

researches in future in this field.   

 

 

 

 



 

Résumé de la recherche: 

 

        Etude comparé « à certaines des mesures physiques des handicapés 

physiques pratiquants le basket-ball en fauteuils roulants et les non-

pratiquants de sport » . L'étude vise à trouver les différences dans certaines 

mesures physiques entre les pratiquants handicapés physiques de basket-

ball sur fauteuils roulants et des non-pratiquants du sport, et l 'objectif de 

cette étude pour détecter le rôle de jouer au basket sur les fauteuils roulants 

dans l'amélioration des mesures physiques (capacité vitale, le poids, 

longueurs, les symptômes, les tours) à la catégorie des handicapés, et 

l'échantillon impliquent des recherches sur les 16 personnes handicapées 

pratiquants cinétique pour le sport de basket-ball en fauteuils roulants a été 

choisi intentionnellement Et il comprenait 100 % de la communauté de 

recherche et échantillonner les personnes handicapées ont inclus 

physiquement non pratiquant le sport le 16 par personne et choisi par 

hasard , et nous avons utilisé des mesures physiques par divers moyens ( de 

ruban à mesurer , balances médicales , séc aspiromètre) , et peut nous 

avons déterminé que les pratiquants physique handicapés pour le sport de 

basket-ball sur fauteuils roulants ont des meilleures mesures physiques par 

rapport aux non -pratiquants du sport, et dans ce dernier recommande 

fortement exhorté les personnes handicapées de pratiquer des sports en 

raison de leur rôle positif dans l'amélioration des qualités physiques. 
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 مقدمة:

فبعد أن كان ، لقد شيد مفيوم اإلعاقة تغير كثيرا خالل المدة األخيرة بصفة جذرية
أصبح اليوم ،  عقمية كانت أو جسدية،الناس ينظرون إلييا عمى أنيا عاىة دائمة

إنسان عادي لكن لو إحتياجات خاصة فقط كما أنيا  الشخص الذي يعاني من عجز
، 3004)اليواممة،  قيامو بوظائف حياتو األساسية .حالة تحد من مقدرة الفرد عن 

 (67صفحة 

 و لمممارسة الرياضية تأثير فعال عمى النواحي البدنية و النفسية و اإلجتماعية لممعاقين
ذلك أنيا تمثل خيارا جيدا من شأنو أن تساعد المعاق عمى إكتساب بعض الصفات ، 

 مما يؤىمو إلى تحقيق أفضل إنجاز خالل األداء الرياضي. الجسمية المقبولةالبدنية و 

تعد القياسات الجسمية ذات أىمية كبيرة لالعب ، إذ يتحدد النمو البدني من خالل كما 
دراسة القياسات الكمية لمجسم كاألطوال واألعراض والمحيطات وكذلك مدى ارتباطيا 

الكبيرة في التنبؤ بما يمكن أن يحققو الفرد من  بالصفات البدنية إضافة إلى داللتيا
لمقياسات الجسمية أىمية كبيرة باعتبارىا مؤشرًا ضروريا لمعرفة مدى  ، ونتائج إيجابية

 كفاءتو عالقتيا بالميارات المختمفة ، لذا فمقاييس الجسم تؤثر في نجاح األداء و
 .(50، صفحة 3::2)رضوان، 

ىي رياضة كرة السمة عمى  و من الرياضات الممارسة من قبل المعوقين حركيا
الكراسي المتحركة ذات الطابع العالجي الخاصة باألشخاص الذين يعانون من ضعف 

و تساعد عمى تحسين البناء الجسمي  خاصة الطرف العموي  في النخاع الشوكي
التي تطورت و أصبحت جد مشوقة لما بإعتباره أساس ممارسة ىذا النوع من الرياضة 

 فييا من إصرار و عزيمة.
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نو" بالنسبة لممجال الرياضي فقد ثبت أإلى  (3004)ويشير محمد صبحي حسانين
التفوق في األنشطة المختمفة  رتباط المقاييس الجسمية بالعديد من القدرات الحركية وإ

إن الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون عن أقرانيم في  (7::2)ثبت كيورتنأكما 
المقاييس الجسمية كطول الجذع وعرض الكتفين وضيق الحوض وغيرىــا".   العديد من 

ن" صفات األلعاب الرياضية تحتاج إلى أعمى  (2:90)كما يؤكد قاسم حسن حسين
رتفاع إخصائص تناسب األلعاب وتتعمق بوضوح من عالمات البناء الجسمي مثل 

 الجسم. الساقين و الجسم ووزن الجسم والعالقة بين الذراعين و

و عميو نحاول في ىذا البحث المتواضع دراسة بعض القياسات الجسمية بين المعاقين 
حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير 

 الممارسين لمرياضة.

 مى بابين;و لقد إشتممت دراستنا ع

 الباب األول; تمثل في الدراسة النظرية و إشتمل عمى فصمين وفصل تمييدي.

الفصل التمييدي; إحتوى عمى التعريف بمصطمحات البحث و المشكمة و الفرضيات و 
األىداف التي نرجوا الوصول إلييا من خالل الدراسة و التحميل و مناقشة الدراسات 

 المشابية.

تطرقنا فيو إلى معرفة أىمية القياسات  القياسات الجسمية  و أما الفصل األول; فيو
 أسسيا و أنواعيا.الجسمية و 

وحاالت اإلعاقة الحركية  ،أما الفصل الثاني; تطرقنا فيو إلى اإلعاقة الحركية وأسبابيا
 و درجاتيا.
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الفصل األول; منيجية  ،ىو الجانب التطبيقي و إشتمل عمى فصمين الباب الثاني; و
البحث و اإلجراءات الميدانية تم إستعمال المنيج الوصفي و شممت عينة البحث عمى 

فرد غير ممارس  27العب ممارس لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و  27
أما الفصل الثاني; تطرقنا فيو إلى ،لمرياضة حيث قمنا بإجراء بعض القياسات الجسمية 

وفي األخير كانت ىناك مجموعة من التوصيات و  اقشة النتائج ،تحميل و من
عميو يتضح أن الممارسين لكرة السمة  ، و اإلقتراحات توصمنا إلييا من خالل الدراسة

جسمية أفضل مقارنة بغير الممارسين القياسات ال بعض عمى الكراسي المتحركة لدييم
  رياضة.لم

 مشكمة البحث:

في المعاقين حركيا يعانون من التيميش  راسات و األبحاث أنلقد أشارت الكثير من الد
ظل نقص مراكز الرعاية و التأىيل و الجمعيات الرياضية التي تمعب دور فعال في 
إدماج ىذه الفئة إجتماعيا ،فالمجتع ينظر إلى فئة المعاقين حركيا عمى أنيا فئة غير 

يمكنيم تحسين و تطوير الشكل  قادرة عمى ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية ، وال
 الجسماني و البدني مقارنة باألشخاص األسوياء.

في المجال الرياضي و عالقتيا في  ىمية معرفة القياسات الجسميةأبالرغم من و  
نو ومن خالل أإال تحسين بعض الصفات الجسمية من أطوال و أعراض و محيطات 

الطالبين مداح كريم و سايح كدراسة  المتوفرةالبحوث  عمى الدراسات و ينطالع الباحثإ
دراسة الطالبين قورين عواد و ( و :300)طالب جاسم محسن( و دراسة 3006)مجاىد

التي أظيرت أىمية معرفة ودراسة الفروق في بعض القياسات  (،3024)مقبول منور
الجسمية بين الممارسين وغير الممارسين وبين الممارسين حسب التخصصات 

الحظنا نقص في المواضيع التي تناولت القياسات الجسمية خاصة  ، و قد ةالرياضي
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التطرق إلى ىذا الجانب من وىو معرفة الفروق في ، لذلك إرتأينا لفئة المعاقين حركيا 
بعض القياسات الجسمية بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي التخصصي 

  ؤالت التالية;سعيا منا لموصول إلى إجابة عممية لمتسا

 التساؤل الرئيسي:

القياسات الجسمية لممعاقين  بعض توجد فروق ذات داللة إحصائية فيىل  -1
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا حركيا الممارسين 

 ؟غير الممارسين لمرياضة
 التساؤالت الفرعية: -

الجسمية )األطوال في بعض القياسات  اصائيلة إحادىل توجد فروق  -1
،األعراض، المحيطات( لممعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى 

 الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضة؟

الممارسين بين المعاقين حركيا  في السعة الحيوية االة إحصائيدىل توجد فروق  -2
المعاقين حركيا غير الممارسين  لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و

 ؟لمرياضة

 أهداف البحث:

 الهدف العام:

في بعض القياسات الجسمية لممعاقين حركيا  الموجودة الفروقالتعرف عمى -
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير الممارسين الممارسين 

 .لمرياضة
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 :ةالجزئي األهداف

بعض القياسات الجسمية )األطوال ،األعراض، المحيطات( الفروق في  كشف -
لممعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين 

 .حركيا غير الممارسين لمرياضة
لرياضة كرة السمة بين المعاقين حركيا الممارسين  في السعة الحيوية الفروق كشف -

 .المعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضةعمى الكراسي المتحركة و 

 فرضيات البحث:

 الفرضية الرئيسية:

المعاقين حركيا  لصالح في بعض القياسات الجسمية االة إحصائيدتوجد فروق  -
 الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.

 الجزئية: اتالفرضي

الجسمية )األطوال ،األعراض، في بعض القياسات  االة إحصائيدتوجد فروق  -
المحيطات( لممعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و 

 .المعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضة
الجسمية لصالح المعاقين حركيا  السعة الحيويةفي  االة إحصائيدتوجد فروق  -

 .الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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 مصطمحات البحث:

 :القياسات الجسمية 

 التعريف اإلصطالحي:

العمم الذي يدرس قياسات الجسم البشري واجزائو واظيار االختالفات التركيبية فيو"، 
تعني قياس الجسم وتسمى AnthroPometric  كما ان كممة االنثربومتريك

     the االدوات المستخدمة في قياس اجزاء الجسم ب; ادوات القياس االنثروبومترية
Anthro Pometrical Instruments  ،.(30، صفحة 8::2)رضوان م. 

 التعريف اإلجرائي:

 الحجم و الــوزن و ا يشمل قياس الطول وذى دراسة مقاييس جسم اإلنسان و
 .المحيط لمجسم ككل وألجزاء الجسم المختمفة

 :المعاق حركيا 

 التعريف اإلصطالحي:

حاالت األفراد الذين يعانون من خمل ما في قدرتيم الحركية أو نشاطيم الحركي 
 نفعالي واإل جتماعي واإل بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي و

 (:37، صفحة 3002)الروسان،  .التربية الخاصةيستدعي الحاجة إلى 

 التعريف اإلجرائي:

تؤثر عمى  ستخدام عضالتو وإإصابة جسمية شديدة تؤثر عمى قدرة الفرد عمى 
 .منيا ما ىو مكتسب منيا ما ىو خمقي و أدائو األكاديمي بشكل ممحوظ و
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  المتحركة:كرة السمة عمى الكراسي 

ىي رياضة تمارس بالكراسي المتحركة تشبو تعميماتيا و قوانينيا كرة السمة العادية 
 مع بعض التعديالت الخاصة التي تالئم الكراسي المتحركة.

 الدراسات السابقة و المشابهة:

 تمهيد:

تعتبر الدراسات المشابية من أىم الجوانب التي يجب عمى الباحث تناوليا إلثراء بحثو  
من خالليا ، و تستعمل ىذه الدراسات لمحكم و المقارنة و اإلثبات أو النفي، و يذكر 
محمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب" إن الفائدة من التطرق إلى الدراسات السابقة 

ث عمى المشكالت التي ال زالت بحاجة إلى الدراسة أو البحث تكمن في أنيا تدل الباح
و ما الذي ينبغي إنجازه،كما أنيا توضح لمباحث مختمف الجوانب التي تكون لمبحوث 
المرتبطة قد عالجتيا بالنسبة لمشكمة البحث الحالية و توضح لمباحث ما إذا كانت 

ستدعي إجراء المزيد من مشكمة البحث قد عولجت بقدر كافي من قبل، األمر الذي ي
 البحث.

و لغرض إثراء بحثنا رأينا أن ندرج بعض الدراسات التي ليا وجو الشبو لمذكرتنا و 
 التي إستفدنا منيا في إنجاز البحث و سنعرض ىذه الدراسات كاآلتي;

 الدراسة األولى: 

من إعداد الطالبين مداح كريم و سايح مجاىد تحت  (3006)أنجزت ىذه الدراسة سنة 
 عنوان;"بعض القياسات الجسمية و عالقتيا ببعض الميارات األساسية في كرة القدم".
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 مشكمة البحث:

ىل ىناك عالقة أو إرتباط بين القياسات الجسمية و الميارات األساسية وما  -2
 طبيعة و درجة ىذا اإلرتباط؟

ة بين القياسات الجسمية و الميارات األساسية في ىل ىناك إختالف في العالق -3
 كرة القدم حسب مراكز المعب؟

 هدف البحث:

 الكشف عن الصفات األنثروبومترية التي تميز الالعبين في ىذا المستوى. -2

معرفة و إيجاد العالقة بين القياسات الجسمية و الميارات األساسية في كرة  -3
 القدم.

 ري. التعرف عمى مستوى األداء الميا -4

 فرضيات البحث:

الميارات األساسية  حسب مراكز  قة ضعيفة بين القياسات الجسمية وىناك عال -2
 .المعب

 .المنيج الوصفي ,دراسة مسحيةإتبع الطالبان  منهج البحث:

 .العبا 86 :عينة البحث

 :أدوات البحث

 المصادر و المراجع. -

 اإلختبار و القياس. -
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 الوسائل اإلحصائية. -

 إستمارات. -

 النتائج المتوصل إليها:أهم 

وجود عالقة إرتباطية بين القياسات الجسمية و الميارات األساسية في كرة  -2
 القدم.

 أهم التوصيات المتوصل إليها:

يجب اإلىتمام أكثر بالقياسات الجسمية الثالية في كرة القدم لدى الالعبين  -2
 لمواكبة العبي الفرق العالمية.

اإلىتمام  بالمواصفات الجيدة كأحد الشروط و عند إنتقاء الالعبين يجب  -3
العوامل الرئيسية الواجب توفرىا في العب كرة القدم باإلضافة إلى الجانب 

 البدني و المياري.

 الدراسة الثانية:

بعنوان ;"بعض القياسات  (:300)تتمثل في دراسة طالب جاسم محسن بتاريخ 
في كرة السمة لممعاقين حركيا " الجسمية و عالقتيا بمستوى أداء ميارة التصويب 

 أجريت الدراسة عمى نادي بغداد في كرة السمة لممعاقين حركيا)أطراف سفمى(.

 منهج البحث :

ستخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي و العالقات اإلرتباطية لمالئمة و  وا 
 طبيعة البحث.
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 عينة الدراسة:

في كرة السمة لممعاقين حركيا و البالغ أجريت الدراسة عمى عينة من نادي بغداد  
 العبا,حيث تم إختيار العينة بطريقة عمدية. 29عددىم 

 إستعمل الباحث;; أدوات الدراسة

 اإلستبانة الخاصة بموضوع الدراسة . -2

 إستمارة جمع البيانات. -3

 شريط قياس.،كرات،ميزان -4

 أهم النتائج:

طول ،الجسمية )الوزنوجود عالقة إرتباط معنوية بين بعض القياسات  -2
محيط البطن و ،محيط الكتفين،و الصدر عرض الكتفين،طول العضد،الذراع

 الرسغ( ودقة التصويب في كرة السمة لممعاقين حركيا ذكور.

 طول العضد،طول الكف،وجود عالقة إرتباطية غير معنوية بين )طول الجذع -3
ي رياضة دقة التصويب ف محيط العضد و الوسط( و،محيط الصدر،و الساعد

 كرة السمة )لممعاقين حركيا( ذكور.

 الدراسة الثالثة:

تحت عنوان;"عالقة   (2013)تتمثل في دراسة الطالبين قورين عواد و مقبول منور
بعض القياسات الجسمية  األنثروبومترية لألطراف العموية بمستوى اإلنجاز في رياضة 

 رفع األثقال لممعاقين حركيا )أطراف سفمى( ذكور.
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 مشكمة البحث:

ىل ىناك عالقة إرتباطية بين بعض القياسات الجسمية األنثروبومترية لألطراف  -2
العموية بمستوى اإلنجاز في رياضة رفع األثقال لممعاقين حركيا ) أطراف 

 سفمى( ذكور.

 أهداف البحث:

تحديد العالقة بين بعض القياسات الجسمية و اإلنجاز الحركي لدى أفراد عينة  -2
 البحث.

 ;الفرضيات

ىناك عالقة إرتباطية بين بعض القياسات الجسمية لألطراف العموية و مستوى  -2
 اإلنجاز في رياضة رفع األثقال لممعاقين حركيا )أطراف سفمى ( ذكور.

 منهج البحث: 

 اتبع الطالبان المنيج الوصفي ,دراسة مسحية.

 عينة البحث:

 أفراد بطريقة مقصودة. 06نادي األمير عبد القادر تغنيف )معسكر( بمجموع 

 أدوات البحث:

 ،طول الساعد ،طول العضد ،طول الذراع،القياسات الجسمية )وزن الجسم  -2
 عرض الحوض(. ،عرض الكتفين ،عرض الصدر ،طول الكف

 الوسائل اإلحصائية. -3
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 أهم نتيجة:

وجود عالقة إرتباطية بين بعض القياسات الجسمية لألعراض المدروسة و  -2
 رياضة رفع األثقال لممعاقين حركيا )أطراف سفمى( ذكور.مستوى اإلنجاز في 

 أهم توصية:

تطوير القابمية البدنية و بعض القياسات الجسمية لفئة المعاقين حركيا و التي  -2
 ليا عالقتو بالنمط الجسمي في رياضة رفع األثقال.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

عمى الرغم من توفر العدد القميل من الدراسات السابقة و البحوث المشابية إال أننا 
حاولنا قدر المستطاع تحميل ىذه الدراسات إليجاد نقاط التشابو و اإلختالف بينيا و 
بين دراستنا ، كما حاولنا التركيز قدر اإلمكان عمى النقاط التي تخدم موضوع بحثنا، 

 الدراسات ما يمي;إليو مجمل ماخمصت 

 إستعمل الباحثون في دراساتيم المنيج الوصفي باألسموب المسحي. -
دراستنا كانت عبارة عن مقارنة بعض القياسات الجسمية لممعاقين حركيا  -

 الممارسين و غير الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
 محاولة تجنب الصعوبات الماضية. -
 بيانات.كيفية عرض و تفسير ال -
تحديد الخطوات المتبعة في إجراء البحث و تحديد المسار  الصحيح لمخطوات  -

 المالئمة لتطبيق إجراء ىذه الدراسة.
 تحديد النسب و القوانين و المعادالت اإلحصائية المالئمة لطبيعة البحث. -
 ىناك أوجو تشابو في القياسات المجرات. -
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 ىناك إختالف في عينة البحث. -
 ي إختيار العينة.ىناك إختالف ف -

ولقد كان الجديد في دراستنا مقارنة بالدراسات السابقة األخرى أن العينة التي -
إعتمدنا عمييا ىي المعاقين حركيا، و إمكانية رياضة كرة السمة عمى تحسين بعض 

عمى  و الوزن و السعة الحيوية الصفات الجسمية من أطوال و أعراض و محيطات
عكس الدراسات األخرى التي إعتمدت عمى دراسة العالقة بين األداء المياري و 

 القياسات الجسمية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 :تمهيد

تعد القياسات الجسمية ذات أىمية كبيرة لالعب ، إذ يتحدد النمو البدني من خالل 
دراسة القياسات الكمية لمجسم كاألطوال واألعراض والمحيطات وكذلك مدى ارتباطيا 
بالصفات البدنية إضافة إلى داللتيا الكبيرة في التنبؤ بما يمكن أن يحققو الفرد من 

لمقياسات الجسمية أىمية كبيرة باعتبارىا مؤشرًا ضروريا لمعرفة مدى ن إ ،نتائج إيجابية
 .عالقتيا بالميارات المختمفة ، لذا فمقاييس الجسم تؤثر في نجاح األداء وكفاءتو

 (04، صفحة 2991)رضوان م.، 

عصرنا الحالي ىو حصيمة كما إن التقدم العممي الذي تشيده األلعاب الرياضية في 
رتقاء إلى المستويات البحث والتقصي عن كل ما ىو جديد في مجال األلعاب بيدف اإل

العميا وىذا يتحقق من خالل عمميات التدريب الرياضي وبالشكل الذي يتالئم مع 
 .(112، صفحة 1444)نوف،  مكانياتاإل قدرات وال

رتباطيا بكثير من األلعاب مقياسات الجسمية أىمية كبيرة في المجال الرياضي إلإن ل
 نتقاء الالعبين.إنيا أصبحت الركيزة األساسية في عممية أالرياضية إذ 
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 نثروبومترية(:مفهوم القياسات الجسمية )ال  -1 -1

ن شكل تعد دراسة القياسات الجسمية )انثروبومترية( فرصة متاحة لدراسة العالقة بي
لى كونيا وسيمة ىامة في تقويم إضافة إ،  المياري داء الحركي والجسم وحجمو باأل

وتعرف القياسات الجسمية بانيا "العمم  ،(29، صفحة 2999)حسنين م.،  نمو الفرد
 الذي يدرس قياسات الجسم البشري واجزائو واظيار االختالفات التركيبية فيو"

(Mathews 04، صفحة). 

دوات تعني قياس الجسم وتسمى األAnthroPometric كما ان كممة االنثربومتريك   
 the Anthroنثروبومترية دوات القياس األأ: ــالجسم ب جزاءأالمستخدمة في قياس 

Pometrical Instruments  ،.(21، صفحة 2992)رضوان م. 

ن يعد بطال أي مدرب ميما كانت خبراتو الفنية ال يستطيع أن أبذلك يمكن القول  و 
حدى الخصائص الواجب مراعاتيا عند إذا لم تتوفر فيو القياسات الجسمية المناسبة كإ
 ختيار الالعبين.إ

ن كل نشاط يتطمب مواصفات أويذكر نبيل محمود شاكر عن )زكي محمد حسن(: "
   .ختيار الرياضيين الجدد"إجسمانية خاصة يجب مراعاتيا عند 

  : في المجال الرياضي نثروبومتريةأهمية القياسات ال  -1-2

الوسائل اليامة في تقويم نمو الفرد كما إن ليا  إحدى نثروبومترية تعدالقياسات األ
، فالنمو الجسمي لو عالقة بالصحة  المجاالت الحيوية عالقة عالية بالعديد من

واالنفعالي لإلنسان وخصوصا في السنوات المتوسطة من العمر .  والتوافق االجتماعي
  المؤثرة عمى األداءن القياسات الجسمية تعد أكثر العوامل أإلى   ولقد أشار ماثيوس

التخطيط حتى  في جميع المراحل التي يمر بيا البرنامج من اإلعداد و فيي تؤثر
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، 2999)ألبيك ، التقويم ، سواء أكان ذلك التقويم خاصا باألفراد أم بالبرنامج نفسو 
 .(42صفحة 

وتعد القياسات الجسمية مؤىالت خاصة لدى الالعب والتي ليا عالقة كبيرة بالتطور 
في مختمف األلعاب الرياضية إذ أن لمقياسات الجسمية أىمية واضحة عند أداء أي 
نشاط رياضي ألن الالعبين يؤدون الحركات الرياضية بأجساميم المختمفة في قياساتيا 

مما ال شك فيو أن   ختالف مستوى األداء وإى من العب إلى آخر مما يؤدي ذلك إل
القدرة عمى أداء الحركات الرياضية تعتمد عمى مالئمة القياسات الجسمية لالعب لمقيام 

 .(242، صفحة 2992)حمودة،  بمتطمبات ذلك األداء الممارس

 التربوية الرياضية:عداد المناهج إهميتها في أ القياسات الجسمية و -1-3

القابميات  ىتمت الدراسات الحديثة بالفروق الفردية في القياسات الجسمية وإلقد        
فراد بشكل عداد األعداد المناىج التربوية التعميمية إلإالحركية ألنيا تعنى ب البدنية و

ية ، فالفرد ىو حجر الزاو  فضل مثمما ىو دورىا في عالم الرياضةألمستقبل  فضل وأ
التعميم ال تحقق النجاح  مناىج التنظيم و ن كل التوجييات وإ صالح جذري وإفي كل 

 ما بينيم من فروق في الجسم و لم تدرك ما يمتازون بو و فراد وذا تجاىمت تكوين األإ
عداد وفق درجة الفئة العمرية لممارسة نوع ميارات ضافة الى اإلإ،  نفعالاإل العقل و

الذي يضمن التطور، وبيذا يجب ان تكون المفردات والوحدات ،  المعبة المختارة
التعزيز بما يخدم المحور  االتدريسية والتدريبية تحت التقويم المستمر لغرض المعالجة و

 ساس المتمثل بالطالب.األ

التفصيمية  مدرس الرياضية توفير البيانات الدقيقة والتقع ضمن واجبات  و      
ىمية كبيرة في أالحركية لما ليا من  القابميات البدنية و ية والخاصة بالقياسات الجسم



 
17 

، وذلك من  تقويم مدى فاعميتو التدريبية و لى المناىج التدريسية وإتحديد المدخل 
المبادئ العممية  سس والقياس لضمان العمل الموجو المبني عمى األ ختبار وخالل اإل

مكانية إ، التي تتناسب مع  فضلالمنيجية األالمال لتقديم  الجيد و مع توفير الوقت و
ساسية المتينة التي تنمي لى بناء القاعدة األإو مبالغة وصواًل أالطالب دون تقصير 

)حسنين ك.،  يصال العممية التربوية التعميمية بأحسن صورىا.إتضمن  القدرات و
 (92، صفحة 2992

محددات  لذلك يجب التأكيد عمى تصنيف الفعاليات التعميمية وفقًا لدرجة النضج و     
ن تكون بين أالعمر الزمني فالمقارنة يجب  نجازات ولى اإلإختيارىا نسبة إيتم  عديدة و

 داء الحركي.العمر واأل

 أسس إجراء القياسات الجسمية :  -1-4

 الشروط بإجراء القياسات الجسمية وبعض  (2999حدد أحمد خاطر وعمى البيك )    
 (92، صفحة 2999)ألبيك ، التي تتمثل بما يأتي : 

 ختيار األسس التي ليا قواعد ثابتة في عممية القياس .إ .2

 توحيد أوضاع القياس لألفراد . .1

 ىي كالتالي: والتحديد الدقيق لمنقط التشريحية بجسم اإلنسان  .3

 نقطة في الجمجمة . أعمى -
 الحافة الوحشية لمنتوء االخرومي . -
 الحافة الوحشية لمرأس السفمي لعظم العضد . -
 بري لعظم الكعبرة .النتوء اإل -
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 لمرفقي .االنتوء  -
 بري لعظم الزند.النتوء اإل -
 منتصف عظمة القص. -
 قفي .الحافة الوحشية لمعظم الحر  -
 رتفاق العاني .مفصل اإل -
  .العميا لعظم الفخذالمدور الكبير لمرأس  -
 الحافة الوحشية لمنتصف مفصل الركبة . -
 البروز اإلنسي لمكعب. -
 البروز الوحشي لمكعب . -

 األدوات المستعممة في القياس . التأكد من دقة المقاييس و .0

 ستعمال الطرائق اإلحصائية المناسبة عند معالجة البيانات .إ .4

  : أنواع القياسات النثروبومترية -1-5

المتكررة في المجال الرياضي يمكن وضعيا في  الجسمية المعتمدة وإن القياسات 
 : (40، صفحة 2992)رضوان م.،  خمس مجموعات رئيسة

 : قياس وزن الجسم -أوال :

، و يجب التأكد من سالمة  يتم تقدير الوزن بإستخدام الميزان الطبي أو الميزان القباني
ذلك عن طريق تحميمو بأثقال معروفة القيمة لمتأكد من  ، و قبل إستخداموالميزان 

، و يقاس الوزن إما  صدق مؤشراتو في التعبير عن قيمة األثقال التي وضعت عميو
بالرطل أو بالكيموغرام و يالحظ ضرورة أن يقف المختبر في منتصف الميزان تماما 
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الوزن المثالي ىو الوزن الذي يجب أن  ، و لتحديد الوزن المثالي) عند إجراء القياس
 .(49، صفحة 1444)حسانين،  (يكون عميو الفرد تماما و يكون منسوبا إلى طولو

  : يتضمن مؤشر الطوال و -ثانيًا :

   .طول الجسم الكمي من الوقوف -
   .طول الجذع من الجموس -
   .طول الذراع -
   .طول العضد -
   .طول الساعد -
   .طول الكف -
   .طول الساعد مع الكف -
   .طول الطرف السفمي -
   .طول الفخذ -
   .طول الساق -
  . طول القدم -

  : يتضمن مؤشر محيطات الجسم و -ثالثًا :

   .محيط الرقبة -
   .محيط الرأس -
   .محيط الكتفين -
  .الزفير( –محيط الصدر ) الشييق  -
   .محيط الوسط -
   .محيط البطن -
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   .الوركمحيط  -
   .محيط الفخذ -
   .محيط الركبة -
   .محيط الساق -
   .محيط رسغ القدم -
  .مد ( –ثني  ) محيط العضد -
   .محيط الساعد -
  . محيط رسغ اليد -

  : يتضمن تساعات ) العروض ( ومؤشر ال  -رابعًا :

 .تساع الرأسإ -
  .تساع الكتفينإ -
  .تساع الحوضإ -
  .تساع المدريين الفخذينإ -
   .تساع الركبةإ -
   .تساع رسغ القدمإ -
   .تساع المرفقإ -
  . تساع رسغ اليدإ -

  : يتضمن مؤشر سمك ثنايا الجلد ، و -خامسًا :

 .أسفل عظم الموح -
 .عند الخط األوسط لإلبط -
 .عند الصدر -
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 .أعمى المرفق -
 .عند منتصف الفخذ -
  .أعمى عظم الركبة -
  .عند العضمة ذات الثالث الرؤوس العضدية -
 .الرأسين العضديةعند العضمة ذات  -
 أعمى الساعد من الخمف. -

 السعة الحيوية:-سادسا:

السعة الحيوية ىي أقصى حجم من اليواء يمكن إخراجو من عممية الزفير، و ذلك بعد 
، و ىي تعكس سالمة أجيزة التنفس بالجسم ، كما ترتبط بدرجة  أخذ أقصى شييق

التنفسي الذي يعتمد عمى سالمة كبيرة بالميارات التي تتطمب توفر التحمل الدوري 
اط الرياضي شالجيازين الدوري و التنفسي، كما ترتبط بالجنس و السن ونوع الن

 التخصصي .

و السعة الحيوية لمرئتين تشير إلى كفاءة الالعب الفيسيولوجية، فالالعبون الذين 
يتمتعون بسعة حيوية كبيرة يصبحون رياضيين عمى مستوى عالي و يحرزون تقدما 

 ممموسا في األنشطة التي يمارسونيا.

و يرتفع مقدار السعة الحيوية عند الرياضيين مقارنة بغير الرياضيين، كما أنيا تختمف 
 بين الالعبين داخل النشاط الرياضي الممارس الواحد تبعا لمستوى كل العب .

 (02، صفحة 1443)حسانين م.، 

                                                       :القياسات الجسميةأغراض  -1-6
)العبدان،  يمكن تحديد أغراض القياسات الجسمية عن طريق مايمي:

 (34، صفحة 2994
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مدى تأثير ىذه  التعرف عمى معدالت النمو الجسمي لفئات العمر المختمفة و  -
 .المعدالت بالعوامل البيئية المختمفة

 .كتشاف النسب الجسمية لفئات العمر المختمفةإ  -
طبيعة العمل،  التحقيق من تأثير بعض العوامل مثل الحياة المدرسية نوع و  -

 .تركيب الجسم الممارسة الرياضية عمى بنيان و
الخصائص الجسمية الالزمة لمخدمة في بعض المجاالت  تعين الصفات و  -

 .لقوات المسمحة والشرطةكا
األساليب المختمفة لمتدريب الرياضي  التعرف عمى تأثير الممارسة الرياضية و  -

 .تركيب الجسم عمى بنيان و
الخصائص المورفولوجية الفارقة بين القياس والسالالت  التعرف عمى الصفات و -

 .المختمفة

تبنى عمييا عممية  حد المحددات األساسية التيألذلك أصبحت القياسات الجسمية  و
ذا كان الناشئ يصبح بطال في إبموجبيا كما  أختبار الرياضي التي يمكن أن تنشاإل

ختيار النمط الجسمي المناسب ىو العامل األول في إن البدء في إ ما ال وإالمستقبل 
الممارسة الرياضية عمى مدار الحياة الرياضية لالعب  الترتيب يميو التدريب و

  .الرياضي

 (23، صفحة 2992)رضوان م.،  :امل المؤثرة في القياسات الجسميةالعو  -1-7

 العوامل الوراثية. -
 العوامل البيئية. -
 التدريب. -
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 خالصة:

نثروبومترية( فرصة متاحة لدراسة األو في األخير تعد دراسة القياسات الجسمية )
ضافة الى كونيا وسيمة إ،  المياري الحركي وداء العالقة بين شكل الجسم وحجمو باأل

ويجب اإلستاعنة بيا لتوجيو األفراد لإلختصاصات  ، ىامة في تقويم نمو الفرد
و بذلك فإنيا أحسن وسيمة إلنتقاء  ،الرياضية التي تتناسب مع قياساتيم الجسمية 

 النخبة في كافة اإلختصاصات الرياضية يجب تطبيقيا و العمل بيا.
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 : تمهيد
إن اإلنسان الذي ال يعاني من مشكالت جسمية ال يشعر بيذه النعمة التي ينعم بيا   

إال عندما يرى أولئك األفراد من الناس، الذين يعانون من قصور في جانب أو أكثر 
من الجوانب الصحية بشكل عام ، فعندىا يشعر ما بو من نعمة ويدرك أىمية أن يكون 

ويتمنى لو أن جسده كجسد ذاك  عندما ينظر إلى نفسو وجسموصحيحا ، فاإلنسان 
 .الشخص القوي ، أو لو أنو أسمن أو أضعف قميال ، وقد يستطيع تحقيق ذلك 

ومن المعموم أن اإلعاقات الجسمية ليست سواء ، منيا البسيط ، ومنيا المتوسط ،  
 ما ىو مكتسب . ومنيا الشديد ، وليست من ذات السبب بل منيا ما ىو خمقي ، ومنيا

كانوا قديما يعانون من النبذ االجتماعي والعزل ألنيم  افاألفراد المعاقين جسميا وحركي
يشكمون عبئا عمى المجتمع ، فبعض المجتمعات القديمة كانت تتخمص منيم بأشكال 

ر البرامج و ظيذلك ببدأ متنوعة ، ثم بعد ذلك أخذ االىتمام بيذه الفئة يزداد ويزداد ، و 
التربوية ، وأصبح االىتمام بإعداد معممين مدربين لمتعامل والعمل مع ىذه الفئة ، فمم 

ال في نياية القرن إتوجد البرامج المدرسية التي تعنى بالمعاقين حركيا بشكل رسمي 
  .العشرين

  
 
 
 
 
 
 
 



 
25 

 : و الجسمية تعريف اإلعاقة الحركية -2-1
ختصاص عمى تعريف واحد متفق عميو لإلعاقة الجسمية لم يتفق أىل اإل     

كتشاف ذلك لصعوبة حصر أفراد ىذه الفئة وتصنيفيا تصنيفا موحدا ، وإل ،والحركية 
 أمور جديدة فييا ، ولكن يمكن تعريف األفراد المعوقين جسميا عمى أنيم : 

من يعاني من عجز عظمي أو عضمي أو عصبي أو إصابة صحية مزمنة تضعف 
عتيادي وطبيعي ، مما يؤثر سمبا إستخداميم ألجساميم بشكل إد من القدرة عمى وتح

عمى مشاركاتيم الحياتية ، مما يستدعي توفير خدمات تربوية وطبية ونفسية خاصة 
 (67، صفحة 8991)السرطاوي،  لمساعدتيم .

الجسمية تعني أن لدى الفرد حالة تفرض قيودا عمى فاإلعاقة  :ومن الناحية التربوية     
مشاركتو في النشاطات المدرسية الروتينية ، فال تعني عدم القدرة عمى التعمم ، ولكنيا 
بالضرورة تعني أن يتحمل المعممون مسؤوليات خاصة لتكييف المواد واألدوات 

تي قد تنجم عن لمساعدة الفرد عمى تخطي الحواجز النفسية والمادية ال التعميمية
 . (54، صفحة 2002)وآخرون ع.،  اإلعاقة .

ال بأس أن نعرض بعض التعاريف لإلعاقة الحركية والجسمية ، فيناك من  و -
 يعرف اإلعاقة الجسمية بأنيا :

العجز في وظيفة أعضاء الجسم ، سواء كانت أعضاء مرتبطة بالحركة كاألطراف ،  
أو أعضاء متصمة بالحياة كالقمب ، وتكون صفة دائمة تؤثر عمى ممارسة الفرد لحياتو 

 .(76، صفحة 8996)حناوآخرون، الطبيعية . 
بأولئك األطفال الذين يعانون من اضطرابات حركية ومنيم من يعرف اإلعاقة الحركية 

حسية سمعية أو بصرية والتي قد تؤثر في سموكيم المدرسي إلى درجة تستدعي معيا 
 . (44، صفحة 2008)سميمان،  الحاجة إلى خدمات التربية الخاصة
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ويعرف الروسان اإلعاقة الحركية بأنيا : حاالت األفراد الذين يعانون من خمل ما في  
قدرتيم الحركية أو نشاطيم الحركي بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي 

، 2008)الروسان،  واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة
 .(279صفحة 

ىي حاالت األفراد الذين يعانون من خمل ما في قدراتيم الحركية، أو نشاطيم  و
الحركي بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظاىر نموىم العقمي واالجتماعي واالنفعالي 

 .(882، صفحة 2002)اليواممة،  ويستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة
اإلعاقة الحركية  8966وتعرف الحكومة الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية 

بأنيا: إصابة جسمية شديدة تؤثر عمى قدرة الفرد عمى استخدام عضالتو وتؤثر عمى 
)العزة، أدائو األكاديمي بشكل ممحوظ ومنيا ما ىو خمقي ومنيا ما ىو مكتسب 

 (895صفحة  ،2008
 من خالل النظر إلى ىذه التعريفات نرى أنيا تجمع عمى ما يمي:

  وجود خمل في جميع األعضاء المسؤولة عن حدوث ىذه اإلعاقة، سواء كانت
 عصبية أو عظمية أو عضمية.

  إن ىذه اإلعاقة تفقد الفرد المصاب بيا القدرة عمى القيام بالوظائف التي يجب
 المتعمقة بنشاطاتو الحياتية الجسمية.أن يقوم بيا الجسم و 

 جتماعي وميني.إ إن ىذه الحالة بحاجة إلى تدخل طبي و 
  .إن سببيا قد يكون خمقي أو مكتسب  

ومما ال بد معرفتو أن الشخص الذي تتأثر قدراتو بسبب القصور الجسمي الذي يعاني 
منو ، ىو الذي يحتاج إلى تدريب وخدمة خاصة ليرتقي بمستواه ما أمكن ، فيو قد ال 

كتساب المعمومة والتعامل معيا ، فما يحتاج إليو ىو العالج إيعاني من أي مشكمة في 
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الذي تكون رجمو صناعية وال تحد من نشاطو ومشاركاتو  الطبي أو الفيزيائي ، فالفرد
 فال يصنف من ذوي اإلعاقة الجسمية .

 ق حركيًا:االمع -2-2
ىو الشخص الذي لديو عائق جسدي يمنعو من القيام بوظائفو الحركية بشكل طبيعي 
نتيجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت أو فقدان القدرة الحركة أو 

ختالل في التوازن إا معًا في األطراف السفمى والعميا أحيانًا أو إلى الحسية أو كمتييم
الحركي أو بتر في األطراف، ويحتاج ىذا الشخص إلى برامج طبية ونفسية واجتماعية 
 وتربوية ومينية لمساعدتو في تحقيق أىدافو الحياتية والعيش بأكبر قدر من االستقاللية

 .(825، صفحة 2002)اليواممة، 
ىم أشخاص مصابين في الجياز المحرك ،  :المعاقين حركياو يعرف الطالبان 

 .الشيء الذي يميزىم ىو صعوبة التحرك نون من قصور وظيفي واويع
 أسباب اإلعاقة الحركية: -2-3

إن اإلعاقة الحركية شأنيا شأن اإلعاقات األخرى ، فيمكن أن نتحدث عن ثالثة أسباب 
)سيسالم، رئيسة تكون وراء اإلصابة باإلعاقة الحركية وىي باختصار كما أوردىا 

 :(25، صفحة 8991
وىي التي تنتج عن خمل جيني أو موروث ، أو تكون نتيجة  أوال :  قبل الوالدة:

التعرض لمضرب الشديد أو السقوط أو الحوادث أثناء فترة الحمل ، أو تعاطي الكحول 
 والتدخين ونقص التغذية . 

ومن أىميا نقص األكسجين أثناء الوالدة ، أو استخدام أجيزة  ثانيا : أثناء الوالدة:
 طبية كالمالقط والشفط مما يؤدي إلى تيتك خاليا الدماغ . 
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وىناك الكثير من المسببات تحدث بعد الوالدة ولكن من أىميا :  ثالثا : ما بعد الوالدة:
اغ والحبل لتياب الدمإااللتيابات التي تصيب الطفل في بداية مرحمة النمو ك -

 .والحوادث، أو تناول مواد سامة أو كيميائية ، أو التعرض لمصدمات والسقوط الشوكي
 قين و مكانتهم في الجزائر:االمع -2-4

وىذا من خالل الوقوف ، قينالقد إىتمت الدولة الجزائرية بعض الشيء باألشخاص المع
،  الوقايةذلك عن طريق  و اإلعاقة و األمراض المؤدية إلييافي وجو كل أسباب 

فالميثاق الوطني يؤكد عمى أن تدخل الدولة إلى جانب األشخاص المصابين بعاىات 
و يعود الفضل ا ، جتماعيإجسمانية أو عقمية تيدف بصفة خاصة إلى إعادة إدماجيم 
 (2002)المرور،  في ذلك لمتعميم و التكوين المتماشي و وضعيتيم الوظيفية.

ومن  8969ومن خالل قانون تنظيم المنظومة الوطنية لمثقافة البدنية و الرياضية 
 حيث الممارسة التربوية الجماىرية فنجد:

تنظيم و تطوير الممارسة التربوية الجماىيرية عمى مستوى المؤسسات و :77المادة
 (8969)الرياضية،  المعوقين. اليياكل المكمفة بإستقبال األشخاص

 حاالت اإلعاقة الحركية: -2-5
 يشمل: شمل األطفال و -2-5-1

 الشمل الرئوي لألطفال. -شمل يصيب القوائم األربع  -شمل يصيب قائمة واحدة 
 اإلعاقة الحركية الدماغية وتشمل: -2-5-2

تشقق العمود  -ضمور العضالت  -الشمل المخي الدماغي  -المقعدون  الكساح و 
 بتر األطراف. -الفقري 

 تشمل: التشوهات الِخمقية و -2-5-3
 -اإلصابات العظمية  -الفالج الشقي  -النزيف داخل األطراف  -لتياب المفاصل إ 

 الكساح العصبي.  -فقدان األعضاء
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 تتضمن: المصابون بأمراض صحية مزمنة و -2-5-4
الحمى   -لتياب المخ إ -النزيف الوراثي  -أمراض القمب  -سكر الدم  -الصرع 

 الروماتيزمية.
 درجات اإلعاقة الحركية: -2-6

تفق إإن اإلعاقة الحركية بأنواعيا و أشكاليا لدييا عدة درجات و مستويات و التي 
 عمييا بعض األخصائيين في المجال فصنفت إلى مستويات وىي:

 اإلعاقة الخفيفة: -2-6-1
تمبية  و ىذا بسبب إمكانية،  يكون الشخص فييا مستغنيا عن مساعدة اآلخرين 

م في لويخص ىذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من األ،  حاجاتو بمفرده
و في المفاصل دون النقاط العصبية و عمى سبيل المثال : إنحراف العمود ،  العظام

 (17، صفحة 8912)جعفر،  الفقري و إنفصال العظام.
 اإلعاقة المتوسطة: -2-6-2

تكون لمشخص ىنا فرصة إلعادة تكيفو الميني و اإلجتماعي بواسطة متخصصين و 
يخص ىذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من النقص في المناطق العصبية 

أو عدة أعصاب ويكون مصحوبا بإنخفاض في القوة العضمية كشمل المحاطة بعصب 
 (17، صفحة 8912)جعفر،  األطفال مثال.

 اإلعاقة الخطيرة: -2-6-3

فالمعوق ،  ىذه اإلعاقة تمنع األشخاص من أن يحصموا عمى درجة كافية من الحركة
ذلك ،  ىنا دائما في حاجة إلى مساعدة اآلخرين لقضاء حاجتو حتى الضرورية منيا

ممر لأو ا ألن ىذه اإلعاقة خطيرة تعيب المناطق العصبية المركزية كالنخاع الشوكي
وىذا بدوره يؤدي لمشمل كمرض الميوباتي الذي يصيب األطراف ،  الحركي العصبي
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، صفحة 8912)جعفر،  .الذي يصيب نخاع العظام spina bifideاألربعة و مرض 
16) 
                                                              خصائص المعاقين حركيا:  -2-7

 االجتماعية و جسميًا التربوية و سنورد أىم خصائص المعاقين حركيا و و
 (809، صفحة 2008)العزة،  خصائصيم التعميمية و السموكية:

 :خصائصهم التربوية واالجتماعية  -2-7-1
 من خصائص ىؤالء أن لدييم مشكالت في: 
 المباس. عادات الطعام و 
 األمعاء ضبط المثانة و عادات في مشاكل التبول و.  
 نسحاب واألفكار اإل جتماعي وقمة التفاعل اإل جتماعي ونطواء اإلاإل

 اليازمة لمذات.
 أجساميم بالدونية. يعانون من نظرة المجتمع نحو قصورىم الجسمي و 
 العزلة. الخجل و عتمادية عمى اآلخرين واإل 
 التعمم. الحواس و صعوبات في مجال المغة و 

 خصائصهم التعميمية:  -2-7-2
العصبية، حيث أن  النفسية و تعتمد خصائصيم التعميمية عمى خصائصيم الجسمية و

 ىؤالء لدييم مشكالت في:
 سترجاع والحفظ والنسيان.اإل صعوبة في التركيز والتذكر و تشتت و نتباه واإل 
 .نقص في تآزر حركات الجسم 
 ال يتعممون  لدييم صعوبات في مجال التعمم حيث أنيم ال يتعممون بسيولة و

ستراتيجيات تربوية خاصة تراعي إ لذلك فيم بحاجة إلى مناىج و ، بسرعة
نتقال من السيل إلى الصعب، ومن اإل إعاقتيم بحيث تعتمد عمى التبسيط و
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 السموك و تشكيل التمقين و عتماد عمى النمذجة والبسيط إلى المركب واإل
 ، و البيولوجية يجابية والتغذية الراجعة اإل تقديم التعزيز اإليجابي و تسمسمو و

 (880، صفحة 2008)العزة،  الميمات المطموبة منيم. الميارات و يئتجز 
وبالتالي يجب تتباين درجة اإلعاقة الحركية من البسيطة إلى المتوسطة إلى الشديدة  و

 جتماعية واإل النفسية و عمى معمم التربية الخاصة معرفة خصائصيم الجسمية و
، لكي يستطيع تقديم البرامج  التدريبية المينية و التعميمية و العصبية و التربوية و

 رتقاء بيم إلى أقصى درجة ممكنة.اإل التربوية التي تناسبيم و
، إذ ينتج  تأىيمية خطيرة تشكل مشكمة تربوية و مما ال شك فيو أن اإلعاقة الجسمية و

حيث تؤثر تأثيرًا بالغًا  ،جتماعياإل عنيا عدم قدرة المصاب عمى التوافق النفسي و
إمكانات التفاعل  نفعالية واإل المكونات المعرفية و عمى شخصية المصاب و

 جتماعي لديو. اإل
تفاعالت الفرد تؤثر  قدرات و فاإلعاقة الجسمية بما تفرضو من حدود عمى إمكانات و

من ناحية  العجز، و تشعره بالقمق و تنتقص من ثقتو في نفسو و عمى مفيومو لذاتو و
أخرى فإن اإلصابة تؤثر عمى أساليب تفاعل األسرة مع الطفل المعاق جسميًا فقد تمجأ 

 ، أو تمجأ اإلحساس بالحسرة ، أو تصاب بالقمق و إىمال الطفل تارة إلى اإلنكار و
بالتالي ال تيتم بعمميات تأىيمو  ، و حمايتو خوفًا عميو إلى اإلشفاق عمى الطفل و

 (67، صفحة 2004)حسن،  تربويًا أو مينيًا مما ينعكس عمى شخصيتو.
 السموكية: صهمخصائ  -2-7-3

،  تتعدد مظاىر اإلعاقة الحركية كما قد تختمف درجة كل مظير من مظاىرىا
الدرجة مبررًا كافيًا لصعوبة الحديث عن الخصائص  قد يكون ذلك التعدد في النوع و و

، إذ تختمف خصائص كل مظير من مظاىر اإلعاقة  قين حركياً االسموكية لممع
 (880، صفحة 2008)العزة،  الحركية عن المظاىر األخرى.
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ختالف ، فتختمف تبعًا إل قين حركياً االشخصية لممعأما بالنسبة لمخصائص 
قد تكون مشاعر القمق،الخوف،الرفض،  و درجتيا مظاىر اإلعاقة الحركية و

ضطرابات من المشاعر المميزة لسموك األطفال ذوي اإل نطوائية،الدونيةالعدوانية،اإل
ردود  وتتأثر مثل ذلك الخصائص السموكية الشخصية بمواقف اآلخرين  ، و الحركية

 (96، صفحة 2080)الروسان ف.، ضطرابات الحركية. فعميم نحو مظاىر اإل
 ق حركيًا:اقياس السموك لممع -2-8

من المعروف أن ىناك أربعة طرق أساسية وشائعة تستخدم في قياس السموك 
 كل منيا يغطي نوعًا خاصًا من المعمومات وىي: قين، والدى المع
 اس تكرار السموك أو عدد مرات ظيور ويىو ق : وCountingالعد    -8

 تكرار السموك المراد قياسو.
ىو قياس دوام بقاء السموك أو قياس اإلدغمة  : وTimingالتوقيت    -2

 لمسموك.
 ىو قياس القدرة عمى أداء السموك. : وCheckingالفحص    -2
)اليواممة،  وك أو إتقانو.ىو قياس إجادة السم : وRatingالدرجة    -5

 (25، صفحة 2002
 :العوامل المؤثرة في اإلعاقة الحركية -2-9
 :درجة شدة اإلعاقة  -2-9-1

تختمف اإلعاقات من حيث الشدة فقد تكون اإلعاقة بسيطة يمكن لمشخص التعايش 
قد  و ينتمي إليو ،ال يكون ليا تأثير قوي عمى حياتو داخل المجتمع الذي  معيا و

 تكون من الشدة بمكان ال تسمح ليذا الشخص أن يكون تفاعمو مع مجتمعو جيدا ،
جتماعية مما يؤثر تأثيرا سمبيا عمى حيث ال تسمح لو بالمشاركة في النشاطات اإل



 
33 

 ضطرابات النفسية .حياتو النفسية فيكون عرضة لإلصابة بكثير من األمراض واإل
 (16، صفحة 8999)عبيد، 

 :المجتمع لممعاق درجة مساندة األسرة و  -2-9-2

مساعدة المعاق عمى تخطي اإلعاقة أو التقميل من تأثيراتيا   لألسرة دورا بارزا في
أو جعل ىذه اإلعاقة من العوامل الرئيسة التي تسبب لو العزلة وعدم  السمبية عميو ،
التفاعل مع مجتمعو فاألسرة التي تساعد ابنيا المعاق  عدم القدرة عمى الثقة بنفسو و

غرس القيم الجيدة  ستقالليتو وإتشجيع  زيادة ثقتو بنفسو و تطوير قدراتو و و  بتدعيمو
)عبيد،  لديو عمى أنو يستطيع أن يتخطى تأثيرات اإلعاقة السمبية عميو التي تعترضو .

 (11، صفحة 8999
 الزمن الذي حدثت فيه: وضوح اإلعاقة و  -2-9-3

وضوح ىذه اإلعاقة أثرا واضحا عمى حياة المعاق  أن لمزمن الذي حدثت فيو اإلعاقة و
 فبتر أحد األطراف في الصغر تجعل األسرة منيمكة في كيفية تخطي ىذه اإلعاقة و ،

في سن متأخر ىذا يختمف لو كان البتر  بنيا ما فقده وإتبذل ما في وسعيا لتعويض 
تحرمو تمك   فإن الشخص الذي تبتر أحد أعضائو في الصغر  عالوة عمى ذلك

اإلعاقة من كثير من الخبرات التي ال يستطيع أن يكتسبيا إال بواسطة العضو 
                                     .المبتور

ن اإلعاقة كما إن الشخص الذي تكون اإلعاقة لديو واضحة يختمف سموكو عن من تكو 
فاإلعاقة غير الواضحة يكون تأثيرىا السيكولوجي عمى الشخص   لديو غير واضحة

 (11، صفحة 8999)عبيد،  .قل بكثير من اإلعاقة الواضحةأ
طبيعة المباني و الطرق و وسائل المواصالت و أثرها عمى درجة التفاعل مع    -2-9-4

 اآلخرين:
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كثير من الدول المتقدمة و حتى النامية أصبحت تنظر إلى ىؤالء الفئة من الناس نظرة 
إنسانية جيدة ، فأصبحت تييئ ليم وسائل المواصالت التي تتناسب مع إعاقاتيم و 
كذلك المباني التي تسمح ليؤالء بسرعة و سيولو التنقل فالمدارس مثال يوجد في الكثير 

ستخدام األرض المائمة أو إحركيًا عمى التنقل إما ب منيا وسائل تساعد المعاقين
المصاعد الخاصة بيذه الفئة وىذا ينعكس ايجابيًا عمى ىذه الفئة يجعميا سيمة التفاعل 
مع المجتمع الذي توجد فيو حيث أصبح المعاق ال يجد العائق الذي كان يشعر بو في 

)عبيد،  كان إلى أخر .السابق من صعوبة في المواصالت أو صعوبة في التنقل من م
 (11، صفحة 8999

                                                      اآلثار الناتجة عن اإلعاقة الحركية: -2-17
اإلختالفات و المعايير  هيمكننا وصف اآلثار وصفا دقيقا و محددا و ىذ ال

و حسب ، ق الطفلاق الراشد ليس كالمعافالمع، يجب التقيد بيا مثال: السن
 :ق إعاقة خمقية ليس كحامل اإلعاقة المكتسبةافالمع، نوع اإلعاقة و صنفيا

 (62، صفحة 8994)أحمد، 
 اآلثار اإلجتماعية: -2-17-1

 ق الذي نحناإن تحدثنا عن اآلثار اإلجتماعية يتطمب منا التحدث عن مجتمع المع
فالمجتمع اإلسالمي ىو عبارة عن مجتمع خمقي مبني عمى ،  بصدد دراستو

إال أن البعض أخمط بين الشعور ، التكامل و التالحم اإلجتماعي و التآخي 
وىنا تظير سيطرة النظرة ،  بين واجب خمقتو الظروف و بالرحمة و اإلحساس

ن يحسن ق عمى حساب الجانب العممي فمنيم ماالعاطفية عمى شخصية المع
قين لمجمعيات اق ببعض الشفقة و لذا أسندت ميمة رعاية و تأىيل المعالممع

، 8912)جعفر،  .و ىذا إلحتوائيا عمى أخصائيين أكفاء في مجال التأىيل الخيرية
 (92صفحة 
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                                                                اآلثار البدنية: -2-17-2
ق تؤدي بو إلى صعوبة أو إستحالة اإن الحالة الوظيفية و البيولوجية لممع

ق عند رؤية ما افالمع ،القيام ببعض األشياء التي يقوم بيا الشخص العادي 
ببعض لذا يستوجب عميو القيام ، يقوم بو األشخاص العاديين يتأثر

يمنع من لعب  ال نصفيفالذي لديو شمل ، ع إعاقتومالنشاطات المالئمة 
 .كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و تحقيق ما يحققو الشخص العادي

 . (880، صفحة 8991)فرحات، 
 اآلثار النفسية: -2-17-3

في شخصية الفرد لذلك يجب تنتج عن اإلعاقة آثار نفسية قد تحدث تغيرات كبيرة 
                                             توفير أساليب الرعاية النفسية المناسبة لممعاقين.
ق إعاقة مكتسبة يتأثر نفسيا افالمع ، إن الواقع النفسي لإلعاقة يختمف بإختالف سببيا

 و منذ والدتو.أكثر من الذي لديو إعاقة خمقية ىذا األخير الذي تعود عمى إعاقت
ق فميس معنى ىذا أنيا تنقص من قدراتو أو افرغم ما تؤثر بو اإلعاقة عمى المع

ولقد أثبتت عدة تجارب أن المعاق إعاقة حسية أو حركية تكون ،  تضعف من معنوياتو
، صفحة 8912)جعفر،  لديو دوافع قوية لتحدي الصعوبات و تنمية مواىبو و قدراتو

95). 
 نظرة المجتمع لممعاق: -2-11

ن ذلك في جسمو مق و اإلنسان العادي و اليكاإن اإلعاقة ىي نقطة إختالف بين المع
 و نفسيتو بل في نظرة المجتمع و خاصة أسرتو التي ىي خمية المجتمع.

فحسب الدكتورة :''ماجدة السيد عبيد" فإن نظرة المجتمعات لممعاقين تختمف و ذلك 
 ألسباب عديدة ىي:

 المعتقدات الخاطئة لألسرة و باألخص الجاىمة منيا. -
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 غياب المعمومات الصحيحة حول اإلعاقة و كيفية إنتشارىا. -
 اإلعتقاد بالجن و األرواح الشريرة خاصة المصابين بالصرع. -
 الخوف مما ىو غريب أو غير مألوف. -
 ق خاصة عند العائالت الفقيرة.اإىمال المع -

الدكتورة ماجدة السيد عبيد أن نظرة المجتمع تختمف بإختالفيا عمى عدة كما رأت 
 عوامل ىي:

 وعي الناس الثقافي و العممي. -
 القيم السائدة مثل المعتقدات الدينية. -
 الثقافة و التقدم العممي. -

ورغم ىاتو اإلختالفات فإن أغمبية عظمى من أفراد المجتمع لدييا إتجاىات سمبية نحو 
و ىذا ما يؤدي في أغمب األحيان إلى عدم توفير ، إلعاقة و المعاقينكافة أنواع ا

و من ىنا نجد باإلضافة إلى صعوبة حركتو نجد  ،الخدمات الصحية لياتو الفئة 
)عبيد، صعوبات أخرى و كثيرة في التكيف مع المجتمع الذي ييتم بالمظير الخارجي 

 .(827، صفحة 8999
    قين حركيا:اإرشاد األشخاص المع -2-12

يعتبر اإلرشاد من الخدمات األساسية التي يجب أن تسير جنبًا مع الخدمات التربوية، 
ىامًا من عممية التربية الشاممة التي تساعد  ا، ذلك أن اإلرشاد يعتبر جزءً  التأىيمية و

 التالية لإلرشاد:ويمكن تحديد األىداف  حميا.  اإلنسان عمى مواجية المشكالت و

مساعدة المعاقين حركيًا عمى تقبل إعاقتيم والتعايش مع إعاقتيم وما يترتب عمييا  -8
 قدراتيم. من نتائج تتعمق بإمكاناتيم و

مواجية المشكالت  التعايش مع إعاقتيم و مساعدة المعاقين حركيًا عمى التكيف و -2
 المرتبطة بإعاقتيم.
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العالج المتوفر  التدريب و لمعمومات أساسية عن التأىيل وتزويد المعاقين حركيًا  -2
 كيفية الحصول عمييا. في المجتمع و

 التكيف معيا. مساعدة أسر المعاقين حركيًا عمى تقبل إعاقة ابنيم و -5
مساعدة أسر المعاقين حركيًا عمى القيام باألدوار الموكولة لكل فرد وتحديد  -4

 مسؤولياتو.
 مع المجتمع. قين حركيًا عمى التكيف مع إعاقة ابنيم وامساعدة أسر المع -7
قين حركيًا عمى فيم الدور الذي يجب أن تقوم بو لمساعدتو امساعدة أسر المع -6

كذلك أىمية المشاركة في  أىمية التربية الخاصة في التأىيل، و عمى النمو، و
 الترويحية. اطات االجتماعية وشالن
الدعم  عمى مصادر لحصول عمى المعمومات وحركيًا في اقين امساعدة أسر المع-1
 .(61، صفحة 2002)اليواممة، الخدمات الالزمة.  و
 رياضة كرة السمة بالكراسي المتحركة:  -2-13
تعتبر رياضة كرة السمة المتحركة من أشير الرياضات في العالم و في الجزائر خاصة  

لشعبيتيا الكبيرة, و تطورىا المتواصل نحو األفضل حيث حسب بعض اإلحصائيات 
 بمد . 54ممارس و ممارسة في  24000فقد بمغ عدد الممارسين 

لرياضة و ما يزيد من معوق ممارس ليذه ا 247أما في الجزائر فقد وصل العدد عمى 
أىمية رياضة كرة السمة تركيبتيا التنظيمية بالنسبة لمفرد المعوق حركيا و لفوائدىا 

 النفسية و اإلجتماعية.
ورياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ألتختمف عن كرة السمة لألصحاء فجميع 

م الكراسي قواعد القانون الدولي مطبقة فيمت عدا التعديالت الخاصة التي تالئ
المتحركة التي تتيح وضع لتقنية تحريك الكرسي مع ضرورة ممارسة المعبة من وضع 

 الجموس بدال من الوقوف.
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 الخطوات التعميمية في رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة: -2-14
 :بحيث تمون المعقدة مثبتة  ،يجب عمى الالعب أن يجمس مستقيما  وضعية الجموس

 (58.50، صفحة 8996)مروان عبد المجيد إبراىيم، .عمى معقد الكراسي المتحرك
 :في الوقت الذي يبدأ فيو الالعب بتحريك الكراسي يجب أن  كيفية تحريك الكراسي

ع الرأس و الإلنحناء قميال يضع يديو عمى العجمتين إلى الخاف بقدر اإلمكان و رف
إلى األمام يقوم بعدىا بعممية الجذب إلى األمام ثم باأليدي إلى األسفل محاوال أن 

عندما تنتيي عممية الدفع ، ا من عضالت جسمو من حركة الدفع يشرك أكبر جزء
يجب القيام بحركة خاطفة لمرسغين قميال إلى األمام و لمتحريك بأقصى سرعة إلى 

يحاول أن يشارك القسم العموي من الجسم أثناء عممية الدفع و ال يجوز األمام 
لالعب سواء في التمرين او المبارة إلى بعد خمع جياز الفرامل من الكراسي إلتقان 

، صفحة 8996)مروان عبد المجيد إبراىيم،  السيطرة عيو بالميارة و الجيد الذاتي.
58) 

  ر دتتم عممية اإليقاف بإمساك العجالت مع إبقاء الجسم مستقيما بق قيف الكراسي:تو
 (58، صفحة 8996)مروان عبد المجيد إبراىيم،  ى ال يفقد التوازن.تاإلمكان ح

 : من المقدمة من أسفل موضع ممكن. يتم بإمساك العجالت اإلنتقال إلى الخمف 
 و تعني ىذه الدورة حول المحور مع إبقاء العجالت في  حول المحور: الدوران

 مكانيا. 
 :"و ىي كثير ما  810إن ىذه الحركة تعني الدوارن أكثر من الحركة األهميجية"الوامة

 تستعمل في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.
 :ق مسك العجمتين و دفع عجمة لجذب األخرى نحو الخمف عندما تنطم اإلنطالق

 بسرعة.
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 :تمسك العجمتين و ينتقل الجزء العموي من الجسم بسرعة و بقوة  اإلنتقال الجانبي
 غمى جانب مع البقاء مستقيما من الجموس.

 :مسكميستعمل الذراع ل اإلنحناء نحو األمام: 
 الصاعج الخمفي لمكراسي.-
 يمسك العجمة خافو مع إحتضان الصاعد الخمفي لمكراسي.-
 الصاعد عمى الركبة و الفخذ.جعل إستراحة  -
 :يتم بمسك الكراسي و الحاجز الجانبي أو الصاعد الخمفي بيد  اإلنحناء الجانبي

 (55، صفحة 8996)مروان عبد المجيد إبراىيم،  واحدة
 إتقان المهارات األساسية لكرة السمة من وضع الجموس: -2-15

 حركيا التدريب عمى مايمي:يجب عمى الالعب المعاق 
 التحرك بالكرة بوضعيا عمة الفخدين و دفع العجالت دون اإلطباق عمى الفخذين.-
 مسك الكرة اثناء الحركة.-
 إلتقاط الكرة من الجري.-
 التدريب عمى رمي الكرة من الحركة عمى الكراسي.-
 القيام بإتقان جميع انواع التمرير اثناء الحركة بالكراسي.-
 ريب عمى التصويب أثناء الحركة من جميع الزوايا.التد -
 التدريب عمى  إلتقاط الكرات المتدحرجة عمى األرض أثناء الحركة عمى الكراسي. -
 إتقان حركات المراوغة و الخداع.-
 وضع تشكيالت التدريب ألداء عمى ىذه الميارات. -
)مروان عبد المجيد إبراىيم، حطف و قطع الكرات من عمى الكراسي المتحرك. -

 (296، صفحة 8996
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 :الخالصة

ق عانى كثيرا منذ العصور القديمة امن كل ما رأيناه في ىذا الفصل يتضح لنا أن المع
رغم النصوص و القوانين التي  ، في الجزائر كذلك و إلى يومنا الحالي في العالم و

و أن ينظر إليو  ، غير قادرة عمى تغيير نظرة المجتمع إليودافعت عنو لكنيا لم تزل 
و قادر عمى فعل أشياء ال يستطيع فعميا الكثير من  الناس بأنو فرد منتج في المجتمع

ق إنسان بحاجة إلى الممارسة الرياضية في حياتو اليومية ألنو يجد االمع و، الناس
ذلك لتطوير قدراتو  و ،المجتمعبضميا الراحة النفسية ويمكن أن يحقق مكانة في 

التفاعل الكامل مع المجتمع الذي ينتمي إليو ، حيث الغاية  نسجام والفطرية قصد اإل
من االندماج االجتماعي لممعاق إخراجو من العزلة التي يحبس نفسو فييا ، أو يحسيا 

 في الوسط العائمي .
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 تمهيد:

يعتبر ىذا الفصل من أىم الفصول المتعمقة بالبحث كونو يبرز الجانب الميداني الذي 
يمي الجانب النظري ،ويبين المنيج المتبع في الدراسة و كذا مجاالت البحث البشرية ، 
الزمنية و المكانية ، ىذا إضافة إلى التطرق إلى األدوات المستخدمة لجمع البيانات 

في إتمام ىذا البحث ، و أىم العمميات اإلحصائية و شرح العينة التي التي تساعدنا 
 جرى العمل معيا و الصعوبات التي تمقيناىا خالل إنجاز ىذا البحث.
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 الدراسة اإلستطالعية: -1

بعد النظر في الدراسات السابقة التي أستعمل فييا العديد من القياسات الجسمية في 
 رياضية لربطيا باألداء لميارة معينة .مختمف اإلختصاصات ال

و من أجل الحصول عمى أفضل طريقة إلجراء القياسات الجسمية التي تؤدي بدورىا 
إلى نتائج صحيحة و مضبوطة و كذلك تطبيقا لمطرق العممية المتبعة كان البد لنا من 

 إجراء التجربة اإلستطالعية.

 :و لقد إخترنا ىذه الدراسة اإلستطالعية من أجل

 اإلحتكاك مع عينة البحث. -
 معرفة الطريقة العممية الصحيحة إلجراء القياسات. -
 الوقت المناسب لمحضور الكامل ألفراد عينة البحث.  معرفة -
 معرفة الصعوبات التي يمكن مواجيتيا ميدانيا لتفادييا أثناء القياس. -

 الدراسة األساسية: -2

الجسمية عمى عينة البحث و تسجيميا تتضح في ىذه المرحمة القيام بإجراء القياسات 
في اإلستمارة و بعد ذلك قمنا بتفريغ البيانات الخام و معالجتيا بمختمف الوسائل 
اإلحصائية و القيام بالمقارنة بين عينتي الدراسة لمخروج بنتائج نيائية تخدم مشكمة 

 .14/04/2016إلى  01/03/2016، و قد إمتدت الفترة من البحث

 منهج البحث: -3

ن إختيار المنيج السميم و الصحيح في مجال البحث العممي يعتمد باألساس عمى إ
طبيعة المشكمة نفسيا.فمنيج البحث ىو الطريقة التي يستخدميا الباحث لإلجابة عمى 

 .(85، صفحة 1989)جاسم،  األسئمة التي تثيرىا المشكمة و موضوع الدراسة
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بحثنا ىذا تناول مشكمة ميدانية تيدف إلى المقارنة بين القياسات الجسمية  ومن خالل
لممعاقين حركيا الممارسين و غير الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

صفي ،دراسة مقارنة و يعرف بأنو:"يحمل الظاىرة و يفسرىا وليذا إستخدمنا المنيج الو 
، صفحة 1987)عودة،  إلى تعميمات عن الظاىرة"و يقوميا و يقارنيا في التوصل 

. و إستخدام ىذا المنيج يمكن من معالجة المشكمة المطروحة و الوصول إلى (100
 نتائج بيا تناقش صحة الفرضيات المطروحة.

 مجتمع البحث: -4

بدراستيا الباحث و في واقع نعني بمجتمع البحث جميع مفردات الظاىرة التي يقوم 
األمر إن دراسة مجتمع البحث األصمي كمو يتطمب و قتا طويال و جيدا شاقا و 
تكاليف مادية مرتفعة و يكفي أن يختار الباحث عينة ممثمة لمجتمع البحث بحيث 

 (200فحة ، ص2000)ممحم،  تتحقق أىداف البحث و تساعده عمى إنجاز ميمتو.

مجتمع بحثنا ىذا متمثل في المعاقين حركيا الممارسين و غير الممارسين لكرة السمة 
 .عمى الكراسي المتحركة

 عينة البحث: -5

 .أمل مستغانم لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة جمعيةإختار الطالبان 

 التالي:معاق حركيا موزعين عمى الشكل  32و شممت عينة البحث عمى 

 العب. 16العينة الممارسة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و تضم  -
 معاق حركيا. 16رياضة و تضم مالعينة غير الممارسة ل -
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 مجاالت البحث: -6

من أجل التحقق من صحة أو خطأ الفرضيات و التي تم تسطيرىا لموصول إلى 
 مجاالت: 03األىداف التي نريد تحقيقيا،قمنا بتحديد 

 المجال البشري: -5-1

 معاق حركيا موزعين كاآلتي: 32شممت عينة البحث عمى 

 معاق حركيا ممارس لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة. 16 -

 رياضة.مممارس لغير معاق حركيا  16 -

 المجال الزماني: -5-2

إلى  03/02/2016أجريت في الفترة الزمنية الممتدة من  الدراسة اإلستطالعية: -
17/02/2016. 

حث في الفترة الزمنية تم إجراء القياسات الجسمية لعينة البالدراسة األساسية:  -
 .14/04/2016إلى  01/03/2016الممتدة من: 

 المجال المكاني: -5-3

كرة السمة عمى تمت الدراسة عمى جمعية األمل الرياضية لممعاقين حركيا لرياضة 
من  لمرياضةالكراسي المتحركة من مدينة مستغانم، و معاقين حركيا غير ممارسين 

 مدينة المشرية.

 متغيرات البحث: -7

 متغيرات بحثية تمثمت في:
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 القياسات الجسمية. -
 المعاقين حركيا. -

 أدوات البحث: -8
 .)وحدتو السنتيمتر(شريط القياس -
 ميزان طبي)كمغ(. -
 إستمارة تسجيل. -
 األسبيرومتر الجاف.جياز  -

 مواصفات قياسات البحث: -9

 القياسات األنتروبومترية: -9-1

 السعة الحيوية: -

 قياس كفاءة الجياز الدوري التنفسي. الغرض:

 .)وحدتو المتر(األدوات: جياز األسبيرومتر الجاف

طريقة القياس: يقف المختبر و يقوم بأخذ شييق عميق ثم يقوم بإخراجو في الجياز مع 
عدم تسرب ىواء الززفير من األنف عند األداء ، ثم يقرأ الباحث المؤشر  مراعاة

 (59، صفحة 2003)حسنين،  لمعرفة السعة الحيوية .

 الوزن: -

 .)كمغ(الغرض: قياس وزن الجسم

 األدوات: ميزان طبي.
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شبو عاري من  طريقة القياس: يقف الشخص فوق الميزان الطبي حافي القدمين و
  .(1999)إبراىيم،  ، ثم يقرأ الباحث المؤشر لمعرفة الوزناأللبسة )أي بمالبس خفيفة(

 :طرف العمويطول ال -

 .)السنتيمتر(الغرض : قياس طول الطرف العموي

 األدوات: شريط قياس،مقعد بدون خمفية.

بطريقة صحيحة، ويتم قياس المسافة بين يجمس المفحوص عمى المقعد طريقة القياس: 
 أعمى نقطة في الرأس و مساحة اإلرتكاز لمحوض.

 طول العضد: -

 .)السنتيمتر(الغرض: قياس طول العضد

 األدوات: شريط قياس.

يتم قياس طول العضد من أعمى نقطة بالنتوء األخرومي لعظم الموح طريقة القياس:  
 .لعظم العضدمن الجية الوحشية وحتى العقدة الوحشية 

 طول الساعد: -

 )السنتيمتر(.الغرض: قياس طول الساعد

 األدوات: شريط قياس.

يتم قياس طول الساعد من العقدة الوحشية لعظم العضد وحتى النتوء طريقة القياس: 
 .األبري لعظم الكعبرة
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 :طول الذراع -

 .)السنتيمتر(الغرض: قياس طول الذراع

 األدوات: شريط القياس.

يتم قياس طول الذراع من القمة الوحشية لمنتوء األخرومي لعظم الموح طريقة القياس: 
 (51، صفحة 2003)حسنين،  .نياية األصبع األوسط وىو مفرودوحتى 

 طول الكف: -

 )السنتيمتر(.الغرض: قياس طول كف اليد

 األدوات: شريط قياس.

قياس طول الكف من منتصف الرسغ وحتى نياية اإلصبع الوسطي يتم طريقة القياس: 
وىو مفرود، أي تقاس المسافة بين عظام رسغ اليد إلى الطرف السفمي لإلصبع 

 .الوسطي

 عرض الكتفين: -

 )السنتيمتر(.الغرض: قياس عرض الكتفين

 األدوات: شريط قياس.

نقطتي النتوئين األخروميين يتم القياس بوضع شريط القياس أفقيًا عمى طريقة القياس: 
 .الوحشيين لعظم الموح

 محيط الصدر: -

 )السنتيمتر(.الغرض: قياس محيط الصدر



 
48 

 األدوات: شريط قياس.

يوضع شريط القياس أفقيا حول الصدر ويراعى أن يمتف من الخمف طريقة القياس: 
 .راءةحول أسفل زاوية الموحين ومن األمام يمتف فوق حممة الصدر من أعمى وتؤخذ الق

 .تنفس طبيعياليجب أن يكون  مالحظة :

 محيط العضد: -

 )السنتيمتر(.الغرض: قياس محيط العضد

 األدوات: شريط قياس.

تحدد المسافة بين النتوء األخرومي لعظم الموح من الجية الوحشية طريقة القياس:  
القياس ( وحاصل القسمة ىي نقطة 02وبين العقدة الوحشية لعظم العضد وتقسم عمى )

 .ل العضد ، وتؤخذ القراءةالذي يوضع عمييا شريط القياس أفقيا في الوسط حو 

 األسس العممية : -11

 الصدق و الثبات:  -11-1

إن صدق القياس المستخدم في البحث ميما إختمف أسموب القياس)يعني قدرتو عمى 
 .(87، صفحة 1990مد، )أح قياس ما وضع من أجمو أو المراد قياسو(

( 5قبل الشروع بإجراء القياسات الجسمية قمنا بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين )
أساتذة و ذلك لترشيح القياسات المناسبة لموضوع و مشكمة البحث و ذلك لتقدير مدى 

 صدق القياسات في تحقيق الغرض الذي وضعت من أجمو.
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لغرض التأكد من مصداقية القياسات الجسمية ، قمنا بإجراء تجربة إستطالعية كدراسة 
من مجتمع أصمي  "مستغانم"العبين من جمعية األمل  05أولية عمى عينة مقدارىا 

وكان ذلك في  فرد و تم اإلستغناء عنيم في الدراسة األساسية، 21قدره 
أعدنا أخذ  17/02/2016 كمرحمة أولى ثم بعد أسبوع بتاريخ 10/02/2016

القياسات الجسمية عمى نفس األفراد و قمنا بحساب معامل اإلرتباط بإستخدام معامل 
 ( يوضح درجة الصدق و الثبات لمقياسات.1"بيرسون"،الجدول رقم )

 القياس المجرى
حجم 
 العينة

درجة 
 (1-الحرية)ن

الداللة 
 معامل الثبات اإلحصائية

معامل 
 الصدق

قيمة "ر" 
 الجدولية

 السعة الحيوية

15 14 1015 

1096 1098 

1081 

 1099 1098 الوزن
 11 11 عذطول الج

 11 11 طول العضد
 11 11 طول الساعد
 11 11 طول الذراع
 11 11 طول الكف

 1099 1099 عرض الكتفين
 1099 1099 محيط الصدر
 1099 1099 محيط العضد

 ( يوضح معامل الثبات و الصدق لمقياسات األنثروبومترية)الجسمية(.01جدول رقم )

  0.96ــ قدرت بلمقياسات الجسمية ن قيمة معامل الثبات أ ( أن:11نالحظ من الجدول رقم)
 0.05عند مستوى الداللة  0.81الجدولية المقدرة ب  Rوىي اكبر من قيمة  01الى 

تتمتع بدرجة ثبات عالية، أما قيمة معامل  ختباراتإلان إو منو ف 04و درجة الحرية 
ند ع 0.81كبر من القيمة الجدولية المقدرة بـ أوىي  01لى إ 0.98الصدق بمغت 
 ختبارات صادقة.اإلن إوعميو ف 04ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 
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                                                                        الموضوعية: -11-2
إن القياسات الجسمية التي إعتمدنا عمييا واضحة و سيمة الفيم و غير قابمة لمتأويل و 

الذاتي، حيث أن القياسات ذات الموضوعية الجيدة ىي التي تكون بعيدة عن التقويم 
بعيدة عن الشك، و بعد أن تم عرض القياسات الجسمية عمى األستاذ المشرف و 

 و ضعيا حيز التطبيق الميداني.مناقشتيا معو تم 

                                                                الدراسة اإلحصائية:  -11

و  يقول أبو صالح "عمم اإلحصاء ىو ذلك العمم الذي يبحث في جميع البيانات
، 1989)صالح،  تنظيميا و عرضيا و تحميميا و إتخاذ القرارات بناء عمييا".

 (152صفحة 

و بيدف إصدار أحكام موضوعية حول ظاىرة موضوع البحث عمل الطالبان عمى 
 معالجة النتائج الخام المتحصل عمييا بإستخدام الوسائل اإلحصائية التالية:

ىو من أشير مقاييس النزعة المركزية و يستخرج بجميع قيم المتوسط الحسابي:  -أ 
المجموعة ثم تقسيم النتيجة عمى عدد العناصر كما ىو موضح من  كل عناصر

 خالل المعادلة التالية:

 المتوسط الحسابيَس:                                             

مج  س
ن

 مجموع القيممج س:         حيث:          س   

 العينةعدد أفراد ن:                                                 
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 اإلنحراف المعياري:  -ب 

وىو من أىم مقاييس التشتت و أدقيا و يستخدم لمعرفة مدى تشتت القيم عن متوسطيا 
 الحسابي و يحسب و فق المعادلة اإلحصائية التالية:

 المتوسط الحسابيَس:                                                    

     ع=
مج  س  س    

ن
 اإلنحراف المعياريحيث:      ع:         

   عدد أفراد العينةن:                                                     

 إختبار ت ستيودنت:  -ج 

و ىو إختبار لقياس داللة فروق المتوسطات المرتبطة و غير المرتبطة و العينات 
 التالي:المتساوية و غير المتساوية، و إستخدم الطالبان القانون 

𝟐سَ = ت 𝟏سَ  

 ع   ع 

ن 𝟏

 2-ن2=درجة الحرية                  

 :حيث

 عدد أفراد العينة. ن:                  المتوسط الحسابي لممجوعة األولى. :1َس 

  المتوسط الحسابي لممجموعة الثانية. :2َس 

 اإلنحراف االمعياري لدرجات المجموعة األولى. :1ع

 اإلنحراف المعياري لدرجات المجموعة الثانية. :2ع
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 :معامل اإلرتباط "بيرسون" -د 

ن مج س ص   مج س مج ص ر=
[ن مج س   مج س  ][ن مج ص   مج ص  ]

 1-درجة الحرية= ن       

 حيث:

 س: المتغير األول.

 ص: المتغير الثاني.

 ن: عدد القيم.

 صعوبات البحث:  -12       

البحث مما أدى إلى إستغراق وقت أطول في إجراء عدم الحضور الدائم لعينة -
 القياسات لمعينة الممارسة.

 تمقي بعض الصعوبات عند إجراء القياسات بالنسبة لمعينة غير الممارسة.-

 قمة الدراسات المشابية.-
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 خالصة:

لقد تم التطرق خالل ىذا الفصل إلى منيجية البحث و إجراءاتو الميدانية و ذكرنا 
كذا طريقة إجراء القياسات و تحديد مجاالت البحث كما  األدوات المستخدمة، وبعض 

 تم التعرف عمى مختمف الوسائل اإلحصائية المعتمدة في البحث.
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 تمهيد:

إن النتائج الخام المتوصل إلييا من إستعمال أي وسيمة لجمع المعمومات ليس لو أي 
مدلول ما لم تعرض و تحمل ىذه النتائج تحميال دقيقا يسمح بإستنباط الحقائق و عميو 
سنتطرق في ىذا الفصل إلى تحميل كل النتائج الخام المتصل عمييا من القياسات 

عينة البحث لمقابمتيا الحقا بالفرضيات و اإلستنتاجات لمخروج الجسمية المطبقة عمى 
 بتوصيات و إقتراحات في األخير.
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 مناقشة نتائج األطوال: -1
 :طرف العمويلمناقشة نتائج طول ا -1-1

 لمعينة الممارسة )السنتيمتر( الطرف العموي( يمثل نتائج قياس طول 02الجدول رقم)
 مرياضة.لو غير الممارسة  لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 3,73 87,54 66 الممارسين
 دالغير  0,05 2,04 6,96

 6,82 83,66 66 غير الممارسين

مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين  من خالل-
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير أما ( ، 83,66 < 87,54)
فقد كانت  6,96المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(3,73<6,82الممارسين)

 30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tمن  أصغر
فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا  أنو ال يوجدو ىي درجة تثبت 

 ياضة.الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمر 

يبين الفرق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى (: 01الشكل رقم)
 .لطرف العمويمرياضة الخاص بطول الغير الممارسين الكراسي المتحركة و 
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عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى  لطرف العمويطول ا متوسط نستنتج أن-
، وىذا اليبرر شيئا ألن الجدول لمرياضة الكراسي المتحركة أكبر مقارنة بغير الممارسين

( يوضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا 02رقم )
ممارسين معاقين حركيا غير الالممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و ال

، و يرجع الطالبان ذلك إلى وجود عوامل وراثية تتحكم لمرياضة فيما يخص إختبار "ت"
في نمو عظام الجذع التي تختمف من فرد إلى آخر و رغم أن الممارسة الرياضية تزيد 

و لكن بإرتيابات صغيرة بين األفراد مما ينتج عنيا عدم و  طرف العمويطول ال من
 .جود فروق ذات داللة إحصائية

 مناقشة طول العضد: -1-2

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر(  ( يمثل نتائج قياس طول العضد03الجدول رقم)
 مرياضة.لو غير الممارسة  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
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 غير الممارسين الممارسين 

 الممارسين 

 غير الممارسين
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حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 6,34 35,56 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 3,08

 3,30 32,73 66 غير الممارسين

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 32,73 < 35,56)
فقد كانت  3,08المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(6,34<3,30الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 

ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

لسمة عمى الفرق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة ا يبين(: 02الشكل رقم)
الخاص بطول العضد. الممارسين لمرياضةالكراسي المتحركة و غير 

عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة  عضدنستنتج أن طول ال-

31

31,5

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

 غير الممارسين الممارسين 

 الممارسين 

 غير الممارسين
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تجميع  و يرجع ذلك إلى أن العضد يعتبر مركز لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين
، و كرة السمة و بذلك تحسن مواصفاتو و منو زيادة طولو في تصويبالمتمرير و لالقوة 

( في كتابو القياس و التقويم في التربية 2003ىذا ما أكده محمد صبحي حسانين )
البدنية و الرياضة حيث قام بمقارنة متوسطات طول العضد لبعض الرياضات فالحظ 

ويثبت ىذا أن  كرة السمة عمى الرياضات األخرىأن ىناك تفوق نسبي لممارسي 
 .لرياضة كرة السمة دور في زيادة نمو)طول( العضد و لو بنسبة ضئيمة

 مناقشة نتائج طول الساعد: -1-3

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر(  ( يمثل نتائج قياس طول الساعد04الجدول رقم)
 رياضة.مو غير الممارسة ل كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,95 26,27 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 2,96

 6,89 24,64 66 غير الممارسين

الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 25,64 < 26,27)
فقد كانت  2,96المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(0,95<6,89الممارسين)

و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tمن  أكبر
فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين  وجودىي درجة تثبت 
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لصالح  لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة
 .الخاص بالعينة الممارسةالمتوسط الحسابي األكبر 

يبين الفرق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى (: 03الشكل رقم)
 الخاص بطول الساعد. الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة

نستنتج أن طول الساعد عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -
و ذلك ألن كرة السمة تعتمد عمى الساعد في  لمرياضة الممارسينأكبر مقارنة بغير 

، وىذا ستيا مما يؤدي لزيادة طول الساعد جراء التكرار المنتظم ألداء ىذه الرياضةممار 
( في كتابو القياس و التقويم في التربية 2003ما أوضحو محمد صبحي حسانين )

ي طول الساعد عمى ممارسي ون ففوقالبدنية و الرياضة أن ممارسي كرة السمة يت
 .و يثبت ذلك دور ىذه الرياضة زيادة نمو )طول( الساعد بعض الرياضات األخرى

 مناقشة نتائج طول الذراع: -1-4

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر(  ( يمثل نتائج قياس طول الذراع05الجدول رقم)
 مرياضة.لو غير الممارسة  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
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حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 2,52 84,63 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 3,66

 6,08 77,99 66 غير الممارسين

المعاقين حركيا الممارسين من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 77,99 < 84,63)
فقد كانت  3,66المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(2,52<6,08الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 

ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 ارسة.المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة المم

يبين الفرق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى (: 04الشكل رقم)
الخاص بطول الذراع. الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة

نستنتج أن طول الذراع عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -
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لكون كرة السمة رياضة تمارس بالذراعين ا و ىذ لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين
 ،أشار )ريسان وثائر، كما مما يؤدي إلى تحسين طوليما مع الممارسة المنتظمة

السمة والكرة الطائرة والتنس كرة ( بأن القياسات ذات أىمية كبيرة أللعاب 6982
،  اعيمتازون بطول الجسم والذر  ىذه الرياضاتاليد إذ أثبتوا بأن العبي كرة األرضي و 
( القياسات الجسمية والقدرات الحركية 6986دراسة قام بيا السيد وآخرين )وقد أثبتت 

وعالقتيا ببعض الميارات األساسية لناشيء كرة السمة، وأشارت النتائج إلى أنو يعتبر 
، وكل ىذه النتائج طول الذراع النسبي من أىم القياسات الجسمية لناشئ لعبة كرة السمة

 .رياضة كرة السمة تزيد و لو بصفة نسبية نمو)طول( الذراعتصب في أن 

 مناقشة نتائج طول الكف: -1-5

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر( ( يمثل نتائج قياس طول الكف06الجدول رقم)
 .لمرياضةو غير الممارسة  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,46 22,3 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 4,50

 6,33 20,68 66 غير الممارسين

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
 لمرياضة المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسينلرياضة كرة السمة عمى الكراسي 

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 20,68 < 22,3)
فقد كانت  4,50المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(0,46<6,33الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 
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ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

رق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى يبين الف(: 05الشكل رقم)
.كفالخاص بطول ال الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة

عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة  كفنستنتج أن طول ال-
و ىذا راجع لحجم كرة السمة و مسكيا بإستمرار  لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين

دراسة قام بيا السيد وآخرين أوضحتو ما ، وىذا مما يؤدي إلى زيادة في أبعاد الكف
( القياسات الجسمية والقدرات الحركية وعالقتيا ببعض الميارات األساسية 6986)

وعرضيا النسبي أشارت النتائج إلى أنو يعتبر طول كف اليد و قد لناشيء كرة السمة، 
طالب جاسم  ت دراسة، وكما أكدمن أىم القياسات الجسمية لناشئ لعبة كرة السمة

أن ىناك عالقة إرتباطية معنوية بين طول الكف و رياضة كرة السمة  (2009محسن)
 ، وكل ىذه النتائج تدعم دور كرة السمة في الزيادة النسبية في نمو)طول( الكف.
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 مناقشة نتائج األعراض: -2
 مناقشة نتائج عرض الكتفين: -2-1

 لمعينة الممارسة )السنتيمتر(  ( يمثل نتائج قياس عرض الكتفين07الجدول رقم)
 مرياضة.لو غير الممارسة  لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 6,39 42,56 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 3,32

 2,60 39,99 66 غير الممارسين

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 39,99 <42,56)
فقد كانت  3,32المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(6,39<2,60الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 

ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

رق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى يبين الف(: 06الشكل رقم)
 الخاص بعرض الكتفين. الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة
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نستنتج أن عرض الكتفين عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -
رة و ، و ىذا راجع إلى التدريبات المستم لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين

المنتظمة التي تساعد عمى النمو العضمي أي زيادة التضخم العضمي لمكتفين ، و نتاج 
ذلك لنوع النشاط الرياضي أي كرة السمة التي تعتمد عمى العمل الكبير عمى مستوى 
المجاميع العضمية لألطراف العميا، و أكد ىذا أحمد نصر الدين سيد في كتابو نظريات 

( أن القياسات األنتروبومترية ترتبط بطبيعة 2003لرياضة)و تطبيقات فسيولوجيا ا
( أن 2009، و أوضحت أيضا دراسة طالب جاسم محسن)النشاط الرياضي الممارس

ىناك عالقة إرتباطية معنوية بين عرض الكتفين و رياضة كرة السمة، و أضافت دراسة 
إرتباطية بين األعراض ( أنو توجد عالقة 2062الطالبين قورين عواد و مقبول منور )

يساىم في نمو)عرض( الكتفين و  و رياضة رفع األثقال، و منو فإن النشاط الرياضي
  ىذا ما أكدتو الدراسات السابق ذكرىا.

 مناقشة نتائج المحيطات: -3
 مناقشة نتائج محيط الصدر: -3-1

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر( ( يمثل نتائج قياس محيط الصدر08الجدول رقم)
 مرياضة.لو غير الممارسة  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
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حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 2,36 88,2 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 2,76

 6,04 83,68 66 غير الممارسين

خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين من -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 83,68 < 88,20)
فقد كانت  2,76المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(2,36<6,04الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 

ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

رق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى يبين الف(: 07الشكل رقم)
 الخاص بمحيط الصدر. الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة

نستنتج أن محيط الصدر عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -

81

82

83

84

85

86

87

88

89

 غير الممارسين الممارسين 

 الممارسين 

 غير الممارسين



 
66 

نشيط عمل و ىذا لكون ممارسة كرة السمة تقوم بت لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين
عضمة الصدر التي تنمى بالممارسة المنتظمة و بالتالي يالحظ زيادة في محيط 

( أن ىناك عالقة إرتباطية بين 2009تؤكد دراسة طالب جاسم محسن )، و الصدر
محيط الصدر و رياضة كرة السمة ألن بعض الميارات ترتكز عمى الصدر ألدائيا و 

( في 2003بالتالي تعمل عمى نمو)محيط( الصدر، كما أكد محمد صبحي حسانين )
كرة السمة ممارسي رياضة كتابو القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضة أن 

يتصفون بمحيط صدر كبير، و بالتالي نستخمص أن كرة السمة بصفتيا رياضة تعتمد 
في أدائيا عمى عضالت الصدر و بتأكيد الدراسات األخرى فإن رياضة كرة السمة 

  تعمل عل نمو)محيط( الصدر.

 مناقشة نتائج محيط العضد: -3-2

لرياضة  لمعينة الممارسة )السنتيمتر( يط العضد( يمثل نتائج قياس مح09الجدول رقم) 
 مرياضة.لو غير الممارسة  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 6,62 33,38 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 4,06

 3,84 29,20 66 الممارسين غير

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
 لمرياضة لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين

( ، أما اإلنحراف المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير 29,20 < 33,38)
فقد كانت  4,06المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  ،(6,62<3,84الممارسين)
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و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 
ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

رق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى يبين الف(: 08الشكل رقم)
الخاص بمحيط العضد. الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة

نستنتج أن محيط العضد عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -
ي وىذا لكون ىذه الرياضة تعتمد عمى عضمت لمرياضة أكبر مقارنة بغير الممارسين

العضد و مع الممارسة المنتظمة يزيد حجم ىاتين العضمتين و بالتالي زيادة محيط 
( أن 2062، و ىذا ما أكدتو دراسة الطالبين قورين عواد و مقبول منور)العضد

ممارسة رفع األثقال بصفتيا رياضة تعتمد عمى عضمتي العضد فإنيا تزيد في 
ة، و أوضح ذلك أيضا محمد عضد عن الطريق الممارسة المنتظمنمو)محيط( ال

( في كتابو القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضة أن 2003صبحي حسانين )
كرة السمة يمتاز ممارسوىا بمحيط عضد كبير نسبيا عن طريق مقانة أجراىا مع بعض 
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الرياضات، و مما سبق نستخمص أن لرياضة كرة السمة دور في زيادة نمو)محيط( 
  العضد.

 مناقشة نتائج الوزن: -4

لمعينة الممارسة لكرة السمة عمى  )كمغ(( يمثل نتائج قياس الوزن60الجدول رقم)
 الكراسي المتحركة و غير الممارسة لمرياضة.

حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 4,02 79,86 66 الممارسين
 غير دال 0,05 2,04 6,62

 8,56 75,88 66 غير الممارسين

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين لمرياضة 

المعياري كان عند الممارسين أقل مقارنة بغير ( ، أما اإلنحراف 75,88 < 79,86)
فقد كانت  6,62المحسوبة و المقدرة بـــ  T(،فيما يخص قيمة 4,02<8,56الممارسين)
 30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأصغر من 

حركيا  و ىي درجة تثبت أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين
 الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة.

يبين الفرق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى (: 09الشكل رقم)
 الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة الخاص بالوزن.
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لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة نستنتج أن متوسط الوزن عند الممارسين -
( يوضح 60وىذا اليبرر شيئا ألن الجدول رقم ) أكبر مقارنة بغير الممارسين لمرياضة،

أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة 
فيما يخص  السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضة

فراد عينة البحث عمى الكراسي أعتماد بعض إلى إإختبار "ت"، وىذا يرجعو الطالبان 
فراد عمى الحركة المتحركة ، العكاز، األعضاء اإلصطناعية وىذا ما يساعد ىؤالء األ

                لى النمط الحياتي لدى أفراد البحثإضافة الدائمة وبالتالي ثبات وزن الجسم باإل
و بإعتبار الزيادة في الوزن  فرادقتصادية لألمكانيات اإلاإل) الغذاء(  الذي يتماشى مع 

تبين من خالل اإلختالف النسبي بين مسألة تتعمق باليرمونات و الوراثة و ىذا ما 
 داللة إحصائية.عدم وجود ل أدى الذي الممارسين و غير الممارسين لمرياضة

 مناقشة نتائج السعة الحيوية: -5

لمعينة الممارسة لرياضة كرة  ) لتر( ( يمثل نتائج قياس السعة الحيوية66جدول رقم)ال
 السمة عمى الكراسي المتحركة و غير الممارسة لمرياضة.
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حجم 
 العينة)ن(

المتوسط 
 الحسابي)َس(

اإلنحراف 
 المعياري)ع(

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 0,69 4,66 66 الممارسين
 دال 0,05 2,04 6,07

 0,46 3,86 66 غير الممارسين

من خالل مقارنة النتائج وجدنا أن المتوسط الحسابي لدى المعاقين حركيا الممارسين -
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أكبر منو لدى غير الممارسين لمرياضة 

عند الممارسين أقل مقارنة بغير ( ، أما اإلنحراف المعياري كان 3,86 < 4,66)
فقد كانت  6,07المحسوبة و المقدرة بـــ  Tفيما يخص قيمة  (،0,69<0,46الممارسين)
و  30و درجة حرية  0,05عند مستوى الداللة  2,04الجدولية المقدرة بــــ  Tأكبر من 

ىي درجة تثبت و جود فروق ذات داللة إحصائية بين المعاقين حركيا الممارسين 
لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بغير الممارسين لمرياضة لصالح 

 المتوسط الحسابي األكبر الخاص بالعينة الممارسة.

رق بين المتوسط الحسابي لممارسي رياضة كرة السمة عمى يبين الف(: 10الشكل رقم)
الكراسي المتحركة و غير الممارسين لمرياضة الخاص بالسعة الحيوية.
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نستنتج أن السعة الحيوية عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -
كمقياس لمياقة البدنية أكبر مقارنة بغير الممارسين لمرياضة، حيث تعتبر السعة الحيوية 

لمرياضي. وتعكس الكفاءة الفسيولوجية لديو. كما وجدىا العديد من الباحثين أنيا ترتفع 
عند الرياضيين مقارنة بغير الرياضيين حيث تشير إلى التكيف الفسيولوجي الحادث 

(، و يرجع 2064ممارسة النشاط الرياضي المنتظم) محاضرات التكيف الوظيفي،  دعن
ون الممارسة الرياضية تزيد في حجم السعة الحيوية وىذا ما أكده محمد صبحي ذلك لك

حسانين أن الممارسين لمنشاط الرياضي بإختالف نوعو يمتازون بسعة حيوية أكبر 
كما يشير جنات محمد درويش وآخرون  مقارنة بغير الممارسين لمنشاط الرياضي،

فضل منيا عند غير أالرياضي  ن السعة الحيوية لدى الممارسين لمنشاطأ( 2066)
كما أن كمما كانت القيم أكبر دل ذلك إلى إمكانية أفضل لمممارسين  ،الممارسين

 لمنشاط الرياضي حيث تعتبر بمثابة مؤشر لمكفاءة الحيوية لمفرد.
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 إستنتاجات:

 نستنتج أن: -

كرة القياسات الجسمية)األطوال،األعراض،المحيطات( عند الممارسين لرياضة  -
 السمة عمى الكراسي المتحركة وجدت أكبر مقارنة بغير الممارسين لمرياضة.

                     وجدتالسعة الحيوية عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة  -
 أكبر مقارنة بغير الممارسين لمرياضة.

ين حركيا وجدود فروق في القياسات الجسمية و السعة الحيوية بين المعاق -
الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و العاقين حركيا غير 

 الممارسين لمرياضة.

و  المحيطات( )األطوال،األعراض،بعض القياسات الجسمية  ومنو يمكن إستنتاج أن
أكبر عند الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة  وجدت السعة الحيوية

 مقارنة بغير الممارسين لمرياضة.
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 مناقشة النتائج بالفرضيات:

 الفرضية األولى:-

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض القياسات الجسمية بين المعاقين حركيا "
كة مقارنة مع المعاقين حركيا غير الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحر 

 "لمرياضة الممارسين

( 02،03،04،05،06،07،08) وإلثبات صحة ىذه الفرضية تبين لنا من الجداول رقم
أن الفرق الواضح بين المتوسطات الحسابية بين المعاقين حركيا الممارسين لرياضة كرة 

الممارسين لمرياضة في بعض السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير 
القياسات الجسمية، ومن قيمة "ت" المحسوبة لكل قياس حيث كانت دائما أكبر من 

وىذا  0,05و مستوى الداللة  30عند درجة حرية  2,04قيمة "ت" الجدولية المقدرة بــ 
الذي يقول أن المعاقين حركيا  طالب جاسم محسن ما يتماشى مع ما توصل إليو

ياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة يمتازون بقياسات جسمية أفضل الممارسين لر 
" مداح كريم و سايح مجاىدمن غير الممارسين لمرياضة و ىذا ما أكده أيضا كل من  "

" أن الممارسين لمنشاط الرياضي (2063)قورين عواد و مقبول منور و "( 2005)
، و أشار أيضا ياضي التخصصييمتازون بقياسات جسمية جيدة تبعا لنوع النشاط الر 

( أن الممارسة 6986( و دراسة السيد و آخرين)2003كل من محمد صبحي حسانين)
الرياضية تعمل عمى زيادة النمو) األطوال، األعراض،المحيطات،السعة الحيوية( بنسب 

 متفاوتة.

 وعميو نقول أن الفرضية األولى تحققت .
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 الفرضية الثانية: -

إحصائية في السعة الحيوية بين المعاقين حركيا الممارسين  "يوجد فروق ذات داللة
 لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضة".

( أن الفرق واضح بين 66وإلثبات صحة ىذه الفرضية تبين لنا من الجدول رقم )
كرة السمة عمى الكراسي المتوسط الحسابي بين المعاقين حركيا الممارسين لرياضة 

المتحركة و غير الممارسين لمرياضة في السعة الحيوية ، ومن قيمة "ت" المحسوبة 
، و ىذا ما أكده محمد 0,05و مستوى الداللة  30عند درجة حرية  6,07المقدرة بـــ 

في كتابو القياس و التقويم في التربية البدنية و الرياضية أن  (2003)صبحي حسانين
ة الرياضية تحسن من السعة الحيوية بدرجة كبيرة مقارنة، فاألشخاص الممارس

 ،الممارسين لمنشاط الرياضي يتمتعون بسعة حيوية أفضل من غير الممارسين لمرياضة
ن السعة الحيوية لدى الممارسين أ( 2066كما يشير جنات محمد درويش وآخرون )

 .فضل منيا عند غير الممارسينألمنشاط الرياضي 

 نقول أن الفرضية الثانية تحققت. وعميو

 الفرضية العامة:

لقد تأكدنا أن الفرضية الجزئية األولى قد تحققت، و الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت 
 و ىذا يعني أن الفرضية العامة قد تحققت.
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 إقتراحات:

 أىمية الممارسة الرياضية في تحسين المياقة البدنيةتوعية فئة المعاقين حركيا ب .6
 و الصفات الجسمية بإعتبارىم فئة ذات نشاط قميل.

اإلىتمام بالقياسات الجسمية لفئة المعاقين حركيا لتو جيو كل فرد عمى حسب  .2
 .النشاط الرياضي التخصصي المناسب

  إجراء المزيد من البحوث في مجال القياسات الجسمية الخاصة بفئة المعاقين. .3
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 الخالصة العامة:

حركيا كغيرىا من الرياضات إذ تحتوي عمى منافسات سواء  رياضة المعاقينتعتبر 
كانت جماعية أو فردية ، و قد إستطاع المعاقون حركيا عبر مراحل عديدة أن يفرضوا 
وجودىم وأن يشاركوا في أغمب الرياضات التي عادت عمييم بنتائج مرضية، و خاصة 

ونيا من أشير الرياضات في العالم و في رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ك
في الجزائر خاصة بشعبيتيا الكبيرة و ما يميز مبارياتيا من سرعة و إثارة إلى جانب 

 الفائدة الوظيفية و الجسمية ليذه المعبة.

إذ يتحدد النمو البدني من خالل دراسة و تمعب القياسات األنثروبومترية دورا ىاما 
 و و الوزن و السعة الحيوية المحيطات األعراض و كاألطوال والقياسات الكمية لمجسم 

رتباطيا بالصفات البدنية إضافة إلى داللتيا الكبيرة في التنبؤ بما يمكن أن إكذلك مدى 
 يحققو الفرد من نتائج إيجابية. 

المعاقين حركيا لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة أىمية ممارسة  لقد أظيرت
 سين القياسات الجسمية من أطوال و محيطات و أعراض و سعة حيوية.بالغة في تح

تكون أفضل عند المعاقين كما توصل الطالبان في ىذه الدراسة إلى أن السعة الحيوية 
حركيا الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقارنة بالمعاقين حركيا 

رياضة كرة السمة عمى الكراسي  غير الممارسين لمرياضة، إضافة إلى أن ممارسة
المتحركة تمعب دورا إيجابيا في تحسين القياسات الجسمية من أطوال و أعراض و 

و ىذا ما يالحظ عند الممارسين ليذه الرياضة ، وقد أثبت كيورتن أن   محيطات
الرياضيين في بعض األلعاب يتميزون عن أقرانيم العاديين في العديد في المقاييس 

  .الجسمية 
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القياسات الجسمية  األنثروبومترية لألطراف العموية بمستوى اإلنجاز في رياضة رفع 

 األثقال لممعاقين حركيا )أطراف سفمى( ذكور.

القياسات الجسمية والقدرات الحركية وعالقتها ببعض "( 1986دراسة السيد وآخرين ) -
 ".المهارات األساسية لناشيء كرة السمة
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 تحية طيبة: 
ط الحركي االنشفي  الماسترفي إطار إنجاز مذكرة تخرج ضمن متطمبات نيل شهادة  
دراسة مقارنة في بعض القياسات الجسمية بين المعاقين حركيا " تحت عنوان:  المكيف

الممارسين لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاقين حركيا غير الممارسين 
 .  "  لمرياضة

، ونرجو مساعدتكم القياسات الجسمية إستمارة ترشيح لنا الشرف أن نضع بين أيديكم 
  . التي تخدم هاته المذكرة القياساتبقراءة اإلستمارة و إختيار وذلك إذ تفضمتم 

   
      

 تحت إشراف:                                             :ينلبامن إعداد الط  
 .بن زيدان حسين / د                                               بن خدة جمال. 
 .حموز أسامة 
 
 
 

 وشكرا لكم عمى تفهمكم ومساعدتكم.

 القياسات الجسميةإستمارة ترشيح 



غير  مالحضات
 إسم القياس مناسب مناسب

 10 قياس طول الجذع   

 10 قياس طول العضد   

 10 قياس طول الساعد   

 10 قياس طول الذراع   

 10 قياس طول الكف   

 10 قياس عرض الكتفين   

 10 قياس محيط الصدر   

 10 قياس محيط العضد   

 10 قياس الوزن   

 01 قياس السعة الحيوية   

 



 الخام الخاصة بالمعاقين حركيا الممارسين لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة البيانات

 

 

 

السعة 
 الحيوية

محيط 
 العضد

محيط 
 الصدر

عرض 
 الكتفين

طول 
 الكف

طول 
 الذراع

طول 
 الساعد

طول 
 العضد

طول 
 الوزن الجذع

   
   

   
   

    
 

ينة
الع

 

428, 6323 9,29 4,28 ,6 832, ,,2, 63 9,26 84 1 

42,6 6123 8326 6924 ,123 81 ,3 6423 8, 78 , 

42,1 6,26 8,2, 4, ,, ,921 ,421 66 ,9 80 6 

4234 6129 83 4,23 ,129 8,29 ,3 63 832, 72 4 

424, 66 86 4,21 ,,26 8126 ,3 64 86 72 3 

4283 6421 912, 44 ,,2, 832, ,, 63 89 85 3 

42,1 662, 8928 4626 ,129 8629 ,323 6323 8329 79 , 

4296 6,28 88 4,28 ,621 8821 ,,23 6,23 91 81 8 

42,, 6624 9,28 4623 ,,23 83 ,324 63 882, 83 9 

42,9 64 892, 46 ,6 8,23 ,,23 6, 9,26 84 1, 

4238 662, 8,28 4,29 ,,2, 832, ,, 6, 8, 78 11 

423, 6628 83 4, ,128 812, ,329 64 8329 79 1, 

4286 6624 9, 4621 ,,26 8326 ,, 6, 9, 82 16 

423, 6,23 8, 4,29 ,,24 8,29 ,323 63 8326 80 14 

424, 6626 89 4628 ,129 8,23 ,32, 6423 84 75 13 

42,, 64 9,23 44 ,,2, 832, ,323 6, 9,2, 85 13 



  

 الخام الخاصة بالمعاقين حركيا غير الممارسين لمرياضة البيانات

السعة 
 الحيوية

محيط 
 العضد

محيط 
 الصدر

عرض 
 الكتفين

طول 
 الكف

طول 
 الذراع

طول 
 الساعد

طول 
 العضد

طول 
 الوزن الجذع

   
   

   
   

    
 

ينة
الع

 

42,6 ,4 ,9 6, ,,23 ,923 ,3 64 89 53 1 

6248 6, 88 4, 19 ,6 ,4 6, ,, 65 , 

,2,, ,32, 8123 68 19 3923 ,, ,823 ,3 72 6 

62,, ,62, ,4 6329 188, ,,2, ,,24 6123 8, 73 4 

623, ,42, ,3 6,26 ,,28 ,,28 ,6 ,9 ,826 70 3 

421, ,3 ,3 682, ,121 ,328 ,62, 6, 8, 81 3 

6239 6123 8923 41 ,,29 ,329 ,3 6, ,9 77 , 

62,8 ,329 8,21 6, 1924 3824 ,123 ,,23 ,4 76 8 

6234 6,2, 8824 4,24 ,123 8623 ,329 63 89 82 9 

6298 6, 8324 412, ,121 8123 ,3 6423 83 80 1, 

62,6 ,,26 ,,21 6323 1923 ,32, ,62, 66 8,23 75 11 

621, 61 86 41 ,,24 ,324 ,3 61 ,3 70 1, 

4241 662, 892, 46 ,,2, 832, ,, 6, 9, 86 16 

42,, 6,24 89 4421 ,123 ,921 ,4 6623 83 83 14 

423, 64 9,21 4,29 ,, 8, ,, 68 96 84 13 

4233 63 96 4626 ,6 892, ,8 69 93 87 13 
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