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لى القلب اّلذي إلى الّتي عّلمتني كيف يكون الّصبر مفتاح الفرج إ ،ملعنوان األيا رمز الحياة و  إليك
 إلى من هو كبير بإيمانهو  "والدتي"إليك  الّصدر الفّياض الذي ال يضيقاحتمل الكثير و 

 التقديرالغالي مّني لكم كّل االحترام و  "والديه الّسامي إلى قدوتي في الحياة "تعاونو  أخالقهو  
 إلى من قال فيهما اهلل سبحانه و تعالى:

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَ ْواًل َكرِيماً *  َواْخِفضْ  لِّ ِمَن الرَّْحَمِة  َفال تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال تَ ن ْ َلُهَما َجَناَح الذُّ
 َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيراً"

. 24-23اإلسراء  –صدق اهلل العظيم.    

 مباركة. –عبد اهلل  -عبد الحميد  :إخوتيسندي في الحياة  إلى*
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 2017ماستر إلى كل أساتذة وطلبة معهد التربية البدنية و الرياضية و إلى كل دفعة *
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 إلى من قال فيهما اهلل سبحانه وتعالى:

"… َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَ ْواًل َكرِيمًا *  َواْخِفْض لَ " لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َفال تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال تَ ن ْ ُهَما َجَناَح الذُّ
. 24-23اإلسراء  –صدق اهلل العظيم.  َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيراً"  

ء، إلى الضراوجوارحها وأنستني في السراء و  ن ألمتني بقلبها*إلى التي حملتني هونا على هون إلى م
 رعاك.دتي .... إليك "أمي" حفظك اهلل و مصدر سعاشمس حياتي و 

علمني حتى أتقنت معاني صال في كياني حتى أصبحت موجودا، إلى الذي * إلى الذي جال و 
أتوانى عن طلب العلم حتى  ال نعلمني أمة، إلى من أنار لي درب الحياة و الشهاالرجولة و 

 رعاك.حفظك اهلل و  ..... إليك "أبي" العزيزالممات
-فتيحة-يوسف-كبير  -أحزانا إخوتي:حسانرفت معهم الحياة األخوية سعادة و *   إلى الذين ع

 -مالك-بشرى-سناء-مسها-إيمان-إسالم-محمد-إلى أبناءهم: هدىو  رضوان.-محمد-بوجمعة
 صبرين.-خليل-زادشهر -أية-هديل

 إلى كل األهل واألقارب كبيرا وصغيرا.* 
 .اإلى كل عائلة دحاوي  كبيرا و صغير * 
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 ،عمل المتواضعإلنهاِء هذا ال اووفقن ناحمًدا هلل تعالى وشكًرا على فضلِه أن منَّ عليَ 

، أوال لقبوله اإلشراف على هذا البحث، وثانيا حسينبن زيدان بن ترم حالم األستاذُخُص بالشكر نو 
 على توجيهاته طوال فترة إشرافه على البحث.

في توزيع  ا، ولكل من ساعدنيد المساعدة نالكل الذين قدموا ل تقدم بالشكر الجزيلنكما 
 وجمع بيانات الدراسة.

هد التربية البدنية شكر السادة األساتذة المحكمين، وأساتذة معنالفرصة أن  اتفوتنكما ال 
 .بمستعانموالرياضية 

 كل من ساهم في هذا البحث بالنصيحة والعون والتشجيع...و 
  



 و 

 

 

 ملخص البحث:

الحركية لدى  القدراتتنمية بعض في   مقترح تدريبيبرنامج أثر دراسة تحت عنوان "
 المعاقين بصريا".

لدى  القدرات تنمية بعض في   التدريبيتهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير البرنامج 
وخصوصا مع  ،في عملية التربوية التدريبيةالمعاقين بصريا ونظرا لدور الذي تلعبه البرامج 

 أطفال معاقين بصريا 10حيث كانت هذه الدراسة على عينة قدرها  ،الطفل المعاق

طفل وكان إختيار العينة مقصودا،إعتمد الطالبان على 30(سنة ذكور من أصل 12-15)
،وكانت األداة المستخدمة مجموعة من تدريبيةي بإقتراح وحدات التجريبالشبه  المنهج 

ختبار في  السريع اإلختبارات وهي إختبار في الجري إختبار في التوازن، إختبار قدرة القوة وا 
تنمية بعض  فيالمقترح له أثر إيجابي  التدريبيالمرونة. وكان أهم إستنتاج أن البرنامج 

هي ضرورة  ينلفئة المعاقين بصريا وكانت أهم توصية أوصى بها الطالب القدرات الحركية
لفئة المعاقين بصريا في مناهج المراكز الطبية البيداغوجية واإلهتمام  تدريبيةوضع برامج 

 بفئة المعاقين بصريا.

 الكلمات المفتاحية:    

 المعاقين بصريا.-القدرات الحركية-التدريبيالبرنامج 
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Résumé 

Programme de formation Proposé pour le développement de certaines une partie 

de la capacitè du moteur  les handicapés visuels 

L'objectif de cette  l'étude est de déterminer l'effet du programme moteur pour le 

développement de certaines compétences motrices de base pour les handicapés 

visuels, en regardant le rôle du programme moteur dans le processus éducatif et 

surtout avec les enfants handicapés visuellement, et le chercheur intéressé par sa 

recherche le Impact du programme moteur pour certaines compétences motrices 

de base sur cette catégorie, où elle était ce échantillon de recherche 10 enfant 

handicapé visuellement (12-15ans) les mâles sur 30 enfants sélectionne-les avec 

la méthode prévue, le chercheur dépendait de la méthode expérimentale avec 

une proposition d'unités éducatives et Les outils étaient en cours d'exécution test 

de vittesse et  test de equilibre et test de puissance et test de flexibilité, et la 

plupart des conclusions ont été le programme moteur Proposé a un effet positif 

pour le développement de certaines compétences motrices de base pour les 

catégories handicapées visuellement et la plupart des recommandations sont mis 

les programmes moteurs effets pour handicapés visuels dans La méthodologie 

des centres médicaux pédagogie prend en charge les handicapés visuels. 

Mots clés : 

programme de formation- capacitè du motor  - les handicapés visuels 
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Resume 

The impact of training program the development of the some abilities of visually 

disabled 

The aim of the study is to determine the effect of the motor program for 

development some basic motor skills to Visually disabled, when look at the role 

of  motor program  in the educational process and especially with visually 

disabled child, and researcher interested in his research  the impact of  motor 

program for some basic motor skills on this category, where she was this 

research sample 10 visually disabled child (12-15old) males out of  30 child 

select them whith intended method, the researcher depended experimental 

method with a proposal educational units and the tools was running Test and 

balance test and power test and flexibility test, and most conclusion was  the 

motor program Proposed has an positive effect for development some basic 

motor skills for visually disabled category and most recommendation is put 

many  motor programs for visually disabled category in Pediatric Medical 

Centers methodology take care of  visually disabled 

Key words : training  program - basic motor skills- Visually disabled. 
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المقدمة:-1  
ص إن االعاقة ظاهرة االجتماعية، وحالة يسهم المجتمع في إبرازها، ذلك أن خصائ

ق، حين يقيمها الفرد الجسمية و النفسية و السلوكية، يمكن أن تصبح في حكم التعوي
 .يهاإستثنائية، أو غير عادية أو على األقل غير مرغوب فالمجتمع على أنها حالة 

(2، صفحة 2011)سالمة،   
حيث  شهد هذا العصر تطورا غير عادي في االهتمام بذوي الحاجات الخاصة سواء   

ريحة على المستوى المحلي أو الدولي فأن فئة المكفوفين  )المعاقون بصريا( يمثلون ش
 من سكان ال يستهان بها.

ديه طاقة إن المعاق بصريا يتحرك بشكل محدود للغاية و يمارس االلعاب نادرا فإنه ل
 التدريبية رامجالب.و كاملة نحو اللعب و الحركة وال يستطيع إخراجها نتيجة لفقد البصر

 كيةالحر  القدراتلها دور هام في تنمية  التي تتضمن في محتواها األنشطة الحركية
  الخاصة بالمعاق بصريا.

إن العالقة بين المعاق بصريا واألنشطة الحركية عالقة ( 2010ويشير عثمان ) 
قدرات ال مرتبطة ألن هذه األخيرة لها دور فعال في تحقيق مطالب النمو و تنمية

ير بالقيام لدى الطفل المعاق بصريا،بما أن هذه القدرات هي أن يقوم هذا األخ الحركية
من وجهة ف الحركات الرياضية المطلوبة بما مرجحات و مديات حركية قصوى و بمختل

 ار و األربطةومطاطيات العضالت واألوتالنظر الوظيفية تعتمد على الكفاءة المفصلية 
ه الحركية و وذلك أن هذه برامج هذه األنشطة تؤدي إلى اإلرتقاء بالمعاق بصريا وقدرات

بما أن هذا  (302 301، صفحة 2010)عثمان،  .البدنية و المعرفية و اإلنفعالية
كية)الجري البرنامج التدريبي المقترح يهدف إلى تحسين)تنمية( هذه القدرات الحر 

 السريع،القوة،المرونة،التوازن(.
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 القدرات الحركية  تنمية في تدريبيالى التعرف على تأثير برنامج  سعت دراستناوقد 
 للمعاقين بصريا.
 على بابين: وعليه واشتمل

 الباب األول: تمثل في الدراسة النظرية وتحوي فصلين.
حتوى على التعريف بمصطلحات البحث والمشكلة والفرضيات و إ :تعريف بالبحثال

الوصول إليها من خالل الدراسة والتحليل ومناقشة الدراسات  األهداف التي نرجوا
 المشابهة.

سبابها و أأما الفصل األول: اإلعاقة البصرية تطرقنا الى مفهومها، تصنيفها، 
 خصائصها.

المهارات الحركية االساسية ومفهومها  بعض أما الفصل الثاني: تطرقنا فيه الى
 تصنيفها.

منهجية  شتمل على فصلين ، الفصل األولا  وهو الجانب التطبيقي و الباب الثاني: 
وخطوات التجربة التجريبي  ستعمل المنهجإالبحث واإلجراءات الميدانية ثم 

 .ستطالعية والتجربة األساسيةاإل
أما الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى عرض وتحليل ومناقشة النتائج ، وفي األخير  طرح 

 مجموعة من التوصيات.
 مشكلة البحث:-2

يشير الكثير من الخبراء في مجال االعاقة البصرية  ان هناك مجموعة من الخصائص 
التي تميز ذوي االعاقة البصرية تتضمن خصائص نفس حركية حيث يشير القريطي 

( اضافة الى الخصائص الحركية توجد الخصائص 1997( وسيسالم )2001)
( من بين الخصائص النفس 2004محمد ) اهللاالكاديمية والعقلية، ويذكر عادل عبد 
وتزايد في المشكالت الحركية اضافة الى  الحركية قصور في المهارات الحركية
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، 2004)محمد،  محدودية حركته نتيجة قدرته المحدودة على ادراك االشياء البعيدة.
 (112-111الصفحات 

ان فئة المعاقين بصريا لديها الدراسات السابقة والبحوث المشابهة   كما اشارت بعض
ضعف في اللياقة البدنية وكذا المهارات الحركية ادى بعدد من الباحثين في العمل مع 

( التي تناولت تحسين البراعة الحركية 2013)ة بيريفان عبد اهلل المفتيدراسهذه الفئة ك
لدى المعاقين  تناولت اللياقة البدنية التي(.2006لدى المكفوفين، و دراسة سالم )

( 2014دراسة  فاطمة ناصر حسين بيريفان عبد اهلل  حتم صابر قادر ) بصريا،
من  ذه الدراسات اكدت اهمية تحسين القدرات البدنية لدى المعاقين بصرياحيث ه.

 .خالل برامج حركية مطبقة
 يا  ضعف اللياقة البدنية ولشخصية مع بعض المعاقين بصر ومن خالل المقابالت ا 

بين المعاقين بصريا و األسوياء و يتضح ذلك في  اداء المهارات الحركيةفرق كبير في 
 .حركات الجري، المرونة، القوة، التوازن، الوثب، الرمي

 وهذا ما دفع الطالبان للقيام بهذا البحث على شريحة هامة من شرائح المجتمع المتمثلة
المهارات  بعض تنميةل بالمعاقين بصريا لتعرف على اثر استخدام برنامج حركي مقترح

 ، و التي يمكن تحديد مشكلتها من خالل االجابة على السؤال التالي: ساسيةالحركية األ
 التساؤل الرئيسي:

لدى المعاقين  القدرات الحركية بعض مقترح أثر في تنميةال التدريبيهل للبرنامج -
 بصريا؟

 التساؤالت الفرعية:-
، التوازن، القوة، الجري )القدرات الحركيةالمقترح أثر في تنمية  التدريبيهل للبرنامج -

 ؟لدى المعاقين بصريا المرونة( 
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 أهداف البحث:-3
 لدى المعاقين بصريا القدرات الحركية بعض  تنميةتدريبي  في اقتراح برنامج  -
لدى  القدرات الحركيةالمقترح في تنمية بعض  التدريبي التعرف على تأثير البرنامج-

 المعاقين بصريا.
 التجريبية. لعينة البحث القدرات الحركيةتنمية  -
 :فرضيات البحث-4
 الفرضية الرئيسية: -4-1
 لعينة البحث. القدرات الحركية بعض المقترح أثر في التدريبيللبرنامج -
 الجزئية: الفرضية-4-2
 ،التوازن،القوة،المرونة(الجري )القدراتالمقترح أثر في تنمية  التدريبيللبرنامج  -

 للمعاقين بصريا.
 مصطلحات البحث:-5
إن مصطلح المهارات الحركية  :التعريف اإلصطالحي المهارات الحركية االساسية-

األساسية يشير إلى "بعض مظاهر اإلنجاز الحركي التي تظهر مع مراحل النضج 
البدني المبكرة مثل الحبو، والمشي، والجري، والدحرجة، والوثب، والرمي، والتسلق، 

الحركية تظهر عند اإلنسان في شكل أولي،لذا يطلق عليها  وألن هذه األنماط والتعلق
 .(21، صفحة 1987)رضوان،محمد،  أو الرئيسية هارات الحركية األساسيةأسم الم

هي مجموعة المهارات أو الحركات التعريف اإلجرائي: المهارات الحركية االساسية-
 التي تظهر في المراحل األولى من عمر الطفل.

كون هو أحد عناصر الخطة وبدونه ي :صطالحياإل التعريف التدريبي البرنامج-
صلية من الواجب التخطيط ناقصا فالبرنامج هو الخطوات التنفيدية في صورة أنشطة تف

  (102، صفحة 2003)البيك،وعباس،  القيام بها لتحقيق الهدف.
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هو مجموعة من الحصص التدريبية المنظمة و  التعريف اإلجرائي: التدريبيالبرنامج -
المرتبة لكل وحدة منها غرض معين لكي تخدم الهدف المرجو وهي ذات محتوى تقني 

   وفني. 
اسة اإلعاقة البصرية  هي ضعف في ح :التعريف اإلصطالحي االعاقة البصرية-

ه ونموه، أدائ البصر يحد من قدرة الشخص على استخدامها بفعالية مما يؤثر سلًبا في
 البصر واإلعاقة البصرية ضعف في أي من الوظائف البصرية الخمس وهي:

 .ة األلوانوالتكيف البصري، والبصر المحيطي، ورؤي المركزي، والبصر الثنائي،
.(166، صفحة 2009)الخطيب،   

الة يفقد تعرف االعاقة البصرية على أنها ح اإلعاقة البصرية التعريف اإلجرائي:-
نموه، كما أنه  الفرد المقدرة على إستخدام حاسة البصر بفعالية، مما يؤثر سلبا في اداء

.عجز في الجهاز البصري تعيق أو تغير أنماط النمو عند االنسان  
لدراسات المشابهة:ا -6  
 (2013)بيريفان عبد اهلل المفتي  لدراسة االولى:ا-

ال المكفوفين "   "تأثير برنامج بالتربية الحركية في تنمية البراعة الحركية لدى االطف
 المرحلة االبتدائية.

   التساؤل العام:-
فال) ضعاف الحركية لدى االطهل للبرنامج بالتربية الحركية أثر في تنمية البراعة 

؟االبتدائيةالكف التام( في المرحلة  -البصر  
 
 
 الفرعية: األسئلة-
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نمية البراعة هل توجد فروق ذات داللة معنوية في االختبارين القبلي و البعدي في ت-
؟االبتدائيةالكف التام( المرحلة  -البصرالحركية لدى االطفال) ضعاف   

الحركية  هل توجد فروق ذات داللة معنوية في االختبار البعدي في تنمية البراعة-
؟المرحلة االبتدائي الكف التام( -بين) ضعاف البصر  

أهداف البحث:-   
كية ألطفال)ضعاف التعرف على تأثير برنامج بالتربية الحركية في تنمية البراعة الحر -

.الكف التام( البصر  
الحركية. الكف التام( في تنمية البراعة البصرالتعرف على أفضل فئة )ضعاف -  
 المنهج التجريبي. المنهج المتبع:-
 العينة البحث:-
مجتمع البحث بطريقة عمدية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي في معهد  اختيارتم 

( سنوات،و 10-9( و المتراوح أعمارهم ما بين )  b-b2للمكفوفين من فئة)  رونا كي
تالميذ و تلميذة ضعاف البصر من فئة  6تلميذ او تلميذة بواقع  11البالغ عددهم 

b3)(و )فئة ( تلميذ و تلميذة كف تام من 5(b2)  إذ تم استبعاد تلميذة واحدة من
 ضعاف البصر ألصابتها بعوق حركي.

 تم اإلعتماد على مقياس برونكس أوزرتسكي للبراعة الحركية. البحثأداة -
 أهم نتيجة:-

برنامج التربية الحركية ذو تأثير فعال في تنمية عناصر البراعة الحركية لذى ضعاف 
 .االبتدائيةالبصر و الكف التام في المرحلة 

 
 
 أهم توصية:-
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-9ضعاف البصر و الكف التام بعمر) برنامج التربية الحركية على االطفال استخدام
 ( سنوات. لما له من تأثير إيجابي و فعال في تنمية عناصر البراعة الحركية.10
 . 2006 سالمدراسة  الدراسة الثانية:-
اصر اللياقة تأثير برنامج مقترح لتمرينات التوازن و سهولة التحرك على بعض عن "

".البدنية لدى التالميذ المكفوفين  
 التساؤل العام:-
هل للبرنامج المقترح لتمرينات التوازن و سهولة التحرك تأثير على بعض عناصر -

 ؟و األداء الحركي لدى المكفوفين قة البدنية الليا
 الفرعية: األسئلة-
اإلختبار  بين العينة الضابطة و التجريبية فيهل توجد فروق ذات داللة معنوية -

 القبلي؟
تحرك على تمرينات التوازن و سهولة ال د فروق ذات داللة معنوية في تأثيرهل توج-

في  جربيةبعض عناصر اللياقة البدنية و األداء الحركي بين العينة الضابطة و الت
 اإلختبار البعدي؟

  هدف البحث:-
التعرف على تأثير برنامج مقترح من تمرينات التوازن و سهولة التحرك على بعض 

 المكفوفين. التالميذ عناصر اللياقة البدنية و االداء الحركي لدى
 شبه تجريبي. المنهج  المتبع:-
قة عمدية يمهم بطر تلميذ من معهد النور للمكفوفين بالرياض و تم تقسي 20 العينة:-

 الى مجموعتين متساويتين ضابطة و تجريبية.
 
 هم نتيجة:أ-
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وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من القياسين القبلي و البعدي لدي المجموعة -
 التجريبية و لصالح القياس البعدي.

 :أهم توصية-
برنامج لتمرينات التوازن و سهولة التحرك له تأثير إيجابي و فعال على  إستخدام-

 داء الحركي لدى التالميذ المكفوفين.األبعض عناصر اللياقة البدنية و 
 
 (2014)حتم صابر قادر - عبد اهلل بيريفانفاطمة ناصر حسين - الدراسة الثالثة:-
برنامج بالتربية الحركية في تنمية النشاط الحركي ألطفال ضعاف البصر  تأثير تمرين"

 ."( سنوات8-7بأعمار )
 :العام التساؤل-

هل للبرنامج بالتربية الحركية له تأثير في تنمية النشاط الحركي ألطفال ضعاف البصر 
 ( سنوات؟8-7بأعمار )

 األسئلة الفرعية:-
العينة الضابطة و التجريبية في اإلختبار هل توجد فروق ذات داللة معنوية بين  -

 القبلي؟
هل توجد فروق ذات داللة معنوية في تأثير برنامج بالتربية الحركية على تنمية  -

 ( سنوات؟8-7النشاط الحركي ألطفال ضعاف البصر بأعمار )
 هدف البحث: -  

في تنمية النشاط الحركي ألطفال ضعاف  الكشف عن تأثير برنامج بالتربية الحركية
 ( سنوات.8-7البصر)

 التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث. المنهج المتبع: -
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( سنوات 8-7تالميذ من معهد"روناكي" للمكفوفين تترواح أعمارهم من ) 9العينة: -
 وهم تالميذ الصف الثاني إبتدائي.

 أهم نتيجة:-
إيجابي وفعال في تنمية النشاط الحركي ألطفال برنامج التربية الحركية ذو تأثير -

( سنوات، بشرط أن يشتمل البرنامج على أنشطة حركية 8-7ضعاف البصر بأعمار )
متنوعة مع مراعاة الفروق الفردية بين األطفال فضال عن اإلعتماد على حاستي اللمس 

 و السمع لتنمية الجوانب الحركية.
 أهم توصية:-

لما له ( سنوات 8-7ية الحركية على األطفال ضعاف البصر  )إستخدام البرنامج الترب
 من تأثير إيجابي في تنمية النشاط الحركي.

 التعليق على الدراسات السابقة:-
 :نقاط التشابه-
و  2006" و دراسة "سالم"2013لقد تشابهت كل من دراسة "بيريفان عبداهلل المفتي  

ان عبداهلل"، "أ.م.د حتم صابر دراسة "أ.د فاطمة ناصر حسين"، "أ.م.د بيريف
من ناحية البرنامج الحركي الذي تطرقت اليه هذه الدراسات لتنمية  2014قادر"

 المهارات الحركية األساسية.
 : فنقاط اإلختال-
"بيريفان عبداهلل عينة البحث حيث أن دراسة  ختلفت الدراسات السابقة عن بحثنا فيإ

دراستنا عن دراسة  اختلفتتطرقت إلى فئة المكفوفين كما  "2013المفتي 
 تطرقت إلى تنمية الصفات البدنية، أما دراسة في حيث أن هذه األخيرة  2006"سالم"

في  اختلفتفقد  2014بيريفان عبداهلل"، " حتم صابر قادر"  " فاطمة ناصر حسين"، "
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( سنوات و 8-7ار )سن عينة البحث حيث أنها تناولت أطفال ضعاف البصر بأعم
 أيضا اإلختالف في البرنامج المقترح.

 نقاط اإلستفادة:-
إن منطلق أي بحث هي الدراسات السابقة في نفس الموضوع أو لها عالقة  -

 :والمشابهة في بحثنا في عدة أموربالموضوع ، ونحن إعتمدنا على الدراسات السابقة 
وكذا مطابقة ومقارنة النتائج  صياغة اإلشكالية وتنميتها ، فرضيات ، أهداف ،

 المتحصل عليها مع نتائج الدراسات السابقة.
 نقد الدراسات: -

تعتبر الدراسات السابقة من أهم النقاط األساسية في توجيه الطالب الباحث لبناء       
دراسته ،ومنبع معلوماته المسبقة في تحديد البنود العريضة لمشكلته وصياغة فرضياته 

، وقد كان من الجديد في دراستنا انه تناولنا لكيفية إختيار موضوع دراستهومنه تحديد 
فئة المعاقين بصريا عكس الدراسات السابقة و التي تناولت فئة المكفوفين وضعاف 

 البصر.
 الخالصة:-
       إن لدراسات المشابهة أهمية كبيرة للباحث، لما لها من معلومات ومرتكزات        

بناء البحث و تركيبه تركيبا منهجيا ومعرفيا بشكل مقبول سواء من  يعتمد عليها في
 .ناحية اإلطار أو رصيد

 وبالنظر الى هذه الدراسات نالحظ أن هذه األبحاث لها إتصال مباشر مع موضوعنا،
ثراء بشكل عميق للوصول إلى نتائج المدققة ا إعتمدنا عليها كمراجع و مصادر إللذ

 ائج المتوصل إليها.إلستعمال التوصيات والنت
 بحوث أخرى. ويكون منطلق لبدء ،رـخومن هنا نرى ان كل بحث يكون مكمال أل
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بحثنا والتي رأينا أنها  ولقد قمنا بهذه الدراسة وحاولنا إيجاد النقاط المشتركة بينها وبين
الفئة وهي فئة  هتمام بهاتهاإل تخدم هذه الدراسة، ولذا يجب العاملين في هذا المجال

 المعاقين بصريا.
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 تمهيد:-

تعد الرياضة وسيلة هامة في المساهمة لتدريب فئة المكفوفين لكي يمكنهم القيام       
ألنشطة لبالحركات المختلفة والضرورية لقضاء حاجياتهم و إهتماماتهم ويعود ذلك لما 

إختصاصتها من تأثير عال في تنمية و تقوية أجهزة الجسم المختلفة الرياضية لمختلف 
ولهذا البد من النظر الى الكفيف بأنه ليس عبىء على المجتمع و قد اهتمت الدولة 
من خالل بعض الوزارات و أجهزتها المختلفة و بعض الجمعيات و النوادي الرياضية 

فوفين خاصة في مجال الرياضة و تقديم الكثير من أوجه الرعاية و الخدمات للمكفي 
ال يسعنا الذكر لتمثيل الفعال لهذه وهنا  ،المنافسات و البطوالت الدولية و االولمبية

وحصد االلقاب و الميداليات وتمثيل الدولة في المحافل  الفئة خالل مشاركتها الرياضية
 العالمية.

       :مفهوم اإلعاقة-1 

 اإلعاقة:-1-1 

مصطلح اإلعاقة عام أقل موضوعية من حيث القابلية للقياس من مصطلحي االعتالل 
والعجز، فهو لفظ يشير إلى األثر الذي ينجم عن حالة العجز في ضوء متغيرات 

شخضية واجتماعية وثقافية مختلفة، وتبًعا لذلك، فإن حالة العجز قد ال تعني حالة 
 (22، صفحة 2009)خطيب ج.،  إعاقة بالضرورة

 لقد تعددت تعريفات اإلعاقة على النحو التالي:-

فتعرف بأنها معاناة كل فرد نتيجة عوامل وراثية أو بيئية من قصور جسمي أو عقلي 
تترتب عليه آثار اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية تحول بينه وبين تعلم أو أداء بعض 
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 الحسية، التي يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية من المهارة والنجاحالعمليات العقلية أو 
 (29م، صفحة 2008)الكاس، 

وهي حالة أو تأخر في النمو الجسمي أو النفسي أو العقلي أو الخلقي أو التعلمي  -
 صة لرعايتهامما ينجم عنه حاجات فريدة تقتضي من المجتمع تقديم خدمات خا

 (29م، صفحة 2008)الكاس، 

المعاق كل شخص ليست لديه قدرة كاملة على ممارسة نشاط أو عدة أنشطة للحياة  -
العادية، نتيجة إصابة وظائفه الحسية، أو العقلية، أو الحركية إصابة ولد بها أو لحقت 

 (16، صفحة 1989)التوم،،  به بعد الوالدة

 تعريف االعاقة البصرية:-1-2

تعرف اإلعاقة البصرية بأنها حالة من الضعف في حاسة البصر بحيث يحد من قدرة 
بفعالية واقتدار، األمر الذي يؤثر سلًبا في  )العين(الفرد على استخدام حاسة بصره 

)حسني،  .وتشمل هذه اإلعاقة ضعًفا أو عجًزا في الوظائف البشرية نموه وأدائه،
 (179، صفحة 2001

 :تصنيف اإلعاقة البصرية-1-3

 يصنف المعوقون بصريًّا إلى فئتين رئيسيتين:-1-3-1

وتنطبق على هذه الفئة التعريف القانوني والتربوي  (Blindفئة المكفوفين ) األولى:
(: وهم Braille Readersلإلعاقة البصرية، ويطلق على هذه الفئة )قارئي برايل 

 الذين يستخدمون أصابعهم للقراءة.

( وهذه الفئة تستطيع القراءة Bartially sightedفئة كالمبصرية جزئيًّا ) الثانية:
إلى 70/20رة طبية وتتراوح حدة إبصار هذه الفئة ما بين باستخدام وسيلة تكبير أو نظا
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قدم في العين األقوى حتى مع استعمال النظارة الطبية، ويطلق على هذه  200/20
(: وهم الذين يستخدمون عيونهم Large- Type Readersالفئة )قارئي الكلمات المكبرة 

 (84، صفحة 2010)عبدالعزيز،  للقراءة مع تكبير الكلمات

 :أسباب اإلعاقة البصرية-1-4

 تعددت األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باإلعاقة البصرية. -

 فهناك أسباب منها:-

صابة األم الحامل ببعض  أسباب ما قبل الوالدة:•  وتشمل العوامل الوراثية والبيئية وا 
 األمراض.

فكثيًرا ما تظهر تأثيراتها منذ الوالدة العوامل الوراثية:  أسباب أثناء الوالدة نفسها:• 
( وتشمل نقص األكسجين Congenitalوغذا حدث ذلك فهي تسمى بالعوامل الوالدية )

 والوالدة المبكرة.

وتعرف العوامل غير الوراثية المسببة لإلعاقة البصرية  أسباب ما بعد الوالدة:• 
وتشمل زيادة نسبة األوكسجين في حاضنات  (،Adventitiousبالعوامل المكتسبة )

 األطفال الخدج واألمراض التي تصيب العين واإلصابات الناجمة عن الحوادث.
 (84م، صفحة 2004)الحديدي، 

 (:Retinal Detachment) انفصال الشبكية -

انفصال الشبكية عن جدار مقلة العين عن ثقب في الشبكية مما يسمح للسائل  ينجم
بالتجمع األمر الذي ينتهي بانفصال الشبكية عن األجزاء التي تتصل بها، ومن أهم 

 أعراض انفصال الشبكية لعدة أسباب منها إصابات الرأس وقصر النظر



 17 

 .االنتكاسي والسكري

 (:Diabetic Retinopathyي )اعتالل الشبكية الناتج عن السكر  -

هو مرض يؤثر على األوعية الدموية في الشبكية وقد يؤدي النزيف في تلك األوعية 
ذا اكتشفت حالة السكري وعولجت فمن الممكن تأخير حدوث االعتالل  إلى العمى، وا 
ن كان العالج حالًيا يركز على  أو منعه، وال يوجد عالج مناسب العتالل الشبكية وا 

 (46، صفحة 2009)خطيب ا.،  لدم عن طريق استخدام أشعة الليزرتخثير ا

اضطراب في الشبكية يحدث فيه تلف في األوعية الدموية في النقطة المركزية يواجه 
وهذا المرض يصيب  الشخص فيه صعوبة في رؤية األشياء البعيدة واألشياء القريبة،

الكبار في السن ويصيب اإلناث أكثر من الذكور، ويؤدي هذا االضطراب إلى فقدان 
البصر المركزي والبصر المحيطي المتبقي ال يكفي لتأدية األعمال القريبة من العين 

 (2009)خطيب ا.،  كالكتابة والقراءة واألعمال اليدوية

 (:Glaucomaالماء األسود ) -

الماء األسود أو الجلوكوما هو زيادة حادة في ضغط العين مما يحد من كمية الدم التي 
تصل إلى الشبكية ويؤدي إلى تلف الخاليا العصبية وبالتالي العمى إذا لم تكتشف 

الكبار  الحالة وتعالج مبكًرا، وتعالج الجلوكوما لدى األطفال جراحًيا في العادة، أما لدى
فهي غالًبا ما تعالج بالعقاقير، وتتدهور الحا لة البصرية في هذه الحالة بالتدريج وال 
تتأثر حدة البصر في البداية حيث أن البصر المحيطي هو الذي يتأثر؛ ألن التلف 
يحدث في الجزء الجانبي من الشبكية وينتقل تدريجًيا إلى مركز الشبكية مؤدًيا إلى 

الحالة يتألم المريض ويصبح الهدف من العالج خفض الضغط العمى، ومع تطور 
يقافه أية تدهورات مزمنة، إن سبب هذه الحالة غير معروف جيًدا والمرض قد يحدث  وا 
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فجأة وقد يتطور تدريجًيا، وبعد سن الخامسة والثالثين تزيد نسبة اإلصابة بهذه الحالة 
ف المياه السوداء إلى نوعين لذا ينصح األفراد بفحص العين بشكل دوري. هذا وتصن

 رئيسين همها:

 (:Congenital Glaucomaالمياه السوداء الوالدية ) -أ

وتكون موجودة منذ لحظة الوالدة أو بعد الوالدة بقليل، وتحتاج هذه الحالة إلى جراحة 
 مباشرة لمنع التلف، وفي الحاالت الشديدة

وفي البداية يتجنب الطفل الضوء وتسيل دموعه بكثرة  تكون القرنية مدفوعة إلى اإلمام،
وهذه األعارض تنتج عن زيادة الضغط الداخلي في العين وتلف القرنية إذ يحدث توسع 

 فيها.

 (:Adult Glaucomaالمياه السوداء لدى الراشدين ) -ب

يعاني األفراد المصابون بهذه الحالة في صداع في الجزء األمامي من الرأس خاصة 
الصباح، ويمكن معالجة هذا النوع من المياه السوداء في كثير من األحيان بقطرة  في

العيون التي تعمل على خفض الضغط، وقد يكون كال النوعين )الجلوكوما الوالدية، 
أو قد يكون  –أي: ليس ناتًجا عن مرض ما في العيون  –وجلوكوما الراشدين( أولًيا 

 (172-171، الصفحات 2009)خطيب ا.،  لعين(ثانويًّا )ناتًجا عن مرض ما في ا

 (:Cataractالماء األبيض ) -

هو إعتام في عدسة العين وفقدان للشفافية يؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية إذا لم 
ولكنه قد يحدث مبكًرا أيًضا بسبب  تعالج الحالة، وهذا المرض يحدث عادة لدى الكبار؛

صابات العين، وتسمى الحالة لدى األطفال  عوامل مثل الوراثة والحصبة األلمانية وا 
( حيث تكون القدرة على رؤية األشياء Congenital Cataract)بالماء األبيض الوالدي 



 19 

عدم البعيدة ورؤية األلوان محدودة، ويشكو الفرد من حساسية كبيرة للضوء أو من 
القدرة على الرؤية جيًدا في ظروف اإلضاءة القوية أو في الليل. ويزداد هذا المرض 

سوًءا تدريجيًّا ويحدث صعوبة في الرؤية، وتعتمد األعراض على المساحة في العدسة 
التي حدث فيها تعتيم، وعندما تزال العدسة يصبح البصر ضعيًفا جدًّا وال يحدث تركيز 

في العين إلي أجري لها  20/400إلى  20/200إلبصار للضوء فقد تصبح حدة ا
عملية جراحية، ولهذا فبعد إزالة العدسة المعتمة توضع عدسة طبية خاصة، ونسبة 

 .(172، صفحة 2009)خطيب ا.،  %95 -90نجاح هذه العملية تقدر بحوالي 

 :(Optic Nerve Atrophyضمور العصب البصري ) -

يحدث الضمور في العصب المركزي ألسباب عديدة كاألمراض التنكسية والحوادث 
وااللتهابات واألورام ونقص األوكسجين، وقد يحدث الضمور في أي عمر ولكنه أكثر 
شيوًعا لدى الشباب، وفي بعض األحيان قد يكون هذا المرض وراثيًّا، وتعتمد قدرات 

 فقد ال يبقى لديه بصر وقد يبقى لديه بصر جزئي. الفرد البصرية على شدة التلف

 (:Retrolental Fibroplasiaالتليف خلف العدسي ) -

مرض ينتج عن إعطاء األطفال الخدج كميات كبيرة من األكسجين مما ينتج عنه تلف 
تبقى بعض  في األنسجة خلف العدسة، وتتأثر األوعية الدموية وتتلفف الشبكية، وأحياًنا
 Spotالخاليا في الشبكية سليمة ولهذا يصبح لدى الفرد ما يسمى برؤية النقاط )

Vision2009)خطيب ا.،  ( وبشكل عام، قد ينتهي هذا المرض بالعمى التام ،
 (173-172الصفحات 
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 (:Strabismusالحول ) -

تتحكم عضالت العين الخارجية بحركة العيون باالتجاهات المختلفة، ومن المهم أن 
تتحرك العينان مّعا لدمج الخياالت البصرية إلعطاء انطباع دماغي واحد لها وهذا ما 

(، فإذا كان هناك خلل في إحدى Binocular Visionيسمى بالبصر الثنائي )
ذا ترك هذا الوضع دون تدخل العضالت فلن تتحرك العينان مًعا بشكل من ظم وا 

ذا استمر  عالجي فقد يستخدم الطفل عيًنا واحدة وأما العين األخرى فيصيبها كسل، وا 
( وهو ما Esotropiaالوضع هكذا تضعف العين بشكل دائم، ويعتبر الحول إلى الداخل )

هذا يعرف بالحول األنسي أكثر أنواع الحول شيوًعا بين األطفال، وفي العادة يكون 
الحول في عين واحدة، وفي بعض الحاالت تكون كلتا العينين منحرفتين نحو األنف، 

( أو ما يعرف بالحول الوحشي Exotropiaوفي حاالت قليلة يكون الحول إلى الخارج )
ويحتاج معظم األطفال المصابين بالحول إلى جراحة حيث أن حاالت قليلة فقط يمكن 

 .(173، صفحة 2009)خطيب ا.،  معالجتها بالنظارات.

 (:Aniridiaتوسع الحدقة الوالدي ) -

هو تشوه والدة ينتقل على هيئة جين سائد، تكون فيه الحدقة واسعة جدًّا نتيجة عدم 
للضوء وحدة إبصار  تطور القزحية في كلتا العينين، ويحدث لدى الفرد حساسية مفرة

 محدود وربما أيًضا رأرأة ومياه 

سوداء وضعف في مجال اإلبصار، ويستخدم األفراد المصابون أحياًنا النظارات 
، 2009)خطيب ا.،  والمعينات البصرية لتقليل كمية الضوء التي تدخل إلى العين

 (173صفحة 
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 (:Albinismالبهق ) -

هو اضطراب تكون في الصبعة قليلة جدًّا أو معدومة ولهذا فإن الضوء يأتي إلى 
الشبكية ال يتم امتصاصه، وينتج البهق عن خلل في البناء وهو خلقي يكون فيه جلد 
الشخص أشقًرا وشعره أبيًضا وعيناه زرقاوتين، وتكون القزحية شاحبة وال تمنع الضوء 

ذلك تحدث حساسية مفرطة للضوء، وتستخدم النظارات الزائد من الدخول إلى العين ل
الشمسية لتخفيف ذلك وقد تستخدم العدسات التصحيحة أحياًنا بهدف الحد من كمية 
الضوء التي تدخل العين ولكن ذلك ال يجعل البصر عادًيا، وقد يرافق حالة البهق 

و عندما مشكالت أخرى مثل عيوب اإلنكسار والرأرأة وخاصة عندما يتعب الشخص أ
 20/70يركز على األشياء، ويوجه عام، تتراوح حدة البصر لدى هؤالء األشخاص بين 

 .(174-173، الصفحات 2009)خطيب ا.،  20/200إلى 

 (:Retinitis Pigmentosaالتهاب الشبكية الصباغي ) -

وهو حالة التهاب وراثية تصيب الذكور أكثر من اإلناث تتلف فيه العصى في الشبكية 
تدريجًيا، ويحدث عمى ليلى )العشى( في البداية ويصبح مجال الرؤية محدوًدا أكثر 

فأكثر ويحدث ضعف في حدة البصر إلى أن يصبح البصر نفقًيا، وغالًبا ما يكون هذا 
الجهاز العصبي المركزي، وال يوجد عالج فعال  المرض مرتبًطا بأمراض تنكسية في

 (174، صفحة 2009)خطيب ا.،  لهذه الحالة

 (:Colobomaالقصور في األنسجة ) -

وراثي يظهر فيه بروز أو شق في الحدقة وتشوهات في أجزاء مختلفة  مرض تنكسي
 من العين مثل عدم نمو بعض األجزاء المركزية
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أو المحيطية في الشبكية، ويحدث في هذه الحالة ضعف في حدة البصر ورأرأة وحول 
 وحساسية للضوء ومياه بيضاء

البصر ورأرأة وحول  أو المحيطية في الشبكية، ويحدث في هذه الحالة ضعف في حدة
 (174، صفحة 2009)خطيب ا.،  وحساسية للضوء ومياه بيضاء

 (:Keratoconus)القرنية المخروطية  -

وتظهر الحالة في العقد الثاني من  حالة وراثية تنتشر فيها القرنية على شكل مخروطي،
العمر وتؤدي إلى تشوش كبير في مجال الرؤية وضعف متزايد في حدة البصر في 

 كلتا العينين، وهذا االضطراب أكثر شيوًعا لدى اإلناث منه لدى الذكور

 (:Bystagmus) رأرأة العين -

غثيان ودوار،  حالة يحدث فيها حركات ال إرادية سريعة في العيون، وهذا ينجم عنه
 وقد تكون حالة الرأرأة مؤشًرا على وجود خلل في الدماغ أو مشكلة في األذن الداخلية

 .(174، صفحة 2009)خطيب ا.، 

 (:Amblyopia) العين الكسولة -

ويحدث الكسل  حالة تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي غير مفهومة جيّدا طبًيا،
في عين واحدة عادة ولكنه قد يشمل كلتا العينين، ويجب معالجة الكسل قبل بلوغ 
الطفل الثامنة أو التاسعة من العمر، ويتمثل العالج بإثارة العين المصابة بصور 
بصرية عادية وذلك يشمل إغالق )تغطية( العين الطبيعية ليستخدم الطفل العين 

رور الضوء بالشكل الطبيعي عبر العين قد يؤدي إلى هذه الضعيفة، وأي عامل يعيق م
 الحالة ألن ذلك قد يؤثر سلًبا على النمو البصري الطبيعي مما يقود إلى كسل العين
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 (:Errors of Refraction) أخطاء اإلنكسار -

 (:Myopia) قصر النظر -أ

وفي هذه الحالة تتكون الصورة  يحدث قصر النظر عندما تكون مقلة العين طويلة،
أماام الشبكية وليس عليها، وتتأثر القدرة على رؤية األشياء البعيدة، أما رؤية األشياء 

سنة(، 12 -8القريبة فقد تكون عادية وغالًبا ما يظهر هذا الخطأ في المرحلة العمرية )
ع تقدم العمر ومن أشكال قصر النظر ما يعرف مبكًرا جدًّا، ويزداد حسر البصر هذا م

إلى درجة قد يضعف فيها البصر بشدة وأحد أول المؤشرات على هذه الحالة اضطراب 
(، ويمكن تحسين حدة البصر بالنظارات Blurred Central Visionفي الرؤية المركزية )

أما كيف تنتقل  التقليدية ولكن قد ال يتحسن البصر تماًما، ويبدو أن هذه الحالة وراثية،
 وراثيًّا فذلك أمر غير معروف.

 (:Hyperopiaطول النظر ) -ب

يحدث طول النظر عندما تكون مقلة العين قصيرة فتتكون الصورة خلف الشبكية وليس 
عليها، وتتأثر القدرة على رؤية األشياء القريبة، أما رؤية األشياء البعيدة فقد تكون 

النظر قد تكون الحالة شديدة فتؤدي إلى  عادية، وفي كل من قصر النظر وطول
ضعف بصري شديد، وفي العادة تستخدم النظارات والعدسات الالصقة لكي تصبح 

قدرة اإلنسان البصرية ضمن الحدود العادية، وعند الكبار، قد يحدث فقدان تدريجي لقوة 
(، فسبب عامل العمر تضعف قدرة العين على التكيف ويحدث Presbyopiaالعدسة )

صعوبة في التركيز على األشياء القريبة وفي القراءة، وقد يحتاج اإلنسان العادي إلى 
 نظارات للقراءة بعد أن يبلغ الثانية واألربعين من عمره.
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 (:Astigmatism) حرج البصر -ج

الرؤية  تعتبر هذه الحالة أيًضا من حاالت أخطاء اإلنكسار التي تؤثر على حدة
المركزية وفيها تكون القرنية أو العدسة غير منتظمة ولذلك فإن بعض الضوء يتركز 
أمام الشبكية وبعضه عليها وبعضه اآلخر خلفها، ولهذا ال تكون الصورة واضحة 

-174، الصفحات 2009)خطيب ا.،  .فيعاني الفرد من صداع وتعب عند القراءة
175) 

 (:Keratitis) التهاب القرنية -

هو التهاب ينتج عن البكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، أو نقص فيتامين )أ(، 
وفي هذا االلتهاب، الذي قد يظهر في حاالت اإلصابة بمرض الزهري والتراخوما، 

ومن  يتكون على القرنية سحابة، ويشكي الشخص المصاب من ألم شديد في العين،
حساسية للضوء ودماغ، وغالًبا ما تتأثر كلتا العينين، ولكن االلتهاب يبدأ عادة 
بإحداهما، ويستطيع اختصاصي طب العيون تشخيص حاالت التهاب القرنية، وتحديد 
أسبابه، وبالتالي معالجته بالعقاقير الطبية المناسبة، أما إذا لم يعالج االلتهاب فقد 

، صفحة 2007)الدهمشي،  .لوكوما، وفقدان البصرتحدث مضاعفات، ومنها الج
202) 

 (:Distance Vision) البصر البعيد -

يشير هذا المصطلح إلى قدرة العين على رؤية األشياء من مسافات بعيدة، فعلى سبيل 
أو اللوحات المشابهاة  المثال، عندما يتم تقييم حدة اإلبصار باستخدام لوحة سنلن،

( أمتار، و توفر مقاييس حدة 6يطالب الشخص برؤية أشياء يبعد عنها مسافة )
اإلبصار التقليدية معلومات عن قدرة اإلنسان على رؤية األشياء من مسافات بعيدة 

 .(203، صفحة 2007)الدهمشي،  فقط
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 (:Photosensitivity) الحساسية للضوء -

( حالة شائعة لدى Photophobiaالحساسية للضوء أو ما يعرف برهاب الضوء )
األشخاص الذين يعانون من ضعف بصري ناتج عن نقص الصبغيات )المهق(، 

وبعض أمراض العين األخرى )كالتهاب الملتحمة، أو الجلوكوما الحادة، أو تقرحات 
ية للضوء تعامل بوصفها مؤشًرا مرضيًّا وليس القرنية(، ومن ناحية طبية، فالحساس

 كمعيار تشخيصي، ويمكن التخفيف من هذه الحساسية عادة بارتداء نظارة سوداء
 .(203، صفحة 2007)الدهمشي، 

 (:Dislocated Lens) الخلع العدسي -

اضطراب تصبح فيه عدسة العين مزاحة عن موقعها التشريحي الطبيعي مما يقود إلى 
ضعف بصري واحمرار في العين، ومن األسباب الرئيسية، لذلك إصابة العين بجسم 
غير حاد )كقبضة اليد مثاًل(، وكذلك العوامل الوراثية كما في متالزمة مارفان مثاًل، 

، وفي الخلع الجزئي، يمكن رؤية العدسة، وقد سّدت وقد يكون الخلع جزئيًّا أو كليًّا
 (202، صفحة 2007)الدهمشي،  .جزًءا من الحدقة

 

 خصائص االعاقة:-1-5

 (56، صفحة 2010)العزيز،  قين بصريا:االخصائص الجسمية للمع :1-5-1
االعاقة البصرية أثار جسمية مختلفة،ففي حين نجد النمو الجسمي في  يترتب عاى

الطول و الوزن يسير على النحو ال يختلف عن نمو اطفال المبصرين،فان بعض 
القصور يمكن ان يالحظ في المهارات الحركية فالمعاقون بصريا يواجهون قصورا في 

ة فرص النشاط الحركي مهارات التناسق الحركي و التآزر العضلي نتيجة لمحدودي
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كالقفز  المتاح من جهة و نتيجة للحرمان من فرص التقليد للكثير من المهارات الحركية
 و الجري و التمارين حركية من جهة اخرى.

 وهذا القصور في المهارات الحركية لدى المعاقين بصريا يرجع الى االسباب التالية:

 نقص الخبرات البيئية و الذي ينتج عن: -1

 .محدودية الحركة 
 -.نقص المعرفة بمكونات البيئة 
 .نقص في المفاهيم والعالقات المكانية التي يستخدمها المبصرون 
 .القصور في تناسق االحساس الحركي 
 .القصور في التناسق العام 
 .فقدان الحافز للمغامرة 

 عدم على القدرة على المحاكاة و التقليد.-2

 ارات الحركية.قلة الفرص المتاحة لتدريب المه-3

الحماية الزائدة من جانب اولياء االمور والتي تعوق الطفل عن اكتساب خبرات -4
 حركية مبكرة .

ث تتيح القدرة على االبصار للطفل فرصة النظر الى االشياء حي درجة االبصار -5
الموجودة في بيئته والتعرف على اشكالها والوانها و حركتها مما يؤدي الى جذب واثارة 

تمامهبها فيدفعه هذا الى التحرك نحوها للوصول اليها فيساعد ذلك على التنمية و اه
 تدريب مهاراته الحركية في وقت مبكر.
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 الخصائص العقلية:-1-5-2

،الرتباط االعاقة البصرية بالقصور في يمكن ان تؤثر االعاقة البصرية على نمو الذكاء
معدل نمو الخبرات و تنوعها،و القدرة على الحركة و التنقل بحرية و فاعلية، و 

القصور في عالقة المعاق بصريا ببيئته،والقدرة على السيطرة والتحكم فيها،لقد أكدت 
بعض الدراسات التي أجريت في مجال الخصائص العقلية للمعاقين بصريا وجود 

صور في ذكاء هذه الفئة، في حين نفت دراسات أخرى ذلك،حيث هناك صعوبة في ق
قياس ذكاء المكفوفين و ضعاف البصر بدقة لالعتبارات هامة، أهمها أن معظم 

 اختبارات الذكاء المتوفرة تشتمل على أجزاء آدائية)كابناء المكعبات و تجميع االشكال(

لمعاقين بصريا و في معظم االحيان يلجأ و بالطبع فهي غير مالئمة لالستخدام مع ا
 .الباحثين الى استخدام الجزء اللفظي من مقياس وكسلر لذكاء االطفال

ومن المالحظ ان المعاقين بصريا يواجهون مشكالت في مجال ادراك المفاهيم 
والمهارات التصنيف للموضوعات المجردة خاصة مفاهيم الحيز والمكان والمسافة، ومن 

ن االنتباه والذاكرة السمعية من العمليات العقلية التي يتفوق فيها المعاقون جانب آخر فا
بصريا على المبصرين وذلك نتيجة للتدريب الذي يمارسه المعاق بصريا لهذة العمليات 

 (89، صفحة 2010)العزيز،  بحكم اعتماده بدرجة كبيرة على حاسة السمع

من النادر ان نجد طفال معاقا بصريا و متمتعا بحاسة  الخصائص اللغوية:-1-5-3
لم ينمو له التواصل اللفظي بشكل فعال، فغياب البصر ال يعتبر حاجزا سمع جيدا،

 كبيرا امام نمو اللغة والكالم.

و غيرها  ولكن على الرغم من ذلك اليستطيع فاقد البصر اتباع االيماءات واالشارات
من اشكال اللغة التي يستخدمها المبصرون في مواضع كثيرة من محادثاتهم، ومن أهم 
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انواع االضطرابات اللغة و الكالم التي يعانيها بعض المعاقين بصريا والتي أجمعت 
 عليها معظم الدراسات و البحوث مايلي:

 وهو استبدال صوت بصوت الشين بالسين اوالكاف بقاف. :االستبدال-

ويتمثل في ارتفاع الصوت الذي قد ال يتوافق مع طبيعة الحدث الذي يتكلم  العلو:-
 عنه.

 عدم التغيير في طبقة الصوت بحيث يسير الكالم على نبرة و وتيرة واحدة.-

 القصور في استخدام االيماءات والتعبيرات الوجهية والجسمية المصاحبة للكالم.-

في عدم التغيير اوالتحويل في  ث:يتمثلالقصور في االتصال العين مع المتحد-
 اتجاهات الرأس عند متابعة االستماع لشخص ما.

وينتج عن هذا القصور في استخدام الدقيق  :االفراط في االلفاظ على حساب المعنى-
للكلمات او االلفاظ الخاصة بموضوع ما او فكرة معينة،فيعتمد المعاق بصريا الى سرد 

 مجموعة من الكلمات او االلفاظ لعله يستطيع ان يوصل او يوضح ما يريد قوله.

او القصور في التعبير:وينتج عنه القصور في االدراك البصري لبعض المفاهيم -
العالقات أو االحداث و ما يرتبط بها من قصور في استدعاء الدالالت اللفظية التي 

 عنها.
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 الخصائص االجتماعية:-1-5-4

أثيرا سلبيا حيث ينشأ نتيجة لها ثر في السلوك االجتماعي للفرد تأان االعاقة البصرية ت
الكثير من الصعوبات في عمليات النمو والتفاعل االجتماعي وفي اكتساب المهارات 

االجتماعية االزمة لتحقيق االستقاللية والشعور بأالكتفاء الذاتي، وذلك نظرا لعجز ذوي 
االعاقة البصرية او محدودية مقدرتهم الحركية وعدم استطاعهم مالحظة سلوك 

اآلخرين ونشاطاتهم اليومية وتعبيراتهم الوجهية كالبشاشة و العبوس والرضا والغضب 
وغيرها مما يعرف بلغة الجسم، وتقليد هذه السلوكيات أو محاكاتها بصريا و التعلم 

الى صعوبة نسبية في االتصال  ،فغياب حاسة البصر من االسباب التي تؤديمنها
ستطيع االتجاه بنظراته الى محدثه، و بدال من باآلخرين،فذوي االعاقة البصرية الي

ث،فإن ذو االعاقة االبقاء على االتصال البصري مثلما يفعل المبصر عادة أثناء التحد
البصرية قد يدير أذنه إتجاه المتحدث حتى يسمع بشكل أفضل وبذلك يبعد وجهه عن 

بعاد الوجه أو العينين بعيدا عن المتحدث قد يعني عدم ا الهتمام أو التهرب المتحدث،وا 
مع أن الشخص ذا اإلعاقة البصرية قد يتصرف على هذا النحو بقصد فاعلية 

 االستماع لديه.

 الخصائص النفسية:-1-5-5

إن النمو النفسي للطفل المعوق بصريا ال يختلف عنه عند المبصرين،و يمكن القول أن 
خرين،واإلضطربات الطفل المعوق بصريا ال يواجه صعوبات إنفعالية متميزة عن اال

أن يتعرض ا التي يمكن ذاته  هي االنفعالية التي قد تظهر لدى الطفل المعوق بصريا
لها الطفل المبصر مع فرق في الدرجة بحكم مايتعرض له المعوق بصريا من 

ضغوط،و تلعب الخبرات االسرية في الطفولة المبكرة و نمك تنشئة الطفل المعوق 
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مفهوم الطفل لذاته من جهة ودرجة التوافق النفسي من بصريا دورا كبيرا في تحديد 
 (35، صفحة 1980)زهران،  جهة أخرى

 خالصة:ال-

إن الكف البصر ال يغني غياب حاسة االبصار فقط أو غياب الجانب البصري      
في المعلومات التي يحصل عليها الكفيف من البيئة من حوله بل فقد البصر قد صاغ 

الشخص الكفيف صياغة أخرى لها معايرها و أحكامها وطرق تفاعلها كما أن لها 
تفردة تتفق و سكولوجية هذه بنيتها المعرفية الخاصة حتى أصبحت سمة مميزة و م

 االعاقة.

وترجع أهمية االنشطة الرياضية في تأثيرها الفعال في تنمية و تقوية أجهزة الجسم 
بار الى المكفوفين بأنهم ليسو عبئا على المجتمع المختلفة وهذا يجب النظر بعين االعت

في جميع وقوة عاطلة االستفادة منها بل هم قوة منتجة البد من االستفادة منهم 
للمكفوفين لكي  المجاالت و الحركة هي العامل االساسي المسعد في العمليات التربوية

يصبحوا قادرين على رفع مستوى اللياقة البدنية و الصحية العامة و االرتقاء بمستوى 
عناصر اللياقة البدنية و الدافعية الرياضية بمختلف أبعادها االحدى عشر) الحافز، 

، المسؤلية، القيادة، الثقة بالنفس، التحكم االنفعالي، واقعية التفكير، العدوان،التصميم
التربوية، الضمير الحي ، الثقة باالخرين( و التوافق العضلي العصبي و اكسابهم 

المهارات الالزمة لنوع النشاط الرياضي الممارس وتصحيح األخطاء التي تطرأ على 
 قوامهم نتيجة حاالتهم الصحية. 



 
 

 تمهيد.
 المهارات الحركية. -2
 تعريف المهارة الحركية.. -2-1
 تصنيف المهارات الحركية -2-2
 أسس إكتساب المهارة.. -2-3
 المهارات الحركية األساسية.. -2-4
 األنشطة الحركية في تنمية المهارات الحركية األساسية. -2-5
 األنشطة الحركية.تعريف  -1 -2-5
 أهداف األنشطة الحركية.-2-6

 .الخالصة.
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 تمهيد:
يشعر الطفل المعاق بصريا بالسرور دائما من اإلحساسات النابعة عند مزاولته 

ويستوي النشاطات الحركية، ومن قدرته على أداءها ويستوي في ذلك المعاق بصريا 
ويشعر إلى جانب هذا السرور، بضغط قوي على  مع غيره من األطفال األخرين

صورتهن لذاته فإن الخبرات التي تلعب فيه الحركة دورا أساسيا، تؤثر في تلك الصورة 
تأثيرا قويا، حيث أن الطفل المعاق بصريا حينما يقف وحده ألول مرة دون اإلعتماد 

 الم تغيرا هائال.الع نظرته للعالم من حوله ونظرته لنفسه في ذلك على الغير، تتغير
 المهارات الحركية :-2
 الحركية: تعريف المهارة-2-1

يستحيل وضع تعريف جامع مانع لها إال أنه يمكن الذكر أن "المهارة خاصية تشير   
، صفحة 1987)رضوان،  الى درجة الجودة منسوبة الى مستوى الفرد أو الجماعة"

20). 

يمكن أن يشير لفظ المهارة الى األداء المتميز في شتى مجاالت اإلنجاز ليشمل كما 
 مة لتحقيق اهداف سبق وضعا بقدر كبير من الثقة و اإلتقان.عدد من األعمال الناج

المهارة أنها "قدرة تكتسب بالتعلم حيث يفترض مسبقا الحصول على  جيتري ويعرف
أن "المهارة تعني الكفاية في إنجاز أو  إلى وتنغنتائج محددة نتيجة لهذا التعلم" ويشير 
 .(481، صفحة 1985)عنان، أداء واجبات و أعمال خاصة محددة" 

 ومن هذه التعاريف تتضح بعض أهم خصائص األداء الحركي)المهارة الحركية( وهي:

 *التآزر أو التوافق) وضوح اإليقاع الحركي(.
 *السرعة) سرعة أداء المهارة النفسية الحركية(.

 *الدقة )بلوغ المهارة الحركية(.
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 تصنيف المهارات الحركية: -2-2

تمكن المختصون من إيجاد أربعة تصنيفات تقسم فيها المهارات الحركية الى أنواع و 
 هي:

وفقا يعتمد واصفوه على طبيعة الرياضة وحجم العضالت المشاركة  التصنيف االول:-
 للهدف من المهارة وتنقسم:

 *مهارات العضالت الكبيرة مثل السباحة و الجمباز.

 *مهارة العضالت الصغيرة مثل الرماية.

معتمدا على زمن األداء،فترات التوقف ومدى ترابط  فتسوضعه التصنيف الثاني: -
 أجزاء الحركة فتقسم المهارات حسبه إلى:

 دراجات، التجديف.الجري، السباحة، ال: مهارات مستمرة 
 :الغطس، الحركات األرضية في الجمباز، المحاورة في كرة مهارات متماسكة

 القدم، المحاورة في كرة السلة، رمي المطرقة و القرص.
 :اإلرسال في ألعاب المضرب، اإلرسال في الكرة الطائرة، مهارات متقطعة

 ضربة الجزاء في كرة القدم.
، صفحة 1985)عنان،  المهارات الى نوعين هما:وتقسم فيه التصنيف الثالث: -

489) 
 .مهارات السيطرة الذاتية 
 مهارات السيطرة الخارجية 

وهو يوزع المهارات في سلسلة أحد طرفيها المهارات  كناب: اقترحه التصنيف الرابع-
ارات مغلقة( و الطرف اآلخر التي تغلب عليها العادة و هي مستقلة عن البيئة )مه
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المهارات التي يغلب عليها الجانب االدراكي المعرفي وفيها متطلبات البيئة بكثرة 
 .)مهارات مفتوحة(

وهي تلك المهارات التي تحتاج الى متطلبات بيئية بل تتطلب : المهارات المغلقة-1
الجلة، الوثب تكوين العادات و تستخدم المحاولة و الخطأ في تعليمها وهي ) رمي 

الطويل ، الغطس، السباحة، الرمية الحرة في كرة السلة، اإلرسال في كرة المضرب 
 اإلرسال في الكرة الطائرة.(

وهي المهارات التي يجب أن تالءم سلسلة من المتطلبات  المهارات المفتوحة:-2
هي و البيئية غير المتوقعة أو سلسلة كثيرة المطالب المتوقعة و الغير المتوقعة.

، كرة القدم ،كرة السلة، ألعاب  باحة المسافات الطويلة، المنازالت)المراطون ،س
 .(492، صفحة 1985)عنان،  المضرب 

 ويستخدم االستبصار في تعلمها.

 كتساب المهارة:إأسس  -2-3
معدل اكتساب المهارة الحركية بعوامل خاصة بالمراحل التي يجب أن يمر بها  يتأثر

المتعلم الكتساب المهارة وتعد األسس التي يجب أن يراعيها المعلم عند تعليم المهارات 
 وهي:

  معرفة المتعلم طريقة األداء المهاري الحركي الجيد و يعني إلمام المعلم بجميع
 النواحي المعرفية للمهارة.

 .دراكه  مالحظة نمودج األداء الحركي الماهر لتوضيح الهدف وا 
 .توزيع فترات الممارسة بدال من تجميعها 
 .)ممارسة المهارة بطريقة المختلطة )الكلية الجزئية 
 .ممارسة المهارة في الصورة المرغوب فيها 
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  إذا كانت السرعة و الدقة مطلوبتين في المهارة يجب التركيز أوال على المهارة
لحركية و تعني التغدية الراجعة التي يتحصل عليها الفرد سواء الداخلية او ا

 الخارجية.
 المهارات الحركية األساسية:-2-4

المهارات الحركية األساسية في مجال التربية الحركية إشارة إلى بعض يعتبر مصطلح 
توازن، مظاهر اإلنجاز الحركي الني تظهر مع مراحل النضج المبكرة مثل: الجري ، ال

المرونة ، القوة ، المشي ، الوثب ، الحجل....... وغيرها.من الحركات التي ترتبط 
ببعض مظاهر النضج البدني في مراحله االولى و لذلك يطلق عليها اسم الحركات 

من المالحظ أن الكفاية في أداء تلك األنماط الحركية  ) (fondamental skillاألساسية 
ة إلحداث الحركة مثل القوة العضلية ، السرعة ، القدرة يعتمد  على عوامل رئيسي

العضلية ، المرونة و الرشاقة و التوافق و التوازن و غيرها من العوامل األساسية 
، وقد قسم بعض العلماء مثل  (basic foctors of moavement) المحدثة للحركة

، صفحة 2006)عيد،  المهارات األساسية الى : "بيوتشر" ، و زميلته "نبيلة منصور" ،
83) 

 *:2ية، ط)عثمان، اإلتجاهات الحديثة في التربية الحرك المهارات االنتقالية 
(94، صفحة 2010  

والجري و الوثب على قدم واحدة وهي جميعها  مثل المشي، الجري، الوثب، التزحلق،
 تستخدم في تحرك الجسم من مكان ألخر أو دفعه ألعلى أو إلى األمام.

 .الجري بسرعة مناسبة قبل االرتقاء 
 .الوثب عاليا ما أمكن مستعينا بمرجحة الذراعين 
 .الميل للخلف عند االرتقاء 



 36 

 .الميل لألمام عند الهبوط 
 *المهارات الغير حركية)الغير إنتقالية(:

-اإللتفاف-اإللتواء-التمدد-اإلنثناء-المهارات الغير حركية أو المحورية) الرجحة
الشد( يمكن أدؤها من قاعدة اإلرتكاز مستقرة نسبيا.كما يمكن تأدية جميع -الدفع

 هذه الحركات أثناء الوقوف أو اإلنحناء أو الجلوس و الرقود ومع ذلك يمكن
 خلطتها مع المهارات الحركية.

 المهارات اليدوية:*

تمثل مهارات الرمي والمسك و الضرب القاعدة االساسية لمعظم األنشطة     
الرياضية الضرورية و الجماعية. لذل البد من تعليم أطفال المدارس اإلبتدائية هذه 

و من خالل المهارات بأسلوب منتظم بإستخدام طرق التدريس المباشرة و المحدودة 
أنشطة الجري و المطاردة و المجموعات البسيطة ومع تطور المهارات الحركية 
لطفل يتم تنظيم مهاراته التخصصية من خالل رياضات أكبر.وفيما يلي بيان 

 بها خالل مراحل النمو الحركي لهم.بالمهارات التي يمكن ألوالد وبنات إكتسا
 ألساسية:وفي مايلي توضيح لبعض المهارات الحركية ا

تتم الحركة بحيث يكون الجسم متصال باألرض في وضع الزحف: مهارة -2-4-1
اإلنبطاح، ورأسه وكتفه مرفوعان ألعلى وثقل هذه المنطقة على الكوعين، وقد يستخدم 

الطفل أشكاال مختلفة للتزاوج بين األذرع واألرجل، فقد يستخدم الذراعين أو الرجلين 
افق الجانبي بالذراعين و الرجلين حيث تتمد الرجل والذراع فقط، أو يستخدم طريقة التو 

 في أحد الجوانب، بينما تنقبض الرجل و اليد في الجانب اآلخر.

يعتمد على رفع الجسم عن األرض بواسطة اليدين و الحبو:  مهارة-2-4-2
وتكون الرجالن زاوية قائمة  الركبيتين، والذراعان مفرودتان ومرتكزتان على راحة اليد،
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 تقريبا عند كل من مفصلي الحوض و الركبة، وبذلك يكون الجذع مرفوعا عن االرض
 .ربعأرض، ويفرد ساقيه ويمشي على وأحيانا يرفع الطفل ركبتيه عن األ

عبارة عن عملية مستمرة ومتكررة لفقدان إعادة إتزان الجسم المشي: مهارة -2-4-3
ضع العمودي للجسم، وال توجد في المشي مرحلة طيران حيث أن أثناء الحركة في الو 

هناك وطوال مراحل األداء للمشي وتكون القدم متصلة باألرض ويتم إنتقال وزن الجسم 
في المشي من خالل اإلرتكاز على الكعب ثم المشط تم إلى أصابع القدم ألداء الدفع 

 تمهيدا للخطوة التالية.

ندفاع الجسم في الهواء بواسطة دفع احدى إالوثب تعني مهارة  الوثب:مهارة -2-4-4
نواعه وتتعدد أ و القدمين معاأالقدمين او القدمين معا ثم الهبوط على احدى القدمين 

 و أعلى تبعا للغرض المطلوب من ادائه فقد يكون الوثب راسيا من نفس النقطة أل

افقية  لوثب لمسافةاو من فوق ارتفاع بسيط وقد يكون لمسافة افقية. وا سفل أل
و)الوثب الطويل من الثبات( يتطلب توافق في االداء لكل اجزاء الجسم ويكون االرتقاء أ

والهبوط بالقدمين معا وقبل االرتقاء تثنى مفاصل الركبة والفخذ للمساهمة في رفع 
ند الوثب الجسم من على االرض وتمرجح الذراعان في اتجاه الوثب اثناء االرتقاء وع

على يكون الجسم ممتد تماما في مرحلتي االرتقاء والطيران وعند الهبوط تكون أل
مام مع ثني مفاصل الفخذين الركبتين ويتم ثني او فرد الذراعين جانبا القدمان لأل

وثب الطويل عدة للمساهمة في الحفاظ على التوازن اثناء الهبوط وغالبا ما يسبق ال
ثناء االقتراب تكون مرجحة الذراعين عكس اتجاه خطوات )االقتراب( قبل االرتقاء، وا

   حركة الرجلين.

الحجل هو نقل ثقل الجسم من قدم الى نفس القدم اثناء  الحجل: مهارة-2-4-5  
مرحلة االرتقاء وتكون اصابع القدم هي اخر ما يغادر االرض، وعند الهبوط تتصل 
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لقدم )الشكل( ومن خالل هذه رض اوال ثم ينتقل الثقل تدريجيا الى مشط ااالصابع باأل
 على الحركة العليا الراسية. الحركة تقوم الذراعان بحفظ التوازن وتساعدان

هذه الحركة تربط بين الخطوة والوثبة القصيرة ويمكن نزالق: ال مهارة  -2-4-6
ديتها امامية او جانبية او لالتجاه الخلفي ويطلق عليها )جري الفرس( عندما يكون أت

دية الحركة بخطوة من القدم االولى أي االنزالق. وتأ slideوتعرف عادة  الى الجانب
 ألى القدم الخلفية وعندما تبدإثم االنزالق بالقدم االخرى. وينتقل الثقل من القدم المتقدمة 

 الحركة تكون القدم المتقدمة هي نفس القدم دائما.

بطبيعتها ولكنها تتطلب  نتقاليةإهي حركة  الجسمدحرجة الدحرجة: مهارة -2-4-7
وبسبب حدوث اضطراب في السائل الموجود في  كبيرا من التحكم في اتزان الفرد، قدرا
نها تعتبر من مهارات االتزان االساسية. إ، فوات الهاللية نتيجة حركات الدحرجة القن

و الدحرجة أ، ن تتضمن الدحرجة االمامية، الدحرجة الجانبيةأودحرجة الجسم يمكن 
ن يحتفظ بالتحكم المكاني ثناء أالبد  فية. وفي كل نوع منها ينقلب الجسم وقتها والخل

دمها للمهارات الحركية تحركه في الفراغ. وتعتبر مهارات الدحرجة االمامية والخلفية تق
 نواع الدحرجات البدائية.االساسية أل

المشي، حيث يعتبر الجري إمتدادا طبيعيا ألداء الطفل لحركة مهارة الجري: -2-4-8
تتشابه مكانيكية الجري مع ميكانكية المشي، وتختلف عنها في زيادة سرعة التحرك 
وطول الخطورة وزيادة الدور الذي تلعبه الذراعان في إضافة قوى زائدة على الحركة 

اثناء لحظة الطيران القصيرة وفقد االتصال باألرض والتي تسمى بمرحلة عدم اإلرتكاز 
المشي يتم في اتصال دائم باألرض ويتم أداء الجري بحيث تكون أو الطيران بينما 

الرأس ألعلى مع ميل الجسم ألمام قليال والركبتان تنثنيان وترتفعان ألعلى والذراعان 
 يتمرجحان للخلف بقوة من الكتفين مع ثني المرفقين.
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ن والباحثون آخرون أمثال جونسون و نيلسون يرون أن القوة يمكن إعتبارها المكو 
 الوحيد للياقة البدنية

من الصعب تعريف مصطلح القوة لتفاعلها بعدة خصائص بدنية  :القوةقدرة -2-4-9
العضلي عملية  و نفسية ، على العكس من التعريف الفيزيائي، ألن العمل و إنقباض

معقدة و هي تابعة لعدة عوامل و على الرغم من ذلك حاول العديد من العلماء تحديدها 
كل حسب تخصصه. ويعرفها "ماتفيف" فيقول بأنها "قدرة العضلة أو العضالت في 
التغلب على المقاومة الخارجية و مواجهتها على أساس أن أداء الحركي أو البدني 

 (152، صفحة 1980)إبراهيم ح.،  على المقاوماتيتطلب محاولة التغلب 
ي و أما موسى فهمي على أنها " مدى التغلب على مقاومات الجاذبية و العمل الخارج

 الداخلي في العضلة متناسبة في ذلك مع وزن الجسم"
تيجة رجها العضلة نفي حين يرى )كالرك( أن القوة هي "اقصى مقاومة يمكن أن تخ

.(249، صفحة 1987)احمد،  إنقباضة عضلية واحدة  
لمكون والباحثون آخرون أمثال جونسون و نيلسون يرون أن القوة يمكن إعتبارها ا

(79، صفحة 1994)حسين،  الوحيد للياقة البدنية  
يقصد بالتوازن الثابت القدرة التي تسمح للطفل بالبقاء في : مهارة التوازن-2-4-10

وضع ثابت ، أو القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم دون السقوط او اإلهتزاز عند 
إتخداذ أوضاع معينة كما هو الحال عندما يطلب من الطفل الوقوف على قدم واحدة ، 

 أو الوقوف على عارضة بمشط القدم.

ويؤدى االتزان بقدم واحدة بفتح أو غلق العينين، و بالذراعين مفرودين للجنب او 
مضمومين ، ومن الصعوبات الشائعة في االتزان عدم القدرة على اختيار رجل االرتكاز 

 و االعتماد على المساعدة الخارجية، وعدم القدرة على االتزان مع حمل أي أداة.



 40 

"خارابوجي" بأنها القدرة على أداء الحركات بأكبر يعرفها المرونة: مهارة -2-4-11
مدى ممكن أما عن بيتشر ليز بيوشر بأنها المدى الواسع للحركة سواء لمفصل معين 
أو للجسم كله بينما يرى "بارو" أنها تعبر عن مدى وسهولة الحركة في مفاصل الجسم 

وعليه يرى الباحث أن المرونة هي  (148صفحة ، 1998)عبدالرحيم،  المختلفة
إمكانية الفرد على أداء حركات بأكبر وسع ممكن سواء كان هذا على مستوى المفاصل 

تقسيم المرونة  zaciorskijأو العضالت كما يتفق العلماء المذكورين سبقا وعلى رأسهم 
 .(190 ، صفحة1992)حسين ع.،  الى

أو أكثر من"مفاصل  مفصلحركة مرنة حول  االنثناءنثناء و االطالة:ال -2-4-12
لواحد أو أكثر من هذه المفاصل واإلطالة الخفيفة  تمدديةأما اإلطالة فهي حركة  الجسم

تحرك الوصلة جزئيا في مجالها الحركي، أما اإلطالة القوية ألعلى وللخلف فتحتاج إلى  
 لة.أقصى درجة إطا

االلتواء هو دوران أجزاء الجسم حول محورها الذاتي، االلتواء والدوران: -2-4-13
أما حركات الدوران فتحدث عدة للرقبة ، واألكتاف ، والعمود الفقري و الفخدين ، 
 العقبين و المعصمين ، والدوران هو التفاف جزئي أو كلي للجسم مصحوب بإنتقال

لقاعدة االرتكاز و الدوران على جانب واحد يظهر فيه حركة دورانية مصحوبة بانتقال 
لقاعدة االرتكاز، أما الوثبة التي يتبعها دورانا كامال في الهواء فتوضح دوران كامل و 

 تغيير في قاعدة االرتكاز.

لى  ي:الرم-2-4-14 عادة ما يبدأ صف االول و الثاني برمي بيدين من أسفل وا 
 مام وألعلى ثم باليد الواحدة و أخيرا ينتقل الى الرمي من أعلى باليد الواحدةاأل
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تمثل مهارات الرمي والمسك و الضرب القاعدة االساسية لمعظم األنشطة الرياضية 
رات ائية هذه المهاالضرورية و الجماعية. لذل البد من تعليم أطفال المدارس اإلبتد

دريس المباشرة و المحدودة و من خالل أنشطة بأسلوب منتظم بإستخدام طرق الت
الجري و المطاردة و المجموعات البسيطة ومع تطور المهارات الحركية لطفل يتم 

ته التخصصية من خالل رياضات أكبر.وفيما يلي بيان بالمهارات التي اتنظيم مهار 
 .يمكن ألوالد وبنات إكتسابها خالل مراحل النمو الحركي لهم

 تنمية المهارات الحركية االساسيةلحركية في االنشطة ا -2-5

  (23، صفحة 2007)صابر،  تعريف االنشطة الحركية: -2-5-1

التعلم عن طريق الحركة ففيه تسع دائرة التعلم فتشمل جميع جوانب نمو الفرد و تكون 
الحركة اداة هذه الدائرة في تحقيق األهداف المرجوة ، اللياقة البدنية و الحركية و 

 العقلية و االنفعالية و االجتماعية.

 (151-150، الصفحات 2009)طلبة،  أهداف االنشطة الحركية: -2-6

 تهيئة المواقف التي تشبع حاجة الطفل لتحقيق الذات.-1

 تحقيق السرور و السعادة له من خالل إشباع ميوله للحركة.-2

 إتاحة المواقف التربوية لتفريغ انفعاالته المكبوتة للتخلص من التوتر النفسي.-3

 النفسي له. تربية إنفعاالته وتحقيق إتزان-4

 تساعده على إسترخاء العقلي العصبي.-5

تزيد قدرته على المالحظة واإلدراك والتصور و التخيل واإلبداع واإلبتكار وتحليل  -5
 وتفسير المواقف والقدرة على اتخاد القرارات.
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تساعد برامج التربية الحركية على تنمية القيم اإلجتماعية كالتعاون و الصدق -7
حترام القانون والتكيف اإلجتماعي وتوطيد العالقات اإلنسانية.واالمانة وال نكار وا   نظام وا 

لخالصة:ا  
تعد المهارات الحركية منها:الجري، المشي، التوازن، الوثب، المرونة، الرمي، ....      

أساسية لمعظم األنشطة الرياضية للطفل، كما ان االطفال لديهم قابلية لممارسة هذه 
"سعد جالل وعالوي" أن هذه المهارات الحركية تتطور مع زيادة عمر المهارات، ويذكر

ساسية الطفل وأن تطريرها قد يعود إلى مهارات ناجحة، كما أن المهارات الحركية األ
تشكل وحدات بنائية لحركات أكثر تعقيدا بعد تطورها وصقلها بالتعليم و التدريب و 

اسية هي القاعدة األساسية إلكتساب الممارسة والمنافسة، فالمهارات الحركية األس
القدرات الحركية وممارسة أنشطة الرياضية في مراحل الطفولة والمراحل العمرية التالية 

 لها.  
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 تمهيد:
التطبيقية التي أجريناها من أجل  اإلختباراتتطرقنا من خالل هذا الفصل إلى مختلف    

خدمة هذا البحث وكذا خطواته و إجراءاته الميدانية بناء على ما أثير من تساؤالت تبحث 
عن اإلجابات التي تمثل أبعاد اإلشكالية التي تدور حولها الدراسة الحالية، وطبقا لما أسفرت 

ات المحتملة لتلك التساؤالت التي عليه الدراسات السابقة التي أنارت الطريق، الستنتاج اإلجاب
تجريبية تمثلت في اإلختبارات) القوة، صيغت في صورة فرضيات، لزم علينا القيام بدراسة 

وذلك للتحقق من صحة الفروض إلثباتها أو نفيها، حتى تمكننا  الجري، التوازن، المرونة(
 خالل البحث. من الوصول إلى نتائج محددة وفي األخير عرض الصعوبات التي واجهتنا
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  منهج البحث:-1-1
ت المطروحة ، وقد إختار منهج البحث بإختالف المواضيع و المشكال يختلف-

 .وذلك لطبيعة المشكلة المطروحة  التجريبيالشبه  المنهج  ينالطالب
أفراد  10فرد معاق بصريا، وعينة البحث  30متمثل في مجتمع البحث :-1-2

 . % 30 بالنسبة
 البحث: عينة-1-3
، و تم ) b3)ضعاف البصرتالميذ معاقين بصريا 10تتكون عينة البحث من -

إختيارهم بصفة مقصودة من مركز األطفال الصم و البكم والمعاقين بصريا بالمشرية، 
إختيروا كعينة واحدة تجربية، و العينة كلها من جنس واحد وهم ذكور، تتراوح أعمارهم 

 سنة. 15و 12ما بين 
 خصائص العينة:-1-4
 ( سنة.  15-12السن: تترواح أعمارهم بين)-
 ( كلغ.50-30الوزن: يترواح بين) -
 ذكور. 10الجنس العينة:-
 متغيرات البحث :-1-5
  المتغير المستقل: -1-5-1

 .التدريبيالبرنامج 
 المتغير التابع:-1-5-2

 لدى المعاقين بصريا. القدرات الحركيةبعض 
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 اإلجرائي لمتغيرات البحث:الضبط -1-6
إن كثرة المتغيرات والمؤئرات الخارجية و الداخلية تدفع بالباحث إلى الضبط التجريبي 
في توصية لجقيقة الظاهرة المدروسة،والقصد من الضبط التجريبي هنا هو"المحاوالت 

متغير المبذولة ألزالة تأثير أي متغير)عدا المتغير المستقل( الذي يمكن أن يؤثر على ال
 (221، صفحة 1984)راتب،  التابع.

ويكون الضبط التجريبي بتثبيت أو عزل المتغيرات التي يرى الباحث أنها تؤثر على 
 نتائج البحث.

 وعلى هذا األساس لقد تمكن هذا الباحث من ضبط عدة متغيرات نذكر منها:
 لبحث: متغيرات ترتبط بمجتمع ا-1-6-1
 b3))ضعاف البصر فئة إعاقة بصرية.نوع اإلعاقة:-
 .سنة( 15-12تتراوح أعمارهم مابين) سن العينة:-
 ذكور. كلهمجنس العينة:-
 مجاالت البحث: -1-7
 معاقين بصريا. 10شملت العينة  المجال البشري: -1-7-1
 وهو ممثل كالتالي:  المجال المكاني: -1-7-2

ببحثنا في مختلف المكتبات منها مكتبة المعهد ، ومكتبات  الجانب النظري : لقد قمنا
 .أخرى

   صم والبكم و معاقين بصريا بالمشرية والية النعامة.المركز  الجانب التطبيقي:
   وتشمل مرحلتين: المجال الزماني: -1-7-3
 .2017فيفري  28إلى 2016 نوفمبر 16المرحلة األولى: الدراسة النظرية من -
 .2017أفريل  30إلى  2017جانفي   04المرحلة الثانية: الدراسة التطبيقية من  -
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 أدوات البحث: -1-8
 لها التي المراجع من مجموعة على هذه بحثنا في اعتمدنا لقد :والمصادر المراجع-

 .والمذكرات ، الكتب بين تنوعت حيث البحث صلة بموضوع
-.                                .المالحظة-           مقابالت الشخصية   -

 التجربة االستطالعيــة واألساســية.  -  ــــــــــــة.   ت الميدانيــالزيارا
 التجربة اإلستطالعية:-1-9

تالميذ معاقين بصريا تترواح  10تم القيام بالتجربة اإلستطالعية على عينة تشمل 
 معاقين بصريا بالمشرية.سنة بمركز الصم و البكم و  17و  12اعمارهم بين 

كما تم إجراء اإلختبارات الخاصة ببعض المهارات الحركية االساسية) الجري، التوازن، 
 القوة، المرونة(.

بملعب الخاص بهذا  11/01/2017دون تطبيق البرنامج الحركي المقترح وهذا بتاريخ 
اإلختبارات المركز، وكان الهدف من هذه التجربة اإلستطالعية هو دراسة كفاءة 

 المقترحة أي الصدق، الثبات و موضوعية هذه اإلختبارات.
 
 األسس العلمية لألداء : -1-10

تم التحقق من صدق اإلختبار عن طريق عرض إختبارات تنمية هذه  الصدق:-
المهارات الحركية األساسية وعرضها على المحكمين والذين أقروا بمالئمة إختبارات 

 لعمر العينة.
نة من تالميذ أسبوع من تطبيق اإلختبار االول على عي تم حساب الثبات بعد: الثبات-

تالميذ وهم من  5معاقين بصريا )المرحلة المتوسطة( وقوامها   
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 ( تالميذ، وتم تطبيق االول إختبار من10مجتمع البحث خارج عينة البحث و البالغة )
هو التطبيقين و  ، وتم حساب معامل االرتباط بين18/11/2017الى  11/01/2017

 مايمثل الثبات. 
(1الجدول )  

ختبارات يبين الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري ومعامل اإلرتباط لقياس ثبات إ
للمعاقين بصريا. القدرات الحركية بعض تنمية  

معامل  المتغيرات
 االرتباط

 معامل الصدق

 0.9999 0.9998 الجري السريع )ثا(

 0.9999 0.9999 التوازن

 0.9998 0.9998 القوة

 0.996 0.9927 المرونة

( فإن قيمة )ر( الجدولية تساوي 0.05( عند مستوى الداللة )3=2-5درجة الحرية )-
(0.878.) 

( وجود إرتباط عالي بين التطبيقين األول و الثاني وهذا يدل على 1يتبين من الجدول )
 ثبات اإلختبارات المستخدمة في البحث.
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يقصد بالموضوعية اإلختبار عدم تأثير أحكام الذاتية من قبل المختبر    :الموضوعية-
ن توافر الموضوعية دون تحيز وتدخل ذاتي من قبل المختبر فكلما زاذت درجة  وا 

الذاتية على األحكام قلة نتيجة الموضوعية وفي موضوع البحث كانت نتائج اإلختبارات 
إذ أن اإلختبارات تعتمد على تقويم رقمي  غير قابلة للتأويل و بعيدة عن التقويم الذاتي

  غير قابل للتأويل.

  الوسائل اإلحصائية:-1-11
 إستخدام برنامج إكسيل.-
 مواصفات اإلختبارات:-1-12

 (247، صفحة 1994)رضوان،  متر: 15السريع  إختبار الجري*

 قياس السرعة )الجري(. الغرض:  

م، مقابض خشبية، ميقاتي، صافرة، شريط 15حبلين طول كل واحد منهما األدوات: 
 قياس.

يقوم المفحوص بالجري إستنادا على حبال يتم تثبيتها جيدا  مواصفات األداء:-
م 15بمقابض خشبية لسالمة المعاقين بصريا و ضمان سيرهم في إتجاه الجري لمسافة 

 حتى الوصول إلى خط النهاية.

يسجل للمفحوص)المعاق بصريا( الزمن الذي قطع فيه المسافة المحددة  ل:التسجي-
 بالثانية.

 (110، صفحة 1994)رضوان،  )رمي الكرة الطبية(: القوةقدرة *  

 قياس القدرة العضلية لذراعين. الغرض:-  
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 كرة طبية، شريط قياس،صافرة.األدوات:-

بالكرة الطبية ويرفعها فوق رأسه ويجب أن يثني  الطفل يمسك األداء: مواصفات-
 ذراعيه قليال وأن تكون القدمان متباعدتان بمقدار العرض بين الكتفين.

 جل للمفحوص مسافة الرمي بواسطة شريط قياس. يس التسجيل:-

 .(366، صفحة 1994)رضوان،  إختبار الوقوف على قدم واحدة التوازن:*

 قياس التوازن الثابت. الغرض: -

 صافرة، ميقاتي. األدوات:-

)المعاق بصريا( وضع الوقوف على إحدى القدمين و  الطفليتخذ  األداء: مواصفات-
يقوم برفع عقبه عن  الصافرةيفضل أن تكون قدم رجل اإلرتقاء وعند سماع صوت 

 أرض ويحتفظ بتوازنه ألكبر فترة ممكنة.

 .  يسجل للمفحوص المدة الزمنية التي قضاها أثناء رفع رجله التسجيل:

)رضوان،  إختبار من وضع الجلوس ومد الركبتين وثني الجذع أماما المرونة:*
 .(265، صفحة 1994

 مرونة العمود الفقري وعضالت خلف الفخذ. قياس الغرض:-
صندوق مثبت جبرا على األرض ويثبت عليه من أعلى مقياس مدرج إلى  األدوات:-

 سنتمترات و بإرتفاع مستوى أطراف أصابع القدمين.
مواجها الصندوق بحيث يضغط ببطن القدمين على  المعاق يجلسمواصفات األداء:-

بت جيدا على األرض، مد الركبتين كامال مع ثني الجذع الوجه المقابل للصندوق والمث
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أما ،أماما و الثبات مع محاولة تمرير أطراف األصابع اليدين عبر مستوى الصندوق
 إذا تجاوزت هذا المستوى فتكون القراءة بالموجب.

يسجل للمفحوص المسافة التي تصل إليها أصابع يديه فإن تجاوزت  التسجيل:-
 ن القراءة بالموجب.مستوى الصندوق فتكو 

 التجربة األساسية:-1-13
ختبارات في فترة المسائية و ذلك اإل لقد تم إجراء اإلختبارات القبلية:-1-13-1
مساءا كما هو  مبين في  15:00إلى غاية  14:00من  الساعة  11/01/2017أيام

 الجدول بالنسبة للعينة التجربية.
 العينة التجريبية العينة

 ذكور 10 المعاقين بصريا(عدد التالميذ)
 11/01/2017 األيام

 15:00-14:00 التوقيت
يبين أيام عمل مع المعاقين بصريا للعينة التجريبية في اإلختبار  (2)الجدول رقم

 القبلي.
لقد تم إجراء الحصص من خالل إعداد وحدات تعليمية تحتوي على أنشطة حركية -

مختلفة و ألعاب صغيرة، ألعاب جماعية، تمارين حركية وذلك بإستخدام األدوات و 
الوسائل الالزمة وخاصة الوسائل البديلة وتم تطبيق التجربة الرئيسية على العينة 

قين بصريا بالمشرية.والعمل معها تحث التجريبية في الميدان الخاص بمركز المعا
 إشراف الباحثان شخصيا.  

 المقترح: التدريبيالبرنامج  -1-13-2
من أجل وضع البرنامج المقترح قام الباحثان بإطالع على العديد من المراجع العلمية 
و الدراسات المشابهة التي تناولت األطفال المعاقين بصريا تم وضع محتوى األنشطة 
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نات وفقا ألراء الخبراء وبمساعدة المشرف وعليه تم وضع البرنامج الحركي و اإلمكا
المقترح و الذي هو عبارة عن وحدات تعليمية طبقت على األطفال المعاقين بصريا. 

 بمركز المعاقين بصريا بالمشرية والية النعامة.   
 الهدف من البرنامج:*
( 15-12بين) للمعاقين بصريا الذين تتراوح أعمارهم ما القدرات الحركيةتنمية بعض -

 سنة.
أسس بناء برنامج:*  
 أن يتماشى البرنامج مع خصائص هذه الفئة و مع ميولهم و قدراتهم. -
تتيح األلعاب لهذه الفئة، لتحرك بسهولة مع مراعاة عامل السالمة و األمن أثناء  أن -

 تنفيد الوحدات التعليمية.
 التدريبية.أن تتوفر أدوات تتوفر على اصوات للفت إنتباه تنفيد الوحدات  -
 نوع في إستخدام األدوات الصغيرةالت -
 مراعاة مبدأ التدرج من التمارين البسيطة الى المركبة و من السهل إلى الصعب.  -
 .حركية و الثابتة بكل وحدة تدريبيةالتوازن بين االنشطة ال -
 فترات راحة معينة. مراعاة مظاهر التعب وتخصص -
 توفير اإلسعافات األولية إلستخدامها عند الحاجة. -
 تقسيم البرنامج:*

تم تطبيقها مرتين في أسبوع  تدريبية وحدات 10قسم البرنامج الحركي المقترح إلى 
 أسابيع. 5، حيث إستغرق زمن البرنامج ساعة1دامت كل حصة 

البرنامج وذلك لضمان تحقيق أهداف  وقد تم إستعانة بعدد من المربين في تنفيد
 المرجوة.
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إلى  التدريبيةلقد تم توزيع الوحدات  :التدريبيةخطوات تطبيق الوحدات -1-13-3
 ثالث مراحل، لكل مرحلة هدفا الخاص حيث كانت كالتالي:

 المرحلة التحضيرية:-
  حيث كان الهدف من تحضير الطفل المعاق بصريا نفسيا  التحضير النفسي:-أ    

ونزرع في روحه التشويق ألنشطة المبرجة في وذلك لتهيئته للدرس بنفسية عالية 
 الدرس، ولقد إشتملت على النشاطات الحركية األتية:

 .تعليم الطفل المعاق بصريا طريقة المشي و الجري الصحيح 
  الصفوف.تعليم الطفل المعاق بصريا مختلف التشكيالت كعمل القاطرات و 
  الحركية و التمرينات الحركية بأدوات أو بدونها. القدراتيحتوي على نشاطات 
 .توفر األلعاب الصغيرة على طابع المرح 

 دقائق. 10الى 5حيث تدوم هذه المرحلة من 
يتم فيه التحضير العام و الخاص للطفل المعاق بصريا وذلك  التحضير البدني:-ب

 من الناحية البدنية ويقدم بأدوات أو بدونها ويشتمل هذت التحضير على مايلي:  
 .التمرينات التي تبني الجسم و تقويه وتزيد من مرونته 
  يجب ان تكون التمرينات مناسبة و مالئمة لسن و قدرات الطفل المعاق بصريا

 يجب أن تتماشى مع القسم الرئيسي للدرس.وأيضا 
ويتم فيها تطبيق األهداف اإلجرائية المسطرة ضمن الوحدات المرحلة الرئيسية: -ج

)هي الهدف اإلجرائي المسطر من طرف المعلم أو المربي في الحصة  التدريبية
الواحدة(، حيث يتم إدراج مختلف األنشطة الحركية المبرمجة وهذا لتطوير بعض 

 ، ولذلك إعتمد الباحثان على مختلف الطرق وأساليب التدريس.رات الحركيةالقد
هي مرحلة العودة إلى الحالة الطبيعية أو المرحلة التي يتم فيها  : المرحلة الختامية-د

العودة إلى الهدوء، يعمل فيها المشرف على إعادة الطفل إلى الحالة الهدوء النفسي و 
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يات اإلستشفاء ألجهزة الداخلية ولهذا ال يجب إهمال البدني و الوظيفي بمساعدة عمل
 هذا الجزء للفوائد التالية:

 .العودة النشطة للحالة الطبيعية للقلب و الجهاز الدوري والتنفسي 
  بتخفيض التركيز. العصبي و تثبيت العمليات الالإرادية تهدئة الجهاز 
 .تمطية العضالت و مرونة المفاصل 
 لي و البدني.العودة إلى الهدوء العق 

تجربية حيث تطبيق اإلختبارات البعدية على العينة الاإلختبارات البعدية:  -1-31-4
نفس المواصفات إستخدمت في ذلك نفس اإلختبارات التي قمنا بها في اإلختبار القبلي ب

هاء من و نفس الميدان ونفس االدوات، حيث تم إجراء اإلختبارات البعدية بعد اإلنت
م ) أجريت اإلختبارات البعدية في يو 22/02/2017في يوم:  حة وذلكالحصص المقتر 

 واحد(.
 الدراسات اإلحصائية:  -1-14
                                                                      .إستخدام برنامج إكسيل-
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 الخالصة:

جراءاته الميدانية التي قام ب لقد إشتمل ها الباحثان هذا الفصل على منهجية البحث وا 

لصحيحة بين للوصول إلى الهدف )النتائج المتوقع حصولها في الفرضيات( العالقة ا

يفية إجراء فقد أسردنا بعض األدوات في هذه الدراسة وك النتائج وفرضيات البحث،

ذكرنا  المكاني، البشري( إضافة إلى ذلكالتجربة وتحديد مجاالت البحث) الزماني، 

  ا.مختلف الوسائل اإلحصائية المستخدمة في بحثنا لتحقيق أهداف دراستن
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 الخالصة العامة.
 .التوصيات واالقتراحات -2-5
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 تمهيد:
اقشتها، ألن هذه الصحيحة للبحث العلمي عرض و تحليل النتائج ومن المنهجية تستوفي

 الطريقة هي ركيزة أي بحث خاصة إذا كان نوع منهجية الدراسة تجريبيا.
ا الدراسة وفق االمر عرض و تحليل النتائج التي كشفت فيه ومن هذا المنطلق إقتضى

جدوال  خطة مقننة ولقد تم في هذا الفصل تحليل النتائج منطقيا مع عرضها في
 إحصائية باإلضافة على تمثيلها بيانيا بغرض التوضيح اكثر .

 عرض و تحليل ومناقشة النتائج:-2-1
لتنمية بعض المهارات الحركية  حبرنامج حركي مقتر تهدف الدراسة لتعرف على أثر 

األساسية للمعاقين بصريا ولتحقيق ذلك أجرى الطالبان مجموعة من االختبارات القبلية 
إختبار م، القوة)رمي الكرة الطبية(، التوازن)  15و البعدية حيث تمثلت في الجري 

لجذع إختبار من وضع الجلوس ومد الركبتين وثني ا(، المرونة)الوقوف على قدم واحدة
(، في هذا الفصل يتم معالجة النتائج الخام المحصل عليها بإستخدام المقاييس أماما

 اإلحصائية من أجل عرضها في جدول ثم تحليلها ومناقشتها والتي أفرزت على مايلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 ترم15جري الختبارختبارين القبلي و البعدي لال ة( يوضح النتائج اإلحصائي3جدول)
حجم  االختبار البعدي القبلي االختبار 

 العينة
ت 

 المحسوبة
ت 

 ع س ع س الجدولية

 2.26 5.33 10 0.92 4.51 0.86 4.71 متر15الجري 

 (.0.05( وعند مستوى الداللة )9ت الجدولية عند درجة الحرية)

إنحراف  ( و4.71العينة التجريبية حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره )
إنحراف  ( و4.51) البعدي متوسط حسابي قدره ختباراال( وبلغ 0.86قدره) معياري

( وهي أكبر من قيمة "ت" 5.33( وبلغت قيمة" ت" المحسوبة )0.92ياري قدره )عم
 (9( ودرجة حرية)0.05( وهذا عند مستوى الداللة)2.26التي تقدر ب) الجدولية

ويعني هذا أن الفرق بين اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق معنوي دال إحصائيا 
 لصالح اإلختبار البعدي.
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نحرفات المعيارية ( 01الشكل البياني رقم) يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية وا 
  متر.15بيت اإلختبار القبلي والبعدي لجري

 
نالحظ أن العينة التجريبية حصلت في اإلختبار  (01من خالل الشكل البياني رقم)

( أما في اإلختبار 0.86( إنحراف معياري قدره)4.71القبلي على متوسط حسابي قدره)
نحراف معياري قدره)4.51البعدي فحصلت على متوسط حسابي قدره) ( ومن 0.92( وا 

ا لصالح خالل هذه النتائج نالحظ وجود تطور بين اإلختبارين القبلي و البعدي وهذ
اإلختبار البعدي عند العينة التجريبية ويعزي هذا على أن البرنامج المطبق و التمارين 
و االلعاب المقترحة من البرنامج الحركي كانت إيجابية في تنمية مهارة الجري  وذلك 

راجع لتطبيق البرنامج الحركي المقترح على هذه العينة ويرجع هذا الفرق إلى التنوع في 
التمرينات البدنية و الحركات بشكل متكرر مع إستخدام العتاد المناسب إستخدام 

بيريفان عبد والوسائل الضرورية والتي تتماشى وقدرات هذه الفئة وهذه ما عزز دراسة" 
" والتي إستخلصت أن التربية الحركية تؤثر بإيجاب على تنمية 2013اهلل المفتي 

ية( والتي أوصت بضرورة اإلهتمام بوضع البراعة الحركية)المهارات الحركية األساس
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برنامج التربية الحركية التي تعمل على تنمية االطفال المعاقين بصريا من الجانب 
 الحركي.

 
ختبارين القبلي و البعدي الختبار لال ة( يوضح النتائج اإلحصائي4جدول)

 .(إختبار الوقوف على قدم واحدةالتوازن)
حجم  البعدياالختبار  االختبار القبلي 

 العينة
ت 

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 0.05 2.26 10.72 10 12.14 21.84 10.25 13.93 التوازن

 (.0.05( وعند مستوى الداللة )9ت الجدولية عند درجة الحرية) 

و إنحراف  (13.93العينة التجريبية حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره )
( و إنحراف 21.84( وبلغ االختبار البعدي متوسط حسابي قدره )10.25معياري قدره)
( وهي أكبر من قيمة "ت" 10.72( وبلغت قيمة" ت" المحسوبة )12.14معياري قدره )

( 9( ودرجة حرية)0.05( وهذا عند مستوى الداللة)2.26الجدولية التي تقدر ب)
حصائيا ار القبلي و البعدي هو فرق معنوي دال إويعني هذا أن الفرق بين اإلختب

 لصالح اإلختبار البعدي.
 
 
 
 
 



 62 

نحرفات المع02الشكل البياني رقم) يارية ( يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية وا 
(إختبار الوقوف على قدم واحدةبيت اإلختبار القبلي والبعدي لتوازن)  

 
نالحظ أن العينة التجريبية حصلت في اإلختبار  (02من خالل الشكل البياني رقم)

( أما في 10.25( إنحراف معياري قدره)13.93القبلي على متوسط حسابي قدره)
نحراف معياري 21.84اإلختبار البعدي فحصلت على متوسط حسابي قدره) ( وا 

( ومن خالل هذه النتائج نالحظ وجود تطور بين اإلختبارين القبلي و 12.14قدره)
وهذا لصالح اإلختبار البعدي عند العينة التجريبية ويرجع الطالبان ذلك إلى  البعدي

تطبيق البرنامج الحركي المقترح على هذه العينة.إذن فالتمارين المقترحة كان لها الدور 
" أن برنامج لتمرينات 2006دراسة سالم في تحسين مهارة التوازن وهذا ما إتفق مع "

تأثير إيجابي و فعال على بعض عناصر اللياقة البدنية و التوازن و سهولة التحرك له 
 األداء الحركي لدى التالميذ المكفوفين مثل مهارة التوازن.
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ر قدرة القوة ختبارين القبلي و البعدي الختبالال ة( يوضح النتائج اإلحصائي5جدول)

 رمي الكرة الطبية()إختبار 
 
 

حجم  االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 0.05 2.26 3.53 10 0.365 1.64 0.361 1.52 القوة

 (.0.05( وعند مستوى الداللة )9ت الجدولية عند درجة الحرية)

( و إنحراف 1.52العينة التجريبية حققت خالل اإلختبار القبلي متوسط حسابي قدره )
( و إنحراف 1.64( وبلغ االختبار البعدي متوسط حسابي قدره )0.361معياري قدره)
( وهي أكبر من قيمة "ت" 3.53( وبلغت قيمة" ت" المحسوبة )0.365معياري قدره )

( 9( ودرجة حرية)0.05( وهذا عند مستوى الداللة)2.26الجدولية التي تقدر ب)
حصائيا ق معنوي دال إويعني هذا أن الفرق بين اإلختبار القبلي و البعدي هو فر 

 لصالح اإلختبار البعدي.
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نحرفات المع03الشكل البياني رقم) يارية ( يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية وا 
القوة )إختبار رمي الكرة الطبية(. قدرة بيت اإلختبار القبلي والبعدي  

 
 

نالحظ أن العينة التجريبية حصلت في اإلختبار  (03من خالل الشكل البياني رقم)
( أما في 0.361( إنحراف معياري قدره)1.52القبلي على متوسط حسابي قدره)

نحراف معياري 1.64اإلختبار البعدي فحصلت على متوسط حسابي قدره) ( وا 
( ومن خالل هذه النتائج نالحظ وجود تطور بين اإلختبارين القبلي و 0.365قدره)

هذا لصالح اإلختبار البعدي عند العينة التجريبية وهذا راجع للبرنامج الحركي البعدي و 
المقترح والمطبق،إذن فالتمارين المقترحة كان لها الدور في تحسين قدرة القوة) رمي 
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" أن برامج التربية 2013بيريفان عبد اهلل المفتي الكرة الطبية( وهذا ما إتفق مع دراسة "
 القوة لدى المعاقين بصريا. قدرةتنمية الحركية لها تأثير في 

ختبارين القبلي و البعدي الختبار لال ة( يوضح النتائج اإلحصائي6جدول)
 .(إختبار من وضع الجلوس ومد الركبتين وثني الجذع أماماالمرونة)

حجم  االختبار البعدي االختبار القبلي 
 العينة

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 0.05 2.26 4.08 10 6.14 28.2 6.20 25.6 المرونة

 (.0.05( وعند مستوى الداللة )9ت الجدولية عند درجة الحرية)

( و إنحراف 25.6إلختبار القبلي متوسط حسابي قدره)العينة التجريبية حققت خالل ا
و إنحراف  (28.2( وبلغ االختبار البعدي متوسط حسابي قدره )6.20معياري قدره)
( وهي أكبر من قيمة "ت" 4.08( وبلغت قيمة" ت" المحسوبة )6.14معياري قدره )

( 9( ودرجة حرية)0.05( وهذا عند مستوى الداللة)2.26الجدولية التي تقدر ب)
حصائيا ويعني هذا أن الفرق بين اإلختبار القبلي و البعدي هو فرق معنوي دال إ

 لصالح اإلختبار البعدي.
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نحرفات المع04ل البياني رقم)الشك يارية ( يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية وا 
مد الركبتين إختبار من وضع الجلوس و بيت اإلختبار القبلي والبعدي إلختبار المرونة)

(.وثني الجذع أماما  

 
( نالحظ أن العينة التجريبية حصلت في اإلختبار 04من خالل الشكل البياني رقم)

( أما في اإلختبار 6.20( إنحراف معياري قدره)25.6وسط حسابي قدره)القبلي على مت
نحراف معياري قدره)28.2البعدي فحصلت على متوسط حسابي قدره) ( ومن 6.14( وا 

خالل هذه النتائج نالحظ وجود تطور بين اإلختبارين القبلي و البعدي وهذا لصالح 
برنامج الحركي المقترح والمطبق اإلختبار البعدي عند العينة التجريبية وهذا راجع لل

وهذا يدل على أن التمارين المقترحة كان لها دور في تحسين مهارة المرونة وهذا مع 
أ.د فاطمة ناصر حسين  أ.م.د بيريفان عبد اهلل   أ.م.د حتم صابر إتفق مع دراسة" 

)المرونة أن برنامج التربية الحركية لها تأثير في تنمية المهارات األساسية "2014قادر 
 لدى المعاقين بصريا(. 
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 يمثل نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية. (7جدول)
حجم  االختبار البعدي االختبار القبلي اإلختبارات

 العينة
 ت

 المحسوبة
ت 

 الجدولية
الداللة 
 ع س ع س االحصائية

الجري 
 0.92 4.51 0.86 4.71 متر15

10 

5.33 

2.26 0.05 
 10.72 12.14 21.84 10.25 13.93 التوازن

 3.53 0.365 1.64 0.361 1.52 القوة

 4.08 6.14 28.2 6.20 25.6 المرونة

 
( أننا عندنا إستعملنا إختبار "ت" توصلنا إلى أنا قيمة 7نالحظ من خالل الجدول رقم)
وهي أكبر من قيمة "ت" الجدولية  10.72و) (3.53"ت" المحسوبة تراوحت بين )

،و هذا يعني أن  0.05و مستوى الداللة  9( وهذا عند درجة الحرية 2.26المقدرة ب)
النتائج المتحصل عليها دالة إحصائيا، وهذا مايدل على أنه هناك تحسن و تطور 

 ملحوظ في المهارات الحركية األساسية التي أجريت عليها اإلختبارات 
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 اإلستنتاجات:-2-
ائج   من خالل تحليل النتائج المتحصل عليها إحصائيا حيث أن كل النت           

لتجريبية       المتحصل عليها لإلنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية للعينة ا   
ذلك   واإلختبار البعدي وجدت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية و    
( ولصالح اإلختبار البعدي وتوصلنا 0.05ومستوى داللة )  9الحرية عند درجة    

 إلى اإلستنتاجات التالية:          
لفئة  القدرات الحركيةالمقترح له أثر إيجابي على تنمية بعض  التدريبيالبرنامج  -

 المعاقين بصريا.
يا في تنمية المقترح إيجاب التدريبيالمقترحة من البرنامج  التدريبيةأثرت الوحدات -

 للمعاقين بصريا. القدرات الحركيةبعض 
متر و القوة في اإلختبار البعدي، أما  15يوجد تطور طفيف في مهارة الجري 

 بالنسبة لمهارة التوازن و المرونة يوجد تطور البأس به خالل اإلختبار البعدي.
 مناقشة الفرضيات بالنتائج:-2-3
قتة، فإنها تحتاج إلى برهان يؤكد صدقتها أو بما أن الفرضية عبارة عن إجابة مؤ    

نفيها،إنطالقا من هذا لزم علينا مقارنة ما قدمناه من فرضيات مع ما خرجنا به من 
 نتائج:
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 *الفرضية اإلولى:
) الجري، التوازن، القدرات الحركيةالمقترح أثر في تنمية  التدريبي" للبرنامج 

 القوة، المرونة("
الفروق المعنوية بين المتوسطات الحسابية ألفراد العينة التجربية في اإلختبارات 

 التدريبيالبعدية وكذا نسب التحصيل تعكس األثر اإليجابي إلستخدام البرنامج 
ألطفال المعاقين بصريا. ويرجع ذلك الى  القدرات الحركيةالمقترح على بعض 

تناسب مع قدرات هذه الفئة و هذا ما توظيف مجموعة من االنشطة الحركية والتي ت
 (2006) سالمودراسة  (2013: بيريفان عبد اهلل المفتي )يتفق مع دراسة كل من 

والتي إستخلصت على أن إستخدام برامج األنشطة الحركية والرياضية المنظمة 
 يعطي نتائج أفضل من العشوائية في ممارسة النشاطات البدنية والرياضية. 

المقترح يؤثر إيجابيا في  التدريبيصحة الفرضية وهي أن البرنامج كل هذا  يؤكد 
 لفئة المعاقين بصريا. القدرات الحركيةتنمية 

  مناقشة الفرضية العامة:-  
الجزئية األولى  تحققت وهذا يعني أن البرنامج  لقد أكد الباحثان من أن الفرضية

( 15-12لفئة المعاقين بصريا) القدرات الحركيةالمقترح أثر في تنمية بعض  التدريبي
أن الفرضية العامة للبحث والتي مفادها أن:   ينالباحث ينسنة وعليه يرى الطالب

ى المعاقين بصريا لد القدرات الحركيةالمقترح أثر في تنمية بعض  التدريبيللبرنامج 
 وهذا يعني أن الفرضية العامة قد تحققت.

 الخالصة العامة:-
لقد أثبت العديد من الدراسات والبحوث العلمية بأن األطفال المعاقين بصريا         

رشاد عنهم وفي حالة إعطاءهم حرية  هم اكثر نشاطا وحيوية في حالة التوجيه وا 
 التعرف وذلك يكون تحت إشراف وتوجيه المربي.
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عنوي للنشاط ولهذا فكل ما تحتاجه هذه الفئة هو إعطاء هياكل رياضية ودعم مادي وم
البدني المكيف وهذا من اجل ترقيته إلى وضع إجتماعي أحسن يسعده ويسعد 

المحيطين به والتخفيف و لو بالنسبة ضئيلة من معاناتهم وتحسيسهم بضرورة عدم 
اإلستغناء عنهم كونهم طاقة نافعة تنتج ما لم يستطع السوي إنتاجه،وذلك عن طريق 

اء وقدرات سليمة، ألنه ال يمكن تثمين ما لديهم من اإلستفادة مما تبقى لديهم من أعض
 قدرات غال باستخدام طريقة علمية وفقا ألسس ومبادئ تتناسب وتلك القدرات.

تجريبي تحت عنوان" أثر  شبه وفي هذا الصدد قام الطالبان الباحثان بإجراء بحث
و من خالل للمعاقين بصريا"،  القدرات الحركيةتنمية بعض في مقترح  تدريبيبرنامج 

ن أالمقترحة، وجدا ب التدريبيةبعد تطبيق الوحدات  يناإلختبارات التي قام بها الطالب
يجابي في تنمية و  التدريبي للبرنامج  القدرات بعض  تحسينالمقترح أثر فعال وا 
، لهذا فإن كل ما توصلنا إليه نسلط الضوء على فئة المعاقين بصريا،والتي لم الحركية

 طبي إلى ما يمنعها من ممارسة النشاط البدني المكيف.     يشير التشخيص ال
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 اإلستنتاجات:-2-2
   ائج من خالل تحليل النتائج المتحصل عليها إحصائيا حيث أن كل النت         

      لتجريبية المتحصل عليها لإلنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية للعينة ا   
  ذلك البعدي وجدت قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية و  واإلختبار   
( ولصالح اإلختبار البعدي وتوصلنا 0.05ومستوى داللة )  9عند درجة الحرية    

          إلى اإلستنتاجات التالية: 
لفئة  القدرات الحركيةتنمية بعض  فيإيجابي ر ثأله  المقترح التدريبيالبرنامج  

 (b3بصريا )ضعاف البصر فئة المعاقين 
المقترح إيجابيا في تنمية  التدريبيالمقترحة من البرنامج  التدريبيةأثرت الوحدات 

 للمعاقين بصريا. القدرات الحركيةبعض 
متر و القوة في اإلختبار البعدي،  15 السريع طفيف في مهارة الجري تحسنيوجد 

 البأس به خالل اإلختبار البعدي. سنتحأما بالنسبة لمهارة التوازن و المرونة يوجد 
 مناقشة الفرضيات بالنتائج:-2-3

بما أن الفرضية عبارة عن إجابة مؤقتة، فإنها تحتاج إلى برهان يؤكد صدقتها أو    
نفيها،إنطالقا من هذا لزم علينا مقارنة ما قدمناه من فرضيات مع ما خرجنا به من 

 نتائج:
 الفرضية اإلولى:*
للبرنامج الحركي المقترح أثر في تنمية مهارات) الجري، التوازن، القوة،  "

 المرونة("
الفروق المعنوية بين المتوسطات الحسابية ألفراد العينة التجربية في اإلختبارات 

البرنامج الحركي  البعدية وكذا نسب التحصيل تعكس األثر اإليجابي إلستخدام
المقترح على بعض المهارات الحركية األساسية ألطفال المعاقين بصريا. ويرجع 
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الحركية والتي تتناسب مع قدرات هذه الفئة ذلك الى توظيف مجموعة من االنشطة 
 سالمودراسة  (2013: بيريفان عبد اهلل المفتي )دراسة كل من  مع و هذا ما يتفق

لى أن إستخدام برامج األنشطة الحركية والرياضية والتي إستخلصت ع (2006)
المنظمة يعطي نتائج أفضل من العشوائية في ممارسة النشاطات البدنية 

  والرياضية.
المقترح يؤثر إيجابيا في  التدريبيكل هذا  يؤكد صحة الفرضية وهي أن البرنامج 

 لفئة المعاقين بصريا. القدرات الحركيةتنمية 
  الفرضية العامة: مناقشة-  

الجزئية األولى تحققت وهذا يعني أن البرنامج  لقد تأكد الباحثين  من أن الفرضية
( 15-12يا)لفئة المعاقين بصر  القدرات الحركية بعض المقترح أثر في تنمية التدريبي

أن الفرضية العامة للبحث والتي مفادها أن:   سنة وعليه يرى الطالبين الباحثين
ى المعاقين بصريا قد لد القدرات الحركيةالمقترح أثر في تنمية بعض  تدريبيالللبرنامج 
 تحققت.

 الخالصة العامة:-
لقد أثبت العديد من الدراسات والبحوث العلمية بأن األطفال المعاقين بصريا         

رشاد عنهم وفي حالة إعطاءهم حرية  هم اكثر نشاطا وحيوية في حالة التوجيه وا 
 يكون تحت إشراف وتوجيه المربي.التعرف وذلك 

ولهذا فكل ما تحتاجه هذه الفئة هو إعطاء هياكل رياضية ودعم مادي ومعنوي للنشاط 
البدني المكيف وهذا من اجل ترقيته إلى وضع إجتماعي أحسن يسعده ويسعد 

المحيطين به والتخفيف و لو بالنسبة ضئيلة من معاناتهم وتحسيسهم بضرورة عدم 
تنتج ما لم يستطع السوي إنتاجه،وذلك عن طريق عنهم كونهم طاقة نافعة  اإلستغناء
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اإلستفادة مما تبقى لديهم من أعضاء وقدرات سليمة، ألنه ال يمكن تثمين ما لديهم من 
 قدرات غال باستخدام طريقة علمية وفقا ألسس ومبادئ تتناسب وتلك القدرات.

تجريبي تحت عنوان" أثر  شبه بحث بإجراء وفي هذا الصدد قام الطالبين الباحثين
للمعاقين بصريا"، و من خالل  القدرات الحركيةتنمية بعض في  مقترح  تدربييبرنامج 

المقترحة، وجدا بان  ها الطالبين بعد تطبيق الوحدات التدريبيةاإلختبارات التي قام ب
يجابي في تنمية و التدريبي للبرنامج  ، ات الحركيةالقدر بعض تحسين المقترح أثر فعال وا 

لهذا فإن كل ما توصلنا إليه نسلط الضوء على فئة المعاقين بصريا،والتي لم يشير 
    التشخيص الطبي إلى ما يمنعها من ممارسة النشاط البدني المكيف.     
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التوصيات و اإلقتراحات: -2-4  

 االتية:في ضوء أهداف البحث و نتائجه يوصي الباحثان بالتوصيات 
 اإلهتمام بفئة المعاقين بصريا.-
 وضع برامج حركية لفئة المعاقين بصريا في مناهج المراكز الطبية البيداغوجية.-
إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية وذلك بإستخدام برامج تعليمية أخرى -

 ودراسةأخرى ومقارنة دراستها بالدراسة الحالية.
ملتقيات وطنية ودولية خاصة بالمعاقين بهدف االتصال وتبادل الخبرات ودمج  عقد -

 الفئة المتكونة في طور التدرج الدراسي.
ضرورة دمج النشاط البدني الرياضي في مراكز التأهيل الوظيفي ومراكز التكوين  -

 المهني وتوفير الوسائل الضرورية لذلك .
، والجامعات بغرض  بصرياى المعاقين التنسيق بين مختلف الجهات الوصية عل -

 البصرية.القيام بدراسات أخرى حول اإلعاقة 
 .إجراء بحوث ودراسات على عينات مختلفة من المعاقين -
          اإلهتمام بفئة المعاقين بصريا.-
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الهدف اإلجرائي الرئيسي
: 

التعرف على المستوى البدني 
وتعويدهم
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التاريخ
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على النشاط البدني.

   
 

                        
 

                                                                                                                       
العتاد:
 

ص. 
صافرة ،  شواخ

 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 -
ضير االطفال 

تح
بدنيا ونفسيا للقيام 

صة
بالواجبات الحركية للح

 

 -
صة

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
بإثارة والمرح.

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
إجراء حركات أبجدية 

صلية 
ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف

ضلية
وا طالة الع

 
   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
تفادي
 

صابات.
اإل

 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

-
إكتساب الثقة اثناء التنقل في الميدان.

 
-

صور و التفكر.
تنمية الت

 
-

إكتساب الثقة بالنفس.
 

1-
يقسم التالميذ إلى 

صافرة.
فوجين ويحاولون المشي بإتجاه سماع ال

 
2-

صوت: يتم مناداة كل طفل بإسمه وعند سماع إسمه 
لعبة تتبع ال

يتجه نحوه.
 

3-
تقام مس

ابقة بين األطفال في مختلف االنواع)المشي،الجري( يحدد 
صفيق عليه وتشجيعه لبعث روح 

الفائز في كل محاولة و يتم الت
التنافس.
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 د

-
المشي السليم.

 
-

صوات.
تتبع األ

 
-

التركيز الجيد.
 

-
التمتع بالروح المنافسة.

 
  

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.
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 د

 
 

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.
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العتاد:
 

صافرة
 

،جرس
 

،ألوان
 

ضمار. 
،م

 

 
المراحل

 
األهداف اإلجرائية الثانوية

 
الحاالت ال

بيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
صة

بالواجبات الحركية للح
 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين
 

صلية 
المرونة المف

ضلية
وا طالة الع

 
   

  
15
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 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

 -
تنمية السرعة.

 
-

تنمية اإلستجابة السمعية.
 

1-
صطفين أحد بجانب األخر متقابلين 

تقسيم االطفال إلى فوجين م
بينهما مسافة 

 م1
كل فوج لون عند سماع اللون يهرب الفوج الذي سمع 

لونه ويلتحق بالفوج الثاني.
 

2-
صوت الجرس مرة واحدة 

نفس اللعبة ولكم بإستعمال الجرس عند 
يهرب الفوج 

1 
و عند سماعه 

2 
يهرب الفوج الثاني.
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-
صوات.

عدم الخلط بين األ
 

-
إحترام القوانين اللعبة.

 
-

اإلستجابة السريعة. 
 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.
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التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
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اإلنتظام والهدوء.
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صافرة
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المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال 

تح
بدنيا ونفسيا للقيام 

صة
بالواجبات الحركية للح
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صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ
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مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
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التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
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تفادي
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اإل

 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

 -
تنمية مهارة التوازن.

 
-

أن يتمكن الطفل من تحقيق اكبر مدة 
زمنية ممكنة.

 

1-
يقول كل طفل بتقديم أطراف قدميه ألمام ويباعد بين قدميه بقدر 

صبح بمحاذاة كتفه وراحة يده 
ض كتفه ، ويرفع ذراعه إلى األمام لت

عر
إلى االمام ويمد ذراعه أيمن 

صابع 
ألمام وقدمه اليسرى ألمام جاعال أ

ض، يقوم بتكرار تمرين 
مقدمه ألسفل مالمسا األر

5 
مرات. 

 
2-

الوقوف على القدم واحدة
ض 

: يبعد الطفل بين قدميه مقدار عر
كتفيه. ويمد ذراعيه ألمام بشكل مستقيم أمامه.ثم يرفع قدمه اليسار 

إثبتها
 

صمود على هذه الوضعية لخمس ثواني 
ويكررها للخلف.ويحاول ال

5
مرات مع مبادلة بين القدمين.
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  -
إعطاء فترات راحة بين 

التمارين)اإلختبارات(
 

-
العمل الجيد.
  

 
المرحلة الختامية
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العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 
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جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد 

ض،ثم أداء 
بع

ضلية.
تمارين المرونة و اإلطالة الع

 
-

ضي.
جمع العتاد الريا
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مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.
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التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.
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التاريخ
 :

25
/

01
/

2017
 

                                                                                                                    
       

    
   

العتاد:
 

صافرة. 
 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
صة

بالواجبات الحركية للح
 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في 
تشكيالت مختلفة.

 
-

صلية 
إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف

ضلية
وا طالة الع

 
   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

  -
تنمية مهارة المرونة.

 
 

1-
يقوم كل طفل بمرجحة اليدين والقديمين حينا إلى األخر م

ع زيادة 
صورة تدريجية ويمكن إستخدام أثقال خفيفة

طول المسافة ب
 

أو أحبال 
بالستيكية
.

 2-
يقوم كل طفل بثني رجليه ومدهما بشكل تدريجي.

 
  

  
35
 د

-
الهدوء أثناء العمل.

 
-

القيام بتمارين بشكل جيد.
 

  .
 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

05
                               

   
الهدف اإلجرائي الرئيسي

  :
أن يستطيع الطفل تنمية 

قدرة 
القوة.

                                    
المدة:

1
سا 

                                         
  

                        
 

                           
 

التاريخ
 : 

30
/

01
/

2017
 

                                                                                    
                   

    
 

العتاد:
 

صافرة كرسي،حبل،كرة طبية، شريط قياس.
،

 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
صة

بالواجبات الحركية للح
 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
صلية 

إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف
ضلية

وا طالة الع
 

   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
تنمية مهارة القوة) قوة الذراعين(

 
 .  

1-
يجلس الطفل على الكرسي ممسكا بكرة طبية باليدين ب

حيث تكون 
صدر و تحت مستوى الدقن

الكرة أمام ال
 

كما يجب أن يكون الجذ
ع 

صدر الطفل حبل بحيث
مالسقا لحافة الكرسي،ويوضع حول 

 
ض منع حركة الطفل أليمسك 

من الخلف عن طريق المشرف وذلك بغر
مام 

أثناء 
دفع الكرة باليدين وتتم حركة دفع الكرة بإستخدام ال

يدين فقط 
ويعطى للطفل 

3 
محاوالت

 

  
35
 د

 -
إحترام قوانين اللعبة.

 
-

تفادي 
صابات.

اإل
 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

06
                               

   
الهدف اإلجرائي الرئيسي

 :
تحسين 
 

قدرة 
 

الجري
 

السريع
 

صريا
لدى الطفل المعاق ب

      .
المدة:

1
سا 

                                         
 

                         
                              

 
                           

 
التاريخ
 :

01
/

02
/

2017
. 

                                                                                    
                       
 

العتاد:
صافرة، شريط قياس،ساعة إيقاف.

 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانو 
ية

 
الحاالت البيداغوجية

 
الزمن

 
التوصيات

 
  

المرحلة التمهيدية
 

 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
صة

بالواجبات الحركية للح
 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين
 

صلية 
المرونة المف

ضلية
وا طالة الع

 
   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
القدرة على تحديد اإلتجاه و المسافة 

وتطوير مهارة الجري.
 

1-
يقف الطفل على بعد

10
 

صافر 
صوتي)ال

صدر المثير ال
متر من م

ة(
 

صد
صافرة يتحرك الطفل نحو م

ذات رقم متعاقب عند سماع ال
ر المثير 

   بالجري ثم العودة إلى مكان البداية.

  
35
 د

 .-
تنفيد التمارين دون شد 

ضلي.
ع

 
-

صابات.
تفادي اإل

 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
جري 

ض،ثم أداء 
خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع

ضلية.
تمارين المرونة و اإلطالة الع

 
-

ضي.
جمع العتاد الريا

 
-

مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.
 

 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

07
                               

   
الهدف اإلجرائي الرئيسي

 :
تحسين قدرة
 

التوازن ) اإلتزان الثابت(
      

                     
المدة:

1
سا 

                                         
 

                                                       
 

                           
 

التاريخ
 :

06
/

02
/

2017
 

            
                                                                        

      
         
 

العتاد:
عارضة إتزان إرتفاع 

15
سم وطول 

1
ض

م عر
12

سم،ساعة إيقاف.
 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال 

تح
بدنيا ونفسيا للقيام 

صة
بالواجبات الحركية للح

 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
صلية 

إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف
ضلية

وا طالة الع
 

   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
تفادي
 

صابات.
اإل

 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
تطوير مهارة التوازن)اإلتزان الثابت(

 
1-

ضع الطفل الرجل اليمنى على العارضة بالطول والقدم اال
ي

خرى 
ض،يبدأ تشغيل الساعة عند ثبات الطفل عل

مرتفعة عن االر
ى عارضة 

اإلتزان 
ض.  

ورفع القدم االخرى عن األر
 

  
35
 د

 -
الجد في العمل.

 
-

الحيطة والحذر لتفادي 
صابات.

اإل
 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

08
                               

   
الهدف اإلجرائي الرئيسي

 :
تحسين
 

قدرة
 

صريا.
المرونة لدى الطفل المعاق ب

 
                  

المدة:
1

سا 
                                         
 

                                                                                               
      

 
                           

 
التاريخ
 : 

08
/

02
/

2017
 

                                                    
             

    
 

العتاد:
مقعد بدون ظهر إرتفاعه 

50
سم

،مسطرة مقسمة من 
0

إلى 
100

سم مثبتة عموديا على المقعد،مؤشر خشبي.
 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
بالواجبات 

صة
الحركية للح

 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
صلية 

إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف
ضلية

وا طالة الع
 

   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
تطوير مرونة العمود الفقري على 

المحور األفقي.
 

1-
ص
ضمومتان مع تثبيت أ

يقف الطفل فوق المقعد وقدمان م
ابع 

القدمين على حافة المقعد مع اإلحتفاظ بالركبتين مفرودتي
ن.

 
يقوم الطفل بثني جذع لالمام
 

ولألسفل بحيث يدفع المؤشر
 

صابعه إلى أبعد مسافة ممكنة،على أن يثبت عند أخر مسافةبأطراف 
أ

 
صل 

ي
 إليها لمدة ثانتين.

  
35
 د

 -
العمل بجدية.

 
-

صابات.
تفادي اإل

 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
 

أداء 
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

09
                               

   
الهدف اإلجرائي الرئيسي
: 

تطوير
 

قدرة
 

القوة لدى المعا
صريا.                                 

ق ب
المدة:

1
سا 

                                         
 

                                                                                         
        

 
                           

 
التاريخ
 :

13
/

01
/

2017
 

                                                                                    
                  

     
     
 

العتاد:
ساعة 
 

إيقاف
 ، 

مسطح مستوي.
 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال 

تح
بدنيا ونفسيا للقيام 

صة
بالواجبات الحركية للح

 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
صلية 

إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين المرونة المف
ضلية

وا طالة الع
 

   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
تفادي
 

صابات.
اإل

 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
ضالت 

ضلة البطن والع
تنمية القوة لع

صل الفخد.
ضة لمف

القاب
 

1-
يرقد الطفل على ظهر فوق المسطح المستوي مع فتح قدم

ه بمقدار 
30

 سم
بحيث تسالم الكفان الرقبة من الخلف والمرفقان مثن

المشرف بتثبيت الرجلين فور سماع إشارة البدء من  المشر يان،يقوم 
يقوم الطفل بثني الجذع للوصول إلى وضع الجلوس طوال و كف الثاني 
بتان 

منثنيتان ثم يكرر ذلك أكثر عدد ممكن من المرات في 
20
 

ثانية.
 

  
35
 د

 . 

 
المرحلة الخت

امية
 

 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



المذكرة
:

10
 

                               
   

الهدف اإلجرائي الرئيسي
: إستشفاء أجهزة الجسم وتقليل التعب .                               

المدة:
1

سا 
                                         
 

                                                                      
             

     
     

 
                           

 
التاريخ
 : 

15
/

02
/

2017
 

                                                                                    
                       
 

العتاد:
صافرة، شريط قياس،ساعة إيقاف.

 

المراحل
 

األهداف اإلجرائية الثانوية
 

الحاالت البيداغوجية
 

الزمن
 

التوصيات
 

  
المرحلة التمهيدية

 
 

 
ضير االطفال بدنيا ونفسيا للقيام 

تح
صة

بالواجبات الحركية للح
 

 -
صة بإثارة والمرح.

صطفاف األطفال ومساعدتهم إلقبال على الح
إ

 
-

مشي ثم جري خفيف في تشكيالت مختلفة.
 

-
إجراء حركات أبجدية ألطراف الجسم ثم تمارين
 

صلية 
المرونة المف

ضلية
وا طالة الع

 
   

  
15
 د

 -
التنفس الجيد.

 
-

اإلنتظام.
 

-
صابات.

تفادي اإل
 

 
المرحلة الرئيسية

 
 

                                                              
 

-
تنظيم عملية التنفس.

 
-

تعويد االطفال على اإلسترخاء 
ضلي.

الع
 

1-
مشي ثم جري خفيف.

 2-
مشي مع فتح الذراعين للخارج وتنظيم التنفي)أخد شهي

ق و زفير 
-3 عميقين(.

تمارين المرونة اإليجابية ألطراف الجسم مع وضع الجلوس 
 4-

صور ي
ض العينين ثم تخيل ال

اإلستلقاء على الظهر وا غما
مليها 

 المشرف.

  
35
 د

-
الهدوء أثناء العمل.

 
-

تنفيد التمارين دون شد 
ضلي.

ع
 

-
اإلاتزام ب

صمت والتركيز.
ال

 
 

 
المرحلة الختامية

 
 

 -
العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة 

الطبيعية
 

-
ض،ثم أداء 

جري خفيف ثم المشي في مجموعات يدا في يد بع
ضلية.

تمارين المرونة و اإلطالة الع
 

-
ضي.

جمع العتاد الريا
 

-
مرافقة األطفال إلى قاعة الدرس.

 
 

        10
  د

-
التركيز على أداء تمارين
 

المرونة.
 

-
اإلنتظام والهدوء.

 

 



 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي
 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية
 النشاط الحركي المكيف.قسم 

 
 
 
 

 تحية طيبة: 
ط الحركي االنشفي  الماسترفي إطار إنجاز مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة  
لدى الحركية  القدراتبعض  تنميةفي  مقترح تدريبيبرنامج  أثرتحت عنوان: المكيف

 ."المعاقين بصريا

، ونرجو مساعدتكم وذلك  االختباراتإستمارة ترشيح لنا الشرف أن نضع بين أيديكم 
     . التي تخدم هاته المذكرة االختباراتبقراءة اإلستمارة و إختيار 

      
 تحت إشراف:                                             :ينلبامن إعداد الط  

 بن زيدان حسين/  د                                               .خلوفي محمد. 
 دحاوي عبد الحفيظ. 
 
 
 

 على تفهمكم ومساعدتكم.وشكرا لكم 
 
 

 االختباراتإستمارة ترشيح 



غير 
 مناسب

 االختبار الهدف وصف االداء مناسب

   

 يقوم المفحوص بالجري إستنادا على

شبية حبال يتم تثبيتها جيدا بمقابض خ

رهم لسالمة المعاقين بصريا و ضمان سي

م حتى 15في إتجاه الجري لمسافة 

  الوصول إلى خط النهاية.

 

قياس السرعة 

 )الجري(.

 

إختبار 

رمت15الجري  

 الجري

15 
 متر

   

ها فوق يمسك الطفل بالكرة الطبية ويرفع

أن رأسه ويجب أن يثني ذراعيه قليال و

ض تكون القدمان متباعدتان بمقدار العر

 بين الكتفين

 

ة القياس القدرة العضلي
 لذراعني

 

رمي الكرة 

 الطبية

 

قدرة 
 القوة

   

يتخذ الطفل )المعاق بصريا( وضع 

ن الوقوف على إحدى القدمين و يفضل أ

تكون قدم رجل اإلرتقاء وعند سماع 

 صوت الصافرة يقوم برفع عقبه عن

ة ممكنةأرض ويحتفظ بتوازنه ألكبر فتر  

 

 قياس التوازن الثابت

 

 

لى اختبار الوقوف ع
 قدم واحدة

 التوازن

يجلس المعاق مواجها الصندوق بحيث   

قابل يضغط ببطن القدمين على الوجه الم

، مد األرضللصندوق والمثبت جيدا على 

 الركبتين كامال مع ثني الجذع أماما و

الثبات مع محاولة تمرير أطراف 

األصابع اليدين عبر مستوى 

الصندوق،أما إذا تجاوزت هذا المستوى 

 فتكون القراءة بالموجب

قياس مرونة العمود 

ف الفقري وعضالت خل

 الفخذ

 إختبار من وضع

الجلوس ومد 

ي الركبتين وثن

 الجذع أماما

ةالمرون  

 



 للعينة التجريبية االختبار القبلينتائج 

نةمرو الاختبار   
  سم

قوةال قدرةاختبار   
 مرت

زناختبار التوا  
 ثا

 اختبار السرعة
م15  

 العينة

30 1.50   9.38  4.87 1 

32 1.70 20 4 2 

20 2 8 5 3 

35 1.30 8 5.60 4 

24 1.10 6 4.70 5 

20 1.60 23 3.90 6 

15 1 3 6 7 

25 2 28 3.68 8 

30 1.80 30 3.72 9 

25 1.20 4 5.70 10 

 

 



 نتائج االختبار البعدي للعينة التجريبية 

 اختبار المرونة
 سم

وةالق قدرةاختبار   
 م

ن ثااختبار التواز  ة اختبار السرع 
م 15  

 العينة

32 1.60 15.40  4.50  1 

35 1.85 30 3.70  2 

23 2.15 14 4.70  3 

37 1.35 16 5.50  4 

26 1.15 14 4.40  5 

28 1.68 33 3.75  6 

16 1.4 10 5.95  7 

26 2.14 36 3.40  8 

32 1.90 42 3.60  9 

27 1.20 8 5.65  10 

 


