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  إهداء

  احلمد هللا رّب العاملني مثّ الّصالة و الّسالم على سّيد اخللق أمجعني سّيدنا حمّمد  ،الّرحيمبسم اهللا الّرمحن 

  .صّلى اهللا عليه وسّلم و على اله صحبه و الّتابعني له بإحسان إىل يوم الّدين

  .إىل أّمي الغالية اليت حتّملت الّصعاب من أجل أن تراين رجال أواجه احلياة املتواضعأهدي مثرة هذا العمل 

  .رمحه اهللا داعيا اهللا عّز و جّل أن يسكنه اجلّنة" احلاج"إىل أيب الغايل

  رمحهما اهللا داعيا املوىل عّز جّل أن يتغمدمها برمحته و يسكنهما فسيح" حممد"و " عبد القادر"إىل جّداي 

  .جّناته 

  .أطال اهللا يف عمريهما و ألبسهما لباس الّصحة و العافية" عينونة"و " خرية"ّدتاي إىل ج

  "غريب"و " دوادي"إىل كل من حيمل لقب 

  و كل أساتذة معهد الرتبية البدنية محدو إىل األستاذ بولنوار أ هوار عبد اللطيف/ إىل األستاذ املشرف د

  .و الرياضية مبستغامن   

  .رميةك-م زوجيت املستقبلية إىل

  رواشدس فتحيبزميلي يف البحث دوايبة أمني و ناعوس خلضر و  إىل

  .كل من ساهم يف إجناز هذا البحث من قريب أو بعيد و لو بكلمة بسيطة  إىل

  مــــــــــــــا القيــــــــــــت من عــــــــــوجأسيـــــــــر خلف ركـــــــــاب القـــــــــوم ذا عــــــــــــــــــرج         مـــــــــــــــؤمال جـــــــــــــرب 

  يف النّــــــــاس من فــــــــــــرج فـــــــــإن حلقــــــــت �ـــــــــــــم من بعــــــــد ما ســـــــبقوا       فـــــــكــــــم لــــــرّب الــــــــــّسماء

  مـــــــنقــــــــطعــــــــــــــــــــــا       فمـــــــا على أعرج يف النّـــــــــاس من حـــــــــــــــــــــــــــــرجوإن ظـــــــــــللت فــــــــي قفر األرض 

  غربي نبيل
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 إهداء

.بالشكر إىل من ساهم من قريب أو من بعيـد يف إجناز هذا العمـل أتقدم   

.اهللا و أسكنها فسيح جناتهو أهدي هذا البحث اىل روح والديت الكرمية رمحها   

.و اىل أيب الغايل أطال اهللا يف عمره و حفظه لنا  

.و اىل زوجيت املستقبلية  

 و اىل عائلة بورواشدي

الذي سهل لنـا طريق العمل ومل يبخل علينا اللطيف عبد  هوار: وبتشكراتنا اخلالصة إىل األستاذ املشرف   

.نـا حني الصواب ، فكان نعم املشرف بنصائحه القيمـة ، فوجهنا حني اخلطـأ وشجع   

 كمـا نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من األساتذة الرتبية البدنية و الرياضية جبامعة مستغامن 

 كما نتقدم بالشكـر إىل مجيع أساتذتنا الذين أشرفوا على تدريسنـا خالل السنوات ولكل من ساهم بالكثري

.إخراج هذا العمل املتواضع إىل النور  أو القليل ، من قريب أو حىت من بعيد يف   

 ويف األخيـر حنمد اهللا جال وعال الذي أعاننا يف إ�اء هذا العمل

  

رواشدي فتحيب  
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 شكر و تقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني مث الصالة و السالم على أشرف خلق اهللا أمجعني

  .و صحبه و التابعني له بإحسان إىل يوم الدينله اَ سيدنا حممد ابن عبد اهللا وعلى 

  .حنمد اهللا عز و جل وحده محدا كثريا على أن وفّقنا إل�اء هذا العمل املتواضع

  .عبد اللطيف هوار / مثّ نتقدم بالشكر لألستاذ املشرف د

  .كما نشكر أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية

  .دقاء الذين قّدموا لنا يد املساعدة يف إمتام هذا العمل املتواضعكل األص  إىلوال ننسى أن نتقدم بالشكر 
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:ملخص البحث  

احلركية و بعض عناصر اللياقة البدنية عند األطفال املعاقني - دراسة ارتباطية بني بعض القدرات االدراكية

.ذهنيا  

احلركية و بعض عناصر اللياقة-االدراكية�دف الدراسة اىل معرفة العالقة اليت تربط بني بعض القدرات   

احلركية و طبيعة العالقة اليت تربطها-البدنية، و الغرض من الدراسة هو تسليط الضوء القدرات االدراكية   

طفال، مت اختيارهم بطريقة 13ببعض عناصر اللياقة البدنية لدى األطفال املعاقني ذهنيا، و مشلت العينة    

احلركية و جمموعة من-باملائة، باستخدام مقياس بوردو لقياس القدرات االدراكية 22.41عشوائية بنسبة    

اختبارات اللياقة البدنية، و من أهم االقرتاحات و التوصيات اجراء مزيد من البحوث يف جمال القدرات   

.االدراكية احلركية و عالقتها بعناصر اللياقة البدنية   

.القدرات االدراكية احلركية، عناصر اللياقة البدنية: احيةالكلمات املفت  

Resume de la recherche. 

Une étude de corrélation entre certaines capacités cognitive- 

Motrices et certains éléments d’incapacité physique chez les enfants 

 Handicapés mentaux.Le but de l’étude est de mettre en lumière les  

Capacités cognitivo-motrices et la nature et la relation entre eux 

 Avec certains éléments de condition physique chez les enfants  

Handicapés mentaux. L’échantillon comprenait 13 enfants. Ont été 

 Randomisés à 22.41% en utilisant l’échelle de bordeaux pour 

 mesurer les capacités cognitivo-motrices et un ensemble de tests de 



 
6 

 Condition physique. L’une des suggestions et recommandations les 

 plus importantes est de mener des recherches supplémentaires dans 

 le domaine des  capacités cognitive-motrices et leur relation avec 

 les éléments de condition physique. 

Mots-clés :   capacités cognitivo-motrices, éléments condition 

 Physique.  

 Research plan: 

A correlation study between some cognitive-motor abilities and 

 some elements of physical disability in mentally disabled children. 

The purpose of the study is to shed light on the cognitive-motor 

 abilities and the nature of the relationship between them with 

 some elements of fitness in mentally disabled children. The sample 

 included 13 children; were randomized to 22.41% using the 

 Bordeaux scale to measure cognitive-motor abilities and a set of 

 Fitness tests. One of the most important suggestions and  

recommendations is to conduct further research in the field of 

 Cognitive-motor abilities and their relation to fitness elements. 
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:مقدمة  

التخلفو يعد ميدان ، إن التخلف العقلي مشكلة اجتماعية نفسية أدركها اإلنسان منذ أقدم العصور  

العقلي من ميادين الرتبية اخلاصة اليت شهدت تطورات و تغريات كثرية نتيجة اختالفات االجتاهات من   

)30، صفحة 2007القحطاني، ( .االجيابية حنو أفراد هذه الفئة على مر العصور إىلالسلبية    

لألطفال املتخلفني عقليا و تطورت وسائل بتوفري فرص النمو و التعلم تزايد اهتمام ا�تمعات اإلنسانية  

املعرفة الرتبوية يف رعايتهم و يرجع ذلك إىل مسؤولية ا�تمع يف توفري اخلدمات هلم و حرص املؤسسات   

.اخلاصة لرعايتهم   

العناية و الرعاية الكاملة و التأهيل املناسب فهم يتلقواإن هؤالء األطفال يعتربون طاقة بشرية معطلة إن مل   

سن التشريعات إىليشكلون قطاعا هاما من ثروة البالد البشرية و هذه احلقيقة دفعت دول العامل املتخلفة    

.و القوانني اليت تضمن حقوق هؤالء األطفال يف احلصول على تربية فعالة و مناسبة   

اهلامة و الضرورية اليت تعمل على مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة لاملداخإن الرتبية البدنية هي أحد   

الستعادة قو�م و توافقهم العضلي العصيب و النفسي و مل تعد جمرد نشاط بدين يستهدف بناء و تقوية   

و إذا كانت الرتبية البدنية ضرورة للفرد السليم . اجلسم بل أصبح هلا دور هام و قواعد و أصول و أهداف   

البدنية اليت تعمل األنشطةفإ�ا تصبح أكثر ضرورة للمتخلفني عقليا و ذلك حلاجتهم امللحة للتمرينات و   

على حتسني القدرات احلركية للجسم و تسحني التوافق العضلي العصيب و التوازن احلركي و الدقة وكذلك    

)1الضمد، صفحة ( .احلالة القوامية للجسم من خالل برامج معدلة  

األخرية على أمهية  اآلونةو لقد أكدت املؤسسات و املنظمات الصحية و الطبية و الرياضية العاملية يف   

 عناصر اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة و ذلك لوجود دالئل علمية تؤكد ارتباط تلك العناصر بصحة الفرد 

، 2010أحمد عبد الرحمن أحمد ، ( .ممارسة األنشطة البدنية كما أ�ا تعد قابلة للتطوير من خالل

  )13صفحة 
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النضج  إكمالفالنمو البدين بصفة عامة هو عبارة عن التغريات اليت تعرتي جسم الكائن احلي غايتها   

األنشطة و الفعاليات الرياضية للمعوقني ساعد على بناء  فممارسة. و دوره اهلام يف النمو املناسب للفرد  

ات و متكن الفرد  املعوق من حتمليعاللفوية و بناء و اجلسم بواسطة هذه االكفاءة البدنية عن طريق تق  

.ا�هود البدين و مقاومة التعب   

اجلسم احليوية  و تلعب الفعاليات الرياضية اليت تشمل العضالت الكبرية دورا هاما يف بناء أجهزة  

فالشخص املعوق الذي ينعزل عن العامل وجيلس على كرسيه  .كاجلهاز الدوري و اجلهاز التنفسي  

الرياضية ، سينتج عنه خوار يف اجلسم وتصلب يف املفاصل  األنشطةلريى ا�تمع من خالله وتركه   

يب اجلسمي وظهور تشوه يف الرتك إىلوترهل يف العضالت وضمورها، وهذا يؤدي بطبيعة احلال   

.بعض التشوهات يف القوام نتيجة اجللوس الطويل   

وتساعد على النمو والتشوهات،لذا فإن ممارسة املعوق لألنشطة الرياضية ستعمل على حماربة هذه العيوب   

الطبيعي وما ينتج عنها من تكوين اجلسم القوي املتناسق وبذلك فان الرتبية الرياضية كفيلة بالنمو وبناء   

.واإلبداعالشخص املعوق وتأهيله تأهيال سليما، كي يصبح قادرا على العمل    

 كما أن النشاط الرياضي يكسب اجلسم مرونة وقوة ورشاقة وزيادة التحمل والتوافق العصيب وتقوية 

أعماله اليومية بكفاية أكرب دون أن  أداءو تساعد الفرد على .الداخليةأجهزة اجلسم العضوية   

 .بسرعة وهذا له أثره الكبري على شخصية الفرد وحياته املستقبلية اإلعياء والتعب  يبلغ مرحلة

)116-115، الصفحات 2008بوسكرة، (  

 لذلك فإن مرحلة الطفولة تعترب من أهم مراحل النمو يف حياة اإلنسان وال خيتلف علماء النفس و الرتبية 

لذا فإن سالمة التخطيط للعملية الرتبوية تتطلب. العناية بالطفل و أمهية تربيته يف هذه املرحلةعلى ضرورة   

حيث تبني لعلماء النفس و الرتبية أن عمليات النمو املختلفة، الدراسة الدقيقة جلميع جوانب منو الطفل   

تتضمن العديد من املتغريات املرتابطة فيما بينها ترابطا  و، هي عمليات على درجة عالية من التعقيد   
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.و على هذا األساس فإن الرتبية املتكاملة للطفل جيب أن تشمل مجيع جوانب منوه. وظيفيا  

 لذا اجته العلماء و الباحثون يف جمال علم النفس إىل دراسة العالقات بني اجلوانب املختلفة لنمو الطفل

التفاعل املتبادل بني هذه اجلوانب و ما ميكن أن تؤدي إليه من تأثري يف �دف التعرف على مدى    

و التعرف على مدى أمهيتها، و من اجلوانب املهمة اليت اجته العلماء لدراستها. شخصية الطفل و سلوكه  

احلركية - يف حياة الطفل و عالقتها جبوانب منوه املختلفة ما أصطلح على تسميته بالقدرات اإلدراكية   

 و تعرب هذه القدرات بوجه عام عن العالقة بني كل من الوظائف اإلدراكية و الوظائف احلركية يف سلوك

كما تؤكد على التفاعل و التكامل بني جانبني أساسيني من جوانب منوه مها اجلانب احلركي ، الطفل   

.و اجلانب اإلدراكي  

الباحثني يف ا�االت املتعددة لبحوث  احلركية اهتمام العلماء و- و قد جذبت القدرات اإلدراكية  

و النمو احلركي و النمو املعريف و بوجه خاص حبوث و دراسات اإلدراك و التعلم. و دراسات علم النفس  

 كما جذبت أيضا اهتمام الباحثني يف بعض ا�االت الرتبوية اليت يعتمد األداء فيها على النشاط احلركي  

لذا فقد أكد كثري من علماء النفس.ية احلركية و التعليم الفين و الرتبية املوسيقيةمثل الرتبية البدنية و الرتب   

فعلى سبيل املثال يرى بياجييه أن اإلنساينيف السلوك  اإلدراكيحقيقة العالقة بني اجلانبني احلركي و    

باحلركة و ال ميكن الفصل بينهما و قد عرب بياجييه تعبريا دقيقا عن اإلدراككما يتأثر   باإلدراكاحلركة تتأثر    

-اإلدراكياحلركية للتعبري عن حقيقة التكامل - هذه العالقة عندما وضع ما أمساه باملخططات احلسية   

كما يؤكد أن أي متييز بني كل من الوظائف احلركية . احلركي يف سلوك الطفل منذ طفولته املبكرة  

أمين أنور الخولي و ( .ليس أكثر  من استجابة حلاجات البحث و التحليل العلمي اإلدراكيةو الوظائف 

)11-9، الصفحات 1995أسامة كامل راتب،   

  اإلدراكيةهذه الدراسة معرفة طبيعة العالقة بني عناصر اللياقة البدنية و القدرات  إىلما دفعنا للتطرق و 

.احلركية ألطفال مجعية مساعدة املعاقني عقليا مستغامن  
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بابني خصص أوهلما للدراسة النظرية و الثاين للدراسة إىلو قد قام الطلبة الباحثني بتقسيم هذا البحث   

.امليدانية   

ز موضوعمجع املادة اخلربية اليت تدعم و تعز  إىلحيث مت التطرق يف الباب األول املتمثل يف الدراسة النظرية   

البحث و قد ضمت فصلني األول بعنوان االعاقة العقلية و فيه تعريف االعاقة العقلية و تصنيفا�ا   

و فصل ثاين بعنوان مكونات اللياقة البدنية و القدرات االدراكية احلركية و فيه . و أسبا�ا و خصائصها  

) الرشاقة –املرونة  –التحمل  –السرعة  –القوة ( تعريف اللياقة البدنية و عناصرها    

احتوى الفصل االول على، أما الباب الثاين و الذي احتوى على الدراسة امليدانية فقد قسم اىل فصلني  

امليدانية من حيث منهج البحث املتبع و العينة و كيفية اختيارها و كل ما تعلق إجراءاتهمنهجية البحث و    

أما الفصل الثاين ففيه مت عرض و مناقشة النتائج املتوصل اليها و مقارنة نتائج العينة . بالتجربة الرئيسية   

.  إضافة اىل مقابلة النتائج بالفرضيات مث االستنتاجات ليختتم بأهم االقرتاحات  

:مشكلة البحث  

احلركية و ظهرت مفاهيم و نظريات متثل - لقد اجته العلماء و الباحثون اىل دراسة القدرات االدراكية  

كما حاول هؤالء العلماء و الباحثون التعرف . كما ظهرت أدوات لقياسها. األسس النظرية هلذه القدرات  

.ة احلركية و املعرفية و الوجدانيةو عالقتها جبوانب منوه املختلف. على مدى أمهيتها يف حياة الطفل بوجه عام  

.يواجهها الطفل نتيجة القصور يف منو هذه القدرات ناو حتديد املشكالت اليت ميكن    

احلركية تعد نظرية نيويل كيفارت من أهم هذه- و فيما يتعلق بالنظريات اليت تناولت القدرات االدراكية  

ايوجني روتش لقياسها من أهم أدوات القياس يف هذااليت وضعها باملشاركة مع  األداةالنظريات كما تعد    

احلركية  و هي أداة ميكن- و هي األداة املعروفة باسم مقياس بوردو املسحي للقدرات االدراكية. ا�ال   

احلركية - و حتديد املشكالت االدراكية، احلركي- اإلدراكياستخدامها يف الكشف عن أخطاء النمو    

)11-09، الصفحات 1995أمين أنور الخولي و أسامة كامل راتب، ( .لألطفال  
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حيث أن الشخص الالئق ، كما أنه ال يوجد أي شك بأن اللياقة البدنية أمر مهم يف حياة كل إنسان  

ملشاكلميتلك وزن مثايل و ميكن أن حيافظ عليه بكل سهولة كما أنه جينب نفسه الكثري من األمراض و ا  

و أما بالنسبة للجانب النفسي ميكن ، الصحية فقط عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم   

 .للياقة البدنية أن تعزز من ثقة الفرد بنفسه و تقلل من فرصة التعرض للتوتر و الضغط النفسي أو االكتئاب

)مجلة وزي وزي االلكترونية(  

احلركية و اللياقة البدنية شكال حمط أنظار - مما سبق ذكره يتضح لنا بأن مصطلحي القدرات االدراكية  

-للعلماء و الباحثني يف جمال االعاقة الذهنية مما أوحى لنا بوجود ترابط و تداخل بني القدرات االدراكية  

اىل حتديد  ارتأيناات و البحوث السابقة احلركية و اللياقة البدنية، و مما سبق ذكره و بالنظر لنتائج الدراس  

احلركية و عناصر اللياقة البدنية عند -موضوع دراستنا يف اجتاه معرفة العالقة القائمة بني القدرات االدراكية  

:و عليه ميكن طرح التساؤل التايل. ستغامنمجعية مساعدة املعاقني ذهنيا مب أطفال  

احلركية و بعض عناصر اللياقة البدنية؟- يةهل يوجد عالقة بني بعض القدرات االدراك  

:البحث ةفرضي -  

احلركية و بعض عناصر اللياقة البدنية - و يفرتض الباحثان وجود عالقة بني بعض القدرات االدراكية-   

:أهداف البحث  

 مينك هلذا البحث أن يكتسي أمهية بالغة و ذلك من اجلانبني العلمي و العملي، فمن اجلانب العلمي ميكن

اعتباره كمسامهة يف اثراء و تثمني املكتبة اجلامعية قصد مساعدة املربني و املرشدين و الباحثني، أما من   

.احلركية و عناصر اللياقة البدنية- اجلانب العملي �دف اىل التعرف على العالقة بني القدرات االدراكية   

:مصطلحات البحث    

:القدرة االدراكية-1  

تفاصيل الرسوم و األشكال أو بعبارة أخرى الدقة يف إدراكو هي تتمثل يف السرعة و الدقة يف : اصطالحا  
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)19، صفحة 2005بومسجد، ( .أوجه الشبه و االختالف بني موضوعات العامل اخلارجي إدراك   

سواء من اخلارج أو من داخل اجلسم عن طريقو نقصد �ا فهم و إدراك املعلومات القادمة : إجرائيا  

.احلواس   

:القدرة الحركية -2  

  )19، صفحة 2005بومسجد، ( قدرة الفرد على أداء احلركات اليت تكون املهارات املختلفة: اصطالحا

.و هي تنفيذ احلركات املختلفة سواء البسيطة أو املعقدة :إجرائيا  

:الحركي اإلدراك -3  

املعلومات اليت تأيت للفرد من خالل احلواس  إدارةاحلركي بأ�ا  اإلدراكميكن تعريف عملية  :اصطالحا  

)50، صفحة 2005بومسجد، ( .و عملية املعلومات و رد الفعل يف ضوء السلوك احلركي الظاهر  

.و هو عملية حتليل املعلومات اليت توصلها احلواس للفرد و االستجابة احلركية هلا :إجرائيا  

:اللياقة البدنية -4  

هي القدرة على تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط و يقظة و دون تعب مفرط مع توافر قدر من: اصطالحا  

.البدنية يف احلاالت الطارئةالطاقة يسمح مبواصلة العمل و األداء خالل الوقت احلر و مواجهة الضغوط   

)22، صفحة 2003سيد، (   

و هي أن عدم التعب أثناء القيام بالنشاطات اليومية االعتيادية، مع القدرة على االستمرار يف  :إجرائيا  

.بذل ا�هود املتوسط يف أي وقت  

:التوازن و القوام -5  

و هي أن ينمي الطفل التعميمات احلركية اليت تعتمد على مقاومة اجلاذبية األرضية مثل أن :اصطالحا  

يقف منتصبا، و أن مينع رأسه من السقوط لألمام، و االحتفاظ بتوازنه أثناء السري أو اجلري، و قدرته على   
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بومسجد، تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية ( .احلركي) االيقاع(السيطرة اجلانبية و التحكم  

)22، صفحة 2005باستخدام برنامج مقترح لنشاط التربية الحركية،   

و نعين �ا السيطرة العضلية على اجلسم و هو عمل عضلي عصيب اجيايب تستثار فيه سلسلة من  :إجرائيا  

.تأثري اجلاذبية األرضيةا�موعات العضلية حىت يظل اجلسم حمتفظا بوضعه حتت   

:تصور الجسم و تمييزه -6  

هإدراكو هي قدرة الطفل على تشكيل صورة واضحة و دقيقة و كاملة عن جسمه يف الفراغ و  :اصطالحا  

 للعالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و قدرته على ترمجة األمناط البصرية اىل أمناط حركية و وعيه

ألشياء اليت ال توجد مباشرة يف جماله البصري و التوافق احلركي، و هذا التصور للجسم يصبح نقطة با   

بومسجد، تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية باستخدام برنامج ( .األصل جلميع العالقات املكانية

)22، صفحة 2005مقترح لنشاط التربية الحركية،   

و هي تلك الصورة اليت يشكلها الطفل عن جسمه يف الفراغ و اليت تتميز بالوضوح و الدقة  :إجرائيا  

 و التكامل و اليت تتكون نتيجة اإلحساسات الدقيقة اليت يتلقاها الطفل من سطح اجللد و اإلحساسات

اخل ...الصادرة من األحشاء    

:الحركية-اإلدراكيةالمزاوجة  -7  

فاإلدراك يوفر. احلركية أوىل عمليات معاجلة املعلومات اإلدراكية احلركية- تعترب املزاوجة االدراكية :اصطالحا  

و االستجابات احلركية توفر احلركات اليت متثل املظاهر الصرحية. املعلومات اليت يتأسس عليها السلوك   

. مبا يرتبط ارتباطا ضعيفا باملعلوماتللسلوك، و اذا مل ترتبط هاتان الوظيفتان فان السلوك ال يرتبط أو ر    

بومسجد، ( و القدرات اليت يتضمنها هذا ا�ال تكمن يف االجتاهية و التزامن و املزاوجة اإلدراكية احلركية

، 2005تعزيز نمو القدرات االدراكية الحركية باستخدام برنامج مقترح لنشاط التربية الحركية، 

)22صفحة   
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حيث يصبح ترتيب األحداثو نعين �ا أن يكتمل بعد الزمن و يتكامل مع أبعاد الفراغ األخرى  :إجرائيا  

.واضحا من حيث عالقتها بالزمن   

:و البحوث المشابهةالدراسات   

:عرض الدراسات -1  

:1995دراسة ميساء عزمي الدسوقي  -1  

على بعض املتغريات احلركية عند املعاقني اإليقاعيةأثر برنامج تدرييب مقرتح للتمرينات : موضوع الدراسة  

.عقليا   

على التطور احلركي عند املعاقني عقليا اإليقاعيةهدفت هذه الدراسة اىل التعرف على مدى تأثري التمرينات   

:التاليةعلى التساؤالت اجلزئية  اإلجابةسة يف و حبثت الدرا ،الدراسةمن حيث املتغريات اليت هي قيد    

ما هو مستوى القدرات احلركية للمعاقني عقليا لعينة الدراسة؟ -   

ما مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي عند املعاقني عقليا من حيث التوازن؟ -   

ني عقليا من حيث التوافق؟ما مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي عند املعاق -   

 ما مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي عند املعاقني عقليا من حيث سرعة األداء؟

 ما مدى تأثري التمرينات اإليقاعية على التطور احلركي عند املعاقني عقليا من حيث القدرة احلركية؟

بطريقة عشوائية ترتاوح اختيارهمة عقلية بسيطة مت أطفال ذوي إعاق 06أجريت الدراسة على عينة قوامها    

.سنة 09- 07و العمر العقلي ، سنة  12-10أعمارهم الزمنية بني    

. إيقاعياستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ذو ا�موعة الواحدة معتمدة يف ذلك على برنامج حركي   

و استغرقت التجربة ،ا�الاملختصات يف هذا  إحدىمت وضع خطواته بناءا على خربة الباحثة و خربة   

و بعدها ،التدريبمغايرة ملوسيقى  اإلمحاءأشهر مبعدل ساعة يوميا تبدأ باإلمحاء و تكون موسيقى  04   

.مرة يتخللها فرتات راحة 20ثانية بتكرار  90تدرب العينة على املقطوعة املوسيقية و مقدارها    
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التحليل احلركي كأداة لقياس التطور يف األداء احلركي لعينة الدراسة و حتليلاعتمدت الباحثة على طريقة   

.باستخدام اختبار ت و التحليل احلركي الوصفي النوعي و الكمي إحصائياالبيانات    

 أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء قد تطور املتغريات التالية سرعة األداء و القدرة العضلية والتوازن 

و من خالل. و مل يتحسن يف مستوى التوافق العضلي العصيب و التوازن اخللفي) ازن األمامي التو (   

التحليل احلركي توصلت الباحثة اىل أن هناك خلل يف التوافق العصيب العضلي بني الذراعني و الرجلني    

.و مقدار حتسنه غري ملحوظ  

.1996دراسة محمد حسن هليل  -2  

.يف تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية أثر خطة تدريبية: بعنوان  

هدفت الدراسة اىل معرفة أثر استخدام األلعاب الصغرية يف اخلطة التدريبية املقرتحة يف: أهداف الدراسة  

تطوير عناصر اللياقة البدنية لتالميذ املرحلة االبتدائية األوىل و الكشف عن أفضل خطتني تدريسيتني    

يف نسبة تطوير بعض عناصر اللياقة) لقصص احلركية و احلركات التمثيلية خطة األلعاب الصغرية أم ا(   

.البدنية   

:فروض الدراسة  

.لأللعاب الصغرية يف اخلطة التدريسية املقرتحة تأثري اجيايب يف تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية - 1  

املقرتحة و الطريقة التقليدية يفتوجد فروق دالة إحصائيا بني استخدام األلعاب الصغرية يف اخلطة  - 2  

.تطوير عناصر اللياقة البدنية   

:منهج البحث و إجراءاته  

، )تصميم ا�موعتني املتكافئتني( استخدم الباحث املنهج التجرييب و التصميم التجرييب الذي يسمى   

بني البنني  تلميذ مقسما بالتساوي بني املرحلتني الثانية و الثالثة 120و تكونت عينة البحث من   

.و البنات  
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.قيس ناجي لقياس عناصر اللياقة البدنية/ استخدم الباحث بطارية اختبار اليت وضعها د  

:توصل الباحث اىل االستنتاجات التالية: االستنتاجات  

.لأللعاب الصغرية يف اخلطة التدريسية دور اجيايب و مهم على تطوير اللياقة البدنية - 1  

.اخلطة املقرتحة و اخلطة التقليدية و لصاحل اخلطة املقرتحة وجود فرق معنوي بني - 2  

.أثارت خطة األلعاب الصغرية احلماس و زادت من مشاركة التالميذ - 3  

.تطور عناصر اللياقة البدنية للمرحلتني الثانية و الثالثة مع فارق قليل يف املستوى لصاحل املرحلة الثالثة - 4  

:يأيتو أوصى الباحث مبا : التوصيات  

.استخدام أسلوب األلعاب الصغرية يف خطة درس الرتبية الرياضية للمرحلة االبتدائية - 1  

.االستفادة من األلعاب الصغرية املستخدمة يف البحث - 2  

.استخدام األلعاب الصغرية ضمن تدريبات الناشئني و إجراء حبوث مشا�ة - 3  

.1998المصطفى عبد الكريم دراسة عبد العزيز  -3  

.احلركية عند األطفال-النشاط احلركي و أمهيته يف تنمية القدرات االدراكية احلسية: ضوع الدراسةمو    

احلركية عند األطفال-هدفت هذه الدراسة اىل معرفة أثر النشاط احلركي يف تنمية القدرات االدراكية احلسية  

احلركية و من مث حتديد األطفال الذين يعانون من بعض حاالت التخلف-و معرفة قدرات األطفال احلسية   

:عن التساؤالت التالية اإلجابةاحلركي من خالل - أو العجز احلسي   

هل توجد فروق دالة احصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لدى ا�موعة الضابطة يف القدرات --   

احلركية؟-حلسيةاالدراكية ا   

هل توجد فروق دالة احصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لدى ا�موعة التجريبية يف القدرات --   

احلركية؟-االدراكية احلسية   

هل توجد فروق دالة احصائيا بني ا�موعة التجريبية و ا�موعة الضابطة يف القياس البعدي يف --   
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ية؟احلرك- القدرات االدراكية احلسية   

:فرضية الدراسة   

ال توجد فروق دالة احصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لدى ا�موعة الضابطة يف القدرات --  

.احلركية-االدراكية احلسية   

توجد فروق دالة احصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لدى ا�موعة التجريبية يف القدرات االدراكية --   

.القياس البعدي احلركية لصاحل- احلسية   

توجد فروق دالة احصائيا بني ا�موعة التجريبية و ا�موعة الضابطة يف القياس البعدي يف القدرات --   

.احلركية لصاحل ا�موعة التجريبية-االدراكية احلسية   

يةالشرق املنطقةطفال مت اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس  80أجريت الدراسة على عينة تتكون من  -   

متوسط العمر . الذين شاركوا يف الربنامج الرتوحيي للطفل اليت تشرف عليه الرئاسة العامة لرعاية الشباب   

طفال 40بعدد ) ضابطة ، جتريبية ( قسمت العينة اىل جمموعتني ، سنوات 06-04بني  لألطفالالزمين   

.لكل جمموعة   

هايوه  اختبارصحة الفروض املقرتحة معتمدا يف ذلك على  الختباراستخدم الباحث املنهج التجرييب  -   

سنوات و ذلك من خالل حتديد 07- 05للقدرات االدراكية احلسية احلركية لألطفال ما بني  1986  

أطفال إمكاناتبرنامج تدرييب لأللعاب و املهارات احلركية و املسابقات مبا يتناسب و ميول و رغبات و    

.العينة   

زمن كل فرتة، أسبوعيافرتات تدريبية  03فرتة تدريبية بواقع  24أسابيع يف  8ذ الربنامج استغرق تنفي -   

.دقيقة 45تدريبية    

احلركية بني األطفال-أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا يف القدرات االدراكية احلسية -   

كما أشارت بوضوح اىل. موعة الضابطةو أطفال ا�) ا�موعة التجريبية ( الذين اشرتكوا يف الربنامج    
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احلركية توصل- التأثري االجيايب و الفعال للربنامج التدرييب املقرتح  على تنمية القدرات االدراكية احلسية   

الباحث اىل ضرورة االهتمام بالربنامج التدرييب مبا يتناسب و امكانات و قدرات االطفال البدنية    

.و العقلية  

م الدين عباسدراسة إميان جن - 4  

حركي و عالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية و الصفات املهارية لدى- احلس اإلدراك: موضوع الدراسة  

.العيب الريشة الطائرة   

حركية و بعض عناصر-هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على العالقة بني بعض القدرات االدراكية احلس  

. العيب الريشة الطائرةاللياقة البدنية و الصفات املهارية لدى    

حركية - بني بعض القدرات االدراكية احلس إحصائيةحيث افرتضت الباحثة وجود عالقة ذات داللة   

.و بعض عناصر اللياقة البدنية لدى العيب الريشة الطائرة األساسيةو بعض املهارات   

دراسة على عينة قوامهااستخدمت الباحثة املنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية حيث أجريت ال  

املشاركون يف دوري القطر) البيشمركه، السليمانية، شقالوه، دينارته، قلعه، سريوان( العبا من أندية  24   

حيث مت اختيار العينة بالطريقة العمدية و قد استخدمت - الشمالية- املنطقة–ألندية الدرجة األوىل    

حركية و االختبارات البدنية و االختبارات-درات احلسالباحثة جلمع البيانات استمارة اختبارات الق   

.املهارية   

اإلحساسو أثبتت نتائج البحث ضعف واضح لدى عينة البحث يف القوة االنفجارية للذراعني و ضعف   

 بالوثب األفقي هذا ينعكس على سوء تنفيذ الواجبات احلركية املتعلقة باملهارات األساسية باللعبة 

وكذلك.الساحق الذي حيتاج اىل قوة انفجارية للذراعني و باألخص الذراع الضاربةو باألخص الضرب   

يف) األداة(بدقة توجيه الريشة  اإلحساسضعف االحساس بالفراغ اخلط الرأسي وهذا ما يدل على ضعف    

.حتت الشبكة يف ملعب اخلصم أماكنيف  وأيضاالدقة من امللعب واليت تكون على جانيب امللعب  أماكن   
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بالوثب األفقي  اإلحساسو أوصت الباحثة بضرورة وضع الربامج التدريبية اليت تعمل على تنمية   

)196-178، الصفحات 2008عباس، ( .و االحساس بالفراغ اخلط الرأسي و االحساس برمي الكرة  

:التعليق على الدراسات -2  

السابقة نالحظ استخدام املنهج التجرييب سواء ذو ا�موعة الواحدة أو ذو ا�موعتنيمن خالل الدراسات   

املتكافئتني يف الدراسات الثالث لكل من ميساء عزمي الدسوقي و حممد حسن هليل و عبد العزيز عبد   

رتباطية،الكرمي املصطفى، بينما استخدمت إميان جنم الدين عباس املنهج الوصفي بأسلوب العالقات اال   

أطفال ذو اعاقة عقلية بسيطة 06أما خبصوص العينة فاعتمدت ميساء عزمي الدسوقي على عينة قوامها    

تلميذ من 120و اليت اختار�م بطريقة عشوائية، يف حني أجرى حممد حسن هليل دراسته على عينة من    

طفل من 80املرحلة الثانية و الثالثة، كما أجريت دراسة عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى على عينة من    

مدارس املنطقة الشرقية يف السعودية، أما دراسة دراسة إميان جنم الدين عباس فكانت على عينة مكونة من   

و اعتمدت ميساء على. عمديا العبا من األندية املشاركة يف دوري القطر و الذين مت اختيارهم 24   

برنامج حركي إيقاعي و على طريقة التحليل احلركي كأداة لقياس التطور، يف حني استخدم حممد حسن   

بطارية اختبار و اليت وصفها الدكتور قيس ناجي لقياس عناصر اللياقة البدنية، و اعتمد عبد العزيز عبد   

  7-5احلركية لألطفال بعمر - رات االدراكية احلسيةللقد 1986الكرمي املصطفى على اختبار هايود  

 سنوات، كما استخدمت إميان جنم الدين عباس استمارة اختبارات القدرات احلسية احلركية و االختبارات

و من أهم النتائج اليت خلص اليها الباحثون جند أن ميساء عزمي توصلت. البدنية و االختبارات املهارية   

ء تطور يف متغريات سرعة األداء و القدرة العضلية و التوازن، يف حني توصل حممد اىل أن مستوى األدا   

 حسن هليل أن لأللعاب الصغرية يف اخلطة التدريسية دور اجيايب و مهم على تطوير اللياقة البدنية، 

على تنمية و توصل عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى اىل أن للربنامج التدريسي املقرتح تأثري اجيايب و دال  

احلركية عند االطفال، و يف األخري توصلت إميان جنم الدين عباس اىل ضعف- القدرات االدراكية احلسية   
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و هذا ما يدل على ضعف االحساس بدقة توجيه الريشة يف أماكن) اخلط الرأسي(االحساس بالفراغ    

.الدقة   

:نقد الدراسات -3  

- درست تأثري األلعاب الصغرية على اجلانب اإلدراكي احلسفمقارنة بالدراسات السالفة الذكر و اليت   

 حركي و كذلك تأثري هاته األلعاب على اللياقة البدنية إال أ�ا مل تتكلم عن العالقة بني هذه القدرات

احلركية و بني عناصر اللياقة البدنية، و هذا ما يسعى إليه حبثنا من خالل البحث عن وجود-االدراكية   

. ة و طبيعتهاهاته العالق   
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:المقدمة  

 لقد عرف اإلنسان منذ أقدم العصور التارخيية حالة التخلف العقلي، و قد اعتربت مشكلة اجتماعية و نفسية، و جيب

التعامل معها و قد أطلق املختصون عددا من املصطلحات للداللة عليها و قد مسيت أحيانا الضعف العقلي أو القصور   

العقلي كذلك الشذوذ العقلي كما مسيت التخلف الذهين و يرجع تعدد هذه املصطلحات العربية اىل تعدد املصطلحات    

لذا فقد اختلفت وجهات النظر يف كيفية التعامل مع هذه.ذه املشكلةأو التسميات األجنبية اليت استخدمت للداللة على ه  

املشكلة، لو عدنا اىل تاريخ املتخلفون عقليا عرب العصور و احلضارات املتنوعة لوجدناه واحدا من أكثر فصول تاريخ احلضارة   

تخلفون عقليا يساقون اىل املوت باعتبارهماإلنسانية قتامة و قسوة يف القبائل اهلمجية يف العصور القدمية من التاريخ كان امل   

)136، صفحة 2007عمار، ( .أفراد غري نافعني للجنس البشري   
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:االعاقة العقلية -1  

:تعريف االعاقة العقلية -1-1  

نضوج العقل مما يؤدي اىل نقص يفالتخلف العقلي هو توقف أو عدم تكامل تطور و ": أحمد عكاشة"تعريف   

بل كل،وعندما نقول العقل ال نعين الذكاء فقط األخطاريسمح للفرد حبياة مستقلة أو محاية نفسه ضد  ال، الذكاء   

)21، صفحة 2001كاشف، ( .زوايا الفرد من الشخصية و املزاج و السلوك   

يف األداء العقلي عن املتوسط اخنفاضا ذا داللة و نشأ يف  اخنفاضيرى بأن التخلف العقلي هو " : كد"تعريف   

بعدم قدرة الفرد على التكيف مع بيئته                                                وميتاز، املبكرةمرحلة النمو   

التعريف إىل حالة من توقف النمو يشريحيث "  يوسف محمود الشيخ"و " عبد السالم عبد الغفار" تعريف  

أو عدم اكتمال النمو العقلي يولد مع الطفل وحيدث يف سن مبكرة نتيجة العوامل وراثية أو بيئية حبيث تصعب على   

الفرد الشفاء منها وحبيث تتضح آثار عدم اكتمال هذا النمو يف مستوى أداء الفرد يف ا�االت املرتبطة بالنضج   

، 2002العزة، ( تكيف مع البيئة ويكون ذلك األداء منخفضا عن املتوسط يف حدود احنرافييني معيارين سالبنيوالتعلم وال 

)59صفحة   

:العقليةتصنيفات اإلعاقة  -2  

  :و هي كمايلي التصنيف من حيث األسباب المؤدية لها -2-1

  ).أسباب وراثية(الوالدة اعاقة عقلية تعود اىل ما قبل * 

   . اعاقة عقلية تعود اىل أسباب حتدث أثناء فرتة احلمل أو الوالدة و هي أسباب بيئية* 

وهي :التصنيف من حيث الشكل الخارجي -2-2  

:المنغولية -2-2-1  

تزدادا نسبة اإلعاقة مع تقدمكما تعود أسبا�ا اىل عمر األم حيث . و ميكن التعرف على هذه اإلعاقة قبل الوالدة أو أثنائها  

)70-55(و البسيطة ) 55-40(و أفراد هذه الفئة هم أفراد االعاقة العقلية املتوسطة .سنة 35عمر األم خاصة بعد سن    

 و ميتاز هؤالء األطفال بوجه مفلطح و انف صغري مائل قليال و بعيون ضيقة و كرب األذنني و بروز اللسان خارج الفم و يكون

.  ابعهم و أيديهم قصريةعادة أص   
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:حاالت اضطرابات التمثيل الغذائي -2-2-2  

يتغري لون بول الطفل عند إضافة حامض الفرييك من اللون األمحر املائل اىل البين اىل اللون األخضر و يعود سبب اإلعاقة يف    

أسباب وراثية و نقص يف كفاءة الكبد يف هذه احلالة اىل اضطرابات التمثيل الغذائي حلامض الفينيلني و تعود يف جمملها اىل  

إفراز اإلنزمي الالزم لعملية التمثيل الغذائي املتعلق بذلك احلامض و سوء هضمه فيظهر هذا اإلنزمي بشكل عال يف الدم كمادة   

ز أصحاب هذهمسية يف الدماغ األمر الذي يؤدي اىل خلل يف اخلاليا العصبية فيه و الذي يؤدي اىل االعاقة العقلية و ميتا   

. درجة و يعانون من اضطرابات انفعالية و عدوانية 50االعاقة جبلد ناعم و بصغر حجم الرأس و ميتازون بدرجة ذكاء حول    

. القماءة -2-2-3  

اىل نقص يف هرمون التريوكسني الذي تفرزه الغدة  و يقصد �ا قصر قامة املعاق مقارنة مع أترابه و يعود سبب هذه اإلعاقة   

.درقية و ترتبط القمائة باإلعاقة العقلية و ميتاز أصحاب هذه اإلعاقة باجللد و الشعر اجلاف و بروز البطن و التخلف العقليال  

.صغر حجم الدماغ - 4- 2- 2   

 يظهر صغر اجلمجمة منذ الوالدة عند الطفل مقارنة مع أبناء عمره و يعاين هؤالء األطفال من مشكالت يف التآزر البصري 

احلركي و املهارات احلركية الدقيقة و يعانون من اعاقة عقلية بسيطة أو متوسطة و قد يكون تناول الكحول أو العقاقري أثناءو   

.فرتة احلمل مسئول عن ذلك   

. كبر حجم الدماغ  -2-2-5  

ترجع اإلعاقة و ميتاز أطفال هذه اإلعاقة بكرب حجم اجلمجمة و غالبا ما تكون لديهم اعاقة متوسطة أو بسيطة و قد  

.ألسباب وراثية   

  .استسقاء الدماغ -2-2-6

  و قد ترجع. و يتصف أصحاب هذه اإلعاقة بكرب حجم الرأس و بوجود سائل النخاع الشوكي داخل أو خارج الدماغ

  )65-63، الصفحات 2002العزة، ( .هذه االعاقة اىل أسباب وراثية أو مرضية 

  :تصنيف االعاقة العقلية بحسب نسبة الذكاء - 3- 2 

  :تصنف حاالت االعاقة العقلية تبعا هلذا التقسيم اىل ثالث فئات حسب نسبة الذكاء كما يلي

  .70- 50و تضم األفراد الذين ترتاوح نسبة ذكائهم : الفئة األوىل
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  .49-25و تشمل األفراد الذين تقع نسب ذكائهم بني : الفئة الثانية

  .25و تضم احلاالت اليت تقل نسب ذكائهم عن : الفئة الثالثة

  و يهدف هذا التقسيم اىل معرفة املستوى الوظيفي للقدرة العقلية العامة و اليت ميكن قياسها بواسطة اختبارات الذكاء 

ألداء الوظيفي للقدرة و اختاذ نسبة الذكاء أساسا هلذا التقسيم يتم بناءا على نسبة ذكاء الفرد توضح مستوى ا. املقننة

  )56، صفحة 2000ابراهيم، ( .العقلية

  : أسباب اإلعاقة العقلية  - 3 

   :الوالدةأسباب ما قبل  -3-1

  قد حتدث اإلعاقة العقلية أثناء تكوين اجلنني يف بطن أمه ة قبل والدته بسبب بعض العوامل اليت تؤدي اىل تلف يف

  .و من هذه العوامل ما هو وراثي املنشأ و منها ما هو غري و راثي. اعاقة منوه منوا طبيعيا أوأنسجة املخ  

  :العوامل الوراثية -3-1-1

  :و تنقسم هذه العوامل اىل عوامل وراثية مباشرة و عوامل وراثية غري مباشرة كما يلي

  : العوامل الوراثية المباشرة - 3-1-1-1

  و اليت. االعاقة العقلية نتيجة لبعض العيوب املخية املوروثة عن طريق اجلينات اليت يرثها الطفل عن والديهحيث حتدث 

  و هذا ال يعين أن أحد الوالدين معوقا عقليا فقد حيمل األب أو األم أحد اجلينات املتنحية. حتمل الفئات الوراثية للفرد 

  .صف �ا و ال يظهر أثر هذا اجلينا الّ عند توافر شروط معينةاليت حتمل صفات اإلعاقة العقلية دون أن يت 

  :العوامل الوراثية غير المباشرة - 3-1-1-2

  فيكون الذي انتقل يف هذه احلالة و راثيا هو. قد يرث اجلنني صفات تؤدي إىل اضطرابات أو عيوب يف تكوين املخ

  :ة و من أمثلة هذه االضطرابات التكوينيةاالضطراب أو اخللل التكويين الذي يؤدي إىل اإلعاقة العقلي 

  :اضطرابات الكروموزومات أو المورثات - 1- 3-1-1-2

  حيث حيدث اضطراب أثناء عملية تكوين و انقسام اخلاليا ينتج عنه شذوذ يف توزيع الكروموزومات و يكون هذا الشذوذ 

  املخ فتحدث اإلعاقة العقلية اليت يطلق عليها الذي يؤدي اىل عيب يف تكوين . يف شكل وجود كروموزوم زائد يف اخللية 

  كروموزم أما الطفل املصاب �ذه   46و املعروف أن الطفل العادي يكون لديه . اخللل الكروموزومي و املعروفة باملنغولية
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  .ليةباملائة من حاالت االعاقة العق 35كروموزوم و تتسبب اضطرابات الكروموزومات يف حوايل   47احلالة فيكون لديه 

  :اضطرابات التمثيل الغذائي أو االضطرابات األيضية - 2- 3-1-1-2

  و هي االضطرابات اليت حتدث أثناء عملييت اهلدم و البناء نتيجة لطفرة غري عادية للجينات تؤدي اىل اختفاء نشاط إنزمي

  :معني أو انعدام وجود هذا اإلنزمي و يرتتب على ذلك متثيل خاطئ يف بعض أنواع الغذاء مثل 

  : االضطراب في تمثيل البروتين* 

  حيث يؤدي انعدام وجود بعض اإلنزميات الالزمة لتمثيل األمحاض األمينية املوجودة يف األغذية الربوتينية و حتويلها اىل ما 

  األمحاض يف الدم فتتحول يف غياب اإلنزمي اخلاص اىل محض البريوفيك و هو محض سام ذو يفيد اجلسم اىل تراكم هذه

  و هذا احلمض له رائحة مميزة و حيث خيرج بعضه مع البول لذا ميكن اكتشاف احلالة منذ ميالد. أثر متلف خلاليا املخ 

  و من اجلدير بالذكر . ة البول الفينيلكيتوين حال –و يطلق على هذه احلالة . الطفل عن طريق إجراء حتاليل معينة للبول 

  أن االكتشاف املبكر هلذه احلالة عند امليالد أو بعده بقليل يساعد يف إمكانية إيقاف التأثري الضار هلذا احلمض على املخ 

  .عن طريق أعطاء الطفل وجبات غذائية عالجية مما مينع تفاقم احلالة و تدهورها

  :الكربوهيدراتاالضطراب في تمثيل * 

  اجلالكتوز : عندما تقل أو تنعدم اإلنزميات الالزمة لتمثيل املواد الكربوهيدراتية و يصعب متثيل مركبات هذه املواد مثل

  كما. و اجلاليكوجني يف اجلسم ترتسب هذه املواد يف الدم و تصل اىل اجلهاز العصيب املركزي فتؤدي اىل اإلعاقة العقلية

  و تصاحب حالة االعاقة العقلية اليت تسببها هذه . أعضاء أخرى من اجلسم مثل الكبدتسبب اضطرابات يف  

  .االضطرابات نوبات صرع و بعض أمراض الكبد

  :االضطرابات في تمثيل الدهون* 

  خاليا حيث يؤدي انعدام أو نقصان اإلنزمي الالزم لتمثيل الدهون و حتويلها اىل ما يفيد اجلسم اىل ترسب املادة الدهنية يف 

  املخ و هذه املادة الدهنية هلا تأثري متلف للخاليا العصبية للسحاء املخي لذا فإن الطفل املصاب �ذه احلالة يتعرض

  و من اجلدير بالذكر أن هذه احلالة تكثر يف زواج األقارب. الضطرابات حسية و حركية باإلضافة اىل اإلعاقة العقلية 

  هذا الصدد أن هذه احلالة حتدث من خالل جني متنح من والدين حاملني لنفس حيث أشارت الدراسات اليت متت يف  

   ).األب و األم من عصب واحد(الصفة حيث يرث اجلنني هذه الصفة من كال الوالدين 
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  :RHاضطراب في خاليا الدم أو اختالف مكونات الدم من حيث العامل  - 3- 3-1-1-2

  و هذا العامل هو أحد . RHم األم عن دم اجلنني من حيث العامل و حيدث هذا االضطراب عندما ختتلف مكونات د

  و لكن األحباث التحليلية الطبية تشري اىل أنه ال يوجد عند كل األشخاص فإذا وجد لدى الشخص يطلق. مكونات الدم 

  و عندما خيتلف دم الزوجني من حيث هذا العامل و يرث. على من ال يوجد لديه -RHبينما يطلق .  +RHعليه 

  من دم الطفل اىل RHاجلنني دم أبيه فيختلف بذلك دم اجلنني عن دم األم و أثناء احلمل تتسرب بعض جسيمات ال  

  ني فإ�ا �اجم خاليافإذا تسربت بعض هذه اجلسيمات إىل دم اجلن. دم األم فيتكون يف دم األم جسيمات مضادة له 

  و هذه احلالة إذا اكتشفت عقب الوالدة مباشرة ميكن عالجها فورا عن. الدم يف اجلنني و تكون ذات أثر متلف للمخ  

  .طريق نقل الدم من واىل الطفل 

  :العوامل غير الوراثية -3-1-2

  قد حتدث اإلعاقة العقلية قبل الوالدة و أثناء تكوين اجلنني بسبب عوامل غري وراثية أي ليس هلا عالقة باجلينات 

  :أو الكروموزومات و من هذه العوامل

  :إصابة األم ببعض األمراض أثناء فترة الحمل مثل: 3-1-2-1

  .مرض احلصبة األملانية* 

  .مرض الزهري* 

  .مرض تسمم البالزما*

  .رض احلمرة الصفراء الذي يؤدي اىل ارتفاع نسبة البلريويني يف الدم فيصيب اجلنني بالصفراء املخيةم* 

  .تعرض األم لإلشعاعات و خاصة األشعة السينية خالل الشهور األولى للحمل: 3-1-2-2

  :اضطرابات الغدد الصماء: 3-1-2-3

  غدد و خاصة إفراز الغدة الدرقية حيث تفرز هرمونحيث تؤدي هذه االضطرابات إىل نقص أو انعدام إفراز هذه ال

  و تظهر. الثريوكسني و يؤدي نقص هذا اهلرمون أو انعدامه يف اجلسم اىل قصور يف منو املخ و يولد الطفل معوقا عقليا 

  ج احلالة و ميكن عال. عليه بعض األعراض اجلسمية أمهها قصر القامة الواضح و يطلق على هذه احلالة القصاع أو القزامة 
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- 42، الصفحات 2000ابراهيم، ( .إذا اكتشفت مبكرا بإعطاء الطفل خالصة الغدة الدرقية ملدة طويلة من العمر

45(  

  : وتتضمن الصعوبات الوالدية :أسباب أثناء الوالدة  -3-2

   احلبل السري حول الرقبة  افكالتفنقص األوكسجني. 

  تعثر عملية الوالدة 

  تعرض الطفل إىل جروح 

  عدم طهارة األجهزة 

  :يليوميكن تصنيفها إىل ما  :الوالدةأسباب بعد  -3-3

  ليت تؤثر يف اجلنني حلظة فهي عبارة عن جمموعة من العوامل اجلنية ا ):الجينية (األسباب الوراثية  –3-3-1

  وراثية املقدمة من جانب األب واألم ومن العوامل الوراثية        اإلخصاب وتشمل على حصيلة التفاعل بني اخلصائص ال

  واليت تسبب اإلعاقة العقلية ما يعرف باالضطرابات يف عملية التمثيل الغذائي وتنجم عن توريث) غري املباشرة (

  قصور يف بعض األنزميات املسئولة عن  الربوتينات ومثال على اضطرابات التمثيل الغذائي يف حالة. اجلنني 

  الفينلكتيون بوربا    

  الوراثية اليت تؤثر على صحة اجلنني ومنوه كإصابة احلامل بأحد(وتشمل العوامل الغري اجلنية  :أسباب بيئية  -3-3-2

  :األمراض املعدية مثل 

  )146-145، الصفحات 2007عمار، ( سوء التغذية -)2احلصبة األملانية                                   -)1 

  : خصائص اإلعاقة العقلية  - 4 

  :الخصائص العقلية  -4-1

  .التعليمي إىل املستوى الذي يصل إليه الطفل العاديأن يصل يف منوه ن الطفل املعوق عقليا ال يستطيع من املعروف أ 

  مستوى ذكائه قد الطفل املعوق عقليا أقل يف معدل منوه من الطفل العادي حيث أن لدىكذلك أن النمو العقلي   

  درجة كما أ�م يتصفون بعدم قدر�م على التفكري ا�رد وإمنا استخدامهم قد حصر على احملسوسات 70يصل  ال 

  )53- 52، الصفحات 2008بوسكرة، ( .عدم قدر�م على التقييموكذلك  
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:                                                                                       الخصائص الجسمية والحركية - 2- 4 

    العادي،وصغر احلجم والوزن  عامة،تتميز اخلصائص اجلسمية للمتخلفني عقليا ببطء يف النمو اجلسمي بصفة 

   واللسان،وتشوه تشكل اجلمجمة واألذنني والعينني والفم واألسنان  املتوسط،و نقص حجم ووزن املخ عن 

  وتشوه األطراف ، وبطء النمو احلركي وتأخر احلركة واضطرا�ا وروتينيتها                                       

  إن املتخلفني عقليا) 1963مالباس (احلركية فقد ثبتت البحوث مثل دراسة  –أما اخلصائص احلركية والنفسية 

  اءة أقل سواء كانت هذه املهارة يف صورة ، قوة ،   كمجموعة تؤدي األعمال اليت حتتاج إىل توافق حركي بكف  

  أن املتخلني عقليا  مييلون إىل التأخر يف كل من النمو احلركي ، التعلم) مالباس(أو سرعة ، أو دقة وقد استنتج  

  )30- 29، الصفحات 2001كاشف، ( .احلركي ولديهم قصور يف أداء الوظائف احلركية 

  :الخصائص االجتماعية و االنفعالية -4-3

  جيعل الضعف العقلي اإلنسان املتخلف عقليا عرضة ملشكالت اجتماعية و انفعالية خمتلفة ال يعود ذلك للضعف العقلي

  فحسب و لكنه يعود أيضا اىل اجتاهات اآلخرين حنو املتخلفني عقليا و طرق معاملتهم هلم و اليت تؤدي �ذه الفئة  

  إن األشخاص. إظهار أمناط سلوكية اجتماعية غري مناسبة و يواجهون صعوبات بالغة لبناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين

  ثقة بالذات إذ يعتمدون على اآلخرين حلل املشكالت و أ�م بسبب هذا املتخلفني عقليا ال يتطور لديهم بالشعور بال 

  كذلك لوحظ أن. اإلخفاق يتطور لديهم اخلوف من الفشل و الذي يدفع �م اىل جتنب حماولة تأدية املهام املختلفة

  االنفعاالت و غالبا ما الطفل املعوق عقليا مييل اىل االنسحاب و الرتدد يف السلوك التكراري و يف عدم قدرته على ضبط  

  و قد أشارت بعض الدراسات أن الطفل . مييل اىل املشاركة مع األصغر سنا يف نشاطه و قد مييل اىل العدوان و العزلة 

  املعوق قد يكون هادئا ال يتأثر بسرعة و حسن التصرف و السلوك و راضيا حبياته كما هي و يستجيب إذا علمناه 

  )54، صفحة 2001كاشف، ( .سرعان ما يضحك و ميرحو يغضب إذا أمهل و لكن 

:السلوكية و التعليميةالخصائص  -4-4  

 إن اخلصائص السلوكية عند ذوي التخلف العقلي قد رصدت و أصبحت واضحة للمختصني، و ذلك نتيجة للدراسات

اليت أجريت عليهم قياسا مع األطفال العاديني و املعاقني املساوين هلم يف العمر الزمين، و جتدر اإلشارة بأنه ألمر صعب   

تعميم هذه الصفات على مجيع أفراد هذه الفئات، و قد تنطبق هذه الصفات على طفل يف حني أ�ا ال تنطبق على   
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على النمو و التعلم حىت و لو كان ذلك بطيئا، لذلك جيب دراسة طفل أخر، و بالرغم من ذلك فمنهم من هو قادر   

جوانب النمو األكادميي، و اجلسمي و االنفعايل و االجتماعي و العقلي و مسات الشخصية عند ذوي اإلعاقات   

.العقلية، لكي يتمكن املختصون من ختطيط و تصميم مناهجهم، و براجمهم التعليمية   

:ليا السلوكية و التعليمية ما يليو من خصائص املتخلفني عق  

.السلوك األكادميي التعليمي*   

.السلوك اللغوي*   

.السلوك النمطي*   

.السلوك الفوضوي*   

.سلوك إيذاء الذات*   

.االنسحاب االجتماعي*   

.السلوك العدواين*   

.ضعف السلوك احلركي*   

.فقر يف سلوك التكيف االجتماعي*   

، 2002العزة، المدخل الى التربية الخاصة لالطفال ذوي الحاجات الخاصة، ( .السلوك االنفعايل العاطفي* 

  )74- 65الصفحات 

:قياس و تشخيص اإلعاقة العقلية -5  

 يعترب التشخيص عنصرا أساسيا يف عملية تعليم األطفال املعاقني و من الصعب إمهاله برغم تعدد أساليب التشخيص 

 و أدواته و اليت ال يتفق عليها مجيع العاملني يف ا�ال، فلكل فلسفته يف أسلوب التشخيص و هذا ال ينفي أن الغالبية

:تشخيص من النواحي التايلمتفقة على أن عملية تشخيص املعاق حتتاج إىل    

.النفسية*     

.الطبية*     

.االجتماعية*     
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.الرتبوية*     

:لقد وضع ثورندايك و هاجان ثالثة خطوات اساسية ألي عملية قايس أو تشخيص و هي  

.وصف أو حتديد السلوك أو اخلصائص اليت ينبغي قياسها -*-  

.مالحظتهوضع اخلصائص اليت ميكن قياسها يف قالب ميكن  -*-  

.تطوير نظام عددي لتلخيص ما ميكن مالحظته -*-  

 و قد أضاف ديفز نقطة رابعة إىل النقاط الثالث أنفة الذكر و هي التأكيد على أن أسلوب القياس املراد إتباعه يتناسب 

.و الواقع العلمي  

.االجتاه التكاملي يف تشخيص االعاقة العقلية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.العقليةيوضح االجتاه التكاملي يف تشخيص االعاقة  1الشكل رقم   

)46-45، الصفحات 2011القمش، (  
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:خاتمة  

  التعرف على اخلصائص العقلية و اجلسمية و االجتماعية و النفسية لألطفال أنمن خالل ما سبق نستنتج 

  و كذلك معلمي الرتبية اخلاصة باملعلومات اهلامة جلميع جوانب، يعمل على تزويد الوالدين عقليااملعاقني  

 .منو الطفل املعاق عقليا و منو شخصيته 

  كما ان دراسة خصائص املعاقني عقليا يساعد على إمكانية وضع تصميم املناهج و الربامج الرتبوية الالزمة

  .إلعدادهم للحياة 

  هذه اخلصائص مشرتكة يف طبيعتها بني الغالبية العظمى من املعاقني عقليا لكنها ختتلفمع التنويه إىل أن 

  نوعية الرعاية –املرحلة العمرية  –درجة االعاقة : تبعا لعوامل متعددة أبرزها  وأخريف درجتها بني معوق  

  .أو برنامج الرتبية اخلاصة األسرةاليت يتلقاها املعاق سواء يف  

 http://educapsy.com/blog/deficence-mental-236  
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:تمهيد  

 خلق اهللا تعاىل جسم اإلنسان بشكل إعجازي يثري الدهشة و التأمل، فسبحانه و تعاىل خلقه ليؤدي كافة مهام

.اإلنسان و االحتياجات املتطلبة منه حىت يسري أموره و ينجز أعماله بطريقة تتناغم مع هيكلية اجلسد و حركته   

 لذلك حيتاج هذا اجلسد الذي خلق بأحسن تقومي إىل عناية و حمافظة مثلما حتتاج اآلالت البشرية و املركبات حىت

  متارين و زوايا تظهر نواحي قدرته و تتجلى هذه التمارينتبقى صاحلة للسري و تدوم فرتة أطول، حيتاج اجلسد إىل 

و تتلخص باألنشطة الرياضية املتنوعة اليت ال ميكن ممارستها و وصول مراحل متقدمة فيها إال بوجود عنصر   

.اللياقة البدنية   

، صفحة 2015عزيز، ( .فاللياقة البدنية هي مبثابة مقدمة للعمل و النشاط الرياضي للجسد بكافة أشكاله و أنشطته

3(  

احلركية، كما سنتطرق إىل-و يف هذا الفصل سنلقي الضوء على موضوع اإلدراك و احلركة و القدرات اإلدراكية   

.اخل...عنصر اللياقة البدنية و بعض مكونا�ا و أمهيتها   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

  :القدرات اإلدراكية الحركية -1

  :دراكاال -1-1

:اإلدراك مفهوم -1-1-1  

وان اإلنساينالعوامل اليت تشكل السلوك  أهممعينة ويعد من  حسيةات عقليه ملثري  استجابةعن  عبارة اإلدراك  

خالل احلواس له من تأيتاملعلومات اليت  إدارةهو قدرة يف " اإلدراكوان  دراكهإلكاسا سلوك الفرد ميثل انع   

.وعملية تشغيل املعلومات وردت الفعل يف ضوء السلوك احلركي الظاهري   

احلسيه وقد تبني ان تفسري الفرد األعضاءعلى عاملني  رئيسني مها النشاط الذهين ووظائف  اإلدراكويعتمد   

:علىللمؤثرات احلسيه يتوقف    

  السابقةخرباته -1

اللحظةذلك املؤثر يف تلك  هرغبته ا جتا-2  

احلسيه للفرد جتاه ذلك املؤثر  األعضاء حساسية-3  

.املذكورةكمية ونوعية الدمج او التكامل الذي يتم بني العوامل -4  

:أنواع اإلدراك -1-1-2  

:وهي  أنواع ثالثةينقسم اىل  اإلدراك أنواع آما  

  األولي اإلدراك- 1-1-2-1

  .احلركةعن طريق الشرح والتوضيح وعرض  احلركيةدائما يف املهارات  يأيت

التفصيلي اإلدراك - 1-1-2-2  

.واخلربة املمارسةعن طريق  يأيت  

الكامل  اإلدراك - 1-1-2-3  

  )182- 181، الصفحات 2008عباس، ( امليدانية واخلربة واملمارسةالتعلم  نتيجة يأيت

:الحركة -1-2  

:مفهوم الحركة 1-2-1  
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فهي. احلركة هي النشاط و الطريقة األساسية يف التعبري عن األفكار و املشاعر و املفاهيم و عن الذات بوجه عام  

استجابة بدنية ملحوظة ملثري ما سواء كان داخليا أو خارجيا و أهم ما مييزها هو ذلك التنوع الواسع يف أشكاهلا   

.و أساليب أدائها   

:القدرات االدراكية الحركية -1-3  

:مفهوم اإلدراك الحركي -1-3-1  

 ميكن تعريف عملية اإلدراك احلركي ببساطة بأ�ا ادراة املعلومات اليت تأيت للفرد من خالل احلواس و عملية

.املعلومات و رد الفعل يف ضوء السلوك احلركي الظاهر    

يد و اليت تتطلب العديد من القدرات ذات العالقاتو عملية اإلدراك احلركي من العمليات الشديدة التعق  

:فهي تتم من خالل تتابع مراحل معينة ممكن تلخيصها كاأليت. املتشابكة   

 يتم أوال التعرف على املعلومات احلسية من خالل قنوا�ا كالسمع، اإلحساس مث تتم عملية متييز و انتقاء هلا مث

.ن خالل خاليا املخ على أساس خربات الفرد السابقةترسل اىل مناطق معينة حيث تتكامل و ختز    

:عوامل اإلدراك الحركي -1-3-2  

. تعتمد الكفاءة احلركية على العديد من العوامل احلركية اليت تساعد على حتديد و منو القدرات االدراكية احلركية  

:هذه العوامل هيو يعين امتالك الطفل هلاته العوامل انه ميتلك الكفاءة االدراكية احلركية و   

.التوافق العام -  

.التوجيه الفراغي -  

.االتزان -  

.مفهوم الذات اجلسمية -  

.و القدم و العني –تآزر اليد و العني -  

.التمييز السمعي -  

.)61- 44، الصفحات 2005بومسجد، ( اإلدراك الشكلي -  

.التمييز اللمسي -  
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اللياقة البدنيةمكونات -  

  :الحركية –أهمية القدرات اإلدراكية  -1-3-3

  تعترب الوظائف احلركية و الوظائف اإلدراكية من الوظائف احليوية اليت اهتم �ا علماء النفس اهتماما كبريا عند

  دراسة السلوك اإلنساين، و يتضح هذا االهتمام فيما ينشر يف املراجع و الدوريات األساسية لعلم النفس، حيث 

  إنه من النادر أن ختلو هذه املراجع و الدوريات من موضوعات تتناول اجلانب احلركي أو اجلانب اإلدراكي من 

  وريات كل جانب منهما منفصال عن األخر على سبيلالسلوك، و غالبا ما يتناول ما ينشر يف هذه املراجع و الد 

  املثال يوجد يف معظم املراجع اخلاصة بسيكولوجية الطفولة جزء خاص عن النمو احلركي و جزء أخر مستقل عن  

  النمو اإلدراكي، و يف املراجع اخلاصة بعلم النفس التجرييب غالبا ما يوجد قسم عن اإلدراك و أخر مستقل عن

  ركية و هذا التناول املستقل لكل من اجلانب احلركي و اجلانب اإلدراكي ال يعين أن لكل منهما وجودااملهارات احل 

  .مستقال عن األخر ومن الصعب وجود هذا االفرتاض 

  لذا فقد أكد كثري من علماء النفس حقيقة العالقة بني اجلانبني احلركي و اإلدراكي يف السلوك اإلنساين، و على

  يرى بياجيه أن احلركة تتأثر باإلدراك كما يتأثر االدراك باحلركة و ال ميكن الفصل بينهما، و قد عربسبيل املثال  

  بياجيه تعبريا دقيقا عن هذه العالقة عندما وضع ما أمساه باملخططات احلسية احلركية للتعبري عن حقيقة التكامل  

  ؤكد بياجيه أن أي متييز بني كل من الوظائف احلركيةكما ي. االدراكي احلركي يف سلوك الطفل منذ طفولته املبكرة

- 9، الصفحات 1995الروبي، ( .و الوظائف االدراكية ليس أكثر من استجابة حلاجات البحث و التحليل العلمي 

11(  

:اللياقة البدنية -2  

:تعريف اللياقة البدنية -2-1  

أحد مظاهر اللياقة العامة للفرد و اليت تشمل اللياقة العاطفية و اللياقة العقلية و اللياقةيعرفها كيورتن بأ�ا   

و اللياقة البدنية هي اخللو من األمراض املختلفة العضوية و الوظيفية و قيام أعضاء اجلسم بوظائفها. االجتماعية   

طاعته جما�ة األعمال الشاقة ملدة طويلةعلى وجه حسن مع قدرة الفرد على السيطرة على بدنه و على مدى است   

)196، صفحة 2004حسنين، ( .دون إجهاد زائد عن احلد   
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 يف عصرنا احلاضر فقد أصبحت اللياقة البدنية تقاس بشكل خاص مبدى كفاءة و جلد اجلهاز الدوري التنفسي 

اللياقة البدنية مبفهومها احلديث تشمل عناصر مل تكن موجودة يف. و الذي يتكون من القلب و الرئتني  

اخلمسينات فالتغذية السليمة و النسبة املئوية للدهون أصبحتا من العناصر األساسية املكونة للياقة البدنية، فلم   

جسمه أو أنيعد مقبوال أن يكون الفرد أن يكون الئقا بدنيا بدرجة عالية و لديه نسبة عالية من الدهون يف    

، 2015عياد، ( .يكون غذائه ناقصا ملكوناته األساسية أو غري متوازن ألن ذلك حتما سيؤثر على أدائه الرياضي 

)25- 24الصفحات   

:عناصر اللياقة البدنية -2-2  

:القوة العضلية -2-2-1  

:تعريف القوة العضلية - 2-2-1-1  

.يرى هارة أن القوة هي أعلى قدرة من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب و العضلي �ا�ة أقصى مقاومة خارجية   

.كما تعرف القوة على أ�ا القدرة على التغلب على مقاومة خارجية أو الفعل املعاكس الذي يقف ضد الشخص  

يف القوة العضلية بأ�ا القوة القصوىو يتفق كل من كالرك و ماتيوس و جيتشل و اناريتو و فانيار يف تعر   

.املستخدمة أثناء انقباضية عضلية واحدة   

 و يعرف حممد توفيق الوليلي القوة على أ�ا قدرة اجلهاز العصيب العضلي على التغلب على مقاومة معينة من

.خالل استخدام احلمل البدين   

:و يضيف هوكس بأن اختالف درجة القوة يعتمد على  

.نقباضسرعة اال**   

.حجم العضلة**   

.املقاومة**   

.استعداد العضلة**   

)101-100، الصفحات 2005محمد، ( .عملية امليتابوليزم**   
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:أنواع القوة العضلية - 2-2-1-2  

:هناك ثالثة انواع للقوة العضلية هي  

:القوة القصوى - 1- 2-2-1-2  

يستطيع الشخص انتاجها اراديا ضد مقاومة ثابتة أو متحركة، فقد تكون هذه املقاومة ثابتة مثلو هي أقصى قوة   

الثبات يف وضع معني للجمباز أو املصارعة أو يف دفع مقاومة ثابتة، و تسمى يف هذه احلالة بالقوة القصوى    

الرمي، و تسمى القوة يف هذه احلالة الثابتة، كما قد يتم التغلب على املقاومة مثل أداء حركات رفع األثقال أو  

.بالقوة القصوى املتحركة    

:  القوة المميزة بالسرعة - 2- 2-2-1-2  

 و تعين قدرة اجلهاز العصيب على انتاج قوة سريعة و هذه تتميز بأ�ا تتضمن عملية الدمج بني السرعة و القوة يف

لفة و الوثب بأنواعه و مهارة ضرب الكرة بالقدم يف مكون واحد و مثال ذلك أداء ألعاب الرمي بأنواعه املخت   

.و ضربات االرسال يف التنس  

:تحمل القوة - 3- 2-2-1-2  

 و تعين قدرة اجلهاز العصيب على التغلب على مقاومة معينة ألطول فرتة زمنية ممكنة يف مواجهة التعب و عادة ما 

)60- 59، الصفحات 2003سيد، ( .دقائق 8ثوان اىل  6ترتاوح تلك الفرتة ما بني   

:تنمية القوة - 2-2-1-3  

: التالية العامة القواعد القوة تنمية يتطلب   

. األمد الرياضي استطاعة بناء عملية بداية يف بالسرعة املميزة القوة حمدد وبشكل القوة حتمل تنمية جيب -1ق   

. البدين النضج بعد إال العظمى القوة تنمى ال أن جيب -2ق   

العامة التمارين خصوصا القوة تدريب يف تستخدم أن والبنائي األساسي التدريب مرحلة يف جيب -3ق   

. االستلقاء أساليب تنفذ وأن    

. واخللفية األمامية اجلذع عضالت أوال تنمى أن األساسي التدريب يف جيب -4ق   
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.مسلية ألعاب شكل على لألطفال القوى ألعاب تنظيم جيب -5ق   

  .اجلوانب متعددة متميزةو  متنوعة القوى ألعاب تكون أن جيب -6ق 

  وبعد ومد ارختاء متارين تأدية جيب وأخرى التمارين من جمموع بني الراحة وأثناء القوة مترين قبل - 7ق

.ارختاء متارين استعمال جيب القوة متارين   

.املقنعة الدوافع توفر جيب -8ق   

  كرة ألعاب العظمى القوة بتنمية اخلاص التدريب تلي اليت التدريبية الوحدة تتضمن أن جيب -9ق 

. السباحة أو إيقاعية محاسية متريناتأو    

. الفرتيةو  التكرارية: مها طريقتني بواسطة العضلية القوة تنمى -10ق   

. الرياضي التدريب عمر تقدم مع اخلاصة التمارين حصة تزداد -11ق   

  القوة ومقدار ومسارها تركيبها حيث من النشاط متطلبات مع اخلاصة التمارين تتناسب أن جيب -12ق 

. استخدامها وحلظات   

بن زيدان عبد الغفور و اسعادي الجمعي، ( .امستقيم الرياضي ظهر يكون أن باألثقال التدريب عند جيب -13ق 

)51-50الصفحات ، 2011  

  :تدريب أنواع القوة العضلية - 2-2-1-4

 :تنمية القوة العظمى - 1- 2-2-1-4

 :تتطلب تنمية القوة العظمى ما يلي

من االستطاعة القصوى للرياضي حلالة %) 100-75(أن تكون شدة ا�هود من عالية إىل عالية جدا  ما يعادل -

  .بالنسبة للرياضي الناشئ   9%70-60(تدريبية جيدة ومتدرب منذ عدة سنوات و 

  مرات حسب  وزن 7اىل 1أن يكون حجم ا�هود منخفضا أي أن يكون عدد مرات التكرار لتمرين معني من -

  .األثقال املستخدمة يف التدريب  
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  )د5-3(ة من أن تكون فرتة الراحة بني جمموعة وأخرى من التمارين املتكررة كافية الستعادة احلالة الوظيفية الطبيعي-

  :تنمية القوة المميزة بالسرعة - 2- 2-2-1-4

  إذا كان اهلدف تنمية القوة املميزة بالسرعة مباشرة بينما جيب أن تكون% 50-30أن تكون شدة ا�هود  -

  من االستطاعة القصوى إذا كان اهلدف تنمية القوة املميزة بالسرعة بصورة مباشرة% 75-60شدة ا�هود من  

  .ة القوة العظمى يف نفس الوقت ومع تنمي  

  .أن تكون مكونات وشروط التمرين مطابقا أو مشا�ا إىل حد كبري األداء املطلوب  -

  .أن يؤدي الرياضي التمرين بأقصى جهد -

  : تنمية تحمل القوة  - 3- 2-2-1-4

  .قصوى من استطاعة الرياضي ال% 70- 50من " أي وزن األثقال املستخدمة "أن تكون شدة ا�هود  -

  من اكرب عدد ممكن ملرات التكرار التمرين بالنسبة% 75-50أن يكون عدد مرات تكرار احلركة كبريا  -

   .للرياضي 

بن زيدان عبد الغفور و اسعادي الجمعي، ( .ثا على وجه التقريب 45-30أن تكون فرتات الراحة قصرية من -

  )71-70، الصفحات 2011

:العوامل المؤثرة في القوة العضلية - 2-2-1-5  

:هناك الكثري من العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف القوة العضلية، و تتلخص أهم هذه العوامل فيما يلي  

:المقطع الفسيولوجي للعضلة - 1- 2-2-1-5  

نعين باملقطع الفسيولوجي للعضلة جمموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة، و يرى علماء الفيسيولوجي أنه كلما كرب 

 املقطع 
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أي أن قوة العضلة تزداد بزيادة حجم األلياف العضلية و من املعروف أن . الفيزيولوجي للعضلة كلما زادت القوة العضلية

 عدد

.ت ال يتغري و ال يزداد بسبب عامل التدريب الرياضياأللياف يف العضلة الواحدة ثاب   

و يف حالة عدم ممارسة الفرد للنشاط . و من املالحظ أن املقطع الفيسيولوجي للعضلة يزداد كنتيجة للتدريب الرياضي

 العضلي ملدة

افتقارها للقوة طويلة، كما يف حالة املرض أو جتبيس العضلة فإنه حيدث ما يسمى بظاهرة ضمور العضلة و بالتايل  

.العضلية  

:إثارة األلياف العضلية - 2- 2-2-1-5  

من املعروف أن الليلة العضلية الواحدة ختضع ملبدأ الكل أو عدمه و هذا يعين أنه اذا وقع أي مؤثر على الليفة العضلية 

 الواحدة 

.فإ�ا إما ان تتأثر بكاملها أو ال تتأثر اطالقا  

أي أنه إذا وقع مؤثر على ). يستثىن من ذلك عضلة القلب ( ي على عمل العضلة ككل و هذا يعين أن هذا املبدأ ال يسر 

 العضلة

الواجدة فإ�ا قد تتأثر بكاملها أو قد يتأثر جزء منها أي قد تتأثر كل األلياف أو بعضها طبقا لدرجة الشدة املميزة هلذا  

.املؤثر  

حالة القدرة على إثارة كل ألياف العضلة الواحدة، أو إثارة أكرب و طبقا لذلك ميكن القول بأن القوة العضلية تتزداد يف 

 عدد ممكن

كلما ) كزيادة درجة املقاومة مثال(من األلياف العضلية الضرورية، و بطبيعة احلال كلما إزدادت درجة قوة املثريات  

 استدعى ذلك

.ع العضلة انتاجهااشراك عدد أكرب من األلياف العضلية و بالتايل زيادة القوة اليت تستطي   

:حالة العضلة قبل بدأ اإلنقباض - 3- 2-2-1-5  

من املالحظ أنه يف بداية النشاط العضلي تصل القوة الفعلية احلادثة اىل اقصاها و يرتبط ذلك خباصية استطالة أو متم و 

 اسرتخاء

ة اليت ال تتميز باالستطالة أو التمدد العضلة، فالعضلة املرختية املمتدة تستطيع انتاج كمية من القوة تزيد عن قوة العضل   
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.و اإلسرتخاء  

و هذه احلقيقة يستغلها الفرد الرياضي اىل أقصى مدى ممكن يف خمتلف احلركات اليت تتطلب القوة العضلية، مثل  

 استغاللية 

النقباض للحركات االعدادية اليت تسبق اجلزء الرئيسي من احلركة مباشرة إلمكان خلق أحسن األسس لضمان قوة ا

 العضلي فعلى

سبيل املثال يستغل رامي الرمح أو القرص احلركة االعدادية قبل مباشرة الرمي حملاولة الوصول اىل درجة كبرية كبرية من  

 التمدد 

.و االستطالة اليت تسمح بزيادة االنقباض العضلي للمساعدة يف زيادة قوة الرمية  

:فترة االنقباض العضلي - 4- 2-2-1-5  

فرتة االنقباض العضلي كلما زادت القوة، و على العكس من ذلك كلما طالت فرتة االنقباض العضلي فإن  كلما قلت

 مقدار القوة

ال يظل ثابتا بل يتغري و يتسم العمل العضلي بالبطئ، و ال يصل أقصى انقباض فيه اىل نفس الدرجة اليت بلغها يف أول  

 األمر، مث

.لعمليقل تدرجييا حىت تقف العضلة عن ا   

:نوع األلياف العضلية - 5- 2-2-1-5  

فاأللياف العضلية . هناك اختالف واضح بالنسبة للنواحي الوظيفية لأللياف العضلية املختلفة اليت تتكون منها العضالت

 احلمراء

ويلة كعضالت تتميز بقابليتها القليلة للتعب، كما ينتج عند استثار�ا انقباضات عضلية تتميز بالقوة و البطئ و لفرتات ط 

 البطئ

)الثابت( و العضلة األمخصية مثال، و لذا يغلب على هذا اللون من األلياف العضلية العمل االستاتيكي    

أما األلياف العضلية البيضاء فإ�ا تتميز بسرعة االنقباض مع قابليتها السريعة للتعب كالعضلة ذات الرأسني الفخذية و 

 العضلة

).احلركي ( احلياطية مثال، و لذلك يغلب على هذا اللون من األلياف العضلية العمل الديناميكي    
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و كثري من عضالت جسم االنسان ختتلط فيها األلياف العضلية احلمراء و البيضاء معا و بذلك تستطيع أداء كل من 

 العمل

-احلركي–و الديناميكي  -الثابت-االستاتيكي    

:التوافق بين العضالت المشتركة درجة - 6- 2-2-1-5  

ترتبط القوة العضلية ارتباطا وثيقا بدرجة التوافق بني العضالت املشرتكة يف األداء ، إذ أن التوافق الصحيح إلنقباض 

 األلياف

ة و كذلك التعاون الوثيق بني العضالت العاملة و القدرة على اإلقالل من درج. املشرتكة يف اإلجتاه املطلوب للحركة  

 املقاومة اليت

.تسببها العضالت املضادة مما يسهم بدرجة كبرية يف قدرة العضالت العاملة على انتاج املزيد من القوة العضلية   

:اإلفادة من النظريات الميكانيكية - 7- 2-2-1-5  

القوة العضلية الناجتة، ومن يعترب التطبيق الصحيح للنظريات امليكانيكية أثناء األداء من العوامل اهلامة اليت تسهم يف زيادة 

 أمثلة

.ذلك اإلستخدام الصحيح لنظرية الروافع مثل إطالة أذرع القوة إلمكان التغلب على املقاومة اخلارجية   

:العامل النفسي - 8- 2-2-1-5  

كون عامل اخلوف تؤثر احلالة النفسية بدرجة كبرية يف قدرة الفرد على انتاج املزيد من القوة العضلية، فعلى سبيل املثال قد ي  

أو عدم الثقة يف النفس من العوامل اليت تعوق الفرد يف انتاج املزيد من القوة العضلية،و من ناحية أخرى فإن احلماس و 

 الفرح 

و قوة االرادة و االستعداد للكفاح تعترب من العوامل اليت تسهم بدرجة كبرية يف قدرة الفرد الرياضي على جتميع كل 

 امكانياته 

قاته و بالتايل القدرة على إنتاج املزيد من القوة العضلية، و لعل هذا ما يفسر ظهور األبطال يف أحسن مستويا�م و طا

 عند توفر

  )97-94، الصفحات 1994عالوي، ( .العوامل النفسية االجيابية 

:السرعة -2-2-2  

:تعريف السرعة - 2-2-2-1  
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عند الرسون و يوكم هي عدد احلركات يف الوحدة الزمنية، و تبعا لرأي كالرك فهي سرعة عمل حركات من نوع  السرعة

 واحد

بصورة متتابعة، فالسرعة ميكن التعبري عنها بأ�ا االستجابات العضلية الناجتة عن التبادل السريع ما بني حالة االنقباض و  

 حالة

)291، صفحة 2004حسنين، ( .االسرتخاء العضلي   

و ال ميكن قصر السرعة على نوع واحد من . السرعة تعين قدرة الشخص على أداء حركات معينة يف أقصر زمن ممكن

 احلركات، 

)57صفحة ، 1994مختار، ( .و إمنا هي تدخل يف األداء الرياضي جلميع احلركات الرياضية  

:أنواع السرعة - 2-2-2-2  

):األداء ( السرعة الحركية  - 1- 2-2-2-2  

و اليت يعرفها طه إمساعيل و آخرون بأ�ا السرعة القصوى النقباض عضلة من سلسلة العضالت األخرى عند اداء 

 احلركات

.الوحيدة   

عضلية ألداء حركة معينة يف أقل زمن ممكن، و كثريا ما و يعرفها علي فهمي البيك بأ�ا متثل يف انقباض عضلة أو جمموعة 

 يعتربها

البعض األخر على أ�ا تعترب سرعة االنطالق و هي أن ينطلق الالعب بقوة انفجارية تساعده يف أعلى سرعة ممكنة  

 خالل األمتار

.القليلة األوىل، و حيتاج الالعب إىل سرعة حركية حىت ينجز العمل بشكل جيد و متزن   

:سرعة رد الفعل - 2- 2-2-2-2  

هناك من يطلق عليها كذلك سرعة االستجابة ملختلف اإلشارات و هذا ألن الرياضي حيتاجها كثريا من أجل استجابة 

 سريعة

يقول ناصر حمسن و واثق ناجي هي قابلية اجلسم لتغيري وضعه من حالة إىل . ملختلف اإلشارات السمعية و البصرية 

 أخرى نتيجة

.ي يتأثر به فيأيت رد الفعل بأقل وقت ممكنحافز خارج   



 
62 

:سرعة االنتقال - 3- 2-2-2-2  

. و هناك من يطلق عليها سرعة العدو و اليت يعرفها طه إمساعيل و آخرون بأ�ا القدرة على التحرك لألمام بأسرع ما ميكن

 و يقول

، 2004علي، ( .علي فهمي البيك حول سرعة االنتقال أ�ا تكرار أداء حركات متماثلة لالنتقال من مكان إىل أخر 

)57صفحة   

:العوامل المؤثرة في السرعة - 2-2-2-3  

:الخصائص التكوينية لأللياف العضلية - 1- 2-2-2-3  

محراء و أخرى بيضاء، األلياف احلمراء تصدر انقباضات بطيئة لفرتات طويلة، حيتوي اجلسم على ألياف عضلية  

أما األلياف العضلية البيضاء فلديها القدرة على احداث انقباضات سريعة لفرتات قصرية، و النوع األبيض هو   

.املطلوب للسرعة   

):التوافق العضلي العصبي ( النمط العصبي للفرد  - 2- 2-2-2-3  

مبدى جناح عملية الكف و اإلثارة للعضالت العاملة يف احلركة، و املقصود بالكف و اإلثارة هو و هذا يتعلق  

مدى التناسق يف االشارات العصبية الواصلة للمجموعات العضلية العاملة لتأمر بعضها البعض بالكف عن   

.احلركة، يف تأمر جمموعات اخرى باحلركة   

:القوة العضلية - 3- 2-2-2-3  

ضلية هامة لضمان السرعة، حيث أثبت أزولني امكانية تنمية سرعة االنتقال ملتسابقي املسافات القصريةالقوة الع  

يف ألعاب القوى كنتيجة لتنمية و تطوير صفة القوة العضلية لديهم، كما أثبت قنزفاي أن سرعة البدأ و الدوران   

.يف السباحة تتأثر بدرجة كبرية بقوة عضالت الساقني   

:القدرة على االسترخاء العضلي - 4- 2-2-2-3  

 التوتر العضلي و خاصة يف العضالت املقابلة من العوامل اليت تعوق سرعة األداء احلركي، و غالبا ما يعود التوتر

العضلي اىل عدم اتقان الفرد للطريقة الصحيحة لألداء أو اىل ارتفاع درجة االستثارة و التوتر االنفعايل، لذلك   

.ضلي هام جدا يف احلركات اليت تتطلب السرعةفاالسرتخاء الع   
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:قابلية العضلة لإلمتطاط - 5- 2-2-2-3  

 ان العضلة القابلة لالمتطاط تستطيع أن تعطي انقباض سريع و قوي بعكس العضالت قليلة االمتطاط، و ال

يقتصر أمهية االمتطاط على العضالت العاملة يف احلركة فقط و لكن أمهيته كربى ايضا للعضالت املقابلة حىت    

.تتم احلركة بسهولة و يسر و دون اي مقاومات من العضالت املقابلة  

:قوة االرادة - 6- 2-2-2-3  

ة و اخلارجية و التصميم على الوصولو هي مسة نفسية ترتكز على قابلية الفرد يف التغلب على املقاومات الداخلي  

)89-88، الصفحات 1997كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسنين، ( .للهدف الذي الذي ينشده   

 

:طرق تنمية السرعة - 2-2-2-4  

:تنمية سرعة االنتقال - 1- 2-2-2-4  

:غضون عملية التدريب على سرعة االنتقال ينصح بعض اخلرباء مبراعاة النقاط التالية يف  

.شدة احلمل**   

.حجم احلمل**   

.فرتات الراحة**   

:تنمية السرعة الحركية - 2- 2-2-2-4  

تتأسس تنمية السرعة احلركية على تنمية القوة العضلية و لذا جيب علينا يف غضون حماولة تنمية السرعة احلركية مراعاة 

 تناسب القوة

.يعة املقاومة اليت حتاول العضلة التغلب عليهاالعضلية طبقا لطب   

.و يف بعض أنواع االنشطة الرياضية االخرى جند أن عملية تنمية السرعة احلركية ترتبط بضرورة تنمية صفة التحمل  

:تنمية سرعة االستجابة - 3- 2-2-2-4  

:مل التايلترتبط سرعة و دقة االستجابات يف األلعاب الرياضية و املنازالت الفردية بالعوا  

.دقة االدراك البصري و السمعي**   
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القدرة على صدق التوقع و احلدس و التبصر يف مواقف اللعب املختلفة و كذلك سرعة التفكري بالنسبة للمواقف ** 

.املتغرية  

.املستوى املهاري للفرد و القدرة على اختيار نوع االستجاب املناسب للموقف**   

، الصفحات 1994عالوي، ( .لنسبة للضربات او التصويبات او الرميات املختلفةالسرعة احلركية و خاصة با** 

157-166(  

:المرونة -2-2-3  

:ماهية المرونة و تعريفها 2-2-3-1  

تعد املرونة عنصرا هاما من عناصر اللياقة البدنية أثناء األداء احلركي الرياضي، فضال عن أمهيتها أثناء فن األداء احلركي، و 

 جناح 

عالج التوتر العضلي العصيب و أالم املنطقة القطنية و العمود الفقري، فهي تعرب عن مدى احلركة يف مفصل واحد أو عدد 

 من

املفاصل بصورة متعاقبة، أي تعرب عن مدى حركة العضلة، إن تكيف الرياضي على أوجه النشاط البدين تقرره درجة املرونة  

 الشاملة 

)293، صفحة 1998حسني، ( .للجسم أو مفصل معني  

مدى حركي واسع، أي أ�ا مدى احلركة اليت تسمح �ا اتفقت معظم تعريفات املرونة على أ�ا القدرة على احلركة يف 

 مفاصل

القدم  –البوصة  -السنتمرت( و هذا املدى ميكن قياسه و قياس مدى التقييم فيه بكل من الوحدات اخلطية. اجلسم 

)اخل.......  

طلحة حسام الدين و فاء صالح ( )الدرجة بالتقدير الستيين -الدرجة النصف قطرية( أو الوحدات الدورانية او الزاوية  

)245، صفحة 1997الدين و مصطفى كامل حمد و سعيد عبد الرشيد،   

:أنواع المرونة - 2-2-3-2  

:يقسم هارة املرونة اىل  

 و هي اليت تتضمن مرونة مجيع مفاصل اجلسم: املرونة العامة. 

 املفاصل الداخلة يف احلركة املعينةو هي اليت تتضمن مرونة : املرونة اخلاصة. 
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  :و يقسمها زاتسورسكي اىل

 و هي قدرة املفصل على العمل ألقصى مدى له، على أن تكون العضالت العاملة عليه هي : مرونة اجيابية

 .املسببة للحركة

 قوى  و هي قدرة املفصل على العمل ألقصى مدى له، على أن تكون احلركة الناجتة عن تأثري: مرونة سلبية

 )مبساعدة الزميل مثال(( خارجية

  :و يقسمها كل من خاطر و البيك اىل

 و هي مدى احلركة الذي يستطيع العضو املتحرك الوصول اليه مث الثبات فيه: ثابتة -املرونة االستاتيكية. 

 تتم بسرعة و هي مدى احلركة الذي يستطيع العضو الوصول اليها أثناء أداء حركة : حركية -املرونة الديناميكية

 )87، صفحة 1997كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسنين، ( .قصوى

  :أهمية المرونة - 2-2-3-4

  املرونة مكون ضروري لإلنسان ملمارسة حياته، و هي مكون اساسي ألداء مجيع احلركات و املهارات الرياضية 

  باختالف حجمها و نوعها، فهي مرتبطة بالصحة و القدرة على األداء و الكفاءة سواء كان ذلك للذكور 

  و يف هذا اخلصوص يقول كوربن و اخرون أن املرونة هلا أمهية كبرية يف حتقيق اللياقة البدنية الشاملة،. أو االناث

  أداء العمل اىل أقصى سعة له، و أن عدم مرونة و أ�ا ذات امهية خاصة للرجال و النساء إلرتباطها بالصحة و 

  )263- 262، الصفحات 2004حسنين، ( .املفاصل و العضالت حيد من كفاءة الفرد يف العمل 

:التحمل العضلي -2-2-4  

:مفهوم التحمل العضلي أو التحمل الالهوائي للعضلة - 2-2-4-1  

كمال ( .هو قدرة العضالت على االستمرار يف بذل جهد متعاقب يتميز بكون شدته أقل من احلد األقصىاجللد العضلي 

)133، صفحة 1997عبد الحميد و محمد صبحي حسنين،   

5اليت ترتاوح فرت�ا من  هو قدرة العضلة على العمل العضلي ألطول فرتة ممكنة يف اطار انتاج الطاقة الالهوائية و  

.ثواين اىل أقل من دقيقة أو دقيقتني، و هذا العمل العضلي إما أن يكون من النوع املتحرك أو من النوع الثابت   

 و يتطلب هذا النوع من التحمل كفاءة يف قدرة العضلة على حتمل نقص األكسجني وزيادة قدر�ا على استخدام

زيادة حامض الالكتيك و اليت يكون هلا أمهية خاصة حيث أن زيادة حامض نظم الطاقة الالهوائية و حتمل    
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 الالكتيك يف العضلة نتيجة للجلكزة الالهوائية يؤدي اىل سرعة التعب و بطء األداء احلركي و اخنفاض مستوى 

)145صفحة ، 2000محمد حسن عالوي و أبو العال أحمد عبد الفتاح، ( .قوته   

و ميكن تعريفه أيضا على أنه هو قدرة الفرد على مواجهات مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبيث يقع 

)68، صفحة 2015عزيز، ( .العبء األكرب يف العمل على اجلهاز العضلي  

 و يعرفه ثاكستون بأنه قدرة العضلة أو ا�موعة العضلية على أداء عدة انقباضات ضد مقاومة لفرتة من الوقت، 

 أو احمافظة على االنقباض األيزومرتي ألطول فرتة ممكنة

:أنواع التحمل العضلي - 2-2-4-2  

:واع هياتفق العلماء على تقسيم التحمل العضلي تبعا للشدة و التكرارات اىل ثالثة أن  

 التحمل القصري. 

 التحمل املتوسط. 

 التحمل الطويل. 

  :أهمية التحمل العضلي - 2-2-4-3

يعترب التحمل العضلي من املكونات األساسية للياقة البدنية سواءا يف جمال الرياضات التنافسية أو يف جمال الصحة العامة 

  للفرد،

ة ممكنة يف مواجهة االحساس بالتعب املوضعي، و مجيع فالتحمل العضلي يعين قدرة العضلة على األداء ألطول فرت  

  االنشطة

و يف جمال الصحة العامة يرتبط التحمل العضلي بزيادة . الرياضية حتتاج اىل هذا العنصر ملا تتضمنه من زيادة فرتة األداء 

  كفاءة ال

يف اجناز املتطلبات احلياتية ذات العبء البدين و العصيب مع االقتصاد يف الطاقة املبذولة، األمر الذي يؤدي إىل وجود 

  فائض من 

لعال أحمد أبو ا( .الطاقة يساعد الفرد على االستمتاع بوقته احلر، و يكفل له إمكانية املشاركة يف أنشطة أخرى إضافية

  )142- 141، الصفحات 2003عبد الفتاح و أحمد نصر الدين، 

  :الرشاقة -2-2-5

  :مفهوم الرشاقة - 2-2-5-1



 
67 

و يقول إبراهيم أمحد سالمة . تعين الرشاقة بشكل عام قدرة اجلسم أو أجزاء منه على تغري أوضاعه أو اجتاهه بسرعة و دقة

  بأ�ا

قابلية الفرد يف تغري اجتاهه بسرعة و توقيت سليم فضال عن أ�ا قدرة الرياضي يف تغيري أوضاعه يف اهلواء حيث تكون  

  ذات

   

  .كبرية خالل الفعاليات و األلعاب الرياضية اليت تتطلب تغيري اجلسم يف اهلواءأمهية  

لفة على األرض أو يف اهلواء أو حىت يف املاء و اختاذ و يضيف علي فهمي البيك بأ�ا قدرة الفرد على تغيري أوضاعه املخت

  أوضاع

  )56، صفحة 2001عبش، ( .جديدة للنجاح يف حتقيق هدف معني 

و و هي أيضا القدرة على تغيري املكان و االجتاه بسرعة و بانتباه و بدون أن يفقد التوازن، تعتمد على القوة و السرعة 

  )129، صفحة 2015شحاته، ( .التوازن

  :أنواع الرشاقة - 2-2-5-2

  :هناك نوعان من الرشاقة

  :الرشاقة العامة - 1- 2-2-5-2

و هي نتيجة تعلم حركي متنوع أي جنده يف خمتلف االنشطة الرياضية، و تشري أيضا اىل املقدرة على أداء حركي يتسم 

  بالتنوع 

  .و االختالف و التعدد بدقة و انسيابية و توقيت سليم

  :الرشاقة الخاصة - 2- 2-2-5-2

  اط املمارس و هي األساس يف اتقان و هي القدرة على األداء احلركي املتنوع حسب التكتيك اخلاص لنوع النش

  املهارات اخلاصة املهارات اخلاصة باللعبة و تعكس قدرة الالعب على األداء احلركي يف الرياضة املختارة بأسرع ما

  ميكن و كذلك بسهولة و بأقل ما ميكن من أخطاء و بدقة عالية، و ترتبط خبصائص املهارات احلركية االساسية 

  )115، صفحة 2005محمد، ( .ء تلك املهارات املختلفة بدقة عاليةمن خالل تكرار أدا 
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  :مكونات الرشاقة - 2-2-5-3

  :يرى بيرت هاتز أن الرشاقة تتضمن املكونات التالية

  .املقدرة على رد الفعل احلركي** 

  .املقدرة على التوجيه احلركي** 

  .او التناسق احلركي املقدرة على التنسيق** 

  .املقدرة على التوازن احلركي** 

  .املقدرة على االستعاد احلركي** 

  .املقدرة على الربط احلركي** 

  )81، صفحة 1997كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسنين، ( .خفة احلركة** 

  :أهمية الرشاقة - 2-2-5-4

يرى هارة و الرسون و يوكم و كالرك و كازينز و غريهم أن الرشاقة أحد مكونات اللياقة البدنية، كما يرى كالرك و 

  الرسون 

  .و يوكم و كيورتن ووجلووس أن الرشاقة أحد مكونات اللياقة احلركية

غريهم على أن الرشاقة و يكاد يتفق معظم من كتب عن األداء البدين أمثال بارو و مك جي و جينيسني و ايكرت و 

  أحد

  .املكونات األساس لألداء البدين 

  )278، صفحة 2004حسنين، ( .كما وضعها كالرك و كازينس و أخرون ضمن مكونات القدرة احلركية
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  : خاتمة

لتأثريها على جوانب منوه األخرى بوجه عام، و  احلركية من اجلوانب املهمة لنمو الطفل نظرا-تعترب القدرات اإلدراكية

  عالقتها

 )5، صفحة 1995الروبي، ( .بقدرته على التعلم بوجه خاص، سواء يف ا�االت احلركية أو املعرفية 

الضعف البدين الذي يعوقه عن يف حني تأيت أمهية اللياقة البدنية من أمهية صحة اإلنسان و خلو جسمه من األمراض و 

  اإلنتاج

بكفاءة و فاعلية اإلنسان ككائن حي خلق ليكون نشطا و فعاال و قادرا على احلركة و القيام باإلعمال اليومية املعتادة و  

  غري

عياد، ( .املعتادة، احلاجة إىل درجة عالية من اللياقة البدنية مع توافر حالة صحية جيدة أمر غاية األمهية لكل إنسان 

  )26-25، الصفحات 2015
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:منهج البحث -1  

احلركية و مكونات اللياقة البدنية عند األطفال املعاقني- نظرا لطبيعة الدراسة اليت تعاجل طبيعة العالقة بني القدرات اإلدراكية  

مت اختيار املنهج الوصفي و ذلك لتماشيه مع هدف الدراسة ألن هذا املنهج يعد نقطة البداية يف التعرف على. ذهنيا   

.املشاكل امليدانية و مدى انتشارها   

:مجتمع و عينة البحث -2  

مشلت عينة البحث و قد. طفال 58متثل جمتمع البحث يف أطفال مجعية مساعدة املعاقني عقليا مبستغامن و البالغ عددهم   

:طفال موزعني على الشكل التايل 13   

.طفل واحد: التوحد -  

.أطفال 10: 21الصبغي  -  

.طفلني: التأخر العقلي  

:متغيرات البحث -3  

.االعاقة العقلية: المتغير المستقل -3-1  

. احلركية و البدنية-اخلصائص االدراكية: المتغير التابع -3-2  

:مجاالت البحث -4  

:مجال البشريال -4-1  

موزعني. طفال 13تكونت عينة حبثنا من أطفال مجعية مساعدة األطفال املعاقني عقليا بوالية مستغامن، و البالغ عددهم   

.طفل واحد: أطفال، التأخر العقلي 10: 21طفلني، الصبغي : التوحد: على النحو التايل   

:المجال المكاني -4-2  

.عقليا مبستغامنمدرسة مساعدة االطفال املعاقني   

:المجال الزماني -4-3  

 لتنفيذ هذه الدراسة انطالقا من حتديد املشكلة اليت تعترب بداية لبحثنا و مت تكوين االطار النظري ابتداءا من شهر ماي

حيث مت. 17/05/2017مث اعداد استمارة االختبارات مث الشروع يف الدراسة امليدانية انطالقا من تاريخ . 2017   
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مث بعدها اجراء التجربة الرئيسية على عينة. 2017ماي  22و 17اجراء الدراسة االستطالعية على مرتني بتاريخ    

.البحث   

:أدوات البحث -5  

 قصد الوصول اىل حلول لالشكالية املطروحة و التحقق من صحة فرضية هذا البحث، وجب اتباع أجنع الطرق و األدوات

:تفحص، حيث مت استخدام االدوات التاليةو ذلك من خالل الدراسة و ال   

):التحليل البيبليوغرافي ( الدراسة النظرية  -5-1  

 مت مجع كافة املعلومات اخلاصة �ذا الباب من خالل االطالع على جمموعة من الكتب و املذكرات و الوثائق اليت تتحدث

.عن عناصر حبثنا هذا   

:االختبارات البدنية -5-2  

:الوثب العريض من الثباتاختبار  -5-2-1  

.قياس القدرة العضلية للرجلني: الهدف منه  

.شريط قياس. شريط الصق. فتوحةاملمساحة من األرض : األدوات  

حيدد خط البداية على األرض كما خيطط مكان الوثب، يقف املخترب خلف خط البداية و أصابع :وصف األداء  

ها قليال، و يقوم املخترب مبرجحة الذراعني للخلف كاستعداد للوثبالقدمني مالمسة هلذا اخلط و متباعدة عن بعض   

.و يصاحب ذلك ثين الركبتني قليال لكل خمترب حماولتني اثنتني   

 

:قواعد تنفيذ االختبار  

.جيب أن ترتك القدمني االرض يف وقت واحد -  

.جيب ان يكون اهلبوط بالقدمني على العارض يف وقت واحد -  

.خط البداية اىل اقرب عالمة للقدم القريبة من خط البدء بعد اهلبوطيتم القياس من  -  

.ال حتتسب حماولة املرة اليت حيرك فيها املخترب قدميه قبل الوثب -  

:قواعد التسجيل و الحساب  
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.تسجل أفضل مسافة يف احملاولتني بالسنتيمرتات  

.اختبار ثني الجذع من الرقود -5-2-2  

.عضلي للبطنقياس التحمل ال :الهدف منه  

.بساط للرقود - :األدوات  

مع ثين الركبتني حبيث تكون الركبتان متالصقتني و املسافة بني يتخذ املخترب وضع الرقود على الظهر :وصف األداء  

عند اعطاء اشارة. درجة، القدمان على البساط و يقوم املخترب بتشبيك أصابع اليد خلف الرقبة 90الساقني و الفخذين    

.البدء يقوم املخترب باجللوس حبيث يلمس ركبتيه مبرفقيه، يستمر املخترب يف تكرار األداء أكرب عدد ممكن من املرات   

:قواعد تنفيذ االختبار  

:ال حتسب مرات اجللوس اذا -1  

.مل يبدأ املخترب األداء و جسمه بالكامل يف الوضع الصحيح و مالصق للبساط -  

مل يلمس ركبتيه مبرفقيه -  

.يسمح مبحاولة واحدة -2  

 

:التسجيل و احتساب النتائج  

.عدد املرات الصحيحة اليت يلمس املخترب فيها ركبتيه مبرفقيه  

:أمتار 10اختبار جري  -5-2-3  

.قياس السرعة: الهدف منه  

.املسافة احملددة للجري و يكون سطحها صلب، و ساعة ايقاف :األدوات  

حبيث يقف خلف خط البداية متخذا وضع. حبيث جيري يف كل مرة خمترب التنفيذمن األفضل ان يتم  :وصف األداء  

.عند اعطاء اشارة البدء جيري املخترب بأقصى سرعة ممكنة حىت خط النهاية. االستعداد من الوقوف   

:قواعد تنفيذ االختبار  

.يسجل الزمن املنقضي بني انطالقه يف اجلري و عبوره خط النهاية -  
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.ة واحدة فقطيسمح مبحاول -  

:التسجيل و احتساب النتائج  

.من الثانية 1/10يسجل الزمن ألقرب   

:اختبار الجري المكوكي -5-2-4  

قياس الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه :الهدف منه  

أمتار بني اخلطني املتوازين، على أن 10ساعة ايقاف، خطان متوازيان، طريق للجري مستوي و مسطح بطول  :األدوات  

.تكون هناك مسافة كافية وراء كل منهما، ميقايت، أقماع   

يقف املخترب مع وضع قدمه األمامية خلف خط البداية و بعد اختاذ - خذ مكانك–عند مساع النداء  :طريقة األداء  

  يعودأمتار منه، مث 10وضع االستعدادا يعطي أمر البدء فينطلق املخترب بأقصى سرعة حنو اخلط املقابل و هو على بعد  

.خلط النهاية بأقصى سرعة   

:قواعد تنفيذ االختبار  

.يعطى لكل خمترب حماولة واحدة -  

.جيب أن تكون األرض مستوية السطح، و ال تعرض املخترب لالنزالق -  

:التسجيل و احتساب النتائج  

.من الثانية 1/10حيتسب الزمن ألقرب   

:اختبار ثني الجذع لألمام من الوقوف -5-2-5  

.قياس مرونة العمود الفقري على احملور األفقي: الهدف منه  

سم مثبتة عموديا على املقعد100اىل  0سم، مسطرة غري مرنة مقسمة من  50مقعد بدون ظهر ارتفاعه  :األدوات  

.موازيا للحافة السفلية للمقعد 0موازيا لسطح املقعد و رقم  50حبيث يكون رقم    

فوق املقعد و القدمني مضمومتان مع تثبيت أصلبع القدمني على حافة املقعد معيقف املخترب  :مواصفات األداء  

االحتفاظ بالركبتني مفرودتني، يقوم املخترب بثين اجلذع لألمام و لألسفل حبيث يدفع أصابع يديه اىل أبعد مسافة ممكنة   

.على املسطرة، على أن تثبت عند أخر مسافة يصل اليها ملدة ثانيتني   
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:تنفيذقواعد ال  

.جيب عدم ثين الركبتني أثناء األداء -  

.للمخترب حماولة واحدة -  

.جيب أن يتم ثين اجلذع ببطء -  

.جيب الثبات عند أخر مسافة يصل إليها املخترب ملدة ثانيتني -  

:التسجيل و احتساب النتائج  

.تسجل للمخترب املسافة اليت حققها يف احملاولة الواحدة بالسنتيمرت  

):مقياس بوردو ( الحركية -رات القدرات االدراكيةاختبا -5-3  

اختبار المشي -5-3-1 :على اللوحة    

:يقيس هذا االختبار توافقات القوام، و اجلانبية، و السيطرة اجلانبية، و يتكون االختبار من ثالثة بنود هي: الهدف منه  

.املشي أماما و املشي خلفا و املشي جانبا   

بوصات يستند على قاعدتني، و ال جيب أن يقل ارتفاع 4قدما، و عرضه  12-8ح طوله من لوح خشيب يرتاو  :األدوات  

.بوصات 6اللوح عن األرض عن    

:طريقة األداء  

.املشي أماما لنهاية اللوح و يستخدم الطفل ذراعيه يف التوازن و بدون ملس أي شيء -1  

.املشي خلفا حىت الطرف االخر من اللوح بنفس الطريقة -2  

.املشي جانبا اىل الطرف االخر من اللوح و العودة -  

:تعطى الدرجة لكل بند من البنود الثالثة على حدة طبقا ملا يلي :الدرجة  

:بند المشي أماما -1  

) 4الدرجة . ( ميشي بسهولة و حيافظ بديناميكية توازن اجلسم أثناء االداء -  

) 3الدرجة . ( كل الوقتلديه صعوبة طارئة و لكنه يستطيع استعادة التوازن   -  

) 2الدرجة . ( وقع أكثر من مرة او توقف كثريا او لديه صعوبة يف استعادة التوازن -  
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) 1الدرجة . ( مل يتمكن من االداء او أن اكثر من ربع أدائه فاقد للتوازن -  

:بند المشي جانبا -2  

) 4الدرجة  . (مشى بسهولة و احتفظ بالتوازن دون أن ينظر خلفه أثناء األداء -  

) 3الدرجة . ( لديه صعوبة عارضة و لكنه يستطيع اسرتجاع التوازن كل الوقت -  

) 2الدرجة . ( وقع من فوق اللوحة أكثر من مرتني، و اذا توقف كثريا و اذا مل يستطع األداء دون أن ينظر خلفه -  

) 1الدرجة . ( اللوح بطرف قدميه مل يستطع األداء أو أن نصف أدائه ال يتسم بالتوازن، و اذا كان يتلمس -  

:بند المشي جانبا – 3  

) 4الدرجة . ( يستطيع املشي بسهولة يف كال اجلانبني -  

) 3الدرجة . ( لديه صعوبة عارضة و لكنه يستطيع اسرتجاع التوازن كل الوقت -  

) 2الدرجة . (  اسرتجاع التوازنمل يقع أكثر من مرتني يف االجتاه الواحد، او اذا توقف كثريا، او أن لديه صعوبة يف -  

. مل يستطع األداء، أو أن أدائه يتسم بعدم التوازن اىل درجة ملحوظة، و اذا كان أداؤه يف اجتاه أفضل من االجتاه االخر -

) 1الدرجة (   

:أجزاء الجسم تحديداختبار  -5-3-2  

يقيس هذا االختبار وعي الطفل بأجراء جسمه، و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجراء، و ادراك العالقات :الهدف منه  

و يتكون االختبار من تسعة بنود يعتمد األداء فيها على سرعة استجابة الطفل ألوامر. الثنائية بني األجزاء املتماثلة   

.املمتحن بأن يلمس أجراز خمتلفة من جسمه   

:يقف الطفل  و يطلب منه ملس أجزاء من جسمه تبعا ألوامر املمتحن اللفظية و يتم ملس األجزاء التاليه :داءطريقة األ  

ملس -7. ملس األنف -6. ملس القدمني -5. ملس الفم -4. ملس العينني -3. ملس األذنني -2. ملس الرأس -1  

.ملس الشعر -10. ملس األسنان -9. ملس البطن -8. الظهر   

:تعطى درجة جلميع البنود جمتمعة طبقا للمستويات االتية :الدرجة  

) 4الدرجة . ( أدى الطفل مجيع البنود بطريقة مناسبة -  

) 3الدرجة . ( أدى بقليل من الرتدد و االضطراب -  
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) 2الدرجة . ( يظهر بعض الرتدد يف استجابة أو أكثر أو اذا مل يلمس غري عضو واحد من األعضاء الزوجية -  

) 1الدرجة . ( كان غري قادر على حتديد واحد أو أكثر من األعضاء، أو إذا تلمس جسمه حىت جيد األعضاء  اذا -  

:اختبار لوحة الطباشير -5-3-3  

احلركية، و يتضمن االختبار أربعة بنود يعتمد-يقيس هذا االختبار االجتاهية، التزامن، املزاوجة االدراكية: الهدف منه  

رسم دائرة، رسم دائرتني باليدين معا،: األداء فيها على رسم دوائر و خطوط على السبورة بالطباشري و البنود األربعة هي   

.رسم خط أفقي، رسم خطني رأسيني من أعلى اىل أسفل باليدين معا   

.سبورة و طباشري :األدوات  

: األداءطريقة   

.بوصة 24 - 22على السبورة قطرها من  يطلب من الطفل أن يرسم دائرة: رسم الدائرة -1  

يطلب من الطفل أن يضع يف كل يد قطعة من الطباشري و يقوم برسم دائرتني باليدين يف نفس: رسم الدائرتين -2  

الوقت، و بالنسبة لألطفال اللذين يستخدمون اليد اليمىن جيب أن تكون حركة اليد اليمىن أثناء الرسم يف عكس اجتاه   

.و اليسرى يف اجتاه عقارب الساعة و العكس بالنسبة ملن يستخدمون اليد اليسرى عقارب الساعة   

بوصة و يف 30-24يرسم املمتحن عالمتني على السبورة على خط أفقي، و املسافة بينهما  :رسم الخط األفقي -3  

يصل ما بني العالمتنيمستوى ارتفاع كتفي الطفل، و يطلب من الطفل الوقوف يف منتصف املسافة بني العالمتني مث    

خبط افقي و يتهم هذا البند من بنود االختبار بعبور خط منتصف اجلسم فقد يرسم الطفل اخلط باليد يف اجتاه الوسط مث    

 ينقل الطباشري لليد االخرى و اكمال اخلط، و قد حيرك جسمه يف اجتاه العالمة االولىى مع االحتفاظ باالداء يف جانب 

قدميه ثابتتني و لكنه يدير جسمه من مفصلي الرجلني او احلوض و عندما يضطر لتحريك يده واحد كما حيتفظ ب  

قد جيد صعوبة يف هذا التقاطع و يظهر ذلك من الرتدد و تصلب اليد أثناء احلركة يف. و التقاطع مع خط منتصف جسمه  

.االجناه العكسي   

لسبورة حبيث يستطيع الطفل أن يصل اليها بذراعيه عاليا يضع املمتحن عالمتني يف أعلى ا :رسم الخطوط الرأسية -4  

 و يعطى الطفل قطعتني من الطباشري و يطلب منه رسم خطيني راسيني يف نفس الوقت من أعلى السبورة اىل أسفلها 

.و جتب مالحظة األداء غري املتساوي أو أي قوس داخل أو خارج اخلطوط  
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:األربعة على حدة كما يليتعطى الدرجة لكل بند من البنود  :الدرجة  

  :بند رسم الدائرة -1

رسم الطفل الدائرة مناسبة يف الشكل و احلجم و االجتاه و الوضع مع السماح مبرة واحدة اعادة لتحصيل احلجم  -  

) 4الدرجة  . ( و الوضع املناسب  

مع مرور الطفل مبنتصف جسمه رسم الطفل دائرة قريبة من احلجم و الوضع و الشكل الصحيح بعد حماولتني او ثالث -  

) 3الدرجة ( مع بعض األخطاء البسيطة    

اذا أدى بصعوبة مستمرة و لكن جبهد واضح ميكن ان يؤدي رمسا مقبوال أو اجتاه الرسم غري صحيح بالنسبة لليد -  

) 2الدرجة . ( املفضلة   

املرور مبنتصف اجلسم او الرسم منبعج منال يستطيع الطفل رسم دائرة باحلجم او الشكل املناسب و غري قادر على  -  

) 1الدرجة . ( اجلانب أو من األسفل   

:بند رسم الدائرتين -2  

) 4الدرجة . ( أدى الطفل بسهولة و ثقة مع السماح بتوجيه اضايف لتحصيل احلجم و الوضع -  

) 3الدرجة . ( و متصلبا أدى الطفل حماولتني أو ثالث حىت حيقق الرسم املطلوب و اذا كان األداء غري مستمر -  

. عاىن الطفل صعوبة يف أي جزء من االداء أو اجتاه الرسم غري صحيح أو مل يكن االداء مقبوال بعد حماولتني أو ثالث -

) 2الدرجة (   

ال يستطيع اداء الرسم أو أدى الرسم يف حجم أو شكل غري مناسب او خطأ يف الوضع، أو انتبه ليد من اليدين فقط، -  

) 1الدرجة . ( دوائر منبعجة يف اجتاه الوسطرسم    

:بند رسم الخط األفقي -3  

) 4الدرجة . ( األداء مالئم متاما -  

) 3الدرجة . ( بعض الرتدد و خطأ بسيط -  

) 2الدرجة . ( تردد و خطأ واضح -  

) 1الدرجة . ( مل يستطع أداء التمرين، حول املشي للجهة األخرى أو استخدام اليدين معا -  
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:بند رسم الخطوط الرأسية -4  

) 4الدرجة . ( أداء مالئم، اخلطان مستقيمان و متوازيان -  

) 3الدرجة . ( أداء مالئم و لكن بعد تردد و اهتمام باحلركات املتضمنة -  

) 2الدرجة . ( خطوط مقوسة قليال، و لكن االنتباه يوجه لليدين -  

) 1الدرجة . ( لليد املفضلة، ا وان الطفل ال يستطيع االداءخطوط مقوسة بشكل واضع، و كل االنتباه موجه  -  

:الوسائل البيداغوجية - 4- 5   

.الشواخص -  

.أرضية مسطحة -  

.مسطرة مرقمة -  

.شريط الصق -  

.مقاعد -  

:الدراسة االستطالعية -6  

مصداقية و موضوعية  اتباعا للمنهجية العلمية يف اجراء البحوث و قصد الوصول اىل نتائج دقيقة و مضبوطة و اعطاء  

أطفال من أطفال 06للبحث، و الطالبان على التجربة االستطالعية ؛حيث أشرفا شخصيا على اجرائها على عينة من   

مجعية مساعدة املعاقني عقليا مبستغامن مت استبعادهم من التجربة الرئيسية و كان اهلدف الرئيسي هو دراسة كفاءة    

للتأكد من صدق 22/05/2017و أعيدت يوم  17/05/2017بالتجربة االستطالعية يوم و مت القيام . االختبارات  

:و ثبات االختبارات و كان الغرض من التجربة االستطالعية ما يلي   

.معرفة مدى كفاءة االختبارات املستخدمة بتحديد األسس العلمية هلا  -  

.حتديد الزمن املستغرق للقيام �ذه االختبارات -  

.اىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات يف ظروف حسنة التوصل -  

.حتديد الصعوبات اليت يتلقاها الباحث أثناء تطبيق االختبارات الرئيسية -  

:األسس العلمية لالختبارات -7  
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:ثبات االختبار - أ  

ستغامن و بعد مخسةأطفال من مجعية مساعدة املعاقني عقليا مب 06قام الطالبان بتطبيق االختبارات على عينة مكونة من   

بعد احلصول على النتائج، استخدم الطالبان معامل االرتباط. أيام و حتت نفس الظروف أعيد االختبار على نفس العينة   

وجدنا قيمة معامل االرتباط لكل االختبارات املستخدمة دالة احصائيا مما) 1(و بعد حتليل النتائج اجلدول رقم  بريسون،   

.يؤكد أن االختبارات على درجة عالية من الثبات   

:صدق االختبار - ب  

أطفال من مجعية مساعدة املعاقني عقليا مبستغامن و بعد مخسة 06بتطبيق االختبارات على عينة مكونة من  قام الطالبان  

الطالبان معامل االرتباطبعد احلصول على النتائج، استخدم . أيام و حتت نفس الظروف أعيد االختبار على نفس العينة   

وجدنا قيمة معامل االرتباط لكل االختبارات املستخدمة دالة احصائيا، مما) 1(بريسون، و بعد حتليل النتائج اجلدول رقم    

.يؤكد أن االختبارات على درجة عالية من الصدق   
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قیمة 
الداللة 
االحصائی

 ى

مستو
ى 

 الداللة
الصد

 الثبات ق

 االختبار القبلي البعدياالختبار 

االختبارا
 س ع س ع ت

0,005   0,96 0,94 2,07 9,5 2,25 9,66 

اختبار 
المشي 
على 
 اللوحة

0,261 

0,01 

-
0,73 -0,54 0,51 3,66 3,77 5,33 

اختبار 
تعیین 
أجزاء 
 الجسم

0,08 0,95 0,92 2,07 13,5 2,6 13 

اختبار  
لوحة 

 الطباشیر

0 0,99 0,99 3,66 4,33 3,26 4,33 

اختبار 
الجلوس 
 من الرقود

0,007 0,96 0,93 23,09 58,83 16,9 57,5 

اختبار 
الوثب 

العریض 
 من الثبات

0,042 0,9 0,82 0,69 3,53 0,25 3,41 

اختبار 
 10جري 

 أمتار

0,127 0,83 0,69 1,35 16,78 1,02 16,61 

اختبار 
الجري 

المكوكي 
 متر2*10

0,036 0,91 0,84 10,8 37,33 11,23 34,66 

اختبار 
ثني الجذع 
الى األمام 

من 
 الوقوف

 

يبين صدق و ثبات اختبارات الدراسة االستطالعية ): 1(الجدول رقم   

:موضوعية االختبار - ت  

 موضوعية االختبار تدل على عدم تأثره، أي أن االختبار يعطي نفس النتائج أيا كان القائم بالتحكيم، و يشري أن اطالع

اخلرباء و املختصني و موافقتهم على االختبارات تبعد عنها الشك و التأويل، كما أن االختبارات املستخدمة سهلة    

.و واضحة  
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:الوسائل االحصائية -8  

 :المتوسط الحسابي

 

س
ن

سمج
  

  

معامل  زيادة على أنه ضروري حلساباالستبيان، منه احلصول على املتوسط املختربين يف  اهلدف

  .االرتباط بريسون

  )برسون(معامل االرتباط البسيط 

   
ر

سمج
ن

سمج
صمج

ن

صمج

صسمج
ن

صمجسمج




































2
2

2
2

 

  درجات ص xجمموع درجات س :   صxمج س

  جمموع درجات س:    مج س

  جمموع درجات ص:    مج ص

  جمموع مربع درجات س :    2مج س

  جمموع مربع درجات ص:  2صمج 

  :صـــدق االختبار

  .)2017خالد، (  الثبات=    صدق االختبار 

Spss برنامج 

  املتوسط احلسايب:  س

  جمموع الدرجات:   مج س

  العينة أفرادعدد :   ن
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  :عرض و تحليل النتائج -1

  

  .يبني العالقة بني اختبار املشي على اللوحة و اختبار اجللوس من الرقود): 1(الجدول رقم 

  

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).    

  

  نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب لكل من اختبار املشي على اللوحة ) 1(من خالل اجلدول رقم 

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس ) 1.69و  8.69(و اختبار اجللوس من الرقود هي 

، بينما قيمة 0.720على التوايل، و قيمة الداللة االحصائية هي ) 3.03و  2.42(االختبارات هي 

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

  

  

  

 

13 

  

  

  

0.11 

  

  

 

0.720 

2.42 

  

 

8.69 

  

 

اختبار املشي 

  .على اللوحة

 

 

3.03  

 

1.69  

اختبار ثين اجلذع 

إىل األمام من 

  .الرقود
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توجد  ، و منه فانه ال توجد داللة احصائية، و نستنتج من خالل ذلك أنه ال0.110االرتباط تساوي 

عالقة بني توافقات القوام و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و التحمل العضلي للبطن، و يُرِجُع الباحثان هذه 

لفئة املعاقني ذهنيا كنشاط تعليمي منتج  األنشطة املكيفةالنتيجة اىل استخدام األلعاب الصغرية يف دروس 

املنافسة و البهجة و التشويق، َدفع األطفال باستعمال األجهزة و األدوات البسيطة و عن طرق بث روح 

اىل بذل قصارى جهدهم و زيادة مشاركتهم بالدرس مما وّفر فرص كافية الكتساب اخلربات التعليمية من 

خالل مواقف اللعب املختلفة اليت تتطلب منهم أن يظلوا يف حالة انتباه و تأهب و سرعة االستجابة 

احلركي لديهم و هذا ما يتفق مع دراسة عبد العزيز -تطوير قدرات اإلدراكللمؤثرات أثناء األداء و بالتايل 

  و بالتايل تتحسن عندهم التوافقات القوامية و اليت تعد مصدرا لألمن . 1998عبد الكرمي املصطفى 

و بدو�ا ال يستطيع الطفل اختاذ وضع للحركة املناسبة او االستجابة بسرعة أو كفاءة، و ميكن تعرضه 

من املصادر اخلارجية، كما تتحسن لديهم أيضا القدرة على التمييز بني جانيب اجلسم و حتديد لألذى 

و تنمو لديهم السيطرة اجلانبية أيضا حبيث يستطيع أن يكون الطفل ) اجلانبية(اجتاهي اليمني و اليسار 

  .االجتاهات اخلاصة باليمني و اليسار باسقاط اجلانبية على الفراغ احمليط به

يت بسببها أيضا ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من خالل تلك األنشطة اليت و ال

  .تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينمو التحمل العضلي لديهم
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  .الوثب العريض من الثباتالعالقة بني اختبار املشي على اللوحة و اختبار ): 2(اجلدول رقم 

  

عدد أفراد 
 العینة

قیمة الداللة  االرتباط
 اإلحصائیة

  املتوسط احلسايب االنحراف المعیاري

 

 

 

  

  

13 

  

  

  

  

  

0.459 

 

 

 

 

 

0.114 

  

2.42 

 

 

 

  

8.69 

 

 

 

اختبار املشي على 

 .اللوحة

 

 

 

26.64  

 

 

5.92  

   

  

اختبار الوثب العريض 

 .من الثبات

 

  

  

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).    

  

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار املشي على اللوحة و اختبار الوثب ) 2(من خالل اجلدول رقم 

التوايل و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي على ) 5.92و  8.96(العريض من الثبات هي 

، بينما بلغت قيمة 0.114على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب ) 26.64و  2.42(

، و منه فانه ال توجد داللة احصائية، و نستنتج من خالل ذلك انه ال توجد عالقة بني 0.459االرتباط 

  السيطرة اجلانبية و القدرة العضلية للرجلني، و يُرِجُع الباحثان هذه النتيجة اىل توافقات القوام و اجلانبية و 

األلعاب الصغرية تساعد األطفال املعاقني ذهنيا من كال اجلنسني على أن يكتشفوا امكانيا�م و يطوروا 

احلركية، من خالل مشاركتهم و تطبيقهم هلاته االألعاب، و هذا ما - قدرا�م البدنية و احلركية و االدراكية
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ميه و اليت تعد مصدر لألمن و و بالتايل تنمو لديهم التوافقات القوا. 1996يؤكده حممد حسن هليل 

بدو�ا ال يستطيع الطفل اختاذ وضع للحركة املناسبة أو االستجابة بسرعة أو كفاءة، كما تتحسن لديهم 

و تنمو أيضا لديهم ) اجلانبية(القدرة على التمييز بني جانيب اجلسم و حتديد اجتاهي اليمني و اليسار 

َكِون الطفل االجتاهات اخلاصة باليمني و اليسار باسقاط السيطرة اجلانبية حبيث يستطيع الطفل أن يُ 

  .اجلانبية على الفراغ احمليط به

و اليت بسببها أيضا ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من خالل تلك األنشطة  

ري و القفز تنمو اليت تتميز بالبهجة و املنافسة و التشويق، فمن خالل تلك احلركات و األداء مثل اجل

  . لديهم القدرة العضلية للرجلني

. أمتار 10يبني العالقة بني اختبار املشي على اللوحة و اختبار جري ): 3(اجلدول رقم   

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

و اختبار جرينالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار املشي على اللوحة ) 3(من خالل اجلدول رقم   

2.42(على التوايل و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي ) 7.73و  8.69(أمتار هي  10   

،0.031، بينما بلغت قيمة االرتباط 0.991على التوايل، و قيمة الداللة االحصائية هي ) 10.85و    

عدد أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  

 اإلحصائية

 املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

   

 

13 

 

0.031 

 

0.991 

2.42 

 

8.69 

 

اختبار املشي على 

.اللوحة  

 10اختبار جري  7.73 10.85

.أمتار  
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جد عالقة بني توافقات القوام و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال تو    

 واجلانبية و السيطرة اجلانبية و السرعة، و يرجع الباحثان هذه النتيجة اىل أن االعتماد على األلعاب الصغرية

ملناهج ذوي االعاقة العقلية كنشاط تعليمي منتج باستعمال األدوات البسيطة  األنشطة املكيفةيف دروس    

ث روح املنافسة و البهجة دفع األطفال اىل بذل قصارى جهدهم و القواعد املرنة و عن طريق ب  

 و حضورهم املستمر للحصص التعليمية مما وفر فرص كافية الكتساب اخلربات العليمية من خالل مواقف

اللعب املختلفة، و اليت تتطلب منهم االنتباه املستمر و سرعة االستجابة للمؤثرات أثناء األداء، و بالتايل    

، 1998قدرات االدراك احلركي عندهم و هذا يتفق مع دراسة عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى تطوير   

 و بالتايل تتحسن عندهم التوافقات القوامية و اليت تعد مصدرا أساسيا حييث تتطور منها أمناط حركية

و ثبات التوجيهأخرى باالضافة اىل جعل الطفل قادرا على االحتفاظ باجتاه ثابت بالنسبة لسطح األرض    

يف البيئة احمليطة، حيث يعد مركز ثقل اجلسم نقطة األصل بالنسبة جلميع االجتاهات يف الفراغ، كما تعد   

كما تتحسن لديهم أيضا القدرة على التمييز بني. هذه التوافقات ضرورية لثبات العالقات مع االشياء   

، و تنمو لديهم السيطرة اجلانبية حبيث يستطيع )اجلانيب(جانيب اجلسم و حتديد اجتاهي اليمني و اليسار    

.أن يكون الطفل االجتاهات اخلاصة باليمني و اليسار باسقاط اجلانبية على الفراغ احمليط به  

 و اليت بسببها أيضا يتحسن اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا، فمن خالل تلك األنشطة اليت

افسة، فتلك احلركات و االلعاب اليت يؤديها الطفل تنمي عنصر السرعة متزج بني املرح و اجلهد و املن   

  .و اليت تعترب احدى عناصر اللياقة البدنية املهمة و الضرورية جلميع أشكال الرياضات املختلفة
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.مرت 2*10يبني العالقة بني اختبار املشي على اللوحة و اختبار اجلري املكوكي ): 4(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 االحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.746-  

 

 

 

0.03 

 

2.42 

 

 

 

8.69 

 

 

اختبار املشي على 

.اللوحة  

 

 

 

6.5 

 

21.3 

اختبار اجلري 

.املكوكي  

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب لكل من اختبار املشي على اللوحة و اختبار) 4(من اجلدول رقم -   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس) 21.3و  8.69(مرت هي  2*10اجلري املكوكي    

، بينما بلغت0.03: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 6.5و  2.42(االختبارات هي    

، و منه فانه توجد داللة احصائية ، و نستنتج من خالل ذلك وجود ارتباط- 0.746قيمة االرتباط    

عكسي قوي و بالتايل وجود عالقة عكسية بني توافقات القوام و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و الرشاقة    

األنشطة و سرعة تغيري االجتاه، و يرجع الباحثان هذه النتيجة اىل االعتماد على األلعاب الصغرية يف دورس 

و الرياضية لفئة املعاقني ذهنيا كنشاط تعليمي منتج باستعمال األجهزة و األدوات البسيطة حيث املكيفة  

ذلك كله بعنصري املرح و السرور يساهم  أن املتطلبات احلركية املتعددة هلذه األلعاب و تنوعها و ارتباط   
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 بقدر كبري يف متنية أعضاء احلواس املختلفة و تنمية القدرة الوظيفية ملختلف أجزاء اجلسم، وهذا ما يتفق مع

، وبالتايل تتحسن عندهم1996و دراسة حممد حسن هليل  1982دراسة حممد حسن عالوي    

التوافقات القوامية و اليت تعد مصدرا للحماية و بدو�ا ال يستطيع الطفل اختاذ وضع للحركة املناسبة    

 أو االستجابة بسرعة أو كفاءة، كما تتحسن أيضا القدرة على التمييز بني جانيب اجلسم و حتديد اجتاهي

يث يستطيع أن يكون الطفل، و تنمو لديهم السيطرة اجلانبية كذلك حب)اجلانبية(اليمني و اليسار    

.االجتاهات اخلاصة باليمني و اليسار باسقاط اجلانبية على الفراغ احمليط به   

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتحسن اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

سة، فمن خالل تلك احلركات و األلعابخالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املتعة و املناف   

فهي تسهم. ينمو عنصر الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه و اليت تعترب عنصر هام يف األنشطة الرياضية عموما   

بقدر كبري يف اكتساب املهارات احلركية و اتقا�ا و هي مرتبطة جبميع مكونات األداء البدين و أن هلا   

. كيةارتباطا وثيقا بالقدرة احلر    

.أما عن سبب هذا االرتباط القوي فالباحثان مل جيدا له أي تفسري، حىت يف الدراسات السابقة  
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.يبني العالقة بني اختبار املشي على اللوحة و اختبار ثين اجلذع اىل األمام من الوقوف): 5(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

املعيارياالحنراف    املتوسط احلسايب 

 

 

 

13 

 

 

 

0.123 

 

 

 

0.688 

 

2.42 

 

 

8.69 

 

اختبار املشي على 

.اللوحة  

 

 

 

8.33 

 

 

42 

اختبار ثين اجلذع اىل 

.االمام من الوقوف  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار املشي على اللوحة و اختبار ثين) 5(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس) 42و  8.69(اجلذع اىل االمام من الوقوف هي    

، بينما0.688: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 8.33و  2.42(االختبارات هي    

، و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد0.123بلغت قيمة االرتباط    

ور األفقي، و يرجع الباحثانعالقة بني توافقات القوام و السيطرة اجلانبية و مرونة العمود الفقري على احمل   

لفئة املعاقني ذهنيا  دروس األنشطة الرياضية املكيفةهذه النتيجة اىل استخدام األلعاب الصغرية يف أنشطة    

 و اليت من شأ�ا أن توفر خربات تعليمية غرضية تساعدهم على تنمية مالحظا�م و مفاهيمهم و قدرا�م

احلركي عن -حساس بالتوازن و املظاهر األخرى لقدرات اإلدراكو إدراكهم لألبعاد و االجتاهات كاإل   

حيث 1982طريق املمارسة امليدانية  األنشطة، و هذا ما يتفق مع دراسة حممد حسن عالوي    
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يشري أن املتطلبات احلركية املتعددة لتلك األلعاب و تنوعاها و استخدامها لألدوات و ارتباط ذلك كله   

ق و يسهم بقدر كبري يف تنمية أعضاء احلواس املختلفة و تنمية القدرة الوظيفيةبعنصر املرح و التشوي   

ملختلف أجزاء اجلسم، و بالتايل تتحسن لديهم التوافقات القوامية و اليت تتطور منها أمناط حركية أخرى   

جيه يفباالضافة اىل جعل الطفل قادرا على االحتفاظ باجتاه ثابت بالنسبة لسطح األرض و ثبات التو    

البيئة احمليطة، حيث يعد مركز ثقل اجلسم نقطة األصل بالنسبة جلميع االجتاهات يف الفراغ، كما تعترب   

كما تتحسن لديهم أيضا القدرة على التمييز. هذه التوافقات ضرورية أيضا لثبات العالقات مع األشياء   

و تتحسن السيطرة اجلانبية لديهم أيضا ) اجلانبية(بني جانيب اجلسم و حتديد اجتاهي اليمني و اليسار    

.حبيث يستطيع أن يكون الطفل االجتاهات اخلاصة باليمني و اليسار باسقاط اجلانبية على الفراغ احمليط به  

 و اليت بسببها أيضا ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من خالل تلك التمارين 

ح و البهجة و التحدي، فمن خالل تلك احلركات و األنشطة تتحسن مرونة و األلعاب اليت تتميز باملر   

. العمود الفقري على احملور األفقي  

.يبني العالقة بني اختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار اجللوس من الرقود) 6(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.007 

 

 

 

0.981 

 

0.85 

 

 

3.3 

 

اختبار تعيني أجزاء 

.اجلسم  

 

 

 

3.03 

 

 

1.69 

 

اختبار اجللوس من 

.الرقود   
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**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار) 6(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي) 1.69و  3.3(اجللوس من الرقود هي    

، بينما بلغت قيمة0.981: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 3.03و  0.85(   

، و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالقة بني0.07االرتباط    

ائية بني األجزاءوعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثن   

املتماثلة و التحمل العضلي للبطن، و يرجع الباحثان هذه النتيجة اىل أن استخدام األلعاب الصغرية يف   

لفئة املعاقني ذهنيا كنشاط تعليمي منتج باستعمال األجهزة و األدوات االنشطة املكيفةدروس    

ع األطفال اىل بذل قصارى جهدهم البسيطة و عن طريق بث روح املنافسة و البهجة و التشويق دف   

 و زيادة مشاركتهم بالدرس مما وفر فرص كافية الكتساب اخلربات التعليمية من خالل مواقف اللعب

املختلفة و اليت تتطلب منهم أن يظلوا يف حالة انتباه و تأهب و سرعة االستجابة للمؤثرات اخلارجية أثناء    

احلركي لديهم و هذا ما يتفق مع دراسة عبد العزيز عبد الكرمي- األداء و بالتايل تطوير قدرات االدراك  

الذين أكدوا على أن األلعاب تساعد األطفال من 1996و دراسة حممد حسن هليل  1998املصطفى    

 كال اجلنسني على أن يكتشفوا امكانيا�م و يطوروا قدرا�م البدنية و احلركية و االدراكية من خالل  

م هلذه األلعاب مما يقود اىل حتسني وعي الطفل بأجزاء جسمه و االماكن الدقيقةمشاركتهم و تطبيقه   

لوجودها و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة، فاالنسان ال ميلك أدلة مطلقة للعالقات املكانية   

ذا السبب جيب أن تكونيف البيئة احمليطة به و بالنسبة هلذه العالقات فانه يتعامل مع عالقات نسبية، و هل   

لديه نقطة مرجعية تساعده يف تنظيم االنطباعات النسبية اليت يتلقاها من البيئة، هذه النقطة املرجعية هي   

اجلسم، لذل فمن املهم بالنسبة للطفل أن يشكل صورة واضحة و دقيقة و كاملة عن جسمه و وضعه يف   
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. الفراغ   

ة، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا منو اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغري   

خالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينمو   

.التحمل العضلي لديهم   

.من الثبات يبني العالقة بني اختبار تعيني أجزاء اجلسم و واختبار الوثب العريض): 7(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.4 

 

 

 

0.176 

 

0.85 

 

 

3.3 

 

اختبار تعيني أجزاء 

.اجلسم  

 

 

 

26.64 

 

 

45.92 

 

اختبار الوثب العريض 

.من الثبات  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار الوثب) 7(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي) 45.92و  3.3(العريض من الثبات هي    

، بينما بلغت قيمة االرتباط0.176على التوايل و تقدر قيمة الداللة االحصائية ) 26.64و  0.85(   

ة بني وعي الطفلو منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالق 0.4   

بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة    
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و يرجع الطالبان الباحثان هذه النتيجة اىل استخدام األلعاب الصغرية يف و قياس القدرة العضلية للرجلني  

و اليت من شأ�ا أن توفر خربات  لفئة املعاقني ذهنيايف املنهاج اخلاص  األنشطة املكيفةأنشطة درس  

 تعليمية غرضية تساعدهم على تنمية مالحظا�م 

 و مفاهيمهم و قدرا�م و إدراكهم لألبعاد و االجتاهات كاإلحساس بالتوازن و املظاهر األخرى لقدرات

ا ما يتفق مع دراسة حممداحلركي عن طريق املمارسة امليدانية لتلك األنشطة واأللعاب، و هذ-اإلدراك   

.1982حسن عالوي    

حيث يشري أن املتطلبات احلركية املتعددة لتلك األلعاب و تنوعاها و استخدامها لألدوات   

و ارتباط ذلك كله بعنصر املرح و التشويق و يسهم بقدر كبري يف تنمية أعضاء احلواس املختلفة و تنمية   

مما يقود إىل حتسني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة القدرة الوظيفية ملختلف أجزاء اجلسم،   

لوجودها و إدراك العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة، فصورة اجلسم تتكون نتيجة اإلحساسات الدقيقة   

اليت يتلقاها الطفل من سطح اجللد، كاإلحساس باللمس و احلرارة و األمل و اإلحساسات الصادرة عن   

هذه اإلحساسات تلتحم مع بعضها البعض. و نتيجة أيضا لإلحساسات البصرية. الت و األحشاءالعض   

.و تشكل تصور اجلسم، و هذا التصور للجسم يصبح نقطة األصل جلميع العالقات املكانية   

 و اليت بسببها أيضا ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من خالل تلك التمارين 

 و األلعاب اليت تتميز باملرح و البهجة و التحدي، فمن خالل تلك احلركات و األنشطة تتحسن القدرة

.العضلية للرجلني   
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.أمتار 10يبني العالقة بني اختبار تعيني أجزاء اجلسم ة اختبار جري ): 8(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

املعيارياالحنراف    املتوسط احلسايب 

 

 

 

13 

 

 

 

0.252 

 

 

 

0.406 

 

0.85 

 

 

3.3 

 

اختبار تعيني أجزاء 

.اجلسم  

 

 

 

10.85 

 

 

7.73 

 

 10اختبار جري 

.أمتار  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار جري) 8(من خالل اجلدول رقم   

  0.85(على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي ) 7.73و  3.3(أمتار هي  10 

،0.252بينما بلغت قيمة االرتباط ، 0.406على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ) 10.85و   

و منه فانه ال توجد داللة احصائية، و نستنتج من خالل ذلك انه ال توجد عالقة بني وعي الطفل بأجزاء   

جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و السرعة   

لفئة األنشطة الرياضية املكيفة أن استخدام األلعاب الصغرية يف دروس و يرجع الباحثان هذه النتيجة اىل  

املعاقني ذهنيا كنشاط تعليمي منتج باستعمال األجهزة و األدوات البسيطة و عن طريق بث روح املنافسة   

و البهجة و التشويق دفع األطفال اىل بذل قصارى جهدهم و زيادة مشاركتهم بالدرس مما وفر فرص   

الكتساب اخلربات التعليمية من خالل مواقف اللعب املختلفة و اليت تتطلب منهم أن يظلوا يف كافية    
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-حالة انتباه و تأهب و سرعة االستجابة للمؤثرات اخلارجية أثناء األداء و بالتايل تطوير قدرات االدراك   

و دراسة حممد حسن  1998احلركي لديهم و هذا ما يتفق مع دراسة عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى   

الذين أكدوا على أن األلعاب تساعد األطفال من كال اجلنسني على أن يكتشفوا امكانيا�م 1996هليل   

و يطوروا قدرا�م البدنية و احلركية و االدراكية من خالل مشاركتهم و تطبيقهم هلذه األلعاب مما يقود اىل   

ة لوجودها و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاءحتسني وعي الطفل بأجزاء جسمه و االماكن الدقيق   

املتماثلة، فاملعرفة الناقصة أو اخلاطئة عن الصورة اخلاصة بأجسامهم ئؤدي بالضرورة اىل سلوك خاطئ،    

.و اىل اضطرابات يف أفعاهلم، كما ينعكس ذلك أيضا يف ادراك األشياء، و هناك تكمن أمهية صورة اجلسم  

ديه تصور جيد عن جسمه و أجزاءه املختلفة يتعرض لصعوبات يف أداء كثري منفالطفل الذي ليس ل   

.األنشطة   

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

أللعاب ينموخالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و ا   

و اليت تعترب احدى عناصر اللياقة البدنية املهمة و الضرورية جلميع أشكال الرياضاتعنصر السرعة   

.املختلفة   
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.مرت 2*10يبني العالقة بني اختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار اجلري املكوكي ): 9(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.405-  

 

 

 

0.170 

 

0.85 

 

 

3.3 

 

اختبار تعيني أجزاء 

.اجلسم  

 

 

6.50 

 

 

21.30 

 

 

اختبار اجلري املكوكي 

.أمتار 2*10  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار اجلري) 9(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي) 21.3و  3.3(مرت هي  2*10املكوكي    

، بينما بلغت قيمة االرتباط0.170و تقدر قيمة الداللة االحصائية على التوايل، ) 6.5و  0.85(   

، و منه فانه ال توجد داللة احصائية، و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالقة بني وعي- 0.405   

الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء    

و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه، و يرجع الباحثان هذه النتيجة أن استخدام األلعاب الصغرية يفاملتماثلة   

لفئة املعاقني ذهنيا و اليت من شأ�ا أو توفر خربات تعليمية تساعدهم األنشطة الرياضية املكيفةدروس    

ات كاالحساس بالتوازن على تنمية مالحظا�م و مفاهيمهم و قدرا�م و ادراكهم لألبعاد و االجتاه   

احلركي عن طريق املمارسة امليدانية لأللعاب الصغرية، و هذا ما يتفق- و املظاهر األخرى لقدراك االدراك  
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حيث يشري اىل أن املتطلبات احلركية املتعددة لأللعاب الصغرية . 1982مع دراسة حممد حسن عالوي    

بعنصري املرح و السرور يسهم بقدر كبري يف تنميةو تنوعها و استخدامها لألدوات و ارتباط ذلك كله   

مما يقود إىل حتسني وعي الطفل .اعضاء احلواس املختفلة و حتسني القدرة الوظيفية ملختلف أجزاء اجلسم   

بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجودها و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء، فالطفل يستطيع فقط   

و موثوق فيه جلسمه أن ينمي نقطة أصل مرجعية يعتمد عليها يف تفسري العالقات من خالل تصور ثابت   

املكانية و اصدار االستجابات احلركية الصحيحة، لذا جيب أن يتعلم هذا الطفل كيف يتعرف على أجزاء   

جسمه و كيف يتحكم فيها من خالل نظم عديدة لالشارات و أن تقدم هلذا الطفل األنشطة احلركية اليت   

.توجه تطوره احلركي جتاه ادراك جسمه، و اىل ما ميكن أن يعمل هذا اجلسم   

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

خالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينمو   

فهي تسهم. عنصر الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه، و اليت تعترب عنصر هام يف األنشطة الرياضية عموما   

نات األداء البدين و أن هلابقدر كبري يف اكتساب املهارات احلركية و اتقا�ا و هي مرتبطة جبميع مكو    

.ارتباطا وثيقا بالقدرة احلركية   
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.يبني العالقة بني اختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار ثين اجلذع اىل األمام من الوقوف): 10(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.468 

 

 

 

0.107 

 

0.85 

 

 

3.3 

 

اختبار تعيني أجزاء 

.اجلسم  

 

 

 

8.33 

 

 

42 

 

اختبار ثين اجلذع اىل 

.األمام من الوقوف  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار تعيني أجزاء اجلسم و اختبار ثين) 10(اجلدول رقم من خالل   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات) 42و  3.3(اجلذع اىل األمام من الوقوف هي    

ا بلغت قيمة، بينم0.107: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 8.33و  0.85(هي    

، و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل أنه ال توجد عالقة بني وعي0.468االرتباط    

الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية بني األجزاء   

الباحثان هذه النتيجة اىل أن استخدام  املتماثلة و مرونة العمود الفقري على احملور األفقي، و يرجع   

لفئة املعاقني ذهنيا كنشاط تعليمي باستعمال األجهزة  األنشطة الرياضية املكيفةاأللعاب الصغرية يف دروس   

 و الوسائل البسيطة، و عن طريق دفعهم اىل التنافس فيما بينهم و كذلك عنصري البهجة و االثارة دفع

وسعهم و زيادة نشاطهم أثناء سري احلصة، مما أتاح فرص كافية الكتساباالطفال اىل بذل كل ما يف    
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خربات تعليمية من خالل مواقف اللعب املختلفة و اليت تتطلب منهم أن يظلوا يف كامل تركيزهم و سرعة   

معاالستجابه للمؤثرات اخلارجية أثناء األداء، و بالتايل تطوير قدرات االدراك احلركي لديهم و هذا يتفق    

، الذي أّكد على أّن األلعاب تساعد األطفال من كال1998دراسة عبد العزيز عبد الكرمي املصطفى    

اجلنسني على أن مييطوا اللثام عن امكانيا�م و يذهبوا بقدرا�م البدنية و احلركية و االدراكية اىل مستوى   

االنسان ال ميلك أدلة مطلقةف .أعلى من ذي قبل من خالل مشاركتهم و تطبيقهم لأللعاب الصغرية   

للعالقات املكانية يف البيئة احمليطة به و بالنسبة هلذه العالقات فانه يتعامل مع عالقات نسبية، و هلذا   

السبب جيب أن تكون لديه نقطة مرجعية تساعده يف تنظيم االنطباعات النسبية اليت يتلقاها من البيئة،   

فمن املهم بالنسبة للطفل أن يشكل صورة واضحة و دقيقة و كاملة هذه النقطة املرجعية هي اجلسم، لذل   

. عن جسمه و وضعه يف الفراغ   

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

ركات و األلعاب تنموخالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احل   

.مرونة العمود الفقري على احملور األفقي   
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.يبني العالقة بني اختبار لوحة الطباشري و اختبار اجللوس من الرقود): 11(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.301 

 

 

 

0.318 

 

2.87 

 

 

 

10.38 

 

 

اختبار لوحة 

.الطباشري  

 

 

 

3.03 

 

1.69 

اختبار اجللوس من 

.الرقود  

-**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

املتوسط احلسايب الختبار لوحة الطباشري و اختبار اجللوس نالحظ أن قيمة) 11(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي) 1.69و  10.38(من الرقود هي    

، بينما بلغت قيمة0.318: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 3.03و  2.87(   

توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالقة بني، و منه فانه ال 0.301االرتباط    

االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و التحمل العضلي للبطن، و يرجع الباحثان هذه النتيجة   

ن شأ�الفئة املعاقني ذهنيا و اليت م األنشطة الرياضية املكيفةاىل أن استخدام األلعاب الصغرية يف دروس    

أن توفر خربات تعليمية تساعدهم على تنمية مالحظا�م و مفاهيمهم و قدرا�م و ادراكهم لألبعاد    

احلركي عن طريق املمارسة امليدانية-و االجتاهات كاالحساس بالتوازن و املظاهر األخرى لقدرات االدراك  

كيفارت أن تطور ادراك الشكلو يرى  . 1982لأللعاب الصغرية و هذا ما يتفق مع حممد حسن عالوي    



 
104 

لدى الطفل يعتمد بشكل أساسي على التعلم املناسب للمهارات احلسية احلركية األساسية و على تعلم   

اجلانبية و االجتاهية ألن املعلومات األولية اليت حيصل عليها الطفل عن الشكل و عن العالقات املكانية   

املتضمنة فيه هي معلومات حركية و ملسية و لذا جيب أن يتعلم الطفل اجلانبية و االجتاهية قبل أن ينتقل    

 اىل ادراك الشكل بطريقة بصرية و قبل أن ميتلك أساس االحتفاظ بالعالقات املتضمنة يف الشكل، فتنمو

.احلركية- راكيةمن خالل تلك األلعاب الصغرية االجتاهية و التزامن و املزاوجة االد   

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

خالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينمو   

.التحمل العضلي لديهم   

.بني اختبار لوحة الطباشري و اختبار الوثب العريض من الثباتيبني العالقة ): 12(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.659 

 

 

 

0.014 

 

2.87 

 

 

10.38 

 

اختبار لوحة 

.الطباشري  

 

 

26.64 

 

45.92 

 

 

اختبار الوثب العريض 

.من الثبات  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار لوحة الطباشري و اختبار الوثب) 12(من خالل اجلدول رقم   
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على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات) 45.92و  10.38(العريض من الثبات هي    

، بينما بلغت قيمة0.014: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 26.64و  2.87(هي    

القة جيدة بنيو منه فانه توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه توجد ع 0.659االرتباط    

االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و القدرة العضلية للرجلني، و يرجع الباحثان هذه النتيجة   

لفئة األنشطة املكيفةاالعتماد على األلعاب الصغرية كشكل من أشكال النشاط البدين يف دروس    

العصيب و تنمية–جهزته و تنمية التوافق العضلي املعاقني ذهنيا و اليت متكن الطفل من تدريب جسمه و أ   

جوانبهم احلركية و قوة املالحظة و تركيز انتباههم و تنمية االدارك لديهم عن طريق زيادة خربا�م الرتبوية    

.و التعليمية  

 و كذلك ينمو لديهم عنصر القدرة العضلية للرجلني تلك األلعاب الصغرية و لكن هنا الباحثان مل يصال

احلركية و بني القدرة -ىل تفسري هلاته العالقة دقيق هلاته العالقة بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكيةا   

. العضلية للرجلني  
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.أمتار 10يبني العالقة بني اختبار لوحة الطباشري و اختبار جري ): 13(اجلدول رقم   

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.188 

 

 

 

0.538 

 

2.87 

 

 

 

10.38 

 

 

اختبار لوحة 

.الطباشري  

 

 

 

10.85 

 

7.73 

 10اختبار جري 

.أمتار  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار لوحة الطباشري و اختبار جري) 13(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل، و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات هي) 7.73و  10.38(أمتار هي  10   

بينما بلغت قيمة 0.538:ئية بعلى التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصا) 10.85و  2.87(   

و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالقة بني 0.188االرتباط    

االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و السرعة، و يرجع الباحثان هذه النتيجة اىل احتواء منهاج   

ذهنيا يف ا�مل على األلعاب الصغرية من خالل ممارسة األنشطةلفئة املعاقني  األنشطة املكيفة   

احلركية املتنوعة اليت تتميز باستقاللية احلركة كاأللعاب اليت تستخدم فيها أمهية املكان و اجلهات    

 و األشكال اهلندسية و األرقام احلسابية باالضافة اىل عنصر املنافسة، مما يؤدي اىل تنمية احلركات الطبيعية
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احلركية، فتتطور لديهم االجتاهية، فبعد منو اجلانبية-و املهارات و القدرات البدنية و القدرات االدراكيه   

لدى الطفل و منو إدراكه الداخلي جبانيب اجلسم األمين و األيسر يصبح الطفل مستعدا إلسقاط هذه   

ركة املباشرة اجتاه األشياء يف الفراغ، يتعلماملفاهيم االجتاهية على الفراغ احمليط به و من جتاربه مع أمناط احل   

. اليسار يف اخلارج-اليسار من عملية داخلية اىل عملية متييز اليمني- كيف حيول عملية متييز اليمني    

 و يتطور عندهم أيضا التزامن الذي يعترب نقطة األصل يف بنية الزمن ألن الفرد ال يستطيع ادراك املدى

لية التزامن و كما أن مركز اجلاذبية األرضية ميثل نقطة الصفر بالنسبة للفراغ فإنالزمين بدون ادراك لعم   

التزامن ميثل نقطة الصفر بالنسبة للزمن، فاألحداث اليت حتدث فواصل زمنية بينها، و عندما تصل هذه   

احلركية، فمن-و تتطور لديهم أيضا املزاوجة االدراكية. الفواصل اىل نقطة الصفر تصبح أحداثا متزامنة   

املعروف أن ادارة العمليات احلركية تتم يف مراكز معينة يف املخ و كذلك تتم عمليات مثل القراءة و اهلجاء   

هاز العصيب، و عندما ميتلك الطفلو الكتابة و اليت يسيطر عليها املخ يف نفس هذه املنطقة من اجل   

حركية مبستوى جيد فإن ذلك يعين منو اجلهاز العصيب الذي ينعكس على اجلوانب- مهارات ادراكية   

.األخرى و يكون مبثاية مؤشر هلا و بذلك يكون الطفل مهيأ للعملية التعلمية   

  لدى األطفال املعاقني ذهنيا منو اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين

خالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينمو   

و اليت تعترب احدى عناصر اللياقة البدنية املهمة و الضرورية جلميع أشكال الرياضاتعنصر السرعة   

.املختلفة   
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.العالقة بني اختبار لوحة الطباشري و اختبار اجلري املكوكييبني ): 14(اجلدول رقم  

عدد 

أفراد 

 العينة

قيمة الداللة  االرتباط

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.475-  

 

 

 

0.101 

 

2.87 

 

 

10.38 

 

اختبار لوحة 

.الطباشري  

 

 

 

6.50 

 

 

21.30 

 

اختبار اجلري املكوكي 

.أمتار 2*10  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار لوحة الطباشري و اختبار اجلري) 14(من خالل اجلدول رقم   

على التوايل و قيمة االحنراف املعياري لنفس االختبارات) 21.3و  10.38(مرت هي  2*10املكوكي    

بينما بلغت قيمة 0.101: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 6.5و  2.87(هي    

د عالقةو منه فانه ال توجد داللة احصائية، و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توج -0.475االرتباط    

احلركية و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه، و يرى الباحثان أن- بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة اإلدراكية   

لفئة املعاقني ذهنيا، فتوفر  األنشطة املكيفةوجود األلعاب الصغرية بشكل مكثف و كبري يف مناهج    

تلك التمرينات و األلعاب تساعد يف التعامل مع الظروف البيئية املالئمة و احلركة النشطة اليت تكفلها   

-كميات هائلة من املعلومات و معاجلتها و بالتايل اكتساب اخلربات الضرورية لنمو املهارات اإلدراكية  

 احلركية، و عدم توفر هذه اخلربات الضرورية أو حرمان الفرد منها قد ال ميكنه من التفاعل مع مثريات البيئة



 
109 

احلركية عنده، و هذا ما - التايل قد تؤدي اىل اضطراب دائم يؤثر يف منو املهارات اإلدراكيةاحمليطة به و ب   

فتلك األلعاب احلركية تكون سببا يف تطور و منو االجتاهية " 1996حممد حسن سهيل "يتفق مع دراسة   

الطفل و متييز االجتاهاتعند األطفال املعاقني ذهنيا، قالقدرة على متييز االجتاهات يف الفراغ بالنسبة لوضع   

كما و يتطور لديهم أيضا . بالنسبة لألشياء و بعضها البعض، كل هذا يشكل ما يسمى باالجتاهية   

 التزامن و الذي يعترب نقطة األصل يف بنية الزمن، ألن الفرد ال يستطيع ادراك املدى الزمين بدون ادراك 

أمهية املزاوجة بني كل" شرينجتون"احلركية، و لقد أدرك -كيةلعملية التزامن، كما تنمو عندهم املزاوجة االدرا   

.من املعلومات االدراكية و املعلومات احلركية يف سلوك الطفل، و أوضح ضرورة حدوث هذه املزاوجة   

و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من   

ألنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب ينموخالل تلك ا   

فهي تسهم. عنصر الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه، و اليت تعترب عنصر هام يف األنشطة الرياضية عموما   

البدين و أن هلابقدر كبري يف اكتساب املهارات احلركية و اتقا�ا و هي مرتبطة جبميع مكونات األداء    

.ارتباطا وثيقا بالقدرة احلركية   
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.يبني العالقة بني اختبار لوحة الطباشري و اختبار ثين اجلذع اىل األمام من الوقوف): 15(اجلدول رقم   

عدد  

أفراد 

 العينة

قيمة 

 االرتباط

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 

 

 

13 

 

 

 

0.543 

 

 

 

0.055 

 

2.87 

 

 

10.38 

 

اختبار لوحة 

.الطباشري  

 

 

 

8.33 

 

 

42 

 

اختبار ثين اجلذع اىل 

.األمام من الوقوف  

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).   

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب الختبار لوحة الطباشري و اختبار ثين ) 15(من خالل اجلدول رقم   

  2.87(على التوايل و قيمة االحنراف املعياري هي ) 42و  10.38(اجلذع اىل االمام من الوقوف هي 

االرتباطبينما بلغت قيمة  0.055: على التوايل، و تقدر قيمة الداللة االحصائية ب) 8.33و   

و منه فانه ال توجد داللة احصائية و نستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد عالقة بني االجتاهية 0.543   

احلركية و مرونة العمود الفقري على احملور األفقي،و يرجع الباحثان هذه- و التزامن و املزاوجة االدراكية   

لفئة املعاقني ذهنيا و اليت من شأ�ا طة املكيفةاألنشالنتيجة اىل أن استخدام األلعاب الصغرية يف دروس     

أن توفر خربات تعليمية تساعدهم على تنمية مالحظا�م و مفاهيمهم و قدرا�م و ادراكهم لألبعاد    

احلركي عن طريق املمارسة امليدانية-و االجتاهات كاالحساس بالتوازن و املظاهر األخرى لقدرات االدراك  

و يرى كيفارت أن تطور ادراك الشكل. 1982ما يتفق مع حممد حسن عالوي  لأللعاب الصغرية و هذا   
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لدى الطفل يعتمد بشكل أساسي على التعلم املناسب للمهارات احلسية احلركية األساسية و على تعلم   

اجلانبية و االجتاهية ألن املعلومات األولية اليت حيصل عليها الطفل عن الشكل و عن العالقات املكانية   

املتضمنة فيه هي معلومات حركية و ملسية و لذا جيب أن يتعلم الطفل اجلانبية و االجتاهية قبل أن ينتقل    

 اىل ادراك الشكل بطريقة بصرية و قبل أن ميتلك أساس االحتفاظ بالعالقات املتضمنة يف الشكل، فتنمو

.احلركية- اكيةمن خالل تلك األلعاب الصغرية االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدر    

 و اليت بسببها أيضا أي األلعاب الصغرية، ينمو و يتطور اجلانب البدين لدى األطفال املعاقني ذهنيا من

خالل تلك األنشطة اليت تتميز باملرح و السرور و املنافسة، فمن خالل تلك احلركات و األلعاب تنمو   

.مرونة العمود الفقري على املستوى األفقي   

:االستنتاجات  

.عدم وجود عالقة بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و التحمل العضلي للبطن - 1  

.عدم وجود عالقة بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و القدرة العضلية للرجلني - 2  

انبية و السرعةعدم وجود عالقة بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجل - 3  

.وجود عالقة بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه - 4  

عدم وجود عالقة بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و مرونة العمود الفقري على - 5  

.احملور االفقي   

الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراكعدم وجود عالقة بني وعي  - 6  

.العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و التحمل العضلي للبطن   

عدم وجود عالقة بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك - 7  

.العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و القدرة العضلية للرجلني   

عدم وجود عالقة بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك - 8  
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.العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و السرعة   

اكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراكعدم وجود عالقة بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األم - 9  

.العالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه   

عدم وجود عالقة بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك -10  

.الفقري على احملور األفقيالعالقات الثنائية بني األجزاء املتماثلة و مرونة العمود    

.عدم وجود عالقة بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و التحمل العضلي للبطن -11  

.وجود عالقة بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و القدرة العضلية للرجلني -12  

.ن و املزاوجة االدراكية احلركية و السرعةعدم وجود عالقة بني االجتاهية و التزام -13  

عدم وجود عالقة بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و الرشاقة و سرعة تغيري -14  

.االجتاه   

عدم وجود عالقة بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و مرونة العمود الفقري على -15  

.قياحملور األف   

:مناقشة الفرضيات  

.احلركية و بعض عناصر اللياقة البدنية- افرتض الطالبان الباحثان وجود عالقة بني بعض القدرات االدراكية  

حتققت الفرضية، حيث وجدنا عالقة ارتباطية عكسية) 13-5(من خالل النتائج املذكورة يف اجلداول رقم   

قوية بني التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه، حيث بلغت   

و عالقة طردية بني االجتاهية و التزامن و املزاوجة االدراكية احلركية و القدرة. - 0.74قيمة االرتباط    

.0.65العضلية للرجلني، حيث بلغت قيمة االرتباط    

مل تتحق فرضية) 16-15- 14- 12-11- 10-9-8-7-6- 4- 3- 2(جلداول رقم و من خالل ا  

البحث حيث حتصلنا على ارتباط ضعيف يف التوافقات القوامية و اجلانبية و السيطرة اجلانبية مع كل من   



 
113 

.التحمل العضلي للبطن و القدرة العضلية للرجلني و السرعة و مرونة العمود الفقري على احملور األفقي   

بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية و كذلك  

بني األجزاء املتماثلة مع كل من التحمل العضلي للبطن و القدرة العضلية للرجلني و السرعة و الرشاقة    

ني االجتاهية و التزامن و كذلك ب. و سرعة تغيري االجتاه و مرونة العمود الفقري على احملور االفقي  

 و املزاوجة االدراكية احلركية مع كل من التحمل العضلي للبطن و السرعة و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه 

 و مرونة العمود الفقري على احملور األفقي، و يرجع الباحثان عدم وجود االرتباط اىل طبيعة اختبارات

القدرات االدراكية احلركية اليت تعتمد على املالحظة و كذلك اىل طبيعة و خصوصية فئة املعاقني ذهنيا   

:اقتراحات و توصيات -4  

.ملء الفراغ العلمي يف املكتبات من توفري املزيد من املراجع و الكتب اليت تعىن باإلعاقة العقلية -   

.متطلبا�م ماديا و معنويا االهتمام بفئة املعاقني عقليا و تلبية مجيع -   

.توفري خمتلف الوسائل الالزمة لألنشطة الرياضية باملراكز الطبية البيداغوجية -   

.اجراء مزيد من البحوث يف جمال القدرات االدراكية احلركية و عالقتها بعناصر اللياقة البدنية -   
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:خالصة عامة  

احلركية و بني بعض عناصر-عالقة بني بعض القدرات االدراكيةان النتائج املتوصل اليها تثبت عدم وجود   

اللياقة البدنية، فمن خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا فيها بتطبيق مقياس بوردو لقياس القدرات االدراكية   

احلركية و جمموعة من االختبارات البدنية بغرض قياس بعض عناصر اللياقة البدنية على أطفال مجعية   

دة املعاقني ذهنيا مبستغامن، و بعد مجع النتائج و حتليلها و تفسريها وجدنا أنه ال توجد عالقة بني مساع   

و بالتحديد بني التوافقات القوامية  احلركية و بني بعض عناصر اللياقة البدنية-بعض القدرات االدراكية  

 و اجلانبية و السيطرة اجلانبية مع كل من

.قدرة العضلية للرجلني و السرعة و مرونة العمود الفقري على احملور األفقيالتحمل العضلي للبطن و ال   

 و كذلك بني وعي الطفل بأجزاء جسمه و األماكن الدقيقة لوجود هذه األجزاء و ادراك العالقات الثنائية

رشاقة بني األجزاء املتماثلة مع كل من التحمل العضلي للبطن و القدرة العضلية للرجلني و السرعة و ال   

و كذلك بني االجتاهية و التزامن . و سرعة تغيري االجتاه و مرونة العمود الفقري على احملور االفقي  

 و املزاوجة االدراكية احلركية مع كل من التحمل العضلي للبطن و السرعة و الرشاقة و سرعة تغيري االجتاه 

.و مرونة العمود الفقري على احملور األفقي  

و يف األخري جيب القول أن هذه الدراسة مل تتناول مجيع جوانب هذا املوضوع الذي يبقى حباجة اىل مزيد   

احلركية و طبيعة- من الدراسة و التمحيص للوقوف على وجود العالقة من عدمها بني القدرات االدراكية   

.هذه العالقة ان وجدت   
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  :المراجعقائمة المصادر و 

دار الفكر : القاهرة .فيسيولوجيا اللياقة البدنية). 2003. (أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين

 .العريب

النشاط البدين الرياضي املكيف لدى األطفال املتخلفني عقليا يف املراكز الطبية ). 2008. (أمحد بوسكرة

  .اجلزائر .البيداغوجية

   .10دليل معلم الرتبية الصحية و البدنية للصف ). 2010. (أمحد عبد الرمحن أمحد 

دار : القاهرة .احلركية للطفل النظرية و القياس-القدرات االدراكية). 1995. (أمحد عمر سليمان الرويب

  .الفكر العريب

دار : القاهرة). 1اإلصدار ( فيسيولوجيا الرياضة نظريات و تطبيقات). 2003. (أمحد نصر الدين سيد

  .الفكر العريب

االنتقاء و التوجيه الرياضي للناشئيني يف كرة القدم على مستوى ). 2001. (الفضيل عمر عبد اهللا عبش

  .اجلزائر .االندية اليمنية

 .احلركية للطفل النظرية و القايس-القدرات االدراكية). 1995. (أمني أنور اخلويل و أسامة كامل راتب

  .دار الفكر العريب: ينة نصرمد

حركي و عالقته ببعض عناصر اللياقة البدنية و - االدراك احلس). 2008. (اميان جنم الدين عباس

  .جملة علوم الرتبية الرياضية). 9اإلصدار ( الصفات املهارية لدى العيب الريشة الطائرة

  .دار قباء: القهرة، مصر .توجيهاإلعاقة العقلية بني اإلمهال و ال). 2001. (إمين فؤاد حممد كاشف

استخدام أسلوب التدريب الدائري و اثره على ). 2011. (بن زيدان عبد الغفور و اسعادي اجلمعي

  .جامعة املسيلة: املسيلة .تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية على ال عيب الكرة الطائلرة صنف أشبال
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اد العيب كرة القدم الفئات الصغرى على مستوى تقومي برامج اعد). 2005. (بن قاصد على احلاج حممد

  .جامعة اجلزائر: اجلزائر .بعض مدارسكرة القدم اجلزائرية

حتديد مستويات معيارية لبعض املهارات األساسية عند العيب كرة القدم ). 2004. (بن قوة علي

  .اجلزائر ).سنة 16- 14(الناشئني

  .دار الكتاب احلديث: القاهرة .دريب كرة القدماالسس العلمية يف ت). 1994. (حنفي حممدو خمتار

حتليل العالقة بني ممارسة النشاط البدين الرياضي املكيف و تقبل االعاقة يف حميط ). 2007. (رواب عمار

   .رياضي جزائري لذوي االحتياجات اخلاصة

الدار : عمان .املدخل اىل الرتبية اخلاصة لالطفال ذوي احلاجات اخلاصة). 2002. (سعيد حسين العزة

  .دار الثقافة - العلمية الدولية

املوسوعة ). 1997. (طلحة حسام الدين و فاء صالح الدين و مصطفى كامل محد و سعيد عبد الرشيد

  .مركز الكتاب: القاهرة .العلمية يف التدريب الرياضي

  .عامل الكتب: القاهرة .االعاقة العقلية). 2000. (عبد الباقي ابراهيم

احلركية و الكتابية - تأثري برنامج حسي حركي يف تنمية بعض القدرات االدراكية. جبار الضمدعبد الستار 

   .للمتخلفني عقليا القابلني للتعلم

نعزيز منو القدرات االدراكية احلركية باستخدام برنامج مقرتح لنشاط ). 2005. (عبد القادر بومسجد

  .اجلزائر .الرتبية النفسية احلركية

  .دار أجمد: عمان .الصحة العامةو اللياقة البدنية). 2015. (سان عيادعماد الدين اح

  .اجلنادرية: عمان .اللياقة البدنية). 2015. (فاضل حسني عزيز

  .دار الفكر: عمان .تعلم قواعد اللياقة البدنية). 1998. (قاسم حسن حسني
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لتنمية اللياقة البدنية يف أسس التدريب الرياضي ). 1997. (كمال عبد احلميد و حممد صبحي حسنني

  .دار الفكر العريب: القاهرة). 1اإلصدار ( دروس الرتبية البدنية و الرياضية

االعداد -اللياقة البدنية و مكونا�ا االسس النظرية). 1997. (كمال عبد احلميد و حممد صبحي حسنني

  .دار الفكر العيب: القاهرة). 3اإلصدار ( طرق القياس -البدين

  .دار ماهي: االسكندرية .دليل اللياقة البدنية). 2015. (اهيم شحاتهحممد ابر 

  .دار املعارف: القاهرة، مصر). 13اإلصدار ( علم التدريب الرايضي). 1994. (حممد حسن عالوي

دار : القاهرة .فيسيولوجية التدريب الرياضي). 2000. (حممد حسن عالوي و أبو العال أمحد عبد الفتاح

  .الفكر العريب

). 6-اإلصدار ط( القياس و التقومي يف الرتبية البدنية و الرياضية). 2004. (حممد صبحي حسنني

  .دار الفكر العريب: القاهرة، مصر

مدى معرفة و التزام العاملني بربامج و معاهد الرتبية الفكرية ). 2007. (حممد على مفرح القحطاين

   .صةبالقواعد التنظيمية ملعاهد و برامج الرتبية اخلا

  .دار امليسرة .االعاقة العقلية النظرية و املمارسة). 2011. (مصطفى نوري القمش

   .واقع التغذية عن العيب الرابطة احملرتفة الثانية اجلهة الغربية). 2017. (هواري خالد

  :المراجع االلكترونية

   .جملة وزي وزي االلكرتونية 
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  الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  .مستغامن.جامعة عبد احلميد ابن باديس 

 معهد الرتبية البدنية والرياضية 

 

 –اختبارات بعض عناصر اللياقة البدنية و بعض القدرات اإلدراكية تحكيم استمارة :الموضوع

  الحركية 

 .عقلياموجهة إلى أطفال جمعية مساعدة المعاقين 

 

  :الكرام وبعد  تناأساتذ السالم عليكم

والذي ."احلركية- دراسة ارتباطيه لبعض القدرات البدنية و اإلدراكية " بعنوان ماسرتيف إطار حتضري مذكرة 

  نسعى

  نأمل من سيادتكم أن تفيدونا من خربتكم الواسعة من خالله للوصول إىل بعض النتائج واألهداف  

  فائق الشكر واالحرتام والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته  ناّ تقبلوا م  ويف األخري

                                :تحت إشراف                                                                  :من إعداد الطلبة

  هوار عبد اللطيف/ د  غريب نبيل

  برواشدي فتحي

  

  2017-2016:السنة الجامعية
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  :اختبارات اللياقة البدنية -1

  

  اراتــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاالخت

  

  مناسب

  

  

غير 

  مناسب

  :القوة

  الوثب العريض من الثبات

    

  :السرعة

  مرت عدو 20

    

  :التحمل العضلي

  ثين اجلع أماما من اجللوس

    

  :الرشاقة

  اجلري املكوكي

    

  :المرونة

  من الوقوف ثين اجلذع
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  :اختبارات القدرات االدراكية الحركية -2

  

  اراتــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاالخت

  

  مناسب

  

  

  غير مناسب

  :التوازن و القوام

  اختبار املشي على اللوحة

    

  :تصور الجسم و تمييزه

  اختبار تعيني أجزاء اجلسم

    

  :الحركيةالمزاوجة االدراكية 

  اختبار لوحة الطباشري

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 
123 

قیمة الداللة 
 االحصائیى

مستوى 
 الثبات الصدق الداللة

 االختبار القبلي االختبار البعدي

 س ع س ع االختبارات

0,005   0,96 0,94 2,07 9,5 2,25 9,66 

اختبار 
المشي 
على 
 اللوحة

0,261 

0,01 

-0,73 -0,54 0,51 3,66 3,77 5,33 

اختبار 
تعیین 
أجزاء 
 الجسم

0,08 0,95 0,92 2,07 13,5 2,6 13 

اختبار  
لوحة 

 الطباشیر

0 0,99 0,99 3,66 4,33 3,26 4,33 

اختبار 
الجلوس 
 من الرقود

0,007 0,96 0,93 23,09 58,83 16,9 57,5 

اختبار 
الوثب 

العریض 
 من الثبات

0,042 0,9 0,82 0,69 3,53 0,25 3,41 

اختبار 
 10جري 

 أمتار

0,127 0,83 0,69 1,35 16,78 1,02 16,61 

اختبار 
الجري 

المكوكي 
 متر2*10

0,036 0,91 0,84 10,8 37,33 11,23 34,66 

اختبار ثني 
الجذع الى 
األمام من 

 الوقوف

 

  يبين صدق و ثبات اختبارات الدراسة االستطالعية): 1(الجدول رقم 

 


