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  "وإن شكرتم ألزیدنكم "قال تعالى
  صدق هللا العظیم

  شكرا وحمدا  سبحانھ وتعالى الذي بتوفیقھ وقدرتھ
  .تم إنجاز ھذا العمل 

  'ھشام بیطار'ل إلى األستاذ المشرف نتوجھ بالشكر الجزی
  .لمتابعتھ الدائمة وتوجیھاتھ القیمة 

كما یسعدنا أن نعبر عن تقدیرنا العمیق إلى أساتذة التربیة 
البدنیة والریاضیة بجامعة البدنیة والریاضیة بمعھد التربیة 
  .مستغانم 

  وبالمناسبة نتقدم بالعرفان التام
  :إلى كل من أبدوا تعاونھم ومساعدتھم لنا

  وأساتذة وتالمیذ مدیر
  التي أجریت بھا المدرسة 

بحثاختبارات ال
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                                                                                :مقدمة
وبهدف تحسین نوعیة الممارسة بشكل ملحوظ بازدیاد حركة التطور في الریاضة    

وتنمیة عناصر اللیاقة ، في كافة أنواع األنشطة الریاضیة لكافة أفراد المجتمع 
ن وبالتالي التكیف مع متطلبات الحیاة المعاصرة ، كان البد مالبدنیة لكل فرد 

، فتنمیة القدرات البدنیة والحركیة  وممارسیه المكیف االهتمام بالنشاط الحركي
فرد من أفراد  كللمختلف شرائح المجتمع أمر مهم في تطویر حیاتهم المستقبلیة ، و 

یجب االعتناء به والعمل على تنمیته بدنیا ونفسیا واجتماعیا و  مهما كان المجتمع
سلوكیا من خالل التربیة الریاضیة التي تتمثل في ممارسة األنشطة الریاضیة 

  المختلفة

 والبدنیة النفسیة قدراتهم من الالعبین استفادة مدى على الریاضي التفوق یتوقف  
 وطاقاتهم قدراتهم تعبئة على عبینالال تساعد النفسیة فالمهارات سواء، حد على

 تدریبات خالل من تطویرها یمكن و حركي، أداء وأفضل أقصى لتحقیق البدنیة
  )2000راتب، ( .الغرض لذلك خاصة وبرامج

تعد تمرینات التوازن ذات أهمیة كبرى بین التمرینات البدنیة إذ أن اإلنسان یحتاج " 
-9(في حیاته ومختلف أنشطته الیومیة خاصة في المرحلة العمریة  إلى التوازن

والتي تعتبر من أهم المراحل التي تشهد تثبیت صفة التوازن عند األطفال )12
العادیین والصم البكم ، حیث أنها تنمي التوافق الجید بین جمیع المجموعات 

مرونة وبث روح العضلیة كما أنها تعمل على ترقیة التوافق العضلي العصبي وال
       .            )2012منحي، ( " الشجاعة والتصمیم والثقة بالنفس

ویحتاج الفرد لالحتفاظ بتوازنه إلى سالمة العدید من أعضائه التشریحیة مثل   
األذن والعین واألعصاب والعضالت وسالمة أعضائه الوظیفیة كسالمة ردود 
األفعال المنعكسة والمعلومات القادمة من المستقبالت الحسیة الحركیة وكذلك التحكم 
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         .)2012منحي، ( ن في األذن الداخلیة في العضالت اإلرادیة واستقرار سائل التواز 
أي فقدان لحاسة من  وتعلم الفرد وتحركه و تفكیره یكون عن طریق حواسه لذلك

حواسه یؤثر على مردوده عامة والبدني خاصة ولحاسة السمع دور كبیر فاإلعاقة 
تعبر عن حالة فقدان للسمع إلى درجة من السوء یصعب معها فهم الكالم السمعیة 

فالطفل المعاق سمعیا یخصص معظم وقته إلیجاد " المنطوق في معظم األحوال 
، إذ تسبب له اإلعاقة السمعیة خلل في القنوات عالقات تواصل مع اآلخرین 

إال أن هذه اإلعاقة ازن الهاللیة الموجودة في األذن الداخلیة وهي المسؤولة عن التو 
ال تفقده التوازن بصورة كاملة ولكنها قد تؤثر فیه بدرجات متفاوتة ، وقد تبقي له 

                                   .)2012منحي، (  " قدرات یمكن أخذها كمقیاس

عبارة عن جهاز آلي  من جهاز الزرع القوقعي وهو ویستفید الطفل الصم البكم   
یساعده على تحسین قدرته على السمع عن طریق المحفز الكهربائي للعصب 

فهو یجعل تواصلهم مع باإلضافة إلى فهمه للكالم  السمعي یتم ارتدائها خلف األذن
بالتالي یتمكن من اآلخرین أسهل كما یعمل على تحسین نطقهم وجودة صوتهم 

                . ظائفه والقیام بحركات بصورة جیدةداء و اكتساب خبرات كثیرة تساعده على أ

 وفق جاءت ،و خالصة عامة  أجزاء ثالثة و التعریف بالبحث دراستنا تضمنت وقد
  : التالیة الخطة

وفیه المقدمة و المشكلة واألهداف و الفرضیات و مصطلحات : التعریف بالبحث
  .البحث و الدراسات المشابهة

البرنامج  الخلفیة النظریة للموضوع و یتكون من فصلین األول هوالجزء االول هو 
  .و التوازن و الثاني هو اإلعاقة السمعیة و الزرع القوقعي مكیف تدریبي 
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المیداني للموضوع یتكون من فصلین األول منهجیة البحث الجزء الثاني هو الجانب 
و متغیرات البحث و  و اجراءاته المیدانیة فیه منهج البحث و مجتمع وعینة البحث

الحصائیة و مجاالت البحث و االسس العلمیة لالختبارات المستخدمة و الدراسات ا
فیضم كل من عرض وتحلیل النتائج  الثاني الفصلالدراسة االستطالعیة أما 

االستنتاجات و المناقشة الفرضیات و االقتراحات و الخالصة العامة و المصادر و 
                                                                                                       .المراجع

                                                              مشكلة
یكن  ة خاصة لممكیفال عامة وبرامج التدریبیة طور مستوى األداء المهاري للإن ت

نما بالعمل على إعداد برامج مقننة حسب كل فئة ٕ وما تتطلبه من  ولید الصدفة وا
لدیهم  الزرع القوقعي الأطف فإن"البدنیة وكما هو معلوم  الصفات لتنمیة معاییر 

توازن ضعیف وكثیرا ما یصابون بالدوار ویمكن تدریبهم بشكل فعال نحو حفظ 
ازن التي تهدف إلى رفع التوافق العضلي توازنهم عن طریق استخدام تمرینات التو 

زة الخاصة بحفظ التوازن في القنوات الهاللیة باألذن الداخلیة األجه العصبي وتدریب
   .            أطفال الزرع القوقعيما یعاني منه وهذا 

الحركات و المهارات  البدنیة ألداء الزرع القوقعيات واستعدادات طفل قدر كما أن 
الدراسات على أن هذا  بشكل مثالي مرهونة بقدرته على التوازن فقد أكدت العدید من

األخیر یعمل على استرجاع العضالت التي تعتبر تقریبا ضامرة وبالتالي تجعله 
بتلك القدرات التي یتمتع بها باإلضافة إلى إتاحة الفرصة إلشباع هوایاتهم و  یشعر

   . ل بناء و مناسبممارستها بشك

یعتبر النشاط البدني الریاضي المكیف أحد الوسائل الحدیثة واألساسیة في تنمیة 
الفرد المعوق الممارس له وتأثیر هذا النشاط یكون في مختلف الجوانب و 
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 ،2007-2006عمار، ( .المستویات  من حیث قدرات و استعدادات الفرد البدنیة
      )2صفحة 

و هذه الفئة  یبها من خالل برامج تدریبیة مكیفة و بما أن صفة التوازن یمكن تدر  
ذا ما جعلنا هتحتاج إلى عنایة  و اهتمام كبیر خصوصا من ناحیة هذه الصفة و 

  سؤال التالينطرح ال

                                                                        : الدراسة ؤلتسا
في صفة التوازن البعدیة  فروق دالة احصائیا بین نتائج االختبارات القبلیة و هل هناك-

          ؟ للعینة التجریبیة
  : ف الدراسةاهدأ

 التدریبي المكیف و عملیة زرع جهاز القوقعة له دور في النشاط كان  معرفة ان -
  .لدى أطفال الزرع القوقعي تحسین صفة التوازن

             البعدیة للعینة  القبلیة و الكشف على طبیعة الفروق االحصائیة بین نتائج االختبارات-
  .التجریبیة في صفة التوازن

  :فروض الدراسة

في صفة التوازن لصالح البعدیة القبلیة و ختبارات هناك فروق دالة احصائیا بین نتائج اال-
  .البعدي للعینة التجریبیةاالختبار 

  :الدراسةأهمیة 

بعض  بشكل عام وأطفال الزرع القوقعي یضیف هذا البحث الى مجال االعاقة السمعیة
 ةمكیف انشطة تدریبیة تصمیم التقنیات الحدیثة في اعداد وتدریب هذه الفئة حیث یؤدي 

سوف هذه االنشطة الى تقلیل كثیر من المشكالت التي تعترض هؤالء االطفال حیث أن 



 التعریف بالبحث
 

5 
 

ؤدي الى تنمیة التوازن الحركي لدیهم مما یساعد على سرعة دمجهم في المجتمع وهذا ت
  .واتهم لثقة في أنفسهم و االعتماد على ذبدوره یؤدي الى اكتسابهم ا

  :التعاریف االجرائیة و االصطالحیة لمصطلحات البحث 

  :التدریبي المكیف النشاط 

هو التمارین التي یستطیع ممارستها الفرد المحدود القدرات من  :التعریف االصطالحي
ناحیة تلف بعض الوظائف الجسمیة الكبرى وهي عبارة عن مجموعة من الریاضات 

  .الفردیة و الجماعیة

هو مجموعة من التمارین المختارة و المنتقاة حسب درجة إعاقة الصم  :التعریف االجرائي
  ور صفة التوازن البكم الخفیفة التي تنمي و تط

  :لتوازنا-

قدرة الفرد في السیطرة على األجهزة العضویة " الرسون و كیم  عرفه:التعریف االصطالحي
  )1995حسانین، ( "من الناحیة العضلیة العصبیة 

          هو ان یكون الفرد المتعلم قادرا على السیطرة على جمیع أجزاء :التعریف االجرائي
  جسمه أثناء أدائه الحركي

  :)اطفال الزرع القوقعي(العاقة السمعیةا- 

        هي عبارة عن خلل في أجهزة السمع أو في المراكز العصبیة :التعریف االصطالحي
          عن ذلك وتحرم الطفل منذ والدته من حاسة السمع الى درجة جعلته ال  المسئولة

         وله جعلته یتطلب عملیة جراحیة یغرس فیها جهاز حیستطیع أن یسمع األصوات 
            الكتروني داخل األذن الداخلیة وینقسم إلى قسمین األول داخلي یسمى القوقعة 
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        المزروعة والثاني خارجي یسمى المبرمج فتعمل هذه العملیة على تحفیز العصب 
  . )2017-2016رقي، ز (السمعي مباشرة 

        بإعاقة سمعیة وتمكنوا من االستفادة من  هم األطفال الذین ولدوا:التعریف االجرائي
 .له إمكانیة السمع یتیح جهاز

  :الدراسات والبحوث السابقة-

  :ولىالدراسة األ 

       أثر استخدام برنامج تدریبي مقترح لتنمیة "رسالة ماستر للباحث باي حلیم و عنوانها 
  2016-2015"التوازن الحركي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعیة البسیطة 

         بین نتائج االختبارین القبلي و هل توجد فروق ذات داللة احصائیة :مشكلة البحث
       لمقترح لتطویر التوازن الحركي لصالح االختبار البعدي البعدي بعد تطبیق البرنامج ا

  ؟ال ذوي اإلعاقة السمعیة البسیطةاألطفلدى 

        توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نتائج االختبارین القبلي والبعدي :فرض البحث
         البعدي لدى  االختباربعد تطبیق البرنامج المقترح لتطویر التوازن الحركي لصالح 

  .األطفال ذوي اإلعاقة السمعیة البسیطة 

           تهدف هذه الدراسة أساسا إلى معرفة أثر النشاط البدني والریاضي :هدف البحث
         برنامج مقترح في المكیف على نمو المهارات الحركیة األساسیة من خالل تطبیق 

  .ة بسیطةالنشاط البدني المكیف لألطفال المعاقین سمعیا إعاق

  .استخدم الباحث في دراسته المنهج التجریبي:منهج البحث

             تمثلت عینة بحثنا من االطفال ذوي االعاقة السمعیة البسیطة  : عینة البحث 
  .طفل 25بالمدرسة المعوقین بالمسیلة و كان عددهم 
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  .برنامج تأهیلي حركي و االختبارات البدنیة : أداة البحث

         النتائج المتحصل علیها بعد الدراسة التحلیلیة المقارنة بین االختبار  : تائج البحثن
       القبلي و البعدي تبین ان البرنامج أدى الى ارتفاع في مستوى نمو المهارات التوازن 

  .الحركي 

  :البحث توصیات

  .لفئةلفت انتباه المجتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة إلى االهتمام بهذه 

توفیر العتاد و اللوازم الریاضیة لفئة اإلعاقة السمعیة البسیطة مع التنویع في البرامج 
  .ة ا لرفع مستوى المهارات األساسیالترفیهیة منهالریاضیة 

  .تعزیز دور األسرة والمجتمع في رعایة هذه الفئة

        تأثیر بعض األلعاب "دراسة حیدر كاظم عیسى الصالحي وعنوانها : الدراسة الثانیة
     الصغیرة على التوازن الحركي وبعض المهارات األساسیة بكرة القدم لدى تالمذة معهد 

  2015-2014"األمل للصم البكم

      هل لأللعاب الصغیرة دور في تنمیة التوازن الحركي وبعض المهارات :مشكلة البحث
  ساسیة بكرة القدم لدى تالمذة معهد االمل للصم البكم؟األ

  :البحثفرض 

        في متوسط   ن االختبارات القبلیة و البعدیةال توجد فروق ذات داللة احصائیة بی
          ن للمجموعة التجریبیة لدى درجات بعض المهارات االساسیة في كرة القدم والتواز 

  .معهد االمل للصم والبكم تالمیذ
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           في متوسط  البعدیة ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارات القبلیة و
         درجات بعض المهارات االساسیة في كرة القدم والتوازن للمجموعة الضابطة لدى 

  .معهد االمل للصم والبكم تالمیذ

     الختبارات البعدیة في متوسط درجات بعض ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین ا
       ن التجریبیة والضابطة لدى تالمیذالمهارات االساسیة في كرة القدم والتوازن للمجموعتی

  .معهد االمل للصم البكم

 :تهدف الدراسة إلى :هدف البحث 

      ة اعداد منهج تعلیمي بأسلوب االلعاب الصغیرة لتعلیم بعض المهارات االساسیٌة بكر 
 .القدم

       معرفة تأثیر المنهج التعلیمي على التوازن الحركي وبعض المهارات االساسیة لكرة 
  .القدم لدى تالمذة معهد االمل للصم البكم

     استخدم الباحث المنهج التجریبي ذي المجموعتین الضابطة والتجریبیة  :منهج البحث 
  .طبیعة مشكلة الدراسة ذات االختبار القبلي و البعدي  لمالءمته

     الصف الخامس والسادس  حث بتحدید مجتمع البحث من تالمیذقام البا :عینة البحث 
      تلمیذ یمثلون مجتمع  50بلغ عدد تالمیذ  حیث. معهد األمل للصم البكم بالقادسیة ب

     الرئیسة الذین كانت إعاقتهم من الوالدة لیمثلوا عینة البحث  تلمیذ 20البحث تم اختیار 
  .وضابطة العشوائیة الى مجموعتین تجریبیة تم تقسیمهم بالطریقة

     ریط ساعة إیقاف ،  ش ،) باس(اختبار التوازن الدینامیكي الحركي المعدل :اداة البحث
  .ساقی

  :نتائج البحث



 التعریف بالبحث
 

9 
 

          تعلم المهارات المختارة تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في 
  .الصم البكم في معهد االمل في القادسیةلتالمیذ ل

     في صفة التوازن الحركي للتالمیذ تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة
  .الصم البكم في معهد االمل في القادسیة

  :توصیات البحث

  .بسهولةاالهتمام بتنمیة التوازن لدى األطفال الصم البكم كونه مهما في تأدیة المهارات 

  .تكییف االلعاب الصغیرة وهدفها ومتطلبات كل مرحلة سنیة

     اعتماد األلعاب الصغیرة في نشاطات أخرى غیر كرة القدم لالستمتاع باألداء 
  .المهاري

  

تأثیر برنامج " رسالة ماجستیر للباحث خالد سلیمان منحي وعنوانها  : الدراسة الثالثة
المرحلة االبتدائیة  تدریبي مقترح على تنمیة التوازن الحركي لذوي اإلعاقة السمعیة لتالمیذ 

  2013-2012)" الصم البكم(في معهد األمل 

          لذوي  هل للبرنامج التدریبي المقترح دور في تنمیة التوازن الحركي:مشكلة البحث
  ؟) الصم البكم(اإلعاقة السمعیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في معهد األمل

       للبرنامج التدریبي المقترح دور في تنمیة التوازن الحركي لذوي اإلعاقة :فرض البحث
  ).الصم البكم(السمعیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في معهد األمل 

       راسة إلى التعرف على تأثیر برنامج تدریبي مقترح على تهدف هذه الد:هدف البحث
          تنمیة التوازن الحركي لذوي اإلعاقة السمعیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في معهد 

  ).الصم البكم(األمل
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       استخدم الباحث في دراسته المنهج التجریبي ذو المجموعتین التجریبیة :منهج البحث
  والضابطة

     اختار الباحث عینة البحث بالطریقة العمدیة من طالب اإلعاقة السمعیة :نة البحثعی

        بالمئة من مجتمع  35.14طالب وتمثل  13وعددهم )للصم البكم(في معهد األمل 

  .الدراسة

  :استخدم الباحث في دراسته:أداة البحث

  )الجسمیة(القیاسات األنثروبومتریة 

  وازن الدینامیكياختبار باس المعدل للت

  اختبار الوثب والتوازن فوق العالمات

  :نتائج البحث

       وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاسات 

  .البعدیة لالتزان في اختبار باس المعدل واختبار العالمات لصالح المجموعة التجریبیة

  :توصیات البحث

        اعداد برامج تدریبیة تحتوي على أنشطة بدنیة تنمي عنصر التوازن المتحرك للصم 

 البكم
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دراسة مقارنة لصفة التوازن بین " دراسة بن زیدان حسین و عنوانها  :الدراسة الرابعة
  2011-2010"سنة) 12-9(التالمیذ األسویاء والمعاقین سمعیا 

  :مشكلة البحث

واألسویاء في  إحصائیة بین تالمیذ ضعاف السمع والصم  هل توجد فروق ذات داللة
  سنة؟) 12-9(التوازن الثابت للمرحلة العمریة 

واألسویاء في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تالمیذ ضعاف السمع والصم 
  سنة؟) 12-9(التوازن المتحرك للمرحلة العمریة 

  :فرض البحث

في التوازن  األسویاء تالمیذ ضعاف السمع والصم وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
  .الثابت لصالح األسویاء ثم ضعاف السمع ثم الصم

في التوازن  األسویاء  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تالمیذ ضعاف السمع والصم و
  .المتحرك لصالح األسویاء ثم ضعاف السمع ثم الصم

  :هدف البحث

العمریة  ع والصم واألسویاء في التوازن الثابت للمرحلة مقارنة بین التالمیذ ضعاف السم
  .سنة) 9-12(

للمرحلة العمریة  مقارنة بین التالمیذ ضعاف السمع والصم واألسویاء في التوازن المتحرك 
  .سنة) 9-12(

البحث  اتبع الباحث المنهج الوصفي السببي المقارن لمالئمته طبیعة :منهج البحث
  .الموضوعیة  صول إلى نتائج ذات درجة عالیة منوالمناسب للو ومشكلته المطروحة 
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ثالث  تلمیذ كلهم ذكور موزعین على 90ى اشتملت عینة البحث عل :عینة البحث 
  .مجموعات

  تلمیذ 120تلمیذ من األسویاء من مجتمع أصلي یشمل  30

  تلمیذ 45تلمیذ من ضعاف السمع من مجتمع أصلي یشمل  30

  تلمیذ 35مجتمع أصلي یشمل تلمیذا أصما من  30

  :أداة البحث

  .اختبار التوازن الثابت

  .اختبار التوازن المتحرك

  الوسائل االحصائیة

  :نتائج البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار التوازن الثابت لكل من عینات البحث وهي 
  .لصالح التالمیذ األسویاء ثم ضعاف السمع ثم الصم

ة إحصائیة في اختبار التوازن المتحرك لكل من عینات البحث وهي توجد فروق ذات دالل
  .لصالح التالمیذ األسویاء ثم ضعاف السمع ثم الصم

  :توصیات البحث

ألحدث  یاضیة خاصة بالمعاقین سمعیا وفقاضرورة اهتمام المختصین ببناء برامج ر 
  .األسالیب العلمیة

         االهتمام بالتوازن لدى المعاقین سمعیا والعمل على تنمیته وهذا نظرا ألهمیته في 
  .النشاطات الیومیة بصفة عامة والریاضیة بصفة خاصة
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  :الدراسة الخامسة

            دور النشاط الریاضي " رسالة ماجستیر من إعداد الطالب رحلي مراد وعنوانها 
     ق النفسي االجتماعي لذوي االحتیاجات الخاصة لفئة الصم الترویحي في تحقیق التواف

  2009-2008" البكم داخل المراكز الطبیة البیداغوجیة

             هل للنشاط الریاضي الترویحي دور في تحقیق التوافق النفسي :مشكلة البحث
  االجتماعي لذوي االحتیاجات الخاصة فئة الصم البكم؟

          للنشاط الریاضي الترویحي دور كبیر في تحقیق التوافق النفسي  : فرض البحث
  .االجتماعي  لذوي االحتیاجات الخاصة فئة الصم البكم

      ابراز دور النشاط البدني الریاضي الترویحي في تحقیق التوافق النفسي :هدف البحث
      غار الصم البكم االجتماعي من خالل تطبیق برنامج مقترح في النشاط الریاضي لص

  .في المراكز البیداغوجیة

  .اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجریبي:منهج البحث

      تمثلت عینة البحث في مجموعة من األطفال الصغار الصم البكم مقدرة :عینة البحث
  .طفل بوالیة المسیلة 40ب 

     مقیاس السلوك التوافقي لجمعیة التخلف العقلي األمریكیة ، مقیاس التكیف :أداة البحث
  .االجتماعي 

  :البحث نتائج

               حصول المعاق سمعیا على أنشطة ریاضیة ترویحیة داخل المراكز الطبیة 
       البیداغوجیة أدى الى نمو بعض المهارات الحركیة االساسیة سواء االنتقالیة أو غیر 

  .االنتقالیة
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التي تمكنه من بلوغ المعاق سمعیا في حاجة إلى التدریب على المهارات واألنشطة 
  .قدر من التوافق النفسي و االجتماعي

  :توصیات البحث

العنایة بالمعاقین سمعیا من خالل أنشطة ترویحیة تخدم عدة مهارات في نفس 
  .الوقت

  .المعاقین سمعیا في الوظائف المختلفةتحسیس معظم شرائح المجتمع بأهمیة إدماج 

  :والمشابهة التعلیق على الدراسات والبحوث السابقة

،  عند التطرق للدراسات السابقة نجد أن معظمها قد تشابهت في األهداف و النتائج
، وتعلقت أغلبها بدراسة  والحركي ات مهتمة بالجانب البدنيحیث كانت هذه الدراس

المهارات الحركیة و مهارات التوازن ، كما نالحظ أن اغلب هذه الدراسات اشتملت 
تم اختیار على عینات من األطفال الصم البكم أو المعاقین سمعیا من مرحلة الطفولة 

اتبعت المنهج التجریبي معظم الدراسات المذكورة تقریبا ، وأن معظمها بطریقة عمدیة 
قصد بلوغ النتائج المرجوة ،حیث أكدت هذه الدراسات على  ءمته مشكلة البحثلمال

قدرات الحركیة لألطفال الصم البكم و ضرورة إدماجهم في ضرورة تنمیة وتطویر ال
خالد  بین نتائج دراسة  كما نالحظ أن هناك تشابه ،مختلف األنشطة الریاضیة 
ترویحي ودوره الكبیر ر البرنامج الوالتي أكدت على تأثی سلیمان منحي و باي حلیم

  .سمعیةفي تنمیة التوازن الحركي لذوي اإلعاقة ال

  :و المشابهة نقد الدراسات والبحوث السابقة

تمیز بحثنا عن الدراسات السابقة المتناولة أنه اعتمد على عینة اطفال الزرع القوقعي 
رغم كل النتائج التي توصلت في حین أن الدراسات اعتمدت على عینة الصم البكم و 
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لم تتطرق إلیها جمیع الدراسات السابقة إال أن الشيء المالحظ في هذه الدراسات أنها 
في المدارس الخاصة نظرا الفتقارها إلى البرامج  برامج التدریبیة المكیفةإلى واقع ال

منا وهذه النقاط أخذت المقننة والوسائل المكیفة حسب قدرات األطفال الصم البكم 
من أجل القیام بهذه الدراسة التي إن شاء اهللا حیزا من التفكیر و وقتا وجهدا كبیرین 

تلفة من ستكون سندا و دفعا قویین في مجال ریاضة الصم البكم و أنشطتهم المخ
  .تساعدهم على تنمیة التوازن  البرنامج التدریبي المكیفخالل 

 



 
 

 الباب األول
 الخلفیة النظریة للموضوع

 الفصل االول
 البرنامج التدریبي المكیف

  التوازن
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  :مقدمة-1

 األخیرین القرنین خالل كبیرة أشواطا قطع المكیف الریاضي النشاط أن المؤكد من   
 التعلیم ومناهج بطرق یتعلق فیما خاصة ، معتبرا تطورا ووسائله جوانبه مختلف وشهدت
  . والتدریب

 الطرق بأحدث یمدوننا ، الریاضة میدان في والباحثون الخبراء فتئ ما الحاضر وقتنا وفي   
 واألبحاث العلوم من جملة إلى ذلك في مستندین ، والبرامج التدریبیة  التربویة والمناهج
 المتقدمة الدول جعل ما وهو ، لها موضوعا لنشاطاته الممارس الفرد جعلت التي المیدانیة

 ، العالیة المستویات وبلغت األطفال الصم البكم  ورعایة تربیة مجال في مذهال تطورا تشهد
 األدوات على التعرف خالل من المجتمعات حضارة على التعرف یمكننا اآلن وأصبح

  . المجال هذا في تستخدمها التي والوسائل
           خاصة الشباب أوساط في انتشارا األكثرالبرنامج التدریبي المكیف من البرامج  ویعد   
األطفال  ورعایة بتربیة المتكفلة البیداغوجیة الطبیة والمراكز التربویة والمدارس المؤسسات في

التي تسهم  عواملال من عامال یعد البرنامج التدریبي أن ذلك على ساعد ومما ، الصم البكم
 لالرتقاء تؤدي التي األعمال من یعتبر ذلك إلى باإلضافة ،بشكل فعال في تنمیة التوازن 

   .ویجعله یؤدي حركاته بسهولة  ، الجید القوام یكسبه إذ ،الصم البكم  للفرد البدني بالمستوى
  :المكیف التدریبي النشاط  مفهوم-2
 التي المفاهیم تعدد مشكلة یواجه  المكیف الریاضي البدني النشاط مجال في الباحث إن  

 فقد, مختلفة بمعان الواحد المصطلح واستخدامهم, المیدان في والعاملون المختصون تداولها
 المكیف التدریبي النشاط أو المكیف البرنامج التدریبي مصطلحات الباحثون بعض استخدم

 اختالف من فبالرغم التكییف، إعادة برامج  مصطلحات األخر البعض استخدم حین في
 تفید وحركیة ریاضیة تمارین أنها أي واحدا، الجوهر یبقى الشكلیة الناحیة من التسمیات

  .األطفال الصم البكماإلعاقة السمعیة أو  ذوي األفراد
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 یتم التي والبرامج واأللعاب الریاضات یعني : فرحات السید لیلى إبراهیم حلمي تعریف- 
  األشخاص الهتمامات وفقا ذلك ویتم, وشدتها  لنوعها وفقا اإلعاقة حاالت لتالءم  تعدیلها

  .-)223، صفحة 1998فرحات، ( . قدراتهم حدود وفي القادرین غیر
  المكیف البدني  النشاط أسس-3
 للنشاط العامة األهداف من أساسا ینبع للمعاقین الریاضي البدني النشاط  أهداف إن

 حیث ، واالجتماعي والنفسي والبدني والعصبي العضوي النمو تحقیق حیث من الریاضي
 فهو ، العادي الفرد احتیاجات عن تختلف ال المعاق الفرد احتیاجات إن الدراسات أوضحت

   .. بقفز یرمي ، یسبح أن یرید كذلك
 یجب ولكن ، المعاق للفرد مالئم العادي البرنامج یحتویه ما كل إن" وآخرون انارینو یشیر   

 ضعف نقاط أو إصابة تالءم البرنامج في والمشاركة الممارسة لمستویات معینة حدود وضع
  " المعاق الفرد
 ألعاب من یتكون خاص برنامج وضع على للمعاقین المكیف البدنيالبرنامج  یرتكز   

 ال الذین المعاقین وحدود وقدرات میول مع تتناسب وتوقیتیة إیقاعیة وحركات ریاضیة وأنشطة
 البرامج هذه مثل تبرمج وقد ، العام الریاضي البدني النشاط برنامج في المشاركة یستطیعون

 تنمیة هو لها األسمى الهدف ویكون ، بالمعاقین الخاصة المراكز ي أو المستشفیات في
 في االندماج إلى باإلضافة ، نفسه على واعتماده لذاته وتقبله للمعاق ممكنة قدرة أقصى

  . المختلفة الریاضیة األنشطة
   : یلي ما المكیف لتدریبياالبرنامج   أسس وضع عند ویرعى

  للبرنامج التدریبي المكیف العامة األهداف تحقیق على العمل-
 والقدرات األساسیة الحركیة المهارات وتنمیة بالبرنامج للتمتع األفراد لجمیع الفرصة إتاحة-

   البدنیة
   والعالج والتأهیل للمعاق الحركي التقدم إلى البرنامج یهدف إن-
   العالجیة والمؤسسات المستشفیات في أو الخاصة المدارس في البرنامج ینفذ أن-
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         حتى إعاقته وحدود ، إمكانیاته و قدراته على التعرف من المعاق البرنامج یمكن أن-
   قدرات من لدیه ما واكتشاف لدیه الباقیة القدرات تنمیة یستطیع

حساسه الذات واحترام بالنفس الثقة تنمیة من المعاق البرنامج یمكن أن- ٕ  من بالقبول وا
   . المكیفة الریاضیةللتمارین  الریاضیة الممارسة خالل من وذلك ، فیه یعیش الذي المجتمع

  : التالیة الطرق خالل منالبرامج التدریبیة ألطفال الزرع القوقعي  تكییف یمكن عام وبشكل 
 ارتفاع تعدیل ، الملعب مساحة تعدیل ، النشاط مدة من التقلیل(  األلعاب قواعد تغییر-

   التهدیف مساحة زیادة ، اللعب أداة تكبیر أو تصغیر ، السلة هدف أو الشبكة
   ما حد الى البدني االحتكاك ذات األنشطة تقلیل-
   الالعب إخراج أو عزل تتضمن التي األلعاب نمط من الحد-
   والحبال كاألطواق ، البیداغوجیة الوسائل من مجموعة أو األسویاء من بالشریك االستعانة-
 والخروج المستمر بالتغییر السماع طریق عن اللعبة في األفراد كل لمشاركة الفرصة إتاحة-

   التعب حالة في
مكانیات الفردیة للفروق تبعا الالعبین على النشاط تقسیم- ٕ ، 1998فرحات، ( فرد كل وا

  .)50-49-47الصفحات 
  :  المكیف الریاضي البدني النشاط أهمیة-4
 عام السنوي اجتماعها في والترویح البدنیة والتربیة للصحة األمریكیة الجمعیة قررت  

 جانب إلى الریاضة یتضمن الذي الترویح في حقه تشمل اإلنسان حقوق بأن ، 1978
 قارات عدة في المختلفة المجتمعات بدأت الوقت مرور ومع األخرى، البرامج البدنیة المكیفة 

 مختلف على العلماء اجتمع وقد الخواص، الحق هذا یشمل أن على تعمل مختلفة
 هامة والترویحیة الریاضیة األنشطة بأن واالجتماع والنفس البیولوجیا علم في تخصصاتهم

 تربویا، نفسیا، اجتماعیا، بیولوجیا، األنشطة هذه ألهمیة وذلك بالذات وللخواص عموما
  . وسیاسیا اقتصادیا

  : البیولوجیة األهمیة-4-1
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 البیولوجیا علماء اجمع حیث الحركة ضرورة یحتم البشري للجسم البیولوجي البناء إن
 الیومي األداء بسالمة االحتفاظ في أهمیتها على البشري الجسم دراسة في المتخصصین

 قد التي المشكالت اختالف برغم الخاص، الشخص أو العادي، الشخص من المطلوب
 هو للخواص البیولوجیة أهمیته فان وعقلیة واجتماعیة عضویة ألسباب الخواص منها یعاني

  .)61، صفحة 1984احمد، ( الحركة على التأكید ضرورة
 سمنته وثقل الجسم نحافة تزداد حیث الجسمي، التركیب على المنظم وخاصة التدریب یؤثر
 البدني التدریب من شهور خمسة تأثیر وزمالئه ویلز فحص وقد وزنه على تذكر تغیرات دون

 تزداد حیث الجسمي، التركیب في واضحة تغیرات النتائج وأظهرت مراهقة 34  على الیومي
   الذهنیة األنسجة نمو في تناقص مقابل في  الجسم كتلة ونحافة النشطة األنسجة نمو
  : االجتماعیة األهمیة-4-2
 العالقة تنمیة على یشجع أن  للبرنامج البدني المكیف  یمكن للصم البكم  اإلعاقة مجال إن

 أن ویستطیع الذات، على) االنطواء أو( واالنغالق العزلة من ویخفف األفراد بین االجتماعیة
 مع أو نادي في أو  ملعب أو مركز في جماعة فالجلوس األفراد، بین وتوافقا انسجاما یحقق
  . األفراد بین الجیدة العالقات یقوي أن شأنه من واألحادیث اآلراء وتبادل األسرة أفراد

 دعت حیث االشتراكیة األوربیة البلدان في جلیا هذا ویبدوا وتماسكا، إخوة أكثر ویجعلها
 المرجوة المساواة إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالل االجتماعي الدعم إلى الماسة الحاجة

   .الصناعي العمل بظروف والمرتبطة
 أن بأوربا عشر التاسع القرن مجتمع في الترویح عن كتاباته في Veblen قبلن بین فقد

 اجتماعیة لطبقة رمز بمثابة أو الطبقیة، الفرد انتماءات عن تعبر كانت الریاضة ممارسة
 في یستغرقونه الحر الوقت من أوفر بقدر أفرادها یتمتع إذ البورجوازیة، للطبقة خصوصا

سرافا لهوا أكثر أنهم على متنافسون مسرفا وبذخا طائلة أمواال منفقون واللعب اللهو ٕ    وا
 الروح:  یلي فیما الترویج و للریاضة االجتماعیة والقیم الجوانب كوكیلي استعرض وقد

 المتعة االجتماعیة، التنمیة اآلخرین، عن النظر بغض اآلخرین تقبل التعاون  الریاضیة
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 والتكیف االرتقاء والتبعیة، القیادة على التعود الصالحة، المواطنة اكتساب والبهجة،
  )65، صفحة 1984احمد، ( . االجتماعي

 مساعدة  في تكمن البرنامج البدني المكیف   أهمیة أن"  بسیوني عوض محمد"  أكد كما  
 هذه أن حیث ، فیها یعیش التي والجماعات األفراد مع التكیف على المعوق الشخص
  .بالمجتمع واالتصال بالتكیف له تسمح الممارسة

 الشخص في تنمي الریاضیة الممارسة أن من" مروان المجید عبد" كذلك أكده ما وهو 
 أن كما ،.... والسرور باللذة شعوره عن فضال ، والشجاعة والتعاون بالنفس الثقة المعوق
  . المعاق الفرد نفسیة على الكبیر األثر واألصدقاء والمجتمع للبیئة

  : النفسیة األهمیة-4-3
 في كبیرا نجاحا النفس علم حقق ذلك ومع قصیر، وقت منذ النفسیة بالدراسات االهتمام بدأ
 في البیولوجي التأثیر على النفسیة الدراسات بدایة في التأكید وكان اإلنساني، السلوك فهم

 هؤالء واختار الفرد، سلوك على یؤثر فطري دافع هناك أن  حینذاك االتفاق وكان السلوك
 بعد أجریت التي التجارب أثبتت وقد البشري، للسلوك األساسي الدافع أنها على الغریزة لفظ

 إذ معینة ظروف تحت للتغیر، قابل األخیر هذا أن السلوك تفسیر في الغریزة كلمة استخدام
 الجیل اتجه وقد عقلیا، أو عضویا مرضهم عند معینة حاالت في یلعبون ال أطفاال هناك أن

 هناك بان والغریزة الدافع بین وفرقوا اإلنساني السلوك تفسیر في الدوافع استخدام إلى الثاني
 مدرستین هناك أن نقول أن یمكن لهذا الموروثة، الغرائز خالف على مكتسبة دوافع

 هذه أهمیة وتقع ،) فروید سیجموند( النفسي التحلیل ومدرسة النفسیة الدراسات في أساسیتین
   : هامین مبدئین تؤكد أنها النشاط التدریبي المكیف و  للریاضة بالنسبة النظریة

  . اللعب خالل خصوصا أنفسهم عن للتعبیر السن لصغار السماح .1
 البرامج التدریبیة المكیفة  أن الواضح من حیث السلوك، تطویر في االتصاالت أهمیة .2

  . األخر والمشترك والرائد، المشترك بین لالتصاالت هائلة فرصا تعطي
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 – التذوق – الشم – اللمس:  الخمس الحواس أهمیة على تؤكد حیث الجشطالت مدرسة أما
  فعالةال مساهمةال البرامج التدریبیة المكیفة  أهمیة وتبرز. البشریة التنمیة في  السمع  النظر

 فهناك الطبخ، هوایة مثل مكیفة أنشطة هناك أنه على وافقنا إذ والسمع والنظر اللمس في
 تطبیق عند هامة المكیفة الریاضیة الخبرة فان لذلك والشم، التذوق سمي ما لتقویة احتمال
  . الحبشطالتیة المدرسة مبادئ

 ، والسالمة األمن إلى كالحاجة ، النفسیة الحاجات إشباع أساس على تقوم ماسلو نظریة أما
شباع ٕ ثباتها، الذات وتحقیق االنتماء إلى الحاجة وا ٕ  یصل أن الذات بإثبات والمقصود وا

 أن فیه الشك ومما ، واالنتماء باألمن والشعور النفسي الرضا من عال مستوى إلى الشخص
القزوني، ( خالله من ذاته تحقیق للشخص یمكن هاما مجاال تمثل الترویحیة األنشطة
  .)20، صفحة 1978

  : االقتصادیة األهمیة-4-4
 والبدني، النفسي واستعداده العمل على ومثابرته العامل كفاءة بمدى یرتبط اإلنتاج أن شك ال

 في العاملة بالطبقة االهتمام وان ، مسلیة راحة في جیدة فراغ أوقات بقضاء إال یأتي ال وهذا
 ویحسن كمیتها فیزید للمجتمع العامة اإلنتاجیة من یتمكن قد سلیما تكوینا وتكوینها ترویحها
 55 إلى ساعة 96 من العمل ساعات تخفیض أن المجال هذا في" فرنارد" بین لقد نوعیتها،

، صفحة 1967توفیق، ( األسبوع في%  15 بمقدا اإلنتاج یرفع قد األسبوع في ساعة
560(.  

 أهمیته تبدو هنا ومن االرتباط أشد به یرتبط المعاصر، االقتصادي نتاج إذا فالترویح
 ظروف من نتجت الترویح أهمیة یرون آخرین مفكرین لكن المجتمع، حیاة في االقتصادیة

 العصبي، واإلرهاق والتعب كاالغتراب اإلنسان، على السیئة آثاره من أي نفسه، العمل
القزوني، ( والتسلیة النفسیة بالراحة ویعوضها اآلثار تلك یزیل الترویح أن على مؤكدین
  .)20، صفحة 1978
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  : التربویة األهمیة-4-5

 هناك ان على العلماء اجمع فقد التلقائیة األنشطة یشمالن والترویح الریاضة ان من بالرغم
   : یلي ما بینها فمن المشترك، على تعود تربویة فوائد
 األنشطة خالل من األفراد یكتسبها جدیدة مهارات هناك:  جدیدین وسلوك مهارات تعلم

 لغویة جدیدة مهارة الشخص تكسب ترویحي كنشاط الكرة مداعبة المثال سبیل على الریاضیة
  . مستقبال والمكاتبة المحادثة في استخدامها یمكن ونحویة،

 یكون والترویحي الریاضي نشاطه أثناء الشخص یتعلمها معینة نقاط هناك:  الذاكرة تقویة
 حفظ فان تمثیلیة ألعاب في الشخص اشترك إذا المثال سبیل على الذاكرة، على فعال اثر لها

 اإللقاء أثناء تردد التي المعلومات من الكثیر أن حیث الذاكرة تقویة على كثیرا یساعد الدور
 عند المخ في«   مخازنها»   من المعلومة استرجاع ویتم المخ«   مخازن  »في مكان تجد

  . العادیة الحیاة مسار وأثناء التمثیلي الدور من االنتهاء عند إلیها الحاجة
 مثال منها، التمكن الى الشخص یحتاج حقیقیة معلومات هناك : المعلومات حقائق تعلم

ذا ما، رحلة أثناء نقطتین بین المسافة ٕ  الصحراوي بالطریق رحلة الترویحي البرنامج اشتمل وا
  . الرحلة هذه تستغرقه الذي الوقت هي هنا تتعلم المعلومة فان اإلسكندریة الى القاهرة من

 الشخص یساعد والترویح الریاضة طریق عن وخبرات معلومات اكتساب ان : القیم اكتساب
 النهر، هذا عن معلومات اكتساب على رحلة تساعد مثال ایجابیة، جدیدة قیم اكتساب على
 كذا االجتماعیة القیمة االقتصادیة، القیمة الیومیة، الحیاة في النهر هذا لقیمة اكتساب وهنا

  .)31-30، الصفحات 1978القزوني، ( السیاسیة القیمة
   : العالجیة األهمیة-4-6

 الوحید المجال یكون یكاد الترویح الریاضة أن العقلیة، الصحة في المختصین بعض یرى
 التراویح في جیدا استخداما فراغنا أوقات تستخدم حینما" النفسي التوازن" عملیة فیه تتم الذي
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 وقت تمضیة منها الهدف یكون أال شریطة)  سیاحة ریاضة، سینمان موسیقى، تلفزیون،( 
   واإلبداع الخلق على وقادرا البیئة مع توافقا أكثر اإلنسان یجعل أن شأنه من هذا كل الفراغ،

 التوترات من تخلصه فهي الجسم، توازن الحرة والحركات الریاضیة األلعاب تعید وقد
 الحیاة وتعقد الصناعیة فالبیئة وارتیاحا مرحا أكثر كائنا وتجعله اآللي، العمل ومن العصبیة

 یكون الحالة هذه وفي والعنف، الكحول شرب في كاإلفراط كثیرة، انحرافات إلى یؤدیان قد
 وسیلة المعدنیة والحمامات الطلق والهواء الخضراء البیئة و الریاضة ممارسة إلى اللجوء
 بعض لعالج وسیلة خیر تكون وربما العصبیة، األمراض هذه من للتخلص هامة

 . العصبیة االضطرابات
 : المكیف الریاضي البدني النشاط معوقات-5

 مجتمع نتاج فهو ،للمعوقین الریاضي النشاط في مؤثرة اقتصادیةو  اجتماعیة عواملثمة 
ن أ من الیومیة للحیاة العلمیة المالحظة تكفيو  االجتماعیةالظروف  في یؤثرو  یتأثر

 ,busch) . االقتصادیةو  البیولوجیةو  النفسیةو  السوسیولوجیة متغیراتها عن تكشف
1975) 
 األفراد یقضیه الذي الوقت لتقدیر األوروبیةالدول  بعض في جرت التي الدراسات كل وتشیر

 و نشاطاته و الترویح الوقت حجم من كل أن إال كالترویح الریاضةنشاطات  من العدید في
 : هاأهم المتغیرات من بالعدید یتأثر

 نشاطات من كثیر انتشار في عامال تعتبر لتقالیدو ا العادات إن :االجتماعي الوسط -5-1
 .األخرى العوامل بعضم أما حاجزا تكون قدو  اللعب،و  كالتسلیة اللهو
 الن ،قلیال اال السینما یشاهدون ال الریفیة ناطقالم سكان من كثیر إن"  دیندومازو " یرى

  (dumazadier, 1982, p. 26) . السینما قتتم الریفیین ؤالءه عادات
 من الریاضیة نشطةلال ارسةأكثر مم دینةالم شباب أن ، جزائري استقصاء في جاء قدو 

 الریف تقالید أن ذلك أسباب منو  ، الجنس ناحیة من أكثر الفروق تزیدو  ، االریاف شباب
  . الفتیات عند خاصةو  النشاط ذاه على تشجع ال
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 ا،له همكره أو التسلیة من النوع ذاله األفراد رسةمما في اللعبو  اللهو لأشكا تختلفو 
 للنشاط دراسته في"  Luschen"  لوسشن بین فقد ؤثرة،الم ونظمه المجتمع ثقافة سببح

 انیاألم في شخص 1880 بلغت عینة على دراسته في الدیني، و عالقته بالنظام الریاضي
 الوسطو  دینیةو  ثقافیة بعوامل یتأثر الترویحي النشاط إال أن لفة،مخت دیانات ارستم الغربیة

 .عموما االجتماعي
 :االقتصادي المستوى -5-2
 حیاة في ةالترویحی حاجاتهم إلشباعالعمال  دخل استطاعة حیث من النقطة هذه تعالج  

یبدوا من خالل .  والترفیه التسلیةو  الراحة لوسائل المتنامي اإلنتاج علیها یسیطر اجتماعیة
الدخل عامل یحدد بدرجة كبیرة استهالكه للسلع و اختیاراته لكیفیة  أنالكثیر من الدراسات 

  .اإلطارات السامیة  أوقضاء وقت الفراغ عند الموظفین أو التجار 
كما الحظ سوتش أن هناك بعض األنواع من الترویح ترتبط بكمیة الدخل فكلما ارتفعت   

روفات العطل و السیاحة زادت المصاریف الخاصة بالترویح كالخروج إلى المطاعم و مص
  .أو تزاید الطلب على الحاجات الترویحیة 

و جاء في دراسة مصریة ان نسبة كبیرة من العمال یفضلون قضاء وقت فراغهم في بیوتهم   
 .على الذهاب إلى السینما و ذلك لتفادي مصاریف ال طائل منها في نظر العمال 

  )319، صفحة 1980الساعاتي، (
والذي یمكن استنتاجه من خالل ما سبق أن اختیار الفرد لكیفیة قضاء أوقاته أو أسلوب 

  .نشاطه الترویحي و نمطه یتأثر بمستوى مداخل األفراد و قدرتهم المادیة لذلك
تشیر الدراسات العلمیة إلى أن ألعاب األطفال تختلف عن ألعاب الكبار و أن : السن-5-3

  .الطفل كلما نما و كبر في السن قل نشاطه في اللعب 
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یشیر سولینجر إلى أن األطفال في نهایة مرحلة الطفولة المتأخرة و بدایة المراهقة تأخذ 
نشاطاتهم أشكال أخرى غیر التي كانوا یمارسونها من قبل و ذلك كالقیام بمشاهدة التلفزیون 

  .شاط الریاضيءة وممارسة النو االستماع للموسیقى و القرا
إن كل مرحلة عمر یمر بها اإلنسان بها سلوكیاته الترویحیة الخاصة فالطفل یمرح و الشیخ 

وجد أن  1967یرتاح في حین أن الشباب یتعاطون أنشطة حسب أدواتهم ففي دراسة بفرنسا 
  . 60مزاولة الریاضة تقل تدریجیا مع التقدم في العمر حتى تكاد تنعدم في العمر 

تشیر الدراسات العلمیة إلى أن أوجه النشاط التي یمارسها الذكور تختلف : الجنس-5-4
عن تلك التي تمارسها البنات فالبنات في مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى و االلعاب 
المرتبطة بالتدبیر المنزلي بینما یفضل البنین اللعب باللعب المتحركة و اللعب االلیة و ألعاب 

  المطاردة 
اوضحت دراسات هونزیك أن البنین یمیلون إلى اللعب العنیف أكثر من البنات و أن  وقد

الفروق بین الجنسین تبدو واضحة فیما یرتبط بالقراءة و االستماع إلى برامج اإلذاعة 
  .ومشاهدة البرامج التلفزیونیة

 12-3سن إن البنات و البنین في مرحلة الطفولة من " كما أوضحت دراسة الیزابیث تشایلد 
  .سنة یمیلون إلى النشاطات اإلبداعیة و البدنیة و التخیلیة 

لدى البنین تختلف حیث تأتي ممارسة النشاطات البدنیة للبنات تلك النشاطات  ترتیب إال أن
  .في الترتیب األخیر

لقد أكدت الكثیر من الدراسات االجتماعیة أن مستوى التعلیم یؤثر : درجة التعلم -5-5
األفراد نحو تسلیاتهم و هوایاتهم منها ما جاء بها دومازودبي إذ بین أن التربیة و على أذواق 

الیوم یتلقى كثیرا من  إنسانالتعلیم توجه نشاط الفرد عموما في اختیاره لترویحه خاصة و أن 
التدریبات في مجال الترویح أثناء حیاته الدراسیة مما قد یربي أذواقا معینة لهوایات ربما قد 

  .مدى الحیاة  تبقى
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كما أوضحت دراسة بلجیكیة أن اختیار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعیة المقدمة تتنوع حسب 
و  و أن الجامعیون یفضلون الموسیقى)  جامعي. ثانوي. متوسط. ابتدائي(المستوى التعلیمي 

ة و یالحصص العلمیة و األدبیة بینما ذوي المستوى االبتدائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائ
   (cozcheuve, 1980, p. 87) .األلعاب المختلفة

  التوازن-
  تمهید -1
یعتبر عنصر التوازن واحدا من الوظائف المعقدة بالجسم والخاصة بالجهاز العصبي    

بالتوازن نجد أن هناك ردود أفعال من داخل الجسم تؤثر  لالحتفاظالمركزي ففي استجابته 
، ویشترك في ذلك كثیر من األجهزة الحسیة والحركیة ،ویتفق العلماء على  بعضهابوتتأثر 

زن الجسم في مجال الجاذبیة األرضیة یتحقق نتیجة إلى التوافقات بین اعتبار االحتفاظ بتوا
نشاطات مجموعات مركبة من األجهزة الحیویة وأنظمتها داخل الجسم والتي تعطي میكانیكیة 
عمل موحدة وتشتمل على الناحیة الوظیفیة الحركیة للجهاز الحسي ، وال ینفصل عنها كال 

هو القدرة على "ك الجهاز الحسي الجلدي ، فالتوازن من الجهازین البصري والسمعي وكذل
، صفحة 2003-2002الفاتح، ( ". االحتفاظ بوضع معین للجسم أثناء الثبات أو الحركة

138(  
یضاحا یعتبر التوازن متمثال في مقدرة اإلنسان على االحتفاظ     ٕ ورأي آخر أكثر شموال وا

أجزائه المختلفة في وضع معین نتیجة للنشاط التوافقي المعقد لمجموعة من  بجسمه أو
األجهزة واألنظمة الحیویة موجهة للعمل ضد تأثیرات قوى الجاذبیة ، ویجب أن نفرق بین 

- 2006الدین،مصطفى، ( ).الدینامیكي(والتوازن المتحرك ) اإلستاتیكي(التوازن الثابت 
  )7، صفحة 2007

ویجب أن تشمل أنشطة األلعاب على اتزان الفرد سواء على األرض أو في أثناء تأدیتـه   
بعض الحركات وهو في الهواء ، ویعتبر التوازن عامل هام في أوجه نشاطنا في الحیاة 
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وصلة التوازن وثیقة بالتوافق  ، الفردالعادیة عند مواجهة أي ظرف من شأنه عرقلة حركة 
والرشاقة في بعض المهارات ، وال یظهر التوازن واضحا في الجمباز فقط كما هو دارج ، 

 .بعدها حتى تحتسب سلیمة مثل دفع الجلة االتزانولكن هناك نهایات كثیرة لمهارات یجب 
  )7، صفحة 2007-2006الدین،مصطفى، (
  تعریف التوازن  -2
نعني بالتوازن أن یكون الفرد لدیه القدرة  على االحتفاظ بوزن الجسم في الثبات أو الحركة ،  

وهذا یتطلب سیطرة تامة على األجهزة العضویة من الناحیة العضلیة والعصبیة ، كما أن 
التوازن یتطلب القدرة على اإلحساس بالمكان واألبعاد سواء كان باستخدام البصر أو بدونه 

و ذهبیا وعضلیا وتعتبر سالمة الجهاز العصبي أحد العوامل الهامة المحققة للتوازن عصبیا أ
كما أن عملیة التآزر  بین الجهازین العضلي والعصبي لها دور یتبین في المحافظة على 

إلخ ،أو الحركة ...الجسم أو الحركة التي یقوم بها اإلنسان من مشي وجري ووثب  اتزان
حیز ضیق كالمشي على العارضة أو الوقوف على مشط أحد  الریاضیة التي تتم فوق

القدمین كل هذه الحركة تتوقف على مدى سیطرة الفرد على أجهزته العضلیة و العصبیة بما 
             (p. 429 ,1995 ,حسنین) یحقق  المحافظة على وضع الجسم دون أن یفقد اتزانه

  .العضویة من الناحیة العصبیة األجهزةقدرة الفرد على السیطرة على " بأنهویعرفه الرسون 
القدرة على االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء مختلف المهارات و " 2008و یعرفه الدلیمي 

  )80، صفحة 2008زید، ( .األوضاع الحركیة الثابتة
 : ماه رئیسیین نوعین إلى التوازن تصنیف یمكن: التوازن أنواع -3
 الطالبویعرفه  الجسم ثبات أثناء یحدث الذي زنالتوا وهو: الثابت التوازن-3-1

 ."واحدة قدمعلى  ، كالوقوف ثبات حالة في الجسم وضع ىعل الحفاظ"  بأنه1981ئياالسامر 
 زنالتوا و هو  الحركي أو الدینامكي التوازن علیه قویطل :المتحرك التوازن-3-2

 بالتوازن االحتفاظ ىعل القدرة"  بأنه 1989 ورضوان عالويویعرفه  الجسم لحركة المصاحب
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 ىعل المشي عند أو الفردیة والمنازالت الریاضیة األلعاب معظم في كما حركي هأداء أثناء
 )364صفحة  ،1989الدین، ( .عارضة مرتفعة

 ولعبة عامة بصورة الریاضیة األنشطة في مةالمه یاقةالل عناصر أحد تحركمال التوازن ویعد
 اریةوالمه البدنیة النواحي كافة في أهمیته روتظه خاصة بصورة صاالتلل القدم كرة

 ابمقوماته البدنیة الحالة تعد "بأنه 2004  كشك یشیر إذ الالعبیؤدیها  التي والخططیة
 بدني إعداد فبدون ،للیاقته البدنیة  الالعب فقدان أو لهبوط اماله المؤشر المتنوعة اوعناصره

 خطط تنفیذ من یتمكن لن وبالتالي والتكامل بالدقة ترااالمه تنفیذ الالعب یستطیع ال یمسل
 )40، صفحة 2004محمد، ( .والمؤثرة الناجحة بالطریقة العب

 وترقیة تحسین ىعل قدرته في میسه الجید الحركي بالتوازن یتمیز الذي الالعبكما أن  
 لو یسمح ال الحركي زنالتوا عدم وضع وان ، األوضاع أو الحركات من عدیدلل أدائه مستوى
 مقاومة أو بدقة األداء توجیه وعدم منافسة استجابات ضوء في المناسبة االستجابة بسرعة

  )363، صفحة 1989الدین، ( فقط واحد اتجاه سوى اتجاه أي في ااستخدامه أو القوة
  أهمیة التوازن -4
التوازن قدرة  عامة تبرز أهمیتها في  الحیاة وفي مجال التربیة البدنیة والریاضیة خاصة   

إلخ،كما أنها متكونة في معظم ...،فهي متكونة في أداء المهارات الحركیة كالوقوف والمشي 
األنشطة الریاضیة والخاصة باألنشطة التي تتطلب الوقوف أو الحركة فوق حیز ضیق ، 

إلى "في جامعة بیروت إسماعیلعبد الرحمان حافظ "راسات التي قام بها ولقد أشارت الد
ارتباط التوازن بالعدید من القدرات العضلیة ، كما أشارت هذه الدراسات إلى أن التوازن یعتبر 

،وفي هذا "من أكثر المكونات البدنیة من حیث القدرة على التنبؤ من النواحي العقلیة
جات إلى أن الجماعات سریعة التعلم من الجنسین قد حققت در "هوفمان"الخصوص یشیر 

  .مرتفعة في اختبارات التوازن عن أقرانهم من  الجماعات بطیئة التعلم
وجود عالقة عالیة بین التوازن واإلحساس الحركي مما جعل ضرورة أن " سكوت"كما أثبت 

ونظرا لكون التوازن یعتبر أحد العوامل الالزمة  ، التوازنتتضمن أي طریقة حركیة اختیاریة 
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إن الریاضیین یتمیزون في هذا المكون عن أقرانهم غیر لمعظم األنشطة الریاضیة ف
في إثبات غیر الریاضیین  بحیث أثبت هذه الظاهرة في " نیسن"الریاضیین ، حیث نجح 

" هامیل"و" سالتر" إحدى دراساته ، كما توصل باحثون آخرون إلى نتائج مماثلة ، مثال نجح
قوا نتائج عالیة في اختبارات التوازن حق) أعضاء الفرق الریاضیة (في إثبات أن الریاضیین 

میزتهم عن أقرانهم من طلبة التربیة البدنیة والریاضیة ،كما ثبت أن نتائج طلبة التربیة البدنیة 
قد فاقت بداللة معنویة درجات أقرانهم من طالب " ري نولد"والریاضیة باستخدام اختبار 

ویات المرتفعة كانوا أفضل من أقرانهم أن المصارعین ذوي المست" مینبـي"الفنون ، كما وجدت 
  . االتزان ات الضعیفة في التوازن وفي تعلمذوي المستوی

أن السباحین المتقدمین یتمتعون بتوازن حركي یفوق أقرانهم الضعاف في " جدوس"كما أثبت 
أن مشاركة فریق أنشطة التربیة البدنیة أدى إلى تحسین " جندین"السباحة وهذا وقد أثبت 

  .على التوازن لدى بعض طالبات إحدى الكلیات القدرة
كما یعتبر " ماك جي"و"بارو"كما یعتبر التوازن أحد مكونات األداء البدني حیث أقر ذلك   
  .التوازن أحد مكونات القدرة الریاضي " ماتیور"

  مناطق التوازن في الجسم  -5
  :توجد عدة مناطق في الجسم وهي 

تمثالن قاعدة اتزان الجسم وحدوث أي إصابات فیها أو إصابتها بالبرد أو  :القدمان -5-1
  .ارتداء حذاء غیر مناسب یضعف من توازن الفرد

سلط نظره  على أشیاء ثابتة  أثبتت البحوث بأن الفرد یحتفظ بتوازنه إذا :حاسة النظر-5-2
قدما  20بعد  من تسلیطها على أشیاء متحركة وقد وجد أن تحدید هدف ثابت على أكثر

    )442-437، الصفحات 1995حسنین، ( .یساعد في تحقیق التوازن
  .وهي األوتار الموجودة في نهایة العضالت  :نهایات العصبیة -5-3
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تقع حاسة التوازن في  القنوات شبه الدائریة " كارل بیرنهارت"یقول : األذن الداخلیة -5-4
لألذن الدائریة وتنبه هذه األعضاء الحسیة بواسطة حركة الرأس كما أنها ضروریة في 

  (pp. 188-189 ,1995 ,حسنین) .استمرار توازن الجسم في جمیع حركاته 
    تحكم  في التوازنعوامل  -6
هو نقطة وهمیة یتوازن حولها جمیع أجزاء العین ویعرفه البعض بكون : مركز الثقل -6-1

النقطة التي یرتكز علیها الجسم ، و یمكن تحدید مكان مركز الجسم باستخدام األسطح حیث 
  :أن نقطة التقاء األسطح التالیة هي

  السطح  الجبهي أو األمامي ،  الجانبيالسطح السهمي أو ،  السطح األفقي أو العرضي
هو خط وهمي یمر بمركز الثقل ویكون عمودیا وهو عبارة عن تقابل  :خط الجاذبیة-6-2

المستوى الجبهي مع المستوى الوهمي ، حیث أن التقاءهما یمثل خطا عمودیا هو خط الثقل 
وقوف القائم فإن خط وفي وضع ال) ارتفاعه(،وهذا الخط یمر بمركز الثقل ولكنه یحدد مكانه 

  )442-437، الصفحات 1995حسنین، ( .الثقل یقع داخل قاعدة االتزان
وهي عبارة عن مساحة السطح الذي یرتكز علیه الجسم ،ففي حالة  :قاعدة االرتكاز  -6-3

هي المساحة التي یحددها اإلطار الخارجي  للقدمین ) االرتكاز(الوقوف تكون قاعدة االتزان 
  :وفیما یلي بعض العالقات والعوامل التي تتحكم في عملیة االتزان

العالقة بین خط ،دة االرتكاز مساحة قاع، نسبة ارتفاع مركز الثقل فوق قاعدة االرتكاز 
العوامل ،  االنقسام إلى أجزاء، االحتكاك بالسطح ،  ثقل الجسم،  الجاذبیة وقاعدة االرتكاز

  . الفسیولوجیةالعوامل ،  النفسیة
  أنواع األطوار في االتزان- 7 

  :هناك ثالثة أنواع من األطوار في  االتزان هي 
هذا الطور لیس ثابتا  وفي بعض النشاطات : رفض عدم  االتزان :الطور األول -1- 7 

واألفعال ذات طبیعة مخلة باالتزان فهو ال یظهر والریاضي یسلك من المرة األولى 
  .خصائص الطور الثاني 
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أحیانا وفي معظم النشاطات الریاضیة ، المبتدئ یحل مشكلة المفارقة برفضه الختالل توازنه 
یمكن أن ) جذع مستقیم ونظر أفقي(الطبیعة  ، فیحاول المحافظة قدر اإلمكان على هیئة

  .)9، صفحة 2002، فؤاد( نعتبر ردود أفعال المـبتدئ األكثر نمطیة أكثر منها طبیعیة
 Jean Pierre" لدى" Paul Goirant" یقول:  إعادة االتزان البعدي: الطور الثاني-7-2

Bonnet " األساسیة للمبتدئ هو أنه ال یحسن تنظیم االتزان للحركة القادمة ،هذا إن المیزة
الطور یتمیز أحیانا باندفاع أكثر منطقیة للجسم في الحركة التي تجعله في وضعیة اختالل 

إذا أراد المواصلة ) إعادة االتزان(توازني لذا فالریاضي مجبر للجوء نحو حركات موازنة 
، و في هذا الطور أین ال یبادر الریاضي مسبقا بإختالالت  بحركة أخرى أو اتقاء السقوط

توازن مولدة للحركة فهو یتمیز بفعل مشاركة جزء من الجسم في الحركة والجزء اآلخر یجب 
وهذا ما یؤدي إلى )le reflexe de compensationرد فعل تعویضي(أن یضمن الموازنة 

أن یزعم بأنه یمتلك استجابة حركة  افتراض الحركة القادمة ،إذ أنه ال یمكن ألي شخص
  .مكیفة إذا كان إدراكه مشوشا باختالل توازن ولو بسیط

كل التركیبات الحركیة " Hubert Riboll"یقول  :الموازنة المسبقة أو المبادرة-7-3
  .المدمجة في  الحركة تسهل بواسطة التحضیر المسبق ألحداث الحركة 

نطور سلوكات الطور الثاني نحو هیئة ذات اتزان إنه بواسطة التدریب وحده نستطیع أن 
  .مسبق  والریاضي بفضل تجربته یتدارك االضطرابات المستقبلیة 

فیستعد قبل الحركة ویعتدل، و یضع نفسه في حالة عدم اتزان عكسي كي یصل إلى تثبیت 
  .آثار عدم االتزان  المستقبلي 

سیق سریع مع ما المستقبلیة مما یسمح بتنفي هذا الطور یدخل جزء من الجسم في الحركة 
 les gestes(من حركات ألنه ال توجد هنا حركات موازنة أو إلعادة التوازن  یأتي

reequiliprateurs(  
  مشكالت اختبار التوازن - 8
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یرى بعض الباحثین أن هناك بعض المشكالت التي یمـكن أن ترتبط باختبار التوازن ویمكن 
   :على النحو التاليتلخیص  هذه المشكالت 

أشار بعض الباحثین إلى أن عامل القوة العضلیة یؤثر بصورة واضحة على بعض  -أ-8
اختبارات المرونة وقد یبدو ذلك واضحا في اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم 
واختبارات التوازن الثابت من الوضع المقلوب ،وبالرغم من تعارض بعض نتائج البحوث في 

المجال ، إال أنه یبدو منطقیا أن التعب  العضلي یؤثر على درجات المختبرین في  هذا 
  .بعض االختبارات 

ویرى بعض الباحثین إمكانیة التغلب على بعض هذه المشكالت بإجراء اختبارات التوازن قبل 
االختبارات التي تتطلب بذل المزید من القوة كاختبارات القوة  العضلیة أو تحمل القوة 

  .أو التحمل الدوري التنفسي ) التحمل  العضلي(لعضلیة ا
نظرا ألن العدید من اختبارات  التوازن تتطلب اتخاذ بعض األوضاع المعینة أو أداء  - ب- 8

حركات تظهر فیها صفة التوازن بصورة واضحة فقد یبدو ضروریا السماح للمختبرین بأداء 
كثر واحتساب نتیجة أفضل المحاوالت ،و مرات مثال أو أ) 3(االختبار الواحد لعدة مرات 

بالرغم من أن كثرة عدد المحاوالت تسهم في االرتقاء بدرجة معامل ثبات االختبار ،إال أنه  
، 2002مصطفى السایح، ( .في  نفس الوقت یتطلب األمر المزید من  الوقت في األداء

   )74صفحة 
معظم المراجع األجنبیة في  مجال اختبارات التوازن تتضمن معاییر هذه االختبارات   - جـ- 8

على مستوى طلبة وطالبات الجامعات وتالمیذ وتلمیذات المرحلة الثانویة وفي ضوء ذلك 
  .تبدو الحاجة إلى ضرورة وجود معاییر  للمراحل السنیة األخرى للبنین و البنات

) أي في مواقف خاصة معینة(توازن الثابت یعتبر توازنا موقفیا أو خاصا نظرا ألن ال - د-8
،فقد یسجل الفرد درجات عالیة في إحدى االختبارات التي تقیس التوازن الثابت في حین 
یسجل درجات منخفضة في اختبار آخر للتوازن  الثابت ،وینصح  بعض الباحثین للتغلب 
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ي تتمیز بدرجة صعوبة واحدة تقریبا ویقوم المختبر على هذه المشكلة تعدد االختبارات الت
  .باالختیار من بینها 

بعض اختبارات  التوازن تتطلب أدوات وتجهیزات غالیة نسبیا وتبدوا الحاجة إلى   -هـ- 8
التوصل إلى تطویر أدوات وأجهزة أقل تكلفة ویمكن الحصول علیها  بأعداد متوافرة وخاصة 

    .بالنسبة للمدارس االبتدائیة واإلعدادیة

                                                                                              خالصـــة- 9
أكثر دقة فإن عامل التوازن مهم جدا لتحقیق ذلك إذ طفل الزرع القوقعي حتى تصیر الحركة 

من هذا المنطلق ،  الحركة كلما حققها بدقة متناهیة أنه كلما حافظ على اتزانه أثناء أداء
جاءت هذه الدراسة التي كانت تهدف إلى وضع برنامج بدني ترویحي  لمعرفة أثره في تنمیة 

فهذه الوحدات المقترحة ، هذه الصفة باعتبارها عامل هام في القیام بمختلف النشاطات 
ساهمت إلى حد ما في رفع القدرة على التوازن لد ى طفل الزرع القوقعي ،والتي صحبها 

نا ال بأس به في دقته على أداء الحركات بسهولة ، فهذا االرتباط الحاصل بین تحس
المتغیرین والذي أقره العدید من العلماء واألخصائیین في هذا  المجال ما یكون إ ال دلیال 

  .   على ضرورة تحسین القدرة على التوازن قصد الوصول بهذه الفئة إلى مرحلة االداء الجید 

  
 



 

 

 الفصل الثاني

 االعاقة السمعیة

 الزرع القوقعي
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                                                                            :یدتمه -1
إن التكیف مع البیئة التي یعیش فیها الفرد والتفاعل و تبادل الخبرات مع اآلخرین في 
مجتمعه یتطلب منه تفعیل حواسه ، فسماع الكلمات والجمل و السعي إلى تقلیدها بما یساعد 
على تعلم اللغة السائدة في ذلك المجتمع یعد مكسبا للفرد من أجل تطویر السلوك 

، و یعد األطفال الصم البكم والذین یعانون من فقدان السمع الذي یعوق عملیة  االجتماعي
تحقیقا لمبدأ  الكالم و اللغة  خیر مثال على ذلك فهم ینالون االهتمام األكبر و الرعایة المثلى

فالطفل المعاق سمعیا مثله مثل " ":و نهى محمود دحمدي أحم"تكافؤ الفرص وحسب 
اجة إلى الرعایة و االهتمام و أیضا في حاجة إلى الحب و األمن األطفال العادیین في ح

واألمان وفي حاجة إلى الشعور باالنتماء إلى جماعة لذا یجب علینا التعامل مع هذا الطفل 
                                                                 . )90-89، الصفحات 2013الصواف، ( " خاصة حتى ینمو الطفل نموا صحیحامعاملة 

بعد مجهودات من البحث العلمي تمركزت حول إیجاد قنوات أخرى لالتصال لدى الفرد و 
األصم ، أثمرت تقنیة أكثر حداثة سمیت بالزرع القوقعي ، وهي عبارة عن تقنیة تجمع بین 

لكترودات یستخدم لنقل المعلومات الصوتیة الجراحة و التجهیز تتمثل في جهاز متعدد اال
إلى األذن الداخلیة و العصب الحسي ، ویمكن اعتبار الطفل األصم الحامل للزرع القوقعي 

، 2013الصواف، ( راألخی طفال مصابا بإعاقة سمعیة متوسطة بعد استفادته من هذا
                         .)90-89الصفحات 

فرد حامل للزرع القوقعي في الجزائر حسب اإلحصائیات المقدمة  1000ویعد حالیا ما یفوق 
من طرف البروفسور جناوي رئیس مصلحة األنف األذن و الحنجرة بالمستشفى الجامعي 

          .)25، صفحة 2017-2016زرقي، ( 2003الجزائر العاصمة منذ " مصطفى باشا "
              الطفل األصم األبكم                                               -2
هو الطفل الذي ال یمكنه استخدام حاسة السمع نهائیا في حیاته الیومیة  :تعریفه-1- 2

        :                                       ویصنف الصمم إلى نوعین 
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و یطلق على تلك الفئة من المعاقین سمعیا الذین فقدوا  :اللغويصمم قبل -أ- 1- 2  
و تتمیز هذه الفئة بعدم قدرتها على  الثالثة،قدراتهم السمعیة قبل اكتساب اللغة أي قبل سن 

                                       .األصلالكالم ألنها لم تسمع اللغة من 
و یطلق على هؤالء المعاقین سمعیا الذین فقدوا قدراتهم : بعد اللغويصمم  -ب-1- 2 

، و تتمیز هذه الفئة بقدرتها على الكالم ألنها سمعت و تعلمت  السمعیة بعد اكتساب اللغة
                                                                 .   اللغة

 .خمس فئات طبقا لمدى الخسارة السمعیة كاآلتيینقسم فقدان السمع إلى : فئاته -2- 2 
دیسبل وهؤالء یجدون صعوبة  40-28الخفیف وهو یتراوح ما بین : الفئة األولى -أ-2- 2 

في فهم الكالم أو سماع الصوت المنخفض و متابعة الحدیث وخاصة إذا بعد مصدر 
                         .                              الحدیث عن قدمین

دیسبل وهؤالء یمكنهم تعلم  55-41المتوسط وهو یتراوح بین : الفئة الثانیة -ب- 2- 2  
 5-3اللغة والكالم بالوسائل المساعدة على السمع كما یستطیعون فهم الحدیث من مسافة 

  .        قدم 
دیسبل وهؤالء یستطیعون  70-56الملحوظ وهو یتراوح بین : الفئة الثالثة -ج-2-2

المحادثة و الفهم ولكن هناك صعوبة في تعلم اللغة و الكالم والبد من استخدام وسائل 
  .ودة خاصة بالسمع وهو أقرب إلى حاالت الصمم حیث تكون القدرة على الكالم محد

دیسبل وهؤالء ال یمكن تعلیمهم  90-71 ما بینالشدید وهو یتراوح : الفئة الرابعة - د-2-2
و الوسائل المساعدة بل عن طریق قراءة الشفاه ومن المحتمل أن اللغة عن طریق األذن أ

                   .           یمیزوا األصوات من مسافات قریبة جدا 
دیسبل فأكثر وهؤالء األطفال  91الفقد المركب وهو یبدأ من : الفئة الخامسة - ه- 2- 2  

ما أن لدیهم صعوبة في الكالم یحتمل أن یسمعوا بعض األصوات أو الذبذبات العالیة جدا ك
 .       )90-89، الصفحات 2013الصواف، (أو تعلم اللغة ویحتاجون إلى مساعدة 
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تحدث اإلعاقة السمعیة نتیجة ألكثر من عامل و یمكن حصرها إلى  :أسبابه- 3- 2  
  :             عاملین وهما 

الوراثة تعني انتقال الصفات أو السمات من اآلباء و األجداد إلى  :أسباب وراثیة -أ-2-3
اإلعاقة السمعیة الناتجة عن العوامل " األبناء ویؤكد ذلك فتحي عبد الرحیم حیث یرى أن 

الجینیة تحدث نتیجة انتقال حالة من الحاالت المرضیة من الوالدین إلى الجنین عن طریق 
   )90-89، الصفحات 2013الصواف، ( "الوراثة

  :ویمكن تحدید بعض هذه الحاالت في ما یلي 
نتیجة للتكوین الخاطئ في عظام :  األطفال الذین یولدون بإعاقات سمعیة-1-أ-3- 2 

األذن الوسطى تكون نتیجة عوامل وراثیة ، إال أن حاالت عدم التكوین الصحیح لعظام 
   )107- 106، الصفحات 1999حالوة، ( األذن الوسطى یمكن عالجها باألسالیب الجراحیة

وتتضمن أعراضها المتزامنة وجود خصلة من :  زملة أعراض واردنبرنج -2-أ-3- 2 
الشعر األبیض في مقدمة الرأس و تلون العینین بلونین مختلفین وبروز االنف و خاصة من 

 .                                        ناحیة الوجنتین و تقوس الشفاه
المعینة لفصائل یوجد نوع من االتحادات الوراثیة :  RH مضاعفات عامل-3-أ- 3- 2  

الدم عند الوالدین ، والتي ینتج عنها تنافر الدم بین األم والطفل خالل فترة الحمل وتحدث 
إیجابي ،     RHسلبي وتحمل جنینا فصیلته  RH لحالة عندما تكون األم فصیلتهاهذه ا

ة حیث تدخل في هذه الحالة المواد المضادة لألجسام الغریبة من االم إلى المشیمة الخاص
للطفل فتمر في مجرى دم الجنین و تتلف بذلك كریات الدم الحمراء والتي تؤدي في النهایة 
إلى طفل مصاب بالیرقان الحاد وتكون النتیجة الطبیعیة بذلك إما موت الجنین عند الوالدة 
ما أن یظل على قید الحیاة مصاب بالصمم ، والكثیر منهم یكون  ٕ أو بعد الوالدة مباشرة ، وا

                                     .)124، صفحة 2007-2006عمار، (شلل جزئي في المخ ب مصاب
 :      شیوعا هي  تتعدد هذه العوامل إال أن أكثرها: أسباب غیر وراثیة -ب-3- 2 
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 .إصابة األم الحامل ببعض األمراض -
               .                                              استخدام العقاقیر -
                .                                دخول أجسام غریبة في األذن -
                 .                                              صدمات الدماغ -
                  .                               لیة أمراض تصیب األذن الداخ-
.                                                  )90-89، الصفحات 2013الصواف، (التعرض المستمر للضوضاء -

  :                                            تأثیر الصمم على شخصیته -4- 2 
فقدان السمع یجعل األصم األبكم یعیش في عالم خاص خیالي من أي صوت سواء   

للطیور أو الحیوانات أو البشر إذ أن كل شيء یبدو له ساكنا باردا ولذلك نجد الطفل االصم 
یعیش في عالم غریب عنه ال تربطه به صلة وقد أوضحت نتائج الدراسات والبحوث التي 

األبكم یختلف عن األسویاء في كثیر من خصائص  أجریت في هذا المجال أن األصم
الشخصیة النفسیة واالجتماعیة ولعل من أهم الخصائص التي تمیز شخصیة االصم األبكم 

                        :                      عن العادیین 
 .           العادیینأن األصم األبكم أكثر عرضة لإلصابة بالمرض النفسي من -
 .        ان االنفعالي ف شخصیة األصم األبكم باالكتئاب والقلق وعدم االتز تتص-
انخفاض القدرة على التعلیم والتحصیل لدیه إذا ما قورن بالعادي وذلك ألن إعاقته -

 . ب من أبواب المعرفةتؤدي إلى القصور في الخبرات ونقصها باعتبار حاسة السمع با
لى االنسحاب والعزلة عن المجتمع مما یترتب على یمیل األطفال الصم البكم كثیرا إ-

ذلك سوء التوافق الشخصي و االجتماعي لدیهم حیث أن الطفل األصم في تفاعله مع 
وهذا ما یؤدي إلى تكوین شخصیة " إشارات " اآلخرین یعتمد على وسائل غیر شفویة 
              .                          منطویة ویؤدي إلى زیادة الشعور بالنقص 

  .یظهر لدى األطفال الصم البكم كثیرا من المشكالت السلوكیة كالعدوان والسرقة وغیرها-
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، 2013الصواف، (االطفال الصم البكم لدیهم عدم القدرة على تحمل المسؤولیة -
  . )90-89الصفحات 

 :                                                             سلوكه - 5- 2  
                   .               الطفل األصم له عالمه الخاص الذي ینفرد به -
تب التي تحكي الطفل األصم یتعامل مع الصور حیث تجذبه تلك الصور و خاصة الك-

 .  و المكتوبةالكلمات المنطوقة أ، و ذلك أكثر من قصصا حركیة و ملونة
الطفل األصم یجهد من الكالم المكتوب لذلك یجب تنمیة السلوك اإلبداعي لدیه بعرض -

  .ون وحدة نفسیة متكاملة لدیهصور في كتاب أو تلیفزیون أو فیدیو بشكل جید و ذلك لتك
السرور عند الطفل األصم یمیل إلى مشاهدة التلیفزیون و السینما و الفیدیو و یشعر ب-

            .                                           متابعة قصة أو برنامج 
الطفل األصم یصاب باإلحباط عند عجزه عن متابعة مادة ما مما یؤدي إلى انسحابه و -

- 89، الصفحات 2013الصواف، (توتره وقد یترتب على ذلك بعض األفعال العدوانیة 
90( . 

            :                                                    خصائصه- 6- 2  
تماعي لدیه مقارنة بالطفل نقص القدرة على التعامل مع اآلخرین حیث یقل النضج االج-

        .                                                            العادي
                        .               صعوبة إتباع التعلیمات و قلة االنتباه -
 .  اإلحباط و الغضب الطفل األصم عصبي إلى حد ما و قد تنتابه نوبات من-
كما یعد أقل حبا للسیطرة عن الطفل  االنطواء،الطفل األصم خجول و یمیل إلى -

 العادي 
                    .     ختلف عن ذكاء الطفل العاديال یذكاء الطفل األصم -
 .      عاد عن اللعبالطفل األصم ینسحب من األنشطة الشفویة و یحاول االبت-
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  .   الطفل األصم یمیل برأسه ناحیة الصوت و یتصف بضعف التوازن البدني ة العاطفي -
، 2013الصواف، ( البنات الصم تظهر علیهن المخاوف وخاصة من المستقبل-

  . )90-89الصفحات 
                                                                     :لغته-7- 2 
 و التفاهم بین الناس وهي ذات أهمیة في المجتمعات  االتصالتعتبر اللغة وسیلة    

أو الفرنسیة أو األلمانیة ، ولغة  اإلنجلیزیةالمختلفة ایا كانت لغاتهم سواء اللغة العربیة أو 
اإلشارة هي لغة الصم في حیاتهم مثل لغة األصوات ، لذلك هي هامة جدا في مجتمع الصم 
حیث یتم التخاطب بینهم ، كما یعبرون عن احتیاجاتهم و شعورهم و أفكارهم كذلك نجد لغة 

و لكن لغة ذات قواعد و  اإلنجلیزیةوهي لیست ترجمة للغة العربیة أو . ة قائمة بذاتها اإلشار 
نظم یتخاطب بها مجتمع الصم ، و محور لغة اإلشارة هو حركة الید و األصابع لتصویر 
األلفاظ ، كما أن مهمة العین هي التقاط هذه اإلشارات و ترجمة معانیها ، و یتلقى الصم 

خاصة للصم و البكم في المرحلة االبتدائیة و المتوسطة و الثانویة  تعلیمهم في مدارس
             .     )120، صفحة 1986یاسین، (
 :                                            أهم الخصائص الممیزة له -2-8

           :                                       الخصائص المعرفیة - 1- 2-8     
ال یختلف مستوى ذكاء األصم األبكم عن مستوى ذكاء الشخص العادي وذلك عند -

استخدام اختبارات ذكاء غیر لفظیة ، أما عند استخدام اختبارات لفظیة فإن األمر 
     .یختلف

 .    عاقته تلف دماغي لم تصحب إاألصم األبكم لدیه القابلیة للتعلم و التفكیر ما -
 .        یم اللغویةمفاهیم األصم ال تختلف عن مفاهیم العادیین باستثناء المفاه-
یتعلم األصم األبكم بشكل أفضل إذا ما تضمن الموقف مثیرات حسیة متعددة كاأللوان -

     .                         و الروائح و األنماط المختلفة من الحركة
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 )90-89، الصفحات 2013الصواف، ( یعتبر بعض هؤالء االفراد في عداد الموهوبین-
 .               

 :               الخصائص الجسمیة و الحركیة -8-2- 2
تمثل مشكالت التواصل التي یعاني األصم األبكم منها عوائق كبیرة أمامه في سبیل -

                          .                 اف البیئة المحیطة والتفاعل معهااكتش
 یحتاج األصم األبكم إلى تعلم استراتیجیات بدیلة للتواصل حتى یتطور نموه الحركي-
یؤثر الحرمان من الحصول على التغذیة الرجعیة السمعیة سلبا على وضعه في الفراغ -

                                           .          و على حركات جسمه 
 .                   تتطور لدى بعض األفراد الصم البكم أوضاع جسمیة خاطئة-
                      .              یتأخر نموهم الحركي قیاسا بأقرانهم العادیین -
لك إلى عدم قدرته یمشي بعضهم بطریقة ممیزة فال یرفع قدمیه عن األرض، وقد یرجع ذ-

القدمان على اتصال دائم  وربما لشعورهم باألمن عندما تبقي الحركة ،على سماع 
الیتمتع الصم البكم باللیاقة البدنیة قیاسا بأقرانهم العادیین حیث یتحركون قلیال  .باألرض

- 89، الصفحات 2013الصواف، (و یخصصون معظم وقتهم للتواصل مع اآلخرین 
90(                .  

            :                                      الخصائص االنفعالیة -8-3- 2 
                 .                كثیرا ما یتجاهل الصم البكم مشاعر اآلخرین -
عادة ما یسیئون فهم تصرفات اآلخرین ،وبالتالي یبادرون بالعدوانیة حیث تعتبر -

         .              العدوانیة والسلوك العدواني عامة من السمات الممیزة لهم 
                .              یظهرون درجة عالیة من التمركز حول الذات -
         .   البا ما یكون مبالغا فیه یتسم مفهومهم لذاتهم بعدم الدقة وغ-
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المعاقون سمعیا الملتحقون بمؤسسات الصم البكم أو الذین یعاني آباؤهم من اإلعاقة -
السمعیة یكون مفهومهم لذاتهم أفضل من غیرهم من المعاقین سمعیا سواء من غیر 

       .       الملتحقین بمؤسسات الصم البكم أو الذین ینحدرون من آباء عادیین 
 .             یعاني نسبة كبیرة منهم من سوء التوافق الشخصي و االجتماعي -
یعد األطفال الصم البكم الذین ینتمون إلى أسر لیس بها أطفال صم بكم آخرون أقل -

               .      توافقا من نظرائهم الذین توجد في أسرهم حاالت صمم أخرى 
باشر لحاجاتهم و یفتقدون القدرة على إرجاء مثل هذا لدیهم رغبة في اإلشباع الم-

 .                                          اإلشباع من جانبهم 
                  .    یتسمون بقلة رغباتهم و اهتماماتهم في الحیاة و سلبیتهم  -
یة الممیزة یعد كال من التصلب و الجمود وعدم الثبات االنفعالي من السمات األساس -

لهم في هذا اإلطار ویبدون قدرا غیر قلیل من االندفاعیة ،والتهور ،وعدم القدرة على 
                    .      ضبط النفس 

عادة ما یشككون في اآلخرین وخاصة العادیین ،وتكاد تنعدم ثقتهم فیهم ،بل وثقتهم  -
                      .                                   في أنفسهم أیضا 

                    . یعانون من مستویات متفاوتة من عدم االستقرار االنفعالي  -
                  .             یعتبرون أكثر إذعانا لآلخرین ،وأكثر تأثرا بهم -
یعدون أكثر اكتئابا ،وقلقا ،وتهورا،وأقل توكیدا للذات وذلك عند مقارنتهم بأقرانهم  -

           .                 )90-89، الصفحات 2013الصواف، (العادیین في نفس عمرهم الزمني 
هناك جملة من القواعد التي یجب إتباعها أثناء التعامل مع :  التعامل معه- 9- 2    

 :                                                      األصم ، نذكر منها ما یلي 



الزرع القوقعي                            الفصل الثاني                                       
 

44 
 

الصم البكم أقرب ما یكونون إلى األسویاء ، لذلك یجب التعامل معهم بحذر و -
في الحدیث و توافر الثقة حتى یتعامل معك بصدق و تصل معه  باالطمئنانإحساسهم 

 .   إلى ما ترید 
یجب عدم التفرقة بینهم و بین األسویاء في المعاملة حتى ال ینتابهم الشعور بالنقص  -

             .                            العصبیة لدیهم  االنفعاالتو عدم إثارة 
ة معهم و أن یكون اسلوب التعامل بین الشدة و اللین في المعامل االعتدالیجب  -

     .                                                           ووفقا للموقف 
یجب عدم االبتعاد عنهم أو السخریة من إعاقتهم كما یجب إشراكهم في الحدیث  -

عمار، (والعمل و الحرص في االنفعال ألنهم یفهمون من تعبیرات الوجه و اإلشارة 
  .          )124، صفحة 2006-2007

                     ق هذه الطر فیما یلي عرض ألهم : طرق االتصال معه  - 2-10
     :                                       طریقة التدریب السمعي  –1- 2-10
وهي من أقدم طرق تدریب الصم البكم على اكتساب المهارات االتصالیة اللغویة وتركز   

ستثمارها ما هذه الطریقة على استغالل بقایا السمع لدى الطفل والمحافظة علیها وتنمیتها وا
أمكن ذلك عن طریق تدریب االذن على االستماع واالنتباه السمعي ،وتعوید الطفل مالحظة 
األصوات المختلفة والدقیقة والتمییز بینها واإلفادة من المعینات السمعیة في توصیلها إلى 
الطفل ال سیما عن ما یصدر عن اآلخرین ،وكذلك ما یصدر عنه من أحداث وتمكینه من 

لیة التنفس وعالج عیوب جها و تقلیدها وتكرارها ،مع تدریبه على تهذیب وتنظیم عمإخرا
إلى أن الحاجة إلى التدریب السمعي تزداد كلما ) 2003(ویشیر فاروق الروسان .النطق 

قلت درجة اإلعاقة السمعیة ومهمة مدرس مهارة التدریب السمعي تنمیة تلك المهارة باستخدام 
اسبة وخاصة الدالئل البصریة والمعینات السمعیة التي تساعد على الطرق والدالئل المن

        :             إنجاح هذه الطریقة والتي تهدف إلى ثالثة أهداف 
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                 .                          تنمیة وعي الطفل األصم لألصوات -
تنمیة مهارة التمییز الصوتي لدى الطفل األصم وخاصة بین األصوات العامة وغیر -

              .                                                             الدقیقة 
تنمیة مهارة التمییز الصوتي لدى الطفل األصم وخاصة بین األصوات المتباینة الدقیقة -
  . )92-90، الصفحات 2013الصواف، (

         :                                           طریقة قراءة الشفاه  –2- 2-10
ویطلق علیها أحیانا قراءة الكالم وهي تقوم على تدریب الطفل األصم وثقیل السمع وتوجیه  

عادته ومراقبة ما یصدر من الفم والشفتان  ٕ انتباهه إلى المالحظة البصریة لوجه المتحدث وا
من حركات وأوضاع متباینة أثناء النطق والكالم وتبعا لطبیعة األصوات الصادرة وحروف 

نطوقة كالمد والضم واإلطباق والفتح والتدویر وغیرها وترجمة هذه الحركات إلى الكلمات الم
أن هناك ثالث ) 2001(و یؤكد القریطي  .بما یساعد على فهمه الكالم أشكال صوتیة 
 :    لى قراءة الشفاه هي طرق للتدریب ع

            .                                              طریقة الصوتیات -
             .                                          طریقة الوحدة الكلیة -
 .  طریقة األصوات -
عددا من القواعد الواجب مراعاتها في تعلم قراءة ) 1980(ویذكر مصطفى فهمي   

    :                                                     الشفاه ومنها ما یلي 
ربط منطوقة الكلمة أو أشكالها الصوتیة بمدلوالتها الحسیة من خالل اإلدراك الحسي  -

 .عنى واضحا في ذهنه اللمسي والنشاط الذاتي للطفل حتى تكون لها م البصري و
مراعاة مستوى الطفل ومرحلة نموه والبدء باألمور التي تتصل اتصاال مباشرا بحیاته  -

           .                                             واحتیاجاته األساسیة 
                 . البدء بالكل ثم تحلیله إلى أجزاء ثم العودة للكل مرة أخرى  -
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               .       باستمرار  دافعیتهتشجیع الطفل على التعلم واستثارة  -
استخدام المرآة في التدریب على عملیة النطق وتصحیحه لمساعدة الطفل على  -

الصواف، (دها المالحظة البصریة الدقیقة لحركات الشفتین في أوضاعها المختلفة ثم تقلی
  .      )92-90، الصفحات 2013

                  :                                     الطریقة الیدویة  –3- 10- 2 
تعد هذه الطریقة مالئمة لألطفال الصم و ثقیلو السمع ممن ال یمكنهم سماع ما یدور حولهم 
وفهمه حتى باستخدام المعینات السمعیة وتهدف مباشرة إلى إكسابهم المهارات التواصلیة عن 
طریق االبصار ،وذلك من خالل اإلشارات والحركات الیدویة الوصفیة كبدیل عن اللغة 

  .   رى البعض أن استخدامها مع الصم یعد مضیعة للوقت والجهد الالزم لها اللفظیة التي ی
                              

          :                                        طریقة التواصل الكلي  –4- 2-10
نظرا ألنه ال توجد طریقة واحدة تناسب جمیع المعاقین سمعیا نتیجة اتساع مدى الفروق 
الفردیة فیما بینهم من حیث درجة اإلعاقة وتوقیت اكتسابها واالستعدادات االتصالیة التي 

ونظرا ألن لكل طریقة مزایاها وعیوبها . یتمتعون بها والظروف البیئیة األسریة لكل حاسة 
ولحسم الخالفات القائمة بین الذین یمیلون ألسالیب التواصل اللفظي والتدریب السمعي من 

لئك المتخصصون لطریقة التواصل الیدوي من جانب آخر، وقد ظهرت الطریقة جانب وأو 
الكلیة التي تعتمد على اإلفادة بین أسالیب التواصل اللفظیة والیدویة الممكنة وعلى المزج بین 
توظیف البقایا السمعیة إن وجدت وقراءة الشفاه ،لغة اإلشارة ،أبجدیة األصابع بما یتالءم 

روفها لتنمیة المهارات اللغویة لدى المعاقین سمعیا واكتسابهم المهارات وطبیعة كل حالة وظ
أن هذه ) 2005(ویضیف عمرو رفعت   . طفولة المبكرة التواصلیة والتعامل اإلیجابي منذ ال

الطریقة ظهرت في االتصال لدى المعاقین سمعیا نتیجة لالنتقادات التي وجهت لكل من 
تدریب السمعي والتي یطلق علیها االتجاه اللغوي وطریقة لغة طریقة قراءة الشفاه ،وطریقة ال
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اإلشارة و أبجدیة األصابع والتي یطلق علیها اسم االتجاه الیدوي العلمي ، وملخص هذه 
                                                      :              االنتقادات 

طریقة لغة اإلشارة إما بسبب سرعة حدیث صعوبة فهم الطفل األصم للمتكلم باستخدام -
 .واجهته لألصمالمتكلم أو الموضوع الذي یدور حوله حدیث المتكلم أو مدى م

صعوبة فهم الطفل األصم للمتكلم باستخدام طریقة التدریب السمعي وذلك بسبب مدى -
 . صمسمعیة لدى األالقدرة السمعیة المتبقیة لدى األصم ومدى فعالیة الوسائل ال

صعوبة نشر لغة اإلشارة أو أبجدیة األصابع من كل الناس ویعني ذلك اعتماد فهم -
الصواف، (األصم لآلخرین على مدى نشر تلك اللغة بین الناس وهو لیس باألمر السهل 

  .    )90-89، الصفحات 2013
               :                                 أهداف التربیة الریاضیة له - 11- 2 

لكي یستطیع المعاق سمعیا العمل بكفاءة و یصبح إنسانا منتجا في المجتمع وفي حدود 
 :      یة مایلي قدراته الباقیة ال بد أن یهدف برنامج التربیة الریاضیة إلى تنم

تعلم المهارات الحركیة األساسیة من خالل األنشطة الریاضیة لتنمیة وزیادة كفاءته -
ثارة دافعیتهم للممارسة  ٕ اإلدراكیة الحركیة عن طریق األنشطة الفردیة والجماعیة وا

               .                                بالمنافسات والمسابقات المتنوعة 
تنمي التوافق الحركي والبدني وكذلك األنشطة اإلیقاعیة ، المهارات الحركیة التي -

واستخدام اآلالت النقریة كالطبول والدفوف حیث تحدث تلك اآلالت ذبذبات یمكن أن 
یستجیب لها الطفل األصم ،فالرقص بأنواعه ینمي الحس اإلیقاعي كما أن الرقص 

                         .                 الجماعي یولد الشعور بالتماسك واالنتماء
االهتمام باألنشطة الجماعیة التعاونیة ،ألن فقد السمع یؤدي إلى فقد االتصال باآلخرین -

فهم في حاجة إلى النضج االجتماعي ،حیث أن التربیة الریاضیة الوسیلة لتنمیة المهارات 
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 عالم ألنهم الاالجتماعیة ،ویجب استخدام اإلشارات خالل اللعب والمثیرات البصریة واأل
                             .              یسمعون الصفارة 

اختالل االتزان للصم البكم الناتج من حادث والذي یؤدي إلى عدم قیام القنوات الهاللیة -
بوظائفها یوجب على المدرس االبتعاد عن المهارات التي تتطلب التسلق والعمل على 

 . )92، صفحة 2013الصواف، ( ان من صعوبة االتزاناألجهزة ،وذلك لتوفیر األم
        :               أسس تدریب األنشطة الریاضیة المعدلة له - 12- 2 

ذكرت العدید من الدراسات و كذلك العلماء ما یجب أن یراعى في تدریب األنشطة الریاضیة 
  :اآلتيیجب مراعاة  لإلعاقة لذلكال ننسى اآلثار النفسیة للصم البكم حیث یجب أ

                  .                           فهم طبیعة و احتیاجات الصم البكم -
                      .       المعرفة و اإللمام التام بالنواحي الصحیة للصم البكم -
 . میع القیاسات الخاصة بالصم البكمالنفسیة ،والسمعیة ،والعقلیة ،وج باالختباراتالمعرفة -
و األدوات الملونة للمساعدة على توصیل المعلومات  ،معرفة الطرق المرئیة واستخدامها -

     للصم البكم ویتم ذلك عن طریق                                   
                                   التركیز على الحواس االخرى كناحیة تعویضیة -
یستخدم الشرح المرئي للمهارات التعلیمیة بكفاءة مثال ذلك لوحة النشرات و شرائط  -

                  .                               الفیدیو ،المرآة ،اإلشارات الیدویة 
 . مواجهتهم لصم البكم و یجب أن یقف المدرب في مكان واضح لجمیع األطفال ا-
یجب أن یتم التدریب في مجموعات صغیرة حتى یتم التفاهم السریع بین األطفال و -

 التشجیع                       المدرب ،ویشعروا بالمودة و األلفة مع استخدام أسلوب
یجب استخدام وسائل متنوعة في الشرح ، والتدرج في التحلیل الحركي مع استخدام  -

ئل بصریة متعددة حتى یستطیع األطفال استیعاب وفهم االداء الحركي نماذج وصور ووسا
                                                                  .المطلوب
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یجب مراعاة ضعف التوازن لدى الصم البكم لذلك فهم ال یتمكنون من البدء والتوقف  -
                                      .  السریع ، كما أن تغییر االتجاه یكون صعبا 

و القلق الذي لدیهم والنتائج من عدم الممارسة الفعلیة لألنشطة  االرتباكیجب مراعاة  -
الریاضیة ،باإلضافة إلى أن كثرة اإلشارات التي لم یتعلموها من قبل والشرح المطول یؤدي 

              .             إلى ضیقهم ومللهم وابتعادهم عن الممارسة 
یجب مراعاة أن االكتئاب من خصائص الصم البكم ،وعدم سماعهم إلى أصوات كثیرة -

یؤدي إلى كثرة المشاكل السلوكیة ،كذلك عدم التعاون من اآلخرین في اللعب والمواقف 
     .                                                           المختلفة 

واحد في إعطاء التعلیمات والتوجیهات سواء كانت إشارات أو قراءة یجب إتباع أسلوب -
 .  ثناء الممارسة الشفاه باإلضافة إلى االتفاق على عالمات معینة عند الخطر أ

تعد الممارسة الفعلیة من أحسن الوسائل لتنمیة الحس االجتماعي ،لذلك تعد المعسكرات  -
اقعي للمواقف وكیفیة التصرف مما یساعدهم الخلویة مفیدة لهم حیث تمدهم باإلدراك الو 

على التجاوب مع المثیرات في حیاتهم العادیة وفقا إلدراكهم لما تعلموه من النشاط 
 .الممارس

یجب عدم إضاعة الوقت في الشرح حتى تسیر المنافسات في االتجاه المطلوب ،ویمكن -
               .       البكم  تغییر بعض القواعد لتتناسب مع األطفال الصم

و أن ) مستوى الذكاء( یجب أن تتناسب األنشطة مع المرحلة السنیة و العمر العقلي -
                            .)28-27، الصفحات 2006محمد، ( تتمیز بالمرونة و السهولة والفهم

   الزرع القوقعي -3
                      :                      تعریف الجهاز-3-1

مم ، یتكون من قسم داخلي و قسم  15.7مم و عرضه  52هو جهاز الكتروني طوله 
ساعات  یساعد على  4خارجي یزرع جراحیا تحت الجلد خلف األذن في عملیة تدوم 
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 اإلحساس بالصوت لألشخاص الذین لدیهم فقدان سمعي شدید و یختلف عن المعینات
السمعیة التي تقوم بتضخیم الصوت حیث أن هذا الجهاز یعمل على تحفیز األعصاب 

 . )25، صفحة 2017-2016زرقي، (السمعیة الموجودة داخل القوقعة 
                          :                                 مكونات الجهاز -3-2

یتكون جهاز الزرع القوقعي من جزأین أساسیین ، جزء داخلي ثابت و جزء خارجي متحرك 
،أسالك و علبة صغیرة تقوم بمعالجة اإلشارات و هوائي ،  میكروفونهذا األخیر یتكون من 

أما الجزء الداخلي فیتم تثبیته أثناء العملیة الجراحیة و یتكون هذا الجزء الغیر مرئي من 
. داخلي موجود في العظم الصدغي و قطب كهربائي ملفوف داخل القوقعة جهاز استقبال 

  .13-11احمد نبوي عبده عیسى ص 
هذا الجزء یحلل و یرمز الرسالة الصوتیة إلى :الجزء الخارجي من الجهاز -3-2-1

  :إشارات كهربائیة التي تحول إلى الجزء الداخلي و یتكون من 
ویستقبل األصوات و هو یشبه على العموم المعین السمعي  : المیكروفون- أ-3-2-1

  . التقلیدي و یوضع على التفاف األذن من الجهة المزروعة 
غ وظیفته تشفیر و تحویل األصوات  100یزن حوالي :  المعالج الصوتي - ب-3-2-1

على توفیر  مسئولةإلى نبضات كهربائیة و یحتوي كذلك على بطاریات قابلة للشحن وهي 
  .طاقة الالزمة لتشغیل النظام و یمكن أن یحمل بطرق متنوعةال
تستعمل لنقل األصوات قبل و بعد المعالجة و یمكن أن تكون : األسالك  - ج-3-2-1

ذات أطوال مختلفة حسب البنیة الجسمیة للفرد و المكان الذي یختار أن یوضع فیها المعالج 
                    .                                         الصوتي 

اطیس في الجزء المركزي منه  هو عبارة عن قرص یحتوي على مغن: الهوائي - د-2-1- 3 
لكي یسمح بالتوصیل عبر الجلد و العظم ، یثبت هذا الهوائي الخارجي مغناطیسیا على 

  .      الجمجمة أما حجمه و طریقة تثبیته فتختلف باختالف نوع الجهاز المستعمل 
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                        : من یتكون الجهازالجزء الداخلي من -3-2-2
إلى  4هو عبارة عن كبسولة الكترونیة بسمك یتراوح بین : المستقبل  –المنبه -أ-2-2- 3 
مع الهوائي الخارجي ، وهي مسدودة بواسطة  باالتصالمم و تضم مغناطیسا یسمح  8

 االتصالسیرامیك و محمیة بمادة لزجة بیضاء لسد الثغرات ، أما دورها فیتمثل في ضمان 
   .القوقعة  المشفرة إلى األقطاب الموجودة داخل بالهوائي الخارجي و إرسال األصوات

تتكون من مجموعة من اإللكترودات یختلف عددها : الحزمة االلكترونیة - ب-3-2-2
باختالف نوع الجهاز المستعمل ، توضع جراحیا داخل القوقعة ، وظیفتها نقل الرسالة إلى 

فیما بعد إلى مراكز القشرة  ألیاف العصب السمعي الموجودة في األذن الداخلیة و التي تنقل
            )25، صفحة 2017-2016زرقي، ( الدماغیة عبر العصب السمعي

    :                                                     آلیة عمل الجهاز -3- 3 
تختلف آلیة عمل جهاز الزرع القوقعي عن آلیة عمل المعین السمعي باعتبار أن األخیر هو 
مجرد مكبر للصوت في حین أن جهاز الزرع القوقعي یعمل على التقاط األصوات من خالل 
میكروفون یوضع خلف األذن و یحول اإلشارات الصوتیة  إلى إشارات كهربائیة  و إرسالها 

الذي یقوم بدوره بتحلیل األصوات و تكبیرها و تحویلها إلى إشارات إلى الجهاز الجیبي 
كهربائیة مشفرة تنتقل إلى الجهاز االلكتروني المثبت مغناطیسیا على سطح عظم السندان مع 
القطعة الداخلیة  و هي الجزء الرئیسي التي توضع جراحیا في حفرة في عظم السندان و هذه 

زرقي، (قیقة جدا تدخل في القوقعة عبر النافدة المدورة القطعة لها نهایة تحمل أسالك د
        .         )25، صفحة 2016-2017

 :              تنقسم األجهزة بشكل عام إلى : أنواع أجهزة الزرع القوقعي -4- 3 
حیث یتم إدخال االلكترودات إلى داخل القوقعة عبر : أجهزة داخل القوقعة -3-4-1

 النافذة المدورة وهي األكثر فعالیة 
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"  الخرشوم" تطبق االلكترودات على سطح العظم المسمى : أجهزة خارج القوقعة -3-4-2
دون أن تدخل إلى داخل القوقعة أما فعالیتها فهي محدودة و متناقصة مع الزمن وسعرها أقل 

                            .                ابقة بكثیر من الس
وهي تحوي على مسرى كهربائي واحد كما أنها قلیلة : أجهزة وحیدة القناة -3-4-3

   .الفعالیة
وهي األكثر فعالیة مقارنة ببقیة األجهزة األخرى و : أجهزة متعددة القنوات -3-4-4

  .             )25، صفحة 2017-2016زرقي، (تحتوي على عدد متفاوت من االلكترودات 
زراعة الجهاز ال تعید السمع لوضعه الطبیعي و لكنها تمنح : فوائد زرع الجهاز  -3-5

الشعور باألصوات ،على الرغم من أن األصوات األولیة ال تكون كما یتذكرها األشخاص ، 
وبالتدریب یصبحون أكثر طبیعیة و أكثر جدوى و تعمل الزراعات بكفاءة مع البالغین و 

ي لغة الحدیث و األطفال الصغار الذین تمت األطفال الذین فقدوا السمع بعد اكتساب خبرة ف
وبعد الزراعة یصبح األفراد لدیهم قدرة أفضل على ضبط الصوت و ضبط  ،أصماءوالدتهم 

درجة أصواتهم و تصبح المناقشات أسهل و أكثر احتماال للسمع وعلى اإلدراك األفضل 
زرقي، ( قتهمعندما یتحدث اآلخرون و أغلب المستخدمین للزراعة یجدونها تزید من ث

 . )25، صفحة 2016-2017
  : الخاتمة -3-6
التدریب الریاضي لألصم ذو فائدة كبیرة حیث یستطیع الفرد التعبیر عن نفسه من خالل  

النشاط الریاضي الممارس مما یساهم في بناء ثقة المعاق بنفسه ، و مدربه و غیره من 
قادر على التفاعل االیجابي و النمو السوي ، و أغراض التربیة الریاضیة الناس و یصبح 

للصم البكم ال تختلف عن أغراضها لألسویاء ویستطیع ممارسة كافة االنشطة الریاضیة دون 
                                             .ادخال تعدیالت على المالعب او األدوات أو القوانین الخاصة باللعب
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 من یتضمنه لما التجریبي المنهج خطوات على الدراسة هذه في اعتمدنا : منهج البحث - 1
 موضوع مع ویتوافق یتجانس ان یجب فالمنهج ، بحثنا موضوع مع تتماشى خصائص

  الدراسة
 مدرسة من  الزرع القوقعي أطفال من البحث عینة اختیار تم : مجتمع و عینة البحث - 2

 50تلمیذ من مجتمع قدره  15وعددها  والیة سعیدة" بلعابد فتح اهللا " الصم البكم  صغار
بالمائة تم اختیارها بطریقة عمدیة وهذا ألنها تخدم الغرض من هذا  30تلمیذ بنسبة تقدر ب 

  .البحث
 :متغیرات البحث -3
  ألطفال الزرع القوقعي البرنامج البدني المكیف  : المتغیر المستقل-3-1
  .التوازن:  التابعالمتغیر -3-2
  :االجرائي لمتغیرات البحث الضبط -4

                                :   الباحث لتحقیق الضبط اإلجرائي االجراءات التي قام بها 
                                 سنة                                   14-10: السن-
وقت اجراء االختبارات لعینات البحث في نفس وقت اجراء الحصص التعلیمیة الفترة  -

.                                                                                المسائیة
  .تطبیق نفس االختبارات واستعمال نفس االدوات والوسائل –
  ذكور:  الجنس -
  التي لها نفس المدة الزمنیة التي زرع فیها جهاز الزرع القوقعي لقد تم اختیار العینة -
   :مجاالت البحث -5
تمت الدراسة على تالمیذ مدرسة بلعابد فتح اهللا للصم البكم بسعیدة :  المجال البشري-5-1

تلمیذ ویشكلون نسبة  50سنة حیث بلغ مجموعهم  14-10والذین تتراوح أعمارهم ما بین 
  .ون المجتمع األصلي للمرحلة العمریة قید الدراسةبالمائة ویمثل 100
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في مدرسة  واالختبارات األربعة التدریبي المكیف تم اجراء البرنامج  : المجال المكاني-5-2
  .فتح اهللا بوالیة سعیدة  بلعابد

  15/09/2018إلى  08/04/2018من  : لمجال الزمنيا-5-3
  :أدوات البحث-6
  : البرنامج المقترح -6-1
  :أهدافه-أ-6-1

  تحسین التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي
  : أسسه- ب-6-1

  .مالئمته للمرحلة العمریة
  .العلمیة لألنشطة الترویحیة لألسسمالئمته 

  .دقیقة 50حصة كل ینفذ هذا البرنامج في حصص زمن 
  .تنوع التمارین في كل حصة

  .مناسبة التمارین لمیول ورغبة التالمیذ
  .االمن والسالمةمراعاة قواعد 

  :مكونات الحصة-ج-6-1
  ، لتهیئة الجسم دقیقة یشتمل على تمرینات اإلطالة 10 : حماءاإل

   یشتمل على تمرینات مختلفةدقیقة  30:الرئیسي الجزء
یشتمل على تمارین تهدئة الجسم تساعده للعودة للحالة  دقائق و 10 : الجزء الختامي

  الطبیعیة
  1 وحدات 10:  عدد الوحدات- د-6-1

                                                             
 انظر لصور االختبارات في المالحق 1
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الخطوة التي اعتمدنا علیها هي وضع اختبارات على عینة إن  : تنفیذ البرنامج- و-6-1
تجریبیة على شكل اختبار قبلي و اختبار بعدي كما تم استعمال وحدات على شكل تمارین 

  .تساهم في تطویر التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي
                                                               : المستخدمةاالختبارات -7

                                                                
  : اختبار الوقوف على مشط القدم -7-1

قیاس التوازن الثابت عندما یقوم المختبر بالوقوف على األرض على : الغرض من االختبار
   .مشط القدم

  .ساعة إیقاف:  أدواته الالزمة
یتخذ المختبر وضع الوقوف على إحدى القدمین ، ویفضل أن تكون قدم :  مواصفات أدائه

على الجانب الداخلي لركبة الرجل ) الحرة(رجل االرتقاء ، ثم یقوم بوضع قدم الرجل األخرى 
ارة یقوم المختبر و عند إعطاء اإلش. في الوسطالتي یقف علیها ، ویقوم أیضا بوضع الیدین 

برفع عقبه عن األرض ویحتفظ بتوازنه ألكبر وقت ممكن دون أن یحرك أطراف قدمه عن 
  .موضعها أو یلمس عقبه األرض

  : تعلیمات االختبار
  .یجب االحتفاظ بثبات وضع الیدین في الوسط

  متنتهي فترة االختبار عند تحریك أطراف القدم عن موضعها او عند لمس االرض بكعب القد
  :حساب الدرجات

یحتسب أفضل زمن لثالثة محاوالت وهو الزمن الذي یبدأ من لحظة رفع العقب عن األرض 
  .حتى ارتكاب بعض االخطاء ویفقد التوازن 

  : اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم -7-2
  :االختبارالغرض من 
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  .بمشط القدم بطریقة متعامدة على سطح ضیق  االرتكازقیاس التوازن الثابت أثناء 
  : أدواته الالزمة

سم ، ساعة إیقاف ، 2.5سم وارتفاعها 2.5سم وعرضها 30عدة عصي طول كل منها 
  .شریط الصق لتثبیت العصا على األرض

  : مواصفات األداء
القدم یقوم المختبر بوضع مشط قدمه على العصا بصورة متعامدة وعند اإلشارة یقوم برفع 

األخرى عن األرض محاوال االحتفاظ بتوازنه على مشط القدم على العصا ألطول فترة ممكنة 
  .مرات  3، یقوم كل مختبر بتكرار االختبار 

  : تعلیمات االختبار
  .تكون العصا ثابتة على األرض 

  .إذا لمس كعب أو مشط القدم األرض تنتهي المحاولة 
  .هم أن یكون األداء موحد یمكن األداء بالحذاء أو بدونه الم

  :للتوازن المتحرك اختبار باس المعدل3- 7  
  :الغرض من االختبار

  .قیاس القدرة على الوثب واالحتفاظ بالتوازن أثناء الحركة وبعدها
  :أدواته الالزمة

  سم مع تثبیتهم على االرض1.9سم على 2.5ساعة إیقاف ، شریط الصق ، عالمة مقاسها 
  :مواصفات أدائه

على نقطة البدایة ثم یبدأ في الوثب على العالمة االولى  المختبر على قدمه الیمنىیقف 
بقدمه الیسرى محاوال الثبات في وضعه على مشط قدمه الیسرى ألكبر فترة ممكنة بحد 

ثواني بعد ذلك یثب إلى العالمة الثانیة بقدمه الیمنى وهكذا یقوم بتغییر قدم الهبوط  5أقصى 
ى واالرتكاز على مشط القدم في كل مرة ، مع مالحظة أن تكون قدمه من عالمة إلى أخر 

  .فوق العالمة بحیث ال یظهر منها اي جزء
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  :حساب الدرجات
  .نقاط لكل عالمة في حالة الهبوط الصحیح 5یمنح المختبر 

ثواني  5یمنح المختبر نقطة واحدة لكل ثانیة یحتفظ فیها بتوازنه فوق العالمة بحد أقصى 
  .درجة 100تصبح الدرجة القصوى وبذلك 

نقاط الخاصة بالهبوط الصحیح للعالمة الواحدة في حالة فشله في  5ال یمنح المختبر 
التوقف أثناء الهبوط بعد الوثب على العالمة أو إذا لمس كعبه أو أي جزء آخر من جسمه 

لمشط القدم  سطح االرض فیما عدا مشط القدم التي علیها الدور أو فشله في تغطیة العالمة
في حالة حدوث أي خطأ من أخطاء الهبوط السابقة یسمح للمختبر بإعادة اتخاذ وضع 
التوازن على مشط القدم التي علیها الدور فوق العالمة ومحاولة االحتفاظ بتوازنه لحد أقصى 

  ثواني  5
نه بفقد ثواني فإ 5إذا ارتكب المختبر أي خطأ من أخطاء التوازن التالیة قبل انتهاء فترة 

  :نقطة لكل ثانیة 
   .إذا المس االرض أي جزء من جسمه غیر مشط القدم -أ

   .تحریك القدم أثناء وضع التوازن -ب
عندما یفقد المختبر توازنه فیجب علیه العودة للعالمة التي علیها الدور ثم یقوم بمحاولة  -ج

   .القفز على العالمة االخرى بالقدم التي علیها الدور
  : )الرجل الیمنى ثم الیسرى ( الوثب والتوازن فوق العالمات  اختبار7-4

  :الغرض من االختبار
   .على الوثب واالحتفاظ بالتوازن اثناء الحركة و بعدها س القدرةقیا

  : أدواته الالزمة
   .سم مع تثبیتها على االرض1.9سم 2.5ساعة إیقاف ، شریط الصق ، عالمة مقاسها 

  :مواصفات أدائه
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مع الهبوط  1المختبر بالوقوف على قدم واحدة ثم یقوم بالوثب بهذه القدم غلى العالمة یبدأ 
ثواني ثم یقوم بالوثب بنفس  5على نفس القدم و یحاول التوازن في هذا الوضع لمدة اقصاها 

ثواني ثم یكرر هذا األداء  5والهبوط بنفس القدم ثم التوازن لمدة أقصاها  2القدم إلى العالمة 
  .لكل جانب 2ات أي مر  4

  : حساب الدرجات
 5و  1نقاط للهبوط على العالمة  5درجة كحد أقصى  80یع المختبر الحصول على یستط

 5و  2نقاط للهبوط الصحیح على العالمة  5نقاط للتوازن الصحیح على نفس العالمة و 
  . 2و  1نقاط للتوازن الصحیح على نفس العالمة ثم التكرار للعالمتین 

  .الثانیة:لقیاس وحدة ا
  :األسس العلمیة لالختبار-8

  صدق وثبات و موضوعیة االختبار
یمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري و قیمة معامل االرتباط و ) : 1(جدول رقم 

  .االسس العلمیة لالختبار القبلي و البعدي للعینة االستطالعیة
معامل 
 الصدق

معامل 
 الثبات

 معامل االرتباط
 االختبار القبلي  االختبار البعدي

 االختبار
 س ع س ع

اختبار الوقوف على  3,2 0,83 3,8 0,83 0,78 0,78 0,88
 مشط القدم

اختبار الوقوف على  3 0,7 3,4 0,89 0,79 0,79 0,89
 عارضة بمشط القدم

 اختبار باس المعدل 66 11,4 70 11,72 0,93 0,93 0,96

اختبار الوثب والتوازن  60 7,9 63 5,7 0,97 0,97 0,98
 فوق العالمات

وجود عالقة ارتباط قویة بین االختبار القبلي والبعدي حیث انها ) 1(یتضح من الجدول رقم 
  1تتمیز بدرجة ثبات وصدق عالیة باتجاهها الى القیمة 

  :الوسائل اإلحصائیة المستخدمة في البحث-9
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  :المتوسط الحسابي-9-1
  مج س                            

  :ــــــــــــــــــــــــ     بحیث=  س               
  ن                               

  .مجموع القیم : مج س 
  .عدد العینة : ن 
     :االنحراف المعیاري - 9-2
  

    2)س  –س ( مج                                              
  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    بحیث=     ع                               

  ن                                                        
     
  .القیممجموع  :س
  .الحسابيالمتوسط  :س
   عدد العینة: ن  
  :التباین-9-3

  2ع=  التباین    

  :التجانس-9-4
1ع       

2   

  :بحیث            ـــــــــــــ=  ف 
2ع        

2    

1ع
  . التباین األكبر:   2

2ع
                         .التباین األصغر :   2
   :معامل االرتباط بیرسون -9-5

  ) ص  –ص ) ( س  –س ( مج                                   
  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              بحیث= ر                   

                     2)ص  –ص ( مج   2)س  –س ( مج                               
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  القبلي قیم االختبار: س 
  المتوسط الحسابي لالختبار القبلي: س

  قیم االختبار البعدي: ص 
  بعديالمتوسط الحسابي لالختبار ال:ص 

  ت ستیودنت لعینة واحدة  - 9-6
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  :عرض نتائج اختبار ت ستیودنت-2

 القبلي القیاسین بین الداللة ونوع"ت" قیمة و المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط یبین): 2( رقم جدول
 الوقوف على مشط القدم اختبار التجریبیة في للعینة والبعدي

  البعدي و القبلي القیاسین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودعدم  )2( رقم الجدول من یتضح   
 معیاري بانحراف) 3.06(القبلي القیاس متوسط نتائج كانت أنه حیث مختبار الوقوف على مشط القدال
 المتوسطات بین بفارق أي ،) 0.63( معیاري بانحراف) 3.04(فكان البعدي القیاس أما ،)1.03(

(  الجدولیة" ت" من اصغر وهي) 2.09(  ب تقدر المحسوبة" ت" قیمة وكانت ،) 0.34(  الحسابیة
  . 0.05الداللة  مستوى عند) 14( ب قدرت حریة درجة عند) 2.14

 اختبار فيللعینة التجریبیة  والبعدي القبلي للقیاسین الحسابیة المتوسطات بین الفرق یبین): 1(  رقم شكل
 .الوقوف على مشط القدم 

  

  

نوع 
 الداللة

قیمة 
 الداللة

قیمة 
 ت

درجة 
 الحریة

 القیاسات قبلي بعدي الفرق
  س  ع  س  ع

دال رغی 
 احصائیا

اختبار الوقوف على  3,06 1,03 3,4 0,63 0,34 14 2,09 0,05
 مشط القدم
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 القبلي القیاسین بین الداللة ونوع"ت" قیمة و المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط یبین): 3( رقم جدول
  مالقد مشطب عارضة  على الوقوف اختبار في التجریبیة للعینة والبعدي

  

ختبار الوقوف ال  والبعدي القبلي القیاسین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود)3( رقم الجدول من یتضح

 ،)0.73( معیاري بانحراف) 2.6(القبلي القیاس متوسط نتائج كانت أنه حیث ممشط القدب عارضة  على
(  الحسابیة المتوسطات بین بفارق أي ،) 0.59( معیاري بانحراف) 3.06(فكان البعدي القیاس أما

 درجة عند) 1.76(  الجدولیة" ت" من أكبر وهي) 2.82 (ب تقدر المحسوبة" ت" قیمة وكانت ،) 0.46
  . 0.05الداللة  مستوى عند) 14( ب قدرت حریة

 اختبار فيللعینة التجریبیة  والبعدي القبلي للقیاسین الحسابیة المتوسطات بین الفرق یبین): 2( رقم شكل
  .مشط القدم ب عارضة الوقوف على

  

  

نوع 
 الداللة

قیمة 
 الداللة

قیمة 
 ت

درجة 
 الحریة

 القیاسات قبلي بعدي الفرق
  س  ع  س  ع

دال 
 احصائیا

0,05 2,82 14 0,46 0,59 3,06 0,73 2,6 
اختبار الوقوف على 

 عارضة بمشط القدم
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 القبلي القیاسین بین الداللة ونوع"ت" قیمة و المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط یبین): 4( رقم جدول
  .باس المعدل اختبار في التجریبیة للعینة والبعدي

نوع 
 الداللة

قیمة 
 الداللة

قیمة 
 ت

درجة 
 الفرق الحریة

 قبلي بعدي
  س  ع  س  ع القیاسات

دال 
 61,33 12,45 67,67 10,49 6,34 14 6,14 0,05 احصائیا

اختبار باس 
 المعدل

  

الختبار باس   والبعدي القبلي القیاسین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود)4( رقم الجدول من یتضح

 القیاس أما ،)12.45( معیاري بانحراف) 61.33(القبلي القیاس متوسط نتائج كانت أنه حیث المعدل
 ،) 6.34(  الحسابیة المتوسطات بین بفارق أي ،) 10.49( معیاري بانحراف) 67.67(فكان البعدي
 حریة درجة عند) 1.76(  الجدولیة" ت" من أكبر وهي) 6.14 (ب تقدر المحسوبة" ت" قیمة وكانت
  . 0.05الداللة  مستوى عند) 14( ب قدرت

 اختبار فيللعینة التجریبیة  والبعدي القبلي للقیاسین الحسابیة المتوسطات بین الفرق یبین): 3( رقم شكل
  .باس المعدل 
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 القبلي القیاسین بین الداللة ونوع"ت" قیمة و المعیاري واالنحراف الحسابي المتوسط یبین): 5( رقم جدول
  .الوثب والتوازن فوق العالمات اختبار في التجریبیة للعینة والبعدي

نوع 
 الداللة

قیمة 
 الداللة

قیمة 
 ت

درجة 
 الفرق الحریة

 القیاسات قبلي بعدي
  س  ع  س  ع

دال 
 8,67 14 6,1 0,05 احصائیا

9,03 62,67 10,55 54 
اختبار الوثب و 

 التوازن فوق العالمات

  

الختبار الوثب   والبعدي القبلي القیاسین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود)5( رقم الجدول من یتضح

 ،)10.55( معیاري بانحراف) 54(القبلي القیاس متوسط نتائج كانت أنه حیث و التوازن فوق العالمات
(  الحسابیة المتوسطات بین بفارق أي ،) 9.03( معیاري بانحراف) 62.67(فكان البعدي القیاس أما

 درجة عند) 1.76(  الجدولیة" ت" من أكبر وهي) 6.1 (ب تقدر المحسوبة" ت" قیمة وكانت ،) 8.67
  . 0.05الداللة  مستوى عند) 14( ب قدرت حریة

اختبار  فيللعینة التجریبیة  والبعدي القبلي للقیاسین الحسابیة المتوسطات بین الفرق یبین): 4( رقم شكل
  .الوثب والتوازن فوق العالمات 

  

  :االستنتاجات-2
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  .أثر إیجابي في تنمیة التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي التدریبي المكیف للبرنامج  - 1

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسات القبلیة و البعدیة للعینة التجریبیة في التوازن المتمثلة  - 2
اختبار الوقوف على مشط القدم ، اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم ، اختبار باس المعدل ، ( في 

  .لصالح القیاسات البعدیة ) اختبار الوثب و التوازن فوق العالمات 

  معرفة دور جهاز الزرع القوقعي و أهمیته -3

   :مناقشة الفرضیات-3

في صفة التوازن البعدیة القبلیة و هناك فروق دالة احصائیا بین نتائج االختبارات : الفرضیة 
  .لصالح االختبار البعدي للعینة التجریبیة

و البعدي للعینة  وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي) 2(یتضح من خالل الجدول 
التجریبیة في االختبار الوقوف على مشط القدم وبالرجوع الى الفرق بین المتوسطات الحسابیة نجدها 

  .لصالح االختبار البعدي

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي و البعدي للعینة ) 3(یتضح من خالل الجدول 
ة بمشط القدم وبالرجوع الى الفرق بین المتوسطات الحسابیة التجریبیة في االختبار الوقوف على عارض

   .نجدها لصالح االختبار البعدي

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي و البعدي للعینة ) 4(یتضح من خالل الجدول 
الح االختبار التجریبیة في االختبار باس المعدل وبالرجوع الى الفرق بین المتوسطات الحسابیة نجدها لص

  .البعدي

وجود فروق ذات داللة احصائیة بین القیاسین القبلي و البعدي للعینة ) 5(یتضح من خالل الجدول 
التجریبیة في االختبار الوثب و التوازن فوق العالمات وبالرجوع الى الفرق بین المتوسطات الحسابیة 

  .نجدها لصالح االختبار البعدي

نظرا ألن العدید من اختبارات  التوازن  "السایح و صالح انس محمد إلى مصطفى حیث أشار 
تتطلب اتخاذ بعض األوضاع المعینة أو أداء حركات تظهر فیها صفة التوازن بصورة 
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مرات ) 3(واضحة فقد یبدو ضروریا السماح للمختبرین بأداء االختبار الواحد لعدة مرات 
اوالت ،و بالرغم من أن كثرة عدد المحاوالت تسهم مثال أو أكثر واحتساب نتیجة أفضل المح

فس الوقت یتطلب األمر المزید من في االرتقاء بدرجة معامل ثبات االختبار ،إال أنه  في  ن
  )2002مصطفى السایح، ( .الوقت في األداء

األساسیة للمبتدئ هو أنه ال إن المیزة " جین بییر بونیت"لدى  "بول قوارون" ویؤكد ذلك 
یحسن تنظیم االتزان للحركة القادمة ،هذا الطور یتمیز أحیانا باندفاع أكثر منطقیة للجسم في 
الحركة التي تجعله في وضعیة اختالل توازني لذا فالریاضي مجبر للجوء نحو حركات 

  .إذا أراد المواصلة بحركة أخرى أو اتقاء السقوط) إعادة االتزان(موازنة 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین : وعلى ضوء ما سبق تتحقق صحة الفرضیة الثانیة 
  .نتائج االختبارات القبلیة و البعدیة لصفة التوازن للعینة التجریبیة لصالح االختبار البعدي

  :قتراحات الا-4

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث نوصي بما یلي

تشجیع الجمعیات الریاضیة على إتاحة الفرصة ألطفال الزرع القوقعي مزیدا من الفرص للمشاركة في  -1
  .الوطنیة والدولیة  مختلف االنشطة  و على الدول أن تدعمهم للمشاركة فيالبرامج التدریبیة المكیفة 

القوقعي لتطویر الخدمات الزرع  طفالأن یستشیروا منظمات أالتدریبیة المكیفة ینبغي لمنظمي البرامج  -2
  .الموجهة لهم

بالمؤسسات المختصة و إدراجها في   البرامج التدریبیة المكیفة تشیید فضائات مخصصة لممارسة -3
یجاد سبل و طرق لتمویل  ٕ البرامج سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومیة هذه المشاریع البنائیة وا

  .أو من طرف الخواص

  .مؤهلةتربیة بدنیة تعزیز دور األسرة و المجتمع في رعایة و تربیة أطفال الزرع القوقعي  -4
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لغرض فتح فروع لتكوین مربین  و وزارة التضامن مختلف الجامعات عقد اتفاقیات تعاون بین -5
  .مختصین بأطفال الزرع القوقعي

ا اختبار باس المعدل للتوازن الحث على استخدام االختبارات و تطبیقها على تلك العینة ومنه -6
 .المتحرك واختبار الوثب والتوازن فوق العالمات 

توفیر العتاد واللوازم الریاضیة مع التنویع في البرامج الریاضیة الترفیهیة لرفع مستوى المهارات  -7
   .األساسیة

  .الرعایة الشاملة لهذه الفئة من عالج و ترویح عن النفس  -8

المختصین في األرطوفونیا و المختصین في التربیة البدنیة والریاضیة للتكافل فیما عقد جلسات بین  - 9
  بینهما لفائدة هذه الفئة من االطفال

   :عامةخالصة -5

صفة  قد أثر فيالتدریبي المكیف برنامج من خالل ما تطرقنا له في الجانب التطبیقي للدراسة وجدنا أن ال
الیة ومنه فقد توصلت الدراسة إلى أن الح التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي وهذا في حدود دراستنا

زیادة القدرة على التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي، دور إیجابي في تنمیة التدریبي المكیف للبرنامج 
المتوصل لها من االختبارات  من خالل النتائجوالثابت لدى أطفال الزرع القوقعي ، التوازن المتحرك 
التوازن لدى أطفال في تنمیة التدریبي المكیف للعینة التجریبیة فإن هناك تأثیر للبرنامج القبلیة و البعدیة 
      . دور في تنمیة التوازن لدى هذه الفئةدریبي المكیف للبرنامج التالزرع القوقعي ، 



 

 

 

 المصادر و المراجع
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  نتائج االختبارات القبلیة و البعدیة للدراسة االستطالعیة: ) 1(الملحق 
اختبار الوثب و التوازن فوق 

  العالمات
اختبار الوقوف على  اختبار باس المعدل للتوازن

 عارضة بمشط القدم
اختبار الوقوف على 

 مشط القدم
 التالمیذ

  قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي  قبلي   بعدي
 كریم محمد 4 5 3 4 70 75 60 65
 علیم مصطفى 3 4 4 4 60 60 50 55
 خوجة فؤاد 3 3 2 2 70 80 55 60
 جودي أشرف 2 3 3 4 50 55 65 65
 غانم زكریا 4 4 3 3 80 80 70 70

  
  في االختبارات األربعة نتائج االختبارات القبلیة و البعدیة للعینة التجریبیة:) 2(الملحق 

  وحدات البرنامج المقترح: ) 3(الملحق 
  
  
  

فوق  اختبار الوثب والتوازن
 العالمات

اختبار الوقوف على عارضة  اختبار باس المعدل
 بمشط القدم

اختبار الوقوف على 
 مشط القدم

 

 اسم و لقب التلمیذ قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 دوالي زكریا 4 4 3 3 70 75 60 70
 كتاب العربي 3 4 3 4 70 70 50 60
 صحراوي احمد 2 3 2 3 50 60 40 50
 أبوبكر الصدیق عامر 4 4 2 2 50 55 50 55
 قندوز عالء 2 3 3 4 80 85 70 80
 حاجي عبد الحق 2 2 3 3 80 80 70 75
 براكة ریان 2 3 2 3 60 70 50 65
 بوعناني صالح الدین 4 4 3 3 50 60 40 55
 نایل محمد عبید 4 4 4 4 60 60 60 70
 براني حسام 2 3 2 3 40 50 50 50
 عون محمد 3 3 4 3 50 60 70 70
 منقور عبد القادر 5 4 2 3 80 85 60 65
 بلوز عبد الغاني 3 3 2 3 60 70 50 55
 بوبكر محمد 2 3 2 3 60 70 50 60
 رقراقي محمد 4 4 2 2 60 65 40 60
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  د50:التوقیت    01:  رقم الحصة 
    .المشي في خط مستقیمتعلم   10: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

القيام باجلري اخلفيف تقسيم االطفال اىل فوجني و _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  10 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
  

 تعلم املشي والنظر إىل األمام

  
  
  
  

 .ميشي الطفل مبحاذاة احلبل على خط مستقيم_ 

 .ميشي الطفل بني لوحتني خشبيتني والنظر حنو األمام_ 

 .ميشي الطفل مبحاذاة خط الدائرة_ 

  
  
 الرتكيز على عمليات-

 .املشي يف خط مستقيم

 .اجلدية يف العمل -

 الرتكيز على النظر إىل-

 .األمام أثناء املشي

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-
  نتيجة

  
 

  
  

  د عمل30
 اكمال املسافة -

 .املقدرة

 املشي بطريقة-

 صحيحة مع تتبع

 .املشيالتقنيات 

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    02:  رقم الحصة 
  منحني مسار وفي مختلفة اتجاھات في المشي تعلم  2: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .ومراقبة اللباس الرياضيجتميع األطفال و االصطفاف _ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 املراداخلاصة بالنشاط 
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  

 تعلم املشي وفق االجتاهات

 .االربعة

  
  
 وإتباعميشي الطفل يف اجتاهات خمتلفة وفق االشارة املرسومة -

 اللون، حيث أن اللون األمحر

 .يدل على اليمني واألزرق يدل على اليسار

أما اللون األبيض فيدل على األمام واللون األسود يدل على 
 .اخللف

 اية املدة ويتم تكرار النشاط حىت

الواح خشبية  ميشي الطفل يف مسار منحين لالمام على -
 مرت20مسافة  سم 5 بارتفاع

  
  
  
 .الرتكيز على نوع االجتاه-

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  

  د عمل30
 املشي والرتكيز مع

 .األلوان

 املشي بطريقة-

 صحيحة مع تتبع

  .االجتاه

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    03:  رقم الحصة 
  الجري أثناء معا بالرجلین الوثب تعلم  3: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

باجلري اخلفيف تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .التشكيلةداخل 

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
  

 .تعلم الوثب بالقدمني معا

   
  
  
  

اية  جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية والوثب يف_ 
 .باستعمال القدمني معااملسار خبطوة واحدة وذلك 

اية املدة ويتم تكرار النشاط  .حىت 

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلري والرتكيز  –
 إىل

 .األمام

اهلبوط بالقدمني -
 معا

 .بطريقة صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    04:  رقم الحصة 
  الجري أثناء فقط الیمنى بالرجل الوثب تعلم  4: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

باجلري اخلفيف تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .التشكيلةداخل 

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
  
تعلم الوثب بالقدم اليمىن  -

 فقط

  
  
  
  

اية  جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية والوثب يف_  يف 
  املسار خبطوة واحدة و ذلك باستعمال القدم اليمىن فقط

 .اية املدة ويتم تكرار النشاط حىت

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلري والرتكيز  –
 .األمام إىل

اهلبوط بالقدم -
 اليمىن

 .بطريقة صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    05  :رقم الحصة 
  أثناء الجري  فقط الیسرى بالرجل الوثب تعلم  5: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .ومراقبة اللباس الرياضي جتميع األطفال و االصطفاف_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 املراداخلاصة بالنشاط 
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
  
 تعلم احلجل بالقدم اليسرى -

 .فقط

  
  
  
  

واحلجل داخل الرواق جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية 
مث القفز على لوحة  اليسرى فقط قدموذلك باستعمال ال

  .اية الرواق االرتقاء يف
اية املدة  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  

  د عمل30
اجلري والرتكيز  –
 إىل

 .األمام

 احلجل بالقدم-

 اليسرى فقط بطريقة

   .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
النتائج و إعطاء 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    06:  رقم الحصة 
    الیسرى ثم الیمنى بالقدم المكان في الحجل تعلم    6: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .حالة الرتكيزورفع 
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .اجلري املناسب أثناء 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
 تعلم احلجل بالقدم اليمىن مث -

 .اليسرى باستمرار 

  
  
  

جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية واحلجل داخل _ 
 الرواق وذلك باستعمال القدم

اليمىن مث اليسرى داخل الدوائر البالستيكية وذلك باستمرار 
  .واحملافظة على التوازن

 .حتى نھایة المدة النشاط تكرار ویتم

  
  
  
 الرتكيز على وضع-

 .الرجلني داخل الدوائر

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  د عمل30

اجلري والرتكيز  – 
 على

 .الدوائر

احلجل بالقدم -
 اليمىن

 مث اليسرى بطريقة

 .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    07:  رقم الحصة 
     . التتابع على بالیسرى مرتین ثم الیمنى بالقدم مرتین المكان في الحجل تعلم  7: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5 حول امللعب ملدة

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
تعلم احلجل بالقدم اليمىن  -

 .اوال

 .تعلم احلجل بالقدم اليسرى -

  
  

جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية واحلجل داخل _ 
 الرواق وذلك باستعمال القدم

 .الدوائر البالستيكيةاليمىن مرتني فقط داخل 

جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية واحلجل داخل _ 
 الرواق وذلك باستعمال القدم

  .اليسرى مرتني فقط داخل الدوائر البالستيكية
اية املدة-  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
 الرتكيز على احلجل-

 بالرجل اليمىن واليسرى

 .داخل الدوائر

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  
  د عمل30 
اجلري والرتكيز  – 

 على

 .الدوائر

احلجل بالقدم -
 اليمىن

 مث اليسرى بطريقة

 .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 من أجل الراحة والتنفس اجليداالستلقاء على الظهر  -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    08:  رقم الحصة 
  الجري أثناء والرجلین الیدین بین التنسیق  8: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  النجاحمعاییر   ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 األدواراحرتام  -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
 التنسيق بني أطراف اليد -

 والرجلني أثناء عملية اجلري

  
  
  

جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية داخل الرواق مع _ 
 التنسيق بني أطراف اليدين

اليد اليمىن تتناسق مع الرجل اليسرى . " والرجلني معا
  "والعكس

 .اية املدة ويتم تكرار النشاط حىت

  
  
  
 الرتكيز على التنسيق بني-

 األطراف العلوية والسفلية

 .لليد والرجلني

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  
  

  د عمل30
 تنسيق اليدين -

 والرجلني بطريقة

   .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعيةجري  -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  د50:التوقیت    09:  رقم الحصة 
  القفز مھارات بین التوافق  9: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
  
تعلم القفز من وضعيات  -

 خمتلفة

  
  

أن يقوم الطفل بالقفز لألعلى واهلبوط بالقدمني معا على _ 
 .االرض مع تكرار احملاولة

إىل أن يقوم الطفل بالقفز على الدوائر املرسومة على االرض _ 
 .األمام مث اخللف مث اجلانب

. 

أن يقوم الطفل بالقفز على احلواجز إىل األمام مباشرة _ 
  واهلبوط بالقدمني معا أثناء اجلري

اية املدة  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
  
 الرتكيز على القفز-

 .لألعلى داخل الدوائر

 .القفز على احلواجز_ 

 .اجلدية يف العمل -

 سنالرغبة يف حتقيق أح-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلري والرتكيز  – 

 على

 القفز داخل الدوائر

 وعلى احلواجز

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

تلقائية من طرف مشاركة 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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  استمارة تحكیم االختبارات  : )3(الملحق

  
  
  
  
  

  د50:التوقیت    10:  رقم الحصة 
  . السفلیة االطراف تقویة  10: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

    
  
  
  
 اجلسم احليويةتنشيط أجهزة   -

  .ورفع حالة الرتكيز
  

 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 

تقسيم االطفال اىل فوجني و القيام باجلري اخلفيف _ 
 .دقائق  5حول امللعب ملدة 

 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*

 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 اعااليق

 .املناسب أثناء اجلري 

الرتكيز على * 
 االعضاء

 اخلاصة بالنشاط املراد
  اجنازه

  
 

  .د عمل  15 -
االنضباط و   -

 االلتزام

 .داخل التشكيلة

احرتام الزميل  -
 املسري

واملشارك يف التنظيم 
 و

 .اجلدية يف العمل

 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
    

  
  
  
االطراف تقوية عضالت  -

 السفلية

 عن طريق التنبيه املستمر للعضلة

  
  

 .ثانية 15اجللوس يف وضعية البطة والبقاء فيها _ 

 2تكرار العملية ثالث مرات وزمن الراحة بني العمليات هو _ 
 دقيقة

أن يقوم الطفل بالقفز على احلواجز إىل األمام مباشرة _ 
 .واهلبوط بالقدمني معا أثناء اجلري

 .ثانية  20على رجل واحدة والبقاء الوقوف _ 

 .ثانية والعمل على التناوب 20رفع الرجل للخلف والبقاء _ 

  
  
  
 الرتكيز اجليد واالنتباه-

 .الوامر املريب

 .احرتام الزميل _ 

 .اجلدية يف العمل -

 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
الرتكيز على  – 

 العمل

 طريقةوالعمل ب

 صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  العودة اىل حالة اهلدوء -  .  

 
 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -

 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطاء النتائج و 

 ترتيب التالميذ
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ری ميقراطـــــــامجلهوریة اجلزا   ةــــــــة الشعبـــــــة ا
  يــــــايل والبحث العلمــــــم العـــــوزارة التعل

س د ن    مستغامن -امعة عبد امحلید 
ضیة   معهد الرتبیة البدنیة والر

  
  

مت   مي ـــــــــــــارة حتكــــــاس
  

ٔستاذاىل     :السادة ا
  :حتیة طیبة وبعد

رة املاسرت بعنوان                 ٕطار حتضري مذ ف ح اقرتا" يف ا مج تدریيب مك ل حتسني التوازن ر ٔ من 

ٔطفال الزرع القوقعي  مج ."ى  ر فمقنا بربجمة  ٔطفال الزرع القوقعي   تدریيب مك ى  منیة التوازن  ىل 

ون يف جمال البحث العلمي .  مك من اخلرباء الباح بداء , وبصف ٕ لینا  ة التكرم  مك السام رجو من سیاد ننا  فإ

بارات خ مج و  مك و حتكمي الرب ٔ ة يف هذ ر رةاملدر س راسة  ه  د ا لموضوع ق هتا  اس   .ومدى م

ري  ٔ رتام و يف ا ر و ٔمسى معاين التقد ا  لوا م   تق

  
كتور داد الطالب                                                                   :حتت إرشاف ا :                                من ا

ة عبد القادر -                                                                              هشام بیطار -   تب

ن -                                                                                                ن ع     عزا
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                                                              مشكلة
ة خاصة لم یكن ولید مكیفال عامة وبرامج التدریبیة طور مستوى األداء المهاري للإن ت

نما بالعمل على إعداد برامج مقننة حسب كل فئة وما تتطلبه من معاییر  ٕ الصدفة وا
لدیهم توازن ضعیف  الزرع القوقعي الأطف فإن"هو معلوم  البدنیة وكما لتنمیة  الصفات

وكثیرا ما یصابون بالدوار ویمكن تدریبهم بشكل فعال نحو حفظ توازنهم عن طریق 
استخدام تمرینات التوازن التي تهدف إلى رفع التوافق العضلي العصبي وتدریب 

ما یعاني منه لیة وهذا األجهزة الخاصة بحفظ التوازن في القنوات الهاللیة باألذن الداخ
   .            أطفال الزرع القوقعي

البدنیة ألداء الحركات و المهارات  الزرع القوقعيات واستعدادات طفل كما أن قدر 
بشكل مثالي مرهونة بقدرته على التوازن فقد أكدت العدید من الدراسات على أن هذا 

ضامرة وبالتالي تجعله یشعر  األخیر یعمل على استرجاع العضالت التي تعتبر تقریبا
بتلك القدرات التي یتمتع بها باإلضافة إلى إتاحة الفرصة إلشباع هوایاتهم و ممارستها 

   .بشكل بناء و مناسب 
یعتبر النشاط البدني الریاضي المكیف أحد الوسائل الحدیثة واألساسیة في تنمیة الفرد 

لف الجوانب و المستویات  من المعوق الممارس له وتأثیر هذا النشاط یكون في مخت
      )2، صفحة 2007-2006عمار، ( .حیث قدرات و استعدادات الفرد البدنیة

و بما أن صفة التوازن یمكن تدریبها من خالل برامج تدریبیة مكیفة  و هذه الفئة  
ذا ما جعلنا نطرح هتحتاج إلى عنایة  و اهتمام كبیر خصوصا من ناحیة هذه الصفة و 

  سؤال التاليال
                                                                        : ؤل الدراسةتسا
فروق دالة إحصائیا بین نتائج االختبارات القبلیة و البعدیة في صفة التوازن  هناكهل -

          للعینة التجریبیة ؟
  : هدف الدراسة

معرفة إن كان البرنامج التدریبي المكیف و عملیة زرع جهاز القوقعة له دور في تحسین  -
  .صفة التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي
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             البعدیة للعینة  القبلیة و بین نتائج االختبارات اإلحصائیةروق الكشف على طبیعة الف-
  .التجریبیة في صفة التوازن

  :ض الدراسةفر 
في صفة التوازن لصالح البعدیة القبلیة و ختبارات بین نتائج اال إحصائیاهناك فروق دالة -

  االختبار البعدي للعینة التجریبیة
  :تحكیم محتوى البرنامج

 :اقتراحات
....................................................................................................

....................................................................................................  
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.....................................................................................  

 التعدیل ال یقبل یقبل 
الهدف من 

 البرنامج
تنمیة التوازن لدى أطفال الزرع 

 القوقعي
      

صفة التوازن   الجوانب البدنیة
 الوثب،السرعة،المرونة،الرشاقة

      

 الجوانب الترویحیة
،  إلنجاز عمل ما السعادة،الفخر
، التغلب على  الرضا النفسي

 الخوف

      

       10 عدد الوحدات
       للوحدة   دقیقة 50 الحجم الساعي
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  :تحكیم االختبارات
  
  
  
 

 یرفض یوافق الهدف من االختبار االختبار
     القدرة على الوقوف والتوازن  اختبار الوقوف على مشط القدم

القدرة على الوقوف والتوازن  اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم
 على عالمة

    

الوثب والوثب القدرة على  اختبار باس المعدل
 والتوازن

    

القدرة على الوثب والوثب   اختبار الوثب والتوازن فوق العالمات
  والتوازن أثناء الحركة

  

: أخرى اقتراحات
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................  
  : طبقةلما االختبارات

  :                                                               اختبار التوازن الثابت 
  : اختبار الوقوف على مشط القدم

قیاس التوازن الثابت عندما یقوم المختبر بالوقوف على األرض على : الغرض من االختبار
  . مشط القدم

  .ساعة إیقاف:  أدواته الالزمة
خذ المختبر وضع الوقوف على إحدى القدمین ، ویفضل أن تكون قدم یت:  مواصفات أدائه

على الجانب الداخلي لركبة الرجل ) الحرة(رجل االرتقاء ، ثم یقوم بوضع قدم الرجل األخرى 
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و عند إعطاء اإلشارة یقوم المختبر . التي یقف علیها ، ویقوم أیضا بوضع الیدین في الوسط
زنه ألكبر وقت ممكن دون أن یحرك أطراف قدمه عن برفع عقبه عن األرض ویحتفظ بتوا

  .موضعها أو یلمس عقبه األرض
                                                        : تعلیمات االختبار

  
  .یجب االحتفاظ بثبات وضع الیدین في الوسط

  بكعب القدم تنتهي فترة االختبار عند تحریك أطراف القدم عن موضعها او عند لمس االرض
  :حساب الدرجات

یحتسب أفضل زمن لثالثة محاوالت وهو الزمن الذي یبدأ من لحظة رفع العقب عن األرض 
  .حتى ارتكاب بعض االخطاء ویفقد التوازن 
  :اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم 

  :الغرض من االختبار
  .متعامدة على سطح ضیق قیاس التوازن الثابت أثناء االرتكاز بمشط القدم بطریقة 

  : أدواته الالزمة
سم ، ساعة إیقاف ، 2.5سم وارتفاعها 2.5سم وعرضها 30عدة عصي طول كل منها 

  .شریط الصق لتثبیت العصا على األرض
  : مواصفات األداء

یقوم المختبر بوضع مشط قدمه على العصا بصورة متعامدة وعند اإلشارة یقوم برفع القدم 
محاوال االحتفاظ بتوازنه على مشط القدم على العصا ألطول فترة ممكنة األخرى عن األرض 

  .مرات  3، یقوم كل مختبر بتكرار االختبار 
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                              : تعلیمات االختبار
  .تكون العصا ثابتة على األرض 

  .إذا لمس كعب أو مشط القدم األرض تنتهي المحاولة 
  .ونه المهم أن یكون األداء موحد یمكن األداء بالحذاء أو بد

                                                                :المتحرك التوازن اختبار
  :اختبار باس المعدل للتوازن المتحرك

  :الغرض من االختبار
  .قیاس القدرة على الوثب واالحتفاظ بالتوازن أثناء الحركة وبعدها

  :أدواته الالزمة
  سم مع تثبیتهم على االرض1.9سم على 2.5إیقاف ، شریط الصق ، عالمة مقاسها ساعة 

  :مواصفات أدائه
على نقطة البدایة ثم یبدأ في الوثب على العالمة االولى  یقف المختبر على قدمه الیمنى

بقدمه الیسرى محاوال الثبات في وضعه على مشط قدمه الیسرى ألكبر فترة ممكنة بحد 
عد ذلك یثب إلى العالمة الثانیة بقدمه الیمنى وهكذا یقوم بتغییر قدم الهبوط ثواني ب 5أقصى 

من عالمة إلى أخرى واالرتكاز على مشط القدم في كل مرة ، مع مالحظة أن تكون قدمه 
  .فوق العالمة بحیث ال یظهر منها اي جزء
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  :حساب الدرجات
   .الصحیحنقاط لكل عالمة في حالة الهبوط  5یمنح المختبر 

ثواني  5یمنح المختبر نقطة واحدة لكل ثانیة یحتفظ فیها بتوازنه فوق العالمة بحد أقصى 
  .درجة 100وبذلك تصبح الدرجة القصوى 

نقاط الخاصة بالهبوط الصحیح للعالمة الواحدة في حالة فشله في  5ال یمنح المختبر 
كعبه أو أي جزء آخر من جسمه التوقف أثناء الهبوط بعد الوثب على العالمة أو إذا لمس 

سطح االرض فیما عدا مشط القدم التي علیها الدور أو فشله في تغطیة العالمة لمشط القدم 
في حالة حدوث أي خطأ من أخطاء الهبوط السابقة یسمح للمختبر بإعادة اتخاذ وضع 

نه لحد أقصى التوازن على مشط القدم التي علیها الدور فوق العالمة ومحاولة االحتفاظ بتواز 
  ثواني  5

ثواني فإنه بفقد  5إذا ارتكب المختبر أي خطأ من أخطاء التوازن التالیة قبل انتهاء فترة 
  :نقطة لكل ثانیة 

  . إذا المس االرض أي جزء من جسمه غیر مشط القدم -أ
  . تحریك القدم أثناء وضع التوازن -ب
عندما یفقد المختبر توازنه فیجب علیه العودة للعالمة التي علیها الدور ثم یقوم بمحاولة  -ج

  . القفز على العالمة االخرى بالقدم التي علیها الدور
  : )الرجل الیمنى ثم الیسرى ( اختبار الوثب والتوازن فوق العالمات 

  :الغرض من االختبار
  . على الوثب واالحتفاظ بالتوازن اثناء الحركة و بعدها س القدرةقیا
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  : أدواته الالزمة
  . سم مع تثبیتها على االرض1.9سم 2.5ساعة إیقاف ، شریط الصق ، عالمة مقاسها 

  :مواصفات أدائه
مع الهبوط  1یبدأ المختبر بالوقوف على قدم واحدة ثم یقوم بالوثب بهذه القدم غلى العالمة 

ثواني ثم یقوم بالوثب بنفس  5و یحاول التوازن في هذا الوضع لمدة اقصاها  على نفس القدم
ثواني ثم یكرر هذا األداء  5والهبوط بنفس القدم ثم التوازن لمدة أقصاها  2القدم إلى العالمة 

  .لكل جانب 2مرات أي  4
  : حساب الدرجات

 5و  1العالمة  نقاط للهبوط على 5درجة كحد أقصى  80یع المختبر الحصول على یستط
 5و  2نقاط للهبوط الصحیح على العالمة  5نقاط للتوازن الصحیح على نفس العالمة و 

  .2و  1نقاط للتوازن الصحیح على نفس العالمة ثم التكرار للعالمتین 
  



ری ميقراطـــــــامجلهوریة اجلزا ةــــــــة الشعبـــــــة ا  
يــــــايل والبحث العلمــــــم العـــــوزارة التعل  

س د ن  مستغامن -امعة عبد امحلید   
ضیة  معهد الرتبیة البدنیة والر

 
 

مت   مي ـــــــــــــحتكارة ــــــاس
 

ٔستاذالسادة  اىل  :ا  

  :حتیة طیبة وبعد

ٕطار حتضري                رة يف ا ة ح اقرتا" بعنوان  املاسرت مذ شطة تدری ف ا ى  ةمك ل حتسني التوازن  ٔ من 

مج ربجمةمقنا ب".ٔطفال الزرع القوقعي  ف ر ىل مقرتح  تدریيب مك ره  ٔ ٔطفال الزرع منیة  ملعرفة  ى  التوازن 

ون يف جمال .القوقعي  مك من اخلرباء الباح ننا, البحث العلمي  وبصف ة التكرجو من سی فإ مك السام لینا اد رم 

مك ٔ بداء ر مج و  و حتكمي ٕ باراتالرب ة يف هذ خ رةاملدر س راسة  ه  د ا لموضوع ق هتا  اس .ومدى م  

ري   ٔ رتامو يف ا ر و ٔمسى معاين التقد ا  لوا م تق  

 

كتور حتت داد                                                                   :إرشاف ا            :                     الطالب من ا

ة عبد القادر -                                                                              هشام بیطار -   تب

ن -                                                                                                ن ع     عزا
  

  



   :اإلشكالیة
ة خاصة لم یكن ولید مكیفال عامة وبرامج التدریبیة طور مستوى األداء المهاري للإن ت  

نما بالعمل على إعداد برامج مقننة حسب كل ٕ فئة وما تتطلبه من معاییر لتنمیة   الصدفة وا
لدیهم توازن ضعیف وكثیرا ما  الزرع القوقعي الأطف فإن"البدنیة وكما هو معلوم  الصفات

یصابون بالدوار ویمكن تدریبهم بشكل فعال نحو حفظ توازنهم عن طریق استخدام تمرینات 
الخاصة بحفظ  التوازن التي تهدف إلى رفع التوافق العضلي العصبي وتدریب األجهزة

   .            أطفال الزرع القوقعيما یعاني منه التوازن في القنوات الهاللیة باألذن الداخلیة وهذا 

البدنیة ألداء الحركات و المهارات بشكل  الزرع القوقعيات واستعدادات طفل كما أن قدر   
ن هذا األخیر یعمل مثالي مرهونة بقدرته على التوازن فقد أكدت العدید من الدراسات على أ

على استرجاع العضالت التي تعتبر تقریبا ضامرة وبالتالي تجعله یشعر بتلك القدرات التي 
   .یتمتع بها باإلضافة إلى إتاحة الفرصة إلشباع هوایاتهم و ممارستها بشكل بناء و مناسب 

ة الفرد یعتبر النشاط البدني الریاضي المكیف أحد الوسائل الحدیثة واألساسیة في تنمی
المعوق الممارس له وتأثیر هذا النشاط یكون في مختلف الجوانب و المستویات  من حیث 

      )2، صفحة 2007-2006عمار، ( .قدرات و استعدادات الفرد البدنیة

و بما أن صفة التوازن یمكن تدریبها من خالل برامج تدریبیة مكیفة و هذه الفئة تحتاج   
سؤال  ذا ما جعلنا نطرح الهإلى عنایة  و اهتمام كبیر خصوصا من ناحیة هذه الصفة و 

  :التالي

هل هناك فروق ذات داللة احصائیة بین نتائج االختبارات القبلیة و البعدیة للعینة التجریبیة 
                                                                                            .صفة التوازن لصالح العینة التجریبیة في

  :ةالفرضی



التجریبیة في صفة التوازن  ختبارات البعدیة للعینةھناك فروق دالة احصائیا بین نتائج اال-
  .لصالح العینة التجریبیة

  :فالھد

الكشف على طبیعة الفروق االحصائیة بین نتائج االختبارات البعدیة للعینة الضابطة والتجریبیة -
.في صفة التوازن  

  :تحكیم محتوى البرنامج

 أخرى اقتراحات
..............................................................................................

..............................................................................................  
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................  

 

 

 التعدیل ال یقبل یقبل
الھدف من 

 البرنامج
تنمیة التوازن لدى أطفال 

       الزرع القوقعي

 الجوانب البدنیة
صفة التوازن  

       الوثب،السرعة،المرونة،الرشاقة

الجوانب 
 الترویحیة

السعادة،الفخرإلنجاز عمل ما، 
، التغلب على الرضا النفسي

       الخوف
       10 عدد الوحدات 
       للوحدة   دقیقة 50 الحجم الساعي



:تحكیم االختبارات  

  
 

 یرفض یوافق الھدف من االختبار االختبار

 الوقوف على مشط القدماختبار 
القدرة على الوقوف 

     والتوازن 
قوف على عارضة اختبار الو

 بمشط القدم
وقوف القدرة على ال

     والتوازن على عالمة

 باس المعدلاختبار 
القدرة على الوثب 

     التوازنو والوثب

اختبار الوثب والتوازن فوق 
  العالمات

القدرة على الوثب 
أثناء  التوازنوالوثب و

  الحركة
 

اقتراحات 
..............................................................................................

............................................ .................................................. 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 



  

  د50:التوقیت    01:  رقم الحصة 
    .تعلم المشي في خط مستقیم  10: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي جتميع_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على  *

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  10 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
  

 تعلم املشي والنظر إىل األمام

  
  
  
  

 .ميشي الطفل مبحاذاة احلبل على خط مستقيم_ 
 .ميشي الطفل بني لوحتني خشبيتني والنظر حنو األمام_ 
 .ميشي الطفل مبحاذاة خط الدائرة_ 

  
  
 الرتكيز على عمليات-

 .املشي يف خط مستقيم
 .اجلدية يف العمل -
 الرتكيز على النظر إىل-

 .األمام أثناء املشي
 .اجلدية يف العمل -
 يف حتقيـــــق أحســــــن الرغبـــــة-

  نتيجة
  
 

  
  

  د عمل30
 اكمال املسافة -

 .املقدرة
 املشي بطريقة-

 صحيحة مع تتبع
 .التقنيات املشي

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    02:  رقم الحصة 
  منحني مسار وفي مختلفة اتجاھات في المشي تعلم  2: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .التشكيلةداخل 

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  

 تعلم املشي وفق االجتاهات
 .االربعة

  
  
 وإتبــاعميشـي الطفـل يف اجتاهـات خمتلفــة وفـق االشـارة املرسـومة -

 اللون، حيث أن اللون األمحر
 .يدل على اليمني واألزرق يدل على اليسار

أمــا اللــون األبــيض فيــدل علــى األمــام واللــون األســود يــدل علــى 
 .اخللف

 اية املدة ويتم تكرار النشاط حىت
ميشـــي الطفـــل يف مســــار منحـــين لالمـــام علــــى الـــواح خشــــبية  -

 مرت20مسافة  سم 5 بارتفاع

  
  
  
 .الرتكيز على نوع االجتاه-
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  

  د عمل30
 املشي والرتكيز مع

 .األلوان
 املشي بطريقة-

 صحيحة مع تتبع
  .االجتاه

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    03:  رقم الحصة 
  الجري أثناء معا بالرجلین الوثب تعلم  3: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
  

 .تعلم الوثب بالقدمني معا

   
  
  
  

ايــة  جيــري الطفــل يف اجتــاه االمــام بســرعة عاديــة والوثــب يف_ 
 .باستعمال القدمني معااملسار خبطوة واحدة وذلك 

اية املدة ويتم تكرار النشاط  .حىت 

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلــــــــري والرتكيــــــــز  –
 إىل

 .األمام
اهلبــــــوط بالقــــــدمني -

 معا
 .صحيحة بطريقة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    04:  رقم الحصة 
  الجري أثناء فقط الیمنى بالرجل الوثب تعلم  4: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي جتميع_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على  *

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
  
تعلم الوثب بالقدم اليمىن  -

 فقط

  
  
  
  

ايـة  الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عادية والوثـب يف جيري_  يف 
  املسار خبطوة واحدة و ذلك باستعمال القدم اليمىن فقط

 .اية املدة ويتم تكرار النشاط حىت

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلــــــــري والرتكيــــــــز  –
 .األمام إىل
اهلبـــــــــــوط بالقـــــــــــدم -

 اليمىن
 .بطريقة صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    05:  رقم الحصة 
  أثناء الجري  فقط الیسرى جلبالر الوثب تعلم  5: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .حالة الرتكيزورفع 
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .ري املناسب أثناء اجل
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
  
 تعلم احلجل بالقدم اليسرى -

 .فقط

  
  
  
  

داخـل الـرواق  جيري الطفل يف اجتاه االمام بسرعة عاديـة واحلجـل
مث القفـــــز علــــى لوحـــــة  اليســـــرى فقــــط قــــدموذلــــك باســـــتعمال ال

  .اية الرواق االرتقاء يف
اية املدة  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
  
 الرتكيز على اجلري يف-

 .الرواق
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  دون فقدان التوازن نتيجة
  
 

  
  

  د عمل30
اجلــــــــري والرتكيــــــــز  –
 إىل

 .األمام
 احلجل بالقدم-

 اليسرى فقط بطريقة
   .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

تلقائية من طرف  مشاركة
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    06:  رقم الحصة 
    الیسرى ثم الیمنى بالقدم المكان في الحجل تعلم    6: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .التشكيلةداخل 

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
 تعلم احلجل بالقدم اليمىن مث -

 .اليسرى باستمرار 

  
  
  

جيـــري الطفـــل يف اجتـــاه االمـــام بســـرعة عاديـــة واحلجـــل داخـــل _ 
 الرواق وذلك باستعمال القدم

ـــك باســـتمرار  اليمـــىن مث اليســـرى داخـــل الـــدوائر البالســـتيكية وذل
  .واحملافظة على التوازن

 .حتى نھایة المدة النشاط تكرار ویتم

  
  
  
 الرتكيز على وضع-

 .الرجلني داخل الدوائر
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  د عمل30

اجلــــــري والرتكيــــــز  – 
 على

 .الدوائر
احلجـــــــــــل بالقـــــــــــدم -

 اليمىن
 مث اليسرى بطريقة

 .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    07:  رقم الحصة 
     . التتابع على بالیسرى مرتین ثم الیمنى بالقدم مرتین المكان في الحجل تعلم  7: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف تقســـيم _  ـــام ب االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
تعلم احلجل بالقدم اليمىن  -

 .اوال
 .تعلم احلجل بالقدم اليسرى -

  
  

داخـــل جيـــري الطفـــل يف اجتـــاه االمـــام بســـرعة عاديـــة واحلجـــل _ 
 الرواق وذلك باستعمال القدم

 .اليمىن مرتني فقط داخل الدوائر البالستيكية
جيـــري الطفـــل يف اجتـــاه االمـــام بســـرعة عاديـــة واحلجـــل داخـــل _ 

 الرواق وذلك باستعمال القدم
  .اليسرى مرتني فقط داخل الدوائر البالستيكية

اية املدة-  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
 الرتكيز على احلجل-
 الرجل اليمىن واليسرىب

 .داخل الدوائر
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  
  د عمل30 
اجلــــــري والرتكيــــــز  – 

 على
 .الدوائر

احلجـــــــــــل بالقـــــــــــدم -
 اليمىن

 مث اليسرى بطريقة
 .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    08:  رقم الحصة 
  الجري أثناء والرجلین الیدین بین التنسیق  8: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري _  ـــام ب اخلفيـــف تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
 التنسيق بني أطراف اليد -

 والرجلني أثناء عملية اجلري

  
  
  

جيــري الطفــل يف اجتــاه االمــام بســرعة عاديــة داخــل الــرواق مــع _ 
 التنسيق بني أطراف اليدين

ــــــد اليمــــــىن تتناســــــق مــــــع الرجــــــل اليســــــرى . " معــــــا والــــــرجلني الي
  "والعكس

اية املدة  .ويتم تكرار النشاط حىت 

  
  
  
 الرتكيز على التنسيق بني-

 األطراف العلوية والسفلية
 .لليد والرجلني

 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  .نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

  
  
  

  د عمل30
 تنسيق اليدين -

 بطريقة والرجلني
   .صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



  

  د50:التوقیت    09:  رقم الحصة 
  القفز مھارات بین التوافق  9: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي جتميع_ 
ـــاجلري اخلفيـــف _  ـــام ب تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على  *

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
  
تعلم القفز من وضعيات  -

 خمتلفة

  
  

الطفــل بـــالقفز لألعلــى واهلبــوط بالقـــدمني معــا علـــى  أن يقــوم_ 
 .االرض مع تكرار احملاولة

أن يقوم الطفل بالقفز علـى الـدوائر املرسـومة علـى االرض إىل _ 
 .األمام مث اخللف مث اجلانب

. 
ـــــى احلـــــواجز إىل األمـــــام مباشـــــرة _  أن يقـــــوم الطفـــــل بـــــالقفز عل

  واهلبوط بالقدمني معا أثناء اجلري
اية املدةويتم تكرار ا  .لنشاط حىت 

  
  
  
 الرتكيز على القفز-

 .لألعلى داخل الدوائر
 .القفز على احلواجز_ 
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
اجلــــــري والرتكيــــــز  – 

 على
 القفز داخل الدوائر

 وعلى احلواجز

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



 

  د50:التوقیت    10:  رقم الحصة 
  . السفلیة االطراف تقویة  10: ھدف النشاط 

مراحل 
  التعلم

  معاییر النجاح  ظروف اإلنجاز  وضعیات التعلم  األھداف اإلجرائیة

  
یر

ض
تح

 ال
حلة

مر
  

  

  
  
  
  
 تنشيط أجهزة اجلسم احليوية  -

  .ورفع حالة الرتكيز
  
 

  
  
  

 .جتميع األطفال و االصطفاف ومراقبة اللباس الرياضي_ 
ـــاجلري اخلفيـــف تقســـيم االطفـــال اىل فـــوجني و _  ـــام ب القي

 .دقائق  5حول امللعب ملدة 
 .القيام ببعض األلعاب الشبه الرياضية_ 

 االنضباط و االلتزام*
 .داخل التشكيلة

احلفاظ على * 
 االيقاع

 .املناسب أثناء اجلري 
الرتكيز على * 

 االعضاء
 اخلاصة بالنشاط املراد

  اجنازه
  

 

  .د عمل  15 -
االنضــــــــــــــــــــباط و   -

 االلتزام
 .داخل التشكيلة

ـــــــــــل  - احـــــــــــرتام الزمي
 املسري

واملشـــارك يف التنظـــيم 
 و

 .اجلدية يف العمل
 احرتام األدوار -

  
علم

الت
لة 

رح
م

  
  

  
  
  
  
تقوية عضالت االطراف  -

 السفلية
 عن طريق التنبيه املستمر للعضلة

  
  

 .ثانية 15اجللوس يف وضعية البطة والبقاء فيها _ 
 2مرات وزمن الراحـة بـني العمليـات هـو  تكرار العملية ثالث_ 

 دقيقة
ـــــى احلـــــواجز إىل األمـــــام مباشـــــرة _  أن يقـــــوم الطفـــــل بـــــالقفز عل

 .واهلبوط بالقدمني معا أثناء اجلري
 .ثانية  20الوقوف على رجل واحدة والبقاء _ 
 .ثانية والعمل على التناوب 20رفع الرجل للخلف والبقاء _ 

  
  
  
 الرتكيز اجليد واالنتباه-

 .الوامر املريب
 .احرتام الزميل _ 
 .اجلدية يف العمل -
 الرغبة يف حتقيق أحسن-

  نتيجة دون فقدان التوازن
  
 

   
  

  د عمل30
ـــــــــــز علـــــــــــى  –  الرتكي

 العمل
 والعمل بطريقة

 صحيحة

  
ییم

لتق
ة ا

حل
مر

  
  

  العودة اىل حالة اهلدوء -  .
 

 .جري خفيف داخل القاعة والرجوع إىل احلالة الطبيعية -
 االستلقاء على الظهر من أجل الراحة والتنفس اجليد -

مشاركة تلقائية من طرف 
 أغلبية التالميذ

  د10
إعطــــــــــاء النتـــــــــــائج و 

 ترتيب التالميذ



 

:ملخص البحث  

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر البرنامج البدني الترویحي على تنمیة التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي ومن 
 ؟ هل للبرنامج البدني الترویحي أثر في تنمیة التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي:خالل هذا طرح اإلشكال 

البعدي للعینة التجریبیة لصالح  وقد افترضنا وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي و
تلمیذ من المتمدرسین بمؤسسة األطفال الصم البكم بلعابد  15لدراسة على االختبار البعدي ، وقد أجریت ا

ئة وقد استخدمت الوسائل التالیة بالما 30فتح اهللا وتم اختیار هذه العینة بطریقة عشوائیة بنسبة تقدر ب 
المتوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، التباین ، التجانس ، معامل االرتباط بیرسون ، معامل االلتواء ، 

أن  اختبار ت ستیودنت  و بعد إجراء االختبارات القبلیة والبعدیة وجمع النتائج معالجتها توصلنا إلى
الحث على ابي في تنمیة التوازن لدى أطفال الزرع القوقعي وتم اقتراح للبرنامج البدني الترویحي أثر إیج

استخدام االختبارات و تطبیقها على تلك العینة ومنها اختبار باس المعدل للتوازن المتحرك واختبار الوثب 
.والتوازن فوق العالمات   

   .أطفال الزرع القوقعي برنامج بدني ترویحي ، التوازن ، : الكلمات المفتاحیة



Résumé : 

L'objectif de l'étude était de déterminer l'effet du programme 
physique de loisir sur le développement de l'équilibre chez les 
enfants implantés cochléaires, ce qui soulève la question suivante: le 
programme physique de loisir a-t-il un effet sur le développement de 
l'équilibre chez les enfants implantés cochléaires? Nous avons estimé 
qu'il existait des différences statistiquement significatives entre le 
test préliminaire et le test ultérieur pour l'échantillon expérimental 
en faveur du test ultérieur. L'étude a été menée sur 15 étudiants de 
l'établissement pour enfants sourds et sourds d'Al-Abbad Fathallah. 
Cet échantillon a été sélectionné au hasard par 30% , Écart type, 
variance, homogénéité, coefficient de corrélation de Pearson, facteur 
de torsion, test de tituité. Après des tests tribaux et à distance et la 
collecte des résultats, nous avons conclu que le programme physique 
de loisir avait un effet positif sur le développement de l'équilibre chez 
les enfants transplantés. Cochlear a été suggéré pour stimuler 
l'utilisation des tests et appliqué à l'échantillon, y compris la passe de 
test ajustée pour la balance mobile et le saut et la balance de test au-
dessus des marques. 

Mots-clés: programme de conditionnement physique, équilibre, 
enfants de l'implantation cochléaire. 


