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إلهي ال يطيب الميل إال بشكرك وال يطيب الّنهار إال بطاعتك الحمد هلل الذي أنار لنا درب 

 العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء هذا الواجب ووفقنا عمى انجاز هذا العمم
 إلى من قال فهمنا اهلل جل جالله

 " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمها كما ربياني صغيرا "
 أهدي ثمرة تعبي إلى

من سهرت الميالي من أجمي إلى نبع الحنان إلى أحب قمب دفعني الى تخطي الصعوبات 
من اجل تحقيق أحالمي إلى من تعبت لراحتي و فرحت لفرحتي و حزنت لحزني الى أغمى 

 العزيزة أطال اهلل في عمرها. أمي"امرأة في الوجود "
ا وصمت إليه الى من كان سندي وحصد إلى من ضحى بأغمى ما يممك كي أصل الى م

من عممني مبادر الحياة و قيمها  ي الى الذي يشقى من أجل راحتي إلىاألشواك عن درب
 العزيز. أبي""

 إلى إخوتي وأخواتي
 إلى كل أساتذة معهد التربية البدنية والرياضية

 م. 2012م/ 2012دفعة 

 جبلي أحمد
 

 

 



 ب
 

يطيب الّنهار إال بطاعتك الحمد هلل الذي أنار لنا درب إلهي ال يطيب الميل إال بشكرك وال 
 العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء هذا الواجب ووفقنا عمى انجاز هذا العمم

 إلى من قال فهمنا اهلل جل جالله
 " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمها كما ربياني صغيرا "

 أهدي ثمرة تعبي إلى
ن أجمي إلى نبع الحنان إلى أحب قمب دفعني الى تخطي الصعوبات من سهرت الميالي م

من اجل تحقيق أحالمي إلى من تعبت لراحتي و فرحت لفرحتي و حزنت لحزني الى أغمى 
 العزيزة أطال اهلل في عمرها. أمي"امرأة في الوجود "

إلى من ضحى بأغمى ما يممك كي أصل الى ما وصمت إليه الى من كان سندي وحصد 
من عممني مبادر الحياة و قيمها  ي الى الذي يشقى من أجل راحتي إلىشواك عن درباأل

 العزيز. أبي""
 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى كل أساتذة معهد التربية البدنية والرياضية
 م. 2012م/ 2012دفعة 
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واجعمنا من المهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظممات الوهم وزين أخالقنا بالحمم 
 الذين يستمتعون القول فيتعبون أحسنه.

 عمال بقول الرسول صمى اهلل عميه وسمم " َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس َلْم َيْشُكِر اهلل"

نحمد اهلل تعالى الذي وفقني في انهاء هذا العمل المتواضع وأتقدم بجزيل التشكرات الى 
زبشي نور بعيد وأخص بالذكر الدكتور " كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قريب او

" الذي لم يبخل عمينا بشيء وأرجو منه العفو وأتقدم له بجزيل الشكر واالمتنان عمى الدين
كل النصائح والتوجيهات التي قدمها لنا خالل مدة االنجاز، فكان نعم المشرف كما أتقدم 

 ية والرياضية بمستغانم.بالشكر الجزيل ألساتذتنا الكرام استاذة معهد التربية البدن

بدون أن انسى معهد التربية البدنية والرياضية لتقديمه لنا التسهيالت الالزمة إلجراء 
 هذا البحث

 فقنا واياكم في خدمة العمم والمعرفوفي االخير نسال اهلل عز وجل أن يو 



Résumé 

Titre : Adaptation des activités physiques et leur impact sur l’amélioration 
de certaines capacités motrices de base chez les enfants atteints de 
syndrome de Down (08_12). 

    L'étude vise à proposer un programme d'activités physiques adaptées et de 
connaitre son impact sur les habiletés motrices de base chez les enfant atteints 
de syndrome de Down  . l'échantillon de recherche composé de 08 enfants de 
8-12 ans choisis aléatoirement de l'Association d’aide aux handicapés mentaux 
(Mostaganem), nous avons utilisé la méthode expérimentale avec le plan (un 
seule groupe experimental - test –traitement –retest). Après analyse statistique 
Les résultats confirme l’notre hypothèse que l’adaptation( les exercices, outils 
pédagogique et des terrains) des activités physiques et sportives a un effet 
positive dans le développement des compétences en saut en longueur et en saut 
chez les enfants trisomiques. Enfin nous recommandons l'inclusion des activités 
physiques et sportives adaptées dans la prise en charge des enfants et de 
réaliser  d'autres études sur les handicapés mentaux en général et ur d'autres 
habiletés motrices. 

les mots clés: Activités physiques et sportives adaptées - habiletés motrices 
fondamentales - les enfants atteints de syndrome de Down. 
 



 

 الممخص:

وأثرىا في تحسين بعض الميارات الحركية  األنشطة البدنيةتكييف عنوان الدراسة:     
 (.21_88األساسية لدى أطفال داون )

التعرف عمى مدى تأثير و  األنشطة البدنيةباستخدام  برنامجاقتراح  إلىتيدف الدراسة     
 بعمر نداو ألطفال   الحركيةبعض الميارات األساسية  ةفي تنمي األنشطة البدنيةىذه 

بعض في تنمية  ليا أثر إيجابي األنشطة البدنية أن ناسنوات، وليذا افترض (8-21)
، حتى تمثل عينو سنوات (21-8) بعمر نداو أطفال لدى   الميارات األساسية الحركية

صنا ، استخممختارين عشوائيا ، وىذا باستخدام المنيج التجريبي أطفال 88البحث في 
، وجود الدراسة اإلحصائية لمنتائج الخامو  ضوء الدراسة النظرية، والدراسة الميدانيةعمى 
كان التمرينات البدنية وان باستخدام  االختبارات البعديةذات داللو إحصائية لصالح  قفرو 

ومن خالل ما  أطفال داونلدى  ميارتي الوثب العريض والرميفعال  في تنميو  ليا دور
في برامج  األنشطة البدنيةباستخدام  دراجإو نتائج البحث نوصي بضرورة سفرت عنأ

 المياراتلو من أثر إيجابي في تنمية أىم  الم في المراكزالتربية البدنية والرياضية 
خرى أجراء دراسات إ( سنوات وضرورة 21-8بعمر ) الحركية األساسية لدى أطفال داون

 خرى؟أعمى عينات 
 الكممات المفتاحية:

،أطفال  الرمي(،،الميارات الحركية األساسية ) الجري،الوثب العريض األنشطة البدنية
 .سنوات (21-88)داون 

 

 

 

 



 

Résumé: 

Titre de l'étude: Adaptation des exercices physiques et de leurs 
effets sur l'amélioration de la motricité de base chez les enfants de 
Down (08_12). 

 L'étude a pour but de proposer un programme à l'aide d'exercices 
physiques et de déterminer l'ampleur de l'impact de ces exercices 
physiques dans le développement de certaines habiletés motrices 
de base pour les enfants avec l'âge de Down (8-12 ans), et que 
nous supposons que l'exercice physique a un impact positif sur le 
développement de certaines habiletés motrices de base chez les 
enfants ayant l'âge de Down ( 8-12 ans), de sorte que l'échantillon 
de recherche a consisté à 08 enfants choisis au hasard, et en 
utilisant cette approche expérimentale, et nous avons adopté dans 
nos recherches sur la reconnaissance de la validité et de la fiabilité 
des tests d'expérience en plus de l'utilisation de tests physiques à 
l'aide des exercices physiques et des méthodes statistiques dans 
le dernier Ast Pour Sanna à la lumière de l'étude théorique, étude 
sur le terrain et l'étude statistique des résultats de brut, et il y avait 
des différences statistiquement significatives en faveur de tests a 
posteriori et en utilisant l'exercice physique a joué un rôle dans le 
développement des compétences du saut en longueur et en jetant 
les enfants avec vers le bas à travers la chose au sujet des 



 

résultats de la recherche, nous recommandons l'inclusion d'utiliser 
des exercices Dans les programmes d'éducation physique et de 
sport dans les centres en raison de son impact positif sur le 
développement des habiletés motrices les plus élémentaires chez 
les enfants âgés de 8 à 12 ans et de la nécessité d'autres études 
sur d'autres échantillons? 

les mots clés: 

 Exercices physiques, motricité de base (courir, sauter, lancer), 
enfants du bas (08-12 ans). 
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         المقدمة:
بغرض التكفل باألطفال بذوي اإلعاقة العقمية نسانية لقد اىتمت المجتمعات اإل      

نظرا أنيا من المجاالت التي شغمت الدول, فيي ظاىرة اجتماعية و نفسية  المحدودة 
وتربوية وطبية فرضت نفسيا عمى المجتمعات الدولية  وباألخص دول العالم الثالث 

الحديث ما جعميا تطور وسائل المعرفة  واألدوات التربوية لرعايتيم في العصر 
واالىتمام بيم, وكانت لمجزائر جيود قد أضفرتيا في العناية بيم من الجانب النفسي 

والمادي و الصحي االجتماعي و الصحي عن طريق بناية المراكز الخاصة و الوسائل 
مختصين ومعالجين فيزيائيين  عاقة مع توفير أطباء والطبية  مكيفة  حسب اإل

شعة بواسطة طرق شتى ومختمفة من العالج كالعالج عن طريق التدليك والمعالجة باأل
 .فراروج األ
حدى أوجو التربية الرياضية التي تيتم  بيذه إنشطة البدنية المكيفة التي تعد من واأل

)صالح معاقين الفئة وبطرق تدريسيا وتدريبيا المناسب حسب حاجات وقدرات أفراد ال
 .(0222عبد اهلل الزغبي أحمد سميمان عواممة, 

في حياة اإلنسان فيي من األمور  كما أن الميارة الحياتية ليا أىمية كبيرة    
 وأيضا  ,كافة النشاطات في الحياة اليومية  وتأدية الواجبات المينية الضرورية لتأدية

النمو المعرفي الذي عمى مقدرة الفرد عمى التنقل والحركة والتعامل حيوي في ليا دور 
مع البيئة المحيطة بو بكل تعقيداتيا وتناقضاتيا, فحدوث اإلعاقة الحركية يعني أن 
المعاق قد فقد القدرة عمى القيام ببعض األعمال الميمة في حياتو بحيث ال تقتصر 

الحركية وبالتالي تؤثر اإلعاقة عمى  عمى صعوبة التنقل فقط بل تشمل أيضا الوضائف
سموكات الفرد وانفعاالتو حيث يصبح الشعور بالعجز و النقص عامال فعاال في النفس 

 وتنشا عمييا اضطرابات نفسية أخرى مختمفة تعيق الحياة الطبيعية لمفرد.
إن ادراك الفرد لإلعاقة  تعتبر بداية أساسية من الضغوط النفسي ومايصاحبو من 

ر بالتوتر العصبي و القمق والحزن والخوف من المستقبل فالضغوط النفسي الذي الشعو 
يصيب مختمف األفراد وخاصة المعاقين يتطمب استجابات تكيفية مع المواقف الحياتية 

 .(0222)عفاف عثمان,  من الصعب مواجية متطمباتيا
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الوسائل المتعددة والتي يستطيع الفرد المعاق من يعتبر النشاط المكيف وسيمة من 
خالليا اكتساب وتحسين مياراتو الحركية األساسية في حياتو اليومية والتي تعود عميو 
ايجابيا من عدة نواحي والقضاء عمى الصفات السيئة الناتجة عن اإلعاقة مثل العزل 

اىرة دور التمرينات واالنطواء وعمى ذا األساس ومن خالل ماتم طرحو نتوجو إلى ظ
البدنية المكيفة وأثرىا في تحسين مستوى بعض الميارات الحركية األساسية لدى أطفال 

( وقد اعتمد الطالبان إلى تقسيم المحتوى الدراسة إلى بابين ,الباب األول 20-4داون )
والخاص بالدراسة النظرية حيث احتوى عمى فصمين إذ يتناول الفصل األول اإلعاقة و 

عاقين )أطفال داون( والفصل الثاني يتكمم عمى ميارات الحركية األساسية أما الباب الم
جراءاتو المختمفة اذ انقسم  الثاني و الخاص بالدراسة الميدانية احتوى منيج البحث وا 

إلى فصمين الفصل األول اشتمل إجراءات البحث الميدانية و الفصل الثاني نعرض فيو 
 ناقشيا ونحمميا لمخروج باستنتاج وخاتمة تمييا اقتراحات .النتائج المتحصل عمييا ون

 المشكمة:
من خالل الزيارة الميدانية لمطمبة لمركز المعاقين عقميا )أطفال داون (         

واطالعنا عمى بعض لحصص النفس حركية  الحظنا ان ىناك نقص كبير في 
الشاممة تجسدت لنا  األنشطة البدنية التي توجو ليؤالء األطفال وبعد مالحظتنا

مشكالت النقص في أداء بعض الميارات الحركية األساسية كالجري والرمي والوثب مع 
العمو انو يشير العديد من الخبراء في ىذا المجال يقرون أن أطفال داون في ىذه 

المرحمة العمرية يعانون من المشاكل الجسمية والبدنية ويمحون بالتدخل المبكر لتكييف 
البدنية و األلعاب بالكرة وبدون كرة قصد التكفل بيم ووقايتيم  وتقديم خدمات األنشطة 

طبية واجتماعية ونفسية وتربوية لألطفال الذين ىم دون السادسة من أعمارىم , والذين 
 لدييم إعاقة وتأخر نمائي أو لدييم قابمية

ك باالحتكا, ىذا ما دفعنا الى (0222البواليز, )محمد لإلعاقة أـو  التأخر النمائي  
ة التي ترجع ايجابيا يىمية ممارسة التربية البدنية الكيفبالمربيين و التحاور معيم حول أ

ساسية و عمى ىذه الفئة التي بدورىا قد تساىم في اكتساب بعض المزايا والميارات األ
 العادات الحسنة .
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يذه الفئة وسيمة حل المشكالت الحياتية بواسطة برامج بحيث تعتبر الرياضة بالنسبة ل
رياضية توصميم إلى تحقيق مستوى أفضل في حياتيم اليومية وممارسة النشاط البدني 
المكيف لو دور فعال في تطوير ميارات الفرد المعاق مثل تنمية االتصال و التواصل 

لصفات السيئة والتي تؤثر وتقبل اإلعاقة التغمب عمييا  وكما تساعده في التغمب عمى ا
 ثيرا سمبيا.بدورىا بشكل كبير في حياتو تأ

ومن خالل  الدراسات السابقة أردنا تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة وىي الدور الذي 
يمعبو النشاط البدني المكيف في تنمية بعض الميارات الحركية األساسية لدى أطفال 

 البحث الحالي بالتساؤل الرئيسي األتي6(. وعميو قمنا بصياغة مشكمة 20-4داون )
المكيفة في تحسين بعض المهارات الحركية األساسية لدى أطفال داون  األنشطة البدنيةاثر هل ت

 (؟21_8)
 هداف البحث:أ   

 المكيفة .األنشطة البدنية _ بناء برامج 
 (.20-4_ تطوير بعض الميارات الحركية األساسية لدى أطفال داون )

بعدي لمميارات الحركية األساسية.الفروق بين االختبار القبمي و االختبار ال_ تحديد 
  

 فرضية البحث:   
المكيفة في تحسين بعض الميارات الحركية األساسية لدى     األنشطة البدنية_ تأثر   

 أطفال داون تأثيرا ايجابيا.
 همية البحث:أ   
 .أطفال داونلدى  بعض الميارات الحركية األساسيةتنمية صفة _ 
 عمى أسس عممية موجية يمبني برنامج مقننانجاز  -
 ون مصدر عممي لمبحوث المستقبميةتزويد المكتبة بالدراسات العممية و العممية وتك -
الترفيو مع مراعات والسرور و  ضافة المرحا  ولى و أتطوير الجوانب البدنية بصفة  -

 .ىذه الفئة العمرية خصوصيات
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 .فضلبيم نحو األ توفير كافة المستمزمات التي تأخذتكوين قاعدة صمبة و  -
بدرس التربية البدنية االىتمام ير الوسائل والمنشآت الرياضية و لى توفإجمب المسؤولين  -

 .و الرياضية
من شأنو  التمرينات البدنيةباقتحام  لدى أطفال داون مراعاة خصوصيات الفئة العمرية -

 .لبدنية عمى وجو الخصوصالجوانب ا أن يكون وسيمة ناجحة لتطوير 
ن سير حصة التربية اضمل في عدة تمرينات المتمثلو  برنامجدراج إالتحفيز عمى  -

 .من أجل الخروج بنتيجة حسنة والبدنية والرياضة
 مصطمحات البحث:

 المكيف الرياضي البدني النشاطالتعريف اإلجرائي ـ   2ـ  2

حسب شدة ونوع اإلعاقة لموصول  ىو مجموعة من التمرينات البدنية المقترحة المكيفة

 .بالمعاق إلى أعمى مستوى من الكفاءة

 ساسية:المهارات الحركية األاإلجرائي تعريف ال -2
كية األساسية ىي المفردات األولية الفطرية لحركة الطفل تعتبر الميارات الحر        

, وذلك  والتي تؤدي كطريقة لتعبير و االستكشاف لتفسير ذاتية الطفل وتنمية قدراتو
 عن طريق تشكيل وتصميم المواقف التي تكون حافزا لمطفل اتحدي قدرتو .

 متالزمة داون:لالتعريف اإلجرائي  -0
تبين  ىو الطفل الذي تم تشخيصو في التقارير الطبية أنو من متالزمة داون حيـث     

في ( سنوات وممتحق 6–4(, ويتراوح عمره ما بين )21أن لديو شذوذ في الكروموسوم )
عاديين ً أطفاال أحد المؤسسات التعميمية الحكومية من رياض األطفال التـي تضـم
 ومتالزمة داون المدمجين في فصول خاصة في ىذه الرياض.  
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 الدراسات المشابهة:
 (:2998)دراسة ابر هارد ايفز وايترا دوسي جاكمين 

االستنتاجات األيضية مفاىيم وبعض  02العنوان " الجيد البدني وثالثية كروموزوم 
 أثناء الجيد البدني".

 أهداف الدراسة :
بغرض  02معرفة إمكانيات التكيف مع الجيد البدني عند الحاممين لثالثية الكروموزوم 
 معرفة الجيد البدني لجييم يؤثر  عمى العمميات األيضية إيجابيا أو سمبيا .

 العينة :
ناث سنيم بين  22 بصحة  02مين لثالثية الكروموزوم سنة حام 02- 21فرد ذكور وا 

 جيدة من ضواحي جر ونوبل .
 االجراءات الميدانية:

اقيمة التجربة عمى عينة بعد إعدادىم من الناحية البدنية وتاقمميم مع بعضيم البعض 
 باستخدام تقنية الجيد البدني بالمخبر.

 ة .تم تقييم العمميات األيضية قبل وبعد إجراء  تمرينين عمى دراجة ثابت
تم تقديرىم لنسب  الكاتيكوالمين والميبوبروتيين قبل وبعد تمرين أقصى شدة ولمدة 

 دقيقة .  02قصيرة وتمرين أخر لمتحمل لمدة 
 النتائج:

 حمض المبن في الدم الناتج عن التمرين بأقصى شدة مرتفعة قميال .
 في بداية التمرين. AGLعمل بطيء لل 

ومستولى  HDLكميت الدىون في الراحة بينت انخفاض في مستوى الكوليستسرول 
 .   VLDLمرتفع لل

 تغير عادي في كمية الدىون نتيجة تمرين التحمل .
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 (2999)دراسة مرفت صادق:
بعنوان " برنامج مقترح لتعمم السباحة لالطفا المعاقين عقميا من متالزمة داون بدواة 

زالة عامل  الكويت " بيدف التعرف عمى تأثير تعويد الطفل عمى حب الوسط المائي وا 
الخوف وتحسين القدرة عمى المعب  والتحرك داخل الوسط المائي بحرية وأمان و 

باحة األساسية واستخدمت الباحثة المنيج التجربيبي باإلضافة الى تعمم الميارات الس
باستخدام التصميم التجريبي ) القبمي _ البعدي( لممجموعة التجريبية عمى عينة قواميا 

 أطفال ذكور واختيرت العينة بالطريقة العمدية من المجتمع .  3
 األطفال. مرات أسبوعيا وأظيرت النتائج تحسن في قدرة 3أسابيع بواقع 0مدة البرنامج 

عينة البحث في تعمم ميارة السباحة بصورة جيدة  كما كان ليا تأثير ايجابي عمى 
 صحتيم وقدراتيم الحركية . 

 ( :1002دراسة عزة عبد المنصف محمد )
بعنوان " فاعمية برنامج مقترح لأللعاب المائية عمى تعمم بعض الميارات األساسية في 

 يا". السباحة لدى األطفال المعاقين ذىن
وتيدف الدراسة الى معرفة أثر برنامج األلعاب المائية ىى تعمم بعض الميارات 

سنة , واستغرق تنفيذ  22الى 3األساسية في السباحة لألطفال المعاقين ذىنيا من سن 
وحدات أسبوعيا ومن أىم النتائج إن برنامج األلعاب المائية  3أسابيع بواقع  2البرنامج 

م األطفال المعاقين ذىنيا بسيطي اإلعاقة  بعض الميارات لو أثر فعال عمى تعم
 األساسية  في السباحة.

 (.1000)دراسة امل محروس
بعنوان6 "برنامج مقترح لتعميم الميارات األساسية لسباحة ألطفال المعاقين ذىنيا وأثره 

 عمى بعض القدرات الحركية والجوانب النفسية واالجتماعية "
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بيدف التعرف عمى أثر البرنامج المقترح عمى كل من القدارات الحركية وتقدير الذات 
وبعض الجوانب السموك التكيفي والتنشئة االجتماعية وتحميل المسؤولية لممعاقين عقميا 

واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي باستخدام التصميم  التجريبي ) القبمي_ابعدي( 
طفل من المعاقين ذىنيا قابمي التعمم من  02عينة قواميا  لممجموعة التجريبية  عمى

سنوات  3-1نة وعمرىمم العقمي  20و  22فئة متالزمة داون تراوح أعمارىم بين 
حصص تدريبية أسبوعيا وأظيرت النتائج  3كانت مدة البرنامج ثالث شيور بواقع 

 عمم الميارات االساسية تحسن في الجوانب النفسية والبدنيةا الجتماعية كتاثير ايجابي لت
  سباحة. مل

 ( :1000دراسة كاسي وامندافيت )
السباحة عمى تحسين ميارات الكالم لممراىقين المصابين رنامج ب" بعنوان تقييم 

 بمتالزمة داون "
عمى تحسن ميارات الكالم  24بيدف التعرف عمى تاثير برنامج مكثف لمسباحة لمدة 

 3لممراىقين المصابين بمتالزمة داون  باستخدام المناىج التجرببي عمى عينة قواميا 
 مراىقين 
سنة واقد أوضحت الدراسة خالل القياسيات البعدية تحسن ميارة  25- 23مابين 

 الكالم لعينة البحث.
 (.0220)6زبشي نورالديندراسة 
" أثر استخدام النشاط الحركي المكيف في تطوير بعض الصفات البدنية  بعنوان

 لممصابيين بزممة داون "
 6بهدف 

 .التعرف عمى واقع تاىيل المعاقين عقميا المصايبن بزممة داون.2
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. الكضف عن اىمية النشاط الحركي المكيف كوسيمة لتاىيل المعاقين عقميا 0
 بزممة داون. ينالمصاب

 ن بزممة داون.المعاقين عقميا المصابي4ة قواميا باستخدام المنيج التجريبي لفئ
تطور الصفات البدنية ) السرعة ,القوة المميزة بالسرعة لالطراف السفمية  ,التوافق 

 المرونة التوازن الثابت و الحركي(.
 

دية تحسن ميارة سنة وقد أوضحت الدراسة خالل القياسيات البع 24- 21مابين 
 الكالم لعينة البحث.

 التعميق عمى الدرىسات:
تم عرض مجموعة من الدراسات السابقة التي تمقي الضوء عمى الكثير من المعان التي 
تفيد البحث الحالي وتوضح العالقة بينيا وبين الدراسة الحالية والتي ساعدت الباحث 

وأىم النتائج واستخالص مايمكن عمى تحديد خطة البحث وطبيعة المنيج والعينة 
 االستفادة منو لمناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية.

 (.0222-2555تمت الدراسة في الفترة الزمنية من ) .2
تركزت أىداف الدراسات عمى معرفة تأثير بعض البرامج التربية الحركية  .0

القصور في جوانب والمعب عمى العممية التعممية من حيث نمو القدرات العقمية وعالج 
 االدراك واالستكشاف واالبداع والقدرة عمى حل المشكالت.

 تم استخدام المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة ونوعية ىذه الدراسات . .3
تنوع العينات ليذه الدراسات بين ) المعاقين ذىنيا بسيطي ومتوسطي اإلعاقة (  .0

 مسجمين بجمعيات والمدارس التأىيل الطبي والتربوي . 
 طفال . 02-3تراوح حجم العينة مابين  .1
 شير. 24تراوحت مدة تطبيق البرنامج مابين شير إلى  .2
 اتفقت ىذه الدراسات إلى حد كبير عمى استخدام أسموب إحصائي واحد تقريبا. .3
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( , عزة عبد المنصف 0222وكانت النتائج دراسة كل من سيف الدين محروس )
( أن برامج األلعاب المائية 2555( ودراسة مرفت محمود صادق )0222محمد )

والمعب الحر كان ليا تأثير ايجابي في تعميم بعض الميارات األساسية لمسباحة 
لألطفال المعاقين عقميا, وأن األطفال المعاقين عامة والمعاقين عقميا خاصة في حاجة 
ممحة لبرامج إثرائية حسب حركية ضمن برامج األعداد الخاصة بيم لتساعدىم عمى 

ن النمو البدني الصحي ليم , وعمى تطوير قدراتيم عمى التكيف مع المجتمع تحسي
المحيط بيم و األثار االيجابية والفعالة التي تنعكس عمى نموىم النفسي و االنفعالي 

ن برامج السباحة تعمل عمى تحسين الميارات  وسماتيم لشخصية وسموكيم التوافقي ,وا 
 . المغوية وعالقات األطفال مع معممييم

المجاالت  أما في مجال االستفادة من الدراسات السابقة، فـيمكن حصـر االسـتفادة فـي
 التالية:  

 من الدراسات السابقة في التمكن من تحديد المشكمة وصياغة  اناستفاد الباحث

أسئمة الدراسة لمعرفة الفروق في السموك العدواني والميارات االجتماعية لدى أطفال 

  لفترة االلتحاق ببرامج التدخل المبكر.ً متالزمة داون وفقا

 تكما تمت االستفادة من األدب السابق في اختيار عينـة الدراسـة والفئـا 

  العمرية من خالل اإلطالع عمى متوسطات األعمار.

 كذلك تمت االستفادة من بعض الدراسات السابقة في معرفة مدى مناسـبة 

أبرز  الميارات االجتماعية ألعمار األطفال في مرحمة ما قبل المدرسـة, ومعرفـة

  المشكالت السموكية لدييم وىي مشكمة السموك العدواني.
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 لنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة في عرضيا االستفادة من بعض ا

  في اإلطار النظري.

 .كذلك االستفادة من نتائج ىذه الدراسات في تفسير نتائج الدراسة الحالية     
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 :الخاتمة
عمى  انالباحث ةمبعمل الطالبحوث المشابية. سوف يعد عرض الدراسات السابقة و ب

ذىبت إليو ىذه البحوث كما مما  ياا الحالي لعمو يؤكد أو يدحضمبحثي ضيةصياغة فر 
مكانيات و وخطواتو المختمفة والوسائل واإليده في البحث  الحالي عبر مراحمأنو تف

ختيار عينة البحث وضع ظروفو وكذا ا. خاصة في تأكيد مشكمة البحث, و المستعممة
 حصائية لمعالجة ىذه النتائج.اإلئجو, من خالل استخدام الوسائل تفسير نتاو 
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 تمهيد

يواجو اإلنسان عمى مر التاريخ مشكمة اإلعاقة العقمية ، وتشير الدالئل إلى أن      

ىذه الظاىرة ترجع إلى القدم ، كما وجدت آثار لمعالجتيا منذ زمن الفراعنة في مصر 

 الميالد وخاصة فيما تعمق بالتمف الدماغي.قبل  0011في العام 

إن اإلعاقة بشكل عام واإلعاقة العقمية بشكل خاص ظاىرة ال تعترف بالحدود 

االجتماعية ويمكن أن يتعرض ليا عمى حد سواء األسر الفقيرة والغنية معا ، فإنيا 

ى درجة بحق ظاىرة استرعت بدرجات متفاوتة اىتمام مختمف الفئات المعنية والعممية إل

من االختالف في فيم ىذه الظاىرة وتحديد طبيعتيا ومسبباتيا ، حيث حاول األطباء 

تفسيرىا وفقا إلطارىم المرجعي بينما حاول المختصون االجتماعيون تفسيرىا وربطيا 

بالمتغيرات االجتماعية والثقافية في األسرة والبيئة المحيطة ، وكذلك فعل عمماء النفس 

مقوا في تفسيراتيم من خمفياتيم األكاديمية والمينية وقدموا العديد من والتربية حيث انط

 التفسيرات القائمة عمى النظريات السيكولوجية والتربوية المختمفة.   
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 :تعريف متالزمة داون.1

يعتبر أطفال متالزمة داون أحد أنماط اإلعاقة الذىنية وتعرف متالزمة داون أنيا      
وبذلك يكون لدى  21اضطراب خمقي بسبب كروموسوم زائد في زوج الكروموسومات 

 The New Encyclopaedia) كروم وسوما 46 مـنً بـدالً كروموسـوما 47الفرد 
Britannica ،0441)  

 الكروموسوم انقسـام( بأنيـا عيـب فـي 15، ص1999ويعرفيا عبد الكريم حمـامي )     
بدال من ً 47بحيث يكون عدد الكروموسومات  21ويسمى ثالثي الكروموسوم  21
المتوسطة فالشديدة.  ، وأىم ما يميز أصحابيا إعاقة ذىنية تتراوح من البسـيطة إلـى46

 . (0444عبد الكريم حمامي،  -)

 :  أسباب اإلصابة بمتالزمة داون.2
 23 إن بداية تكوين اإلنسان تتم عن طريق اتحـاد البويضـة التـي تحمـل     

مع الحيوان المنوي الذي يحمل نفس العدد من الكروموسومات. فيتم إتحاد  ًماكروموسو 
إال أنو يحدث خمل ما في ً كروموسوما 46بينيما، وتتكون الخمية األولى لمجنين من 

)  بمتالزمة داون ؤدي لإلصـابةتـً كروموسـوما 47عممية اإلتحاد تمك وتنتج خمية تحمل 
    (0431د عبد الرحيم ، فتحي السي

داون  بمتالزمة  ( بأن اإلصـابةBeeghly& Cicchetti )ويؤكد ذلك كل من       
الصبغيات في  مـن الذي يعد أصغر زوج 21لخمل في كروموسوم  تحدث نتيجة

 .اإلنسان

 (beeghly & Ccicchetti, 1990)( من مجموع المادة الجينية.  1.5إذ تحمل )

صحيح  ولسبب غير معروف بشكل مؤكد حتى اآلن ال تتم عمميـة االنقسـام بشـكل     
ويأتي من جانب األب ً كروموسوما 23من ً بدالً كروموسوما 24فيأتي من جانب األم 

 47جوت أو الخمية الممحقـة  من  ، وفي ىذه الحالة يتكون الزيًكروموسوما 23
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قد التحق بالكروموسوم الزائد لذا يصاب  21بما أن الكروموسوم رقم و ً كروموسوما
، 0444عبد الكريم حمامي،  -) التوازن بخمل مما يسبب والدة طفل لديو متالزمة داون

 . (02صفحة 

مـاينتج ً ( إلى أن مثل ىذا الكروموسوم اإلضافي غالبا2002) Mattheisويذىب    
 عن واحد من ثالث احتماالت تتمثل فيما يمي5  

  .before conceptionقبل الحمل  ovumشذوذ في انقسام خاليا البويضة  .1
  قبل أن يتم الحمل. spermشذوذ في انقسام الخاليا التي يتضمنيا الحيوان المنوي  .2

بعد أن  fertilized eggالخاليا التي تتضمنيا البويضـة الممقحـةشذوذ في انقسام تمك  .3

 . (434، صفحة 4111محمد، هللا )عادل عبد ا يتم الحمل

بمتالزمة داون ىو   كما يشير كل من بروف وأولي أنو من أىم أسباب اإلصابة     
األربعينات، حيث تكون البويضة في ىذا العمر  إذا تـم الحمـل بعـدً عمر األم خصوصا

 (Baroff & Olley, p. 88)حساسة وسريعة التأثر.  

 هناك عدة أنواع من متالزمة داون:  (5
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 .(21االنقسام الذي يؤدي إلى تثمث الصبغية ) يبين: (11رقم ) الشكل

تتميز ىذه الحالة بوجود كروموسوم إضافي  :Trisomy( 21تثمث الصبغية ) .
وتمثل تمك الحالة ً كروموسوما 47كروموسوم  46من ً بحيث يصبح لدى الطفل بدال

  (40، صفحة 0441)رمضان محمد القذافي،  بمتالزمة داون% من المقاييس 95

 الصبغية  االنقسام الذي يؤدي إلى تثمـث Smith & Wilsonكما بين سميث وولسون  

، 0441 رجاء التويتان ، -)( 21االنقسام الذي يؤدي إلى تثمث الصبغية ) (21)
 (414، صفحة 4111محمد ، هللا عادل عبد ا -)ويشير عادل محمد   (01صفحة 

 أن ىناك احتمالين لمصدر ىذا الكروموسوم اإلضافي أو الزائد يتمثالن فيما يمي5  
% من تمك 95لدى ً أن يأتي ىذا الكروموسوم من البويضة األنثوية، ويحدث ذلك تقريبا -

  الحاالت التي تتعرض ليذا األمر.

% فقط من مثل 5أن يأتي ىذا الكروموسوم من الحيوان المنوي وىو ما يحدث لدى  -

 ً.  ىذه الحاالت تقريبا

   

   
ن                وا حي ل ا

منوي     ل ا      
   

                      

   ن و ي                       

إ
ل
ى
ي
 
ال
 
ي
ط
ي

ب
 
ا
ل
ل
ي

ل 
إ
ال
 
ب

ويضة          ا        ب ل ا                          

   

    ب و ي ض ة   الملق  ة                                                      

      

   

   

 
   
   

 البويضة الملقحة   
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   547 يظير فيو الكروموسوم الزائد )Mosaicismالنوع الفسيفائي  .2
في بعض الخاليا بينما يكون عدد الكروموسومات في الخاليا األخرى ً( كروموسوما

 .(42، صفحة 0441)رمضان محمد القذافي،  ً( كروموسوما 46ً )طبيعيا

ويتضح االنقسام الذي يؤدي إلى حاالت الموزايك بالنسبة لحاالت الداون من      
 خالل الرسم التالي5  

 االنقسام األول لمخمية       
حيوان منوي يحتوي                                     بويضة عمى       

 كروموسوم                                            ( كروموسوم23)عمى ( 23تحتوي)

           بويضة مخصبة تحتوي          
 ( كروموسوم46عمى )

                                                                              11 11                   االنقسام الثاني لمخمية

                                                                 الثالث لمخميةاالنقسام 
10   12       11  11 

                          11    46    46   11  47     47                                                                      

   اإلنقسام الذي يؤدي إلى الموزايك بالنسبة لحاالت الداون يبين:( 2شكل )

)مؤسسة الداون سندروم، اإلنقسام الذي يؤدي إلى الموزايك بالنسبة لحاالت الداون 
   .(31، صفحة 4110
% من عدد المصابين وعادة ما تظير سمات 2ويمثل ىذا النوع حوالي      

االضطراب في ىذه الحالة بصوره أقل من المعتاد كما يكون مستوى الذكاء أعمى من 
 (.   27، ص1996ذكاء األفراد الذين يعانون من تثمث الصبغية )رمضان القذافي، 

  (Baroff & Olley, 1999, p. 87)ويؤكد ذلك كل من بروف وأولي      
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ما تظير عمييم نسبة ذكاء أعمى من ً داون غالبا بأن ىذا النوع من متالزمة       
باقي األنواع األخرى، وتقل لدييم المشكالت الجسمية والصحية المختمفة التي يتعرض 

 ليا بعض أقرانيم في تثمث الصبغية.  

فاألطفال 5 ىي حالة تأخذ عدة أشكال Translocationااللتصاق الصبغي  .3
التصق  زائد لكل جزء منو انكسر أو 21بيذه الحالة تحتوي عمى كروموسوم  المصابون

 .(04، صفحة 0444عبد الكريم حمامي،  -)بكروموسوم آخر 

من حاالت متالزمة داون حيث يؤدي وجود ً % تقريبا4ويحدث ىذا النمط لدى      
مع كروموسوم آخر إلى حدوث متالزمة داون بسماتيا وأعراضيا  21الكروموسوم رقم 

  .(413، صفحة 4111محمد، هللا )عادل عبد االمميزة 

 خصائص أطفال متالزمة داون:   (6
   الخصائص الجسمية: 

إن النمو الجسمي لدى أطفال متالزمة داون يختمف عن األطفال العاديين بسبب      
  (421، صفحة 0441)كمال إبراىيم مرسي ، بعض المشكالت المصاحبة ليم 

فقد لوحظ أن الشكل العام لمجسم والرأس متميز بشكل خاص لدى أطفال متالزمة      
فالرأس صغير ومحيط الرأس أقل من الحجم الطبيعي وىذا الصغر يتركز في داون 

الطول من األمام إلى الخمف، والرقبة قصيرة وممتمئة مع وجود زوائد جمدية في الخمف، 
محمد الصبي، هللا )عبد ا ماً وقد لوحظ أن األطراف لدى ىؤالء األطفال قصيرة نوعا

 .  (41صفحة ، 4114

السمات  (13، صفحة 0430منال منصور بوحيمد،  -)وتمخص منال بوحيمد      
والخصائص الجسمية المشتركة ألطفال متالزمة داون والتي تميزىم عن خصائص 

 ومن ىذه الخصائص5  ً األطفال العاديين أو المعاقين ذىنيا

  يولد أطفال عرض داون بضعف في العضالت. العضالت5 عادة .1
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  من الطفل العادي.ً الرأس5 تبدو مؤخرة الرأس أقل استدارة وبروزا .2
  واستطالة في الوجو. –األنف5 أنف صغير أفطس  .3
  العينان5 صغيرتان مثل الموزتين مع وجود تشقق في الجفون. .4
  الخارجي.في صيوان اإلذن ً األذنان5 صغيرتان وبيما تشوىات خصوصا .5
  المسان5 يكون ممتمئ غميظ وسميك وبو تشققات. .6
  األسنان5 تتأخر في الظيور مع وجود تشوىات. .7
  الصوت5 يتأخر طفل داون بالكالم وتكون نبرات الصوت غير واضحة. .8
  ما مع وجود بعض االنثناءات بجمد الرقبة.ً الرقبة5 تبدو قصيرة نوعا .9

 فال من عيوب خمقية بالقمب.  % من ىؤالء األط40القمب5 يعاني حوالي  .11
والثاني  اليدان5 قصيرتان وأصابعيما قصيرة، وتوجد فجوة بـين األصـبع األول .11

 ظيور تشققات بكف القدم واليد.      مع 

 وقد تكون بو تشققات.   –الجمد 5 جاف بو بقع ممونة  .12
 الشعر5 خفيف ناعم مستقيم.   .13
 الجسم.   قصار القامة ممتألالطول5 معظم أطفال عرض داون  .14

 الخصائص الحركية والعضمية:   
ما ً ( أن الرضيع من أطفال متالزمة داون غالبا1995) Zausmerيذكر زوسمر      

يتأخر في المبادأة بالميارات الحركية مثل التدحرج، وأنشطة كيذه تؤدي وظائف كثيرة 
منيا استكشاف البيئة، حيث يجب عمى الوالدين مساعدة أطفاليم من متالزمة داون 

)وليد حسن باتل العبري، عمى تعمم أنماط وميارات حركية في خبرات التعمم المبكرة 
  .(43، صفحة 4113
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ولطفل متالزمة داون معوقات لنموه الحركي ومنيا ارتخاء العضالت واألربطة،      
لكن ومع النمو العصبي لمعضالت المتدرج من الرأس إلى الصدر والبطن ثم األطراف 

يمكن القيام بالحركات التوافقية، حيث يكون ىناك انقباض لمجموعة من العضالت 
، 4114محمد الصبي، هللا )عبد اسة ليا وفي نفس الوقت ارتخاء العضالت المعاك

 .(42صفحة 

( إلى أن الضعف العضمي يجعل من 1995) Zausmerويذىب زوسمر      
الصعب عمى طفل متالزمة داون أن يستخدم األطراف والجذع وبخاصة في ميام القفز 

جة، باإلضافة إلى معدل الحركة عمى قدميو أو قدم واحدة والتسمق أو ركوب الدرا
المتزايد في المفاصل وخاصة مفصمي الكاحل والركبة وليذا فإن طفل متالزمة داون ال 

)وليد حسن باتل العبري، يمكنو الثبات في القفز عمى قدميو أو حتى قدم واحدة 
 .(30، صفحة 4113

ويؤثر ارتخاء العضالت عمى كثير من وظائف الجسم ويحدث ىذا االرتخاء نتيجة     
لبعض االختالفات في طريقة عمل أعصابيم العضمية،وينجم عن ارتخاء العضالت 

 .(33، صفحة 4110)سعود عيسي الممق، آثار سمبية منيا إمكانية زيادة الوزن 

 الخصائص المغوية:   
إلى أن النمو المغوي لدى أطفال   Baroff & Olley يشير كل من بروف وأولي     

بعد نياية السنة األولى حيث يتضح التأخر في الكالم، ً متالزمة داون يتباطأ خصوصا
فاألطفال العاديون الذين ىم في عمر السنتين يستخدمون عبارات تتكون من كممتين ال 

عض أطفال متالزمة داون إال في عمر ثالث أو أربع سنوات وعند البعض تظير عند ب
 .  (Baroff & Olley, 1999, p. 154) ال تظير حتى سن الثامنة أو التاسعة

إلى أن ىناك مشكالت لدى أطفال متالزمة داون تحد الصبي هللا ويؤكد ذلك عبد ا     
من النمو المغوي لدييم ومنيا ضعف السمع، وتكرار التياب األذن الوسطى، وارتخاء 
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محمد الصبي، هللا )عبد ا العضالت واألربطة، وصغر حجم الفم وكبر حجم المسان
 .  (24، صفحة 4114

% من أطفال متالزمة داون يصابون بفقدان 50إلى أن  Mille ويشير ميمر     
السمع بسبب إصابات األذن، ولفقدان السمع تأثير مباشر عمى تعمم المغة حيث يفسد 

بواسطة أخصائي أمراض األذن عمى أن   روتيني الكالم، ويجب إجراء فحص  الفيم و
ويمكن االستعانة بوسائل التكبير كإحدى  يشمل الفحص األذن الداخمية واألذن الوسطى

 .  (Miller, 1993, p. 40) معينات السمع

واألحبال الصوتية لدى أطفال متالزمة داون متورمة مع تييج واحمرار وىي أكثر      
، واالىتزاز متقطع وىذا يؤدي إلى صوت أجش عادة ما يرتبط بأطفال متالزمة ًتيبسا

داون، كما أن التأخر في فيم التراكيب المغوية يبدأ في الظيور لدى أطفال متالزمة 
 دة تتجاوز الجمل البسيطة، وتزدادتساب جمل معقداون عندما يواجيون عممية اك

 ,Miller) كمما تقدم بيم العمرً مظاىر العجز في اكتساب الميارات المغوية سوءا
1993, p. 41). 

 ( حول مظاىر النمو1994كما توضح الدراسة التي أجرتيا رجاء التويتان )
 المغوي لدى أطفال متالزمة داون ما يمي5  

ال يوجد اختالف بين طفل متالزمة داون وبين الطفل العادي في مرحمتي الصرخة  -

  .اتعوالمنااألولى 

عمى أسماء  يتحول لمرحمة الكالم في السنة الثانية ويستطيع أن يستخدم كممات دالـة -

  بعض الحيوانات ولكن بصورة غير واضحة.

نتين يكون جممتين باستثناء الذين يوضعون في مراكز رعاية داخمية فإنيم عندما يبمغ س -

  يتأخرون عن أقرانيم في تكوين الجمل.
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  يتقدم طفل متالزمة داون في التعبير المغوي من بداية السنة الرابعة إلـى  عمر السابعة. -

  ضمائر. طول تحتوي عمـىألفي السنة الرابعة يبدأ تسمية األشياء ويستخدم جم  -

 الخصائص الشخصية واالجتماعية:  
تتراوح القدرة العقمية ألطفال متالزمة داون ما بين المتوسـطة والبسـيطة،وتتراوح      

(، ولدييم القدرة عمى تعمم الميارات األكاديمية البسيطة 70- 40نسبة الذكاء من )
)خولو أحمد يحيي فة وميارات العناية بالذات والتواصل والميارات االجتماعية المختم

   .(40، صفحة 4110ماجدة السيد عبيد، 

 ( إلى أن النمو االجتماعي لدى أطفـال96، ص1998يشير طمعت الوزنو )     
االىتمام  عن النمو العقمي بعدة سنوات، حيـث يجـبً متالزمة داون يكون أسرع ومتقدما

مرحمة من  االجتماعي لألطفال وكذلك ما يحتاجو ىؤالء األطفـال فـيبتقييم النضج 
 مراحل نضجيم االجتماعي.  

وتكون الشخصية الفريدة والمميزة لطفل متالزمة داون في مرحمة التكوين والبناء      
لدى غيره من األطفال المصابين ً حيث تبدو عميو خصائص مقبولة تعد شائعة أيضا

ىذه الخصائص تتضمن الميل لممرح واالنشراح واالستمتاع بنفس األعراض ومثل 
  .(01، صفحة 0431) فتحي السيد عبد الرحيم ، باألشياء وحب التقميد 

الناس  ومن الصفات االجتماعية األخرى المميزة لطفل متالزمة داون اإلقبال عمى
والميل إلى  إلى الراشدين في البيت والمدرسةومصافحة كل من يقابمونو، والتقرب 

 . (042، صفحة 0441)كمال إبراىيم مرسي ،  المحاكاة والتقميد وحب الموسيقى

كما يتسم بعض أطفال متالزمة داون بالمودة والعاطفة والبعض اآلخر ال يتسم      
بيذه الخصائص، حيث نجد أن بعضيم لديو عادات مزعجة وسموكيات سيئة مثل 
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العناد والعدوانية وسرعة تشتت التركيز وىذه الحقائق تنطبق عمى أطفال متالزمة داون 
 مثمما تنطبق عمى األطفال العاديين.  

( أن مثل ىؤالء األطفال من متالزمة داون 91، ص2001تذكر سييمو العميري )     
بحاجة إلى استراتيجيات تدخل عالجي منظمة ومكثفة حتى يمكنيم من ممارسة السموك 

االجتماعي المناسب، ويعد العمل الجماعي وتفاعل أطفال متالزمة داون مع بعضيم 
إلنجاح أي برنامج، ً مساعداً االجتماعية عامال البعض أثناء الجمسات لبرنامج الميارات

حيث أنو من خالل ذلك العمل الجماعي يستطيع ىؤالء األطفال اكتساب الميارات 
( عمى أىمية 2001االجتماعية التي يتم التدريب عمييا. وتؤكد دراسة سييمو العميري )

متالزمة داون  التدريب عمى الميارات االجتماعية التي ليا دور في أن يحتفظ أطفال
بيذه الميارات، كذلك تؤكد أن التدريب عمى السموك الصحيح من خالل تنوع المواقف 
الطبيعية واختالف األماكن في الروضة، وكذلك قيام طفل متالزمة داون نفسو بالمعب 
 وتمثيل األدوار المختمفة كل ذلك ساىم في احتفاظ ىؤالء األطفال بالميارات االجتماعية

 .  (4110)سييمو عيسى العميري، 

( إلى أن اكتساب أطفال  p.371) Serafica ,1993وقد أوضح سيرافيكا     
متالزمة داون لمسموكيات المالئمة أو غير المالئمة أو إطفاء ىذه السموكيات يتأثر 

منيا أطفال بسموكيات األقران. حيث نجد أنو من المشكالت السموكية التي يعاني 
 .  (Serafica, 1993, p. 371) متالزمة داون ىي مشكالت السموك العدواني
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 لخاتمة:ا
طراب خمقي بسبب كرموزوم زائد في زوج كرموزومات ضتعرف متالزمة داون بأنيا إ

 .كرومووزوم  11كرومووزوم بدل  12وبذالك يكون لدى الفرد  40

وبسبب االضطرابات يجد الطفل المعاق مشكمة في مواجية عقبات التي تواجيو في 
 حياتو اليومية و الممارسات الرياضية.
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 ساسية:تعريف المهارات الحركية األ -1

الفطرية لحركة الطفؿ  األوليةىي المفردات  األساسيةتعتبر الميارات الحركية      
والتي تؤدي كطريقة لتعبير و االستكشاؼ لتفسير ذاتية الطفؿ وتنمية قدراتو ، وذلؾ 

 عف طريؽ تشكيؿ وتصميـ المواقؼ التي تكوف حافزا لمطفؿ اتحدي قدرتو .

ذاتية الحركة ، و ىي  بأنيابرنامج حركي تتميز  إطارفالميارة ىي استجابة متعممة في 
تتضمف توافؽ العضالت في تنفيذ نشاط واقؿ قدر مف الجيد، و الميارات  إراديةحركة 

الحركية ىي عبارة عف سمسمة مف الحركات وكؿ حركة ىي بمثابة استجابة لمثير 
 معيف.

منعكسة في أنماط أساسية، وتستخدـ في أداء الحركات وىي تنشأ مف تجمع حركات   
  (3122)عثماف،  مثؿ; الرمي، الجري، القفز، ... اإلرادية

محمود فييـ محمد وأميرة طو عبد الرحيـ، بأنيا األنماط الحركية  مجديوكما يعرفيا    
 ثالث فئات رئيسية ىي; إلىالفطرية وىي األساس لمميارات الحركية الخاصة وتنقسـ 

 الحركات االنتقالية:

 حركات الثبات و االتزان:

  (3126)الرحيـ،  حركات التحكـ و السيطرة;
 :األساسيةتصنيف المهارات الحركية  -2

تعددت التقسيمات الخاصة بالميارات الحركية، فقد قسمت مف ناحية الشكؿ ودرجة 
 أساسيةميارات  إلىنوعيف; الميارات البسيطة و المركبة وكذالؾ قسمت  إلىالتوافؽ 

حركات ينتقؿ فييا الطفؿ  إلىتقسـ  أوعامة، وتخصصية مرتبطة بنشاط معيف، 
 الخموي أميف( 3::2)، بانجراريال ينتقؿ فييا الطفؿ ويتفؽ كؿ مف داور و وحركات 

 ; إلىعمى تقسيميا  (318)راتب أسامةو 
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 . انتقالية الميارات

 الميارات الغير انتقالية.

 المعالجة والتناوؿ.

 االتزاف.

والطفؿ ينمو ويتعمـ مف خالؿ تأدية ىذه األنواع األربعة و النوعيف األوليف      
يشتمالف عمى أنواع مف الحركات التي تستخدـ لمقاومة  الجاذبية األرضية ويشترؾ في 

 أدائيا عضالت وأعصاب، وتسمى األنشطة الحركية الكبيرة أو أنشطة الكبيرة.
 (3122)عثماف، 

 المهارات االنتقالية: -أوال

وىي تتضمف الميارات التي يتـ مف خالليا تحرؾ الجسـ مف مكاف ألخر أو انطالؽ 
الجسـ ألعمى، ويمكف التغيير مف نوع آلخر مف الميارات االنتقالية تبعا لممواقؼ 

الحركية، فيي تستخدـ حركة الجسـ مف مكاف آلخر لموصوؿ ليدؼ محدد، أو وىي 
ف مكاف آلخر عف طريؽ تعديؿ موقعو تحريؾ الجسـ م إلىتمؾ الميارات التي تؤدي 

 االنتقالية، المشي، والجري ، وتشمؿ المياراتاألرضبالنسبة لنقطة محددة عمى سطح 

 التسمؽ. الحجؿالعمودي، و  الطويؿ، والوثب 
 الجري: -1

ألداء الطفؿ حركة المشي، وتختمؼ عنيا في زيادة  طبيعيايعتبر الجري امتدادا     
قوى زائدة  إضافةالخطوة وزيادة الدور الذي تمعبو الذراعيف في  رؾ وطوؿالتح السرعة 

وفقد االتصاؿ باألرض والتي تسمى بمرحمة  القصيرةعمى الحركة أثناء لحظة الطيراف 
عدـ االرتكاز أو الطيراف بينما المشي يتـ في اتصاؿ دائـ باألرض. ويتـ أداء الجري 

وترتفعاف  تنثنيافقميال  و الركبتاف  بحيث تكوف الرأس لألعمى مع ميؿ الجسـ لألماـ
 لمخمؼ بقوة مف الكتفيف مع ثني المرفقيف. يتـ رجحافلألعمى و الذراعاف 
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 الوثب: ةمهار  -2   

الوثب اندفاع الجسـ في اليواء بواسطة دفع أحد الرجميف أو الرجميف  ميارةتعني      
ؿ متنوعة،مثؿ الوثب الوثب في اتجاىات مختمفة وبأشكا ميارةمعا، ويمكف أف تؤدى 

 ألعمى أو ألسفؿ أو لألماـ أو لمجانب أو لمخمؼ.
 مهارة الرمي:-3

أىمية وشيوعا لمتعبير عف حركات المعالجة و  المياراتتعد ميارة الرمي مف أكثر    
التناوؿ لمعضالت الكبيرة في ىذه المرحمة، ويمكف انجاز ىذه الميارة بطرائؽ عديدة، 
حيث تؤدي ميارة الرمي والذراع مفرودة مف أعمى الرأس، كما يمكف أف تؤدى بحركة 

رأس مف أكثر الذراع لمجانب ... وتعد ميارة الرمي والذراع المفرودة مف أعمى ال
ميارات الرمي استخداما في مجاؿ دراسة تطور النمو الحركي لميارة النمو الحركي 

لميارة الرمي، كما يمكف أداء ىذه الميارة باستخداـ أدوات مختمفة حيث يختمؼ الشيء 
المراد رميو مف حيث الحجـ و الوزف والشكؿ، كما إف اليدؼ الرمي يختمؼ فقد يكوف 

الرمي، أو زيادة المسافة، لذاؾ مف الصعوبة تحديد نمط ثابت  دقة الرمي، أو قوة
 .(3122)عثماف،  ومعيف ألداء ىذه الميارة.

 ثانيا: المهارات الغير االنتقالية

الميارات الغير الحركية أو المحورية يمكف أداؤىا مف قاعدة االرتكاز مستقرة نسبيا كما 
تأدية جميع ىذه الحركات أثناء الوقوؼ أو االنحناء أو الجموس و الرقود ومع  يمكف

 ذلؾ يمكف خمطيا مع الميارات الحركية.
 ثالثا:مهارات المعالجة والتناوب:

تمثؿ ميارة الرمي و المسؾ والضرب والقاعدة األساسية لمعظـ األنشطة الضرورية و 
منتظـ  بأسموباالبتدائية ىذه الميارات الجماعية لذا البد مف تعميـ أطفاؿ المدارس 

باستخداـ طرؽ التدريس المباشرة و المحدودة مف خالؿ أنشطة الجري و المطاردة 
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والمجموعات البسيطة ومع تطور الميارات الحركية لمطفؿ يتـ تنظيـ مياراتو 
 التخصصية مف خالؿ رياضات أكبر.

 رابعا: مهارة االتزان الثابت و الحركي:

)عثماف،  ميارات التي يتحرؾ فييا الجسـ حوؿ محوره الرأسي أو األفقي .وىي تمؾ ال
3122) 

 :/ المهارات األساسية في التربية الرياضية لممعاقين عقميا -6-4-

مف الميارات التي تالئـ والميمة لممعاقيف عقميا ىي التي تتجاوب وقدراتيـ العقمية 

وتتمثؿ خصوصا في المشي ، الجري ، التسمؽ، الوثب ، المشي الرياضي ، الرقص ، 

والرمي والمقؼ "القبض" والجدوؿ التالي يوضح مستوى يمكف تأديتو وأعمى مستوى 

 يمكف لممتخمؼ الوصوؿ إليو.

ممعاقين عقميا القابمين " يبين مستوى بعض المهارات األساسية ل01جدول رقم "

 .لمتعمم

 أعمى مستوى  أقؿ مستوى  الميارة

القدرة عمى المشي متوافؽ جيد  المشي
 دوف فقداف االتزاف

القدرة عمى المشي بخطوة واسعة ويتمكف مف 
 الخطوة أماما خمفا وجنبا

القدرة عمى الجري مع الدوراف  الجري
 والوقوؼ بدوف فقداف االتزاف 

القدرة عمى التسابؽ برشاقة وبخطوة جيدة 
 ضمف الجري

القدرة عمى الطموع والنزوؿ  التسمؽ
 بخطوة متعاقبة بدوف سند

القدرة عمى المشي والجري صعودا أو نزوال 
 عمى السمـ ويستطيع تسمؽ الساللـ واألشجار
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الوثب جيدا عمى قدـ واحدة  الوثب
بدوف فقداف التوازف وبطريقة 

 جيدة

القدرة عمى الوثب مف الحركة سواءا مف 
 المشي أو الجري

القدرة عمى المشي بخطوة  الرياضي المشي
منتظمة بمصاحبة إيقاع 

 منتظـ 

القدرة عمى المشي برشاقة في قاطرات وتغيير 
 االتجاه في أنماط المشي

القدرة عمى عمؿ الحركات  الرقص
الجسمية البسيطة بمصاحبة 

 الموسيقى

 القدرة عمى الرقص الجماعي بوضوح ومرح

القدرة عمى رمي الكرة بيد  الرمي
واحدة مف أعمى وبقدر مف 

 االتزاف 

لى  القدرة عمى رمي الكرة بسرعات مختمفة وا 
 مسافات بعيدة 

القدرة عمى لقؼ الكرة بدوف  المقؼ
 اضطراب في اليديف 

القدرة عمى لقؼ الكرة مف مختمؼ األوضاع 
 ومف المشي أو الجري

  

 :المكيف البدني ـ النشاط 

  :المكيف الرياضي البدني النشاط مفهومـ   1

 تعدد مشكمة يواجو المكيؼ الرياضي البدني النشاط مجاؿ في الباحث إف       

 الواحد المصطمح واستخداميـ ,في الميداف والعامموف المختصوف تداوليا التي المفاىيـ

 أو المكيؼ الحركي النشاط مصطمحات الباحثوف بعض استخدـ فقد ,مختمفة بمعاف

 أو المكيفة الرياضية التربية أو المعدلة الرياضية التربية أو المعدؿ الحركي النشاط

 األنشطة مصطمحات األخر استخدـ البعض حيف في الخاصة، الرياضية التربية
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مف  التسميات اختالؼ مف فبالرغـ التكييؼ، إعادة أنشطة أو العالجية الرياضية

 ذوي األفراد تفيد وحركية رياضية أنشطة أنيا أي واحدا، الجوىر يبقى الشكمية الناحية

 مضطربيف أو موىوبيف أو دراسيا متأخريف كانوا معاقيف سواء الخاصة االحتياجات

 . وانفعاليا نفسيا

 : يمي ما التعاريف هذه من نذكر     

 يتـ التي والبرامج واأللعاب الرياضات يعني : فرحات السيد ليمى إبراهيم حممي تعريف 1 .1

 األشخاص الىتمامات وفقا ذلؾ ويتـ, وشدتيا لنوعيا وفقا حاالت اإلعاقة لتالئـ تعديميا

، صفحة 9::2)حممي ابراىيـ ليمي السيد فرحات،  قدراتيـ حدود وفي القادريف غير

334). 

 الرياضات وكؿ والتمرينات الحركات كؿ بو نعني   ; ( stor) ستور : ـ تعريف 2ـ  1

 النفسية, البدنية الناحية مف قدراتيـ في أشخاص محدوديف طرؼ مف ممارستيا يتـ التي

 الكبرى الوظائؼ الجسمية بعض مف إصابة أو تمؼ بفعؿ أو بسب وذلؾ, العقمية,

(astron, 1998, p. 10) 

  :البواليز الحميم عبد ـ محمد 3ـ  1

 وميوؿ تنسجـ التي واأللعاب اإلنمائية النشاطات مف المتنوعة البرامج تمؾ ىي      

 .اإلعاقة عميو تفرضيا التي والقيود المعاؽ وقدرات الطفؿ
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 ىو المكيؼ الرياضي بالنشاط فالمقصود التعاريؼ لمختمؼ العرض ىذا خالؿ شومف

 وجدت التي الغايات مع لتتماشى الرياضية المبرمجة األنشطة في تعديؿ إحداث

 حسب الفئة الرياضية األنشطة تكييؼ ىو التنافسية الرياضات في فمثال ألجميا،

 كالربو المزمنة األمراض حالة في ،أما العالية المستويات إلى لموصوؿ وتدريبيا

 ، األمراض ىذه مف التقميؿ عمى الرياضية لتساعد األنشطة تكييؼ فيو والسكري

 يحتاج إلى لإلصابة يتعرض الذي الالعب فاف الرياضية اإلصابات لحاالت وبالنسبة

 الرياضية األنشطة تكييؼ أما اإلصابة، ودرجة نوع حسب خاص تأىيمي حركي برنامج

 بالنشاط فالمقصود وبالتالي اإلعاقة، ونوع ودرجة مع  حالة تتماشى جعميا لممعاقيف

 المختمفة األنشطة الرياضية مجموع ىو الدراسة ىذه في المكيؼ الرياضي البدني

 حاالت مع وتكييفيا تعديميا تـ التي الرياضية واأللعاب التماريف تشمؿ والتي والمتعددة

 . والعقمية واالجتماعية البدنية قدراتيا مع تتماشى بحيث, ونوعيا وشدتيا اإلعاقة

 : الجزائر في المكيف والرياضي البدني ـ النشاط 2ـ   1

  فيفري :2  في العاىات وذوي المعوقيف لرياضة الجزائرية الفيدرالية تأسيس تـ      

 وعرفت 2:92 فيفري في تأسيسيا سنوات مف ثالثة بعد رسميا اعتمادىا وتـ :2:8

 مف انعداـ وكذا المالي الجانب في خاصة تأسيسيا بعد صعوبات عدة الفيدرالية ىذه

 لنشاط األولى التجارب وكانت الرياضة مف النوع ىذا في المتخصصة اإلطارات

 وكذلؾ العاشور في المكفوفيف مدرسة في وكذلؾ في تقصريف ( CHU ) في الفيدرالية
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 وىذا الوطنية تنظيـ األلعاب السنة نفس في وتـ بوسماعيؿ في (CMPP) في

 لرياضة الجزائرية االتحادية انضمت 1611 سنة وفي , جدا محدودة بإمكانيات

 ) وجزئيا كميا لممكفوفيف الدولية لمفيدرالية وكذلؾ (ISMGF) لالتحادية الدولية المعوقيف

IBSA ) 41إلى  35مف  ( وىراف في األلعاب الوطنية تنظيـ تـ 2:94 سنة وفي ( 

 مختمؼ أنحاء في تمتيا التي السنوات في أخرى وطنية ألعاب عدة تبعتيا حيث سبتمبر

 . مصر في 2::2  سنة افريقية ألعاب أوؿ في الجزائر وشاركت .الوطف

 سنة بالمعوقيف الخاصة االولمبية األلعاب في لمجزائر مشاركة أوؿ كانت       

 لظيور وكاف المرمى وكرة القوى يمثالف ألعاب فريقيف أو بفوجيف برشمونة في  3::2

رابطة   47 وىناؾ بالدنا في المعوقيف لرياضة قويا دفعا العالمي المستوى ذوي عدائيف

 وتتراوح إجازات ليـ رياضي 3111 مف أكثر تظـ الجمعيات مختمؼ تمثؿ والئية

 .( سنة 46 – 27بيف) أعمارىـ

  المكيف : الرياضي البدني النشاط أسس  ـ3ـ  1

 العامة األىداؼ مف أساسا ينبع لممعاقيف الرياضي البدني النشاط أىداؼ إف    

 والنفسي والبدني والعصبي النمو العضوي تحقيؽ حيث مف الرياضي لمنشاط

عف  تختمؼ ال المعاؽ الفرد احتياجات إف الدراسات أوضحت حيث واالجتماعي،

 .. بقفز يرمي ، يسبح أف يريد كذلؾ فيو العادي، الفرد احتياجات
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 ، المعاؽ لمفرد مالئـ العادي البرنامج يحتويو ما كؿ إف" وآخروف انارينو يشير    

 تالءـ البرنامج في والمشاركة لمستويات الممارسة معينة حدود وضع يجب ولكف

 1::2)محمد الحماحمي ، اميف انور الخولي ،  المعاؽ " الفرد ضعؼ نقاط أو إصابة

 (2:5، صفحة 

 ألعاب مف يتكوف خاص برنامج وضع عمى لممعاقيف الرياضي البدني النشاط يرتكز

 المعاقيف وحدود وقدرات ميوؿ مع تتناسب إيقاعية وتوقيتية وحركات رياضية وأنشطة

 تبرمج ، وقد العاـ الرياضي البدني النشاط برنامج في المشاركة يستطيعوف ال الذيف

 اليدؼ ويكوف ، بالمعاقيف الخاصة المراكز ي أو المستشفيات في البرامج ىذه مثؿ

 ، نفسو عمى واعتماده لذاتو وتقبمو لممعاؽ ممكنة أقصى قدرة تنمية ىو ليا األسمى

 . المختمفة الرياضية األنشطة في االندماج إلى باإلضافة

 : يمي ما المكيؼ الرياضي البدني النشاط أسس وضع يجب مراعاة  عند       

 الرياضي البدني لمنشاط العامة األىداؼ تحقيؽ عمى العمؿ. 

 األساسية الحركية الميارات وتنمية البدني بالنشاط لمتمتع األفراد لجميع الفرصة إتاحة 

 . البدنية والقدرات

 والعالج والتأىيؿ لممعاؽ الحركي التقدـ إلى البرنامج ييدؼ إف . 

 العالجية  والمؤسسات المستشفيات في أو الخاصة المدارس في البرنامج ينفذ أف  
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 حتى إعاقتو وحدود ، إمكانياتو و قدراتو عمى التعرؼ مف المعاؽ البرنامج يمكف أف 

 . قدرات مف لديو ما لديو واكتشاؼ الباقية القدرات تنمية يستطيع

 حساسو الذات واحتراـ بالنفس الثقة تنمية مف المعاؽ البرنامج يمكف أف  مف بالقبوؿ وا 

 الرياضية لألنشطة الرياضية الممارسة خالؿ وذلؾ مف ، فيو يعيش الذي المجتمع

 .  المكيفة

   ;التالية الطرؽ خالؿ مف لممعاقيف والرياضية البدنية األنشطة كييؼت يمكف عاـ وبشكؿ

 ارتفاع تعديؿ ، الممعب مساحة تعديؿ ، النشاط مدة مف التقميؿ ( األلعاب قواعد تغيير 

 (. التيديؼ مساحة زيادة ، المعب أداة تكبير أو ، تصغير السمة ىدؼ الشبكة أو

 ما حد إلى البدني االحتكاؾ ذات األنشطة تقميؿ . 

 الالعب إخراج أو عزؿ تتضمف التي األلعاب نمط مف الحد . 

 كاألطواؽ ، البيداغوجية الوسائؿ مف مجموعة أو األسوياء مف بالشريؾ االستعانة 

 . والحباؿ

 المستمر بالتغيير السماع طريؽ عف المعبة في األفراد كؿ لمشاركة الفرصة إتاحة 

 . التعب حالة في والخروج

 مكانيات الفردية لمفروؽ تبعا الالعبيف عمى النشاط تقسيـ )حممي ابراىيـ  فرد. كؿ وا 

 .(61.:58.5، صفحة 9::2ليمي السيد فرحات، 
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 :   المكيف الرياضي البدني النشاط تصنيفات  .2

 ومنيا والتنافسية، التربوية فمنيا أشكاليا وتنوعت الرياضية األنشطة تعددت لقد      

 أىـ إلى سنتعرض فإننا حاؿ أية عمى. و الجماعية الفردية أو والترويحية العالجية

 : إلى الباحثيف أحد قسمو فقد التقسيمات،

  ;الترويحي  الرياضي النشاط . 1ـ 2 

التي  الشخصية السعادة تحقيؽ بغرض نفسو تمقائي مف الفرد بو يقوـ نشاط ىو      

 سمات وىي ، واالجتماعية النفسية حاجاتو وتمبية الممارسة بعد أو أثناء قبؿ بيا يشعر

 األركاف مف الرياضي الترويح يعتبر. لممعاقيف تنميتيا وتعزيزىا إلى كبيرة حاجة في

لمفرد،  الشاممة المتعة في كبرى أىمية مف بو يتميز لما الترويح برامج في األساسية

 والعقمية البدنية النواحي مف الشخصية الشاممة التنمية في أىميتو إلى باإلضافة

 . واالجتماعية

 بغرض كاف أو الفراغ وقت استغالؿ بغرض كاف سواء البدني النشاط مزاولة إف    

 الصحة تحقيؽ نحو سميما طريقا ، يعتبر العالية المستويات إلى لموصوؿ التدريب

 مف النواحي الكامؿ النمو لمفرد يتحقؽ النشاط ذلؾ مزاولة خالؿ أنو حيث ، العامة

 المختمفة الجسـ أجيزة كفاءة عمؿ تحسيف إلى باإلضافة واالجتماعية والنفسية البدنية

 والتنفسي الدوري كالجياز

 .(:1، صفحة 9::2)رحمة، إبراىيـ، والعصبي.  والعضمي
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 أف إذ , نافعة وظائؼ عدة يخدـ الرياضي البدني النشاط أف عباس رممي يرى       

 عف التعبير بوسائؿ يزودىـ كما إشباعا عاطفيا األطفاؿ يمنح الحر العضمي النشاط

 األغمبية بالترويح وتمد اإلنجاز عمى والقدرة بالثقة واإلحساس واالبتكار والخمؽ , النفس

 لياقة اجؿ مف الجسـ وظائؼ تعزيز ىو األساسي والغرض ....وعقميا بدنيا اليادؼ

 .(:8، صفحة 2::2)محمد إبراىيـ شحاتة ، بالسعادة والرفاىية.   وشعور مقبولة

 جانبا يشكؿ الترويحي الرياضي البدني النشاط أف " المجيد ع مرواف" أكد كما       

 الرغبة ، روالصب لمذات الواقعية استرجاع العناصر مف يمكنو إذ المعاؽ نفس في ىاما

 التوازف النفسي إعادة في كبير ايجابي بدور ويساىـ بالحياة التمتع ، الخبرة اكتساب في

 الرياضة وتيدؼ , اإلصابة بعد ما والمممة الرتيبة الحياة عمى والتغمب لممعاؽ

 لدى والصداقة المنافسة وروح واالنضباط عمى النفس االعتماد غرس إلى الترويحية

 التي عزلتو المعوؽ مف إلخراج والعصبي النفسي الجانب تدعيـ وبالتالي المعوؽ الطفؿ

، صفحة 3113)مرواف عبد المجيد إبراىيـ،  .المجتمع في نفسو عمى فرضيا

222.223) . 

 :المكيف الرياضي البدني النشاط أهمية  .3

 السنوي اجتماعيا في والترويح البدنية والتربية لمصحة األمريكية الجمعية قررت     

 إلى الرياضة يتضمف الذي الترويح في تشمؿ حقو اإلنساف حقوؽ بأف ،2:89 عاـ

 المختمفة في المجتمعات بدأت الوقت مرور ومع األخرى، الترويحية األنشطة جانب
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 عمى العمماء اجتمع قدو  الخواص، الحؽ ىذا يشمؿ أف عمى تعمؿ مختمفة قارات عدة

 الرياضية األنشطة بأف واالجتماع والنفس البيولوجيا عمـ في تخصصاتيـ مختمؼ

 األنشطة بيولوجيا، ىذه ألىمية وذلؾ بالذات ولمخواص عموما ىامة والترويحية

 . وسياسيا اقتصاديا تربويا، نفسيا، اجتماعيا،

 البيولوجية: ـ األهمية 1ـ  3

 عمماء اجمع حيث الحركة ضرورة يحتـ البشري لمجسـ البيولوجي البناء إف     

 بسالمة االحتفاظ في أىميتيا البشري عمى الجسـ دراسة في المتخصصيف البيولوجيا

 ؼاختال الخاص،برغـ الشخص أو العادي، الشخص مف المطموب اليومي األداء

 أىميتو فاف وعقمية واجتماعية عضوية ألسباب الخواص منيا يعاني قد التي المشكالت

، 2:95)لطفي بركات أحمد،  الحركة. عمى التأكيد ضرورة ىو لمخواص البيولوجية

 .(72صفحة 

 وثقؿ الجسـ نحافة تزداد حيث الجسمي، التركيب عمى المنظـ وخاصة التدريب يؤثر 

 مف شيور خمسة تأثير وزمالئو ويمز فحص وزنو وقد عمى تذكر تغيرات دوف سمنتو

 التركيب واضحة في تغيرات النتائج وأظيرت مراىقة 34 عمى اليومي البدني التدريب

 في تناقص مقابؿ في الجسـ كتمة ونحافة النشطة األنسجة نمو تزداد حيث الجسمي،

، صفحة 3::2كماؿ راتب ، )أميف أنور الخولي ، أسامة  .الذىنية األنسجة نمو

261). 
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 : االجتماعية ـ األهمية 2 ـ  3

 االجتماعية العالقة تنمية عمى يشجع أف الرياضي لمنشاط يمكف اإلعاقة مجاؿ إف    

 يحقؽ أف ويستطيع الذات، عمى )االنطواء أو(واالنغالؽ  العزلة مف ويخفؼ األفراد بيف

 مع أو في نادي أو ممعب أو مركز في جماعة فالجموس األفراد، بيف وتوافقا انسجاما

و  . األفراد بيف الجيدة العالقات يقوي أف شأنو مف واألحاديث اآلراء وتبادؿ األسرة أفراد

 دعت حيث االشتراكية األوربية البمداف في جميا ىذا ويبدوا وتماسكا، إخوة أكثر يجعميا

 المساواة إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالؿ الدعـ االجتماعي إلى الماسة الحاجة

 . الصناعي العمؿ بظروؼ والمرتبطة المرجوة

 عشر التاسع القرف مجتمع في الترويح عف كتاباتو في Veblen قبمف بيف فقد     

 رمز بمثابة أو الطبقية، الفرد عف انتماءات تعبر كانت الرياضة ممارسة أف بأوربا

الوقت  مف أوفر بقدر أفرادىا يتمتع إذ البورجوازية، لمطبقة خصوصا اجتماعية لطبقة

 عمى متنافسوف مسرفا وبذخا طائمة أمواال منفقوف والمعب الميو في يستغرقونو الحر

سرافا ليوا أكثر أنيـ  و لمرياضة االجتماعية والقيـ الجوانب كوكيمي استعرض وقد وا 

 اآلخريف، عف النظر اآلخريف بغض تقبؿ التعاوف الرياضية الروح : يمي فيما الترويج

 القيادة عمى التعود الصالحة، المواطنة اكتساب والبيجة، المتعة االجتماعية، التنمية

 .(76، صفحة 2:95)لطفي بركات أحمد، االجتماعي.  والتكيؼ االرتقاء والتبعية،
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 مساعدة في تكمف الرياضي النشاط أىمية أف " بسيوني عوض محمد " أكد كما    

 ىذه أف حيث ، فييا يعيش التي والجماعات مع األفراد التكيؼ عمى المعوؽ الشخص

 . بالمجتمع واالتصاؿ بالتكيؼ لو تسمح الممارسة

 الشخص في تنمي الرياضية الممارسة أف مف" مرواف المجيد عبد" كذلؾ أكده ما و    

 أف كما ،.. والسرور بالمذة شعوره عف فضال والشجاعة، والتعاوف بالنفس الثقة المعوؽ

 . المعاؽ الفرد نفسية عمى الكبير األثر واألصدقاء والمجتمع لمبيئة

 النفسية: ـ األهمية 4ـ  3

 نجاحا النفس عمـ حقؽ ذلؾ ومع قصير، وقت منذ النفسية بالدراسات االىتماـ بدأ     

 التأثير عمى النفسية الدراسات بداية في التأكيد اإلنساني، وكاف السموؾ فيـ في كبيرا

 سموؾ عمى فطري يؤثر دافع ىناؾ أف حينذاؾ االتفاؽ وكاف السموؾ في البيولوجي

 أثبتت وقد البشري، لمسموؾ األساسي الدافع أنيا عمى الغريزة لفظ ىؤالء واختار الفرد،

 قابؿ األخير ىذا أف السموؾ تفسير في الغريزة كممة استخداـ بعد التي أجريت التجارب

 عند معينة حاالت في يمعبوف أطفاال ال ىناؾ أف إذ معينة ظروؼ تحت لمتغير،

 تفسير في الدوافع استخداـ إلى الثاني الجيؿ اتجو وقد عقميا، أو عضويا مرضيـ

 خالؼ عمى مكتسبة دوافع ىناؾ باف والغريزة الدافع بيف وفرقوا السموؾ اإلنساني

 الدراسات في أساسيتيف ىناؾ مدرستيف أف نقوؿ أف يمكف ليذا الموروثة، الغرائز
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بالنسبة  النظرية ىذه أىمية وتقع ،) فرويد سيجموند( النفسي التحميؿ ومدرسة النفسية

 : ىاميف مبدأيف تؤكد أنيا والترويح لمرياضة

 المعب خالؿ خصوصا أنفسيـ عف بالتعبير السف  لصغار السماح . 

 تعطي الترويحية األنشطة أف الواضح مف حيث السموؾ، تطوير في االتصاالت أىمية 

 . األخر والمشترؾ والرائد، بيف المشترؾ لالتصاالت ىائمة فرصا

 الشـ الممس : الخمس الحواس أىمية عمى تؤكد حيث الجشطالت مدرسة أما     

 أف في النظرية ىذه في الترويح أىمية وتبرز. التنمية البشرية في السمع النظر التذوؽ

 أنو عمى إذ وافقنا والسمع والنظر الممس في فعالة مساىمة تساىـ رويحيةالت األنشطة

 والشـ، التذوؽ سمي ما لتقوية احتماؿ فيناؾ الطبخ، ىواية مثؿ ترويحية أنشطة ىناؾ

 . الجشطالتية المدرسة مبادئ تطبيؽ عند ىامة والترويحية الخبرة الرياضية فاف لذلؾ

 األمف إلى كالحاجة ، النفسية الحاجات إشباع أساس عمى تقـو ماسمو نظرية أما     

شباع ، والسالمة ثباتيا، الذات االنتماء وتحقيؽ إلى الحاجة وا   الذات بإثبات والمقصود وا 

 ، باألمف واالنتماء والشعور النفسي الرضا مف عاؿ مستوى إلى الشخص يصؿ أف

 مف ذاتو تحقيؽ لمشخص يمكف ىاما مجاال تمثؿ الترويحية األنشطة أف فيو الشؾ ومما

 .(31، صفحة 2:89)حزاـ محمد رضا القزوني ،  .خاللو
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 : العالجية ـ  األهمية 5ـ  3

 المجاؿ يكوف يكاد الترويح الرياضة أف العقمية، الصحة في المختصيف بعض يرى    

 جيدا استخداما فراغنا أوقات تستخدـ حينما "التوازف النفسي" عممية فيو تتـ الذي الوحيد

 اليدؼ يكوف أال شريطة) سياحة  رياضة، سينماف موسيقى، تمفزيوف،( التراويح; في

 البيئة مع توافقا أكثر اإلنساف يجعؿ أف شأنو مف ىذا كؿ الفراغ، وقت تمضية منيا

 . واإلبداع عمى الخمؽ وقادرا

 مف تخمصو فيي الجسـ، توازف الحرة والحركات الرياضية األلعاب تعيد وقد    

 الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا كائنا أكثر وتجعمو اآللي، العمؿ ومف العصبية التوترات

وفي  والعنؼ، الكحوؿ شرب في كاإلفراط كثيرة، انحرافات إلى يؤدياف قد الحياة وتعقد

 الطمؽ واليواء الخضراء البيئة و الرياضة ممارسة إلى المجوء يكوف الحالة ىذه

 تكوف وربما العصبية، األمراض مف ىذه لمتخمص ىامة وسيمة المعدنية والحمامات

  (A . Domart , 1986, p. 589) العصبية. االضطرابات بعض لعالج وسيمة خير

 : المكيف الرياضي البدني النشاط ـ معوقات 4

 نتاج فيو لممعوقيف، الرياضي النشاط في مؤثرة واقتصادية اجتماعية عوامؿ ثمة    

 اليومية لمحياة العممية المالحظة االجتماعية وتكفي الظروؼ في ويؤثر يتأثر مجتمع

 كؿ وتشير .واالقتصادية والبيولوجية والنفسية السوسيولوجية متغيراتو عف تكشؼ أف مف

 في األفراد يقضيو الذي الوقت لتقدير األوروبية الدوؿ بعض في جرت التي الدراسات
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 ونشاطاتو والترويح الوقت حجـ مف كؿ أف إال الترويح نشاطات الرياضة مف العديد

 : أىميا المتغيرات مف بالعديد يتأثر

      . االجتماعي  ػ  الوسط 2

 . االقتصادي ػ المستوى 3

 . ػ  السف 4

   .الجنس ػ  5 

 .التعمـ ػ  درجة 6

 . التشريعي ػ الجانب 7
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 الخاتمة:

في ختاـ ىذا الفصؿ يمكننا القوؿ بأنو لإلعاقة عامة، و الحركية منيا بصفة محددة 
تأثير كبير عمى شخصية الفرد، فإصابة اإلنساف المعاؽ سواء كانت إعاقتو مكتسبة أو 
خمقية تجعمو مضطربا جسديا و نفسيا، مما يزيد مف تدىور حالتو و إكتسابو بعض 

عف غيره حتى داخؿ الوسط الذي  الختالفوة و ىذا الذاتي و العزل كاالنطواءالسمات 
يعيش فيو، فيناؾ دراسات نفسية أثبتت أف المظير الخارجي لإلنساف أي " صورة 
الجسـ " لو تأثير عمى األحاسيس الباطنية، أي أنو إذا كاف المظير ناقص أو بو عيب 

نحو ذاتو، و أحس صاحبو بالرفض والحزف و األسى لما ىو عميو و أتخذ موقفا سمبيا 
 .بالتالي ال يرضى عف نفسو و يقدر ذاتو أسوء تقدير

 

 



 الباب الثاني:
 الجانب الميداني

جراءاته الميدانية  الفصل األول: منهجية البحث وا 

 رض وتحميل ومناقشة النتائجعالفصل الثاني: 

 

 

 

 



جراءاته الميدانية :الفصل األول منهجية البحث وا   
 منهج البحث  1-1

 مجتمع البحث  1-2
 عينة البحث 1-1
 مجالت البحث  1-2
 متغيرات البحث 1-3
 ادوات البحث 1-4

 اإلختبارات األساسية1-6-1

  االستطالعية التجربة 1-6-3
 االسس العممية لالختبارات 1-6-3
 التجربة األساسية: 1-6-4

 البرنامج 1-6-5

 الوسائل االحصائية 1-6-6

 خاتمة

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:

 عرض وتحميل ومناقشة النتائج
 تمهيد 
 لممهارات الحركية االساسية عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية و البعدية 
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار الجري 
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار الوثب العريض 
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار رمي الكرة 
 خاتمةال 
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 تمهيد:

إن البحوث العممية ميما كانت اتجاىاتيا وأنواعيا تحتاج الى منيجية عممية 
لموصول إلى أىم نتائج البحث قصد الدراسة وبالتالي تزويد المعرفة العممية بأشياء 
جديدة وىامة ان طبيعة مشكمة البحث ىي التي تحدد لنا المنيجية العممية التي 

نحن بصدد معالجتو يحتاج الى كثير من  تساعدنا في معالجتيا وموضوع البحث الذي
عدادالدقة والوضوح في عممية تنظيم  ميدانية لخوض في تجربة  إجرائيةخطوات  وا 

 البحث الرئيسية.
 :منهج البحث -1

)االختبار القبمي  نظرا لمالئمتو وطبيعة البحث باستخدام المنيج التجريبي لطمبةقام ا
ت درجة عالية من ذاالحصول عمى نتائج  تيابواسطوالبعدي( والتي من الممكن 

 الموضوعية.
 مجتمع البحث: 2-

داون  أطفالمجتمع البحث ىو المجتمع االصمي لموضع الدراسة والممثل في مجموعة 
 ( سنة والذين ليم صفاتيم الخاصة .12-8مابين ) أعمارىمالذين تتراوح 

قميا بوالية مستغانم من مركز  جمعية مساعدة المعاقين ع إلىمن أجل بحثنا ىدا لجانا 
 تمميذ بكمى الجنسين . 67أجل الدراسة االستطالعية  التي يدرس بيا 

 عينة البحث: - 3
يقول عبد العزيز فيمي ىيكل : '' عينة البحث ىي المعمومات عن عدد الوحدات 

لموضوع الدراسة بحيث تكون ممثمة تمثيال صادقا لصفات  أصميتحسب بين مجتمع 
 (1994)عبد العزيز،  ىدا المجتمع'' 

 الضبطتمثل ىدا المجتمع نظرا لطبيعة البحث والمنيج المتبع وىدا حتى يتسنى لنا 
 أفرادلمجموعة من المتغيرات العشوائية و نظرا لمتقارب و التجانس القائم بين  اإلجرائي

داون بمركز  جمعية مساعدة  أطفالاخذ الباحثان عينة من  األصميالعينة و المجتمع 
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من   %15.40أفراد ذكر و التي تمثل  8المعاقين عقميا بوالية مستغانم بمغ حجميا 
 بالمركز . لألطفالالمجموع الكمي 

بالنسبة لمراحل اختيار العينة فقد تمت وفق الطريقة العشوائية حيث كان لممختبرين  أما
 عينة البحث . إلىفرص متكافئة في انضماميم 

 مجالت البحث : -4

 المجال البشري: -أ
سنة 12-8 –سنيم  -ذكور–تمثمت عينة البحث في الدراسة عمى فئة من أطفال داون 

 أفراد . 8حيث بمغ عددىم 
 المجال الزمني: -ب

 .2018مارسشير  نيايةغاية  إلى 2017بدأنا دراسة ىذا الموضوع من شير ديسمبر

 انحصرت الدراسة في ما يمي:

 18/12/2017كانت ساسية متجربة االلاالختبار القبمي  -

 .2018مارس  07غاية  إلى 2017ديسمبر 20كان ما بين ةمعينل البرنامجتطبيق  -

 .12/03/2018التجريبية كان يوم  ةياالختبار البعدي لمعين-
 المجال المكاني: -ج

جمعية مساعدة المعاقين انجزت االختبارات القبمية والبعدية و العمل الميداني بمركز  
 عقميا بوالية مستغانم.

 متغيرات البحث: -5
 البدنية. األنشطةالمتغير المستقل:  - أ

 .داون أطفاللدى  األساسيةالميارات الحركية  المتغير التابع: - ب
 المتغيرات المشوشة وكيفية ضبطها:-ج

الدراسة الميدانية تطمب ضبط المتغيرات قصد التحكم فييا من جية وعزل بقية  إن
الباحثان مستعصية عمى التحميل  إليياوبدون ىذا النتائج التي يصل  األخرىالمتغيرات 

كمال راتب '' انو يصعب عمى  وأسامة عالوةوالتصنيف و التفسير يذكر محمد حسن 
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جراءات التعرض لممسببات الحقيقية لمنتائج بدون ممارسة الباحث إل إنالباحثان 
 (1987)محمد حسن واسامة كمال راتب، الضبط الصحيحة '' 

المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع و التي من  إنبينما يذكر ديو بمدب فان دالين 
جرات التجريبية لى اإلإة والمؤثرات التي ترجع ت الخارجيالواجب ضبطيا ىي المتغيرا

 )ديو بمدب ( مجتمع العينة إلىوالمؤثرات التي ترجع 
جل وانطالقا من ىذه االعتبارات عمل الباحثان عمى ضبط لمتغيرات  البحث وأل

 ساسية التالية :تجانس المبحوث التزم الباحثان بمراعات النقاط األ
 عاقة مختمفة .إطفال المصابين ببعاد األأ -
 تكونت العينة من جنس واحد ) ذكور(. -
 بعاد التالميذ المتفوقين عن زمالئيم )حالة خاصة(.أ -

شراف الباحثان عمى االختبارات القبمية والبعدية في نفس الظروف ) المكان إ -
 جيزة المستعممة .حتفاض بنفس الوسائل واألوالزمان( مع اإل

 وحدات تعميمية . 9برنامج لمنشاط البدني المكيف مكون من تخصيص  -
 البحث : أدوات -6

 أفضلمن اجل انجاز ىذا البحث عمى نحو  األدواتاستخدم الباحثان مجموعة من 
عتمد عمى المنشودة  لألىدافوتحقيقا  قاما بالمقابالت الشخصية مع المربين وا 

 في : األدواتىذه من أجل المحافظة عمى نتائج البحث وتتمثل  المصادر و المراجع
 ساسية.االختبارات األ -6-1

 االستطالعية: التجربة -6-2
لكي يضمن الباحثان السير الحسن لتجربة البحث؛ قام الباحثان بيده  التجربة 

 معرفة: ألجلاالستطالعية 
 الحركية . األساسيةتحديد انسب االختبارات لقياس بعض الميارات  -1
لمعرفة صدق وثبات  األساسيةقياس صالحية االختبارات المراد استعماليا في التجربة  -2

 وموضوعية االختبارات.



جراءاتو البحث منيجية                                           األول الفصل                               الميدانية وا 

 

51  

 

 االختبارات. أثناءالصعوبات المواجية  أىمالوقوف عمى  -3
التي قد تؤثر عمى صدق  األخرىوىدا من اجل السيطرة عمى المتغيرات العشوائية  -4

 النتائج.
 ( سنة.12-8)ذكور-داون أطفالسة االستطالعية عمى عينة من الدرا أنجزتوقد  -

واختيرت بطريقة عشوائية من مركز جمعية مساعدة  أطفال 11وقد كان عددىا 
 المعاقين ذىنيا بوالية مستغانم.

تمت  أينوطبقت عمييم مجموعة االختبارات البدنية المستيدفة عمى مرحمتين متتاليتين  -
بينما كانت االختبارات البعدية  6/12/2017ريخ  مرحمة اختبارات القبمية بتا

 . األولىوفي نفس الظروف المكانية والزمانية  لممرحمة  13/12/2017
وقد اشرف الباحثان عمى انجاز االختبارات بمساعدة المربي من اجل تسييل التواصل  -

داون بمشاىدة االختبار المنجز من طرف الباحثان ثم  األطفالحيث تقوم مجموعة 
 .باألداءالقيام 

 مواصفات اإلختبارت:
 اختبار الجري:
 الغرض منه:

 متر .20قياس السرعة لمسافة 
 األدوات:

 الممعب ،الصافرة، ميقاتي ،الشواخص .
 مواصفات اإلختبار :

فسو لإلنطالق عند ن مييئانقطة البداية في وضعية عادية  المختبر عنديقف الطفل 
 سماع الصافرة والجري داخل الرواق لموصول إلى خط النياية .

 التوجيهات:
 _اإلنطالق عند سماع الصافرة.

 _الجري داخل الرواق .
 _الوصول إلى خط النياية .



جراءاتو البحث منيجية                                           األول الفصل                               الميدانية وا 

 

52  

 

 التسجيل:
في المحاولتين وحساب لو أفضل متر  20يسجل لممختبر الوقت الذي استغرقو في

 .وقت
 العريض:اختبار الوثب 
 الغرض منه:

 قياس مسافة الوثب لممختبر .
 .األدوات:الديكا متر ، الشواخص الصافرة 

 :مواصفات اإلختبار 
الشاخص  مييئا نفسو لموثب عند سماع الصافرة إلى أقصى  فق الطفل المختبر عندي

 مسافة ممكنة ليقوم الطالب بقياس المسافة التي وثبيا المختبر.
 : التوجيهات

  الوثب إلى األمام 
  الوثب بمساعدة عمل اليدين 
  الوثب عند سماع الصافرة 
  الوثب إلى أبعد مسافة ممكنة 

 التسجيل:
 يسجل لممختبر المسافة التي وثبيا في المحاولتين وتسجل لو أكبر مسافة بالسنتيمتر.

 إختبار الرمي: 
 الغرض منه:

 قياس قوة رمي الكرة بشكميا الصحيح.
 األدوات :

 التنس ،الشواخص ، الصافرة الديكمتر. كرة
 :مواصفات اإلختبار

يقف الطفل المختبر عند الشواخص حامال لمكرة لرمييا عند سماع الصافرة إلى أبعد 
 مسافة ممكنة .
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 التوجيهات:

  رمي الكرة إلى األمام 
 .الرمي بالشكل الصحيح 
 .الرمي إلى أبعد مسافة ممكنة 
 .الرمي عند سماع الصافرة 

 التسجيل:
يسجل لمطفل المختبر المسافة التي حققيا خالل المحاولتين وتحسب لو أكبر مسافة 

 تحصل عمييا بالمتر.
 االسس العممية لالختبارات: -7

يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما  إنيقصد بثبات االختبار ىو  :ثبات االختبار -7-1
 .وفي  نفس الظروف األفرادعمى نفس  أعيد

 .( : يوضح معامل صدق و ثبات االختبارات لمعينة االستطالعية02)الجدول رقم 

التجربة 
 االستطالعية

 الثبات الصدق درجة الحرية عدد العينة

 0993 0996 9 11 الجري
 0990 0994 الوثب الطويل

 0994 0996 رمي الكرة

 

  0905دالة عند 

تالميذ تتوفر  11ـــ قام الباحثان بإجراء ثبات االختبارات عمى عينة تتكون من 
االستطالعية،  التجربةفييم الشروط السابقة الذكر قد استبعدت عن الدراسة والتي تمثل 

االختبارات عمى نفس العينة، بحيث قمنا  أعيدتايام تحت نفس الظروف 7وبعد 
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د الكشف في جدول دالالت معامل االرتباط باستخدام معامل االرتباط البسيط بع
القيمة تبمغ  أنوجدنا  0905البسيط لمعرفة معدل ثبات االختبار عند درجة الحرية 

مما يؤكد بان  0،52، وعميو فان القيم المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية0990
 (.02االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما ىو موضح في الجدول رقم )

 موضوعية االختبارات: -7-2
إن النظرية االختبارات المستخدمة في ىذا البحث سيمة وواضحة الفيم وغير 

االختبار ذا الموضوعية الجيدة ىو  أنوبعيدة عن التقويم الذاتي إذ  لمتأويلقابمة 
 االختبار الذي يبعد الشك و عدم الموافقة من قبل المختبرين عمى تطبيقو.

 التجربة األساسية: -7-3
حصة  36أشير  3يتضمن مجموعة من التمرينات البدنية  خالل   برنامجوضع 

 تم فييا إجراء االختبارات القبمية و البعدية .

    :  مقترح لبعض لممهارات الحركية األساسية  برنامج يبين( 03جدول رقم :)
بوع
ألس

ا
 

  اليدف اإلجرائي رقم الحصة
ول
األ

   
القدرة عمى التعود و التأقمم مع النشاط و المحيط   01

 )النظام العام( 

 القدرة عمى التنقل مشيا بشكل متزن 02

 القدرة عمى التنقل جريا بشكل صحيح 03

اني
الث

 
  

 القدرة عمى التنقل جريا بشكل صحيح  04
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 القدرة عمى التنقل جريا بشكل متعرج  05

  جريا بشكل متعرجالقدرة عمى التنقل  06

لث
الثا

 

 القدرة عمى التنقل جريا بشكل متعرج 07

القدرة عمى الوثب بقدمين معا و الحفاظ عمى  08
 التوازن 

القدرة عمى الوثب عمى قدم واحدة و الحفاظ عمى  09
 التوازن

رابع
ال

 

 القدرة عمى توظيف المكتسبات )وضعية إدماجية( 10

القدرة عمى الحفاظ عمى توازن الجسم في وضع  11
 الثبات 

 القدرة عمى الحفاظ عمى التوازن الجسم  أثناء التنقل  12
مس

لخا
ا

 
القدرة عمى التنقل بشكل ثنائي و الحفاظ عمى  13

 التوازن 
 القدرة عمى إستقبال الكرة بشكل صحيح 14

 
  القدرة عمى إستقبال الكرة بشكل صحيح 15

بوع
ألس

ا
 

 اليدف اإلجرائي رقم الحصة

دس
لسا
ا

 

 القدرة عمى تمرير الكرة نحو الزميل  16
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 القدرة عمى إصابة ىدف ثابت  17
 

 القدرة عمى إصابة ىدف متحرك  18
 

ابع
الس

 

 القدرة عمى إصابة ىدف متحرك  19
 

  القدرة عمى إصابة ىدف متحرك  20
 

 الحركي _)عين/اليد(تحسن التوافق الحسي  21
 

من
الثا

 

 تحسن التوافق الحسي الحركي _)عين/اليد( 22
 

 تحسين التوافق الحسي الحركي ) العين/القدم( 23
 

 تحسين التوافق الحسي الحركي ) العين/القدم( 24
 

 
   
   
   
   
   
   
   
سع
التا

 
  تنمية التحكم العصبي العضمي  25 

 
 
26 

 

  تنمية التحكم العصبي العضمي 
 
 

القدرة عمى توظيف المكتسبات و المعارف )وضعية  27
 إدماجية نيائية(
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شر
لعا
ا

 

 
 
 

28 
 
 

 أن يتمكن المعاق كيفية التعامل مع الكرة

 أن يتمكن المعاق كيفية التعامل مع الكرة 29
 أن يتمكن المعاق من الجري داخل الرواق 30

شر
 ع
دي
لحا
ا

 

 أن يتمكن المعاق من الجري داخل الرواق 31

أن يكون الطفل قادر عمى الوثب من الثبات مع  20
 التحكم في الجسم

أن يكون الطفل قادر عمى الوثب من الثبات مع  21
 التحكم في الجسم

شر
 ع
ني
الثا

 
أن يكون الطفل قادر عمى الوثب من الثبات مع  22

 التحكم في الجسم
تحسين التوافق الحسي الحركي بين اليدين  23

 والذراعين 

القدرة عمى توظيف المكتسبات و المعارف )وضعية  24
 إدماجية نيائية(
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 حصائيةاإل الوسائل -8
 

معامل ارتباط بيرسون واختبار  اإلحصائيةالدراسة  استخدما الباحثان عن
 "تيستيودنت".

 معامل ارتباط بيرسون: -8-1
 

 ( 2ـــــــ س 2( ) س 1ــــــ س 1)سر = مج 

 ²(  2ـــــــ س 2مج )س ²(  1ــــــ س 1مج )س

 بحيث:

 ر : معامل ارتباط بيرسون.

 .األول: قيم االختبار  1س 

 : قيم االختبار الثاني. 2س 

 .األول( : انحراف القيم عن المتوسط الحسابي لالختبار  1ـــــــ س  1) س 

 : انحراف القيم عن المتوسط الحسابي لالختبار الثاني. ( 2ـــــــ س  2) س 

 ( : انحراف القيم عن المتوسط الحسابي لالختبار الثالث. 2ـــــــ س  2) س 

 .األول: مربع انحراف القيم عن المتوسط الحسابي لالختبار  ²( 1ـــــــ س  1) س 

 بي لالختبار الثاني.: مربع انحراف القيم عن المتوسط الحسا ²( 2ـــــــ س  2) س 

 : مربع انحراف القيم عن المتوسط الحسابي لالختبار الثالث. ²( 1ـــــــ س  1) س 

 (1994)محمد حسن عالوي، 

ــــــ اليدف من استخدام معامل ارتباط بيرسون ىو مقارنة االختبار القبمي والبعدي 
 كانت االختبارات ذات ثبات و مصداقية عالية . أنلمعينة االستطالعية  ورؤية 
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 ستيودنت: اختبار ت  -8-2

 

 ت =      س ـــــــ ص           

 ² 2+ ع  ² 1ع                 

 1ن ـــــــ                      

 .األولس : قيمة المتوسط الحسابي لالختبار 

 ص : قيمة المتوسط الحسابي لالختبار الثاني.

 ج : قيمة المتوسط الحسابي لالختبار الثالث.

 .األول: مربع االنحراف المعياري لقيم االختبار  ² 1ع 

 : مربع االنحراف المعياري لقيم االختبار الثاني. ² 2ع 

 : مربع االنحراف المعياري لقيم االختبار الثالث. ² 3ع 

االختبارات القبمية اليدف من استخدام "ت"  ىو معرفة اذا كان ىناك تحسن بين 
 والبعدية لعينتي البحث.
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 خاتمة:

 أنجزاىاالميدانية التي  واإلجراءاتلقد تمحور مضمون ىذا الفصل حول منيجية البحث 
تماشيا مع طبيعة البحث العممي  واألساسيةالباحثان خالل التجربة االستطالعية 

متطمباتو العمنية والعممية حيث تطرق الباحثان في بداية الفصل إلى التجربة 
 األساسيةاالستطالعية وذلك من خالل القيام بخطوات عممية قبل الشروع في التجربة 

تالىا بعد ذلك منيجية البحث المستخدمة من قبل الباحثان استيمت بالمنيج المستخدم، 
العممية لالختبارات المستخدمة ثم  األسسالمستخدمة،  األدواتلعينة، مجاالت البحث، ا

صعوبات البحث. أىمتناوال الباحثان  األخيرفي البحث ، وفي  اإلحصائيةالوسائل   
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 :تمهيد
 اقتضى األساستتطمب منيجية البحث عرض وتحميل النتائج لمناقشتيا وعمى ىذا     

األمر عرض وتحميل النتائج التي توصل إلييا الطمبة،والتي أسفرت عمى ىذه الدراسة إلى 
عطاء الصورة العامة لمنتائج حيث قاموا بعرض  إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة وا 

 النتائج في جداول وتمثيميا بيانيا.
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 : األساسيةالبعدية لممهارات الحركية  عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات القبمية و

 . ةوالبعدي ةالقبمي اتلالختبار  الفرق بين التتائج القبمية والبعدية(: يمثل 40الجدول رقم)

درجة  ت ج ت م االختبار البعدي االختبار القبمي االختبارات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال .0.0 4 6.10 0.0.0 6..7 67.11 1..6 67.41 الجري

الوثب 
 العريض

 دال 7.01 62.50 0.51. .62.5 0.15.

رمي 
 الكرة

 دال 2.01 1..6 4.24 0.07 1.71

 
 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار الجري:

 لالختبار القبمي والبعدي لمجري. الفرق بين النتائج القبمية والبعدية(: يمثل 40الجدول رقم)

درجة  ت ج ت م االختبار البعدي االختبار القبمي االختبارات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال .0.0 4 6.10 0.0.0 6..7 67.11 1..6 67.41 الجري

 التحميل:   

 ( الذي يناقش نتائج اختبار القبمي و االختبار البعدي .0من خالل جدول رقم )     

وىي أصغر من )ت( الجدولية  050.0)ت( المحسوبة قد قدرت ب أنيظير جميا  لمجري
 إلىالذي يشير  األمروىو   .0،0ومستوى داللة 4عند درجة حرية  6،10المقدر ب:

 بين االختبار القبمي و االختبار البعدي.  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
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عقميا في الجري في االختبار البعدي لم يتحسن وىو  )داون(بمعنى أن مستوى المعاقين   
الذي يرجعو الطمبة إلى عدم تأثير المتغير المستقل  المتمثل في البرنامج الرياضي  األمر

 استو عابيمالمطبق وىذا راجع إلى عدم ممارستيم النشاط الرياضي من قبل وعدم 
لتوافق العصبي العضمي لتمارين التي تعطى ليم بسبب تأخر في الذكاء وعدم وجود ا

 لدييم    .
 االستنتاج:

ىنالك عدم وجود تأثير لمبرنامج المطبق عمى ميارة الجري لممعاقين عقميا وىذا       
 65أشير بمعدل  2قمة الحصص المبرمجة خالل فترة الزمنية التي دامت  إلىراجع 

 دقيقة في الحصة. .7و األسبوعحصص في  2حصة شيريا و
 ناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار الوثب العريض:عرض وتحميل وم 

 .لالختبار القبمي والبعدي لموثب العريض الفرق بين النتائج القبمية والبعدية(: يمثل 40الجدول رقم)

درجة  ت ج ت م االختبار البعدي االختبار القبمي االختبارات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوثب 
 العريض

 دال .0.0 4 6.10 7.01 62.50 0.51. .62.5 0.15.
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 (: يمثل المتوسط الحسابي لالختبار القبمي والبعدي لموثب العريض40الشكل البياني رقم)

 التحميل:

( الذي يناقش نتائج اختبار القبمي و االختبار البعدي 01من خالل جدول رقم )     
وىي أكبر من )ت(  7501)ت( المحسوبة قد قدرت ب أنلموثب العريض يظير جميا 

الذي  األمروىو   .0،0ومستوى داللة 4حرية  درجةعند  6،10الجدولية المقدر ب:
 بين االختبار القبمي و االختبار البعدي.  إحصائيةوجود فروق ذات داللة   إلىيشير 

عقميا في الوثب العريض في االختبار البعدي أحسن  )داون(بمعنى أن مستوى المعاقين   
أن ىنالك تحسن في ميارة الوثب العريض لدى عينة البحث  أيمنو في االختبار القبمي 

الذي يرجعو الطالبان إلى تأثير المتغير المستقل المتمثل في البرنامج الرياضي  األمروىو 
 المطبق.

 االستنتاج:

 ايجابي لمبرنامج المطبق عمى ميارة الوثب العريض لممعاقين عقميا . تأثيرىنالك 

 

 

46

48

50

52

54

56

58

60

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي
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 عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي و البعدي لالختبار رمي الكرة:

 لالختبار القبمي والبعدي لمرمي الكرة. الفرق بين النتائج القبمية والبعدية: يمثل (40الجدول رقم)

درجة  ت ج ت م االختبار البعدي االختبار القبمي االختبارات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دال .0.0 4 6.10 2.01 1..6 4.24 0.07 1.71 الكرةرمي 

 

 
 (: يمثل المتوسط الحسابي لالختبار القبمي والبعدي لمرمي الكرة.40الشكل البياني رقم)

 التحميل:

رمي  ( الذي يناقش نتائج اختبار القبمي و االختبار البعدي 04من خالل جدول رقم )    

وىي أكبر من )ت( الجدولية  2501)ت( المحسوبة قد قدرت ب أنيظير جميا  الكرة
  إلىالذي يشير  األمروىو   .0،0ومستوى داللة 4عند درجة حرية  6،10المقدر ب:

 بين االختبار القبمي و االختبار.  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 االختبار القبلي

 االختبار البعدي
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ي أحسن منو عقميا في رمي الكرة في االختبار البعد )داون(بمعنى أن مستوى المعاقين   
أن ىنالك تحسن في ميارة الوثب العريض لدى عينة البحث وىو  أيفي االختبار القبمي 

الذي يرجعو الطالبان إلى تأثير المتغير المستقل عمى المتمثل في البرنامج  األمر
 الرياضي المطبق.

 االستنتاج:
 ايجابي لمبرنامج المطبق عمى ميارة رمي الكرة لممعاقين عقميا . تأثيرىنالك 
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 خاتمة:ال

 انالباحث انعمييا الطالب ل عرض ومناقشة النتائج التي تحصللقد تضمن ىذا الفص    
االختبارات ليا ة عدي لعينباالختبار ال اإلحصائيةدانية  وبعد المعالجة خالل دراسة مي من

كان  وىذا مايدل عمى البرنامج تمرينات البدنية المكيفة حصائية لصالح  االختبار إداللة 
الميارات الحركية األساسية.االيجابي في تنمية  األثرليا   
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 مناقشة الفرضيات بالنتائج:

  األساسيةالمعاقين عقميا في أداء الميارات الحركية  األطفالافتقاد  إلىبالنظر     
في تنمية الميارات  األنشطة البدنيةاستخدام بعض  إلىوىذا الصدد يعزو الطمبة 

باقتراح البرنامج المطبق الذي لو اثر ايجابي في تنمية بعض  األساسيةالحركية 
لدى أطفال داون ويتضح ذالك من خالل المعالجة  األساسيةالميارات الحركية 

( حيث تبين الداللة اإلحصائية النتائج 60( و)60الموضحة في الجداول ) اإلحصائية
لتجريبية ليا داللة الحاصمة بين اإلختبار القبمي و البعدي عمى مستوى العينة ا

عند  اإلحصائيةلصاح االختبار البعدي حيث بمغت كل قيم )ت( الداللة  إحصائية
. 0ودرجة الحرية   6060مستوى الداللة   

وىذا مايتفق مع نتائج دراسة زبشي نور الدين  التي أسفرت أىم نتائجيا عمى أن 
ة األساسية ) الرمي لمبرنامج المقترح أثر ايجابي في تحسين بعض الميارات الحركي

من خالل التجربة التي قمنا  و ,الوثب( لدى أطفال داون وعميو فإن الفرضية قد تحققت
بيا الدراسة النظرية لمموضوع و البرنامج المطبق عمى األطفال المعاقين وبعد الدراية 

 اإلحصائية وتحميل ومناقشة النتائج توصمنا إلى مايمي:

اضة في المراكز ._ إىمال وتيميش الممارسة الري  

 _ في اإلختبار البعدي لمعينة التجريبية لم نجد فروق دالة إحصائيا في ميارة الجري.

الوثب العريض و الرمي لصالح  ميارتي_ وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 اإلختبار البعدي  .

وعمى ضوء ىذه النتائج توصمنا إلى النتائج التالية :     
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صالحية البرنامج باستخدام التمرينات  أثبتتالنتائج التي حققتيا االختبارات البعدية  .1
 من خالل تطور واضح في أداء بعض الميارات الحركية األساسية . البدنية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اإلختبارات البعدية في تحسين ميارتي  .2
 الوثب العريض و الرمي .

لوثب و بدنية المطبقة عمى العينة التجريبية  أثرت إيجابيا عمى ميارتي اإن التمرينات ال .3
 .(12_8الجري ألطفال داون )

 الخالصة العامة:

إّن الوقوف عمى واقع المعب في درس التربية البدنية والرياضية في المراكز 
الموجو لبناء شخصية الطفل من جية, ومن جية أخرى الرفع من مستوى المياقة 
البدنية. مما أدى بالطمبة إلى استخدام التمرينات البدنية  متنوعة , حيث كان لو األثر 
الكبير في عممية التعمم واالستيعاب وكذلك تنمية بعض الميارات البدنية األساسية 

 الحركية. وظير ذلك من خالل النتائج المتحصل عمييا من قبل الطمبة .
ة والرياضية في المراكز عمى وجو الخصوص ونظرا لمتيميش الكمي لمتربية البدني

بالرغم من حاجة األطفال المعاقين إلى مثل ىذه التمرينات البدنية  التي ترفع من 
( 12-68مستواىم البدني والمياري وحتى المعرفي, خاصة في ىذه المرحمة العمرية )

ىذه يعرف خصائص  أنسنوات, التي تستدعي أكبر حذر واىتمام, والبد عمى المربي 
المرحمة بشكل ضروري. مما دفع الطمبة  إلى اقتراح برنامج مبني عمى أسس عممية 
ويعتمد عمى استخدام تمرينات بدنية  متنوعة ويدخل فييا نوع من المنافسة التي تحفز 

( 12-68األطفال, موجية لتنمية بعض الميارات  األساسية الحركية لدى التالميذ )
 لى:سنوات, وقد تم تقسيم البحث إ

 الباب األول: الجانب الّنظري -
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لقد تم التطرق في ىذا الباب إلى جمع معمومات تخدم موضوع البحث وتنظيميا 
في فصمين, حيث اشتمل الفصل األول عمى متالزمة ,أّما الفصل الثاني: فقد اشتمل 

 عمى حصة الميارات الحركية األساسية و النشاط البدني .
 الباب الثاني: الجانب التطبيقي -

تم التطرق في ىذا الباب إلى الجانب الميداني الذي انتظم في فصمين, الفصل 
جراءاتو الميدانية, الّذي اعتمد عمى المنيج التجريبي, كما  األول منيجية البحث وا 

أطفال وبعد  11شممت الّدراسة االستطالعية عمى اختبارات بدنية وحركية, طبقت عمى 
حصائية لمنتائج عمى نفس التالميذ وبعد المعالجة اإلأسبوع تم تطبيق نفس االختبارات 

المتحصل عمييا باستخدام معامل االرتباط بيرسون تأكد الطالبات الباحثات من صدق 
 وثبات االختبارات.

وبعدىا التطرق إلى الّدراسة األساسية التي تضمنت منيج البحث, مجاالتو, 
( سنوات, تم 12-68ر  )أطفال, ذكو  68وعينة البحث حيث طبق الّدراسة عمى 

استخدام التمرينات البدنية طبقت عمى العينة التجريبية , أّما الفصل الثاني فقد تضمن 
حصائية التالية: عرض وتحميل ومناقشة النتائج المتحصل عمييا باستخدام المقاييس اإل

المتوسط الحسابي, االنحراف المعياري, اختبار داللة الفروق "ت" ستيودنت مع 
نتاجات ومناقشة فرضيات البحث وبعدىا خالصة عامة تمييا جممة من االست

 االقتراحات. وقد استخمصت الطمبة أن:
اقتراح وحدات تعميمية باستخدام التمرينات البدنية  مع العينة التجريبية كان لو األثر  -

( 12-68فال داون )طاإليجابي في تنمية ميارتي الوثب العريض و الرمي لدى أ
 سنوات.

 :قتراحات والتوصياتاال



                                        والتوصيات واالستنتاجات الفرضيات مناقشة   

 

73  

 

نوصي باالعتماد عمى البرنامج باستخدام التمرينات البدنية  المالئمة لخصوصيات  (1
( سنوات لما ليا من 12 -68الطفل النفسية والبدنية وخاصة في ىذه المرحمة العمرية )

 نجاعة في تحسين الميارات الحركية األساسية.

 لتمرينات البدنية .من خالل طريقة ا األطفالنوصي باستثمار طاقات  (2

نوصي بالتنظيم المحكم والجيد لمتمرينات البدنية حتى تمبي رغبات األطفال وتحقق  (3
 اليدف من الحصة.

( سنوات لما تمثمو ىذه المرحمة من 12-68ضرورة االىتمام والعناية بالفئة العمرية  ) (4
 نواة أساسية لنمو وتطور جميع النواحي البدنية و الحركية.

لرياضة ووقت الممارسة لزيادة فعالية تطوير وتنمية الميارات الحركية زيادة حصص ا  (5
 األساسية  لدى أطفال داون.

 تدعيم حصص الرياضة باستخدام الوسائل السمعية البصرية لزيادة قدرة االستيعاب. (6

 إجراءات بحوث مشابية لمعرفة مستوى المياقة البدنية لدى أطفال داون في المراكز.  (7

 الوسائل التي يتطمبيا تطبيق التمرينات البدنية  في المراكز. توفير العتاد و (8

نوصي كذلك بالمراقبة الجيدة والمستمرة لجميع التالميذ أثناء المعب لتفادي اإلصابات  (9
 .واألخطار

نقدميا وذلك قصد لفت انتباه  أنىذه بصفة عامة ووجيزة بعض التوصيات التي ارتأينا 
 ينات البدنية  وأىميتيا .طريقة  أداء التمر  إلىالمدربين 
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 أوال: باللغة العربية.

دراسة مقارنة مظاىر النمو عند األطفال المصابين بزممة (. 4991رجاء التويتان . ) -
 البحرين: دراسة ماجستير غير منشورة. داون واألطفال العاديين.

القاىرة: دار الرشاد لمطباعة  اإلعاقات العقمية.(. 4001محمد . )هللا عادل عبد ا -
 والنشر.

 حمب: دار فصمت. تعميم النطق لألطفال المنغوليين.(. 4999عبد الكريم حمامي. ) -

لكويت:: ادارة التربية  نمو الطفل المنغولي.(. 4991فتحي السيد عبد الرحيم . )
 الخاصة في دولة الكويت.

مؤسسة الكويت لمتقدم العممي. :  المعوقون.(. 4991منال منصور بوحيمد. ) -
 الكويت.

 (. 4991احمد محمد خاطر ، عمي فيمي البيك . )

القاىرة:  التربية المركبة لمطفل .(. 4994أمين أنور الخولي ، أسامة كمال راتب . )
 دار الفكر العربي .

بغداد : الدار العربية  التربية الترويحية .(. 4999حزام محمد رضا القزوني . )
 باعة.لمط

 التربية الرياضية والترويح لممعاقين.(. 4999حممي ابراىيم ليمي السيد فرحات. )
 القاىرة: دار الفكر العربي .

عمان: دار وائل  اإلعاقة العقمية.(. 4001خولو أحمد يحيي ماجدة السيد عبيد. )
 لمنشر.

  .4991ديو بمدب . 
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 لنشاط البدني والرياضي.تأثير الجوانب الصحية عمى ا(. 4999رحمة، إبراىيم. )
 عمان: دار الفكر.

اإلسكندرية: المكتب  رعاية المتخمفون ذىنيا.(. 4991رمضان محمد القذافي. )
 الجامعي الحديث.

 في العالمً متالزمة داون أكثر اإلعاقات الذىنية تزايدا(. 4004سعود عيسي الممق. )
 اض: مطابع بورصة.)اإلصدار لطبعة الثانية (. دليل لألسر والمينيين: الري

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات (. 4004سييمو عيسى العميري. )
االجتماعية لدى أطفال متالزمة داون من ذوي التخمف العقمي البسيطفي مرحمة ما قبل 

 .البحرين: رسالة ماجستير غير منشوره. المدرسة.

 (.4000صالح عبد اهللا الزغبي أحمد سميمان عواممة. )

 القاىرة: دار الرشاد لمطباعة والنشر. إلعاقات العقمية.(. 4001محمد. )هللا عادل عبد ا

)اإلصدار الطبعة الثانية(. الرياض:  متالزمة داون(. 4004محمد الصبي. )هللا عبد ا
 دار الزىراء.

 (.4991عبد العزيز. )

لدنيا  )اإلصدار دار الوفاء الميارات الحركية الطفال(. 4044عثمان عفاف عثمان. )
 الطباعة والنشر(. االسكند رية.

)اإلصدار دار الوفاء لدنيا  الميارات الحركية الطفال(. 4044عفاف عثمان عثمان. )
 الطباعة والنشر(. االسكند رية.

 الكويت: دار القمم. عمم التخمف العقمي.(. 4991كمال إبراىيم مرسي . )

الرياض: دار لمنشر  لممعوقين عقميا .الرعاية التربوية (. 4991لطفي بركات أحمد. )
 .4ط
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تعايم الميارات االساسية (. 4041مجدى محمود فييم محمد وأميرة طو عبد الرحيم. )
 )اإلصدار مؤسسة عالم الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة(. االسكندرية . الرياضية

 القاىرة: دار الفكر العربي . المياقة والصحة.(. 4994محمد إبراىيم شحاتة . )

دار الفكر لمنشر  اإلعاقة الحركية و الشمل الدماغي .(. 4000محمد البواليز. )
 والتوزيع.

أسس بناء البرامج التربية (.  4990محمد الحماحمي ، امين انور الخولي . )
 القاىرة: دار الفكر العربي . الرياضية.

(. القاىرة: 3)اإلصدار طاء الحركي، ، اختبارات األد(. 4991محمد حسن عالوي. )
 دار الفكر العربي.

 (.4999محمد حسن واسامة كمال راتب. )

عمان: الدار  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة.(. 4004مروان عبد المجيد إبراىيم. )
 العممية لمنشر والتوزيع.

ون؟ لتدخل كيف نساعد أوالدنا حاممي متالزمة دا -(. 4004مؤسسة الداون سندروم. )
)ترجمة: المجموعة االستشارية لنظم المعمومات واإلدارة، المترجمون( القاىرة:  المبكر.

 المجموعة االستشارية لنظم المعمومات واإلدارة.

 مظاىر النمو عند أطفال متالزمة داون مقارنة.(. 4003وليد حسن باتل العبري. )
 . دراسة ماجستير غير.البحرين: دراسة لبعض بنظرائيم من المتخمفين عقميا
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 باديس مستغانم ابنجامعة عبد الحميد      

 علوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضيةمعهد 

 قسم نشاط بدني مكيف 

 إستمارة تحكيم برنامج للمهارات الحركية األساسية

                     

 

يشررررررررررع بني أي كمررررررررررا ةررررررررررة أيررررررررررح   لرررررررررركي    رررررررررر  ني            رررررررررر    ةعكررررررررررني     رررررررررر        ررررررررررني      ع  رررررررررر                     

 ذ رررررررر   ة ررررررررع  ( أ ررررررررنية ا 80( حصرررررررر     ف رررررررر    رررررررر   رررررررر   ف ب رررررررر     ررررررررح      42    رررررررركل   رررررررر ل   رررررررر     أل ني رررررررر   

كل يبررررررررح ط  رررررررر و      ررررررررني  ك رررررررر   رررررررر نيئ  حتك  رررررررر    ائكم ةررررررررا  تك   ررررررررو  ررررررررح   بني رررررررر       ني  رررررررر      رررررررر     بررررررررني   رررررررر

  تعليمررررري  أثرررررر برنرررررامج   ررررر  و      ا رررررنيئ  قال ررررر     نينررررر  ةنيألكشررررر      حك ررررر    ك  ررررر  حتررررر   بررررر  ي      رررررح     ي   صررررر   

للمهرررررارات الحركيرررررة األساسرررررية قررررري تحسرررررين بعررررر  القررررردرات ابدراكيرررررة الحركيرررررة لرررررد  أطكرررررا  داو  القرررررابلين مقترررررر  

 سنة(  21 – 90للتعلم ) 

    ألخري ق       بني  نيتق   شكع       حيع     ق ج  نيقك    قعني كك   عبني   ني  لك    شع   . 

 

                                                                                                      : األستاذ المشرف:                                                                                 إعداد الطالب

 رويبح بوعالم                                                                                د/ زبشي نور الدين 

 



 لتحسين القدرات ابدراكية الحركية  األساسيةبرنامج  مقتر   للمهارات الحركية 

بوع
ألس
ا

 

رقم 
 الحصة

 المالحظات غير مناسب مناسب الهدف ابجرائي

و 
األ

   

القدرة على التعود و التأقلم مع النشاط و  92
 المحيط  )النظام العام( 

   

تعلم الوضعيات األساسية للجسم و تغيرها  91
الحبو ثم ’البطن ’ )االستلقاء على: الظهر

 القيام( 

   

    القدرة على التنقل مشيا بشكل متز   90

اني
الث

   

    القدرة على التنقل جريا بشكل صحيح  90

    القدرة على التنقل جريا بشكل متعرج  90

القدرة على تغير اتجاه التنقل وققا لمؤشر  90
 سمعي أو بصري 

   

لث
الثا

 

القدرة على الوثب على قدم واحدة و الحكاظ  90
 على التواز 

   

القدرة على الوثب بقدمين معا و الحكاظ على  90
 التواز  

   

    تزايدةالقدرة على تجاوز الحواجز بإرتكعات م 90

رابع
ال

 
توظيف المكتسبات )وضعية القدرة على  29

 إدماجية(
   

القدرة على الحكاظ على تواز  الجسم قي  22
 وضع الثبات 

   

القدرة على الحكاظ على التواز  الجسم  أثناء  21
 التنقل 

   

مس
لخا
ا

 

القدرة على التنقل بشكل ثنائي و الحكاظ على  20
 التواز  

   

    القدرة على إستقبا  الكرة بشكل صحيح 20

    القدرة على تمرير الكرة نحو الزميل  20



بوع
ألس
ا

 

رقم 
 الحصة

 المالحظات غير مناسب مناسب الهدف ابجرائي

دس
سا
ال

 

    القدرة على إصابة هدف ثابت  20

    القدرة على إصابة هدف متحرك  20

    القدرة على نجاوز المسلك ) وضعية إدماجية( 20

ابع
الس

 

    الحسي الحركي _)عين/اليد(تحسن التواقق  20

    تحسين التواقق الحسي الحركي ) العين/القدم( 19

     01      تنمية التحكم العصبي العضلي  12

امن
الث

 

    02        تنمية التحكم العصبي العضلي  11

نقل (تنمية مهارة التنسيق و األداء الحركي _ 10
 األشياء(

   

المكتسبات و المعارف القدرة على توظيف  10
 )وضعية إدماجية نهائية(
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