
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مستغانم  جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 النشاط الحركي المكيفقسم  

 في  الماستربحث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة  

 تحت عنوان :  النشاط البدني المكيف و الصحة

 

 
  سنة) معاقني مسعيا/االسوايء(املمارسني للنشاط البدين51 اىل51تالميذ من حبث مسحي أجري على 

 بسيدي بلعباس

 تحت إشراف:                                        من إعداد الطلبة:

 مقدس موالي ادريسالدكتور –                                         بداير دمحم -
 سوقمي اهلامشي -

 

 7102/  7102السنة اجلامعية : 

و اثزي علي  المكيف ممارسة الىشاط البدوٌ
صفة التواسن لدى التالميذ المتمدرسيه 

 بالطورالثاووً



 الفهرسة

 رقم الصفحة                                    املوضوع

 أ االهداء 

 ب الشكر و التقدير

 ج قائمة األشكال

 د قائمة اجلداول

 التعريف ابلبحث

 2 مقدمة

 4 مشكلة البحث 1

 5 فرضيات البحث 2

 6 أهداف البحث 3

 6 مصطلحات البحث 4

 6 االعاقة السمعية 1 4

 7 االصم 2 4

 7 التوازن 3 4

 7 النشاط البدين 4 4



 7 النشاط البدين املكيف 5 4

 7 الدراسات املشاهبة 5

سبيت دمحم و زاهي نورالدين  " أتثري ممارسة النشاط البدين املكيف على بعض  1 5
 القدرات البدنية  و الفيسيولوجية لدى الصم و البكم "  

7 

م " أتثري برانمج تنمية الصفات البدنية اخلاصة على 6996حممود عبدالفتاح   2 5
 بعض املتغريات الفيسيولوجية و مستوى األداء املهاري للناشئني "  

8 

 8 خالصة

 الباب األول : الدراسة النظرية

 النشاط البدين املكيفالفصل األول : 

 66 دتهيد

 66 املكيفمفاهيم حول النشاط البدين  - 1 1

 62 أهداف النشاط البدين املكيف 2 1

 61 أغراض درس النشاط البدين املكيف 3 1

 61 تصنيف النشاط البدين املكيف 4 1

 64 برامج األنشطة البدنية املكيفة للصم و البكم 5 1

 66 بعض القواعد اخلاصة مبنافسة الصم و البكم 6 1



 66 األنشطة اليت جيب اإلبتعاد عنها 7 1

 66 ما جيب مراعاته عند ختطيط و تنفيذ نشاط بدين للصم و البكم 8 1

 69 خالصة

 التوازنالفصل الثاين : 

 26 دتهيد

 26 تعريف التوازن 1 2

 22 أمهية التوازن 2 2

 24 أنواع التوازن 3 2

 24 التوازن الثابت 1 3 2

 25 التوازن املتحرك 2 3 2

 26 فيسيولوجية التوازن 4 2

 26 أسس التوازن 5 2

 28 العوامل املؤثرة على التوازن 6 2

 28 القوى الداخلية 1 6 2

 28 القوى اخلارجية 2 6 2

 28 بعض العالقات و العوامل اليت حتكم اإلتزان 7 2



 13 مناطق التوازن يف اجلسم 8 2

 الصم البكم:  الثالثالفصل 

 12 دتهيد

 11 اإلعاقة السمعية 1 3

 14 اإلعاقة السمعيةأسباب  2 3

 16 أقسام الفقدان السمعي 3 3

 17 خصائص الطفل األصم 4 3

 18 الفرق بني الصمم و ضعف السمع 5 3

 19 بناء و وظيفة اجلهاز السمعي عند اإلنسان   6 3

 46 أهداف الرتبية الرايضية للصم 7 3

 42 أسس تدريس األنشطة الرايضية املعدلة للصم 8 3

  خالصة

 الباب الثاين : الدراسة امليدانية

 الفصل األول : منهجية البحث و إجراءاته امليدانية

  دتهيد

 47 منهج البحث  1 1



 47 جمتمع عينة البحث  2 1

 48 متغريات البحث 3 1

 49 جماالت البحث 4 1

 53 أدوات البحث  5 1

 55 األسس العلمية الختبارات القياس 6 1

 57 الدراسات اإلحصائية  7 1

  خالصة

 عرض و حتليل و مناقشة النتائج

 59 دتهيد

 59 عرض و حتليل و مناقشة النتائج  1 2

 59 عرض و حتليل نتائج توصيف عينة البحث 1 2

 62 التوازن لعينة البحث قيد الدراسةعرض و حتليل نتائج قياس اختبارات  2 2

اختبارات التوازن لعينة البحث )االسوايء(املمارسة عرض و حتليل نتائج قياس  -6 2 2
 للنشاط البدين

62 

عرض و حتليل نتائج قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم البكم  -2 2 2
 (املمارسة للنشاط البدين املكيف

67 



عرض و حتليل نتائج املقارنة يف  قياس اختبارات التوازن بني عينة البحث  -1 2 2
)االسوايء( املمارسة للنشاط البدين و بني  العينة )الصم البكم( املمارسة للنشاط 

 البدين املكيف

72 

 79 عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن لعينة البحث قيد الدراسة 3 2

عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن لعينة البحث  -6 3 2
 )االسوايء(املمارسة للنشاط البدين

79 

عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن لعينة البحث )الصم  -2 3 2
 البكم(املمارسة للنشاط البدين املكيف

83 

عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن المجايل عينة البحث  -1 3 2
 االسوايء( املمارسة للنشاط البدين و النشاط البدين املكيف)الصم البكم و 

86 

 81 االستنتاجات 5 2

 85 مناقشة الفرضيات  6 2

 88 و التوصيات اقرتاحات 7 2

 املصادر و املراجع

 املالحق

 ملخص الدراسة

 



 االهـــــــــــــــــداء 

 أ
 

 حبنٌن الدع أيىب أن خيتصر رحلة الشوق يف بضعة كلمات أمهس : 

اىل الروح اليت عانقت روحي و اشعلت انر العواطف يف صدري أمي العزيزة اليت غمرتين ابحلب والعطف و 

 احلنان ذلا الفضل يف وصويل اىل ىدا ادلبتغى  و النجاح 

اىل من غابوا علينا اىل عامل اخللود حنتسبهم من اىل اجلنة ان شاء هللا ايب الراحل العزيز عبد الغاين   واخي 

 محهما هللا واسكنهما فسيح جناتو .معمر ر 

 اىل من تقامست معي احزاين و شاركتين يف افراحي  واليت دفعت يب اىل الفالح زوجيت الغالية .

اىل من سكنا روحي واضفا نورا ما بعده نورا يف عبناي :ولدي العزيز  ايسٌن سيف الدين وابنيت الغالية  خولة 

 ئهم واخيت الغالية  فريدة . وابن اخي عبد هللا.اىل اخويت علي مهاجي والبشًن  وابنا

 اىل كل االصدقاء  و االحباب من يسعهم قليب ومل يدكرىم قلمي .

اىل كل من علمين حرفا. واكساين علما و منحين رأاي وقدم يل نصحا، اىل كل ادلعلمٌن واالساتدة  و الدكاترة . 

                                                                                         وىل عزوجل مزيد من التلل  والتقدم                                                                                            وإىل مدرسة ادلعاقٌن مسعٌن بسيدي بلعباس متمىن من ادل

 بداير دمحم



 االهـــــــــــــــــداء 

ب  
 

احلرص على الصالة عرفاان بفضلها وإىل والدي الذي حرص على تعليمي وتعب  إىل والديت العزيزة اليت علمتين 

من أجلي وإىل أخواين وأخيت الغاليتٌن وكل أصدقائي إىل كل من علمين علما انفعا ولو حرفا وإىل كل من أانر 

مما ساعدان  لطري  ومن أرشدين وعلمين وأتقدم ابلشكر والعرفان اجلزيل لسعاديت الدكتور الذي أفدان من علمو

 ىذا ادلشروع وإخراجو  إعدادعلى 

 وإىل مدرسة ادلعاقٌن مسعٌن بسيدي بلعباس متمىن من ادلوىل عزوجل مزيد من التلل  والتقدم 

 دعاء

عنك وعن  وأولياؤك  ادلقربون أن جتعل لنا من الفهمي نحلو صا"اللهم إان نتوسل إليك مبا توسل بو عبادك ال

 رسولك ما تبلغ بو من منازل الصديقٌن وخنشى بو يف زمرة العلماء العادلٌن.

                                                                          اللهم إجعلنا من الذين جاوزوا دار الضادلٌن واستقوا من عٌن احلكم وركبوا سفينة الفطنة".

 

 وشكراجزيال                                                                                          



رــــــر و تقديـــشك  

ب  
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 املقدمة:

األساس األكرب يف بناء اجلسم و تنمية  ادلنجزة خالل شلارسة النشاط البدين  كل التمرينات البدنيةتش

)زىران،  اجهة أعباء احلياة و تعقيداهتاقدراتو احلركية للوصول ابلفرد إىل مستوى عايل من األداء احلركي دلو 

و تعد سبرينات التوازن ذات أمهية كربى بني التمرينات البدنية إذ أن اإلنسان حيتاج إىل التوازن يف  ( 1982

( و اليت تعترب من أىم ادلراحل اليت تشهد  18 - 12حياتو و سلتلق أنشطتو اليومية خاصة يف ادلرحلة العمرية) 

ضعاف السمع و الصم ، حيث أهنا تنمي التوافق اجليد بني مجيع  تثبيت صفة التوازن عند األطفال العاديني و

اجملموعات العضلية  كما أهنا تعمل على ترقية التوافق العضلي العصيب و ادلرونة و بث روح الشجاعة و التصميم 

ىل سالمة العديد من أعضائو حيتاج الفرد لإلحتفاظ بتوازتو إ ، حيث ( 1997)سليمان،  و الثقة ابلنفس

ادلورفولوجية ) التشرحيية ( مثل : األذن و العني و األعصاب و العضالت ، و سالمة أعضائو الفيزيولوجية ) 

الوظيفية ( كسالمة ردود األفعال ادلنعكسة و ادلعلومات القادمة من ادلستقبالت احلسية احلركية ، و كذلك 

  . رار  سائل التوازن يف األذن الداخليةالتحكم يف العضالت اإلرادية و إستق

من احلواس ادلهمة  و تشري أغلب الدراسات ادلرتبطة ابألداء احلركي إىل أن حاسيت السمع و اإلبصار

اليت تؤثر على توازن اجلسم ، كما أن سائل األذن الداخلية    دبا فيو من خالاي حسية يؤثر على وظيفة السمع 

و ابلتايل فإن أي خلل يف حاسة السمع سواء بضعفها أو فقد ما يؤثر   و قدرة اجلسم على اإلحتفاظ بتوازنو 

 ( 2000)الثنيان، على توازنو  على قدرة الفرد 
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م ( أن اإلنسان يستقبل ادلؤثرات اخلاصة عن طريق  1976و يذكر سعد جالل و دمحم عالوي )    

العني ، األذن ، اللسان و اجللد ، و ىكذا صلد أن حواس اإلنسان ىي ادلنافذ  اليت توصل إليو ادلؤثرات ادلختلفة 

ت النفسية كالتعلم   و التفكري و اإلنفعاالت من اخلربات احلسية اليت تصل ، إذ ال زبلو أية عملية من العمليا

و أن الطفل ادلعاق مسعيا خيصص معظم وقتو إلجياد عالقات تواصل مع ، اإلنسان عن طريق حواسو ادلختلفة

و ىي ادلسؤولة اآلخرين   إذ تتسبب لو اإلعاقة السمعية خبلل يف القنوات اذلاللية ادلوجودة يف األذن الداخلية   

إال أن ىذه اإلعاقة ال تفقده التوازن بصفة كاملة   و لكنها قد تؤثر فيو  (   1976، ) زىرانعن التوازن ،

م (  1999مقياس  حيث يقو ل إمساعيل شرف ) كبدرجات متفاوتة ، وقد تبقى لو قدرات ديكن أخذىا  

أبن العاىات الظاىرة ليست كمقياس للقدرة أو العجز و إمنا ادلقياس الصحيح ىو ما تبقى للشخص من 

تعترب اإلعاقة السمعية عبارة عن عجز يف أجهزة السمع  ، كما ( 2010)حسني، قدرات بعد إصابتو ابلعجز 

ادلراكز العصبية حيث يؤدي ىذا العجز إىل فقدان مسعي أي أن الشخص ال ديكن لو إستخدام حاسة أو 

 ( 2006)آخرون،  .السمع هنائيا يف حياتو اليومية

% من األطفال يعانون مشاكل  يف ادلقدرة على  5% إىل  4و تشري بعض اإلحصائيات احلديثة أن    

السمع و ىذه النسبة تشتمل على تعويق مسعي يصل ما بني ضعف القدرة على السمع إىل الفقدان الكامل 

وىل من الطفولة إصلاز يف للسمع و ىؤالء األطفال ديثلون مشكلة للتمدرس   و قد يظهر األطفال يف ادلرحلة األ

التحصيل احلركي   و لكن بعد دخوذلم ادلدرسة يظهر زبلفهم الواضح ابلنسبة ألقراهنم ، أما ابلنسبة حلاالت 

الصمم احلاد فيظل إحلاقهم دبدارس خاصة للصم حيث يتلقون برامج خاصة و معدلة  من خالل طرق تعليمية 

 ( 1997)اخلويل، و تربوية معدلة تناسب حالتهم 
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النشاط (1 :ثالث فصول رئيسيةوقد قسمت الدراسة إىل جانبني على اجلانب النظري وحيتوي على 

 (الصم  البكم3(التوازن، 2البدين املكيف، 

املنهجية املستخدمة، وفيه نتطرق إىل إجراءات  :اوال( 1 : فصلني مهابينما اجلانب التطبيقي حيتوي على 

  و خامتة و بعض االقرتاحات.  . ابإلضافة إىل خالصة ليطيبة ةاملوجه الختباراتنيا: رر  ولحيي  نتاج  ااث( 2 البحث ،

 مشكية البحث: -1

و كثريا ما   إن األطفال ادلصابون إبهنيار كامل يف القنوات اذلاللية يف األذن لديهم إتزان ضعيف

يصابون ابلدوار و ديكن تدريبهم بشكل فعال ضلو حفظ توازهنم عن طريق إستخدام سبرينات التوازن اليت هتدف 

إىل رفع التوافق العضلي العصيب و تدريب األجهزة اخلاصة حبفظ التوازن يف القنوات اذلاللية ابألذن الداخلية و 

 .(2009 ،خلويل ىذا ما يعاين منو ذوي اإلعاقة السمعية . ) ا

حيث ان ىؤالء االفراد قد يعانون من مشاكل زلددة يف عملية التوازن ،و شلارستهم للنشاط البدين 

دبمارسة النشاط البدين يرى الباحثون أبن اإلىتمام ادلكيف  قد ربسن من عملية االتزان و التوازن ذلم ،كما 

من كل اجلوانب ، وعلى ضوء ذلك  داء احلركي و ربسني شليزات االلو دور كبري وفعال يف تنمية ادلكيف 

الصم التالميذ اثر شلارسة النشاط البدين ادلكيف يف تنمية التوازن لدى جاءت دراستنا ىذه كمحاولة دلعرفة 

تالميذ االسوايء ادلمارسني للنشاط البدين الرايضي كل على مستوى البكم ادلمارسني  لو ،وىذا مقارنة ابل

من خالل عمل الطالبان كأساتذة الًتبية البدنية و زبصصهما تعلييمية اخلاصة و احلكومية، فمؤسساتو الًتبوية ال

يف النشاط البدين ادلكيف رأو أن التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية لديهم بعض ادلشاكل يف احلركات و ادلهارات 
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دا على ادلقارنة يف قياس االختبارات استنااليت توصف ابإلتزان ، و بناءا عليو إختار الطالبان حال ذلذه ادلشكلة  

 ، وشلا سبق ديكننا طرح التساؤل التايل: التوازن الثابت و ادلتحرك بني افراد عينة البحث )الصم البكم/ االسوايء(

تالميذ الطور الثانوي  ما هو اثر ممارسة النشاط البدين املكيف ريى تنمية التوازن لدى  -

 ؟ سنة(11 اىل 14)من  الصم البكم 

 و من ىذا التساؤل نطرح التساؤوالت اجلزئية التالية :

وجود فروق ذات داللة احصائية يف قياس التوازن بني عينة البحث )الصم ىل ت -

 ؟اط البدين ادلكيف البكم/االسوايء( ادلمارسني للنش

وجود عالقات ارتباطية بني قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم البكم/األسوايء( ىل ت -

 ؟.اط البدين ادلكيف ادلمارسني للنش

 :فرضيات البحث -2

 الفر  الرجيسي: -2-1

 على تنمية التوازن لدى الصم البكم  تؤثر شلارسة النشاط البدين ادلكيف  -

 الفرضيات اجلزجية: -2-2

وجود فروق ذات داللة احصائية يف قياس التوازن بني عينة البحث )الصم البكم/االسوايء( ت -

 .اط البدين ادلكيف للنشادلمارسني 
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بني قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم طردية  وجود عالقات ارتباطية ت -

 البكم/األسوايء( ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف و النشاط البدين.

 أهداف البحث: -3

البديل أو تعديل ما  إن لكل دراسة غاية ترجى من ورائها وأىداف تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي

دراسة ديكن تلخيص أىداف ىو موجـود ويبقى إعطاء األجوبة عن األسئلة اليت تطرحها ادلشكلة ىدف كل 

 ما يلي:البحث في

حصائية يف قياس التوازن بني عينة البحث )الصم البكم/االسوايء( ادلمارسني االفروق ال ربديد -

 للنشاط البدين ادلكيف و النشاط البدين

بني قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم البكم/األسوايء(  رتباطية العالقات الربديد ا -

 ادلمارسني للنشاط البدين ادلكيف و النشاط البدين.

 التعرف على أتثري شلارسة النشاط البدين ادلكيف يف ربسن صفة التوازن  لدى الصم و البكم -

 :البحثمصطيحات  -4

عبارة عن خلل يف أجهزة السمع أو يف ادلراكز العصبية ادلسؤولة عن ذلك             ىي  :اإلراقة السمعية -4-1

و ربرم الطفل منذ والدتو من حاسة السمع إىل درجة جعلتو ال يستطيع أن يسمع األصوات حولو حىت 

 .  ( 2006ابلوسائل ادلعينة على ذلك . ) رايض ، 
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و ىو الفرد الذي ال ديكنو اإلنتفاع حباسة السمع يف أغراض احلياة العادية سواء ولد فاقد : األصم -4-2

، الكالم و تعلم اللغة . ) القريطيالسمع سباما أو بدرجة أعجزتو عن اإلعتماد على حاسة السمع يف فهم 

2005 ) 

، حسانني)للجسم أثناء الثبات و احلركة  ىو قدرة الفرد على اإلحتفاظ بوضع معني :التوازن  -4-3

1987) 

النشاط البدين ىو كل حركة جسمية تؤديها العضالت اذليكلية وتتطّلب إنفاق كمية  :النشاط البدين -4-5

 من الطاقة.

يستند النشاط البدين ادلكيف لتمارين و نشاطات بدنية و الرايضة، حيث  :النشاط البدين املكيف -4-6

خاصة لفائدة  األشخاص القاصرين كاألشخاص ادلعوقني و ذوي الصعوابت )اجتماعية أو  تتجو تعطى عناية

 صحية و الشيخوخة(.

 الدراسات السابقة و املشاهبة: -5

ال ديكن إصلاز أي حبث من البحوث العلمية دون اللجوء و اإلستعانة ابلدراسات ادلشاهبة و قد خلص    

 : كانت منطلق حبثنا و اليت كانت بعنوان  الطالبان إىل اللجوء إىل الدراسة اليت

 أتثري ممارسة النشاط البدين املكيف ريى بعض "   سبيت دمحم و زاهي نورالدين : الدراسة األوىل

   " القدرات البدنية  و الفيسيولوجية لدى الصم و البكم
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الدراسة إىل التعرف على مدى أتثري شلارسة النشاط البدين ادلكيف يف ربسني بعض القدرات  ىدفت

% تًتاوح أعمارىم  33.33تلميذا بنسبة  20إشتملت عينة البحث على حيث  . البدنية لدى الصم و البكم

 . تالميذ 10سنة ، و قد قسمت إىل رلموعتني عينة ضابطة و عينة ذبريبية لكل منها 17إىل   13ما بني 

و  إستخدم الباحثان ادلنهج التجرييب مع قياس قبلي و بعدي حيث عملت اإلختبارات البدنيةكما 

حقق الربانمج ادلقًتح لتنمية القدرات البدنية ربسنا معنواي يف ية ،وقد كانت نتائج الدراسة ابن الفيسيولوج

  . و كذلك يف الوظائف الفيسيولوجية -التوازن القوة              و ادلرونة و الرشاقة و  -قياسات السرعة 

  أتثري برانم  تنمية الصفات البدنية اخلاصة ريى " م 1996 حممود ربدالفتاح  : الثانيةالدراسة

   " بعض املتغريات الفيسيولوجية و مستوى األداء املهاري ليناشئني

الصفات البدنية اخلاصة على بعض ادلتغريات التعرف على أثر الربانمج ادلقًتح لتنمية ىدفت الدراسة اىل 

 30إشتملت عينة البحث على عدد كما   . الفيسيولوجية ، ادلهارات األساسية لالعيب كرة القدم الناشئني

العب يف كل  15العب كرة قدم للناشئني و ادلتمثلة يف فريقني من الدرجة األوىل موزعني إىل رلموعتني 

هج التجرييب مع قياس قبلي و بعدي ، حيث سبثلت اإلختبارات البدنية يف ) إستخدم الباحث ادلنو  . رلموعة

 , MAX ) القوة العضلية ، سرعة التحمل ( و اإلختبارات الفيسيولوجية سبثلت يف اختبار الكفاءة البدنية

VO كرة القدم أما اإلختبارات ادلهارية لقياس مستوى األداء ادلهاري لالعيب   ( و القدرة اإلسًتجاعية و النبض

الربانمج ادلقًتح لتنمية الصفات البدنية أدى إىل ربسني بعض ادلتغريات وكانت نتائج الدراسة ان  . الناشئني
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، الكفاءة البدنية ، القدرة اإلسًتجاعية و النبض ( لصاحل العينة  O2الفيسيولوجية ) أقصى إستهالك ، 

 البدنية اخلاصة ابدلرحلة العمرية ادلناسبة .التجريبية حيث أوصى الباحث ابإلىتمام بتنمية الصفات 
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 متهيد:

إن بداية القرن احلايل عرفت تطورا ملحوظا يف رلال الرايضة ويعد النشاط البدين ادلكيف من الوسائل 

واإلجتماعية وحتسني العالقة مع األفراد الًتبوية الفاعلة لتنمية الفرد ادلعاق يف مجيع النواحي النفسية والبدنية 

اآلخرين واإلتصال هبم . وىو نشاط خيضع تقريبا لنفس القوانني مع األنشطة الرايضية عند العاديني يف شكلو 

 العام مع مراعاة بعض خصوصيات ادلعاقني .

 :مفاهيم حول النشاط البدين املكيف -1-1

يعد النشاط البدين من أساسيات الرعاية الطبية الًتبوية للمعاقني ويعرفو " غسان دمحم صادق " :  أبنو 

نظام متكامل صمم للتعرف على ادلشكالت وادلساعدة على حلها يف مجيع النواحي النفسية والبدنية  وتبدأ 

بار والقياس والتقييم وىذه األسس خدمات رايضة ادلعاقني ابألسس الثالثة يف الًتبية اخلاصة وتشمل االخت

،  1939)عبداحلق، ابستمرار الثالثة تلي ادلكوانت األساسية لعملية التعليم والتعلم واليت يبحث عنها 

و يشري أيضا : إىل أنو كل اإلجراءات و السبل الكفيلة إلعادة الشخص ادلعاق إىل (20-13الصفحات 

وى ادلؤىل جسميا و عقليا و عاطفيا يف اجملتمع الذي يعيش فيو و تكون ىذه اإلجراءات متناسبة مع نوع مست

 . و أتخذ إشكاالت متغرية و لكن متوحدة اذلدف اإلعاقة

و يعرفو " حلمي إبراىيم و ليلى السيد فرحات " : أبن النشاط البدين والرايضي يعد جزءا ىاما يف 

ت األلعاب لتحسني النمو البيئي واللياقة العامة والصحية كما أهنا تساعد على الًتويح تربيتو العامة وقد عدل
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ونعين هبا الربامج اإلرتقائية والوقائية ادلتعددة اليت تشمل األنشطة الرايضية واأللعاب اليت تتالءم مع حاالت 

  . اإلعاقة وفق نوعها وشدهتا

تلك الربامج ادلتنوعة من النشاطات اإلمنائية و األلعاب  انوعلى " دمحم عبداحلليم البواليز " كما يعرفو 

 اليت تنسجم مع ميول و قدرات الطفل ادلعاق و القيود اليت تفرضها عليو اإلعاقة .

 :أهداف النشاط البدين املكيف  -1-2

 . تنمية ادلهارات البدنية األساسية دلواجهة متطلبات احلياة كادلشي واجلري مثال 

 العقلي ادلهين وذلك إبستخدام أجزاء اجلسم السليمة ألداء النمو البدين ادلناسب . تنمية التوافق 

  تنمية اللياقة البدنية الشاملة واللياقة ادلهنية مبا يتناسب مع نوع اإلعاقة ودرجتها وذلك لعودة اجلسم إىل

 أقرب ما يكون طبيعيا دلواجهة متطلبات احلياة .

 يوية .العمل على تقوية أجهزة اجلسم احل 

 . تصحيح اإلحنرافات القوامية واحلد منها 

 . تنمية اإلحساس أبوضاع اجلسم ادلختلفة يف البيئة احمليطة بو 

  ايدة اإلنتباه وحسن التصرف والتفكري الصحيح .ز 

 . تنمية اإلجتاىات السليمة حنو الشخصية السوية وزايدة الثقة ابلنفس 

  ادلختلفة وعدم اإلعتماد على الغري مع إمكانية العيش مستقال اإلعتماد على النفس يف قضاء حاجاهتم

 ومعتمدا على نفسو .
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 :أغراض درس النشاط البدين املكيف  -1-3

يذكر عباس أمحد السامرائي أن الدرس يف أي مادة تعليمية يعد حجز الزاوية لكل منهاج رمسي ولدرس 

وية يف رلال تربوي أول مث على اجملتمع كافة . وينبثق عن الًتبية البدنية أغراض متعددة تنعكس على العملية الًتب

األىداف الًتبوية البدنية العديد من األعراض اليت تعيد درس الًتبية البدنية إىل زلاولة حتقيق االرتقاء ابلكفاءة 

الوظيفية ألجهزة اجلسم ابلصفات البدنية واكتساب مهارات حركية وقدرات رايضية واكتساب معارف رايضية 

 .( 260 - 259الصفحات ، 1984، ) عباسصحيحة 

 :تصنيف النشاط البدين املكيف  -1-4

 :على أساس املشاركة  -1-4-1

  : أ / املشاركة السلبية 

تعتمد على تتبع ادلعاق لألنشطة الرايضية و البدنية لألسوايء بدون مشاركة ادلعاقني يف النشاط و ذلك من 

 خالل مشاىدة و تتبع األخبار .

  : ب / املشاركة اإلجيابية 

 تعتمد أساسا على ادلشاركة الفعلية للمعاقني سواء ابدلساعدة أو بدوهنا .

 :على أساس األغراض  -1-4-2

 تتعدد األنشطة بتعدد أغراضها و ديكن أن نذكر منها :
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 . أنشطة بدنية مكيفة للعالج و التأىيل 

 رية .أنشطة بدنية مكيفة لتنمية القدرات البدنية و ادلها 

 . أنشطة بدنية مكيفة لتنمية اإلدراك البدين 

 . أنشطة بدنية مكيفة للتنافس 

 . أنشطة بدنية مكيفة للًتويح يف أوقات الفراغ 

 :على أساس الفئة املوجهة إليها  -1-4-3 

 . أنشطة بدنية مكيفة للمعاقني بدنيا و حركيا 

 . أنشطة بدنية مكيفة للمتخلفني عقليا 

  ألصحاب األمراض ادلزمنة .أنشطة بدنية مكيفة 

 . أنشطة بدنية مكيفة ألطفال احلضانة 

 . أنشطة بدنية مكيفة للصم و البكم 

  ( 53-48الصفحات من ، 1998 ،) حلميمكيفة  لذوي اإلضطراابت النفسية أنشطة بدنية 

 :برامج األنشطة البدنية املكيفة للصم و البكم  -1-5

لألصم ذو فائدة كبرية يستطيع الفرد التعبري عن نفسو من خالل النشاط  النشاط البدين ادلكيف

الرايضي ادلمارس مما يساىم يف بناء ثقة ادلعاق بنفسو و مدربو و غريه من الناس و يصبح قادرا على التفاعل 

 اإلجيايب و النمو السوي .
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األنشطة الرايضية دون إدخال أعراض الًتبية البدنية للصم و البكم لألسوايء و يستطيع ممارسة كافة 

 تعديالت على ادلالعب أو األدوات أو القوانني اخلاصة ابللعب .

تطبق على الصم و البكم نفس القواعد األولية لألصحاء ما عدا بعض اإلستثناءات ، و فيما يلي 

 ادلسابقات اليت يسمح ذلم ابإلشًتاك فيها :

  م (  10000م ( ، )  5000م ( ، ) 1500) ألعاب ادليدان و ادلضمار ابإلضافة إىل اجلري

كم ( ، رمي الرمح         20م ( ، ادلشي )  3000م ( ، موانع )  400م ( ، )  110حواجز ) 

 إطاحة ادلطرقة 

 ) الرماية ابلسهام و ابلنار ) بندقية ، مسدس 

  كرة القدم ، كرة السلة ، كرة اليد 

 (  الكرة الطائرة ، ادلصارعة ) الرومانية و احلرة 

  رفع األثقال ، تنس الطاولة 

 ) التنس األرضي ) فردي و زوجي 

 ) السباحة ) حرة ، تتابع ، ظهر ، متنوع ، صدر ، فراشة 

  البولينغ ، البلياردو 

  الكريكت ، التزحلق على اجلليد 

  ) اجلمباز ) األرضي ، ادلتوازي ، حصان ، الوثب ، احللق 

  ( سباق الطرق ، سباق ضد السرعة  1000الدراجات ، ) ( 152صفحة ، ) حلميم 
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 :بعض القواعد اخلاصة مبنافسة الصم و البكم  -1-6

 . يلزم أن يكون مجيع ادلتسابقني من ضعاف السمع 

 ( جوالت فاصلة .3يف البلياردو : تتكون ادلباراة من جولة واحدة ما عدا النهائي حيث تكون ثالثة ) 

 رة القدم : تقام ادلباراة بطريقة خروج ادلغلوب لالعبني الصم كما أن كرة القدم اخلماسية تتم بني ك

( أفراد لكل فريق للصم و ال حتسب الضرابت الركنية و بدون ضرابت مرمى كما ال تطبق 5مخسة )

 عقوبة التسلل حيث يسمح لالعب واحد ابلتواجد يف أي مكان .  

 :اإلبتعاد عنها  األنشطة اليت جيب -1-7 

  : ادلالكمةBoxing  حيث دينع األصم من ممارستها ألن اللكمات ادلوجهة إىل الرأس تزيد من تلف

 األذن .

 لًتامبولني : ال يناسب ادلعاقني مسعيا حيث حيدث ذلم دوارا و بعض ادلشاكل اخلطرية .ا 

 السباحة أبنواعها ادلختلفة كما  الرايضات ادلائية : إال إذا استخدمت السدادات ابألذن أثناء ممارسة

  ( 153الصفحة  ،1998، ) حلمياألذن ب جتنب الضغ  الشديد على جي

 :ما جيب مراعاته عند ختطيط و تنفيذ نشاط بدين للصم و البكم  - 1-8

لقد ذكرت العديد من الدراسات و كذلك العلماء ما جيب أن يراعى يف تدريس األنشطة الرايضية للصم و 

 البكم حيث ال تنسى اآلاثر النفسية لإلعاقة لذلك جيب مراعاة اآليت : 
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 / فهم طبيعة و احتياجات األصم : 1 

 . معرفة اإلدلام التام ابلنواحي الصحية لألصم 

  النفسية و السمعية و العقلية و مجيع القياسات اخلاصة ابلصم .ادلعرفة ابإلختبارات 

/ معرفة الطرق ادلرئية و استخدامها و األدوات ادللونة للمساعدة على توصيل ادلعلومات لألصم   و يتم ذلك 2 

 عن طريق : 

 . الًتكيز على حواس أخرى كناحية تعويضية 

 ال ذلك لوحة النشرات و شرائ  الفيديو ، ادلرآة  يستخدم شرح مرئي للمهارات التعليمية بكفاءة ، مث

 إشارات يدوية .

 / جيب أن يقف ادلدرس يف مكان واضح جلميع تالميذ الصم و مواجهتهم .3 

/ جيب أن يتم التدريس يف رلموعات صغرية حىت يتم التفاىم السريع بني األطفال الصم و ادلدرس و يشعروا 4 

 وب التشجيع .ابدلودة و األلفة مع استخدام أسل

/ جيب استخدام وسائل متنوعة يف الشرح و التدرج يف التحليل البدين مع استخدام مناذج و صور   و وسائل 5

 بصرية متعددة حىت يستطيع األصم اإلستجابة و فهم األداء البدين ادلطلوب .

كما أن تغيري اإلجتاه / جيب مراعاة ضعف التوازن لدى الصم لذلك ال يتمكنون من البدء و التوقف السريع  6

 يكون صعبا .
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/ جيب مراعاة اإلرتباك و القلق لدى األصم و الناتج عن عدم ادلمارسة الفعلية لألنشطة الرايضية ابإلضافة 7

و مللهم و ابتعادىم عن  إىل أن كثرة اإلشارات اليت مل يتعلموىا من قبل و الشرح ادلطلوب يؤدي إىل ضيقهم

 .ادلمارسة

ن اإلكتئاب من خصائص األصم و عدم مساعهم إىل أصوات كثرية يؤدي إىل كثرة ادلشاكل / جيب مراعاة أ8

 السلوكية ، كذلك عدم التعاون مع اآلخرين يف اللعب و ادلواقف ادلختلفة .

 و مالحظتهم  / جيب إعطاء التالميذ الصم و البكم احلركة أثناء الدرس بشرط أن يتمكن ادلدرس من رؤيتهم9

أسلوب واحد يف اعطاء التعليمات و التوجيهات سواء كانت إشارات أو قراءة الشفاه  / جيب اتباع10

 ابإلضافة إىل اإلتفاق على عالمات معينة عند اخلطر أثناء ادلمارسة 

/ تعد ادلمارسة الفعلية من أحسن الوسائل لتنمية احلس اإلجتماعي لذلك تعد ادلعسكرات اخللوية مقيدة 11

مع ادلثريات يف  اك الواقعي للمواقف و كيفية التصرف ، مما يساعدىم على التجاوبذلم حيث متدىم ابإلدر 

 حياهتم العادية وفقا آلرائهم دلا تعلموه من النشاط ادلمارس .

 / يفضل عند تعليم الرقص و اإليقاع استخدام ابلوانت لإلحساس بتموجات الصوت .12

ادلنافسات يف اإلجتاه ادلطلوب و ديكن تغيري بعض القواعد / جيب عدم إضاعة الوقت يف الشرح حىت تسري 13

 للتناسب مع إعاقة الصم .
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/ جيب أن تتناسب األنشطة مع ادلرحلة السنية و العمر العقلي ) مستوى الذكاء ( و أن تتميز ابلسهولة و 14

 .( 151الصفحة ، 1998، ) حلميادلرونة و الفهم

 خـاتـــمــة 

البدنية ادلكيفة دورا متميزا يف حياة األفراد ادلعاقني ألهنا تسعى لرفع من مستوى إن دلمارسة األنشطة 

قدراهتم البدنية و احلركية و الوظيفية و النفسية و اإلجنماعية ، فقد أصبح من ادلسلم إليو أن دلمارسة األنشطة 

ذي يستوجب ضرورة التخطي  ادلنتظم البدنية أتثري إجيايب يف تنمية الكفاءة الوظيفية لكافة أجزاء اجلسم األمر ال

 و ادلقنن لألنشطة الرايضية اخلاصة ابدلعاقني .
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 متهيــد:

يعترب التوازن من أىم عناصر اللياقة البدنية اليت تساعد الفرد الرايضي على إجناز األداء احلركي بصورة 

كم ابجلسم    و عدم اإلختالل صحيحة ابإلضافة ألمهيتو للفرد يف حياتو اليومية اليت تتطلبمنو القدرة على التح

وعدم  أبنو القدرة على اإلحتفاظ ابلثبات و وضع اجلسم عند أداء خمتلف احلركات و األوضاعأو يعرف ، بو 

 أتثره مبؤثرات خارجية ختل من توازنو .

 :تعريف التوازن  -2-1

  الرسن ( يعرفو Larsun و يوكمYocom  )  قدرة الفرد يف السيطرة على األجهزة العضوية من "

 الناحية العضلية و العصبية "

  كيورتن ( يعرفوCureton   إمكانية الفرد للتحكم يف القدرات الفيسيولوجية و التشرحيية اليت ")

تنظم التأثري على التوازن مع القدرة على اإلحساس ابدلكان سواء ابستخدام البصر أو بدونو و ذلك 

 عضليا و عصبيا "

  روت ( يعرفوRuth القدرة على اإلحتفاظ بوضع معني للجسم أثناء ") " الثبات و احلركة 

  سنجر ( يعرفوSinger  القدرة اليت حتفظ وضع اجلسم " )(  431الصفحة  ،1995 ،") دمحم 
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 :أمهية التوازن  -2-2

نظرا لتعرض الفرد لعدة قيود منها قوى اجلاذبية األرضية و اليت تؤثر على اجلسم ، فإن دتتع الفرد بقدر  

 الفرد من حيث األمهية إىل : كبري و درجة عالية من التوازن يعود على

 . منع اجلسم من السقوط 

 . يعمل على استعادة و اسًتجاع التوازن بعد فقدانو أو حدوث خلل 

  (104الصفحة  ،1994 ،دمحم)عضلية و التحكم يف اجتاه حركاتو اليساعد الفرد على حتقيق الكفاية 

 . اكتساب القدرة على التحكم يف اجلسم 

 . ترقية التوافق العضلي 

 . تساىم يف أتىيل اإلصاابت الرايضية 

 . مكون أساسي يف معظم األنشطة الرايضية 

  2009، بوليفسكي)ار " تطوير السمات اإلرادية " كاجلرأة ، الثقة ابلنفس ، الشجاعة و اختاذ القر، 

 (87الصفحة 

و للتوازن صلة وثيقة ببعض عناصر اللياقة البدنية األخرى منها ) التوافق ، الرشاقة ( يف بعض 

قد اختلف العلماء و تضاربت آراؤىم حول اعتبار التوازن عنصر من عناصر اللياقة البدنية ، و قد ، فالتمرينات 

و  للقدرات البدنية و احلركية قام مصطفى كاظم مبسح العديد من ادلراجع اليت تناولت التحليل و القياس
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 وه أحد مكوانت اللياقة احلركية معظمها تؤكد أن التوازن عنصر من عناصر اللياقة البدنية و البعض اآلخر اعترب 

 .(  127الصفحة  ،1986، ) مصطفى

ر و ترى ىناء عبدالفتاح عبدالرزاق أنو مهما تقاربت اآلراء لكنها يف النهاية تؤكد أمهية التوازن كعنص

من عناصر اللياقة البدنية و احلركية و أنو من  الضروري أن ديتلك الفرد قدرا من التوازن لسالمة حياتو البدنية  

كفرد عادي ، فاإلنسان حيتاج يف حياتو اليومية إىل التوازن بشكل ملموس و تتمثل ىذه احلاجة يف قدرتو على 

 ،اجلري ) ىناء عبدالفتاحيعاق استمرار ادلشي و  استعادة توازنو بعد فقده دلنع اجلسم من السقوط عندما

  ( 78الصفحة  ،1990

أنو إذا مل يكن ىناك عملية متابعة ذاتية للعمليات احليوية اخلاصة  1978و عن أمحد و علي فهمي 

ابلتوازن فنحن نفقده كل دقيقة ، و يؤكد ىذا القصور أن العمليات احليوية بني أعضاء اجلسم ىي اليت تتحكم 

 توازنو فتحدد موقعو و حالتو يف الفراغ احمليط بو .يف 

دور التوازن و أمهيتو يف إظهار القوام يف شكلو السليم الذي يساعد  1979و أكدت عايدة السيد 

على حفظ توازن اجلسم و استقراره ، فهو من األسس اذلامة اليت تعمل على حتقيق أفضل استخدام للجسم يف 

 األنشطة الرايضية .أتدية احلركات أثناء معظم 

و آخرون أن التوازن يعترب عنصرا أساسيا و ىاما من العناصر  1979و يضيف دمحم صبحي حسانني 

ادلكونة لألداء احلركي كما يعترب أحد العوامل اليت تساعد الفرد على حتقيق الكفاية العضلية و التحكم يف 

ن ذلك يف احلركات العادية اليت تتطلبها احلياة اجتاىات حركاتو للوصول إىل مستوى األداء األمثل سواء كا
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اليومية كادلشي و اجلري و الصعود و النزول و الوقوف و اجللوس أو يف احلركات الرايضية اليت ال يتمكن الفرد 

من أدائها بكفاءة إذا فقد القدرة على التوازن ، و لذلك فإن التوازن يعترب من ادلكوانت الرئيسية الالزمة لألداء 

   ( 415الصفحة  ،1979، ) دمحمايهتا الرايضية على اختالف مستو  ركي يف معظم األنشطةاحل

يظهر بوضوح دور التوازن يف أداء مهارات عديدة يف التعبري احلركي مثل : الوثب و الدوران و غريىا 

كبرية للتحكم يف أوضاع من ادلهارات اليت حتتاج إىل التوازن قبل و أثناء و بعد ادتام احلركة ، كما تتطلب مقدرة  

و اإلحساس الواضح الدقيق ابدلكان و  اجلسم و ادلقدرة على الربط بني أجزائو ادلختلفة ، جبانب التناسق احلركي

إىل ضرورة تنمية التوازن ضمن العناصر احلركية عند  1982األبعاد و اإلجتاىات ، و لذلك أشار جالل دمحم 

أي مهارة حركية لكونو األساس الذي تقوم عليو مهارات عديدة ، ىذا التدريس أو التعليم أو التدريب على 

ابإلضافة إىل وجود ارتباط عايل بني التوازن و اإلحساس احلركي جعلهم يوصوا بضرورة أن يشمل أي بطارية 

 ( 22الصفحة  ،1982، ) جاللن ركية على اختبارات التواز ح

 " الثابت و ادلتحرك "ىناك نوعان من التوازن : : أنواع التوازن  -2-3

 : Stotipe Balanceالتوازن الثابت  -2-3-1

يقصد ابلتوازن الثابت ىو قدرة الفرد على اإلحتفاظ بوضع اجلسم أثناء ثباتو ، كما عرف التوازن من 

تقلل من  الناحية العصبية و العضلية ىو االحتفاظ ابلوضع الثابت و اليت تعمل فيو العضالت ادلضادة بطريقة

 . ( 421الصفحة  ،1978، ) أمحداىتزازه أترجح اجلسم و 
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كما يقصد ابلتوازن الثابت أنو القدرة اليت تسمح للفرد ابلبقاء يف وضع اثبت ، أو القدرة على 

اإلحتفاظ بثبات اجلسم دون سقوط أو اىتزاز عند اختاذ أوصاع معينة ، كما ىو احلال عند الوقوف على قدم 

 اختاذ وضع ادليزان أو الوقوف على الذراعني .واحدة أو 

و التوازن الثابت حيتل أمهية كبرية يف بعض األنشطة الرايضية و خاصة رايضة اجلمباز و التمرينات 

 .( 364الصفحة  ،1994، عالوي)و يعرب عن مجال و تناسق األداء  الفنية و الباليو

 :Dynamique Balanceالتوازن ادلتحرك  -3-2-2

يقصد ابلتوازن الديناميكي ) احلركي ( القدرة على اإلحتفاظ ابلتوازن أثناء أداء حركي كما يف معظم  

الصفحة  ،1994، دمحم نصرالدين)لى عارضة مرتفعة أو عند ادلشي عاأللعاب الرايضية و ادلنازالت الفردية ، 

364 ). 

العضلي و العصيب و يدل على  ىو نتاج التعاون بني اجلهازين 1979يعرفو موسى فهمي ابراىيم 

مدى حتكم الالعب يف أداء احلركات و التغلب على العوامل ادليكانيكية اخلارجية ادلؤثرة على اجلسم كتغري نقطة 

 .( 134الصفحة  ،1979، ) موسىاألرضية تغلب على عامل اجلاذبية مركز الثقل و ال

اإلحتفاظ جبسمو أو أجزاءه ادلختلفة يف أبنو القدرة على  1978و يعرفو دمحم خاطر و علي فهمي 

للعمل ضد أتثريات  وضع معني نتيجة النشاط التوافقي ادلعقد جملموعة من األجهزة و األنظمة احليوية ادلوجهة

 . ( 424الصفحة  ،1978، ) أمحداجلاذبية قوة 
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 :فيسيولوجية التوازن  -2-4

إن الفرد لديو القدرة على التحكم يف توازنو و حركتو و عالقتو ابلبيئة احمليطة و يقول ميلز و آخرون 

 أن ىذه القدرة تتحقق من خالل جهازه احليوي الذي يتألف من :  1922

 . أ/ معلومات حسية تصدر من جهاز الدىليز لألذن الداخلية 

 . ب/ معلومات حسية تصدر من البصر 

  العميقة و السطحية من الوحدات احلسية ادلتخصصة و ادلوجودة يف اجللد                    ج/ اإلحساست

 ( ,7P ,1992 Milesادلفاصل .) و العضالت و األواتر و 

إىل أن الرسائل تتجمع يف اجلهاز العصيب ادلركزي و تعطي معلومات كاملة  1964يشري ابربر  اكم

عن الوضع و احلركة للفرد ، و يتم ذلك بدون وعي و لكن على أي حال عندما ديشي أو يقود سيارة حتت 

ت أو ظروف عادية أو صحية يصبح الفرد واعي ، و أن ادلستقبالت احلسية عندما تثار تنشط العضال

 P 91) ادلخيخ مراكز توافقية موجودة يف اجملموعات العضلية للقوام أو احلركة و كل ذلك تتحكم فيو 

,1964 Berber, ) 

 :أسس التوازن  -2-5

أن ىناك أسس حتكم عملية التوازن مت حتديدىا  1975عن ميلز و لوجبيز  1979تذكر عايدة السيد 

 على النحو التايل : 
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 أنو كلما اخنفظ مركز الثقل زاد ثبات اجلسم و على سبيل ادلثال : حينما تشعر  يشري األساس األول

 الالعبة بفقدان التوازن على العارضة اخلشبية تثين ركبيتها لتصل إىل وضع القرفصاء .

  ديكن احلصول على إتزان أكرب لو قاعدة اإلرتكاز اتسعت يف خط القوى فمثال : عند إلتقاط الكرة

رتكاز يف اجتاه لتمكنو من تقليل حركة اذلبوط بعد أداء القفزات يكون الالعب غرضو بتوسيع قاعدة اإل

أن ال خيتل توازنو و يستطيع تفادي السقوط و حيقق مقدار من الثبات أبن يتم توسيع قاعدة اإلرتكاز 

 ادلشكلة من الرجلني و اإلجتاه األمامي .

  قاعدة اإلرتكاز يف نقطة تسمح ابحلد للحصول على أقصى ثبات جيب أن يتقاطع خط الثقل مع

 األقصى من مدى احلركة داخل مسافة قاعدة اإلتزان يف اجتاه القوة ادلسببة للحركة .

  إذا تساوت رلموعة األجسام فإن يتقاطع خط و ىذا يكون واضحا يف األلعاب الرايضية اليت

 تستخدم ادلقاومة فيها و تشكل عامال أساسيا .

 م فإن الشخص الذي لديو توازن أفضل عند احلركة يف الظروف الصعبة ىو يف حالة تساوي األجسا

 ذلك الذي يثبت نظره على شيء اثبت يف مستوى النظر أو أعلى منو .

  ىناك عالقة موجبة بني حالة الفرد اجلسمية ) سالمة احلواس التوازن ( و العاطفية و بني قدرتو على

جيب على األفراد أال يسمحوا ألنفسهم مبمارسة احلركات اإلحتفاظ ابلتوازن حتت الظروف الصعبة إذ 

 األكرابتية حينما تكون حالتهم اجلسمانية و العاطفية مهتزة .

 ذا توافرت قاعدة تعتمد استعادة التوازن غري ادلتوقع فيمكن أن يستعاد التوازن مرة أخرى و بسرعة إ

 (  98الصفحة  ،1979، ) عايدةاإلرتكاز واسعة 
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 :العوامل ادلؤثرة على التوازن   -2-6

     تشمل ما يلي القوى الداخلية : -2-6-1

  ادلقاومة السلبية لألربطة 

  قوة رد الفعل الداخلية و قوة العضالت 

 تشمل ما يلي  القوى اخلارجية : -2-6-2

  قوة اجلاذبية 

  قوة رد الفعل 

 مقاومة اإلحتكاك على األرض 

  مقاومة اذلواء عند القيام ابحلركة 

  ( 104الصفحة  ،1994، عبدادلنعم) تعادل قوة اجلاذبية و وزن اجلسم 

 :بعض العالقات و العوامل اليت حتكم اإلتزان  -2-7

نسبة ارتفاع مركز الثقل فوق قاعدة اإلرتكاز ، فكلما قرب مركز ثقل اجلسم من قاعدة اإلرتكاز كان 

 صحيح و من ىنا ديكن أن نستنتج : التوازن أفضل و العكس

 . الشخص القصري أكثر اتزان من الشخص الطويل 

 . السيدات أكثر اتزان من الرجال إلخنفاض مركز ثقلهم عن الرجال 
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 مساحة قاعدة اإلرتكاز ، فكلما كانت ادلساحة كبرية كلما كان اإلرتكاز أكثر .

   كان خط اجلاذبية قريبا من مركز قاعدة اإلرتكاز العالقة بني خط اجلاذبية و قاعدة اإلرتكاز ، فكلما

 أو عليو مباشرة كان اإلرتكاز أفضل و العكس صحيح .

 . ثقل اجلسم ، فكلما كان وزن اجلسم أكرب كان اإلتزان أكرب 

 . اإلحتكاك ابلسطح ، فكلما كانت كمية اإلحتكاك أكثر كان اإلتزان أفضل و العكس صحيح 

  األرض ادللساء يصبح الشخص فوقها أقل قدرة على التحكم يف توازنو من األرض اخلشنة و ىذا ما

كبري حىت حيافظ الشخص على يظهر فوق اجلليد أو أرض من الرخام إذ يتطلب األمر بذل جهد  

 .توازنو

 ها فوق اإلنقسام إىل أجزاء ، فاجلسم مركب من أجزاء فكلما وقعت مراكز ىذه األجزاء عمودية بعض

بعض كان ىذا اجلسم أثبت و يصبح التوازن أفضل ، و اإلحنناءات الطبيعية ادلوجودة ابلعمود الفقري 

 أمام و خلف تعادل بعضها البعض حبيث يتم اإلتزان .

  العوامل النفسية : اخلوف من العوامل اليت تؤثر على اإلتزان ، تقل قدرة التوازن عند ادلرتفعات و النظر

 إىل األسفل .

  العوامل الفيسيولوجية : التوازن من العناصر اليت تتطلب سالمة اجلهاز العصيب و العضلي للفرد  لذلك

الصفحة  ،1995، صبحي)ن أي خلل فيهما يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشخص يف التواز 

436 ) 
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 :مناطق التوازن يف اجلسم  -2-8

 اإلحتفاظ بتوازن الفرد ىي :توجد عدة مناطق يف اجلسم تتوقف عليها مسؤولية 

 : دتثالن قاعدة اإلتزان ، و حدوث أي إصابة فيهما يضعف النظر . القدمان 

 : أثبتت البحوث أنو من السهل أن حيتفظ الفرد بتوازنو إذا سلط نظره على أشياء  حاسة النظر

ستة اثبتة أكثر من تسليطها على أشياء متحركة ، و قد وجد أن حتديد ىدف اثبت على بعد 

 أمتار يساعد على حتقيق التوازن بدرجة أفضل .

  اتر ادلوجودة يف هناايت العضالت النهاايت العصبية احلساسة و األو 

 : يقول بريهنارت " تقع حاسة التوازن يف القنوات الشبو دائرية لألذن الداخلية  األذن الداخلية

"وتنبو ىذه األعضاء احلسية بواسطة حركة الرأس كما أهنا ضرورية يف استمرار توازن اجلسم يف 

 مجيع حركاتو .
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 متهيــد:

يعترب اإلىتمام ابألطفال يف أي رلتمع من اجملتمعات اىتماما مبستقبل ىذا اجملتمع أبسره و يقاس مدى 

 تقدم اجملتمعات و رقيها مبدى اإلىتمام ابألطفال فيها و العناية هبم و دراسة مشكالهتم و العمل على حلها .

مسعيا كأي طفل عادي لو حاجاتو البدنية و النفسية و اإلجتماعية و حيتاج إىل تلبية و الطفل ادلعاق 

و إىل  ىذه احلاجات بصورة تتناسب مع طبيعة مسعو ، كما أنو كالطفل العادي يف حاجة إىل التقدير و اللعب

ه االحتياجات األمن و الشعور ابإلنتماء إىل مجاعة ، و البد لآلابء و األمهات مساعدتو على توفَت ىذ

 ابلطرق ادلناسبة مبا يعمل على منو شخصية الطفل األصم منوا صحيحا .

كما يعترب اإلىتمام ابألطفال ادلعاقُت مسعيا أحد ادلقاييس اليت توضح مدى تقدم األمم و حتضرىا                

داء لكل طفل معاق مسعيا  و لذلك فإن اإلىتمام ابألطفال ادلعاقُت مسعيا ) أحد ادلقاييس ( خدمة واجبة األ

 كما أنو يف الوقت ذاتو استثمار للموارد البشرية يف اجملتمع 
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 :اإلعاقة السمعية  -3-1

إن الطفل األصم األبكم أحد األطفال ادلعاقُت حسيا و قد تقتصر إعاقتو على حاسيت السمع و 

األصم األبكم يعاين صعوبة واضحة أثناء الكالم فقط و قد تكون مصاحبة إلعاقة عقلية أو بدنية ، و الطفل 

عملية التعليم حيث تنقصو القدرة على اإلستماع ، و كذلك يتعذر عليو النطق ، لذلك صلده ال يعرف إمسو      

و ال يعرف التعبَت عن مقاصده ابلرغم من أنو حيمل نفس الًتكيب التشرحيي للطفل السوي من حلق  و لسان 

ثل اآلخرين ، و لذلك هتتم دور رعاية و أتىيل ىؤالء األطفال بتوفَت كل ما ىو و شفاه و ىو حيس و يشعر م

 جديد من أجل تعليمهم و أتىيلهم و خاصة أن أعدادىم يف زايدة مستمرة .

أن الشخص ادلعاق ىو شخص خيتلف عن العاديُت بدرجة جتعلو  Moors 6991و يرى موريس 

 ن طاقتو الكلية .حيتاج إىل خدمات خاصة حىت ديكن اإلستفادة م

اإلنسان يعتمد يف إدراكو لعادلو على ادلعلومات اليت يستقبلها عرب احلواس ) السمع ، البصر ، الشم 

يف ابقي  التذوق ، اللمس ( و حدوث أي خلل يف واحدة أو أكثر من ىذه احلواس يتم عنو خلل أو ضعف

بدورىا فمثل ىذا العجز يقود إىل إىل  احلواس ، و ينصب اإلىنمام ىنا على عجز حاسة السمع عن القيام

صعوابت عديدة و متنوعة ألن السمع يلعب دورا رئيسيا يف منو اإلنسان فحاسة السمع يف اليت جتعل اإلنسان 

قادرا على تعلم اللغة و ىي تشكل حجز الزاوية ابلنسبة لتطور السلوك اإلجتماعي كذلك فإن حاسة السمع 

 01الصفحة  ،3162 ،محدي)دلوجودة فيها فتدفعو إىل جتنبها عرفة ادلخاطر امتكن اإلنسان من فهم بيئتو و م

)  
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 :أسباب اإلعاقة السمعية  -3-2

أن أسباب اإلعاقة السمعية متعددة و متنوعة إال أننا ديكن أن نصف تلك  3112يرى عادل عبدهللا 

 األسباب يف ثالث فئات رئيسية على النحو اآليت : 

  : تشوىات خلقية ، احلصبة األدلانية ، نقص اليود ، العامل الريزيسي عوامل ما قبل الوالدة 

  قص األكسجُت ، الصدمات اليت تؤدي إىل نزيف ادلخ ، مرض ن : من أمههاعوامل أثناء الوالدة

 الَتقان 

  : تسود فيها و تضم ىذه اجملموعة فئتُت من العوامل حبسب ادلرحلة اليت عوامل ما بعد الوالدة

 العوامل ادلتضمنة و ذلك كما يلي : 

  : احلصبة ، التهاب الغدة التكيفية ، اإللتهاب السحائي ، صدمات عوامل تسود يف مرحلة الطفولة

 الدماغ ، التهاابت األذن الوسطى .

 : من أمهها التعرض للضوضاء الشديدة ، اضطراابت األيض  عوامل تسود مرحلة البلوغ و ما بعدها

 .ب األذن ، تصل

من كل ما سبق يرى الكاتب أنو ديكن حصر العوامل اليت تؤدي إىل حدوث اإلعاقة السمعية إىل 

 نوعُت من العوامل و مها : 
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  : إن الوراثة تعٍت إنتقال الصفات أو السمات من اآلابء و العوامل اليت ترجع إىل أسباب وراثية

حيث يشَت إىل أن " الوراثة تعد مسؤولة عن  3112األجداد إىل األبناء و يؤكد ذلك عادل عبدهللا 

% من حاالت اإلعاقة السمعية حيث تنتقل إليهم بعض الصفات احليوية و  11إىل  21حوايل 

احلاالت ادلرضية من خالل الكروموزومات احلاملة ذلذه الصفات كضعف اخلالاي السمعية أو العصب 

 زواج األقارب شلن حيملون تلك الصفات .السمعي و تردد احتماالت ظهور مثل ىذه احلاالت مع 

و يؤكد ذلك فتحي عبدالرحيم حيث يرى أن " اإلعاقة السمعية الناجتة عن العوامل احليثية 

 حتدث نتيجة إنتقال حالة من احلاالت ادلرضية من الوالدين إىل اجلنُت عن طريق الوراثة " .

  : لعوامل إال أن أكثرىا شيوعا ىي : تعددت ىذه االعوامل اليت ترجع إىل أسباب غري وراثية 

 : أنو من أىم الفَتوسات    اليت  6993يرى جيلفورد وابتون  إصابة األم احلامل ببعض األمراض "

تصيب األم احلامل وتسبب اإلعاقة السمعية فَتوس احلصبة األدلانية ، واإللتهاب السحائي األنفلونزا و 

  طفولتو ادلبكرة و تسبب اإلعاقة السمعية .ىذه الفَتوسات أيضا تؤثر على الطفل نفسو يف

 ىناك بعض العقاقَت اليت قد يؤدي استخدامها إىل وجود إعاقة يف السمع عند  استخدام العقاقري :

و عقار  Kanomycinو عقار  Sterptmycinاألطفال و من أىم      ىذه العقاقَت عقار 

Neompcin  و تقريبا معظم عقاراتMycin   و مها من ادلضادات احليوية وىي تؤثر أتثَتا سيئا

 على اخلالاي القوقعية يف األذن .

 دخول أجسام غريبة يف األذن  (Foreign Bochies  مثل احلشرات و الَتقات و الورق و : )

 عيدان الثقاب 
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 تؤدي الصدمات كاإلرتطام ابألرض أو التعرض لبعض احلوادث أو السقوط من  صدمات الدماغ :

 إىل إصابة أجزاء من اجلهاز السمعي .  أماكن مرتفعة

  أمراض تصيب األذن الداخلية :Internal Eardiseases  من بينها : اإللتهاب السحائي و

لغدد النكفية و احلصبة و األنفلونزا اجلذري و البكتَتاي السيحية و البكتَتاي العضوية و التهاابت ا

ففي مثل ىذه احلاالت يتسلل الفَتوس عن طريق الثقب السمعي الداخلي ادلوجود ابجلمجمة إىل 

 النسيج العصيب ادلخي .

 : 3112يرى كوبل  التعرض ادلستمر للضوضاء Kopple  أن ىذا التعرض ادلستمر دلثل ذلك

 ،) هنى زلمود الصوافبشكل سليب على شدة السمع األمر الذي يعرف ابلتلوث الضوضائي يؤثر 

 (  25 - 23الصفحات من  ،3162

 :أقسام الفقدان السمعي  -3-3

   ديسبل ( و ىؤالء األطفال  01=  35اخلفيف و ىو يًتاوح ما بُت ) :الفئة األوىل اخلفيف

إذا بعد  جيدون صعوبة يف فهم الكالم    أو مساع الكالم ادلنخفض و متابعة احلديث و خاصة

 مصدر احلديث عن قدمُت .

    ديسبل ( و ىؤالء األطفال  22=  06ادلتوسط و ىو يًتاوح ما بُت ) :الفئة الثانية ادلتوسط

ديكنهم تعلم اللغة و الكالم ابلوسائل ادلساعدة على السمع كما يستطيعون فهم احلديث من مسافة 

 ( قدم . 2إىل  2) 
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    ديسبل ( و ىؤالء األطفال  51=  21و ىو يًتاوح ما بُت )  ادللحوظ:الفئة الثالثة ادللحوظ

يستطيعون احملادثة أو الفهم    و لكن ىناك صعوبة يف تعلم اللغة و الكالم و ال بد من استخدام 

 وسائل خاصة ابلسمع و ىم أقرب إىل حاالت الصمم حيث تكون القدرة على زلدودة .

    ديسبل ( و ىؤالء األطفال ال  91=  56وح ما بُت ) الشديد و ىو يًتا:الفئة الرابعة الشديد

ديكن تعلمهم اللغة عن طريق األذن أو الوسائل ادلساعدة بل عن طريق قراءة الشفاه و من احملتمل 

 أن دييزوا األصوات من مسافة قريبة جدا .

    األطفال حيتمل ديسبل ( فأكثر و ىؤالء  96الفقد ادلركب و ىو يبدأ من ) :الفئة اخلامسة احلاد

لم اللغة أن يسمعوا بعض األصوات أو الذبذابت العالية جدا كما أن لديهم صعوبة يف الكالم أو تع

 (02-00 الصفحات ،3162 ،مود الصواب)فهمي زلو حيتاجون إىل مساعدة 

 :خصائص الطفل األصم  -3-4

  األصم األبكم عن نقص القدرة على التعامل مع اآلخرين حيث يقل النضج اإلجتماعي للطفل

 الطفل العادي .

   صعوبة اتباع التعليمات و قلة االنتباه 

 . الطفل األصم األبكم عصيب إىل حد ما و قد تنتابو نوابت من اإلحباط و الغضب 

 . الطفل األصم األبكم خجول دييل إىل اإلنطواء ، كما يعد أقل حبا للسيطرة عن الطفل العادي 
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  ة يف إجاابتو على اختبار خيتلف عن ذكاء الطفل العادي وخاصذكاء الطفل األصم األبكم ال

 .الذكاء

 . الطفل األصم األبكم ينسحب من األنشطة الشفوية و حياول االبتعاد عن اللعب 

 . الطفل األصم األبكم دييل برأسو انحية الصوت و يتصف بضعف اإلتزان البدين و العاطفي 

 اصة من ادلستقبل .البنات الصم البكم تظهر عليهن ادلخاوف و خ 

  :الفرق بني الصمم و ضعف السمع  -3-5

ليس الفرق بُت األصم و ضعيف السمع قي الدرجة ، و ذلك ألن الصم ىو ذلك الشخص الذي 

يتعذر عليو أن يستجيب إستجابة تدل على فهم الكالم ادلسموع بينما الشخص الذي يشكو ضعفا يف مسعو 

ستجابة تدل على إدراكو دلا يدور حولو بشرط أن يقع مصدر الصوت يستطيع أن يستجيب للكالم ادلسموع إ

يف حدود قدرتو السمعية ، و معٌت ىذا أن الشخص األصم يعاين عجزا أو اختالال حيول بينو و بُت اإلستفادة 

من حاسة السمع فهي معطلة لديو ، و ىو ذلذا ال يستطيع اكتساب اللغة ابلطريقة العادية يف حُت أن ضعاف 

 مع يعانون نقصا يف قدرهتم السمعية و يكون ىذا النقص غالبا على درجات .الس

و ىناك من يرى أن التمييز األساسي بُت ضعيفي السمع و األصم ىو يف االستخدام العملي للسمع         

" يف  Pintureو ال ديكن أن يكون على أساس خط فاصل جزايف على اختبارات األديومًت ويقدم " بنًت 

 ىذا التمييز موجزا عمليا على النحو اآليت :
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" ال يوجد ىناك ابلطبع خط زلدد يفصل بُت ىاتُت اجملموعتُت من األفراد و ضلن ال نستطيع القيام 

ابلتصنيف إىل رلموعتُت على أساس اختبارات األديومًت ألن بعض الصم قد يكون لديهم إدراك للصوت يفوق 

و مع ذلك فالفرق بُت اجملموعتُت واضح و زلدد نفسيا  فالصم ىم أولئك مل  إدراك بعض الذين يسمعون ،

يتكلموا اللغة ابلطريقة العادية ، أي ابلطريقة اليت يتعلم هبا الطفل العادي من بيئتو عرضا و الشعوراي ، أما 

لطريقة اليت يتعلم الذين يعانون صعوبة يف السمع فهم أولئك الذين ابلرغم من ضعف مسعهم  قد تعلموا اللغة اب

)هنى لبون طرقا تعليمية سلتلفة متاما هبا الطفل العادي و يعٍت ىذا الفرق األساسي بُت اجملموعتُت   أهنم يتط

  ( 52-53 الصفحات ،3162 ،زلمود الصواف

 :بناء و وظيفة اجلهاز السمعي عند اإلنسان   -3-6

وظيفة اجلهاز السمعي عند اإلنسان ىي حتويل اإلشارات الصوتية اخلارجية ادلنبعثة من مصادر البيئة 

 إىل عبارات مفهومة و ذات معاين زلدودة ، و ىذا اجلهاز السمعي يتكون شلا أييت : 

 :األذن اخلارجية   -3-6-1

 Auditing Canalو القناة السمعية اخلارجية  Pimmaىي تتكون من صوان األذن  

Extern  . اليت تنتهي بطبلة األذن 

أنو منبو   كما   الوظيفة األساسية لصوان األذن ىي الصوت و تركيزه و ادلساعدة على حتديد مصدر الصوت

 ادلوجات من انحية أخرى .
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 :األذن الوسطى  -3-6-2

تتكون من حيز صغَت من اجلهة اليسرى الطرفية و يصل إليها اذلواء عن طريق قناة ستاكيوس 

Eustachian Tabe  اليت توصل إىل جتويف الفم و األنف و حتتوي األذن الوسطى على ثالثة عظيمات

و تتصل ىذه  Stopes Foot Plate، و الركاب  Incus، و السندان  Malleusصغَتة ىي ادلطرقة 

يمات ببعضها بواسطة أحزمة ليفية داخل حيز األذن الوسطى حيث تتصل عظيمة ادلطرقة بطبلة األذن من العظ

انحية و تتصل من انحية أخرى ابلسندان مث ابلركاب ، و عندما هتتز طبلة األذن حتت أتثَت ادلوجات الصوتية 

ادلوجات الصوتية اليت عليها هتتز تبعا  اليت تقع عليها هتتز تبعا لذلك العظيمات ادلوجودة يف األذن حتت أتثَت

لذلك العظيمات ادلوجودة يف األذن الوسطى مث تنتقل ادلوجات الصوتية من خالل الركاب إىل انفذة األذن 

 الداخلية اليت تنقل ادلوجات الصوتية إىل األذن الداخلية عن طريق انفذة األذن الداخلية .

و  ر عن أنبوبة تكون يف اجلزء األعلى من جهاز التنفسترتبط األذن الوسطى مبؤخرة األنف و الزو 

و البلع و  تعترب ىذه الفتحة الوحيدة ادلباشرة للهواء من اخلارج ، حيث تتسبب حركة العضالت أثناء ادلضغ

يف األذن ما جيعل  التثاؤب يف فتح القناة السمعية عند طرفها من األسقل شلا يسمح للهواء اخلارجي ابلدخول

ء متساوي بكال جانيب طبلة األذن ، و ىذه العملية تعد ضرورية إلستجابة األذن الطبيعية للذبذابت ضغط اذلوا

. 

 : األذن الداخلية  -3-6-3
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و ىي تضم طريف عضو السماع ، حيث تنتهي ألياف العصب السمعي و تقع األذن الداخلية يف 

ويف ادلخ مباشرة و اجلزء األوسط معرف منطقة متتد إىل الداخل من اجلمجمة اخلارجية و تكون أرضية لتج

إبسم ادلدخل ادلسقوف الذي لو فتحة بعيدة عن األذن الوسطى بواسطة انفذة بيضاوية توثل األذن الداخلية 

ابلوسطى حيث ينتقل جهاز السمع عند اإلستجابة لؤلمواج الصوتية ادلنقولة عن طريق األذن بواسطة السلسلة 

و ينتقل التذبذب السائل إىل  ة يف األذن الداخلية تنساب عن ادلمر ادلسقوفالعظمية تكون ىناك حركة موجب

داخل قوقعة األذن حيث تقع األلياف العصبية كل منها ملتصق بقاعدة خلية  و حيدث إحساس عندما تثار 

ة ىذه األلياف العصبية نتيجة حلركة ضعف الصوت اليت تنصرف كأمواج صوتية متحركة يف سائل األذن الداخلي

. 

و لعل التفاعل الوظيفي بُت األجزاء الثالثة السابقة حيث تنفص ادلعرفة و اإلدراك و تكامل البواعث 

 ادلسموعة و اليت تعتمد على جزء من اجلهاز العصيب ادلركزي .

فإحساس السمع حيدث عندما يسري ادلؤثر السمعي من خالل األذن اخلارجية و الوسطى و ينتقل    

 ( 612الصفحة  ،3113 ،)دمحم ادلخ إىل الدافع العصيب من خالل العصب الثامن إىل وصلة العصب يف 

 :أهداف الرتبية الرايضية للصم  -3-7

ساان منتجا يف اجملتمع و يف حدود قدراتو الباقية لكي يستطيع ادلعاق مسعيا العمل بكفاءة و يصبح إن

 البد أن يهدف برانمج الًتبية الرايضية إىل تنمية ما يلي :
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  تعلم ادلهارات احلركية األساسية من خالل األنشطة الرايضية لتنمية و زايدة كفاءتو اإلدراكية احلركية

 رسة ابدلنافسات و ادلسابقات ادلتنوعة .عن طريق األنشطة الفردية و اجلماعية و إاثرة دافعيتهم للمما

  ادلهارات احلركية اليت تنمي التوافق احلركي و البدين و كذلك األنشطة اإليقاعية ، و استخدام اآلالت

النقرية كالصابول و الدقوق حيث حتدث تلك اآلالت ذبذابت ديكن أن يستجيب ذلا الطفل األصم 

 أن الرقص اجلماعي يولد الشعور ابلتماسك و اإلنتماء .فالرقص أبنواعو ينمي احلس اإليقاعي كما 

 يف  اإلىتمام ابألنشطة اجلماعية التعاونية ، ألن فقد السمع يؤدي إىل فقد اإلتصال ابآلخرين فهم

حاجة إىل النضج اإلجتماعي ، حيث أن الًتبية الرايضية ىي الوسيلة لتنمية ادلهارات اإلجتماعية و 

 ل اللعب و ادلثَتات البصرية و األعالم ألهنم ال يسمعون الصفارة .جيب استخدام اإلشارات خال

  اختالل اإلتزان للصم و البكم الناتج من حادث و الذي يؤدي إىل عدم قيام القنوات اذلاللية بوظائفها

لتوفَت يوجب على ادلدرس اإلبتعاد عن ادلهارات اليت تتطلب التسلق و العمل على األجهزة ، و ذلك 

 (  91-09 الصفحات ،3162 ،فهمي زلمود الصواف)صعوبة اإلتزان  األمان من

 :أسس تدريس األنشطة الرايضية ادلعدلة للصم  -3-8

 . فهم طبيعة و احتياجات الصم البكم 

 . ادلعرفة و اإلدلام ابلنواحي الصحية لؤلصم و األبكم 

  اخلاصة ابألصم و األبكم .ادلعرفة ابإلختبارات النفسية و السمعية و العقلية و مجيع القياسات 
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  معرفة الطرق ادلرئية و استخدامها ، و األدوات ادللونة للمساعدة على توصيل ادلعلومات لؤلصم و

 األبكم و يتم ذلك عن طريق : 

 الًتكيز على احلواس األخرى كناحية تعويضية . .6

شريط الفيديو و استخدام الشرح ادلرئي للمهارات التعليمية بكفاءة مثال ذلك لوحة النشرات و  .3

 اإلشارة اليدوية .

 جيب أن يقف ادلدرس يف مكان واضح جلميع التالميذ الصم البكم و مواجهتهم . .2

و  جيب أن يتم التدريس يف رلموعات صغَتة حىت يتم التفاىم السريع بُت األطفال الصم البكم  .0

 ادلدرس ، و يشعروا ابدلودة و األلفة مع استخدام أسلوب التشجيع .

تخدام وسائل متنوعة يف الشرح و التدرج يف التحليل احلركي مع استخدام مناذج و صور            جيب اس .2

 و وسائل بصرية متعددة حىت يستطيع األصم و األبكم استيعاب و فهم األداء احلركي ادلطلوب .

        جيب مراعاة أن اإلكتئاب من خصائص األصم األبكم ، و عدم مساعهم ألصوات كثَتة يؤدي      .1

 إىل كثرة ادلشاكل السلوكية ، كذلك عدم التعاون مع اآلخرين يف اللعب و ادلواقف ادلختلفة .

و   جيب إعطاء التالميذ الصم البكم احلركة أثناء الدرس بشرط أن يتمكن ادلدرس من رؤيتهم  .5

 .مالحظتهم

اءة أو شفاه ، ابإلضافة جيب إتباع أسلوب واحد يف إعطاء التعليمات و التوجيهات سواء إشارة أو قر  .0

 إىل اإلتفاق على عالمات معينة عند اخلطر أثناء ادلمارسة .
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جيب عدم إضاعة الوقت يف الشرح حىت تسَت ادلنافسات يف اإلجتاه ادلطلوب ، و ديكن تغيَت القواعد  .9

 لتتناسب مع إعاقة الصم و البكم .

) مستوى الذكاء ( و أن تتميز ابدلرونة و جيب أن تتناسب األنشطة مع ادلرحلة السنية و العمر العقلي  .61

 ( 96-91 الصفحات ،3162 ،السهولة و الفهم . )هنى سلمود الصواف
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 متهيد :

بعد دراستدد للدانبلاددظدسالنددولدتدلذل ادزد دد سدساددالدطددقدسدرددلادسا املوضدعدراستدد د دد سدس   دد  دراستدد د

طو ساودد داضددوجدسد لبدد دتنددالدسا يتددلحهادساددشدرويةددلدزدسددددنلاو د دان يادد دطددقدأددذ دسا و ددولادس  ددل  د  د

،د يد  دلادإبدضخعدلتةلدخدوادراستد  دحتضقدطقدسا و دولادسادشد  دعةل.ف  ظدتنالدساملليثدسا يا دطقدا وةلد

دإىلدسا بويظدساعنمعددت خ سمدجمم ت دطقدس  سردساعنمو ،د لاإبدضتملل دطلةجدي ولمد رملوع دسا است ،د

دانملذثد      دسا  لدسأل اد ديثلدسااوقدس لةبو  دتنالدف نني، د  س  يشملدسالاظدسا املوضعداملذثلل

 ساشدتشملدتنالدسا است دسهت اوتو د سجمللادسااطليند س نليند ا سدساشو طدساعنمو داألرسةدطعد ملطدط ضريساد

د  ر س د س لةجدس يت خ م دإخ ولا ل دساملذثد او و  دإد ملدتنالدتول  دامل د ا اإبدإ وسلسسا است  ادادسا است 

دسا املوقدس و سيند ي  ردسا است د دزد ، دسا  لدساثليندفوذ  لدتنالدتوجد حتنولدا لئجدسا است د طللقش ةل  طل

د.س  ا  دزدسا استلا  لدسا و ولاد

د

د

د

د

د
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 منهج البحث : -1-1

يشد دساملذدثدطدقددس لةجد  دسااويقدس ددرلدإىلدسدد ادس اند ود  د د دسغدوطد دريدس وئدعدساد لسنددددد

 ددعدطددلةجدساملذددثدساعنمددعديع مدد دسخ وددلادس ددلةجدس للتددظد ددلد،دفب سي دد ديدديدهلي دد دق دد دسا أدد ادإىلدسال ددلئج

طشدددنن دساملذدددثدعألتدددلعدتندددالدرملوعددد دس شدددنن دا يتدددةلد دف نددد دس لدددل جدتملعدددلدهخددد وادسدددد ادساددد لديددد رد

دوئ دانم    د. سدسا أ عساملليثدسا  ألدإاو د دزدساملذثد  سدست م اندس لةجد

س ضدددلئقد دي عدددمقد ددد سدس دددلةجدشدددعدبودددلانادطمللددددوةدطدددقددت ض دددال دددعدراستدددلاددسا أددد و فلا استدددلاد

دسجمل معد  دتول دسا استلاد دي انظدخربةدزدسا خاوطد دسا ذنولد دسا  يتريدانل لئجد

 جمتمع و عينة البحث :-1-2

  ندسخ ولادتول دساملذثدتنالد لاظداملريدطقدسألمهو دحبوثدت  ق دتنوةلد ط اداثريةد.فعنوةلدت  ق دال

ساضولتلاد دسال لئجدساشدخيوجدهبلدساملليثدطقدحبث د دزدسانثريدطقدسأليولنديعاودساملليثدإىلدإ وسلدحبث دتندالد

 دطددلهداثددرييقدفلاملذددثدتددقدرويددقددتولدد دأددضريةدطددقدسجمل مددعدألندإ ددوسلدساملذددثدتنددالدسجمل مددعداندد دينندد د ةدد س

ساعولدد د دد دزدس ضوضدد دسخ  دددلادان قدداد دساةدد د دس دددلاد د دد سدطددقدددديا دف دددو دتنددلاو دساملذددثدإ دددلف دإىلد

ستد خ سمد تددن ودساعولدد دييتدةلدطددقدتمنودد دسايتددوت دزدشدعد دحتنوددلد دتنخددوعدساملودلانادانذ دد ادتنددالدسال ددلئجد

،د2009-2008ريهدتندددالد رسلدساو  دددعدخدددوادس للفيتددد ،د)ط دددا ال،دساعدددضطدسال يتدددعد د  ددددبيتدددوت ددمنلددد د.

د.(59أ ذ د
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تنددالدطيتدد   دس ملاتددنيدانلشددلطدساملدد يندس نودد ددمسعوددلس عددلقنيدسا وطودد د دقدد دلثددلدجم مددعدساملذددثدزد

س دتيتددلادساوب يدد دسا عنومودد دسغلأدد د دادد سدسا وطودد دسهتدد  لدس ملاتددنيدانلشددلطدساملدد يندتنددالدطيتدد   دس دتيتدد د

س نودد دطعددلقددمددلاعدانلشددلطدساملدد يندد18 دلثنددادزددتشدد سئو دقملددلدعخ وددلادساعولدد دباويضدد د،سا عنومودد دادد اإبد

 دتدل دد18إىلد15 دتوس حد تملا  دطدقددملاعدانلشلطدسامل ينددتنمو دت لد19 دتنمو دطعلقدمسعولددد60طق

 سا  ادس  سيلدي  حدسا  أو دساع رلداعول دساملذث

 التوصيف العددي لعينة البحث 1جدول رقم 

 اجملموع العدد العينة

 18 املعاقني مسعيا
37 

 19 االسوايء

د10/03/2017إىلدد02/01/2017طقدد دق دمتدتاملوقد ر سادساملذثدتنالدساعول دزدسا وةدس م  ةد

 :متغريات البحث -1-3

دسد ملدحبثللدتنالدط ضرييقدمهلدس  ضريدسا لبعد دس  ضريدس يت ضلد دس  ضريدسا لبعد  دا وب دط ضريدس يت ضلدد.

ددسا  سزنداملتغري التابع :.دددد)س نو (دسالشلطدسامل ينداملتغري املستقل :

دداملتغريات املشوشة: دسا است  دبضو دإن دتاا د  د ة  دطق دفوةل دسا ذن  دت انظد ملطدس  ضريسادق   س و ساو 

 ندي عواددس  ضريسادطقد ة د خو د،د دي اوددمحمدييتقدتو لد د تلط دتلطلداستظد"دي عظدتنالدساملليث
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دساملذثدد وسلسادساعملطدسا ذوذ  ددملاي  دب  ن دانل لئج دس يتململلادس ضوضو  د تلعد  هد د. " تنال دتنال  

د : قلمدساالامللندمببم ت دطقدسد وسلساداعملطدط ضريسادساملذثدسدت مللاسا

د. إبعلردساعوللادس  لب د دساشدق دتد ودتنالدسايتريدس يتقدد وسلدسدخ مللاسا -

د. اودساعول نيدطقدا سدسغ لئعد:دسايتقد سا زند سا  لادسايتملاو داملديمل  طقدطنةوه -

  . تنالدالدطقدساعول نيدمبيتلت ةدفويقدتملدذملزدسدخ مللاساداملد دوادساالامللندتنالدإ -

داودساعول نيدطقد لسد سي د)لا ا( -

د:ددجماالت البحث-1-4

 اجملال البشري :

دط زتنيدتنالدجمم ت نيد:دتنمو دعاا ادساثلا لد37 دي مثلدزدد

 س نو دملاعدانلشلطدسامل ينددمسعولطعلقدد18سجملم ت دسه ىلد -

 دملاعدانلشلطدسامل ينددتنمو دت لد19سجملم ت دساثلاو د -

 اجملال املكاين :

ط اتددد دسهر دددلاديل مددد ندإىلددمسعودددلعدددلقنيدس دسا وطوددد متدسا علطدددلدطدددعد فدددوسردساعولددد دسغلأددد دبملذثلدددلدطدددعدد

سا وطودد دسايتدد ينيدتنددالدطيتدد   دطدتيتددل  دزديددنيدمتدسا علطددلدطددعدساعولدد دس عددلقنيدمسعوددلدب هيدد دتددو لدبنعملددلع،د

دب هي دتو لدبنعمللع.ساوب ي دسا عنومو د
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 اجملال الزماين :  

تندالددس دوسلدسا بوبد دسهتد اوتو د دمتدد15/11/2016زدددسخ مللاسادساضودلعب  ادسا وةدزدإت سرد 

زدينيدمتدس وسلدسا است دسهتلتو دد،دد2017/دد01/دد22اضلي دد02/01/2017س خ لاةدسب  سلدسفوسردساعول د

د.10/03/2017سىلد لي دد19/02/2017طقداتايخد

د:أدوات البحث -1-5

د وسلد لدحبثدهب دطقدسهت علا دمببم ت دطقدسا تلئلد دسألر سادساشدتدرلدإىلدسذملزد  سدساملذثدد

دجمم ت دسر سادلثنادفوملينع:فض دست م اندزدحبثللد  سدتنالد

 ق  دسديلر دساننو د دسد لمدسالنولدمب    دساملذثدقلمددد  : املصادر و املراجع العربية و األجنبية

 ساالامللندعدت ملردتنالدالدطلدت فودا يةملدطقدط لراد دطوس عدعانض نيدساعوبو د دسا وايتو د.

 :اختبارات القياس البدنية 

قولعدسا  سزندساثلباد  : غرض اإلختبارداختبار التوازن الثابت على مشط القدم ابلطريقة العمودية: .1

مستتو  الستت  و /د. )دسدتد لتونعد(د  لدللدسداتندلزدمبشدطدساضدد مدباويضد دط علطد ةدتندالدتدداحد دوق

تدبلدسدخ ملدلاد: تقتو  اإلختبتار/. طدقدتدقدساعلددوةديديدس ويند دسالطعود دانمللدنيد دسامللدلا: اجلتن 

 ويددقدسغددربسلدس نمددنيمتدسا ذضددقدطددقدسا دد قدس لاضددعدانخ ملددلادتددقدر،د. اد90طعلطددلد ملددلادبندد د

ب أددد د دتو ددةلدب أددد د سيدد ةد دسات لتةدددلدب أددد دد12ت دددالدردد ادادددلدطلةددلد: األدوات الالزمتتة/.

يضد مدس خ ددربد: وصتف األداء/ . ددويطدهأددقدا ثملودادساع دالدتندالدسألاج،دتدلت دسيضدلاة،د سيد 
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سألاجددب  دعدطشددطدق طدد دتندالدساع ددلدب دد اةدط علطدد ةد دتلد دسددددلاةديضدد مدبوفدعدساضدد مدسألخددو دتددق

يضدد مداددلدس خ ددربدب نددوساد. حمددل هدسدي  ددلودب  سزادد دتنددالدطشددطدساضدد مدتنددالدساع ددلدألردد ادفددوةددمنلدد 

تند ندساع دلدتب د د: تعليمتات اإلختبتار/  . (دطدوساد)د دومدطدوساداندلدقد مد(د6سدخ ملدلادتداد)د

 دزدخددوادسادد لدي ضد دت سزادد. إلسد دسداعددظد  دطشددطدس خ دربدسألاجدتل ةددعدس ل ادد د. تندالدسألاج

ديندقدسألرسلدبد  نديد سلد  د. ساثومد  سندسأل ىلدطقدس ل ا دييتمحدا دب ندوسادا دسدس ل اد دطدوةد خدو 

حمند د:ديضد مدد: إدارة اإلختبتار/. عتد خ سمدس د سلدطدعدطوستدلةدسألرسلدامودعدس خ دربيقدباويضد د سيد ة

يضددد مدعالددد سلدتندددالدس خ دددربيقد دطيتدددبلد:د. ضتادددللدإددددلاةدساملددد لد دطوسقملددد دسألرسلد دسي يتدددلودساددداطق

دزطقدسدخ مللاد  دسجملم  دساننعدألزطلندسدخ مللاسادسايت  د. : حساب الدرجات/. تيتبولدسال لئج

قودلعدسا د سزندساثلبداد)د  : غرض اإلختباراختبار التوازن الثابت على مشط القدم ابلطريقة االفقية: .2

 مستو  الست  و اجلتن /. مبشطدساض مدباويض در او دتنالدتاحد وقدسدت لتونعد(د  لللدسداتنلز

انخ مللادطعلطلد مللادبن دد.: تقو  اإلختبار/. طقدتقدساعلدوةدييدس وين دسالطعو دانمللنيد دساملللا:

 انخ مللاطعلطلدأ قدطلاضعدتقدرويقدبع دسغربسلدس خ  نيدزدساضولعدزدساوبو دساو  و  . اد90

يضد مدس خ دربدب  دعدطشدطدق طد دد: وصتف األداء/. امدلدزدسدخ ملدلادسايتدلبق : الزمتةاألدوات ال/.

تنالدساع لدباويض در او د دتل دسددلاةديض مدبوفعدساض مدسألخو دتدقدسألاجدداني  دلودب  سزاد دتندالد

(دطدوساد)د دومدطدوسادد6يدرلدس خ دربدسدخ ملدلادتداد)د. طشطدساض مدتنالدساع لدألر ادفوةددمنل 

طدلدزدسدخ ملدلادسايتدلبقدعد دلف دإىلدتد مد دسداعدظدساضد مدك : تعليمتات اإلختبتار/   . مد(انلدقد 

د. املدزدسدخ مللادسايتلبقدد: دارة اإلختبار/س. ساثلب  دانع ل
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قولعدساضد اةدتندالدسا  دظدب قد د  : غرض اإلختباراختبار  التوازن املتحرك ابلوثب عفوق العالمات: .3

ا وطود د دتنمود سادس دوين نيد : مستو  الس  و اجلتن /. عا  سزند  لللدس وا د دبعد  لد دسدي  لو

ادد88اد،دد66توس يددادطعددلطواد ملددلادسدخ ملددلادطددلدبددنيد: تقتتو  اإلختبتتار/. سدت سريدد د دساثلا يدد 

 دسا د قدس دوتملطدع دإبدتدقدداملدمتدسا ذضقدطقدسا  قدس لاضدعدانخ ملدلا. انموسيلدسايتلو دس خ ن  

رويدددددقدسعدددددلردطعدددددلطوادسداتملدددددلطدبدددددنيدسدخ ودددددلاد دسدخ ملدددددلادسايتدددددلبقد)دسخ ملدددددلادععدس عددددد ادان ددددد سزند

 x ب أد د1توطدلادطضلتدل لد 3. ددويطدقودلع. تدلت دسيضدلا: األدوات الالزمتة/. ساد يللطونعد(

س خ دربدسا قد ادتندالدقد مدديملد  : وصتف األداء/ب أد د دتثملو ةدلدتندالدسألاجدامدلدزدساشدنلد  4/3

مثديضد مدعا  دظدهبد هدساضد مدإىلدساعوطد د)د د(دطدعدسدملد طدتندالدا دسدساضد مد د  x  سيد ةدتندالدساعوطد 

  سند،دمثديض مدعا  ظدبل سدساض مدإىلدساعوط د)دود(د دد5حيل ادسا  سزندزد  سدسا  عد  ةد ق ل لد

طوساد لداع ردطوتنيدزدالدد4مثدينواد  سدسألرسلدد  سند5سدمل طدبل سدساض مدمثدسا  سزند  ةد ق ل لد

. طويد د:دا يتددبولدسألخادللد دساضودلمدبعد دسغمددسد د سندب د ادطيتدم  : إدارة اإلختبتار/ لادظ

 : حستتاب التتدرجات/. طيتددبلد:دانلدد سلدتنددالدس خ ددربيقد دتيتددبولدسالضددلطدانددلدتوطدد  

لطدانةملد طدسا دذوحدتندالد(داضدد5مخدسد)د : اضاد داذد د ق دالد80ييتد اوعدس خ دربد ندحي دلدتندالد

(داضدلطدانةملد طدد5مخدسد)د. (داضدلطدان د سزندسا دذوحدتندالدا دسدساعوطد د5مخدسد)د. ساعوطد د)د د(

(داضدلطدان د سزندسا دذوحدتندالدساعوطد د)دود(دمثدسا ندوسادد5مخدسد)د. سا دذوحدتندالدساعوطد د)دود(

ايتدلبقدطدعدستد مل سادساعوطد دع دلادإبديندوادا دسدسألرسلدسب. طوةد خو دانعوط د)د د(دمثدساعوط د)دود(

 )دود(دعاعوط د)دجد(د.
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 الوثب فوق العالماتيبني عالمات اختبار  1شكل رقم 

 

قوددلعدساضد اةدتنددالدسا  ددظدب قدد د د  : غتترض اإلختبتتار:   ر التتتوازن املتحتترك املعتتدل لتتت ابساختبتتا .4

تنمود سادس دوين نيدا وطود د د : مستتو  الست  و اجلتن /. سدي  دلودعا د سزند  لدللدس واد د دبعد  ل

ادتلدد دقوددلمدس لددنيدطددقدد97بندد دطعلطددلدط  دد تو دسدخ ملددلاد: تقتتو  اإلختبتتار/. سدت سريدد د دساثلا يدد 

اديولمددلدد75بند دطعلطددلد ملدلادسدخ ملدلاد. خم دربسداددلدتندالديد ةد25ساملدليثنيدب يتدبولدسال ددلئجداعد رد

إخ مللادسا ق ادتنالدتلا  دادطعدد46تبلد  سدسدخ مللادطعلطلدإاتمللطدبن د.   ولدزد  مدطل  ن 

 x ب أد د1توط دطضلتدل لد 11. دويطدقولع . تلت دسيضلا: األدوات الالزمة/. مبشطدساض م

يضد دس خ دربدتندالدا ند دساومد د: وصف األداء/ب أ دطعدتثملو ة دتنالدسألاجداملدزدساشدنلد  4/3

حمدددل هدساثملدددلادزد  دددع دتدددالدتندددالداضاددد دسامل سيددد دمثديملددد  دزدسا  دددظدإىلدساعوطددد دسأل ىلدبض طددد دساويتدددو د

 د سند،دبعد دلادإبديثدظدإىلدساعوطد دساثلاود دبض طد دد5طشطدق طد دساويتدو دألادربدفدوةددمنلد دحبد د ق دالد

ساوم د،د د ن سديض مدب ضوريدق مدسدمل طدطقدتوط دألخو د دسداتنلزدتنالدطشطدساض مدزدالدطوةد،د
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طويد د:د: إدارة اإلختبتار/. لد لد دالطعدطوين د ندتن ندق طد دفد قدساعوطد دحبودثدهدينةدودطلةد

طيتدبلد. ا يتبولد خاللدسدمل طد د خاللدسا  سزند دساضولمدبع دسغمسد  سندب د ادطيتدم  دانمخ درب

حستتاب /. :دانلدد سلدتنددالدس خ ددربيقد دتيتددبولداضددلطدسدملدد طد داضددلطدسا دد سزندانددلدتوطدد دتنددالديدد ة

ديدلحدس خ دربداضاد د سيد ةد. سدملد طدسا دذوحاضدلطداندلدتوطد دزديلاد دد5ديدلحدس خ دربد : التدرجات

 ددد سند دبددد اإبدت دددملحدسا ا ددد دساض ددد  دد5اندددلدتاوددد دحيددد   دفوةدددلدب  سزاددد دفددد قدساعوطددد دحبددد د ق دددالد

هدديددلحدس خ ددربدسغمددسداضددلطدسغلأدد دعدملدد طدسا ددذوحدانعوطدد دسا سيدد ةدزد. را دد د100انخ ملددلاد

ساعوطدد د  دإلسد ددسداعملدد د  د لد ددالد خددودطددقديلادد دفشددن دزدسا  قدد د  لددللدسدملدد طدبعدد دسا  ددظدتنددالد

 يتم دتاحدسألاجدفوملدت سدطشطدساض مدساشدسا  اد،د  دفشن دزدتضاو دساعوط دمبشطدساض مد دزد

سايتدلبض دييتدمحدانمخ دربدضتدلرةد  landing errors يلاد ديد  مد لدخاديدطدقد خادللدسدملد ط

 قدساعوطدد د دحمل ادد دسدي  ددلودب  سزادد دحبدد دسفددللد  ددعدسا دد سزندتنددالدطشددطدساضدد مدساددشدتنوةددلدسادد  ادفدد

سا لاود دقملدلد  balance errors إلسدإاتندظدس خ دربد لدخاديدطدقد خادللدسا د سزند.  د سند5 ق دالد

إلسد دسدسألاجد لد دالدطدقد يتدم د دريد : سا ةللدفوةدسغمسد  سندفإا دي ض داضا د سي ةدانلدتاود 

 دتلد طلدي ضد دساوتدظدت سزاد دفوبدظد. لللد  دعدسا د سزنحتويإبدساض مد  . طشطدساض مدساشدتنوةلدسا  ا

تنودد دساعدد رةدانعوطدد دساددشدتنوةددلدسادد  ادمثديضدد مدمبذل ادد دساض ددادتنددالدساعوطدد دسألخددو دعاضدد مدساددشدتنوةددلد

تنمود ةدطدقدس د ساعدد100انخ ملدلادطعدليريدمتدستد خوس ةلدزد د لدإخ ملدلاد : معايري اإلختبار/. سا  ا

،د دسا ا د دسغدلمدد67تعلردلدسا ا  دسا لئود دد100عدسألطوينو د،د دسا ا  دسغلمدساثلا ي دب هي دتنيتل

 .د14تعلردلدسا ا  دسا لئو دد23
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 املعدل يبني عالمات اختبار ابس 2شكل رقم 

 

  :ادوات قياس مادية 

 دويطدقولع .1

 طواسندسانو ين .2

دد سخعدد دطوضلتو د،س لف دسىلدا حدخشيب .3

 :  الختبارات القياساألس  العلمية  -1-6

قملددلدخددوادس ددوسلدسا استددد دطددقدأدد قد د ملددلاددهخ ملددلاسادساضودددلعدطددقد  ددلد ددملطدسألتددسدساعنمودد د

د06دسهت اوتو دعا ذضدقدطدقدلادإبد،يودثدمتدس دوسلدسخ ملدلاسادساضودلعدتندالدجمم تد دطدقدسا وطود دطن اد دطدقد

د  سدخ ط دانملذثد.د سفوسرد،س ويللدساضولعدسه اد دبع دستمل  دس ويللدساضولعدساثليند،

دقنيدمسعودلدتدوس حد تمدلا  دطدلدبدنيمتدإ دوسلدسا استد دسدتد اوتو دتندالدتولد دطدقدسا وطود دس عدل يودثد  

إخ ولادتول دساملذثدباويض د الندد. تل د،د دطقدا سدس  ات دسا  د دساملن دب هي دتو لدبنعمللعد18إىلد15
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توطوددد د06سا ددد د سادددملن د ددتوطوددد د06ا دددلئبة دزدسا استددد ديودددثدبنددد دتددد ر  دد،د دقددد دمتدإتددد ملعلرشددد سئو ت

داملدلاواندد. ست  لد

الندسد ادطقدسا است دسدت اوتو دطعوف دسااويض دسا دذوذ د دسايتدنوم دد دوسلدسدخ ملدلاسادس دوسرد   

 دسا أدد ادإىلدا ددلئجدتاملوضةددلدزدسا استدد دسألتلتددو د،د دطعوفدد دطدد  دأدد قدد د ملددلاد دط  دد تو دسدخ ملددلادبضودد

 دالااددلدا سدد22/01/2017إىلدد02/01/2017متدتاملوقدسا بوب دسدت اوتو دإب  سلسدطقد   . رقوض 

فويدقدتمدلدادساالاملدلندبل يتدةملدتندالدإ دوسلدسدخ ملدلاسادمبيتدلت ةدسددود،د  د سدحتدادس سانو ادسااطلو د دس نلاود 

دعة داضللدتملدقملنعد.خم  نيدزدتن دسال سدساوب لد،داملدان دطدي ن ندطق

 ثبات وصدق املقياس :

 (66قيد الدراسة )ن=يوضح معامالت االرتباط لصدق و ثبات العينة االستطالعية  2جدول رقم 

 معامل الصدق معامل الثبات املعاجلات اإلحصائية

د0.96د0.92 اختبار التوازن الثابت ابلطريقة العمودية
د0.95د0.90 االفقيةاختبار التوازن الثابت ابلطريقة 

د0.94د0.88 اختبار التوازن املتحرك ابلوثب فوق العالمات
د0.96د0.92 بار التوازن املتحرك املعدل لباساخت

 60754(=6065عند ) 60874(=6061مستو  الداللة عند )

 ندطعددلطوادسهاتملددلطدبددنيدرا ددلادساضوددلعدسأل اد درا ددلادساضوددلعددستددوهي عددحدطددقدخددوادسادد  اد

د.تنالدرا  دتلاو دطقدساثمللاددسخ مللاسادساضولعدس  رةدزدسا است دساثليندرسا دطعل  ددملديدا دتنالد ند
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د

دالدراسات اإلحصائية : -1-7

 دتددد  دتوشددد د ددد هدسال دددلئجدإىلد اقدددلمدتع مددد دتعاولدددلدسا استددد دسدي دددلئو درقددد د اثدددودزدسال دددلئجدس و ساوددد د.

هتددد خوسجدس   تدددالادس يتدددلبو د دسهرموسفدددلادس عولايددد د.اددد سدستددد خوسجدقدددو دادس يتددد ب د دطضلاا ةدددلدبضدددو داد

دسا  او د.د دق دمتدخ ط دساملذثدمببم ت دطقدساض سانيد عدط ا اةدالا ليلد:

دس   تطدس يتليبد -

 :دسا توطد -

 هرموسادس عولالدس -

 دسخ مللادادتو راادا ها دسا و قدبنيدس   تالادس يتلبو  -

 طعلطلدسهاتمللطداملريت ن -
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 عرض و حتليل النتائج : -2

 عرض و حتليل نتائج توصيف عينة البحث:-2-1

 يوضح توصيف عينة البحث 3جدول رقم 
 العينة

 املتغريات
 الصم البكم االسوايء

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 94 95 العدد
 73 اجملموع

 1.43 16.22 1.43 15.94 العمر البيولوجي
 9.94 169.55 9.62 160.21 الطول
 11.56 54.44 7.50 54.05 الوزن

 4.80 19.13 3.83 21.26 الكتلة اجلسمية
 

اعاله و الذي يوضح نتائج توصيف عينة البحث قيد الدراسة حيث مثلت  7من خالل اجلدول رقم  
تلميذ ،ومجوعة  95يف الطور الثانوي الذي بلغ عددىا  االسوايء ادلتمدرسني العينة منيف رلموعتني ،رلموعة 

ابلطور الثانوي كذلك ابدلؤسسات الرتبوية التعليمية احلكومية و   الصم البكم ادلتمدرسني ابدلؤسسات اخلاصة
تلميذ متمدرس ابلطور الثانوي شلارس للنشاط البدين  73تلميذ ، ليبلغ رلموع امجارل العينة  94كان عددىم 

على مستوى ادلؤسسسات التعليمية و احلكومية اخلاصة تبعا خلصائص ادلمارسة )النشاط البدين و النشاط 
  ادلكيف،، و الشك  البياين ادلوارل يبني نس  رلموع ي العينة من العدد الكل  ذلا  البدين
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 يبني نسب جمموعيت العينة من تعدادها الكلي 3شكل بياين رقم 

 
  

ابحنراف معياري قدره  51 99يف العمر البيولوج  بـ  االسوايءكما حدد ادلتوسط احلسايب لعينة 
اما    17 9ابحنراف معياري قدره  11 92زلددت بـ  الصم البكم،يف حني كانت قيمتو ابلنسبة لعينة  17 9

،يف  21 5ابحنراف معياري قدره  19 .92بـ  االسوايءحدد ادلتوسط احلسايب لعينة  يف قياس الطول فقد 
كذلك يف    51 5دره ابحنراف معياري ق 99 925زلددت بـ  الصم البكمحني كانت قيمتو ابلنسبة لعينة 

 .9 3ابحنراف معياري قدره  9. 91يف القياس  بـ  االسوايءقياس الوزن فقد حدد ادلتوسط احلسايب لعينة 
 و يف  92 99ابحنراف معياري قدره  11 91زلددت بـ  الصم البكم،يف حني كانت قيمتو ابلنسبة لعينة 

ابحنراف معياري قدره  12 19يف القياس بـ  وايءاالسقياس مؤشر الكتلة فقد حدد ادلتوسط احلسايب لعينة 
و   .4 1ابحنراف معياري قدره  97 95زلددت بـ  الصم البكم،يف حني كانت قيمتو ابلنسبة لعينة  47 7

 الشك  البياين ادلوارل يبني قياسات توصيف رلموع ي عينة البحث يف ادلتغريات احملددة اعاله 

 

49% 
51% 

 السوايء الصم البكم
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 االحنراف املعياري(±يبني قياسات توصيف جمموعيت عينة البحث )املتوسط احلسايب 4شكل بياين رقم 
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 قيد الدراسة:لعينة البحث قياس اختبارات التوازن عرض و حتليل نتائج  -2-2

املمارسة للنشاط (االسوايء)لعينة البحث قياس اختبارات التوازن عرض و حتليل نتائج  -2-2-1
 :البدين

 ( املمارسة للنشاط البدين االسوايءيوضح نتائج قياس اختبارات التوازن لعينة البحث ) 4جدول رقم 
 (االسوايءعينة البحث )

 الوسيط االحنراف املعياري املتوسط احلسايب مج الدرجات املتغريات
 املواصفات اجلسمية

 16 1.43 15.94 303 العمر
 157 9.62 160.21 3044 الطول
 52 7.50 54.05 1027 الوزن

 20.44 3.83 21.26 404.01 الكتلة اجلسمية
 اختبارات التوازن الثابت

 112.08 199.71 217.82 4138.71 مشط القدم )الطريقة املتعامدة(
 79.92 160.44 139.59 2652.39 مشط القدم )الطريقة االفقية(

 اختبارات التوازن املتحرك
 64 7.97 60.47 1149 الوثب فوق العالمات

 61 9.11 60.05 1141 املعدلاختبار ابس 
، االسوايءنتائج قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )اعاله و الذي يوضح  1من خالل اجلدول رقم 

و ال ي كانت يف القياسات اجلسمية ،اختبارات التوازن الثابت و ادلتحرك على النحو دلمارسة للنشاط البدين ا

 التارل6 
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 :وكان ادلتوسط احلسايب  7.7حيث بلغ رلموع درجات العمر البيولوج  القيمة  القياسات اجلسمية،

اما يف  ، 92، كما بلغت قيمة الوسيط  17 9ابحنراف معياري قدره  51 99يف القياس زلدد بـ 

،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  7.11 القياسبلغ رلموع درجات  قياس الطول فقد

كما بلغ رلموع درجات   ، 993، كما بلغت قيمة الوسيط  21 5ابحنراف معياري قدره  19 .92

ابحنراف معياري  9. 91،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  9.13القياس للوزن القيمة 

، ونتيجة لذلك فقد بلغ رلموع  درجات القياس دلؤشر 91، كما بلغت قيمة الوسيط  .9 3قدره 

ابحنراف معياري قدره  12 19،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  9. 1.1ة الكتلة القيم

و الشك  البياين ادلوارل يبني قيم القياس للعينة يف  ، 11 .1، كما بلغت قيمة الوسيط  47 7

 ادلتغريات احملددة لذلك 

 يف العمر البيولوجي( املمارسة للنشاط البدين االسوايء)يبني قيم القياس لعينة البحث  5شكل بياين رقم 
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 يف الطول( املمارسة للنشاط البدين االسوايء)يبني قيم القياس لعينة البحث  6شكل بياين رقم 

 

 يف الوزن( املمارسة للنشاط البدين االسوايء)يبني قيم القياس لعينة البحث  7شكل بياين رقم 

 

 يف مؤشر الكتلة( املمارسة للنشاط البدين االسوايء)يبني قيم القياس لعينة البحث  8شكل بياين رقم 
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 :القياس يف اختبار التوازن الثابت على مشط حيث بلغ رلموع درجات  اختبارات التوازن الثابت

 41 193،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  39 1974القيمة  القدم ابلطريقة العمودية 

بلغ رلموع يف حني  ، 4. 991، كما بلغت قيمة الوسيط  39 955حنراف معياري قدره اب

 75 1291القيمة   االفقيةدرجات القياس يف اختبار التوازن الثابت على مشط القدم ابلطريقة 

، كما بلغت  11 .92ابحنراف معياري قدره  95 975،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ 

 و الشك  البياين ادلوارل يبني قيم القياس للعينة يف ذلك   51 35 قيمة الوسيط

اختبارات التوازن ( املمارسة للنشاط البدين يف االسوايءيبني قيم القياس لعينة البحث ) 9شكل بياين رقم 
 الثابت
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 ابلوث  فوق  ادلتحركحيث بلغ رلموع درجات القياس يف اختبار التوازن  6اختبارات التوازن املتحرك

ابحنراف معياري قدره  13 .2،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  9915القيمة   العالمات

، يف حني بلغ رلموع درجات القياس يف اختبار التوازن  21، كما بلغت قيمة الوسيط  53 3

ابحنراف  9. .2،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  9919القيمة   ادلعدل لباس ادلتحرك

و الشك  البياين ادلوارل يبني قيم القياس للعينة  29، كما بلغت قيمة الوسيط  99 5معياري قدره 

 يف ذلك  

اختبارات ( املمارسة للنشاط البدين يف االسوايءيبني قيم القياس لعينة البحث ) 11شكل بياين رقم 
 التوازن املتحرك
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املمارسة للنشاط ( الصم البكم)لعينة البحث قياس اختبارات التوازن عرض و حتليل نتائج  -2-2-2

 :املكيف البدين

( املمارسة للنشاط البدين الصم البكميوضح نتائج قياس اختبارات التوازن لعينة البحث ) 5جدول رقم 
 املكيف

 (الصم البكمعينة البحث )
 الوسيط االحنراف املعياري املتوسط احلسايب مج الدرجات املتغريات

 املواصفات اجلسمية
 16.5 1.43 16.22 292 العمر
 168 9.94 169.55 3052 الطول
 51 11.56 54.44 980 الوزن

 18.11 4.80 19.13 344.43 الكتلة اجلسمية
 اختبارات التوازن الثابت

 71.88 26.78 74.79 1346 مشط القدم )الطريقة املتعامدة(
 59.47 46.78 74.73 134.52 مشط القدم )الطريقة االفقية(

 اختبارات التوازن املتحرك
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 37 10.85 39.72 715 الوثب فوق العالمات
 51.5 12.37 49.33 888 املعدل اختبار ابس

الصم نتائج قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )اعاله و الذي يوضح  9من خالل اجلدول رقم 

و ال ي كانت يف القياسات اجلسمية ،اختبارات التوازن الثابت و ادلتحرك ادلكيف دلمارسة للنشاط البدين ا، البكم

 على النحو التارل6 

 :وكان ادلتوسط احلسايب  151حيث بلغ رلموع درجات العمر البيولوج  القيمة  القياسات اجلسمية،

يف ، اما  9 92، كما بلغت قيمة الوسيط  17 9ابحنراف معياري قدره  11 92يف القياس زلدد بـ 

،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  7.91 القياسبلغ رلموع درجات  قياس الطول فقد

كما بلغ رلموع درجات   ، 924، كما بلغت قيمة الوسيط  51 5ابحنراف معياري قدره  99 925

حنراف معياري قدره اب 11 91،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  .54القياس للوزن القيمة 

، ونتيجة لذلك فقد بلغ رلموع  درجات القياس دلؤشر  99، كما بلغت قيمة الوسيط  92 99

ابحنراف معياري قدره  97 95،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  17 711الكتلة القيمة 

لقياس للعينة يف و الشك  البياين ادلوارل يبني قيم ا ، 99 94، كما بلغت قيمة الوسيط  .4 1

 ادلتغريات احملددة لذلك  

يف ااملكيف ( املمارسة للنشاط البدين الصم البكم)يبني قيم القياس لعينة البحث  11شكل بياين رقم 
 العمر البيولوجي



 عرض و حتليل و مناقشة النتائج  الفصل الثاين 
 

69 
 

 

 

يف  ( املمارسة للنشاط البدين املكيفالصم البكم)يبني قيم القياس لعينة البحث  12شكل بياين رقم 
 الطول

 
يف  ( املمارسة للنشاط البدين املكيفالصم البكم)يبني قيم القياس لعينة البحث  13شكل بياين رقم 

 الوزن
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يف  ( املمارسة للنشاط البدين املكيفالصم البكم)يبني قيم القياس لعينة البحث  14شكل بياين رقم 

 مؤشر الكتلة

 
 :القياس يف اختبار التوازن الثابت على مشط حيث بلغ رلموع درجات  اختبارات التوازن الثابت

ابحنراف  35 31،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  9712القيمة  القدم ابلطريقة العمودية 

بلغ رلموع درجات القياس يف يف حني  ، 44 39، كما بلغت قيمة الوسيط  34 12معياري قدره 

،وكان ادلتوسط احلسايب يف  91 971القيمة   االفقيةة اختبار التوازن الثابت على مشط القدم ابلطريق

و  13 95، كما بلغت قيمة الوسيط  34 12ابحنراف معياري قدره  37 31القياس زلدد بـ 

 الشك  البياين ادلوارل يبني قيم القياس للعينة يف ذلك  
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( املمارسة للنشاط البدين املكيف يف الصم البكميبني قيم القياس لعينة البحث ) 15شكل بياين رقم 
 اختبارات التوازن الثابت

 

 
 ابلوث  فوق  ادلتحركحيث بلغ رلموع درجات القياس يف اختبار التوازن  6اختبارات التوازن املتحرك

ابحنراف معياري قدره  31 75،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  399القيمة   العالمات

، يف حني بلغ رلموع درجات القياس يف اختبار التوازن  73، كما بلغت قيمة الوسيط  49 .9

ابحنراف  77 15،وكان ادلتوسط احلسايب يف القياس زلدد بـ  444القيمة   ادلعدل لباس  ادلتحرك

و الشك  البياين ادلوارل يبني قيم القياس  9 99، كما بلغت قيمة الوسيط  73 91معياري قدره 

 يف ذلك   للعينة
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( املمارسة للنشاط البدين املكيف يف الصم البكميبني قيم القياس لعينة البحث ) 16شكل بياين رقم 
 اختبارات التوازن املتحرك

 

 
املمارسة ( االسوايء)عينة البحث قياس اختبارات التوازن بني  املقارنة يف  عرض و حتليل نتائج -2-2-3

 :املكيف ( املمارسة للنشاط البدينالصم البكمالبدين و بني  العينة )للنشاط 

الصم البكم و االسوايء( عينة البحث )بني قياس اختبارات التوازن املقارنة يف يوضح نتائج  6جدول رقم 
 املمارسة للنشاط البدين

 الصم البكم االسوايء العينة
ت 

 احملسوبة
الداللة 
املتوسط  املتغريات االحصائية

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري
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 املواصفات اجلسمية
 غري دال 94 . 1.43 16.22 1.43 15.94 العمر
 غري دال 59 9 9.94 169.55 9.62 160.21 الطول
 غري دال 91 . 11.56 54.44 7.50 54.05 الوزن

 غري دال 15 9 4.80 19.13 3.83 21.26 الكتلة اجلسمية
 التوازن الثابت اختبارات

مشط القدم )الطريقة 
 املتعامدة(

 دال 9. 7 26.78 74.79 199.71 217.82

 غري دال 21 9 46.78 74.73 160.44 139.59 مشط القدم )الطريقة االفقية(
 اختبارات التوازن املتحرك

 دال 29 2 10.85 39.72 7.97 60.47 الوثب فوق العالمات
 دال 9. 7 12.37 49.33 9.11 60.05 اختبار ابسل املعدل

 (2013،قيمة ت اجلدولية  2 – 2+ن1، درجة احلرية ن1015مستوى الداللة )

ادلقارنة يف قياس اختبارات التوازن بني عينة نتائج اعاله و الذي يوضح  2من خالل اجلدول رقم 

و ال ي كانت يف القياسات اجلسمية ،اختبارات  البحث )الصم البكم و االسوايء، ادلمارسة للنشاط البدين

 التوازن الثابت و ادلتحرك على النحو التارل6 

 :يف قياس العمر البيولوج  بـ  االسوايءحدد ادلتوسط احلسايب للعينة حيث   القياسات اجلسمية

 البكمالصم ، يف حني حدد ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة  17 9ابحنراف معياري قدره  51 99

من  اصغرو ال ي جاءت  94 .،لتؤكد قيمة ت احملسوبة   17 9ابحنراف معياري قدره   11 92بـ 

وجود داللة  عدمعلى  79و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  7. 1قيمتها اجلدولية 
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 ال يرقى اذل الداللةالفرق عشوائ  احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا يعين ان 

 ، والشك  البياين ادلوارل يبني فارق نتائج القياس يف ذلك  االحصائية

 العمر البيولوجيالبحث املمارسة للنشاط البدين يف عينة بني يبني قيم القياس  17شكل بياين رقم 

 

ابحنراف معياري قدره  19 .92يف قياس الطول بـ  االسوايءكما حدد ادلتوسط احلسايب للعينة 

ابحنراف معياري قدره   99 925بـ  الصم البكم، يف حني حدد ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة  21 5

عند مستوى الداللة  7. 1من قيمتها اجلدولية  اصغرو ال ي جاءت  59 9،لتؤكد قيمة ت احملسوبة   51 5

البحث ،شلا يعين ان وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة  عدم على  79و درجة احلرية  9. .

 ، والشك  البياين ادلوارل يبني فارق نتائج القياس يف ذلك  ال يرقى اذل الداللة االحصائيةالفرق عشوائ  

 الطولالبحث املمارسة للنشاط البدين يف عينة بني يبني قيم القياس  18شكل بياين رقم 



 عرض و حتليل و مناقشة النتائج  الفصل الثاين 
 

75 
 

 

ابحنراف معياري قدره  9. 91يف قياس الوزن بـ  االسوايءكذلك حدد ادلتوسط احلسايب للعينة 

ابحنراف معياري قدره   11 91بـ  الصم البكم، يف حني حدد ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة  .9 3

عند مستوى  7. 1من قيمتها اجلدولية  اصغرو ال ي جاءت  91 .،لتؤكد قيمة ت احملسوبة   92 99

وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا  عدمعلى  79و درجة احلرية  9. .الداللة 

، والشك  البياين ادلوارل يبني فارق نتائج القياس يف  ال يرقى اذل الداللة االحصائيةالفرق عشوائ  يعين ان 

 ذلك 

 الوزنالبحث املمارسة للنشاط البدين يف عينة بني يبني قيم القياس  19شكل بياين رقم 
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ابحنراف معياري قدره  12 19يف قياس مؤشر الكتلة بـ  االسوايءد ادلتوسط احلسايب للعينة ليحد

ابحنراف معياري قدره   97 95بـ  الصم البكم، يف حني حدد ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة  47 7

مستوى الداللة  عند 7. 1من قيمتها اجلدولية  اصغرو ال ي جاءت  15 9،لتؤكد قيمة ت احملسوبة   .4 1

وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا يعين ان  عدمعلى  79و درجة احلرية  9. .

 ، والشك  البياين ادلوارل يبني فارق نتائج القياس يف ذلك  ال يرقى اذل الداللة االحصائيةالفرق عشوائ  

 مؤشر الكتلةعينة البحث املمارسة للنشاط البدين يف بني قيم القياس فارق يبني  21شكل بياين رقم 

 

 :حدد ادلتوسط احلسايب الختبار التوازن الثابت على مشط القدم حيث  اختبارات التوازن الثابت

، يف حني حدد  39 955ابحنراف معياري قدره   41 193 بـ االسوايءابلطريقة العمودية  للعينة 

،لتؤكد قيمة  34 12ابحنراف معياري قدره   35 31بـ الصم البكم ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة 

و  9. .عند مستوى الداللة  7. 1من قيمتها اجلدولية  اكربو ال ي جاءت  9. 7ت احملسوبة  

الروق على وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا يعين ان  79درجة احلرية 
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التوازن الثابت على مشط القدم  اما يف اختبار ،  ء ادلمارسني للنشاط البديندالة لصاحل العينة االسواي

ابحنراف معياري قدره  95 975لقيمة اب االسوايءفقد حدد ادلتوسط احلسايب للعينة   االفقيةابلطريقة 

ابحنراف معياري   37 31بـ الصم البكم ، يف حني حدد ادلتوسط احلسايب يف ذلك للعينة  11 .92

عند  7. 1من قيمتها اجلدولية  اصغرو ال ي جاءت  21 9،لتؤكد قيمة ت احملسوبة   37 12قدره 

وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي  عدمعلى  79و درجة احلرية  9. .مستوى الداللة 

فارق قيم ادلوارل يبني  ،و الشك  البياين غري دال احصائياالفرق عشوائ  عينة البحث ،شلا يعين ان 

   القياس يف ذلك

اختبارات التوازن عينة البحث املمارسة للنشاط البدين يف بني قيم القياس فارق يبني  21شكل بياين رقم 
 الثابت

 



 عرض و حتليل و مناقشة النتائج  الفصل الثاين 
 

78 
 

 

 
  يف الوث  على  ادلتحركحدد ادلتوسط احلسايب الختبار التوازن حيث  :املتحركاختبارات التوازن

، يف حني حدد ادلتوسط  53 3ابحنراف معياري قدره   13 .2 بـ االسوايءللعينة   العالمات

،لتؤكد قيمة ت  94 .9ابحنراف معياري قدره   31 75بـ الصم البكم احلسايب يف ذلك للعينة 

و  9. .عند مستوى الداللة  7. 1من قيمتها اجلدولية  اكرب و ال ي جاءت  29 2احملسوبة  

الفرق لة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا يعين ان على وجود دال 79درجة احلرية 

  ادلعدل لباس  ادلتحركالتوازن  اما يف اختبار ،  دال لصاحل العينة اسوايء ادلمارسني للنشاط البدين 

، يف حني  99 5ابحنراف معياري قدره  9. .2لقيمة اب االسوايءفقد حدد ادلتوسط احلسايب للعينة 

،لتؤكد  73 91ابحنراف معياري قدره   77 15بـ الصم البكم وسط احلسايب يف ذلك للعينة حدد ادلت

 9. .عند مستوى الداللة  7. 1من قيمتها اجلدولية  اكربو ال ي جاءت  9. 7قيمة ت احملسوبة  

الفرق على وجود داللة احصائية يف القياس بني رلموع ي عينة البحث ،شلا يعين ان  79و درجة احلرية 
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فارق قيم القياس يف ،و الشك  البياين ادلوارل يبني  دال لصاحل العينة االسوايء ادلمارسني للنشاط البدين

   ذلك

 
 
 
 
 
 
 

اختبارات التوازن عينة البحث املمارسة للنشاط البدين يف بني قيم القياس فارق يبني  22شكل بياين رقم 
 املتحرك
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 قيد الدراسة:لعينة البحث االرتباط بني اختبارات قياس التوازن عرض و حتليل نتائج  -2-3

املمارسة (االسوايء)عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن لعينة البحث  -2-3-1
 :البدينللنشاط 

( املمارسة االسوايءعينة البحث )لقياس التوازن  اختبارات االرتباط بني يوضح نتائج  7جدول رقم 
 للنشاط البدين 

 الكتلة اجلسمية
مشط القدم 

 )الطريقة املتعامدة(
مشط القدم 

 )الطريقة االفقية(
الوثب فوق 

 العالمات
 اختبار ابس

 املتغريات املعدل

 الكتلة اجلسمية     1
-0.23429 1 

مشط القدم    
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 )الطريقة املتعامدة(

-0.13525 0.713446** 1 
  

مشط القدم 
 االفقية( )الطريقة

0.06416 0.536722* 0.452742 1 
 

الوثب فوق 
 العالمات

 اختبار ابسل املعدل 1 0.26468- 0.41105 0.339834 0.40985-
 ( 10444اجلدولية  ر،قيمة  1 –جة احلرية ن، در 1015مستوى الداللة )

 ، بدون * ارتباط ضعيف(*ارتباط قوي ،** ارتباط قوي جدا)

االرتباط بني اختبارات  قياس التوازن لعينة اعاله و الذي يوضح نتائج  3من خالل اجلدول رقم  
 حيث ادلت نتائج االرتباط بني ادلتغريات مبا يل 6، ادلمارسة للنشاط البدين االسوايءالبحث )

  ارتباط طردي موج  قوي جدا لقياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و قياس اختبار مشط
** و ال ي جاءت اكرب من القيمة 397 .فقية ،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة القدم ابلطريقة اال

، شلا  عرب عن داللة االرتباط 94و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  111 .اجلدولية ذلا 
 االحصائية  

 وث  فوق ارتباط طردي موج  قوي لقياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و قياس اختبار ال
* و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 972 .العالمات ،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 

 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  94و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  111 .
  اختبار الوث  فوق ارتباط طردي موج  ضعيف لقياس اختبار مشط القدم ابلطريقة االفقية و قياس

و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا  191 .العالمات ،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 
 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  94و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  111 .

الصم )عينة البحث عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن ل -2-3-2
 :املكيف البديناملمارسة للنشاط (البكم
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( املمارسة الصم البكمعينة البحث )لقياس التوازن  اختبارات االرتباط بني يوضح نتائج  8جدول رقم 
 املكيف للنشاط البدين 

الكتلة 
 اجلسمية

مشط القدم 
 )الطريقة املتعامدة(

مشط القدم 
 )الطريقة االفقية(

الوثب فوق 
 العالمات

 اختبار ابس
 المتغيرات املعدل

 الكتلة اجلسمية     1

-0.184 1 
   

مشط القدم )الطريقة 
 املتعامدة(

-0.041 0.152 1 
  

مشط القدم )الطريقة 
 االفقية(

 الوثب فوق العالمات  1 0.426 *0.576 0.009-
 املعدل اختبار ابس 1 **0.643 0.379 0.312 0.1382

 ( 10456اجلدولية  ر،قيمة  1 –جة احلرية ن، در 1015مستوى الداللة )
 )*ارتباط قوي ،** ارتباط قوي جدا، بدون * ارتباط ضعيف(

االرتباط بني اختبارات  قياس التوازن لعينة اعاله و الذي يوضح نتائج  4من خالل اجلدول رقم  
 االرتباط بني ادلتغريات مبا يل 6حيث ادلت نتائج  ادلكيف ، ادلمارسة للنشاط البدينالصم البكمالبحث )

  ارتباط طردي موج  قوي لقياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و قياس الوث  فوق
* و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 932 .العالمات،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 

 عرب عن داللة االرتباط االحصائية  ، شلا  93و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  192 .
  ارتباط طردي موج  قوي لقياس اختبار الوث  فوق العالمات و قياس اختبار ابس  ادلعدل،اذ كانت

عند  192 .** و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 217 .قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 
 داللة االرتباط االحصائية  ، شلا  عرب عن 93و درجة احلرية  9. .مستوى الداللة 

)الصم البكم عينة البحث امجاي عرض و حتليل نتائج االرتباط بني اختبارات قياس التوازن ال -2-3-3
 :البدين و النشاط البدين املكيفاملمارسة للنشاط و االسوايء( 
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الصم البكم واالسوايء ( عينة البحث )لقياس التوازن  اختبارات االرتباط بني يوضح نتائج  9جدول رقم 
 املمارسة للنشاط البدين 

الكتلة 
 اجلسمية

مشط القدم 
 )الطريقة املتعامدة(

مشط القدم 
 )الطريقة االفقية(

الوثب فوق 
 العالمات

اختبار ابسل 
 المتغيرات املعدل

 الكتلة اجلسمية     1

-0.032 1 
   

مشط القدم )الطريقة 
 املتعامدة(

 القدم )الطريقة االفقية( مشط   1 **0.710 0.019-
0.194 0.564** 0.428** 1 

 
 الوثب فوق العالمات

 اختبار ابسل املعدل 1 **0.524 **0.397 *0.392 0.048
 (10314اجلدولية  ر،قيمة  1 –جة احلرية ن، در 1015مستوى الداللة )

 )*ارتباط قوي ،** ارتباط قوي جدا، بدون * ارتباط ضعيف(
لعينة البحث )الصم االرتباط بني اختبارات  قياس التوازن اعاله و الذي يوضح نتائج  5من خالل اجلدول رقم 

 حيث ادلت نتائج االرتباط بني ادلتغريات مبا يل 6البكم واالسوايء ، ادلمارسة للنشاط البدين 

 مشط القدم لقياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و قياس جدا  ارتباط طردي موج  قوي
و ال ي جاءت اكرب من القيمة  **.39 .،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة ابلطريقة االفقية 

باط ، شلا  عرب عن داللة االرت72و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  7.1 . .اجلدولية ذلا 
  االحصائية

 اختبار الوث  فوق و قياس دة مشط القدم ابلطريقة ادلتعاملقياس  جدا ارتباط طردي موج  قوي
** و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 921 .العالمات ،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 

 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  72و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  7.1 .
  و قياس اختبار ابس  ادلعدل ،اذ  مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة ارتباط طردي موج  قوي لقياس

عند  7.1 .* و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 751 .كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 
 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  72و درجة احلرية  9. .مستوى الداللة 
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  و قياس اختبار الوث  فوق  االفقيةمشط القدم ابلطريقة ارتباط طردي موج  قوي جدا لقياس
** و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 114 .العالمات ،اذ كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 

 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  72و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة  7.1 .
  و قياس اختبار ابس  ادلعدل ،اذ   االفقيةمشط القدم ابلطريقة لقياس ارتباط طردي موج  قوي جدا

 7.1 .** و ال ي جاءت اكرب من القيمة اجلدولية ذلا 753 .كانت قيمة االرتباط لـ ر احملسوبة 
 ، شلا  عرب عن داللة االرتباط االحصائية  72و درجة احلرية  9. .عند مستوى الداللة 

 االستنتاجات: -2-5

  ق ذات داللة احصائية يف قياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة للتوازن الثابت توجد فرو

  ادلكيف ادلمارسني للنشاط البدين الصم البكموعينة  ادلمارسني للنشاط االسوايءبني عينة البحث 

  توجد فروق ذات داللة احصائية يف قياس اختبار الوث  فوق العالمات للتوازن ادلتحرك بني عينة

  ادلكيف ادلمارسني للنشاط البدين الصم البكمادلمارسني للنشاط البدين و عينة   االسوايءالبحث 

 البحث  توجد فروق ذات داللة احصائية يف قياس اختبار ابس  ادلعدل للتوازن ادلتحرك بني عينة

 ادلكيف ادلمارسني للنشاط البدين الصم البكمادلمارسني للنشاط البدين و عينة   االسوايء

  توجد عالقات ارتباط طردية قوية بني قياس اختبار الوث  فوق العالمات و قياس اختبار ابس  ادلعدل

 لعينة البحث )الصم البكم و االسوايء،ادلمارسني للنشاط البدين 

  ىناك عالقات ارتباطية طردية بني اختبارات التوازن الثابت و االختبارات التوازن ادلتحرك احملددة يف

 الدراسة 
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 مناقشة الفرضيات: -2-6

  :وجود فروق ذات داللة احصائية يف قياس التوازن بني عينة الفرض االول و الذي يدي بـ

 0املكيف و النشاط البدينالبحث )الصم البكم/االسوايء( املمارسني للنشاط البدين 

وجود من خالل اجلداول السابقة الذكر  يتضح لنا اثبات الفرض الصفري ادلدون اعاله و الذي يدرل 

ط البدين بني عينة البحث )الصم البكم/االسوايء، ادلمارسني للنشا فروق ذات داللة احصائية يف قياس التوازن

، حيث ادلت الفروق االحصائية يف اختبار التوازن الثابت على مشط القدم ابلطريقة ادلكيف و النشاط البدين

لداللة ادلعدل للتوازن ادلتحرك اب   فوق العالمات و كذا اختبار ابسالعمودية و اختبار التوازن ادلتحرك ابلوث

االحصائية بني متوسطات القياس لعين ي البحث الصم البكم و كذا العينة االسوايء ادلمارسني لنشاط البدين 

إلعاقة احلسية تعين تعطي  عم  احلواس وعدم قيامها بوظائفها، و الن  ادلكيف و النشاط البدين على التوارل ،

حواسو يف اكتساب اخلربات التعليمية حيث تعترب  واجلدير ابلذكر أن اإلنسان يعتمد اعتمادا جوىراي على

النافذة ال ي يط  منها على العادل اخلارج  احمليط بو، ومن خالذلا تصلو اإلحساسات ادلختلفة وتتكون لديو 

خرباتو وعادلو اإلدراك  والفكري والتصور والتخيل ، لذا تعترب اخلربات احلسية ال ي أتيت عن طريق احلواس 

أفعال اإلنسان وعليها تتوقف معرفتو بنفسو وجبسمو وبيئتو الداخلية واخلارجية وال ختلو أية إحساسا لردود 

عملية من العمليات النفسية كالتعليم والتفكري واالنفعاالت من اخلربات احلسية ال ي تص  للفرد عن طريق 

 حواسو ادلختلفة  
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لقياس بني عينة البحث السوية و ادلعاقة فاختالفات الفعاليات ادلمارسة ابدت فروقات دالة يف نتائج ا

مسعيا ،اذ ان خصائص ادلمارسة جملموعة من الفعاليات الرايضية قد تربز اثرا فعاال يف التوازن الثابت و ادلتحرك 

على حد سواء فف  دراسة اجراىا ابحثون حول الفعاليات ادلمارسة و اختالف أتثريىا على التوازن احلرك  لدى 

ابلنسبة لتخصصات  زلددة خاصة يف مساحة اللع  و رقعة ادلمارسة  عوام مجلة ستندو على ادلعاق مسعيا ا

يف ملع  كبري يستطيع التوازن على  بطالقةتحرك فاتساع مساحة اللع  دتكن من ال،  النشاط البدين ادلمارس

القدمني اضافة اذل مساعدة اليدين يف خلق توافق احلركة ، كما ان رلال اعادة التوازن اكرب وذلك بسب  

اضافة اذل انشغال الالع  مثال ملع  كرة السلة فف      التوقفات وابتعاد اخلصم عنو عدا مناطق زلددة  

ابليدين فان صغر ادللع  واقرتاب اخلصم منو ضمن خطة اللع  جيعلو بتحريك قدميو والسيطرة على الكرة 

، وكذلك يتفق معو الع  كرة الطائرة يف انشغال يديو يف الدفاع واالستقبال   يتحرك ضمن منطقة ضيقة

والصد واذلجوم اضافة اذل ادامة اتصال قدميو ابالرض   وشلا جيع  الع  كرة السلة اكثر حاجة اذل االتزان من 

 ع  كرة القدم ىو تنفيذه للحركات ضمن زمن يقيده القانون  ال

+27 
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اخلصم لدى الع  كرة السلة تكون اعقد من حيث  ان سرعة احلركة عند اختيازابحثون كما يرى     

االداء مقارنة بسرعة احلركة لدى الع  كرة القدم وذلك لتطل  احلركة من الع  كرة السلة اذلجوم ابستخدام 

، ان االحتفاظ مبركز ثق  9549الطبطبة او ادلناولة او التهديف ، ويشري ) نزار الطال  وزلمود السامرائ  

ة السلة او القدم سيكون صعبا من جراء احلركة وعليو فان قابلية الفرد على تغيري اجتاه اجلسم لدى الع  كر 

، والذي ىو Agilityحركة اجلسم كك  او جزء وبدقة وسرعة بدون ان يفقد توازنو سيدرج حتت صفة احلفة )

)خطط اذلجوم، فاهنا اما الدقة ال ي تتطلبها لعبة الكرة الطائرة ضمن ادلركبات  ، انتج السرعة مع التوازن 

، اذل ان الدقة ى  9543ستكون حامسة يف اضافة نقطة او تغيري االرسال   ويشري ) دمحم صبح  حسانني 

  القدرة على توجو احلركات االرادية ال ي يقوم هبا الفرد حنو ىدف معني وى  مرتبطة ابلتوازن 

صص وان منو صفة التوازن لديو سيكون ابنو الع  متخ الطالبانالساحة وادليدان فريى  العاب اما    

مرتبطا بنوع ادلهارة وكمية تكرارىا ويف اغل  االحيان فان العيب الساحة وادليدان عند ثباهتم او ادائهم للحركة 

سيكونون خاضعني للزوااي ال ي تتشك  يف اجزاء اجلسم او مركز ثق  اجلسم مع االرض ، وىذا يتفق ما يؤكده 

، على ان حالة التوازن تتحقق عندما يسقط اشعاع مركز ثق  اجلسم يف 9559ط )صائ  عطيو ومسري مسل

الطالبان يف وسط مساحة منطقة التوازن ، اما يف حالة التنقالت فان االشعاع يبتعد عن منطقة التوازن  ويتفق 

لق حالة مع ما سبق يف ان اغل  العاب الساحة وادليدان يتطل  البدء من توازن مستقر اذل توازن خي ذلك 

ن تغطية قدم االرتكاز لالرض كاملة ) كما حتدث يف اغل  ولذلك فا انطالق او شروع يف بدء ادلهارة  

فعاليات الساحة وادليدان، تصبح اكثر اتزاان كوهنا مرتكزة على القدم كلو ، وتكون احلركة قلقة عندما ترتكز 

كما ان قدرة العيب الساحة وادليدان يف التحكم حبركاهتم االرادية حنو ىدف معني تكون     ، القدم على الكع 
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اكرب واعقد وذلك لغياب حالة السماح بتكرار احملاولة او بتكرارىا يف حدود القوانني الضيقة ، ويرى )الرسون 

ن عام  اخلفة والذي ىو ويوكيم، ان القدرة على التحكم يف احلركات وتوجيهها لتحقيق ىدف معني يدرج ضم

 مرتبط ابلتوازن، 

  : وجود عالقات ارتباطية بني قياس اختبارات التوازن لعينة الفرض الثاين و الذي يدي بـ

 املكيف و النشاط البدين0البحث )الصم البكم/األسوايء( املمارسني للنشاط البدين 

وجود بـدون اعاله و الذي يدرل من خالل اجلدول السابق الذكر يتضح لنا اثبات الفرض الصفري ادل

ط البدين عالقات ارتباطية بني قياس اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم البكم/األسوايء، ادلمارسني للنشا

،حيث ادلت نتائج مصفوفة االرتباط  بوجود عالقات ارتباطية طردية قوية يف ك  من  ادلكيف و النشاط البدين

،كذا  قياس اختبار قياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و قياس اختبار مشط القدم ابلطريقة االفقية /9

توجد عالقات ارتباط /1الوث  فوق العالمات لعينة البحث )الصم البكم و االسوايء،ادلمارسني للنشاط البدين 

قياس اختبار ،كذا  قياس اختبار ابس  ادلعدل  طردية قوية بني قياس اختبار مشط القدم ابلطريقة ادلتعامدة و

،اضافة اذل قياس اختبار ابس  ادلعدل لعينة البحث )الصم البكم و االسوايء،ادلمارسني الوث  فوق العالمات 

/توجد عالقات ارتباط طردية قوية بني قياس اختبار الوث  فوق العالمات و قياس اختبار 7للنشاط البدين 

ادلعاق مسعيا لبحث )الصم البكم و االسوايء،ادلمارسني للنشاط البدين، من حيث ان ابس  ادلعدل لعينة ا

خيصص معظم وقتو إلجياد عالقات تواص  مع اآلخرين،إذ حتدث لو ىذه اإلعاقة نتيجة خل  يف حاسة السمع 

عادية وحىت )األذن، وى  ادلسؤولة عن التوازن )التوازن الثابت واحلرك ، والذي حيتاجو الفرد يف حياتو ال

الرايضية، إال أن ىذه اإلعاقة قد ال تفقده ىذه الصفة األساسية بصورة كاملة و لكنها قد تؤثر فيو بدرجات 
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متفاوتة، ولكن لو قدرات ديكن أخذىا كمقياس ألن العاىات الظاىرة ليست مقياسا للقدرة أو العجز و إمنا 

و ابلعجز وعليو فقد رأى الباحث إبجراء ىذا ادلقياس الصحيح ىو ما تبقى للشخص من قدرات بعد إصابت

  البحث هبدف مقارنة األسوايء ابدلعاقني مسعيا يف صفة التوازن الثابت وادلتحرك 

 

 

 االقرتاحات و التوصيات: -2-7

  يف النشاط الرايض  ادلكيفجي  تسطري الربامج الرايضية ادلكيفة حتت اشراف سلتصني  

 الصم والبكم على شلارسة النشاط الرايض  وتوعيتهم بفوائد الرايضة وانشاء نوادي  تشجيع تالميد

 رايضية دلختلف فئات دوي االحتياجات اخلاصة حس  نوع االعاقة والسن واجلنس  

   التأكيد على تنمية و تطوير عملية التوازن الثابت و ادلتحرك يف فرتات النمو 

 جهيزات الرايضية كادلالع  قاعات رايضية كرات     اخلجتهيز مدارس الصم والبكم مبختلف الت 

  جي  على ادلختصني مراعاة درجة االعاقة و عام  الفروق الفردية بني تالميد الصم و البكم ومبدأ

 االمن والسالمة اثناء القيام ابلنشاط الرايض   
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 " ممارسة النشاط البدين و اثره على صفة التوازن لدى التالميذ املتمدرسني ابلطورالثانوي "
 سنة) معاقني مسعيا/االسوايء(املمارسني للنشاط البدين81حبث مسحي أجري على تالميذ اقل من 

 

التعرف على أتثري ممارسة النشاط البدين املكيف يف حتسن صفة التوازن  لدى هدفت الدراسة اىل 
حتديد الفروق االحصائية يف قياس التوازن بني عينة البحث )الصم وهذا من خالل الصم و البكم 

حتديد العالقات االرتباطية  بني قياس ، البكم/االسوايء( املمارسني للنشاط البدين املكيف و النشاط البدين
 .اختبارات التوازن لعينة البحث )الصم البكم/األسوايء( املمارسني للنشاط البدين املكيف و النشاط البدين

البدين ممارس للنشاط  مسعيامعاق  81و متثلت عينة البحث يف جمموعتني ،اجملموعة االوىل مكونة من 
، حيث مت  ارس للنشاط الرايي ميذ متمدرس ابلطور الثانوي ممتل81،و اجملموعة الثانية مكونة من املكيف

اختبارات التوازن اختيار العينة بطريقة عمدية و مت التأكد من جتانس و اعتدالية توزيع العينة ،كما اعتمدان 
الثابت يف الوقوف على مشط القدم ابلطريقة العمودية و البالطريقة االفقية ،ايافة الة اختبارات التوازن املتحرك 

للدراسة و هو املنهج املناسب هلا  اعتماد املنهج الوصف . كما مت ار الوثب فوق العالماتاملعدل لباسل و اختب
 ، ومت استخدام مقاييس التشتت، النزعة املركزية و اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية

 كادوات احصائية للدراسة.  و معامل االرتباط بريسون

وجود فروق ذات داللة احصائية يف نتائج القياس و تقييمها استنتج الطالبان بعد املعاجلة االحصائية ل
اختبارات القياس للتوازن املتحرك )اختبار ابس املعدل،اختبار الوثب فوق العالمات(و اختبار التوازن الثابت 

االسوايء  )الوقوف على مشط القدم ابلكريقة العمودية( بني عينة البحث املعاقني مسعيا )الصم البكم( و
هناك عالقات كانت حيث  ، و قد مت اثبات الفروض املمارسني للنشاط البدين املكيف و النشاط البدين

ليوص  الطالبان  ارتباطية طردية بني اختبارات التوازن الثابت و االختبارات التوازن املتحرك احملددة يف الدراسة 
الثابت و التأكيد على تنمية و تطوير عملية التوازن مع  شجيع ممارسة النشاط الرايي  املكيف للمعاقنيتب

 .املتحرك يف فرتات النمو

 

 



"Exercise Physical activity and its impact on the balance 

of pupils enrolled in secondary schools" 

Survey conducted on pupils under 18 (hearing impaired/misfits) practicing physical activity 

 

The study aimed to identify the impact of the exercise of physical activity adapted 

to the improvement of the balance of the deaf and Dumb and this by identifying the 

statistical differences in the measurement of the balance between the research sample 

(deaf mute/misfits) practitioners of physical activity adapted and physical activity, 

determine the correlation between Measuring the balance tests for the search sample 

(deaf mute/misfits) practitioners of physical activity and air conditioning. 

The research sample consisted of two groups, the first consisting of 18 disabled 

hearing-impaired physical activity, and the second group consisting of the Secondary-

stage Modulator in the sports activity, where the sample was chosen in a deliberate 

manner and confirmed the homogeneity and normality of the sample distribution, as we 

adopted Fixed balance tests to stand on the foot comb in the vertical and horizontal way, 

Add the modified moving balance test machine to basil and test the jump over the 

marks. The descriptive curriculum of the study was adopted and is the appropriate 

approach, and the measures of dispersion, centralization and the test of student were 

used to denote the differences between the arithmetic averages and the correlation 

coefficient Pearson statistical tools of the Study. 

After the statistical processing and evaluation of the measurement results, the 

Taliban concluded that there were statistically significant differences in the 

measurement tests for the moving balance (modified bass test, The test of the over-the-

mark) and the fixed balance test (standing on the vertical -foot comb) between the 

sample of the handicapped search Audiological (deaf Mute) and the practitioner of 

physical activity adapted to physical activity, and the hypotheses were established 

where there were direct correlation between the fixed balance tests and the moving 

balance tests specified in the study to recommend the students to encourage the exercise 

of sports air conditioner For the disabled with the emphasis on developing and 

improving the process of static and moving equilibrium in periods of growth. 

 

 

 



""Exercer l'activité physique et son impact sur l'équilibre des 

élèves inscrits dans les écoles secondaires" 

Enquête réalisée sur les élèves de moins de 18 ans (malentendants/inadaptés) pratiquant 

l'activité physique 

 

L'étude visait à identifier l'impact de l'exercice de l'activité physique adapté à 

l'amélioration de l'équilibre des sourds et muets et ce en identifiant les différences 

statistiques dans la mesure de l'équilibre entre l'échantillon de recherche (sourds 

muets/normal) praticiens de l'activité physique adaptée et l'activité physique, déterminer 

la corrélation entre Mesurer les tests d'équilibre pour l'échantillon de recherche (muets 

sourds/normal) praticiens de l'activité physique et de la climatisation. 

L'échantillon de recherche consistait en deux groupes, la première consistant en 

18 personnes handicapées souffrant d'une déficience auditive, et le deuxième groupe 

consistant en l'Medallator de l'étape secondaire dans l'activité sportive, où l'échantillon a 

été choisi de manière délibérée et confirmé l'homogénéité et l'égalisation de la 

distribution de l'échantillon, comme nous l'avons adopté Essais de balance fixe pour se 

tenir sur le peigne de pied de manière verticale et horizontale, ajouter la machine d'essai 

de balance mobile modifiée au basilic et tester le saut au-dessus des marques. Le 

curriculum descriptif de l'étude a été adopté et est l'approche appropriée, et les mesures 

de dispersion, la centralisation et le test de l'étudiant ont été utilisés pour désigner les 

différences entre les moyennes arithmétiques et le coefficient de corrélation des outils 

statistiques Pearson de l'étude. 

Après le traitement statistique et l'évaluation des résultats de mesure, les Taliban 

ont conclu qu'il y avait des différences statistiquement significatives dans les essais de 

mesure de la balance mobile (essai de basse modifié, essai de la marque en cours) et du 

test d'équilibre fixe (debout sur le peigne marché vertical) entre l'échantillon de la 

recherche de personnes handicapées Audiologie (sourd muet) et le praticien de l'activité 

physique adaptée à l'activité physique, et les hypothèses ont été établis où il y avait 

corrélation directe entre les tests d'équilibre fixe et les tests d'équilibre en mouvement 

spécifiés dans l'étude pour recommander aux étudiants d'encourager l'exercice de 

climatiseur sportif Pour les personnes handicapées en mettant l'accent sur le 

développement et l'amélioration du processus d'équilibre statique et mouvant en période 

de croissance. 
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