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               لشلل ادلماغي البس يط لوالية ابتندراسة حاةل  ع ى الأطفال ذوي ا الأطفال ذوي الشلل ادلماغيأأثر الرتبية البدنية ع ى 

               جامعة ابتنة                                                                                                  أأ/عيىس مـيـمون   

جامعة ابتنة                                                      عقبة دغنوش                                            أأ/   

 : امللخص

 

ثباته حناول ما هذا و به مسلام أأمرا أأصبحت الرايضة ممارسة ع ى الأطفال ذوي الشلل ادلماغي قدرة أأن فيه الشك مما          خالل من ا 

ضافة ,البحث هذا  ,ادلراسة هذه خالل من جليا ظهر اذلي الأمر املهارات احلركية الأساس ية خمتلف يف التطور و التحسن ع ى متهقدر ا ىل ا 

احلركية  املهارات يف ملحوظا حتس نا و واحضا تقدما املقرتح التعلميي الربانمج علهيم طبق اذلين الأطفال ذوي الشلل ادلماغي زأأحر  حيث

 قدرة موضوع فا ن ذلا و اخملتلفة، الرايضية الأنشطة و عامة الأطفال ذوي التخلف النفيس احلريك ع ى تعمميه ميكن أأمر هو و الأساس ية

ال ينكره ال به مسلام أأمرا أأحضى للتعمل قابليته و الرايضية املامرسة ع ى ادلماغي الأطفال ذوي الشلل  حلقيقة منكر أأو املعاق حبقيقة جاهل ا 

 الرايضية الأنشطة خمتلف يف ابلطفل ذوي الشلل ادلماغي الارتقاء نس تطيع خاللها من اليت الكيفية يف نبحث أأن علينا يبقى ذابه و معلومة،

 .املركزة البحوث و الاكيف الاهامتم و أأالزمة الوسائل بتوفري

و اليت اكنت حول تمنية املهارات احلركية الأساس ية  الأطفال ذوي الشلل ادلماغي مفن خالل دراستنا امليدانية اليت مقنا هبا مع مجموعة من      

جراء هذا البحث هو وشف مس تو  التدريب دل  هذه الفئة و لهذا افرتضن جيااب اكرب من ,و ادلافع وراء ا  ا أأن التدريب املق  يؤثر ا 

 التدريب العشوايئ.

ىل أأن عامل التدريب و تمنية املهارات احلركية الأساس ية يعترب أأساس يا لأي طفل ذوي الشلل ادلماغي لأهنا  و قد اس تنتجنا يف حبثنا هذا ا 

 تساعد ع ى عدم تشوه القوام.

Summary of the Study 

 

        Undoubtedly that the ability of children with cerebral palsy to exercise become taken for granted 

and that is what we are trying to prove through this research, in addition to their ability to improve 

and develop in different motor skills essential which was clearly evident from this study, where he 

scored children with cerebral palsy who applied to them tutorial proposed clear progress and a 

significant improvement in motor skills essential and is can be generalized to children with retardation 

Psychomotor general and various sports activities, and therefore subject ability of children with 

cerebral palsy to practice sports and amenability to learn become taken for granted is not denied but 

ignorant of the fact disabled or denier known fact, and this remains for us to look at how from which 

we can raise children with cerebral palsy in various sports activities provide the crisis means and 

adequate attention and focused research. 

      Through our field we have done with a group of children with cerebral palsy, which was on the 

development of motor skills essential, and the motive behind conducting this research is to detect the 

level of training in this category and for this we assume that training rated positively affect the largest 

of training random. 

And may conclude in our research that worker training and development of basic motor skills is 

essential for any child with cerebral palsy because it helps not to distort textures. 
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شاكلية .0  ادلراسة  : ا 

شلك ملحو  يف ال ونـة الأخـرية حنـو أأمهيـة الرفـع مـن ترتكز الرعاية البدنية للأطفال ذوي الشلل ادلماغي ع ى النظرة اليت ت ايد ب  

فادة مـن الرعاية البدنية اليت جيب أأن تولهيا اجملمتعات العربية لأطفالها املعاقني هبدف الرفع من مس تو  الكفـاءة البـد نيـة ,والعمـل عـ ى الاسـ ت

عدادمه للحياة يف جممتع يس تطيعون أأن يس تغلوا فيه قدراهت ماكنياهتم ,ليصبحوا الطاقة الاكمنة دلهيم وا   .  أأطفال قادرين ع ى احلركة و امل م وا 

كام يمتزيون بعدم الاس تقرار واحلركة املس مترة بدون هدف معني, يف حني أأن البعا مهنم يعرفون ابمخلول وعدم النشاط وعدم  

من الصفات اليت جيب توافرها للطفل حىت القدرة ع ى الرتكزي ملدة طويةل وعدم الاعامتد ع ى النفس والتعاون مع الغري, وع ى غري ذكل 

 ) 0000 .د/محمد عادل خطاب ,كامل ادلين زيك (يس تطيع القيام بأأعامهل الرضورية اليومية.

وان اكن الطفل ذوي الشلل ادلماغي ال يس تطيع اكتساب املهارة احلركية بدرجة عالية مريل الأطفال الأسوايء ,لكن ينبغي التأأكيد  

حلركية الأساس ية ,اكلوقوف الصحيح,وامل  واجللوس والتعلق ... اخل ,ابعتبارها حراكت أأساس ية هامة لتكيفه البييئ مع ع ى تعمل املهارات ا

عمل حماوةل تعلميه املهارات احلركية )اخلاصة( الرايضية اليت تتناسب وحالته اليت تتطلب توافقا عاليا بني أأجزاء جسمه    ويف نفس الوقت ت

0000أأسامة كامل راتب , أأمني أأنور اخلويل . لياقة البدنية وحتسني النغمة العضلية هبدف ا صالح القوام )ع ى زايدة مس تو  ال 
 
.) 

ىل مريل هذا النشاط الراييض اذلي يقو   ن الأطفال ذوي الشلل ادلماغي يف اجلزائر يف أأمس احلاجة ا  ع ى الأسس  موابلرمغ من ا 

ال أأن الرتبية البدنية اليت تمت يف املراكز الطبية  ما زالت تقوم ع ى أأساس العلمية واملهنجية اليت تالءم قدراهتم واس تعد اداهتم وخصائصهم , ا 

الاجهتادات الشخصية للقامئني ع ى هذه الفئة من الأطفال لأن  املربني معظمهم ذو مس تو  تقين سايم يف الصحة الرايضية اذلين يفتقرون 

ىل أأجنع الطرق والوسائل املتبعة  يف هذا ا  جملال .ا 

  

ظهار بوضوح أأمهية الرتبية البدنية  لهذه الفئة لتلبية احلاجيات الرضورية اليومية , واملهارات احلركية الأس اس ية ,والعناية وبناءا ع ى هذا ميكننا ا 

 ابلصحة اجلسمية والنفس ية لهؤالء الأطفال .

 : يةال ت  التساؤالت عن اال جابة يف تبحث دراستنا فان س بق مما وانطالقا   

 احلريك؟ النفيس التخلف عن الناجتة العضيل الاتزان حتسني يف اثر لها البدنية المترينات أأن هل -

 غري الأساس ية احلراكت ، الأساس ية الانتقالية احلراكت) الأساس ية احلركية املهارات منو ع ى يؤثر البدنية الرتبية يف برانمج اقرتاح أأن هل . -

 الشلل ادلماغي؟ ذوي الأطفال دل  ( الأداة مع التعامل حراكت همارات ، الانتقالية

 احليس اجملال يف المنو حيث من الضابطة العينة الأطفال و التجريبية العينة الأطفال بني فروق توجد هل

 احلريك؟

 : ال تية اجلزئية التساؤالت ع ى اال جابة يف دراس يت تبحث كام

 ؟ ادلراسة الشلل ادلماغي لعينة ويذ ذوي للأطفال احلركية القدرات مس تو  هو ما -

 الشلل ادلماغي الأطفال ذوي عند احلريك التطور ع ى البدنية المترينات تأأثري مد  ما -

 ؟ الأساس ية احلركية املهارات حيث من

 ؟ العضالت قوة و املفاصل ليونة من الشلل ادلماغي ذوي عند احلريك التطور ع ى البدنية المترينات تأأثري مد  ما -

 الأساس ية احلركية للمهارات الأداء رسعة حيث من الشلل ادلماغي ذوي الأطفال عند احلريك التطور ع ى البدنية المترينات تأأثري مد  ما -

 ؟

 ؟ احلركية القدرة حيث من الشلل ادلماغي ذوي الأطفال عند احلريك التطور ع ى البدنية المترينات تأأثري مد  ما -

 أأهداف البحث :

ىل معرفة اثر الرتبية البدنية ع ى أأداء املهارات احلركية الأساس ية واال دراك احليس احلريك والسلوك التوافقي هتدف هذه ا دلراسة أأساسا ا 

ىل ما ييل :  ,وذكل من خالل الوصول   ابلطفل ا 

 الوعي ابجلسم وأأطرافه والس يطرة عليه أأثناء أأداء احلركة . -   

 لتوافق بني العني واليد والقدم (تمنية التوافق العص  العضيل ) ا -   

 تمنية املهارات احلركية الانتقالية ,اكدلوران, اجللوس,الوقوف ,احلبو ,....اخل . -   

 تمنية املهارات احلركية غري الانتقالية , اكلتوازن ,الامتداد ,الانيناء ,....اخل . -   
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 . تمنية حراكت التعامل مع الأداة , اكملسك ,الريم ,اللقف -   

 تمنية اال دراك احليس احلريك وبعا الصفات البدنية واملهارات الاجامتعية . -   

 أأس باب اختيار املوضوع :

ىل القيام هبذا البحث هو أأن ادلراسات اجلادة حول هذا املوضوع تاكد تكون معدومة خاصة يف اجلزائر ,   ن ادلوافع اليت أأدت بنا ا  ا 

اث والرسائل والأطروحات يف جمال النشاط الراييض ، فقد الحي الباحث أأن الاهامتم الأكرب يف من خالل الاطالع ع ى ادلراسات والأحب

هذه ادلراسات اكن منصب ع ى الأطفال يف امليدان الرتبوي بشلك عام ، يف حني هناك نقص كبري يف ادلراسات اليت هتمت ابلأنشطة البدنية 

فراد املعاقني وخاصة ذوي الشلل ادل ماغي, ومن اجل تقدي يد العون واملساعدة لهذه الفئة ال دماهجا يف اجملمتع مضن النس يج والرايضية للأ

 الاجامتعي لتقوم بأأداء دورها ع ى أأحسن وجه .

 من حيث القيام بوظائفه احليوية. ومن هجة أأخر  هناك ابعث خشيص واهامتم خاص هبذه الفئة لأمهية هذا املشلك يف احلياة الطفل 

 واملصطلحات:حتديد املفاهمي  .2

لقد وردت يف حبثنا هذا مصطلحات عديدة تفرض ع ى الباحث أأن يوحضها يك يس تطيع القارئ أأن يتصفح ويس توعب ما جاء فيه دون عناء 

 أأو مغوض أأمهها:

ن الباحث يف جمال الشلل ادلماغي يواجه مشلكة تعدد املفاهمي اليت يتداولها اخملتصون والعاملون يف الشلل ادلماغي -0-0 امليدان, :ا 

واس تخداهمم املصطلح الواحد مبعان خمتلفة, فقد اس تخدم الباحريون اال جنلزي والأمرياكن مصطلحات من قبل, بدون عقل, صغر العقل,نقصان 

 العقل, ويف أأواخر امخلسينات ختلو عن هذه املصطلحات واس تخدموا مصطلح التخلف العقيل .

ة مهنا القصور العقيل, النقص العقيل, الضعف العقيل, التأأخر العقيل, الشذوذ العقيل, أأما الباحريون العرب فقد اس تخدموا مصطلحات كثري 

عاقة العقلية ويرجع هذا التعدد يف املصطلحات ا ىل ظروف تريمة املصطلحات اال جنلزيية فبعا الباحريني تريمها تريمة حرفية, والبعا  واال 

ماجدة الس يد عبيدون)الأخر تريمها حسب مضموهنا واختلفوا يف حتديد هذا املضم
 
.2111) 

 نذكر مهنا: للشلل ادلماغيهناك تعاريف خمتلفة 

عـادة تأأهيـل  - تعريف ادلكتورة فريونيك لوروا وابف أ برايـو وأأورسـاي : وهـو طبيـب تعلـق عـ ى اخلدمـة الوظيفيـة للأمـراض العصـبية ، وا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   الأطف

يف الوظائف العقلية, تكل اليت تظهـر يف أأثنـاء مراحـل المنـو و يصـاحاها  :)) هو ضعف عام  وشذوذتعريف امجلعية الأمريكية للشلل ادلماغي

براهمي مري.  جعز يف التعمل و التكيف الاجامتعي  للمريا أأو  يف  النضج   أأو يف لكهيام (()  .  (0000كامل ا 

لك جزيئ للطفل ينتج عنه جعز يف : نقصد ابلشلل ادلماغي يف دراستنا هذه، هو ايففاض ملحو  يف الأداء العقيل بشالتعريف اال جرايئ

 التوافق احليس احلريك ويف السلوك أألتكيفي, مما يؤثر سلبا ع ى الأداء احلريك للطفل .

 تعريف الرتبية البدنية:-0-2

ذ ما قورنت بأأي تعبري هو قريـب مـن جمـال التمنيـة الشـام      ةل الـيت تشـلك تعترب الرتبية البدنية أأوسع بكريري وأأمعق ابلنس بة للحياة اليومية ا 

منه الرتبية جزءا حيواي ،وهو يدل ع ى أأن براجمه ليست جمرد تدريبات تؤدي عند صدور الأمـر، بـل يه بـرامج حتـت ا رشاف قيـادة مـؤهةل 

 تساعد ع ى جعل حياة الفرد أأهنأأ وأأسعد.

 وضـع البرشـية احلركة عمل ع ى ينبغي : ويقول احلركة طريق عن احلريك والنشاط احلركة طريق عن للرتبية يه الرتبية "Le Bouch "تعريف

 اخلاص موضوعها حسب البدنية الرتبية ختص طريقة

(le Bouch (J . )
 .

1982)  
 

 التعريف اال جرايئ

نية يه الرتبية البدنية يه تمنية الصفات البدنية للفرد اليت تعطي للجسم الكفاءة الالزمة يف أأداء احلراكت اخملتلفة أأي مكتس بات الصفات البد

 متنح الفرصة للجسم يف الأداء احلريك اجليد و ع ى يميع املس توايت ,يعطي القدرة ع ى القيام ابحلراكت الأساس ية بلك راحة.املظهر اليت

ىل البدن مكقابل للعقل وهذا يتج ى من خالل تمنية خمتلف الصفات البدنية ، وع ى هذا الأساس عندما تضاف  اجلسامين ،ويه أأن تشري ا 

 تحصل ع ى مفهوم الرتبية البدنية .لكمة الرتبية ت 

 فرضيات ادلراسة : .3



 

417 

 

2702 نوفمبر  70مجلة اإلبداع الرياضي العدد  جامعة المسيلة  

تنبع فرضيات هذه ادلراسة من املالحظات امليدانية ومن القراءات وادلراسات والأحباث اليت دارت يف س يكولوجية الأطفال غري العاديني  

 وطرق تعلمهم ومن مدارس عمل النفس الراييض والرتوحي للخواص .

 ث جماور أأساس ية  س نحاول التحقق مهنا من خالل التجربة امليدانية اليت س نقوم هبا ويه ع ى التوايل :تتأألف هذه الفرضيات من ثال

لتـوازن المترينات البدنية تؤثر بشلك اجيايب ع ى تمنية مؤرشات  الاتزان العضيل)حتمل القوة العضلية، اال طاةل للمجاميع العضلية الرئيس ية ، ا-

 ادلماغي. والتوافق ( للأطفال ذوي الشلل

 نتاجئ تأأثري وحدات الرتبية البدنية لفئة الأطفال ذوي الشلل ادلماغي يساعد ع ى حتسني الاتزان العضيل ع ى العينة التجريبية.-

ية غري منو املهارات احلركية الأساس ية )احلراكت الأساس ية الانتقالية ، احلراكت الأساس  اقرتاح برانمج يف الرتبية البدنية يؤثر اجيابيا ع ى  -

 الانتقالية ، همارات حراكت  التعامل مع الأداة ( دل  الأطفال ذوي الشلل ادلماغي.

 : التجربة الاس تطالعية .0

بغرض التعرف غ ى  الشلل ادلماغيأأطفال ذوي  0حيث اكن العدد  الشلل ادلماغيذوي  أأجنزت هذه التجربة ع ى أأطفال يمعية الطفل    

 ات املس تخدمة يف هذا البحث.مد  صدق وثبات وموضوعية الاختبار 

ىل أأحسن طريقة ال جراء  حد  الطرق المتهيدية للتجربة املراد القيام هبا، وذكل من أأجل الوصول ا  حيث تعترب التجربة الاس تطالعية ا 

ماكنية توفر الوسائل  ىل احلصول ع ى نتاجئ حصيحة و مضبوطة حىت يكون للباحث فكرة عن ا  و العتاد الاختبارات، اليت تؤدي بدورها ا 

عداد أأرضية جيدة للعمل.  الراييض الالزم ومنه ا 

جرااكا ع ى عينة تتكون من  الشلل ذوي  يمعية الطفل الشلل ادلماغيأأطفال ذوي  0أأما فامي خيص الاختبارات احلراكت الأساس ية فقد مت ا 

ىل أأفضل طريقة ا ادلماغي ال جراء الاختبارات ، وقد مقنا ابستبعاد اكفة ، وذكل للوقوف ع ى الصعوابت اليت تواجه الباحث وكذا التوصل ا 

نتاجئ التجربة الاس تطالعية عن نتاجئ البحث الرئيس ية واكن الهدف هو التأأكد من صدق ،وثبات الاختيار و كذا مد  اس تجابة عينة  

جراء الاختبارات ،  ن يتلقاها الباحث أأثناء ا  ىل معرفة الصعوابت اليت ميكن ا  ضافة ا   البحث لالختبارات ا 

ىل أأفضل طريقة ال جراء الاختبارات وحتديد الزمن الاكيف للك اختبار.  والتوصل ا 

 الأسس  العلمية لالختبارات : -0-0

لقياس متغريات ادلراسة ذات مصداقية وتقيس ما وضعت لأجهل  ينبغي أأن تتوفر فهيا رشوط  حىت تكون الاختبارات اليت وضعت

 وضوعية (.الاختبارات اجليدة ) الصدق ، الثبات ، امل

 ثبات الاختبارات : -0-0-0

تقان يف   يعترب ثبات الاختبار هو رشط أأساي يف تقنني الاختبار، ونعين به أأن يكون الاختبار ع ى درجة عالية  من ادلقة واال 

 ما وضع لقياسه .

براهمي " الثبات هو حمافظة الاختبار ع ى نتاجئه  ذا ما أأعيد ع ى نفس العينة )مروان عبد يقصد بيبات الاختبار حسب مروان عبد اجمليد ا  ا 

براهمي.  ذا ما أأعيد ع ى نفس الأفراد ويف نفس 0000اجمليد ا  ( "ويؤكد محمد صبحي حس نني " الثبات أأن يعطي الاختبار نفس النتاجئ ا 

 (.0000الظروف " )محمد صبحي حس نني. 

لصدق اذلاي ابعتباره اصدق ادلرجات التجريبية ابلنس بة من اجل صدق الاختبار اس تخدم الباحث معامل اصدق الاختبارات : -0-0-2 

يعترب الصدق أأمه رشوط الاختبار اجليد ، فاالختبار  لدلرجات احلقيقية و اذلي يقاس حبساب اجلذر أألرتبيعي ملعامل الثبات لالختبار

ذا قاس ما اعد الصادق هو اذلي يقيس ما وضع لأجل قياسه فعال ، وليس يشء أ خر ، يقول امحد العساف صاحل   " يعد الاختبار صادقا ا 

ذا اعد لسلوك ما وقاس غريه ال تنطبق عليه صفات الصدق "   (.0000)أأمحد العساف صاحل.  لقياسه فقط ، أأما ا 

 :وقد تبني ا ن الاختبارات تمتتع بدرجة صدق عالية و هذا ما تبينه النتاجئ يف اجلدول التايل
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 : الاختبارات موضوعية-0-3-

ن     ذ, للتأأويل قابةل غري و الفهم وواحضة سهةل البحث هذا يف املس تخدمة الاختبارات ا   ذو الاختبار أأن ا 

 يف ،خاصة الاختبار ثبات ع ى املؤثرة العوامل من فهيي الثبات أأشاكل احد املوضوعية و ,الشك يبعد اذلي الاختبار هو ةاجليد املوضوعية

يضاح من البد الراييض اجملال ففي" فرحات الس يد لي ى أأشارت فقد ( الفاحصني ) ادلمكني تقدير ع ى تعمتد اليت الاختبارات  التعلاميت ا 

جرائه حيث من الاختبار بتطبيق اخلاصة دارته ا   .النتاجئ وتسجيل وا 

 حمكني بني اتفاق يه املوضوعية أأخر ومبعأ ، النتاجئ وجسلوا نفس الأفراد من الأداء مجموعة بقياس ادلمكني من مجموعة قيام عند ذكل وجند

ذ حس نني صبحي محمد معها ويتفق"  (2001 فرحات. الس يد النتاجئ)لي ى بني معامل الارتباط ابس تخدام وذكل النتاجئ يف فرد قياس عند  ا 

 (1995 حس نني. صبحي )محمد " ادلمكني اختلف ولو الاختبار ع ى ادلرجة نفس ع ى حيصل الفرد أأن أأي " يقول

 الباحث يتصف وان ، من التحزي الباحث حترر تعين املوضوعية " حس باهام ابملوضوعية يقصد راتب اكمل وأأسامة عالوي حسن محمد أأما

 (1999 عالوي. حسن )محمد " للنتاجئ الفعلية الأس باب ملعرفة املتحمس ، للحقائق املدقق املالع بصفات

ن       ع ى وتتوفر للفاحص، واحضة ومفهومة سهةل ادلراسة يف املس تخدمة الاختبارات مجموعة ا 

جراءات  مما تالاختبارا ع ى ارشف نفسه الباحث أأن كام ، ذلكل وفقا النتاجئ بتسجيل تسمح ومواصفات ا 

 . املوضوعية بصفة تمتزي جيعلها

 هذه يف التطبيق قيد يه اليت الاختبارات أأن اس تخالص ميكن الاس تطالعية ادلراسة هذه خالل ومن

 . لأجهل وضعت ما لقياس وصاحلة مناس بة جيعلها مما ، لالختبار العلمية الرشوط فهيا تتوفر ادلراسة

 :املقرتح البدنية الرتبية برانمج -0

عداد مت      والبحوث ادلراسات بعا ا ىل الرجوع وكذكل املتخصصة العلمية للربامج املس تفيضة والقراءة الاطالع بعد املقرتح الربانمج ا 

 ومناسبته املقرتح ابلربانمج اخلاصة الأسس يف أ راءمه الس تطالع الرايضية الرتبية خرباء ،من مجموعة ع ى املقرتح الربانمج عرض ومت السابقة

 الربانمج مصم الاس تطالعية التجربة نتاجئ ضوء ويف ادلراس ية، الوحدة وزمن أأس بوعيا، املامرسة مرات وعدد الربانمج، ومدة ئة،الف  لهذه

                   املعاجلة اال حصائية        

 الاختبارات

 

ـــم  جح

 العينة

درجة 

احلــــر 

 ية

مس تو  

 ادلالةل

معامـــل 

ارتبـــاط 

 ابرسون

معامـــــل 

ثبــــــات 

 الاختبار

معامــــــل صــــــدق 

 الاختبار

 الوثب العمودي

 الوثب ع ى قدم واحدة
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 0-ن

      

0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 .

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 1.00 1.00 الوثب العريا من الثبات

 1.00 1.00 م31رسعة 

 1.00 1.00 احلجل

 1.00 1.00 الوقوف ع ى قدم واحدة

 1.00 1.00 التعلق بيين اذلراعني

 1.00 1.00 ثين اجلذع اماما من اجللوس

 1.00 1.00 ريم الكرة البعد مسافة

 1.00 1.00 ائط ابليدينمترير الكرة ع ى احل

 1.00 1.00 مترير كرة القدم ع ى احلائط

 1.00 1.00 رلك الكرة ابلقدم
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 ثالث تدريبية وحدة لك مشلت وقد أأشهر 06 ملدة الأس بوع يف مرات ثالث تعاد تدريبية وحدة مبعدل وذكل أأس بوعا 72 مدته يكون حبيث

 :اكلتايل ويه الوحدة أأهداف و ضموهنام و حمتواها يتفق أأقسام

 :اال حامء 1-

 يرتاوح حيث,التدريب وحدة يف تس تخدم واحد ملضمون مصطلحات لكها و الهتيةة فرتة أأو التسخني الأحيان بعا يف اال حامء ع ى يطلق

 عدة. لظروف طبقا دقائق 25 ا ىل 05 من زمنه

ىل التعرق هجد ا ىل اال حامء يف الشلل ادلماغي ذوي ابلأطفال الوصول الباحث سعى وقد    يف العضالت و املفاصل واسرتخاء ليونة غاية وا 

 .املتغريات و وف الرض يميع

 :الرئييس اجلزء2-

 تعطي حيث التدريب وحدة الأهداف أأو هدف حتقيق تعمل اليت المترينات ع ى الرئييس اجلزء حيتوي

 احلركية املهارة واكتسابه أأدائه من حتسن اليت والمترينات الشلل ادلماغي يذو  للأطفال البدنية اللياقة مس تو  من ترفع اليت المترينات

 .دقيقة 30 زمنه يرتاوح حيث الأساس ية

 :اخلتايم اجلزء -3

 معل هتدئة التعب من التخلص ع ى تساعد مترينات املرحةل هذه يف اخرتان حيث الهتدئة و الاسرتخاء مترينات ع ى اخلتايم اجلزء حيتوي

 .دقائق س  حيث يرتاوح زمنه اجلسدية الراحة لطفل توفر واليت ,يويةاحل  الأهجزة

حصائيا  عرض البياانت وحتليلها ا 

 :متهيد

 أأجل من اال حصائية للمعاجلة ختضع مل ا ن لها قمية فال امليدانية ادلراسة خالل من علهيا املتحصل املعلومات من اخلام و النتاجئ تكن همام    

 عن الاختبارات بواسطة علهيا حتصل اليت املعلومات من اخلام الباحث عاجل فقد املنطلق هذا من و .الاس تنتاج مث املناقشة و التحليل

 ا صدار ميكن بذكل و الاس تنتاج، و احلمك مث التفسري و للتحليل قابةل درجات ايل حتويلها مت أأين اال حصائية املقاييس من مجموعة طريق

ليه التطرق سيمت اذلي الأمر معمتدة علمية موضوعية أأحاكم  .الفصل هذا يف ابلتفصيل ا 
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 : حتليل نتاجئ الاختبارات و مناقش هتا-0

 الاختبارين القبليني للعينة الضابطة و التجريبية. :عرض نتاجئ الاختبار-0-0

 

 (يبني مد  جتانس عينة البحث يف اختبارات املهارات احلركية الأساس ية القبلية.2جدول رمق)

 

 قمية العيينة الضابطة العيينة التجريبية حصائيةاملعاجلة اال  

T 

 حمسوبة

 قمية

T 

اجلد

 ولية

درجة 

 احلرية

مس تو 

  

 ادلالةل

الع

 يينة

 نوع الفرق

 ع س ع س

 الاختبارات

  1,10 2,10 10 3,30 0,00 الوثب العمودي

 

 

 

 

 

 

 

2,1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

غري دال 

حصائيا  ا 

لوثب ع ى قدم ا

 واحدة

غري دال  11 1,03 10 1,03 10

حصائيا  ا 

الوثب العريا من 

 الثبات

غري دال  0.36 0,00 20 00,00 23,33

حصائيا  ا 

غري دال  1,00 0,00 20,0 2,33 30,00 مرت عدو 21الرسعة 

حصائيا  ا 

غري دال  1,01 0,00 0,00 1,00 0,00 احلجل

حصائيا  ا 

ن اختبار تواز 

الوقوف ع ى قدم 

 واحدة

غري دال  0,03 1,00 2,03 1,03 12

حصائيا  ا 

غري دال  1,00 0,00 3,01 1,00 0,00 التعلق ثين اذلراعني

حصائيا  ا 

ثين اجلذع أأماما من 

 اجللوس

غري دال  1,20 0,00 2,03 1,00 2,00

حصائيا  ا 

ريم كرة انمعة لأبعد 

 مسافة

غري دال  1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

حصائيا  ا 

مترير كرة السةل ع ى 

 احلائط ابليدين

غري دال  0,12 2,30 3,00 1,00 12

حصائيا  ا 

مترير كرة قدم ع ى 

 احلائط

غري دال  0,22 0,00 12 1,00 2,03

حصائيا  ا 

غري دال  11 0,00 13 1,00 13 اختبار رلك الكرة

حصائيا  ا 
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 : حتليل اجلدول

ل النتاجئ ادلصل علهيا يف اجلدول يتبني لنا مد  جتانس عيينة البحث يف اختبارات املهارات احلركية الأساس ية القبلية عند من خال    

تشري نتاجئ اجلدول السابق  اخلاص مبس تو  دالةل الفروق اال حصائية يف الاختبار القبيل بني ,حيث 10ودرجة احلرية  1,10مس تو  ادلالةل

حصائيا يف يميع  اجملموعة التجريبية ىل عدم وجود فروق داةل ا  واجملموعة الضابطة  يف منو املهارات احلركية الأساس ية اليت قيد ادلراسة  ا 

و هذا ما يدل ع ى أأن الفرق بني اجملموعة  2,12أأجلدوليه اليت تقدر ب  Tالاختبارات اليت يه قيد ادلراسة لأن يميع القمي اصغر من قمية 

 لالختبارات املذكورة هو فرق غري دال ا حصائيا أأي فرق عري معنوي. التجريبية و الضابطة 

 

 

 
 

 

 

 ( يبني مد  جتانس عينة البحث يف اختبارات املهارات احلركية الأساس ية القبلية.0منحأ بياين رمق)

ات اجملموعة التجريبية ومتوسطات اجملموعة الضابطة يف يظهر لنا من خالل هذا الشلك البياين انه ال توجد فروق جوهرية بني متوسط

 الاختبار القبيل للمهارات احلركية الأساس ية  قيد ادلراسة .

لتقدم مما يعين أأن هناك تاكفؤ بني اجملوعتني )الضابطة والتجريبية ( يف النتاجئ ادلصل علهيا ، مما يساعد يف معرفة مقدار التغري ومس تو  ا

 وبعد هناية التجربة امليدانية من خالل تطبيق الربانمج التدري  املقرتح  للك مجموعة أأثناء 
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 : ليل نتاجئ الاختبارات و مناقش هتاحت 

 الاختبارين البعدين للعينة الضابطة و التجريبية. :عرض نتاجئ الاختبار-0-2

 

 

 س ية(يبني مد  جتانس عينة البحث يف اختبارات املهارات احلركية الأسا13جدول رمق)

املعاجلة 

 اال حصائية

 قمية العيينة الضابطة العيينة التجريبية

T 

 حمسوبة

 قمية

T 

 اجلدولية

درجة 

 احلرية

مس تو  

 ادلالةل

 نوع الفرق العيينة

 ع س ع س

 الاختبارات

  1.00 2,10 10 3.20 10 الوثب العمودي

 

 

 

 

 

 

 

2,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

دال غري 

حصائيا  ا 

الوثب ع ى قدم 

 واحدة

حصائيا 3.02 1.00 0.01 1.0 2.00  دال ا 

الوثب العريا 

 من الثبات

حصائيا 2.20 0.02 23 00.03 01  دال ا 

مرت  21الرسعة 

 عدو

غري دال  1.20 2.01 20 0.01 20.33

حصائيا  ا 

حصائيا 0.00 1.00 0.0 1.01 2.03 احلجل  دال ا 

زن اختبار توا

الوقوف ع ى 

 قدم واحدة

حصائيا 2.20 0.10 10 0.00 10  دال ا 

التعلق ثين 

 اذلراعني

حصائيا 3.00 0.03 3.0 0.00 10  دال ا 

ثين اجلذع أأماما 

 من اجللوس

حصائيا 3.10 0.00 10 2.02 10  دال ا 

ريم كرة انمعة 

 لأبعد مسافة

حصائيا 2.01 1.00 2.00 1.00 10  دال ا 

كرة السةل  مترير

ع ى احلائط 

 ابليدين

غري دال  1.00 2.10 10 1.00 10

حصائيا  ا 

مترير كرة قدم 

 ع ى احلائط

حصائيا 3.10 0.00 13 0.00 10  دال ا 

اختبار رلك 

 الكرة

غري دال  1 0.00 10 0.00 10

حصائيا  ا 
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 : حتليل اجلدول

فروق اال حصائية يف الاختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة  يف تشري نتاجئ اجلدول السابق اخلاص مبس تو  دالةل ال

وجود  منو املهارات احلركية الأساس ية اليت قيد ادلراسة ) احلراكت الانتقالية     احلراكت غري الانتقالية، حراكت التعامل مع الأداة ( ا ىل

حصائية عريا من الثبات احلجل اختبار توازن الوقوف ع ى قدم واحدة التعلق ثين اذلراعني الوثب ال الوثب ع ى قدم واحدة فروق داةل ا 

 ()3.02( ادلسوبة ع ى التوايل)Tحيث بلغت قمية ) ثين اجلذع أأماما من اجللوس ريم كرة انمعة لأبعد مسافة مترير كرة قدم ع ى احلائط

مرت عدو, مترير كرة السةل  21الرسعة  , الوثب العموديالاختبار (,ما عدا يف 3.10 ()2.01 ()3.10 ()3.00 ()2.20 ()0.00 ()2.20

حصائيا حيث بلغت قمية ) ع ى احلائط ابليدين, اختبار رلك الكرة ىل عدم وجود فروق  داةل ا  ( ادلسوبة ع ى التوايل Tفهم يشريون ا 

مما يدل ع ى أأن  10و درجة احلرية 1,10ادلالةل( عند مس تو  2.12( اجلدولية )T( ويه أأقل من قمية )1 (,)1.00 (,)1.20 ( , ).1.00)

دال ا حصائيا ،  والشلك البياين الأي  غري نتاجئ الاختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ال يوجد بيهنام فرق معنوي أأي

 يو  ذكل :

 

 
 

 حث يف اختبارات املهارات احلركية الأساس ية البعدية(يبني مد  جتانس عينة الب12منحأ بياين  )

 : حتليل الشلك

يظهر لنا من خالل هذا الشلك البياين أأن هناك فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة املراقبة يف الاختبار البعدي  

لية ، حراكت التعامل مع الأداة (  حيث أأن املتوسطات احلسابية للمهارات احلركية الأساس ية ) احلراكت الانتقالية ، احلراكت غري الانتقا

احلركية  للمجموعة التجريبية أأع ى من  املتوسطات احلسابية للمجموعة املراقبة مما يعين حدوث تقدم من خالل التجربة امليدانية يف منو املهارات

تأأثري اجيايب يف منو املهارات احلركية الأساس ية دل  الأطفال ذوي الشلل الأساس ية قيد ادلراسة.وابلتايل فان الربانمج التدري  املقرتح هل 

براهمي ع ى الرتبية الرايضية للمعاقني تساعد ع ى اكتساب أأكده ادلماغي  قيد ادلراسة . نتاجئ هذه ادلراسة تتفق مع ما  مروان عبد اجمليد ا 

براهمي .  املهارات احلركية الأساس ية واليت تساعد الفرد املعوق ع ى أأداء همامه احليوية وأأنشطته اليومية بكفاءة واقتدار )مروان عبد اجمليد ا 

0000 )
 
 

براهمي ولي ى الس يد فرحات أأن من أأهداف الرتبية الرايضية اكتساب التوافق احلريك والقوة العضلية حيث يساعد  وأأكد لك من حلمي ا 

واجللوس ,واحلجل واحلركة بأأنواعها اخملتلفة وفقا ملتطلبات احلياة املواقف اخملتلفة ذكل ع ى أأداء املهارات احلركية الأساس ية ، اكلوقوف وامل  

براهمي ، لي ى الس يد فرحات .) 1998 حلمي ا 
 
) 
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ينبغي التأأكيد ع ى تعمل املهارات احلركية الأساس ية ,اكلوقوف أأسامة كامل راتب , أأمني أأنور اخلويل "ويف نفس الس ياق أأكد لك من 

واجلري والقفز والتعلق ... اخل ,ابعتبارها حراكت أأساس ية هامة لتكيفه البييئ مع حماوةل تعلميه املهارات احلركية )خلاصة( الصحيح ,وامل  

الرايضية اليت تتناسب وحالته اليت ال تتطلب أأبعادا معرفية كثرية ,أأو توافقا عاليا بني أأجزاء جسمه ويف نفس الوقت تعمل ع ى زايدة 

 .( 0000أأسامة كامل راتب , أأمني أأنور اخلويل. نية وحتسني النغمة العضلية هبدف ا صالح القوام)مس تو  اللياقة البد

لهيا يف القياسني القبيل والبعدي ب ني بيامن يرجع الباحث التقدم احلاصل يف منو املهارات احلركية الأساس ية والفروق اال حصائية املتوصل ا 

ىل احتواء فراد العينة قيد ادلراسة  اجملموعتني التجريبية والضابطة ا  الربانمج التدري  املقرتح ع ى أأنشطة حركية والعاب رايضية أأاتحت ال 

رب حتقيق تقدم ملحو  يف اكتساب همارات حركية أأساس ية مريل اجلري وامل  والتوازن والتعامل مع الأداة...، وابلتايل فان هذا الربانمج يعت

ماكنية حتسني  حصائية يف ا   القابلني للتعلمي.ذوي الشلل ادلماغي  املهارات احلركية الأساس ية للأطفال مؤرش ذو دالةل ا 

هذه النتاجئ أأكدت ع ى وجود فروق ذات دالةل ا حصائية بني اجملموعتني يف منو معظم املهارات احلركية الأساس ية لصاحل اجملموعة     

منو املهارات احلركية الأساس ية ) احلراكت الانتقالية ، احلراكت غري الانتقالية ،  التجريبية ،مما يعين أأن الربانمج التدري  املقرتح اثر اجيابيا ع ى

 حراكت التعامل مع الأداة ( وهذا ما يثبت حصة الفرضية الثالثة  .

 

 :اخلالصة

ثباته ولحنا ما هذا و به مسلام أأمرا أأصبحت الرايضة ممارسة ع ىالشلل ادلماغي  الأطفال ذوي  قدرة أأن فيه الشك مما        خالل من ا 

ضافة ,البحث هذا  ,ادلراسة هذه خالل من جليا ظهر اذلي الأمر املهارات احلركية الأساس ية خمتلف يف التطور و التحسن ع ى متهقدر ا ىل ا 

احلركية  اتاملهار  يف ملحوظا حتس نا و واحضا تقدما املقرتح التعلميي الربانمج علهيم طبق اذلينالشلل ادلماغي  الأطفال ذوي  أأحرز حيث

 قدرة موضوع فا ن ذلا و اخملتلفة، الرايضية الأنشطة و عامةالشلل ادلماغي  الأطفال ذوي  ع ى تعمميه ميكن أأمر هو و الأساس ية

ال ينكره ال به مسلام أأمرا أأحضى للتعمل قابليته و الرايضية املامرسة ع ىالشلل ادلماغي  الأطفال ذوي   قةحلقي منكر أأو املعاق حبقيقة جاهل ا 

 الأنشطة خمتلف يفالشلل ادلماغي  ابلطفل ذوي  الارتقاء نس تطيع خاللها من اليت الكيفية يف نبحث أأن علينا يبقى ذابه و معلومة،

 .املركزة البحوث و الاكيف الاهامتم و أأالزمة الوسائل بتوفري الرايضية

و اليت اكنت حول تمنية املهارات احلركية الأساس ية ,و شلل ادلماغي  ال الأطفال ذوي  مفن خالل دراس يت امليدانية اليت مقنا هبا مع مجموعة من

جيااب اكرب من التدريب  جراء هذا البحث هو وشف مس تو  التدريب دل  هذه الفئة و لهذا افرتضنا أأن التدريب املق  يؤثر ا  ادلافع وراء ا 

 العشوايئ.

ىل أأن عامل التدريب و تمنية امل  لأهنا الشلل ادلماغي  هارات احلركية الأساس ية يعترب أأساس يا لأي طفل ذوي و قد اس تنتجنا يف حبثنا هذا ا 

 تساعد ع ى عدم تشوه القوام.

 

 مقارنة فرضيات البحث ابلنتاجئ املس تخلصة-

  :مقارنة الفرضية الأوىل ابلنتاجئ املس تخلصة 0-

القوة العضلية، اال طاةل للمجاميع العضلية الرئيس ية ، (  المترينات البدنية تؤثر بشلك اجيايب ع ى تمنية مؤرشات  الاتزان العضيل)حتمل-

,و هذا يظهر جليا من خالل مقارنة الاختبار القبيل و أألبعدي للعينة التجريبية يف اختبار توازن الشلل ادلماغي  للأطفال ذوي 

  الوقوف ع ى قدم واحدة .

  :مقارنة الفرضية الثانية ابلنتاجئ املس تخلصة2-

منو املهارات احلركية الأساس ية )احلراكت الأساس ية الانتقالية ، احلراكت الأساس ية غري بية املقرتحة تؤثر اجيابيا ع ى الوحدات التدري -

و هذا يظهر جليا من خالل مقارنة الاختبار الشلل ادلماغي  الانتقالية ، همارات حراكت  التعامل مع الأداة ( دل  الأطفال ذوي 

  جريبية يف معظم املهارات احلركية الأساس ية.القبيل و أألبعدي للعينة الت

ن الربانمج التعلميي املقرتح هل تأأثري اجيايب يف   .الشلل ادلماغي  منو املهارات احلركية الأساس ية للأطفال ذوي ع ى و اليت تنص عيل ا 

ت احلركية الأساس ية ، هذا ما أأرجعه الباحث و عليه ميكننا القول أأن أأفراد العينة التجريبية قد تقدموا و حتس نوا حتس نا واحضا يف املهارا

جيايب و فعال يف تعلمي املهارات احلركية الأساس ية املعرب  ىل تأأثري املتغري املس تقل املمتثل يف الربانمج املقرتح اذلي اكن هل دور ا  ة عن ا 
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جيااب يف منو وتطوير الأطفال ذوي  املتغري التابع، و عليه ميكن القول أأن الفرضية الثانية اليت تنص ع ى أأن الربانمج املقرتح الشلل يؤثر ا 

  للمهارات احلركية الأساس ية قد حتققت.ادلماغي  

 

  :مقارنة الفرضية الثالثة ابلنتاجئ املس تخلصة3-

مع  من حيث المنو يف اجملال احليس احلريك,فباملقارنة الضابطةهناك فروق جوهرية بني الأطفال العينة التجريبية و الأطفال العينة -

حصائية بني العينة الضابطة و التجريبية يف الربانمج املعمول به مع العينة  الضابطة, و اليت تنص عيل انه توجد فروق معنوية ذات دالةل ا 

 .املهارات احلركية الأساس ية لصاحل التجريبية

ىل الربانمج التدري  املقرتح ع ى العينة الضابطة و املمتثل يف وضع الطفل الشلل ادلماغي  فوق الطاوةل الطبية ذوي  وهذا راجع ا 

ادلاطة ابجلهاز أألعنكبوي وربط أأعضاء الطفل للقيام حبراكت بيومياكنيكية وأأمر الوادلين بتحريك الأعضاء حيث تساعد هذه الامترين 

ذا اكن الطفل هو من يقوم بتحريك أأعضائه, مما يدل أ ن هناك التدريبية املقرتحة ع ى هذه  تأأثريا اجيابيا للوحدات ع ى تقوية العضالت ا 

ن الفرق بني العينتني الضابطة الفئة  من الأطفال ذوي الشلل ادلماغي  يف حتقيق تمنية املهارات احلركية الأساس ية لالك العينتني, أأي ا 

ىل عامل حمدد هو املتغري املس تقل املمتثل يف الربانمج املقرتح، وعليه مي  ىل الصدفة بل ا    كننا القول أأن الفرضيةوالتجريبية ال يرجع ا 

الثالثة اليت تنص ع ى وجود فروق معنوية ذات دالةل ا حصائية بني العينة التجريبية والضابطة يف املهارات احلركية الأساس ية لصاحل 

  .التجريبية قد حتققت يف معظم الاختبارات وهذا ما يثبت حصة الفرضية الثالثة 

 لعينة ادلراسة اجيايب. الشلل ادلماغي  مس تو  القدرات احلركية للأطفال ذوي  : س تخلصةمقارنة الفرضيات اجلزئية ابلنتاجئ امل 0-

من حيث املهارات احلركية الأساس ية أأفضل من الشلل ادلماغي  تأأثري المترينات البدنية ع ى التطور احلريك عند الأطفال ذوي      

ت احلركية  اليت ساعدت يف منو املهارات احلركية الأساس ية دل  أأفراد العينة العينة الضابطة نتيجة اس تخدام الكريري من الأنشطة والمترينا

  قيد ادلراسة.

من حيث ليونة املفاصل وقوة العضالت حيث الشلل ادلماغي  تأأثري المترينات البدنية ع ى التطور احلريك عند الأطفال ذوي      

لك سهوةل وليونة وهذا ما تأأكده نتاجئ الاختبارات البعدية للعينة أأصبح الطفل ذوي التخلف النفيس احلريك يقوم ابالختبارات ب

  التجريبية .

من حيث رسعة الأداء للمهارات احلركية الأساس ية وهذا الشلل ادلماغي  المترينات البدنية تساعد ع ى التطور احلريك عند الأطفال ذوي     

الربانمج التدري  املقرتح ساعدت يف منو املهارات احلركية الأساس ية دل  أأفراد  بفضل الكريري من الأنشطة والمترينات احلركية أأثناء تنفيذ 

 العينة قيد ادلراسة.

 :التوصيات

 :يف ضوء نتاجئ البحث والاس تنتاجات ويف حدود ادلراسة يويص الباحث مبا ييل

  ارين الرتبية البدنية.الاهامتم ابلأطفال ذوي التخلف النفيس احلريك خالل مرحةل الطفوةل املبكرة من خالل مت-

ىل مرحةل قدرة الطفل ع ى الاهامتم بنفسه.الشلل ادلماغي  الاهامتم بوضع برامج الرتبية النفسحركية للأطفال ذوي -   من الوالدة ا 

 .وضع مادة الرتبية البدنية مضن برامج التأأهيل يف العيادات  ومراكز الطب الراييض-

ي  فوق الطاوةل الطبية ادلاطة ابجلهاز العنكبوي وربط أأعضاء الطفل للقيام حبراكت الشلل ادلماغذوي  تفادي وضع الطفل -

  بيومياكنيكية وأأمر الوادلين بتحريك الأعضاء.

عاقات الشلل ادلماغي  اقرتاح برانمج تدري  لفئة الأطفال ذوي   -  املتوسط والشديد .وخمتلف أأنواع اال 

 البدنية ابملراكز و العيادات الطبية الرايضية يف ضوء متطلبات املرحةل العمرية لهذه الفئة. دراسة معايري ومؤرشات اس تخدام الرتبية-
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