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ة في أثر اتحسین استخدام األلعاب الحر فئة المتخلفین عقل ي لد اإلدراك الحسي الحر
ور ) تخلف متوس( سنة11- 9ذ

بيحث االمتخلفیناألطفالعلىتجر -مستغانم -عليسیدعقل
س عائدةحمود:إعدادمن اد -مستغانم -جامعة عبد الحمید ابن 

:ملخص
حثهذاخاللمنحاولنا ةإلىالتطرق المتواضعال الغةحساسةقض ةو ةوهي،األهم قض

شمنعانون یزالون الالذینالمعاقینو اإلعاقة الجهودلمعع، المجتمفياالندماجوعدمالتهم
قىالمعاقأنإالالمبذولة ةعلىقادرغیرشخصی فتهتنفیذعلىعاجزا،و مفردهمهامهتأد وظ
ةفاءة ع يالنشاتفعیلو توظیف فيتكمنالمساعدةهذه،المساعدةإالطب یفالحر ون الم
ة اةعناصرحدأالحر ماانسواءالشخصحاجاتعنتعبروالتيالح ا، معاقاأوسل ا أو عقل حر

نالو التعلمطرق منطرقةفهي لومنللمعاقالعمرةالخصائصمعرفةعدإالذلكتحقیم
ةالنواحي ة،الجسم ةاالنفعال ةالصح تحقیفيساطعاأملهناكأنإالالفردعوق انومهماوالعقل
ا األهداف اتتحسین، وأهداف المعاق عقل ةالحر اةلممارسةاألساس مو ةالیومالح الصحةتدع
ة ذاالحسيالتآزرإلىاإلضافة،النفس ةو ةمهاراتتنم ،االجتماعيالسلوكمقوماتو اجتماع

ةوتحملوالتعاون االحترام ة الهادفة ،المسؤول األلعاب الحر قه عن طر احثة  لتحق وهذا ما عملت ال
ةو  قىممالالستفادة الرام االمتخلفلدت عهو ةبدنقدراتمنعقل نعلىتشج مةعالقاتتكو معحم

شالذمجتمعهفياالندماجثمةومن،اآلخرن هع .ف
ة ة: الكلمات المفتاح ي،اإلدراك الحسي، األلعاب الحر ، التخلف العقلي، متوسطي اإلدراك الحر

.التخلف العقلي
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The research summary :
In this modest research ,we tried to tried deal with a sensitive and a very important issue “it

is handicapping and the handicapped “
This category of humans is really suffering from marginalization and none-affiliation in

the society . this spite of the efforts made ,the handicapped still remains a person who is not
able to perform duties alone and unable of taking charge of himself unless when helped . this
help is limited to the use of the adapted physical activity.

Since the movement is one of main important elements in life that express one’s needs
either this person is handicapped or not; so it is one of the methods of learning and this can’t
be realized unless we know his characteristics of age and all other sides (physical-emotional-
health and mental ).

Whatever the handicapping is ,there is always hope to achieve the goals particularly to
improve the vital movements and activities necessary to practice the daily life , support the
physical health of the handicapped and help him to control his emotion ,accept his situation
and trust in his ability of perseverance ,the development of social skills and the elements of
social behavior such as:“the respect ,collaboration, being responsible and at least getting
benefits from what remain with the mental handicapped as physical capabilities to encourage
him to make intimate relation with the others and integrate him in his society.
Key word : movement games, perception ,cognitive motor,  mental retardation.

Résumé de la recherche
Nous avons essayé à travers ce projet de parler , discuter d’un sujet important , c’est la

situation alarmante que vit l’handicapé, dans la société .
Ce citoyen, au lieu d’être traite comme il se doit par l’ensemble , il est mis à l’écart et

mène  une vie quotidienne très difficile.
L’handicapé mentale ne peut pas subvenir a ses besoins, il a toujours besoin d’un coup de

main de la part de tous , Un handicapé mentale n’est maitre de ses gestes ,notre devoir est de
l’aide pou lui faciliter la tache .

Quelques soient les difficultés rencontrées ,il ya toujours de l’espoir pour cette catégorie de
citoyens, le aider ,le s’encourager, leur proposer des jeux …..toutes ces activités donneront
leurs fruits au fur et a mesure .

On peut aussi leur permettre de nouer des relation avec autrui pour s’intégrer dans la
société
Les mots clé :jeux moteur, perception, moteur cognitif, perception kinesthésique, le retarde
mental.

:مقدمة
جدید،مولودینبئون عندمافرحتهماتوصفالخاصةصفةوالوالدینعامةصفةاإلنسانإن

ةوٕان،فرحةأتقدرالوفرحتهما ةعلىوعاجزقادرغیرمعاقا،الطفلیولدعندمالكبیرةأملهمخی تأد
ابوذلكبنفسهالمهامجلأوعض ةألس ةوراث تس عيعلىیؤثرمماأو م حالةاعتبرت، و النمو الطب
اراالعوق  حانهللامناخت مفيجاءماتعالىه و س همح م"والكرمتا القران ("فتنهوالخیرالشرنبلوّن

ة  ه)35الكرم، اآل شأناستطاعمنالناسأسعدنإفوعل عدمفياإلعاقةآثارتبدوقد. علتهمعع
يالحسيالتواف اهاضطرابوفي،الحر ياإلدراكفيونقصاالنت أمین أنور الخولي، أسامة (الحر

في ،)188،1998راتب،  ة التي تكمن في عجز دال في األداء الوظ ومن ضمن اإلعاقات اإلعاقة العقل
اء المتدني عن  معامل الذ عبر عنها  ة  ف ظهر قبل سن 70للقدرات الوظ سهیر دمحم (.سنة18درجة 
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االمتخلفالطفلفتقرحیث)41،2001سالمة شاش،  ةالمثیراتبینالتمییزعلىالقدرةإلىعقل الحس
يالحسياإلدراكمشاكلإلىیرجعوذلك ةالكفاءةفينقصوٕالىالحر ف ة،للقدراتالوظ نالعقل م و

ةاأللعابتلعبنأ ةفيبیرادوراالحر مرآةاللعبأنAdlerیرحیث،القدراتتلكوتحسینتنم
د،حولهمنالعالمیدركخاللهمنالوسیلةوهوالطفولة،لحاجات ؤ ةالعالمو اج وجودضرورةعلىب

وفطرحیوسلوكاللعبون ،اإلعاقةقیودمنیتحررلكيالتعلمإلىالمعاقالطفلیدفعداخليدافع
يالنشاعدوهنا،)50،1981مال زاخرر لطیف، سیلدبیتر،( یفالحر ةالم عيالمدخلمثا الطب

ةللممارسةالمؤد ادورالتأخذالهادفةلألنشطةالفعل س اةفيرئ االمتخلفح اتاستخدام،عقل الحر
التبهدفالمتعددة ةحل المش ةالقدراتنموعلىوالعملالحر ةالذهن ةوالحس حدودفيالحر

االمتخلفین م، (عقل )27،1997مروان عبد المجید ابراه
لة :مش

اء ة لألطفال األسو اجات الحیو ان  اللعب أحد االحت ة ،إذا  النس اجات  فإنه من أهم االحت
اع ،لألطفال المعاقین عمل على إش عض حیث  ونها تعاني من  ات هذه الفئة  حاجات ومیول ورغ

ي، ومن خالل الواقع المعاش وا ات التعلم والتوافمشاكل األداء الحسي الحر قي في عمل لعجز الحق
ي الناتج عن قصور في و  االقدرات اإلدراك الحسي الحر ة للمتخلفین عقل .العقل

عض ا ة المتكررة ل ا و وفي ضوء الزارات المیدان ة للمتخلفین عقل الت لمراكز الطب ٕاجراء مقا
ة مع المسئولین على المراكز ة ،شخص فة التي تساعد في تنم ة الم اب برامج األنشطة الحر الحظنا غ

حث ل ار موضوع ال ة، فاخت اب عدیدة و وتحسین القدرات العقل ن ولید الصدفة وٕانما ألس ، منها متعددةم 
فئة  ة لد ق ة وتحسین القدرات المت یف، تنم ي الم الحر احثة في مجال النشا ة  صمة علم وضع 

ا، فإن ينشاوضعالمهممنالمتخلفین عقل یفحر تنمیتها علىعملوتلك القدراتیتناسبم
اإلضافةو  نطرحالمنطلهذاالمجتمع، منفيالمعاقینمنالفئةهذهدمجعلىالعملإلىتحسینها 

ةاأللعابهل:التساؤل العام اتحسن اإلدراك الحسيالحر فئة المتخلفین عقل ي لد تخلف ( الحر
؟) عقلي متوس

:التساؤل الفرعي
ار القبلي هل هناك فروق ذات*  ة االخت ة ؟   و داللة إحصائ للعینة التجرب عد ار أل االخت
طة و هل هناك فروق ذات دال*  ة بین العینة الضا ة ؟ لة إحصائ العینة التجرب

ات :فرض
ةاأللعاب:العامالفرض اتحسن اإلدراك الحسيالحر ي لفئة المتخلفین عقل ؟)تخلف عقلي متوس(الحر

:الفرض الفرعي
ة ؟   -  للعینة التجرب عد ار أل ة لصالح االخت هناك فروق ذات داللة إحصائ
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طة و هناك فروق ذات دال-  ة بین العینة الضا ة؟ لة إحصائ ة لصالح العینة التجرب العینة التجرب
أهداف

ة على قد*  فئةمعرفة تأثیرا أللعاب الحر ي لد االمتخلفین رة اإلدراك الحسي الحر .عقل
ان *  ارن القبلي و هناك فروق ذات دالمعرفة إذا  ة لالخت ةلة إحصائ للعینة التجرب عد .أل
ان *  طة و هناك فروق ذات دالمعرفة إذا  ة بین العینة الضا ةلة إحصائ .العینة التجرب

ة أهم
ةتكمن-  حثأهم دفيال ةحقلفيوالمختصینالعاملینتزو االمتخلفیناألطفالرعا بهذاعقل

حث حإلىمضمونهفيتطرق الذ،العلميال ةتوض ةاأللعابفاعل رتحسینفيالحر القدراتوتطو
ة ةاإلدراك ةاأللعابتوظیفمعا، عقلالمتخلفیناألطفاللدالحر التأهیلوسائلمنوسیلةالحر

ة،فيالمستخدمة ةأنإلىاإلضافةالمراكز الطب ةاأللعابتفعیلعمل الفئةهذهدمجفيساهمالحر
االمعاقینمن .المجتمعفيعقل

حث ف اإلجرائي لمصطلحات ال :التعر
ة اللعب، ترمي : األلعاب الحر ة في محتو ات األساس هي تلك األلعاب التي تظهر الدور الواضح للحر

ات التي توضع  ات والعق ةفي الطإلى التغلب على الصعو للتوصل إلى هدف اللع مجید رسان،(ر
12،2000(.

ة سنة :التخلف العقلي حالة من توقف أو عدم اكتمال " على أنه " 1992"عرفته منظمة الصحة العالم
قصور في المهارات التي تظهر أثناء مرحلة النمو ل خاص  ش یتسم  تي تسهم في وال،نمو العقل والذ

اء العام للذ ، (" المستو ).                                           67،1997محروس الشناو
م عبیدات اإلدراك الحسي أنه عرف دمحم إبر :اإلدراك الحسي بها العالم من حولنا"اه ة التي نر ف ،الك

م وتف ار وتنظ ة اخت عمل قوم فرد ما  افة المراحل التي بواسطتها  ه ما ووضعه في وأنه  صورة سیر من
م عبیدات، ("واضحة .)146،1997دمحم ابراه

ي تسب عن طرق":اإلدراك الحر ة  حولناعمل ما یجر اء القدرة على تفسیر و ،ها معرفة فورة  األش
، (."الحوادث في ضوء أداء السلوكو  )59،1999علي الدیر

اء هذه الفئة بین : التخلف العقليمتوسطي ة ذ م، (درجة 49-35تتراوح نس اقي ابراه عالء عبد ال
92،2000(.

قة والمشابهة : الدراسات السا
ل- ابر ال التدخل " عنوان ) 1996(تمت الدراسة سنة :دراسة سیلجا  أحد أش ة استخدام اللعب  فعال

الحاجات الخاصة ر للحاالت من األطفال ذو ة اللعب هدفت ، الم ال الدراسة إلى معرفة فعال أحد أش
الحاجات الخاصة ر للحاالت من األطفال ذو المنهج المستخدم هو المنهج التجربي ألنه ،التدخل الم
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اإلعاقة العق61شملت العینة ،األنسب لمعالجة الموضوع ة تتراوح أعمارهم ما بین شهر طفال من ذو ل
عة سنواتو  ار النمو المعر ، س حث اخت :ل علیهافي من أهم النتائج المتحصمن أدوات ال

ة ة األبو ة األطفال نتیجة الرعا این بین النتائج استجا .وجود ت
ي اللعب و اقتصاره على الجانب الحر بیر في محتو سهیر دمحم سالمة شاش، (. وجود فقر 

41،2001(
السلوكتعدیلفيوالقصصاأللعاباستخدامأثر"عنوان)1997(: لعبیدهللاعبدهالنةدراسة-

."الراضأطفاللدالعدواني
لدالعدوانيالسلوكتعدیلفيوالقصصاأللعاباستخدامأثرعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت

ةاأللعابمنما تم توظیف مجموعةالتجربيالمنهجاستخداموتم،الراضأطفال ةالتمثیل والتخیل
ة ةألعاببواسطةالدراميالمسرحطرعنتروالقصصمنمجموعةعنفضال،والتعاون لمدة حر

ع9 ة،أساب ةداللةذاتفروق وجود:إلىتوصلتوالنها بینالعدوانيالسلوكمتوسفيإحصائ
ارات ارات لصالح الخت ةاالخت عد ادالةفروق وجود،ال بینالعدوانيالسلوكمتوسفيإحصائ

ارات طةالمجموعةبیناالخت ةالضا .والتجرب
ةبرنامجأثر:عنوانتحت2001:مصطفىعثمانعفافدراسة- ةالتر القدراتعلىمقترحالحر

ة ةاإلدراك اللمعاقینالحر حثیهدفللتعلم،والقابلینعقل ةبرنامجبناءإلىال ةتر مقترححر
ةالقدراتعلىالتأثیرقصدوذلكالمعاقیناألطفال مالجسم،صورةوالقوام،التوازن وتضماإلدراك التح
صر :یليماواستنتجتال

ةالبرنامج ةالتر ةعلىإیجابيأثرلهالمقترحالحر ةالقدراتتنم ةاإلدراك أثرلهالمقترحالحر
ةعلىإیجابي ةالقدراتتنم ةاإلدراك ذلكالمدارس،فياألساسيالمحوروجعلهالحر األدواتتوفیرو

ةاأللوانذات عةتتالءموالتيالجذا )2004,103، بن زدان حسین(.األطفال هؤالءوطب
على الدراسات :التعلی

ر  زت و من خالل الدراسات السالفة الذ ل تلك الدراسات ر أن  ستخدام اللعب أكدت على انالح
ة وتحسین القدرات ونه وسیلة تأهیل و  ة في تنم ة والعقل ة، البدن توفیر األدوات جو مناسب و اإلدراك

ا، وله أثر في التقلیل من السلالالزمة حسب نوع ودرجة اإلعاقة المتخلفین عقل .وك العدواني لد
یف متضمن مجمو  ي م حث اقتراح برنامج حر ة المقننة الجدید في ال عة من األلعاب الحر

ة و جل تحسین  ماأمن ،الهادفةو  ات وقدرات حس ان قى من إم ات المتخلفین عقل ة  لد .حر
حث :إجراءات ال

حثمنهج احثة المنهجستخدمتا: ال حثلموضوعاألنسبهوحیثالتجربيال علميمنهجفهو،ال
ابحدد )18،1998دمحم موسى عثمان، (.حلولهاوٕایجادالمطروحةالظاهرةأس
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حث ا 60یبلغ :مجتمع وعینة ال طفال من متوسطي التخلف العقلي 30وقد اخترنا ,طفال متخلف عقل
اء ار الذ اخت عد تطبی ار جودا نوف لرسم رجل(.طرقة مقصودة  )اخت

حث ة للتخلف العقلياألطفال ذوعد إقصاء: عینة ال ار اإلعاقة المصاح طفال من 20تم اخت
طرقة  ةمتوسطي التخلف العقلي  لكل 10ثم قسم هذا العدد إلى مجموعتین متكافئة العدد ،عشوائ

طةمجموعةاألولى ، مجموعة ةضا ة تحت إشراف امجموعةوالثان ةتجرب م وحدات تعل احثة بتطبی .ل
حث  حثإنجاز هذاأجلمن:أدوات ال احثةاستخدمتأفضلنحوعلىال حلفيتساهمأدواتال

لته حثأدواتوشملت،الهدفإلىوالوصولمش ةوالمراجعالمصادر:علىال ةالعر المقابلة،واألجنب
ي ارات اإلدراك الحسي الحر ة، اخت .الشخص

ةاألسس ارالعلم لالخت
ات ارث ر:االخت اتأنالحفعبدمقدمیذ ارث اتفيمعینةظاهرةاستقرارمدهواالخت مناس

مانتائجهااستقرارأودقةمدوهو،مختلفة قتلوف مختلفتینمناسبتینفياألفرادمنعینةعلىط
) ، احثةاختارتالعینةتجانسضمانأجلومن.)109،1999نبیل عبد الهاد ورلهمالجنسال ذ

. هم من متوسطي التخلف العقليسنة و )11–9(والسن
ارصدق ارصدققصد:االخت ةمداالخت ارصالح اساالخت مالق اسهوضعف غرض،لق و

ارصدقعلىالتعرف احثةاستخدمتاالخت اتمعاملالذاتيالصدق:المعادلةال .الث
ة ارموضوع ماتهي وضوح:االخت اربتطبیالخاصةالتعل ،والنتائجللدرجاتوحساباالخت

ة ارطبحینماتظهروالموضوع النتائجنفسعلىحصلون ثماألفرادمنمعینةمجموعةعلىاالخت
ا ارنفستكرارعندتقر عبر،االخت امعاملعنهو حي حسنین، (.االرت )1995,85دمحم ص

حثمجاالت :ال
ةالتجرة اترةاستمارةتوزعفیها تماالستطالع جل األخذ بتوجیهاتهم أمن واألساتذة والمختصینللد

ار ار االخت قت،2011–10-14إلى 2011-10- 03األنسب من الخت اراتط ةاالخت القبل
سمبر14- 13–12 اراتأعیدتو 2011د ة االخت عد سمب21- 20–19ال .2011رد

ةالتجرة قتاألساس اراتط ةاالخت اراتوأعیدت2012جانفي04- 03-02القبل ةاالخت عد ال
ام شرالمجال،2012جوان 12-11-10أ امتخلفین10ال العینةفي)متوستخلف(عقل

ة طةعینةأطفال10،التجرب ة ضا علي وال سید ة  ز الطبي البیداغوج حث في المر تم إجراء ال
.مستغانم
ةالوسائل احثةاستخدمت: اإلحصائ ةوسائلال ذاوالتفسیرالتحلیلأجلمنإحصائ المناقشةو
ةنتائجعلىللحصول قةعلم ة:وهيدق ةالنس ،االنحراف، الحسابيالمتوس،المئو ار معامل المع

ا ار الداللة،)بیرسون االرت ةاخت .ستیودنت"ت"اإلحصائ
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اإلجرائي للمتغیرات انت : الض ة سواء  إلعاقات المصاح ا من ذو عاد المتخلفین عقل احثة بإ قامت ال
ة ة،إعاقة حس ور والسن ، أو حر احثة ،سنة) 11- 9(أفراد العینة من جنس واحد ذ ما أشرفت ال

م العینة الت ةعلى تعل ان ة والم ة وفي نفس الظروف الزمن وأخیرا دراسة الملف الصحي مع تحدید ،جرب
اء  ة الذ ).جودا نوف(نس

ارات القبل ة في االخت ب طة والتجر استخدام داللة الفروق نتائج تجانس العینتین الضا "ت"ة 

س  ةالمقای اإلحصائ
ارات االخت

العینة 
طة الضا

العینة 
ة ب التجر

" ت"
ة  المحسو

" ت"
ة  الجدول

درجة 
ة  الحر

مستو
الداللة 

داللة 
الفروق 

1ع1سعس

ملون واحد ار المشي فوق خ 1.50.701.52.120اخت

2,09190.05

غیر دال

ار المشي على لوحة  اخت
التوازن 

غیر دال212.10.990.31أماما
غیر دال1.60.631.60.640خلفا

ا غیر دال1.50.521.52.570جان

ار غیر دال1.70.481.71.150حلقات من نفس اللون  10الوثب داخل اخت
ار الوثب لفترة  غیر دال1.21.432.31.310.22ثا20اخت

طاقات مرقمة  ار رمي الكرات في  اخت
)5،4،3،2،1(من

غیر دال1.50.521.31.550.68

ار رمي الكرة و التقاطها  غیر دال2.40.572.71.151.03اخت
ار عبور الموانع  غیر دال2.60.492.71.080.36اخت
بر روس و ار  غیر دال1.50.521.60.800.45اخت

المتعرج  ار الجر غیر دال1.50.521.71.170.68اخت
تجانس القائم بین العی) 1(الجدول رقم  ة في نتائج یوضح مد ب طة والتجر ة نة الضا ارات القبل االخت

ار داللة الفروق  "ت"استخدام اخت
م إن  ع الق ة " ت"جم ةالمحسو مة الجدول 0.05الداللة عند مستو 2.09التي بلغت أصغر من الق

ة بین المتوسطات أ،9درجة الحرة و  س الفروق الحاصلة بین المتو و عدم وجود فروق معنو سطات ل
ة ةهناك تجانس بین عینتي، فلها داللة إحصائ ارات القبل حث في االخت ة ال من حیث القدرات الحس

ة .الحر
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ارات ات االخت : عرض نتائج صدق وث
ة  س اإلحصائ المقای

ارات         االخت

المتوس
الحسابي 

1س

االنحراف 
ار المع

1ع

المتوس
الحسابي     

2س

االنحراف 
ار المع

2ع

ار  ات االخت صدق ث
ار  االخت

ملون واحد ار المشي فوق خ 1.670.511.670.5160.910.95اخت

ار المشي على لوحة التوازن   2.330.812.670.510.860.92أمامااخت

1.670.511.670.510.930.96خلفا

ا 1.670.511.50.540.820.90جان

ار الوثب داخل  حلقات من نفس 10اخت
اللون 

1.670.511.830.400.640.80

ار الوثب لفترة  20.632.170.400.990.99ثا20اخت

طاقات مرقمة  ار رمي الكرات في  اخت
) 5،4،3،2،1(من

1.50.541.50.540.320.56

ار رمي الكرة  2.830.402.832.400.980.98والتقاطهااخت

ار عبور الموانع  20.772.330.630.630.79اخت

بر روس و ار  1.830.401.830.400.180.42اخت

المتعرج  ار الجر 1.50.541.670.510.660.81اخت

ارات) 2(الجدول رقم  ات االخت یوضح صدق وث
ة المدونة في الجدول رقملقد تبین من خالل  ما وضعت ) 2(النتائج اإلحصائ ارات صادقة ف أن االخت

اسه مة و 0.42التي انحصرت ما بین وهذا ما توضحه المؤشرات الصدق ،لق أعلى 0.99أدنى ق
مة م تنتمي و ،ق اإهذه الق ا دل ذلك 1]-،1+[لى مجال معامل االرت سال ا ان معامل االرت ، فإذا 

ةعلى  س ة دل على وجود ،أن العالقة بین المتغیرات عالقة ع موج ا انت نتیجة معامل االرت بینما إذا 
ة بین المتغیرات النتائج و )1998،223، دمحم نصر الدین رضوان،دمحم حسن عالو(.عالقة طرد

تامالمتحص ا .ل علیها تدل على وجود ارت
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ارات من  ةعرض نتائج اقتراب االخت حث االستطالع ة لعینة ال :االعتدال
ة  س االحصائ المقای

ارات  االخت
الحسابي ارالمتوس ةمعامل االلتواءاالنحراف المع االقتراب من االعتدال

ملون واحد  ار المشي فوق خ ة- 1.660.510.70اخت تقترب من االعتدال
ار المشي على لوحة  اخت

التوازن 
ة- 2.330.812.92أماما تقترب من االعتدال

- 1.660.511.84خلفا
ا 1.660.510جان

ار الوثب داخل  ة1.660.510.51حلقات من نفس اللون 10اخت تقترب من االعتدال
ار الوثب لفترة  ة- 20.631.59ثا20اخت تقترب من االعتدال

طاقات مرقمة من  ار رمي الكرات في  اخت
 )5،4،3،2،1(

ة1.50.540.51 تقترب من االعتدال

ار رمي الكرة و التقاطها  ة2.830.400.52اخت تقترب من االعتدال
ار عبور الموانع ة2.50.540.55اخت تقترب من االعتدال
بر  روس و ار  ةتقترب من 1.830.831.16اخت االعتدال

المتعرج  ار الجر ة1.50.540.50اخت تقترب من االعتدال
ة) 3(الجدول رقم  حث االستطالع ة لعینة ال ارات من االعتدال یبین اقتراب االخت

قة قد بلغ معامل االلتواء عندها ) 3(من خالل الجدول رقم  ارات المط أن أغلب االخت نالح
مة و -0.70]3- ،3+[محصورة في المجالعلى النحو التالي فهي  مة 0.55أدنى ق .أعلى ق

ودمحم نصر الدین رضوان  د دمحم حسن عالو ة حیث یؤ تابهما 1988من مجال االعتدال في 
ة وعلم النفس الراضي ة الراض اس في التر انت النتائج محصورة ،الق لما دل على )3- ،3(+أنه إذا 

م فإن معنى هذا أن هناك خلال في أن الدرجات تت ا، أما إذا زادت أو نقصت عن تلك لق وزع توزعا إعتدال
ارات المستخدمة ار العینة أو االخت ات المعتدلة ،اخت اس النفسي أن الكم علماء الق وفي هذا الصدد یر

ةمن االلتواء ال تؤثر تأثیرا خطیرا على النتائج  على نتائج ،التي نحصل علیهااإلحصائ وهذا إن طب
ة حث االستطالع .عینة ال
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حث لعینتي ال عد ار القبلي وال عرض وتحلیل ومناقشة نتائج االخت

حث) 4(الجدول رقم  لعینتي ال عد ار القبلي وال یبین نتائج االخت
لدیتضح لنا عدم وجود فروق ذات دال) 4(من خالل الجدول رقم عد ار ال ة لالخت لة إحصائ

طة مة ل ،العینة الضا ة " ت"حیث قدت أدنى ق مة 0.432–المحسو ة " ت"و أعلى ق 1.445المحسو
مة لها اقل من ق م  ة التي قدرت ب " ت" تلك الق الدالل2.26الجد ول ودرجة الحرة 0.05ة عند مستو

س العینة و ،)1–ن ( ة مقننة على ع م یف یتضمن وحدات تعل ي م حر نشا ذلك لعدم تطبی
ة .التجرب

لهناك  عد ار ال ا الخت مة ل فروق دالة إحصائ ة حیث قدت أدنى ق ة " ت "لعینة التجرب المحسو
مة ل 2.73 ة " ت " و أعلى ق لها 6.24المحسو م  مة تلك الق ة التي قدرت "ت " اكبر من ق الجد ول

ال2.26ب  ة ،)1–ن (ودرجة الحرة 0.05داللة عند مستو م احثة إلى الوحدات التعل تعزه ال
ي  عض قدرات اإلدراك الحسي الحر ارالهادفة لتحسین  طاقات مرقمة الوثباخت رات في  ، رمي 

ة ة األساس التجر
طة ةالعینة الضا ب العینة التجر

ةالوسائل  اإلحصائ
ارات االخت

ة ارات القبل ةاالخت عد ارات ال ارات تاالخت ةاالخت ةالقبل عد ارات ال تاالخت
ودنتیستع2س1ع1سودنتیست2ع2س1ع1س

واحد ار المشي فوق خ 1.50.701.60.660.361.52.123.40.665.79اخت

ار المشي  اخت
على لوحة 

التوازن 

2012.310.222.10.922.90.695.22أماما
1.60.642.10.542.90- 1.60.631.50.50.43خلفا
ا 1.50.521.80.711.031.50.251.60.484.44جان

ار الوثب داخل  حلقات 10اخت
من نفس اللون 

1.70.481.70.501.71.152.70.53

ار الوثب لمدة  1.21.431.70.641.442.31.313.30.822.73ثا20اخت
طاقات  ار رمي الكرات في  اخت

)5,4,3,2,1(مرقمة 
1.50.521.60.480.361.31.552.70.56.24

ار رمي الكرة والتقاطها 2.40.572.50.520.412.71.153.70.54.11اخت

2.71.083.60.513.68- 2.60.492.50.520.43ار عبور الموانعاخت
بر روس و ار  1.50.521.60.480.431.61.803.10.863.00اخت

المتعرج  ار الجر 1.50.521.50.501.71.172.60.563.59اخت
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رة و )5،4،3،2،1( ارالتقاطها،، رمي  مان أن الراضة الموانع عبوراخت وهذا ما أكده عبد الرحمن سل
ة  قظةالخاصة تنمي الكثیر من الصفات العقل مان، (والجرأة والدقةال عبد الرحمان سید سل

زت و ،)147،2001 ي وهذا ما ر ة للنمو الحر ات األساس عد من المتطل ب  في التصو ة التواف تنم
احثة ه ال عزز تفسیر ال،عل ة بهاء ودمحم عبید وما  والتي أسفرت نتائجها على 1982احثة دراسة سعد

ة " إن ا العدید من الخبرات والمهارات الحر سب المعاق ذهن ه  ا ،"التدرب والتوج ما أن المعاق ذهن و
احثة على تمارن تنش زت ال ة الیدین والقدمین ر ي وخاصة في حر عاني من ضعف التآزر الحر

ة ال یزخل یر والدقة والتر م وآخرون ،تف م(واعتمدت دراسة فیولیت فؤاد ابراه ، فیولیت فؤاد إبراه
ة لها )22،2001 م ایجابي فإثر أمرده إلى أن الوحدات التعل ، هذا ي تجاوب األطفال المتخلفین عقل

قة علي یوسف ما ل من دراسة صد ه  قة علي یوسف(أكدت عل دمحم لیث، ودراسة جیهان )2000، صد
ة أثر في )1999جیهان دمحم لیث، ( یف وعلى رأسها األلعاب الحر ي الم الحر ، حیث أكدوا أن للنشا

ة على المجموعة  األلعاب الحر ا في تطبی ي، وقد ظهر ذلك التحسن جل واإلدراك الحر تحسین التواف
طةالتجرب س المجموعة الضا .  ة على ع

احثة استنتجتعلى ضوء :االستنتاجات :الدراسة التي قامت بها ال
اثر إیجابي على القدرات اإل*  اللبرنامج المطب ة  للمتخلفین عقل ة الحس .دراك

ة القدرات اإل*  ة اثر في تنم الأللعاب الحر ة  للمتخلفین عقل ة الحس .دراك

ارات *  ة بین اخت ي  اوجود فروق ذات داللة إحصائ ة و اإلدراك الحسي الحر ة لصالح لقبل عد ال
ة للعینة التجرةاال عد ارات ال .خت

ي  ا*  ارات اإلدراك الحسي الحر ة بین اخت ة للعینة عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائ عد ة وال لقبل
طة .الضا

اتمناقشة- حثفرض :ال

ة  ةاأللعابأنالتي تنص على و :العامةمناقشة الفرض يالحسياإلدراكعلىتؤثرالحر الحر
ا للمتخلفین .)تخلف عقلي متوس(عقل

ارات ) 4(من خالل نتائج الجدول رقم لقد تبین ع  االخت ة في جم وجود فروق ذات داللة إحصائ
ةال ة ولصالح العینة التجرب ة الحر ة للقدرة اإلدراك على أفراد نجاعهذا راجع إلى و ،عد البرنامج المطب

ة المتضمن  ة هادفة ومقننةأالعینة التجرب یز على استخدام أدوات مختلفة األلوان ،لعاب حر مع التر
ل واأل ةأحجام في ش ة لهذه الفئة،لعاب تنافس ا مع الخصائص االجتماع مال سالم السید (.هذا تماش
ابرل اسات ما تدعمها نتائج در ،)97،1988، سالم دمحم دراسة جاسم و ،)1996(ل من دراسة سیلجا 
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ة و أحیث ،)1999(النایف الرومي  ة للمتخلفین كدو أن للعب اثر في تنم ة والعقل ر القدرات البدن تطو
ا ة ال،عقل حث ومنه الفرض ونتائج ال .قد تحققتعامةوهذا ما یتف

ةمناقشة-  لهناك التي تنص على أن : ـولىاألالفرض عد ار ال ا الخت لعینة فروق دالة إحصائ
ة اراتفيوالممثلة)4(الجداول نتائجخاللمنالحظناحیث،التجرب يالحسياإلدراكاخت أن،الحر

اراتمتوسطاتبینحاصلةفروق هناك ةاالخت ةالقبل عد ةةللعینوال استخدامخالل، ومنالتجرب
ةفروق ذات هناكأن"ت"الداللة ارنتائجبینداللة إحصائ عدالقبلياالخت حثلعینةوال ةال التجرب

ةداللةلها اراتولصالحإحصائ ةاالخت عد دحیث،ال سیجمان"ودراسةشاشسالمةسهیرمنلتؤ
اطيدورلهاللعبأنعلى"ونجرر ةالقدراتارت ةاإلدراك المتخلفینلالحس ة األولى عقل ومنه الفرض
. تحققت

ةمناقشة- ةالالفرض طة علىوالتي تنص: ثان ة بین العینة الضا هناك فروق ذات داللة إحصائ
ة،ةوالعینة التجرب ابعلى لهذا یدو لصالح العینة التجرب يالنشاحصةغ یفالحر هالم فإنوعل

ةلعاباألعلىحتووالذللبرنامج ةالحر ةبرأهم ةفيوٕایجاب عض قدرات اإلدراكوتحسینتنم
يالحسي اللمتخلفینالحر ةتحققتومنه،عقل ةالفرض .الثان

ات  احثة من النتائج المستخلصةتو :التوص :صي ال
ةاأللعاباستخدام*  يالحسيقدرات اإلدراكتحسینلالهادفةالحر االمتخلفیناألطفاللدالحر .عقل
العقلينموهمومستوتتماشىالعقليالتخلفذولألطفالمقررات خاصةو مناهجبإعداداالهتمام* 

.والمعرفي
يالنشاتوظیف*  یفالحر االمتخلفینالخاصالبرنامجضمنالم ة حسب الطبالمراكزداخلعقل

.نوع و درجة التخلف العقلي
يالنشالممارسةنادیالمو الخاصةواألجهزةالوسائلو تاألدواتوفیر*  یفالحر المراكزداخلالم

ة .وخارجهاالطب
ةمماثلةحوثإجراء*  ق الرقيقصد،العقليالتخلفدرجاتمختلفومعالمجالهذافياألعمارل

حثعجلةدفعذاو والنهوض  .العلميال
:المراجعالمصادر و 

ة . (القران الكرم-  اء) 35اآل .سورة األنب
ة للطفل:)1998. (الخولي، أسامة راتبأمین أنور -  ة الحر ر العري،التر .القاهرة،دار الف
ي رسالة ماجستیر،)2004(بن زدان حسین -  ر اإلدراك الحسي الحر ة في تطو دور األلعاب الحر

ا فئة المتخلفین عقل -تخلف متوس–لد
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توراه:)1999(جیهان دمحم لیث -  ي ،رسالة د ة الذات واالدراك الحر تأثیر برنامج راضي مقترح في تنم
ا من فئة القابلین للتعلم المعاقین عقل .لد

االعاقة اللعب و :)2001(سهیر دمحم سالمة شاش-  األطفال ذو ة اللغة لد ةتنم دار القاهرة ،العقل
.مصر،للكتاب

ندرة، دراما الطفلدمة في مق:)1981(مال زاخرر لطیفسیلدبیتر،-  .االس
قة علي یوسف-  ة ثیر برنامج معدل للتمرنات اإلقاعأت: )2000(ىصد ة القدرات اإلدراك ة غلى تنم
األطفال المعاقیناألو  ي لد .القاهرة،داء الحر
مان-  ة زهراء الشرق،:)2001(عبد الرحمان سید سل ت الحاجات الخاصة م ة ذو ولوج ةالقاهر س

1.
م-  اقي ابراه ة، التعرف علیها و :)2000(عالء عبد ال استخدام برامج االعاقة العقل التدرب عالجها 

اعالم الكتب .القاهرة،لألطفال المعاقین عقل
ةطرق تدرس التر:)1999(علي الدیر-  ة في المرحلة األساس للنشر والتوزع، دار ة الراض الكند

.األردن
ي -  مان الرو ر العري، القاهرةالق:)1990(عمر سل ة للطفل دار الف ة الحر .درات االدراك
م -  ة زهراء الشرق،حوث:)2001(فیولیت فؤاد إبراه ت ة اإلعاقة م ولوج ،القاهرةودراسات في س

2.
العادیین:)1988(مال سالم السید سالم-  ة لد ة الصفحاتم. الفروق الفرد ةت .، الراضالذهب
اعة والنشر والتوزع،دار غرب لل،التخلف العقلي:)1997(محروس الشناو-  .القاهرةط
م عبیدات-  .دار وائل للنشر، األردن،سلوك المستهللك: )1997(دمحم ابراه
حي حسنین-  اس و : )1995(دمحم ص مالق ةالتقو ة والراض ة البدن ر ، في التر القاهرة، العريدار الف

3.
حث العلميأس:)1998(دمحم موسى عثمان-  .القاهرة. س ومناهج ال
م-  ة للمعوقین) 1997. (مروان عبد المجید ابراه اعة والنشر والتوزع،األلعاب الراض ر للط ، دار الف

.1، ردناألعمان، 
و :)1999(نبیل عبد الهاد-  م الترو اس والتقو دار وائل ،التدرس الصفيي مجالٕاستخدامه فالق

.1،للنشر
.أثر استخدام األلعاب والقصص في تعدیل السلوك العدواني:)1997(هالنة عبد هللا العبید- 

- ALLPORT G.W. (1937,256). PERSONALITY PSYCHOLOGIE INTERPRETATION
NEW YORK


