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لملخصا  

( واإلناث)الذكور التالميذ  النشاط البدني رصد ومعرفة مستويات ىتهدف هذه الدراسة إل
، و 03-01المراهقين ضعاف البصر الذين تتراوح أعمارهم مابين لدى األطفال و 

ونسبة دهون الجسم لدى عينة البدني  النشاط مستوىتوضيح طبيعة العالقة بين 
تلميذ و  30الدراسة البحث، و ألجل ذلك اتبعنا المنهج الوصفي، حيث بلغت عينة 

، و استعملنا لجمع البيانات النسخة الجزائرية من بطريقة عمدية همر ااختي تمتلميذة 
، و معادلة سلوكتار لحساب PAQ-Cاستبيان النشاط البدني لألطفال و المراهقين 

ن مستوى النشاط من أهم نتائج الدراسة أ. و لدى األطفال و المراهقين نسبة دهون الجسم
المراهقين ضعاف البصر منخفض، كما أن نوع الجنس يؤثر على ألطفال و البدني ل

لصالح الذكور، و أن  توى النشاط البدني لدى األطفال والمراهقين ضعاف البصر مس
 لدى هناك عالقة عكسية بسيطة بين نسبة دهون الجسم و مستوى النشاط البدني

 النشاط مستويات رصد ضرورةعليه نوصي بو  . األطفال و المراهقين ضعاف البصر
 المجتمع و المعاقين بصريا بصفة خاصة. ألفراد لبدانةوا  يالبدن
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The level of physical activity and its relation to body fat 
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 مقدمة: -1
تعتبر وظيفة اإلبصار من الوظائف األساسية والمهمة للكائن الحي ويشعر الفرد بقيمة هذه الوظيفة حين تتعطل القدرة على الرؤيا 
لسبب ما يتعلق بالعين أو بالعوامل الخارجية, فيتأثر الفرد بهذه اإلعاقة البصرية، وبما أن اإلنسان يعتمد على حواسه الخمس : 

صر، والمس، والشم، والذوق، في الحصول على المعلومات والتعرف على البيئة المحيطة به، وأي اختالل أو فقدان السمع، والب
لواحدة أو أكثر من تلك الحواس يعني اعتمادا أكبر على الحواس األخرى المتبقية، وحيث أن حاسة اإلبصار تلعب دورا مهما جدا 

يئته، عالوة على أن الجزء األكبر من التعليم يتم عن طريق حاسة اإلبصار، فان تلك في عملية التفاعل التي تتم بين اإلنسان وب
فالمعاق بصريا يعيش  الحاسة هي التي تتولى عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يتم استقبالها عن طريق الحواس األخرى.

عالم المبصرين، فهو لديه حاجات نفسيه ال يستطيع  عالما ضيقا محدودا نتيجة لعجزه ويود لو استطاع التخلص منه والخروج إلى
إشباعها، واتجاهات اجتماعية تحاول عزله عن مجتمع المبصرين، ويواجه مواقف فيها أنواع من الصراع والقلق. كل هذا يؤدي 

ال يقتصر أهمية قياس و  . بالمعاق بصريا إلى أن يحيا حياه نفسيه غير سليمة، قد تؤدي به إلى سوء التكيف مع البيئة المحيطة به
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A B S T R A C T 

 

The aim of this study was to monitor and determine the levels of 

physical activity of students (males and females) with low vision 

between the ages of 12-14, and to clarify the nature of the 

relationship between the level of physical activity and body fat 

percentage in the research sample. A total of 53 students were 

chosen in a deliberate manner. We used of data collection the 

Algerian version of the physical activity questionnaire for children 

and adolescents (PAQ-C) and the Slaughter equation to calculate 

the percentage body fat. The most important results of the study 

that the level of physical activity of children and adolescents with 

low vision is low, and the gender affects on level of physical 

activity in children and adolescents with low vision, and that there 

a simple inverse relationship between body fat percentage and 

level of physical activity. Therefore, we recommend the need to 

monitor the levels of physical activity and obesity of the 

community members and visually impaired in particular. 
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النشاط البدني على األفراد األصحاء، بل يتعداهم إلى األفراد األكثر عرضة لإلصابة باألمراض المرتبطة بنقص الحركة و من 
بينهم المعاقون بصريا. فالطفل الذي يعاني من إعاقة بصرية يحتاج إلى نفس االحتياجات ألنشطة مثل اللعب الجماعي والمنافسة 

المعاق  لمشكالت اإلنسانية التي لها تأثير على النمو العام للفردامع جميع الطالب العاديين. وتعتبر اإلعاقة البصرية من  والتعاون
بصريا خاصة النواحي الحركية والنفسية واالجتماعية والعقلية وقد تالزمه في مختلف مراحل حياته، لذا من المهم التعرف على هذه 

ويجب أن نعلم أن . وضع البرامج الخاصة لهم لتناسب احتياجاتهم وقدراتهم في مختلف مراحل التعليمالتأثيرات وخصائصها عند 
عداد جيد وأن يكون المربي أو المدرب على علم تام بكل الظروف  تعلم األطفال المعاقين بصريا يحتاج إلى عناية خاصة وا 

باإلضافة إلى ذلك  (، 003، ص1332ف الوسائل )محمد السيد، المحيطة بهم وأن يثير فيهم دافعية االشتراك في الحركة بمختل
 منعدمة مشاركتهم في أنشطة ما بعد المدرسة شبه فإن األطفال المكفوفين لديهم فرص أقل للمشاركة في األنشطة البدنية وأن

(Craig & Armstrong, 1996, p.23)   ( أن نتيجة قلة الحركة103، ص0224. كما ترى منـى الحديـدى )   لدى المكفوفين
فمن المتوقع حصول سمنة لديهم و لتفادي ذلك يجب تطوير قدرات تنقلية مقبولة من خالل التدريب المنتظم. ومع ذلك ، أشار 

دقيقة أو أكثر من النشاط البدني الموصى به بطريقة تراكمية في المدرسة أثناء  03بعض الباحثين إلى أنه يمكن الحصول على 
 . ) Keys, 1972, p.343) دنية ، وقت اللعب ، العطلة ، النشاطات الداخلية ، والبرامج قبل وبعد المدرسةدروس التربية الب

يعتبر الخلل الوظيفي للعين السبب األكثر شيوًعا لقلة النشاط البدني، حيث أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يعانون من 
  ني يتطلب الكثير من الطاقة مقارنة مع أقرانهم األصحاء. كما أضعف البصر لديهم حاجة أكبر للصحة، و نشاطهم اليوم

 (al.,  Olszewska Anita etالتمارين البدنية هي تدبير وقائي بالنسبة لهم وتمنحهم الفرصة لتحسين الوظائف الضعيفة 
2017, p.23-28) ،  هناك عدد قليل جًدا  ذلك ظاهرة جديدة ؛ على الرغم منانخفاض النشاط البدني بين المعوقين ليس كما أن

يمكن ، و عاًما 03( في فترة تزيد عن 00)ن =  إجراء عدد قليل فقط من الدراسات بالموضوع، حيث تم الذين اهتموامن الباحثين 
    الحصول على عدد مناسب من المشاركين ذوي اإلعاقات البصريةعدم بحوث التدخل في هذا المجال هو  قلةأن يكون أحد أسباب 

Haegele et al., 2015, p.68-82)). 
 لقد قام عدد أقل من الباحثين بفحص العالقة بين النشاط البدني وتكوين الجسم لدى األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية

(Good et al., 2008, p.517-527).  العالقة بين و على حد علمنا، ال توجد دراسات على المجتمع الجزائري تطرقت إلى
الحفاظ على و إيمانا منا بأهمية النشاط البدني في ،  ضعاف البصرو التكوين الجسمي لألطفال والمراهقين  النشاط البدني مستوى

اقترحنا القيام بدراسة هذا الموضوع بغرض المساهمة في توفير معطيات يمكن استغاللها للتخطيط، و تقويم  ،صحة المعاقين بصريا
 لف المؤسسات الخاصة بصغار المكفوفين من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:مناهج التربية البدنية في مخت

سنة( من حيث نوع الجنس و نوع اإلعاقة  03 -01) ضعاف البصرهل توجد فروق في مستوى النشاط البدني لدى التالميذ  -
 سنة(؟. 03-01) ضعاف البصرذ و نسبة دهون الجسم لدى التالمي البدني النشاط مستوى بين عالقة توجد هلالبصرية؟، و 

 التساؤل األسئلة الفرعية التالية: هذا تحت يندرج        
  سنة( حسب نوع الجنس؟. 03 -01) ضعاف البصرهل توجد فروق في مستوى النشاط البدني لدى التالميذ  -
 سنة(؟. 03-01) ضعاف البصرو نسبة دهون الجسم لدى التالميذ  البدني النشاط مستوى بين عالقة توجد هل -
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 أهداف البحث:  -
 .سنة 03-01الذين تتراوح أعمارهم مابين  ضعاف البصرالتالميذ )الذكور و اإلناث(  النشاط البدني مستويات تقدير -
 .اإلناث( ضعاف البصرتقدير نسبة دهون الجسم لكل من التالميذ )الذكور و  -
 .ضعاف البصربة دهون الجسم لدى التالميذ ونس  البدني النشاط مستوىتوضيح طبيعة العالقة بين  -
 فرضيات البحث: -
 الفرضية العامة:-
سنة( من حيث نوع الجنس   03 -01) ضعاف البصروجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى النشاط البدني لدى التالميذ  -

 الدراسة.ونسبة دهون الجسم لدى عينة البدني  النشاط مستوى بين عكسية بسيطة  عالقةو وجود 
  الفرضيات الجزئية:-
سنة( حسب نوع الجنس و  03 -01) ضعاف البصروجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى النشاط البدني لدى التالميذ  -

  لصالح الذكور.
 سنة(. 03-01) ضعاف البصرونسبة دهون الجسم لدى التالميذ البدني  النشاط مستوى بين عكسية بسيطة  عالقةوجود   -

 تمكن أهمية البحث في:  أهمية البحث: -
 جمع معطيات حول النشاط البدني لهذه الفئة من المجتمع قصد إيجاد حلول لمحاربة ظاهرة الخمول. -
 لمختلف فئات المجتمع. والسالمة الصحة اجل من البدني النشاط أهميةإن هذه الدراسة تؤكد على  -
 ت بتقدير مستوى النشاط البدني لذوي االحتياجات الخاصة.تعتبر من بين الدراسات القليلة التي اهتم -

 منهجية الدراسة: -2
بناء استبيان لتقدير مستوى النشاط البدني العام لدى األطفال قام الباحثان بدراسة استطالعية أولية هدفها  الدراسة االستطالعية: -

ة الرئيسية، باالعتماد على النسخة األصلية من استبيان النشاط و المراهقين في المجتمع الجزائري، قصد استخدامه كأداة في الدراس
 (حيث قام الباحثان ب:PAQ-C) البدني 

 إلى اللغة العربية و تكييفه حسب البيئة الجزائرية. (PAQ-Cترجمة االستبيان العالمي للنشاط البدني لألطفال و المراهقين)  -
 (PAQ-Cية من استبيان النشاط البدني لألطفال و المراهقين ) الجزائر  للنسخة معامالت الصدق و الثبات تقييم -

بعدها قاما بدراسة استطالعية ثانية هدفها الكشف عن واقع ممارسة النشاط البدني في مدارس صغار المكفوفين بالجهة الغربية من 
 الجزائر.

فوفين بوهران، وذلك من أجل الوقوف على تالميذ ضعاف البصر من مدرسة صغار المك 33تم توزيع االستبيان على عينة عددها 
المشاكل التي يمكن أن تحدث عند تعبئة االستبيان من طرف العينة األساسية و مدى فهمهم لعباراته. لوحظ أن زمن تعبئة 

 د، بحيث أن الباحث هو من يقرأ االستبيان و يجيب عن كل استفسار و يدون إجابات كل تلميذ.  13-13االستبيان يقدر ب 
الدراسات  في المتبعة البحث مناهج ضمن الوصفي الذي يصنف على المنهج الدراسة في هذهالباحثان اعتمد  منهج الدراسة: -
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 كيفيا تحديدا خصائصها وتحديد دقيقا الظواهر وصفا ووصف الوقائع اكتشاف إلى ويهدف الكمي التحديد على يعتمد" االجتماعية
 المستقبل، في سيكون بما التنبؤ ويحاول الحالية، صورتها إلى وصلت وكيف سابقة للظواهرال الحالة بكشف يقوم بذلك وهو وكميا،
 (. 013، ص0223) حبوش،  مستقبلها وكذا وحاضرها الظاهرة بماضي يهتم  فهو
عاقة الخاصة بذوي اإلاشتمل مجتمع البحث على التالميذ المعاقين بصريا الذين يدرسون في المدارس  مجتمع و عينة البحث: -

تلميذ و تلميذة من ضعاف البصر  30أما عينة البحث فقد تم اختيارها عمديًا و بلغ عددها  البصرية في الجهة الغربية من الجزائر.
الذين يزاولون تعليمهم بمدارس صغار المكفوفين بكل من وهران، تلمسان، سعيدة، معسكر، الشلف،النعامة، بشار و الذين تتراوح 

 سنة.  03 -01أعمارهم بين 
 (: يوضح توزيع التالميذ ضعاف البصر حسب كل مدرسة تابعة للجهة الغربية للجزائر.1جدول رقم )
العدد  عدد التالميذ اسم المدرسة الوالية

 إناث ذكور الكلي

 32 33 33 مدرسة صغار المكفوفين عين الترك وهران

 30 33 30 مدرسة صغار المكفوفين الشلف
 03 30 33 لصغار المكفوفين ابن مرزوق  تلمسان
 34 33 30 مدرسة األطفال المعوقين بصريا عين الحجر سعيدة
 30 33 30 مدرسة األطفال المعوقين بصريا المشرية النعامة
 33 30 31 مدرسة صغار المكفوفين معسكر
 30 30 33 مدرسة األطفال المعوقين بصريا بشار

 30 03 10  المجموع

 أدوات البحث: -
 :PAQ-Cنسخة الجزائرية من استبيان النشاط البدني لألطفالال -
الذي تم تصميمه و التأكد من معامالت صدقه و ثباته ، (PAQ-Cاستخدام النسخة الجزائرية من االستبيان النشاط البدني )  تم  

نشطة البدنية الممارسة و هو ما من طرف الطالب في الدراسة االستطالعية األولية، و الذي يقوم بتقديم معلومات بشان مختلف األ
الذي وضعه كوالسكي   (PAQ-C) إن االستبيان األصلي (. (WANG Jing Jing et al, 2016ال نجده عند القياس المباش

سنة يمتاز بمعامالت صدق و ثبات عالية مقارنة  03-34لتقييم النشاط البدني للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين   (1997)
 أخرى هدفها تقييم النشاط البدني لدى األطفال و المراهقين سواءا كانوا أسوياء أو من ذوي اإلجتياجات الخاصة.باستبيانات 

(Tessier, 2008 ; p.118-125)  ما يجعله مقبول لالستخدام. كما أن هناك عدة دراسات استخدمت االستبيان األصلي  وهذا
 (PAQ-C )ام للنشاط البدني لألطفال المعاقين حركيا أو بصريا أو ذهنيا أو المصابون أو نسخ مترجمة عنه لتقدير المستوى الع
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 ,Pool et al., 2003, p.115-123; Sit et al., 2002, p. 453–471; Greguol et al., 2014)بالسمنة المفرطة 
p.6-21)   . 

ة التي تمارس في وقت الفراغ الخاصة بالسؤال تم حذف نشاط الكرة الطائرة و تعويضه بنشاط كرة الجرس في قائمة النشاطات البدني
المتعلق بالنشاط البدني وقت الغذاء و تم تعديله و إضافة عبارة )إضافة إلى تناول وجبة  3األول. في حين تم شرح السؤال رقم 

 الغذاء(.
ما يقرآن عليهم أسئلة نظرا للظروف الخاصة للتالميذ ضعاف البصر تم تدوين إجابات المفحوصين من طرف الباحثان، حيث أنه

 االستبيان بروية و يجيبان عن كل استفسار.
 بروتوكول تحصيل النتائج: -

 (03لكل بند )باستثناء البند  3و  0البحث عن درجة النشاط بين 
 النشاط وقت الفراغ 0( البند أ
 .0نشطة لتشكيل النتيجة المركبة للبند ( على قائمة األ3مرات أو أكثر" درجتها  0، "0جميع األنشطة )"ال" درجتها خذ متوسط  -
)النشاط البدني في كل من حصة التربية البدنية، وقت الراحة، الغداء، بعد المدرسة مباشرة، في المساء،  4إلى  1( من البند ب

 عطلة نهاية األسبوع، و يحدد اإلجابة التي اختارها(.
 إلى أعلى استجابة له. تبدأ اإلجابات لكل عنصر من أقل استجابة للنشاط والتقدم

 (.3وأعلى استجابة للنشاط درجتها 0)أقل استجابة للنشاط درجتها رتي تم التحقق منها قبالة لكل عنصاستخدام القيمة المبلغ عنها ال
 :2( البند ج
 .2( لتشكيل النتيجة المركبة للبند 3، "في كثير من األحيان" 0كل أيام األسبوع )"الشيء" درجته أخذ متوسط  -
يمكن استخدامه لتحديد الطالب الذين كان نشاطهم غير عادي خالل األسبوع السابق، ولكن ال يتم استخدام هذا  -03( البند د

 السؤال كجزء من النتيجة النهائية.
ة ( المستخدمة في النتيج2إلى  0لكل عنصر من العناصر التسعة )البنود من  3إلى  0بمجرد أن يكون لديك قيمة من        

 ، للوصول إلى النتيجة النهائية لبنود االستبيان.2هذه العناصر المركبة للنشاط البدني، يمكنك ببساطة أخذ متوسط 
 تشير إلى النشاط البدني العالي. 3تشير إلى انخفاض النشاط البدني، أما الدرجة   0درجة  -

 (:1811استخدام معادلة سلوكتار و آخرون )أخذ سمك طية الجلد لحساب نسبة الشحوم لدى األطفال و المراهقين ب
 (، و C ( وعضلة الساق ) T في العضلة العضدية الثالثية الرؤوس ) الجلد طية لسمك قياس تم في هذه الدراسة إجراء      
 (. 1333المعروفة )هزاع،  لإلجراءات تبعاً  ، هاربندن نوع من الجلد طية سمك مقياس استخدام
ن كان الفاحص طبيبة، نظرا لرفض أغلب ا      لبنات أن يتم قياس سمك طية الجلد على مستوى تحت عظم لوح الكتف حتى  وا 

 ،( لرفع اإلحراج C ( وعضلة الساق ) T و هذا ما اضطرنا ألخذ القياسات على مستوى العضلة العضدية الثالثية الرؤوس )
تعد من المعادالت التنبؤية الشائعة لتقدير نسبة  التي (0244) لسلوكتاراألولى  معادلة استعملنا الجسم في الشحوم نسبة ولتقدير

حيث أظهرت أكبر مصداقية  الشحوم لدى األطفال و المراهقين من خالل أخذ قياسات سمك طية الجلد في موضعين من الجسم،
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 ;Zainab Hussin, 2014,)عند مقارنة نتائجها ونتائج معادالت تنبؤية أخرى مع نتائج جهاز امتصاص األشعة السينية 
Rodríguez and Moreno, 2005; Danilo, 2013.) ( و جهاز 0244وأن هناك ارتباط كبير بين معادلة سلوكتار )

 ,Steinberger) في تحديد عوامل األخطار القلبية المرتبطة بالسمنة لدى األطفال و المراهقين DXAامتصاص األشعة السينية 
2005, p.1350) ،وأنها تأخذ بعين ا(العتبار تغير كثافة الدهون لدى األطفال و المراهقينJANZ, 1993, p.1074).  كما أنه

 و هي كالتالي: ( Rodríguez & Moreno, 2005, p.1163)يمكن استعمالها لكال الجنسين 
 (: C )والساق  ( T )حساب نسبة الشحوم من خالل مجموع سمك طيتي الجلد عند العضلة العضدية الثالثية الرؤوس  

 0( +  T+C )مجموع سمك طيتي الجلد×  3.003نسبة الشحوم للبنين = 
 13.+  ( T+C )مجموع سمك طيتي الجلد×  3.003نسبة الشحوم للبنات =  

 (:BMI FOR AGE مؤشر كتلة الجسم لدى الصغار و المراهقين )
 Barlow and Dietz، ثم االعتماد على جدول مؤشر كتلة الجسمتم في البداية قياس الطول بالمتر و الوزن بالكيلوغرام لحساب 

 ( لتقييم زيادة الوزن لدى األطفال و المراهقين.0224)
 :اإلحصائية الوسائل

 في معروف إحصائي برنامج بفضل الحاسوب وتفريغها باستعمال ترميزها تم ومراجعتها، البيانات وجمع الميدانية الدراسة إجراء بعد
 حسب البيانات معالجة ، تم11الطبعة  SPSS االجتماعية   الدراسات بيانات تحليل نظومةوهو م االجتماعية العلوم مجال

 :اآلتية اإلحصائية المقاييس من كل فاستعملت البحث متطلبات
 .الكيفية البيانات لوصف المئوية والنسب التكرارات -
 .الكمية البيانات لوصف المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط -
 .كميين متغيرين بين العالقة لقياس "بيرسن" رتباطاال معامل -

 نتائج الدراسة: -3
 ضعاف البصر للتالميذ  بعض القياسات الجسمية يوضح (:0رقم ) جدول

مؤشر كتلة  الوزن )كغ( الطول)سم( السن العدد الجنس 
 (0الجسم )كغ/م

نسبة دهون 
 %الجسم

ضعاف 
 البصر  

 02.20±0.33 04.40±3.11 33.0±2.3 030± 2 01.40±.0.4 10 ذكور

 10.30±0.00 02.31±0.31 30.3±1.03 033± 4 01.02±0.41 03 إناث

 13.20±0.30 02.33±0.03 30.23±0.3 030.0±0.0 2.8 ±12.63 03  المجموع
سنة، و اإلناث  12.83عمر األوالد ضعاف البصر  الذكور ( خصائص عينة البحث حيث كان متوسط 1الجدول رقم ) يوضح

وهي مقبولة، و لكن ال ننفي  02.33فيما يخص المتوسط الحسابي لمؤشر كتلة الجسم لكل أفراد عينة البحث فكانت .  12.83
وجود بعض األفراد كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من القيم الطبيعية و أنهم في منطقة خطر زيادة الوزن، إضافة إلى أن نسبة 
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حيث أن نفس األفراد التي قيمة مؤشر كتلة الجسم لديهم كبيرة كانت  7.01ياري قدره و بانحراف مع 13.20دهون الجسم كانت 
 نسبة دهون الجسم عندهم أكبر مقارنة بباقي أفراد العينة.

 (: يوضح مستوى النشاط البدني لدى ضعاف البصر حسب الجنس3جدول رقم )

العدد اإلجمالي  
لضعاف 

 33البصر=

قيمة   32اإلناث= 03الذكور=
 ت

 جةدر 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 القرار

PAQ-C 0.40±3.4 1.00±3.2 0.33±3.40 1.30 30 3.33 دال 

     
أكبر من القيمة  1.30، كما أن قيمة ت المحسوبة ت= 0.33، و  اإلناث 1.00النشاط البدني لدى الذكور  بلغ مستوى      

ذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و ه ، و3.33و مستوى الداللة  30عند درجة الحرية  0.20الجدولية 
 اإلناث ضعاف البصر و لصالح الذكور.

 (: يوضح معامل االرتباط بين مستوى النشاط البدني و نسبة دهون الجسم لدى ضعاف البصر1جدول رقم )

 المجموع ضعاف البصر 
  اإلناث الذكور

 
 مستوى النشاط البدني

 
1.00±3.2 

 

 
0.33± 03.4  

 
0.40±3.4 

 7.04 ±13.93 نسبة دهون الجسم
 

20.56 ± 6.37 0.04 ±00.13 
 

 −3.033 0.336− 0.265− معامل االرتباط

بين نسبة دهون الجسم و  3.33( وجود عالقة ارتباطيه عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 4يتضح من الجدول رقم )
، و هذه النتيجة تدل على أن ارتفاع نسبة دهون الجسم يترافق مع انخفاض مستوى -3.000مستوى النشاط البدني بمعامل ارتباط 

ارتباطيه عكسية بين نسبة دهون الجسم و مستوى النشاط البدني   سنة. فيما كانت العالقة 03-01النشاط البدني للمعاقين بصريا 
و لدى  - 0.271الرتباط لدى المكفوفين الذكور لدى عينة البحث حسب نوع الجنس و نوع اإلعاقة البصرية، فقد كان معامل ا

 .- 0.336و عند اإلناث  - 0.265، في حين بلغ لدى ضعاف البصر الذكور   - .0200اإلناث 
 نتائج الدراسة بالفرضيات: مناقشة -
 مناقشة و تفسير نتائج الفرضية األولى -

 03 -01وى النشاط البدني لدى التالميذ ضعاف البصر  )تنص الفرضية األولى على "  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مست
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 سنة( حسب نوع الجنس و لصالح الذكور".
و لدى  1.00، حيث كان لدى الذكور 0.40( مستوى النشاط البدني لضعاف البصر الذي كانت قيمته 0يوضح الجدول رقم )

و هي أكبر من القيمة  1.30، ت= 3.33اللة و مستوى الد 30، و بلغت قيمة ت المحسوبة عند درجة الحرية 0.33اإلناث 
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ضعاف البصر الذكور و اإلناث و لصالح الذكور من حيث  0.20الجدولية 

 & ,Nielsen, Pfisterمستوى النشاط البدني، وقد وجدت بعض الدراسات أن األوالد أكثر نشاًطا جسدًيا مقارنة بالفتيات )
Andersen, 2011 ؛Purslow ،Hill ،Saxton ،Corder ،& Wardle ،2008 ؛Trost et al.,  ،1331 كما نالحظ  .)

أن الذكور ضعاف البصر يمارسون نشاطا بدنيا في وقت الفراغ أكثر من نظرائهم من اإلناث، و أن األنشطة البدنية األكثر 
ر يستطيع المشي في مكان واسع سواء كان ذلك بمساعدة شخص أو ممارسة هما المشي و الرقص، حيث أن التلميذ ضعيف البص

استعمال العصا، كما أن المدارس التي أجريت فيها الدراسة تعتمد النظام الداخلي مما يسمح للتلميذ بتكوين تصور عن المكان و 
ت للترفيه و النشاطات الثقافية تذكر األماكن مما يسهل من عملية التنقل داخل المؤسسة، إضافة لذلك فإن المدارس تخصص أوقا

مرة في األسبوع على األقل كالقصص الحركية و القيام بحركات على أنغام موسيقية هادفة. كما أن مستوى النشاط البدني أثناء 
حصة التربية البدنية أعلى لدى ضعاف البصر مقارنة بنظرائهم اإلناث، و توصلت بعض الدراسات إلى أن مستويات النشاط 

ي لألطفال والمراهقين المعاقين بصريا أقل من نظرائهم األصحاء، و أن أغلبهم ال يشاركون في حصص التربية البدنية المكيفة البدن
 ,Lieberman & McHugh, 2001; Longmuir & Bar-Or, 2000; Longmuir, 1998; Sit ;2009و خاصة المكفوفين

Linder,  & Sherril, 2002 هذه الدراسة، كما أن نقص المشاركة في دروس التربية البدنية المكيفة ( و هو ما يتفق مع نتائج
،  Ponchilliaيؤدي إلى ضعف في مستوى البدني من األطفال والمراهقين ضعاف البصر و عدم تطوير المهارات الحركية )

1331  ،1333.) 
الشدة كالمشي و الجري و الرقص أغلبها في يستغل الذكور ضعاف البصر بعض أوقات الراحة في القيام بنشاطات بدنية معتدلة 

الفترة المسائية عكس اإلناث الذين يفضلن إما الوقوف أو الجلوس طيلة أوقات الراحة، و يؤثر نوع الجنس على المشاركة في 
األوالد أكثر  النشاط البدني لدى األطفال والمراهقين األصحاء، وقد تم تحديده في العديد من الحاالت وقد وجدت بعض الدراسات أن

 &، Purslow ،Hill ،Saxton ،Corder؛ Nielsen, Pfister, & Andersen, 2011نشاًطا جسدًيا مقارنة بالفتيات)
Wardle ،2008 ؛Trost et al.,  ،1331 يمتاز وقت تناول الغذاء بالهدوء و مستوى بدني ضعيف لكال العينتين حيث ال  .)

لى فرض االنضباط من طرف المربين و السهر على تناول وجبة الغذاء في هدوء. تظهر توجد فروق دالة إحصائيا، و يرجع ذلك إ
نتائج السؤال الخاص بالنشاط البدني بعد مغادرة المدرسة مباشرة مستوى ضعيف لكال العينتين و سبب ذلك أن التالميذ يدرسون 

لمطعم لتناول وجبة الغذاء، وبعد نهاية الفترة المسائية بمدارس داخلية، فبعد نهاية الفترة و الصباحية يمشون خطوات قليلة نحو ا
يتجهون نحو المرقد عكس التالميذ الخارجيين الذين يذهبون إلى منازلهم مشيا على األقدام لمسافات متباينة. جاءت نتائج السؤال 

دني وقت الفراغ و النشاط البدني وقت الخاص بالنشاط البدني في الفترة المسائية مشابهة لنتائج السؤالين المتعلقين  بالنشاط الب
رة المسائية، و بعد نهاية الدراسة في الفترة الصباحية فإن وقت الراحة الراحة كون أن أغلب أوقات الفراغ و الراحة تكون في الفت

يستغل في تناول وجبة الغذاء. تظهر نتائج السؤال المتعلق  بالنشاط البدني في عطلة نهاية األسبوع فروق دالة إحصائيا لصالح 
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تهم التي تضع برنامجا خاصا حسب التالميذ ضعاف البصر الذكور، حيث يقضي التالميذ يومي الجمعة و السبت مع عائال
المستوى المعيشي و حسب الظروف المناخية، حيث يفضل معظم العائالت قضاء عطلة نهاية األسبوع خارج البيت سواء في 
الغابات أو الشواطئ أو التسوق ما يسمح للمعاق بصريا باللعب مع إخوانه و المشي لمسافات معتبرة. تظهر نتائج وصف التالميذ 

البصر سواء الذكور أو اإلناث  لنشاطهم البدني خالل األسبوع الماضي و النشاط البدني اليومي طيلة األسبوع الماضي ضعاف 
اتفاقا مع األسئلة المتعلقة بالنشاط البدني وقت الفراغ و النشاط البدني وقت الراحة، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

( التي أشارت 1333) Strawbridge ستراوبريدجتتفق هذه النتائج مع دراسات كل من الذكور و اإلناث و لصالح الذكور. 
 Demirturkو  دراسة ديمتريك و كايا  نتائجها إلى أن األطفال المعاقين بصرًيا أقل نشاًطا بدنيا مقارنة بأقرانهم من األسوياء، ،

et Kaya (1303 التي توصل فيها إلى أن ) و دراسة ضعاف البصر، مستوى النشاط البدني للبنات أقل من البنين لدى المراهقين
( التي استنتج من خاللها أن نوع الجنس له تأثير على مستوى النشاط البدني لدى األطفال و المراهقين 1301)   Aslanأسالن 

ويحقق الفرضية األولى التي مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى و هو ما يتفق مع نتائج دراستنا  ،ضعاف البصر
 سنة( حسب نوع الجنس و لصالح الذكور. 03 -01ني لدى التالميذ المعاقين بصريا )النشاط البد

 مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثانية -
 03-01ونسبة دهون الجسم لدى التالميذ المعاقين بصريا )البدني  النشاط مستوى بين عكسية ضعيفة  عالقةتنص على " وجود 

 سنة(".
هام  للفرد ينبغي التأكيد عليه كطريقة ألسلوب حياة صحي بين المراهقين في هذا المجال. نتائج  إن التركيب الجسمي هو عنصر 

(. و أن معامل االرتباط بين مستوى ٪ 03.00( و خطر زيادة الوزن  ) ٪ 13الدراسة الحالية تعكس وجود كل من نقص الوزن )
. هذه -3.000و اإلناث  -3.103، حيث بلغ عند الذكور -3.033النشاط البدني و نسبة دهون الجسم بلغ لدى عينة البحث  

النتائج تبين وجود عالقة إرتباطية عكسية بين تدني مستوى النشاط البدني و ارتفاع نسبة دهون الجسم، باإلضافة إلى ذلك أظهرت 
ة الوزن كان أعلى لدى الفتيات النتائج التي توصلنا إليها أن نقص الوزن كان أعلى لدى األوالد، بينما من ناحية أخرى خطر زياد

مقارنة باألوالد. وتجدر اإلشارة إلى أن كل من نقص الوزن والبدانة مرتبطان بانخفاض ممارسة الرياضة البدنية /القدرة على العمل 
 ; Shang et al., 2010) ومن ثم خفض اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، مثل اللياقة القلبية التنفسية والقوة و سرعة الحركة

et al., 1989) Artero. 

يمكن لمتغير نسبة دهون الجسم على التنبؤ بالمخاطر العالية المهيأة لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية لدى األطفال حيث توصل 
إلصابة ( إلى وجود عالقة بين نسبة الشحم في منطقة البطن و عوامل الخطورة المهيأة ل0220) .Hunter et alهانتار و آخرون 

( إلى أن 0223) .Despres et alفيما توصل ديسبريس و أخرون   باألمراض القلب التاجية و أمراض الجهاز القلبي الوعائي،
و استنتج تولفراي و  ارتفاع النسيج الدهني في منطقة البطن له عالقة احتمالية كبيرة بزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية،

( أن هناك قدرة تنبؤية لنسبة دهون الجسم، و اللياقة القلبية التنفسية، و مستوى النشاط البدني 0222) .Tolfrey et alآخرون 
( إلى وجود ارتباط عكسي بين 1330أشارت نتائج دراسة جعفر فارس )و  بمستوى دهنيات الدم لدى األطفال ما قبل البلوغ،

ة بالصحة،  و أن أكثر العوامل المتنبئة بعوامل الخطورة على صحة الطفل مستويات دهون الدم و مستوى اللياقة البدنية المرتبط

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirturk%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26568173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirturk%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26568173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirturk%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26568173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26568173
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بها ديبوراه باكارا  قام التي تتفق هذه النتائج مع الدراسة سنة هي ارتفاع نسبة دهون الجسم، 03-01في المرحلة العمرية 
Deborah Bakara و ( الجسم في الشحوم نسبة ة )زيادةالبدان و الوزن في زيادة يولد البدني النشاط قلة أن إلى توصل حيث ، 

يؤثر النشاط البدني كما  الجسم، في الشحوم نسبة انخفضت كلما مرتفع أو البدني مقبول النشاط مستوى كان كلما أنه على يدل هذا
 .Olszewska Anita et al,. 2017اإلضافي بشكل كبير و بصورة إيجابية على تكوين الجسم الكلي والقطعي في األطراف 

p.23-28)) تظهر نتائج  دراستنا وجود عالقة عكسية بين نسبة دهون الجسم و مستوى النشاط البدني، و تتفق هذه النتائج  مع .
(  التي توصلت إلى أهمية النشاط البدني في التأثير على تكوين الجسم والرفاهية 1300)Martin Giese دراسة مارتان جييز 

المعاقين بصريا و تؤكد هذه النتائج اآلثار اإليجابية وأهمية النشاط البدني للطالب الذين يعانون من العاطفية لألطفال و المراهقين 
 مستوى زيادة أن ( إلى1300) Salaun Laurelineبها سالون لورولين  قام التي الدراسة أكدتو  ضعف البصر والمكفوفين.

 من وقاية بمثابة يكون و الجسم في الشحوم نسبة من ستوى منخفضم على بالمحافظة يسمح المعاقين األطفال لدى البدني النشاط
( أنه في مجموعة من األطفال األصغر سنا الذين 1303)  Rutkowskaالحظ روتكوفسكا  كما البدانة. و الوزن في الزيادة

يعانون من إعاقة  من األوالد لديهم نسبة دهون عالية، وأن حدوث السمنة لدى األطفال الذين ٪03يعانون من ضعف البصر 
بصرية في سن أصغر له تأثير مباشر على تكوين أجسامهم في فترات الحقة من الحياة، و ذلك بسبب قلة النشاط البدني أو انعدام 

( نتائج دراستنا تقودنا إلى  Lee, 1985; Sundberg, 1982; Sherrill, 1998) النشاط البدني المكيف بشكل مناسب لإلعاقة.
ونسبة دهون الجسم لدى التالميذ المعاقين البدني  النشاط مستوى بين عكسية ضعيفة  عالقةالثانية التي تفيد وجود تحقق الفرضية 

 سنة(. 03-01بصريا )
 : مفادها التي العامة الفرضية إثبات علينا يتحتم الجزئية الفرضيات تحقق ظل في و

سنة( من حيث نوع  03 -01دى التالميذ ضعاف البصر )وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى النشاط البدني ل  -
 ونسبة دهون الجسم لدى عينة الدراسة.البدني  النشاط مستوى بين عكسية بسيطة عالقةالجنس، و وجود 

تجدر اإلشارة أيضا إلى أن المدارس الخاصة باألطفال الذين يعانون من إعاقة بصرية ال تتوفر على نفس اإلمكانيات المادية و 
شرية المتوفرة في المدارس العادية. كما يمكن للتالميذ  تجربة النشاط البدني في المدرسة من خالل التربية البدنية و الرياضة الب

الالصفية في أوقات الفراغ، حيث يتم منحهم الفرص والحوافز للمشاركة في النشاط البدني ممارستهم ألساليب الحياة النشطة التي 
 للنشاط البدني بصفة عامة، هذا قد يكون له تأثير على نتائج دراستنا.توفر مستويات الالزمة 

الستنتاجات و االقتراحات:ا-1  
مستوى النشاط البدني و عالقته بنسبة دهون ب المتعلقة فرضياتها ضوء نتائج الدراسة في ومناقشة بياناتال وتحليل عرض بعد

 إلى أن:  سنة( تم التوصل 03-01الجسم لدى التالميذ ضعاف البصر )
 ضعاف البصر منخفض.شاط البدني لألطفال و المراهقين مستوى الن -
 .نوع الجنس يؤثر على مستوى النشاط البدني لدى األطفال و المراهقين ضعاف البصر و لصالح الذكور -
 -01ف البصر )تظهر نتائج وجود عالقة عكسية بسيطة بين نسبة دهون الجسم و مستوى النشاط البدني لدى التالميذ ضعا -
 مستوى منخفض على بالمحافظة يسمح ضعاف البصرو المراهقين  األطفال لدى البدني النشاط مستوى زيادة أن وسنة( ،  03
 البدانة. و الوزن في الزيادة من وقاية بمثابة يكون و الجسم في الشحوم نسبة من
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 كما يوصي الباحثان ب:        
 على مستوى النشاط البدني لدى األطفال و المراهقين المعاقين بصريا.إجراء دراسة تأثير متغير العمر  -
 المدارس الخاصة بالمعاقين بصريا. في الرياضية و البدنية التربية لحصة المخصصة الفترة من الزيادة -
 لهم المناسبة وعيةالت وتوفير المجتمع و المعاقين بصريا بصفة خاصة، ألفراد البدانة و البدني النشاط مستويات رصد ضرورة -
رشادهم النفسية، و العضوية للصحة البدني النشاط أهمية عن  الحد و البدانة و الخمول مكافحة لمحاولة المالئمة للبرامج البدنية وا 

 . منهما
 و  يةالبدن للتربية المخصصة الحصص في ذلك كان سواء الرياضية األنشطة ممارسة على أبنائهم بتشجيع األولياء قيام ضرورة  -

 صحية. حياة على يعتادون حتى األسبوع نهاية عطلة في أم المدارس، في الرياضية المكيفة

 لمراجع:ا -3
 باللغة العربية -أوال

مستويات دهون الجسم لدى األطفال  (. اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و1330جعفر فارس عبد الرحيم عرجان. ) .0
 .00-03 : (0)2عودية للطب الرياضي. سنة، الدورية الس 03-01األردنيون من 

 الجزائر. المطبعة الوطنية للكتاب. .1الجامعية. ط البحوث وكتابه المنهجية في الباحث (. دليل0223بوحبوش. ) عمار .1
(. عالقة مستوى النشاط البدني بظاهرة البدانة عند المراهقين في الجزائر. رسالة ماجستير. جامعة 1303لقديري محمد. ) .0

 . الجزائر.0الجزائر
(. تأثير وحدات تعليمية مقترحة لكرة الهدف على تعلم المهارات األساسية للطالب 1332محمد السيد محمد فرحات. ) .3

 المعاقين بصريا. المكتبة االلكترونية ألطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة.
 لفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيع. األردن.(. مقدمــة فــى اإلعاقــة البصــرية. دار ا0224منـى صـبحى الحديـدى. ) .3
(. التقرير النهائي لدراسة تتبعية : مستويات النشاط البدني المرتبط بالصحة واللياقة القلبية 1333هزاع بن محمد الهزاع. ) .0

 ة.التنفسية لدى عينة من الشباب السعودي. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودي
(. قياس النشاط البدني و المصروف الطاقوي لدى اإلنسان : مراجعة مختصرة. المجلة 1333هزاع بن محمد الهزاع. ) .0

 .33-10 : (00)0العربية للغذاء و التغذية. 
 باللغة األجنبية: -ثانيا
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