
 

 لذوى التنفسية الـوظائف بعض على واثـرة الـكتفين استـدارة تشوه لتحسين ريـاضى بـرنامج

 ( سنة 51 – 51)  من للمـرحلة البصر ضعاف من الخاصة االحتياجات

 

 و ، ارتمائها و األمـم حضـارة مؤشرات إحدى الخاصة االحتٌاجات بـذوي االهتمام لضٌة تمثل

 من الممدم االهتمام أن نجد ولعلنا ، الفئات بمختلف األجٌال بتربٌة عناٌتها مدى إلى بالنظر ذلن

 . تمدمه مدى على للحكم المعاٌٌر أحـد هو الخاصة االحتٌاجات ذوى من أبنائه تجاه مجتمع أي

 من الخاصة االحتٌاجات ذوى من شخص ملٌار من ٌمرب ما وجود إلى اإلحصائٌات وتشٌر

  العالم فى نسمة ملٌارات 7 حوالً أصل

 هذا فإن بالمعالٌن المهتمة الدولٌة والمنظمات المؤسسات عن الصادرة اإلحصاءات وبحسب

 منهم%(  08) حوالً ٌمع حٌث ؛ العالم سكان عدد من% ( 51) حوالً تبلغ نسبة ٌشكل العدد

 . النامٌة البلدان ، الثالث العالم بلدان فى

 9 نحو إلى المتحدة األمم إحصائٌة بحسب الخاصة االحتٌاجات ذوى عدد وصل مصر وفى

 .  مصر سكان تعداد من المائة فً% ( 58) تمثل نسبة وهى شخص مالٌٌن

 شخص ملٌـون( 201) هنالن أن إلى( م2852)  العالمٌة الصحة منظمة إحصائٌات وتشٌر

 اإلللٌمـً المكتب ٌشٌر كما ، العالم أنحاء جمٌع فً البصر ضعف مشكالت شتى من ٌعانون

 شخص ملٌون( 22) من أكثر وجود إلى( م2852) العالمٌة الصحة ومنظمة المتوسط لشرق

 .  المتوسط شرق إللٌم فً البصر بضعف مصاب

 

 ملٌـون( 2) نحو ٌوجد أنه إلى( م2852) العالمٌة الصحة منظمة تمدٌرات تشٌر مصر وفى

 .  اإلبصار ضعف من ٌعانون شخص

 ٌدور ما على التعرف فً اإلنسـان علٌها ٌعتمـد التً الحـواس أهم من البصـر حـاسة وتعتبر

 ، التعلٌمٌة والخبرات ، المعـارف من العدٌد ،واكتسـاب ومفاهٌمه خبراته تكـوٌن وفى ، حوله

 ، المرئٌات عالم عن اإلنسان تعزل البصـر حاسة أوضعف فمدان وإن ، المختلفـة والحٌاتٌة

 .البشر من جنسه وبٌن بٌنه االتصال وسٌلة وتفمده

 لٌامها وعدم ، الحواس عمل تعطٌل هى”  النصر أبو مدحت”  ٌعرفها كما الحسٌة واإلعالة

 .  بوظائفها

 البصرٌة اإلعـالة أنها على الحسٌة اإلعالة أنواع”  Horst Kossel كوزول هورست”  وٌوضح

 . والسمعٌة ،



% (  98) إلى تصل لد كبٌرة نسبة البصرٌة اإلعالة أصحـاب من البصـر ضعـاف نسبة وتعتبر

 شخص من تتفاوت للضوء حساسٌة أو طفٌف إدران من لدٌهم لما وذلن ، بصرٌا   المعالٌن من

 وفى ، الكبٌـر بالبنط الخط لمراءة الكافٌة الرؤٌة إلى الضـوء إدران بٌن ما وتتراوح ، آلخر

 ٌمكنهم بصرٌة بماٌا لدٌهم البصر ضعاف أن أي ، واأللوان ، األشكال لتمٌٌز الحاالت بعض

 . منها اإلفادة

 استدارة ممدمتها فً والتً الموامٌة بالتشوهات إصابة الفـئات أكثر من بصرٌا المعالٌن فئة وتعد

 من والخوف الحركً التناسك لعدم نتٌجة خاطئة ألوضاع أجسامهم التخاذ ذلن وٌرجع الكتفٌن

 . الحركة واضطراب ، التحرن

 

 لادرٌن ٌجعلهم مما ؛ البصر لضعاف والحركٌة الرٌاضٌة البرامج أهمٌة ٌتضح سبـك وممـا

 لىوبالتا والنفسٌة والموامٌة البدنٌة صحتهم على والحفاظ ، الخارجٌة البٌئة مع التعامل على

 . جٌدة بصورة لوامهم على والحفاظ ، أجسامهم مع التعامل ٌستطٌعوا

 :  البحـث هـدف

 : إلى البحث هذا ٌهدف

 :  على للتعرف رٌاضً برنامج تصمٌم

 : من كل على الممترح الرٌاضً البرنامج تأثٌر

 

 . الكتفٌن استدارة تشوه تحسٌن -

 . البحث لٌد التنفسٌة الوظائف بعض -

 : البحـث فـروض

  البحث لمجموعة والبعدى المبلً المٌاسٌن متوسطً بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد -

 البعدى المٌاس لصالح البحث لٌد الموامٌة المتغٌرات فً التجرٌبٌة

 

 

 البحث لمجموعة والبعدى المبلً المٌاسٌن متوسطً بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد -

 . البعدى المٌاس لصالح البحث لٌد التنفسٌة الوظائف بعض متغٌرات فً التجرٌبٌة

 



  البحـث مجــاالت

 : البحـث منهـج

 

 .  الدراسة وفروض وهدف لطبٌعة لالئمته نظرا   التجرٌبً المنهج الباحث إستخدم

 : الـزمنى المجـال

 أسبوع( 52) بوالع شهور( 2) لمدة وذلن م2852/ 2852 الدراسى العام فى البرنامج تنفٌذ تم

 ً  .  أسبوعٌا وحدات( 2)  وبعدد

 : الجغرافً المجـال

 للمكفوفٌن النور مدرسة فى األساسٌة التجربة إجراء وكذلن ، البحث لٌد المٌاسات جمٌع أخذت

 . المنوفٌة محافظة الكوم شبٌن بمدٌنة

 : البشرى المجـال

 البحـث هـذا مجتمـع وٌمثل البصـر، بضعـف مصـابون طـالب(  52)  من البحـث عٌنة تكونت

 ٌتـراوح والسن م2852/2852 الدراسً للعام المنوفٌة بمحافظة للمكفوفٌن النور مدرسـة من

 .  سنة(  50 –51)  من

 : اإلستخـالصـات

  لذوى الكتفٌن استدارة تشوه تحسن على إٌجابً تأثٌر له الممترح الرٌاضً البرنامج -5

 . البحث لٌد سنة( 50-51) من للمرحلة البصر ضعاف من الخاصة االحتٌاجات

  المنطمة(  مسمط – زاوٌة)  تحسٌن على إٌجابً تأثٌر له الممترح الرٌاضى البرنامج -2

 . البحث لعٌنة الصدرٌة

 لٌد التنفسٌة الوظائف بعض تحسٌن على إٌجابً تأثٌر له الممترح الرٌاضً البرنامج -2

 . البحث عٌنة أفراد لدى البحث

 

 

 

 

 



 : التوصٌــات

  المكفوفٌن مدارس فً البصر ضعاف للطالب الممترح الرٌاضً البرنامج تطبٌك على االعمل-5

 . التنفسٌة الوظائف وبعض الكتفٌن استدارة تشوه تحسٌن فً والفعال اإلٌجابً لتأثٌره

 

 الحركٌة المدرات لتحسٌن وعملٌة علمٌة أسس على آخري برامج وتصمٌم بناء على العمل-2

  لذوى

 ( . نفسٌا   – عملٌا   – حسٌا   – بدنٌا  )  الخاصة االحتٌاجات

 ، الجنسٌن من البصر ضعاف فئة تشمل التً والبحوث الدراسات من المزٌد إجراء ضرورة- 2

 . السنٌة المراحل وبمختلف

 ذوى بمجال والعاملٌن الرٌاضٌة التربٌة مدرسً لدى الموامى الوعً بنشر االهتمام -4

  الموامٌة االنحرافات حاالت لكشف خاصة البصر وضعاف عامة الخاصة االحتٌاجات

  إلى تحولها لبل والعالجٌة التعوٌضٌة بالتمرٌنات معها التعامل ثم ومن ، بداٌتها فً

 . عالجها وٌصعب ، العظام على تؤثر تشوهات


