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 مللخص:ا

 أيام سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد قياس خالل من العقلية اإلعاقة ذوي  طالبال لدى البدني النشاط مستوى  معرفة إلى الحالي بحثل هدفي

 ثم من و العقلية. اإلعاقة ذوي  من طالب عشر لخمسة اليومية الخطوات عدد لقياس (الخطوات عداد)جهاز الباحثون  استخدم قد و متواصلة.

 رتباطا معامل و Wallis Kruskal والس كروسكال ختبارا و Whitney Mann ويتني مان ختبارا التالية: االختبارات نم كل الباحثون  استخدم

 الخطوات عدد على الجسم كتلة و العقلية اإلعاقة نوع و كالجنس الديمغرافية املتغيرات تأثير مدى لدراسة وذلك orrelationC-Sperman سبيرمان

 ائجنت أظهرت كما باليوم. خطوة 5000 من أقل الدراسة في للمشاركين اليومية الخطوات عدد متوسط أن إلى الدراسة نتائج أشارت قد و .لهم اليومية

 عالقة وجود البحث ائجنت بينت و جيدة، بصحة للتمتع كافي غير اليومية حياتهم في العينة أفراد لجميع املتبع البدني النشاط نمط أن إلى البحث اهذ

 اإلعاقة ذوي  لطالبا لدى البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث البدني، النشاط ومستوى  الجسم كتلة بين عكسية اطيةارتب

 .العقلية

 الخطوات. عداد جهاز البدني، النشاط العقلية، اإلعاقة :مفتاحية كلمات

 :املقدمة

 من لهم جل و عز هللا قدره ملا ذلك و بيئتهم مع خاص تكيف إلى تحتاج خاصة احتياجات ذات خاصة فئة هنالك املجتمعات من مجتمع كل في إن          

 التربية مجال في املختصين و املهنيين من الكثير لجأ قد و .(2003 زيتون، ) نحن عاتقنا على تقع مسؤولية بيئتهم مع فتكيفهم سوي  غير صحي وضع

and Intellectuel on Association  النمائية اإلعاقات و العقلية لإلعاقة االمريكية الرابطةب الخاص التعريف استخدام إلى الخاصة

)AAIDD( Disabilities Developmental مستوى  في تدني أنها على العقلية اإلعاقة تعرف أنها حيث عقلية إعاقة لديه الذي لفردا وتحديد لتعريف 

  عقلية إعاقة لديهم الذين األشخاص إن حيث املشكالت، حل و القرار اتخاذ و التعلم على الفرد قدرة على ذلك يؤثر مما  (70 من أقل IQ ) الذكاء
 
 عادة

 التكيفي السلوك في القصور  هذا أن و اليومية( املهارات و االجتماعية املهارات من العديد على شتملي الذي) التكيفي السلوك في قصور  من يعانون  ما

.18  السن قبل العقلية اإلعاقة تظهر العادة في و كذلك، نفسه رعاية و فعال بشكل اآلخرين مع والتفاعل التواصل على الفرد قدرة في يؤثر
 
  عاما

. شديدة الى بسيطة من شدتها في العقلية اإلعاقة تتراوح حيث الذكاء درجات باستخدام العقلية اإلعاقة لتصنيف معايير AAIDD حددت قد و
 
 جدا

 أ
 

 األساسية التعليمية املهارات بعض تعلم يستطيعون  هم و (50 – 69) بين لديهم ذكاءال درجة تتراوح التي ةالفئ هي و :البسيطة العقلية عاقةاإل  فذة :وال

ا معدة و مبسطة الدراسية مناهجهم تكون  أن يجب لذلك و  درجة مع يتناسب بما الكتابة و القراءة و الحسابية العمليات تعلم ليستطيعوا لهم خصيص 

 .ذكائهم
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ا  تعلم على قادرين غير يعتبرون الفذة هذه أصحاب و (35 – 49( بين ما ذكاء درجة على حصلت التي ةالفئ هي و :املتوسطة العقلية عاقةاإل  فئة :ثاني 

 البسيطة. املهنية و الحياتية املهارات ببعض القيام على تأهيليهم و تدريبهم يمكن لكن و التعليمية املهارات

ا
 
 اآلخرين على يعتمدون  أي االعتماديون  األشخاص عليهم يطلق (20 – 34) بين ما ذكائهم درجة تكون  التي ةالفئ هي و :الشديدة العقلية عاقةاإل  فئة :ثالث

ا و مستمرة متابعة و رعاية إلى بحاجة فهم للتأهيل ال و للتعليم قابلة غير الفئة فهذه اليومية، املهارات تعلم على قدرتهم لعدم الحياتية شؤونهم في  غالب 

 .مصاحبة أخرى  إعاقات وجود الفئة هذه يصاحب ما

ا ا: الشديدة العقلية اإلعاقة فئة :رابع   غير عي و العقلية اإلعاقة درجات أشد تعتبر الفئة هذه و 19 من أقل لديهم ذكاء درجة تكون  التي الفئة هي و جد 

 ملكامن مدركين غير و العامة و الخاصة شؤونهم جميع في اآلخرين على اعتمادهم و الشديدة إعاقتهم بسبب التأهيل ال و التدريب ال و التعليم على قادرة

 دائمة. بصفة و بالغ اهتمام و رعاية إلى بحاجة فهم األشخاص، و املكان و للزمان مدركين غير و الخطر

 و داون ال متالزمة و التوحد طيف اضطراب منها و العقلية اإلعاقة مع مصاحبة تكون  التي )اإلعاقات( املتالزمات من عدد هناك أن بالذكر الجديرو           

 (repcnepS & nehpc،  2009 relpS & rtemh 2009) الدماغي الشلل

حيث  ون الطفل ذوي اإلعاقة العقلية يستطيع أن يتعلم و يحسن أدائه إذا أتيحت له اإلمكانيات و الطرق التربوية املناسبة على يد معلمين متخصصي إن

من الكثير من األمراض مثل السكرى وضغط الدم وأمراض القلب  ضروري للحفاظ على الصحة وكذلك للوقاية ممارسة النشاط البدنيأن 

 العقلية اإلعاقة ذوي  الطالب و عامة بصفةتأهيل طالب ذوي اإلعاقة و  تعليميعد النشاط البدني أحد أنجح الطرق ل لذا(.  (Winnick, 2011وغيرها

 (.2014 )خطاب، عليهم عند ممارسة األنشطة البدنية بالنفعيجابية تعود إآثار اجتماعية و نفسية وصحية وفسيولوجية  من له ملا ذلك و خاصة بصفة

((Strong et al., 2005; Rimmer & Rowland, 2008  

في تنمية القدرات اإلدراكية الحركية لدى طالب ذوي اإلعاقة العقلية، وفي تحسين  البدني النشاط الكثير من الدراسات أهميةقد أوضحت  و          

في تحسين مفهوم الذات، وبعض  أدائهم وسلوكهم الحركي، وتكيفهم العام ونموهم الحركي العضلي وتوافقهم الحس حركي، كما يسهم النشاط البدني

 .(Peterson, J., Janz, K., & Lowe, J.,2008)لتوافقي لديهم جوانب السلوك ا

شخاص ذوي اإلعاقة العقلية و ذلك ههدف دراسة مستوى النشاط البدني لديهم. ألعدد خطوات إلى االهتمام بدراسة  األجنبية اتدراسال بعض دعى مما

صحته  أثبتيعد منهج علمي دقيق لجمع بيانات عن النشاط البدني و قد  الذي و(  (Pedometersالخطواتاستخدام عداد حساب  خالل من ذلك و

 .  (Bassett et al., 1996; Le Masurier and Tudor-Locke, 2004)  بين األشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية

ايعد النشاط البدني  حيث و ضروري لتعزيز الصحة و النمو و كذلك لحياة جميع الناس بما فيهم األشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية فه اهام   جزء 

، و لكن مستويات النشاط البدني اليومي لألشخاص ذوي اإلعاقة (Rimmer & Rowland, 2008; Strong et al., 2005)الوقاية من األمراض 

 ما تكون أقل من األشخاص الذين ليس لديهم إعاقة.
 
 العقلية عادة

 لهؤالء الصحية للنتائج بالنسبة الخطوات حساب عداد إليها تشير التي الخطوات عدد بربط rodeS-eenop dcd mmsdttp (2004) قام لقد

 عدد إلى يشير املؤشر كان فإذا .العداد من املحسوبة الخطوات عدد و البدني النشاط مستوى  بين عالقة وجد حيث اإلعاقة. ذوي  من األشخاص

 / خطوة 7499 الى 5000 من الخطوات حساب عداد نتائج كانت إذا و نشط. غير هو الفرد لدى البدني النشاط إن إلى فيدل خطوة/باليوم 5000>

 نمط على تدل باليوم / خطوة 000,10≤ النتائج كانت إذا أما الرياضة(. ممارسة )باستثناء دلمعت حياة أسلوب يتبع الفرد أن إلى ما حد إلى فيشير باليوم

 نشط. حياة

 :السابقة الدراسات

 من دراسة تعد
 
حيث كان الهدف من الدراسة هي أكبر دراسة اعدت باستخدام عداد حساب الخطوات،   Draheim (2005)  Stanish andكال

إلى  بسيطةالذين لديهم إعاقة عقلية من  فرادهو دراسة النشاط البدني )املش ي( و ذلك من خالل استخدام عداد حساب الخطوات لحساب خطوات األ 

و تراوحت نتائج عداد حساب الخطوات من من ذوي اإلعاقة العقلية  فرد 103عينة الدراسة على قد اشتملت  وأيام في شرق كندا.  7متوسطة  ملدة 

عقلية و األفراد الذين لديهم متالزمة داون. و خطوة. حيث أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق كبيرة بين األشخاص الذين لديهم إعاقة  9548 – 5828

 باليوم.    10000% من عينة الدراسة بلغت خطواتهم إلى 21أن هناك ما يقرب من  اأشارت الدراسة أيض  

 من 
 
عاقة لقياس النشاط البدني )املش ي( لألشخاص الذين لديهم إ  Peterson, Janez, and Lowe (2008)و في دراسة أخرى اعدت من قبل كال
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مشارك. استخدم الباحثون في هذه  131اشتملت عينة الدراسة على  فقدعقلية من بسيطة إلى متوسطة و األشخاص الذين لديهم متالزمة الداون. 

خطوة / باليوم. حيث تشير هذه األرقام  3296±6508نتائج عداد حساب الخطوات بين  تءو قد جا الدراسة عداد حساب الخطوات لقياس الخطوات.

% 14.1أن  اأن هذه الفئة مهددة بالسمنة. و بينت النتائج أيض   ان غالبية العينة ال يحققون النشاط البدني الكافي للتمتع بصحة جيدة و خصوص  ألى إ

 أكثر في عطالت نهاية األسبوع.     البدني النشاط يمارسون خطوة / باليوم، كما أظهرت النتائج أن املشاركون في الدراسة  10000من مجموع العينة بلغت 

 فقد العقلية. اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  و الجسم كتلة مؤشر بين العالقة بدراسة اهتمت التي الدراسات من عدد هناك كان كذلك

  دراسة اظهرت
 
 من كال

 ، neoSmcpe-eecL, ndteppll, dcd npmhecLmec (2012) rSteoS مستوى  قل و اإلعاقة انتشار معدل زاد الجسم كتلة مؤشر ارتفع لكما أنه 

 مع عالقته و البدني النشاط مستوى  بدراسة الباحثون  اهتم rlldldh, mpldt, & soSdLdddd (2017)rlhotdec ،  دراسة في و البدني،  النشاط

  سنة 12 و 8 بين همأعمار  تتراوح الذين و الداون  متالزمة من طالب 40 ل الجسم كتلة مؤشر
 
 أكدت حيث اإلعاقة، ذوي  غير من الطالب مع مقارنة

  الداون. متالزمة ذوي  من لطالب البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر ارتفع كلما أنه الدراسة نتيجة

 كتلة مؤشر و العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل اليومي الخطوات عدد بين العالقة نوع تحديد منها الهدف كان al et Locke-Tudor,. )2011( دراسة

 كتلة مؤشر في )زيادة للسمنة عرضة أكثر يكونون  خطوة 10000 عن لهم اليومي الخطوات عدد يقل الذين الطالب أن الباحثون  الحظ فقد الجسم،

   الجسم(.

 جميع في للطالب بالنسبة أهميتها اظهرت قد و الرياضية لألنشطة اإلعاقة ذوي  الطالب ملمارسة كبرى  أهمية هناك أن ثبت الدراسات نتائج خالل من

 نجد بينما وقائية، األحيان أغلب في الرياضية األنشطة ممارسة أن وجد البدنية الناحية فمن التعليمية. حتى و االجتماعية و النفسية و البدنية النواحي

 تحدث أنها كما اإلعاقات ملعظم املصاحبة الصفات من الحركة قلة تعتبر حيث العالجية، الناحية إلى األمر تتعدى قد اإلعاقة ذوي  بللطال  بالنسبة أنها

 و السمنة و السكري  و الدم ضغط ارتفاع أمراض و القلب ألمراض عرضة أكثر تجعلهم التي و اإلعاقة لذوي  السلبية الفسيولوجية التغيرات بعض

 الحركة قلة عن الناجمة األعراض من تقلل بالتالي و البدنية اللياقة مستوى  رفع في بفاعلية تسهم للرياضة ممارستهم أن الدراسات أكدت قد و غيرها،

(2011، necceno.) 

 هذه نتائج أظهرت حيث العقلية، اإلعاقة ذوي  لطالبل األكاديمي األداء على البدني النشاط أثر بدراسة اهتمت التي الدارسات من عدد هناكف كذلك

 زاد كلما حيث األكاديمي، األداء مستوى  في التحسن و العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  بين إيجابية عالقة هناك أن إلى الدراسات

 كما .al., et Pitetti 2012; al., et (Everhart 2009( سةاملدر  في األكاديمي األداء مستوى  في النجاح و التحسن زاد العقلية اإلعاقة ذوي  طالب نشاط

 على التركيز في يساعدهم بدوره هذا و التوحد، طيف اضطراب لديهم الذين لطالب التوتر و القلق مستويات تقليل في يساهم البدني النشاط أن

  املدرسية األعمال
 
 )Dattilo, & Villamisar-Garcia 2010.(  القلق على التركيز من بدال

 و النفس ي التوازن  إعادة على العقلية اإلعاقة ذوي  طالبال تساعد الرياضية األنشطة في املشاركة ان على اآلراء اجتمعت فقد النفسية الناحية من أما

 :يلي فيما العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل الرياضية األنشطة ممارسة فوائد تلخيص يمكن كما .الذات تقدير و بالنفس الثقة تنمية

  مبداخله املكبوتة الشحنات تفريغ في يسهم مما الرياضية األنشطة ممارسة عند السعادة و السرور و باملتعة الشعور. 

 املحيطة. مبيئته و أنفسهم عن الكثير ون يتعلم الرياضية لألنشطة مممارسته ثناءأ مفه ا،ثقافي   ماعداده في املساعدة 

 االنتباه و التذكر و كالتفكير العامة العقلية السمات ملديه تنمي و مبقدراته مثقته زيادة بالتالي و الذات على االعتماد صفة تنمية 

 .ون يجدد كيف و ونيبتكر  كيف تعلم على متساعده و غيرها و

 ينتابع يكون  متى و دةقا ون يكون كيف كذلك ون يتعلم. 

  حياتهم. في بالغ أثر من لها ملا وسيلة ليست و ةغاي هي اإلعاقة ذوي  لطالب بالنسبة الرياضة ممارسة أن يتضح بذلك و

 :بحثال مشكلة

 برياضة يتعلق بحث أي أو العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  حول  الكويت دولة في الدراسات و البحوث وجود لندرة نظرا          

 ممارسة مدى ملعرفة ذلك و املجال هذا في البحوث هذه مثل لعمل ضرورة و حاجة هناك أن الباحثون  وجد هنا من العقلية، اإلعاقة ذوي  طالبال

  اإلعاقة. ذوي  لطالب البدني النشاط حول  أساسية بيانات قاعدة لتوفير و البدني النشاط
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 :البحث تساؤالت

 العقلية؟ اإلعاقة ذوي  لطالب اليومية الخطوات عدد ما 

 كتلة – العقلية اإلعاقة نوع – )الجنس الديموغرافية املتغيرات و العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  بين العالقة ما 

  الجسم(؟

 :البحث وضفر 
 :الدراسة هذه افترضت السابقة، الدراسات و للبحث النظري  طاراإل  ضوء في       

 الواحد. باليوم خطوة 10000 عن خطواتهم عدد تقل حيث البحث عينة طالب خطوات عدد و العقلية اإلعاقة بين طردية عالقة توجد 

 الطالب. وجنس البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة توجد  

 (.الداون  متالزمة – التوحد اضطراب – العقلية )اإلعاقة العقلية اإلعاقة نوع و البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة توجد 

 البدني النشاط مستوى  و البحث عينة لدى الجسم كتلة بين عكسية ارتباطية عالقة توجد. 

 :بحثال أهمية

 ذوي  طالبال يخدم بما مستقبلية دراسات عليه ينتب لكي العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل البدني النشاط حول  أساسية بيانات قاعدة توفير 

 عامة. فةبص األخرى  اإلعاقات ذوي  و خاصة فةبص اإلعاقة

 مستوى  و الجسم كتلة بين العالقة أهمية معرفة خالل من البحث هذا نتائج من االستفادة الصحة وزارة مثل الحكومية الجهات تستطيع 

  .لديهم البدنية الصحة على املحافظة على العقلية اإلعاقة ذوي  أفراد تساعد أنشطة و برامج عمل خالل من ذلك و البدني النشاط

 الحكومية. املدارس في املعدلة الرياضية التربية مناهج و برامج تطوير و إلنشاء ذلك و بحثال اهذ نتائج من االستفادة التربية وزارة تستطيع  

 ممارسة لتشجيع استراتيجيات وضع و اإلعاقة ذوي  فئة مع الئمتلت الرياضية البرامج و األنشطة تطوير كيفية حول  توصيات كتابة و وضع 

 العقلية. اقةاإلع ذوي  ألفراد الرياضة

 :بحثال حدود
 التالية: الحدود على البحث اقتصر      

 الكويت دولة في العقلية اإلعاقة ذوي  طالبال من عينة على البحث اقتصر البشرية: الحدود. 

 2018 مايو إلى 2017 يناير من بحثال اهذ طبق الزمانية: الحدود 

 الكويت. دولة في العقلية اإلعاقة فئة تخدم التي املتخصصة املراكز نطاق في البحث هذا تطبيق تم املكانية: الحدود  

 البحث قيد املتخصصة املراكز حدود داخل املش ي (:البدني النشاط) العملي التطبيق. 

 :بحثال مصطلحات
 التالية: املصطلحات الحالي بحثال ىتبن      

 لديهم تكون  الذين األشخاص هم العقلية: اإلعاقة  
 
  قصورا

 
  يظهر و املتوسط دون  يقع الحالي العقلي األداء في واضحا

 
 واضح قصور  مع متالزما

  .(2017 الروسان،) عشر الثامنة سن قبل ذلك يحدث و التكيفية، املهارات من أكثر أو مهارتين في

 بما الطاقة، من قدر ا استهالك تتطلب و الهيكلية العضالت تؤديها جسمانية حركة كل أنه :العاملية( الصحة منظمة )تعريف البدني النشاط 

 العاملية، الصحة )منظمة .الترفيهية األنشطة ممارسة و السفر و املنزلية املهام أداء و اللعب و العمل أثناء تزاول  التي األنشطة ذلك في

2018.) 
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 :بحثال منهج
 العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  لوصف البيانات جمع على اعتمد حيث الوصفي، املنهج البحث هذا في الباحثون  استخدم              

 ومن وبة،املطل الخطوات عدد لحساب الخطوات عداد جهاز استخدموا حيث متواصلة، أيام سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد حساب خالل من

 – العقلية اإلعاقة نوع – الجنس حيث من العينة متغيرات و البدني النشاط مستوى  بين العالقة نوع تحديدل و ملقارنة الكمي املنهج باستخدام قاموا ثم

 الجسم. كتلة

 :بحثال عينة
 .العمدية بالطريقة العينة تحديد تم    

 
ا
ا العينة اختيار :أوال ا عمدي   اآلتي: تتضمن بأن اآلتية للشروط وفق 

  الدراسة عينة فشملت :عقلية إعاقة لديهم الذين الطالب .1
 
  اشتملت و بسيطة عقلية إعاقة لديهم الذين الطالب من كال

 
 الطالب على أيضا

  .بسيطةال عقليةال عاقةاإل  فئة من وايكون أن بشرط لكن و التوحد اضطراب لديهم الذين الطالب و الداون  متالزمة لديهم الذين

 .حركية اتإعاق العينة أفراد من أي ييعان ال أن و .2

 .سنة 23 الى 9 من الطالب أعمار تتراوح أن و .3

  العقلية. اإلعاقة لذوي  الحكومية املدارس في ملتحقين يكونوا أن و .4

ا  املعاقين أمور  ألولياء الكويتية الجمعية هم و العقلية اإلعاقة ذوي  طالب لخدمة املتخصصة املراكز في ذلك و بحثال في للمشاركة إعالنات وضع تم :ثانيا

 و أال لتطبيقا بشروط يلتزموا لم مشاركين 3 استبعاد تم ثم ،مشارك 18 إلى الدراسة بداية في املشاركين عدد بلغ حيث املعاقين. لألطفال الخرافي مركز و

  .مشارك 15 العينة بذلك فأصبحت ،أيام سبعة ملدة الخطوات عداد وضع هي

 :بحثال أداة
. حيث أن الجهاز يقوم بحثلقياس النشاط البدني واملش ي للمشاركين في ال HJ 720IT OMRON جهاز عداد الخطوات الباحثون  أستخدم             

 حساب الخطوات التي اتخذت في أيام األسبوع و ساعات اليوم كاملة باستخدام تقنية عالية الجودة تسمىبرصد أساليب النشاط البدني من خالل 

time-stamped technology على آلية التسارع الكهروضغطية التي 
 
تستجيب إلى التسارع في منطقة الورك وفيها سعة تخزين    . الجهاز يحتوي أيضا

  42الذاكرة إلى 
 
 (.Tudo- Locke et al., 2011)يوما

 :بحثال أداة ثبات و  صدق

 العقلية اإلعاقة ذوي  لألشخاص املش ي نشاط لقياس موثوقة وقياساته دقيق الخطوات عداد جهاز بأن سابقة دراسات من بيانات تشير 

)2004 ,Stanish(، متالزمة ذوي  واألشخاص السن كبار )أي ببطء يمشون  الذين لألشخاص استخدامه خالل من الجهاز صحة من التحقق تم وقد 

 سواء األماكن مختلف في الجهاز ارتداء يمكن وكذلك املختلفة( والسطوح والساللم، ثابت، )رصيف املش ي أثناء األسطح ارتفاعات مختلف على و داون(

 القميص جيب أو الظهر أو الخصر على

(2005 Edwards, & Patton, ,sppmt; 2007 al., et Combs ,sppm.) 

 

 :بحثال أداة تطبيق

 البللط الطول  و الوزن بقياس الباحثون  قام ثم من و ،بحثال في للمشاركة الطالب أمور  ولياءأ ولي موافقة على الحصول ب الباحثون  قام               

 النوم( )قبل املساء لىإ مباشرة( النوم من االستيقاظ )بعد الصباح من الخطوات قياس عداد بوضع طالب أمر ولي قام بعدها و ،بحثال في يناملشارك

 األمور. ألولياء بإعطائها الباحثون  قام التي و الباحثون  قبل من املعدة االستمارة في العداد يظهره الذي الرقم كتابة ثم من و متواصلة، أيام سبعة ملدة

 :االحصائية املعالجة

 عدد و الفروض ضوء في ،بحثال أسئلة على لإلجابة ذلك و (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية بالرزمة البحث اهذ في الباحثون  استعان               

 اختبار و املعيارية االنحرافات و الحسابية املتوسطات الستخراج ذلك و العينة ملتغيرات الوصفي التحليل في اإلحصائية العمليات تمثلت العينة أفراد
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 و اإلعاقة أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار و الجنسين بين للمقارنة ذلك و املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان

 .الجسم كتلةو  البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل

 :مناقشتها و  الدراسة نتائج
 إن إال التطورات هذه من الرغم على لكن و العقلية، اإلعاقة ذوي  لطالب املساواة و التعليم مجال في التقدم من الكثير األخيرة العقود شهدت

  البدني النشاط
 
 إلعاقةا ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  معرفة إلى بحثال اهذ هدف لذلك (dieR & ddRR, 2006)  الفئة لهذه تجاهله يتم ما عادة

 الديمغرافية املتغيرات تأثير مدى دراسة ثم من و متواصلة أيام سبعة ملدة لهم اليومية الخطوات عدد قياس خالل من الكويت، دولة في العقلية

 ابحس خالل من للعينة الوصفية البيانات يوضح (1) جدول  لهم. البدني النشاط مستوى  على الجسم كتلة و العقلية اإلعاقة نوع و كالجنس

 املعيارية. االنحرافات و الحسابية املتوسطات

 للعينة الوصفية البيانات (:1) جدول 

 املعياري  االنحراف الحسابي املتوسط العينة عدد املتغير

 5.692 18.40 15 العمر

 17.586 63.60 15  )كجم( الوزن

 13.089 151.80 15 )سم( الطول 

 6.4630 26.773 15 الجسم كتلة

 10246.612 18507.47 15 األسبوع أيام خطوات

 3975.784 6554.53 15 األسبوع نهاية خطوات

 13275.944 25068.67 15 الخطوات مجموع

 عدد حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة العقلية؟" اإلعاقة ذوي  لطالب اليومية الخطوات عدد هي ما " على ينص الذي و األول  بالسؤال املتعقلة النتائج

 الخطوات عدد متوسط (1) البياني الرسم يظهر و JH 720Tr MmRMO الخطوات عداد جهاز باستخدام بحثال في للمشاركين اليومية الخطوات

  .بحثال في للمشاركين اليومية

 اليومية الخطوات عدد متوسط (:1) البياني الرسم

 

مما يجيب على السؤال األول  خطوة باليوم،  5000أقل من  بحثال ( أن متوسط عدد الخطوات اليومية للمشاركين في1يالحظ من الرسم البياني )

البحث  الطالبعينةللبحث، و كذلك يتحقق من هذه النتيجة الفرض األول للبحث و القائل "توجد عالقة طردية بين اإلعاقة العقلية و عدد خطوات 
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اقة عقلية فإن عدد خطوات الطالب ذوي اإلعاقة العقلية تكون أقل خطوة باليوم الواحد، أي أنه طاملا وجدت إع10000حيث تقل عدد خطواتهم عن 

 خطوة باليوم الواحد.10000من 

التي اظهرت نتائجهم إلى أن   Peterson, Janez, and Lowe (2008)و   Stanish and Draheim (2005)من كلنتيجة مع دراسة ال هذهو قد اتفقت  

   خطوة باليوم.   10000عدد الخطوات اليومية ألفراد ذوي اإلعاقة العقلية أقل من 

 النمط هذا يعد حيث نشط، غير حياة نمط هو اليومية حياتهم في املتبع العينة أفراد لجميع البدني النشاط نمط أن إلى البحث هذ نتائج أظهرت كما

 رياضية أندية وجود عدم إلى ذلك سبب الباحثون  يعزو  وقد .(Bassett, and Locke-Tudor 2004) جيدة بصحة للتمتع لهم يكاف غير النشاط من

 في العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل املعدلة الرياضية للتربية مناهج و برامج وجود عدم إلى و الكويت، دولةب العقلية اإلعاقة ذوي  طالب الستقبال مؤهلة

 و الدراسات من العديد أكدت قد و ألبنائهم. الرياضة ممارسة بأهمية الفئة هذه أمور  أولياء وعي عدم إلى السبب يرجع قد باإلضافة الحكومية، املدارس

  (.Shields, & Barr 2011( العقلية اإلعاقة ذوي  من ألطفالهم البدني النشاط مستوى  رفع في األسرة دور  أهمية على الضوء سلطت

 نوع – )الجنس للعينة الديموغرافية املتغيرات و البدني النشاط مستوى  بين عالقة يوجد "هل على ينص الذي و الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج أما

 اآلتي: النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت الجسم(؟" كتلة – العقلية اإلعاقة

 الجنس متغير  .1

 للمشاركين البدني النشاط مستوى  و الجنس نوع بين العالقة حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة             

  ذلك. يوضح (2) جدول  ، الجنسين بين للمقارنة ذلك و املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان اختبار تطبيق خالل من بالدراسة 

 الجنسين بين للمقارنة ذلك و  املستقلة للعينات Whitney Mann ويتني مان اختبار  (:2) جدول 
 الرتب مجموع الرتب متوسط الكلي العدد الجنس 

 58.00 8.29 7 ذكر الخطوات مجموع

 62.00 7.75 8 أنثى

   15 املجموع

 
 الخطوات مجموع 

 Mann-Whitney U 26.000 يوويتني  مان

 Wilcoxon W 62.000 ويلكسون 

 Z -.231 ز

 Asymp. Sig. (2-tailed) .817  املتوقع الداللة مستوى 

 Exact Sig. 2*(1-tailed Sig.) .867b الدقيق الداللة مستوى 

 (0.05) مستوى  عند اإلحصائية الداللة حدوث تبدأ

 اتبع   العقلية اإلعاقة ذوي  طالبلل اليومية الخطوات عدد في (0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى (2) الجدول  في النتائج تشير

انظ ذلك و العينة حجم صغر إلى السبب يعود قد و الجنس، نوع ملتغير  على الحصول  في صعوبة الباحثون  واجه حيث الكويتي، املجتمع لطبيعة ر 

 قد أو ،متواصلة أيام سبعة ملدة الخطوات عداد ارتداء الطالب لرفض أو اجتماعية( أو شخصية )ألسباب األمر ولي موافقة لعدم أما بحثلل مشاركين

   .الطالب جنس و البدني النشاط مستوى  بين فروق يظهر لم مما الجنسين على اإلعاقة لتأثير ذلك يعود

 اإلعاقة نوع متغير  .2

 و البدني، النشاط مستوى  و التوحد( – الداون  متالزمة – العقلية )اإلعاقة اإلعاقة نوع بين ارتباطية عالقة وجود من لتحققل يهدف املتغير هذا و          

العدد  

 الكلي

25 األعلى األدنى االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي
th
 50

th
 75

th
 

مجموع 

 الخطوات

15 25068.6 13275.94 9175.0 64115.0 17685.0 20111.0 28676.0 

 2.0000 2.0000 1.0000 2.00 1.00 51640. 1.5333 15 الجنس
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 داللة ذات فروق وجود عدم إلى (3) الجدول  من يتبين حيث ،اتاإلعاق أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار ستخداما تم قد

 متالزمة – العقلية )اإلعاقة اإلعاقة نوع متغير و العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط مستوى  بين )=α 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية

 الكلية. الدرجة في و األبعاد، جميع في التوحد( – الداون 

 اإلعاقة أنواع بين للمقارنة Wallis Kruskal والس كروسكال اختبار (:3) جدول 

 الرتب متوسط الكلي العدد اإلعاقة نوع 

 11.60 5 عقلية إعاقة الخطوات مجموع

 4.80 5 التوحد اضطراب

 7.60 5 الداون  متالزمة

  15 املجموع

 

 =α (0.05) الداللة مستوى 

 نمط بكونه يتسم الذي و متشابه حياة نمط لديهم جميعهم التوحد و الداون  متالزمة و العقلية اإلعاقة ذوي  طالب أن البحث هذا نتيجة بينت حيث

 تم قد يكون  البدني النشاط بمستوى  عالقتهم و اإلعاقة نوع متغير و الجنس بمتغير املرتبطين و (3 ،2 جدولي) من كآل نتائج خالل من و نشط. غير حياة

 الديموغرافية املتغيرات و العقلية اإلعاقة ذوي  للطالب البدني النشاط مستوى  بين لعالقةا هي ما : القائل و البحث من الثالث السؤال عن جزئيآ اإلجابة

 و الجنس من كآل و البدني النشاط مستوى  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال أنه هي اإلجابة و ( الجسم كتلة – العقلية اإلعاقة نوع – الجنس )

   العقلية. اإلعاقة نوع

 اضطراب – العقلية )اإلعاقة العقلية اإلعاقة نوع و البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية عالقة توجد القائل: و الثالث الفرض حققيت لم بالتالي و

 dcd (2005) دراسة مع الدراسة هذه نتيجة اتفقت بالتالي و البدني النشاط مستوى  على يؤثر لم اإلعاقة اختالف أن داون(.حيث متالزمة – التوحد

mSdhpet rmdceth فروق هناك كانت إذا ما معرفة و الداون  متالزمة و العقلية اإلعاقة ذوي  ألفراد البدني النشاط مستوى  على التعرف إلى هدفت التي 

 أفراد و العقلية ةاإلعاق ذوي  أفراد بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى دراستهم نتائج أشارت حيث الفئتين، لهذه البدني النشاط مستوى  بين

 ممارسة إلى يفتقرون فئاتها بجميع العقلية اإلعاقة طالب أن إلى الحالية الدراسة من لنا يتضح بالتالي البدني. النشاط مستوى  في الداون  متالزمة ذوي 

     الكويتي. املجتمع في املعتاد البدني النشاط

 الجسم كتلة متغير  .3

 orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل حساب تم الجسم كتلة و البدني النشاط مستوى  بين ارتباطية ةعالق هناك كان إذا ما ملعرفة         

 النتيجة. يوضح (4) جدول  ، الجسم وكتلة البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة

 الجسم وكتلة البدني النشاط مستوى  بين العالقة لدراسة orrelationC-Sperman سبيرمان ارتباط معامل (:4جدول)

 

 

 

 

 مجموع الخطوات                                            

 Kruskal-Wallis  5.840والس كروسكال

 df   2الحرية درجة

 Sig.  .054الداللة قيمة

 عدد الخطوات كتلة الجسم 

 0336.- 1 معامل ارتباط سبيرمان كتلة الجسم

 221.  مستوى الداللة

 15 15 العدد الكلي

 1 0336.- معامل ارتباط سبيرمان عدد الخطوات

  221. مستوى الداللة

 15 15 العدد الكلي
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 الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث البدني، النشاط ومستوى  الجسم كتلة بين احصائية داللة ذات عكسية ارتباطية عالقة وجود (4) جدول  من يتبين

 كتلة بين عكسية ارتباطية عالقة توجد القائل: و للبحث الرابع الفرض تحقق قد يكون  بذلك و الدراسة، في للمشاركين البدني النشاط مستوى  قل

 .البدني النشاط مستوى  و البحث عينة لدى الجسم

 )Courtney B, Armour-البدني النشاط مستوى  قل الجسم كتلة مؤشر زاد كلما حيث السابقة الدراسات نتائج مع النتيجة هذه اتفقت بالتالي

;2017 Buragdda, &  Melam, Alwalah,  Alhusaini, ;2012 ,Wethington and V, Campbell ,E Long  ).2011 al., et Locke-Tudor 

  تؤثر بدورها التي و كالسمنة السلبية الفسيولوجية للتغيرات مصاحبة تكون  ما اغالب   اإلعاقة أن إلى الدراسات من العديد أكدت كما
 
 مستوى  على سلبيا

 اإلعاقة ذوي  ألشخاص البدني النشاط في االنخراط نقص أن ُيعتقد ذلك، إلى باإلضافة .)Winnick, 2011( لديهم البدنية اللياقة و البدني النشاط

 احاجز   تشكل بدورها التي و التكيفية و االجتماعية املهارات و املعرفية القدرة في كالنقص هها يتسمون  التي الخاصة السمات بسبب يكون  العقلية

 .)S., K. Menear 2007( املعتاد البدني النشاط ملمارسة

  :التوصيات
 اآلتية: التوصيات صياغة يمكن مناقشتها و بحثال نتائج ضوء في      

 ورش و تدريبية دورات إنشاء خالل من ذلك و األمور  أولياء لدى العقلية اإلعاقة ذوي  لطالب البدني النشاط بأهمية الوعي نشر زيادة .1

 العقلية. اإلعاقة ذوي  طالبال لخدمة املتخصصة املراكز في تعليمية

 الكويت. دولة في الخاصة و الحكومية املدارس في اإلعاقة لذوي  لةاملعد البدنية التربية مناهج تطوير .2

 بنات. و بنين من العقلية اإلعاقة ذوي  أشخاص الستقبال مؤهلة لتصبح الرياضية و الصحية األندية تطوير و إنشاء .3

 املقترحة البحوث
 التالية: البحوث إجراء إلى بالحاجة الباحثون  يوص ي

 الحركية. و السمعية و البصرية كاإلعاقة األخرى  اإلعاقات ذوي  طالب على الحالية بحثال أداة بتطبيق ذلك و مماثلة بحوث إجراء .1

    العقلية. اإلعاقة ذوي  لطالب املدرسة في األكاديمي األداء على البدني النشاط مستوى  تأثير مدى معرفة ههدف بحوث إجراء .2

 الشديدة( العقلية اإلعاقة – املتوسطة العقلية اإلعاقة – البسيطة العقلية )اإلعاقة العقلية إلعاقةا مستوى  تأثير مدى ملعرفة بحوث إجراء .3

 .البدني النشاط مستوى  على

 الكويتي. املجتمع في الرياضة ملمارسة العقلية االعاقة ذوي  طالب يواجهها التي العوائق و الحواجز ملعرفة دراسة إجراء .4

  :املراجع
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 املتنبي. مكتبة الدمام: ،األولى الطبعة التواصل(. – باللعب العالج – السلوكية )االضطرابات العقلية اإلعاقة إلى مدخل .(2014) رأفت خطاب، .2

 األردن. -الطباعة و والتوزيع للنشر الكتب ،عالماألولى الطبعة .الخاصة االحتياجات لذوي  التدريس (.2003) كمال زيتون، .3

 http://www.who.int/ar/news- :املوقع من متاح . 2018-8-51 في عليه اطلع .البدني النشاط .(2018) العاملية الصحة منظمة .4
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:Abstract 

         The current study aimed to determine the level of physical activity among students with 

intellectual disabilities by monitoring daily steps taken for seven consecutive days in the State of 

Kuwait. The researchers used pedometers to measure physical activity of 15 students with 

intellectual disabilities. Then, the researchers used the descriptive analysis, Mann Whitney, Kruskal 

Wallis, and Sperman-Correlation to study the effect of demographic variables such as gender, type of 

intellectual disability, and body mass on the number taken for the daily steps. The results indicated 

that the average number of daily steps for the participants was less than 5000 steps per/day. The 

results of this study showed that the pattern of physical activity for all participants in their daily lives 

is insufficient for health benefits. The study also showed that there is an inverse correlation between 

the body mass and the level of physical activity.  

Keywords: Intellectual disability, Pedometer, Physical activity. 
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