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 :ممخص الدراسة

تحقيددددت التكيدددد  ذددددي    الترويحيدددد  البدنيدددد االنشددددط  دورهدددددذت هددددسة الدراسدددد  الدددد  معرذدددد      
ى االذددددام المعددددااين سهنيددددا القددددابمين لمددددتعمم دايددددم المركددددز الن سددددي البيدددددا وجي داالجتمددداعي لدددد

مز ددران واليدد  مسددتوانم  و اددد ذرعدددنا مجموعدد  مددن ال رعدديات التدددي ت ددد  الدد  تحقيددت هدددسة 
مربدي مدن المركدز الن سدي  33الدراس . بحيث تمثمت اجدرااات الدراسد  عمد  عيند  مكوند  مدن 

ائم كدددةداة التكيددد  االجتمددداعي لقيددداس متويدددرات الدراسددد  البيددددا وجي  وادددد اعتمددددنا عمددد   وسددد
واساليب احصدائي  المتمثمد  ذدي النسدب  المئويد   ال دا كدرو نبداا ..... الدم كمدا اعتمددنا المدن   

سداام موجدل لممدربين و  21الوص ي و استيدمنا االستبيان كدةداة لجمدا البياندات يحتدوي عمد  
 :كانت اهم النتائ  المتوصم الي ا ما يمي

   دورا هامدددا ذدددي تحقيدددت التكيددد  االجتمددداعي   الترويحيددد  البدنيددد االنشدددط تمعدددب ممارسددد
 .لسى االط ام المعااين سهنيا القابمين لمتعمم

  االنشدددددط  الرياعدددددي  الترويحيددددد  تسددددداهم ذدددددي انددددددماج االط دددددام المعدددددااين سهنيدددددا دايدددددم
ط الجماعدددد  ممددددا يزيددددد مددددن تعمددددم و اكتسدددداب الم ددددارات الجديدددددة و التكيدددد  ذددددي الوسدددد

 .االجتماعي
  االنشدددددط  الرياعددددددي  الترويحيددددد  تسدددددداعد بت دددددسيب سددددددمو  االط دددددام بحيددددددث تقمدددددم مددددددن

 .السموكيات السمبي  كاالنطواا و االنسحاب االجتماعي و العزل 
  ان ممارسددد  االنشدددط  الرياعدددي  الترويحيددد  يسددداهم ذدددي زيدددادة حمددداس و حدددب االط دددام

زيدد مدن شددة الت اعدم و المبدادرة المعااين سهنيا من يالم المشارك  ذي االنشدط  ممدا ي
 .ذي تشجيا االط ام ال  االذعم

 النشاط الترويحي  التكي  االجتماعي  االعاا  السهني  الكممات المفتاحية:

 



Résumé de l'étude: 

    Le but de cette étude était d'étudier le rôle des activités physiques 
récréatives dans la réalisation de l'adaptation sociale chez les éléphants 
handicapés mentaux et instruits dans le centre éducatif de Mizgran, 
gouvernorat de Mostaganem. Les procédures de l'étude consistaient en un 
échantillon de 35 éducateurs du Centre de psychologie pédagogique. Les 
données contiennent 21 questions adressées aux éducateurs et les résultats 
les plus importants sont les suivants: 

 Les activités physiques de loisirs jouent un rôle important dans la ممارس 
réalisation de l'adaptation sociale des enfants handicapés mentaux qui peuvent 
apprendre. 

 Les activités sportives récréatives contribuent à l'intégration des enfants الرياعي 
handicapés mentaux au sein du groupe, ce qui accroît l'apprentissage et 
l'acquisition de nouvelles compétences et l'adaptation dans le milieu social. 

 Les activités sportives récréatives aident à affiner le comportement des الرياعي 
enfants afin de réduire les comportements négatifs tels que l'introversion, le 
retrait social et l'isolement. 

 L’exercice d’activités sportives récréatives contribue à accroître ممارس 
l’enthousiasme et l’amour des enfants handicapés mentaux par la participation 
à des activités, ce qui accroît l’intensité des interactions et de l’initiative visant 
à encourager les enfants pour les meilleurs. 

Mots-clés: activité de loisir, adaptation sociale, déficience intellectuelle 

 



Study Summary: 

The aim of this study was to investigate the role of recreational physical 
activities in achieving social adaptation in the mentally handicapped and 
educated elephants within the educational center of Mizgran, the governorate 
of Mostaganem. We hypothesized a set of hypotheses aimed at achieving this 
study. The study procedures consisted of a sample of 35 educators from the 
Pedagogical Psychological Center. We adopted methods such as the social 
adjustment tool to measure the study variables and statistical methods of 
percentage, alpha-crow, etc. We also adopted the descriptive method and 
used the questionnaire as a tool to collect The data contains 21 questions 
addressed to educators and the most important results were as follows: 

Recreational physical activities play an important role in achieving social 
adjustment for mentally handicapped children who can learn. 

Recreational sports activities contribute to the integration of children with 
mental disabilities within the group, which increases the learning and 
acquisition of new skills and adaptation in the social milieu. 

Recreational sports activities help to refine the behavior of children so as to 
reduce negative behaviors such as introversion, social withdrawal and isolation. 

The exercise of recreational sports activities contribute to increase the 
enthusiasm and love of children with mental disabilities through participation in 
activities, which increases the intensity of interaction and initiative in 
encouraging children for the better. 

Keywords: recreational activity, social adjustment, intellectual disability 
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 االشكالية -1

برزت مشكمة اإلعاقة العقميػة كحدػ ا المشػكات اليػت يبػيـ ببػا عممػا  الػربس  اليربيػة         
سػات   كػاالت اليطبيػ   االجيماع  الصدة الربسػية  القػار ف  الػ يف  اةسػرة  ايرنػا مػف الم س

 ذلػػؾ لمػػا لةعاقػػة مػػف يػػعلير سػػمبت عمػػ  كػػؿ مػػف المعػػاؽ   سػػري   المجيمػػ   بػػت االجيمػػاعت 
ي لر سمبيا عم  شخصية المعاؽ  ربسػيي  سػ ا   اخػؿ المرػزؿ    خارجػ   عمػ   رجػة ي اصػم  
يا م  اآلخريف  عم  مسي ا يعميم   عم  ق ري  عم  العمؿ ملؿ اآلخريف كما يػ لر  ياػا سػمب

يػػػػة مػػػػف اإلعاقػػػػة   ػػػػت رعايػػػػة عمػػػػ   سػػػػري   مجيمعػػػػ   لػػػػذا  ػػػػحف لممجيمػػػػ    ر كبيػػػػر  ػػػػت ال قا
 يف المعاق

 يبػػ ؼ اليربيػػة الخاصػػة الػػ  رعايػػة دػػاالت المعػػاقيف عقميػػام القػػابميف لمػػيعمـ الػػذيف ييػػرا ح       
عػ ا نـ لكػت يك رػ ا مػ اطريف صػالديف ةربسػبـ  لمجػيمعبـ  05-05معامؿ ذكا نـ )مػف  (  ا 

مسػػػػاع يبـ عمػػػػ  ممارسػػػػة الديػػػػاة االجيماعيػػػػة ملػػػػؿ  قػػػػراربـ العػػػػا ييف   يعممػػػػ ف  ييز جػػػػ ف   
) ار ؽ  يك رػػ ف لبػػـ  سػػرام   ييعممػػ ف مسػػ  ليايبـ  ػػت الديػػاة بشػػت  مػػف الي جيػػ  ايػػر المباشػػر

 (085  8221مدم   

 يديػػػاج الطبػػػؿ المعػػػاؽ الػػػت قػػػ ر كبيػػػر مػػػف الرعايػػػة بشػػػي  ج ارببػػػا سػػػ ا  كارػػػت صػػػدية    
اعيػػػة    يرب يػػػة    يعنيميػػػة  يباػػػؿ  ف يبػػػ   نػػػذذ الرعايػػػة مبكػػػرام  ذلػػػؾ ديػػػ  يخبػػػؼ مػػػف اجيم

 .المااعبات  المشكات اليت ييريب عم  اإلعاقػة  اليػت ييػراكـ  لارنػا مػ  زيػا ة عمػر الطبػؿ
 (82  8221)ليم  كـر  

 ةف اإلعاقة العقمية مشكمة اجيماعية خطيرة    لمػا ييركػ  مػف رلػار اجيماعيػة   قػ  ذنػب     
كليػػػػر مػػػػف البػػػػادليف الػػػػ  يعريببػػػػا مػػػػف  جبػػػػة اجيماعيػػػػة    يظبػػػػر يمػػػػؾ اآللػػػػار  ػػػػت القصػػػػ ر 
االجيمػػاعت الػػذا يعػػارت مرػػ  اةطبػػاؿ المعػػاقيف عقميػػام    ييجمػػ  نػػذا القصػػ ر  ػػت عػػ ـ القػػ رة 

راجدػة مػ  اآلخػريف  رظػرام لاػعؼ مسػي ا مبػارايبـ  ممػا يػ  ا ببػـ الػ  عم  اقامة عاقػات 
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االرسػػداب   االرعػػزاؿ عػػف اآلخػػريف  ديػػث  ف العجػػز  ػػت المبػػارات المخيمبػػة لبػػ ال  اةطبػػاؿ 
بما  ت ذلؾ يجرب اخذ المبا رة ال  اليباعؿ مػ  اآلخػريف   عػ ـ يع يػة  رشػطة مشػيركة معبػـ  

 (05  8220)جماؿ الخطيب  .يماعتيع  مف  نـ  سباب االرسداب االج

    Mildly Mentally Retarded  الذا يبمرا اآلف نـ المعاقيف عقميا مف ال رجة البسػيطة
% مػػػػػػف مجمػػػػػػ ع اة ػػػػػػرا  المخمبػػػػػػيف 10مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػيبـ القػػػػػػابميف لميعمػػػػػػيـ ديػػػػػػث يملمػػػػػػ ف 

 (81 8220)الشرا ا .عقميا

  يمكػف لبػذا السػم ؾ الطبيعػت  ف ي جػ   يعيبر المعب سػم كا طبيعيػا لػ ا الطبػؿ اال  رػ       
إل ػػا ة الطبػػؿ ربسػػ    المعػػب عرصػػر نػػاـ لديػػاة الطبػػؿ  رمػػ ذ  نػػ   سػػيمة إلكسػػاب  االيجانػػات 

)ايمػػاف كاشػػؼ   . القػػيـ  الدقػػااؽ  العػػا ات  اليقاليػػ   اة كػػار اليػػت يريػػ  المجيمػػ  اكسػػاببا لػػ 
8210  05) 

الطبؿ   ار  ي  ا   رام برا   ت يرشػاة الطبػؿ   المعب ي لر  ت ج ارب الرم  المخيمبة ل ا    
اجيماعيا  ايزار  عاطبيام  اربعاليام   الطبؿ ييعمـ مف خاؿ المعب م  اآلخريف  كمػا يػ  ا   رام 
ار ريام مف الرادية الجسمية   يقـ  ب  ر كبير  ػت رمػ  الرشػاط العقمػت المعر ػت  بػ  مصػ ر 

برصػػػة لمطبػػػؿ كػػػت يػػػيخمص  لػػػ  م قيػػػام مػػػف خصػػػب  قػػػ ة لمصػػػدة العقميػػػة  كمػػػا  رػػػ  يبيػػػ  ال
الصػػراعات اليػػت يعاريبػػا  ييخبػػؼ مػػف دػػ ة اليػػ ير  اإلدبػػاط الػػذا يرػػ  بػػ   كمػػا ييبػػؽ الػػبعض 
عمػػػ   ف المعػػػب يدػػػ ث  ػػػػت كػػػؿ زمػػػاف  مكػػػػاف   رػػػ  لبػػػذا كػػػاف رشػػػػاطام  ميعػػػة   بػػػ  ييطمػػػػب 

ج ارػػب الرمػػ  االيصػػاؿ بػػاآلخريف  نػػذا يعمػػؿ عمػػ  الرمػػ  المطػػ ا الجيػػ  لمطبػػؿ   نػػ  يػػ لر  ػػت 
 (baroody , 1996, 72-89) .البسي ل جية  االجيماعية  العقمية  ايرنا بالرسبة لمطبؿ

المخيمبػػػة مػػػف ال سػػػااؿ الشػػػااعة  المسػػػيخ مة  ػػػت الير يػػػ  عػػػف  بعر اعػػػ يعػػػ  اليػػػر يا الريااػػػت 
االشػػػخاص ديػػػث يديػػػؿ مكػػػاف الصػػػ ارة  ػػػت بػػػرامع اليػػػر يا  ال شػػػؾ اف االعاقػػػة يػػػ  ا الػػػ  

ييريػػػػب عرػػػػ  عجػػػػز جزاػػػػت ا  كمػػػػت  ػػػػت ا ا  ال ظػػػػااؼ المباريػػػػة   الدركيػػػػة  قصػػػػ ر  ظيبػػػػت
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كبيػرا  يػعليرار ل الدسية  الجسمية  الب رية بالص رة اليت ي  يبا الشخص العا ا االمر الذا ي  
المديطػة بػ  ممػا ي  عػ    البياػةعم  شخصػية البػر  المعػاؽ لعػ ـ ق ريػ  عمػ  اليكيػؼ مػ  ذايػ  

ال  االرط ا    العزلة لذلؾ  اف لممعاقيف الدؽ  ت ممارسػة االرشػطة الير يديػة اليػت يعػ  مػف 
لما لبا مف   ر ايجػابت عمػ  االجبػزة ال ظيبيػة  لأل را الار ريات المريبطة بالصدة ال قااية 

ية لمبر  المعاؽ رظرا لما ال  الج ارب الب رية   المبار  باإلاا ةاليربست   العامت  الجباز  
يعاريػػ  مػػف رقػػص  ػػت الدركػػة   باليػػالت يسػػبـ بشػػكؿ كبيػػر  ػػت يرميػػة بعػػض عراصػػر الصػػبات 
الب ريػػة   المباريػػػة لػػذلؾ  ػػػاف االرشػػػطة الير يديػػة يمعػػػب   ر كبيػػػر   نػػاـ لػػػذ ا االديياجػػػات 

 الخاصة ديث يييا لبـ يعبير عف ذايبـ   مي لبـ   ايجانايبـ  ت اشباع داجايبـ

 ةالريااػػػػي االرشػػػػطة   ر مػػػػف نرػػػػا  جػػػػا ت  نميػػػػة نػػػػذذ ال راسػػػػة مػػػػف  جػػػػؿ معر ػػػػة          
لمػػػػيعمـ  القػػػػابميفا االطبػػػػاؿ المعػػػػاقيف ذنريػػػػا     ػػػػت يدقيػػػػؽ اليكيػػػػؼ االجيمػػػػاعت لػػػػ ةالير يديػػػػ

ليرميػػػة بعػػػض الير يديػػػة    لألرشػػػطةممارسػػػيبـ يرميػػػة امكاريػػػايبـ  قػػػ رايبـ  ذلػػػؾ مػػػف خػػػاؿ  ل
يقبػػؿ المعػػاؽ مػػا بػػ  مػػف عجػػز  يعخػػذ مرػػ  رقطػػة ب ايػػة  مرطمقػػام ليدقيػػؽ مبػػارات الدياييػػة   ف ي

ييميػػػز بالكبػػػا ة يمكػػػف  ف يطيػػػر مػػػف شخصػػػية الطبػػػؿ  ةربػػػاالػػػذات   ف ييعػػػايش مػػػ  المجيمػػػ  
المعػػاؽ ذنريػػا القابػػؿ لمػػيعمـ    صػػادب اإلعاقػػة البسػػيطة  يعػػ ؿ مػػف سػػم ك   يطيػػر مػػف رظريػػ  

ؽ ل   رصة االرػ ماج االجيمػاعت  ػت رشػاطات الديػاة ال  ربس   مف رظرة المجيم  الي   ييدق
 .المخيمبة دسب ق راي   اسيع ا اي   مي ل 

 ػػػػت يدقيػػػػؽ اليكيػػػػؼ  ةالير يديػػػػ ةالريااػػػػي االرشػػػػطة   ر ػػػػت بدلرػػػػا نػػػػذا سػػػػريطرؽ الػػػػ      
االجيمػػػاعت لػػػ ا االطبػػػاؿ المعػػػاقيف ذنريػػػا مػػػف  جبػػػة رظػػػر المػػػربيف  راسػػػة مي اريػػػة بػػػالمركز 

 .الربست البي اا جت مزاراف ل الية مسيطارـ

 :  لةداطة بالم ا ع ايبعرا الخطة اليالية
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 الػػػ   الجارػػػب اليمبيػػػ ا3 سػػػريطرؽ الػػػ  االشػػػكالية   االنػػػ اؼ   البراػػػيات باالاػػػا ة
 .يد ي  المبانيـ   ال راسات المشاببة

 الجارب الرظرا يامف لاث  ص ؿ: 
  3ةالير يدي ةالريااي االرشطةالبصؿ اال ؿ. 
  3االجيماعت اليكيؼالبصؿ اللارت. 
  3الذنرية االعاقةالبصؿ اللالث. 

 الجارب اليطبيقت يامف  صاف: 
 اريػة  المػربع الميبػ     البصؿ اال ؿ3 سريطرؽ ال  مربجيػة البدػث   االجػرا ات المي 

 . عيرة البدث   كيبية اخييارنا    اال  ات
 اػ  جمػؿ مػف بػا  البصؿ اللارت3 رعرض  ي  يدميؿ   مراقشة الريػااع الميدصػؿ عمي 

 االقيرادات   الي صيات اليت ررانا يخ ـ الم ا ع لرخييـ البدث بخايمة.

 مشكمة البحث:

المجيمعػات اةجربيػة  العربيػة مػف كلػرة ميزايػ ة   ػت بدػ ثال عم  الراـ مما يشب ذ دركػة     
 مرػادت ميعػ  ة يرا لػت مشػكمة اإلعاقػػة كمشػكمة ربسػية  اجيماعيػة معقػػ ة عمػ  قػ ر كبيػر مػػف 
اةنميػػة اال  ف نرػػاؾ   لػػة  ااػػدة عمػػ  رقػػص الخػػ مات  اليػػت يقػػ ـ لأل ػػرا  المعػػاقيف عقميػػا 

  اياب شػب  كمػ  لمخػ مات المق مػة   ربـ ال يدصم ف عم  الخ مات المراسبة الديياجايبـ م
 . لذ ا اإلعاقات مف اةطباؿ  ي ر  مسي ا خ مة الطبؿ المعاؽ عقميام 

 برا  عم  ذلؾ   عر  لمف الار را عم  المجيم  يجاذ  برااػ  المعػاقيف يػ  ير الرعايػة        
لرعايػػة  ػػت الكاممػػة لبػػـ   اليػػت يشػػمؿ الج ارػػب الصػػدية  االجيماعيػػة  اليرب يػػة   ف يبػػ   نػػذذ ا

مردمة عمرية مبكرة  ذلؾ ييطمب ار رة الي خؿ لم اجبة نذذ المشكمة الخطيػرة بطيػة ال قػ ؼ 
عم   نـ اةساليب  البرامع اليرب ية  اإلرشا ية البعالة لرعػاييبـ  ػت مرادػؿ االكيشػاؼ المبكػرة 

        .   يق يـ البرامع الخاصة لبـ جسميا  دسيا  لط يا  اجيماعيا  عقميا
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 :ا سبؽ يياا  ف مشكمة ال راسة الدالية يكمف  ت اإلجابة عم  الس اؿ الرايس اليالت مم

 اةطبػػاؿ االجيمػػاعت لػػ ا ػػت يدقيػػؽ اليكيػػؼ سػػانـ ي ةالير يديػػ ةالريااػػي االرشػػطةنػػؿ س 3 
   عقميا القابميف لميعمـ؟المعاقيف 

 : ييبرع مف نذا اليسا ؿ اةسامة البرعية اآليية

 القابميف لميعمـ؟ زي  مف االقباؿ االجيماعت ل ا االمعاقيف ذنرياي ةالير يدي االرشطةنؿ  -8

سػػػانـ  ػػػت يدقيػػػؽ االرػػػ ماج االجيمػػػاعت لػػػ ا المعػػػاقيف ذنريػػػا ي ةالير يديػػػ االرشػػػطةنػػػؿ  -0
 القابميف لميعمـ؟

سانـ  ت يدقيؽ اليباعؿ االجيماعت ل ا المعاقيف ذنريا القػابميف ي ةالير يدي االرشطةنؿ  -3
 مـ؟ليع

 :الدراسة اهداف -2

 المعػاقيف لػ ا  االجيمػاعتؼ يكيػاليدقيػؽ   ػت ةالير يدي ةالريااي االرشطة   ر معر ة
 ذنريا القابميف لميعمـ

  مسػاع يبـ عمػػ  يعػػ يؿ سػػم كبـ  يرميػػة المبػارات الدياييػػة لػػ يبـ  اليباعػػؿ مػػ  اآلخػػريف
 . يقبؿ المعم مات  االر ماج  ت المجيم 

 االجيمػػاعت لػػ ا االطبػػاؿ المعػػاقيف ذنريػػا قصػػ  لبػػت االريبػػاذ   يسػػميط كيػػؼ يدقيػػؽ الي
 الا   عم  المشاكؿ اليت يعيشبا االطباؿ   اظبار اديياجايبـ  ت مجاالت الدياة.

  اظبار الق رات اليت يممكبا نذذ الباة ا ماجبـ اجيماعيا خاصة خػاؿ ممارسػة الرشػاط
 الب رت الرياات.

 اذ  بػػػػػ عالميػػػػػة الد يلػػػػة اليػػػػػت يرػػػػا ا باػػػػػر رة االريقػػػػا مدا لػػػػة مسػػػػػايرة االيجانػػػػات ال 
 االديياجات الخاصة.
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 الفرضيات: -3

 الفرضية العامة:

 سػػػانـ  ػػػت يدقيػػػؽ اليكيػػػؼ االجيمػػػاعت لػػػ ا االطبػػػاؿ ي ةالير يديػػػ ةالريااػػػي االرشػػػطة
 المعاقيف عقميا القابميف لميعمـ.

 الفرضيات الجزئية:

 االجيماعت ل ا االمعاقيف ذنريا القابميف لميعمـ.زي  مف االقباؿ ي ةالير يدي االرشطة 
 سانـ  ت يدقيؽ االر ماج االجيماعت ل ا المعاقيف ذنريػا القػابميف ي ةالير يدي االرشطة

 لميعمـ.
 سانـ  ت يدقيؽ اليباعػؿ االجيمػاعت لػ ا المعػاقيف ذنريػا القػابميف ي ةالير يدي االرشطة

 ليعمـ.

 :مصطمحاتتحديد المفاهيم و ال -4

لممصػطمدات المسػيخ مة  ػت  الطالبػاف البادلػاف  يما يمت عػرض لميعريبػات اليػت يبرانػا      
 :ال راسة الدالية

العمميػػػػة الرايجػػػػة عػػػػف اسػػػػيخ اـ  عاليػػػػة اليربيػػػػة الب ريػػػػة  ت3نػػػػ ةيططططالترويح ةالبدنيطططط االنشطططططة -8
 الريااػػػػية  لمزا لػػػػػة  رشػػػػػطة  يمػػػػاريف ب ريػػػػػة يػػػػػيـ  يبػػػػػا اليرػػػػا س )ير يدػػػػػت( بطػػػػػرض اليسػػػػػمية 

 يبػػارت) الجماعيػػة عػػف طريػػؽ يدقيػػؽ شػػ ة اة ا   اليرػػا س لػػـ الركػػ ف بعػػ نا لمبػػ     الرادػػة.
 (85 0550 الساـ عب 

بعر  "مزا لة  ا رشاط  ت  قػت البػراغ سػ ا   كػاف رشػاطا  ر يػا     ( (Bright billالترويح -2
 ,bright bill)"  ار  ا مكا ػعةاجيماعيػا  ذلػؾ ببػ ؼ ا خػاؿ السػر ر عمػ  الػربس   ف اريظػ

1953, 212) 
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عرايػػػة خاصػػػة لبااػػػ ة  نػػػ  جميػػػ  اليمػػػاريف   الرشػػػاطات اليػػػت ييجػػػ  باعطػػػا  تعريطططف اجرائططط :
 االشخاص كذ ا االديياجات الخاصة.

3 " عمميػػػػة اجيماعيػػػػة عمػػػػ  جارػػػػب كبيػػػػر مػػػػف اةنميػػػػة ديػػػػث يباػػػػم   االجتمططططا   لتكّيططططفا -0
اإلرسػػػػاف  ييطبػػػػ  عمػػػػ  البياػػػػة االجيماعيػػػػة اليػػػػت يعػػػػيش  يبػػػػا   يصػػػػبا قطعػػػػة مربػػػػا  عرصػػػػرا 

ع اػػاعبا  بػػؿ يرسػػب نػػذذ مرسػػجما مػػ  عراصػػرنا  ػػا يشػػعر ب طػػعة رظمبػػا  ال ياػػيؽ ذرعػػا ب
ت شخصػػػػيي   مػػػػف  عػػػػز مػػػػا يدػػػػرص الػػػػرظـ  اة اػػػػاع  ػػػػت يك يرػػػػ   يصػػػػبا مػػػػف  نػػػػـ مق مػػػػا

 (00  8220  ر يش كماؿ)عمي ".

 طمػؽ مصػطما اليكيػؼ االجيمػاعت عمػ  زيػا ة  ػت مجػاؿ  :لمطفل المعطا  التكّيف االجتما   -3
 ق رايػػ .  ا  الي صػػؿ اسػػيجابة البػػر  يدػػت ظػػر ؼ ييسػػـ بالاػػطط مػػف  جػػؿ اليدسػػيف قابمييػػ  

الػػ  رمػػط معػػيف مػػف العاقػػات الشخصػػية مػػ  اآلخػػريف  يدقيػػؽ رػػ ع مػػف االرخػػراط االجيمػػاعت 
بيكػػ يف عاقػػات اجيماعيػػة مػػ  الطيػػر   ف الشػػع ر بداجػػة ممدػػة الػػ  السػػيطرة ا  العػػ  اف الػػ  

 (05  8228)ر جي  بير ف  مف يقيرب مر  )البر (.

نػػ  مػػ ا رجػػاح ا   شػػؿ البػػر   ػػت االسػػيجابة لمميطمبػػات االجيماعيػػة المي قعػػة  تعريططف اجرائطط :
 مر  مقاررة رظراا  مف المجم عة العمرية ربسبا.

عددداك مال دددقل مصحودددل  صدددفي قس  وصددديا  دددم  هدددلي  مصددد اق  يمص  دددق  ك  3اال اقططة النهنيطططة -0

عال ددو  ددقا    مصا قضدد و يمصفاا ددو يمص حا  ددو يميةل قع ددو ي ادديل كصدديا مصهدد ي  مصلا  ددم

 ( .71:  5002)ع ا هللا عهاا ،  مصحو مصا  مص صق  ل  قصلخ ف 

: منخ قض  دم ميام  مصهد يام  دم مصح   دقع مصحو  دو نل ةدو كصديا  دم  هدلي  تعريف اجرائي

 مص اق .

 :الدراسات المشابهة -5

 : 2002-2001راسة االولى: دراسة احمد بوسكرة دال
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ماجسيير يدت عي اف الرشاط الرياات الير يدت ل ا االطباؿ الميخمبيف ذنريا نت مذكرة لريؿ شبا ة     
 ( سرة.80-52بالمراكز الربسية اليرب ية بي اا جية  راسة عف االطباؿ الميخمبيف ذنريا يخمؼ بسيط مف )

ؼ ن  ت نذذ ال راسة ال  اليعرؼ عم  الر الرشاط الريااػت الير يدػت لػ ا االطبػاؿ الميخمبػيف ذنريػا يخمػ
 .بست بالمراكز الربسية اليرب ية

 3 ما نت االرشطة الير يدية اليت يبامبا االطباؿ المعاقيف عقميا؟مشكمة الدراسة

 طبؿ  305 االطباؿ الميخمب ف عقميا مجتمع الدراسة

طبػػػا ال يمارسػػػ ف الرشػػػاط  05طبػػػا يمارسػػػ ف الرشػػػاط الير يدػػػت    05اخيػػػار البادػػػث   ينطططة الدراسطططة:
 سرة. 05   52الير يدت ييرا ح اعمارنـ بيف 

 3 المربع ال صبت.منهج الدراسة

 لأل ليا  س يكيبت   مقياسيمارات االسيبياف ااسيخ ـ البادث  :ادوات الدراسة

 الفرضيات التالية:

 اية الجماعية مف االرشطة الير يدية المبامة ل ا االطباؿ الميخمبيف ذنريا.يعيبر االلعاب الريا -8

ير يديػػة المباػػمة لػػ ا االطبػػاؿ ة عاليػػة مػػف بػػيف االرشػػطة الديػػؿ الرشػػاط الريااػػت الير يدػػت مكارػػي -0
 الميخمبيف ذنريا يخمؼ بسيط.

لمرشػاط الير يدػت  ػت رمػ  ي ج   ر ؽ ذات  اللة ادصااية بيف االطبػاؿ الممارسػيف   ايػر ممارسػيف  -3
 مجاؿ االجيماعت   العاطبت لصالا المجم عة.

ي ج   ر ؽ ذات  اللة ادصااية بيف االطبػاؿ الممارسػيف   ايػر ممارسػيف لمرشػاط الير يدػت  ػت رمػ   -0
 الدست الدركت لصالا المجم عة الممارسة. مجاؿ

 وتوصمت نتائج الدراسة الى التال :

 رب يػػة  ػػت رعايػػة االطبػػاؿ المعػػاقيف عمػػ  المػػربيف ذ ا مسػػي ا اعيمػػا  المراكػػز الربسػػية الي
 رباات.
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 .كؿ المراكز ال يعيم  عم  بررامع عممت مسطر مف طرؼ المخيصيف 
 .ا يقار المراكز ال  اخصااييف  ت عمـ الرشاط الير يدت بصبة عامة 

 :2003-2002دراسة حرب   بود و بالحوت  بد العزيز و العايب سمير  دراسة الثانية:

مذكرة لريؿ شبا ة ليسارس يدت عر اف   ر اليربية الب ريػة  ػت اال مػاج االجيمػاعت لممعػاقيف دركيػا  راسػة 
 مي ارية بالمركز الطبت البي اا جت سميبت عب  الكريـ ال ار بياا .

ن  ت نذذ ال راسة ال  لبت االريباذ   القا  الا   عم  المشكات اليت يعيشبا  اة مف المجيم    يعيرت 
 مف الرق    الدرماف  ت بعض الداالت.   اظبار اديياجايبـ  ت الدياة   البات ق رايبـ اليت يممك ربا.

 و توصمت نتائج الدراسة الى التال :

 .ي  ير امكاريات الما ية   المعر ية ل    ر ناـ  ت ر   مسي ا ريااة المعاقيف 
  ات مف خاؿ اليربية الب رية.لييسر  لبـ يبجير الق ر يشجي  نذذ الباة مف طرؼ البياات 
 .رقص  ا ح لممخيصيف  ت يعطير   ي ريب المعاقيف 

 : 2006دراسة احمد مسعودان  :الثالثةالدراسة 

اطر دػػة الػػ كي راذ يدػػت عرػػ اف " رعايػػة المعػػاقيف   انػػ اؼ سياسػػة ارػػ ماجبـ االجيمػػاعت مػػف 
  جبة رظر الخ مة االجيماعية" 

الظػػػانرة مدػػػؿ ال راسػػػة ميػػػ اريا   معر ػػػة الػػػ  ر الػػػذا يمعبػػػ  نػػػ  ت ال راسػػػة الػػػ  الكشػػػؼ عػػػف 
 الرعاية المي  رة  ت اشباع داجات االشخاص المع قيف بالمركز مي اف ال راسة. .خ مات

مػػػا نػػػ    ر سياسػػػات الرعايػػػة االجيماعيػػػة لممعػػػاقيف   مػػػ ا رجادايبػػػا  ػػػت  مشطططكمة الدراسطططة:
 يعنيمبـ    مجبـ اجيماعيا؟

 ما  المربع ال صبت اليدميمت.3 يـ اعيمنهج الدراسة
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 00معػػاؽ    3858 يمػػت ال راسػػة عمػػ  جميػػ  الميربسػػيف بػػالمركز  ا مجتمططع و  ينططة الدراسططة
 م طر.

اسػػػػػيبياريف اال لػػػػػ  لممعػػػػػ قيف   اللاريػػػػػة 3 امػػػػػا عػػػػػف ا اة ال راسػػػػػة  قػػػػػ  اسػػػػػيخ ـ ادوات الدراسطططططة
 .    المادظة   المقابمة اير م جبة لجم  البياراتلمم طريف

 3الدراسة نتائج

 .خ مات الرعاية الصدية ي  ا ال  اشباع الداجات الصدية 
  ال  اشباع الداجات الصديةخ مات الرعاية الربسية ي  ا. 
   اشباع الداجات الصديةخ مات الرعاية االجيماعية ي  ا ال. 

 :2008-2007: دراسة كمال  روس الرابعةدراسة 

مػػػذكرة ليسػػػارس يدػػػت عرػػػ اف اال  ار الريااػػػية  ػػػت اال مػػػاج االجيمػػػاعت لممعػػػاقيف دركيػػػا  بديػػػث كارػػػت 
 3 ميملمة  ت ما ن    ر الريااة  ت اال ماج االجيماعت لممعاقيف؟ .اشكالية البحث

 ػػت ال راسػػة المػػربع ال صػػبت الػػذا يعيمػػ  اساسػػا عمػػ  ال صػػؼ   قػػ  اسػػيعمؿ صػػادب  :المططنهج المتبططع
 سيبياف بعر اع  البدث اال

 معاؽ. 80 :العينة 

  ت اخر البدث ي صؿ ال 3 :نتائج الدراسة

  اف االرشطة الريااية يمعب   را كبيرا  ت االع ا  المعاؽ 
  يططية الرقص الذا يعارت مر  نذا االخير   ذلؾ مف خاؿ ا ماجبـ اجيماعيا 
 .يق يـ كؿ الرعاية لممعاؽ 

 مناقشة الدراسات السابقة: -

لقػػ  كارػػت  راسػػيرا ييدػػ ث عػػف الػػر الرشػػاط البػػ رت الير يدػػت  ػػت يدقيػػؽ اليكيػػؼ االجيمػػاعت لػػ ا االطبػػاؿ 
المعاقيف ذنريا القابميف لميعمـ   ق   ج را بعض ال راسات المشاببة اليت يرا لػت م اػ عرا   قػ  ا اػدت 



 الجانب التمهيدي                                                                    االطار العام للدراسة
 

 
13 

الير يديػػػة لاطبػػػاؿ  يػػػ ؿ عمػػػ  اػػػر رة االرشػػػطة الريااػػػيةال راسػػػات السػػػابقة اف نرػػػاؾ م شػػػرات ايجابيػػػة 
 المعاقيف ذنريا ديث لخصت معظـ الريااع ال  ما يمت3 

3 نػػ  ت اامػػب ال راسػػات السػػابقة الػػ  البدػػث عػػف الرشػػاط الير يدػػت   يرا لػػت الرعايػػة مططن حيططث الهططدف
 االجيماعية لممعاقيف عقميا.

ث  ػػت اخييػػار 3 اسػػيخ مت معظػػـ ال راسػػات المػػربع ال صػػبت لمسػػاع ة البادػػمططن حيططث المططنهج المسططت دم
 المااـ لر ع ال راسة.

اخيمبػػت ال راسػػات مػػف ديػػث رػػ ع العيرػػة لكػػف عم مػػا كارػػت العيرػػة 3 مططن حيططث العينططة و كيفيططة ا تيارهططا
عش ااية يمشت مػ  ال راسػات اليػت اسػيخ مت المػربع ال صػبت   نػذا مػا سػاع  البادػث  ػت اخييػار العيرػة 

   الماامة لم راسة.

 من حيث النتائج:

   المراكز الربسية اليرب ية  ت رعاية االطباؿ المعاقيف عم  المربيف ذ ا مسي ا ربااتاعيما. 
 كؿ المراكز ال يعيم  عم  بررامع عممت مسطر مف طرؼ المخيصيف. 
 .ا يقار المراكز ال  اخصااييف  ت عمـ الرشاط الير يدت بصبة عامة 
   ا ريااة المعاقيفي  ير امكاريات الما ية   المعر ية ل    ر ناـ  ت ر   مسي. 
 يشجي  نذذ الباة مف طرؼ البياات لييسر  لبـ يبجير الق رات مف خاؿ اليربية الب رية. 
 .رقص  ا ح لممخيصيف  ت يعطير   ي ريب المعاقيف 
  االرشػػطة الريااػػية يمعػػب   را كبيػػرا  ػػت االعػػ ا  المعػػاؽ   يططيػػة الػػرقص الػػذا يعػػارت مرػػ  نػػذا

 اجيماعيا   يق يـ كؿ الرعاية لممعاؽ. االخير   ذلؾ مف خاؿ ا ماجبـ
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 مفهىم الترويح :  -1

         باإلنجميزياف مصطمح الترويح الرياضي مشتؽ مف اصؿ التيني عرؼ      
(Recreation) وقد تـ استخدامو في بادئ االمر لتعريؼ التجديد والخمؽ واالبتكار وتعني  

النشاط االنساني الذي يتـ اختياره عف دافع شخصي والذي يؤدي الى تنشيط الفرد ليكوف 
يكوف العائد مف النشاط الترويحي عدة فوائد جسمانية ونفسية  قادرًا عمى ممارسة عممو

 .واجتماعية

ويمكػػػف تعريػػػؼ التػػػرويح عمػػػى انػػػو م نشػػػاط اختيػػػاري ممتػػػع لمفػػػرد وم بػػػوؿ مػػػف المجتمػػػع      
اوقات الفراغ ويسيـ في بناء الفرد وتنميتو ويمكف اف تحػدد النشػاط الترويحػي فػي  ويمارس في

  :اتجاىيف

يعػػرؼ التػػرويح عمػػى انػػو مزاولػػة نشػػاط اختيػػاري فػػي وقػػت الفػػراغ يسػػتيدؼ  االتجاا ا اال : : -1
 .والتجديدالتحرر مف االعياء ويح ؽ االنتعاش 

يعرفو عمى انو رد فعؿ عاطفي ونػوع مػف العػاج الحيػوي لتػدعيـ العاقػات  االتج ا الث ني : -2
)هاد  سنام مسما د   .ماديػةاالنسػانية والوصػوؿ الػى التػوازف النفسػي دوف انتظػار الي مكافػاة 

 (115  2008م هر سنم مسم د مسمد  

فػي وقػت فيرى: م أف الترويح يعني نوع مف أوجو النشاط التػي تمػارس  (Putler) أما بتمر    
الفػػراغ والتػػي يختارىػػا الفػػرد بػػدافع شخصػػي لممارسػػتو والتػػي يكػػوف مػػف نواتجيػػا اكتسػػابو العديػػد 

 ."مف ال يـ البدنية والخم ية واالجتماعية والمعرفية

وبتحميؿ مصطمح الترويح، نجده يعني إعادة الخمؽ. إذ أف الم طػع اووؿ مػف المصػطمح      
يعنػي إعػادة، بينمػا الجػزء المتب ػي  (RE) ىػو (Récréation) المشػتؽ مػف اوصػؿ الاتينػي

يعنػػي الخمػػػؽ، كمػػا يشػػػير مصػػطمح التػػػرويح إلػػى التجديػػػد أو االنتعػػػاش  (Création) منػػو
 .كحاصؿ أو ناتج لممارسة النشاط

إذ يػػرى أف التػػرويح معمميػػة خمػػؽ  phinix ويتفػػؽ ىػػذا التعريػػؼ مػػع مػػا ذىػػب إليػػو فيػػنكس   
يسػػتيدؼ اإلنعػػاش والتجديػػد ويركػػزوف عمػػى أف الفػػرد يخػػرج  اوفػػراد مػػف جديػػد، أي أف التػػرويح
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)طا  بداد اومػؿ والرجػاءم  يمػههمف عممية الترويح متحررا مف اوعبػاء ومتطمعػا إلػى المسػت بؿ 
 (14  2006الرسيم ط   

وممحمد الحمػاحميم عمػى أف: مالتػرويح يعػد أسػموبًا لمحيػاة، ويعمػؿ  ويؤكد مكماؿ درويشم     
 2الفرد الذي يختار نشاطو بدافع شخصي ليمارسيا في أوقات الفراغم. عمى تنمية شخصية

مػػف معنػػى التػػرويح حػػيف عرفػػو تعريفػػًا شػػامًا ب ولػػو: م إنػػو أي  (Putler) وقػػد وسػػع بتمػػر    
فعالية ي ـو بيا الفرد بدافع مف نفسو ال لغرض آخر غيرىا في وقتو الحػر، والتػي تسػاعد عمػى 

 ."الفعالية ترويحية لمفرد لشعوره بالسعادة والرضانموه جسميًا وفكريًا، وتصبح 

وذىػب إلػى ذلػؾ متشػارلز بوتشػرم بتعريفػو لمتػرويح:م إف التػرويح ىػو االرتبػاط الجػاد ب وجػػو     
النشػػػاط التػػػي يمارسػػػيا الفػػػرد فػػػي أوقػػػات الفػػػراغ والتػػػي يكػػػوف مػػػف نواتجيػػػا االسػػػترخاء والرضػػػا 

 (30  1987)بطي ت خط ب   النفسيم.

 نطط  التر يسي :تصنيف اال -2

دؿ مػػف عممػػاء الػػنفس او البػػاحنوف الػػذيف ينتمػػوف الػػى اتجػػاه النشػػاط الترويحػػي كنشػػاط فعػػاؿ يػػ
ي سـ ريمتز االنشػطة كالرياضة والغناء والرسـ وصيد االسماؾ عمى النشاط الترويحية المبدعة 

 الترويحية الى:

 . منؿ االنشطة الرياضية والرسـ والموسي ى االنطط  االيج دي  : - أ

: منػػؿ ال ػػراءة ومشػػاىدة التمفزيػػوف ومشػػاىدة المباريػػات الرياضػػية فػػي   لي األنطااط  االناات د - ب
 .الماعب

 .      يتميػز بجيػد كػالنـو واالسػترخاء وي صػد بيػا النشػاط الػذي ال األنطاط  النامدي  : - ت
(Alain Tourine , p265, 1969) 
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 -: واىدافيا كاالتي ونواعيافي حيف قسـ الترويح عمماء اخروف طب ًا  

  . : كال راءة والكتابة والراديو والتمفزيوف التر يح الث  في - أ

وىوايػػة تعمػػـ التصػػوير   اونريػػة: كيوايػػة جمػػع الطوابػػع والعمػػات واالشػػياء  التاار يح الينااي - ب
وفف الديكور وعمـ الطيور والنبات وىوايات االبتكار منؿ فف الخزؼ والنحت والرسػـ واالشػغاؿ 

 . اليدوية

: كالمشػػاركة فػػي الجمعيػػات الن افيػػة واالجتماعيػػة والزيػػارات والحفػػات  التاار يح االجتماا بي - ت
 .الترفييية

والتمتػػػع بجمػػػاؿ الطبيعػػػة والنزىػػػات البريػػػة  : وي صػػػد بػػػو رحػػػات الخػػػاء ا لتااار يح الخمااا  - ث
 . والبحرية وىوايات الصيد وغيرىا

: وىػػو يعتبػػر مػػف االركػػاف االساسػػية فػػي بػػرامج التػػرويح ويشػػمؿ االلعػػاب  التاار يح الري  ااي - ج
الرشػػػػاقة والجػػػػري والعػػػػاب الكػػػػرات الصػػػػغيرة وغيرىػػػػا وااللعػػػػاب  ك لعػػػػابالصػػػػغيرة والترويحيػػػػة 

 ػػػدـ وااللعػػػاب التنافسػػػية الفرديػػػة والزوجيػػػة والجماعيػػػة والعػػػاب المػػػاء الرياضػػػة الكبيػػػرة ككػػػرة ال
 (9  1998)د. ادراهيم رسم    .كالسباحة وكرة الماء والتجديؼ

والسػػػػباحة  الت ىيػػػػؿ: وتسػػػػتخدـ فيػػػػو الوسػػػػائؿ العاجيػػػػة وحركػػػػات اعػػػػادة  التاااار يح ال  جااااي - ح
 . العاجية وغيرىا مف الوسائؿ التي تح ؽ الشفاء

: وىو الترويح ذا الطابع االستشاري اذ يتمتع بو الفػرد فػي م ابػؿ مػادي ال  التر يح التج ر  - خ
)بطيا ت مسماد . يدخؿ في نظامو كالمسرح والسينما وغيرىػا مػف المؤسسػات الترويحيػة التجاريػة

 (64  1982خط ب  

 :النط ط الري  ي التر يسياهداف  -3

اف المحور االساسػي لمتػرويح ىػو السػعادة فينػاؾ بعػض االحاسػيس و المشػاعر التػي يكتسػبيا 
الترويحيػة تتمنػؿ فػي االخػاء، واالنجػاز واالبتكػار، والشػعور  لهنشػطةالفرد مف خاؿ ممارستو 

واالسػػػترخاء بالغبطػػػة لمػػػا يتمتػػػع بػػػو الفػػػرد مػػػف قػػػدرات بدنيػػػة وع ميػػػة وعاطفيػػػة، وتػػػذوؽ الجمػػػاؿ 
 ند خدمة اآلخريف.والسعادة ع
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 وتحدد تياني عبد الساـ محمد اىداؼ الترويح كمايمي:

 الشعور بالسعادة عند االبتكار واالبداع 
  و االخوة و الصداقة. باولفةالشعور بالسعادة عند االنتماء و الشعور 
 .الشعور بالسعادة عند المخاطرة و ممارسة خبرات جديدة 
 .الشعور بالسعادة عند االنجاز 
  ر بالسعادة عند التمتع بصحة جيدة.الشعو 
 .الشعور بالسعادة عند ال درات الع مية 
 .الشعور بالسعادة عند ممارسة خبرات عاطفية 
 .الشعور بالسعادة عند التمتع بالجماؿ 
 .الشعور بالسعادة عند مساعدة الغير 
  .(114-108م 2001)ته ني بدد الن م مسمد  الشعور بالسعادة عند االسترخاء 

 : النط ط الري  ي التر يسياغراض  -4

لمتػرويح اغػراض كنيػرة قيمػة و ل ػد سػجمت السػعادة والرضػا والحيػاة المتزنػة واالبػداع والمنافسػػة 
 لمترويح، فيرى البعض مف العمماء اف اغراض الترويح ىي: ك غراضوالصحة وغيرىا 

اشػتراؾ عػدد  تطمػبت: تضـ بػرامج التػرويح اوجػو نشػاط مختمفػة غرض ال  ق ت االنن ني  -4-1
مػػػف االشػػػخاص، وىػػػذا مػػػف طبيعتػػػو اف يعمػػػؿ عمػػػى خمػػػؽ عاقػػػات انسػػػانية افضػػػؿ، كمػػػػا اف 
االتجاىػػات التػػي تحسػػف مػػف العاقػػات االنسػػانية تجػػد سػػبيميا الػػى النمػػو منػػؿ حػػب التعػػاوف و 

مػػػف الجماعػػػات  ي خػػػذالػػػوالء لمجماعػػػة و االعتػػػراؼ بح ػػػوؽ االخػػػريف و االيمػػػاف بػػػاف الشػػػخص 
 يا.ب در ما يعطي

يشػير غػرض التنميػة الذاتيػة الػى االمكانػات التػي يوفرىػا االشػتراؾ  غرض التنمي  الذاتيا :-4-2
عػف مػدى يمكػف اف يبمغػو  وقصىفي برامج النشاط الترويحي لمفرد بحيث يساعده عمى النمو 

طريػػؽ اشػػباع رغبػػات االنسػػاف فػػي اشػػياء منػػؿ الموسػػي ى و الفػػف و االدب و التمنيػػؿ... الػػ ، 
كما اف الترويح يتيح لمفرد فرصة عمؿ شيء ال ل يمتو المادية و لكف بمجرد الشعور بالسػعادة 
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و االنبيػػػاج و الرضػػػا النفسػػػي، كمػػػا يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة الميػػػارات وال ػػػدرات بغػػػرض اكتسػػػاب 
 (23-22  2006) ط  بدد الرسيم ط   اتية. الخبرات الذ

: حيث اف الدافع لمحركػة و النشػاط يعتبػر دافػع اساسػي لجميػع االفػراد و الغرض السركي -4-3
يػػزداد اىميػػة عنػػد االطفػػاؿ و الشػػباب و الغػػرض الحركػػي اسػػاس النشػػاط البػػدني فػػي البرنػػامج 

 الترويحي.

حيػػػػث تعتبػػػػر سػػػػمة محاولػػػػة االتصػػػػاؿ بػػػػالخريف مػػػػف خػػػػاؿ  :داااا نخريمغاااارض االتصاااا :  -4-4
اسػػػتخداـ الكممػػػة المكتوبػػػة و الممفوظػػػة ىػػػي سػػػمة يتميػػػز بيػػػا كػػػؿ البشػػػر حيػػػث اف المناقشػػػات 
الجماعيػػػة و كتابػػػة ال صػػػة و الشػػػعر ... الػػػى اخػػػر ىػػػذه االنشػػػطة تشػػػبع الرغبػػػة فػػػي االتصػػػاؿ 

 و االفكار. اآلراءو تبادؿ  باآلخريف

دة ما تدفع الرغبة في المعرفة عمى كؿ ما ىو في دائرة اىتماـ الفرد، : عاغرض ت ميمي -4-5
 ما يجيمو. لإلنسافوعادة ما يبحث الفرد عف اىتمامات جديدة تميد 

: اف الرغبػػػػة فػػػػي اف يكػػػػوف الفػػػػرد مػػػػع االخػػػػريف مػػػػف اقػػػػوى الرغبػػػػات غاااارض اجتماااا بي -4-6
اجتمػػاعي بطبعػػو وىنػػاؾ جػػزء لػػيس بال ميػػؿ فػػي التػػرويح المػػنظـ او غيػػر  فاإلنسػػافاالنسػػانية، 

  2001)تهااا ني بداااد النااا م مسماااد  المػػػنظـ يعتمػػػد اساسػػػا عمػػػى م ابمػػػة الحاجػػػة الػػػى االنتمػػػاء. 
115-116) 

 :الري  ي التر يسي  طنططالال  ام: المؤثر في  -5

ي انشطة رياضػية ترويحيػة ىنالؾ مجموعة مف الفوائد التي تعود عمى الشخص عند اشتراكو ف
والفسيولوجية وىذا بالطبع يساعد الشخص عمى  الحركية، اوؿ ىذه الفوائد تنعكس عمى ال درة 

  .اسيؿ ب سموبمواجية ظروؼ الحياة 

بالعديػػػد مػػػف  يتػػػ نرافوتشػػػير الدراسػػػات التػػػي تمػػػت فػػػي الػػػدوؿ االوربيػػػة اف التػػػرويح ونشػػػاطاتو 
 المتغيرات مف اىميا:

: تؤكد كنير مف الدراسات اف العادات والت اليد تعتبر عامًا ىامًا في  ال نط االجتم بي -5-1
 .تحديد نوعية االنشطة الترويحية المرغوب ممارستيا وذلؾ حسب ن افة المجتمع
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ياراتو وكيفيػة قضػاء وقػت ت:اذ يؤنر دخؿ الفرد بدرجة كبيرة عمى اخ المنت   االقتص د  -5-2
ف ىنػػػاؾ انػػػواع مػػػف التػػػرويح تػػػرتبط بمسػػػتوى الػػػدخؿ كػػػالرحات السػػػياحية الفػػػراغ كمػػػا لػػػوحظ ا

 (319  1980)سنم الن ب تي   . والخروج الى المطاعـ والمنتجات وغيرىا

النند   الجنس : ام ك: مرسم  بمري  له  نم كي ته  التر يسي  الخ صا  ف لطيا: يمارح  يم اب  -5-3
 ػوف بحريػة فػي مزاولػة كافػو االنشػطة وتشػير ويرتػاح فػي حػيف اف الشػباب ينطم  الطيخ ينترخي

الدراسػػات ايضػػًا اف االنشػػطة الترويحيػػة التػػي يمارسػػيا الػػذكر تختمػػؼ عنػػد تمػػؾ التػػي تمارسػػيا 
بينمػػػا البنػػػات يمػػػيمف الػػػى المعػػػب بػػػالرمي  ،الضػػػي ةاالننػػػى فعػػػادة االوالد يميمػػػوف الػػػى االلعػػػاب 

 (63  1997در يش   )كم :. وااللعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي

: فالمسػتوى التعميمػي والن ػافي يػؤنر عمػى االفػراد واسػاليب  مالمنت   الث  في  درج  الت م -5-4
تسػػميتيـ وىوايػػاتيـ خاصػػة اف انسػػاف اليػػـو يتم ػػى كنيػػرًا مػػف التػػدريبات فػػي مجػػاؿ التػػرويح اننػػاء 

 .ارسيا مدى حياتومما قد يربى فيو اذواقًا معينة ليوايات ربما يظؿ يم الدراسيةحياتو 

 الري      التر يح بند الم  قيم: -6

بػػػدا االىتمػػػاـ برياضػػػة المعػػػاقيف خػػػاؿ و بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة االولػػػى، حيػػػث مارسػػػوا انواعػػػا 
مختمفػػة مػػف االنشػػطة البدنيػػة، وقػػد مػػارس المعػػاقيف الرياضػػة بنػػاءا عمػػى رغبػػاتيـ الشخصػػية و 
باختيػارىـ بػالرغـ مػف انيػـ قػػد يكونػوا لػـ يمارسػوىا قبػؿ االعاقػػة و لكػف يمارسػونيا بعػد االعاقػػة 

مبػوا عمػى اعػاقتيـ و يسػتعيدوف بيػا قػدراتيـ وقػد تطػور االىتمػاـ برياضػة المعػاقيف منػذ لكي يتغ
الحرب العالمية االولى، كما زاد انتشار االىتماـ برياضة المعاقيف بعػد الحػرب العالميػة النانيػة 

 دوؿ اوروبية كنيرة و كذلؾ عربية و اسيوية في االىتماـ برياضة المعاقيف. بدأتحيث 

ادخػػؿ الطبيػػب االنجميػػزي م سػػير جيتمػػافم رياضػػة المعػػاقيف فػػي المستشػػفى  1144وفػػي عػػاـ 
، و ذلؾ الصابة العمود الف ري و حاالت الشػمؿ ب نواعػو المتعػددة، و ذلػؾ لشػغؿ وقػت بإنجمترا

 فراغ ىؤالء المعاقيف و ممارسة االنشطة الترويحية.

و م ػره  1191ارس مػف عػاـ االتحػاد العربػي لرياضػة المعػاقيف فػي مػ ت سيساما عربيا ف د تـ 
 الى الرباط بالمغرب. 1112بغداد تـ ن مو في عاـ 
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و م ره مدينػة الجزائػر و  1199كما تـ تاسيس االتحاد االفري ي لرياضة المعاقيف في ديسمبر 
تعتبػػر مصػػر اوؿ الػػدوؿ المؤسسػػة فػػي كػػؿ مػػف التحػػاد العربػػي و االفري ػػي لرياضػػة المعػػاقيف، 

ي االىتمػػاـ بيػػذه الرياضػػة و ذلػػؾ تحػػت اشػػراؼ المجمػػس االعمػػى حيػػث انيػػا مػػف اقػػدـ الػػدوؿ فػػ
لمشباب و الرياضة، و قد تـ تشػكيؿ لجنػة دائمػة لمعنايػة برياضػة المعػاقيف بمصػر فػي سػبتمبر 

 و ذلؾ بيدؼ تح يؽ االغراض التالية: 1191

 فػػػي االشػػػتراؾ فػػػػي المجػػػاالت الرياضػػػية و الترويحيػػػة وف ػػػا لمػػػػنظـ و  تشػػػجيع المعػػػاقيف
 ال واعد العالمية الخاصة.

 .االشراؼ عمى اعداد المعاقيف الرياضييف لاشتراؾ في الدورات العالمية الدولية 
 .تشجيع االشتراؾ في المؤتمرات الدولية الخاصة برياضة المعاقيف 
  الخاصة بذلؾ.تنظيـ البطوالت العامة ووضع ال واعد 

و بػػػػالطبع البػػػػد مػػػػف تخصػػػػيص بػػػػرامج رياضػػػػية معدلػػػػة لكػػػػؿ فئػػػػة مػػػػف المعػػػػاقيف حتػػػػى يسػػػػيؿ 
ممارستيـ و تح يؽ اغراض الممارسة، كما يمكف ت ديـ الخػدمات التػي تػتاءـ حػالتيـ لضػماف 

 (72  1977)مسم د رف ت سنم  عممية التعمـ. 

 :اهداف   اجد ت التر يح لمم  قيم -7

ي لبرامج و انشطة الترويح لممعاقيف ىو تمكينيـ مف اكتسػاب ال ػدرة الكاممػة اف اليدؼ االساس
و التمتػػػع بصػػػحة و مناعػػػة جسػػػمية عاليػػػة، وىػػػذه اسػػػمى غايػػػة لمتػػػرويح و لموصػػػوؿ الػػػى ىػػػذا 

 اليدؼ البد مف تح يؽ الواجبات التربوية و الترويحية التالية:

 ناية بنمو الجسـ السميـ و ت وية ودعـ الصحة العامة.الع 
 .االنشطة الترويحية تمنع مف حدوث المضاعفات الجسمية 
  تييئػػػػة الجيػػػػاز الحركػػػػي مػػػػف خػػػػاؿ انشػػػػطة التػػػػرويح المختمفػػػػة لم يػػػػاـ بعمػػػػؿ الواجبػػػػات

 المطموبة.
  اشباع الحاجات النفسية و البيولوجية عند المعػاؽ و ذلػؾ مػف خػاؿ البػرامج الترويحيػة

 اليادفة.
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 و التكييػػػؼ االجتمػػػاعي عنػػػد  الت ىيػػػؿادة االنشػػػطة الترويحيػػػة تسػػػاعد عمػػػى عمميػػػة اعػػػ
 المعاقيف.

 .اف االنشطة الترويحية تطور المواىب و الميارات الن افية و الفكرية لممعاقيف 
 ؿ سػػمبية فػػي سػػموؾ المعػػاؽ. تعمػػؿ االنشػػطة الترويحيػػة عمػػى اختػػزاؿ الكنيػػر مػػف عوامػػ

 (57  2002)بمي صد ح الديم  
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 :يف االجتماعيمفهوم التك -1

إن التكيف االجتماعي مفهوم مستمد أساسا من عمم البيولوجي عمى نحو ما حددته 
( ويشير هذا المفهوم عادة إلى 9581داورن بنظرية النشوء واالرتقاء ) نظرية تشارلس

أن الكائن الحي يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعي الذي يعيش فيه محاولة منه 
من اجل البقاء، ووفقا لهذا المفهوم يمكن أن يوصف سموك اإلنسان بكونه ردود أفعال 

التي يعيش فيه كالمناخ وغيرها من عناصر البيئة لمعديد من المطالب والضغوط البيئية 
الطبيعية ومتغيرات البيئة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان من إفراد وجماعات       

 (.22، 9195)فهمي، 
التعامل مع الظروف االجتماعٌة  و ٌقصد به االستعداد و القدرة على التغٌٌر و      

ما تحفل به من متغٌرات حٌاة االجتماعٌة وبة لمستجدات الوالمختلفة و االستجا
اجتماعٌة جدٌدة و القدرة على التعاٌش مع المجتمع الجدٌد الذي سٌعٌش فٌه الفرد 
    بأفراده و عاداته و تقالٌده و القوانٌن التً تنظم  عالقات األفراد ببعضهم  البعض.

 (1002) صالح بن محمد الصغٌر، 
( و سممٌحة  سمهمود 2761( و محمد الهابط )2757و ٌتفق  كال من مصطفى فهمً  )

( مع التعرٌف السابق  حٌث ٌعرف التكٌمف علمى انمه عملٌمة دٌنامٌكٌمة مسمتمرة 2777)

ٌهدف بها الشخص الى تغٌٌمر سملوكه  او ظمروف مجتمعمة لٌكمون بٌنمه و بمٌن مجتمعمه 

نفسٌة اجتماعٌة. ) سملٌمان عبمد الواحمد، عالقة اكثر توافقا و تكٌف ، فاإلنسان محصلة 

 (241ص  1022

(أن التكٌمف ٌتضممن أبعمادا و:مً كالتكٌمف الشخصمً  2757وٌرى مصمطفى فهممً )  

والتكٌف االجتماعً، كما ٌضٌف أن العوامل المؤثرة :ً نفسمها الممؤثرة علمى التوافمق 

الممى :ممدف النفسممً ومنممه فمفهمموم التكٌممف والتوافممق مفهومممان مترادفممان بحٌممث ٌسممعٌان 

واحد :و اٌجاد عالقة تناسق بٌن فرد أو جماعة وموقف اجتماعً معٌن وأن :ذا اللفمظ 

ٌستخدم كمعنى التكٌف االجتماعً أو النفسً والذي تقتضمً ممن الشمخص حمٌن ٌواجمه 

 .أو ٌعانً صراعا نفسٌا أن ٌغٌر اتجا:اته لٌوائم الجماعة التً ٌعٌش فٌها

 .النظريات المفسرة للتكيف -1

 :نظرية التحليل النفسي -1-1

حسممف فروٌممد فممان التكٌممف اشممباو الغرائممر والرجبممات البٌولوجٌممة بصممورة تتجنممف      

العقوبممات االجتماعٌممة فهممو ٌتحممدث عممن حالممة االنسممجام بممٌن الهممو واالنمما العلٌمما وٌتجنممف 

 .استخدام الحٌل الدفاعٌة
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تنظمٌم موجمه فمً الحٌماة ان الشخصٌة المتكٌفة :ً التمً ٌكمون لمدٌها  :ٌعتقد ارٌك فروم

 .وان تكون مستقبلة لآلخرٌن ومنفتحة علٌهم ولدٌها قدرة على التحمل

وٌقول ان تكٌمف الفمرد ممع المجتممع ٌمثمل حمال  وسمطا بمٌن الحاجٌمات الداخلٌمة للفمرد   

سلٌمان  جتماعٌة ٌنفق ومقتضٌات المجتمع )والمطالف الخارجٌة للمجتمع تتبنى طابعا ا

 (1022،عبد الواحد ابرا:ٌم

 :النظرية السلوكية -1-2

طبقما للسملوكٌة فمان انمماط التكٌمف وسمموف التكٌمف تعمد متعلممة او مكتسمبة وذلمك مممن     

خالل الخبرات التً ٌتعرض لها الفرد والسلوك التواقفً ٌشمل على خبرات تشمٌر المى 

كٌة ان كٌفٌة االستجابة لتحدٌات الحٌاة تقابل بالتعزٌز او التدعٌم وتمرى المدرسمة السملو

الشخص المتوافق :و الشخص الذي استطاو ان ٌكمون عمادات سموٌة نتجمت ممن خمالل 

ارتباطممات بمتغٌممرات حسممٌة واسممتجابات جسمممٌة وعقلٌممة وانفعالٌممة واجتماعٌممة دعمممت 

 (باالثابة وتكررت فتكونت عادة.)نفس المرجع

 :النظرية االنسانية -1-3

االفممراد الممذٌن ٌعممانون مممن سمموف ٌشممٌر روجممرز و:ممو ممثممل للنظرٌممة االنسممانٌة  ان   

 التكٌف ٌعبرون عن بعض  الجوانف التً تقلقهم

ٌرى روجرز ان بنٌة المذات تتكمون نتٌجمة التفاعمل ممع البٌئمة وقمد تممتص قمٌم االخمرٌن 

 .وتسعى الى التوافق واالتزان نتٌجة للنضج و التعلم و:ً محور كل الخبرات

ٌها وٌتأثر بها وٌحمول :مذه الخبمرات المى والفرد ٌمر فً حٌاته بخبرات عدٌدة ٌؤثر ف   

رممموز ٌممدركها وٌقٌمهمما فممً ضمموف مفهمموم الممذات والمعمماٌٌر االجتماعٌممة او ٌتجا:لهمما 

 .وٌنكر:ا

فالخبرات التً تتفق وتتطمابق ممع مفهموم المذات وممع المعماٌٌر االجتماعٌمة تمؤدي المى   

حباط وسوف التكٌمف. الراحة والخلو من التوتر والقلق اما اذا كان العكس فتؤذي الى اال

و ٌضٌف روجرز ان :ناك معاٌٌر ثالثة للتوافق :ً االحساس بالحرٌة، االنفتماح علمى 

 .الخبرة والثقة بالمشاعر الذاتٌة
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 :النظرية البيولوجيا الطبية -2-4

وٌرى اصحاف :ذه النظرٌة ان جمٌع اشكال الفشل فً التكٌمف تنمتج عمن اممراض       

تصٌف انسجة الجسم خاصة المخ تعود :ذه النظرٌة الى جهود كمل ممن داروٌمن  منمدل 

 .وخالصة القول :ً النظرة التكاملٌة لكل :ذه النظرٌات ...و  جالتون

 :أبعاد التكيف ومجاالته -1

 :ٌلًالنظر إلى التكٌف من حٌث أبعاده ومجاالته المتنوعة كما  ٌمكن    

وٌشمممل السممعادة مممع الممنفس والرضمما عنهمما ،  التكيففف الصي ففي فاالنفعففالي  : -1-1

وإشممباو الممدوافع األولٌممة ) الجمموو والعطممش والجممنس والراحممة واألمومممة ( والثانوٌممة 

ا وحل صمراعاتها ، وتناسمف المكتسبة ) األمن والحف والتقدٌر واالستقالل ( وانسجامه

 . قدرات الفرد وامكاناته مع مستوى طموحه وأ:دافه

 وٌشمممل السممعادة مممع اوخممرٌن وااللتممزام بقمموانٌن المجتمممع :التكيففف االجتمففاعي -1-2

، دة الزوجٌة، والراحة المهنٌمة، والعمل للخٌر والسعاوقٌمه والتفاعل االجتماعً السوي

 :التالٌةوٌظهر :ذا النوو من التكٌف فً المجاالت 

ة والنمو السموي معرفٌما أي نجاح الفرد فً المؤسسات التعلٌمٌ التكيف الدراسي: -1-3

ضمممعف  مثممملكوحمممل المشمممكالت الدراسمممٌة  المناسمممف،، وكمممذلك التحصمممٌل واجتماعٌممما

  (161)فؤاد البهً السٌد،.التحصٌل الدراسً

أن ٌسممود الوفمماق بممٌن الممزوجٌن ، وأن تكممون العالقممات ك و:ممو  التكيففف ارسففر  -1-4

قائمممة علممى المممودة والمحبممة والتعمماون ، وٌتضمممن :ممذا التكٌممف منممذ البداٌممة ممما ٌسمممى 

بالتكٌف الزواجً المتعلقة أساسا باختٌار الشرٌك وتجانس مستوٌاتهما الفكرٌة والثقافٌمة 

 . واالجتماعٌة والعمرٌة

ل المذي ٌناسمف قدراتمه اختٌار الشخص للمهنمة أو العممك وٌتضمن التكيف المهني -1-5

، ومحاوالتممه المسممتمرة لتطوٌر:مما واإلبممداو فٌهمما واسممتعداداته، وتقبلهمما، ورضمماه عنهمما

 (2744،214،عاقل)فاخر .وشعوره بالسعادة والرضا أٌضا
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 :محددات التكيف االجتماعي -4

 :ارولية الحاجات -2-1

ا بها ،وال ٌكتسبها عن طرٌمق المتعلم .:مذه الحاجمات :ً الحاجات التً ٌولد الفرد مزود

تثٌر:مما حمماالت جسمممٌة داخلٌممة .وتحقممق الحاجممات الفسممٌولوجٌة إحممدى وظٌفتممٌن الحفمماظ 

 .على بقاف الفرد، والحفاظ على بقاف النوو

 حاجة الطعام والماف واالكسجٌن  النوم        •

 الحاجة الجنسٌة        •

اجممل التنبٌممه الحسممً والنشمماط  لتحقٌممق نمممو االجهممزة  االحسمماس والحركممة مممن•        

 الجسمٌة

) حلممً ابمرا:ٌم، تحقٌق السالمة اي تجنف الفرد كمل مما ٌسمبف المذى او الخطمر        •

 (47-46 ،2776لٌلى السٌد،

 :الثانويةالحاجات  -2-2

تمأثٌرا حاجات مكتسبة تنشأ وتتأثر بالبٌئة التً ٌعٌش فٌه الفرد. وأكثر جوانمف البٌئمة    

فممً شخصممٌة اإلنسممان :ممو الجانممف االجتممماعً ،فممذات الفممرد وسمممات شخصممٌته ترجممع 

 . بالدرجة األولى إلى تنشئته فً أسرته فً بداٌة حٌاته

إن المرحلة األولى من حٌاة الطفل ٌكون لها أثر كبٌر فمً توجٌمه سملوك الطفمل فٌمما    

ات واالتجا:مات والتوقعممات بعمد ،ألن الفممرد ٌواجمه المواقممف الجدٌمدة و:ممو ممزود بالعمماد

التً كونها من مراحل حٌاته األولى ،ومع ذلك فالمواقف الجدٌمدة قمد تتطلمف ممن الفمرد 

 . تعدٌل جوانف من سلوكه

ٌختلممف األفممراد فٌممما بٌممنهم فممً مممدى مممرونتهم فممً تعممدٌل سمملوكٌاتهم وفقمما للمواقممف    

بر الحاجات الثانوٌة معقمدة تعت  .حٌاتهمالجدٌدة واألدوار الجدٌدة التً ٌمرون علٌها فً 

ن الحاجمات النفسمٌة إ .ألنهما تنشمأ نتٌجمة تفاعمل الفمرد وتحقٌقمه لمطالمف الحٌماة المختلفمة

االجتماعٌة قابلمة للتغٌمر والتعمدٌل تبعما للظمروف المادٌمة واالجتماعٌمة التمً ٌعمٌش فٌهما 

 .الفرد

 كن فرد وخرإن الحاجات النفسٌة االجتماعٌة كثٌرة ال حصر لها ومتغٌرة وتختلف م

  الحاجة إلى األمن النفسً•
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  الحاجة إلى الحف والتقدٌر االجتماعً•

  الحاجة إلى االنتماف•

  الحاجة إلى المعرفة•

 (251-252، 2772،الذات. ) امٌن الخولًالحاجة إلى تحقٌق •

فهً ذات ا:مٌة بالغة ألنها تسمح للفرد ان ٌحقق التكٌمف ضممن   حاجات ثقافية: -2-3

اطار المعاٌٌر والقمٌم السملوكٌة و:مً بنماف اسمرة  التربٌمة والمدرسمة النظمام االجتمماعً 

 )نفس المرجع(.الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة  الوالدات االجتماعٌة

سمملوف تكٌممف وطرٌقممة و:ممذه المكونممات تممرتبط بالتنشممئة االخ التممً ٌخضممع لهمما الفممرد ا

بالوالدٌن وبنوو العالقات التً ٌطور:ا الفرد نبمد الوالمدٌن للطفمل، التفكمك  تتأثرالتكٌف 

العلٌا المقبولة فً االسرة، نوو الجزاف الذي مر به الطفمل. )حمازم  المثلاالسري ،القٌم 

 (1022شحادة،

 :مظاهر التكيف االجتماعي -3

البممد ان تتمموفر فممً الشممخص حتممى ٌكممون متكٌفمما للتكٌممف مممع المجتمممع عممدة مظمما:ر       

 :داخل مجتمعه فهً

الراحة النفسٌة والقدرة على التغلف على جمٌع العقبات و المشماكل التمً تواجمه الفمرد •

 .فً حٌاته

 تفوق الفرد فً عمله•

عدم اصابة الفرد بأي مرض ناتج عن المشاكل النفسمٌة مثمل ممرض القلمف، السمكري •

 ضغط الدم

 د أل:داف واقعٌة وبذل جهده لتحقٌق :ذه اال:دافتحدٌد الفر•

 القدرة على ادراك المواقف وضبط الذات•

 القدرة على تكوٌن عالقات مع االخرٌن على الثقة•

. )جممابر عبممد قممدرة الفممرد علممى تحمممل المسممؤولٌات حممف االخممرٌن والسممعً لخممدمتهم•

 (116 ،2741الحمٌد،
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 :االجتماعيالعوامل المؤثرة في عملية التكيف  -6

:نممماك عمممدة عواممممل لهممما المممدور األكبمممر فمممً احمممداث التكٌمممف الشخصمممً والتكٌمممف       

 : االجتماعً لدى األفراد منها

 :اصباع الحاجات االولية والثانوية -4-1

ان الحاجممة شممًف ضممروري السممتقرار الحٌمماة وطممرق اشممباو :ممذه الحاجممات ٌممؤدي الممى 

 .والتوافق والصحة النفسٌةقدرة الفرد للوصول الى أفضل مستوٌات النمو 

  :معرفة الفرد لنفسه -6-2

تعرف الفرد لحدود امكانٌاتمه قدراتمه التمً ٌسمتطٌع ممن خاللهما اشمباو رجباتمه وتحقٌمق 

 .أ:دافه

 : تقبل الفرد لذاته -4-3

كلما كان الفرد راضٌا عن نفسه كان ناجحا ومتكٌفا ،وكلما كان جٌمر متقبمل لداتمه فاقمدا 

 .بالعجز والفشل فٌؤدي به ذلك الى االنطواف وسوف التكٌفالثقة بها شعر 

 :المرونة واالستجابة المالئمة للمواقف الجديدة  -6-4

أي تقبل الفمرد للتغٌٌمر الجدٌمد والتعاممل معمه بيٌجابٌمه بحٌمث تحمدت التوافمق بٌنمه وبمٌن 

 .بٌئته

 : و:ناك نوعان من المرونة

الشخص مع البٌئة الجدٌمدة دون أن ٌغٌمر ممن ك فٌها ٌتكٌف المرونة القوية اإليجابية -أ 

 . شخصٌته األصلٌة

ك فٌهمما ٌتقبممل الشمخص قممٌم البٌئممة الجدٌممدة ومثلهمما تقممبال  المرونفة العففعيفة السففلبية -ب 

 .(2765،23فهمً،(   دي به إلى أن ٌنكر شخصٌته األصلًٌؤ

 :استراتيجيات التكيف االجتماعي -5

 :االجتماعً علٌه سلوك ما ٌلًلٌستطٌع الفرد تحقٌق التكٌف    

 الحرص الدائم على التفاعل مع االخرٌن والشعور الدائم بالحاجة الٌهم•
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 .تفهم مشاعر وأفكار واتجا:ات االخرٌن واحترامهم•

 .التواضع•

 .عدم االكثار بالحدٌث عن الذات والقدرات والعلم الذي ٌمتلكه الفرد•

 (21-21محمد عطٌة،  )نوال .الصبر على ما ٌكره من االخرٌن•
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  :intellectual disability اإلعاقة العقلية مفهوم -1

ٌستخدم مصطلح اإلعاقة الفكرٌة كمفهوم شامل للداللة على انخفاا  اددا  الاوفٌفً الليلاً 

بكافااة درتاتااو إ و الااى ا ث لااٌف قمااة اتفااال كبٌاار علااى التساامٌة و ال التصاانٌ  الصاا ٌح 

 Mental   الليلاًكلماة   الاني   ادمرٌكً الليلًلإلعاقة الفكرٌة . فليد تبنى ات اد الطب 

Deficiency  إ وفااى التساامٌة اليتٌنٌااة ٌسااتخدم ادطبااا  الليلٌااوث اساامHypothermia  و

أو الااوفٌفً إ وٌسااتخدم ادطبااا  الااروف اصااطيع   قلااة اللياال   التركٌبااًملناهااا التاا خر 

Oligophrénie  التااً. وكااكلت تناامث التااراك السااٌكولوتً اللدٌااد مااث المصااطل ا  و 

إ  Mental Déficience الليلاًال النال  استخدم  للداللة على الفاهرة ككل إ ماث أمقا

 Mental Subإ والمساااتوو دوث اللاااادي  Mental Handicapواإلعاقاااة الليلٌاااة 

normality   إ وانلااااادام الليااااال أو قصاااااور نماااااوAmentia  إ وصاااااعر الليااااال أو قلتاااااو

Oligophrenia   إ و كااكلت  للداللااة علااى فنااة بلٌنهااا أو ناالٌ  اللياال مااث فنااا  التخلاا

إ والبلهااااااا   Feeble-Mindednessإأو ناااااالٌ  اللياااااال  Moronاتااااااو الليلااااااً ودرت

Imbecile  إ والملتوهٌثIdiot  (11: 1111.)وال  ربٌعإ هوٌدة الرٌدو إ 

تناولا   التاًالتلرٌفاا   فاًولم ٌيتصر ادمار علاى تلادد المصاطل ا  بال امتاد الاى التبااٌث 

للمٌة إو الى المتال الكو ٌنفار الخلفٌا  ال فًالفاهرة إ و ٌرتع هكا التباٌث الى االختي  

مث خيلو لهك  المشكلة . و بكلت فيد تم تلرٌ  و تصنٌ  اإلعاقة الفكرٌة ماث وتهاا  نفار 

مدارف مختلفة طبيا لطبٌلة و تخص  و اهتماما  البا قٌث سوا  كاانوا أخصاانٌٌث نفساٌٌث 

تصانٌ  خاا  إ و  الليلاًتلرٌ  التخلا   فًأو تربوٌٌث أو أطبا  إ و قد ارتبط بكل اتتا  

 : التالًكلت على الن و 

 Intellectual disabilityتعريفات اإلعاقة العقلية : -2

 Medical Definitions : التعريفات الطبية -2-1

التلرٌ  الطبً مث أكقر التلرٌفا  شٌوعاً  ٌك ٌلتبر ادطبا  مث ادوانل المهتمٌث بتلرٌا  

ماااث  intellectual disabilityوتشاااخٌ  اإلعاقاااة وتلااار  اإلعاقاااة الليلٌاااة أو الفكرٌاااة 

الوفٌفااة الليلٌااة ناااتو عااث عواماال داخلٌااة أو  فااًب نهااا ناال  أو قصااور  الطبااًالمنفااور 

 فااًالااى نياا   بالتااالًإ و ٌااإدو  اللصاابًكفااا ة التهااا   فااًخارتٌااة ٌااإدو الااى تاادهور 

التكامل  فًبل  توانبو إ و ني  أو قصور  فًالمستوو اللام للنمو اللام إ و عدم اكتمالو 

التكٌ  مع البٌنة بصورة عاماة .  فًو الفهم و االستٌلاب إ كما ٌإقر بشكل مباشر  اإلدراكً

ناو  تلات ادساباب  فاًاطار هكا المنفاور  فًو مث قم فإنو ٌتم النفر الى مقل هك  اإلعاقة 

تنتماى الٌهاا مقال هاك  ادساباب ساوا   التاًٌمكث أث تإدو الٌها مهما اختلف  المتموعة  التً
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الاوالدة. )عاادل عباد     كان  تلت المتموعة مث ادسباب ترتع الى ما قبل أو أقنا  أو بلاد

 (13 - 15: 1111إ

.World Health Organization (W.H.O :)( 1555وعرفتها منفمة الصا ة اللالمٌاة )

 International Classification of Diseasesفً التصنٌ  الادولً اللاشار لرماراً  

(I.C.D-10إ تلاار  التخلاا  الليلااً ب نااو  الااة مااث توقاا  النمااو الليلااً أو عاا ) دم اكتمالااو إ

وٌتمٌ  بشكل خا  باختيل فً المهارا  إ ٌفهر أقناا  دورة النماا  إ وٌاإقر فاً المساتوو 

اللام للككا  إ أي اليدرا  الملرفٌة إ واللعوٌة ال ركٌة إ واالتتماعٌاة إ وقاد ٌ ادك التخلا  

كال مع أو بدوث انطراب نفسً أو تسمً آخر إ ولكث ادفراد الملاقٌث عيلٌاً قاد ٌصاابوث ب

أنااواا االنااطرابا  النفسااٌة إ باال أث الملاااقٌث عيلٌاااً قااد ٌصااابوث بكاال أنااواا االنااطرابا  

النفسٌة إ بل أث ملدل انتشار االنطرابا  ادخرو بٌث الملاقٌث عيلٌااً ٌبلاع علاى ادقال ماث 

قيقة الى أربلة أنلافو بٌث عموم السكاث إ وٌكوث السلوت التكٌفً مختيً. )منفماة الصا ة 

 (.134: 1555ٌةإ اللالم

 Social Definitions: التعريفات االجتماعية -2-2 

ناو  الكفاا ة االتتماعٌاة للطفال  فاً االتتمااعًٌتم تلرٌ  مقال هاك  اإلعاقاة ماث المنفاور 

الملول عيلٌا أو فكرٌا  ٌك ٌلاد يٌار كا   اتتماعٌاا و مهنٌاا إ و ٌلاد دوث نفٌار  الاكو ال 

ٌاة و االتتماعٌاة  ٌاك تلاد تلات ال الاة يٌار قابلاة للشافا  اليدرة الليل فًٌلانى مث أي اعاقة 

. و ٌلتماد هاكا المنفاور علاى  والاوفٌفً السالوكًاددا   فاًالتام إ و تتسام بيصاور واناح 

تلمل على قٌاف مدو تكٌ  الفرد مع المتتماع و  التًاستخدام المياٌٌف االتتماعٌة المختلفة 

تماعتاو  فاًمقال سانو و  فًالمتوقلة مث أقرانو قدرتو على االستتابة للمتطلبا  االتتماعٌة 

 (13 – 15: 1111القيافٌة. )عادل عبد   إ

نو  الكفا ة االتتماعٌة للطفال الملاال  فً( اإلعاقة الفكرٌة 1115و ٌلر  عادل عبد   )

 فاًب نو يٌر ك   اتتماعٌاا إ و مهنٌاا و دوث نفٌار  الساوو  االتتماعًفكرٌا مث المنفور 

سااث مبكاارة مااث النمااو إ و  فااًالياادرة الليلٌااة إ و االتتماعٌااة إعااادة مااا تباادأ منااك المااٌيد أو 

 الااة يٌاار قابلااة للشاافا  التااام إ و تتساام بيصااور  هااًتسااتمر كااكلت  تااى مر لااة الرشااد . و 

  . الوفٌفًاددا   فًوانح 

أنهاا افتياار  ( اإلعاقة الليلٌة مث منفاور اتتمااعً علاى1554وٌلرفو عبد الر مث سلٌماث )

)عبااد الاار مث ساالٌماث  الملااال الااى الكفااا ة االتتماعٌااة والملاناااة مااث  الااة عاادم التكٌاا 

 (.51: 1554إ
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  Educational Definition : التعريفات التربوية -2-3

ادسااف علاى قادرة هاكا الطفال  فاEducational perspectiveً الترباويٌياوم المنفاور 

تلاد  التاًعلاى الاتللم و intellectual disability الكو ٌلانى مث اإلعاقة الليلٌة أو الفكرٌة

هكا الصدد  ٌك ٌلتبر الطفل الملول عيلٌا أو فكرٌا يٌر قادر على الاتللم  فًبمقابة الملٌار 

اللملٌاا  الليلٌاة نتٌتاة  فًبشكل وانح  السلوكًأداإ   ٌنخف أو الت صٌل الدراسً إ كما 

 التاًاقنتٌث على ادقل مث تلات المهاارا   فًالنخفا  نسبة ككانو إ و ٌصا ب كلت قصور 

و تنام اإلعاقاة الليلٌاة أو الفكرٌاة ماث هاكا المنفاور قايك فناا   ٌتنمنها سلوكو التكٌفاً .

 :التالًٌمكث أث نلر  لها على الن و 

تسااعد   التاًو تكوث لدو الفرد بل  اليدرا  ادكادٌمٌاة  :  Educable اليابلوث للتللم -أ( 

على الت صٌل  تى مستوو الص  الخامف فيط ب د أقصى إ و ٌكوث المتوسط هاو الصا  

 .القالك أو الرابع

و تكاوث لادو الطفال قادرا  أكادٌمٌاة أقال تإهلاو  تاى  : Trainable اليابلوث للتادرٌب -ب(

ٌيال المتوساط عاث كلات إ و ٌمكاث تادرٌب الطفال  مستوو الص  ادول فيط ب د أقصى بٌنما

 .على اليٌام ببل  المهث البسٌطة

إ و ٌلتمادوث  11و هام أولنات الاكٌث تيال نساب ككاانهم عاث  : Custodial الملتمادوث -ج(

 (13: 1111اعتماداً كلٌاً على يٌرهم طوال  ٌاتهم. )عادل عبد   إ

وعلااى اكتساااب مهااارا   الت صااٌلٌةوتلتمااد هااك  التلرٌفااا  علااى ماادو اليصااور فااً الياادرة 

التللم التٌد اليانم على التككر والت لٌل والفهم والتركٌب وكلت مث خيل سنوا  الب ك التاً 

       .ٌتليوث التللٌم مث خيلها

تلرٌفااا  : تلرٌاا  وتتناااول قاادرة الفاارد الملااال عيلٌاااً علااى الااتللم والت صااٌل ومااث هااك  ال

المراهل الملال )المتخل ( عيلٌاً اليابل للتللم هو الكي بسبب بط  نماو   Kirk (1972)كٌرت

الليلااً ٌكااوث يٌاار قااادر علااى االسااتفادة مااث باارامو الماادارف اللادٌااة وٌتمٌاا  بسااما  النمااو 

 : التالٌة

 .تللم بسٌط فً اليرا ة والكتابة والتهتً وال ساب ويٌرها -1

 .التوافل االتتماعً الكي ٌمكنو مث أث ٌمنى فً المتتمع ملتمداً على نفسو امكانٌة -1

مينمة مهنٌة فً ال دود الدٌنامٌة فٌماا بلاد علاى أث ٌلاول نفساو ولاو بشاكل ت نً)الساٌد  -3

 (.15: 1115عبد النبًإ 
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 :متريالسيكو اإلعاقة العقلية من المنظور  -2-4

ت دٌد  لمفهوم اإلعاقة الليلٌاة أو الفكرٌاة علاى اساتخدام نسابة  فً السٌكو تروٌيوم المنفور 

إ أي تيال عاث المتوساط بميادار  31ٌصل الٌها الطفل ب ٌك تيل نسبة ككانو عاث  التًالككا  

الطبلااة الرابلااة مااث دلٌاال التصاانٌ   فااًان اارافٌث ملٌااارٌٌث علااى ادقاال . وفيااا لمااا ورد 

الصاادر  DSM-IV با  النفساٌة و الليلٌاةو اإل صاانً لرمارا  إ و االناطرا التشخٌصً

 (1111و المراتلااة النصااٌة لااو ) APA (1555عااث التملٌااة ادمرٌكٌااة للطااب النفسااً )

DSM- IV – TR   فاإث هناات أرباع فناا  لإلعاقاة الليلٌاة أو الفكرٌاة بناا  علاى نسابة الاككا

 : التالً

وقٌث عيلٌاا أو فكرٌاا إ % تيرٌباا ماث ادطفاال الملا41و تنام  Mild : اإلعاقاة البساٌطة -أ(

 ب.31الى أقل  11 – 11وتتراوع نسبة ككا  ادطفال فٌها بٌث 

%  تيرٌباا ماث ادطفاال الملاوقٌث 11و تنام  اوالى  Moderate: اإلعاقة المتوساطة -ب(

 .11 - 11الى  51 – 31عيلٌا أو فكرٌا إ و تتراوع نسبة الككا  فٌها بٌث 

%  تيرٌبااا مااث اتمااالً عاادد ادطفااال 5-3 ااوالى و تناام  Severe: اإلعاقااة الشاادٌدة -ج(

  .51 - 31الى     11 - 11الملوقٌث عيلٌا أو فكرٌا إ و تتراوع نسبة الككا  فٌها بٌث 

%  تيرٌباا ماث اتماالً 1-1و تنام  اوالى  Profoundاإلعاقة ال ادة أو الشدٌدة تادا : -د(

ف قال. )عاادل عباد     11 - 11هاا ادطفال الملوقٌث عيلٌا أو فكرٌا إ و تكوث نسبة الككا  فٌ

 (13  -15: 1111إ

 :رك   على نسبة الككا  التً ةالسٌكو مترٌومث التلرٌفا  

 International(I.C.D-10لرمااراً  النفسااٌة ) الاادولً اإل صااانًتلرٌاا  التصاانٌ   -

statistical classification of Diseases and Related problem  الليلاً. التخلا 

تمااال اللياال مصاا وباً بيصااور فااً مسااتوو الااككا  والمفاااهٌم الرٌانااٌة وال ركٌااة عاادم اك

والملرفٌة واالتتماعٌة وٌكوث قصور السلوت التكٌفً عيمة بار ة لدو المصاابٌث باالتخل  

 ( .13:  1111)عبد   عسكر إ  الليلً

  Classifications :تصنيف اإلعاقة العقلية -3

الليلٌة تنوعاً كبٌراً نفراً ليختي  الكبٌر فً المساتوٌا  الخاصاة تتنوا التصنٌفا  لإلعاقة 

بالملاقٌث عيلٌاً ومنها مستوو فً اليدرا  الليلٌة واليادرا  النفساٌة واليادرا  االتتماعٌاة إ 

  :كما تختل  طبياً للتصنٌ  الكو صنف  على أساسو إ ومث هك  التصنٌفا   ما ٌلى
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  : الطبيالتصنيف  -3-1

 :مث اإلٌتا  بشً التالٌة وسو  نستلرنها  ا الم كا دو  وٌيوم على

          مصدر اإلصابة. -أ

 .درتة اإلصابة -ب

       توقٌ   دوك اإلصابة. -ج

 .المفهر اإلكلٌنٌكً -د

 : ونلر  هك  الم كا  كما ٌلى

  : التصنيف حسب مصدر اإلعاقة -أ

 : الى الليلً اال  التخل   GouL (1952) قسم ترٌد تولد     

   أولى عيلًنل.    

   ٌرتع الى  دوك أخطا  فً التٌنا  عيلًنل. 

   نفسها أقنا  ال مل أو أقنا  الوالدة  بٌنٌةٌرتع الى عوامل  عيلًنل. 

 (31-31: 1112نبٌو ابراهٌم اسماعٌلإ )

 : التصنيف حسب درجة اإلصابة -ب

 :التالًاقترع كانر التصنٌ  

   مطلل عيلًتخل (Absolute)    

   نسبى عيلًتخل (relative). 

   رفاه عيلًتخل(Appearance)  ( 115-114إ 1555 ٌنب م مود شيٌرإ.) 

 :التصنيف حسب توقيت اإلصابة -ج 

بسابب توقٌا   ادوك اإلصاابة  الليلاًتيساٌما قيقٌاا ل ااال  التخلا   Yannet ٌيترع ٌانٌا 

 :كالتالًالى فنا  قيك وهى 

   الوالدة : تلر  التنٌث ليختنالٌ دك فً مر لة قبل  عيلًتخل . 
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   اادك أقنااا  الااوالدة : ٌتمقاال فااً  اااال  اصااابا  تلاار  لهااا التنااٌث    عيلااًتخلاا ٌ

 . (كاالختنال أو اصابة الدماغ مث ترا  استخدام أته ة الوالدة )الشفط

   ااادك بلاااد الاااوالدة: كتلااار  الفااارد لااابل  ادماااراً  كااللتهاباااا   عيلاااًتخلااا ٌ

إ  الارإو ما  نتٌتاة التسامم بالرصاا  )طاارل و ربٌاع عباد الس انٌةإ واصابا  ال

1112 :111-111) 

  :التصنيف حسب أسباب اإلعاقة -د

قدم  تصنٌفا  عدٌدة لإلعاقة تبلا دساباب اإلعاقاةإ اال أنناا نيتصار علاى تصانٌ  التملٌاة 

 :التالًالمكوث مث عشرة فنا  على الن و  الليلًادمرٌكٌة للتخل  

  أماراً  ملدٌاةاعاقاة عيلٌاة بسابب Inflection Disease  مقال ال صابة ادلمانٌاة إ

 .إ وعلى وتو الخصو  اكا كان  اإلصابة فً الشهور ادولى مث ال ملال هري

 اعاقااة نتٌتااة التساامم Anoxia disease  مقاال اصااابة الماا  الناتتااة عااث تساامم ادم

 .بالرصا  أو ال رنٌ  أو أول أكسٌد الكربوث

   ًناتتة عث اصاابا  بدنٌاةاعاقة ناتتة عث أمرا Physical Trauma  مقال اصاابة

 .الدماغ أقنا  الوالدة أو بلدها دي سبب مث ادسباب

  العكانًاعاقة عيلٌة بسبب أمراً  انطراب التمقٌل Metabolism Disease  مقل

 . ويٌرها Phenylketonuria  اال  الفٌنٌل كٌتونٌورٌا

   مقل متي مة داوثاعاقة عيلٌة ناتتة عث خلل الكرومو وما . 

 اعاقة عيلٌة بسبب أمراً  تنتم مث أورام مقل الدرث . 

 اعاقة عيلٌة بسبب أمراً  يٌر ملروفة السبب ت دك قبل الوالدة . 

 اعاقة ناتتة عث انطرابا  عيلٌة مقل التو د . 

 اعاقة عيلٌة بسبب أمراً  يٌر ملروفة السبب ت دك بلد الوالدة . 

  يٌاار عنااوٌة مقاال اللواماال ادساارٌة والقيافٌااة كال رماااث اعاقااة عيلٌااة نتٌتااة أسااباب

 (35-33:  1113الشخ  إ دالل ٌ  السٌ.)عبد  البٌنًالقيافً أو 

 (تالزميالوفقا للحاالت اإلكلينيكية )التصنيف  -3-2

علاى أساساها ٌمكاث  التاًو كلت مث خيل وص  ادعرا  التسامٌة الممٌا ة و الفااهرة و 

ادوسااط الطبٌاة  فاًوص  ال اال  أو نمها لمتموعة و هكا التصنٌ  قد شااا اساتخدامو 

 : هًو مث أهم ال مي  المرتبطة باإلعاقة الفكرٌة 
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 متي مة داوث Down Syndrome 

( أي ٌولااد طفاال كوو 311 / 1مااث أكقاار ادنماااط اإلكلٌنٌكٌااة شااٌوعاً و تنتشاار بنساابة ) هااً

( طفل عادو و تكقر هك  اإلعاقة بٌث أمهاا  ادطفاال فاول ادربلاٌث 311عر  داوث كل )

خيٌا التسم و بكلت ت ٌاد عادد  فً( 11الكروموسوم ) فًو تتمٌ  بوتود تٌنا  شاكة  اندة 

الباا الخلٌة الوا ادة و ٌناتو هاكا الكروموساوم ي فً( 52( بدال مث )53الكروموسوما  الى )

 : وا د مث قيقة ا تماال 

 .انيسام خيٌا البوٌنة قبل ال مل فًشكوك  -

  .قبل ال مل المنويٌتنمنها ال ٌواث  التًانيسام الخيٌا  فًشكوك  -

 .تتنمنها البوٌنة الملي ة بلد أث ٌتم ال مل التًانيسام الخيٌا  فًشكوك  -

 اال  اليما ة أو اليصاا  Cretinism 

العدة الدرقٌة و خاصة ني  هرماوث القٌروكساٌث و تياع  ااال   فًرابا  و ٌنتو عث انط

 – 41فنة اإلعاقاة المتوساطة و ال اادة . وٌكاوث الفارد قصاٌرا ال ٌتتااو  طولاو ) فًاليما ة 

 .الرشد فًسم(  51

 الة كبر الدماغ  Macrocephaly 

و تلتبر مث ال ااال  الناادرة و ٌكبار فٌهاا الما  و الاو ث لدرتاة كبٌارة وتنشا  نتٌتاة تناخم 

أت ا  الم  إ ٌتبلها كبر  تم التمتمة الكو قد ٌي ف منك المٌيد إ فتفهر التمتمة مربلاة 

 .الفتوا  داخل الم  فًأكقر منها مستدٌرة و ال ٌتبلها كبر 

 الة صعر الدماغ  Microcephaly 

الشاهور ادولاى ماث  فاًأو اصاابة التناٌث  الاوراقً ال هاريهك  ال الة الى مار   و ترتع

ال مل و ٌصل  تم التمتمة الاى نصا   تام التمتماة اللادٌاة ادمار الاكو ال ٌسامح بنماو 

 .الم  فٌفل الطفل ريم استمرار نمو  مت خرا مما ٌصا بو اعاقة فكرٌة

 الة استسيا  الدماغ  Hydrocephaly 

أنستة الم  نفرا لنعط هاكا  فًمع نمور  الشوكًدماغ كبٌرة مملإة بالسانل ٌولد الطفل ب

السانل وأ ٌانا ما ٌلت  أطبا  الترا ة الى اترا  عملٌة ترا ٌة لخفا  هاكا الناعط و لماث 

 .يالبا ما ٌصاب الطفل بإعاقة فكرٌة شدٌدة
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 اال  الفٌنٌل كٌتوث ٌورٌا  (pku) phenyl keton uria 

ٌنتيل كسمة متن ٌة و فٌو ٌلت  التسم عث اليٌام بلملٌاة التمقٌال  اقًور أٌنًهو انطراب 

البروتٌنا  كال لٌاب(  فًالطبٌلة لمادة الفنٌل أالنٌث )وهى مادة  منٌة أمٌنٌة توتد  العكانً

الملرو  باسم الفنٌل أالنٌث هاٌدروكسٌل و تكوث  الكبدياإلن ٌم  فًو ٌنتو كلت عث قصور 

مماا ٌاإدو الاى  طبٌلاًمترو الدم و كلات وناع يٌار  فًل ام   ٌادة ملدل ا هًالنتٌتة 

الدماغ ككلت الكو ٌسببو التسمم و اكا لم تكش  هك  ال الة و تلالو مبكرا فاإث  فً دوك تلفا 

 .اإلعاقة الليلٌة هًالنتٌتة 

   ساش التًمر : Tay-sach'sn Disease 

 فاًٌنتيال كسامة متن ٌاة و فٌاو اناطراب للمٌلاة التمقٌال العاكانً للادهوث  وراقًهو مر  

اإلن ٌماا  و  فاًفإث الطفل الكو ٌلانى مث هكا المر  ٌكاوث لدٌاو قصاور  بالتالًالتسم و 

 .الخيٌا اللصبٌة فًنتٌتة كلت تتراكم المواد الدهنٌة 

لاٌث ماث عمار الطفال و و ٌ خك هكا المر  شكلٌث ادول هو الكو ٌفهار خايل السانتٌث ادو

و المااو   التشاانتًٌ ادك فٌااو تادهور ساارٌع و ماث مناااعفاتو هااو فياداث البصاار إ و الشالل 

فتفهاار فٌااو ادعاارا   القااانًالمبكاار و يالبااا قباال بلااوغ الطفاال ادربااع ساانوا  . أمااا الشااكل 

ة الطفولة المتوسطة أو المت خرة و ٌ دك فٌو اعاقة عيلٌة شادٌدة و تنتهاً ال الا فًالمرنٌة 

 .مر لة المراهية أو الشباب المبكر فًبالوفاة 

 اال  التيكتوسٌمٌا  Glacto cemia  

هاو ماادة  اليكتاو )و  طبٌلًبشكل  اليكتو ٌلت  فٌو التسم عث تمقٌل  وراقًٌمقل مر  

الدم و البول مماا ٌياود  فً اليكتو كٌماوٌة تنتو عث هنم ال لٌب( وبسبب كلت ترتفع نسبة 

 (13-11: 1113ك اإلعاقة الليلٌة.)هوٌدة الرٌدو إأ ٌانا الى  دو

  (:حسب نسبة الذكاء )السيكولوجيالتصنيف  -3-3

تلتمااد فكاارة التيسااٌما  السااٌكولوتٌة علااى اسااتخدام نساابة الااككا  كملٌااار للمسااتوو الااوفٌفً 

لليدرة الليلٌة اللامة إ فمث الملرو  أث ادفراد ٌتو عوث  سب الككا  تو ٌلااً اعتادالٌاً باٌث 

درتاة علاى اختباار ككاا  ميانث إ وماث  111الناف إ وأث الفرد متوسط الاككا  ٌ صال علاى 

الملٌاااري  االعتاادالًأث ملفاام الناااف تيااع نسااب ككااانهم فااً وسااط المن نااى  الملاارو  أٌناااً 

لتو ٌع الككا  إ بٌنما تيع فنة المتخلفٌث عيلٌاً على الطر  اددنى للتو ٌاع . )فاارول صاادل 

 (41 – 41إ  1541: 
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الاكي ورد فاً الادلٌل  (1994)(.A.P.A)  و ٌلاد تصانٌ  التملٌاة ادمرٌكٌاة للطاب النفساً 

مااث أباار  التصاانٌفا  و الااكو صاان  التخلاا   DSM-IV لينااطرابا  الليلٌااة التشخٌصااً

الليلً الى أربلة فنا   سب نسبة الككا  إ ولكث بشرط أث ٌيترث كلات بيصاور فاً السالوت 

 . التكٌفً إ وتفهر ال الة خيل فترة النمو

 .31الى  11نسبة الككا  مث Mild  اإلعاقة الفكرٌة البسٌط -1

 . 11الى 51نسبة الككا  مث Moderate ة المتوسطةاإلعاقة الفكرٌ -2

 . 51الى  11نسبة الككا  مث Severe اإلعاقة الفكرٌة الشدٌدة -3

.)عاادل  11نسابة الاككا  أقال ماثProfound (اإلعاقاة الفكرٌاة الشادٌدة تادا )اللمٌياة -4

 (513إ  512:   1111عبد   إ 

 : حسب السلوك التكيفيالتصنيف  -3-4

والاكو  ٌشاٌر الاى درتاة الفاعلٌاة التاً ٌ يال بهاا  التكٌفاًٌلتمد هكا التصنٌ  علاى السالوت 

الفرد ياٌتو الكاتٌة إ وٌستتٌب بها لمسانولٌاتو االتتماعٌاة المتوقلاة مناو وفيااً للمار  ال مناً 

  . ونوا وطبٌلة التماعة التً ٌنتمً الٌها

لى أربع فنا  على أساف درتة كل فناة وٌصن  اإلعاقة الفكرٌة وفياً للتصنٌ  االتتماعً ا

 :فً ميٌاف السلوت التكٌفً وهً

 31 – 45فنة اإلعاقة الفكرٌة البسٌطة : وتن صر نسب التكٌ  دفرادها ما بٌث . 

  14 - 31فنة اإلعاقة الفكرٌة المتوسطة : وتن صر نسب التكٌ  دفرادها ما بٌث. 

 : 51 – 13وتن صر نسب التكٌ  دفرادها ما بٌث  فنة اإلعاقة الفكرٌة الشدٌدة . 

  ف قال . )عاادل  55فنة اإلعاقة الفكرٌة ال ادة : وتصل نسب التكٌ  دفرادهاا ماا باٌث

 (512:  1111عبد   إ 

 : التربويالتصنيف  -3-5

ٌلتمد هكا التصنٌ  على ملدال  الككا  و قدرة كل فنة علاى الت صاٌل و الاتللم الدراساً و 

تا  التللٌمٌة إ و ما ٌي م كل فنة مث الفنا  مث برامو تللٌمٌاة أو تدرٌبٌاة إ و مادو اال تٌا

 : هًالى آخر . وٌتنمث هكا التصنٌ  قيك فنا  و  تربويامكانٌة االنتيال مث برنامو 

 فنة اليابلٌث للتللم  Educable Mental Retardation: 
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٪ ماث اتماالً عادد الساكاث  1115 والً وهم  اال  اإلعاقة الفكرٌة البسٌطة الكٌث ٌمقلوث 

اكتساااب  فااًدرتااة إ ويالباا ال ٌسااتطٌلوث البااد   31و  11إ وتتاراوع ملاادال  ككااانهم بااٌث 

مهارا  اليرا ة و الكتاباة إ و الهتاا  إ و ال سااب قبال ساث القامناة و ربماا ال ادٌاة عشار إ 

كمااا أنهاام ٌتللمااوث باابط  إ وال ٌمكااث لهاام تللاام المااواد الميااررة فااً ساانة دراسااٌة وا اادة مقاال 

اللااادٌٌث إ و عناادما ٌنتهااوث ٌكااوث ت صااٌلهم ميارباااً لمسااتوو ٌتااراوع بااٌث الصاا  القالااك 

( ساانوا  إ كمااا أث لاادٌهم 5 – 2االبتاادانً إ كمااا ٌتااراوع عماارهم الليلااً بااٌث ) والخااامف

ربمااا ٌبلعااوث منهااا  ااد التفااول إ لااكا ٌمكاانهم  التااًالااتللم للمتاااال  المهنٌااة  فااًاسااتلدادا  

 (151:  1111ممارسة بل  ادعمال و ال ر  )عبد المطلب اليرٌطى إ  

 فنة اليابلٌث للتدرٌب Trainable: 

( إ 11-51ث فنة اإلعاقاة الفكرٌاة المتوساطة الاكٌث تتاراوع نساب ككاانهم ماا باٌث )وهم ٌيابلو

والكٌث ٌصل عمرهم الليلً عند الننو الى ما ٌوا ي طفل فً التاسلة مث عمر  إ وبالتاالً 

ٌتم تدرٌبو على بل  المهارا  البسٌطة التً تساعد  على أدا  تلت المهام )عاادل عباد   إ 

1111 :513) 

 اليابلٌث للتللم أو التدرٌب فنة يٌر  Uneducable Or Untrainable: 

وهاام ٌيااابلوث فنتااً اإلعاقااة الفكرٌااة الشاادٌدة و الشاادٌدة تاادا أو ال ااادة  إ و الااكٌث تياال نسااب 

 الليلاًالفناة القانٌاة إ و الاكٌث ٌصال عمارهم  فاً 11الفنة ادولاى و عاث  فً 51ككانهم عث 

الفناة  فاًقاة ماث عمار  إ و ٌمكاث أث ٌساتفٌد ادطفاال القال فاًعند النطل الى ما ٌوا و طفل 

ادولااى مااث تاادرٌبهم علااى اليٌااام باابل  اللااادا  المختلفااة إ و لكاانهم مااع كلاات ٌفلااوث هاام و 

  (113:  1115 اتة الى رعاٌة خاصة )عادل عبد   إ  فًالفنة القانٌة  فًأقرانهم 

ٌتم استخدامها مع فنة ادفاراد كوو اإلعاقاة الفكرٌاة  التًبلد االستلرا  السابل للتصنٌفا  

هاكا المتاال  فاًالبد أث ٌيوم بلملٌاة تصانٌ  هاإال  ادفاراد الاى فناا  متخصا  كو خبارة 

فناة دوث مساتوا  ٌلاد فلام كبٌار لاو فهاكا  فاً ٌك البد مث مراعاة الدقة الكاملة فونع طفال 

أث تيادم الٌاو و تلمال علاى ت ساٌث  ٌمكاث التاًسٌ رمو مث فر  الاتللم و التادرٌب اللدٌادة 

فنااة أعلااى مااث مسااتوا  و قدراتااو المتا ااة تلااد خطاا  كبٌاار  فااًقدراتااو. وأٌنااا عملٌااة وناالو 

فلنادها لااث ٌسااتطٌع الطفاال الوصااول الااى التوقلااا  و ا مااال المطلوبااة منااو ممااا ٌساابب لااو و 

 التاًالخادما   ًفادسرتو و اليانمٌث علٌو خٌبة أمل وا باط واهدار للتهد و المال و تا خٌر 

 البد أث تيدم الٌو.
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 :لألطفال المعاقين عقلياالعامة الخصائص السمات و -4

فً البداٌاة ناود اإلشاارة الاً أث هناات تاداخيً فٌماا ٌتللال بهاك  الساما  باٌث المتخلفاٌث عيلٌااً 

وبااٌث ادسااوٌا  أٌناااً فإنااو مااث النااروري أث تتواتااد كاال هااك  السااما  فااً كاال فاارد مااث 

 .عيلٌاً بل هنات تفاو  فً مدو ونوع هك  السما  لدو أفراد هك  الفنةالمتخلفٌث 

هااكا وترصااد صاافا  عبااد اللفااٌم وعبااد الماانلم عبااد اليااادر وٌوساا  اليرٌااوتً هااك  السااما  

  :كاالتًوالخصان  

  :الخصائص الجسمية السمات و -4-1

هاام هااك  ٌتساام هااإال  ادطفااال بيصااور فااً نمااوهم التساامً وال ركااً وفٌمااا ٌلااً تونااٌح أ

 .السما 

  المٌل لليصر والسمنة فً الشكل الخارتً للتسم ولكلت فً ادطرا . 

 ًوتود عت  بٌولوتً وخاصة فً التها  اللصب  

 ًبط  النمو ال ركً عموماً سوا  فً التلوف أو المش . 

 لدٌهم ني  فً  تم وو ث الم  عث المتوسط الطبٌلً لللادٌٌث  

  :السمات والخصائص العقلية  -4-2

  انخفااا  ملاادل النمااو الليلااً لاادو ناالا  الليااول اال أنااو ٌماار باانفف مرا اال النمااو

  . للطفل اللادي

  ٌٌٌلانً مث ني  فً التم  

   ٌلانً مث عت  فً قدرتو علً التصور  تى ال ٌمكنو اعطاا  صاور  دقٌياة لماا ٌارا

  فالت مل الباطنً نلٌ  لدٌو

  اليدرة علً التخٌل وٌتسم التفكٌر لادٌهم بالساكاتة وكلات نفاراً ليلاة مللومااتهم  نل

  .وني  خبراتهم

 نل  اليدرة علً التككر  ٌك أنهم كقٌرو النسٌاث قدراتهم علً التفكٌر قاصرة.  

  :السمات والخصائص اللغوية -4-3

 :ٌلانً نلا  الليل مث

 بط  فً النمو اللعوي بشكل عام  

 نطلالت خر فً ال  

  ًاللعة اكتسابالت خر ف 
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  وادخطا  فً اللفف التاطا شٌوا  

 لهم ًبسٌطة ال تتناسب مع اللمر ال من استخدام مفردا  لعوٌة. 

  :السمات والخصائص االنفعالية والنفسية -4-4

ٌلااانً أفااراد هااك  الفنااة مااث انااطرابا  انفلالٌااة ونفسااٌة ملياادة ومتشااابكة منهااا علااً ساابٌل 

  :المقال

 ًتعلب الم اج وسو  التوافل واالستيرار االنفلال  

  ويٌرها –االنس اب  –ٌتسم يالبٌتهم بالختل والخو  ادنانٌة  

 بلنهم تبدو لدٌهم مٌول انت ارٌة  

 أ ٌاناً تبدو لدٌهم مخاو  مرنٌة مث بل  ال ٌوانا  ومث الفيم  

  :السمات والخصائص االجتماعية واألخالقية -4-5

 المساتوو  االستتابا  ادخيقٌة لادٌهم منخفناة الث ريبااتهم قرٌباة ماثالمقل الللٌا و

  ٌ يعرال

  ال ٌمكنهم الت كم فً ريباتهم وٌمٌ هم أ ٌاناً االندفاا دوث تليل وهكا ما ٌفسر وتاود

  . االن را  التنسً بٌنهم

  االتتماعٌة  تلانً هك  الفنة مث انخفا  اليدرة علً التلامل مع المشكي  والمواق

  .التً ٌتلرنوث لها

  ًتلااانً مااث ناال  الكفاٌااة االتتماعٌااة لاادٌهم متمقلااة فااً عاادم التوافاال االتتماااع

واناااطراب التفاعااال االتتمااااعً والمٌااال الاااً مشااااركة ادصاااعر ساااناً فاااً النشااااط 

 .االتتماعً

  تلانً مث نل  اإلرادة  ٌك ٌسهل انيٌادهم للعٌر دوث مياومة وقابلٌتهم ليستهوا  

 دم الشاالور بالااكا  نتٌتااة عاادم قدرتااو علااً اليٌااام باا دوار  وعاادم شاالور  بيٌمااو عاا

باإلنااافة الااً وتااود ساامة التااردد ال انااد لدٌااو نتٌتااة عاادم قدرتااو علااً اتخاااك الياارار 

 ( 133 – 115م إ   1111وادرات كاتو )أبو النصر إ ط 

 : ذهنيةال عاقةاال بأسبا -5

 (الً أشٌا  ) سب اللمر وال مث للفرد ةالليلٌ عاقةترتع أسباب اال

  أسباب ما قبل الوالدة (1

  أسباب أقنا  الوالدة (1

  أسباب بلد الوالدة (3
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  :أسباب ما قبل الوالدة -1-1

الً ادبنا   ٌك  ا با وتشمل اللوامل الوراقٌة وادسباب الخليٌة اللوامل الوراقٌة تنتيل مث 

و ومااا  وقااد ٌولااد مالتٌنااا  علااً كرو ٌنااا ( تتااو ا هااك ت ماال الصاافا  البشاارٌة علااً )ت

الطفاال المتخلاا  عيلٌاااً دبااوٌث ككاإهمااا عااادي أو  تااى فااول المتوسااط كمااا أث كقٌااراً مااث 

الصفا  الشاكة تنتيل عبر عوامل متن ٌة وهك  اللوامل ال تفهار الصافة اال اكا اتتملا  ماع 

كا  اد  درتااة بلنااها مااث كاال ادبااوٌث ولهااكا تاا داد فرصااة تتمااع هااك  اللواماال المتن ٌااة ا

 (قرابة ادبوٌث )قرابة الدم

أما عث ادسباب الخليٌة فهً التً تإقر علً التنٌث أقناا  فتارة ال مال وماث بٌنهاا االصاابا  

التااً ت اادك لاارم ال اماال وأٌناااً التلاار  إلشاالاعا  اقنااا  ال ماال وبلاا  ادماارا  التااً 

  .  صبة ادلمانٌةت ملها ادم كالسكري ونعط الدم وبل  ادمرا  الملدٌة مقل ال

  : أثناء الوالدة -5-2

ريم أث فترة الوالدة قد ال تستمر أكقر مث ساعا  م دودة اال أنها بالعاة التا قٌر فاً مساتيبل 

الطفاال فيااد ٌتلاار  الطفاال للنااعط أقنااا  والدة متلساارة تااإقر فااً خيٌااا مخااو وهااً مساابب 

ساااعا  الااوالدة ممااا  وامتاادادرنٌسااً للتخلاا  الليلااً كمااا أنااو مااث أسااباب أماارا  المشااٌمة 

ٌلاار  الطفاال ليختنااال ونياا  ادوكسااتٌث وكااكلت الااني  فااً نوعٌااة العااكا  والفٌتامٌنااا  

 . لرم ال امل

  :أسباب بعد الوالدة -5-3

سانة وماث هاك   14وهً اللوامل التً تإقر فً الفارد أقناا  مر لاة النماو و تاى بلوياو ساث 

الشوكٌة مع ني  فً التعكٌة ككلت فاً اناطرابا  الس انً وال مى المخٌة  التهاباللوامل 

التمقٌاال العااكانً الااكي ٌكااوث فٌااو صاالوبة تمقٌاال ملااٌث مااث اد مااا  ادمٌنٌااة )عبااد الماانلم 

 ( 5 – 3م إ   1112المٌيدي إ ط 

  عاقة الذهنيةاال صتشخي -6

مسانولٌة مشاتركة باٌث أسارة الشاخ  المتخلا  عيلٌااً وادشاخا   كهنٌاةال عاقةتشخٌ  اال

المهنٌااٌث الملنٌااٌث مقاال الطبٌااب وأخصااانً الطااب النفسااً وادخصااانً النفسااً وادخصااانً 

االتتماعً والمدرف وٌيرر هكا الفرٌل المتخص  درتة التخل  الليلً وادسباب المإدٌاة 

يلٌااة أو نفسااٌة أو تللٌمٌااة او مهنٌااة أو الٌااو وباارامو الرعاٌااة المناساابة سااوا  كاناا  رعاٌااة ع

 .طبٌة
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  :الفحص الطبي والعصبي والمعملي -6-1

وفٌو ٌتم ف   النمو ال ركً وال واف والتها  اللصبً والنمو التسمً لمي فة النل  

وكااكلت اتااارا  الف ااو  الململٌااة لرمصااال والبااول والااادم  ًاإلكلٌنٌكااأو التخلاا  الليلااً 

والسانل النخااعً ووفاان  العادد الصاما  وعمال ادشالة الساٌنٌة للارأف وعمال رسام للما  

 . لملرفة أسباب النل  الليلً قبل وأقنا  وبلد الوالدة

  :التحصيل األكاديمي والتقدم الدراسي -6-2

مساتوي نسابة الابط   النخفاا الدراساً   ت صاٌلال ٌي ف فٌو الت خر الدراسً وني  نسبة

 . فً التللم وعدم النتاع فً المدرسة

 :االجتماعيالبحث  -6-3

وفٌو ٌتم تيدٌم مللوما  وافٌو عث الطفل و التو و الة أسرتو للتلر  علاً أساباب النال  

 الليلً ومدو قدرتو علً التوافل والتفاعل االتتماعً

  :الفارقيالتشخيص  -6-4

ٌتم التمٌٌ  بٌث النل  الليلً وبٌث الت خر الدراسً والنل  الليلً والمر  الليلاً  وفٌو

 .وانطراب الكيم والصرا

   :التشخيص النفسي -6-5

% الااكي ال ٌسااتطٌع التلبٌاار عااث نفسااو 31ت اادد فٌااو مسااتوو نساابة ككااا  الطفاال ادقاال مااث 

ل والملابف والمشارب وفاً ال ٌستطٌع االعتمااد علاً كاتاو فاً الم كا نلٌفة صٌلتو اللعوٌة 

م 1111 اتة مستمرة الً اإلشرا  مث قبل الوالدٌث أو الماربٌٌث  )ماد   اباو النصار إ ط 

 (.132 – 135إ   

:اكا وتد  فٌو كل أو بل  المفاهر التالٌة لال كهنٌا كم علً فرد ما ب نو مهكا وٌمكث ال   

ميٌااف بٌناو عناد % اكا تام اساتخدام 31الشخ  ب ٌك ٌيل عاث  وانخفا  الككا  لد .1

  قٌاف ملامل الككا 

تااا خر نماااو وارتياااا  المهاااارا  ال ساااٌة وال ركٌاااة ومهاااارا  االتصاااال باااادخرٌث  .1

 . ومهارا  االعتماد علً النفف

 (132م إ   1111قصور السلوت التوافيً والتكٌفً ) أبو النصر إ ط  .3
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  عاقون ذهنيا:ج إليها األشخاص المالرعاية التي يحتا جبرام -7

الً اللدٌد مث برامو الرعاٌة ٌرصد هك  ما هو أبو الملاطً علً كماا لاقوث كهنٌا الم ٌ تاج

  :ٌلً

  :الرعاية االجتماعية -7-1

فً تنفٌم الر ي  وال في  فً المناسبا  المختلفة كما تيوم المإسسة بإعداد نشاط  وتتمقل

اتتماعً لهم ٌومٌااً ل ال مشااكلهم كاكلت تصامٌم وتنفٌاك بارامو تروٌ ٌاة  تاى تسااعد الطفال 

  .الملال كهنٌاً علً اكتساب المهارا  المختلفة

 :الرعاية النفسية -7-2

ادخصااانً النفسااً  تااى ٌااتمكث مااث مساااعدة ادطفااال  وتشاامل اختبااارا  الااككا  التااً ٌلاادها

الملاقٌث عيلٌاً علً التكٌ  النفسً الكي ٌتم مث خيل متابلة سالوت ادطفاال الملااقٌث داخال 

المإسسة وخارتها كما ٌتم عيد اتتماعا  تهد  الً أث ٌصل الطفل الملاال عيلٌااً الاً فهام 

  . أهمٌة التوافل مع نفسو والتكٌ  مع ادخرٌث

  :النفسية الرعاية الطبية و -7-3

النفسااٌة لربنااا  الميٌمااٌث باادور رعاٌااة الملاااقٌث عيلٌاااً  وتهااتم بااإترا  الف ااو  الطبٌااة و

  .لتشخٌ   التهم باإلنافة الً الليج النفسً سوا  كاث نفسٌاً أو طبٌاً باددوٌة

 :الرعاية الصحية -7-4

المإسسة ومهمتهم الكشا  الادوري علاً وٌشر  علٌها عدد مث ادطبا  البشرٌٌث الملنٌٌث ب

الملاااقٌث عيلٌاااً وعاايج المرنااى ماانهم وعاا ل الملاااقٌث باا مرا  ملدٌااة وارسااالهم الااً 

  .كلتالمستشفى اكا استدعى ادمر 

 : البرامج الترويحية والرياضية -7-5

بارامو وتهد  الً تطبٌل اختبارا  اللٌاقة البدنٌة والمهارا  ال ركٌة واليوام وأٌنااً وناع 

 . رٌانٌة تماعٌة مع اكساب الطفل الملال عيلٌاً بل  المهارا  ال ركٌة ادساسٌة

  :الرعاية المهنية -7-6

وتتمقل فً البرامو المهنٌة لإلعداد لمرا ل الت هٌل المهنً ووتاود تخصا  مهناً علاً أث 

 ث أتاال م اولااة اكتشااا  مٌااولهمٌماار تمٌااع ادبنااا  علااً اللاارش الموتااودة بالمإسسااة ماا

  وقدراتهم المهنٌة ومساعدة الطفل فً التلر  علً اللدد واددوا  والخاما  التً ٌستخدمها
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  :ةالبرامج التعليمية والثقافي -7-7

التللٌمٌاة دنهاا تكاوث الفرصاة الو ٌادة للطفال الملاال  تيوم المإسسة باالتركٌ  علاً البارامو

  .عيلٌاً والمناسبة لتللٌمو اليرا ة والكتابة والمهارا  الخاصة بو

ماا  الكتساابكما ستهد  البرامو الدراسٌة الميدمة لهاك  الفناة اتا اة الفرصاة للطفال الملاال 

تتماع بيدرتاو ع أفاراد المٌمكث مث خبرا  ومهارا  لٌكوث مواطناً صال اً ٌستطٌع التلامل م

 (153 – 132إ   م1111الم دودة )أبو النصرإ ط 
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 :تمهيد

بعد دراستنا لمجانب النظري، الذي تناول الرصيد المعرفي الخاص بموضوع بحثنا سنحاول 
االنتقال الى الجانب التطبيقي )الميداني( قصد دراسة الموضوع دراسة ميدانية حتى نوفي 
المنيجية العممية حقيا و كذا نحقق المعمومات النظرية التي تناولناىا في الفصول السالفة 
الذكر و يتم ذلك عن طريق تحميل و مناقشة نتائج االستبيان الذي وجيناه الى مربي االطفال 

 و مختصين بالمركز النفسي البيداغوجي لوالية مستغانم.
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 الدراسة االستطالعية: -1

لما لقد اصبح اجراء الدراسات االستطالعية امرا ضروريا يمجا اليو كثير من الباحثين و ذلك 
قد يجده من صعوبة في صياغة مشكمة بحثو صياغة عممية دقيقة، او في تحديد الفروض 
التي تساعده عمى االتجاه مباشرة الى الحقائق العممية و البيانات التي ينبغي لو ان يبحث 

 (313-311، 3891عنيا. ) محمد زيان عمر، 

بعةدىا فقةد قمنةا بزيةارة لةبعض كانت بدايةة المشةروع بتوجييةات و ارشةادات االسةتاذ المشةر  و 
المراكةةةز النفسةةةةية التابعةةةةة لواليةةةةة مسةةةةتغانم و ىةةةذه الدراسةةةةة الميدانيةةةةة االسةةةةتطالعية مكنتنةةةةا مةةةةن 
االطةةالع عمةةى عمةةل بعةةض المةةربين و كانةةت لنةةا لقةةاءات مةةا بعضةةيم و طةةر  بعةةض االسةةئمة 

ياضةةة و عمةةييم بخصةةوص اسةةتخدام النشةةاط البةةدني الترويحةةي فةةي حصةةة التربيةةة البدنيةةة و الر 
 .الغرض منيا ىو ايضا  بعض المفاىيم المتعمقة بموضوع الدراسة

ة تم عرض االستبيان عمى االسةتاذ المشةر  و الغةرض منةو ىةو التاكةد مةن ان االسةئمة واضةح
و مفيومةةةةة و تحقةةةةق غةةةةرض الدراسةةةةة و تخةةةةدم فرضةةةةيات البحةةةةث، و بعةةةةد مراجعةةةةة االسةةةةئمة و 

سةةةاتذة . قمنةةةا بتوزيةةةا االسةةةتبيان الةةةولي التصةةحيح و تغييةةةر الةةةبعض منيةةةا حسةةةب مالحظةةات اال
عمى بعض المربين من اجل الوقو  عمى نقائص و ثغرات االستبيان قبةل التوزيةا النيةائي لةو 
و كةةذلك قمنةةا بتحكيمةةو مةةن طةةر  اسةةاتذة لمتعةةر  عمةةى مةةد  وضةةو  االسةةئمة بصةةفة عامةةة و 

م اعةادة صةياغتيا قياسيا لمشيء المطموب قياسو لمتعر  عمةى االسةئمة الغيةر واضةحة حتةى يةت
بطريقة اخر  . لقد مكنتنةا الدراسةة االسةتطالعية مةن دراسةة كةل التقنيةات و االحتمةاالت قصةد 

، و بعةد ذلةك قمنةا لألىةدا صياغة فرضية عمل قابل لالختبار و مد  استجابة عينةة البحةث 
 ( مربي و مربية.31بتسميم االستمارات االستبيانية لعينة تضم )
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 :اجراءاته الميدانية منهجية البحث و -2

يتميز البحث العممي بتعدد مناىجو، حيث يعتبر اختيار منيج الدراسة مرحمة  :منهج البحث
ىامة في عممية البحث العممي اذ يحدد كيفية جما البيانات و المعمومات حول الموضوع 

حيث المدروس لذا فإن منيج الدراسة لو عالقة مباشرة بموضوع الدراسة و اشكالية البحث 
طبيعة الموضوع ىي التي تحدد اختيار المنيج المتبا و انطالقا من موضوع دراستنا:" اثر 
النشاط البدني الترويحي في تحقيق التكي  االجتماعي لد  المعاقين ذىنيا من وجية نظر 
المربين ". اعتمدنا عمى المنيج الوصفي الذي يعر  ب: " المنيج الذي ييد  الى جما 

ولة اختيار فروض الو االجابة عن تساؤالت تتعمق بالحالة الراىنة الفراد البيانات و محا
العينة و الدراسة الوصفية تحدد و تقرر الشيء كما ىو عميو في الواقا. )عثمان حسن 

 (11-98، 3889عثمان،

 :مجتما و عينة الدراسة -1

  :مجتمع الدراسة -3-1

التي نريد إقامة الدراسة التطبيقية عمييا وفق إن مجتما الدراسة يمثل الفئة االجتماعية      
( 11المنيج المختار و المناسب ليذه الدراسة وفي ىذه الدراسة يتكون مجتما بحثنا من )

 . مربي و مربية العاممين بالمركز النفسي البيداغوجي  مزغران لوالية مستغانم

 :الدراسة و طريقة اختيارها عينة -3-2

العينة الحصول عمى معمومات من المجتما االصمي لمبحث فالعينة ان اليد  من اختيار 
اذا ىي انتقاء عدد من االفراد لدراسة معينة تجعل نتائجيم تمثل الدراسة فاالختبار الجيد 
لمعينة يجعل النتائج قابمة لمتعميم عمى المجتما حيث تكون نتائجيا صادقة بالنسبة لو. 

 (398، 9111)إخالص محمد حفيظ، 
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وتعتبر العينة في البحث الذي يعتمد عمى المنيج الوصفي العممي اساس عمل الباحث، وعن 
ضرورة استعمال اسموب أخذ العينات يقول عمار يخوش و محمد محمود الدينا تمايمي: من 
الصعب عمى الباحث ان يتصل بعدد كبير من المعنيين بالدراسة لكي يطر  عمييم االسئمة و 

لعينات التي تمثل جابة فإنو ال مفر من المجوء الى اسموب اخذ ايحصل منيم عمى اال
 .لمبحث من يستطيا ان ياخذ صورة مصغرة عن التفكير العام77المجتما االصمي

و نظرا لطبيعة بحثنا و تطمعنا لمموضوعية في النتائج، تم اختيار عينة بحثنا بطريقة قصدية 
النفسي البيداغوجي مزغران لوالية مستغانم  و التي شممت المربين الذين يشرفون عمى المركز

 .( مربي و مربية11و البالغ عددىم )

 توزيع العينة حسب الجنس:(: يمثل 11جدول لرقم )

 من خالل الجدول نالحظ ان نسبة الذكور اقل من نسبة 

 و عميو نستنتج ان المركز  91.88االناث التي تقدر ب 

 يحتوي عمى عدد كبير من المربيات.

 (: يمثل توزيع العينة حسب الحالة العائمية:12جدول رقم )

مةةربين متةةزوجين  مةةن 18.88مةةن خةةالل الجةةدول نالحةةظ ان 
عزاب و منةو نسةتنتج ان معظةم العةاممين بةالمركز  31.11و 

 متزوجين

 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 16.66 5 الذكور 

 83.33 25 االناث

 111 31 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الحالة

 43.33 13 اعزب

 56.66 17 متزوج

 111 31 المجموع

 النسبة المئوية التكرار المستوى
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 (: يمثل توزيا العينة حسب المستو  الدراسي:11جدول رقم )

 المسةةةةةةتو الجةةةةةةدول نالحةةةةةةظ ان نسةةةةةةبة المةةةةةةربين ذو مةةةةةةن خةةةةةةالل 
الجةةامعي اكبةةر مةةن نسةةبة المسةةتو  االساسةةي و عميةةو نسةةتنتج ان 

 معظم المربين بالمركز ذو مستو  جامعي.

 

 (:يمثل توزيع العينة حسب الخبرة:14جدول رقم )

 1نالحظ ان نسبة المربين ذو خبرة اقل من من خالل الجدول 
 سنوات 31الى  1سنوات اكبر من نسبة المربين ذو خبرة من 

سنوات  1و منو نستنتج ان المركز يحتوي عمى المربين اقل من 
 خبرة.

 

 التخصص:(: يمثل نوزيا العينة حسب 11جدول رقم )

من خالل الجدول يتضح لنا ان نسبة المربين 
المختصين اكبر من المساعدين و التخصصات 
االخر  و عميو نستنتج ان المركز يضم اكبر 

 عدد من المربين المختصين.

 

 

 83.33 25 جامعي

 16.66 15 اساسي

 111 31 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 5اقل من 
 سنوات 

21 66.66  

سنوات  5من 
 11الى 

11 33.33 

 111 31 المجموع

 النسبة المئوية التكرار تخصص

 18.88 37 مربي مختص

 11.11 31 مربي مساعد

 31 11 تخصص اخر

 311 11 المجموع
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 :متغيرات البحث -4

في قيم متغيرات  التأثير: و ىو الذي يؤدي التغير في قيمتو الى المتغير المستقل  -4-1
 ةالبدني االنشطة دوراخر  ليا عالقة بو و حدد المتغير المستقل في بحثنا الحالي كمايمي: " 

 ".ةالترويحي

: وىو الذي تتوق  قيمتو عمى قيم متغيرات اخر  و معنى ذلك ان المتغير التابع -3-9
الباحث حينما يحدث تعديالت عمى قيم المتغير المستقل تظير نتائج التعديالت عمى قيم 
 المتغير التابا وحدد في بحثنا كمايمي: "التكي  االجتماعي لذ  المعاقين ذىنيا قابمن لمتعمم".

 :مجاالت البحث -5

 اناث شممت 91ذكور و 11مربي عبارة عن  11ا البحث من تكون مجتم: المجال البشري
 . 11مربي من اصل  11عينة الدراسة 

 .عمى مستو  والية مستغانم مزغران داغوجييركز النفسي البم: الالمجال المكاني

بمراحل زمنية شيدت زيارة ميدانية كانت بمثابة الدراسة الميدانية مرت : لقد المجال الزمني
 جانفي شير نيايةمن دراسة استطالعية و بعد ذلك تم تحديد افراد العينة. بدات الدراسة 

 .9138 افريل الى نياية شير 9138

 :ادوات الدراسة -6

 .لقد استخدمنا في بحثنا ىذا االستبيان

 :االستبيان

ىو اداة من ادوات الحصول عمى الحقائق و المعمومات، ىي جما البيانات عن طريق 
االستبيان من خالل وضا استمارة اسئمة ومن بين مزايا ىذه الطريقة انيا تحقق اقتصاد في 
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الجيد و الوقت كما انيا تسيم فس الحصول عمى بيانات من العينة في اقل وقت بتوفير 
 (388، 9119الثبات و موضوعية)مروان عبد الحميد ابراىيم، شروط التقنين من الصدق و 

وفي ىذا البحث قمنا باستخدام اداة االستبيان )استبيان االسئمة المغمقة( باعتبارىا انجح 
الطرق لمتحقق من االشكالية التي قمنا بطرحيا، وىذا لكونيا عبارة عن مجموعة من العبارات 

ما المعمومات المراد الحصول عمييا انطالقا من مرتبة بطريقة منيجية، لتسيل عمينا ج
الفرضيات السابقة و ىو كذلك وسيمة لجما المعمومات مباشرة من مصدرىا االصمي و 

( امام االجابة Xعبارة يتم االجابة عمييا بوضا عالمة ) 93تضمن االستبيان قائمة تضم 
مات حول الموضوع المراد المختارة و ىو موجو الى افراد العينة من اجل الحصول عمى معمو 

 دراستو.

 :لألداةاالسس العممية  -7

: ىو ان تقيس اسئمة االستبيان او االختبار ما وضا لقياسو او يقيس فعال الصدق  -7-1
صدق  اعتمدنا في بحثنا عمى  (91، 3888الوظيفة التي يفترض ان يقيسيا.)فيصل عباس، 

، قيام الباحث بعرض االستبيان عمى مجموعة من االساتذة المختصين و طمب منهم االطالع  المحكمين
 .صدق التساق الداخمي و  الصدق التمييزي عمى العبارات و بيان مدى صالحيتها. و االعتماد عمى 

: يقصد بو قدرة االداة عمى تقدير السموك بشكل ال يتغير بتغير الظرو  و الثبات -7-2
المقياس الثابت ىو الذي ينتج قيما متساوية اذا ما تكرر اجراؤه عدة مرات )محمد الزمن و 
معامل كاي ، خكرو نبامعامل الفا ، طريقة اعادة االختباراعتمد الباحث عمى (.91، 388مزيان، 

 تربيا.
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 لألداة في الدراسة الحالية: السيكو متريةالخصائص  -

البيانات لجئنا الى حساب الصدق والثبات لتأكد من صحة األدوات المعتمدة لجما 
 بالطرق التالية:

يقصد بصدق االختبار أن يقيس فعال ما وضا لقياسو، وال يقيس شيئا بدال منو أو الصدق: 
 باإلضافة اليو، و تم تقدير صدق األداة بالطرق االتية:

 الصدق التميزي لمقياس التكيف:

ى طريقة المقارنة الطرفية أو ما يعر  تم االعتماد في تقدير معامل صدق المقياس عم
 بالصدق التمييزي وذلك باتباع الخطوات األتية:

 ترتيب درجات أفراد العينة ترتيبا تنازليا من أعمى إلى أدنى درجة. -

تقسيم الدرجات المحصل عمييا إلى مجموعتين، فالمجموعة األولى تشير الى المجموعة  -
( فرد بنسبة 18مرتفعة في المقياس والمقدر عددىم بة )العميا من الذين تحصموا عمى درجات 

( أما المجموعة الثانية فتشير إلى المجموعة السفمى من الذين تحصموا عمى درجات 97%)
 (.%97( فرد بنسبة )18منخفضة في المقياس والمقدر عددىم بة )

إختبار"ت" وبعد ذلك تم حساب الفروق بين متوسطي المجموعتين لممقياس بتطبيق  -
 فتحصمنا عمى النتائج التالية:
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( يوضح: قيمة "ت" لداللة الفروق بين الطرف العموي والطرف السفمي 16م)جدول رق
 لمقياس التكيف.

مستو  
 الداللة

 قيمة 

"P" 

"ت" 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

االنحرا  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

مجموعات  العينة
 المقارنة

 

1.11 

 

1.111 

 

31.387 

 

31 

الثمث  8 38.37 1.99
األعمى 

97% 

الثمث  8 93.39 1.31
األدنى 
97% 

 ( عند31.387( الختبار "ت" ) p=1.111يتضح من خالل الجدول أعاله ان قيمة )  
(، فيي دالة احصائيا وعميو 1.11( اصغر من مستو  داللة إحصائية )31درجة حرية ) 

توجد فروق بين المجموعين فالمقياس لو القدرة عمى التمييز بين اطرافو فيو صادق وصالح 
 لالستخدام في الدراسة.

 صدق االتساق الداخمي )التجانس الداخمي( لمقياس التكيف:

االتساق لكل بعد: قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور  -
 والدرجة الكمية لممقياس ككل، وكشفت النتائج مايمي:
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  ( يمثل معامل ارتباط كل من ابعاد مقياس التكيف بالدرجة الكمية.17جدول رقم ) 

الداللة 
 اإلحصائية

 الرقم االبعاد معامل االرتباط

1.13عند دال   3 المحور األول  1.781 

1.13دال عند   9 المحور الثاني 1.738 

1.13دال عند   1 المحور الثالث 1.711 

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل ارتباط  كل بعد من مقياس التكي  بالدرجة        
( فيي تتمتا بدرجة صدق مرتفعة تؤكد قوة االرتباط 1.13الكمية لممقياس دالة احصائيا عند )

الداخمي، كما تدل عمى تجانس المحاور ما المقياس ككل، وليذا يمكن الوثوق في المقياس 
 ا لقياسو.لقياس ما وض

كممة الثبات تعني في مدلوليا االستقرار، وىذا يعني أننا لو قمنا بتكرار االختبار  الثبات:
لمرات متعددة عمى الفرد ألظيرت النتائج شيئا من االستقرار، وذلك بأن يعطي االختبار نفس 

 النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة تحت نفس الظرو  ونفس األفراد.

والذي يستخدم في حالة تطبيق  بطريقة االتساق الداخمي "الفا كرونباخ"حساب الثبات 
 االختبار مرة واحدة من اجل حساب معامل التجانس الذي يتمتا بو االختبار.
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 حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي لمقياس التكيف:

 ( يمثل معامل ثبات مقياس التكيف بمعادلة الفا كرونباخ.18جدول رقم)

 العينة عدد البنود قيمة الفا كرونباخ

1.66 21 21 

 يتبين ان االختبار يتمتا بمعامل ثبات عال ويمكن الوثوق بو.

في ىذه الطريقة يتم حساب الثبات عن حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار:  -7-2-3
( يوم 31) طريق إعادة تطبيق االختبار والتي نقوم فييا بتطبيق االختبار بفارق زمني قدره

بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ثم نحسب معامل االرتباط بيرسون بين درجات االختبار 
 في التطبيق األول ودرجات االختبار في التطبيق الثاني.

 حساب معامل ثبات مقياس التكيف بطريقة إعادة االختبار:

 االختبار.( يمثل معامل ثبات مقياس التكيف بإعادة تطبيق 19جدول رقم)

 الداللة "pقيمة " االرتباط العينة 

دال عند  1.111 1.998 91 التطبيق األول 
 91 التطبيق الثاني 1.13

درجات التطبيق األول والثاني تقدر  من خالل الجدول يتضح أن نتيجة معامل االرتباط بين
( وىي قيمة دالة احصائيا وعميو يمكن القول ان مقياس التكي  لديو قدرة ثبات 1.97ب )

 عالية جدا.

 االساليب االحصائية:
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باحث ان يستغني عن الطرق و االساليب االحصائية ميما كان نوع الدراسة  ال يمكن الي
التي يقوم بيا سواء كانت اجتماعية او اقتصادية تمد بالوص  الموضوعي الدقيق فالباحث 
ال يمكنو االعتماد عمى المالحظات، و لكن االعتماد عمى االحصاء يقود الباحث الى 

( وقد استخدمنا في بحثنا 73، 3871)محمد السيد، االسموب الصحيح و النتائج السميمة.
 ىذا التقنيات االحصائية التالية:

 لحساب ثبات االداة: معامل الفا كرو نباخ

 : خمعامل الفا كرو نبا -

 مربا كاي لتحميل نتائج الدراسة: -

 النسبة المئوية: -
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 عرض، تحميل ومناقشة نتائج الفرضية األولى8
 .زيد من االقبال االجتماعي لدى االمعاقين ذهنيات ةالترويحي االنشطة نص الفرضية8
 يحبوف التواجد مع زمالئهـ خالؿ النشاط الترويحي. السؤال األول8

 عمى السؤال األول8 أفراد العينة(8 يوضح  إجابات 01الجدول رقم )و 

 

 
 :   النتائجوقراءة تحميل 
مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنػا جييػا  ف انػاؾ قػروؽ ظااريػ  بػيف  جابػات  قػراد ال ينػ  حػوؿ      

مػػػف المصحو ػػػيف  نػػػدوا لنػػػا  ف الم ػػػا يف جانيػػػا يحبػػػوف التواجػػػد بػػػيف  67%السػػػ اؿ ا،وؿذ  ج نجػػػد  ف 
يف مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف الم ػػا  %27قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  زمالئهػػـ خػػالؿ النشػػاط الترويحػػيذ 

جانيػػا  حيانػػا مػػا يحبػػوف التواجػػد مػػع زمالئهػػـ خػػالؿ النشػػاط الترويحػػيذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة 
 جابوا عيى  ف الم ا يف جانيػا   يبحػوف التواجػد بػيف زمالئهػـ خػالؿ النشػاط الترويحػيذ  %06نسبتهـ 

ر نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت ولم رقػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػؽ اختبػػا
،نهػا  نبػر مػف  1.10واػي  يمػ  دالػ  عنػد مسػتوة د لػ   11..00 يم  اختبار نات تربيع المحسوب  

ذ وعييػ  يمنػف ال ػوؿ  ف الم ػا يف جانيػا يحبػوف التواجػد بػيف زمالئهػـ 0.55ال يم  المجدول  التي بي ت 
 خالؿ النشاط الترويحي واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين .

 نعم
67% 

 ال
6% 

 أحيانا
27% 

 يوضح إجابات أفراد العينة حول السؤال األول:  01شكل بيانيرقم 

 إلجاب       
 ال ين 

 
 ن ـ

 
  

 
  حيانا

 
 المجموع

 2نا 
 المحسوب 

 2نا 
 المجدول 

 مستوة
 الد ل 

 درج 
 الحري 

 
 الد ل 

  30 8 2 20 التنرارات
16.800 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %27 %06 67% النسب المئوي  دال
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 يحظوف بالدعـ الناقي مف الزمالء لت وي  ال ال   ا جتماعي  السؤال الثاني8
 8الثانيعمى السؤال المربين (8 يوضح  إجابات 00الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ    
يحظػػوف بالػػدعـ النػػاقي مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف الم ػػا يف جانيػػا  %10السػػ اؿ ا،وؿذ  ج نجػػد  ف 

مػػػف المصحو ػػػيف يػػػروف  ف  %00قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب   ذمػػػف الػػػزمالء لت ويػػػ  ال ال ػػػ  ا جتماعيػػػ 
ذ  مػػػا ب يػػػ   يحظػػوف بالػػػدعـ النػػػاقي مػػػف الػػػزمالء لت ويػػ  ال ال ػػػ  ا جتماعيػػػ الم ػػا يف جانيػػػا  حيانػػػا مػػػا 

يحظػػػوف بالػػػدعـ النػػػاقي مػػػف  جػػػابوا عيػػػى  ف الم ػػػا يف جانيػػػا    %01المصحو ػػػيف والم ػػػدرة نسػػػبتهـ 
ذ ولم رقػػػ  د لػػػ  الصػػػروؽ الجواريػػػ  بػػػيف  جابػػػات اقػػػراد ال ينػػػ   منػػػا الػػػزمالء لت ويػػػ  ال ال ػػػ  ا جتماعيػػػ 

واػػي  يمػػ  دالػػ   11..20بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب  
ذ وعييػػ  يمنػػف ال ػػوؿ  ف 0.55،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10عنػػد مسػػتوة د لػػ  

اػػو مػػا  ندتػػ   جابػػات و  ذيحظػػوف بالػػدعـ النػػاقي مػػف الػػزمالء لت ويػػ  ال ال ػػ  ا جتماعيػػ الم ػػا يف جانيػػا 
  قراد ال ين 
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال الثاني:  02شكل بيانيرقم 
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 ويحييستمت وف عند ال ياـ بأعماؿ مشترن  مع زمالئهـ اثناء ممارس  النشاط التر  8السؤال الثالث

 8الثالثعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 00الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

ذ  ج الثالػثمف خالؿ الجدوؿ السػابؽ يتضػح لنػا جييػا  ف انػاؾ قػروؽ ظااريػ  بػيف  جابػات  قػراد ال ينػ  حػوؿ السػ اؿ 
مشػترن  مػع زمالئهػـ اثنػاء  بأعمػاؿيستمت وف عند ال يػاـ مف المصحو يف  ندوا لنا  ف الم ا يف جانيا  02نجد  ف %
% مػػػف المصحو ػػػيف يػػػروف  ف الم ػػػا يف جانيػػػا  حيانػػػا مػػػا 21النشػػػاط الترويحػػػيذ قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب  ممارسػػػ  

ذ  مػا ب يػ  المصحو ػيف والم ػػدرة مشػترن  مػع زمالئهػـ اثنػػاء ممارسػ  النشػاط الترويحػي  بأعمػاؿيسػتمت وف عنػد ال يػاـ 
مشػػترن  مػػع زمالئهػػـ اثنػػاء ممارسػػ   بأعمػػاؿيسػػتمت وف عنػػد ال يػػاـ    %  جػػابوا عيػػى  ف الم ػػا يف جانيػػا.1نسػػبتهـ 

ذ ولم رقػػ  د لػ  الصػروؽ الجواريػػ  بػيف  جابػػات اقػراد ال ينػ   منػػا بتطبيػؽ اختبػار نػػات تربيػع حيػػث النشػاط الترويحػي 
،نهػا  نبػر مػف ال يمػ   1.10واػي  يمػ  دالػ  عنػد مسػتوة د لػ   11..02بي ت  يم  اختبار نػات تربيػع المحسػوب  

مشترن  مع زمالئهػـ  بأعماؿيستمت وف عند ال ياـ  ذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف الم ا يف جانيا0.55بي ت المجدول  التي 
 واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين . اثناء ممارس  النشاط الترويحي
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال الثالث:  03شكل بيانيرقم 
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 يرغبوف قي الت رؼ عيى ا د اء جدد 8الرابعالسؤال 

 8الرابععمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 01الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
يرغبػػوف قػػي الت ػػرؼ عيػػى ا ػػد اء مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف الم ػػا يف جانيػػا  05ذ  ج نجػػد  ف %الرابػػع
يرغبػوف قػي الت ػرؼ % مف المصحو يف يػروف  ف الم ػا يف جانيػا  حيانػا مػا 01ذ قي حيف نجد  ف نسب  جدد

  يرغبػػوف %  جػػابوا عيػػى  ف الم ػػا يف جانيػػا 10ذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة نسػػبتهـ عيػػى ا ػػد اء جػػدد
ذ ولم رق  د ل  الصروؽ الجواري  بيف  جابات اقراد ال ينػ   منػا بتطبيػؽ اختبػار قي الت رؼ عيى ا د اء جدد

 1.10واي  يم  دال  عند مستوة د ل   01.011وب  نات تربيع حيث بي ت  يم  اختبار نات تربيع المحس
يرغبػوف قػي الت ػرؼ ذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف الم ا يف جانيا 0.55،نها  نبر مف ال يم  المجدول  التي بي ت 

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين عيى ا د اء جدد 
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال الرابع: 04شكل بيانيرقم 
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 يش روف بال رب ممف حولهـ مف الزمالء 8الخامسالسؤال 

 8الخانسعمى السؤال المربين (8 يوضح  إجابات 02الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
يشػ روف بػال رب ممػف مف المصحو يف  ندوا لنا  ف الم ػا يف جانيػا  00ذ  ج نجد  ف %الخامسالس اؿ 
يشػػ روف % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف الم ػػا يف جانيػػا  حيانػػا مػػا 21ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  حػػولهـ

  %  جػػابوا عيػػى  ف الم ػػا يف جانيػػا 05ذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة نسػػبتهـ بػػال رب ممػػف حػػولهـ
ؽ ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػيشػػ روف بػػال رب ممػػف حػػولهـ

واػػػي  يمػػػ  دالػػػ  عنػػػد  00.211اختبػػػار نػػػات تربيػػػع حيػػػث بي ػػػت  يمػػػ  اختبػػػار نػػػات تربيػػػع المحسػػػوب  
ذ وعييػػػػ  يمنػػػػف ال ػػػػوؿ  ف 0.55،نهػػػػا  نبػػػػر مػػػػف ال يمػػػػ  المجدولػػػػ  التػػػػي بي ػػػػت  1.10مسػػػػتوة د لػػػػ  
  واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين يش روف بال رب ممف حولهـ الم ا يف جانيا 
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال الخامس:  05شكل بيانيرقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع
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 قوم بإجراء انشطة جماعية في الحصةأ 8السادسالسؤال 

 8السادسعمى السؤال  المربينإجابات (8 يوضح  03الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
ذ قػػي انشػػط  جماعيػػ  بػػرجراءانهػػـ ي ومػػوف مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا  55ذ  ج نجػػد  ف %السػػادسالسػػ اؿ 

انشػػػط   بػػػرجراءي ومػػػوف % مػػػف المصحو ػػػيف يػػػروف  ف الم ػػػا يف جانيػػػا  حيانػػػا 10حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب  
ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع جماعيػػ 

 1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ   22.055حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب  
 بػػػرجراءالمػػػربيف ي ومػػػوف ذ وعييػػػ  يمنػػػف ال ػػػوؿ  ف 0.55مػػػ  المجدولػػػ  التػػػي بي ػػػت ،نهػػػا  نبػػػر مػػػف ال ي

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين انشط  جماعي  
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال السادس:  07شكل بيانيرقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
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 يصضيوف ا نشط   الجماعي  عيى الصردي  8السابعالسؤال 

 8السابععمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 04الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
يصضػػيوف ا نشػػط  الجماعيػػ  عيػػى مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف الم ػػا يف جانيػػا  1.ذ  ج نجػػد  ف %السػػابع
يصضػيوف ا نشػط  مػا  % مف المصحو يف يروف  ف الم ا يف جانيػا  حيانػا10ذ قي حيف نجد  ف نسب  الصردي 

  %  جػػػابوا عيػػػى  ف الم ػػػا يف جانيػػػا 05ذ  مػػػا ب يػػػ  المصحو ػػػيف والم ػػػدرة نسػػػبتهـ الجماعيػػػ  عيػػػى الصرديػػػ 
ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا يصضػػيوف ا نشػػط  الجماعيػػ  عيػػى الصرديػػ 

واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد  20.011تربيػػع المحسػػوب   بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات
ذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف الم ا يف جانيا 0.55،نها  نبر مف ال يم  المجدول  التي بي ت  1.10مستوة د ل  

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين ضيوف ا نشط  الجماعي  عيى الصردي  يص
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 يوضح إجابات المربين حول السؤال السابع:  07شكل بيانيرقم 
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 المحور االول. (8 يمثل الداللة االحصائية لعبارات05دول رقم )الج

 الداللة االحصائية مستوى الداللة الجدولية  k² المحسوبة k² العبارات
 دالة 1.13 3.77 04.611    10 العبارة رقم
 دالة 1.13 3.77 00.611 10 العبارة رقم
 دالة 1.13 3.77 00.611  11 العبارة رقم
 دالة 1.13 3.77 01.211 12العبارة رقم 
 دالة 1.13 3.77 03.011 13العبارة رقم 
 دالة 1.13 3.77 00.311 14العبارة رقم 
 دالة 1.13 3.77 04.411 15العبارة رقم 
 االستنتاج8

ب د عرض و تحييؿ النتائج المتو ؿ اليها عف طريؽ ا ستبياف الجت  منػا بتوزي ػ  عيػى مجموعػ  مػف 
الح ػػائؽ التػػي  ػػد  ،غيبيػػ المػػربيف قػػي المرنػػز النصسػػي البيػػداغوجي مزغػػراف بو يػػ  مسػػت انـ . التو ػػؿ 

  الترويحيػ  ا نشػططرحنااا مػف خػالؿ قرضػيات بحثنػا. وانطال ػا مػف الصرضػي  ا ولػى التػي ت تبػر اف 
 د اثبتت  ح  اػج  زيد مف ا  باؿ ا جتماعي لدة ا طصاؿ الم ا يف جانياذ حيث نجد اف ا جابات ت

الصرضػػػي  بشػػػػنؿ نيػػػػي و منػػػػ  نسػػػتنتج اف الم  ػػػػيف جانيػػػػا يحبػػػػوف التواجػػػد مػػػػع زمالئهػػػػـ خػػػػالؿ النشػػػػاط 
اقػؽ مػع دراسػ  احمػد يتو  الترويحي و اجا ما يزيد مف ا بالهـ عيػى ممارسػ  النشػاط الترويحػي و اػجا مػا

حيػػث نانػػت نتائجػػ  تػػوقير الرعايػػ  ا جتماعيػػ  الالزمػػ  و الناقيػػ  التػػي تتماشػػى مػػع  2110مسػػ وداف 
عػػػدد الم ػػػا يف الموجػػػوديف بػػػالمرنزذ تهػػػدؼ اسػػػتصادة انبػػػر عػػػدد ممنػػػف مػػػف الم ػػػا يف منهػػػا مػػػع تػػػوقير 

ا سػتراح  النصسػي  ليم ػاؽذ  الصضاءات ال ام  و امػانف خا ػ  بالترقيػ  مػف اجػؿ  ضػاء و ػت الصػراغ و
و جلؾ  ف اغيب الم ػا يف ي ػانوف مػف  ػراعات نصسػي  ناتجػ  عػف رغبػتهـ قػي ال يػاـ بػب ض ا عمػاؿ 

   عجزاـ بسبب ا عا   مف جه  و  وة الم شرات الخارجي  مف جه  اخرة.
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 تحميل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية8عرض 

 في تحقيق االندماج االجتماعي لدى المعاقين ذهنياساهم ت ةالترويحي االنشطة نص الفرضية8

 تساعد ا نشط  الترويحي  عيى تنويف تناسؽ اجتماعي بيف الم ا يف جانيا 8الثامنالسؤال 

 8الثامنعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 06الجدول رقم )

    

           
 :النتائجوقراءة تحميل 

ذ  ج الثػامفمف خالؿ الجدوؿ السػابؽ يتضػح لنػا جييػا  ف انػاؾ قػروؽ ظااريػ  بػيف  جابػات  قػراد ال ينػ  حػوؿ السػ اؿ 
نشػط  الترويحيػ  تسػاعد عيػى تنػويف تناسػؽ اجتمػاعي بػيف الم ػا يف  ػيف  نػدوا لنػا  ف ا مف المصحو  55نجد  ف %

ط  الترويحيػػ    تسػػاعد عيػػى تنػػويف تناسػػؽ ا نشػػ% مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف 10ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  جانيػػا
ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات اجتمػػاعي بػػيف الم ػػا يف جانيػػا

،نهػا  نبػر  1.10واي  يمػ  دالػ  عنػد مسػتوة د لػ   22.055تربيع حيث بي ت  يم  اختبار نات تربيع المحسوب  
ا نشػػػط  الترويحيػػػ  تسػػػاعد عيػػػى تنػػػويف تناسػػػؽ ذ وعييػػػ  يمنػػػف ال ػػػوؿ  ف 0.55دولػػػ  التػػػي بي ػػػت مػػػف ال يمػػػ  المج

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  اجتماعي بيف الم ا يف جانيا

 نعم
93% 

 ال
7% 

 أحيانا
0% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الثامن:  08شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 00 02 28 التكرارات
22.533 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %00 %07 %93 النسب المئوية دال
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 اجهـ قي المجتمعمتبادؿ بيف الم ا يف ي زز مف اندما حتراـ ال 8التاسعالسؤال 

 8التاسععمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 07الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
ا حتػػػراـ المتبػػػادؿ بػػػيف الم ػػػا يف جانيػػػا ي ػػػزز مػػػف مػػػف المصحو ػػػيف  نػػػدوا لنػػػا  ف  0.ذ  ج نجػػػد  ف %التاسػػػع

مػػا ي ػػزز ا حتػػراـ احيانػػا % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف 10ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  انػػدماجهـ قػػي المجتمػػع
%  جػابوا 10ذ  مػا ب يػ  المصحو ػيف والم ػدرة نسػبتهـ المتبادؿ بيف الم ا يف جانيا مف انػدماجهـ قػي المجتمػع

ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ هـ قػػي المجتمػػعبػػيف الم ػػا يف جانيػػا   ي ػػزز مػػف انػػدماجاف ا حتػػراـ المتبػػادؿ عيػػى 
اختبػػػار نػػػات تربيػػػع حيػػػث بي ػػػت  يمػػػ  اختبػػػار نػػػات تربيػػػع  الجواريػػػ  بػػػيف  جابػػػات اقػػػراد ال ينػػػ   منػػػا بتطبيػػػؽ

،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ   011..5المحسػػوب  
واػو مػا  ا حتراـ المتبادؿ بيف الم ا يف جانيا ي زز مف اندماجهـ قػي المجتمػعذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف 0.55

 .ال ين   ندت   جابات  قراد

 نعم
87% 

 ال
6% 

 أحيانا
7% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال التاسع:  09شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 2 2 26 التكرارات
38.400 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %07 %06 %87 النسب المئوية دال
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تسػػااـ المشػػارن  الص الػػ  اثنػػاء النشػػاط الترويحػػي قػػي زيػػادة التصاعػػؿ ا جتمػػاعي بػػيف  8العاشؤؤرالسؤؤؤال 
 الم ا يف

 8العاشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 01الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
المشػػػػارن  الص الػػػػ  اثنػػػػاء النشػػػػاط مػػػػف المصحو ػػػػيف  نػػػػدوا لنػػػػا  ف  00ذ  ج نجػػػػد  ف %ال اشػػػػرالسػػػػ اؿ 

% مػػػف 55ذ قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب  الترويحػػػي تسػػػااـ قػػػي زيػػػادة التصاعػػػؿ ا جتمػػػاعي بػػػيف الم ػػػا يف
المشػػارن  الص الػػ  اثنػػاء النشػػاط الترويحػػي تسػػااـ قػػي زيػػادة التصاعػػؿ ا جتمػػاعي المصحو ػػيف يػػروف  ف 

الصروؽ الجواري  بيف  جابات اقراد ال ين   منػا بتطبيػؽ اختبػار نػات تربيػع  ذ ولم رق  د ل بيف الم ا يف
 1.10دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ  غيػػر واػػي  يمػػ   5.55حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب  

  تسػااـ المشػارن  الص الػ  ذ وعيي  يمنػف ال ػوؿ  ف 0.55مف ال يم  المجدول  التي بي ت  ا  ر،نها 
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين لتصاعؿ ا جتماعي بيف الم ا يف قي زيادة ا

 نعم
67% 

 ال
33% 

 أحيانا
0% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال العاشر:  10شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 00 10 20 التكرارات
3.33 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 غير
 100% %00 %33 %67 النسب المئوية دال
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 يش روف بالث   بالنصس ب د ا نشط  الترويحي  8الحادي عشرالسؤال 

 8الحادي عشرعمى السؤال  المربينإجابات  (8 يوضح00الجدول رقم )

 

 
  : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
يشػ روف بالث ػ  مػف المصحو ػيف  نػدوا لنػا  ف الم ػا يف جانيػا  05ذ  ج نجػد  ف %عشػرالحػادت الس اؿ 

% مػػػف المصحو ػػػيف يػػػروف  ف 20ممارسػػػ  النشػػػاط الترويحػػػيذ قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب   بػػػالنصس عنػػػد
ذ  مػػػا ب يػػػ  المصحو ػػػػيف    يشػػػ روف بالث ػػػ  بػػػالنصس عنػػػػد ممارسػػػ  النشػػػاط الترويحػػػيالم ػػػا يف جانيػػػا 
ممارسػػ   احيانػػا مػػا يشػػ روف بالث ػػ  بػػالنصس عنػػد%  جػػابوا عيػػى  ف الم ػػا يف جانيػػا 10والم ػػدرة نسػػبتهـ 

النشاط الترويحي ذ ولم رق  د ل  الصروؽ الجواري  بػيف  جابػات اقػراد ال ينػ   منػا بتطبيػؽ اختبػار نػات 
واػػػي  يمػػػ  دالػػػ  عنػػػد مسػػػتوة د لػػػ   05.001تربيػػع حيػػػث بي ػػػت  يمػػػ  اختبػػػار نػػػات تربيػػػع المحسػػػوب  

ذ وعييػػػ  يمنػػػف ال ػػػوؿ  ف الم ػػػا يف جانيػػػا 0.55،نهػػػا  نبػػػر مػػػف ال يمػػػ  المجدولػػػ  التػػػي بي ػػػت  1.10
 .ممارس  النشاط الترويحي واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  يش روف بالث   بالنصس عند

 نعم
69% 

 ال
25% 

 أحيانا
6% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الحادي عشر: 11شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 02 08 22 التكرارات
07.531 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %06 %25 %69 النسب المئوية دال
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 غياب الم اؽ جانيا عف النشاط الترويحي ي دت الى ان زال  و انطواء  8الثاني عشرالسؤال 

 8الثاني عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 00الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
يػػ دت الػػى  النشػػاط الترويحػػي غيػػاب الم ػػاؽ عػػف ف  يػػروفمػػف المصحو ػػيف  20ذ  ج نجػػد  ف %الثػػاني عشػػر

يػػ دت غيػػاب الم ػػاؽ % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف  حيانػػا مػػا 55ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  ان زالػػ  و انطوائػػ 
عيػػى  ف  انػػدوا% 01ذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة نسػػبتهـ عػػف النشػػاط الترويحػػي الػػى ان زالػػ  و انطوائػػ 

ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  يػػ دت الػػى ان زالػػ  و انطوائػػ  يالترويحػػغيػػاب الم ػػاؽ عػػف النشػػاط 
 11..1 جابات اقراد ال ين   منا بتطبيػؽ اختبػار نػات تربيػع حيػث بي ػت  يمػ  اختبػار نػات تربيػع المحسػوب  

ذ وعييػ  يمنػف 0.55مػف ال يمػ  المجدولػ  التػي بي ػت  ا ػ ر،نهػا  1.10واي  يم  دال  عند مسػتوة د لػ  
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  لترويحي ي دت الى ان زال  و انطوائ غياب الم اؽ عف النشاط اال وؿ  ف 

 

 نعم
27% 

 ال
40% 

 أحيانا
33% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الثاني عشر: 12شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 10 12 08 التكرارات
0.800 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 غير
 100% %33 %40 %27 النسب المئوية دال
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 شػػػ ر اف انالػػػؾ عال ػػػات ايجابيػػػ  بػػػيف الم ػػػا يف جانيػػػا مػػػف خػػػالؿ ممارسػػػتهـ  8الثالؤؤؤث عشؤؤؤرالسؤؤؤؤال 
 لينشاط الترويحي

 8الثالث عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 01الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

ذ عشر ظااري  بيف  جابات  قراد ال ين  حوؿ الس اؿ الثالثمف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنا جييا  ف اناؾ قروؽ 
النشػػػاط  انػػػاؾ عال ػػػات ايجابيػػػ  بػػػيف الم ػػػا يف جانيػػػا مػػػف خػػػالؿمػػػف المصحو ػػػيف  نػػػدوا لنػػػا  ف  1. ج نجػػػد  ف %

تنػػوف انػػاؾ عال ػػات ايجابيػػ  بػػيف % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف  حيانػػا مػػا 05الترويحػػيذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  
    توجػد عال ػات %  جػابوا عيػى  نػ10النشاط الترويحي ذ  ما ب ي  المصحو يف والم ػدرة نسػبتهـ  الم ا يف مف خال

النشػػاط الترويحػػي ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا ايجابيػػ  بػػيف الم ػػا يف مػػف خػػالؿ 
واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة  25.011  بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب

انػػاؾ عال ػات ايجابيػػ  بػػيف ذ وعييػػ  يمنػف ال ػػوؿ  ف 0.55،نهػػا  نبػػر مػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػي بي ػػت  1.10د لػ  
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  الم ا يف مف خالؿ النشاط الترويحي

 نعم
80% 

 ال
7% 

 أحيانا
13% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الثالث عشر: 13شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 02 24 التكرارات
29.600 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %13 %07 80% النسب المئوية دال
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 ط الترويحييت رقوف عيى ا د اء جدد مف خالؿ النشا 8الرابع عشرالسؤال 

 8الرابع عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 02الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

الرابع مف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح لنا جييا  ف اناؾ قروؽ ظااري  بيف  جابات  قراد ال ين  حوؿ الس اؿ 
يت رقوف عيػى ا ػد اء جػدد مػف خػالؿ مف المصحو يف  ندوا لنا  ف الم ا يف جانيا  00ذ  ج نجد  ف %عشر

يت رقػوف % مف المصحو يف يروف  ف الم ا يف جانيا  حيانا ما 20النشاط الترويحيذ قي حيف نجد  ف نسب  
%  جػػابوا 10ممارسػػ  النشػػاط الترويحػػي ذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة نسػػبتهـ  عيػػى ا ػػد اء جػػدد خػػالؿ

ي ذ ولم رقػ  د لػ  الصػروؽ ممارس  النشاط الترويح   يت رقوف عيى ا د اء جدد ـ خالؿ عيى  ف الم ا يف 
الجواريػػػ  بػػػيف  جابػػػات اقػػػراد ال ينػػػ   منػػػا بتطبيػػػؽ اختبػػػار نػػػات تربيػػػع حيػػػث بي ػػػت  يمػػػ  اختبػػػار نػػػات تربيػػػع 

،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ   11..00المحسػػوب  
النشاط الترويحي واو ما  ف عيى ا د اء جدد مف خالؿيت رقو ذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف الم ا يف جانيا 0.55

 . ندت   جابات  قراد ال ين 

 نعم
67% 

 ال
6% 

 أحيانا
27% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الرابع عشر: 14شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 08 02 20 التكرارات
16.800 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %27 %06 %67 النسب المئوية دال
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 ( يمثل الداللة االحصائية لعبارات المحور الثاني.03جدول رقم)

 المحسوبة k² العبارات 
   

k² الداللة االحصائية مستوى الداللة الجدولية 

 دالة 1.13 3.77 00.311 16 العبارة رقم
 دالة 1.13 3.77 16.211 17 العبارة رقم
 غير دالة 1.13 3.77 1.11 01 العبارة رقم
 دالة  1.13 3.77 07.531 00العبارة رقم 
 غير دالة 1.13 3.77 1.611 00العبارة رقم 
 دالة  1.13 3.77 07.411 01العبارة رقم 
 دالة 1.13 3.77 04.611 02العبارة رقم 
 االستنتاج8

ب د عرض و تحييؿ النتائج المتو ؿ اليها عف طريؽ ا ستبياف الجت  منػا بتوزي ػ  عيػى مجموعػ  مػف 
المػػربيف قػػي المرنػػز النصسػػي البيػػداغوجي مزغػػراف بو يػػ  مسػػت انـ . التو ػػؿ ،غيبيػػ  الح ػػائؽ التػػي  ػػد 

  الترويحيػػػ ا نشػػػط الثانيػػػ  التػػػي ت تبػػػر  طرحنااػػػا مػػػف خػػػالؿ قرضػػػيات بحثنػػػا. وانطال ػػػا مػػػف الصرضػػػي 
سػػػااـ قػػػي تح يػػػؽ ا نػػػدماج ا جتمػػػاعي لػػػدة ا طصػػػاؿ الم ػػػا يف جانيػػػاذ نجػػػد اف ا جابػػػات  ػػػد اثبتػػػت ت

 ح  الصرضي  بشػنؿ نيػي و منػ  نسػتنتج اف اغيبيػ  المػربيف ي طػوف ااميػ  نبيػرة قػي احتػراـ الم ػا يف 
-0110حمؤؤد بوسؤؤكرة ا ف لػػ  دور نبيػػر قػػي ت زيػػز ا نػػدماج ا جتمػػاعي و اػػجا مػػا يتواقػػؽ مػػع دراسػػ  

حيػػػث نانػػػت نتائجػػػ  اف انػػػاؾ قػػػروؽ جات د لػػػ  اح ػػػائي  بػػػيف المجموعػػػ  الممارسػػػ  و غيػػػر  0110
ممارس  لينشاط الرياضي الترويحي قي المجاؿ ال اطصي ل الح المجموع  الممارسػ ذ يمػارس ا طصػاؿ 

 ا جتماعي. الم ا يف قي او ات الصراغ الرياض  مع ا  د اء مما ي دت الى تح يؽ اندماجهـ
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 عرض، تحميل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة8

 ساهم في تحقيق التفاعل االجتماعي لدى المعاقين ذهنيات ةالترويحي االنشطة نص الفرضية8

 ا نشط  الترويحي  تساعد عيى تنمي  روابط  دا   بيف الم ا يف جانيا 8الخامس عشرالسؤال 

 8الخامس عشرعمى السؤال المربين (8 يوضح  إجابات 04الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

الخػػامس مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
ا نشػػط  الترويحيػػ  تسػػاعد عيػػى تنميػػ  روابػػط  ػػدا   بػػيف مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف  00ذ  ج نجػػد  ف %عشػػر

تسػػاعد ا نشػػط  الترويحيػػ  قػػي % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف  حيانػػا مػػا 05ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  الم ػػا يف جانيػػا
ا نشط  الترويحيػ  %  جابوا عيى  ف 21ذ  ما ب ي  المصحو يف والم درة نسبتهـ  تنمي  روابط ال دا   بيف الم ا يف

قػراد ال ينػ   منػا ذ ولم رقػ  د لػ  الصػروؽ الجواريػ  بػيف  جابػات ا   تساعد عيػى تنميػ  روابػط ال ػدا   بػيف الم ػا يف
واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة  00.211بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت  يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب  

ا نشػػط  الترويحيػػ  تسػػاعد ذ وعييػػ  يمنػػف ال ػػوؿ  ف 0.55،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10د لػػ  
 .و ما  ندت   جابات  قراد ال ين وا عيى تنمي  روابط  دا   بيف الم ا يف جانيا

 نعم
67% 

 ال
20% 

 أحيانا
13% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الخامس عشر: 15شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 06 20 التكرارات
15.200 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %13 %20 67% النسب المئوية دال
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 تساعد ا نشط  الترويحي  قي تنمي  روح التنيؼ مع الزمالء 8السادس عشرالسؤال 
 8السادس عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 05الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
ا نشػط  الترويحيػ  تسػاعد قػي مػف المصحو ػيف  نػدوا لنػا  ف  02ذ  ج نجد  ف %السادس عشرالس اؿ 

% مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف  حيانػػا مػػا 00ذ قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب  تنميػػ  روح التنيػػؼ مػػع الػػزمالء
 مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف والم ػػدرة نسػػبتهـ  تسػػاعد ا نشػػط  الترويحيػػ  قػػي تنميػػ  روح التنيػػؼ مػػع الػػزمالء

ذ ولم رقػػ   ا نشػػط  الترويحيػػ    تسػػاعد عيػػى تنميػػ  روح التنيػػؼ مػػع الػػزمالء  ف %  جػػابوا عيػػى00
د لػػػ  الصػػػروؽ الجواريػػػ  بػػػيف  جابػػػات اقػػػراد ال ينػػػ   منػػػا بتطبيػػػؽ اختبػػػار نػػػات تربيػػػع حيػػػث بي ػػػت  يمػػػ  

،نها  نبػر مػف ال يمػ   1.10واي  يم  دال  عند مستوة د ل   00.055اختبار نات تربيع المحسوب  
ا نشط  الترويحي  تسػاعد عيػى تنميػ  روح التنيػؼ ذ وعيي  يمنف ال وؿ  ف 0.55ول  التي بي ت المجد

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين مع الزمالء 

 نعم
72% 

 ال
17% 

 أحيانا
11% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال السادس عشر: 16شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 06 26 التكرارات
16,133 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %11 %17 72% النسب المئوية دال
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 تساعد ا نشط  الترويحي  قي انساب الم ا يف جانيا روح الت اطؼ مع الزمالء 8السابع عشرالسؤال 

 8السابع عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 06الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتضػػػح لنػػػا جييػػػا  ف انػػػاؾ قػػػروؽ ظااريػػػ  بػػػيف  جابػػػات  قػػػراد ال ينػػػ  حػػػوؿ 
ا نشػػط  الترويحيػػ  تسػػاعد قػػي مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف  1.ذ  ج نجػػد  ف %السػػابع عشػػرالسػػ اؿ 

% مػػػف المصحو ػػػيف 21ذ قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب  انسػػػاب الم ػػػا يف جانيػػػا روح الت ػػػاطؼ مػػػع الػػػزمالء
ذ  تساعد ا نشط  الترويحيػ  قػي انسػاب الم ػا يف جانيػا روح الت ػاطؼ مػع الػزمالء  ف  حيانا مايروف 

ولم رقػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث بي ػػت 
 نبػػر مػػف ،نهػػا  1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ   0.211 يمػػ  اختبػػار نػػات تربيػػع المحسػػوب  

ا نشػػػط  الترويحيػػػ  تسػػػاعد قػػػي انسػػػاب  ذ وعييػػػ  يمنػػػف ال ػػػوؿ  ف 0.55ال يمػػػ  المجدولػػػ  التػػػي بي ػػػت 
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  الم ا يف روح الت اطؼ مع الزمالء

 نعم
80% 

 ال
0% 

 أحيانا
20% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال السابع عشر: 17شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 00 16 التكرارات
7.200 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %00 %20 %80 النسب المئوية دال
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تنمػػي ا نشػػط  الترويحيػػ  سػػم  ا نسػػجاـ و التواقػػؽ مػػع الم ػػا يف جانيػػا اثنػػاء  8الثؤؤامن عشؤؤرالسؤؤؤال 
 النشاط الترويحيممارس  

 8الثامن عشرعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 07الجدول رقم )

 

 
  : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
ا نشػػط  الترويحيػػ  تنمػػي سػػم  ا نسػػجاـ و مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف  01ذ  ج نجػػد  ف %الثػػامف عشػػر

تنمػػػي % مػػػف المصحو ػػػيف يػػػروف  ف  حيانػػػا مػػػا 10ذ قػػػي حػػػيف نجػػػد  ف نسػػػب  التواقػػػؽ مػػػع الم ػػػا يف جانيػػػا 
% 55ذ  ما ب ي  المصحو يف والم ػدرة نسػبتهـ ا نشط  الترويحي  سم  ا نسجاـ و التواقؽ مع الم ا يف جانيا

ذ ولم رقػػ  د لػػ    تنمػػي سػػم  ا نسػػجاـ و التواقػػؽ مػػع الم ػػا يف جانيػػا اف ا نشػػط  الترويحيػػ   جػػابوا عيػػى 
الصروؽ الجواري  بيف  جابات اقراد ال ين   منا بتطبيؽ اختبار نات تربيع حيث بي ت  يم  اختبار نات تربيػع 

،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ   11..02المحسػػوب  
ا نشػػط  الترويحيػػ  تنمػػي سػػم  ا نسػػجاـ و التواقػػؽ مػػع الم ػػا يف جانيػػا اثنػػاء ذ وعييػػ  يمنػػف ال ػػوؿ  ف 0.55

 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  ممارس  النشاط الترويحي

 نعم
60% 

 ال
33% 

 أحيانا
7% 

 يوضح إجابات االمربين حول السؤال الثامن عشر: 18شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 02 10 18 التكرارات
12.800 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %07 %33 60% النسب المئوية دال
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تنمػي ا نشػط  الترويحيػ  لػدة الم ػا يف جانيػا حسػف الت ػرؼ مػع الػزمالء قػي  8التاسؤع عشؤرالسؤال 
 جميع الموا ؼ

 8عشر التاسععمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 11الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
ا نشػط  الترويحيػ  تنمػي حسػف الت ػرؼ مػع  مػف المصحو ػيف  نػدوا لنػا  ف 00ذ  ج نجد  ف %التاسع عشر

تنمػػي % مػػف المصحو ػػيف يػػروف  ف  حيانػػا مػػا 05قػػي حػػيف نجػػد  ف نسػػب   الػػزمالء خػػالؿ النشػػاط الترويحػػي
ذ  مػػػا ب يػػػ  المصحو ػػػيف والم ػػػدرة ا نشػػػط  الترويحيػػػ  حسػػػف الت ػػػرؼ مػػػع الػػػزمالء خػػػالؿ النشػػػاط الترويحػػػي

ا نشػػػػط  الترويحيػػػػ    تنمػػػػي حسػػػػف الت ػػػػرؼ مػػػػع الػػػػزمالء خػػػػالؿ النشػػػػاط %  جػػػػابوا عيػػػػى  ف 21نسػػػػبتهـ 
لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف  جابػػات اقػػراد ال ينػػ   منػػا بتطبيػػؽ اختبػػار نػػات تربيػػع حيػػث ذ ولم رقػػ  د الترويحػػي

،نهػا  نبػر مػف  1.10واي  يمػ  دالػ  عنػد مسػتوة د لػ   00.211بي ت  يم  اختبار نات تربيع المحسوب  
 ا نشػػط  الترويحيػػػ  تنمػػي حسػػػف الت ػػرؼ مػػػع ذ وعييػػػ  يمنػػف ال ػػػوؿ  ف0.55ال يمػػ  المجدولػػ  التػػػي بي ػػت 
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين  الزمالء خالؿ النشاط الترويحي

 نعم
67% 

 ال
20% 

 أحيانا
13% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال التاسع عشر: 19شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 06 20 التكرارات
15.200 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %13 %20 %67 النسب المئوية دال



عرض و تحليل النتائج                                                                  الفصل الثاني               
 

 
82 

تسػػاعد ا نشػػط  الترويحيػػ  قػػي انسػػاب الم ػػا يف جانيػػا سػػم  احتػػراـ الػػزمالء اثنػػاء  8العشؤؤرونالسؤؤؤال 
 ممارس  النشاط الترويحي

 8العشرونعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 10الجدول رقم )

 

 
  : النتائجوقراءة تحميل 

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
ا نشػػط  الترويحيػػ  تسػػاعد قػػي انسػػاب الم ػػا يف مػػف المصحو ػػيف  نػػدوا لنػػا  ف  01ذ  ج نجػػد  ف %ال شػػروف

المصحو يف يروف  ف  % مف05ذ قي حيف نجد  ف نسب  سم  احتراـ الزمالء اثناء ممارس  النشاط الترويحي
اثنػاء ممارسػ  النشػاط الترويحػي ذ تسػاعد عيػى انسػاب الم ػا يف سػم  ا حتػراـ احيانػا مػا  ا نشط  الترويحي 

  تسػػػاعد عيػػػى انسػػػاب  ا نشػػػط  الترويحيػػػ %  جػػػابوا عيػػػى  ف 20 مػػػا ب يػػػ  المصحو ػػػيف والم ػػػدرة نسػػػبتهـ 
اط الترويحػػي ذ ولم رقػػ  د لػػ  الصػػروؽ الجواريػػ  بػػيف مػػع زمالئهػػـ اثنػػاء ممارسػػ  النشػػالم ػػا يف سػػم  ا حتػػراـ 

 01.011 جابات اقراد ال ين   منا بتطبيؽ اختبار نات تربيع حيث بي ت  يم  اختبار نػات تربيػع المحسػوب  
ذ وعييػػ  يمنػػف 0.55،نهػػا  نبػػر مػػف ال يمػػ  المجدولػػ  التػػي بي ػػت  1.10واػػي  يمػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوة د لػػ  

رويحيػػ  تسػػاعد قػػػي انسػػاب الم ػػا يف جانيػػا سػػم  ا حتػػػراـ مػػع الػػزمالء اثنػػاء ممارسػػػ  ا نشػػط  التال ػػوؿ  ف 
 .واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين انشاط الترويحي 

 نعم
60% 

 ال
27% 

 أحيانا
13% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال العشرون: 20شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 04 08 18 التكرارات
10.400 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %13 %27 %60 النسب المئوية دال
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تسػاعد ا نشػط  الترويحيػ  قػي انسػاب الم ػا يف جانيػا سػم  التسػامح اثنػاء  8الواحد والعشؤرونالسؤال 
 ممارس  النشاط الترويحي

 8الواحد والعشرونعمى السؤال  المربين(8 يوضح  إجابات 10الجدول رقم )

 

 
 : النتائجوقراءة تحميل 

الواحػػد و مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يتضػػح لنػػا جييػػا  ف انػػاؾ قػػروؽ ظااريػػ  بػػيف  جابػػات  قػػراد ال ينػػ  حػػوؿ السػػ اؿ 
اف ا نشط  الترويحي  تساعد قي انساب الم ا يف جانيا سم  مف المصحو يف  ندوا لنا  0.ذ  ج نجد  ف %ال شروف
ا نشط  الترويحي  % مف المصحو يف يروف  ف 10اثناء ممارس  النشاط الترويحيذ قي حيف نجد  ف نسب  التسامح 

 حيانػػا مػػا تسػػاعد قػػي انسػػاب الم ػػا يف جانيػػا سػػم  التسػػامح اثنػػاء ممارسػػ  النشػػاط الترويحػػي ذ  مػػا ب يػػ  المصحو ػػيف 
ي انسػاب الم ػا يف جانيػا سػم  التسػامح اثنػاء تسػاعد قػ   %  جابوا عيػى  ف ا نشػط  الترويحيػ 10والم درة نسبتهـ 

ممارس  النشاط الترويحي ذ ولم رق  د ل  الصروؽ الجواري  بيف  جابات اقراد ال ين   منػا بتطبيػؽ اختبػار نػات تربيػع 
،نهػا  نبػر مػػف  1.10واػػي  يمػ  دالػ  عنػد مسػػتوة د لػ   011..5حيػث بي ػت  يمػ  اختبػػار نػات تربيػع المحسػوب  

اف ا نشػط  الترويحيػ  تسػاعد قػي انسػاب الم ػا يف جانيػا  ذ وعيي  يمنػف ال ػوؿ  ف0.55دول  التي بي ت ال يم  المج
 .سم  التسامح اثناء ممارس  النشاط الترويحي واو ما  ندت   جابات  قراد ال ين 

   

 نعم
87% 

 ال
6% 

 أحيانا
7% 

 يوضح إجابات المربين حول السؤال الواحد والعشرون: 21شكل بياني رقم 

 إلجابة      
 العينة

 
 نعم

 
 ال

 
 أحيانا

 
 المجموع

 0كا 
 المحسوبة

 0كا 
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 درجة
 الحرية

 
 الداللة

  30 02 02 26 التكرارات
38,400 

 

 
5.99 

 
0.05 

 
10 

 
 100% %07 %06 %87 النسب المئوية دال
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 . (8يمثل الداللة االحصائية لعبارات المحور الثالث11الجدول رقم)

 الد ل  ا ح ائي  مستوة الد ل  الجدولي  k² المحسوب k² ال بارات
 دالة  1.13 3.77 03.011 00 ـ ال بارة ر 

 دالة 1.13 3.77 04.011 00 ال بارة ر ـ
 دالة 1.13 3.77 5.011 00 ال بارة ر ـ
 دالة 1.13 3.77 00.611 .0ال بارة ر ـ 
 دالة 1.13 3.77 03.011 05ال بارة ر ـ 
 دالة 1.13 3.77 01.211 21ال بارة ر ـ 
 دالة 1.13 3.77 16.211 20ال بارة ر ـ 
 8االستنتاج

ب د عرض و تحييؿ النتائج المتو ؿ اليها عف طريؽ ا ستبياف الجت  منػا بتوزي ػ  عيػى مجموعػ  مػف 
المػػربيف قػػي المرنػػز النصسػػي البيػػداغوجي مزغػػراف بو يػػ  مسػػت انـ . التو ػػؿ ،غيبيػػ  الح ػػائؽ التػػي  ػػد 

  الرياضػػي  ا نشػػططرحنااػػا مػػف خػػالؿ قرضػػيات بحثنػػا. وانطال ػػا مػػف الصرضػػي  الثالثػػ  و التػػي ت تبػػر 
 سااـ قي تح يؽ التصاعؿ ا جتماعي لدة ا طصاؿ الم ػا يف جانيػاذ حيػث نجػد اف ا جابػاتت  الترويحي

 برنسػػابو منػػ  نسػػتنتج اف اغيبيػػ  المػػربيف نانػػت لهػػـ ااتمػػاـ  .اثبتػػت  ػػح  اػػج  الصرضػػي  بشػػنؿ نيػػي
-0110حربؤي عبؤود واقؽ مع دراسػ  الم اؽ سم  التسامح اثناء ممارس  النشاط الترويحيذ و اجا ما يت

حيث نانت نتائج  اف لنصاءة المربي التربوت دور ايجابي قي تيبي  حاجيػات الم ػاؽ نالت ػاطؼ  0111
و التسامح قي ميداف ا نشط  البدني  و الرياض  و ل  اامي  قي نصاءة الطصؿ. نمػا اف اغيػب ا طصػاؿ 

بالسػػ ادة و السػػرور و ا رتيػػاح  و منػػ  نسػػتنتج ي بيػػوف عيػػى ممارسػػ  ا نشػػط  الرياضػػي  نمػػا يشػػ روف 
 اف ا نشط  الرياضي  جات طابع ترويحي لها دور قي تح يؽ التصاعؿ لدة الم ا يف جانيا.
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 مقارنة النتائج بالفرضية العامة8

 (8 يمثل نتائج الفرضيات الجزئية.12)جدول رقم

 النتيج   ياغتها الصرضي 
 تحققت زيد من االقبال االجتماعي لدى المعاقين ذهنيات ةالترويحي االنشطة الصرضي  الجزئي  ا ولى
ساهم في تحقيق االندماج االجتماعي لذى المعاقين ة تالترويحي االنشطة الصرضي  الجزئي  الثاني 

 ذهنيا 
 تحققت

المعاقين ساهم في تحقيق التفاعل االجتماعي لدى ة تالترويحي االنشطة الصرضي  الجزئي  الثالث 
 ذهنيا

 تحققت

 8العام االستنتاج

تو ع النتائج التي يمنف الو ػوؿ بمجرد انطال نا قي الدراس  التي تطر نا اليها حاولنا  در ا مناف     
منهػػا نصرضػػيات البحػػث حيػػث اثبتنػػا  ػػحتها و منهػػا مػػا انتشػػصنا  خػػالؿ مسػػيرة و قتػػرة  تأنػػدنااليهػػاذ و 

 دوراػاو   الترويحيػ ا نشػط انجازنا ليبحث و مف خالؿ الدراسػ  الم م ػ  و التػي شػميت اسػتبياف حػوؿ 
قػي تح يػؽ التنيػػؼ ا جتمػاعي لػدة ا طصػػاؿ الم ػا يف جانيػا ال ػػابييف ليػت يـ مػف وجهػػ  نظػر المػػربيف و 

 الجت يحتوت عيى ثالث محاور و ب د ا طالع نتائج الجداوؿ اتضح ما ييي: 

ذ نمػػػا يشػػػ روف بالسػػػ ادة و  الترويحيػػػ ا نشػػػط ى ممارسػػػ  يػػػاسػػػتنتجنا اف اغيػػػب الم ػػػا يف ي بيػػػوف ع   
يػػػروف اف الم ػػػا يف الػػػى اف اغيػػػب المػػػربيف  باإلضػػػاق  رتيػػػاح و السػػػ ادةذ ولهػػػا ااتمػػػاـ نبيػػػر السػػػرور ا

يشػػػ روف با رتيػػػاح النصسػػػي اثنػػػاء ممارسػػػ  النشػػػاط الرياضػػػي و منػػػ  نسػػػتنتج اف النشػػػاط الترويحػػػي لػػػ  
 ما ي زز  ح  الصرضي  ا ولى. اامي  بال   قي زيادة ا  باؿ ا جتماعي لدة الم ا يف و اجا

امػػا بالنسػػب  لمسػػاام  النشػػاط الترويحػػي قػػي تح يػػؽ ا نػػدماج لػػدة الم ػػا يف جانيػػاذ ق ػػد  حظنػػا اف    
م ظػػـ ا جابػػػات نانػػػت ايجابيػػػ  عيػػػى ال مػػػـو حيػػػث وجػػػدنا اف النشػػػاط الترويحػػػي يسػػػاعد الم ػػػاؽ عيػػػى 

رور النصسػي ا ندماجذ و تج ي  انثر ت امال و احتنانا مع الزمالء و تب ػث قػي نصسػيت  ا رتيػاح و السػ
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و منػ  نسػػتنتج اف نػػؿ ال وامػؿ المػػجنور سػػاب ا انػػدت  ػح  الصرضػػي  الجزئيػػ  الثانيػ  و التػػي تػػدؿ عيػػى 
 الدور ا يجابي الجت يي ب  النشاط الترويحي قي تح يؽ اندماج الم اؽ مع المجتمع.

نشػاط الترويحػي اما مف خالؿ ا جابات التي  دمها اقراد ال ين  نالحظ انهػا جمي ػا تػدؿ عيػى اف ال    
و قػػي ا خيػػر يمنننػػا ال ػػوؿ ف الصرضػػي  لػػ  ااميػػ  قػػي تح يػػؽ التصاعػػؿ ا جتمػػاعي لػػدة الم ػػا يف جانيػػا 

ال امػػ  و التػػي ت تبػػر اف لينشػػاط الترويحػػي اثػػر قػػي تح يػػؽ التنيػػؼ ا جتمػػاعي لػػجة ا طصػػاؿ الم ػػا يف 
 جانيا ال ابييف ليت يـ  د تح  ت.

اليهػػػا مػػػف ا سػػػتبياف الػػػجت اسػػػتخدـ قػػػي الدراسػػػ  عيػػػى عينػػػ  البحػػػث و مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج المتو ػػػؿ   
 :تو ينا الى ما ييي

   اػػػو اػػػدؼ تربػػػوت و اجتمػػػاعي عيػػػى غػػػرار   الترويحيػػػ  الرياضػػػي ا نشػػػط الهػػػدؼ مػػػف ممارسػػػ
ا اػداؼ ا خػػرة ممػػا يسػػاعد ا طصػػاؿ الم ػػا يف جانيػا عيػػى تنميػػ  ال ػػدرات الجانيػػ  والت ييػػؿ مػػف 

 .الض وطات النصسي 
 نشػػط  الرياضػػي  الترويحيػػ  تسػػااـ قػػي انػػدماج ا طصػػاؿ الم ػػا يف جانيػػا داخػػؿ الجماعػػ  ممػػا ا 

 .يزيد مف ت يـ و انتساب المهارات الجديدة و التنيؼ قي الوسط ا جتماعي
   ا نشط  الرياضي  الترويحي  تساعد بتهجيب سيوؾ ا طصاؿ بحيث ت يػؿ مػف السػيونيات السػيبي

 . جتماعي و ال زل نا نطواء و ا نسحاب ا
  اف ممارسػػ  ا نشػػػط  الرياضػػػي  الترويحيػػػ  يسػػػااـ قػػػي زيػػػادة حمػػػاس و حػػػب ا طصػػػاؿ الم ػػػا يف

جانيػػػا مػػػف خػػػالؿ المشػػػارن  قػػػي ا نشػػػط  ممػػػا يزيػػػد مػػػف شػػػدة التصاعػػػؿ و المبػػػادرة قػػػي تشػػػجيع 
 .ا طصاؿ الى ا قضؿ
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 ز م ظمهػػا جماعيػػ  و اػػجا مػػا اف انػػواع ا نشػػط  التػػي يمارسػػها ا طصػػاؿ الم ػػا يف داخػػؿ المرنػػ
يح ؽ التنيؼ ا جتماعي لجة ا طصاؿ الم ا يف جانيا ال ابييف ليػت يـ و ظهػور روح الجماعػ  و 

 .ال يادة و ا نضباط
  ا نشػػػػط  الرياضػػػػي  ت يػػػػر مػػػػف سػػػػيونيات ا طصػػػػاؿ السػػػػيبي  و ت ػػػػرس سػػػػيونيات ايجابيػػػػ  نػػػػروح

 .الجماع  و ا نضباط و تحمؿ المس ولي  .... الخ
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 االقتراحات8

ب د اف تـ عرض النتائج التي تو ينا اليها قي دراستنا يحبجا اف نضع ب ض ا  تراحات التي مف     
شأنها اف تنوف عوامؿ مساام  قي تطوير النشاط الرياضي الترويحي داخؿ المرنز النصسي 

 البيداغوجي :

  الم ا يف جانيا.توقير البرامج الرياضي  التي تتناسب مع ا طصاؿ 
 . توقير مربيف متخ  يف قي النشاط الرياضي الترويحي مهتميف بتنويف اج  الصئ 
 . توقير الوسائؿ الراضي  وجلؾ مف اجؿ تح يؽ ا اداؼ البيداغوجي 
 .تشجيع ا طصاؿ الم ا يف جانيا و توعيتهـ عيى قوائد الرياض  و انشاء نوادت لمختيؼ الصئات 
 اة الصروؽ الصردي  بيف ا طصاؿ و مراعاة درج  ا عا   و مبدا يجب عيى المخت يف مراع

 ا مف و السالم  اثناء ال ياـ بالنشاط الترويحي.
 .توقير الوسائؿ البيداغوجي  الترقيهي  ب وة داخؿ المرنز 
 .تنمي  الش ور بت دير الجات عند ا طصاؿ الم ا يف جانيا 
  مجاؿ ا نشط  البدني  و الرياضي .ااتماـ السيطات المحيي  اتجا  اج  الصئ  قي 
  ل د استخدمنا قي بحثنا المنهج الو صي نرجو مف الطيب  ال ادميف مف خالؿ دراستهـ استخداـ

 المنهج التجريبي و جلؾ ليتوضيح انثر.
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 خالصة عامة

نظاا ع  اان  هاا   لنراافي  ل رفيااث  لت قر ااث  ااث ت قراا   لت راا   اإلقااف قمنااف  ااث ا هنااف ىاا       
 الجتمف ث لدى  اليففل  لمعفقرن  ىنرف  لقفالرن للتعلم مان قجيان نظا   لما ارن د  يان مرد نران 
ااافلم  ا  لنفيااث  لارااد زقجث مازاا  ن اقالراان مياات فنمخ تي قنااف ماان  بليااف  لاا   لقراافم اد  ياان 

تنف اعض  لتيفؤالت  رماف ر اا  ها   لنرافي  ل رفياث  يتيب رن  قل  لمقيقع، ا رث   قد
  لت قر ث  ث ت قر   لت ر   الجتمف ث لدى  اليففل  لمعفقرن  ىنرف؟

   تمدنف  ل    يرفت  أجقان مياقن ليف، ارنف  ث  لف يرن  لعفمن مف رلث: من ى    لتيفؤل 

 يفاااافل  لنراااافي  ل رفيااااث  لت قر ااااث رياااافىم  ااااث ت قراااا   لت راااا   الجتمااااف ث لاااادى  ال
 . لمعفقرن  قلرف  لقفالرن للتعلم

 ق من ى ه  لف يرن تتف ع   يرفت جائرن ق ىث:

 لنرفي  لت قر ث رارد من  القافل  الجتمف ث لدى  المعفقرن  ىنرف  لقفالرن للتعلم . 
  لنرفي  لت قر ث ريافىم  اث ت قرا   النادمفج  الجتماف ث لادى  لمعافقرن  ىنراف  لقافالرن 

 .للتعلم
  ر ااث رياافىم  ااث ت قراا   لتفف اال  الجتمااف ث لاادى  لمعاافقرن  ىنرااف  لقاافالرن  لنراافي  لت ق

 لتعلمخل

ق  لتاااااث  فقلناااااف مااااان  بلياااااف مع  ااااان حهااااا   لنرااااافي  ل رفياااااث  لت قر اااااث  اااااث ت قرااااا   لت رااااا  
 الجتماااف ث لااا ى  اليفااافل  لمعااافقرن  ىنراااف  لقااافالرن للاااتعلم ق مااان  ااابل ىااا   قاااد  ققناااف  ااا ن 

ائران  لمتعلقان  لنرافي  ل رفياث  لت قر اث  اث  لم  اا  لنفيااث   يارتنف  لعفمان ق   يارفتيف  لج
  لارد زقجثخ
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 من  بل د  يتنف ى ه تق لنف  ل   لنتفئج  لتفلرن:

  لنراااافي  ل رفيااااث  لت قر ااااث رياااافىم  ااااث ت قراااا   لت راااا   الجتمااااف ث لاااادى  اليفاااافل 
  لمعفقرن  ىنرف  لقفالرن للتعلمخ

  الجتمف ث لدى  المعفقرن  ىنرف  لقفالرن للتعلمخ لنرفي  لت قر ث رارد من  القافل  
  لنرفي  لت قر ث ريافىم  اث ت قرا   النادمفج  الجتماف ث لادى  لمعافقرن  ىنراف  لقافالرن 

 للتعلمخ
  لنراافي  لت قر ااث رياافىم  ااث ت قراا   لتفف اال  الجتمااف ث لاادى  لمعاافقرن  ىنرااف  لقاافالرن 

 لتعلمخ

 لد  ياان اعاادمف قمنااف امعفلجاان نظ راان ق تيارقرااان  ق ى اا   ال نااف ىااد نف  لمنرااقد ماان  ااابل     
لمقياااق نف ق  لااا  اقيااام مجمق ااان مااان  الياااتنتفجفت ق  القت   ااافت، ا راااث  تاعناااف منيجرااان 
 لمراان  لتااث م نتنااف ماان  لق ااقل  لاا  نتاافئج مقيااق رن حهاتنااف اق ياايتيف  لف ياارفت  لمانراان  ااث 

 اد رن د  يتيفخ

 ال فيااان امقياااق نف مااان  اااال  ق افلقلرااال  ااااث اااث  ال رااا   ن ن اااقن قااااد ق قناااف قلااا نتمنااا ق    
 لجق نب، ق     نف قد ت  ناف جفناب مان  لجق ناب  يا   ماف رتمراا ااو  لا اث  لعلماث افالياتم   رن 

  نيلب من امبئنف  ليلان  ن ر ملق   لد ب  ث ى    لمجفلخ
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 مستغانم -جامعة عبد الحميد ابن باديس

 علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية معهد

 قسم النشاط الرياضي الترويحي

 

 المعاقين ذهنيا بوالية مستغانم لألطفالاستبيان موجه الى المربين في المركز النفسي البيداغوجي 

المعىىىىاقين ا نيىىىىا  لألط ىىىىا الىىىىس السىىىىادن المىىىىربين و المترككىىىىين  ىىىىي المر ىىىى  الن سىىىىي البيىىىىدا وجي 

لواليىىىة مسىىىتغانمل لىىىي الشىىىر  ان اضىىىا بىىىين ايىىىدي م  ىىىاا االسىىىتبيان بغيىىىة االجابىىىة علىىىس جملىىىة مىىىن 

 ىىىىي  ة ودور ىىىىاالترويحيىىى ةالبدنيىىىى االنشىىىطةالتسىىىا الت التىىىىي تىىىدر  ضىىىىمن موضىىىو  بح نىىىىا بعنىىىىوان 

االجتمىىىىاعي لىىىىدي المعىىىىاقين ا نيىىىىا دراسىىىىة ميدانيىىىىة بىىىىالمر   الن سىىىىي البيىىىىدا وجي تحقيىىىىت الت يىىىى  

 لوالية مستغانمل

 :(  ي الرانة المناسبةxراجين من م تسهي  المهمة و االجابة علس االسئلة الرجاء وضا عالمة)

 متغيرات الدراسة:

 ان س                                                ا ر                     الجنس: -1

 السن: -2

 ارملة)ن(         مطلت)ن(  مت وج)ن(   اع ب)ن(    الحالة العائلية: -3

 تقني        اساسي       انوي           جامعي: الدراسيالمستوي  -4

 تقني سامي    

 سنوات    11الس  5من         سنوات    5اق  من      الربرن المهنية: -5

 تركص ارر:للللللللللللللللللل مساعد مربي  مربي  التركص: -6

 

 

 

 2118/2119السنة الدراسية: 



 احيانا ال نعم تماعي لدى االمعاقين ذهنيازيد من االقبال االجة تالترويحي االنشطةالمحور االول:  رقم

    ما  مالئهم رال  النشاط الترويحييحبون التواجد  1

     مالء لتقوية العالقة االجتماعيةيحظون بالدعم ال ا ي من ال 2

    هم ا ناء ممارسة النشاط الترويحيمشتر ة ما  مالئ بأعما يستمتعون عند القيام  3

    ير بون  ي التعر  علس اكدقاء جدد 4

    رون بالقرب ممن حولهم من ال مالءيشع 5

    باجراء انشطة جماعية  ي الحكة اقوم  6

    ون االنشطة ال ردية علس الجماعيةي ضل 7

 ساهم في تحقيق االندماج االجتماعي لدى المعاقين ذهنيا ة تالترويحي االنشطةالمحور الثاني: 

    االنشطة الترويحية تساعد علس ت وين تناست اجتماعي  8

    ال مالء يع   من اندماجهم دار  المجتما المتباد  بين  حتراماال 9

    يادن الت اع  االجتماعيالمشار ة ال عالة ا ناء النشاط الترويحي يسا م  ي   11

    قة بالن س بعد االنشطة الترويحيةيشعرون بال  11

    ويحي ي دي الس الع لة و االنطواءالغياب عن النشاط التر 12

    من رال  ممارسة النشاط الترويحي ايجابية بين ال مالءشعر ان  نالك عالقات ا 13

    يتعر ون  علس اكدقاء جدد من رال  ممارسة االنشطة الترويحية 14

 ساهم في تحقيق التفاعل االجتماعي لدى المعاقين ذهنياة تالترويحي االنشطةالمحور الثالث: 

    روابط كداقة بين المعاقين ا نيا االنشطة الترويحية تساعد علس تنمية 15

     ي تنمية روح الت ي  ما ال مالء االنشطة الترويحية تساعد 16

    المعاقين روح التعاط  ما ال مالء ي ا ساب  االنشطة الترويحية تساعد 17

ء ا نىىاء ممارسىىة النشىىاط نمىىي سىىمة االنسىىجام و التوا ىىت مىىا الىى مالاالنشىىطة الترويحيىىة ت 18
 الترويحي

   

     ي جميا المواق نمي لدي المعاقين حسن التكر  ما ال مالء االنشطة الترويحية ت 19

ء ا نىاء ممارسىة النشىاط سمة احتىرام الى مال  ي ا ساب المعاقين االنشطة الترويحية تساعد 21
  الترويحي

   

ممارسىىىة النشىىىاط مح ا نىىىاء سىىىمة التسىىىا  ىىىي ا سىىىاب المعىىىاقين االنشىىىطة الترويحيىىىة تسىىىاعد 21
 الترويحي

   



 .التكيفصدق وثبات مقياس 

 :التكيفالصدق التميزي لمقياس 
Test T 

Statistiques de groupe 

 

التكيفمقياس   N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 1.19787 5.22141 60.4737 60 االولى المجموعة االولى المجموعة

 1.17058 5.10246 46.4211 60 الثانية المجموعة

 

 

 :التكيفصدق االتساق الداخلي )التجانس الداخلي( لمقياس 
 
Corrélations 
 

Corrélations 

 المحور االول الكلي_المجموع 

Corrélation de Pearson 1 .763 الكلي_المجموع
**
 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 46 46 

Corrélation de Pearson .763 المحور األول
**
 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 46 46 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

االولى 

 المجموعة

Hypothèse de 

variances égales 
.007 .934 13.167 06 .000 22.05263 1.67486 18.65585 25.44941 

Hypothèse de 

variances inégales 
  13.167 60.981 .000 22.05263 1.67486 18.65579 25.44948 



 

Corrélations 

 المحور الثاني المجموع الكلي 

Corrélation de Pearson 1 .716 المجموع الكلي
**
 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 46 46 

Corrélation de Pearson .716 المحور الثاني
**
 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 46 46 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 المحور الثالث المجموع الكلي 

Corrélation de Pearson 1 .703 المجموع الكلي
**
 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 46 46 

Corrélation de Pearson .703 المحور الثالث
**
 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 46 46 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 .لمقياس التكيف الثبات )االتساق الداخلي( ألفا كرونباخ
 
Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 46 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.663 40 

 

 



 :التكيفالثبات بطريقة إعادة االختبار لمقياس 
Corrélations 

Corrélations 

االولالتطبيق    التطبيق الثاني 

Corrélation de Pearson 1 .889 التطبيق االول
**
 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 46 46 

Corrélation de Pearson .889 التطبيق الثاني
**
 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 46 46 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
 



 نتائج المحور األول الخاص بالفرضٌة األولى: 

 السؤال األول. 

 
Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 89443. 1.6000 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 10.0 10.0 20 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 -2.0- 10.0 8 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 16.800
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

 

 
 

 



 : السؤال الثانً

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 77385. 1.4333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 12.0 10.0 22 نعم

 -7.0- 10.0 3 ال

 -5.0- 10.0 5 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 21.800
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 

 



 السؤال الثالث:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 94443. 1.7333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 8.0 10.0 18 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 0. 10.0 10 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 12.800
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .002 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 :السؤال الرابع

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 97320. 1.8667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 6.0 10.0 16 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 2.0 10.0 12 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 10.400
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .006 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 

 



 امس:السؤال الخ

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 81931. 1.5333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 10.0 10.0 20 نعم

 -6.0- 10.0 4 ال

 -4.0- 10.0 6 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 15.200
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .001 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال السادس:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 50742. 1.1333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 13.0 15.0 28 نعم

 -13.0- 15.0 2 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 22.533
a
 

ddl 1 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 15.0. 

Graphique 
 

 

 
 

 



 السؤال السابع:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 58329. 1.2667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 14.0 10.0 24 نعم

 -6.0- 10.0 4 ال

 -8.0- 10.0 2 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 29.600
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 

 



 المحور الثانً الخاص بالفرضٌة الثانٌة:

 السؤال الثامن:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 2.00 1.00 25371. 1.0667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 13.0 15.0 28 نعم

 -13.0- 15.0 2 ال

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 22.533
a
 

ddl 1 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 15.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 :السؤال التاسع

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 55086. 1.2000 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 16.0 10.0 26 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 -8.0- 10.0 2 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 38.400
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال العاشر:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 2.00 1.00 47946. 1.3333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 5.0 15.0 20 نعم

 -5.0- 15.0 10 ال

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 3.333
a
 

ddl 1 

Sig. asymptotique .068 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 15.0. 

Graphique 
 

 

 



 عشر: السؤال الحادي

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 60907. 1.3750 32 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 11.3 10.7 22 نعم

 -2.7- 10.7 8 ال

 -8.7- 10.7 2 أحيانا

Total 32   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 19.750
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.7. 

Graphique 
 

 

 

 
 

 



 الثانً عشر:السؤال 

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 78492. 2.0667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 -2.0- 10.0 8 نعم

 2.0 10.0 12 ال

 0. 10.0 10 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux .800
a
 

Ddl 2 

Sig. Asymptotique .670 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 

 

 



 عشر: السؤال الثالث

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 71116. 1.3333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 14.0 10.0 24 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 -6.0- 10.0 4 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 29.600
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 

 

 



 الرابع عشر:السؤال 

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 89443. 1.6000 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 10.0 10.0 20 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 -2.0- 10.0 8 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 16.800
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 الثالث الخاص بالفرضٌة الثالثة:المحور 

 السؤال الخامس عشر:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 73030. 1.4667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 10.0 10.0 20 نعم

 -4.0- 10.0 6 ال

 -6.0- 10.0 4 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 15.200
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .001 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 
 



 السؤال السادس عشر:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 69149. 1.2667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 11.0 15.0 26 نعم

 -11.0- 15.0 4 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 16.133
a
 

Ddl 1 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 15.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال السابع عشر:

Tests non paramétriques 
Test du khi-deux 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 92476. 1.8000 30 البدائل

 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 6.0 10.0 16 نعم

 -6.0- 10.0 4 ال

 0. 10.0 10 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 7.200
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .027 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال الثامن عشر:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 62881. 1.4667 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 8.0 10.0 18 نعم

 0. 10.0 10 ال

 -8.0- 10.0 2 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 12.800
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .002 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال التاسع عشر:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 73030. 1.4667 30 البدائل

 
Test du khi-deu 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 10.0 10.0 20 نعم

 -4.0- 10.0 6 ال

 -6.0- 10.0 4 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 15.200
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .001 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 

 



 :السؤال العشرون

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 73030. 1.5333 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 8.0 10.0 18 نعم

 -2.0- 10.0 8 ال

 -6.0- 10.0 4 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 10.400
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .006 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
 

 

 
 



 السؤال الواحد والعشرون:

Tests non paramétriques 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type Minimum Maximum 

 3.00 1.00 55086. 1.2000 30 البدائل

 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 البدائل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 16.0 10.0 26 نعم

 -8.0- 10.0 2 ال

 -8.0- 10.0 2 أحيانا

Total 30   

 

Tests statistiques 

 البدائل 

Khi-deux 38.400
a
 

ddl 2 

Sig. asymptotique .000 

a. 0 cellules (0.0%) ont des 

fréquences théoriques inférieures à 

5. La fréquence théorique minimum 

d'une cellule est 10.0. 

Graphique 
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