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 شكر وتقدير
" ولئن شكرتكم ألزيدنكم" سورة إبراهيم انطالقا من قوله سبحانه وتعالى 

. الحمد األول المطلق الصافي لخالقي وباعث كل شيء في 70اآلية,
سبحانك ربي  الوجود، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر الكثير

. ولقول سيدنا محمد عليه الصالة والسالم " من لم يشكر ا أعظمك م
الناس لم يشكر هللا" ما يسعني إال أن أتوجه بجزيل الشكر لألستاذ " 

ونعم المشرف القدير على  ي" الذي كان خير داعم ل نور الدين عتوتي
توجيهاته الدائمة وحرصه على هذا العمل خاصة في ظل الظروف 

 .التي مر بها العالم من خالل هذا الوباء الذي ضرب األرض

وكي ال أنسى كل أساتذتي وزمالئي من االبتدائي الى اليوم، خاصة 
ا الية مستغانم كمأساتذة علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية لو 

واء من قريب أو من بعيد في انجاز هدا العمل س مأشكر كل من ساه
 .الحب لكمو  كل الشكر

  



هداءالا  

 

 تعالى يهماذه الدنيا إلى من قال فھإلى اعز ما املك في  هـــــــــــدي ثمرة جـهديا 

 ما كما ربياني صغيرا إلى منحوني العطف و الحنان إلىھوقل ربي ارحم"

 الطمأنينة. والى النور الذي امشي به و الزلتمن أعطوني الدفء و 

 بالنفس و النفيس ،إلى من تحمل العبئ من اجلي ىامشي به. إلى من ضح

 الوالدين الكريمين -

 الى اخوتي -

 إلـى جـدتي   -

 إلى كل األصدقاء الذين يعرفونني

 "نور الدين عتوتيو إلى  المشرف على المذكرة "

 حمله المذكرة و كل من عمر الصدورو كل من هو في الذاكرة و لم ت

 وغيبته السطور

 

 عـــــبــد الـــفـــتـــاح
 



 ملخص البحث :  

انعكاس ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف على النمو  البحث في دراسة تمثل
االجتماعي االنفعالي لدى أصحاب االعاقة الحركية، وهدف إلى الكشف عن مدى 
مساهمة ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في الرفع من درجة تقييم المعاق 

ليه، اعطاء صورة حركيا لقدراته و مواهبه العقلية و المستوى األكادمي الذي يطمح ا
واضحة حول تأثير االيجابي لممارسة األنشطة الرياضية المكيفة و مدى مساهمتها 

في المعاق حركيا على التكيف االنفعالي، ومعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في مستوى البعد االجتماعي لصالح الرياضيين المعاقين حركيا الممارسين 

 ن.على غير الممارسي

هل تؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف على النمو  مشكلة الـبـحـثوكانت 
 االجتماعي االنفعالي لدى اصحاب االعاقة حركياُ .

تؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف على النمو  أما الفرضية العامة فكانت
 االجتماعي االنفعالي لدى أصحاب االعاقة الحركية.

عينة الممارسة ألصحاب االعاقة الحركة تم اختيارها بطريقة قصديه.أما شملت الو
بالنسبة للعينة الغير الممارسة ألصحاب االعاقة الحركية تم اختيارها بطريقة 

 عشوائية. 

ستطيع إكمال الدراسة الميدانية بسبب تفشي " فيروس كورونا " لذا استوجب ا ولم
 فصل عرض و تحليل و مناقشة النتائج.سابقة مكان علي االكتفاء بدراسات ال

وخلصت الدراسة إلى ضرورة االهتمام برياضة المعوقين من طرف أجهزة االعالم 
االستفادة من و التعريف بها في أوساط المجتمع، و  حتى يتم التحسيس بأهميتها

الجانب العلمي لهذا البحث لتكوين اطارات متخصصة في تدريب المعوقين و 



سائل و المناهج الحديثة في هذا المجال ، و تعميم فائدة التكنولوجيا االطالع على الو 
على هاته الشريحة و ذلك بتزويد مراكز التكوين المهني بأجهزة و وسائل متطورة 

 تتوافق مع طبيعة االعاقة.

Study summary : 

 The title of the study: The reflection of the exercise of physical 

activity, adapted to the emotional social growth of people with 

motor disability. 

 Objectives of the study: 

 - Detecting the extent of the contribution of the adapted 

physical sporting activity to raising the degree of the physically 

disabled assessment of his abilities and mental talents and the 

academic level he aspires to.  

- Giving a clear picture about the positive impact of the practice 

of airconditioned sports activities and the extent of their 

contribution to the physically handicapped on emotional 

adjustment. 

 - Knowing whether the adapted sporting physical activity 

affects the emotional social development of the physically 

handicapped.  

- To know whether there are statistically significant differences 

in the level of the emotional dimension in favor of athletically 

disabled athletes practicing over non-practitioners.  

- To know whether there are statistically significant differences 

in the level of the social dimension for the benefit of athletically 

disabled athletes practicing over non-practitioners. 

the study Problem: 

Does the exercise of the adapted physical sport on the emotional 



social growth of the physically disabled? 

 The general hypothesis:          

 Adaptive physical exercise affects the emotional social growth 

of people with motor impairments.  

Partial assumptions:   

•There are statistically significant differences in the level of the 

emotional dimension in favor of athletically disabled athletes 

who are practicing over non-practitioners . 

 • There are statistically significant differences in the level of the 

social dimension in favor of athletically disabled athletes 

practicing over non-practitioners. 

Field study procedures:  

- The sample: Our study of the practice sample for people with 

motor disability was selected intentionally.  

As for the non-practicing sample of people with motor disability, 

it was chosen randomly.  

Spatial and temporal domain:  

- Spatial field: The field study was conducted for our topic "The 

effect of adapted physical sporting activity on emotional social 

development among people with motor disability", the Al-Nour 

basketball team for the physically disabled in Mostaganem.  

As for the non-practicing sample, we conducted a field study of 

our topic "The effect of adapted physical and athletic activity on 

emotional social development among those with motor 

disability", at the Vocational Training Center in the municipality 

of WadiJumah, Relizane Province.  

- Temporal field: We visited the Al-Nour basketball team, 



wheelchairs, as well as the vocational training center of the 

municipality of WadiJumah, Relizane Province, on: 04/15/2020. 

We could not complete the field study due to the pandemic of 

Covid 19, so we had to content ourselves with previous studies, 

a place of presentation and discussion of the results.  

 

Conclusions and suggestions: 

- The necessity of caring for the sport of the disabled by the 

media in order for sensitization  

Its importance, and the definition of it in the community.  

- Take advantage of the scientific aspect of this research to form 

specialized frameworks for training persons with disabilities  

And see the modern methods and approaches in this field, and 

spread the benefit of technology to 

This segment is by providing the vocational training centers 

with advanced devices and means compatible with nature  

Handicap. 

Coordination between the Ministry of Vocational Training, 

Youth, Sports, Higher Education and Research  

Scientific to include the practice of adapted sports physical 

activity in vocational rehabilitation centers. 

 - The necessity of strengthening clubs and societies specialized 

in practicing physical physical activity The conditioner with 

various financial and material means necessary to practice such 

activities . 
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 مـقـدمـــة :

لبية، دائمة إما أن تكون ايجابية أو س تحدث لإلنسان عدة مشكالت في حياته اليومية
يتميز بغير  أو زائلة وفي غالب األحيان تغير في نمط معيشته و تجعله شخصا اخر

ة ' .الصفات األولى التي كان يتميز بها من قبل و من هذه المشكالت ' اإلعاق  

ا ما تعد مشكلة اإلعاقة من أخطر المشاكل اإلجتماعية في كل بلدان العالم ، وهذ
كلة .يفسر اإلهتمام المتزايد للمجتمعات و الدول و المنظمات العديدة لهذه المش  

لبشرية وقضية المعاقين من القضايا الحساسة التي أصبحت تالحق المجتمعات ا
ها نهائيا قديما و حديثا لدرجة أن أقدر و أحكم األنظمة في العام تتمكن من استئصال

إلهتمام تختلف من مجتمع ألخر، و ذلك حسب امن بلدانها ، إال أن نسبة إنتشارها 
أحد الدالئل على  و الرعاية التي يوليها المجتمع لها حيث أن العناية بالمعوقين تعتبر

سانية تقدم أي مجتمع من المجتمعات ، لذلك يعمل المفكرون المخلصون لخدمة اإلن
صيته وتاهيله جادين لتوفير سبل الراحة للمعوق ، مايجعله كفيال في نمو وبناء شخ

 بالشكل الصحيح والسليم .

كرت الطرق ولهذا أنشأت النوادي الرياضية و المراكز الخاصة بفئة المعاقين ، و ابت
هم ، ومن معهم ووضعت المادة التعليمية التي تتناسب مع مستويات التي تتالئم

ية و المجاالت التي أولت اهتماما كبيرا بهذه الفئة ، و مجاالت األنشطة البدن
قويم ضمانا الرياضية التي قدمت البرامج المعدلة و المقننة ، و أساليب القياس و الت

من هذا المجال. لحسن الممارسة و استغالل حل األهداف و الغايات  

البدنية النفسية  وللممارسة األنشطة البدنية الرياضية المكيفة تأثير فعال على النواحي
بيئة تربوية  و اإلجتماعية للمعاقين ، ذلك ألنها تمثل خيارا تربويا من شأنه أن يخلق

حركيا أن  خالية إلى حد كبير من القيود اإلجتماعية والنفسية ، ويستطيع المعوق 



ير اإلستعدادات أسمى طموحاته ويستغل أقصى حد ممكن لقدراته المتبقية بتطو  يحقق
ة و المقبولة و السلوكات التي تنعكس إيجابيا على بعض السمات الشخصية المرغوب
 في المجتمع كاإلجتماعية ، واإلستعداد االنفعالي حتى يندمج بسهولة .

ي المكيف اط البدني الرياضتهدف الدراسة التي قمت بها إلى انعكاس ممارسة النش
اإلنفعالي لدى أصحاب اإلعاقة الحركية . على النمو اإلجتماعي  

 وتناولت الموضوع على النحو التالي :

اسة، أهمية الدراسة، فرضيات الدر  )إشكالية: فيه ما يلي تحدد  الجانب التمهيدي:-
لحات(.والمصطالدراسة، أسباب اختيار الموضوع، تحديد المفاهيم  أهداف، الدراسة  

البدني  النشاطفصول على الترتيب ) ثالث بـاهتم هذا المجال  الجانب النظري:-
و  (،ة أصحاب اإلعاقة الحركي(، )النمو االجتماعي االنفعالي الرياضي المكيف(، )

عينة البحث . ركزت فيه أكثر على أصحاب الكراسي المتحركة كونها النشاط الممثل ل  

لبحث و مته إلى فصلين : االول تكلمت فيه عن طرق اقس :_الجانب التطبيقي
،  (. بحث.، عينة البحث ، متغيرات الدراسة االستطالعية ، منهج البحث)الاجراءاته 

كانت لها  أما الثاني استعرضت فيه مجموعة من الدراسات السابقة و المشابهة التي
شار في' في انت صلة بموضوع الدراسة الحالية نظرا للظروف المحيطة و المتمثلة

جميع  فيروس كورونا ' الذي تسبب في تطبيق إجراءات خاصة تمثلت في غلق
 المؤسسات ، باإلضافة إلى عدة استنتاجات وتوصيات .

 

 

 



 
 

ث تعريف بالبحال  
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اإلشكالية : – 1  

المساعدة  عملية تربوية هادفة : صممت للتعريف على المشكالت و رياضة المعوقين هي
ه ذل هوتشم ، على حدها و تقديم الخدمات من النواحي النفسية و الحركية و اإلجتماعية
الفئة ه ذدريس لهاألخيرة على المساعدة الحركية و البرامج التربوية الفردية و التدريبية و الت

و قدراتهم ،  لمساعدتهم على النمو السليم و الوصول إلى أقصى مدى تؤهله لهم امكانياتهم
ة ، و ه الخدمات يجب أن تقدم من أشخاص مؤهلذو أن ه ، سعيا لتحقيق حياة أفضل لهم

ا النوع من الرياضة أو من طرف أشخاص لهم خبرة في المجال .ذمتخصصين له  

ينجم من  يالذمع ضغوط الحياة المعاصرة و الشعور بالنقص  وتكيف وتأقلم الفرد المعوق 
هيئة الجيدة فكرة أن الهيئة العامة لكل شخص هي مقياس لتفكيره و مشاعره و مزاجه ، و ال
نفس في حين للشخص تعطي انطباعا جيدا و تعكس صورة تفاءل و حب للمبادرة و الثقة بال

ضعف الشخصية و مثل في قلة الثقة بالنفس و يت الذيعيفة انطباعا سيئا ، ضتعكس الهيئة ال
لحق الظهور بمظهر التعب الدائم .) غسان محمد صادق،أثير محمد صبحي،رفيق عبد ا

(. 23،ص0991كمون،رياضةالمعاقين،جامعةبغداد،بدون طبعة،  

لى التربية ان تكيف الفرد المعوق و تأقلمه مع ضغوط الحياة المعاصرة يستدعي اإلعتماد ع
اعده حيث نجد أن النشاط البدني المكيف دور في مختلف المجاالت حيث تسالخاصة ، 

ألنشطة على تحقيق الكفاية البدنية و المقاومة التعب ، لدا فإن ممارسة المعوق حركيا ل
لمساهمتها  ا راجعذالرياضية المكيفة يتضمن جوانب عديدة يفوق كونها عالجا بدنيا ، و ه

بدور ايجابي و  و الصبر و الرغبة في اكتساب الخبرات تيةالذافي استرجاع عنصر الدافعية 
الجانب  ا ما يؤدي إلي تدعيمذإعادة التوازن النفسي و غرس اإلعتماد و الثقة بالنفس و ه

 النفسي و العصبي و اإلجتماعي للنهوض بشخصية المعاق حركيا ككل .
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األنشطة  طتها من بينهاا فإن انضمام المعوق لألندية و المشاركة في برامجها و أنشذمن ه
عزيز تكييفه البدنية و الرياضية ، تساهم في أثر صحته النفسية و إحساسه بالحرية و ت

رص التغلب ا ما تظهر حاليا في تعديل سلوكه ، كما توفر له فذالنفسي و االنفعالي ، وه
اك بأكبر تكعلى اإلعاقة و التالؤم معها بما يزيد من تفاعله مع المجتمع ، فهي وسيلة لالح

ع الغير قدر ممكن من األفراد األخرين و التعامل معهم بطريقة عادية و جيدة، حتى يندمج م
ي الرياضي النشاط البدن هيلعب الذيلتمس الدور أا المنظور ذفيزيد نموه االجتماعي ، من ه

ا و فعالييعتبر عامال أساسيا في جعل المعاق متكيف نفسيا ) شخصيا و ان ذإالمكيف ، 
لي :إلى طرح التساؤل التا يا ما أدى بذاجتماعيا( سواءا مع نفسه أو مع بيئته ، وه  

عالي لدى اإلنف *هل تؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف على النمو اإلجتماعي
 أصحاب اإلعاقة الحركية ؟ 

 ومنه تطرح التساؤالت الفرعية التالية :

وي اإلعاقة ذمستوى البعد اإلجتماعي بين األفراد داللة إحصائية على  ذات*هل توجد فروق 
 الحركية الممارسين و غير الممارسين ؟ 

وي اإلعاقة ذداللة إحصائية على مستوى البعد اإلنفعالي بين األفراد  ذات*هل توجد فروق 
 الحركية الممارسين و غير الممارسين ؟ 

الفـرضـيـات : -2  

تمهيدا  طرحته ، قمت بوضع الفرضيات التي من الممكن أن تكون  الذيمن خالل اإلشكال 
 لمعالجة بحثي والتي رايت أن تكون على النحو التالي :
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الفرضية العامة :-2-1  

دى أصاحب المكيف على النمو اإلجتماعياإلنفعالي ل الرياضيتؤثر ممارسة النشاط البدني 
 اإلعاقة الحركية.

:الفرضيات الجزئية -2-2  

ن المعوقين ات داللة إحصائية في مستوى البعد اإلجتماعي لصالح الرياضييذ*وجود فروق 
 حركيا الممارسين على غير الممارسين. 

ن المعوقين ات داللة إحصائية في مستوى البعد اإلنفعالي لصالح الرياضييذ*وجود فروق 
 حركيا الممارسين على غير الممارسين. 

أهـداف البحث : -3  

درجة  عن مدى مساهمة ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في الرفع منالكشف  -
مح إليه .يط الذيتقييم المعاق حركيا لقدراته و مواهبه العقلية و المستوى األكاديمي   

ة و مدى إعطاء صورة واضحة حول التأثير اإليجابي لممارسة األنشطة الرياضية المكيف -
للمعاق حركيا .مساهمتها في التكيف اإلنفعالي   

نفعالي اإل يا كان النشاط البدني الرياضي المكيف يؤثر على النمو اإلجتماعذمعرفة ما ا
 لدى المعاقين حركيا.

لصالح  معرفة ما اذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد اإلجتماعي -
 الرياضيين المعوقين حركيا الممارسين على غير الممارسين .

لصالح  معرفة ما اذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد اإلنفعالي -
 الرياضيين المعوقين حركيا الممارسين على غير الممارسين .
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أهـمـية الـبـحـث : -4  

ة للتطلع إلى التركيز على أهمية البرمجة المناسبة للرياضة المكيفة لدوي اإلعاقة الحركي -
عداد البرامج. مخطط مستقبلي في إ   

شف عن تفيد أصحاب التخصص و مختلف الجهات الوصية على المعوقين حركيا للك -
المالئمة لهده الفئة . األنشطةاألسس التي يتم على أساسها اختيار   

يا في الجزائر و إبراز واقع األنشطة البدنية الرياضية المكيفة الخاصة بفئة المعوقين حرك -
ي .خيرة إلى درجة عالية من التكييف االجتماعي و اإلنفعالمحاولة الوصول بهده األ  

أسـباب إختيار الموضوع :  -5  
قلة الدراسات و ابحوث العلمية حول هدا الموضوع .-  
ميولي ورغبتي في خوض هدا الموضوع . -  
استكماال متطلبات نيل شهادة الماستر . -  
المكيفة في  الرياضيةمعرفة األهمية التي تلعبها األنشطة البدنية  -

 تنمية الجوانب النفسية و اإلجتماعية للمعاقين حركيا .
اكتساب جملة من المعارف النظرية والمنهجية العلمية . -  
اثراء مكتبتنا ببحوث تخص هدا الموضوع . -  
تحديد المفاهيم و المصطلحات : -6  
النشاط البدني الرياضي :-6-1  

مزايا  محمد " بأنه نشاط من شكل خاص يحتوي على يعرف الدكتور " تهاني عبد السالم
ي اخراج عديدة و مفيدة تساعد الفرد على التكيف مع محيطه و مجتمعه ، حيث يساهم ف

 ذات الكبت الداخلي للممارس ،و اإلستراحة من عدة حاالت عالقة في نفسه ، و تحقيق
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ربية ويج و التالفرصة ال ثبات صفاته الطبيعية .) تهاني عبد السالم محمد،التر 
(.32،دار الفكر العربي،القاهرة ص0الترويجية،ط  

ه المباشرة على اقصد بالنشاط البدني الرياضي في بحثي على دلك البعد الذي يترك أثار  -
عتبر شخصية المعوقين حركيا ، و يساهم بالنهوض بهم في مختلف المجاالت حيث ت

لى الحياة عة في اعداد الفرد للدخول االرياضة في مجتمعات الحديثة من أكثر الطرق الشائ
نفسي ، العادية دون الشعور بعقدة النقص ، وجعله يحقق النسبة األعلى من التكيف ال

 وتحقيق الرضا عن نفسه ، وبالتالي اإلسهام بايجابية في مجتمعه . 

النشاط البدني الرياضي المكيف :-6-2  

طة الرياضية وتعديل في طرق ممارسة األنشيعرفه الدكتور اسامة رياض بانه عملية تطوير 
ة اإلعاقة بما يتالئم مع قدرات األفراد دوي االحتياجات الخاصة ، و يتناسب مع نوع و درج
شطة لديهم ، كما يحتوي على مجموعة من االجراءات التي تتخد في بعض النواحي األن

نونية ، حتى نواحي القاالرياضية سواء من حيث التعديل في األداءالبدني أو تعديل بعض ال
 يتسنى للمعاقين ممارسة الرياضية بصورة أمنية و فعالة . )أسامة رياض،رياض

.(23ص3111المعاقين،دار الفكر العربي،الطبعة األولى،القاهرة  

اب والبرامج وعرفه كل من "حلمي ابراهيم، ليلى البيد فرحات" بانه كل الرياضات و االلع-
هتمامات االت اإلعاقة وفقا لنوعها و شدتها، وتم دلك وفقا ا التي يتم تعديلها لتالئم ح

ات،التربية األشخاص الغير القادرين في حدود قدراتهم .) حلمي ابراهيم، ليلى البيد فرح
(.39ص0991 0الرياضية والترويج للمعاقين دار الفكر العربي،القاهرة،ط  
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التعريف اإلجرائي : -6-2-1  

متعددة التي كيف هو مجموعة من األنشطة الرياضية المختلفة والالنشاط البدني الرياضي الم
قدرات من تشمل التمارين و األلعاب الرياضية ، والتي يستطيع ممارستها الفرد محدود ال

تناسب مع قدراتهم .الناحية النفسية و اإلجتماعية والعقلية ، ودلك بعد تعديلها و تكيفها بما ي  

التكيف :  -6-2-2  

فة تحت النشطة التي يتعرض لها الفرد في ظروف مختلفة من أشياء مختلهو العملية 
 ضغوط مختلفة .

ي أوسلوكه يمكن تعريف التكيف بانه العملية التي من خاللها يعدل الفرد بناءه النفس
وازن و ليستجيب لشروط المحيط الطبيعي و اإلجتماعي ،ويحقق لنفسة الشعور بالت

بالتكيف  الخالدي،دالل سعد الدين العلمي،الصحة النقية وعالقاتهاالرضا .)عطا هللا فؤاد 
(.09ص 3119دار الصفاء للنشروالتوزيع عمان،األردن،10،والتوافق ط  

بواسطتها  ان مفهوم التكيف في األصل هو مفهوم ببيولوجي ،يشير إلى عمليات التي-
ثرة ليعين الطريقة تماع بكا اإلصطالح في علم اإلجذيتكيف الكائن الحي لبيئته ، ويستعمل ه

را كمنطقة كبيرة يتكيف نظام اجتماعي سواء كان صغيرا كالعئلة مثله ،أو كبيالتي بواسطتها 
كر ذعية، و تأو حتى مجتمع كبير كالمجتمع القبلي لبيئته و ظروفه اإلجتماعية والطبي
ي يحتاجها النظام تالنظرية البنائية الوظيفية ان عملية التكيف هي من المتطلبات البنائية ال

 .ام برمتهاإلجتماعي في مجابهة المشاكل الوظيفة المتعلقة بالبقاء أي بقاء جزء من النظ
،المكتب الجماعي الحديث،اإلسكندرية 12)عبد الهادي الجوهري،قاموس علم االجتماع،ط

(.81،ص0991مصر  
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 ويمكن تعريفه اجرائيا : 

ن به، كما أنه مرضية بينه و بين المحيطي عالقات انسجام الفرد مع نفسه وبيئته، وبناء
ليه،والتي يسعى مجموع العمليات التي يقوم بها الفرد للسيطرة على مطلب البيئة المفروضة ع

القاته مع البيئة .أيضا للتوافق مع المتطلبات النفسية ، و بالتالي يصبح أكثر كفاءة في ع  

وي االحتياجات الخاصة :ذتعريف  -6-3  

نسبة وي االحتياجات الخاصة هم مجموعات من األفراد المجتمع ينحرفون بالذاصطالحا : -أ
صة بهم، مما رعاية خا يتطلب توفير الذيلخصائصهم الجسمية والنفسية والعقلية ،األمر 

مكاناتهم و ظروفهم الخاصة ،حتى يمكن الوصول الى مس توى أفضل يتناسب مع قدراتهم وا 
الخاصة  جتماعي .)محمد سالمة غباري،رعاية الفئاتمن التوافق النفسي أو الشخصي أو اإل

في محيط الخدمة اإلجتماعية رعاية المعوقين،المكتب الجامعي 
(.01ص3112الحديث،اإلسكندرية،  

 نالحظ أن هدا التعريف يركز على النقاط التالية :

تلف وي االحتياجات الخاصة هم منحرفون في مستواهم على المستوى العادي في مخذ-
ئص .الخصا  

مكاناتهم وظروفهم .- وجوب تقديم الرعاية لهده الفئة حسب قدراتهم وا   

جتماعي، امكانية تحقيق مستوى أفضل من التوافق النفسي أو الشخصي والتوافق اال-
لعاديين في ويعرفهم "فاروق الروسات"على أنهم األفراد الدين ينحرفون انحرافا ملحوظا عن ا

بل واالنفعال الحركي اللغوي مما يستدعي اهتماما خاصا من قنموهم العقلي و الحسي 
لك ذهم ،و المربين من حيث تشخيصه ، واعداد البرامج التربوية،وطرق التدريس الخاصة ب
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ئات تنمية استعداداتهم الى أقصى حد ممكن .)محمد سالمة غباري،رعاية الفالى يهدف 
ن،المكتب الجامعي الخاصة في المحيط الخدمة االجتماعية،رعايةالمعوقي

(.02ص3112الحديث،االسكندرية  

ع دوي االحتياجات الخاصة هم مجموعات من األفراد المجتمويمكن تعريفه اجرائيا : -ب 
 سي،النف ينحرفون عن مستوى األداء الطبيعي لألفراد العديين من الجانب البدني
م الرعاية ة بهم و تقدي،اإلجتماعي...الخ ، مما يجعلهم بحاجة إلى تقديم برامج تربية خاص

هم الى أقصى ،والتأهيل الخاص ،ودلك من أجل مساعدتهم على الترقية قدراتهم ،وتحقيق دوات
 حد ممكن .

اإلعـــــاقــة : -6-4  

رفه  اشتق لفظ اعاقة من الفعل "عاق"،"عوق" و عاقة عن الشيء يعوقه معوقا أي صلغة : -أ
النشر للطباعة و  في التربية،دارالفكروحسيه عطله.)فاروق الروسان،دراسات وبحوث 

(.81،ص3111والتوزيع،عمان،االردن،ط  

لالهية تعرف كلمة اإلعاقة باللغة االنجليزية ،بأنها عجز جسدي وعقلي أو ااصطالحا : -ب
 الشرعية .

بات دوره وتعرف منظمة الصحة العالمية ،انها حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطل
الصابة أو العجزة بعمره وجنسه و خصائصه اإلجتماعية و الثقافية نتيجة ا الطبيعي المرتبط

عربي،المكتب رعايةالمعوقين في العالم ال اداء الوظائف الفيزيولوجية. )محمد سيد فهمي،واقع
(.3112الجامعي الحديث،  

لحصول تعرف منظمة العدل الدولية المعوق على أنه كل فرد نقصت امكاناته لالمـعـوق : -ج
ة .)المرجع فيه ، نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية أو عقلي على عمل مناسب و اإلستقرار

(.02السابق دكره ص  
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ثل سنه ، ال يصل الى مستوى األخرين في م الذييعرف "صموئيل ويشك" المعوق على أنه 
لي عبد بسبب عاهة جسمية أو اضطراب سلوك أو قصور في مستوى قدراته العقلية .)ع

رياضية الريحات،اتجاهات دوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة األنشطة ال راهيمالرحمن،اب
ير دراسة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماجيستير في التربية الرياضية،رسالة غ

(.32،ص3111منشورة،األردن  

ة عوامل :انه الشخص الدي يعاني من قصور جسمي أو عقلي نتيج ويمكن تعريفه اجرائيا-
ن أدائه لبعض وراثية أو بيئية، يترتب على دلك أثار اجتماعية أو نفسية أو عقلية تحول دو 

 األعمال و المهارات المختلف ، التي يقوم بها الفرد السوي إال بمساعدة خاصة.

تعريف االعاقة الحركية :-6-5  

اض "االعاقة الحركية" هي التي تنتج عن الحروب أو الحوادث أو أمر يعرف السيد جمعة 
لحركي )سيد الناتجة عن الوراثة ،والبيئة تؤدي الى حرمان الفرد من الوظائف العادية لجهازه ا

كلية التربية جمعة،دراسة لبعض النواحي البدنية والنفسية للمعاقين جسميا،رسالةدكتوراه،
(.8،ص0910الرياضية،جامعةحلوان  

اقة و المتمثلة استند السيد جمعة في تعريف االعاقة الحركية الى اسباب التي تؤدي الى االع
 في أسباب وراثية و البيئية .

لتعريف السابق  نالحظ أن تعريف الحكومة الفيديرالية األمريكية لالعاقة الحركية يشترك مع ا
 من حيث اإلستناد الى اسباب المؤدية لالعاقة الحركية .

ي يعانون من خلل ف الذيويعرف "حايس العواملة" االعاقة الحركية انها حاالت األفراد 
عقلي و قدراتهم الحركية ، ونشاطهم الحركي حيث يؤثر دلك الخلل على مظاهر نموهم ال

(.02ص كرهذواالنفعالي،ويستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة .)المرجع السابق  اإلجتماعي  
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ف الجوانب هنا في تعريفه على أثر هده اإلعاقة على النمو في مختل "حايس العواملة"ركز
هده العلمي،االجتماعي،االنفعالي ...الخ ،كما ركز على ضرورة تقديم تربية خاصة ل

.الحاالت  
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النظري  الـجانــب  
 

 

 

 

 

 
 

 



13 
 

 

 

 

 

 الفصل األول :

النشاط البدني الرياضي المكيف   
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تمهيد :                                                                                
خيرين قطع أشواطا كبيرة خالل القرنين األ المؤكد أن النشاط الرياضي المكيفنه لمن ا

ناهج التعليم وشهدت مختلف جوانبه ووسائله تطورا معتبرا ، خاصة فيما يتعلق بطرق وم
 والتدريب .

غيرهم ، يمدوننا وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء والباحثون في ميدان الرياضة والترويح و 
اث الميدانية ذلك إلى جملة من العلوم واألبح بأحدث الطرق والمناهج التربوية ، مستندين في

شهد تطورا التي جعلت الفرد الممارس لنشاطاته موضوعا لها ، وهو ما جعل الدول المتقدمة ت
ن يمكننا مذهال في مجال تربية ورعاية المعوقين وبلغت المستويات العالية ، وأصبح اآل

تخدمها وات والوسائل التي تسالتعرف على حضارة المجتمعات من خالل التعرف على األد
 في هذا المجال .

الشباب خاصة   ويعد النشاط الرياضي من األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في أوساط
بية ورعاية المعوقين في المؤسسات والمدارس التربوية والمراكز الطبية البيداغوجية المتكفلة بتر 

شطة يعد عامال من عوامل الراحة اإليجابية الن ، ومما ساعد على ذلك أن النشاط الرياضي 
ن األعمال التي تشكل مجاال هاما في استثمار  وقت الفراغ ، باإلضافة إلى ذلك يعتبر م

قوام الجيد ، ويمنح التي تؤدي لالرتقاء بالمستوى الصحي و البدني للفرد المعاق، إذ يكسبه ال
مل واإلنتاج .جعله فردا  قادرا على العله الفرح والسرور، ويخلصه من التعب والكره ، وت  
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 مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف:  -1
هيم التي يواجه مشكلة تعدد المفا النشاط البدني الرياضي المكيف إن الباحث في مجال 

تلفة, فقد تداولها المختصون والعاملون في الميدان, واستخدامهم المصطلح الواحد بمعان مخ
لمعدل أو استخدم بعض الباحثون مصطلحات النشاط الحركي المكيف أو النشاط الحركي ا

ية الخاصة، في حين الرياضالتربية الرياضية المعدلة أو التربية الرياضية المكيفة  أو التربية 
ييف، استخدم البعض األخر مصطلحات األنشطة الرياضية العالجية أو أنشطة إعادة التك

ا أنشطة فبالرغم من اختالف التسميات من الناحية الشكلية يبقى الجوهر واحدا، أي أنه
راسيا أو رين درياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة سواء كانوا معاقين متأخ

 موهوبين أو مضطربين نفسيا وانفعالينا .

التعار يف ما يلي: ذكر من هذهن  

يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي يتم تعديلها   تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات : -
لتالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدتها ,ويتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص  غير 

)حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات،التربية الرياضية والترويح حدود قدراتهم. القادرين وفي
 (.332، ص :  0991، القهرة ،  0للمعاقين ، دار الفكر العربي ، ط

نعني به كل الحركات والتمرينات وكل الرياضات التي يتم  (: storتعريف  ستور) -
ممارستها من طرف أشخاص محدودين في قدراتهم من الناحية 

البدنية ,النفسية ,العقلية ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف 
 A.stor:U.C.L:ETOuter activité physique et sportives)الجسمية الكبرى .

adaptées pour personne handicapes mentale :print marketing 
sprl : belgique :1993:p10..) 

هي  تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية الخاصة: -
للنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية لتناسب  البرامج المتنوعة

يول وقدرات وحدود األطفال الذين لديهم نقص في القدرات أو االستطالعات ، ليشتركوا م
 بنجاح وأمان في أنشطة البرامج العامة للتربية .
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هي تلك البرامج المتنوعة من النشاطات اإلنمائية واأللعاب التي  محمد عبد الحليم البواليز: -
 فرضها عليه اإلعاقة .                                                  تنسجم وميول وقدرات الطفل المعاق والقيود التي ت

هو إحداث  ومن خالل هذا العرض لمختلف التعاريف فالمقصود بالنشاط الرياضي المكيف
ها   ، فمثال تعديل في األنشطة الرياضية المبرمجة لتتماشى  مع الغايات التي وجدت ألجل

ها للوصول إلى ييف األنشطة الرياضية حسب الفئة وتدريبفي الرياضات التنافسية هو تك
األنشطة  ،أما في حالة األمراض المزمنة كالربو والسكري فهو تكييفالمستويات العالية 

الرياضية فان  الرياضية لتساعد على التقليل من هذه األمراض ، وبالنسبة لحاالت اإلصابات
ع ودرجة حركي تأهيلي خاص حسب نو  الالعب الذي يتعرض لإلصابة يحتاج إلى برنامج

ة ونوع اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرياضية للمعاقين جعلها تتماشى مع حالة ودرج
اسة هو مجموع النشاط البدني الرياضي المكيف في هذه الدر ب اإلعاقة ، وبالتالي فالمقصود

.األنشطة الرياضية المختلفة والمتعددة والتي تشمل التمارين واأللعاب  

التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف: -2  

النسبة لكل شرائح والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطلبات العصرية ب تعتبر التربية
 المجتمع ولها مكانة وموقع معتبر في قيم واهتمامات الشباب خاصة .

قين إلى و ويعود الفضل في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي من طرف المع
LEDWIG GEUTTMAN)الطبيب اإلنجليزي لدويججوتمان وهو طبيب في مستشفى  

 () استول مانديفل( بانجلترا .

بيب وبدأت هذه النشاطات في الظهور عن طريق المعاقين حركيا , وقد نادى هذا الط
 ين بالشلل فيباالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقين والمصاب

(PARAPLIGIQUE)األطراف السفلية  ذه النشاطات كعامل رئيسي إلعادة واعتبر ه 
تعمال الذكاء والروح التأهيل البدني والنفسي ألنها تسمح للفرد المعوق إلعادة الثقة بالنفس واس
معوق وكانوا  01 التنافسية والتعاونية وقد نظم أول دورة في مدينة استول مانديفل شارك فيها
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ة الثانية الذين لين الذين تعرضوا لحادث طارئا ثناء حياتهم وضحايا الحرب العالميمن المشلو 
الكلمات التي  فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور لوديججوتمان هذه الرياضة ببعض
ي انجلترا والتي كتبها في أول رسالة وعلقها في القاعة الرئيسية في ملعب استول مانديفل ف

من رجال  ن وجاء فيها " إن هدف ألعاب استول مانديفل هو تنظيم المعوقينالزالت لحد اآل
ة العالمية ونساء في جميع أنحاء العالم في حركة رياضية عالمية وان سيادة الروح الرياضي

مكن سوف تزجي األمل والعطاء واإللهام للمعوقين ولم يكن هناك اجل خدمة وأعظم عون ي
والصداقة      دتهم من خالل المجال الرياضي لتحقيق التفاهمتديمه للمعاقين أكثر من مساع

 بين األمم ".

افسة بين وبدأت المنافسة عن طريق األلعاب في المراكز ) المستشفى ( ثم تطورت إلى من
اضية المكيفة المراكز ثم بعدها أنشأت بطولة المعوقين وعند توسيع النشاطات البدنية والري

عاقة الحركية .صنفت المنافسة حسب نوع اإل  

را وكذا كان بداية الستينيات النشاط الرياضي بوجه عام عرف تطورا كبيرا ة ومعتبوفي 
النشاطات في  النشاط البدني والرياضي المكيف نفس المسار ونفس االتجاه حيث أدمجت في

ية المكيفة في مدارس خاصة وكان ظهور النشاطات الرياضاغوجية المشاريع التربوية والبيد
تنظيم أولي  لإلعاقات العقلية تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات الحركية وهذه العشرية عرفت

جويلية  31و 09في شيكاغو)الواليات المتحدة األمريكية( ما بين  0981لأللعاب خاصة في 
نسا ثم تلتهـا ة ألف رياضي مثلوا كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفر وعرفت مشارك

...الخ، وقـد عرفـت هذه الدورات تزايد مستمر .22-23- 0921عدة دورات أخـرى لسنـة   

ي أوساط المعوقين في عدد الرياضيين المشاركين وبالتالي توسيع هذه النشاطات الرياضية ف 
ا في جميع وقد عرفت العشرية األخيرة في هذا القرن تطورا كبير  لمختلف أنواع اإلعاقات

الم وقيمته المجاالت وهناك اكتشاف عام للجسم وأهميته في التكيف وا عادة التكيف مع الع
ت معرفية او االتصالية ودوره الوسيطي في تخصيص وامتالك المعلومات المختلفة مهما كان



18 
 

ألجسام المالعب واإلعالم واالشهارات التي تظهر اانفعالية و كان لغزو الرياضة من خالل 
يعتقدون  األنيقة العضلية وكل األفكار المتعلقة الرياضة جعلت األفراد ومنهم المعاقين
ي النمو البدني باألهمية البالغة للنشاط الرياضي على المستوى العالجي ويلعب دورا كبيرا ف

 النفسي واالجتماعي لألفراد الممارسين له .

لنشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر : ا-3  

، وتم  0929فيفري  09تم تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين و ذوي العاهات في 
، و عرفت هذه الفيدرالية 0910اعتمادها رسميا بعد ثالثة سنوات من تأسيسها في فيفري 

صصة انعدام اإلطارات المتخعدة صعوبات بعد تأسيسها خاصة في الجانب المالي، وكذا 
رين ، و كذلك تقص في هذا النوع من الرياضة ، و كانت التجارب األولى لنشاط الفيدرالية في

ظيم األلعاب في مدرسة المكفوفين في العاشور و في بوسماعيل ، وتم في نفس السنة تن
لرياضة انظمت اإلتحادية الجزائرية  0910بإمكانيات محدودة جدا ، وفي سنة الوطنية 

زئيا ، وفي سنة المعوقين لإلتحادية الدولية ، وكذلك الفيدرالية الدولية للمكفوفين كليا و ج
 ( سبتمبر ، حيث تبعتها عدة ألعاب21إلى31تم تنظيم األلعاب الوطنية بوهران )من 0912

ة درالية الجزائريوطنية في السنوات التي تلتها في مختلف أنحاء الوطن .)مجلة منشورات الفي
(.0998لرياضة المعوقين،سنة   

في مصر . 0990وشاركت الجزائر في أول ألعاب افريقية سنة   

في  0993وكانت أول مشاركة للجزائر في األلعاب االولمبية الخاصة بالمعوقين سنة 
ائين ذوي برشلونة بفوجين أو فريقين يمثالن ألعاب القوى وكرة المرمى وكان لظهور عد

رابطة والئية تمثل مختلف  28قويا لرياضة المعوقين في بالدنا وهناك  المستوى العالمي دفعا
(  22- 08رياضي لهم إجازات وتتراوح أعمارهم بين )  3111الجمعيات تظم أكثر من 

 سنة .
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املة في وقد سطرت الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين وذوي العاهات عدة أهداف متك
ل أنواع اإلعاقات البدنية و الرياضية المكيفة الموجهة لك تطوير النشاطات بينها وعلى رأسها

 باختالفها ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق :

العمل التحسيسي واإلعالم الموجه -    

للسلطات العمومية  -      

وقين لمختلف الشرائح الشعبية وفي كل أنحاء الوطن وخاصة منهم األشخاص المع -  

صصة في هذا الميدان ) ميدان النشاط البدني العمل على تكوين إطارات متخ -
 والرياضي المكيف ( وهذا بالتعاون مع مختلف المعاهد الوطنية والوزارات .

عالمية منها :والفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين منخرطة في عدة فيدراليات دولية و   

.اللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العالمي للرياضات المكيفة  -  

.اللجنة الدولية للتنظيم العالمي لرياضة المعوقين ذهنيا  -  

.الجمعية الدولية لرياضة المتخلفين والمعوقين ذهنيا  -  

.الفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي المتحركة  -  

. الفيدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة -  

الجمعية الدولية للرياضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية مخية  -  

 وفيها من الفيدراليات والجمعيات واللجان الدولية العالمية .

رأسها  وقد كان للمشاركة الجزائرية في مختلف األلعاب على المستوى العالمي وعلى
نجاحا كبيرا وظهور قوي في اطلنطا  0998في برشلونة وسنة  0993األلعاب االولمبية سنة 
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الق محمد في للرياضيين المعوقين الجزائريين وخاصة في اختصاص ألعاب القوى ومنهم ع
 (ري ( متر وكذلك بوجليطية يوسف في صنف ) معوق بص 111-311-011اختصاص ) 

( متر .0211و 111متر و 2111وفي نفس االختصاصات وبالل فوزي في اختصاص)    

لرياضي المكيف:أسس النشاط البدني ا-4  

اط الرياضي إن أهداف النشاط البدني الرياضي للمعاقين ينبع أساسا من األهداف العامة للنش
أوضحت  من حيث تحقيق النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي ، حيث

كذلك يريد  الدراسات إن احتياجات الفرد المعاق ال تختلف عن احتياجات الفرد العادي ، فهو
 أن يسبح ، يرمي بقفز .. 

ولكن يجب  يشير انارينو وآخرون "إن كل ما يحتويه البرنامج العادي مالئم للفرد المعاق ،  
اط ضعف وضع حدود معينة لمستويات الممارسة والمشاركة في البرنامج تالءم إصابة أو نق

ية، دار الرياض)محمد الحماحمي،امين انور الخولي،اسس بناء برامج التربية الفرد المعاق.
(.091، ص0991الفكر العربي،القاهرة،   

لعاب وأنشطة يرتكز النشاط البدني الرياضي للمعاقين على وضع برنامج خاص يتكون من أ
لذين ال رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود المعاقين ا

ثل هذه البرامج عام ، وقد تبرمج ميستطيعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي ال
و تنمية في المستشفيات أو ي المراكز الخاصة بالمعاقين ، ويكون الهدف األسمى لها ه

الندماج في أقصى قدرة ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه ، باإلضافة إلى ا
 األنشطة الرياضية المختلفة .

اضي المكيف ما يلي : ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الري  

 العمل على تحقيق األهداف العامة للنشاط البدني الرياضي    -
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إتاحة الفرصة لجميع األفراد للتمتع بالنشاط البدني وتنمية المهارات الحركية األساسية  -
 والقدرات البدنية 

 إن يهدف البرنامج إلى التقدم الحركي للمعاق والتأهيل والعالج -
 المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العالجية أن ينفذ البرنامج في  -
أن يمكن البرنامج المعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته ، وحدود إعاقته حتى  -

 يستطيع تنمية القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات 
حساسه  - بالقبول من أن يمكن البرنامج المعاق من تنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وا 

المجتمع الذي يعيش فيه ، وذلك من خالل الممارسة الرياضية لألنشطة الرياضية 
 المكيفة .  

الطرق  وبشكل عام يمكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقين من خالل
 التالية: 

تغيير قواعد األلعاب ) التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة الملعب ، تعديل  -
 لشبكة أو هدف السلة ، تصغير أو تكبير أداة اللعب ، زيادة مساحة التهديف ارتفاع ا

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدني الى حد ما  -
 الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -
االستعانة بالشريك من األسوياء أو مجموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق  -

 والحبال ...
إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في اللعبة عن طريق السماع بالتغيير المستمر  -

 والخروج في حالة التعب 
مكانيات كل فرد  - .) حلمي ابراهيم ، تقسيم النشاط على الالعبين تبعا للفروق الفردية وا 

،  12ليلى السيد فرحات : التربية الرياضية والترويح للمعاقين ، مرجع سابق ، ص :
19 ،21.) 

. تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف :5  

ية ، ومنها لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكالها فمنها التربوية و التنافس
 العالجية والترويحية  أو الفردية والجماعية .
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ى :على أية حال فإننا سنتعرض إلى أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثين إل  

ض تحقيق هو نشاط يقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغر الرياضي الترويحي :.النشاط 5-1
النفسية  السعادة الشخصية التي يشعر بها قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتلبية حاجاته
 واالجتماعية ، وهي  سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتها وتعزيزها للمعاقين .

به من أهمية  في برامج الترويح لما يتميز يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية
لشخصية من كبرى في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى أهميته في التنمية الشاملة ا

 النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية .

لتدريب إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض ا-
عامة ، حيث أنه ات العالية ، يعتبر طريقا سليما نحو تحقيق الصحة الللوصول إلى المستوي

ية واالجتماعية خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفس
فسي والعضلي باإلضافة إلى تحسين عمل كفاءة أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري والتن

ي ، دار الفكر : تأثير الجوانب الصحية على النشاط البدني الرياض )إبراهيم رحمةوالعصبي. 
(. 19، ص :  0991للطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، عمان ،   

شاط يرى رملي عباس أن النشاط البدني الرياضي يخدم عدة وظائف نافعة , إذ أن الن-
نفس , والخلق بير عن الالعضلي الحر يمنح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التع

دف بدنيا واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنجاز وتمد األغلبية بالترويح الها
ور وعقليا.... والغرض األساسي هو تعزيز وظائف الجسم من اجل لياقة مقبولة وشع

لفكر ة ,دار االلياقة والصح،)عبس ع الفتاح رملي, محمد إبراهيم شحاتةبالسعادة والرفاهية.
(29, ص  0990العربي ,القاهرة ,  

اما في كما أكد "مروان ع المجيد " أن النشاط البدني الرياضي الترويحي يشكل جانبا ه-
ي اكتساب نفس المعاق اذ يمكنه من استرجاع العناصر الواقعية للذات والصبر , الرغبة ف
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ي للمعاق والتغلب ازن النفسالخبرة , التمتع بالحياة ويساهم بدور ايجابي كبير في إعادة التو 
رس االعتماد على الحياة الرتيبة والمملة ما بعد اإلصابة , وتهدف الرياضة الترويحية إلى غ
تدعيم الجانب  على النفس واالنضباط وروح المنافسة والصداقة لدى الطفل المعوق  وبالتالي

.) مروان ع جتمعلمالنفسي والعصبي إلخراج المعوق من عزلته التي فرضها على نفسه في ا
وزيع ,عمان , المجيد إبراهيم : األلعاب الرياضية للمعوقين , دار الفكر للطباعة والنشر والت

(.003 – 000, ص :  0992األردن ,   

 ويمكن تقسيم الترويح الرياضي كما يلي : 

هي عبارة عن مجموعة متعددة من األلعاب الجري ، األلعاب الصغيرة الترويحية : -أ
كرات الصغيرة وألعاب الرشاقة ، وما إلى غير ذلك من األلعاب التي تتميز وألعاب ال

 بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها .
وهي األنشطة الحركية التي تمارس باستخدام الكرة ويمكن األلعاب الرياضية الكبيرة : -ب

ألعاب فردية أو زوجية أو جماعية ، أو بالنسبة تقسيمها طبقا لوجهات نظر مختلفة 
 لموسم اللعبة ألعاب شتوية أو صيفية أو تمارس طوال العام .

ماء ، أو وهي أنشطة ترويحية تمارس في الماء مثل السباحة ، كرة الالرياضات المائية : -ج
الترويح ن التجديف، اليخوت والزوارق ، وتعتبر هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألوا

 خاصة في بالدنا .

النــشاط الــريــاضي الـعـالجي : 5-2  

ع عرفت الجمعية األهلية للترويح العالجي ، بأنه خدمة خاصة داخل المجال الواس 
البدني أو  للخدمات الترويحية  التي تستخدم للتدخل اإليجابي في بعض نواحي السلوك

ر الشخصية ي السلوك ولتنشيط ونمو وتطو االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثير مطلوب ف
الترويح ، عطيات محمد خطاب،أوقات الفراغ و .)وله قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء 

(88-82-81مرجع سابق ، ص:   
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اقين  على فالنشاط الرياضي من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية والمع
اآلخرين له ،  التالي استعادة الثقة بالنفس وتقبلالتخلص من االنقباضات النفسية ، وب

حقيق سرعة ويجعلهم أكثر سعادة وتعاونا ، ويسهم بمساعدة الوسائل العالجية األخرى على ت
لل األطفالالشفاء ، كالسباحة العالجية التي تستعمل في عالج بعض األمراض كالربو وش

 وحركات إعادة التأهيل . 

 تويات العاليةويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة المس سي :النشاط الرياضي التناف-5-3
بيا ، هدفه األساسي المرتبطة باللياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نس هي النشاطات الرياضية

والعضالت  االرتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن للوظائف
 المختلفة للجسم . 

: نشاط البدني الرياضي المكيف الأهمية  -6  

لسنوي عام قررت الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعها ا
انب ، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقه في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى ج 0921

رات ااألنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختلفة في عدة ق
مختلفة تعمل على أن يشمل هذا الحق الخواص، وقد اجتمع العلماء على مختلف 

لترويحية هامة تخصصاتهم في علم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية وا
ربويا، عموما وللخواص بالذات وذلك ألهمية هذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، ت

 اقتصاديا وسياسيا .

األهمية البيولوجية : -6-1  

بيولوجيا إن البناء البيولوجي للجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث اجمع علماء ال
داء اليومي المتخصصين في دراسة الجسم البشري على أهميتها في االحتفاظ بسالمة األ

 المطلوب من الشخص العادي، أو الشخص الخاص، برغم اختالف المشكالت التي قد



25 
 

ة للخواص هو ا الخواص ألسباب عضوية واجتماعية وعقلية فان أهميته البيولوجييعاني منه
قليا ، دار )لطفي بركات أحمد : الرعاية التربوية للمعوقين عضرورة التأكيد على الحركة.

I (80،، ص 0911، الرياض، 0المريخ للنشر، الطبعة  

ثقل سمنته نحافة الجسم و يؤثر التدريب وخاصة المنظم على التركيب الجسمي، حيث تزداد 
تدريب البدني دون تغيرات تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه تأثير خمسة شهور من ال

ث تزداد مراهقة وأظهرت النتائج تغيرات واضحة في التركيب الجسمي، حي 21اليومي على 
)أمين . ذهنيةنمو األنسجة النشطة ونحافة كتلة الجسم  في مقابل تناقص في نمو األنسجة ال
القاهرة ،  أنور الخولي ، أسامة كمال راتب : التربية الحركية للطفل ، دار الفكر العربي ،

(.021، ص  0993 II الطبعة 

األهمية االجتماعية : -6-2  

ين األفراد إن مجال اإلعاقة يمكن للنشاط الرياضي أن يشجع على تنمية العالقة االجتماعية ب
ا وتوافقا )أو االنطواء( على الذات، ويستطيع أن يحقق انسجامويخفف من العزلة واالنغالق 

تبادل بين األفراد، فالجلوس جماعة في مركز أو ملعب  أو في نادي أو مع أفراد األسرة و 
 اآلراء واألحاديث من شأنه أن يقوي العالقات الجيدة بين األفراد .

حيث دعت  ألوربية االشتراكيةويجعلها أكثر إخوة وتماسكا، ويبدوا هذا جليا في البلدان ا
وة الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث المساواة المرج

 والمرتبطة بظروف العمل الصناعي. 

Veblenفقد بين قبلن  أوربا أن في كتاباته عن الترويح في مجتمع القرن التاسع عشر ب 
اجتماعية  الفرد الطبقية، أو بمثابة رمز لطبقةممارسة الرياضة كانت تعبر عن انتماءات 

تغرقونه في خصوصا للطبقة البورجوازية، إذ يتمتع أفرادها بقدر أوفر من الوقت الحر يس
سرافا. اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا متنافسون على أنهم أكثر لهو  ا وا   
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(R . sue : Le loisir . O P .cit , P : 63) 

يلي : الروح  عرض كوكيلي الجوانب والقيم االجتماعية للرياضة و الترويج فيماوقد است
ة، المتعة الرياضية  التعاون تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعي
لتكيف والبهجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود على القيادة والتبعية، االرتقاء وا

(82ق ، ص حمد : الرعاية التربوية للمعوقين عقليا ، مرجع ساب)لطفي بركات أاالجتماعي.   

خص " محمد عوض بسيوني " أن أهمية  النشاط الرياضي تكمن في  مساعدة الش كما أكد
ارسة تسمح المعوق على التكيف مع األفراد والجماعات التي يعيش فيها ، حيث أن هذه المم

 له بالتكيف واالتصال بالمجتمع.

المعوق  كذلك "عبد المجيد مروان"من أن الممارسة الرياضية تنمي في الشخص وهو ما أكده 
أن للبيئة  الثقة بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره باللذة والسرور ....، كما

 والمجتمع واألصدقاء األثر الكبير على نفسية الفرد المعاق .

األهمية النفسية :-6-3  

احا كبيرا في بدأ االهتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصير، ومع ذلك حقق علم النفس نج
ر البيولوجي في فهم السلوك اإلنساني، وكان التأكيد في بداية الدراسات النفسية على التأثي

تار هؤالء السلوك وكان االتفاق حينذاك  أن هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد، واخ
التي أجريت بعد  زة على أنها الدافع األساسي للسلوك البشري، وقد أثبتت التجاربلفظ الغري

روف معينة إذ استخدام كلمة الغريزة في تفسير السلوك أن هذا األخير قابل للتغير، تحت ظ
جه الجيل أن هناك أطفاال ال يلعبون في حاالت معينة عند مرضهم عضويا أو عقليا، وقد ات

والغريزة بان هناك  الدوافع في تفسير السلوك اإلنساني وفرقوا بين الدافع الثاني إلى استخدام
ين دوافع مكتسبة على خالف الغرائز الموروثة، لهذا يمكن أن نقول أن هناك مدرست
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(، وتقع أهمية هذه  أساسيتين في الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي )سيجموند فرويد
رويح أنها تؤكد مبدئين هامين : النظرية بالنسبة للرياضة والت  

. السماح لصغار السن للتعبير عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب .0  

ة تعطي . أهمية االتصاالت في تطوير السلوك، حيث من الواضح أن األنشطة الترويحي3
 فرصا هائلة لالتصاالت بين المشترك والرائد، والمشترك األخر .

أهمية الحواس الخمس : اللمس أما مدرسة الجشطالت حيث تؤكد على  – الشم   – التذوق   – 
ي أن األنشطة النظر  السمع في التنمية البشرية .وتبرز أهمية الترويح في هذه النظرية ف

ناك أنشطة الترويحية تساهم مساهمة فعالة  في اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا على أنه ه
ان الخبرة سمي التذوق والشم، لذلك ف ترويحية مثل هواية الطبخ، فهناك احتمال لتقوية ما

 الرياضية والترويحية هامة عند تطبيق مبادئ المدرسة الحبشطالتية .

المة ، أما نظرية ماسلو تقوم على أساس إشباع الحاجات النفسية، كالحاجة إلى األمن والس
ثباتها، والمقصود بإثبات الذات أن شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات وا  صل ي وا 

فيه أن  الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باألمن واالنتماء، ومما الشك
ام )حز األنشطة الترويحية تمثل مجاال هاما يمكن للشخص تحقيق ذاته من خالله. 

(31، ص:  0921محمدرضاالقزوني : التربية الترويحية ، دار العربية للطباعة ، بغداد ،   

ية :األهمية االقتصاد -6-4  

نفسي والبدني، ال شك أن اإلنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل واستعداده ال
ة العاملة في وهذا ال يأتي إال بقضاء أوقات فراغ جيدة في راحة مسلية، وان االهتمام بالطبق

ويحسن  زيد كميتهاترويحها وتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع في
 22ساعة إلى  98نوعيتها، لقد بين "فرنارد" في هذا المجال أن تخفيض ساعات العمل من 

% 02ساعة في األسبوع قد يرفع اإلنتاج بمقدار ات )محمد نجيب توفيق :الخدمفي األسبوع. 
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، ص  0982العمالية بين التطبيق والتشريع ، مكتبة القاهرة الحديثة ، الطبعة األولى ، 
281.)  

دو أهميته فالترويح إذا نتاج االقتصادي المعاصر، يرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تب
من ظروف  االقتصادية في حياة المجتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أهمية الترويح نتجت

صبي، العمل نفسه، أي من آثاره السيئة على اإلنسان، كاالغتراب والتعب واإلرهاق الع
ية.يزيل تلك اآلثار ويعوضها بالراحة النفسية والتسلمؤكدين على أن الترويح   

(R . sue : Le loisir : O P . cit , P : 49 – 50) 

األهمية التربوية :-6-5  

لى ان هناك بالرغم من ان الرياضة والترويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد اجمع العلماء ع
 فوائد تربوية تعود على المشترك، فمن بينها ما يلي : 

 : هناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خالل األنشطة  تعلم مهارات وسلوك جديدين
الرياضية على سبيل المثال مداعبة الكرة كنشاط ترويحي تكسب الشخص مهارة جديدة 

 لغوية ونحوية، يمكن استخدامها في المحادثة والمكاتبة مستقبال .
 : هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرياضي والترويحي  تقوية الذاكرة

يكون لها اثر فعال على الذاكرة، على سبيل المثال إذا اشترك الشخص في ألعاب تمثيلية 
فان حفظ الدور يساعد كثيرا على تقوية الذاكرة حيث أن الكثير من المعلومات التي تردد 

  »مخازنها   «المخ ويتم استرجاع المعلومة من   »مخازن   «أثناء اإللقاء تجد مكان في
 في المخ عند الحاجة إليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار الحياة العادية 

 : هناك معلومات حقيقية يحتاج الشخص الى التمكن منها، مثال  تعلم حقائق المعلومات
ذا اشتمل الب رنامج الترويحي رحلة بالطريق المسافة بين نقطتين أثناء رحلة ما، وا 

الصحراوي من القاهرة الى اإلسكندرية فان المعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه 
 هذه الرحلة .
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 : ان اكتساب معلومات وخبرات عن طريق الرياضة والترويح يساعد  اكتساب القيم
علومات عن الشخص على اكتساب قيم جديدة ايجابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب م

هذا النهر، وهنا اكتساب لقيمة هذا النهر في الحياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة 
.)حزام محمد رضا القزوني : التربية الترويحية . مرجع االجتماعية كذا القيمة السياسية

 (.23 – 20سابق . ص : 
األهمية العالجية : -6-6  

المجال الوحيد  يرى بعض المختصين في الصحة العقلية، أن الرياضة الترويح يكاد يكون 
جيدا في التراويح:  الذي تتم فيه عملية "التوازن النفسي" حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما

مضية وقت ) تلفزيون، موسيقى، سينمان رياضة، سياحة ( شريطة أال يكون الهدف منها ت 
خلق واإلبداع. هذا من شأنه أن يجعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على الالفراغ، كل   

لتوترات وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم، فهي تخلصه من ا
ية وتعقد الحياة العصبية ومن العمل اآللي، وتجعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناع

لحالة يكون نحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب الكحول والعنف، وفي هذه اقد يؤديان إلى ا
وسيلة  اللجوء إلى ممارسة الرياضة و البيئة الخضراء والهواء الطلق والحمامات المعدنية
 هامة للتخلص من هذه األمراض العصبية، وربما تكون خير وسيلة لعالج بعض

 االضطرابات العصبية. 

(A .Domart& al : Nouveau Larousse Médical , Librairie Larousse , 
Paris , 1986 , P : 589) 
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 :خـــــالصــــــــــــة 
بالمعاقين ،  كان هذا الفصل أداة فعالة لتحليل مفهوم النشاط البدني الرياضي  وعالقته

ظه سات ار الدراوقد أجرينا محاولة لشرح النشاط البدني الرياضي المكيف من كافة جوانبه وا 
ته .التربوية والسوسيولوجية حوله وما ساهمت هذه الدراسات في مضمار فهم ماهي  

جهة وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أن النشاط البدني والرياضي المو 
كنه يكيف حسب للمعاقين مستمد من النشاط البدني والرياضي الذي يمارسه األفراد العاديين ل

ويعد هذه  وطبيعة الفرد المعاق من حيث القوانين والوسائل المستعملة ،نوع ودرجة اإلعاقة 
نب عديدة تعود النشاط الرياضي حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديين وله جوا

تغاللها بصفة بالفائدة  على األفراد، فهو يعتبر وسيلة تربوية وعالجية ووقائية إذا تم اس
ب هم في تكوين شخصية األفراد من جميع الجوانب ، الجانمنتظمة ومستمرة ، إذ يس

ية متزنة الصحي،  الجانب النفسي ، الجانب الخلقي واالجتماعي ، وبالتالي تكوين شخص
 تتميز بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي والنظرة المتفائلة للحياة .

مي أو أو عجز جسخاصة لألطفال المعاقين والذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب مرض 
عليمهم عقلي ، وقد أوضح العلماء أن الهدف األساسي الذي يجب تحقيقه للمعوقين هو ت

جع على ممارسة االشتراك بفعالية في نشاطات الرياضة والترويح من خالل برنامج تربوي يش
 المعوقون ، كل ألوان النشاط البدني الرياضي واستغالل أوقات الفراغ والذي يجني من خالله

 فوائد جسمية ، اجتماعية ، تربوية ،نفسية ومعرفية .

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 الفصل الثاني :

 الـنـمـو اإلجتماعي االنفعالــي
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 تـمـهيـد :

ها، إال بالقدر المعجزات اإللهية التي يستحيل على االنسان تفسير  إحدىان ظاهرة النمو هي 
.ن له به الخالق الواهب للحياة والقابض لها ذيؤ  الذي  

( يخرج من بين الصلب 8( خلق من ماء دافق )2قال هللا تعالـى:" فلينظر اإلنسان مما خلق)
(1،2،8،2)سورة الطارق، االيات (" سورة الطارق.2و الترائب )  

ان وخطط خلق االنس الذيهللا سبحانه و تعالى خلق الكون وما عله من أشياء وأحياء، وهو 
ديع متسلسل ، لمسيرة تطوره من نطفة الترى بالعين المجردة الى ان يبلغ أشده في نسق ب

لة لنواحي يعتمد فيه الالحق على السابق ، وتكون فيه عملية النمو مستمرة متدرجة شام
 التغيير الكمي والكيفي والعضوي والوظيفي .

و المعنوي  نفس النمو ،اي دراسة السلوك المادي ه التغييرات الجسمية و النفسية علمذان ه
تى يصل الى لالطفال والمراهقين والراشدين والشيوخ، حيث يمر الفرد بعملية نمو وتحول ح

مو سلبي عبر ن إلىيميز الراشد الناضج ،ليتحول هدا النمو  الذيالتكوين النفسي والجسمي 
ة الحياة .الشيخوخة والهرم ، كنمو هدام يؤدي بالفرد الى نهاي  
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مـفـهـوم الـنـمـو : -1  

 تعريف النمو:   -1-1
دياد أي عرف النمو في لسان العرب من قبل ابن منصور بأنه )نما بمعنى الزيادة واالز   

معنى زيادة  وطور شيئا،أي جعله ينام (، وقد تم تعريفه في القاموس الوسيط :)الشيء نما ب
 وأكثر ، ويقال أن النبات نما ونما الولد( .

ي في  جم أو بنية الكائن الحهو اصطالح بيولوجي للزيادة الجسدية في ح النمو : -1-2
الزمنية المختلفة التي يعيش فيها.  الفترات  

ظمة في منت وتغيراتتحديد النمو من وجهة نظر نفسية : وهو كل متشابكة، متتابعة،  -
دف إلى إكمال جميع الجوانب المادية والعاطفية والعقلية والسلوكية التي تحدث للفرد، وته

ومع المجتمع المحيط به.نضجه، له  التوافق مع نفسه،   

كيفية التي ترتبط المستمرة في الوظائف الت التغييراتتحديد النمو في العلوم السلوكية :إن  - 
صية الفرد. في السلوك والهيكل والوظائف ، التي تشكل شخ التغييراتبالوقت، وتكامل 

(.11،ص3111،األردن،دار الفكر،0)د.سامي محمد ملحم،علم نفس النمو،ط  

مو اإلنساني في القرآن الكريم:  الن -  

م آيات خلق يتناول القرآن الكريم في مواضع كثيرة خلق اإلنسان ونموه، ويمكن أن تنقس 
 اإلنسان إلى قسمين :

ؤمن به، ما يتصل منها بخلق آدم عليه السالم، وهو من باب الغيب الذي على المسلم أن ي 
و ما الذي حد القرآن الكريم معالمه، وهثم ما يتصل منها بخلق اإلنسان من ساللة آدم و 

.نتناوله هنا التصاله المباشر بموضوع علم نفس النمو  

 آيات هللا في تكوين اإلنسان :
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ى.يحدد القرآن الكريم الطريق العادي لوجود اإلنسان كنتاج التصال الذكر باألنث   

:وفي ذلك يقول هللا تعالى   

.02نثى(( الحجرات:)) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وا  

"وفي هذا إشارة صريحة إلى أن خلق اإلنسان من جزء من الذكر "وهو الحيوان المنوي   

 )امال أحمد مختاروجزء آخر من األنثى ''وهو البويضة األنثوية"، ويفسر لنا ذلك.  
ي في صادق،كتاب نمو االنسان من مرحلة الجنين الى مرحلة المسنين،أوال النمو االنسان

(.28الكريم،المكتبة الشاملة الحديثة،ص القران  

مفهوم النمو االنفعالي : -2  

تصفهاتتميز هذه المرحلة بأن االنفعاالت فيها أكثر شيوعا وأكثر حدة من المعتاد. و   

دق هذا حيث يكون الطفل سهل االستثارة ،  ويص   "،بأنها مرحلة "عدم التوازن  هيرلوك
سنة ،وتظهر عالمات شدة 2.2-8.2سنة،ومن3.2-2.2الوصف خاصة على الفترة من 

نفعاالت وترجع حدة اال االنفعاالت خاصة في صورة حدة المزاج وشدة المخاوف وقوة الغيرة،
النوم والراحة،  ، ورفضفي هذه المرحلة جزئيا إلى التعب الذي يسيبه للطفل اللعب المستمر

ت الطعام، وتناول مقدار أقل مما يحتاجه من الطعام نتيجة الثورة على النظام الثابت لوجبا
 وهي مشكلة شائعة في هذا السن. 

,وليس إلى  ويرجع علماء النفس معظم االنفعالية الحادة في هذه المرحلة إلى أسباب نفسية
ما ال يسمح لهم أنهم يستطيعون القيام بكثير تأسباب فسيولوجية، فمعظم األطفال يشعرون 

بون مرة أخرى اآلباء به .ويثورون على هذه القيود التي يفرضها عليهم الوالدان، ثم يغض
ونجاح. ألنهم يدون أنفسهم عاجزين عن أداء ما يعتقدون أنهم قادرون على أدائه بسهولة  

لذهاب إلى اتساق أفق الحياة االجتماعية للطفل بخروجه إلى النادي وزيادة األصدقاء وا ومع
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ات دار الحضانة أو روضة األطفال ,ينشأ توتر جديد من النوع الذي يصاحب أي عملي
(.829توافق أو تكيف في العادة . )امال احمد مختار صادق،مرجع سابق،ص  

لسابقةّ  ، تلك ل جاذبية للكبار إذا قورنت بالمرحلة اومن األسباب التي تجعل هذه المرحلة أق 
دفع األقارب االنفعالية الزائدة,وتعد االنفجارات االنفعالية مصدر ضيق للوالدين، كما أنها ت
األطفال ترجع  وأصدقاء األسرة إلى تجنب التعامل مع الطفل، وبالطبع توجد فروق فردية بين

ثانيا،والى  الظروف البيئية االجتماعية المحيطة بهإلى الظروف الصحية للطفل أوال، والى 
ة إلى ترتيب أنماط السلوك االنفعالي التي تكونت لديه في مرحلة الرضاعة ثالثا، باإلضاف
خوة. الطفل بين إخوته، فالطفل األول أكثر تعرضا لكشف انفعاالتهً من باقي اإل  

مفهوم النمو االجتماعي:   -3  

دة وعيه في مرحلة الطفولة المبكرة باتساع عالم الطفل وزيا يتسم النمو االجتماعي    
ة، فهم باألشخاص واألشياء ,وفي هذه المرحلة يزداد اندماج األطفال في كثير من األنشط

خبارت جديدة يتعلمون الجديد والمتنوع من الكلمات والعناوين واألفكار والمفاهيم، ويمرون ب
سبة للتحول إلى هذا التعلم يهيىء للطفل األرضية المنامع العالمين الفيزيائي واالجتماعي، و 

 كائن اجتماعي.  

ل حله   ، ومع اتساع العالم االجتماعي للطفل يقل تعلق الطفل بالوالدين تدريجي .وتح
    عالقات يكونها الطفل مع أطفال آخرين خارج نطاق األسرة، وعادة ما تكون الخبرات

من  اضطراب انفعالي له، وخاصة إذا كان أصغر االجتماعية للطفل خارج المنزل مصدر
أثر بنوع األطفال اآلخرين،ونجاح الطفل في التكيف مع العالقات االجتماعية الخارجية يت

م اجتماعيا الخبرات االجتماعية التي يتلقاها داخل المنزل، فاألطفال الذين تتم تنشئته  
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ات الطفل مع ، كما أن طبيعة عالقبالمنزل، يحققون تكيفا اجتماعيا خارجيا أفضل من غيرهم
الدين تتأثر على الو  إخوته تؤثر في تكيفه االجتماعي الخارجي ،والطفل الذي يظل معتمدا

ب.عالقاته بأقارنه، وتجعله غير مرغوب فيه ما يدعوهم إلى رفضه كرفيق لع  

ظهور والنمو وأهم صور السلوك االجتماعي الالزمة للنجاح في التكيف االجتماعي تبدأ في ال
اعي يتم في هذه المرحلة وخاصة أن االتجاهات االجتماعية األساسية وأنماط السلوك االجتم

 تشكيلها في هذه المرحلة.   

الجتماعي فاعل ااذا كان الطفل حتى سن ثالث سنوات ال يظهر إال مستوى منخفضا من الت 
، وعلى هذا مع األطفال اآلخرين، فإنه بعد سن الثالثة يظهر زيادة ملحوظة في هذا التفاعل

 سنوات هي العمر الحرج في عملية التطبيع االجتماعي 8-2يمكننا القول أن الفترة من 
لفترة علىللطفل، ويتوقف إلى حد كبير كيم وكم السلوك االجتماعي الذي ينمو في هذه ا  

يادة والسيطرة لظروف البينية التي يتعرض ال الطفل وعالقاته بهاء ويشمل ذلك سلوك القا
رون"،تطور والتبعية واالعتماد والمسايرة وغيرها.)أولسون ويالرد"ترجمة ابراهيم حافظ و اخ

(.829،ص0983نمو األطفال،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،  

النمو االنفعالي في مرحلة المراهقة : -4  

فعاالت مع  يتسم النمو االنفعالي في مرحلة المراهقة المبكرة بالعنف وعدم تناسب االن    
مقال الحالي ، ، وقد تعددت مالمح النمو االنفعالي في هذه الفترة، لذا فقد تناول المثيراتها

علمي.النمو االنفعالي في مرحلة المراهقة المبكرة بصورة تتوافق مع أسس البحث ال  

المراهق من حالة إلى أخرى وعدم ثباته انفعاليا. تذبذب -   

 االنشراحو يعاني المراهق من االنفعاالت المتناقضة كالحب والكره  والشجاعة والخوف،  - 
 واالكتئاب والتدين واإللحاد والحماس والالمباالة. 
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ينطلق نحو إيجاد شخصية مستقلة له تعبر عن مدى استقالله انفعاليا. -  

لمفاجئة.خجل واالنطوائية والتمركز حول الذات نتيجة للتغيارت الجسمية ايعاني من ال -  

تؤدي مشاعر المراهق المتعلقة بالجنس إلى إحساسه بالذنب والخطيئة. -   

  يالحظ التردد في سلوكه نتيجة عدم الثقة بالنفس في بداية هذه المرحلة. - 

خيال يقوم وفي هذا النطاق من ال يبني المراهق قصور من الخيال تتخطى الزمان والمكان، -
 بإيجاد حلول لمشكالته وتحقيق ما يصبو له. 

ين الوقائع يتميز المراهق في تلك الفترة باستخدامه ألحالم اليقظة كأداة يخلط بها ب -
لب على  واألحالم، ويعطي لنفسه كامل القدرة واألهلية لتحقيق كافة االحتياجات والتغ

ماما كالبطل في األفالمً .العقبات التي تقف أمامه ت  

ه.وفي أحالم النوم فإن المراهق يكون دائما هو بطل الحلم ومؤلفه ومخرجه وممثل -   

ة والحب يعمل المراهق في تلك الفترة على التأكد من وجود ما يكفي من مصادر األلف - 
د من والعطف وذلك يرجع إلى اهتمامه بحب اآلخرين وتحقيق رغباتهم واشباع ما يري

ا .انفعالي نفسيااحتياجات وتحقيق كافة المتطلبات التي تضمن جودة صحته   

ر كحب تشمل جعبة الحب لدى المراهق في تلك الفترة العديد من االتجاهات والعناص - 
ل الحق الوالدين واألصدقاء والرومانسية تجاه الجنس اآلخر، وكذلك حب الفضائل وخصا

 والعدل.

عناصر األخرى في يقوم المراهق في تلك الفترة بالعمل على تكوين الصداقات بينه وبين ال -
تفاعل، باإلضافة العقلية ونمو مشاعر التآلف وال والتغيراتالمجتمع بناء على النمو االنفعالي 

الدينية  إلى شعوره بضرورة انتمائه لمجموعة من األصدقاء تعبر عن أفكاره وتوجهاته
.عيةواالجتما  
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التي تضمن  ويعتبر تكوين مناخ انفعالي قائم على الفهم والحب والرعاية من أهم العوامل -
 للفرد المراهق في تلك المرحلة العمرية نشأته بصورة سوية.

ي يعيش فيه، ويعكس الفرد المناخ االنفعالي الذي يعيش فيه على مفهومه عن العالم الذ - 
الدفء الجسماني. إن )الدفء النفسي (يجب أن يصاحب   

ر تحديا أمام ويعبر انفصال المراهق على نحو نفسي عن والديه من العقبات التي تعتب -
. صراعاتالالوالدين فيما يتعلق بطريقة معاملتهم ألبنائهم، وهو ما ينتج عنه نشوب   

هذا ويصبح  يعمل المراهق دائما على محاولة ضبط انفعاالته ولكنه كثيرا ما يخفق في   -
روت ريسة لتهوره وانفعاله.)همام طلعت،سين وجيم عن علم النفس التطوري،بيف

(.98،ص0911دارعمار،  

:   وجهات نظر في تفسير النمو االنفعالي -5  

واطسون  لقد ذكر دارون بأن االنفعال خاصية أولية عند الوليد، إال أنه بعد ذلك افترض 
:ومورجان ثالث انفعاالت أساسية عند الوالدة هي  

نبهات لخوف والغضب والحب، أما باقي االنفعاالت فهي متعلمة عن طريق االرتباط بما
 جديدة.   

المنبهات وباإلضافة إلى ذلك فقد أشار "واطسون ومورجان" إلى االرتباط بين االنفعاالت و 
ا الغضب غير المتعلمة، كما هو الحال في الخوف عندما يثيره الصوت العالي المفاجئ، أم

تدليل.      اقة حركات الطفل، كما أن الحب، فإنه يظهر كاستجابة للمالحظة والفيثيره إع
عتبر اآلن ولذلك فإنه على الرغم من أن نظرية وطسونومورجان سادت فترة طويلة، إال أنها ت

.من المعالم التاريخية في تفسير االنفعال  

ث قامت ورجان" حيبتعديل وجهة نظر " واطسون وم ولقد اهتمت الباحثة كاترين بريدجز
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"طفال 83" بالمالحظات اليومية الدقيقة على التعبيرات االنفعالية لمدة أربعة شهور على
فعال أساسي هو تراوحت أعمارهم بين أسبوعين وسنتين. وقد أكدت النتائج أن الطفل يولد بان

شهر ثة أعبارة عن استثارة عامة، وعن طريق النضج تتمايز االستثارة العامة في عمر ثال
ثر تخصصا وهكذا انفعالية أك تعبيراتفتصبح سرور ضيقا وفي عمر ستة شهور تتمايز إلى 

لمرجع، ص ...وال زالت وجهة النظر هذه تحظى بالقبول.) المكتبة الشاملة الحديثة، نفس ا 
092.)  

:" االنفعالي "أريك أريكسون "نظرية النمو االجتماعي  -6  

النمو  نظريات" واحد من بين االنفعالي لـ "إريك إريكسون تعد نظرية النمو االجتماعي  -
حياة المختلفة من النفسي الفريدة،نظرا لتميزها بتغطية النمو النفسي للفرد خالل فترات ال

النفسي،  الميالد وحتى الشيخوخة وعدم اقتصارها، شأن الغالبية العظمى من نظريات النمو
لتي أوردها ه النظرية في األساس،على األفكار اعلى مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتقوم هذ

نظرية ، مؤسس نظرية التحليل النفسي،بيد أنها حاولت ك  " S. Frui"سيجموند فرويد بيد 
الجنسي.  أضافة بعد نفسي اجتماعي لنظرية "فرويد "التي اقتصرت على النمو النفسي  

(Bruner, J.S.(1987). The artist as an analyst, A review of a way of 
looking at things : selected papers from 1930– 1980, by E. Erikson, 

The New York review, 3, p. 8 – 13) 

ي الوقت الذي أكد ويتمثل االختالف الجوهري بين النظريتين في دوافع السلوك اإلنساني ، فف
بالتحديد في البيولوجية و فيه "فرويد" على أن دوافع السلوك اإلنساني تكمن في النواحي 

لى أن القوى الغرائز البيولوجية المتمثلة في غريزتي )الحياة والموت(، " يؤكد "إريكسون"  ع
 األكثر اهمية في استثارة السلوك اإلنساني ونمو الشخصية تتمثل في: 

طى كون قد أعالتفاعالت االجتماعية المتبادلة لإلنسان في عالم الخبرة االجتماعية، وبذلك ي
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 أهمية للجوانب االجتماعية في نمو وتطور الشخصية.

ن ويرى "إريكسون "أن كال من النضج وحاجات المجتمع معا يؤديان إلى خلق مجموعة م 
ظام مسار نموه يتعين عليه تجاوزها وحلها بصورة إيجابية لضمان سواء وانت للفرد، األزمات

عمر في مرحلة معينة من مراحل ال النفسي واالجتماعي، وكل أزمة من هذه األزمات تسود
و تجاوز إيجابي الثمانية وفقا لتقسيم "إريكسون"، وعلى الفرد في كل مرحلة أن يتوصل لحل أ

اق مما يعقد قبل أن يواجه بأزمة أخرى تتعلق بمرحلة الحقة، وغالبا ما ينقل النجاح أو اإلخف
أساس التعامل معها.بطبيعة الحال عملية حل أو تجاوز األزمة الجديدة بل ويمثل   

(Erikson, E. (1968).Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.)  

لكل مرحلة  الثمان التي يمر بها الفرد، وأطلق اسما محددا للمراحلوقد قدم "إريكسون "وصفا 
الفشل في  منها وفقا لما يترتب عليها من إيجابيات في حال حل األزمة أو سلبيات في حال

فيما يلي ا، كما حدد فترة عمرية لكل مرحلة، وقدم وصفا ألهم مظاهر النمو النفسي  :و حله
واالجتماعي بها ، وفيما يلي نتناول كل منها : نتناول كل منها  

الثقة في مقابل عدم الثقة : المرحلة األولى-6-1  

"فرويد " لدىوتتمثل هذه المرحلة في العامين األولين من العمر؛ وتقابل المرحلة الفمية   

ما، ويؤكد على ويرى "إريكسون "أن الغرض األساسي لهذه المرحلة يتمثل في تنمية الثقة تما
تقبل والحب أن تغذية الطفل الجيدة من قبل األم، وتوفير درجة عالية من األلفة واالنسجام وال

ينمو اجتماعيا  هوالحنان من قبل األبوان معا تنمي لديه الشعور بالثقة واألمن والتفاؤل وتجعل
ن له، ولديه توقعا بأن المجتمع سوف يوفر له الحب واألمان مثلما كانت رعاية األبوي

قة بإمكاناته وبالتبعية فإن هذا الطفل سوف يتعلم الثقة باألخرين، كما ستنمو لديه الث
.الجسمية  
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من ذلك،  س إذا كان األبوان غير ،ودوافعه البيولوجية التي تنمو وتستمر معه، وعلى العك
، وقام ال يتمتعان باألهلية لذلك ، واذا قاما برفض الطفل أو إلحاق األذى بهو  محل ثقة

قة في األخرين، اآلخرون بنفس ما قام به الوالدان، فإن هذا الطفل سينمو لديه شعورا بعدم الث
اس، وقد يميل وسيتوقع الشر منهم، وسيترتب على ذلك أن يصبح شكاكا فيمن حوله من الن

النفسي.  االضطرابنويا  أو ااالكتئاب أو البر  بأعراضلى الحقد أو االنسحاب الذي يتميز إ  

ولوا تنشئة ووفقا لما يطرحه "إريكسون "عن هذه المرحلة يمكننا أن نتوقع بأن إخفاق من يت
يتبعه نمو  األطفال خالل هذه المرحلة في توفير درجة من الحب والتقبل لهذا الطفل سوف

ن المجتمع ممزوج بعدم الثقة في الذات وفي األخرين، وسوف ينمو لديه شعورا بأاجتماعي 
يمن حوله ، لن يوفر له أيضا الحب والحنان، ومن ثم سوف يكون هذا الطفل عرضة للشك ف
راحل في وستولد لديه إحساسا بالحقد أو الرغبة في االنسحاب، وعليه فهي من أخطر الم

يها مشكالت عدة في المراحل المقبلة.حياة األطفال، وربما يترتب عل  

:االستقاللية مقابل الشك والخجلمرحلة الثانيةال -6-2  

لشرجية لدى وتبدأ هذه المرحلة من سن سنتين إلى أربع سنوات تقريبا، وتقابل المرحلة ا
ستقاللية "فرويد"، ويرى "إريكسون "أن الغرض األساسي لهذه المرحلة هو إنجاز درجة من اال

ن  أو أي شخص وتقليل الشعور بالخجل والشك لدى الطفل، ووفقا لرؤيته فإنه إذا قام الوالدا
مت عمليات حت هذا الوصف بالسماح للطفل عندما يقوم بالمشي باكتشاف  ذا تأخر يقع ت

سوي وجيد  تعلم الطفل لبعض السلوكيات على نحو سوي ، واستخدام ما يقع في بيئته
باالستقاللية، شعورافإن هذا الطفل سينمو لديه  اإلحراجكالتدريب على   

حل محلهم  دما يمنع األبوان أو من يوفي المقابل ينمو لدى الطفل شعورا بالخجل والشك عن
عادل عز  وبقوة أي محاولة لدى الطفل لالستكشاف وأن يصبح مستقال بنفسه.)األشول،

(. 98،ص0913الدين، علم نفس النمو ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية ،  
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على  ومواوهكذا يتضح كيف أن الطفل في هذه المرحلة في حاجة ماسة ألن يساعده من يق 
فعله الوالدين برغبة شئته على اكتشاف البيئة والتعامل مع مفرداتها بحرية ويسر، وهو أمر يتن

عر من قبل وحب لمساعدة الطفل على االستقالل، ومن ثم إن لم يتوافر لألطفال تلك  المشا
هم في تعليم القائمون على تنشئتهم ، وخاصة في هذه المراحل المبكرة ، فضال عن مثابرت

شاعر خجل السلوكيات الضرورية؛ فإننا نتوقع أن ينمو لدى هؤالء األطفال مالطفل بعض 
روي.وشك وسينمو لديم سلوك االعتمادية، كما سيتسم سلوكهم باالندفاعية وعدم الت  

لمرحلة الثالثة : المبادأة في مقابل الشعور بالذنب ا -6-3  

سة، حتى سن المدر وتبدأ هذه المرحلة من عمر ثالث سنوات ونصف أو أربع سنوات و  
رة على المبادأة والمهمة التي تواجه كل طفل في هذه المرحلة وفقا لـ "إريكسون "هي تعلم القد
وتشجيع  من دون شعور كبير بالذنب، واألطفال في هذه المرحلة ونتيجة لنموهم السريع

الغير بما  عاون مع، كما يتعلمون التمهاراتهمالوالدين يتعلمون التخيل واللعب بنشاط، وتتسع 
حدث في ذلك أن يقودوا أو ينقادوا، أما إذا أعيق نمو الطفل في هذه المرحلة والذي قد ي

فإنه فرويد " ،والمستقي من نظرية التحليل النفسي لـ "كنتيجة لعدم حل الموقف األوديبي ،
تمدا على سينمو لديه شعورا بالذنب، ويصبح إنسانا مترددا واقفا على هامش األحداث، مع

 الكبار لتلبية حاجاته.

يتخيل   ومن ثم يمكن أن نتوقع أن حرمان الطفل من تشجيع من يقوموا على تنشئته ألن
بح مترددا، فغالبا سينشأ هذا الطفل ولديه طبيعة قاسية ويص مهاراتهويلعب وتتسع   

حل التالية.واعتماديا، كما سيعاني من مشاعر الكبت التي تسفر عن مشكالت عدة في المرا   

 

 

المرحلة الرابعة : االجتهاد في مقابل الضعور بالنقص -6-4   
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والمهمة  ،ن وتبدأ هذه المرحلة من سن السادسة تقريبا إلى الثانية عشرة، وهي مرحلة الكمو 
جنب الشعور األساسية في هذه المرحلة تتمثل في تنمية القدرة على المثابرة أو العطاء وت
ديدة، سرعان ما بالنقص، والطفل في هذه المرحلة ونتيجة الحتكاكه بالعديد من التجارب الج

 سنه، لذلك يدرك انه في حاجة إلى أن يجد له مكانا بين األطفال اآلخرين الذين هم في مثل
ل أن يسيطر فإنه يوجه كل طاقاته نحو معالجة المشاكل االجتماعية المحيطة به والتي يحاو 

 عليها بنجاح حتى ال يكون متخلفا عن رفقاء سنه أو أقل منهم.

Douvan,E.(1997). Erik Erikson: Critical Times, Critical Theory. Child 
Psychiatry and Human Development.Vol.28(1),15-21  

ة للحياة، كأن الالزمة للمشاركة في النشاطات الرسمي المهاراتوفي هذه المرحلة يتعلم الطفل 
ب المنظم يتعلم التعامل مع الجماعة تبعا لقواعد عامة، وأن ينتقل من اللعب الحر إلى اللع

 الهادف، ويشارك في الواجبات المنزلية.

يم، القاهرة، التقو  -طرق البحث -النمو -جابر، جابرعبد الحميد نظريات الشخصية، البناء)
(.91،ص0918النهضة العربية، دار  

ع الطفل ويرى "اريكسون" أنه يتحتم على الوالدين أو من يحل محلهم أو المعلمين عدم وض
حددة، كما يجب ضيقة إلثبات جدارته بحجة أنه طفل وال يستطيع القيام إال بمهام م زاويةفي 

وك بذل الجهد ع اهتمامات الطفل، فالنجاح يعزز لدى الطفل سلأال يهملوا في تنويع وتوسي
 ويعلمه االجتهاد والمثابرة، والفشل يترتب عليه شعورا بالنقص   .

ع المهام المسندة إزاء هذا التصور يتحتم على القائمين على تنشئة األطفال السعي إلى توسي 
توسيع.مين عليهم تنويع و إليهم وحثهم على االجتهاد والمثابرة، كما يجب على القائ  

عور بالنقص، أو النشاطات التي تقدم لهم وتدريبهم على بذل الجهد حتى ال يتسرب إليهم الش
 ينتابهم أحساسا بقلة االمكانيات أو القصور في الذات.
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المرحلة الخامسة : الشعور بالهوية مقابل اضطراب الهوية -6-5  

لعمر، وتتمثل تبدأ هذه المرحلة من سن البلوغ وتنتهي في سن الثامنة عشر أو العشرين من ا
نا وتجنب في فترة المراهقة، والمهمة األساسية في هذه المرحلة هي التعرف على هوية األ
بلور لديه ، صراع الهوية، ويرى "إريكسون "أن هذه المرحلة تمثل األساس ألنماط  والتي تت

ابة على عدة ي كل المراحل القادمة، وتعني "هوية األنا "معرفة الفرد ألناه عند اإلجالتفكير ف
مل الذي أسئلة من قبيل )من أنا؟ ومن أكون بالنسبة لهذا المجتمع الذي أعيش فيه؟ ما الع

ياتي؟ ما النمط أرغب في أن أقوم به مستقبال؟ ما القيم والمعتقدات التي تنظم وتقود مسيرة ح
ها والتعامل ياة الذي أفضله على غيره؟ ما طبيعة الجماعة التي أفضل االنتماء إليالعام للح

طرابات معها؟ (، والواقع أنه إذا لم يتحقق ذلك فإنه يمكن القول بأن المراهق يعاني اض
هوية سالبة،  الهوية أو الدور؛ فعدم وجود إجابة ألي من األسئلة السابقة تجعل المراهق يتبنى

بقة أو ون "إلى أن ذلك عادة ما يكون نتيجة الضطراب النمو في مراحل ساويشير "إريكس
 نتيجة للعوامل االجتماعية غير المساندة . 

ا لتصور ونستطيع القول بأن هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها األفراد،فوفق
نتوقع  "إريكسون "لهذه المرحلة تزداد احتمالية حدوث اضطرابات في هوية البعض، كما
ا لمعظم فئات حدوث تعصبا في االنتماء لمن يقعون تحت الظروف السيئة وينمو لديهم رفض

اهرة، عالم المجتمع األخرى. )زهارن، حامد عبد السالم علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، الق
(.88،ص0992الكتاب  

األلفة مقابل العزلة   :المرحلة السادسة  -6-6  

مى واخر عمر الثامنة عشر إلى الخامسة والعشرين من العمر وتستبدأ هذه المرحلة من أ
ي إنجاز بعض بمرحلة الشباب أو الرشد المبكر، والمهمة األساسية في هذه المرحلة تتمثل  ف
من  كمحب  درجات ما يسمى بالمودة أو األلفة اآلخرين،  والتي تعني البقاء قريبا ومحبوبا

حتاج في ذا ينمي اإلحساس الواضح باألنا، فالراشد يأو صديق أو مشارك في المجتمع ألن ه
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، و فيق ما المرحلة تأكيد ذاته وال سيما دوره الجنسي، ويحتاج إلثبات هويته عن طريق ر   

 يتجسد ذلك في الرغبة في االستقالل والزواج.

ا للعالقات بين والخطر األساسي في هذه المرحلة يتمثل في االستغراق في الذات  أو تجنيبه
أنه في حاالت  لشخصية التي تلزم الفرد باأللفة واالنغماس االجتماعي، وقد بين "إريكسون"ا

ستغل اآلخرين العزلة المتطرفة قد تظهر الشخصية السيكوباتية )المضادة للمجتمع (والتي ت
قوي في  وتستخدمهم دون احساس بالندم، والحل الصحي هو تكوين جانب نفسي اجتماعي

حب الحب، هو  والذي ال يعني بالضرورة حب الجنس اآلخر بل الشخصية الراشد وهو 
 لألصدقاء والجيران ورفقاء العمل وحتى للمواطن من نفس البلد.

هم  وفي ضوء ما سبق يمكننا أن نتصور أن انغماس البعض في ذواتهم نظرا لظروف
، وقد االجتماعية، ومحاولة انسحاب بعضهم من المجتمع وتجنبهم للعالقات مع اآلخرين

،وقد ينمي ذلك يؤدي إلى ظهور بعض السلوكيات المضادة للمجتمع )الشخصية السيكوباتية(
 لديهم الشعور بعدم االنتماء.

(Lassegard, M. A. (0990). Erikson's Theory of psychosocial 
development applied to predict adolescents' safer- sex attitudes and 

behavior. Kansas, Bell &Howell Information Company) 

 

 

المرحلة السابعة : االنتاجية مقابل الركود        -6-7  



46 
 

تسمى مرحلة تبدأ هذه المرحلة من سن الخامسة والعشرين تقريبا وحتى أواخر الخمسينيات، و 
ة الحميم الرشد الوسطى )منتصف العمر(، ويرى "إريكسون" أن التزام الفرد بمشاعر الحب

،تساعده على تأسيس وحدة جديدة تقوم على الثقة واأللفة المتبادلين  

نمو، وال يتأتى ذلك إال من خالل المشاركة في إعداد منزل الزوجية لبدء دورة جديد من ال
كود، وال يقتصر وتتميز هذه المرحلة باكتساب الشعور باإلنتاج واإلثمار وتجنب الشعور بالر 

ن األعمال أو تربية األطفال ،إنما يمتد ليشمل القيام بعديد ماإلنتاج على التكاثر فقط 
ألعمال الخالقة مثل تعلم اآلداب والعلوم المختلفة والفاعلية االجتماعية والمساهمة في ا
كود "والذي قد الخيرية..... إلخ، وفي المقابل يأتي االختيار الثاني في هذه المرحلة وهو "الر 

ي المشاركات رد في مواضع كثيرة دون عمق، أي المبالغة فيأتي كنتيجة لتشتت طاقات الف
.) قتادي، غير الفعالة في محاولة لتوكيد الذات، أو قد يكون نتيجة لالستغراق في الذات

(. 011،ص0993المراهقة،القاهرة،مكتب األنجلو المصرية، هدى محمد،سيكولوجية  

تغراق في رد ، فقد يؤدي االسوتبدو هذه المرحلة أيضا من المراحل الخطيرة بالنسبة للف
دلة مع الذات، والناتج من اإلخفاق في المراحل السابقة ، إلى إجهاض مشاعر الحب المتبا

ون"، والذي  اآلخرين،، وغياب الثقة واأللفة معهم ، ومن ثم يسود الركود كما يصوره "إريكس
 تتبدى صوره في فشل العالقات الزوجية، أو عدم التوافق األسري.

المرحلة الثامنة : تكامل األنا مقابل اليأس -6-8  

ون "أن المهمة تبدأ هذه المرحلة في الستينيات من العمر، وهي المرحلة األخيرة ويرى "إريكس
يؤكد على في هذه المرحلة تتمثل في اإلحساس بتكامل األنا وتجنب اليأس قدر اإلمكان، و 

تمثل في يصل إلى قمة التكيف الم أنه إذا مرت األزمات السبع الماضية بسالم فإن الفرد
جدية ويجد لنفسه النمو المتكامل، فالفرد المتكامل يثق في نفسه ويشعر باالستقالل ويعمل ب
مفهوم ويصبح دورا في الحياة وينمي في نفسه مفهوما ثابتا عن ذاته ويكون سعيدا بهذا ال
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بناء أو عمل سواء من أ ودودا دون تردد أو شعور بالذنب كما يصبح فخوار بما يبتكر وينتج
أى أن كانت أو هوايات، وفي هذه المرحلة يقف الفرد موقف المتأمل من حياته السابقة، فإذا ر 
لحلقة األخيرة منتظمة وتحققت أهدافه فرح واستبشر وطور شعورا ، بتكامل الذات، وأدرك أن ا

ل يقود الفشل لمقابمن حياته تنسجم مع ما سبقها من مراحل، وأن حياته لم تكن عبثا، وفي ا
كاالكتئاب  في المراحل السابقة إلى اليأس واالشمئزاز والذي يقود إلى اإلصابة بعدة أمراض
 ،ترجمة سالم وتوهم المرض وبعض أنماط ذهان الشيخوخة. )ميللر، باتريشيا، نظريات النمو،

(. 011،ص3112محمود عوض وأخرون، عمان، األردن، دار الفكر للطباعة والنشر،   

تقييم النظرية:   -  

م نظرية فرويد   حيث ان نظرية اريكسون تعد امتدادا لنظرية التحليل النفسي لذا يعد تقيي   
جزء على اهم وبدال من اعادة سرد التعليقات السابقة نقوم بالتركيز في هذا ال،  مناسبا لها

 جوانب القوة والضعف في نظرية اريكسون.

نقاط القوة:  -  

ة لنظرية التحليل   رية التحليل النفسي :عن طريق توسيع القاعدة التجريبيتوسيع نطاق نظ -
اف اريكسون ، النفسي، ساهم اريكسون في زيادة مدى صدق النظرية وقابليتها للتطبيق ،اض
وية االنا الى الجوانب النفس اجتماعية الى النفس جنسية،  والثقافية الى البيولوجية ، وه

حظات  الى الشاذ، واالزدواج الثقافي الى الثقافة المحددة والمالدفاعات االنا، والطبيعي 
 المباشرة للطفل الى ذكريات البالغ حول طفولته، نمو البالغ الى نمو الطفل.

مة التوفيق ساعد اريكسون على بداية ظهور منهج النمو واسع المدى )الحياتي(، وتتميز بس
ى دليل قوي بين مدى واسع من المواقف، وتتميز رؤية اريكسون الخاصة بالنمو باستنادها ال

ضفاء معنى لوجودهم، كا ن يبحث من حياة االفراد اليومية من خالل سعيهم الى التوافق وا 
انية داخل موح النشط لدى الفرد وعن كيفية تنظيم القدرات والخبرات االنسعن الجانب الط
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حليل بيئة المجتمع من خالل مجموعة من االنماط االجتماعية، يعد هذا النموذج االوسع للت
قين.النفسي مرجعا قيما فيما يرتبط باالستشارة ، والعالج وخاصة في حالة المراه  

ته الواسعة ظرية اريكسون لألفكار المعاصرة من خالل رؤيالرؤية المتسعة: تأتي مالئمة ن -
ي مجال بالنسبة لسلوك الطفل .فقد وصف بأنه "قد يكون واحدا من الباحثين العظماء ف
اريخ ثقافته العلوم السلوكية ". يتأثر سلوك الطفل بتجارب الماضي والموقف الحاضر وبت

قات ات المجتمع بداية من العالالحاضر والسابق وبالمجتمع من حوله ،" ان كل مستوي
لوك الفرد.الدولية بالنظام السياسي للدولة حتى التفاعل الحادث داخل االسرة تؤثرعلى س  

كون، والماضي تضمنت كتابات اريكسون صورة نظام القوى المتفاعلة التي تربط الفرد بال 
ودات مكثفة   بمجه البعيد بالمستقبل البعيد .على الرغم من قيام العديد من اخصائي النمو

ا بالتحليل الجدي في هذا الصدد، )فيكوتسكي النظريات االجتماعية الثقافية (اال انهم لم يقومو 
فال على حدة.للمتغيرات التاريخية واالجتماعية ، وبدال من ذلك فقد قاموا بدارسة سلوك االط  

نقاط الضعف: -  

المبادئ وثيق بين المالحظات و افتقاد النظام : تفتقد نظرية اريكسون وجود ارتباط  -
ر مبادئه التجريبية العامة والمبادئ النظرية المجردة، وبناءا على ذلك فمن الصعب تقري

.جريدابطريقة تتيح اختبارها او ربط نتائجه العملية بمستويات النظرية االكثر ت  

ستخدام ا وكما هو الحال عند فرويد تكمن المشكلة في عدم توافق الطريقة وخاصة في عدم
 التجارب المحكمة .   

يم، على سبيل تتميز بصعوبة التقي بتفسيراتوعند اريكسون نجد ان المالحظات مصحوبة 
جيه المثال في مالحظة اريكسون المتضمنة هل ان االوالد يبنون االبراج بسبب التو 

ام بسبب انهم يحبون اسقاط االشياء العالية.   -كما ذكر اريكسون -االقتحامي  
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الت المرتبطة بذلك ز كتاباته النفسية الحيوية بالجودة ولكنها تستدعي تأمل، ومن المشكتتمي 
ية مثال نجد المصطلحات التي ينتقيها" مظللة اكثر منها مفسرة " فاستخدامه "االنتاج

ء الكثيرون و"التوافق' ال يتضمن ارادة المعاني القريبة لها، اذن فهم غير المفاجئ ان يسي
فاهيم اريكسون.فهم مصطلحات م  
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 خالصة: 

م النمو في هذا  الفصل الخاص بالنمو االجتماعي واالنفعالي تم التطرق الى اهم مفاهي
ي   وتعاريفه، ثم عرفنا النمو االجتماعي حيث اتفق العلماء على أن النمو االجتماع

ي تطور ذات األساسية فواالنفعالي، يعتبر من أهم أوجه النمو اإلنساني وذلك ألنه الركيزة 
لى أزمات الفرد وسلوكه، وتساعده علي تحقيق أحالمه وطموحاته ، وتمكنه من التغلب ع
 النمو التي تواجه وتعيق تطوره وتعامله مع األشخاص والظروف المحيطة به  .

ير بخطى وكلما كان نمو الفرد نموا صحيا وسليما ، تتكون لدى الفرد قدرة اكبر على الس 
حو مستقبل مضمون ومشرق.ثابتة ن  
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 الفصل الثالث:
أصحاب االعاقة 

 الحركية
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 تمهيد:

التي  إنه ومع التقدم في الحياة أصبح العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة من الميادين  
لمختلفة في بين الميادين ا بارزاتواجه الكثير من التحديات، حتى نما وتطور ليتخذ مكانا 

ه ذوي بلدان العالم، ونتيجة للجهود الدءوبة في هذا المجال، تغيرت وجهات النظر تجا
ية،والباحثون االحتياجات الخاصة حيث أصبحوا موضوع اهتمام السياسيين،رواد الطب والترب

 في المجال الرياضي...الخ.    

مر  سنين وقدخالقي، إذ يعود وجوده إلى آالف الكما يعتبر مفهوم اإلعاقة بمثابة المفهوم األ 
ت ار دة التطو ته الحالية وقد سايرت لعت قبل أن يأخذ مكانار لهذا المصطلح يجمله من التغي

المعاقين حقا  الفكر البشري في اتجاهه نحو رعايتهم لذا أضحت الرعاية االجتماعية وتأهيل
ته المواثيق الشريعة اإلسالمية كما فرضئع السماوية وفي مقدمتها ار ثابتا أوصت به الش
 العالمية واإلقليمية.

 ها الدولةيقة ضرورة وطنية تسعى إلمج الوقاية من اإلعاار ليس هذا فحسب بل أصبحت ب 
ى يصبح غبة في إدماج المعوق في القوى العاملة للمشاركة في مسار التنمية الشاملة حتا ر 

قة الحركية وبما أن اإلعا ،متكيف في مجتمعهوبالتالي ، المعوق صالحا متكيفا مع نفسه 
رمان ض الناتجة عن الوارثة، والبيئة تؤدي إلى حار تج عن الحروب أو الحوادث أو األمتن

ها سم، جعل منالفرد من الوظائف العادية للجهاز الحركي وتحد من وظائف أعضاء الج
ي .اإلعاقة موضوع بحث  
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مفهوم االعاقة و المعاقين :-1  

ن هــذه لإلعاقة مفاهيـم متعددة حيث تضارب العلماء في تحـديـد معنـى مشترك، ومن بيـ
 التعاريف نذكر ما يلي : 

ق التعويق إعاقة الشيء يعوقه عوقا، و التعويق يعني المنع ويطل):اإلعـاقة لغــة تعني -    
عائق كان هذا العلى كل ما يقف أمام المرء، أي يمنعه من أداء نشاطه بكيفية عادية سواء

( )ابن منصور جمال الدين ، لسان العرب ، مطبعة بوالق ، طبعة عاديا أو حسيا 
( 32، ص0،0992  

ألحكام و د نتيجة لامصطلح يشير إلى العبء الذي يفرض اجتماعيا على األفر اإلعـاقــة  : -
ضرر يمس  فات الجسمية و الوظيفية، و هيار ت التي يصدرها المجتمع على االنحالتقييما

ا الفـرد  فردا معينا ، وينتج عنه اعتالل أو عجز يحد أو يمنع تأدية الـدور الطبيعـي لهذ
 )حسب السن والجنس والعوامل االجتماعية والثقافية (

شخص ت الاهي ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة التي تؤثر على قدر و اإلعـاقــة  : -
ألمر مية أو حسية أو عقلية أو اجتماعية، و هو افيصبح معوقا، سواء كانت اإلعاقة جس

يستطيع الفرد  ت التعليمية والمهنية التياالذي يؤدي بالفرد إلى االستفادة الكاملة من الخبر 
لعاديين في د ااالعادي االستفادة منها، كما تحول بينه المنافسة المتكافئة معغيره واألفر 

توزيع ، هيل المعاقين ، دار صفاء للنشر وال. )ماجد السيد عبيد ، مقدمة في تأ المجتمع
( . 28،ص 3111،  0عمان ، طبعة   

ولي والمحلي تناول هذا المفهوم العديد من الهيئات والمنظمات على المستوىالد: تعريف المعاق
: وأشار إليه العديد من الباحثين في مجال المعوقين وفيما يلي بعض التعاريف  
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كوين جيني ة على استخدام حواسه سواء كانت نتيجة سوء تيعد المعاق كل شخص فقد القدر 
ض الفرد ليس ألي سبب دخل فيه، وتسمى باإلعاقة الخلقية أما التي تكون نتيجة  تعر 

األلعاب  . )مروان عبد المجيد إبراهيم ، لحادث أو ظرف خارجي فتسمى باإلعاقة المكتسبة
( .82، ص  0992، 0الرياضية للمعاقين ، دار الفكر العربي ، عمار ،ط  

فقد عرف المعوق بأنه   29رقم 0922أما قانون تأهيل المعوقين في مصر الصادر سنة  - 
مل أخر مله، أو القيام بعولة عاز ير قادر على االعتماد بنفسه في مكل شخص أصبح غ

حسي  أو  ته على ذلك نتيجة قصور عضوي أو عقلي أوار ر فيه، أو نقصت قدار واالستق
ية . ) بدر الدين كمال عبده ، محمد السيد حالوة ، رعا خلقي منذ الوالدةنتيجة لعجز 

،  3110 المعاقين سمعيا و حركيا ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، بدون طبعة ،
( . 31ص   

اإلعاقةالحركية: تعريف-1-3  

و  مهسعة أهميته، فقد تعددت مفاهي بما أن مصطلح اإلعاقة الحركية له مفهوم واسع
 تعريفاته، فنجد على سبيل الحصر:   

ظائف تعـريف  "محمد سيد فهمي" اإلعاقة الحركية بأنها كل ما يتصل بالعجز في و  -  
جية كالقلب و أعضاء الجسم، سواء كانت بالحركة أو األعضاء المتصلة بعملية الحياة البيولو 

لتي ال الرئتين وما شابه ، و المقصود باإلعاقة الحركية ليس حاالت األمراض العارضة ا
لكن المقصود حقيقيا في قدرة الفرد الطبيعية على أداء دوره االجتماعي  و  يترتب عنها عجزا

ممارسة الفرد  بها اإلصابة الجسمية التي لها صفة الدوام ، و التي تؤثر تأثيرا حيويا على
الجتماعي لحياته الطبيعية سواء كان تأثيرا تاما أو نسبا. )محمد سيد فهمي ، السلوك ا

( . 20، ص  0912الحديث القاهرة ، بدون طبعة ،  للمعاقين ، مكتبة الجامع  
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روب و ث نتيجة للحأما " سيد جمعة خميس "فقد أشار إلى  اإلعاقة الجسمية هي التي تحد
لوظائف الفرد من ا بيئة التي تؤدي إلى حرمانض الناتجة عن الوارثة أو الار الحوادث و األم

فسية ة بعض النواحي البدنية و الن.) سيد جمعة خميس ، دراس العادية للجهاز الحركي
( . 18، ص  0912للمعوقين جسميا ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان ،   

ها  و أعارضها و منه نستنتج أن اإلعاقة الحركية تنتج عن أسباب مختلفة، تختلف في حدت 
ية أمريكية قد دلت إحصائيات نشرت في مجلة علم وا لحدة و نوع المرض المسبب لها، تبع
ض المسببة لإلعاقة تكون من األكبر إلى األقل درجة كما يلي:ار من نسبة األأ  

  -قية عاهات خلاربعا: -:شلل تشنجي ثالثا   -:شلل العظم ثانيا   -شلل األطفال : أوال -
د ، .) منال منصور بوحمي :أسباب أخرى سابعا  - حوادثسادسا :  -القلب  أمراضخامسا :

( . 12، ص 0912مؤسسة الكويت للتقدم ، بدون طبعة ،   

: ئر حول اإلعاقة الحركيةاالخدمات المتوفرة في الجز  -2  

ذوي العجـز  ئـر فيما يخص إدماجاز عـدة التشريعيـة المتبعـة في الجسمحت ال
 ادة التأهيلوا عتأهيل في مختلف عمليات البإحداث شبكة من الهياكل المختصة )المعوقين (

،  . ) بوسنة محمود أسس سيرورة إعادة التأهيل لذوي العجزالوطنموزعة عبر واليات 
، ص  0992، جامعة الجزائر  8المجلة الجزائرية لعلم النفس و علوم التربية ، العدد 

22 . )  

المهني للمعوقين  كز والمؤسسات التي تعتني بالتدريب والتأهيل الرياضي وار وبالعودة إلى الم
 حركيا، نجد أن عددها قليل جدا إذ ما قورن بالحاجة الماسة لمثل هذه

ر من جهة ئاز ء حوادث مختلفة في الجار لزيادة المستمرة لنسبة اإلعاقة جكز من جهة ، واار الم
رة لوضع خططثانية باإلضافة إلى أن التأهيل بأشكاله يتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبي  
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اك عددا ال ر أن هنة وطويلة المدى إلنجاح هذه العملية، إال أنه يجب األخذ بعين االعتباتسيير قصير 
ها في ئر يمكن توضيحاز عة خاصة باإلعاقة الحركية في الجكز توفر خدمات متنو ار بأس به من الم
 الجدول اآلتي : 

:يبين المراكز المتوفرة للمعوقين حركيا في الجزائر ( : 11جدول رقم )-  

س وعلوم المجلة الجزائرية لعلم النف) مخطط الشبكة الوطنية للهياكل المختصة في إعادة التأهيل
( . 21التربية نفس المرجع السابق، ص   

برامج وأهداف المراكز الخاصة بالمعوقين حركيا : -2-1  

: إلى ثالث فئات رئيسية و هي كز التي تتعامل مع المعوقين حركياار تقسم الم  

أ( فئة المصابون بشلل األطفال.     

ب( فئة المصابين بالشلل السفلي و حوادث العمل و الطرقات و البتر.   

 ج( فئة المصابين بالشلل الدماغي  .

يوالته و مج مختلفة و ذلك حسب سن المعوق، و درجة إعاقته و كذا مار كز بار وتقدم هذه الم 
مج و بعض ار بر إلى األهداف األساسية لهذه الباألخص قدرته، و فيما يلي سنشيرغباته و 

 الصعوبات التي تواجه عملية التأهل ككل:

كـــــزار المـ عــدد كــــزار تسميـــة الم طبيعــــة الكفــــل الســـــــــن   
مراكز 12 سنة 02 – 2  كيف تعليم أساسي مت 

 و تكفل طبي 
كـز طبيـــة ار مــ

 بيــداغـوجيـــة

كزمرا 13 سنة فما فوق  02  يفتكوين مهني متك  ي كز التكوين المهنار م 
 المكــيف

مراكز 11 ه و شبتكفل طبي  كل األعمار 
 طبي

مراكز إعادة التأهيل 
 الوظيفي
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األكاديمي:البرنامج -2-1-1  

، حيث تقدم الطبية البيداغوجية كزار يم األساسي المتكيف و ذلك في المويشمل في التعل
غوجية و دا تتناسب و طبيعة اإلعاقة عن طريق استعمال بعض الوسائل البي دراسيةمج ار ب

مج أخصائيين في مجال التربية الخاصة .ار يقوم على تطبيق هاته الب  

الطبي:البرنامج العالج  -2-1-2  

تكفلها كز إعادة التأهيل الوظيفي بار عة من الخدمات األساسية تقدمها مويتمثل في مجمو 
صحية تشخيص بعض حاالت اإلعاقة الحركية، و السهر على الحالة الالطبي عن طريق 

العمليات  ءار االت إلى المستشفيات المختصة إلجألصحابها مع إمكانية توجيه بعض الح
دة و تحسين مج رياضية طبية إلعاار ع مصالح إعادة التدريب الوظيفي بحية، كما تتابار الج

.عمل بعض األعضاء المصابة للمعوقين حركيا   

البرنامج المهني : -2-1-3  

كز التكوين المهني المكيف الخاصة بالمعوقين حركيا خدمات عديدة، حيث تحتوي ار تقدم م
كز على أخصائيين ار عاقة الحركية، كما تتوفر هذه المعلى فروع للتكوين مناسبة لطبيعة اإل

مج ار فون ببناء البقوم بتخطيطها المكلمج التي يار وين المهني يسهرون على تطبيق البفي التك
للمركز الوطني  كز مثل ما هو الشأن بالنسبةار كييفها، و ذلك على مستوى بعض المو ت

دارسات يهتم بإعداد ( حيث يحتوي على مكتبc.N.p.h.pللتكوين المهني للمعوقين حركيا )
مج و التقنيات العملية المستعملة في التكوين المهني، و يتحصل المعوقين ار و تكييف الب

 تكوينهم تتيح لهم المجال للبحث عن مناصب عمل.  على شهادات في نهاية

 برنامج التأهيل النفسي و االجتماعي : -2-1-4

ية التأهيل يعتبر التأهيل النفسي و االجتماعي نقطة أساسية و مرحلة جوهرية لنجاح عمل
بول إعاقته و قككل ألنه يضمن حالة التوافق النفسي االجتماعي لدى الفرد، و تساعده على 
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ناصب و التكيف معها و مع البيئة المحيطة به، لذلك كان من الضروري أن توفر الدولة م
النفسي  يلمج خاصة بالتأهار ة و االجتماعية تقوم على تطبيق بمكاتب المتابعة النفسي

ز يضم إليه كار كر، وبالفعل فإن عدد من هاته المكز السابقة الذار االجتماعي على مستوى الم
ف النفسي للفتاة . ) دافية زيتوني ، التكيعض األخصائيين المتخرجين من معاهد علم النفسب

،  0919ر ، المعوقة حركيا ، رسالة ماجستير في علم النفس و علوم التربية ، جامعة الجزائ
( . 011ص   

العوامل المؤثرة في شخصية المعوق : -3  

بأن كل نوع من أنواع اإلعاقة الجسمية ضات القائلة ار تإن الدارسات العلمية دحضت االف
اإلعاقة الجسمية تنتهي  يرتبط بنمط محدد من الشخصية، وأن بعض األنواع والمستويات من

( ، فليس صحيحا أن نفترض أن اإلعاقة ال يمكن shontez 1970بسوء التوافق النفسي )
قد أكدت رايت إال تترك تأثيرات سلبية و تحدث خلال في التنظيم السيكولوجي للفرد و 

(Wright 1982   هذه الحقيقة في كتابها المعروف اإلعاقة الجسمية و األبعاد )
السيكولوجية ، فذكرت أن البحوث العلمية ال تدعم الرأي القائل بأن أنماطا سيكولوجية محددة 
ترتبط بإعاقات محددة و أن شدة اإلعاقة ترتبط التكيف النفسي . ) الجمال الخطيب ، مقدمة 

، عمان األردن، 0اإلعاقات الجسمية و الصحية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ط في
 ( .328، ص 3118

ية خاصة ألي الجسمية فتوصلوا إلى الحقيقة ذاتها، فليس ما يمكن وصفه بأنه سيكولوج
م ترتبط إعاقة، و أستنتج هؤالء الباحثون أيضا أن ردود فعل األطفال النفسية إلعاقته

امل التي قد سرة نحوهم أكثر مما يرتبط بفئة اإلعاقة، و فيما يلي بعض العو باتجاهات األ
: تؤثر على شخصية المعوق   
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أصل اإلعاقة : -3-1  

على ر ية تؤثالمكتسبة، فاإلعاقة الخلقاإلعاقة الخلقية و اإلعاقة  تأثيراتيجب التميز بين 
دثت ح و إذاحياة المألوفة ،عملية النمو ، واإلعاقة المكتسبة تحدث اضطرابا في أنماط ال

ة يصبح إلحساس بالخسار اإلعاقة بعد الوالدة مثال و نتج عنها شلل أو فقدان لجزء، فإن ا
و  و الحزن  دا يحدث مشاعر بالحداعاته، ففقدان جزء من الجسم غالبا ما ر معامال يجب 
ة للطباعة و . ) عبد الرحمان العيسوي ، سيكولوجية النمو ، دار النهضة العربي فقدان األمل

( . 29، ص  0912النشر ، بيروت ،   

نظرة المجتمع :  -3-2  

نظر إلى إن الناس غالبا ما يتعاملون مع الشخص المعوق بوصفه مختلفا، وهو غالبا ما ي
ــق له خليجتماعيا خاصا، و إلى إعطائه وضعا ا نفسه أيضا على أنه مختلف مما يقود

.االجتماعيةصعوبات في العالقات   

المرض:العوامل ذات العالقة باإلعاقة أو  -3-3  

 وموقعها، هـل هي مؤلمة أو في أماكن حساسة في األعراضوهذه العوامل تشمل أنواع 
 د يكون الجسم، أو معيقة كلية عن الحركة ...؟  فاألعضاء و الوظائف الجسمية المختلفة ق

.لها دالالت نفسية خاصة  

البنية الشخصية قبل حدوث اإلعاقة : -3-4  

مستوى  على الغير قبل اإلعاقة، فإن اإلعاقة قد تزيد من كثيرافإذا كان الشخص يعتمد 
عاقة اعتماده، أما إذا كان الشخص نشطا جسميا و معتمدا على ذاته فغالبا ما تجعله اإل

.يشعر باإلحباط و ربما اليأس  
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ردود فعل الشخص لألزمات في الماضي :  -3-5  

عر القلق و فإذا كانت اإلعاقة تشكل خب رة جديدة لم يمر الفرد بمثلها في الماضي،  فمشا
شخصية أو  طويلة، أما إذا كان الفرد قد واجه أزمات لفتراتاالرتباك ستتطور لديه وتبقى 

.ة اإلعاقةلة للتعايش مع حالأسرية في الماضي فعلى األغلب أن يكون لديه آليات مقبو   

مستوى الرضا المهني لدى الشخص : -3-6  

عبئ اإلعاقة على الحفاظ بعمله و المشاركة في األنشطة الترويحية ف قادرافإذا كان الشخص 
تأهيل تشكل عادةعمل فإنه يحتاج إلى عملية إ سيكون أقل بالنسبة له، أما إذا فقد القدرة على ال

لمرجع السابق . ) عبد الرحمان العيسوي ، نفس ا مع الوضعية الجديدةله صعوبة في التأقلم 
( . 21، ص   

توفر البرامج و الخدمات العالجية :  -3-7  

ر هام في إن التدخل العالجي المبكر و االتجاهات اإليجابية لدى المعالجين قد يكون له أث
خاصة ال راكزالمالتكيف النفسي للشخص، ومن الضروري في هذه الحالة أن تتوفر 

.بالمعوقين على أخصائيين نفسانيين للعمل مع الفريق الطبي والمهني  

المرحلة العمرية / اإلنمائية للفرد : -3-8  

ي إن موعـد حدوث اإلعاقـة في دورة حيـاة اإلنسان يلعب دوار هامـا، و التهاب المفاصل ف
تقدم به  مة، فالشخص الذيمرحلة المراهقة لها مضامين مختلفة عن المراحل العمرية المتقد

ي الحياة و السن غالبا ما يكون مـر بخبرات متنوعة في حياته، و تلك الخبرات تساعده ف
ه تشكل عبئا التعايش، أما المراهق فهو غالبا ما يواجه صعوبة كبيرة ألن اإلعاقة بالنسبة ل
الهوية  ورإضافيا يثقـل كاهله وهو الذي يواجه أصال صعوبات على صعيد النضج و تط

 الذاتية.
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:مدى الخوف من المرض -3-9  

القي ود  يختلف هذا الخوف من مريض إلى أخر غير أنه يوجد بعض الخوف و يتركز حول
ذا الشعور التي سيفرضها المرض على حركة المريض خاصة بعد انتهاء العالج، ويزيد ه

ال، وهنا العجز مثعندما يتطلع المريض على تصرفات المجتمع ونوعية المعاملة نحو ذوي 
 يبني المريض فكرة على أنه شخص غير كامل من الناحية الجسمانية.

الدين والفلسفة الحياتية: -3-11  

مشاعر الحزن  واإليمان بقضائه وقدره يخفض إن الرجوع اإلنسان إلى هللا سبحانه و تعالى
ية لدى الفرد واقعواالكتئاب ، ويبعث في النفس األمل ، وذلك من شأنه أن يطور اتجاه أكثر 

( . 29و يرفع من "تكيفه النفسي ". ) جمال الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص   

لي :من بين أنواع اإلعاقات الحركية التي يمكن ذكرها هي ما ي أنواع اإلعاقة الحركية : -4  

:الشلل -4-1  

و اء، أهو مرض طارئ و مفاجئ تؤدي اإلصابة به إما إلى شلل خفيف لعضو أو لعدة أعض
ها لألعضاء األربعة و يحتاج المصابون بالشلل إلى مجموعة من الخدمات المتعددة من

مستشفيات و الطبية و االجتماعية و النفسية و التعليمية، مما يستدعي إقامة المصاب في ال
المصحات و الخضوع لبرنامج طبي عالجي من أجل تدريب العضالت وتقويتها، 

لعالج الطبي فيما بعد.وبالتصحيح الجراحي للعظام مع ا  

العجز الحركي ) الشلل المخي ( : -4-2  

باض األعضاء ، فمنها ما يكثر فيه انقالالإراديةيتمثل في صالبة األعضاء أو في الحركات 
ل حركات الحركة  مث اتباضطرا، أو فيه ار لحركات بطيئة جدا تتطلب جهدا كبيفتكون ا
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 تختلف ،التنسيق مع الحركات يتعذر كبتها مع إخالل عام في وضع الجسم، و عدم الإرادية
التي  المخ أجزاءاإلكلينيكية للعجز الحركي الدماغي المخي باختالف الجزء أو  األعراض

التالي :  إصابة بعض أعضاء الجسم على النحو االعتراضأصابها التلف، ويتضمن هذه   

يكون طرف واحد في الجسم الذي تأثر باإلصابة. الشلل المنفرد:  -  

باإلصابة.يكون جانب واحد من الجسم الذي تأثر الشلل الجانبي:  -  

عادة الساقين و أحد الذارعين.  أطرافإن اإلصابة تشمل ثالثة الشلل الثالثي:  -  

تحدث اإلصابة في الساقين فقط. الشلل النصف السفلي:  -  

درجة أشد من األربعة، إال آن اإلصابة في الساقين تكون ب األطرافتتأثر الشلل الجانبين :  -
.الذارعين  

المزدوج: الشلل  

ن الجانب األربعة إال أن اإلصابة في أحد جانبي الجسم تكون بدرجة أشد م األطرافتتأثر  
،  ليبيا . ) محمد رمضان القذافي ، سيكولوجية اإلعاقة ، منشورات الجامعة المفتوحة ،األخر

( . 011، ص  0991بدون طبعة ،   

رى قسم الشلل المخي أو العجز الحركي الدماغي إلى أنواع حسب مظاهره الخارجية في 
 بعض العلماء تقسيم الشلل المخي إلى ثالثة أنواع كما يلي : 

الشلل المخي المصحوب بتشنجات .  -  

 لراقصةاركات :بحيث تلعب الحصالشلل المخي المصحوب بأعارض شبه حركات الرق -
 على الحركات التشنجية . 

.( ي المصحوب بالتخلج )عدم االنتظامالشلل المخ -  
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سوء التركيب الخلقي : -4-3  

.للعظام( تشوه في الهيكل العظمي )كسر عظمي أو كسور متكررة سببها هشاشة مرضية  

 . ( cyphose )االجتذاب  –تشوه اليد  – تشوه القدم -

 . ( spinabifide)العناية : توقف النمو في عضو الجنين منها استسقاء الشوكي  -

ن شلل يصيب النصفي السفلي من الجسد، أو أربعة أعضاء ناجم عالكساح :  -4-4
 رضوض تسبب ضرر في النخاع ألشوكي.

 درها  جرحي،وتتمثل في إصابة الذارع والساق في الجهة التي يكون مصالفالج الشقي: -4-5
. وعند الشباب يتسبب في هذا النوع من اإلعاقات حوادث الدارجات النارية  

طلب إعداد و يكون خلقيا أو مكتسبا، وينجر عنه العائق الحركي، ويت  :البتر للعضو-4-6
ربية .) منصف المرزوقي ، مجلة قراءات في التالتدريباألجهزة المالئمة للتعويض و 

( . 020، ص  0913الخاصة ، إدارية التربية مصر ،   

بة عليها و وفي األخير يمكننا القول أنه تتفاوت أنواع اإلعاقة الحركية و اإلثارة المترت" 
المتوفرة، إذ  المعوقين من مجتمع ألخر تبعا للخدمات الوقائية األفراد المشاكل التي يواجهها

" .يمكن أن يحول ذلك دون تحويلها إلى عجز دائم  

ية :الحركاإلعاقةدرجات  -5  

: لإلعاقة الحركية درجات متفاوتة الخطورة تتمثل فيما يلي  

اإلعاقة الخفيفة : -5-1  

يكون الشخص فيها مستغنيا عن مساعدة اآلخرين، وهذا بسبب إمكانية تلبية حاجاته بمفرده، 
و يخص هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من األلم في العظام، وفي المفاصل 
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وانفصال   ( scoliose )العمود الفقري  انحرافالعصبية وعلى سبيل المثال  :دون النقاط 
 . ( luxation )العظام 

 المتوسطة :اإلعاقة -5-2

تكون للشخص هنا فرصة إلعادة تكيفه المهني و االجتماعي بواسطة متخصصين  و يخص 
هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من النقص في المناطق العصبية المحاطة 

كشلل األطفال بعصب أو عدة أعصاب، ويكون مصحوبا بانخفاض في القوة 
 . ( polimyélite)مثال

الخطيرة :اإلعاقة -5-3  

هذه اإلعاقة تمنع األشخاص من أن يحصلوا على درجة كافية من الحركة، فالمعوق هنا 
ألن هذه دائما في حاجة إلى مساعدة اآلخرين لقضاء حاجته حتى الضرورية منها، ذلك 

االعاقة خطيرة تعيب المناطب العصبية المركزية ، كالنخاع الشوكي أو الممر الحركي 
العصبي ، وهذا بدوره يؤدي للشلل كمرض الميوباتي الذي يصيب األطراف األربعة و مرض 

Spina bifide   الذي يصيب نخاع العظام . ) الشاذلي بن جعفر ، مجلة قراءات في
 (. 332، ص  0913، تونس ،  1، العدد  0التربية الخاصة و تأهيل المعوقين الجزء

 أسباب اإلعاقة الحركية : -6

ات والوصف تتنوع أسباب اإلعاقة الحركية كتنوع اإلعاقات ذاتها، وسنقدم المزيد من المعلوم
حمل و قبل المرحلة ماباب المؤدية لإلعاقة الحركية، حيث يمكن إرجاعها إلى الشامل لألس

 أخرى إلى مرحلة الحمل و أثناء الوضع إلى أسباب ترتبط بمرحلة ما بعد الميالد.

الحمل:مرحلة ما قبل  -6-1  

إن اإلعاقات الحركية الخلقية أو الناتجة عن أسباب مرتبطة بمرحلة ما قبل الحمل قد تكون 
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إذا كان لدى األم أو األب أو كالهما تشوها أو عيبا جينيا ينتقل إلى الجنين فيما بعـد،  يةوراث
الحركية  األمراضحاليـا التـي تشـخـص فـي المستشفيات تـؤكـد  أن هـذه  األمراضفالعـديـد مـن 

وهو   (MYOPATHE)العضالت  ألزواج األقارب، مثل مرض ارتخاءشائعة بين أبناء ا
متزوجين ببنات العموم، كما يمكن حصر  موجود بنسبة عالية عند األطفال الذين أباؤهم

وفي  ةالتوارثيفي الصبغيات الناقلة للصفات  التي تؤدي إلى إعاقة حركية الوراثيةاألسباب 
 ( . 031. ) جمال الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص الكرموزومات اضطرابات

 الوضع :مرحلة الحمل و أثناء  -6-2

، ففي مرحلة الحمل قد  ةوراثيقد يولد الطفل ولديه إعاقة حركية دون أن تكون األسباب 
وقد الخارجية المرتبطة ببيئة الرحم  يتعرض الجنين وهو في رحم أمه إلى جملة من العوامل

تكون تلك العوامل خطيـرة، وتحدث لدى الجنيـن عيوبا أو تشوهات مختلفـة  ومن أمثلة ذلك 
 امل التالية : العو 

أ. سوء تغذية األم أثناء فترة الحمل حيث يعرقل ذلك النمو الجسمي للجنين وكذلك تطوره  
 العقلي.

الحامل، مثل الحصبة األلمانية والزهري، حيث  أشارت  المرأةالتي تصيب  األمراضب.  
ل على طف 31111ولد حوالي 0981دارسة في الواليات المتحدة األمريكية إلى أنه في عام 

 األقل كلهم معوقين حركيا نتيجة إصابة أمهاتهم أثناء فترة الحمل بوباء الحصبة األلمانية . 

وتناولها للعقاقير الطبية  ( RAYONS X )ج. تعرض األم الحامل إلى األشعة السينية 
 باإلصابة إلى التدخين و اإلدمان على الكحول و المخدرات و ما الى ذلك .

 ف أثناء فترة الحمل.  د. إصابة األم بنزي

 (  018.)محمد رمضان القذافي،مرجع سبق ذكره،صه. ارتفاع ضغط الدم لدى األم الحامل
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 الميالد:مرحلة ما بعد  -6-3

وأخيارا قد تنجم بعض اإلعاقات الحركية عن أسباب وعوامل مرتبطة بمرحلة ما بعد الميالد، 
مختلفة من عمره إلى حادث أو  مراحلففي هذه الحاالت يولد الطفل عاديا ولكنه يتعرض في 

مرض يتسبب له في إعاقة حركية، ويمكننا تقسيم هذه األسباب خالل هاته المرحلة إلى 
 نوعين : 

 اإلنتنائية ومشكالت التلقيح .   مراضاألأ.  

 . ب. حوادث الطرقات والشغل
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 خالصة:      

وقد  ،لقيةأو خوراثيةإن اإلصابة باإلعاقة مهما كانت طبيعتها، قد تكون ناتجة عن أسباب 
 راضاألمتكون من ناحية أخرى ناتجة عن أسباب مكتسبة نتيجة التعرض للحوادث  أو 

ؤسسة التي المو ية المعاقين من اختصاص الهيئة  أوبالتالي يكون أمر تأهيل، تربية ورعا
ياضية التي لديها الكفاءة واإلمكانيات للعناية بهذه الفئة الخاصة في مجال المسابقات الر 
ض إعطاء هذه تعتمد بالدرجة األولى على التقسيم الطبي والرياضي حسب نوع كل إعاقة بغر 

ن خالل م عجزار األكث باألفرادالذاتية والتقدم  القدرات إلبرازالفئات نفس الحظوظ والفرص، 
اإلعاقة لكل  وضع خطة برنامج التربية الرياضية لهم حسب كل حالة بما يتوافق مع طبيعة

 فرد.

ئج من خالل هذه المقولة ندرك أهمية ممارسة الفرد لألنشطة الرياضية ومالها من نتا 
هامشيا  امر إيجابية، كما يجب علينا أن نقتنع بأن ممارسة النشاط البدني المكيف ال يعد أ

عوق بل أصبح ضرورة البد منها وال يمكن االستغناء عنها.للم  

ور األساليب وبالتالي فهي سلوك يومي يتوافق مع متطلبات الحياة اليومية دون أن ننسى د
 العالجية في التأهيل عامة.

لة على وكمثال عن الرياضة المكيفة يمكن القول بان ممارسة المعاق حركيا لكرة الس     
ور بالنقص، ة تحقق له الثقة بالنفس واإلقدام والشجاعة والتحرر من الشعالمتحرك الكراسي

وبالتالي  فضال عن المتعة واللذة والسرور وتنمية الشعور باالنتماء إلى النادي الرياضي
اقة وهذا التفاعل مع المجتمع وبناء العالقات االجتماعية أو بمعنى آخر التغلب على اإلع

فه النفسي ض بالممارسة الرياضية مما ينعكس ذلك على تكيباعتماده على أسلوب التعوي
. واالجتماعي اإليجابي والسليم  
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بـــاب الـــثــانـــيالـ  
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يـتـطـبيــقالـجانــب ال  
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 الفصل األول :
 منهـجيـة البـحـث
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 تمهيد: 

تدور  تيلتمثل أبعاد اإلشكالية ا لتيبحث عن اإلجابات اامن تساؤالت  على ما أثير ابناء
صيغت في  تيابات المحتملة لتلك التساؤالت الاستنتاج اإلجي لزم عل ،حولها الدارسة الحالية

حة الفروض حقق من صتو ذلك أل، من القيام بدارسة تطبيقية  يننصورة فرضيات حتى تمك
الوصول إلى نتائج محددة.  و إلثباتها أو نفيها   

عالم أجمع، الدارسة الميدانية لوال الظروف التي تمر بها البالد وال إجراء لهذا كان من الصدد
 اث ، ونظر من خاللها تم إختيار المنهج المتبع وكذا مجاالته ، العينة المختارة وأدوات البح

 تحليلو  عرض ومناقشةالدارسة ، لذا تم  هذه جراءإلفرصة  يقائمة لم تتح لللظروف ال
باإلضافة إلى الخروج باستنتاجات وتوصيات. ، بعض الدراسات السابقة  
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:الدارسة االستطالعية-1  

قابل الباحث ضروريا في كثير من البحوث، حيث ت االدارسات االستكشافية يعد أمر  إجراءإن  
ت القيمة بحثه، سواء في تحديد المشكالت الهامة ذا مراحلفي مختلف  هصعوبات تواجه

، أو في العلمية، أو في التعرف على الظواهر الجديدة بالدارسة و بالظروف المحيطة بها
انب البحث و مرحلة صياغة التساؤالت صياغة دقيقة، أو في تحديد فروضها التي تطغى جو 

البحث و  رى المتعلقة بمنهج، هذا باإلضافة إلى الصعوبات األخاستفساراتهتجيب عن 
.تهامعالجالبيانات و وطرق جمع  و العينة المختارة و مجاالت الدراسة األدوات المستخدمة  

طبوعات الم ديوان المنهجية في محيي الدين المختار،بعض التقنيات وكتابة التقرير)
.( 12ص0992الجزائرالجامعية،   

ية كان الدارسة الميدانية بدارسة استطالع بإجراءقبل المباشرة  توبناءا على هذا قم - 
 الغرض منها مايلي :

.وخصائصه ومميزاتهمعرفة حجم المجتمع األصلي  -   

تالية: التأكد من صالحية أداة البحث االستبيان وذلك من خالل التعرض للجوانب ال -    

.وضوح البنود ومالئمتها لمستوى العينة وخصائصها  -أ  

.التعليماتالتأكد من وضوح   -ب  

لصعوبات الدارسة الميدانية األساسية وبالتالي تفادي ا إجراءالمعرفة المسبقة لظروف  - 
.التي من شأنه أن يواجهها والعراقيل  
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:المنهج المتبع -2  

ذي يود يرتكز استخدام الباحث لمنهج ما دون غيره من المناهج على طبيعة الموضوع ال 
المناهج  يوالوضوح يستوجب اختالفا ف ث التحديددارسته، باختالف المواضيع من حي

.المنهج الوصفيعلى ت لة،  ووفقا لطبيعة الموضوع المقترح، اعتمدالمستعم  

النفسية  و الذي يعتبر من أكثر مناهج البحث استخداما، وخاصة في البحوث التربوية و
 لظاهراتلواالجتماعية و الرياضية، و يهتم البحث الوصفي بجمع أوصاف علمية دقيقة 

التعرف  و تفسيره و كذلك تحديد الممارسات الشائعة و الراهنالمدروسة، ووصف الوضع 
ما يهدف في النمو والتطور، ك طرائقها، و األفرادالتجاهات عند والمعتقدات و ا اآلراءعلى 

 إلى دارسة العالقات القائمة بين الظواهر المختلفة. 

:مجتمع الدارسة وعينته-3  

مجتمع البحث  يواجه الباحث عند شروعه القيام ببحثه مشكلة تحديد نطاق العمل، أي إختيار
 العلمي هو إمكانية إقامة تعميمات على و العينة، و من المعروف أن أحد أهداف البحث

عينة الظاهرة موضوع الدارسة إلى غيرها من الظواهر، و الذي يعتمد على درجة كفاية ال
 المستخدمة في البحث . 

حيث تمثل ب ،يتم إختيارها وفق قواعد و طرق علمية ،فالعينة إذا هي ذلك الجزء من المجتمع
وم اإلنسانية المجتمع تمثيال صحيحا.) كامل محمد المغربي ، أساليب البحث العلمي في العل

(  029،ص0،3113و اإلجتماعية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  ط   

ة البدنية و من المعوقين حركيا، الممارسين لألنشط يوعلى هذا األساس يتكون مجتمع بحث  
 الرياضية 

ة فريق األمير عبد القادر لذوي االحتياجات الخاص منعينة ممارسة  يرستشملت دا 
تم اختيارها بطريقة قصديه. فرع كرة السلة تيغنيف  
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 جات الخاصةلفئة ذوي االحتيابمركز التكوين فكانت  ينممارسالغير اما بالنسبة للعينة 
بطريقة عشوائية.  والية معسكر تيغنيفببلدية   

مجاالت البحث:-4  

:المجال المكاني  - 4-1  

لى النمو ع المكيف الرياضي النشاط البدني انعكاس" ية لموضوعأجريت الدارسة الميداني
 فريق األمير عبد القادر لذوي  "،االجتماعي االنفعالي لدى اصحاب االعاقة الحركية

.االحتياجات الخاصة تيغنيف فرع كرة السلة  

النشاط  ةانعكاس ممارس"يلموضوع دارسة ميدانية تريأما بالنسبة للعينة الغير ممارسة أج
 "، حركيةاالعاقة ال أصحابالبدني الرياضي المكيف على النمو االجتماعي االنفعالي لدى 

.تيغنيف والية معسكرببلدية  لفئة ذوي االحتياجات الخاصةبمركز التكوين   

المجال الزماني:-4-2  

 لكوكذ رة السلةاالحتياجات الخاصة تيغنيف فرع كفريق األمير عبد القادر لذوي  بزيارة  تقم
 :تاريخب تيغنيف والية معسكرببلدية  لفئة ذوي االحتياجات الخاصةمركز التكوين 

ذا ل فيروس كورونا،بسبب جائحة الدارسة الميدانية  اكمالستطع الم و  11/11/3131
. ئجعلي اإلكتفاء بالدراسات السابقة مكان فصل عرض وتحليل النتااستوجب   

رين اثنينجليا أن هناك متغي يستنادا إلى فرضيات البحث تبين لارات الدراسة :متغي  -5  

 أحدهما مستقل و اآلخر تابع.

ذلك عن و  ،رالتغي دي التغير في قيمتها إلى إحداثيؤ  الذيهو األداة المتغير المستقل:  -5-1
أخرى تكون ذات صلة بها. متغيراتطريق التأثير في قيم   

النشاط البدني الرياضي المكيفا تمثل المتغير المستقل : ذبحثي هوفي   
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حيث خرى،أ متغيراتهو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثير قيم المتغير التابع :-5-2  

يم المتغير التابع.نه كلما أحدثت تعديالت على قيم المتغير المستقل، ستظهر النتائج على قا  

.اإلنفعالي النمو اإلجتماعيا : ذوتمثل المتغير التابع في بحثي ه  

:ادوات الدارسة -6  

ضوع يعرف اإلستبيان على أنه  "مجموعة من األسئلة المركبة بطريقة منهجية حول مو 
جوبة الواردة األى ألشخاص المعنيين وهذا للحصول علمعين، توضع في إستمارة ترسل إلى ا

(018ص-محمد حسن عالوى ، اسامة كامل ارتب:نفس المرجع.)فيها   

أداة لجمع في هذه الدارسة على تقديم إستمارة معلومات مرفقة بالمقياس المطبق ك تإعتمد
ت حول على معلوما اإلستمارة د العينة، حيث إحتوتراعلومات، و المقدم لكل فرد من أفالم

ي ، و مستواه الدارسي، و حالته اإلجتماعية و المهنية و أصل اإلعاقة التجنس و سن
نة كان الهدف من هذا كله التعرف على الخصائص العامة المميزة لعيأصيب بها، و 

.الدارسة  

شاط الممارسين للن سؤال موجهة لفئة المعاقين حركيا31اإلستبيان مكونة من تم إعداد إستمارة
 البدني الرياضي المكيف والغير ممارسين  مقسمة إلى محورين:  

أسئلة:01على  ويحتوي اعي س تساؤالت عن التكيف االجتميدر  المحور األول:  

احس بالحرج عند مساعدة  اآلخرين لي. -   

أتمتع بشعبية بين الزمالء. -  

أتجنب مقابلة الغرباء.  -  

أشارك في النشاط الرياضي.  -  
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أشعر أن زمالئي يكرهونني.  -  

أتقبل نقد اآلخرين.  -  

.أشعر أن معاملة اآلخرين لي سيئة  -  

خرين.أشعر أن عالقاتي حسنة مع اآل -  

دتي. راحة إذا انصاع الزمالء إلار أشعر بال -   

أتطوع لتقديم المساعدة لمن يحتاجها.  -  

أسئلة:01 : يدرس تساؤالت عن التكيف االنفعالي  ويحتوي على المحور الثاني  

أعاني من تقلبات في المازج دون معرفة السبب. -   

أشعر بالسعادة.  -   

أشعر بالحزن و االكتئاب.  -  

أحب نفسي.  -  

أشكو من القلق.  -  

ال أغضب بسرعة.  -  

.أشعر برغبة في البكاء -  

أعمل على حل المشكالت التي تواجهني.-  

في مكان معين. باالستقرارأشعر بالتململ و عدم الرغبة  -   

أشعر أن حياتي مليئة بالفرح. -   
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ت غلق اءاجر لتحكيمه من قبل المحكمين بعد إ راتمكن من توزيع اإلستبيان نظا:لم  مالحظة 
 المؤسسات. 

إجراءات التطبيــق المــيدانــي :-7  

'' الذي  09 فيدوباء كو تفشي "لمتمثلة في للظروف المحيطة وا انظر  ئهاتمكن من إجر الم  
.خاصة، تمثلت في غلق جميع المؤسسات إجراءاتتسبب في تطبيق   

:التحاليل اإلحصائية المستعملة -8  

''. 09فيد وباء كو تفشي "ء التحاليل االحصائية بسبب اتطرق الجر الم   مالحظة :  

صعوبات البحث : -9  

 لكتابة بحث علمي محكم ، يمر الباحث بعدة صعوبات وتحديات تكمن في :

ى موضوع ساسي عليرتكز البحث العلمي بشكل اصعوبات اختيار الموضوع الصحيح : -
لموضوع المناسب له .لذا من المهم اختيار االبحث،  

 عوضو صعوبات اختيار المنهجية الصحيحة : يجب وضع استراتيجية تتماشى مع م -
ئلة البحث، كما ال بد من تحديد نوع التصميم والمنهج الذي يقدم اإلجابات على األس

 المطروحة في البحث. 

 لبحث،إلنجاز اصعوبات العثور على عينة الدارسة :ٍ  ينبغي جمع عدد من المشاركين  -
ءا من الدراسة.من خالل توجيههم ليكونوا جز   

ميتلعب مشاركة المؤسسات في البحث العل :مساهمة صعوبات استقطاب مؤسسات-  

ومثيرو قيمة علمية كبيرة،ذا كان البحث ذدورا مهما في دعم البحث، والباحث،وتحديدا إ  
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هيل تس ه المؤسسات،بهدفذللجدل، ومن المهم أيضا بناء عالقات مع أشخاص من داخل ه
 الوصول إلى الهدف من البحث. 

 ،ابقاصعوبات التعامل مع البيانات : يجب دراسة وفهم البيانات التي تم جمعها س - 
.ومعالجتها  
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 الفصل الثاني:

عرض وتحليل ومناقشة 
 الدراسات السابقة
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 تمهيد:

النمو  النشاط البدني الرياضي المكيف على ممارسة انعكاس إلى دارسة يتهدف مذكرت 
رسة الدا إجراءاالجتماعي االنفعالي لدى أصحاب اإلعاقة الحركية ، ولهذا كان من الصدد 

 دارسة  التطبيقيةهذه ال إلجراءفرصة ي الميدانية لوال الظروف التي تمر بها البالد ، لم تتح ل
باإلضافة قة بعض الدراسات الساب مناقشة وتحليل عرض ا سأتطرق في هدا الفصل إلىلذ، 

 الى استنتاجات و توصيات  .
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الــدراســـــات الــســابــقــة :-1  

ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف  تأثيردحماني سعد هللا، )  : الدارسة األولى-1-1
أطروحة سنة ،  02-03من  على بعض الجوانب النفسيةواالجتماعية لدى فئة المعاقين ذهنا

، قسم النشاط البدني الرياضي المكيف، معهد تربية البدنية والرياضية، سيدي عبد هللا  دكتوراه
 .(  3102-3101،  12جامعة الجزائر 

ي الرياضي بن سعد هللا دارسة تطرقت إلى تأثير ممارسة النشاط البدن حمانيدأعد الباحث  
.المكيف على بعض الجوانب النفسية واالجتماعية لدى فئة المعاقين ذهنيا  

المنهج المتبع ومجتمع البحث:-  

ويقدر صودة،المقاستخدم الباحث المنهج الوصفي، أما مجتمع البحث لقد اعتمدا على العينة  
 03أعمارهما الزمنية بين تتراوحطفال ممارسا،  03 خاصة بفئة المعاقين ذهنياحجم العينة ال

 21-21م ما بيننسب ذكائهوتتراوح"  ومعاقين إعاقة ذهنية خفيفة  "قابلين للتعلمسنة  02 –
أو بصرية أو سمعية.  لغوية كما انه ال توجد لديهم إعاقات حركية أو، درجة  

أداة جمع البيانات : -  

البرنامج المطبق.   -استمارة االستبيان -اختبار الذكاءاستخدام  -  

األساليب اإلحصائية  :  -  

 وقد استخدم الباحث أسلوبين إحصائيين:  

.النسب المئوية-المعياري  االنحراف - المتوسط الحسابي -:  اإلحصاء الوصفي  

 اختبار )ت( . –كرونباخ (  a) معامل الثبات -اإلحصاء االستداللي:

 



82 
 

:نــتــــائـــج الدراســــــة-  

ية لدى فئة تؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في تعديل المشكالت السلوك- 
 المعاقين ذهنيا . 

نفعالية لدى اال تؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في التقليل من المشكالت -
 فئة المعاقين ذهنيا .

لدى فئة  التواصل مهاراتتؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في اكتساب   -
 المعاقين ذهنيا . 

ة االجتماعية التنشئ مهاراتتؤثر ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في اكتساب   -
 لدى فئة المعاقين ذهنيا .  

ي مخنث محمد ، دور ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف ف): الدارسة الثانية -1-2
ارسة ميدانية د  "اإلعاقة الحركية أصحاب"تحقيق التكيف النفسي لذوي االحتياجات الخاصة  

، قسم دكتوراه ، أطروحةبالجزائرالمتحركة  الكراسيأجريت في بعض النوادي لكرة السلة على 
-1031، رالجزائالتربية البدنية والرياضية، جامعة العلوم االجتماعية والرياضية، معهد  

3102 . )  

ي أعد الباحث مخنث محمد دارسة تطرقت إلى دور ممارسة النشاط الرياضي المكيف ف
عض النوادي تحقيق التكيف النفسي لذوي االحتياجات الخاصة دارسة ميدانية أجريت في ب

. الجزائرالمتحركة في  الكراسيلكرة السلة على   

المنهج المتبع ومجتمع البحث: -  

ضيين استخدم الباحث المنهج الوصفي، أما مجتمع البحث قد تم اختيار عينة من الريا
المستوى  المعوقين حركيا بطريقة عشوائية من حيث السن، الحالة المهنية االجتماعية،  و
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ن ، اقي، و أصل اإلعاقة و قصدية من حيث الجنس نوع و طبيعة اإلعاقة   )المعالدراسي
يف و إعاقة حركية سفلى ( هذا بما يتالءم مع المجموعة الممارسة للنشاط الرياضي المك

المتحركة.             الكراسيالمتمثلة في العبي كرة السلة على   

من أفراد  9802وهذا بنسبة تفوق رياضي معوق حركيا (  21ب )  و الذي يقدر عددهم
عوقين حركيا الخاصة بفئة الم الجمعياتعلى النوادي و الذين يتوزعون و  المجتمع الممثل لهم

 في مختلف جهات الوطن.

: أداة جمع البيانات -  

اس المطبق كأداة تم جمع البيانات في هذه الدارسة على تقديم استمارة استبيان مرفقة بالمقي
علومات لجمع المعلومات، و المقدم لكل فرد من أفارد العينة؛ حيث احتوت االستمارة على م

صل ، و حالته اإلجتماعية  و المهنية و أالدراسيحول جنس و سن المبحوث، و مستواه 
المميزة  أصيب بها و كان الهدف من هذا كله التعرف على الخصائص العامةاإلعاقة التي 
 لعينة الدارسة.

التكيف  بواسطة استخدام استمارة استبيان ومقياس التكيف النفسي ويتكون وصف مقياس
 بعد –األسري بعد  -بعد االنفعالي   -بعد الشخصي  -: النفسي من األبعاد التالية

 االجتماعي.

إلحصائية  :األساليب ا  -  

النسبة المئوية - المعياري  االنحراف -الحسابي  المتوسط- استعمل الباحث :  

 (.التائي )تختبار اال–بيرسون   معامل االرتباط -االحصاء االستداللي -

مل الثبات كرونباغ .معا–  
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:نــتــــائـــج الدراســــــة-  

ن المعوقين لصالح الرياضييوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد الشخصي  -
 حركيا الممارسين على غير الممارسين.

ين المعوقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد االنفعالي لصالح الرياضي - 
 حركيا الممارسين على غير الممارسين.

ين المعوقين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد الشخصي لصالح الرياضي - 
كيا الممارسين على غير الممارسين.حر   

ين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى البعد االجتماعي لصالح الرياضي - 
.المعوقين حركيا الممارسين على غير الممارسين  

العالقة بين ممارسة النشاط البدني الرياضي التنافسي فيرم الطيب ، ) :الدارسة الثالثة  -1-3
لبعض  أجريتالمعاقين حركيا ، دارسة ميدانية  نالرياضييالمكيف ودافعية االنجاز لدى 

، في نظرية ومنهجية تربية البدنية والرياضية، دكتوراه، أطروحة بالجزائرنوادي العاب القوى 
 ( . 3108-3102، زائرالجالتربية البدنية والرياضية، جامعة  معهد

لرياضي أعد الباحث فيرم الطيب دارسة تطرقت إلى العالقة بين ممارسة النشاط البدني ا
انية لبعض التنافسي المكيف ودافعية االنجاز لدى الرياضيين المعاقين حركيا دارسة ميد

العاصمة. بالجزائرنوادي العاب القوى   

المنهج المتبع ومجتمع البحث: -  

من مجموعة  الباحث المنهج الوصفي، أما مجتمع البحث لقد اعتمدا على عينة بحثهاستخدم 
فة ، تم اختيارهم من الرياضيين المعاقين حركيا الممارسين لألنشطة البدنية و الرياضية المكي

 بطريقة عشوائيا من حيث طبيعة ونوع اإلعاقة:
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 اق حركيا ذوي إعاقات مختلفةمعرياضي  21 بالدارسة على عينة تقدر و قد تم تطبيق أداة  
انة و السمعة رياضة ألعاب القوى، و يعود اختياره لرياضة العاب القوى نظار للمكوهذا في، 

فريقي و الطيبة التي تحضى بها سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى اإل
ل ما و دعم كالعربي  و العالمي بصفة عامة و هذا ما يدعوا إلى االهتمام بهذه الرياضة، 

 من شأنه تطويرها.  

أداة جمع البيانات : -  

تعمل الباحث تم جمع البيانات بواسطة استخدام استمارة استبيان، مقياس كينون ، وأيضا اس 
 مقياس دافعية االنجاز الرياضي .

األساليب اإلحصائية  :  -  

امل ارتباط مع -  المعياري  االنحراف -المتوسط الحسابي -استعمل الباحث : النسب المئوية
كرونباخ .–معادلة ألفا –بيرسون   

:نــتــــائـــج الدراســــــة-  

الرياضيين  توجد درجة عالية في ممارسة النشاط البدني الرياضي التنافسي المكيف لدى -
 المعاقين حركيا.

ين للنشاط توجد درجة عالية في دافعية االنجاز لدى الرياضيين المعاقين حركيا الممارس - 
 الرياضي التنافسي المكيف.

ي المكيف  و توجد عالقة ارتباطيه طردية بين ممارسة النشاط البدني الرياضي التنافس - 
 دافعية اإلنجاز لدى الرياضيين المعاقين حركيا .

لمكيف ودافعية يوجد اختالف في العالقة بين ممارسة النشاط البدني الرياضي التنافسي ا - 
فسي (.ا لمتغير )الجنس ، السن، نوع اإلعاقة، أصل اإلعاقة، المستوى التنااالنجاز تبع  
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النشاط البدني الرياضي المكيف التوافق النفسي ،  هشام بن بوزة) الدارسة الرابعة : -1-4
واالجتماعي لدى المعاقين حركيا دارسة وصفية مسحية على ، بعض نوادي كرة السلة على 

، علوم في نظرية ومنهجية تربية دكتوراهالمتحركة والكرة الطائرة جلوس ، أطروحة  الكراسي
تخصص النشاط البدني الرياضي المكيف معهد التربية البدنية والرياضية،  والرياضية البدنية
 ( . 3101-3102 ،الجزائرجامعة 

والتوافق  يفأعد الباحث هشام بن بوزة دارسة تطرقت إلى النشاط البدني الرياضي المك 
ي كرة السلة النفسي واالجتماعي لدى المعاقين حركيا دارسة وصفية مسحية على بعض نواد

المتحركة والكرة الطائرة جلوس. الكراسيعلى   

المنهج المتبع ومجتمع البحث:-  

عاقة الحركية استخدم الباحث المنهج الوصفي، تمثلت عينة البحث في بعض فرق ذوي اإل 
رياضتي الكرة باتنة ، بحاية، سطيف، قسنطينة، المسيلة، بسكرة، ورقلة ( ل)والية  بالجزائر

من  ونةمكالمتاحة ،  المتحركة بأسلوب العينة الكراسيالطائرة جلوس و كرة السلة على 
. راد المجتمعفأل من المجموع الكلي( 33.33%)ما تمثل نسبة( رياضي ،022)  

 أداة جمع البيانات : -

عاد التوافق تم جمع البيانات بواسطة استخدام مقياس التوافق النفسي لمتحدي اإلعاقة وأب 
من األبعاد التالية : النفسي ويتكون   

 - افق األسري بعد التو  -بعد التوافق الصحي الجسمي  -بعد التوافق الشخصي واالنفعالي
 بعد التوافق االجتماعي . 

األساليب اإلحصائية  :   -  

 . المعياري  االنحراف -المتوسط الحسابي - الباحث :النسب المئويةاستعمل 
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 . كرونباخ–معادلة ألفا -معامل ارتباط بيرسون -

:نــتــــائـــج الدراســــــة-  

وى مرتفع  في المتحركة والعبي الكرة الطائرة جلوس مست الكراسيلالعبي كرة السلة على  - 
 درجة التوافق الشخصي و االنفعالي.

 مرتفع فيوى المتحركة والعبي الكرة الطائرة جلوس مست الكراسيلالعبي كرة السلة على  - 
د العينة مرتفع.ار درجة التوافق الصحي لدى أف  

 مرتفع فيوى المتحركة والعبي الكرة الطائرة جلوس مست الكراسيلالعبي كرة السلة على  - 
 درجة التوافق التوافق األسري.

وى مرتفع  في المتحركة والعبي الكرة الطائرة جلوس مست الكراسيلالعبي كرة السلة على  - 
 درجة التوافق االجتماعي .

وى مرتفع  في المتحركة والعبي الكرة الطائرة جلوس مست الكراسيلالعبي كرة السلة على  - 
 درجة التوافق النفسي العام.

عزى لمتغير جتماعي تستوى التوافق النفسي االال توجد فروق ذات داللة إحصائية في م - 
د العينة.ار الجنس لدى أف  

عزى للمتغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي االجتماعي ت - 
ة .د العينار لدى أف أصل اإلعاقة )خلقية ,مكتسبة (  

  اإلدماجاحمد تركي ، دور النشاط البدني و الرياضي المكيف في ) الدارسة الخامسة : -1-5
 رماجستيلقوى للمعوقين ، رسالة ا لعابلألالوطنية  لألنديةحركيا دارسة  االجتماعي للمعاقين

االجتماعية قسم التربية و  اإلنسانيةفي النشاط البدني والرياضي المكيف كلية العلوم 
 ( . 3112-3113،  الجزائر، جامعة ،القوى للمعوقين والرياضيةالبدنية
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في  أعد الباحث احمد تركي دارسة تطرقت إلى دور النشاط البدني الرياضي المكيف 
 اإلدماج االجتماعي للمعوقين حركيا.

المنهج المتبع ومجتمع البحث:-  

هذه الدارسة  أما مجتمع البحث الذي تمت عليه،  التحليلي استخدم الباحث المنهج الوصفي
ة اإلعاقة و هي فئة المعوقين حركيا وقد تم اختيار العينة للبحث مقصودة من حيث طبيع

تماعية و عشوائية من حيث نوع اإلعاقة والخصائص الفردية للمعاق حركيا من الناحية االج
  011ب ر قدت ارين على عينتينوالحالة المهنية وقد طبقنا هاذين االختب الدراسيالمستوى 

لنوعين  معوق حركيا ذكور ذوي إعاقات حركية مختلفة وذلك للتماشي مع العينة  الممارسة
ي والتي تقدر أنواع الرم فومختل مختلف السباقات فيمن التخصصات الرياضية والمتمثلة 

ع أفارد ز العب وسبب اختيار هذه العينة هو أن رياضة ألعاب القوى للمعوقين ويو  21 ب
 مولودية – تيبازة    -الشلف  -الوسطى  الجزائر -)األبيار :  العينة على األندية التالية

فرد غير الممارسين للنشاط البدني  21( وأما بالنسبة للعينة الثانية والتي تمثل الجزائر
 -الجزائر -التكوينية المهنية لفئة المعوقين ب )الشلف  المراكزالرياضي موزعين في 

. بوسماعيل(  

جمع البيانات : أداة -  

 . استمارة استبيان -

اقة مقياس تقبل اإلعاقة : و استخدام هذا المقياس للكشف على درجات تقبل اإلع - 
. للعينتين الممارسة و الغير ممارسة للنشاط البدني و الرياضي المكيف  

:  اإلحصائية األساليب -  

المستقيم:ألسلوب اإلحصائي اوتم استخدام   
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. الفروق  اختبارات-بيرسون   معامل االرتباط -  

 :نــتـــائـــــج الدراســـــة  -

ماجه  في توجد ارتباطات ذات داللة إحصائية بين الخصائص الفردية للمعاق ومدى اند  - 
 المجتمع.

نة بغير توجد فروق ذات داللة إحصائية كبيرة في تقبل اإلعاقة عند الممارسين مقار  - 
 الممارسين للنشاط البدني و الرياضي المكيف.

ارسين مقارنة توجد فروق ذات داللة إحصائية كبيرة في التقبل االجتماعي للمعوقين المم - 
 بغير الممارسين للنشاط الرياضي التنافسي المكيف.

ا يجعلها باالهتمام الواجب وهذا م الجزائرتحظى رياضة ألعاب القوى للمعوقين في  ال - 
المرموقة على الصعيد العالمي. المراتبعاجزة عن احتالل   

بن حاج الطاهر عبد القادر، دور النشاط البدني الرياضي المكيف ) السادسة:الدارسة -1-6
تخصص   ،،مذكرة لنيل ماجستيرفي تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا

-3112 ،الجزائرالنشاط البدني الرياضي المكيف معهد التربية البدنية والرياضية، جامعة 
3111 . ) 

رياضي أعد الباحث بن حاج الطاهر عبد القادر دارسة تطرقت إلى دور النشاط البدني ال   
 المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا.

منهج المتبع ومجتمع البحث:ال-  

وائية استخدم الباحث المنهج الوصفي، أما مجتمع البحث لقد اعتمدا على العينة العش 
نية فردا معاقا حركيا عشوائية من حيث السن والحالة المه 91 تكونت العينة من ، والقصدية

ما يتالءم ، وقصديه من حيث الجنس وطبيعة اإلعاقة، هذا بالدراسيواالجتماعية والمستوى 



90 
 

سي ار السلة على الكبي كرةمع المجموعة الممارسة للنشاط الرياضي والمتمثلة في الع
ة فردا معاقا لمختلف أندية القسم الوطني األول أما المجموع 12 المتحركة، التي بلغ عددها

ة،إضافة إلى الخاص االحتياجات لمهني لذوي غير الممارسة فتمثلت في طلبة ماركز التكوين ا
ا .فرد 12 كز واحد للتأهيل الوظيفي وعددهامر   

 أداة جمع البيانات :-

ية ويتكون من تم جمع البيانات بواسطة استخدام استمارة استبيان، ومقياس أيزنك للشخص  
 األبعاد التالية :بعد االنبساطية واالنطوائية.

االنفعالي والعصابية. االتزانبعد  -   

 وأيضا استعمل الباحث قائمة فارييرج للشخصية .

األساليب اإلحصائية:  -  

 استخدم الباحث أسلوبين لإلحصاء:

. المعياري  االنحراف-المتوسط الحسابي -المئوية  النسب -اإلحصاء الوصفي   

  ()ترختباا -طرتبال االداللة معام- معامل االرتباط بيرسون  -ستداللي:المئوية اإلحصاء اال

:نــتـــائـــــج الدراســـــة   

مة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص س -
 االنبساطية لصالح الممارسين للنشاط البدني الرياضي.

 االتزانمة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص س - 
 االنفعالي لصالح الممارسين للنشاط البدني الرياضي.

مة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغبر الممارسين فيما يخص س - 
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 االجتماعية لصالح الممارسين للنشاط البدني الرياضي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما بخص سمة الهدوء  - 
 . لح الممارسين للنشاط البدني الرياضيلصا

لنشاط دارسة الباحث زروق نايل دارسة تطرقت الى تاثير ممارسة ا:) الدارسة السابعة-1-7
كيا، مذكرة لنيل المعاقين حر  في التقليل من الضغط النفسي لدى البدني التنافسي المكيف

 الرياضية، جامعةلبدنية و ماجستير، تخصص النشاط البدني الرياضي المكيف معهد التربية ا
(.3100-3101الجزائر،  

ي التنافسي أعد الباحث زروق نايل دارسة تطرقت إلى تأثير ممارسة النشاط البدني الرياض-
 المكيف في التقليل من الضغط النفسي لدى معاقين حركيا.

 فتم عينة البحثأما  ،: استخدم الباحث المنهج الوصفي المنهج المتبع ومجتمع البحث- 
م اختيار من مجموعة من المعاقين حركيا ت بحثالاألساس يتكون مجتمع  اختيارها على هذا
  (فلى)المعاقين حركيا إعاقة حركية سدة من حيث النوع وطبيعة اإلعاقةعينة منهم مقصو 

 ماعيةاالجت وعشوائية من حيث الخصائص الفردية للمعوق حركيا )الجنس،السن،الحالة
لممارسة ادارسة لتماشيها مع خصائص العينة وقد تم تطبيق اداة ال،الخبرة،أصل اإلعاقة( 

رياضي معاق  11ب المتحركة والذي قدر عددهم الكراسيلرياضة كرة السلة باستخدام 
النادي الرياضي  ، شراالنادي الرياضي للح:) موزعة على كل من النوادي التالية

التي تنشط بالقسم (011ضي لبوفاريكالريا النادي الرياضي نور حمادي،النادي،311لبوفاريك
 الوطني األول والثاني.  

 أداة جمع البيانات:   

 قد اعتمد في هذا البحث على:
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استمارة استبيان . -  

استخدام مقياس الضغوط النفسية .-   

 :  األساليب اإلحصائية

تصميم  يعةتم االعتماد في هذه الدارسة على جملة من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبقدو 
:الدارسة وهي كما يلي  

النسب المئوية.   -االنحارف المعياري  -المتوسط الحسابي -اإلحصاء الوصفي:  

 كرونباخ(.a:)معامل الثبات -االختبار التائي )ت( -اإلحصاء االستداللي:

:نــتـــائـــــج الدراســـــة   

ألول والقسم هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق بين العبي القسم الوطني ا -
المتحركة.  الكراسيالوطني الثاني لكرة السلة على   

عبي القسم هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ضغط العالقات الشخصية بين ال -
المتحركة.  كراسيالالوطني األول والقسم الوطني الثاني لكرة السلة على   

عبي القسم هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط المالية واالقتصادية بين ال -
المتحركة.  الكراسيالوطني األول والقسم الوطني الثاني لكرة السلة على   

طني األول هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنفعاالت بين العبي القسم الو  -
المتحركة. الكراسيي الثاني لكرة السلة على والقسم الوطن  

االسـتنـتاجـات : -2  

لنشاط البدني توجد فروق جوهرية في مستوى النمو االنفعالي للمعاقين حركيا الممارسين ل-
 الرياضي المكيف والغير ممارسين .
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لبدني توجد فروق في مستوى النمو االجتماعي للمعاقين حركيا الممارسين للنشاط ا-
 الرياضي المكيف والغير ممارسين.

جتماعي النشاط البدني الرياضي المكيف يلعب دورا بارزا في التأثير على النمو اإل-
 االنفعالي لدى أصحاب اإلعاقة الحركية .

عي االنفعالي كثرة البحوث الوصفية مقارنة بالبحوث التجريبية بالنسبة للنمو االجتما-
 للمعاقين حركيا .

يــات :تــــوصـــ -3  

اقة يجب القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول النمو اإلجتماعي لدى أصحاب اإلع-
 الحركية وعالقاتها بممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف بشكل أكثر دقة .

النسبة للنمو ب يجب التركيز على البحوث التجريبية طويلة المدى لتتضح الرؤيا أكثر -
معاقين حركيا .اإلجتماعي االنفعالي لل  

توفير مختلف الوسائل الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية المكيفة .-  

إعطاء أهمية أكبر لفئة المعاقين حركيا . -  
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 خــــــــاتـــمــــة
 
 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 الخاتمة:

لمراهق أصبحت المشاكل االجتماعية و منها مشكل السلم المجتمعي الذي يتخبط فيها ا
كل السلم تلميذ المرحلة الثانوية بصفة خاصة مشكل بالغ األهمية ، ان المشبصفة عامة و 

تطيع أن المجتمعي موضوع انشغال كثير من العلماء حيث أقروا أن السلم المجتمعي ال يس
بها تختلف  يتحقق اال بممارسة النشاط البدني الرياضي و تلقي التوجيهات و االرشادات و

درست  في الوسط االجتماعي و مما دعاني لكتابة بحث خاصأحسن العالقات بين التالميذ 
ي تحقيق فيه وسيلة من وسائل معالجة هذا المشكل ، أال و هي الرياضة المدرسية و دورها ف

ر الكبير التي السلم المجتمعي ، فحاولت في بحثي هذا أن أوضح التأثيرات االيجابية و الدو 
طريق تكيف  تها في تحقيق السلم المجتمعي عنتقدمها الرياضة المدرسية للمراهق و مساهم

اته األدائية و التلميذ مع بيئته االجتماعية و االنسجام بين اشباع حاجاته المتعددة و امكاني
 العقلية الحقيقة و ظروف الواقع المعاش.

لفرد و الجماعة ، وعليه فإن الرياضة المدرسية تساهم في التعاون بين الفرد و ذاته ، وبين ا
ة و التنافسية ، مما وتنمية القدرات العقلية ، وتطوير النضج الفكري، وتعلم قيم الروح الرياضي

ة ، ويعمل جسمية ، قوي الشخصية ، ذو أفكار بناءتعمل على إنشاء جيل صحيح البنية ال
هامة في إنشاء  على النهوض بالرياضة الوطنية وتمثيلها أحسن تمثيل ، كما تعتبر وسيلة

وية وصداقات متينة في وسط إجتماعي.عالقات أخ  
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الـمـصـادر و 
 الـمـراجــع
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 المصادر :

 القرأن الكريم

 المراجع :

 الكتب 

ون ، تطور نمو األطفال ، مؤسسة فرانكلن اولسونويالرد ترجمة ابراهيم حافظ و أخر – 1
 .0983للطباعة و النشر 

الشاذلي بن جعفر ، قراءات في التربية الخاصة و تأهيل المعاقين ، مجلة ادارة التربية  – 3
 ،0913، تونس ،

 .0913األشول ، عادل عز الدين ، علم نفس النمو ، القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية ، -2

الطبعة  أمين أنور الخولي ، أسامة كمال راتب ، التربية الحركية للطفل ، الفكر العربي ، -1
 .0993، القاهرة  00

 .0992ابن منصور جمال الدين ، لسان العرب ، مطبعة بوالق ،  -2

ابراهيم رحمة ، تأثير الجوانب الصحية على النشاط البدني الرياضي ، دار الفكر  -8
 .0991للطباعة و النشر ، الطبعة األولى ، عمان ،

العجز ، المجلة الجزائرية لعلم النفس بوسنة محمود ، أسس سيرورة اعادة التأهيل لذوي  -2
 .0992و علوم التربية ، جمعة الجزائر 

بدر الدين كمال عبده ، محمد السيد حالوة ، رعاية المعاقين سمعيا و حركيا ، المكتب  -1
 .3110الجامعي الحديث ، االسكندرية ، بدون طبعة ، 
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نمو ، طرق البحث ، التقويم ، جابر ، جابر عبد الحميد نظريات الشخصية ، البناء ، ال -9
 .0918القاهرة ، دار النهضة العربية 

دار الشرق للنشر و 0جمال الخطيب ، مقدمة في االعاقات الجسمية و الصحية ، ط ، -01
 .3118التوزيع ، عمان األردن ، 

 .0911همام طلعت ، سين و جيم عن علم النفس التطوري ، بيروت دار عمان ،  -00

مد عبد السالم علم نفس النمو الطفولة و المراهقة ، القاهرة ، عالم الكتاب زهران ، حا -03
،0992. 

حلمي ابراهيم ، ليلى السيد فرحات ، التربية الرياضية و الترويح للمعاقين ، دار الفكر  -02
 .0991، القاهرة ،  0العربي ، طبعة

وال النمو االنساني في كتاب نمو االنسان من مرحلة الجنين الى مرحلة المسنين ،  أ -01
 القرأن الكريم ، المكتبة الشاملة الحديثة.

،  0لطفي بركات أحمد ، الرعاية التربوية للمعاقين عقليا ، دار المريخ للنشر ،الطبعة  -02
 .0911الرياض ،

محمد سيد فهمي ، السلوك االجتماعي للمعاقين ، مكتبة الجامع الحديث القاهرة ،  -08
 .0912بدون طبعة ، 

 .0912منال منصور بوحميد ، المعوقين ، مؤسسة الكويت للتقدم ،الكويت ،  -02

محمد الحماحمي ، امين انور الخولي ، اسس بناء برنامج التربية الرياضية ، دار  -01
 .0991الفكر العربي ، القاهرة ، 
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ليبيا ، محمد رمضان القذافي ، سيكولوجية االعاقة ، منشورات الجامعة المفتوحة ،  -09
0991. 

مروان عبد المجيد ابراهيم ، األلعاب الرياضية للمعاقين ، دار الفكر العربي عمان ،  -31
0992. 

ماجدة السيد عبيد ، مقدمة في تأهيل المعاقين ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  -30
3111. 

 .3111، األردن ، دار الفكر ، 0سامي محمد ملحم ، علم النفس النمو ، ط -33

، القاهرة ، بيروت  2عطيات محمد خطاب ،أوقات الفراغ الترويح ، دار المعارف ، ط -32
 ،0912. 

عبد الرحمان العيسوي ، سيكولوجية النمو ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  -31
 .0912بيروت ، 

 قائمة الرسائل و األطروحات :

لفتاة المعوقة حركيا ، رسالة ماجستير ، دافية زيتوني ، التكيف النفسي االجتماعي ل -0
 .0919معهد علم النفس و علوم التربية ، جامعة الجزائر ، 

سيد جمعة خميس ، دراسة بعض النواحي البدنية و النفسية للمعوقين جمسيا ،   -3
 .0912رسالة دكتوراه ، جامعة حلوان ، 

 

 

 



100 
 

 قائمة المجالت و المنشورات :

اعادة التاهيل لذوي العجز ، العجز ، الجزائرية لعلم بوسنة محمود ، أسس سيرورة  -0
 .0992، جامعة الجزائر ، 8النفس و علوم التربية ، العدد 

منصف المرزوقي ، مجلة قراءات في التربية الخاصة ، ادارة التربية مصر ،   -3
0913. 

 .0998مجلة المنشورات الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين ،سنة   -2
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–مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس   

 معهد التربية البدنية و الرياضية

إستبيان إستمارة  

 

ة ، وكلي ثقة أسئله اإلستمارة لإلجابة على ما ورد فيها من ذيشرفني أن أضع بين أيديكم ه
دد إنجازه، بص الذيا البحث ذلك تكونون قد ساهمتم في إنجاح هذفيكم وفي إجابتكم ، وب

ه:ـــــــــموضوع الذيو   

لي لدى اإلنفعا " انعكاس ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف على النمو اإلجتماعي
 أصحاب اإلعاقة الحركية "

 

 

تياجات الخاصة تيغنيف فرع كرة السلةفريق األمير عبد القادر لذوي االح  

تيغنيف والية معسكرببلدية  لفئة ذوي االحتياجات الخاصةمركز التكوين   

 

 

 

2121 – 2119السنة الدراسية :  
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 الجنس :

 ذكر                            

 انثى                            

 السن                           

 الدراسي :المستوى 

 ابتدائي                          

 متوسط                        

 ثانوي                          

 جامعي                         

 بدون مستوى                        

 نوع االعاقة :

 شلل                           

 بتر                           

 درجة االعاقة :

 خفيفة                       

 متوسطة                      

 شديدة                      

 أصل االعاقة :

 خلقية                      

 مكتسبة                     
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 التعديلمقياس النمو االجتماعي االنفعالي النهائي بعد 

معظم  أحيانا نادرا  أبدا   العبارات                      الرقم
 الوقت

 دائما

      احس بالحرج عند مساعدة األخرين لي 11
      أتمتع بشعبية بين زمالئي 12
      أتجنب مقابلة الغرباء 13
      أشارك في النشاط الرياضي 14
      أشعر أن زمالئي يكرهونني  15
      أتقبل نقد زمالئي 16
      أشعر أن معاملة األخرين لي سيئة 17
      أشعر أن عالقتي حسنة مع األخرين 18
      أشعر بالراحة اذا انصاع الزمالء الرادتي 19
      أتطوع لتقديم المساعدة لمن يحتاجها 11
      أعاني من تقلبات في المزاج دون أن أعلم 11
      بالسعادةأشعر  12
      أسعر بالحزن و االكتئاب 13
      أحب نفسي 14
      أشكو من القلق 15
      ال أغضب بسرعة 16
      أشعر برغبة في البكاء 17
      أعمل على حل المشكالت التي تواجهني 18
أشعر بالتململ و عدم الرغبة باالستقرار في  19

 مكان معين
     

      حياتي مليئة بالفرحأشعر أن  21
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 قائمة المحكمين:

 االمضاء        القسم          الدرجة العلمية  المحكم 
    
    
    
 

 

لم اتمكن من توزيع االستبيان نظرا لتحكيمه من قبل المحكمين بعد اجراءات غلق مالحضة : 
 المؤسسات.

 

 

 


