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 : ةــــــــــــــمقدم .1
تعترب قضية ادلعوقُت من القضايا احلساسة اليت أصبحت تالحق البشرية قدديا و حديثا لدرجة أن أقدر و    

أن نسبة انتشارىا ختتلف من رلتمع  أحكم األنظمة يف العامل مل تتمكن من استئصاذلا هنائيا من بلداهنا اال
الخر وذلك حسب درجة االىتمام و الرعاية اليت يوليها اجملتمع ذلا بداية من الوقاية منها اىل العناية 
بأصحاهبا من مجيع النواحي ) طبيا،نفسيا،اجتماعيا و تربويا ( حيث أن العناية بادلعوقُت تعترب أحد الدالئل 

ت لذلك يعمل ادلخلصون خلدمة االنسانية على توفَت سبل الراحة للمعوق و على تقدم رلتمع من اجملتمعا
 تأىيلو بالشكل الصحيح كي يصبح قادرا على العمل و االبداع.

ومن اجملاالت اليت أولت اىتماما كبَتا هبذه الفئة ، رلال األنشطة الرياضية اليت وضعت الربامج ادلعدلة و     
 حلسن ادلمارسة و استغالل كل األىداف ادلنتظرة من ىذا اجملال. أساليب القياس و التقومي ضمانا

وللممارسة الرياضية تأثَت فعال على النواحي البدنية و النفسية واالجتماعية للمعوقُت، ذلك أهنا دتثل     
طيع خيارا تربويا من شأنو أن خيلق بيئة تربوية خالية اىل حد كبَت من القيود االجتماعية و النفسية ، ويست

ادلعوق حركيا أن حيقق أمسى طموحاتو و يستغل أقصى حد شلكن لقدراتو حىت يندمج بسهولة و حيقق 
 التوافق النفسي اجلتماعي.

و لقد كان البحث العلمي ادلدعم بالتجارب ادليدانية ادلرتبطة بالواقع ىو األسلوب ادلستخدم حلل      
مشاكل األداء البدين و ادلمارسة الرياضية و كذا ادلشاكل النفسية و االجتماعية ادلًتتبة عن االعاقة ، و 

:زلاولة ادماج ادلعاقُت حركيا يف اجملتمع فكرة ىذا البحث تعد احدى احملاوالت يف ىذا ادليدان اذ يتطرق اىل 
عن طريق شلارسة النشاط البدين الرياضي ادلكيف ،ووصوال لدراسة و حل اشكاليتو سنقوم بدراستو على 

 النحو التايل:
ضلاول كمدخل للبحث وضع اطار منهجي الشكالية الدراسة اليت تعمل على دراسة االنعكاسات و       

 رسة الرياضية ادلكيفة يف االدماج االجتماعي للمعاقُت حركيا.االثار االجيابية للمما
 و خيصص الباب األول للجانب النظري الذي حيتوي على ثالث فصول:

يتعرض الفصل األول اىل مفهوم االعاقة و االعاقة احلركية من ادلنظور النظري و ىي ما يتصل بالعجز       
ركة كاألطراف و ادلفاصل أو شلل طرف أو أكثر أو شلل يف وظيفة اجلسم سواء كانت أعضاء متصلة باحل

 رلموعات عضلية و تكون منذ ادليالد أو باالكتساب و اليت تؤثر على شلارسة الفرد حلياتو الطبيعية.
يتناول الفصل الثاين االدماج االجتماعي الذي يعترب من ادلفاىيم النفسية اليت تؤثر على بناء       

 ية و كذا التوافق النفسي االجتماعي للفرد ادلعوق.الشخصية القوية و السو 
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و يربز الفصل الثالث النشاط البدين الرياضي ادلكيف الذي يعترب عملية تربوية موجهة ذلا أغراض و       
غايات تتمثل يف مساعدة األفراد على حتسُت لياقتهم البدنية و تطوير حياهتم النفسية للتغلب على االثار 

 ًتكها االعاقة و ادماجهم يف اجملتمع.السلبية اليت ت
أما الباب الثاين فنخصصو للجانب التطبيقي و سنتعرض فيو اىل اجراءات البحث التطبيقية يف       

الفصل األول و لتحقيق اذلدف من ىذه الدراسة سيتم استخدام ادلنهج الوصفي حلل االشكالية و الذي 
 االجتماعية و النفسية الًتبوية و الرياضية . يعترب من أكثر ادلناىج استعماال يف العلوم

و يف الفصل الثاين سنقوم بعرض و حتليل نتائج الدراسة التطبيقية ألجل الوصول اىل احلقائق العلمية و 
الكشف عن ادلتغَتات ادلختلفة عن طريق أداة البحث ادلتمثلة يف االستبيان ادلقًتح و حتليلو و مناقشة 

 نتائجو.  
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 اإلشكالية: .2

يصادف الفرد يف حياتو رلموعة من ادلشاكل اليت قد تقف حاجزا أمامو يف حتقيق أىدافو اليت يطمح إليها 
،و الرياضة من أىم اجملاالت اليت اىتمت بادلشاكل اإلجتماعية اخلاصة باألفراد و اجلماعات الجياد حلول 

انوا من ذوي اعية ،خاصة اذا كذلم يف ظل وجود أي عراقيل و صعوبات تواجو أي شرحية اجتم
 ادلعاقون حركيا(.االحتياجات اخلاصة )

و فئة ادلعقُت حركيا من الفئات احملتاجة لتقدمي ادلساعدة ذلا من أجل تلبية احتياجاهتم خاصة على الصعيد 
االجتماعي، وذلك بإدماجهم اجتماعيا كغَتىم من األفراد العاديُت بدل بقائهم قوة عاطلة تستهلك و ال 

 الصورة فان لذا ،باآلخرين الختالطو نتيجة تتبلور الفرد لشخصية ادلكونة احملددات كانت ودلا. تنتج 
 ،عنو كونوىا اآلخرين أن يعتقد اليت الصورة تلك على كبَت حد إىل تتوقف نفسو عن ادلعوق وهنايك اليت
 فان ىذا من .بو احمليطُت وبُت بينو العالقة تلك على الصادر االنفعايل السلوك يف فعلو رد يتوقف مث ومن

 يف تسهم ،الرياضية البدنية األنشطة بينها من ،وأنشطتها برارلها يف ومشاركتو ،لألندية ادلعوق انضمام
 يزيد مبا ،معها والتالؤم ،اإلعاقة على التغلب فرص لو توفر كما ،حلريةبا وإحساسو ،النفسية صحتو إثراء

 بطريقة معهم والتعامل،اآلخرين باألفراد قدرشلكن بأكرب لالحتكاك وسيلة فهي ،اجملتمع مع  نتفاعلوـم
 الرياضي البدين النشاط يعترب ىذا إىل إضافة ،االجتماعي منوه ويزيد الغَت مع يندمج حىت ،وجيدة عادية
 الطاقة لزيادة وىذا ،اإلصابة بعد ما ادلملة احلياة على للتغلب ،ادلعوق نفس عن للترويح ناجحة وسيلة

 البدين النشاط ودلمارسة  .ادلعوق الفرد ىدوء مستوى على إجيابا يؤثر شلا االسترخاء على واحلفاظ
 وتعلمو اجلسدية لصورتو حدود وضع يف ادلعوق يساعد فهو،  اإلجتماعياإلدماج  يف فعال دور الرياضي

 يلعبو الذي الدور نلتمس ادلنظور ىذا ومن ،والتصرفات السلوك يف والتحكم واالستقرار واذلدوء الصرب
وىذا ما أدى بنا يف اإلدماج اإلجتماعي للمعاقُت حركيا .  أساسيا عامال يعترب إذ الرياضي البدين النشاط

 التساؤل التايل:إىل طرح 

 دور في اإلدماج اإلجتماعي للمعاقين حركيا؟ كيفهل للنشاط البدني الرياضي الم 2-1

 و جاءت التساؤالت الفرعية على النحو االيت:
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 ىل تساعد شلارسة األنشطة الرياضية على دمج ادلعاقُت حركيا يف اجملتمع؟ -

  الرياضة؟ىل يشجع اجملتمع ادلعاقُت حركيا على شلارسة  -

 أهداف البحث: .3

 معرفة أمهية ادلمارسة الرياضية للمعاقُت حركيا. -

 حتسيس ادلعاق حركيا بدوره يف اجملتمع كعضو فاعل فيو و منتمي إليو. -

 زيادة درجة تشجيع اجملتمع ضلو ادلمارسة الرياضية للمعاقُت حركيا. -

 الفرضيات: .4

 الفرضة العامة: 4-1

 الرياضي دور فعال يف اإلدماج اإلجتماعي للمعاقُت حركيا.مارسة النشاط البدين دل

 الفرضيات الجزئية: 4-2

 تساعد شلارسة االنشطة الرياضية على دمج ادلعاقُت حركيا يف اجملتمع. -

 يشجع اجملتمع ادلعاق حركيا على شلارسة االنشطة الرياضية. -

 :   مصطلحات البحث .5

 :حركيا املعوق 5-1

 أو خللل نتيجة احليوي ونشاطو ،حركتو يعوق سبب لديو الذي الشخص ىو عامة بصفة حركيا ادلعوق 
 ،حركتها من حتد بطريقة عظام أو مفاصل أو عضالت لديو الذي الشخص أنو على يعرف كما ،عاىة

  .(45.ص ،1895،بومحيد منصور منال.)النفسية وحالتو تعليمو على تؤثر وبالتايل العادية ووظيفتها
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 بوظائفو القيام من دينعو جسدي عائق لديو الذي الشخص ىو حركيا ادلعوق فان ىذا حبثنا خالل ومن 
 احلركية القدرة يف فقدان أو العضالت يف ضمور إىل أدت إصابة أو مرض نتيجة طبيعي بشكل احلركية

 االجتماعية العالقات إقامة حيث من نقص لديو فأصبح ،السفلية األطراف يف معا كلتيهما أو احلسية أو
 إىل وحيتاج ،ادلكيف الرياضي البدين النشاط شلارسة منها اليومية بنشاطاتو القيام يف صعوبات فيجد

 واجتماعية ونفسية طبية برامج إىل أيضا حيتاج كما ،اخل...والعربات الكراسي منها للتنقل وسائل
 .االستقاللية من قدر بأكرب والعيش احلياتية أىدافو حتقيق يف دلساعدتو ومهنية ورياضية وتربوية

 اإلجتماعي:اإلدماج  5-2

 ىناك عدة تعاريف لإلدماج و من ىذه التعاريف :

تعريف " ىيد ستار" للدمج على أنو التجانس أو الدمج االجتماعي أو الًتبوي لألطفال ادلعاقُت مع 
األطفال غَت ادلعاقُت يف صفوف ادلدرسة العادية و ذلك لتوفَت الفرصة دلشاركة األطفال ادلعاقُت مع 

 ادلعاقُت يف ادلواقف ادلتشاهبة للحياة.األطفال غَت 

أما" تَتنبل" فقد عرف اإلدماج بأنو التكامل اإلجتماعي و التعليمي لالطفال ادلعوقُت و األطفال غَت 
 ادلعاقُت يف الصفوف العادية و جلزء من الدراسة على األقل.

  :النشاط البدين الرياضي املكيف 5-3

وادلشاركة يف  التغيَت لدرجة يستطيع ادلعوق غَت القادر ادلمارسة وتعٍت الرياضات واأللعاب اليت يتم فيها 
على األنشطة  واليت تشمل، ومعٌت ذلك ىي الربامج االرتقائية والوقائية ادلتعددة، األنشطة الرياضية
ويتم ذلك تبعا ، وشدهتا واليت يتم تعديلها حبيث تالؤم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها، الرياضية واأللعاب

، 1889، حلمي إبراىيم) .رين ويف حدود إمكاناهتم وقدراهتمالىتمامات األشخاص غَت القاد
 (49ص.
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األفراد  ومن خالل حبثنا ىذا فالنشاط البدين الرياضي ادلكيف ىو نشاط يتم تعديلو حسب قدرات 
ونسعى بو ، ادلعوقُت حركيا "األطراف السفلى" وادلتمثل يف نشاط كرة السلة على الكراسي ادلتحركة

 الشخصية للمعوقُت حركيا.إىل تطوير وتنمية بعض السمات 

  ابهة : واملش السابقة الدراسات .6

 ديكن  1892 ،ضلوىم الدولة و اجملمتع وواجب اجلزائر يف ادلعوقون:  رابح تركي دراسة 6-1
 يف ادلعوقُت عن تارخيية نبذة أعطى أنو احلركية اإلعاقة حول دراستو يف تركي رابح قدمو ما تلخيص
 أنو إال ،الفئة ىذه تعانيها اليت ادلشاكل أىم إىل أشار كما ،االستقالل منذ ضلوىم الدولة وجهود ،اجلزائر

 االقتراحات بعض وطرح واالقتصادية االجتماعية التنمية عجلة يف اجملتمع طرف من إدماجها بأمهية نوه
  .ادلعوقُت مشاكل دلعاجلة العملية

 اجلزائري اجملتمع أنظار ولفت ،اإلعاقة مشكلة لطرح زلاولة إال تكن مل الدراسة ىذه أن اعتبار وديكن 
 بالعام توج الذي ،اإلعاقة موضوع حول الدول من العديد فعل رد عقب جاءت هناوأ خاصة ،إليها

 (.1891) سنة للمعوقُت الدويل

 للمعاقُت االجتماعي اإلدماج يف ادلكيف التنافسي الرياضي النشاط دور : أمحد تركي دراسة 6-2
 الباحث تناول  .2004،اجلزائر جامعة ،والرياضية البدنية التربية قسم ،ماجستَت مذكرة ،حركيا

 الرياضي البدين النشاط مبمارسة إجيابا يتأثر كمتغَت حركيا للمعوقُت االجتماعي اإلدماج موضوع
 تقبل مقياس يف ادلتمثلة البحث أدوات تطبيق وبعد ،الوصفي ادلنهج الباحث استخدم ،ادلكيف التنافسي
 وأخرى ،القوى أللعاب الرياضية األندية يف دتثلت شلارسة رلموعة ،رلموعتُت على واالستبيان اإلعاقة

  مراكز طلبة يف دتثلت ،الرياضي البدين للنشاط شلارسة غَت

 ادلكيف التنافسي البدين النشاط شلارسة بُت ارتباط وجود البحث نتائج من كان حيث ،ادلهٍت التكوين
 ،الرياضي البدين للنشاط ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت بُت الفروق إثبات خالل من وذلك ،اإلعاقة وتقبل
 يف فروق ووجود ،االجتماعي واندماجو حركيا ادلعوق للفرد الفردية اخلصائص بُت عالقة وجود كذلك
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 الرياضي البدين للنشاط ادلمارسُت لصاحل ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت بُت االجيايب االجتماعي السلوك
 .ادلكيف التنافسي

 كرة ختصص حركيا ادلعوقُت لدى بالقلق الرياضي االنضمام عالقة :توفيق بوقراب دراسة 6-3
 درس :2001،اجلزائر جامعة ،والرياضية البدنية التربية معهد ،ماجستَت مذكرة ،سنة33-11 ،السلة

 ،الوصفي ادلنهج الباحث استخدم ،حركيا ادلعوقُت لدى بالقلق وعالقتو الرياضي االنضمام الباحث
 دتثلت ،ادلستجوبُت األفراد مع العيادية وادلقابالت" سبيلربجر" ـل القلق مقياس يف البحث أدوات ودتثلت

 الكراسي على السلة لكرة بوفاريك وداد فريق إىل منضمُت أفراد عشر ،فردا20 من البحث عينة
 االنضمام بُت سلبية عالقة وجود عن النتائج بينت التطبيق وبعد ،منضمُت غَت أفراد وعشر ،ادلتحركة
 درجة من اخلفض يف فعاال يكن مل الرياضي االنضمام أن أي ،حركيا ادلعوق يبديو الذي والقلق الرياضي

 يف دتثلت واليت ،ادلنضمة اجملموعة أفراد هبا مر اليت الصعبة بالظروف النتائج الباحث وفسر ،القلق
 اقترح العيادية للمقابالت وكنتيجة ،ادلوسم لذلك االهنزامات من سلسلة ختللتها ادلالية ادليزانية نقص

 نتائجهم لتطوير أىم عنصر أنو ادلستجوبُت رأى حيث ،للمعوقُت البسيكولوجي التكفل ضرورة الباحث
 .اجملتمع يف االندماج وحتقيق الرياضية

 النفسي التكيف حتقيق يف ادلكيف الرياضي البدين النشاط شلارسة أمهية: عادل خوجة دراسة 6-4
 مذكرة ،ميدانية دراسة:الوظيفي التأىيل إعادة مراكز داخل حركيا ادلعاقُت ادلراىقُت لفئة االجتماعي

  .2002،اجلزائر جامعة،والرياضية البدنية التربية معهد ، ماجستَت

 االجتماعي النفسي التكيف حتقيق يف ودوره الرياضي البدين النشاط شلارسة موضوع الباحث درس 
 أدوات تطبيق وبعد ،التجرييب ادلنهج الباحث استخدم،الوظيفي التأىيل مراكز داخل حركيا للمعوقُت

 توصل ،والضابطة التجريبية عتُترلمو على ،واالستبيان سيوميتريال ادلقياس يف دتثلت واليت البحث
 االجتماعي النفسي التكيف حتقيق يف ادلقترح الربنامج شلارسة أمهية إىل الباحث

 تطابقها ومدى ادلكيف الرياضي البدين للنشاط ادلعاقُت فئة ميول احلميد: عبد شرنني بن دراسة 6-5
 البدنية التربية معهد ،ماجستَت مذكرة ،حتليلية وصفية دراسة:النشاط ذلذا واإلجرائية النظرية ادلعطيات مع
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 دلمارسة اإلعاقة فئات باختالف ادلعوقُت فئة ميول الباحث درس  :2001،اجلزائر جامعة ،والرياضية
 فردا 90 من البحث عينة وتكونت ،الوصفي ادلنهج الباحث استخدم ،ادلكيف الرياضي البدين النشاط
 ،ذىنيا معوقا فردا 20 ،حسيا معوقا فردا 20 ،حركيا معوقا منهم فردا 40: يلي كما موزعة معوقا

 خاصة واستمارة ،الرياضي البدين للنشاط ادلمارسُت بادلعوقُت خاصة استمارة يف البحث أدوات ودتثلت
 استخلص البحث أدوات تطبيق وبعد ،ادلكيفة الرياضية األنشطة برامج على القائمُت وادلدربُت بادلؤطرين
  :اآلتية النتائج الباحث

 ادلكيفة والرياضية البدنية األنشطة سلتلف ضلو ميول ديلكون ،اإلعاقة فئات مبختلف ادلعوقُت أن -
 أن وصلد ،عنها األخبار ومساع ،اإلعالم وسائل يف مشاىدهتا بفعل ادلوجودة وغَت ،بيئاهتم يف ادلوجودة

 لتوفر يعود وىذا ،وذىنيا حسيا ادلعوقُت لدى ادليل حجم عن أكرب حركيا ادلعوقُت لدى ادليل حجم
 أكربللمعوقُت ادلمارسة فرص

  .الفئة ىذه أفراد طرف من شلارستها ادلمكن والرياضية البدنية األنشطة وتنوع ،حركيا

  .ادلعوقُت فئة ميول يف األوىل الرتب اجلماعية الرياضية األنشطة حتتل -

 دلمارسة ادلعوقُت لكل يسمح ال الذي ،التنافسي اجلانب ضلو تتجو ادلعوقُت فئة ميول أن يالحظ -
 .ادلمارسة فرص فيو تتوفر الذي التروحيي النشاط ضلو ادليول توجو أن جيب لذي ،الرياضي البدين النشاط

 االندماج عملية على التعرف اىل الدراسة ىدفت:   Marcellini 1991   دراسة 6-6
 البدين للنشاط شلارسا فردا 40 قوامها عينة على الدراسة واعتمدت ،الرياضية النوادي داخل االجتماعي

 ،عقليا ادلتخلفُت فئة: ومها ،اخلاصة االحتياجات ذوي من لفئتُت ،الرياضية األندية داخل ادلعدل الرياضي
 مع العيادية وادلقابالت ،الباحث اقترحو الذي االستبيان يف البحث أدوات ودتثلت حركيا ادلعوقُت وفئة
 الدراسة ىذه فوضحت  .الرياضية األندية داخل األفراد لسلوكات ادلباشرة وادلالحظة ،العينة أفراد

 مبدأ ضمن تندرج وكلها ،ادلعوقُت األشخاص طرف من لالندماج اإلستراتيجية األشكال سلتلف
  الباحث حسب متعلق ىو والذي ‹العاىة من التخلص›
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 بأربعة اإلستراتيجية ىذه وحددت ،االجتماعي االندماج سَتورة يف ادلعوقُت األفراد خبصوصية
  :مستويات

  .للعاىة الفردية ادلقاومة ىو إجراء أول -

  .الثنائية عاترلمو داخل باالنغماس زلدود وىو داخليا يكون العاىة من فالتخلص الثاين أما -

 ادلعوق يلجأ حيث،العادية النوادي يف خارجيا يكون العاىة من التخلص أن الثالث ادلستوى يكشف -
 إذا اجلماعة داخل صورتو حتسُت خالل من أكثر الربوز حياول أو ،منها الذىنية وخاصة إعاقتو إخفاء إىل

  .البدنية باإلعاقة األمر تعلق

 .للمعوق االجتماعي الوجو حتسُت وىدفهم ادلنخرطُت من ادلؤلفة اجملموعات فيخص الرابع أما -
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 تمهيد:

تلعب ادلهارات احلركية دكرا بالغ األعلية يف حياة اإلنساف فهي ضركرية لتأدية كافة النشاطات يف  
دكرا حيويا يف النمو احلياة اليومية،  كتعترب أساسية يف تأدية الواجبات احليائية ك ادلهنية كذلك فإهنا تلعب 

ادلعريف الذم يعتمد على قدرة الفرد على التنقل، ك احلركة ك التعامل مع احمليط بكل تعقيداتو ك تناقضاتو 
فحدكث اإلعاقة احلركية يعٍت أف ادلعوؽ قد فقد القدرة على القياـ ببعض األعماؿ حيث ال تقتصر فقط 

تعتمد على عملية التحرؾ فتؤثر اإلعاقة احلركية على على صعوبة التنقل، بل تشمل كظائف األطراؼ اليت 
سلوؾ الفرد ك تصرفاتو، حيث يصبح الشعور بالنقص ك العجز عامبل فعاال يف النمو النفسي للفرد، كتنشأ 

 عنها الضطرابات نفسية سلتلفة تعيق احلياة الطبيعية للفرد.

ن الباحثُت، كتصنيفها كجهود الدكلة كسنتناكؿ يف ىذا الفصل مفهـو اإلعاقة احلركية عند العديد م 
 لرعاية ىذه الفئة، كما نتناكؿ سلتلف ادلشاكل ك الصعوبات اليت يبلقيها ادلعوقُت كنظرة اجملتمع إليهم.
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 المعوقون وتطور نظرة المجتمع إليهم عبر التاريخ: .1

 نبذة تاريخية عن المعوقين: 1-1

حديثا دلوضوع اإلعاقة كليد الصدفة أك بدافع الرغبة يف دمج مل يكن االىتماـ الذم أبداه العامل  
ادلعوقُت يف اجملتمعات شفقة عليهم، بقدر ما كاف استفاقة من سبات طويل، كتصحيحها جملموعة من 

 األخطاء اليت تراكمت عرب قركف عديدة من الزمن.

ك ال مرغوبا فيو لذا كشلا ال شك فيو عرب العصور أف التعوؽ مل يكن أمرا مقبوال من اإلنساف  
حارب اإلنساف التعوؽ حربا شديدة  منذ القدـ، كمل ؼلتلف ىذا ادلبدأ جيبل بعد جيل، كإظلا اختلفوا يف 
األسلوب، فاليونانيوف منذ ثبلثة آالؼ ستة أقاموا دعائم حضارهتم على القوة اجلسدية، كانوا ال يتورعوف 

نمو يف العراء لتجد الوحوش فرصتها للفتك هبم، كيف ركما يف إلقاء األطفاؿ الضعفاء ك ادلرضى ك ناقضي ال
 القدؽلة كجدكا اجملوف ك االضلبلؿ اليت سادت احلضارة الركمانية يف فًتة من الفًتات.

كقد مسحت بعض الشعوب القدؽلة بالقضاء على ادلعوقُت إذ كانوا يركف فيهم عبئا على اجملتمع،  
ج إال باذف خاص، ك أحياف أخرل كانوا ال ؼلرجوف من معتقبلهتم فكاف ادلعاؽ يعزؿ حبيث ال ؽلكنو اخلرك 

بدكف اآلالت الصوتية اليت تنبو األصحاء لكي يبتعدكا عن طريقهم، ككانوا يلزموف بوضع قفازات يف أيديهم 
 خوفا من انتقاؿ العدكل إىل الغَت.

سل يؤدم إىل اضعاؼ ففي أثينا كاف أفبلطوف يرل أف ادلعوقُت يشكلوف ضررا للدكلة ذلم بالتنا 
الدكلة، سيما ك أنو يطمح بانشاء مجهورية مثالية قادرة على محاية نفسها، كسبهيدا فقد دعا أفبلطوف إىل 
نفيهم خارج الدكلة، كعدـ السماح ذلم بدخوذلا حىت ينقرضوا خبارجها، كال يبقى بالدكلة سول األذكياء ك 

اليت كانت هتتم باألمور احلربية ك العسكرية فلم يكن القادرين على الدفاع على الوطن، أما يف اسربطة 
يصلح بُت أبنائها الضعيف ك ادلريض ك ادلعوؽ، فكاف القانوف االسرباطي ينص على التخلص منهم عن 

، 1997)مركاف عبد اجمليد،  طريق تعرضهم للربد القارص، أك القائهم يف هنر) أكرناس( لكي ؽلوتوا غرقا
 (.20ص، 
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ركمانية فقد كانت التقاليد الدينية تنص على كضع الطفل عقب كالدتو مباضرة عند كعند الدكلة ال 
قدمي كالده، فإما أف يرفعو من األرض كهبذا يصبح الطفل عضوا نافعا يف أسرتو، أك يعرض عنو بسبب 

رار تشوه خلقتو أك إصابتو بعجز فيلقي بو إىل  الطريق ليصبح من الرقيق أك ادلضحكُت إذا كتب لو االستم
 يف احلياة.

كقد ذكر "أرسطو" ادلعلم ك الفيلسوؼ اليوناين بأف الطفل األصم األبكم غَت رلدم تعلميو لعدـ  
قدرتو على الكبلـ، أك فهم ما يدكر حولو من حيث اعتقاد ىذا الفيلسوؼ بأف الكبلـ ىو الوسيلة اذلامة 

 للتعلم، لذلك كاف يرل أف األعمى أقدر بكثَت من األصم األبكم.

كتعترب العصور الوسطى بأكركبا دبا يصاحبها من مظاىر اجلمود الفكرم، كطمس األفكار ادلعارضة  
الذباىات الكنيسة، عصر نكبة حقيقية للمعوقُت، فكانت النظرة إليهم نظرة خوؼ، العتقادىم بأهنم 

كم أشخاص غَت جديرين باالختبلط، كغلب االبتعاد عنهم ك عدـ االحتكاؾ هبم، حيث عملت زلا 
التفتيش على اضطهادىم ك إيذائهم بدعول تقمص الشياطُت ألجسامهم، ذلذا سجوهنم ك كبوذلم ك 

 (.21 ص ،1997 اجمليد، عبد )مركاف  أذكاقهم ألوانا من العذاب لعل الشيطاف يهرب من اجلسد ادلعذب

قد سبيز اجملتمع كعندما جاء اإلسبلـ ك ما محلو من تعاليم احملبة ك التسامح ك اإلخاء بُت البشر، ف 
اإلسبلمي باالىتماـ الشديد برعاية ادلعوقُت، كخصص ذلم من يساعدىم على احلركة ك التنقل ك أحسن 
ادلسلموف على حسن معاملتهم للمعوقُت، كاعتربت حالة العوؽ اختبارا من اهلل سبحانو ك تعاىل ففي 

ا أحب عبده ابتاله فإذا صبر اجتباه إن اهلل إذاحلديث الشريف عن الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم قاؿ:" 
 و إن رضي عن اصطفاه و إن يئس نفاه و أقصاه". 

ليس على األعمى حرج و ال على األعرج حرج وال على المريض حرج " .)سورة كقاؿ تعاىل "
 .(17الفتح، اآلية 

عبس و تولى أن كقد دعا اإلسبلـ إىل حسن معاملة ادلعوؽ، ك االىتماـ بو قاؿ تعاىل يف كتابو العزيز: "
 (.4-3-2-1)سورة عبس، اآلية: جاءه األعمى وما يدريك لعلو يزكى أو يذكر فتنفعو الذكرى "
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كمل يكتفي اإلسبلـ على حد األذل ادلادم عن ادلسلم دكف تفرقة ما بُت ادلعوؽ كسوم، كإظلا  
التحقَت أك التصغَت أك  طلب كف األذل ادلعنوم ادلتمثل يف النظرة ك الكلمة ك اإلشارة، كغَتىا من كسائل

يـأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم االستهزاء، كذلك كفق تعاليم الدين اإلسبلمي، قاؿ تعاىل: "
 (11)سورة احلجرات، اآلية:  عسى أن يكونوا خير منهم "

كيف العصر احلديث عملت الثورات االجتماعية على االىتماـ باالنساف، ك االىتماـ حبقوقو  
و من الظلم، شلا كلد االىتماـ بالضعفاء ك ادلعوقُت ك البحث عن كسائل لرعايتهم، كيف أعقاب كزبليص

احلرب العادلية األكىل كانت األعداد اذلائلة من ادلعوقُت الذين زبلفوا عن احلرب عمبل ىاما يف البحث عن 
بطاقات ادلعوقُت ادلهنية يف كسائل لرعايتهم، فبدأ التأىيل مصحويا بصيغة اقتصادية تدعوا إىل االستفادة 

(، فقد 1920اإلنتاج، شلا أدل إىل انشاء أكىل معاىد التأىيل ادلهٍت يف الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ )
تطورت األسليب ك النظريات اليت تبحث يف ىذا اجملاؿ، كذلك لتطور النظريات الًتبوية ك االجتماعية ك 

تنظر إىل ادلعوؽ بنظرة تفاؤلية ك إنسانية.)مركاف عبد اجمليد،  النفسية، حيث بدأت اجملتمعات ادلتحضرة
 (.26-22، ص، 1997

كاستمرت ىذه النظرة إىل أعقاب احلرب العادلية الثانية، كصحب ذلك التطور اذلائل يف اجلراحة  
ة الذم الذم جاء نتيجة للتدمَت البشرم خبلؿ احلرب العادلية األكىل، ك التطور يف صناعة األجهزة التعيضي

صحب التطور التكنولوجي بصفة عامة، كما عمل األطباء ك ادلهندسوف، ك الرياضيوف ك االجتماعيوف 
على البحث فيما يساعد الفرد ادلعوؽ من كسائل تكنولوجية ك اجتماعية ك نفسية، كي ػليا يف بيئتو حياة 

 (.28 ،27ص ،1997 اجمليد، عبد )مركاف مناسبة كيقـو بأنشطتو اليومية بأقل جهد شلكن

كيف هناية ىذا العصر كما يقوؿ "حلمي إبراىيم" إف حضارة األمم تقاس اآلف دبقدار ما تقدمو من  
رعاية للمعوقُت، كقد أمكن يف ىذا القرف ربقيق االنتصارات العلمية يف العديد من العلـو ادلرتبطة دبجاؿ 

ت األحباث على اإلعاقات ادلختلفة، ادلعوقُت كالطب ك العبلج الطبيعي كعلم النفس..اخل، كما أجري
كخاصة بعد احلركب األخَتة يف ىذه احلقبة الزمنية، كاليت ترتب عنها زيادة عدد ادلعاقُت فأصبحوا بادلبليُت 
يف العامل فكاف ال بد من اجلهود ادلنظمة ك العلمية للعناية بغَت القادرين، كزبتلف درجة العناية فيما بُت 
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الفكرية السائدة، كمستواىا االقتصادم كما أصبحت رعاية ادلعاقُت حقا مشركعا اجملتمعات كفقا لؤلسس 
 ذلم ككاجبا حتميا على الدكؿ.

 المعوقون في العالم : .2

إف من الصعب التحديد اإلحصائي الدقيق يعدد ادلعوقُت، كذلك لتقدير حجم مشكلة اإلعاقة، كتوزيعهم 
تصنيفهم لكل إعاقة، كقد قدرت ىيئة الصحة العادلية عدد  بالنسبة للجنس أك السن أك احلالة االقتصادية ك

مليوف طفل  122مليوف معاؽ تقريبا من سكاف العامل منهم  530حبوايل  1992ادلعوقُت يف العامل عاـ 
من رلموع سكاف ىذا %11-15يعيشوف يف بلداف العامل الثالث كما قدرت نسبة ىؤالء ادلعوقُت حبوايل 

كتزداد يف اجملتمعات النامية لتصل نسبة  %10لنسبة تقل يف اجملتمعات ادلتقدمة إىل العامل، كصلد أف ىذطو ا
من تعداد أفراد اجملتمع كما زبتلف تلك النسبة من اجملتمع إىل آخر حسب  %15.8ادلعوقُت فيهاّ إىل 

التوزيع العمرم للسكاف كذلك كفقا للمستول االقتصادم ك االجتماعي، كقد يرجع ذلك إىل خصائص 
 ذلك اجملتمع.

كلعلنا صلد أف نسبة ادلعوقُت يف العامل العريب بُت األطفاؿ أكثر من كبار السن، كذلك نتيجة  
حلوادث، كانتشار األمراض أك إىل سوء التغذية، كردبا إىل قصور الوعي الصحي أك التطعيم ضد األمراض ا

أكاىل عدـ توفر اخلدمات العبلجية، كنضيف إىل ما سبق اتساع قاعدة اذلـر السكاين حيث تًتاكح نسبة 
عات ادلتقدمة فتصل من التعداد العاـ للسكاف أما يف اجملتم %50-45عاما بُت  15األطفاؿ دكف سن 

 (.37ص ،1998 إبراىيم، )حلمي %25نسبة األطفاؿ دكف مخسة عشر عاما إىل 

 : أىداف المنظمة الدولية لرياضة المعوقين 2-1

 . التعاكف مع سلتلف تنظيمات رياضة ادلعوقُت الدكلية -

 لتنظيمات ادلعوقُت.كضع الربامج الرياضية احملحدة أللعاب ادلعوقُت ك اقًتاح الربامج الرياضية  -

رسم اخلطط ادلستقبلية من خبلؿ نتائج اللقاءات ك احللقات الدراسية الدكلية الفنية الًتبوية، تبادؿ  -
 اخلربات التقنية العادلية اخلاصة برياضة ادلعوقُت.
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 تقدمي ادلساعدات ادلناسبة لؤلفراد ك ادلنظمات العملة بتطوير رياضة ادلعوقُت. -

اب األكدلبية الصيفية ك الشتوية اليت تقاـ يف البلد الذم ينظم تلك األلعاب ك اإلشراؼ اإلسهاـ باأللع -
على البطوالت الدكلية ك القارية بلعبة كاحدة أك متعددة األلعاب اليت تقاـ يف الفًتات بُت األلعاب  

 ( .117ص سابق، مرجع تركي، رابح )األكدلبية"

 المعوقون في الجزائر: .3

من مجلة  % 15إىل  10إذا كانت كثائق األمم تشَت إىل أف عدد ادلعوقُت يف كل رلتمع يًتاكح ما بُت 
عدد السكاف، فإف عددىم يف اجلزائر ردبا يفوؽ ىذه النسبة ك ذلك بسبب احلرب الطويلة، اليت خاضها 

وبُت، مكفوفُت، الشعب اجلزائرم، جبميع فئاتو االجتماعية، كنتج عنها ضحايا كثَتكف ما بُت معط
أصماء...اخلػ كمصابُت بأمراض عقلية ك نفسية أك علا معا، ككاف أحد أىم األسباب اليت أدت إىل ظهور 
ىذه العاىات ىي انفجار بعض القنابل، اليت تسبب تشوىات عديدة لئلنساف، كمن ىنا كجدت اجلزائر 

نسبة لعدد كثَت من ادلواطنُت، حيث نفسها بعد االستقبلؿ تواجو مشاكل اجتماعية، كنفسية ك صحية، بال
 ألف معوؽ موزعُت كما يلي: 540.000قدر عدد من ادلعوقُت يف اجلزائر حوايل 

معوؽ بدين، كىم ؽلثلوف 20000متخلف ذىٍت،  18000مكفوؼ،  80000أصم أبكم،  80000
ذكم العاىات  من مجلة الشعب اجلزائرم، كيبلحظ أف ىذا العدد ال يدخل فيو ادلعوقوف اآلخرين، من 3%

مثل ادلقعدين، األفراد الذين بًتت أطرافهم كغَتىم، فإذا أضفنا إىل العدد ادلذكور ىؤالء ادلعوقُت فإف نسبة 
 رابح، )تركي كما تؤكد ذلك التقديرات الدكلية لؤلمم ادلتحدة  %15أك  %10العامة سوؼ ترتفع إىل 

لؤلفراد  2006د ادلؤشرات لسنة ، أما حاليا فحسب نتائج ادلسح الوطٍت متعد( 116ص ،1982
فردا معوقا، حيث صلد من بُت ىذا العدد  1.711.000ادلعوقُت، فإنو يشَت إىل أف عددىم يصل إىل 

 office )من رلموع السكاف ادلعوقُت %44فردا من ذكم اإلعاقة احلركية ما ؽلثل نسبة  752.840
nationale des statistiques,2008,p08. ) 
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ليت تبذذلا ببلدنا يف االعتناء بادلعوقُت من خبلؿ تقدمها يف رلاؿ الطب ك الصحة، فرغم اجلهود ا 
مازاؿ عدد من ىؤالء ادلعوقُت يف تزايد مستمر من سنة إىل أخرل، ك اجلدكؿ التايل يبُت النسب ادلئوية 

 .ث اإلعاقة يف اجلزائرلؤلسباب الرئيسية يف حدك 

 الجزائر:رعاية المعوقين صحيا و اجتماعيا في  3-1

أكلت اجلزائر يف السنوا ت األخَتة كما يوضح "تركي رابح" اىتماما كبَتا باألشخاص ادلعاقُت كعملت على 
زلاكلة إدماجهم يف احلياة االجتماعية ك االقتصادية، ليصبحوا قوة منتجة أكال مث الشعور دبكانتهم يف اجملتمع 

 يف حياة ادلعوؽ.ثانيا، كبالتايل إدماجهم مع اآلخرين، كىو شيء مهم 

 فيهم المعوقين: ماالعالج المجاني لجميع ب 3-1-1

إف العبلج ك الدكاء يف اجلزائر رلانا لكافة ادلواطنُت منذ أعواـ إذ تتكفل الدكلة بكل أنواع العبلج يف 
ادلستشفيات الكبَتكة ك الصغَتة على حد سواء ك ترعى العجزة ك ادلعوقُت جسديا أك ذىنيا كقد جاء يف 

لوطٍت خبصوص كفالة الدكلة اجلزائرية لعبلج ادلواطنُت أك ما يطلق عليو اسم الطب اجملاين ما يلي: ادليثاؽ ا
تتكفل الدكلة يف ميداف الصحة حبماية كصيانة ك ربسُت مستول صحة السكاف باإلضافة إىل ذلك فإف 

ربوؿ مستمر  نشاط الصحة العمومية غلب أف يساىم يف رقي اإلنساف ك إعداده ألف يعيش يف عامل ىو
 نفسيا ك اجتماعيا ك ثقافيا.

كما ؽلثل الطب اجملاين قاعدة نشاط الصحة العموؽلة يف اجلزائر، كإف تطبيقو الفعلي على مستول رلموع 
السكاف، يستلـز توسيع اذلياكل الصحية، كتوزيعهاا توزيعا عادال عرب كل أضلاء الببلد، كما يستلـز تنظيم 

ية اليت غلب أف توجو أساسا ضلو القضايا الصحية للمجتمع، كيتطلب أيضا مهنة الطب ك التوزيع األدك 
متبعة اجلهود ادلعتربة اجلارية من أجل زبريج األطباء، كتكوين عماؿ الصحة كبناء ادلستشفيات، كإنتاج 

 ( .101ص ،1982 ، رابح )تركي األدكية كتوفَتىا
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 .2112الجزائر حسب إحصائيات سنة يمثل األسباب الرئيسية لإلعاقة في  -11-جدول رقم

  التقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  السبب

 النسبة المئوية العدد 
 %24.98 687.635 ةثيأسباب ورا

 %21.91 575.737 جروح-حوادث
 %16.45 452.962 أمراض وبائية معدية

 %14.30 393.875 الشيخوخة
العنف السيكولوجي 

 والجسدي
315.169 11.44% 

 %3.42 94.221 رضوض الوالدة
 %4.26 117.297 أسباب أخرى

 %4.20 115.816 ال يعرف 
 %100 2.752.711 المجموع

 

 اذليئات ادلكلفة بالتنظيم ىي :رياضة المعوقين و ذوي العاىات في الجزائر :  منظمات 3-1-2

 (C.A.S.H.Iالعاىات )الكنفدرالية اإلفريقية لرياضة ادلعوقُت كذكم -

 (.F.A.S.H.Iالفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقُت كذكم العاىات )-

 الرابطات الوالئية.-

 الفركع البلدية.-

)منشورات: الفيدرالية اجلزائرية لرياضة ادلعوقُت ك   كصاية إدارية" -كصاية تقنية-كىناؾ نوعُت من الوصاية: 
 .( 1996ذكم العاىات ، سنة 
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 . تنظيم رياضة ادلعوقُت ك ذكم العاىات يف اجلزائر:  12جدول رقم 

 الوصاية اإلدارية الهيئات الوصاية التقنية
ال توجد كصاية تقنية يف اجلزائر  

بل ضمنت إىل التنظيمات 
 F.A.S.H.Iالعادلية   

الفيدرالية اجلزائرية لرياضة 
ادلعوقُت كذكم العاىات 

F.A.S.H.I الرابطة الوالئية 

 كزارة الشباب ك الرياضة
 

 مديريات تنشيط الشباب

 البلديات الفروع الرابطة

 

 ة: ــــــــاقــــــاإلع .4

 مفاىيم و مصطلحات عن المعوق: 4-1

مث أطلق  CRIPPEكاف يطلق عن ادلعوؽ فيما مضى كحىت منتصف القرف احلايل ادلقعدكف  
عليهم اسم ذكم العاىت، على اعتبار أف كلمة األقعاد توحي باقتصار تلك الطائفة على ذكم األطراؼ 

 ادلبتورة أك ادلصابُت بالشلل، أما العاىة فهي أكثر مشوال دبدلوالت اإلصابة ادلستدؽلة.

، أم كل من بو HANDICAPPEDمث تطور ىذا التعبَت عندىم إىل اصطبلح العاجزكف  
صفة ذبعلو عاجزا يف أم جانب من جوانب احلياة، سواء من حيث العجز عن العمل أك الكسب، أـ أك 
للعجز عن شلارسة شؤكف حياتو الشخصية مثل ادلشي ك تناكؿ الطعاـ كارتداء ادلبلبس ك االستحماـ ك 

، أك العجز عن التعامل مع الغَت، أك العجز عن التعلم.  النـو

على أهنم ليسةا عاجزين، كأف اجملتمع ىو الذم عجز عن استيعاهبم أك  كدلا تطورت النظرة ذلم 
تقبلهم أك االستفادة شلا قد يكوف لديهم من شليزات أك صفات أك مواىب أك قدرات ؽلكن تنميتها، حبيث 
يتكيفوف مع اجملتمع رغم عاىاهتم بل كقد يفوقوف غَتىم شلن نطلق عليهم ذباكزا كلمة 

عندما أدرؾ اجملتمع أنو ىو الذم ػلتوم تلك العوائق اليت سبنعهم  أم ABLEBODOEQاألسوياء
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ادلعاقوف( -من التكيف معهم، عندئذ أصبحت ادلراجعة العلمية ك اذليئات ادلتخصصة تسميهم)ادلعاقُت
DISBLED.دبعٌت كجود عائق ؽلنعهم ك يعوقهم عن التكيف معو ، 

ادلعاقُت عن العمل ك ادلسب، إظلا أيضا  كهبذا ادلفهـو أصبحت كلمة " ادلعوؽ"' ال تقتصر عن 
تشمل عن ادلعاقُت عن التكيف نفسيا ك اجتماعيا مع البيئة إما بسبب إصابتهم بعاىات أك اضلرافات 

 اجمليد عبد )مركاف سلوكية، ك أما سبب ما تفرض عليو البيئة من تطورات مفاجئة مل تكن يف حسباهنم.
 (. 65ص ،2002 إبراىيم عماف،

 المعوق: تعريف 4-2

التعريف العلمي للمعوؽ ىو كل مصاب بعجز بدين أك عقلي مستدمي)غَت قابل للشفاء(، كيشًتط أف 
يكوف ىذا العجز سببا يف دعم تكييفو مع  اجملتمع، دبعٌت أنو يتم تأىيلو سواء دبعرفة أجهزة التأىيل أك 

استمراره يف عملو ك ما تؤثر يف معنوياتو دبعرفة أسرتو أك بأم كسيلة، أك إذا كانت اإلصابة أصبل ال سبنع من 
 ك عبلقتو فإنو غَت معوؽ.

أم أف ادلبتور أك الكفيف مثبل ال ؽلكن اجلـز بأنو معوؽ أك غَت معوؽ يكوف احلكم ىذا على أساس مدل 
 تأثَت اإلصابة على ظركفو اخلاصة.

للحصوؿ على عمل مناسب تعرؼ منظمة العمل الدكلية اصطبلح ادلعوؽ بأنو كل فرد نقصت إمكانياتو  -
 ك االستقرار فيو أيضا نقصا فعليا نتيجة لعاىة جسمية أك عقلية.

كيعرؼ قانوف التأىيل ادلعاقُت ادلعوؽ بإنو كل شخص أصبح غَت قادر يف االعتماد على نفسو يف مزاكلة -
 عملو أك القياـ بعمل آخر ك االستقرار فيو.

جود، كأف بتعبَت آخر نقوؿ أننا إذا دخلنا فيتعُت االعتباؤ *طللص من كل ىذا أف اإلنساف الكامل غَت مو 
كلنا -صفات الفرد فقط ك أغفلنا الربط بينها كبُت البيئة فليس ىناؾ من )معوؽ( ك ل من ىو )سوم(

فبل بد من الربط بُت الفرد ك البيئة عند احلكم على الفرد بأنو معوؽ أك بأنو  -حينئذ معوقوف أ كلنا أسوياء
 (. 66ص سابق، مرجع إبراىيم، اجمليد عبد )مركاف غَت معوؽ"
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 أسباب اإلعاقة: 4-3

ىناؾ أسباب متعددة ك سلتلفة تؤثر على قدرات الفرد ك إمكانياتو دلمارسة حياتو مثل األسوياء  
كتندرج اإلعاقة من العجز الطفيف إىل الكلي، لذلك قد تكوف ىذه األسباب كراثية أم كىو جنُت يف 

 ل أك أثناء ادليبلد أك بعد الوالدة أم مكتسبة ك تندرج ىذه األسباب إىل النحو التايل:أثناء فًتة احلم

 أسباب خلقية:  4-3-1

ىي األسباب اليت ربدث بعد احلمل كقبل الوالدة، كقد تكوف ىذه األخَتة كراثية ذلا عبلقة  
ػلدث أف ربصل اخللية باخلصائص ك الصفات ادلوجودة يف كل من البويضة ك احليواف ادلنوم، حيث قد 

ادلبيضة أك "ادلنوية" على عدد من "الكركموزكمات" أقل ك أكثر من الكركموزكمات كاحد شلا ػلدث يف 
كركموزـك شلا يؤدم إىل التخلف   97(، حيث يظهر klinfetterتركيب اجلنُت، مثل مرض الكليُت فلًت)

إىل أمراض التميثيل الفرامي باإلضافة إىل العقلي كما ػلدث يف خلل يف الًتكيب الكيميائي للخلية يؤدم 
تأثَت احللة الصحية لؤلمم على احلالة الصحية لؤلـ على صحة اجلنُت مثل مرض فقر الدـ ك احلصبة األدلانية 
كسوء التغذية، مرض السكر، مرض السرطاف ك االيدز، كتسسم احلمل، ك االشعاعات ك ادلخدرات، 

 تؤدم إىل تشويو اجلنُت. بعض األدكية اليت ذلا أعراض جانبية

 أسباب تحدث أثناء الوالدة: 4-3-2

 كما ربدث يف الوىدة ادلبكرة كذلك مثل ما يلي:

 كضع اجلنُت أثناء الوالدة-

 كضع ادلشيمة.-

 عملية الوالدة.-

 .( 40ص  ،1998 إبراىيم، )حلمي كالدة التوأـ"-
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 أسباب تحدث بعد الوالدة: 4-3-3

األفراد للحوادث ك األمراض اليت تؤدم إىل نقص يف قدراتو كاحلوادث  ترجع نلك األسباب إىل تعرض
بأنوعها سواء يف النزؿ أك الطرؽ أك السيارات أك سقوط من ارتفاعات ، حوادث ادلنئآت ك ادلصاظلع، 
كالدىن ك االصابة باألمراض كالشلل لؤلطفاؿ ك غَته شلا تؤدم إىل إصابات تؤثر على األعصاب أك ادلخ  

 ركب.كذلك احل

 طبقا لوقت احلدكث

 /قبل االخصاب.1

 / أثناء فًتة احلمل.2

 / أثناء الوالدة.3

 ( . 40ص ،1998 سابق، مرجع ابراىيم، )حلمي / بعد الوالدة4

 تصنيف المعاقين: 4-4

ؼلتلف ادلعوقُت من حيث اختبلؼ طبيعة كدرجة ادلعوؽ كدرجة تأثؤىا على كل إنساف نظرا ك اجلسمية ك 
 ظهرت عدة تصنيفات للمعوقُت ، ك منهم من قسم إىل ثبلثة أقساـ.السلوكية، كقد 

نفسية(، -عقلية-حسية–كىناؾ تقسيمات ك تصنيفات تصنف ادلعوقُت إىل أربعة أقساـ :)حركية  
كمنهم من ذىب إىل تقسيم اإلعاقات إىل مخسة أقساـ، كلكن التصنيف األكثر تداكال ىو التصنيف 

 :  عاقات إىلالذم صنف سلتلف اإل "بيرالنوي"

 .( 44ص1996أمحد سيد )غريب اإلعاقات النفسية"-

 أما التصنيف الشائع بُت العلماء فيقسمو حسب رلاؿ العجز إىل الفئات التالية:

من لديهم عجز يف اجلهاز احلركي أك البدين بصفة ىامة كالكسور ك البًت ك  المعوقين حركيا: 4-4-1
 أصعب األمراض ادلزمنة مثل الشلل الدماغي ك الدرف ك الرطاف ك القلب ك ادلعقد ك غَتىم ..
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 من لديهم عجز يف اجلهاز احلسي كادلكفوفُت ك الصم ك البكم ك غَتىم . المعوقين حسيا: 4-4-2

 مرض العقوؿ كضعفها.ليا: المعوقين عق 4-4-3

العاجزكف عن التفاعل السليم مع بيئاهتم ك ينحرفوف عن معايَت ثقافة المعوقين اجتماعيا:  4-4-4
 رلتمعهم.

 اإلعاقة و المشكالت الناتجة عنها :  4-5

 يتعرض ادلعوقوف جملموعة من ادلشكبلت الناذبة عن اإلصابة هبا يكمن إمجاذلا دبا يلي : 

 المشكالت االقتصادية :  4-5-1

تتسبب اإلعاقة يف الكثَت من ادلشاكل االقتصادية اليت تدفع ادلعوؽ إىل مقاكمة العبلج أك تكوف سببا يف 
 انتكاس ادلريض منها : 

 أ/ ربمل الكثَت من نفقات العبلج .

تؤثر يف األدكار ب/ انقطاع الدخل أك اطلفاضو إذا كاف ادلعوؽ ىو العائل الوحيد لؤلسرة حيث أف اإلعاقة 
 اليت يقـو هبا .

 المشكالت االجتماعية :   4-5-2

ك نعٍت هبا ادلواقف اليت تضرب فيها عبلقات الفرد دبحيطو داخل األسرة ك خارجها خبلؿ أدائو لدكره 
 االجتماعي ، أك ما ؽلكن أف نسميو دبشكبلت سوء التكيف مع البيئة االجتماعية اخلاصة لكل فدر .

 أ/ ادلشكبلت األسرية : 

 إف إعاقة الفرد ىي إعاقة ألسرتو يف نفس الوقت حيث أف األسرة بناء اجتماعي ؼلضع لقاعدة التوازف .

كسلوؾ ادلعوؽ ادلرف يف الغضب أك القلق أك االكتئاب تقابل من ػليطوف بو سلوؾ مسرؼ يف الشعور 
 كىذا يتوقف على مستول أفراد األسرة .بالذنب ك احلَتة شلا يقلل من توازف األسرة ك سباسكها  
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 :  ب/ ادلشكبلت الًتكػلية

 )مركافإف العاىة تؤثر على ادلعوؽ االستمتاع بوقت الفراغ حيث تتطلب منو طاقات خاصة ال تتوفر عنده 
 (.  56 ص ، 1997  1ط ابراىيم اجمليد عبد

 ج/ مشكبلت الصداقة : 

أصدقائو ك عدـ شهور ىؤالء بكفايتو ذلم يؤدم إىل إف عدـ شعور ادلعوؽ بادلساكاة مع زمبلئو ك 
 استجابات سلبية فينكمش على نفسو ك ينسحب من ىذه الصداقات .

 المشكالت التعليمية :   4-5-3

يصَت عامل ادلعوقُت مشكلة تعليم إذا كانوا صغارا تأىيلهم إذا كانوا كبارا ك ادلشكبلت اليت تواجو العملية 
 التعليمية ىي : 

 أ/ عدـ توفر مدارس خاصة ك كافية للمعوقُت على اختبلؼ أنواعهم 

 ب/ اآلثار النفسية ك السلبية إلحلاؽ الطفل بادلدارس العادية 

ج/ شعور الرىبة ك اخلوؼ الذم ينتاب التبلميذ عند ادلعوؽ ك انعكاس ذلك على سلوؾ ادلعوؽ الذم 
 يكوف انسجاميا أك عدكانيا كعملية تعويضية 

 عض العاىات على قدرة ادلعوؽ يف استيعاب الدركس .د/ تثر ب

ق/ بعض حاالت اإلعاقة كادلقعدين ك ادلكفوفُت تتطلب اعتبارات خاصة لضماف سبلمتهم خبلؿ 
 تواجدىم بادلدرسة .

 المشكالت الطبية :  4-5-5

 أ/ عدـ كجود األسباب احلامسة لسبب اإلعاقة .

 تكاليف العبلج كأمراض الدرف ، القلب ك السكر .ب/ طوؿ فًتة العبلج الطيب لبعض األمراض ك 
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 ج/ عدـ انتشار مراكز كافية للعبلج ادلتميز للمعاقُت دبستشفيات خاصة تراعي ظركفهم ك مشكبلهتم .

د/ عدـ توافر ادلراكز ادلتخصصة للعبلج الطيب ك خباصة يف احملافظات مع عدـ توفر الفنيُت ك األجهزة 
 ( . 58 ص ، سابق مرجع ، ابراىيم اجمليد عبد )امركافالفنية ذلذا العبلج 

 تأثير اإلعاقة على النفس و السلوك :  5

( إف اإلعاقة سواء كانت جسمية أك عقلية ذات  ADLERلقد أثبتت الدراسات لعامل النفس ادلر ) 
( عامل النفس ادلشهور KLEMICتأثَت كاضح على سلوؾ الفرد ك نفسيتو كتصرفاتو ، ك يرل كلمك )

 السلوكية اليت تنتج عن اإلصابة باإلعاقة كالتايل : السمات

 الشعور الزائد بالنقص : 
كىو الشعور برفض الذات كمن مث كراىيتها لتولد عند ادلعاؽ شعور بالدكنية كما يعوؽ تكييفها االجتماعي 

 السليم .

 الشعور الزائد بالعجز :
بالضعف ك االستسبلـ لو مع سلوؾ سليب كىو االستسبلـ لئلعاقة ك قبوذلا لتولد لدل الفرد احلساس 

 اعتيادم .

 عدـ الشعور باألمن :
كىو الشعور باخلوؼ من اجملهوؿ ك قد يكوف ذلذا الشعور أعراض ظاىرة كالتوتر ك األزمات احلركية ك 

 التقلب االنفعايل أك ظاىرة كاالضطرابات اجلسمية ك البسيكوسوماتية .

 عدـ االتزاف االنفعايل : 
تناسب االنفعاؿ مع ادلوقف ك قد يتطور ىذا الشعور إىل تولد سلاكؼ كعلية تؤدم إىل أحد ظلاذج كىو عدـ 

 العصاب أك الذىاف .
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 حاجيات المعوقين و ظروفهم في المجتمع :  6

 :  وضع المعوق و ظروفو في المجتمع 6-1
نتعرؼ على كضع ادلعوؽ حىت نتفهم التأثَتات االغلابية للرياضة على ذكم اإلعاقات الشديدة غلب أف 

 كظركفو يف اجملتمع احمليطة بو .
 :  أ/ نظرة ادلتجمع لئلعاقة ك ادلعوقُت

منذ احلرب العادلية الثانية ك اليت نتج عنها ادلبليُت من ادلعوقُت تطورت جليا نظرة اجملتمعات لئلعاقة ك 
 للمعاقُت ك بصورة جذرية .

من تواجد ىامشي خارج اجملتمع إىل تواجد فعلي ك فعاؿ فبعد أف كانت النظرة ذات نظرة ال اغلابية ك 
بتأىيل لوظائف كمهم جديدة تتناسب ك إمكانياهتم ما بعد اإلعاقة ، كقد توازل ذلك مع االىتماـ 

 بالتأىيل الطيب للمعاقُت إعاقة شديدة خاصة بعد ىذه احلركب كليصبح جزءا مقبوال كاغلابيا يف رلتمعهم .
فة ببذؿ قصار جهدىا لرعاية ادلعاقُت كتدريبهم كتوظيفهم من خبلؿ العديد من كما اىتمت احلكومات كا

الوزارات ك اذليئات الرمسية ك األىلية اخلَتية كما كفرت ذلم العديد من األنشطة الرياضية ك الًتكغلية ) 
 (.1944البلئحة احلكومية ك الربيطانية 

 .تفهم كمعاكنة لقدراهتا لشخصية ما بعد اإلعاقة كمل يعد ادلعاؽ يف انتظار عطف كشفقة بل يف حاجة إىل
 :  ب/ نظرة ادلعاقُت إىل اجملتمع

إف اإلعاقة الشديدة مثل فقداف البصر ،فقداف اإلطراؼ ، الشلل اجلزئي أك الكلي تنتج عادة من مرض 
عضاؿ أك إصابة خطَتة ، تسبب ربرؾ اجلسم بطريقة كظلط غَت سوم كبطريقة خاصة كما يف حاالت 

لل ك كنتيجة للضعف رأكا التقلصات العضلية العصبية ادلصاحبة لئلصابة بادلرض ػ ك قد يصاحب الش
 ، إبراىيم اجمليد عبد )مركافاإلعاقة تغَت يف طريق النطق الكبلمي كعدـ التوافق يف السرد ك احلديث اللفظي

 (. 55-54 ص,  1997 1ط
كيؤدم ما سبق يف معظم األحياف ككنتيجة لتلك احلركات غَت الطبيعية يف اجلسم ، إىل ضغوطات 
نفسية على الشخص صاحب اإلعاقة الشديدة ، ك يسبب لو صعوبة كبَتة التأقلم ك االندماج يف اجملتمع ، 

القلق ك فقداف شلا قد يغَت من نظرة الشخص ادلعاؽ لنفسو ك تتغلب عليو نظرة االضطهاد ، ك اخلجل ك 
الثقة بالنفس ، ك تدفعو إىل العزلة ك التقوقع بل قد يصل بو األمر إىل كصولو إىل مرحلة العدكاف 
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االجتماعي إذا مل غلد ادلعاكنة كالرعاية البلزمُت ، كيدخل يف ىذا النطاؽ أيضا العاقة ادلرضية مثل الشلل 
 الدماغي ك الشلل اجلزئي .

ية ك الرعاية اخلاصة بو يف اجملاؿ الرياضي مع مراعاة لظركفو ك إمكانياتو كيلـز أف يلقى ادلعاؽ العنا
 البدنية احملدكدة نسبيا ، مع إغلاد ادلعاكنة النفسية ك الطبية ادلواكبة ذلذا االىتماـ الرياضي .

اجلهاز  كمن اخلطأ يف رلاؿ الرياضة للمعوقُت أف نتناكؿ الرياضة اخلاصة باإلعاقة البدنية مع سبلمة العقل ك
العصيب خبلطهم تنافسيا مع سلتلفُت عقليا أك أصحاب اإلعاقة النفسي ، حيث توجد ذلذا النوع من اإلعاقة 

 شلارسة رياضة خاصة تفيدىم أيضا من الناحية النفسية ك العبلج .

 احتياجات المعوقين و برامج رعايتهم : 7

 تقسم ىذه االحتياجات إىل ثبلثة أنواع كىي :
 : كتتمثل يف : رديةاحتياجات ف 7-1
 : مثل استعادة اللياقة البدنية ك توفَت األجهزة التعويضية .بدنية  -أ

 : مثل االىتماـ بالعوامل النفسية ك ادلساعدة على  تكييف ك التنمية الشخصية .إرشادية  -ب
 مثل إفساح فرص التعليم ادلكافئ دلن ىم يف سن التعليم مع االىتماـ بتعليم الكبار . تعليمية : -ج
مثل فتح رلاالت التدريب تبعا دلستول ادلهارات ك بقصد اإلعداد ادلهٍت للعمل ادلناسب  تدريبية : -د

 (.58-56 ص إبراىيم اجمليد عبد )مركافللمعاؽ
  احتياجات اجتماعية : 7-2
 مثل توثيق صبلت ادلعوؽ دبجتمعو ك تعديل نظرة اجملتمع اليو . عبلئقية :  -أ

: مثل اخلدمات الًتبوية ادلساعدة الًتبوية ك ادلادية ك استمرارات االنتقاؿ ك االتصاؿ ك تدعيمو  -ب
 اإلعفاءات الضريبية ك اجلمركية .

 مثل توفَت األدكات ك الوسائل الثقافية كرلاالت ادلعرفة . ثقافية : -ج
 مثل سبكُت ادلعوؽ من احلياة األسرية الصحيحة . سرية :أ -د
 كتتمثل فيما يلي :  احتياجات مهنية : 7-3
 : سبثل هتيئة سبل التوجيو ادلهٍت مبكرا ك االستمرار فيو حلُت انتهاء العملية التأكيلية .توجيهية  -أ
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 ياهتم .: مثل إصدار التشريعات يف زليط التشغيل للمعاقُت ك تسهيل حتشريعية  -ب
: مثل إنشاء ادلصانع احملمية من ادلنافسات لفئات من ادلعوقُت يتعذر إغلاد عمل ذلم مع زلمية  -ج

 األسوياء .
 : مثل توفَت فرص االحتكاؾ ك التفاعل ادلتكافئة مع بقية ادلواطنُت جنب إىل جنب .اندماجية  -د

فعاال كبَتا يف إشباعها كىذا يتضح من كل ىذه االحتياجات تؤدم الًتبية االجتماعية ك الراضية دكرا 
خبلؿ رلموعة اخلدمات العامة ادلشًتكة يف برامج الرعاية االجتماعية ك الرياضية للمعوقُت ك اليت ؽلكن 

 عرضها فيما يلي : 

 حاجة المعوقين إلى التربية النفسية الحركية : 8

ادلتخلفُت ذىنيا فهم كثَتا ما يكوف زبلفهم إف كل فئة ادلعاقُت يف حاجة إىل الًتبية النفسية احلركية كخاصة 
 الذىٍت مصحوبا بتخلف حركي .

كمل يشًتؾ كل ادلعوقُت يف مثل ىذه الًتبية النفسية احلركية ، ذلك الف ادلعوقُت يتعرضوف للتعطيل يف ظلوىم 
العبلقات النفسي احلركي فكثَتا ما تكوف صورة اجلسم مشوىة عندىم ، كما أهنم غلدكف صعوبة يف تنظيم 

 ادلكانية كؽلكن أف نعلل ىذا التعطل يف النمو النفسي احلرم ك الوجداين ك العقلي .
أف النفس حركية عبارة   GIESTALTفكما اختلت كظيفة ما من اجلسم اختل الكل حسب نظرية 

عن ملتقى للعلـو حيث تلتقي كجهات نظر عديدة كىي تستخدـ مكتسبا عدة علـو ) بيولوجيا ، علم 
 فس ، علم االجتماع ، علم ربليلي ، علم اللسانيات ( .الن

كفضبل عن ذلك فإهنا نوع من العبلجُت فالعبلج النفسي احلركي يستهدؼ تنمية ملكات الشخص التعبَت 
" العبلقات اليت تربط التوتر العضلي الذم يعترب أرضية لكل فعل حركي ك  WALLONكلذا بُت " 

ي تكوين من أصل كظيفي كنسيجها التوتر العضلي ، فالعبلمة كثيقة بينما انفعايل فاحلاالت االنفعالية كى
 ىو حركي ككجداين .

كقد بينت دراسات أخرل بينما ىو عقلي كحركي فالضعف العقلي الناتج عن عوامل خارجية كىي 
نائها أك احلاالت اليت يرجع فيها التخلف العقلي إىل إصابة نتج عنها زبلف يف ادلخ حدث قبل الوالدة أك إث

بعدىا ، كيكوف مصحوبا باضطرابات يف القدرة على اإلدراؾ ك اضطرابات يف التفكَت ك اجلوانب السلوكية، 
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نشاط مفرط فيو عدـ االستقرار الوضعي ، عدـ تركيز االنتباه ، أكجاع قلقة ، سلوؾ عدكاين ، كقد أثبتت 
عقليا كحباجة اىل تربية  . أما ادلعوقُت جسمانيا ك STAEAVSSما كصل إليو  CHIVAدراسة 

نفسية حركية سبكنهم من التوافق مع بيئاهتم العائلية ك ادلدرسية التبادؿ ك التواصل الذين يتحققاف بفضل 
 ، سابق مرجع ، إبراىيم اجمليد عبد )مركافمعرفة اجلسم ك السيطرة عليو شلا غلعل كل أنواع التبادؿ شلكنة 

 (. 53 ص

 اإلعاقة الحركية : 9

 اإلعاقة الحركية : تعريف 9-1
يعرؼ " جوف تٍت " ادلعوؽ حركيا ىو الشخص الذم يعاين بصفة دائمة أك مزمنة من إصابة على مستول 
احلركة شلا يؤدم إىل ربديد نشاطاتو كسلوكو ، كموضوع اإلعاقة احلركية يتضمن عدة أنواع ادلعوقُت حركيا 

ظيفي ، ك اإلعاقة احلركية زبتلف حسب أنواعها أك أفراد مصابوف يف اجلهاز احملرؾ يعانوف من جراء قصور ك 
 ، إبراىيم اجمليد عبد مركاف )ما يسمى باإلصابة اجلميلة مثل الشلل أك سوء التمالك للحركات العادية 

 ( . 55 ص ، سابق مرجع
كيف تعريف آخر للمعاقُت حركيا ، ادلعوؽ حركيا بصفة عامة ىو الشخص الذم لديو سبب يعوؽ حركتو ك 

و احليوم نتيجة خللل أك عاىة ك الشخص الذم لديو عضبلتو أك مفاصلو أك عظامو بطريقة ربد من نشاط
 ص ، سابق مرجع ، علي أمحد سيد )غريبكظيفتها العادية ك بالتايل تؤثر على تعليمو إعالتو لنفسو 

44.) 
 أنواع اإلعاقة الحركية :  9-2

 ؽلكن ذكرىا ما يلي :من بُت أنواع اإلعاقات احلركية الكثَتة اليت 
ىو مرض طارئ كمفاجئ تؤدم اإلصابة ىبو أما إىل شلل خفيف لعضو أك لعدة أعضاء أك  الشلل :

لؤلعضاء األربعة كػلتاج ادلصابوف بالشلل إىل رلموعة من اخلدمات ادلتعددة منها الطبية ك االجتماعية ك 
ت ك ادلصحات ك اخلضوع لربنامج طيب النفسية ك التعليمية شلا يستدعي إقامة ادلصاب يف ادلستشفيا

 عبلجي من اجل تدريب العضبلت ك تقوؽلها أك بالتصحيح اجلراحي للعظاـ مع العبلج الطيب فيما بعد .
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يتمثل يف صبلبة األعضاء أك يف احلركات البلإرادية فمنها ما  العجز احلركي الدماغي ) الشلل ادلخي ( :
ات بطيئة جدا تتطلب جهدا كبَتا أك فيو اضطرابات احلركة يكثر فيو انقباض األعضاء فتكوف  احلرك

AHETOSE    مثل حركات ال إرادية يتعذر كبتها مع إخبلؿ عاـ يف كضع اجلسم كعدـ التنسيق مع
احلركات . زبتلف اإلعراض اإلكلينيكية للعجز احلركي الدماغي ادلخي باختبلؼ اجلزء أك أجزاء ادلخ اليت 

 ه اإلعراض إصابة عض اجلسم على النحو التايل :أصاهبا التلف ،كتتضمن ىذ
 يكوف طرؼ كاحد يف اجلسم الذم تكثر باإلصابة . الشلل ادلنفرد :

 : يكوف جانب كاحد من اجلسم الذم تأثر باإلصابة .الشلل اجلانيب 

 :أف اإلصابة تشمل ثبلثة أطراؼ عادة الساقُت كاحد الذراعُت . الشلل الثبلثي

 : ربدث اإلصابة  يف الساقُت فقط . الشلل النصف السفلي

 )زلمد: تتأثر اإلطراؼ األربعة إال إف اإلصابة يف الساقُت تكوف بدرجة أشد من الذراعُت  شلل اجلانبُتال
 (.  180 ص1999 ، القذايف رمضاف

 خر.تتأثر األطراؼ األربعة إال أف اإلصابة يف أحد اجلنبُت تكوف بدرجة أشد من اجلانب اآل الشلل ادلزدكج:

"قسم ىالشلل ادلخي أك العجز احلركي الدماغي إىل أنواع حسب مظاىره اخلارجية فَتل بعض العلماء 
 تفسَت الشلل ادلخي إىل ثبلثة أنواع:

 الشلل ادلخي ادلصحوب بتشنجات.-

الشلل ادلخي ادلصحوب بأعراض شبو حركات الرقص: حبيث تلعب احلركات الراقصة على احلركات -
 التشنجية.

 الشلل ادلخي ادلصحوب بالتخلج "عدـ االتظاـ"-

 ىناؾ عدة أنواع :سوء تركيب خلقي:  -

 *تشوه يف اذليكل العظمي "كسر عظمي أك كسور متكررة سببها ىشاشة مرضية للعظاـ".



  ةــــــة الحركيــــاإلعاق                                             الفصل األول                 
 

 33 

 تشوه القدـ.-

 تشوه اليد.-

 .cyphoseاالجتذاب -

 spinabifideالعناية: توقف النمو يف العضو اجلنُت، منها استسقاء النخاع الشوكي -

شلل يصيب النصف السفلي من اجلسد أك أربعة أعضاء ناجم عن رضوض تسبب ضرر يف الكساح : 
 النخاع الشوكي.

يتسبب كتتمثل يف إصابة الذراع ك الساؽ يف اجلهة، يكوف مصدره جرحي ك عند الشباب الفالج الشقي: 
 .( 223ص  ،1982جعفر، بن )شاديل يف ىذا النوع من اإلعاقات احلوادث الدراجات النارية

كيكوف خلقيا أك مكتسبا، كينجر عنو العائق احلركي كيتطلب إعداد األجهزة ادلبلئمة البتر للعضو: 
 للتعويض ك التدريب.

ثارة ادلًتتبة عليها ك ادلشاكل اليت يواجهها كيف األخَت ؽلكننا القوؿ إنو تتفاكت أنواع اإلعاقة احلركية ك اإل
 األفراد ادلعاقُت من رلتمع آلخر تبعا للخدمات الوقائية اليت توفرىا بأف ػلوؿ دكف ربويلها إىل عجز دائم

 .( 131ص ،1982ادلرزكقي، )منصف

 ؽلكن تلخيصها فيما يلي:أسباب اإلعاقة الحركية:  11

 التكوينية:األمراض الخلقية و االضطرابات  11-1

تتسبب ىذه األمراض يف إصابة أحد األجهزة، كاجلهاز العصيب بعيب فيزيولوجي غلعلو قاصرا على أداء 
مهامو بصفة طبيعية تؤدم عند ادلريض قصر متفاكت اخلطورة يف احلركة أك القدرة احلسية، كقد تأكد أف 

القرل ادلنغلقة عن نفسها على سبيل  ىذه األمراض سببها الزكاج بُت األقارب حيث تنتشر بُت العائبلت ك
موجود بنسبة عالية جدا عند األطفاؿ  myopatiheادلثاؿ نذكر أف ارزباء العضبلت أك ادليوبايت 

ادلولودين من أبوين من نفس العائلة يف حُت تنخفض النسبة عند األطفاؿ ادلولودين من أبوين ليسا من 
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم : "باعدك فإف العرؽ  نفس العائلة األمر الذم يدعو إىل اتباع حديث
 (. 180ص سابق، مرجع القذايف، رمضاف )زلمد دياب"

 كما ؽلكن حصر األسباب التكوينية إىل إعاقة حركية فيما يلي:

ناقبلت العاىات الوراثية، اضطرابات ادلركموزرنات، أسباب بيئية "أشعة نوكية" العدكل "احلصبة األدلانية 
 ية"، "ك األدكية ك الكيميائيات البيئية)ىرمونات الذكور، مضادات حامض الفوليك، التالية ادلالية"الزىر 

 كأسباب أخرل معركفة كيكوف التأثر من خبلؿ:

 سوء ظلو اجلنُت أك بطئ ظلوه.-

 إصابة أجهزة اجلنُت باضطرابات عفوية.-

 إصابة اجلنُت بإعاقات عضوية مثل اإلعاقة احلركية.-

 الدات الصحية:الو  11-2

اليت سبثل بدكرىا دكؿ مدة الوالدة، أك اضطرابات األطباء أثناء إخراج الطفل جراحيا باستخداـ تسبب 
 رضوض دماغية.

 حوادث المرور و الطرقات: 11-3

حيث زبتلف إعاقتو مستدؽلة بسبب إصابة الطرفُت السلفيُت برضوض ك كسور خاصة كسر العمود الفقرم 
 هنائي.الذم ينتج عنو شلل 

 التهاب المفاصل: 11-4

كىو تقلص عضلي خطَت ػلدث تدرغليا ك أسبابو تتمثل يف فقداف تقلص العضبلت ك خاصة الساقُت ك 
ذلك بصفة تدرغلية ك يتسبب عند الطفل اللتوقف عن ادلشي ك إف العبلج ادلتواصل ؽلكن من زبفيض 

 )زلمد العضلي ك الًتكم العضليسرعة تطور ادلرض ك اجتناب مضاعفات ىذا ادلرض مثل التصلب 
 (.37ص سابق، مرجع القذايف، رمضاف
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 النعورية:  11-5

مرض نزايف الدـ عرضة باالدماء الوافر، الصعب الوقوؼ، كيكوف النزيف داخلي أك خارجي كز داخل 
من احلاالت، كػلدث للذكور فقط حبيث ينتقل عن طريق األـ ك  %60ادلفاصل كىو مرض كراثي يف 

 العائق ؽلكن أف يكوف حركيا ما داـ النزيف يضر بادلفاصل كىو مرض كثَت الوقوع.

 أمراض الجهاز العصبي: 11-6

 كىي متعددة ك ال تزاؿ أكثرىا رلهولة األسباب كينجر عنها مضاعفات كثَتة الكساح ك االرتعاش.

 ذلا درجات منفصلة اخلطورة كىي: الحركية: درجات اإلعاقة 11

 :اإلعاقة الخفية 11-1

يكوف الفرد فيها مستعينا عن مساعدة اآلخرين كىذا سبب إمكانيتو على تلبية حاجاتو دبفرده، كؼلص ىذا 
النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانوف من آالـ يف العظاـ كيف ادلفاصل دكف النقاط العصبية كعلى 

 اؿ اضلراؼ العمود الفقرم.سبيل ادلث

 اإلعاقة المتوسطة: 11-2

يكوف ىنا للشخص فرصة إلعادة تكييفو ادلهٍت ك االجتماعي بواسطة متخصصُت، كؼلص ىذا النوع من 
اإلعاقة األشخاص الذين يعانوف من النقص يف ادلناطق العصبية احملاطة بعصب أك عدة أعصاب، كيكوف 

 ، شلل األفعاؿ مثبل.مصحوبا باطلفاض يف القوة العضلية

 اإلعاقة الخطيرة:  11-3

سبنع األشخاص من أف ػلصلوا على درجة كافية من احلركة فادلعوؽ ىنا دائما يف حاجة إىل ادلساعدة 
لآلخرين لقضاء حاجتو حىت الضركرية منها، ذلك ألف ىذه اإلعاقة تصيب ادلناطق ادلركزية كالنخاع الشوكي 

اؼ األربعة كمرض أك العصب احلركي العصيب، كىذا يؤدم للشلل كمرض ادليوباين الذم يصيب األطر 
spinar bifide ( 133-134ص ،1982ادلرزكقي  )منصف الذم يصيب طلاع العظاـ. 
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 اآلثار الناتجة عن اإلعاقة الحركية: 12

ال ؽلكن إعطاء اآلثار ادلًتتبة على اإلعاقة بصفة زلددة ك مدققة ألهنا زبتلف حسب درجة اإلعاقة كنوع 
 :اإلعاقة ك أصلها لكي ؽلكن تقسيم اآلثار إىل

 اآلثار البدنية: 12-1

أف احلالة الوظفية البيولوجية للمعةؽ تؤدم إىل استجابة بصعوبة القياـ ببعض النشاطات أك ادلهنية كما 
يكوف حسب درجة اإلعاقة أك ادلهنية اليت يقـو هبا ادلعوؽ، فالفاقد ألحد أصابع يده ال غلد حرجا يف قيادة 

 الشاحنة.

السلة فهو يتأثر بتلك اإلعاقة ك أما صاحب العدك فبل يأثر هبا، كىذا ما كنفس الشيء بالنسبة لبلعب كرة 
 يفسر أف لكل معوؽ مهنة تتناسب ك إعاقتو.

 اآلثار االقتصادية: 12-2

للمعوؽ ك أسرتو مشاكل مادية قاسية ترجع إىل ادلشاكل االقتصادية العالية كعد توفر مناصب العمل 
لتحقيق الضغط أقامت السلطات بوضع ضمانات اجتماعية للمعوقُت، حبيث تتبلءـ مع إعاقتهم ك 

 للتعامل مع تكاليف ادلعوؽ.

 اآلثار االجتماعية: 12-3

إف التحدث عن اآلثار االجتماعية لئلعاقة يتطلب الرجوع إىل طبيعة اجملتمع الذم يعيش فيو ادلعوؽ، 
عور الرمحة ككاجب خلق فاجملتمع اإلسبلمي مبٍت على التكاتف ك التكافل، أم أف بعض أخلط بُت ش

الظركؼ ادلبلئمة ك ادلساعدة على العمل الذم يستمد جذكره من اإلسبلـ" ما أكل طعاـ قط خَت من أف 
يأكل من عمل يديو" ، فسيطرة النظرة العاطفية ذباه ادلعاقُت على حساب اجلانب العملي ادلتمثل يف كضع 

ؤلصحاء، كأككلت مهمة رعاية ادلعوقُت للجمعيات خطط للتأىيل فظلت الدكلة يف اإلعداد للعمل ادلوجو ل
 .(17ص ،1987جعفر، بن )شاذيل اخلَتية
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 اآلثار النفسية: 12-4

إف الواقع النفسي لئلعاقة ادلكتسبة أشد من الواقع النفسي لئلعاقة ادلوركثة اليت يولد هبا اإلنساف، كرغم ما 
فليس معٌت ىذا أهنا تؤدم إىل اضعاؼ معنوياتو، ربدث من اضطرابات يف نفسية اإلنساف عند إصابتو، بل 

فقد أثبتت التجارب أف اإلعاقة احلركية تكوف يف أكثر األحياف دافعا قويا لتحدم الصعوبات كتنمية 
 القدرات ك ادلواىب.

كلقد أثبتت الدراسات أف اإلعاقة مهما كاف نوعها فهي تؤثر يف سلوؾ الفرد كيف تصرفاتو، حيث  
 بن )شاديل ص الذم ينشأ عن القصور العضوم يصبح عامبل فعاال يف النمو النفسي للفردأف الشعور بالنق

 .( 126ص  سابق، مرجع جعفر،
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 خـــــالصـــــــــــــــــــــــة :

سبق ذكره نتفق أف اإلعاقة بصفة عامة ك احلركية بصفة خاصة تكوف حاجزا أماـ الشخص، بغض مما 
فتجد من امكانيتو العملية ك خاصة العبلقات االجتماعية، ، فنظرة اجملتمع إليو ك الًتكيز النظر عن أصلها، 

إىل إعاقتو، كل ىذا ػلد من اندماجو يف اجملتمع الذم أصبح مادم يف تفكَته، كذلك فإف مشاعر النقص 
ليت تفرض حدا ك العجز اليت تنتاب ادلعاؽ من حُت آلخر قد تؤثر على مستول تكيفو النفسي، فاإلعاقة ا

 للنشاط، ذلا آثار سلبية على تطور الشخصية اإلنسانية اليت تتصف باالتزاف ك التكامل.
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  تمهيـــــــــــــــــــــــد : 

إن الفرد يف حاجة دائمة ومستمرة لالنتماء إىل اجلماعة لتحقيق أغراضو ورغباتو، ويستمر الفرد يف تطوره يف مجاعات 
األسرة، اجملتمع(، والغرض االجتماعي يتم بتكيف واندماج الشخص تكيفا خمتلفة تؤثر على منوه وتوجيو سلوكو )الزمالء، 

مناسبا حلياة اجلماعة، فعن طريق املمارسة الرياضية اليت تدار حتت القيادة مؤىلة يكتسب الشخص )العادي، املعاق( 
 . جمصفات التعاون واالحًتام وحسن التصرف، وكلها تساعد على تكوين عالقات بالغَت يف الطابع منس
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 :  اإلدماج االجتماعي .1

 : تعريفه 1-1

 " ىي كلمة من الفعل دمج، ومصدره االندماج ويقصد بو حتقيق انضمام الشيء إىل مجاعتو.: لغة

االندماج ىو عملية سلوكية ديناميكية، الغرض من ورائها العمل على حتقيق التوازن بُت الفرد وتغيَتات احمليط اصطالحا: 
 dictionnaire de PSU) حميطو النفسي واحمليط االجتماعي بذلك فاعلية التغيَت لتحقيق التوازن بُتفيكسب 

cannalyse- version francaise 1972-p33. 

يوضح مفهوم االندماج االجتماعي امليكانزمات اليت تسمح للفرد باالنتماء جلماعة معينة من أىم الشروط اليت تفرضها 
شاركة يف القيم، االجتاىات واآلراء اليت تعتمدىا ىذه اجلماعة، ولكي يتقبل الفرد ىذه الشروط جيب أن اجلماعة لقبولو، امل

تكون اجتاىات ىذه اجلماعة ال ختالف االجتاىات اليت يلتزم هبا، حبيث ال هتدد نظام القيم املرتبطة بشخصية والذي 
، paronجتماعي يتماىى مع مفهوم االندماج حيث ير  استمده من احمليط األول أال وىو األسرة،ومفهوم التكييف اال

 PARON) نوع من االندماج يتقبلو اجملتمع أن التكيف ىو اإلقدام على نوع من العالقات من أفراد اجملتمع، وحتقيق
les enfants inadaptes PUB Paris 1975 p185). 

 إدماج المعاقين: .2

 ىناك عدة تعريفات منها=

للدمج على أنو " التجانس أو الدمج االجتماعي أو الًتبوي لألطفال املعوقُت مع األطفال غَت  head startتعريف  
قُت يف املواقف املعوقُت يف صفوف املدرسة العادية وكذلك لتوفَت الفرصة ملشاركة األطفال العاقُت مع األطفال غَت املعو 

 (.  67ص ،7;>4 عبيدة، السيد ماجدة) املتشاهبة للحياة

 التنشئة االجتماعية: .3

غالبا ما يستخدم ما يستعمل مصطلح التنشئة للداللة على جمموعة من العمليات اليت يتعرض هلا الفرد خالل وجوده يف 
اجملتمع، ىذه العملية متعددة ومتشاهبة هتدف إىل تطبيعو بطابع ىذا اجملتمع حبيث يتفق معو يف معايَت وقيمة وسلوكو، 

لتنشئة االجتماعية هتدف إىل التعلم االجتماعي وتكوين األنا والتوقف االجتماعي وىي بذلك لذلك فإن أىم عمليات ا
 عملية ضاغطة يقوم هبا لتشكيل الفرد وصياغتو يف القالب الذي يرتضيو ىذا اجملتمع.
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 تعريفها: 3-1

ديكن تعريف التنشئة االجتماعية بأهنا= "عملية تعلم وتعليم الًتبية، وتقوم على التفاعل االجتماعي وهتدف إىل إكساب   
الفرد )طفالن ىيخا، راىدان مراىقا( سلوك ومعايَت واجتاىات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة دتكنو من مسايرة مجاعتو 

 احلياة االجتماعية.واالندماج معها، وتيسر لو االندماج يف 

نا ويعرف معجم العلوم االجتماعية التنشئة االجتماعية يف النقاط التالية وىي= ىي إعداد الفرد من والدتو حىت يكون كائ
 .(  63 ص ،5;>4 ، خمتار، الدين حمي) اجتماعيا وعضوا يف جمتمع معُت

 أهمية الجماعة بالنسبة للفرد: .4

بأنواع خمتلفة من اجلماعات، تلك اجلماعات ىي جتمع للثقافة العامة يف اجملتمع ومن يتصل اإلنسان خالل حياتو العادية 
خالل االتصال هبا يتعلم الفرد معظم أمناط السلوك الواجب إتباعها، إن الفرد ينشط يف التفاعل االجتماعي مع أنواع 

 مقاومتو. خمتلفة من األفراد واجلماعات ومن خالل ىذا التفاعل االجتماعي يكتسب ىخصيتو

وال ىك أن اإلنسان يبدأ مرحلة حياتو يف مجاعة أساسية ىي األسرة، مث تتطور عالقتو االجتماعية وتتعقد وتنوع 
اجلماعات اليت يشًتك فيها، أي أن املظهر األول لتأثَت اجلماعة على السلوك اإلنساين ىو دورىا يف تشكيل ىخصية 

ثر التفاعل االجتماعي على إدراك الفرد لذلك، وتتمل أمهية اجلماعة بالنسبة الفرد، أما املظهر الثاين يتضح من دراسة أ
 للفرد واجملتمع يف النقاط التالية=

 تتجلى أمهيتو اجلماعة بالنسبة للفرد فيما يلي=بالنسبة للفرد:-

 .تتكون الصداقة عن طريق التفاعل االجتماعي 
  يكتسب الفرد املعايَت االجتماعية للسلوك وتتبلور آراؤه الشخصية اليت ليست يف الواقع إال أراء اجتماعية تعرب

احلركة وتطور الشخصية* *يف كتابو  jean habouthعن اجلماعة اليت ينتسب إليها، ويف ىذا الصدد قام 
 الشخص من ناحيتو الشخصية وتقويتها.أين بُت فيو أن مجاعة اللعب تعترب من العوامل األساسية لتطوير 

  يكتسب االجتاىات وتتغَت وتنمو فيو فلسفة احلياة، وتتعدل ويكسب القيم وتنمو املبادئ كل ىذا نتيجة
 االحتكاك باآلخرين.

 .يتعلم الفرد الكثَت عن نفسو وعن زمالئو 
 نة االجتماعية كمواطن.تشعر الفرد باالعتزاز باملشاركة يف اجلماعة والقيام مبسؤولية وحتقيق املكا 
 .يستمد الفرد القوة اهلائلة والشعور باألمن واالطمئنان وإىباع حاجياتو باالنتماء للجماعة 
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 أهمية الجماعة بالنسبة للمجتمع: .5

 تتجلى أمهية اجلماعة بالنسبة للمجتمع وتساىم بدور فعال يف اجملتمع احلديث أبرز ىذه النقاط=

 جملتمع وضمان استمرار احلياة االجتماعية.اإلسهام يف تقدم ومنو وحتسُت ا 
 .اليستطيع أفراد اجملتمع العيش من غَت االىًتاك الفعلي يف اجلماعات 
 .جمهودات اجلماعة تؤدي إىل بناء مؤسسات اجتماعية وغَتىا 
  (.63ص سابق، مرجع خمتار، الدين حمي)تقوم على أساس التعامل االجتماعيمجيع أوجو النشاط االقتصادي 

 القبول واالنتماء: .6

بعد قبول أو انتماء الفرد إىل اجلماعة اجلانب األكرب من ىخصيتو، حيث تستند إىل التنظيم االجتماعي الثقايف الذي 
يوجد الفرد يف إطاره، لذلك يرغب يف أن يكون دائما موضع قبول من اآلخرين وخاصة يف مرحلة الطفولة، وحتقيق 

 الل العوامل التالية واليت تربز مد  أمهية انتماء الفرد للجماعة وىي=االنتماء الفرد إىل اجلماعة من خ

 .إىباع رغباتو من خالل اجلماعة 
 .استعداده للقيام بدوره كعضو يف اجلماعة 
 .ثقة الفرد يف اىًتاك مفاىيمو مع مفاىيم اجلماعة 

 ترسيخ األخالق االجتماعية: .7

االجتماعية، والىك أن األساس األخالقي يف الرياضة من أىم األسس والدعائم يعترب النشاط البدين الرياضي من القيم 
اليت استندت إليها الرياضة يف دعم مسَتهتا اإلنسانية فتعترب الرياضة صيغة دقيقة اجتماعية يف حتسُت سلوك وترسيخ 

تساىم الرياضة يف التعبَت عن  األخالق واإلخاء، والتسامح والسمر واللعب النظيف، والروح الرياضية...إىل، وديكن أن
 األخالق االجتماعية وىي القيمة اليت ىكلت امللمح السائد للفكر األومليب.

 التفريغ المقبول لبعض الدوافع: .8

اعتربت األنشطة الرياضية عرب تارخيها اإلنساين إحد  الوسائل االجتماعية املقبولة لتفريغ الدوافع والناوزع املكتوبة وحتقيق 
عاناة مشاعر املعاناة والتوتر اليت يستشعرىا الفرد خالل ضغوط احلياة اإلجتماعية، وتعترب دمارسة الرياضة بصفة مشاعر امل

عامة رغبة ونزعة لد  األطفال الشباب ليعرب عن الدوافع املكتوبة أو احمليطة دما يعيد لو التوازن النفسي االجتماعي، 
 ويعمل على التخلص من أثار التوتر والقلق.
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يعمل على دمارسة األنشطة الرياضية من أجل التحرر من الضغوط واملشاعر املكبوتة، فيما عرف بالطاقة الزائدة، والنشاط و 
البدين يف حد ذاتو يستلزم الطاقة يعمل على ختليص اجلسم منها، حىت أن باحثي وظائف النشاط البدين يرون أن التعب 

 حمية )زما بُت الطاقة النفسية والبدنيم من الطاقة واملعروف أن ىناك تالبعد النشاط البدين أحد مظاىر استفادة اجلس
 ( . 63ص سابق مرجع خمتار، الدين

 المكانة االجتماعية: .9

إذا كان الشخص معُت جمموعة من احلقوق والواجبات احملددة واملعًتف هبا وداخل نسق اجتماعي، فإن ىذا الشخص 
النسق أو مركزا اجتماعيا واضحا، يطلق عليو املكانة االجتماعية، غَت أهنا ليست حيتمل وضعا اجتماعيا دميزا داخل ىذا 

ثابتة فنالحظ أن اتصال الطفل باجلماعة من العوامل اليت تساعده على إدراك الذات فيجد الطفل نفسو دميزا عن أقرانو 
إطاره الشخصي، ليؤكد مكانتو االجتماعية ورفقائو يف اجلماعة ومع استمرار منوه وتطوره فإنو حيول أن يعتمد بذاتو خارج 

 وحيصى بتقدير من حولو خاصة األطفال الذين يقاربونو يف العمل.

يتيح النشاط الرياضي فرصا طبية متنوعة تناسب اجلميع للتعبَت عن القدرات واكتساب األدوار أمال يف املكانة االجتماعية 
ن الرياضيُت ىم األكثر ميوال إىل التعاون مقارنة باألفراد غَت بالفريق، أو داخل اجملتمع حيث بنيت نتائج دراسة أ

 سابق مرجع خمتار، الدين حمي) تماعيةالرياضيُت، فالنشاط الرياضي يعترب مناخا تربويا ومتنافسا مقبوال لتحقيق مكانة اج
 (. 63ص

 أهمية اإلدماج االجتماعي: .11

ترجع إىل نقص اإلعداد الكايف ملواجهة املشكالت اليت تنشأ فيها الىك أن مرحلة املراىقة حتاط بكثَت من الصعوبات اليت 
لعدم تقدمي اجملتمع الدور املعيار للسلوك يف املراىقة كما أن اجملتمع ال يعطي املراىقُت دورا اجتماعيا واقتصاديا مهمان 

 حبيث يستطيع أن ديتص طاقتهم ويقودىم إىل الشعور بالوائمة والقيمة الشخصية.

املراىق كذلك بعض املشاكل منها عدم القدرة على التعامل مع الدافع اجلنسي وكيف التعامل معهن وكيف جيد ويواجو 
 طرقا مقبولة اجتماعيا لتصريف عدوانيتو وكيف يصبح نافعا.

ود ىذا إىل  ىنا تبدأ عالقتو باجملتمع وخاصة الكبار فتتغَت نظريتو إىل املؤسسات االجتماعية كاملسجد واملدرسة واألسرة، ويق
 ( . 548ص ،8;>4 اهلامشي اجمليد عبد) بينو وبُت أسرتو وبينو وبُت نفسوكثر من الصراعات 

غالبا ما يتضرر اآلباء من ترك املراىق من ترك املراىق للمنزل أو من توجيو النقد هلم، كما يغضبون من اىتمام املراىق 
جبماعتو وأرائها ومعايَتىا اجلديدة وبأذواقها، ولد  املراىق رغبتو كبَتة يف الشعور باالنتماء، لذلك يسعى لإلنظمام إىل 
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ذه الصعوبات ما جيعل املراىق أن يصبح دائم البحث عن سبيل يدفعو إىل حب اآلباء اجلماعة والسماع آلرائهم وداخل ى
 وعطفهم ومساعدهتم لو وفهمهم إياه وىرحهم لو معٌت حالتو الراىنة.

وينبغي اإلىارة إىل أن املراىقة ليست ضغوطا وتوترات وثورات يف كل الثقافات حيث جيد املراىق دورا حمددا يتمكن من 
احلياة االجتماعية واجلماعية وحيث يصبح لو مكانة أكيدة، فال يعاين من تلك املخاوف والصراعات ومظاىر اإلسهام يف 
 عدم االمان.

اليت يعاين منها املراىق يف اجملتمع احلديث يظهر إىل أن يبذل كل اجلهد لكي يؤكد ذاتو وقيمتو بالقدر الذي تستطيع فيو 
 .أن ذمعل املراىق يساىم يف حياة الكبار

 إن احلياة احلديثة حتيط املراىق بكثَت من مظاىر املنافسة والصراع والسعي والقوة واملكانة وامللكية.

أن الشباب يريد مواقف تثَت محاسة وتشبع طموحهن فيجب أن نثر  حياة الشباب بالنشاطات النافعة اليت جتعل 
 .(4:7ص ،4;>4 يالباى التومي حممد عمر) ات اإلنسانية الدافئة يف اجملتمعالعالق

 عالقة األلعاب الرياضية بالنمو االجتماعي: .11

 مفهوم النمو االجتماعي: 11-1

ويعٍت قدرة الفرد على معايشة غَته من األفراد وتعاملهم معهم لتصرفاهتم، وأمناط سلوكهم اكتساب حبهم واحًتامهم 
هم وصاحل اجملتمع الذي السعيدة لكل ما يف صاحلوتعاوهنم يف تكوين بيئة اجتماعية صحيحة ديارسون من خالهلا حياهتم 

 (.  59-4ص ،6;>4 زكي حممد علي) يعشون فيو

 نمو الفرد على المستوى االجتماعي: 11-2

إن اندماج الفرد يف مجاعة مرتبطة حرة برباط تربوي حركي يتمتع فيها كل من افرد حبقوقو ويودي واجباتو، يعرف فيها معٌت 
باآلخرين، ويدرك فيها أمهية احًتام األنظمة والقوانُت وأمهية التوفيق بُت ما ىو صاحل لو صاحل لغَته التعاون والثقة 

وللمتجمع، وىذه العالقة املوجودة بُت الًتبية الرياضية البدنية واجلانب االجتماعي عالقة وطيدة حيث ال يستطيع الفرد أن 
بدين يعمل على هتيئة الفرص املناسبة للنمو السليم، وديكن من التفاعل بنمو سليما دون احلياة داخل اجلماعة، فالنشاط ال

اإلجيايب الذي يساعد على فهم العالقات االجتماعية والتكيف معها، كما يتيح للطفل أن يعيش بعض املواقف 
 ( .  59-4 سابق، مرجع زكي، حممد عليل )تساعده يف املستقب االجتماعية العلمية اليت
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بية او النشاط البدين يف تنشئة الفرد واتزانو عاطفيا وانفعاليا فالفرد يتعلم من خالل اللعب مع اآلخرين كما تساىم الًت 
 اإليثار واألخذ والعطاء واحًتام حقوق األخرين وتكوين النظام األخالقي...إخل .
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 الخالصة : 

وتربوية وذالك من أجل مساعدهتم يف اإلعتماد على أنفسهم ومشاركة إن لدمج املوعاقُت حركيا يف اجملتمع قيمة إجتماعية 
أفراد اجملتمع إلجياد املكانة املناسبة هلم لتخفيف عبئ وضغوط احلياة عليهم ، دما يساعد على تأقلهم وتغيَت نظرهتم من 

أنشطتها مكانة خاصة ومهمة حالة اهلبوط إىل األمل املصحوب بالرغبة واحلاضر لبدء حياة جديدة ، وىنا حتتل الرياضة و 
ألهنا تسعى إىل رفع قذراهتم وأمكانياهتم اجلسمية والفكرية وتأىيلهم تاىيال يتضمن إعدادىم إعدادا الًتبوي الصحيح  

ب من اجملتمع وفق الفلسفة اليت تتبناىا الًتبية البدنية ، إضافة إىل أهنا تعترب امليدان الذي يسعى املعوق من خاللو التقر 
  واإلنفراد اليت تواجهو جراء إعاقتو .ت العزلة بذالك على حاالليقضي 
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 د :ـــتمهي

يعترب النشاط البدين الرياضي من العمليات الًتبوية اليت تنمي اجلوانب البدنية و العقلية و االجتماعية و 
 النفسية لتحقيق النمو ادلتكامل للفرد.

الرياضي وجهت أىدافها و فلسفتها إىل أىداؼ سامية، و فعندما وضعت أسس و قوانني النشاط  
اىتمت حديثا دبعاجلة قضايا انسانية، ومنها بشكل خاص فئة ذوي االحتياجات، فأصبح يهدؼ إىل 

 مساعدة ىذه الفئة يف االندماج يف اجملتمع، و التغلب على اآلثار النفسية السلبية اليت تفرضها اإلعاقة.

 إعطا  نررة حوؿ تاري  ههور الرياضة ادلكيفة يف العا،م، ويف اجلاارر مع وسنتطرؽ يف ىذا الفصل إىل
تعريف األنشطة البدنية الرياضية ادلكيفة، و الغايات من شلارستها و أسسها و تصنيفها مع ذكر بعض 
ا األنشطة اخلاصة دببتوري األطراؼ و أسسها، ويف األخري تبياف بعض الرياضات اخلاصة بفئة ادلعوقني حركي

 . )أطراؼ سفلى(
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 : األنشطة الرياضية المكيفة .1

 نبذة تاريخية حول األنشطة الرياضية المكيفة: 1-1

إف اذلدؼ األساسي لرياضة ادلعوقني ىو إعادة االتصاؿ باألشخاص ادلعوقني و معونتهم لبلندماج باجملتمع 
اجلسمانية،  وال نعين بالرياضة ىنا رلاؿ التدريب بشكل ينمي و يطور ميوذلم النفسية و قدراهتم العقلية و 

البدين لتصل إىل كل أىداؼ الًتبية احلديثة عن طريق الربامج الرياضية الشاملة،  إف ىذا ادلفهـو السابق 
ألىداؼ الًتبية الرياضية بشكل عاـ رياضة ادلعوقني بشكل خاص ىو ما كتبو الكبيب السيد لودفيج  

-يف الرسالة ادلعلقة يف الصالة الرريسية يف ادللعب 6591ياضية للمعوقني عاـ كوسباف مؤسس األلعاب الر 
و اليت تنص على ما يلي : إف ىدؼ ألعاب ستوؾ ماندفيل ىو انترامت ادلشلولني الرجاؿ  -ستوؾ ماند فيل

ليـو سوؼ و النساؤ يف مجيع أضلا  العا،م يف حركة رياضية عادلية ....إف روح الرياضة احللقة اليت تسودىم ا
تاج األمل و اإلذلاـ إىل آالؼ ادلشلولني....وليس ىناؾ أعرم عونا ديكن تقدديو للمجتمع من ادلشلويلني 

كوت -أكثر من مساعدهتم من خبلؿ اجملاؿ الرياضي لتحقيق صداقة و التفاىم بينهم لقد قاـ الطبيب
شخص بينهم امرأتاف كانوا يف  616بتنريم بطولة للرماية لبعض ادلعوقني من احملاربني القدما   -ماف

اليت  6591ادلسشفى ستوؾ مادفيل يف اصللًتا و قد كاف تنريم البطولة يعد حدثا مهما يف تلك السنة 
صادفت أيضا افتتاح الدورة األودلبية بلندف و اليت افتتحها ادللك جورج السادس، اكتسب ىذا احلدث أمهية 

عض من أجاا  أجسامهم يف معارؾ احلرب العادلية الثانية و من كونو جيمع عدد من األشخاص شلن فقدوا ب
شلن فقدوا األمل  يف الندماج مع اجملتمع االعتيادي الذي يرم الناس األسويا  ادلتكاملي األجساـ و أصبح 
التنافس سبيبل يف مسابقات الرمي بالقوس و السهم من على الكراسي ادلتحركة و تشجيع أىلهم و 

و ساعدت ىولندا يف إنشا  ادللعب و   -ستوؾ ماندفيل-ة الصغرية يف ادلستشفىأصدقارهم يف احلديق
ني حس رفعت زلمد-) 6591ستوؾ ماندفيل للمعوقني عاـ  كذلك مت تأسيس ارباد دويل أللعاب

 .(  96ص ،6511

وكانت بريطانيا ىي البلد ادلضيف و ىولندا ساعدت على تأسيس االرباد من خبلؿ األطبا  الوجودين يف 
مستشفى ستوؾ ماندفيل، وذلذا فقد أعدت الدولتني مها ادلؤسستاف الرباد الدويل أللعاب ستوؾ ماندفيل 

 للمعوقني شلا أعطامها احلق باالحتفاظ بالعضوية يف ىذا التحاد مدى احلياة.



 

 الفصــل الثالث                                                          النشاط البدني المكيف 
 

 51 

 الساحة و-وقد أضيفت ألعاب أخرى يف السنوات البلحقة مثل لعبة البولينغ و كرة السلة و ألعاب القوى
و ادلبارزة و السباحة وتنس الطاولة و رفع األثقاؿ، كانت ألعاب ستوؾ ماندفيل قد تعددت و -ادليداف

 توسعت فيقاـ يف كل سنة يف مدينة ستوؾ ماندفيل عدة لقا ات رياضية كربى ىي :

 مباريات ألعاب ستوؾ ماندفيل الدولية.-

 -الوطنية -مباريات ستوؾ ماندفيل القومية-

 اؿ ادلصابني بعاىات متنوعة.مباريات األطف-

 مباريات الكبار ادلصابني بعاىات متنوعة.-

تقاـ بطولة أودلبية يف كل سنة تقاـ فيها البطولة األودلبية االعتيادية و يف البلد نفسو الذي تنرم فيو و ذلك 
وقني و وتعد مصر أوؿ دولة عربية تشًتؾ يف ىذه األلعاب الرياضية اخلاصة بادلع 6511ابتدا  من عاـ 

ببلعب  6519و اشًتكت مجهورية السوداف عاـ  6511ادلقامة يف مدينة ستوؾ ماندفيل و ذلك عاـ 
واحد و بصفة غري رمسية حيمل شعار ادلعوقني الرياضي صورة ثبلثة عجبلت متشابكة لكرسي متحرؾ ربمل 

 الروح الرياضية. -شعار الصداقة، الوحدة

 و الرياضية المكيفة: تعريف النشاطات الرياضية البدنية 1-2

النشاطات البدنية الرياضية ادلكيفة ىي كل احلركات و التمارين و أنواع الرياضات اليت يستطيع شلارستها  
الفرد احملدود القدرات من الناحية تلف بعض الوهارف اجلسمية الكربى، وىي عبارة عن رلموعة من 

لسباحة، الفروسية، سباؽ الدراجات، اجلمباز، تنس الرياضات الفردية و اجلماعية تتضمن )ألعاب القوى، ا
الطاولة، اجليدو، الرمي بالقوس، رفع األثقاؿ، الريقيب، التاحلق، البادمنت تنس الريشة، التاحلق الفين، كرة 
القدـ، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطارة، كرة ادلرمى( وغريىا من األنواع الرياضية و األنشطة البدنية و 

ادلكيفة ىي رلموعة من اختصاصات الرياضية سبارس من طرؼ رلموعتني و قسمني من األفراد الرياضية 
 ادلعوقني.
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األفراد الذين ذلم زلدودية يف القدرات واقتنا  ادلعلومات و على مستوى االختبلؼ الوهيفي ويف عامل -6
 التنريم النفسي االجتماعي.

 األفراد الذين ذلم اضطرابات نفسية.-1

 نشاطات البدنية و الرياضية ادلكيفة عدة أنواع:وتتضمن ال

 النشاطات الرياضية التنافسية.-

 النشاطات الرياضية العبلجية.-

 .(  handicapes mentales, poa, 50) ت الرياضية الًتوجيية و التنفسيةالنشاطا-

 أثر األنشطة الرياضية على المعوقين: .2

 لؤلنشطة الرياضية للمعاقني، ونذكر منها ما يلي:ىناؾ حقيقة ىامة و ىي اآلثار اإلجيابية 

 الجانب البدني:أوال: 

 تقوية اجلهاز العضلي و خاصة األعضا  ادلصابة شلا يؤثر على تنمية الشدة العضلية.-

 تنمية القدرات احلركية اخلاصة لكل نشاط رياضي ديارس.-

 يوية و أنشطتو اليومية بكفا ة.اكتساب ادلهارات احلركية اليت تساعد الفرد على أدا  مهامو احل-

 تنشيط اجلهاز العصيب ليقـو بدوره يف العملية التدريبية.-

 يساعد على احلد من االضلرافات القومية و تنمية االتااف الوهيفي و القواـ احلركي.-

 يعمل على ربسني احلالة الصحية العامة للمعاؽ و ذلك بايادة قدرتو على األدا .-

 بادلكاف و الاماف لدى ادلعاؽ.ينمي اإلحساس -

 تنمية اللياقة البدنية لبلعتماد على نفسو و مواجهة احلياة.-
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 ثانيا: الجانب التأهيلي:

 ادلساعدة يف التغلب على التعب.-

 تنمية و ربسني اللياقة البدنية و كذلك ادلهاربة كما تعد جا ا من العبلج الطبيعي.-

 معاؽ.توفر الراحة النفسية و الًتوحيية لل-

 ثالثا: الجانب النفسي:

 زيادة الثقة بالنفس للمعاؽ و تقديره لذاتو.-

 الشعور بأمهيتو يف اجملتمع.-

 ادلمارسة الرياضية تايل اآلثار النفسية لئلعاقة، كما ربقق نوعا من اإلشباع النفسي.

 ،6551فرحات ليلى إبراىيم، حلمي) للمعاؽ و تقبلو لذاتو و لآلخرين تسهم يف رفع الروح ادلعنوية-
 .( 619-611ص

 رابعا: الجانب الترويجي:

 استغبلؿ وقت الفراغ يف شلارسة األنشطة الًتوجيية و اخللوية و االعتماد على النفس.-

 إتاحة الفرصة للمعاؽ دلمارسة األنشطة الًتوجيية التنافسية وفقا لقدراتو و امكانياتو البدنية.-

 من احلياة الروتينية الرتيبة إىل النشاط و السعادة. رفع الروح ادلعنوية للمعاؽ خبروجو-

 تنمية القدرات العقلية عند شلارسة النشاط الًتوجيي الرياضي.-

 اكتساب عادات صحية سليمة و رياضية من خبلؿ شلارسة حياة أقرب ما تكوف إىل الطبيعة.-

 خامسا: الجانب االجتماعي:

 ادليوؿ و االذباىات ادلشًتكة بني األفراد.اكتساب خربات تعليمية و تربوية تتأسس على -
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 تكوين اذباىات سلوكية سوية دلساعدة ادلعاؽ على التفاعل االجتماعي و االندماج يف اجملتمع.-

 ترشيدج العبلقات االنسانية و االجتماعية بني األفراد.-

وغرس قيم خلقية  تساعد ادلباريات الرياضية على إعادة االتصا باجملتمع و تنمية عبلقات اجتماعية-
 إجيابية.

 ليلى إبراىيم، حلمي)النتما  و التعاوف و إثبات الذاتإشباع احلاجات النفسية للمعاؽ كاحلالة إىل ا-
 .( 666ص سابق، مرجع فرحات، السيد

 الرياضات التنافسية للمعاقين حركيا: .3

 الرياضة بالكراسي المتحركة: 3-1

 و بالشلل الدماغي()رياضة ادلعاقني بالشلل النصفي و السلفي 

،م يكن يهتم وحىت احلرب العادلية الثانية بالتمرينات و ادلنافسات الرياضية للمعاقني إىل أنرهر  
االذباه احملمود بإدخاؿ ىذا النوع من الرياضات ذلم على يد الربوفيسور السري لودفيج جوسباف دبستشفى 

الشلل النصفي السفلي بتمرينات رياضية  ، حيث بدأ برعاية معقي6599ستوؾ ماندفيل باصللًتا سنة 
 تدرجت لتشمل نشاطا رياضيا تنافسيا فيما بينهم.

وقد كانت النررة القددية للمعاقني بالشلل يف احلبل الشوكي على أنو ال أمل فيهم و يتكياوف حبياة قصرية 
ث مضاعفات طبية ذلم، يتخللها الكثري من ادلعاناة النفسية ذلم و للمحيطني هبم مع احتماالت كبرية حلدو 

مثل الشلل األعصاب ادلثانة و الفشل الكلوي، كما كانت النررة تشتمل على أنو ال ديكن تقدمي ذلم إال 
القدر الشئيل من الرعاية و حلني حدوث الوفاة ذلم، وهل ىذا األمر شارعا حىت تكونت وحدات طبية 

 .خاصة للعناية هبم يف أوروبا بعد احلرب العادلية الثانية

واستمر ذلك حىت انشا  مراكا التأىيل و الرعاية ادلتخصصة ذلم )أوؿ مركا مت إمنشاؤه يف مستشفى ستوؾ 
ربت اشراؼ الدكتور جوسباف( و هتدؼ القواعد العامة اليت أقيم على أساسها  6599ماندفيل باصللًتا عاـ 

 أوؿ ىذه ادلراكا إىل ما يلي:
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كي و تفادي حدوث مضاعفات طبية ذلم مثل التهابات وقرح رعاية ادلعاقني بالشلل يف احلبل الشو -6
 الفراش، و حدوث إصابات يف رلرى البوؿ شلا قد يسبب الوفاة.

تنمية القدرات الطبيعية للمعاقني و هتيئيتهم وهيفيا و حركيا للعودة معتمدين على أنفسهم يف احلياة -1
 جوة من ذلك ذلم و للمجتمع.اجلديدة ما بع اإلعاقة و ربقيق ىالفاردة االجيابية ادلر 

العبلج ادلوحد دلشكلة اإلعاقة بتوفري كافة ادلتخصصني البلزمني لعبلج و تأعيل ادلعاؽ منذ يـو حدوث -1
 رياض، أسامة)ىيل ادلهين و االجتماعي للمعاقنياإلصابة و خبلؿ مرحلة ادلستشفى وحىت حدوث التأ

 ( . 91ص سابق، مرجع

يف مستشفى ستوؾ  6599تنافسية بواسطة الدكتور جوسباف عاـ وقد بدأت فكرة اجياد رياضة  
ماندفيل حيث فكر يف إقامة منافسات رياضية لرياضة البوليو على الكراسي ادلتحركة و تبعها بفكرة أكثر 
مبلرمة للمعاقني يف مستخدمي ىذه الكراسي، وىي رياضة كرة السلة و اليت اكتسبت شهرة ذارعة يف ىذا 

لت ذلم أيضا رياضة تنس الطاولة و الرماية بالسهاـ و أصبحت تلك الرياضات أمرا اخلصوص، كما أدخ
ىاما من تأىيل ادلعاقني بالشلل األطراؼ كما كاف ذلا بعدا اجتماعيا مؤثرا العادة تفاعلهم االجيايب مع 

ك الرياضات اجملتمع الذي تدخل الرياضة البدنية كجا  ىاـ يف حياة العديد من أفراده، ومن مث انتشرت تل
 دلثل ىؤال  ادلعاقني عادليا.

 تطور رياضة الكراسي المتحركة: 3-1-1

لقد رأى صلاح و انتشار ادلمارسة العبلجية لرياضة ادلعاقني لبدأ حركة عادلية رياضية للمعاقني، ففي  
دبشاركة حيث أقيم أوؿ احتفاؿ رمسي لتلك احلركة يف مستشفى ستوؾ ماندفيل باصللًتا  6591يوليو  11
العيا فقط، وقد واكب ىذه ادلناسبة إقامة دورة األلعاب الصيفية يف لندف و كنواة لرياضة ادلعاقني،  61

ومع توايل اإلعواـ و ادلناسبات و الدورات األودلبية و العادلية زادت األعداد ادلشاركة و زادت أنواع 
 ادلسابقات بدرجة ملحوهة.
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 كة في بعض الدول:تطور رياضة الكراسي المتحر  3-1-2

 ىناؾ عدة دوؿ أدخلت رياضة الكراسي ادلتحركة للمعاقني حركيا منها ما يلي :

يف أورويا : النمسا ، بلجيكا، الدمنارؾ، فنلندا، فرنسا، أدلانيا، ايطاليا، ىولندا، إيرلندا، مالطا، اتلربتغاؿ، 
 النرويج، إسبانيا.

 يف أمريكا الشمالية: 

 ـ.6591ردة يف رياضة الكراسي ادلتحركة منذ عاـ الواليات ادلتحدة: را-ا

 .6511كندا: انضمت أخريا إىل قافلة رياضات ادلعاقني منذ عاـ -ب

 (.91ص سابق، مرجع رياض، أسامة-)ايا ، كوريا، الفلبني، ىونج كونجيف الشرؽ األقصى: الياباف، مالي

 يف أمريكا اجلنوبية:

 للمعاقني دبجهودات الدكتور سيبرييا و ىيكتور رامرينا.األرجنتني: تأسست أنواع الرايضية -ا

 الربازيل: تطورت فيها رياضة الكراسي ادلتحركة كما ىو يف الشيلي و ادلكسيك.-ب

 ـ.6511كودلبيا: اىتمت هبذا النوع بالرضاية بعد ادلؤسبر الدويل للعبلج الطبيعي عاـ -ج

 يف افريقيا: 

 رياضة ادلعاقني بشلل األطراؼ إثيوبيا، كينيا، السوداف ، أوغندا.من الدوؿ اإلفريقية اليت تطورت فيها 

 يف الوطن العريب:

تطورت الرياضة التنافسية للمعاقني حركيا يف الوطن العريب، ومت إنشا  إرباد عريب لرياضة ادلعاقني يف العراؽ 
ى انتشار ـ، ومن عرض اجلهات الوطنية للمشاركة يف اجلمعية العمومية يتضح مد6511مارس  19

الكبري ذلذا النوع من الرياضة اخلاصة بتلك الفئة العاياة على قلوبنا، فقد شاركت يف تلك اجلمعية العامة 
 لبلربادات و اذليئات الوطنية التالية:
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 مراكا التأىيل ادلهين للمعاقني بادلملكة العربية السعودية.-6

 االرباد ادلصري العاـ لبلندية الرياضية للمعاقني.-1

 االرباد األردين لرياضة ادلعاقني.-1

 ادلركا البحريين الدويل لرياضة ادلعاقني.-9

 االرباد اجلاارري لرياضة ادلعاقني.-9

 االرباد الصومايل للمعاقني.-1

 االرباد العراقي لرياضة ادلعاقني.-1

 االرباد الفلسطيين لرياضة ادلعاقني.-1

 مجعية اذلبلؿ األمحر القطري.-5

 كوييت للمعاقني.النادي ال-61

 . (91ص سابق، مرجع رياض، سامة)الرباد اللبناين لرياضة ادلعاقنيا-66

 أنواع المنافسات الرياضية بالكراسي المتحركة: .4

ىناؾ عدة أنواع للمنافسات الرياضية دلستخدمي الكراسي ادلتحركة من مرضى الشلل و اإلعاقة احلركية، 
 ونذكر من تلك األنواع ما يلي:

 بالسهاـ و بالدار)مسدس صغري(. الرماية-6

 تنس الطاولة.-1

 البيلياردو.-1

 ادلبارزة بأنواعها الثبلثة ادلعروفة )شيش، مبارزة، سيف(.-9



 

 الفصــل الثالث                                                          النشاط البدني المكيف 
 

 58 

 رفع األثقاؿ.-9

 السباحة .-1

 كرة السلة.-1

 اجلري الفردي و التتابعي بالكراسي ادلتحركة.-1

 البولينج.-5

 اجللة، اجلري بالكراسي ادلتحركة دلسافات زلددة(.ألعاب القوى )رمي الرمح، قذؼ القرص، دفع -61

وسبارس تلك الرياضيات السابقة و على ادلستوى التنافسي بني ادلعاقني من الكراسي ادلتحركة فيما  
 عدا السباحة ورفع األثقاؿ )سبارس بالرقود على الرهر(.

الفنية اخلاصة )احتياطات  كما أف ىناؾ رياضيات أخرى سبارس دلصل ىؤال  ادلعاقني مع بعض التحفرات
 و أدوات مناسبة( مثل:

 التجديف.-6

 رياضة الشراع و البخوث.-1

 (.15ص سابق، مرحع رياض، أسامة)الغطس-1

 رياضة الرماية بالسهام: 4-1

خيتلف استخداـ الرماية بالسهاـ كرياضة تنافسية احلاؿ عن استخداـ القوس والسهم يف العصور  
وكسبلح حريب فعل، ففي العصر احلديث يرجع استخداـ رياضة الرماية بالسهاـ  السحيقة للحماية والقنص 

كرياضة تنافسية للعاقني إىل مستشفى ستوؾ مانديفل بإصللًتا، حيث استخدمها ادلعاقوف من الرجاؿ 
والناشئني وخاصة ادلصابني بالشلل النصفي، مث انتشرت بعد ذلك أكثر الرياضات مثالية بالنسبة للمعاقني 

 را دلا يلي:نر
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تنمي القوة العضلية للمعاؽ وخاصة عضبلت األطراؼ العليا والكتفني واجلذع والرهر، كما تساعد -6
 على الفرد النسيب يف قامة ادلعاؽ.

تعترب رياضة الرماية بالسهاـ ذات تأثري إجيايب فعاؿ على كفا ة اجلهاز الدوري التنفسي للمعاؽ وخاصة -1
 عليا للمعاقني يشلل األطراؼ السفلى.يف حاالت إصابة الفقرات ال

ديكن يف شلارسة ىذا النوع من الرياضة التدرج يف الشدة التدريبية للمعاؽ بايادة ثقل السهم ادلستخدـ -1
 أو بايادة ادلسافة ادلطلوبة منو يف الرمي.

 تنمي الثقة يف النفس لدى ادلعاؽ.-9

 ني ادلعاقني واألصحاب على قدـ ادلساواة.ديكن إجرا  رياضة الرماية التنافسية بالسهاـ ما ب-9

**ويشارؾ يف ىذه الرياضة ادلعاقوف بالشلل الرباعي من ادلصابني بشلل األصباع، وجيب أف يبدأ ادلعاؽ 
بالشلل األطراؼ األربعة مثل بداية ادلعاؽ بشلل األطراؼ السفلى برماية بدارية للسهاـ، كما ديكن مشاركة 

أحد األطراؼ العليا او بًت فيها يف ىذا النوع من الرياضة باستخداـ أنواع تقنية ادلعاقني بالشلل التاـ يف 
 معينة من السهاـ ادلعدة خصيصا لذلك وتثبت كاملة حوؿ صدورىم.

 tarpezius.rhomboids.latissimus ي:العضبلت ادلشاركة يف الرماية ىو 
dorsi.pectoralis. deltoid.triceps. major serratus anterior 

 السباحة: ةرياض 4-2

إف استخداـ ادلا  كخدمة الفرد قدمي قدـ اإلنساف، وديكن مشاىدة آثاره الًتوحيية وفاردتو ادلعنوية  
والنفسية عند غمر طفل يف ادلا ، وتطور األمر بنشاطاتو التنافسية وغري تنافسية بني األعمار يف مياه األهنار 

 والبحار وأحواض السباحة.

السباحة كرياضة تأىيلية وعبلج ماري للمعاقني أثبتت جدارهتا وفاعليتها يف سلتلف أنواع وقد دخلت 
 اإلعاقة اخلاصة والشديدة منها لتعطي ادلعاقني األمل والثقة يف مستقبل أفضل.
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وتفيد السباحة يف تأىيل ادلعاؽ التسعادة إحساسو بوضع جسمو خاصة للمعاقني بالشلل النصفي السفلي 
باعي يف بداية استخدامهم ذلذا النوع من العبلج التأىيلي دبعاونة من ادلتخصص يف العبلج والشلل الر 

 الطبيعي إلعطارهم حركات تدريبية وفنية متدرجة حىت يعتمدوا على أنفسهم يف السباحة بعد ذلك.

 إلعطارهم حركات تدريبية وفنية متدرجة حىت يعتمدوا على أنفسهم يف السباحة بعد ذلك.

درجة مؤوية، مع توافر شروط الصحة  11-11درجة حرارة ادلا  يف التدريب ادلعاقني ما بني  وتًتاوح
 زالسبلمة يف تعقيم وخلو ادلا  من البكترييا والطفيليات وغريىا من مسببات األمراض.

وهتدؼ شلارسة ادلعاقني لرياضة السباحة إىل تشجيعهم لتحسني لياقتهم وكفا هتم البدنية بأنفسهم ومن 
بلؿ تنافسهم مع زمبلرهم وبطريقة ذاتية هتتم باإلعتماد على النفس، وليتم تأقلمهم على مقاومة اإلرىاؽ خ

وىو أوؿ ما جيابو ادلعاؽ يف بداية مراحل التأىيل الطيب، كما تساعد السباحة للمعاقني على تنمية أنواع 
وضع أجسامهم يف ادلا  ما بعد جديدة من األشكاؿ احلركية ادلتنوعة تساعدىم على استعادة توازهنم و 

 اإلعاقة، وذلا نتارج وهيفية إجيابية على اجلهاز احلسي العصيب العضلي وىي أنواع:

 السباحة على الرهر-6

 السباحة احلرة.-1

 السباحة على الصدر-1

 ( . 16-11ص سابق، مرجع رياض، أسامة) سباحة الفراشة-9

 رياضة الغطس تحت الماء للمعاقين بالشلل: 4-3

رياضة الغطس ربت ادلا  باستخداـ وسارل التقنية ادلعاونة مثل النرارة اخلاصة وخرطـو التنفس  
العادي، واألكسجني )دلتصل جبهاز أكسجني خلف اجلسم(، وادلنتشرة كرياضة لؤلصحا ، ودخلت  

ة وأف كانت كرياضة حديثة نسبيا ما بني ادلعاقني بالشلل وخاصة دلن كانوا ديارسوهنا منهم من قبل اإلعاق
 تعترب من الرياضات اخلطرية نسبيا.



 

 الفصــل الثالث                                                          النشاط البدني المكيف 
 

 61 

جيب أف زبضع ادلمارسة الرياضية للغطس ربت ادلا  للمعاقني إىل برامج تدريبية وفنية عالية ادلستوى منها 
ملثبل تعويدىم على التخلص من الضغط اخلارجي بطريقة سليمة باإلرتفاع التدرجيي مع العمق إىل السطح 

 ألدا .وذبنب السرعة يف ىذا ا

وجيب أيضا أف تتوافر الراقبة الكاملة عند ادلمارسة للمعاقني ذلذه الرياضة فيلـا عدـ السماح للمعاؽ 
الغطس دبفرده أو مع زميل معاؽ مثلو بل جيب الغطس مع إثنني من األصحاب الذين لديهم خربة كبرية يف 

 اية كاملة حبدود غطس ادلعاؽ فنيا.الغطس وعلى أف يضلوا يف وضعية قريبة منو طواؿ الغطس ويكونوا بدر 

ويف الغوص ربت البحر جيب على ادلعاؽ ذبنب أماكن الشعب ادلرجانية والصخور دلنع حدوث  
جروح وإصابات، كما جيب ذبنب الغطس غب األماكن ذات التيارات الشديدة، مع ادلنع التاـ لدخوؿ 

 ادلعاؽ يف ادلغارات والكهوؼ ربت ادلا  أثنا  الغطس.

 شري ىنا إىل جاين الًتقية النفسي واإلمتناع ادلصاحب ذلذا النوع من الرياضة.كما ن

 رياضة الرمي التنافسي في ألعاب القوى للمعاقين بالشلل: 4-4

تشمل مسابقات الرمي يف رياضة ألعاب القوى للمعاقني بالشلل: رمي الرمح، قذؼ القرص، دفع  
اخلشيب )ادلطرقة اخلشبية( وىي من ادلسابقات األساسية منذ بدأ اجللة )الكرة احلديدة(، ورمي الصوجلاف 

 ادلنافسات للمعاقني بالشلل.

ولقد ثبت سابقا يف الدراسات العادلية فاردة مثل ىذه الرياضات على ربسني التوازف واإلحساس العصيب 
ت اجلذع العضبل بوضع اجلسم باإلضافة إىل تطوير وتنمية عنصر القوة العضلية العصبية لديو وخاصة يف

 (. 51-11ص سابق، مرجع رياض، ةمأساا )والكتفني واألطراؼ العلي

 رياضة تنس الطاولة للمعاقين بالشلل: 4-5

تعترب رياضة تنس الطاولة من الرياضات الشارعة بني ادلعاقني و خاصة ادلصابني بالشلل النصفي و شلل 
 عبلجية.األطراؼ األربعة كرياضة تروحية و تنافسية و تأىيلية 
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وتساعد ىذه الرياضة على االستعادة السريعة لتوازف ادلعاؽ وتوافقو العضلي العصيب وثقتو بنفسو وسرعة 
 ازباذ القرار السليم بتنمية الًتكيا الذىين لديو.

كما تعترب ريضاة تنس الطاولة ىامة يف اضفا  اجلوانب الًتوحيية خاصة إقامتو العبلجية و التأىيلية 
بالذات يف أياـ اإلجازات وديكن شلارستها بسهولة ادلعاؽ دبنالو بعد خروجو من ادلستشفى بادلستشفى و 

 ليتنافس فيها مع أفراد عارلتو و أصدقارو لتفيده عضويا و تروحييا.

والفرؽ األساسي يف شلارسة تنس الطاولة للمعاقني عن األصحا  يف استخداـ ادلعاؽ ليده غري ادلمسكة 
حرؾ لتثبيتو يف مكانو و يستخدمها أيضا يف تغيري االذباه احلركي للكرسي لتغيري بادلضرب للكرسي ادلت

وضعو أثنا  اللعب يف حني يستخدمها األصحا  يف إحداث توازف نسيب للجسم عند اللعب مثل ما حيدث 
 يف رياضة ادلبارزة.

ني يف مراكا ادلعاقني دخلت رياضة البلباردو اجملاؿ التنافسي للمعاقرياضة البلياردو للمعاقين:  4-6
العبلجية قبل احلرب العادلية الثانية، ودخلت اجملاؿ الرياضي األودليب للمعاقني يف األلعاب األودلبية للمعاقني 

 ـ.6511ـ ويف تورنتو  6519ـ ويف طوكيو 6511بروما سنة 

حلسي، وادلهارة باستخداـ وتساعد رياضة البلياردو ادلعاقني على تنمية القدرة احلركية وكذا التنسيق العضلي ا
الكراسي ادلتحركة ذلم، كما تساعد على تعلم ازباذ قرارات دقيقة حازمة، وتركيا ذىين عايل مع ذبميع 

 القدرات العصبية.

ويستطيع ادلعاؽ شلارسة ىذه الرياضة مع األصحا  و يستخدـ يف ذلك نفس طاولة اللعب العادية ونفس 
 سابق، مرجع رياض، امةأس) اللعب العادية ادلتعارؼ عليهاني القواعد وبنفس ادلصطلحات وقوان

 ( .  669-666ص

تتضمن سباقات اجلري التنافسي يف  : رياضة الجري التنافسي للمعاقين بالكراسي المتحركة 4-7
ادلضمار للمعاقني بالشلل من مستخدمي الكراسي ادلتحركة سباقات للجري السريع بالكراسي، وسباقات 

وسباقات اجلري ادلتعرج وىي من السباقات التنافسية ذلؤال  ادلعاقني واليت حددىا االرباد الدويل التتابع، 
 لرياضتهم.
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 وربدد مسافات اجلري كما يلي:

 مًت جري بالكراسي ادلتحركة. 611، 11، 91أوال: سباقات 

 مًتا، جري تتباعي بالكراسي ادلتحركة. 11*1مًتا،  91*9ثانيا: سباقات 

 يارد تتابع بالكراسي. 911، 111سباقات ثالثا: 

ويساىم ىذا النوع من الرياضة يف تنمية اللياقة البدنية للمعاؽ من مهارة و ربمل وسرعة ومرونة وقة 
عضلية، وتوافق عضلي عصيب، واليت ترهر آثارىا االجيابية بوضوح يف صحتو العامة من خبلؿ انترامو يف 

 استخداـ كراسي متحركة مناسبة و أماكن تدريب مىئمة. التدريبات اخلاصة بتلك السباقات مع

 : رياضة المبارزة )الشيش، المبارزة بالسيف( بالكراسي المتحركة للمعاقين بالشلل 4-8

دخلت رياضة ادلبارزة بالسيوؼ رلاؿ الرياضة التنافسية للمعوقني منذ اخلمسينيات من ىذا القرف ادليبلدي 
 قني باصللًتا يف ادلنافسات الدورية لبطوالت سرينج ماندفيل.لتصبح رياضة شعبية زلببة للمعا

 بالقاىرة دبصر. 6515و أقيمت أوؿ بطولة تنافسية ذلا يف الوطن العريب عاـ 

وقد انتشرت حايبل ىذه الرياضة يف بطوالت ادلعاقني بالشلل حيث تعترب رياضة ادلبارزة رياضة حركية راقية 
ق العضلي العصيب و السرعة و القوة العضلية و ادلرونة و ادلهارة، و تنمي قدرات ادلعاؽ و خاصة التواف

 مرجع رياض، أسامة) د، و الثقة و االعتماد على النفسباإلضافة دلا تضيفو من زيادة على الًتكيا احملد
 ( . 611-661 ص سابق،

 رياضة الخماسي بالكراسي المتحركة للمعاقين بالشلل: 4-9

بالكراسي ادلتحركة للمعاقني بالشلل ضمن األلعاب األودلبية، وبنفس سبارس رياضة اخلماسي  
 التقسيمات الفنية لرياضة الرمي.

وتتم مسابقات اخلماسي على يومني ويف الوقت احملدد لكل سباؽ، ويف حالة عدـ ػأدا  ادلتسابق ألي 
 السباؽ.سباؽ داخل ريضاة اخلماسي تلغى نتارجو يف باقي ادلسابقة و البلحقة ذلذا 
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تطبق نفس القواعد ادلنرمة لكا نوع من أنواع ادلسابقات اليت تشكل رياضة اخلماسي للمعاقني)الرماية 
 بالسهاـ، المي الرمح أو رمي الصوجلاف اخلشيب، دفع اجللة، اجلري بدفع الكرسي ادلتحرؾ، السباحة احلرة(

 ص، سابق، مرجع رياض، أسامة) قةفقط يف كل درجة من درجات اإلعاويسمح لكل دولة بثبلثة العبني 
691  . ) 

 أنواع المنافسات الرياضية للمعاقين ببتر األطراف العليا: .5

ىناؾ عدة من الرياضات التنافسية للمعاقني ببًت األطراؼ العليا مثل : السباحة و رمي الرمح،  
الطاولة، و اجلولف الصوجلاف اخلشيب، دفع اجللة، وقذؼ القرص، و التنس األرضي، و االسكواش، وتنس 

و البولينج، و الريشة الطاشرة، وكرة السلة و الكرة الطاررة، و ادلبارزة و اجلري للمسافات القصرية و 
 ادلتوسطة و الطويلة، و الوثب العايل و الطويل، وكرة القدـ بطريقة التنس، و التاحلق على اجلليد.

 بعض رياضات المعوقين حركيا )إعاقة سفلى(:  .6

عوقوف حركيا عرب مراحل عديدة أف يفرهوا أنفسهم ووجودىم وأف يشاركوا يف أغلب الرياضات استطاع ادل
اليت اليت حققوا فيها نتارج جيدة على الصعيدين الداخلي واخلارجي، ويشارؾ ادلعوقني حركيا عادة يف 

حسب رياضات معينة دوف أخرى وتتمثل الرياضات اليت يشارؾ فيها ادلعوقوف حركيا إعاقة سفلى 
"hanifi:يف " 

 السباحة: 6-1

إهنا الرياضة اليت يستطيع أف يشارؾ فيها أغلب ادلعوقني، إذ أهنا ربتاج إىل جيمع العضبلت وأطراؼ اجلسم 
لتكسبو الرشاقة وادلرونة فقد ذىب ادلختصوف لتسميتها )رياضة الكاملة (، إضافة إىل ذلك فالسباحة 

 واللتاف لن جيدمها أثنا  ادلشي أو اجلري.تكسب ادلعوؽ صفيت التنسيق والتوازف 
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 : تنس الطاولة 6-2

وخيتص هبا عادة ادلعوقوف ذوي الكراسي ادلتحركة مع مراعاة قياس نوعي للطاولة، وتعمل ىذه الرياضة على  
رفع القدرات العضلية للقسم العلةي، إضافة إىل تقوية عضبلت البطن والرهر والتنسيق يف احلركات على 

 اجلانب األعلى، وتعمل على ربقيق التوازف على الكراسي.مستوى 

 ألعاب القوى: 6-3

يستطيع شلارستها كل ادلعوقوف دبختلف إعاقتهم خاصة ادلعوقوف حركيا، وتعد اختصاصات ادلسابقة ابتدا ا 
لفاقدي مًت، إىل ادلارطوف، واذلدؼ من ىذه الرياضة ىو تقوية األطراؼ العلوي بالنسبة  611من السباؽ 

األرجل وعلى تقوية األطراؼ العلوية ادلصابة، كما أنو باإلمكاف شلارسة رياضة الرمي دبختلف أنواعها كرمي 
القرص، دفع اجللة ورمي الرمح، وتعمل على تقوية عضبلت البطن، الكتفني،وكذا الذراعني، وتعمل على 

 ربقيق التوازف على الكرسي.

 رمي القوس:  6-4

رفع العمل العضلي للقسم العلوي، وكذا اجلدع ألف عملية تنفيذ اجلماعية األكثر  يعمل ىذا النوع عل
شلارسة عندىم، وخيتص هبا طبعا ادلعوقوف ذوي الكراسي ادلتحركة، حيث يراعي فيها نوعية الكراسي، حيث 

 تستخدـ كراسي خفيفة سهلة التحرؾ بسرعة وخفة، وكذلك الدوراف دبختلف االذباىات.

 ــــــــــــــــــة :كرة السل 6-5

تعترب اللعبة اجلماعية اجليدة ذاتىالشهرة العادلية عند فئة ادلعاقني حركيا ، وىي الرياضة اجلماعية األكًت 
شلارسة عندىم ، وخيتص هبا طبعا ادلعاقوف على الكراسي ادلتحركة ، حيث يراعى فيها نوعية الكراسي 

 و ، وكذلك الدوراف دبختلف االذبهات . فتستخدـ كراسي خفيفة سهلة التحرؾ بسرعة وخف
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 نبذة تاريخية حول رياضة كرة السلة في العالم: .7

من قبل العيب كرة السلة السابقوف من  6591مت إبتكار لعبة كرة السلة بالكراسي ادلتحركة عاـ  
الرياضي ضمن الواليات ادلتحدة األمريكية الذين بعد إصابتهم يف احلرب أرادوا أف خيضوا ذبربة االنتعاش 

شخص، من ذوي  19111دولة من قبل  19مناخ مجاعي، فهذه الرياضة سبارس اآلف يف أكثر من 
 اإلعاقات اليت سبنحهم باستخداـ أرجلهم، ويتم اللعب ضمن األندية، ادلنطقة، ادلباريات الدولية.

لة بالكراسي ادلتحركة إف التحاد الدويل لكرة السلة ىو اجلهة الوحيدة ادلوجهة وادلسؤولة عن كرة الس 
عاـ من التبعية، واعتباره  11عضو بعد  91أصبح ىذا اإلرباد مستقبل ويضم  6551دوليا، ففي عاـ 
الدويل لرياضة الكرسي ادلتحرؾ، أما اليـو فإف اإلرباد الدويل  stok-mandevilleجا  من التحاد، 

ات ادلهتمة برياضة كرة السلة بالكراسي لكرة السلة بالكراسي ادلتحركة ديثل ىذه الرياضة داخل ادلنرم
" وارباد IPC" واذليئة األودلبية الدولية دلعوقني "FIBAادلتحركة، مثل االرباد الدويل لكرة السلة "

"Stok-Mandeville"الدويل لرياضة الكراسي ادلتحركة "ISMWSF" (إبراىيم، اجمليد عبد مرواف 
 (. 66ص ،1111

الدويل لكرة السلة على الكراسي ادلتحركة سلولة للدخوؿ يف مجيع ادلنافسات كما أف العضوية يف التحاد 
القانونية يف اإلرباد الدويل، واستبلـ مجيع منشورات التحاد الدويل فيها أخبار كرة السلة، والقوانني الرمسية 

فع عضوية سنوية للعبة وقانوف االرباد الدويل لكرة السلة واألنرمة الداخلية، حيث تقـو الدولة العضو بد
 ،6511 حسن، رفعت زلمد) واليت تدعم االرباد يف مصارفو اإلدارية يف مقر األمانة العامة ضمن ادلناطق

 (.  11ص

 تدريب كرة السلة على الكراسي المتحركة: .8

ال زبتلف كرة السلة على الكراسي ادلتحركة كثريا عن كرة السلة لؤلصحا ، حيث تطبق فيها مجيع  
الدويل لكرة السلة باستثنا  بعض التعديبلت اخلاصة، واليت ديكن تعلمها بصورة سريعة، ولقد  قواعد القانوف

، ويف 6591مت تعديل قواعد لعبة كرة السلة على الكراسي ادلتحركة بعد دورة األلعاب األودلبية بطوكيو عاـ 
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سلة للمقعدين متطابقة أدخلت بعض التعديبلت الضرورية لتصبح لعبة كرة ال 6511السنة األودلبية عاـ 
 بقد اإلمكاف مع كرة السلة لؤلسويا .

ومن الضروري أف تويل عناية خاصة بادلهارات األساسية للعبة يف كرة السلة للمعاقني وىي حركات االنتقاؿ 
بكرة وبدوهنا وقواعد الطبطبة واالحتكاؾ البدين واألخطا  الشخصية والكراسي، وماعدا ذلك فإف 

األدوات والكرة وزمن ادلباريات واحتسب األىداؼ والتسجيل فهي مجيعها واحدة يف مواصفات ادللعب و 
 االثنني ويعتمد إتقاف مهارات اللعب وتعليم ادلبادئ األساسية للعبة على النقاط اآلتية:

 استخدام الكراسي المتحركة وإتقان المهارات الخاصة بها: .9

ال جيوز اللعب لكراسي إال بعد رفع جهاز التوقيف اخلاص وذلك إلتقاف ادلهارات والتوقف باجلهد   -
 الذايت للعب.

 إتقاف حركات الدفع اليدوي للعجبلت. -

 تطوير حركات اجلري السريع.-

 تطوير حركات اجلري والتوقف.-

 اجلري السريع ادلتعرج بني الشواخص.-

 وراف يف اذباىات سلتلفة.اجلري والدوراف واجلري والد -

 التدريب على األرض من نوعيات سلتلفة الكتساب القوة. -

 غساف) التدريب على فعالية ادلوانع معلى فعاليات سلتلفة تساعد على إتقاف مهارات استخداـ الكراسي -
 ( .  699.691ص ،6551 صادؽ، زلمد
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 إتقان المبادئ األساسية لكرة السلة من الجلوس: 9-1

اجلري بالكرة بعد وضع على  -من الثبات استقباؿ الكرة ومسكها -الثبات تعليم مسك الكرةمن 
ادلناولة  -إتقاف أنواع ادلناوالت من الوضع الثابت )ادلناولة الصدرية( -الطبطبة بالكرة يف الثبات -الفخضني

 -اولة اخلطافية من اجلهتني(ادلن–ادلناولة ادلرتدة فوؽ األرض  -ادلناولة من الرأس باليدين -من فوؽ الكتف
 التهديف على السلة من الثبات بيد واحدة وباليدين ومن جوانب سلتلفة.

 إتقان المبادئ األساسية لكرة السلة من الحركة: 9-2

التقاط  –مسك الكرة أثنا  احلركة  –تعليم التحرؾ واجلري بالكرة بوضعها على الفخضني ودفع العجبلت 
إتقاف مجيع ادلناوالت  –الطبطبة من احلركة بالكرسي لؤلماـ واخللف واجلانب  –الكرة من احلركة السريعة 

 ادلذكورة سابقا من احلركة بالكرسي.

إتقاف حركات ادلراوغة واخلداع  -إتقاف مهارة التهديف على اذلدؼ أثنا  احلركة من جوانب سلتلفة -
التدريب  -جة على األرض أثنا  احلركةإتقاف حركات التقاط الكرات ادلتدحر  -والدفاع من احلركة والثبات

 على تشكيبلت مقًتحة عن التمارين وطبقا ألصوؿ اللعب.

 استيعاب قانون اللعبة وفهمه: 11

وضع البلعبني تبعا لكفا اهتم يف مراكا ادلنافسة+التدريب  –اكتشاؼ ادلهارات الشخصية لبلعبني وحدىا 
اخلطط ادلناسبة وادلعروفة والتدريب عليها خبلؿ شح  -ادلتستمر على اللعب جبماعات وتشكيبلت اللعب

 التدريب على أنواع ادلهارات اخلططية الدفاعية واذلجومية. –ادلوسم 

  إتقان التدريب الرياضي على الكرسي المتحركة: 11

على اللعب ادلعوؽ أف يتقن فن استخداـ الكرسي، حيث يدخل ذلك اإلتقن يف ربسني اإلصلاز الرياضي، 
الكرسي جا ا من حية ادلعوؽ، ويؤدي التدريب على استخداـ الكرسي ادلتحرؾ من قبل ويصبح ىذا 

 الرياضي ادلعوؽ دورا أساسيا يف األدا  الرياضي، ومن ادلهارات األساسية الستخداـ الكراسي مايلي:

 االنتقاؿ من الكرسي وإليو على مستويات سلتلفة.-
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 التدريب على التقدـ بو يف خط مستقيم-

 ب على اجلري بو يف خط مستقيمالتدري-

 التدريب على الوقوؼ ادلفاجئ-

 التدريب على اجلري يف خط مستقيم ومتعرج.-

 ادلشي مث اجلري للخلف يف خط مستقيم.-

 ادلشي مث اجلري للخلف يف خط متعرج بني الشواخص.-

 التدريب على الدوراف.-

 ساعدة صديق أوال مث باستقبلؿ تاـ.التدريب على التوازف )الوقوؼ على العجبلت اخللفية فقط( دب-

 الوقوؼ على العجاالت اخللفية مث الدوراف-

 الوقوؼ على العجبلت اخللفية فقط والتقدـ إىل األماـ، التقهقر للخلف.-

 ناوؿ األرصفة وصعودىا.-

 ناوؿ درجة أو درجتني دلساعدة صديق أوال مث بنفسو.-

دريب من احلاالت ادلعلقة إىل ادلضمار مث احلشارش التدريب الكتساب القوة خبلؿ تنويع أرضية الت-
 ( .  11ص ،6511 حسن، رفعت زلمد) والرماؿ

  أثر التدريب الرياضي على المبتورين: 12

زبطيط الربامج الرياضية بطريق الرياضية بطريق عملية جيدة ومتكاملة، وتنفيذه بواسطة أخصاريني يؤدي إىل 
 يف حياتو. تعليم ادلعوؽ أنشطة ىامة حيوية تساعده
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التدريب الرياضي ادلقنن وادلنرم يساعد األجهاة احليوية على أدارها لوهارفها، نتيجة رفع كفا ة عمل -
اجلهازين الدوري والتنفسي شلا يعمل على تدفق الدـ بكميات كبرية إىل العضبلت العاملة، وربسني سرعة 

 زيادة السعة احليوية.... -سرعة النبض–التنفس 

بالغة يف التدريب أو استخداـ األثقاؿ للمعوؽ وذلك لتجنب الفشل التوتر مع الشعور جيب عدـ ادل-
 بالقدرة على اإلصلاز وتقبل الذات.

شلارسة األنشطة تساعد ادلعوؽ على االندماج الكامل يف اجملتمع، وتعده للحياة ألنو أصبح أقرب ما -
 (.611، ص6551يكوف إىل الطبيعي.)حلمي إبراىني، 

 المحظورة في رياضة المعاقين:المنشطات  13

ال زبتلف أنواع ادلنشطات احملرورة يف رياضة ادلعاقني عن مثيبلهتا يف رياضة األصحا ، وتتعرض  
دارما قارمة ادلمنوعات إىل اإلضافة عند ههور استخداـ أي وسيلة صناعية جديدة وتتوىل اللجنة ألودلبية 

العادلية إمداد االربادات الرياضية الوطنية بقارمة الوسارل والعقاقري الدولية بالتنسيق مع اإلربادات الرياضية 
 احملرورة.

 والتقسيمات العامة للمنشطات احملرورة يف رياضة ادلعاقني ديكن إجيازىا فيما يلي:

 عقاقير دوائية: -

 ادلنبهات للجهاز العصيب -

 العقاقري ادلثبطة لؤل،م وادلخدرة للجهاز العصيب.-

 رمونية.ادلنشطات اذل-

 البيتابلوكرز.-

 مدرات البوؿ.-
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 مجاميع دوائية:

 ادلخدرات ادلوضوعية-

 اذلرمونات الكروتوزونية.-

 (. 111-111 سابق، مرجع رياض، أسامة) مثل نقل الدـوسارل منشطة أخرى * 
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 ة:ــخالص

والرياضي يتمكن  ستنتجنا من خبلؿ العرض التحليلي ذلذا الفصل أنو بواسطة النشاط البدينإ 
ادلعوؽ حركيا من االحتكاؾ بأكرب قدر شلكن من األفراد آلخرين، والتعامل معهم بطريقة عادية وجيدة 
واخلروج من االحتكاؾ بأكرب قدر شلكن من األفراد اآلخرين، والتعامل معهم بطريقة عادية وجيدة واخلروج 

ثقتو بنفسو من خبلؿ ما يقدمو من نشاطات من عالتو متناسيا أالمو، وربقيق راحتو النفسية وإعادة 
وأعماؿ تبني مسؤولية وقدرتو على العطا  والتعبري عن شعوره وقدراتو الشخصية، وىذا كلو بعيدا عن العالة 
ادلفرطة، إذ أنو عامبل أساسيا ينمي من خبللو ادلعوؽ مقومات الشخصية ويبلزمو  يف بنارها بنا ا صلبا 

 عن االضطرابات وادلشاكل النفسية اليت تواجهو يوميا. وقويا، ليتمكن من االبتعاد

فالنشاط البدين والرياضي يساعد ادلعوؽ يف وضع حدوده لصورتو اجلسدية ويعلمو الصرب واذلدو  واالستقرار 
والتحكم يف السلوؾ والتصرفات، كما يساعده يف اكتساب الثقة بالنفس، وأضاؼ األخصاريوف أنو يساعد 

احلركي واالستقبللية وفرض ذاتو حبيث جيعلو أكثر حيوية وخفة بفضل إرادتو وربفياه على يف التوازف احلسي 
 األدا .

ويعترب النشاط البدين والرياضي بطابعو االجتماعي من أىم الوسارل الفعالة يف تنمية السمات  
ادلمارسة ديكن  ادلرغوبة وادلقبولة للمعوقني حركيا، والذين يعانوف من األنطوارية والعالة، حيث بفضل

اعتبارىم مثل األشخاص العاديني، أين يغطي ذلم الفرصة للفعل واللعب والًتفيو، وكذا تبيني قدراهتم 
وإمكانيتهم البدنية والتقنية، ىذا ما يساعدىم يف األخري على منو بدين سليم وجيد وكذا منو نفسي 

 واجتماعي صاحلني.



 

 

 

 الباب الثاني
 

 التطبيقيا الجـــــانب
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 تمهيد:
بعددد استنددللج نب جلددر تنلاددي  ن تنددل  يلددجعل تنياددمبد تدلعدديا تخلددجي احتددحع ى لددج ع تنددل  ت لددح   بدد     

 ثالثة فصحل هي  ب  تنرتيمبر:
  تحليكمبدددددددددددددةتإل جقة  . 
 .تإلامجج تإلجلمج ي 

 .تنلشجط تحليكي تدلكمبف 

استندة تدلحتدحع استندة ممبدتلمبدةن  د  لدحا تدلل  مبدة نلحجعل تالللقجل إىل تجلجلر تنلطبمبقي )تدلمبددت(  نقصدد 
تنعبممبددة  ق ددج ن عكددلت ضلقددا تدلعبحمددجا تنلايوددة تنددا يلجعنلجهددج ا تنكصددحل تنمددجنكة تنددلكي ن ع وددل   ندد   دد  
طيودددا لبمبدددا ع ملجقشددددة للدددج ا تالندددلبمبجن ن تنددددل  عج لدددجس إىل تدلعددددجقع  يكمبدددج تدلمجسندددع نكددددي  تنمدددبة  بدددد  

 تنكيتني تدللحيكة.
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 الدراسة االستطالعية: .1
هي أعل خطح  قملج هبج قبا تنبدء ا يمطري تخلطحط تنعيوضة نببحث ع قبا تنشيعع ا تندستنة      

 تدلمبدتلمبة ع متت  رب مي بلع:
مج قبا لدود مشكبة تنبحث  مبث كجلت بجطال لج  ا سللبف تدليتجع م  تنكلرن ع تجملالا عهلت  * 

 يحنمبع قج د  معيفللج  حل تدلحتحع ع تنلأكد م  أمهمبة تنبحث .م  أجا 
 قملج بزوجس  إىل تنكيق ع لجعسلج مع تدلدسبع ع تنال بع ألخل فكي  رلمبة  حل تدلحتحع ع أمهمبله.* 

 المنهج المستخدم في البحث:   .2
 المنهج الوصفي: 2-1

شلج ال ش  فمبه أن أ  مل ز  بمي وطمح إىل تاليصجف بجنعبممبة جيد لكمه مطجنبج بحتع خطة أع      
طيوقة أع مل ا حيدا م  خالنه تخلطحتا تنا تيبع ج ا تنحاحل إىل تنللج ا تنا  قق جن ع نلن  قد 

ة  بممبة نحتعمبة طيوقة ا تنحاف ع تنلحبمبا ع تنلكمري بصمبغ دلج  ب  تدلل ا تنحاكي بج لبجسس ت لم
 تجلمج مبة أع مشكبة تجلمج مبة أع نكجلمبة .

عهح كلن  " استنة تنحقج ع تنمج د  تدلييبطة باجهي  أع محقف معع أع رلمح ة م  تألفيتا أع رلمح ة م    
 تأل دتث أع رلمح ة معمبلة م  تألعتجع .

 مجتمع و عينة الدراسة: .3
أمددج  مبلددة تندستنددة ف ددي ف ددة تدلعددجقع  نفدديا  99داه  ع دد رللمددع تندستنددة هددح ف ددة  ع  تإل لمبججددجا تخلجاددة

 .فيا  93ع داه    يكمبج
ع يعلرب تنعمبلة تنا أجيوت  بمب ج تندستنة تدلمبدتلمبة  مبلة مقصحا  ع تنا يلم ا ا تدلمجسنع نيوجتة كدي  تنمدبة 

                                     عالوددددددددددجا  بدددددددددد  تنكيتنددددددددددي تدللحيكددددددددددة مدددددددددد  ف ددددددددددة تدلعددددددددددجقع  يكمبددددددددددج ع تنددددددددددلو  ولشددددددددددطحن  بدددددددددد  ممددددددددددلح  
 ) مملغجًلنعهيتنننعمبد   .
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 مجاالت البحث: .4
 المجال المكاني للدراسة: 4-1

عمبة تنيوجتمبة أما مملغجًل أجي  هلت تنبحث ا تنحالوجا ) مملغجًلنعهيتنننعمبد   عمت بجنللممبا مع تجلم
تنبلتن ولشطجن ا بطحنة تنقم  تألعل نتنلجا  تنيوجتي محنحاوة عهيتن ع تنلجا  تنيوجتي آفجق نعمبد  

 نكي  تنمبة  ب  تنكيتني تدللحيكة .
 المجال الزماني للدراسة: 4-2

تدلد   ع لقم  هلس 3302ش ي مج  ع  3309أجي  هلت تنبحث ا تنكرت  تدلملد  مج بع ش ي لحفمرب 
 تنزملمبة إت  مي بلع مهج:

ع يعلرب هلس تدلي بة مي بة تنبحث تنلاي   3302 فمبكي إىل ش ي  3309:م  ش ي لحفمرب تدلي بة تألعىل
 ع مجع تدلعبحمجا  حل تندستنة .

ع مت خالذلج يحزوع ع مجع  3302 إىل هنجوة ش ي أفيوا 3302بة تن جلمبة: ع متلد م  ش ي فمبكي  تدلي 
 تإل صج مبجا ع لبمبا تنللج ا تخلجاة بججلجلر تدلمبدت( تنلطبمبقي.

 ضبط متغيرات البحث: 4-3
 . يجبعج واآلخي مملقال أ دمهج اثلع ملغريو  هلجك أن جبمبج نلج يبع انبحث فيتمبجت إىل نللجداا

 : املستقل املتغري تعريف:  أوال
عومم  ا بعض تأل مبجن بجدللغري تنل يويب عهح تنل  حيدا تدللغريتا  تا تألمهمبة أ  مجوقحم تنبج ث 

م   مبث أله ول  تنلحك  فمب ج عمعججلل ج  بل بمبله نبلأكد م  يأثري  دث معع نعيعلرب  تا أمهمبة خجاة
عمقجسلل ج نعتدللغري تدلملقا  بجس     تدللغري تنل  وكيض تنبج ث أله تنمبر أع أ د تألنبجب نللمب ة معمبلة 

 عاستنله يؤا  إىل معيفة يأثريس  ب  ملغري آخي.
 ادلكمبف. انيوجتي انبد( انلشجط :املستقل املتغري حتديد

 : التابعثانيا: تعريف المتغير 
هددح تدللغددريتا تنلجنددة مدد  تنعمبمبددجا تنددا يعكددو تألاتء أعتنمددبحك نع بدد   ندد  فددلن تدل ددري هددح تدللغددري تدلمددلقا  

 .بمبلمج تالنل جبة مت ا تدللغري تنلجبع عتنل  وال اه تنبج ث م  خالل معججلله نبايعف تحملمبطة بجنل يبة
 تإلامجج تإلجلمج ي. : تحديد المتغير التابع
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 البحث:أدوات  .5
 عتنحنج اإلتكجء تدلحتح مبة عتندقة تنالزمة أل  استنة  بممبة ال بد م  تنلعمجل بعض تألاعتا تنعبممبة 

تنلقلمبة تنا بحتنطل ج وصا تنبج ث إىل كشف تنلقجب    تناجهي  زلا تالهلمجم عتندستنة عقد تنلخدملج 
 ا استنللج هلس أات  م  تألاعتا إال عهح تالنلبمبجن. 

  اهح رلمح ة م  تألن بة تدلييبطة بطيوقة مل  مبة, عهح كلن  عنمببة جلمع تدلعبحمجا, وملعم تالنلبمبجن:
ك ريت ا ىحث تنعبحم تالجلمج مبة عهلس تنطيوقة ا تحلصحل  ب  تدلعبحمجا م  تدلصدس ول  عتع أن بة ا 

 .تألشخجي تدلعلمبع عهلت نبحصحل  ب  أجحبة يحزع  ب  تنلمجس  
   تألن بة ا تالنلبمبجن عهي:عيحجد ثالث ألحتع م
 أ ـ األسئلة المغلقة: 

 تنبحث عتنللج ا تنا يطمح نبحاحلول  لدود إججبجا ممبقة يعلمد  ب  أفكجس تنبج ث ع أغيتض 
إنمب جنعيكحن تإلججبة ا معا  تأل مبجن زلدا )لع نالن أ مبجلج ع ب  تدلمل حب أن خيلجس تإلججبة 

 تنصحمبحة.
                                                                        ب ـ األسئلة المفتوحة:                   

عيعط  كا تحليوة نبممل حب نإلججبة كمج شجء نأمج بجخلصجس أع بجنلكصمبا عكلن  لعطي نه مطبا تحليوة 
 بمبعل ج أع أغيتت ج.بلكي أ  معبحمة يعلقد أهنج ملعبقة بجنمؤتل م مج كجلت ط

 ج ـ األسئلة نصف المفتوحة:
حيلح  هلت تنلحع م  تألن بة  ب  لح عن تنلصف تألعل وكحن مغبان ع تنلصف تن ج( يكحن فمبه تحليوة 

 نبممل حبع ا إ طجء آست    تخلجاة.
ث أن نكا نؤتال مقممج تىل زلحسو  ىمب 21عولكحن تالنلبمبجن تنل  ت لمدلج  بمبه ا مجع تدلعبحمجا م  

 زلحس رلمح ة م  تألن بة:
 يدسس تنكيتمبة تألعىل. 6إىل  2تألن بة م   -
 يدسس تنكيتمبة تن جلمبة. 21إىل 7تألن بة م   -
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 األسس العلمية :  .6
وقصد بصدق تالخلبجس أن وقمبو فعال مج عتع نقمبجنه ع ال وقمبو شمب ج آخي بدال  :تختبارصدق اإل 6-1

مله ن كمج صلد أن تإلخلبجس تنصجاق ا يطبمبقه  ب  رلمح ة معمبلة قد ال وكحن اجاقج ا يطبمبقه  ب  
  .201ن اكحة 1009رلمح ة أخي " )أمحدن 

ن   ب  تخلربتء نلبمبجنض تإلعتحلجس نجبقج م  خالل  ي كمج   صدق المحتوى أو المضمون: 6-1-1
  مبث  صبت تنعبجستا  ب  محتفقة أستء تخلربتء عبلن  ف ي اجاقة عملطقمبة م   مبث تحمللح  عتدلضمحن. 

وقحل فجن اتنع    ثبجا تالخلبجس"إن تالخلبجس وعلرب ثجبلج إ ت كجن وعطي لكو  :تختبارثبات اإل 6-2
ن 2981تنللج ا بجنلميتس إ ت مج يكيس يطبمبقه  ب  لكو تدلكححاع ع لت لكو تنشيعط" )ابحين 

 .  291اكحة 
 :  الطريقة اإلحصائية .7

تالنلبمبجلجا ن عيل  هلس تنعمبمبة ىمجب جنال بع ن لقحم بلكيوغ ع فيز ب كا تالنلمجستا تخلجاة بعد مجع  
  دا يكيتستا تألجحبة تخلجاة بكا نؤتل ع بعدهج ول   مجب تنلمر تدل حوة بجنطيوقة تإل صج مبة  تنلجنمبة:

 

  111×  ت                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = س                   

 ع                                    
 

 النسبة المئوية س : 
 ع : عدد العينة 

 ت : عدد التكرارات 
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 :  2ثم حساب قانون  كا 
 ² ك  م ( -س  مج ) ك                            

 ــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ²كا              
 ك م                                        

 ك س : التكرار المشاهد 

 ك م : التكرار المتوقع 

 صعوبات البحث: 9

م  خالل تنبحث تدلل ز عتجه تنبج  جن  د  لدوجا عاعحبجا أثيا ا تنمري تحلم  نببحث ن عهلت  
كجن ملحقع ن ألله ال وحجد صلجح بدن  يتقمبا عاعحبجا ألن هلس تألخري  يزود تنبج ث إايتست علدوج إلمتجم 

 ي: تدلشيعع  عيكمبه خرب  ممبدتلمبة ع بمبه مت بت هدس تنصعحبجا عتنعيتقمبا فمبمج وب

 لقص تدلصجاس عتدليتجع ا تدلكلبة . -

 تنصعحبة ا عتع تالنلمجس  . -

 تنصعحبة ا يحزوع عمجع تالنلمجستا  ب  تنال بع عهلت ستجع إىل تخلالف عقت تنلدسور بع تأللدوة. -

 تنللقا  ب  تحلصحل  ب  بعض تندستنجا بع تجلجمعجا عهلت ستجع نقبل ج بجدلكلبة .  -

 عقبة تندستنجا ا تدلكلبة تنلجبعة نبمع د تنا يطيقت نبمحتحع .تمبا تنحقت  -

 تالنلقبجل تنغري تحلم  م  خالل تدلدسبع ع مؤطيو  بمبر تالسيبجطجا تنا ندو   . -

 تنلحقمبت تنغري ملجنر ا تنلعجس  تنكلر م  تدلكلبة . -
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 تخالصة: 

م  بع أه  تنكصحل تنا تمل ج استنللج هلس ديك  ت لبجس هلت تنكصا تنل  يلجعنلج فمبه مل  مبة تنبحث 
ألله حيلح   ب  أه  تنعلجاي تألنجنمبة تنا قجايلج إىل ت لحتء أه  تدللغريتا ع تنعحتما تنا كجلت بجدلكجن 

 .ن يعمبا تنمري تحلم  ذللس تندستنةت

 لجيل تنحاحل إىلتن هلت تنكصا وعلرب ا جبة تندنمبا أع تنيشد تنل  نج دلج  ب  ختطي كا تنصعحبجا ع بجن
  .لقمبا أهدتف تنبحث بصعحبة كبري 

ا هلت تنكصا يلجعنلج ته  تنعلجاي تنا هت  استنللج بشكا كبري مل ج ملغريتا تنبحث نتندستنة 
تالنلطال مبة ن تدلل ا تدللبع نتاعتا تنبحث .....إخل م  تنعلجاي تنا وعلمد  بمب ج أ  بج ث ا تجلجلر 

 .تنلطبمبقي ا استنله
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 : متهيد
إن إخضاع الظواىر يف الًتبية البدنية والرياضة إىل القياس والتجريب ، واعتماد أساليب اإلحصائية سعيا إىل 

ادلوضوعية العلمية من حيث الوصول بقدر كبري إىل الدقة يف النتائج ادلتوصل إليها للبحوث وكذالك إضفاء 
طرح ادلواضيع وكيفية معاجلتها ، كل ىذا منح ميدان الًتبية البدنية والرياضية جانبها التنافسي وغري 
التنافسي الصفة العلمية ، ولذالك يتم الًتكيز كثريا على اجلانب التطبيقي  للبحوث العلمية وىذا قصد 

ع ادلدروس ، وىذا بتوظيف التقنيات اإلحصائية للتحليل اإلجابة عن التساؤالت اليت تطرح حول ادلوضو 
والتفسري للتأكد من صحة الفرضيات ادلصاغة أو بطالهنا وتتجلى أمهية إختيار الوسائل الصحيحة وادلناسبة 

عرض  جلمع ادلعلومات التقنيات ادلناسبة للًتمجة ادلتعلقة للبيانات ، ولذالك سوف نتناول يف ىذا الفصل
 وحتليلها، ادلستعملة وادلتمثلة يف االستبيان ادلقترح صل عليها من خالل تطبيق أدوات البحثالنتائج ادلتح

 اليت مت ذكرىا يفاهبة ومناقشتها ومقارنتها مع األدلة ادلقترحة لنتائج بعض الدراسات السابقة وادلش
 حسب حدود الدراسة . إىل جانب استنتاج نتائج البحث، جلانب النظري
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المحور األول :تساعد ممارسة االنشطة الرياضية المكيفة على دمج النتائج  وتحليل عرض .1
 المعاقين حركيا في المجتمع . 

 : االنشطة الرياضية ادلكيفة مهمة وضرورية للمعاقني حركيا   . السؤال األول
 معرفة مدى أمهية ممارسة االنشطة الرياضية للمعاقني حركيا . : الغرض منه

 
 .  للمعاقين حركيااألنشطة الرياضية بالنسبة مدى أهمية  يوضح : (33) رقم جدول

كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 22.53 93.33 28 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 6.66 2 أوافقال  احصائيا

اليت تقدر ب  ( وىي اكرب من ك اجلدولية22.53لغت )أعاله أن ك احملسوبة بنالحظ من خالل اجلدول 
مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

األنشطة الرياضية مهمة و ضرورية ان  على يوافقون العينة أفراد أغلب أن حركيا ايادلعاقني إجابات 
 فرد (2) أن جند حني يف%93.33بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد (28) عددىمو حركيا للمعاقني 

 . األنشطة الرياضية مهمة و ضرورية للمعاقني حركياعلى ان   يوافقون ال أفراد العينة من %6.66 وىم

 
 مدى أمهية األنشطة الرياضية بالنسبة للمعاقني حركيا   ميثل( : 01)رسم بياين 
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 .  تساعد االنشطة الرياضة ادلعاق حركيا على االتصال باجملتمع :   السؤال الثاني
 .: معرفة مدى مساعدة االنشطة الرياضية للمعاق حركيا على االتصال باجملتمع  منه الغرض

 
 .عاق حركيا على االتصال بالمجتمعلماألنشطة الرياضية ل : مدى مساعدةيوضح  (34) رقم جدول
النسبة  التكرار العبارة

 ادلؤوية
كا  كا احملسوبة 

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 30 100 30 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 0 0 الاوافق   احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية ( وىي اكرب من ك 30نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )

, مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة 3.84
ادلعاق حركيا على تساعد األنشطة الرياضية  :ان على يوافقون العينة أفراد كل أن ادلعاقني إجابات 

افراد العينة نسبة . يف حني ان  %100بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد (30)وىم  االتصال باجملتمع
 .%0ومة الغري موافقون معد

 
 مدى مساعدة األنشطة الرياضية للمعاق حركيا على االتصال باجملتمع ميثل( : 02)رسم بياين 
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: تسااااىم ادلمارساااة ادلساااتمرة وادلتواصااالة لينشاااطة الرياضاااية يف تنمياااة ادلياااوالت النفساااية و   الثالؤؤؤ السؤؤؤؤال 
 اإلجتماعية و القدرات اجلسدية .

: معرفة مدى مسامهة ادلمارسة ادلستمرة وادلتواصالة لينشاطة الرياضاية يف تنمياة ادلياوالت النفساية  الغرض منه
 و اإلجتماعية و القدرات اجلسدية .

 
المستمرة والمتواصلة لألنشطة الرياضية في تنمية مساهمة ال( : يوضح مدى 35قم )جدول ر 

 الميوالت النفسية واالجتماعية والقدرات الجسدية .
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 22.53 93.33 28 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 6.66 2 الاوافق   احصائيا

اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 22.53نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )
, مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

الرياضية يف تنمية  ينشطةل ادلمارسة ادلستمرة ان على يوافقون العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 
 وادلمثلون العينة أفراد من فرد (28)وىم ادليوالت النفسية واالجتماعية والقدرات اجلسدية 

 أفراد من باألقلية أفراد ادلمثلون أفراد العينة من %6.66 وىم فرد (2) أن جند حني يف%93.33بنسبة
ادلمارسة ادلستمرة لينشطة الرياضية يف تنمية ادليوالت النفسية واالجتماعية على ان   يوافقون ال العينة

 والقدرات اجلسدية .

 
مدى ادلسامهة ادلستمرة وادلتواصلة لينشطة الرياضية يف تنمية ادليوالت النفسية  ميثل( 03)رسم بياين 

 واالجتماعية والقدرات اجلسدية
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بني ادلعاقني حركيا فيما بينهم و مع االنشطة الرياضة ادلكيفة حتقق الصداقة والتفاىم :   الرابعالسؤال 
 .  غريىم من األفراد االخرين

باني ادلعااقني حركياا فيماا بيانهم االنشطة الرياضة  حتقيق الصداقة والتفااىم  : معرفة مدى مسامهة الغرض منه
 .  و مع غريىم من األفراد االخرين

لصداقة و التفاهم بين المعاقين حركيا يق األنشطة الرياضية لتحقمدى  يوضح : (36) رقم جدول
 .  فيما بينهم و مع غيرهم من األفراد االخرين

كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

دالة  01 0.05 3.84 30 100 30 اوافق
 0 0 أوافقال  احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 22.53نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )

مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني ، 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84
حتقق الصداقة و التفاىم بني  األنشطة الرياضيةان  على يوافقون العينة أفراد كل أن ادلعاقني إجابات 

 وادلمثلون العينة أفراد من فرد (30)وىم ادلعاقني حركيا فيما بينهم و مع غريىم من األفراد االخرين 
 . %0نسبة أفراد العينة الغري موافقون معدومة  أن جند حني يف%100بنسبة

 
مدى حتقيق األنشطة الرياضية للصداقة و التفاىم بني ادلعاقني حركيا فيما بينهم و  ميثل( 04)رسم بياين 

 مع غريىم من األفراد االخرين  
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مقدمة العوامل ادلساعدة على صقل مواىب ممارسة االنشطة الرياضة ادلكيفة يف  : الخامسالسؤال 
 . جراء العاىةد ادلعاقني و ىي خري ميدان للقضاء على حاالت العزلة و االنفرا

معرفاااة مااادى مسااااعدة االنشاااطة الرياضاااية علاااى صاااقل مواىاااب ادلعااااقني والقضااااء علاااى العزلاااة  : الغؤؤؤرض منؤؤؤه
 .واالنفراد 

 
ممارسة األنشطة الرياضية في مقدمة العوامل المساعدة على صقل  يوضح : (37) رقم جدول

 . داالنفراقضاء على حاالت العزلة و مواهب المعاقين و هي خير ميدان لل
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 26.13 96,66 29 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 33, 3 1 أوافقال  احصائيا

اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 26.13نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )
, مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

ادلكيفة يف مقدمة العوامل األنشطة الرياضية ممارسة ان  على يوافقون العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 
 (29)وىم للقضاء على حاالت العزلة و االنفراد  ادلساعدة على صقل مواىب ادلعاقني و ىي خري ميدان

أفراد  من  %3.33وادلتمثل يف   فرد (1) أن جند حني يف%96.66بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد
ممارسة األنشطة الرياضية ادلكيفة يف مقدمة العوامل ادلساعدة على صقل مواىب على ان   يوافق ال العينة

 للقضاء على حاالت العزلة و االنفراد . ادلعاقني و ىي خري ميدان

 
ممارسة األنشطة الرياضية يف مقدمة العوامل ادلساعدة على صقل مواىب ادلعاقني  مثل( 05)رسم بياين ي

 و ىي خري ميدان للقضاء على حاالت العزلة و االنفراد .
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ادلعااقني حركياا و تنميهاا باني تساىم ممارسة األنشطة الرياضاية يف زرع روح التعااون باني :   السادسالسؤال 
 . أفراد اجملموعة
معرفااة ماادى مسااامهة االنشااطة الرياضااية يف زرع روح التعاااون بااني ادلعاااقني حركيااا وتنميهااا بااني  : الغؤؤرض منؤؤه

 افراد اجملموعة 
 

تساهم ممارسة األنشطة الرياضية في زرع روح التعاون بين المعاقين  يوضح : (38) رقم جدول
 .    حركيا و تنميها بين أفراد المجموعة

كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

دالة  01 0.05 3.84 22.53 93.33 28 اوافق
 6.66 2 أوافقال  احصائيا

اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 22.53نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )
, مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

األنشطة الرياضية تساىم يف زرع روح ممارسة  ان على يوافقون العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 
 وادلمثلون العينة أفراد من فرد (28)ها بني أفراد اجملموعة وىم لتعاون بني ادلعاقني حركيا و تنميتا

 أفراد من باألقلية أفراد ادلمثلون أفراد العينة من %6.66 وىم فرد (2) أن جند حني يف%93.33بنسبة
نشطة الرياضية تساىم يف زرع روح التعاون بني ادلعاقني حركيا و ممارسة األعلى ان   يوافقون ال العينة
 ها بني أفراد اجملموعة .تتنمي

 

 
تساىم ممارسة األنشطة الرياضية يف زرع روح التعاون بني ادلعاقني حركيا و تنميها بني  ميثل( 06)رسم بياين 

    .أفراد اجملموعة 



 لفصل الثاني                                                   عرض وتحليل ومناقشة النتائج ا
 

 90 

 المجتمع المعاق حركيا على ممارسة الرياضة .: يشجع الثاني  المحور نتائج وتحليل عرض .2
حركيااا لالنشااطة الرياضااية ظاااىرة حضااارية تعاارب عاان اجملتمااع يعتاارب اجملتمااع ممارسااة ادلعاااق  : سؤؤابعالسؤؤؤال ال

 . ادلتطور واالجايب
 معرفة مدى اعتبار اجملتمع ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية ظاىرة حضارية . : الغرض منه

 
اعتبار المجتمع ممارسة المعاق حركيا لالنشطة الرياضية ظاهرة   يوضح : (39) رقم جدول

 حضارية .
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

دالة  01 0.05 3.84 22.53 6.66 2 اوافق
 93.33 28  ال اوافق  احصائيا

اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 22.53نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )
مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

ان اجملتمع يعترب ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة  على يوافقونال العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 
 فرد (2) جند حني يف%93.33بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد (28)وىم الرياضية ظاىرة حضارية . 

اجملتمع يعترب ممارسة  على ان  يوافقون العينة أفراد من باألقلية أفراد ادلمثلون أفراد العينة من %6.66 وىم
 ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية ظاىرة حضارية .

 
 اعتبار اجملتمع ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية ظاىرة حضارية . ميثل( 07)رسم بياين 

 
 : يشجع اجملتمع ادلمارسة الرياضية للمعاقني حركيا . السؤال الثامن
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 ممارسة الرياضة للمعاقني حركيا .معرفة مدى تشجيع اجملتمع  الغرض منه :
 

 .  تشجيع المجتمع على الممارسة الرياضية للمعاق حركيا يوضح : (13) رقم جدول
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

  6.66 2 اوافق
22.53 

دالة  01 0.05 3.84
 93.33 28 أوافقال  احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 22.53نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )

مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84
 اجملتمع يشجع ادلمارسة الرياضية للمعاقني حركياان  على يوافقونال العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 

 من %6.66 وىم فرد (2) أن جند حني يف%93.33بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد (28)وىم 
 اجملتمع يشجع ادلمارسة الرياضية للمعاقني حركيا .على ان  يوافقون باألقلية أفراد العينة ادلمثلون

 
 تشجيع اجملتمع على ادلمارسة الرياضية للمعاق حركيا   ميثل( 08)رسم بياين 
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: يقدم اجملتمع للمعاق حركيا خدمات التوجيو واالرشاد النفسي واالجتماعي من خالل  السؤال التاسع
 دفعو دلمارسة االنشطة الرياضية ادلختلفة .

 : معرفة مدى تقدمي اجملتمع خدمات التوجيو واالرشاد النفسي واالجتماعي . الغرض منه
 

معرفة مدى تقديم المجتمع خدمات التوجيه واالرشاد النفسي  يوضح : (11) رقم جدول
 واالجتماعي .

كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 30 0 0 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 100 30 أوافقال  احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 30نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )

مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84
اجملتمع يقدم للمعاق حركيا خدمات التوجيو ان  على يوافقونال العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 

 أن جند حني يف%100بنسبة وادلمثلون العينة أفراد من فرد (30)وىم واالرشاد النفسي واالجتماعي ، 
 .  %0ادلوافقون معدومة نسبة افراد العينة 

 
 معرفة مدى تقدمي اجملتمع خدمات التوجيو واالرشاد النفسي واالجتماعي . ميثل( 09)رسم بياين 
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ال يعترب اجملتمع اندماج ادلعاق حركيا كامال اال اذا ساىم و شارك يف مجيع رلاالت احلياة  :السؤال العاشر 
 . و خاصة ممارسة الرياضة 

 
: عدم اعتبار المجتمع اندماج المعاق حركيا كامال اال اذا ساهم وشارك يوضح  (12) رقم جدول

 في جميع مجاالت الحياة وخاصة ممارسة الرياضة .
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 30 0 0 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 100 30 أوافقال  احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 30نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )

مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84
اجملتمع يعترب اندماج ادلعاق حركيا كامال اال اذا ان   على يوافقونال  العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 

 وادلمثلون العينة أفراد من فرد (30)وىم ساىم وشارك يف مجيع رلاالت احلياة وخاصة ممارسة الرياضة 
 . % 0نسبة ادلوافقون معدومة  جند حني يف%100بنسبة

 
عدم اعتبار اجملتمع اندماج ادلعاق حركيا كامال اال اذا ساىم وشارك يف مجيع رلاالت  ميثل( 10)رسم بياين 

 احلياة وخاصة ممارسة الرياضة
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يعترب اجملتمع أن ممارسة ادلعاق حركيا لينشطة الرياضية تعيد لو التوافق و  :السؤال الحادي عشر
 .االنسجام من خالل برارلها و أىدافها لالستفادة من قدراتو و مؤىالتو 

معرفة مدى اعتبار اجملتمع ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية تعيد لو التوافق واالنسجام الغرض منه :
 ستفاذة من قدارتو ومؤىالتو .من خالل برارلها لال

 
معرفة مدى اعتبار المجتمع ممارسة المعاق حركيا لالنشطة الرياضية  يوضح : (13) رقم جدول

  تعيد له التوافق واالنسجام من خالل برامجها لالستفاذة من قدارته ومؤهالته .
كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة

 اجلدولية
مستوى 

 الداللة
درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 26.13 3.33 1 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 96.66 29 أوافقال  احصائيا

اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 26.13نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك احملسوبة بلغت )
, مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني 1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84

ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة  اجملتمع يعتربان  على يوافقونال  العينة أفراد أغلب أنادلعاقني إجابات 
 من فرد (29)وىم الرياضية تعيد لو التوافق واالنسجام من خالل برارلها لالستفاذة من قدارتو ومؤىالتو . 

 أفراد العينة من %3.33ويتمثل يف  فرد (1) أن جند حني يف%96.66بنسبة وادلمثلون العينة أفراد
اجملتمع يعترب ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية تعيد لو التوافق على ان   يوافقون باألقلية ادلمثلون

 واالنسجام من خالل برارلها لالستفاذة من قدارتو ومؤىالتو .

 
معرفة مدى اعتبار اجملتمع ممارسة ادلعاق حركيا لالنشطة الرياضية تعيد لو التوافق  ميثل( 11)رسم بياين 

 واالنسجام من خالل برارلها لالستفاذة من قدارتو ومؤىالتو
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الرياضية ي األمل و االذلام من خالل الروح يعترب اجملتمع أن األنشطة الرياضية تعط :السؤال الثاني عشر
ر أن متطلبات و حاجيات الشخص ر الداخلي و االنفعاالت على اعتباللشعو  الناجتة عن التوجيو السليم

 . السليم ىي نفسها عند ادلعاق حركيا
معرفة مدى اعتبار اجملتمع أن األنشطة الرياضية تعطي األمل و االذلام من خالل الروح الغرض منه : 

على اعتبار أن متطلبات و حاجيات الرياضية الناجتة عن التوجيو السليم للشعور الداخلي و االنفعاالت 
 الشخص السليم ىي نفسها عند ادلعاق حركيا .

 
مدى اعتبار المجتمع أن األنشطة الرياضية تعطي األمل و االلهام من  : يوضح (14) رقم جدول

خالل الروح الرياضية الناتجة عن التوجيه السليم للشعور الداخلي و االنفعاالت على اعتبار أن 
   اجيات الشخص السليم هي نفسها عند المعاق حركيا.متطلبات و ح

كا  كا احملسوبة  النسبة ادلؤوية التكرار العبارة
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية 

الداللة 
 االحصائية 

 30 00 0 اوافق
 

دالة  01 0.05 3.84
 100 30  أوافقال  احصائيا

 
اليت تقدر ب  اجلدولية( وىي اكرب من ك 30احملسوبة بلغت )نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ك 

مما يدل على أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ،1ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة  3.84
اجملتمع يعترب أن األنشطة الرياضية تعطي األمل ان  على يوافقون ال العينة أفراد أغلب أن ادلعاقني إجابات 

الل الروح الرياضية الناجتة عن التوجيو السليم للشعور الداخلي و االنفعاالت على اعتبار و االذلام من خ
 العينة أفراد من فرد (30)وىم أن متطلبات و حاجيات الشخص السليم ىي نفسها عند ادلعاق حركيا 

 . %  0نسبة ادلوافقون معدومة   أن جند حني يف% 100 بنسبة وادلمثلون
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مدى اعتبار اجملتمع أن األنشطة الرياضية تعطي األمل و االذلام من خالل الروح  ميثل( 12)رسم بياين 

الرياضية الناجتة عن التوجيو السليم للشعور الداخلي و االنفعاالت على اعتبار أن متطلبات و حاجيات 
 . الشخص السليم ىي نفسها عند ادلعاق حركيا
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 اإلستنتاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  :  .3

 يف احملور األول حتت الفرضية األولة  عليها حتصلنا اليت اإلحصائية والدراسة البحث نتائج ضوء على  

 "  توصااال المجتمؤؤؤع فؤؤؤي حركيؤؤؤا المعؤؤؤاقين دمؤؤؤج علؤؤؤى المكيفؤؤؤة الرياضؤؤؤية االنشؤؤؤطة ممارسؤؤؤة تسؤؤؤاعد" 
 : أنو اىل الطالبان

  وعليااااو ممارسااااة األنشااااطة أن جاااال نتااااائج العبااااارات السااااالف ذكرىااااا تصااااب يف صااااا  ادلعاااااق حركيااااا
 الرياضية من طرف ادلعاق حركيا تسهل عليو اإلندماج يف الوسط اإلجتماعي .

 توصاال" ف الرياضؤؤة ممارسؤؤة علؤؤى حركيؤؤا المعؤؤاق المجتمؤؤع يشؤؤجعأمااا احملااور الثاااين حتاات الفرضااية الثانيااة " 
 : أنو اىل الطالبان

 اإلجتماااعي ال يشااجع ادلعاااق حركيااا تاادل علااى أن الوسااط ذكرىااا  السااالف العبااارات نتااائج ن جاالأ
 على ادلمارسة األنشطة الرياضية .
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 مناقشؤؤؤؤؤؤؤؤة الفرضيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات :  .4

 و الباحثااان الطالبااان أجراىااا الاايت و التجريبيااة للعينااة التطبيقيااة الدراسااة يف عليهااا ادلتحصاال النتااائج خااالل ماان
 :مايلي نبني ،دور النشاط البدني المكيف في اإلدماج اإلجتماعي للمعاقين حركيا  إىل هتدف اليت

 . اجملتمع يف حركيا ادلعاقني دمج على ادلكيفة الرياضية االنشطة ممارسة تساعدالفرضية األولة :  4-1

( والاااايت اثاااال العبااااارات 1/2/3/4/5/6( و )3/4/5/6/7/8مااان خااااالل اجلااااداول و التمثاااايالت البيانيااااة )
 داللاااة ذات فاااروق وجاااود لناااا تباااني اجلاااداول ىاااذه نتاااائج كااال( ،  1/2/3/4/5/6الااايت علاااى شاااكل أسااا لة )

ادلعااقني  ىاؤالء اجإدما مان البد وبأن الباحثان الطالبان يرى النحو ىذا وعلىلصا  ادلعاقني حركيا  اإلحصائية
 . صادقة وىي حتققت األوىل الفرضية وبالتايل حركيا يف الوسط االجتماعي .

 . الرياضة ممارسة على حركيا ادلعاق اجملتمع يشجعالفرضية الثانية :  4-2

 والااايت( 7/8/9/10/11/12( و )9/10/11/12/13/14)  البيانيااة التمثاايالت و اجلااداول خااالل ماان
 فاروق وجود لنا تبني اجلداول ىذه نتائج كل( 7/8/9/10/11/12) أس لة شكل على اليت العبارات اثل

وعليو يرى الطالبان الباحثاان باأن الفرضاية الثانياة ق حتقاق و  حركيا ادلعاقني صا ضد  اإلحصائية داللة ذات
اخلاصاة دلاا يرجع ذلك حسب إعتقاد الباحثان اىل عدم إحساس ونقص الاوعي واإلىتماام اجملتماع هباذه الف اة 

 تشكلو ىذه أخرية من أعباء وثقل نظرا دلا تتطلبو من إىتمام زائد من رعاية وإىتمام وحنية خاصة .
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 إقتراحؤؤؤؤؤؤؤؤات وتوصيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات :  .5

 : اإلقًتاحات بعض إعطاء ميكن ادلكيف البدين النشاط رلال يف ادلتواضعة و البسيطة الدراسة ىذه خالل

 بتكوين ىذا ،و البيدغوجية ادلراكز يف درلها و الرياضية و البدنية الًتبية حلصة خاصة بررلة إعطاء -1
 .ادلختلفة الرياضية للنوادي حركيا ادلعاقني توجيو ليتم أكفاء أخصائيني

 ف ة من للتقرب ىذا و اإلختصاصات خمتلف يف الرياضية األندية من ممكن عدد أكرب فتح و إنشاء -2
 .أمامهم اجملاالت من الكثري فتح و حركيا ادلعاقني

 وتوفري ادلهين التكوين ومراكز الوظيفي التأىيل مراكز يف الرياضي البدين النشاط دمج ضرورة -3
  لذلك الضرورية الوسائل

 وتوجيواألسرة ادلكيف الرياضي البدين النشاط ممارسة ألمهية والنفسي والرياضي الطيب الوعي نشر -4
 .لذلك

 .للمعوقني واالجتماعية النفسية ادلشاكل حل على العمل -5

 بناء يف تسهم اجتماعية أدوار لو تكون حبيث ادلختلفة اجملتمع مناشط ىف ادلعاق ادماج على العمل -6
 اجملتمع.

 وادلسموعة ادلرئية اإلذاعتني خالل من وإرشاد توعية برامج طريق عن وذلك عام بشكل الشعب توعية -7
  .ادلعاقني ألسر األخصائيني زيارات وأيضا
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ادلعاق ىو أحد أفراد ىذا اجملتمع بادلوازاة مع ىذا وذالك ىناك ف ة ال تزال تعيش حياة مضطربة يف جو من 
احلرمان واإلحباط والقلق واالضطراب والشعور مبركب النقص، وىي ف ة ادلعاقني بصفة عامة وادلعاقني حركيا 

العلماء والباحثني باستثناء  خاصة، والشيء ادلؤسف أهنا ق حتظى بالعناية الكافية من طرف بصفة
ويعد النشاط البدين ادلكيف أحد العوامل أو األسباب اليت تساعد الفرد السليم عموما و ادلعوق  البعض،

 لعبوي الذي الدور إبراز إىل أساسا الدراسة هىذ جاءتحركيا خاصة يف اإلحتكاك مع اجملتمع ، وعليو 
 .داخل الوسط اإلجتماعي  حركيا ادلعاقني الرياضينيدمج  يفالنشاط البدين ادلكيف 

إىل  هتدفدور النشاط الحركي المكيف في اإلدماج اإلجتماعي للمعاقين حركيا " "  الدراسة بعنوان
دراسة ميدانية، حىت  دراسة ادلوضوعوىذا من خالل رياضيني ادلعاقني حركيا يف الوسط االجتماعي دمج ال

، و يتم  ىاذكر  تناولناىا يف الفصول السالفة نويف ادلنهجية العلمية حقها ، وكذا حنقق ادلعلومات النظرية اليت
ذلك عن طريق حتليل و مناقشة نتائج االستبيان ، الذي وجهناه إىل ادلعاقني حركيا ادلمارسني لكرة السلة 

  . على الكراسي ادلتحركة

إىل أن اجملتمع يساعد الرياضيني ادلعاقني حركيا يف اإلندماج  لدراسة توصل الطالبان الباحثانو من خالل ا
ادلعاقني يف ممارسة الرياضة وتسهيل الدخول يف الوسط  داخل الوسط اإلجتماعي وذلك راجع لرغبة األفراد

 ادلعاقني دمج على ادلكيفة الرياضية االنشطة ممارسة تساعد اإلجتماعي وعليو حتقق صحة الفرضية األولة "
 " .اجملتمع يف حركيا

توصل الباحثان إىل أن اجملتمع ال "  الرياضة ممارسة على حركيا ادلعاق اجملتمع يشجعأما الفرضية الثانية " 
يشجع ادلعاقني حركيا على ممارسة الرياضة و يرجع ذلك حسب إعتقاد الباحثان اىل عدم إحساس ونقص 
الوعي واإلىتمام اجملتمع هبذه الف ة اخلاصة دلا تشكلو ىذه أخرية من أعباء وثقل نظرا دلا تتطلبو من إىتمام 

الرياضية للمعاقني حركيا نفسيا من ثقة ادلمارسة دلا حتققو  وعدم علم زائد من رعاية وإىتمام وحنية خاصة 
 . وأمان يف روح ىذا األخري

وعليو خلص الطالبان الباحثان إىل ضرورة توعية اجملتمع بإدماج والتقرب من ف ة ادلعاقني حركيا وخاصة 
 الرياضيني دلا يبذلوه من جهد للخروج من واقع اإلعاقة ادلفروض عليهم . 
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 ملخص البحث : 

الرياضيني املعلقني حركيا  نقوم بعملية اإلختبار من أجل معرفة مدى دمج الرياضة وخاصة ممارسة يف جمال 

 اإلختبارات املستخدمـة .اجملتمع هلذه الفئة اخلاصة  لذلك تتوقف عملية وقفا لدقة 

 * اإلجتماعي للمعاقين حركيادور النشاط الحركي المكيف في اإلدماج هذه الدراسة واملتمثلة يف * 
 وجاءت فرضيات البحث كاأليت  : 

 : تساعد االنشطة البدنية والرياضية املكيفة على دمج املعاقني حركيا يف اجملتمع . الفرضية األولى

 : يشجع اجملتمع املعاق حركيا على ممارسة األنشطة الرياضية . الفرضية الثانية

أما عينة الدراسة فهي  ، فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصةيف املنهج الوصفي اليت مشلت  يةوهي دراسة إستبيان 
و اليت تتمثل يف املمارسني لرياضة كرة السلة على الكراسي املتحركة من فئة املعاقني حركيا  فئة املعاقني حركيا

العب حيث  30وبلغت عينة البحث  و الذين ينشطون على مستوى واليات ) مستغامن،وهران،سعيدة (.
سؤال موزع على حمورين  21بتوزيع إستمارات على العينة قصد اإلجابة على العبارات املتكونة من قمنا 

والغرض من هذا معرفة مدى دمج وتشجيع اجملتمع لفئة الرياضيني املعاقني حركيا داخل الوسط  ، بالتساوي
لدراسة وبعد املعاجلات الل هذه ا، ومدى درجات التقدير يف هذه اإلختبارات . ومن خاإلجتماعي 

 . 0000، وذلك عند مستوى داللة  اإلحصائية

األولة  ةالتابعة للمحور األول والفرضي العباراتفروق و داللة إحصائية يف جل  وجودخلص الباحثان إىل 

كذلك توجد فروق و داللة   احملور الثاين والفرضية الثانية ، أما يف  الرياضيني املعاقني حركيا وذلك لصاحل 

 ضد الرياضيني املعاقني حركيا وعدم تشجيعهم ملمارسة الرياضة .إحصائية لكن 

 



Research Summary : 

In the field of exercise and sports commentators , especially 
physically , we test the process in order to find out how to integrate 
the community for this special category so stop the process of 
cessation of the accuracy of tests used. 

This study of the role of physical activity * adjuster in the social 
integration of physically disabled and * The research hypotheses as 
follows : 

The first hypothesis : help physical and sporting activities adapted 
to integrate the physically disabled in the community . 

The second hypothesis : encourage the community to physically 
disabled sports activities . 

 They study Astpianih in the descriptive approach , which included 
a class with special needs , the study sample are class handicapped 
and that is the practitioners of the sport of basketball wheelchairs 
category physically disabled and who are active at the level of states 
( Mostaganem , Oran , happy ) . The total sample 30 player where 
we have distributed forms on the sample in order to answer the 
phrases consisting of 12 questions distributed on two evenly , and 
the purpose of this know how to integrate and encourage the 
community to class athletes physically disabled within the center- 



social , and the degree of appreciation in these tests . Through this 
study and after statistical treatments , so when 0.05 level . 

Concluded the researchers to the existence of differences and 
statistically significant in almost all phrases of the axis of the first 
hypothesis Alawlh for the benefit of disabled athletes physically , 
but in the second axis and the second hypothesis as well as 
differences exist and statistically significant but against athletes 
physically disabled and not encourage them to exercise. 



Résumé de la recherche : 

Dans le domaine de l'exercice et les commentateurs sportifs , 
surtout physiquement , nous testons le processus afin de savoir 
comment intégrer la communauté pour cette catégorie spéciale 
pour arrêter le processus de cessation de l'exactitude des tests 
utilisés. 

Cette étude sur le rôle de l'activité physique * réglage dans 
l'intégration sociale des handicapés physiques et * Les hypothèses de 
recherche comme suit : 

La première hypothèse : aider les activités physiques et sportives 
adaptées pour intégrer les handicapés physiques dans la 
communauté . 

La seconde hypothèse : encourager la communauté à désactivé 
physiquement activités sportives . 

 Ils étudient Astpianih dans l'approche descriptive , qui comprenait 
une classe ayant des besoins spéciaux , l' échantillon de l'étude sont 
de classe handicapé et qui sont les pratiquants de ce sport de 
fauteuils roulants de basket-ball catégorie handicap physique et qui 
sont actives au niveau des États ( Mostaganem , Oran , heureux ) . 
L' échantillon total de 30 joueurs où nous avons distribué des 
formulaires sur l'échantillon afin de répondre à des phrases 
composées de 12 questions réparties sur deux de façon égale, et le 



but de ce savoir intégrer et d'encourager la communauté à des 
athlètes handicapés physiques dans le centre - sociale , et le degré 
de satisfaction dans ces tests . Grâce à cette étude et après les 
traitements statistiques , quand 0,05. 

Ont conclu les chercheurs de l'existence de différences et 
statistiquement significative dans presque toutes les phrases de l'axe 
de la première hypothèse Alawlh pour le bénéfice des athlètes 
handicapés physiques , mais dans le second axe et la seconde 
hypothèse , ainsi que des différences existent et statistiquement 
significatif, mais contre des athlètes handicapés physiques et non les 
encourager à exercer  .  
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