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  شكر و تقدیر

إلى كل من علمني علما نافعا ولو حرفا, إلى كل من أنار لي الطريق إلى النجاح إلى من 

 يأفادنالذي  بن قالوزتواتيوعلمني أتقدم بالشكر والعرفان الجزيل, لسعادة الدكتور/  أرشدني

  بهذه الصورهواخراجه  بحثفي اعداد هذا ال يمن علمه مما ساعدن

والشكر ايضا الى كل من يقرأ هذا البحث بغرض اإلطالع واالستفادة منه ومن ثم المقدرة على 

التحديث والتطوير والوصول الى االفضل بإذن اهللا والشكر الجزيل واإلمتنان الكبير الى االب 

ندا وعونا إلعداد هذا الغالي واالم الغالية فهما اعز النعم التي انعم اهللا بها علينا فما كان لنا س

  .واالستذكارالبحث من خالل توفير الجو المالئم للدراسة 

والبد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفه نعود إلى األعوام قضيناها 

في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذالك جهودا كبيرة في بناء 

  الغد لتبعث أالمه من جديد.... جيل

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر و االمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس 

  رسالة في الحياة...

وإلى جميع أساتذتنا األفاضل.. الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

صوحابي فاطمة



- 2 -

  االھداء

من  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار.. إلىمن كللھ اهللا بالھیبة و الوقار..

یمد في عمرك لترى ثمارا قد  أنمن اهللا  أرجواحمل اسمھ بكل افتخار ..

حان قطافھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم و في 

  .. إلىاألبدالغد و 

  إلى والدي العزیز

ان و التفاني..إلى مالكي في  الحیاة ..إلى معنى الحب و إلى معنى الحن

بسمة الحیاة و سر الوجود ..إلى من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا 

  بلسم جراحي إلىأغلى الحبایب

  أمي الحبیبة و جدتي الوحیدة

  إلىأختیو أخي حفظھما اهللا لي

  سارة :و الكتكوتة الجمیلة

إلى من تحلو باإلخاء و تمیزوا ب الوفاء و العطاء إلى ینابیع الصدق 

في إلى من معھم سعدت و برفقتھم في دروب الحیاة الحلوة و الحزینة الصا

: سرت إلى من كانوا معي على طریق النجاح و الخیر إلى زمالئي

  محمد الصغیر -سفیان -محمد أمین

  بن زلماط محمد طاھر :و إلى صدیقي المقرب  

و إلى كل من غاب عن قلمي سھوا
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  مقدمة

ترتكز الرعاية االجتماعية والنفسية للمعاقني ذهنيا على النظرة اليت تتزايد بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية   

حنو أمهية الرفع من الرعاية االجتماعية والتربوية اليت جيب أن توليها اتمعات العربية ألطفاهلا املعاقني دف الرفع من 

لكفاءة البد نية واالجتماعية ,والعمل على االستفادة من الطاقة الكامنة لديهم وإعدادهم للحياة يف جمتمع مستوى ا

.على العمل واإلنتاجيستطيعون أن يستغلوا فيه قدرام وإمكانيام ,ليصبحوا أفرادا قادرين

واجبات الدولة واتمع على وإذا كان توفري الرعاية التربوية والنفسية للمعاقني ذهنيا يعد واجبا من 

جمموعة من أبنائهم ,فان هذا البحث ميثل خطوة يف هذا االجتاه ,باعتبار النشاط البدين الرياضي املكيف ميثل فضاءا 

واسعا يف العناية ذه الفئة من املعاقني , خصوصا وان هذه الفئة يشكون من معوقات يف اإلدراك احلسي مثل : 

دراك معاين املؤثرات احلسية والتمييز بينهما من ناحية الشكل واحلجم واللون والطول ضعف البصر والسمع , وإ

والبعد والصوت والنطق ..... اخل ,مما يعوق الطفل على اكتساب اخلربات يف البيئة احمليطة به إذ تعترب احلواس أبواب 

سي ومن أهم األسس اليت قامت عليها املعرفة األولية عند الطفل املتخلف عقليا ,ولذلك كان تدريب اإلدراك احل

تربية هؤالء األطفال , كما يشكون من معوقات عضلية وحركية من حيث ختلف يف منو العضالت وعدم مرونة 

احلركة وفقدان االتزان احلركي أثناء املشي واجلري ,مما يعوق الطفل عن القيام ببعض األعمال الضرورية يف التعليم 

  اء الكتابة أو اجللوس ملدة طويلة ,وكذا نشاط الطفل داخل املدرسة وخارجها .مثل القبض على القلم أثن

كما يتميزون بعدم االستقرار واحلركة املستمرة بدون هدف معني, يف حني أن البعض منهم يعرفون باخلمول   

وعدم مرافقة النظم  وعدم النشاط وعدم القدرة على التركيز ملدة طويلة وعدم االعتماد على النفس والتعاون مع الغري

والعادات االجتماعية لألسرة , إىل غري ذلك من الصفات اليت جيب توافرها للطفل حىت يستطيع القيام بأعماله 

  ) 117-116، الصفحات  1965(د/حممد عادل خطاب،  الضرورية اليومية
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 ما النشاط الرياضي الذي يقووبالرغم من إن األطفال املتخلفون عقليا يف اجلزائر يف أمس احلاجة إىل مثل هذ  

على األسس العلمية واملنهجية اليت تالئم قدرام واستعدادام وخصائصهم , إال أن العملية التربوية اليت تتم يف املراكز 

    النفسية البيداغوجية ما زالت تقوم على أساس االجتهادات الشخصية للقائمني على هذه الفئة من األطفال,

العديد من البحوث عن التأثر اإلجيايب الربامج النشطة احلركية املعدلة يف تنمية املقدرات وقد أسفرت نتائج   

االدراكية احلركية لدى األطفال املتخلفني عقليا القابلني للتعليم يف حتسني أدائهم وسلوكهم احلركي  وتكيفهم العام 

1999(

  ؤالت اآلتية :وانطالقا مما سبق فان دراستنا تبحث يف اإلجابة عن التسا

لدى األطفال املعاقني ذهنيا يف املراكز . هل هناك فاعلية (تاثري) للنشاط البدين املكيف على السلوك التكيفي  -1

  ؟  النفسية البيداغوجية 

مهذب واجتماعي  السلوك التكيفي (سلوكهم التكيفي يف مقياس هل النشاط البدين املكيف يؤثر اجيابيا على   -2

التفاعل االجتماعي  مراعاة شؤون اآلخرين،التعاون ،  املسؤولية ،شطة وقت الفراغ ، املمتلكات الشخصية، أن  املبادرة

؟  لدى األطفال املعاقني ذهنيا يف املراكز النفسية البيداغوجية ، األنانية )  األنشطة اجلماعية ، 

  . فرضيات الدراسة : -2

  من خالل التجربة امليدانية اليت سنقوم ا وهي على التوايل : تتألف الفرضيات ممايلي سنحاول التحقق منها  

لدى األطفال املعاقني ذهنيا يف املراكز هناك فاعلية (تأثري) اجيابية  للنشاط البدين املكيف على السلوك التكيفي  -1

    النفسية البيداغوجية 
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  مهذب واجتماعي  املبادرةالسلوك التكيفي (س صفات يف مقياالنشاط بدين الرياضي املكيف يؤثر اجيابيا على ال -2

األنشطة التفاعل االجتماعي،  مراعاة شؤون اآلخرين،التعاون،  املسؤولية،أنشطة وقت الفراغ، املمتلكات الشخصية، 

  لدى األطفال املعاقني ذهنيا يف املراكز النفسية البيداغوجي ، األنانية)اجلماعية

  ماهية البحث:.-3

تنمية النشاط البدين الرياضي املكيف يف وتأثري حبثنا هذا يدور حول حمور أساسي هو بيان فاعليةإن موضوع   

السلوك التكيفي لدى املعاقني ذهنيا يف املراكز النفسية البيداغوجية ولتحقيق ذلك رأينا أن نتطرق إىل نقاط أساسية 

  واليت هلا عالقة مباشرة ببحثنا هذا .

خصائص الطفل املعاق ذهنيا من حيث العمر الزمين مهية يبدو لنا أوال أن نعرفلكي نظهر بوضوح هذه األ  

والعمر العقلي ونسبة الذكاء والعالقة بينهما وكذلك اخلصائص (األكادميية, اللغوية, العقلية, اجلسمية, الشخصية, 

  االجتماعية  االنفعالية, السلوكية ) 

لنشاط البدين الرياضي املكيف هلذه الفئة لتلبية احلاجيات الضرورية اليومية وبناءا على هذا ميكننا إظهار بوضوح أمهية ا

    و حتسني سلوكهم التكيفي

  . أهداف البحث :-4

النشاط البدين الرياضي املكيف على منو مهارات السلوك  وتأثري دف هذه الدراسة أساسا إىل معرفة فاعلية  

  راكز النفسية البيداغوجية   إىل مايلي :التكيفي لدى املعاقني ذهنيا ذهنيا يف امل

  .يف ادماج الطفل املعاقالنشاط البدين الرياضي املكيف إبراز مدى فعالية -

  .اليوميالتكيفي النشاط البدين الرياضي املكيف على سلوكهم معرفة وحتديد كيفية تأثري  -   
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  .للطفل املعاقتنمية املهارات االجتماعية  -   

  توى فعاليات الطفل املختلفة لواجهة مطالب بيئته املادية واالجتماعية . الرفع من مس -   

ذوي لاملسامهة الفعلية يف تقدمي الرعاية التربوية هلذه الفئة وتطوير البحث العلمي ملواجهة التطور والتزايد املستمر   -   

  االحتياجات اخلاصة بصفة عامة 

  . أسباب اختيار املوضوع : -5

طالع على الدراسات واالحباث والرسائل واالطروحات يف جمال النشاط الرياضي ، فقد الحظ الباحثان من خالل اال

ان االهتمام االكرب يف هذه الدراسات كان منصب على طالب املدارس وممارسي االلعاب املختلفة ، يف حني هناك 

املعاقني وخاصة املتخلفني عقليا , وبصفتنا نقص كبري يف الدراسات اليت تم باالنشطة البدنية والرياضية لالفراد 

متخصصني يف علم النشاط البدين الرياضي املكيف وإمياننا القوي بصحة الفرض القائل ان الطفل املتخلف عقليا داخل 

املراكز الطبية البيداغوجية إذا مل يتمكن من القيام بنشاط بدين رياضي مكيف على حسب قدراته البدنية والعقلية 

ماعية ,فان ذلك يعرقل منوه البدين واحلسي احلركي واالجتماعي العاطفي، ونظرا الفتقار هذه املراكز على هذا واالجت

النوع من النشاط احليوي جاءت فكرة القيام ذا البحث إلبراز أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف داخل املراكز 

نيا من النواحي البدنية  واالجتماعية الوجدانية واملعرفية وإشباع وأثره على منو الطفل املعاق ذهالنفسية البيداغوجية

حاجاته وميوله إىل اللعب باعتباره احد غرائزه الفطرية اليت جيب إشباعها ,باإلضافة إىل ذلك لفت انتباه  السلطات 

قت فراغهم يف نشاطات املعنية إىل ضرورة االهتمام ذا النشاط والعناية بتكوين هؤالء األطفال من خالل استغالل و

هادفة وبناءة تساعدهم على التكيف واملسامهة يف بناء جمتمعهم وكذا توعية اتمع بصفة عامة واألسرة بصفة خاصة 

من اجل تقدمي يد العون واملساعدة هلذه الفئة إلدماجها يف اتمع ضمن النسيج االجتماعي لتقوم بأداء دورها على 

  أحسن وجه .
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:الدراسة. أمهية  -6

على الرغم من أن اإلحصائيات  احمللية والعاملية  تؤكد على تزايد نسبة املعاقني  بشكل كبري تبعا للتطور   

الصناعي ملناحي احلياة املختلفة ،فان مؤشرات العديد من الدراسات تؤكد نقص الربامج  واخلدمات التأهيلية  

والوقائية والتروحيية اليت حيتاجها املتخلفون عقليا مما يستدعي االهتمام والتدريبية  ذات األبعاد التربوية ، العالجية ، 

والتكفل ذه الفئة لتذليل العقبات خاصة مع تعقد احلياة ، وصعوبة تكيف هؤالء مع هذه التطورات اليت تتطلب اعاداة 

  يت حتدث يف العامل .النظر يف الربامج واملنهاج املتبعة يف رعاية هذه الفئة لتواكب وتساير التطورات ال

ام يشكون من معوقات عضلية وحركية من حيث ختلف ومن اآلثار السلبية  امللموسة عند املعاقني  عقليا    

  يف منو العضالت وعدم مرونة احلركة وفقدان االتزان احلركي أثناء املشي واجلري .

حني أن البعض منهم يعرفون باخلمول كما يتميزون بعدم االستقرار واحلركة املستمرة بدون هدف معني ,يف   

وعدم النشاط وعدم القدرة على التركيز ملدة طويلة وعدم االعتماد على النفس والتعاون مع الغري وعدم مرافقة النظم 

مما يستدعي ضرورة برجمة ) 117-116، الصفحات  1965(د/حممد عادل خطاب، (والعادات االجتماعية لألسرة.

ضمن الربنامج التربوي الشامل ملا ميكن له من اتاحة الفرص   يف املراكز النفسية البيداغوجية  النشاط البدين الرياضي

  هلؤالء كل حسب قدراته وامكاناته من استغالل ما تبقى لديه من قدرات ملواجهة مطالب بيئتة املادية واالجتماعية .

نتائج البحوث  والدراسات امليدانية  على  وعليه فان هذه الدراسة تقوم على العديد من املؤشرات  اليت تؤكد  

ما متلكه  الربامج الرياضية املكيفة ، من وسائل قادرة  على إحداث تطور إجيايب  يف البعد احلسي احلركي والنفسي 

  االجتماعي واملعريف للمتخلفني عقليا.

بوية ، عالجية وقائية  يف وتربز أمهية هذه الدراسة يف توضيح أمهية األنشطة الرياضية املكيفة كوسيلة تر  

املهارات االجتماعية وادماجهم يف اتمع التخفيف من ا ملظاهر السلبية اليت يعاين منها املتخلف عقليا  فيما خيص  منو

  ، وقد متثل نتائجها مؤشرا اجيابيا لالمور اليت جيب ان ياخذ ا القائمني على وضع الربامج البدنية والرياضية املكيفة . 
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. حتديد املفاهيم واملصطلحات: -7

لقد وردت يف حبثنا هذا مصطلحات عديدة تفرض على الباحث أن يوضحها كي يستطيع القارئ أن يتصفح 

  ويستوعب ما جاء فيه دون عناء أو غموض أمهها:

وميول وقدرات هو تلك الربامج املتنوعة من النشاطات اإلمنائية واأللعاب اليت تنسجم  :النشاط البدين املكيف-1

  الطفل املعاق والقيود اليت تفرضها عليه اإلعاقة 

نعين به كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم ممارستها من طرف أشخاص  ):storتعريف  ستور(

ف حمدودين يف قدرام من الناحية البدنية ,النفسية ,العقلية ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائ

  )10، صفحة A.stor:U.C.L:ET ،1993( اجلسمية الكربى

: ذهنيا. املعاق -2

من خالل اإلطالع على املراجع واألحباث اليت تم باإلعاقة اتضح لنا أن هناك تعريفات متعددة للمعوق اليت  

  ي:من املمكن أن ختتلف يف الصياغة والشكل ولكنها تتفق يف جوهرها ومضموا ,نذكر منها ما يل

" هو كل شخص يعاين من حالة حسية أو عقلية أو جسمية أو اجتماعية ال تسمح له تعريف ماجدة السيد عبيد :  -

  )16، صفحة 2000(عبيد،  باالشتراك يف أنشطة ميارسها أعضاء اتمع اآلخرين "

من الناحية العقلية أو املعوق هو كل الذي ينحرف احنرافا ملحوظا عما نعتربه عاديا سواء  تعريف هدى قناوي : -

االنفعالية أو االجتماعية أو اجلسمية حيث يستدعي هذا االحنراف امللحوظ نوعا من اخلدمات التربوية ختتلف عما يقدم 

  )19، صفحة 1999(سليمان، (األطفال العاديني ".

أو ضعف   لة نقصو عقلية جتعله يف حا" هو ذلك الطفل الذي يعاين من عاهة جسمية أتعريف فليب كرميل :  -

,Crimail)مقارنة مع أغلبية األطفال من نفس السن ". 1990, p. 17)
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املعوق هو الطفل أو الشخص الذي خيتلف عمن يطلق عليه لفظ سوي   يف النواحي تعريف ع الفتاح عثمان :  -

يصل   إىل استخدام أقصى ما اجلسمية أو العقلية أو االجتماعية إىل الدرجة اليت تستوجب عمليات التأهيل اخلاصة حىت 

,عثمان)تسمح به قدراته ومواهبه " 1969 , p. 183 )

))19، صفحة 1996(مرسي، . أو يف كليهما -

:السلوك التكيفي.  -3

.يفسر ليالند مفهوم السلوك التكيفي بأنة القدرة على االستجابة للمتطلبات االجتماعية

ه ذلك الدور االجتماعي املتوقع من الفرد مقارنة مع نظرائه من نفس تفسر مريسر مفهوم السلوك التكيفي على أن

اموعة العمرية سواء كان ذلك يف مرحلة الطفولة أو الشباب أو الكهولة ويتضمن ذلك املفهوم األدوار االجتماعية 

  هاملتوقعة من الفرد وخاصة قدرته على االستجابة االجتماعية واملهارات االجتماعية املتوقعة من

  النشاط البدين الرياضي املكيف :  -5

يعين الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها  لتالئم حاالت  تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات :-

.)4(ويف حدود قدرام شخاص  غري القادرين اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدا, ويتم ذلك وفقا الهتمامات األ

نعين به كل احلركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم ممارستها من طرف  :)storتعريف  ستور(-

أشخاص حمدودين يف قدرام من الناحية البدنية ,النفسية ,العقلية ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة من بعض 

,A.stor:U.C.L:ET)الوظائف اجلسمية الكربى 1993, p. 10).

ين الرياضي املكيف هو جمموع األنشطة الرياضية املختلفة واملتعددة واليت تشمل النشاط البد التعريف اإلجرائي :-

التمارين واأللعاب الرياضية اليت مي تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدا ,حبيث تتماشى مع 

قدرام البدنية واالجتماعية والعقلية .
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  الفصل االول :

النشاط البدني 

  مكیفالریاضي ال
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تمھید :. 

انھ لمن المؤكد أن النشاط الریاضي المكیف  قطع أشواطا كبیرة خالل القرنین 

األخیرین وشھدت مختلف جوانبھ ووسائلھ تطورا معتبرا ، خاصة فیما یتعلق بطرق 

  ومناھج التعلیم والتدریب .

وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء والباحثون في میدان الریاضة والترویح 

أحدث الطرق والمناھج التربویة ، مستندین في ذلك إلى جملة من وغیرھم ، یمدوننا ب

العلوم واألبحاث المیدانیة التي جعلت الفرد الممارس لنشاطاتھ موضوعا لھا ، وھو ما 

جعل الدول المتقدمة تشھد تطورا مذھال في مجال تربیة ورعایة المعوقین وبلغت 

ى حضارة المجتمعات من خالل المستویات العالیة ، وأصبح اآلن یمكننا التعرف عل

  التعرف على األدوات والوسائل التي تستخدمھا في ھذا المجال .

ویعد النشاط الریاضي من األنشطة البدنیة التربویة األكثر انتشارا في أوساط 

الشباب خاصة  في المؤسسات والمدارس التربویة والمراكز الطبیة البیداغوجیة 

ین  ، ومما ساعد  على ذلك أن النشاط الریاضي یعد المتكفلة بتربیة ورعایة المعوق

عامال من عوامل الراحة اإلیجابیة النشطة التي تشكل مجاال ھاما في استثمار  وقت 

الفراغ ، باإلضافة إلى ذلك یعتبر من األعمال التي تؤدي لالرتقاء بالمستوى الصحي 

الفرح والسرور، ویخلصھ و البدني للفرد المعاق، إذ یكسبھ القوام الجید ، ویمنح لھ 

  من التعب والكره ، وتجعلھ فردا  قادرا         على العمل واإلنتاج .

وعلیھ فقد خصصنا ھذا الفصل للقیام بدراسة النشاط البدني الریاضي المكیف 

  دراسة تحلیلیة .

النشاط البدني الریاضي المكیف في ضوء التعاریف بتحدید مفھوم سنقوم  أوال:

بین، ثم نتبع ذلك بدراسة تطوره عبر التاریخ وفي الجزائر على وجھ المختلفة للمر

وأھمیتھ للمعاقین  (تربوي تنافسي، عالجي  ترویحي ) التحدید ،ثم نتطرق إلى أنواعھ 

  .(البیولوجیة من النواحي 

سنقوم بتحلیل نظریاتھ وخصائصھ، وأخیرا العوامل المؤثرة علیھ وأثناء  ثانیا :

ع سنحاول تدعیم مختلف المفاھیم بالشرح بما أمكن من دراسات معالجة ھذه المواضی

وإحصائیات وآراء مختلف الباحثین في ھذا المضمار  وذلك في محاولة منھا إلظھار 

دور وأھمیة النشاط البدني الریاضي المكیف في حیاة المعافین  التي أصبحت 

ویة الفعالة في تنمیة تستخدمھ الھیآت والمراكز التربویة  كوسیلة من الوسائل الترب

حي البدنیة، االجتماعیة، النفسیةالفرد المعاق من جمیع النوا
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  مفھوم النشاط البدني الریاضي المكیف:. 1

یواجھ مشكلة تعدد المفاھیم  النشاط البدني الریاضي المكیف إن الباحث في مجال 

الواحد بمعان التي تداولھا المختصون والعاملون في المیدان, واستخدامھم المصطلح 

مختلفة, فقد استخدم بعض الباحثون مصطلحات النشاط الحركي المكیف أو النشاط 

الحركي المعدل أو التربیة الریاضیة المعدلة أو التربیة الریاضیة المكیفة         أو 

التربیة الریاضیة الخاصة، في حین استخدم البعض األخر مصطلحات األنشطة 

طة إعادة التكییف، فبالرغم من اختالف التسمیات من الریاضیة العالجیة أو أنش

الناحیة الشكلیة یبقى الجوھر واحدا، أي أنھا أنشطة ریاضیة وحركیة تفید األفراد ذوي 

االحتیاجات الخاصة سواء كانوا معاقین متأخرین دراسیا أو موھوبین       أو 

  مضطربین نفسیا وانفعالینا .

  التعار یف ما یلي: ذكر من ھذهن

یعني الریاضات واأللعاب والبرامج  تعریف حلمي إبراھیم لیلى السید فرحات :-
التي یتم تعدیلھا  لتالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعھا  وشدتھا ,ویتم ذلك وفقا 

، 1998(لیلى،  )1(الھتمامات األشخاص  غیر القادرین وفي حدود قدراتھم 

)223ص

التمرینات وكل الریاضات التي نعني بھ كل الحركات و ):storتعریف  ستور(-

یتم ممارستھا من طرف أشخاص محدودین في قدراتھم من الناحیة البدنیة ,النفسیة 
,العقلیة ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسمیة 

)A.stor ،1993؛ p10، صفحة A.stor((الكبرى

الترویح والرقص والتربیة تعریف الرابطة األمریكیة للصحة والتربیة البدنیة و-
للنمو من خالل األلعاب واألنشطة ھي البرامج المتنوعة الریاضیة الخاصة:

الریاضیة واألنشطة اإلیقاعیة لتناسب میول وقدرات وحدود األطفال الذین لدیھم 
نقص في القدرات أو االستطالعات ، لیشتركوا بنجاح وأمان في أنشطة البرامج 

العامة للتربیة .
ھي تلك البرامج المتنوعة من النشاطات اإلنمائیة  عبد الحلیم البوالیز: محمد-

واأللعاب التي تنسجم ومیول وقدرات الطفل المعاق والقیود التي تفرضھا علیھ 
اإلعاقة .                                                  
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اضي المكیف ھو ومن خالل ھذا العرض لمختلف التعاریف فالمقصود بالنشاط الری

إحداث تعدیل في األنشطة الریاضیة المبرمجة لتتماشى  مع الغایات التي وجدت 

ألجلھا   ، فمثال في الریاضات التنافسیة ھو تكییف األنشطة الریاضیة حسب الفئة 

،أما في حالة األمراض المزمنة كالربو وتدریبھا للوصول إلى المستویات العالیة 

شطة الریاضیة لتساعد على التقلیل من ھذه األمراض ، والسكري فھو تكییف األن

وبالنسبة لحاالت اإلصابات الریاضیة فان الالعب الذي یتعرض لإلصابة یحتاج إلى 

برنامج حركي تأھیلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكییف األنشطة 

 فالمقصودالریاضیة للمعاقین جعلھا تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتالي 

النشاط البدني الریاضي المكیف في ھذه الدراسة ھو مجموع األنشطة الریاضیة ب

المختلفة والمتعددة والتي تشمل التمارین واأللعاب الریاضیة التي یم تعدیلھا وتكییفھا 

مع حاالت اإلعاقة ونوعھا وشدتھا ,بحیث تتماشى مع قدراتھا البدنیة واالجتماعیة 

  والعقلیة .

  ور التاریخي للنشاط البدني الریاضي المكیف:. التط-2

تعتبر التربیة  والریاضیة في العصر الحدیث كأحد المتطلبات العصریة     

بالنسبة لكل شرائح المجتمع ولھا مكانة وموقع معتبر في قیم واھتمامات الشباب 

  خاصة .

ویعود الفضل في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الریاضي من طرف   

LEDWIGن إلى الطبیب اإلنجلیزي لدویج جوتمان ( المعوقی GEUTTMAN(

  وھو طبیب في مستشفى ( استول ماندیفل) بانجلترا .

وبدأت ھذه النشاطات في الظھور عن طریق المعاقین حركیا , وقد نادى ھذا 

الطبیب باالستعانة بالنشاطات الریاضیة إلعادة التكیف الوظیفي للمعاقین والمصابین 

ذه النشاطات كعامل واعتبر ھ (PARAPLIGIQUE)األطراف السفلیة  بالشلل في

رئیسي إلعادة التأھیل البدني والنفسي ألنھا تسمح للفرد المعوق إلعادة الثقة بالنفس 

واستعمال الذكاء والروح التنافسیة والتعاونیة وقد نظم أول دورة في مدینة استول 

لین الذین تعرضوا لحادث طارئا ثناء معوق وكانوا من المشلو 18ماندیفل شارك فیھا 

حیاتھم وضحایا الحرب العالمیة الثانیة الذین فقدوا أطرافھم السفلیة ولقد ادخل الدكتور 

لودیج جوتمان ھذه الریاضة ببعض الكلمات التي كتبھا في أول رسالة وعلقھا في 

آلن وجاء القاعة الرئیسیة في ملعب استول ماندیفل في انجلترا والتي الزالت لحد ا
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فیھا " إن ھدف ألعاب استول ماندیفل ھو تنظیم المعوقین من رجال ونساء في جمیع 

أنحاء العالم في حركة ریاضیة عالمیة وان سیادة الروح الریاضیة العالمیة سوف 

تزجي األمل والعطاء واإللھام للمعوقین ولم یكن ھناك اجل خدمة وأعظم عون یمكن 

عدتھم من خالل المجال الریاضي لتحقیق التفاھم تدیمھ للمعاقین أكثر من مسا

  والصداقة     بین األمم ".

وبدأت المنافسة عن طریق األلعاب في المراكز ( المستشفى ) ثم تطورت إلى 

منافسة بین المراكز ثم بعدھا أنشأت بطولة المعوقین وعند توسیع النشاطات البدنیة 

  إلعاقة الحركیة والریاضیة المكیفة صنفت المنافسة حسب نوع ا

بدایة الستینیات النشاط الریاضي بوجھ عام عرف تطورا كبیرا ة ومعتبرا وفي 

وكذا كان النشاط البدني والریاضي المكیف نفس المسار ونفس االتجاه حیث أدمجت 

ع التربویة والبیداغوجیة      في مدارس خاصة وكان ظھور في النشاطات في المشاری

النشاطات الریاضیة المكیفة لإلعاقات العقلیة تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات الحركیة 

في شیكاغو(الوالیات  1968وھذه العشریة عرفت تنظیم أولي لأللعاب خاصة في 

ألف ریاضي مثلوا كل جویلیة وعرفت مشاركة  20و 19المتحدة األمریكیة) ما بین 

من الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا وفرنسا ثم تلتھـا عدة دورات أخـرى لسنـة 

  ...الخ، وقـد عرفـت ھذه الدورات تزاید مستمر 1970-72-75

في عدد الریاضیین المشاركین وبالتالي توسیع ھذه النشاطات الریاضیة في  

د عرفت العشریة األخیرة في ھذا القرن أوساط المعوقین لمختلف أنواع اإلعاقات وق

تطورا كبیرا في جمیع المجاالت وھناك اكتشاف عام للجسم وأھمیتھ في التكیف 

وإعادة التكیف مع العالم وقیمتھ االتصالیة ودوره الوسیطي في تخصیص وامتالك 

المعلومات المختلفة مھما كانت معرفیة او انفعالیة و كان لغزو الریاضة من خالل 

العب واإلعالم واالشھارات التي تظھر األجسام األنیقة العضلیة وكل األفكار الم

المتعلقة الریاضة جعلت األفراد ومنھم المعاقین یعتقدون باألھمیة البالغة للنشاط 

الریاضي على المستوى العالجي ویلعب دورا كبیرا في النمو البدني النفسي 

  واالجتماعي لألفراد الممارسین لھ .

  اط البدني والریاضي المكیف في الجزائر : النش-3
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19تأسیس الفیدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین وذوي العاھات في تم 

1981وتم اعتمادھا رسمیا بعد ثالثة سنوات من تأسیسھا في فیفري  1979فیفري 

وعرفت ھذه الفیدرالیة عدة صعوبات بعد تأسیسھا خاصة  في الجانب المالي وكذا من 

م اإلطارات المتخصصة في ھذا النوع من الریاضة وكانت التجارب األولى انعدا

) في تقصرین وكذلك في مدرسة المكفوفین في  CHUلنشاط الفیدرالیة في ( 

) في بوسماعیل وتم في نفس السنة تنظیم األلعاب CMPPالعاشور وكذلك في (

تحادیة الجزائریة انضمت اال 1981الوطنیة وھذا بإمكانیات محدودة جدا , وفي سنة 

) وكذلك للفیدرالیة الدولیة للمكفوفین ISMGFلریاضة المعوقین لالتحادیة الدولیة (

تم تنظیم األلعاب الوطنیة في وھران ( من  1983) وفي سنة  IBSAكلیا وجزئیا ( 

) سبتمبر حیث تبعتھا عدة ألعاب وطنیة أخرى في السنوات التي تلتھا في  30الى 24

  وطن .مختلف أنحاء ال

  في مصر . 1991وشاركت الجزائر في أول ألعاب افریقیة سنة 

1992وكانت أول مشاركة للجزائر في األلعاب االولمبیة الخاصة بالمعوقین سنة 

في برشلونة بفوجین             أو فریقین یمثالن ألعاب القوى وكرة المرمى وكان 

ة المعوقین في بالدنا وھناك لظھور عدائین ذوي المستوى العالمي دفعا قویا لریاض

ریاضي لھم إجازات  2000رابطة والئیة تمثل مختلف الجمعیات تظم أكثر من  36

  ) سنة . 35-16وتتراوح أعمارھم بین ( 

اختصاصات ریاضیة مكیفة من طرف المعوقین كل  10وتمارس حوالي 

  حسب نوع إعاقتھ ودرجتھا وھذه االختصاصات ھي نوع اإلعاقة :

ن المكفوفین                   المعوقین الحركیین                        * المعوقی

  المعوقین الذھنیین

ألعاب  - ألعاب القوى                          -ألعاب القوى                       -

  القوى 

كرة  -كرة السلة فوق الكراسي المتحركة   -كرة المرمى                         -

  القدم بالعبین 
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  السباحة - رفع األثقال                             - السباحة                            -

تنس  - السباحة                                  - الجیدو                            -

  الطاولة

 كرة -تنس الطاولة                              -التندام ( االستعراضي )          -

  الطائرة

وقد سطرت الفیدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین وذوي العاھات عدة أھداف 

  متكاملة في بینھا وعلى رأسھا

تطویر النشاطات البدنیة و الریاضیة المكیفة الموجھة لكل أنواع اإلعاقات باختالفھا 

  ویتم تحقیق ھذا الھدف عن طریق :

  العمل التحسیسي واإلعالم الموجھ -

  ات العمومیة للسلط -

لمختلف الشرائح الشعبیة وفي كل أنحاء الوطن وخاصة منھم األشخاص  -

  المعوقین 

العمل على تكوین إطارات متخصصة في ھذا المیدان ( میدان النشاط البدني  -

  والریاضي المكیف ) وھذا بالتعاون مع مختلف المعاھد الوطنیة والوزارات .

عوقین منخرطة في عدة فیدرالیات دولیة وعالمیة والفیدرالیة الجزائریة لریاضة الم

  منھا :

)I.C.Cاللجنة الدولیة للتنسیق والتنظیم العالمي للریاضات المكیفة (  -

)IPCاللجنة الدولیة للتنظیم العالمي لریاضة المعوقین ذھنیا ( -

)INAS-FMHالجمعیة الدولیة لریاضة المتخلفین والمعوقین ذھنیا (  -

)ISMWلیة الدولیة لریاضات الكراسي المتحركة ( الفیدرا -

)IWPFالفیدرالیة الدولیة لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة (  -
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CPالجمعیة الدولیة للریاضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركیة مخیة (  -

- ISRA(

  وفیھا من الفیدرالیات والجمعیات واللجان الدولیة العالمیة .

اركة الجزائریة في مختلف األلعاب على المستوى العالمي وعلى وقد كان للمش

في اطلنطا نجاحا كبیرا  1996في برشلونة وسنة  1992رأسھا األلعاب االولمبیة سنة 

وظھور قوي للریاضیین المعوقین الجزائریین وخاصة في اختصاص ألعاب القوى 

لیطیة یوسف ) متر وكذلك بوج 400-200-100ومنھم عالق محمد في اختصاص ( 

( معوق بصري ) وفي نفس االختصاصات وبالل فوزي في  B3في صنف 

) متر .1500و 800متر و 5000اختصاص( 
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  أسس النشاط البدني الریاضي المكیف-4

إن أھداف النشاط البدني الریاضي للمعاقین ینبع أساسا من األھداف العامة 

وي والعصبي والبدني والنفسي للنشاط الریاضي من حیث تحقیق النمو العض

واالجتماعي ، حیث أوضحت الدراسات إن احتیاجات الفرد المعاق ال تختلف عن 

  احتیاجات الفرد العادي ، فھو كذلك یرید أن یسبح ، یرمي بقفز .. 

یشیر انارینو وآخرون "إن كل ما یحتویھ البرنامج العادي مالئم للفرد المعاق ،    

نة لمستویات الممارسة والمشاركة في البرنامج تالءم ولكن یجب وضع حدود معی

")194، صفحة  1990(الخولي، إصابة أو نقاط ضعف الفرد المعاق 

یرتكز النشاط البدني الریاضي للمعاقین على وضع برنامج خاص یتكون من ألعاب 

 وأنشطة ریاضیة وحركات إیقاعیة وتوقیتیة تتناسب مع میول وقدرات وحدود المعاقین

الذین ال یستطیعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الریاضي العام ، وقد تبرمج 

مثل ھذه البرامج في المستشفیات أو ي المراكز الخاصة بالمعاقین ، ویكون الھدف 

األسمى لھا ھو تنمیة أقصى قدرة ممكنة للمعاق وتقبلھ لذاتھ واعتماده على نفسھ ، 

  نشطة الریاضیة المختلفة .باإلضافة إلى االندماج في األ

  ویرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الریاضي المكیف ما یلي : 

  العمل على تحقیق األھداف العامة للنشاط البدني الریاضي   -
إتاحة الفرصة لجمیع األفراد للتمتع بالنشاط البدني وتنمیة المھارات الحركیة -

األساسیة والقدرات البدنیة 
إلى التقدم الحركي للمعاق والتأھیل والعالج إن یھدف البرنامج -
أن ینفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفیات والمؤسسات -

العالجیة 
أن یمكن البرنامج المعاق من التعرف على قدراتھ و إمكانیاتھ ، وحدود إعاقتھ -

حتى یستطیع تنمیة القدرات الباقیة لدیھ واكتشاف ما لدیھ من قدرات 
كن البرنامج المعاق من تنمیة الثقة بالنفس واحترام الذات وإحساسھ أن یم-

بالقبول من المجتمع الذي یعیش فیھ ، وذلك من خالل الممارسة الریاضیة 
لألنشطة الریاضیة المكیفة .  

وبشكل عام یمكن تكییف األنشطة البدنیة والریاضیة للمعاقین من خالل الطرق 

  التالیة :
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ب ( التقلیل من مدة النشاط ، تعدیل مساحة الملعب ، تعدیل تغییر قواعد األلعا-
ارتفاع الشبكة               أو ھدف السلة ، تصغیر أو تكبیر أداة اللعب ، 

  زیادة مساحة التھدیف 
تقلیل األنشطة ذات االحتكاك البدني الى حد ما -
الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب -
لشریك من األسویاء أو مجموعة من الوسائل البیداغوجیة ، االستعانة با-

كاألطواق والحبال ...
إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في اللعبة عن طریق السماع بالتغییر -

المستمر والخروج في حالة التعب 
، 1998(لیلى، تقسیم النشاط على الالعبین تبعا للفروق الفردیة وإمكانیات كل فرد 

)50، 49 ، 47صفحة 

  . تصنیفات النشاط البدني الریاضي المكیف :5

لقد تعددت األنشطة الریاضیة وتنوعت أشكالھا فمنھا التربویة و التنافسیة ، ومنھا 

  العالجیة والترویحیة  أو الفردیة والجماعیة .

  على أیة حال فإننا سنتعرض إلى أھم التقسیمات ، فقد قسمھ أحد الباحثین إلى :

ھو نشاط یقوم بھ الفرد من تلقائي نفسھ بغرض الریاضي الترویحي :  .النشاط5-1

تحقیق السعادة الشخصیة التي یشعر بھا قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتلبیة حاجاتھ 

  النفسیة واالجتماعیة ، وھي  سمات في حاجة كبیرة إلى تنمیتھا وتعزیزھا للمعاقین .

اسیة في برامج الترویح لما یتمیز بھ من یعتبر الترویح الریاضي من األركان األس  

أھمیة كبرى في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى أھمیتھ في التنمیة الشاملة 

  الشخصیة من النواحي البدنیة والعقلیة واالجتماعیة .

إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان   
إلى المستویات العالیة ، یعتبر طریقا سلیما نحو       بغرض التدریب للوصول        

تحقیق الصحة العامة ، حیث أنھ خالل مزاولة ذلك النشاط یتحقق للفرد النمو الكامل من 
النواحي البدنیة والنفسیة واالجتماعیة باإلضافة إلى تحسین عمل كفاءة أجھزة الجسم 

)09، صفحة 1998(رحمة، بي المختلفة كالجھاز الدوري والتنفسي والعضلي والعص

یرى رملي عباس أن النشاط البدني الریاضي یخدم عدة وظائف نافعة ,     
إذ أن النشاط العضلي الحر یمنح األطفال إشباعا عاطفیا كما یزودھم بوسائل التعبیر 
عن النفس , والخلق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنجاز وتمد األغلبیة 
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لھادف بدنیا وعقلیا.... والغرض األساسي ھو تعزیز وظائف الجسم من اجل بالترویح ا
)79، صفحة 1991(عبس ع الفتاح رملي، لیاقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاھیة 

كما أكد "مروان ع المجید " أن النشاط البدني الریاضي الترویحي یشكل جانبا   
ر الواقعیة للذات والصبر , الرغبة ھاما في نفس المعاق اذ یمكنھ من استرجاع العناص

في اكتساب الخبرة , التمتع بالحیاة ویساھم بدور ایجابي كبیر في إعادة التوازن النفسي 
للمعاق والتغلب على الحیاة الرتیبة والمملة ما بعد اإلصابة , وتھدف الریاضة 
ة لدى الترویحیة إلى غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح المنافسة والصداق

الطفل المعوق  وبالتالي تدعیم الجانب النفسي والعصبي إلخراج المعوق من عزلتھ 
)112-111، الصفحات  1997(إبراھیم، التي فرضھا على نفسھ في المجتمع 

ویمكن تقسیم الترویح الریاضي كما یلي : 

ھي عبارة عن مجموعة متعددة من األلعاب األلعاب الصغیرة الترویحیة :   - أ
ري ، وألعاب الكرات الصغیرة وألعاب الرشاقة ، وما إلى غیر ذلك من الج

األلعاب التي تتمیز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدھا وقلة 
  أدواتھا وسھولة ممارستھا .

وھي األنشطة الحركیة التي تمارس باستخدام الكرة األلعاب الریاضیة الكبیرة :  -  ب
ت نظر مختلفة ألعاب فردیة أو زوجیة أو جماعیة ، ویمكن تقسیمھا طبقا لوجھا

  أو بالنسبة لموسم اللعبة ألعاب شتویة        أو صیفیة أو تمارس طوال العام .
وھي أنشطة ترویحیة تمارس في الماء مثل السباحة ، كرة الریاضات المائیة :  -ج

السباحة من الماء ، أو التجدیف، الیخوت والزوارق ، وتعتبر ھذه األنشطة وخاصة 

  أحب ألوان الترویح خاصة في بالدنا .

  . النشاط الریاضي العالجي : 5-2

عرفت الجمعیة األھلیة للترویح العالجي ، بأنھ خدمة خاصة داخل المجال الواسع 

للخدمات الترویحیة  التي تستخدم للتدخل اإلیجابي في بعض نواحي السلوك البدني أو 

ث تأثیر مطلوب في السلوك ولتنشیط ونمو وتطور االنفعالي أو االجتماعي إلحدا

  (خطاب)الشخصیة ولھ قیمة وقائیة وعالجیة ال ینكرھا األطباء 

فالنشاط الریاضي من الناحیة العالجیة یساعد مرضى األمراض النفسیة والمعاقین  

على التخلص من االنقباضات النفسیة ، وبالتالي استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرین 

، ویجعلھم أكثر سعادة وتعاونا ، ویسھم بمساعدة الوسائل العالجیة األخرى على لھ 
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تحقیق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجیة التي تستعمل في عالج بعض األمراض 

  كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأھیل .

كما أصبح النشاط الریاضي یمارس في معظم المستشفیات والمصحات العمومیة   

لخاصة وفي مراكز إعادة التأھیل والمراكز الطبیة البیداغوجیة وخاصة في الدول وا

المتقدمة ،ویراعى في ذلك نوع النشاط الریاضي ، وطبیعة ونوع اإلصابة ، فقد 

تستخدم حركات موجھة ودقیقة ھدفھا اكتساب الشخص المعوق تحكم في الحركة  

)6-5، الصفحات Randain ،1993(واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة 

ویسمى أیضا بالریاضة النخبة أو ریاضة . النشاط الریاضي التنافسي : 5-3

المرتبطة باللیاقة والكفاءة البدنیة بدرجة ھي النشاطات الریاضیة،  المستویات العالیة

كبیرة نسبیا ، ھدفھ األساسي االرتقاء بمستوى اللیاقة والكفاءة البدنیة واسترجاع 

)3للوظائف والعضالت المختلفة للجسم .(أقصى حد ممكن 

  : نشاط البدني الریاضي المكیف أھمیة ال. 6

قررت الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة البدنیة والترویح في اجتماعھا السنوي 

، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقھ في الترویح الذي یتضمن الریاضة إلى  1978عام 

ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختلفة في جانب األنشطة الترویحیة األخرى، 

عدة قارات مختلفة تعمل على أن یشمل ھذا الحق الخواص، وقد اجتمع العلماء على 

مختلف تخصصاتھم في علم البیولوجیا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الریاضیة 

 والترویحیة ھامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألھمیة ھذه األنشطة بیولوجیا،

  اجتماعیا، نفسیا، تربویا، اقتصادیا وسیاسیا .

األھمیة البیولوجیة :. 6-1

إن البناء البیولوجي للجسم البشري یحتم ضرورة الحركة حیث اجمع علماء 

البیولوجیا المتخصصین في دراسة الجسم البشري على أھمیتھا في االحتفاظ بسالمة 

خص الخاص، برغم اختالف األداء الیومي المطلوب من الشخص العادي، أو الش
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المشكالت التي قد یعاني منھا الخواص ألسباب عضویة واجتماعیة وعقلیة فان أھمیتھ 

,أحمد)البیولوجیة للخواص ھو ضرورة التأكید على الحركة 1984)61(.

یؤثر التدریب وخاصة المنظم على التركیب الجسمي، حیث تزداد نحافة الجسم 

على وزنھ وقد فحص ویلز وزمالئھ تأثیر خمسة وثقل سمنتھ دون تغیرات تذكر 

مراھقة وأظھرت النتائج تغیرات  34شھور من التدریب البدني الیومي على         

واضحة في التركیب الجسمي، حیث تزداد نمو األنسجة النشطة ونحافة كتلة الجسم  

.)150، صفحة  1992(راتب،  في مقابل تناقص في نمو األنسجة الذھنیة

  األھمیة االجتماعیة : .6-2

إن مجال اإلعاقة یمكن للنشاط الریاضي  أن یشجع على تنمیة العالقة 

االجتماعیة بین األفراد ویخفف من العزلة واالنغالق    (أو االنطواء) على الذات، 

ویستطیع أن یحقق انسجاما وتوافقا بین األفراد، فالجلوس جماعة في مركز أو ملعب  

فراد األسرة وتبادل اآلراء واألحادیث من شأنھ أن یقوي العالقات أو في نادي أو مع أ

  الجیدة بین األفراد .

ویجعلھا أكثر إخوة وتماسكا، ویبدوا ھذا جلیا في البلدان األوربیة االشتراكیة 

حیث دعت الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث 

  بظروف       العمل الصناعي. المساواة المرجوة والمرتبطة 

في كتاباتھ عن الترویح في مجتمع القرن التاسع عشر  Veblenفقد بین قبلن 

بأوربا أن ممارسة الریاضة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقیة، أو بمثابة رمز 

لطبقة اجتماعیة خصوصا للطبقة البورجوازیة، إذ یتمتع أفرادھا بقدر أوفر من الوقت 

تغرقونھ في اللھو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا متنافسون على الحر یس

.))63، صفحة loisir( أنھم أكثر لھوا وإسرافا

وقد استعرض كوكیلي الجوانب والقیم االجتماعیة للریاضة و الترویج فیما یلي : 

الروح الریاضیة  التعاون تقبل اآلخرین بغض النظر عن اآلخرین، التنمیة 

القیادة والتبعیة،  تماعیة، المتعة والبھجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود علىاالج

,أحمد)االرتقاء والتكیف االجتماعي  1984, p. 65 )
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" محمد عوض بسیوني " أن أھمیة  النشاط الریاضي تكمن في   كما أكد  

، حیث مساعدة الشخص المعوق على التكیف مع األفراد والجماعات التي یعیش فیھا 

  أن ھذه الممارسة تسمح لھ بالتكیف واالتصال بالمجتمع.

"من أن الممارسة الریاضیة تنمي في  وھو ما أكده كذلك "عبد المجید مروان 

الشخص المعوق الثقة بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره باللذة والسرور 

  نفسیة الفرد المعاق . ....، كما أن للبیئة والمجتمع واألصدقاء األثر الكبیر على

  األھمیة النفسیة :. 6-3

بدأ االھتمام بالدراسات النفسیة منذ وقت قصیر، ومع ذلك حقق علم النفس نجاحا 

كبیرا في فھم السلوك اإلنساني، وكان التأكید في بدایة الدراسات النفسیة على التأثیر 

ي یؤثر على سلوك البیولوجي في السلوك وكان االتفاق حینذاك  أن ھناك دافع فطر

الفرد، واختار ھؤالء لفظ الغریزة على أنھا الدافع األساسي للسلوك البشري، وقد 

أثبتت التجارب التي أجریت بعد استخدام كلمة الغریزة في تفسیر السلوك أن ھذا 

األخیر قابل للتغیر، تحت ظروف معینة إذ أن ھناك أطفاال ال یلعبون في حاالت معینة 

ا أو عقلیا، وقد اتجھ الجیل الثاني إلى استخدام الدوافع في تفسیر عند مرضھم عضوی

السلوك اإلنساني وفرقوا بین الدافع والغریزة بان ھناك دوافع مكتسبة على خالف 

الغرائز الموروثة، لھذا یمكن أن نقول أن ھناك مدرستین أساسیتین في الدراسات 

، وتقع أھمیة ھذه النظریة بالنسبة النفسیة ومدرسة التحلیل النفسي (سیجموند فروید )

  للریاضة والترویح أنھا تؤكد مبدئین ھامین : 

  . السماح لصغار السن للتعبیر عن أنفسھم خصوصا خالل اللعب .1

. أھمیة االتصاالت في تطویر السلوك، حیث من الواضح أن األنشطة الترویحیة 2

  شترك األخر .تعطي فرصا ھائلة لالتصاالت بین المشترك والرائد، والم

الشم  –أما مدرسة الجشطالت حیث تؤكد على أھمیة الحواس الخمس : اللمس 

في التنمیة البشریة .وتبرز أھمیة الترویح في ھذه النظریة   النظر  السمع –التذوق  –

في أن األنشطة الترویحیة تساھم مساھمة فعالة  في اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا 

رویحیة مثل ھوایة الطبخ، فھناك احتمال لتقویة ما سمي التذوق على أنھ ھناك أنشطة ت

والشم، لذلك فان الخبرة الریاضیة والترویحیة ھامة عند تطبیق مبادئ المدرسة 

  الحبشطالتیة .
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، كالحاجة إلى األمن  أما نظریة ماسلو تقوم على أساس إشباع الحاجات النفسیة

حقیق الذات وإثباتھا، والمقصود بإثبات والسالمة ، وإشباع الحاجة إلى االنتماء وت

الذات أن یصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باألمن 

، ومما الشك فیھ أن األنشطة الترویحیة تمثل مجاال ھاما یمكن للشخص  واالنتماء

)20، صفحة  1978(القزوني، تحقیق ذاتھ من خاللھ 

األھمیة االقتصادیة :. 6-4

أن اإلنتاج یرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرتھ على العمل واستعداده ال شك 

، وان  النفسي والبدني، وھذا ال یأتي إال بقضاء أوقات فراغ جیدة في راحة مسلیة

االھتمام بالطبقة العاملة في ترویحھا وتكوینھا تكوینا سلیما قد یتمكن من اإلنتاجیة 

یتھا، لقد بین "فرنارد" في ھذا المجال أن العامة للمجتمع فیزید كمیتھا ویحسن نوع

ساعة في األسبوع قد یرفع اإلنتاج  55ساعة إلى  96تخفیض ساعات العمل من 

)560، صفحة  1967(توفیق،  في األسبوع. %15بمقدار                   

فالترویح إذا نتاج االقتصادي المعاصر، یرتبط بھ أشد االرتباط ومن ھنا تبدو 

القتصادیة في حیاة المجتمع، لكن مفكرین آخرین یرون أھمیة الترویح نتجت أھمیتھ ا

من ظروف العمل نفسھ، أي من آثاره السیئة على اإلنسان، كاالغتراب والتعب 

واإلرھاق العصبي، مؤكدین على أن الترویح یزیل تلك اآلثار ویعوضھا بالراحة 

)50–49، الصفحات : loisir( النفسیة والتسلیة.

  األھمیة التربویة :. 6-5

بالرغم من ان الریاضة والترویح یشمالن األنشطة التلقائیة فقد اجمع العلماء على 

  ان ھناك فوائد تربویة تعود على المشترك، فمن بینھا ما یلي : 

: ھناك مھارات جدیدة یكتسبھا األفراد من خالل  تعلم مھارات وسلوك جدیدین
ثال مداعبة الكرة كنشاط ترویحي تكسب الشخص األنشطة الریاضیة على سبیل الم

  مھارة جدیدة لغویة ونحویة، یمكن استخدامھا في المحادثة والمكاتبة مستقبال .
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: ھناك نقاط معینة یتعلمھا الشخص أثناء نشاطھ الریاضي  تقویة الذاكرة
والترویحي یكون لھا اثر فعال على الذاكرة، على سبیل المثال إذا اشترك الشخص 

ألعاب تمثیلیة فان حفظ الدور یساعد كثیرا على تقویة الذاكرة حیث أن الكثیر في 
المخ ویتم  »مخازن  «من المعلومات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكان في

في المخ عند الحاجة إلیھا عند االنتھاء من  »مخازنھا  «استرجاع المعلومة من 

  یة .الدور التمثیلي وأثناء مسار الحیاة العاد
: ھناك معلومات حقیقیة یحتاج الشخص الى التمكن  تعلم حقائق المعلومات

منھا، مثال المسافة بین نقطتین أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل البرنامج الترویحي 
رحلة بالطریق الصحراوي من القاھرة الى اإلسكندریة فان المعلومة تتعلم ھنا ھي 

  الوقت الذي تستغرقھ ھذه الرحلة .
ان اكتساب معلومات وخبرات عن طریق الریاضة والترویح  ب القیم :اكتسا

یساعد الشخص على اكتساب قیم جدیدة ایجابیة، مثال تساعد رحلة على اكتساب 
معلومات عن ھذا النھر، وھنا اكتساب لقیمة ھذا النھر في الحیاة الیومیة، القیمة 

  االقتصادیة، القیمة االجتماعیة كذا القیمة السیاسیة 
  األھمیة العالجیة : . 6-6

یرى بعض المختصین في الصحة العقلیة، أن الریاضة الترویح یكاد یكون المجال 

الوحید الذي تتم فیھ عملیة "التوازن النفسي" حینما تستخدم أوقات فراغنا استخداما 

جیدا في التراویح : ( تلفزیون، موسیقى، سینمان ریاضة، سیاحة ) شریطة أال یكون 

نھا تمضیة وقت الفراغ، كل ھذا من شأنھ أن یجعل اإلنسان أكثر توافقا مع الھدف م

  البیئة وقادرا على الخلق واإلبداع .

وقد تعید األلعاب الریاضیة والحركات الحرة توازن الجسم، فھي تخلصھ من 

التوترات العصبیة ومن العمل اآللي، وتجعلھ كائنا أكثر مرحا وارتیاحا فالبیئة 

قد الحیاة قد یؤدیان إلى انحرافات كثیرة، كاإلفراط في شرب الكحول الصناعیة وتع

والعنف، وفي ھذه الحالة یكون اللجوء إلى ممارسة الریاضة و البیئة الخضراء 

والھواء الطلق والحمامات المعدنیة وسیلة ھامة للتخلص من ھذه األمراض العصبیة، 

یة.وربما تكون خیر وسیلة لعالج بعض االضطرابات العصب
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  نظریات المرتبطة بالنشاط البدني الریاضي المكیف :. ال -7

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفھوم الترویح بسبب تعدد العوامل المؤثرة 

علیھ والمتأثرة بھ في الحیاة االجتماعیة المعقدة، إال انھ یمكن تحدید أھم مفاھیمھ حسب 

Segند فروید مھا سیجموما جاء في التعاریف السابقة، خاصة تلك التي قد Mund

Freud  وجان بیاجیھGean Piaget  وكارول جروسKarl Gros  ھذه التعاریف نابعة

  من نظریات مختلفة نذكر منھا :

  نظریة الطاقة الفائضة (نظریة سینسر وشیلر ):. 7-1

تقول ھذه النظریة أن األجسام النشیطة الصحیحة، وخاصة لألطفال، تختزن 

ظائفھا المختلفة بعض الطاقة العضلیة والعصبیة التي تتطلب التنفیس أثناء أدائھا لو

  الذي ینجم عنھ اللعب .

وتشیر ھذه النظریة إلى أن الكائنات البشریة قد وصلت إلى قدرات عدیدة، 

ولكنھا ال تستخدم كلھا في وقت واحد، وكنتیجة لھذه الظاھرة توجد قوة فائضة ووقت 

حتیاجات معینة، ومع ھذا فان لدى اإلنسان قوى فائض، ال یستخدمان في تزوید ا

معطلة لفترات طویلة، وأثناء فترات التعطیل ھذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب 

السلیمة النشطة ویزداد تراكمھا وبالتالي ضغطھا حتى یصل الى درجة یتحتم فیھا 

 المتراكمة وجود منفذ للطاقة واللعب وسیلة ممتازة الستنفاذ ھذه الطاقة الزائدة

.)32–31، الصفحات  1978(القزوني، 

ومن جھة ثانیة ان اللعب یخلص الفرد من تعبھ المتراكم على جسده، ومن تأثراتھ 

العصبیة المشحونة من ممارسة واجباتھ المھنیة واالجتماعیة، ویعتبر وسیلة ضروریة 

،  moyenca ،1982(للتوازن اإلنساني النفسي وموافقة مع البیئة التي   یعیش فیھا 

)163صفحة 

  نظریة اإلعداد للحیاة :. 7-2

Karlیرى كارل جروس " Gros  الذي نادى بھذه النظریة بان اللعب ھو "

الدافع العام لتمرین الغرائز الضروریة للبقاء في حیاة البالغین، وبھذا یكون قد نظر 

عبھ یعد نفسھ إلى اللعب على انھ شيء لھ غایة كبرى، حیث یقول   أن الطفل في ل
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للحیاة المستقبلیة، فالبنت عندما تلعب بدمیتھا تتدرب على األمومة، والولد عندما یلعب 

  بمسدسھ یتدرب على الصید كمظھر للرجولة .

وھنا یجب أن ننوه بما قدمھ كارل جروس خاصة في العالقة بین األطفال في 

  مجتمعات ما قبل الصناعة .

R رایت میلز  " أما في المجتمعات الصناعیة یقول . Mills  یعوض الترویح للفرد ما"

لم یستطع تحقیقھ  في مجال عملھ، فھو مجال لتنمیة مواھبھ واإلبداعات الكامنة لدیھ 

منذ طفولتھ األولى والتي یتوقف نموھا لسبب الظروف المھنیة، كما انھ یشجع على 

الھاوي من ممارسة  ممارسة الھوایات المختلفة الریاضیة، الفنیة أو العلمیة ویجد

ھوایاتھ، فرصة للتعبیر عن طاقاتھ الفكریة وتنمیتھا یصاحبھ في ذلك نوع من االرتیاح 

ت عامة وخاصة في االداخلي، بعكس الحیاة المھنیة التي تضمر نمو المواھب واإلبداع

مجال العمل الصناعي .

  نظریة اإلعادة والتخلیص :. 7-3

Stanleyیرى ستانلي ھول " Hool  " الذي وضع ھذه النظریة أن اللعب ما ھو

إال تمثیل لخبرات وتكرار للمراحل المعروفة التي اجتازھا الجنس البشري من 

الوحشیة إلى الحضارة، فاللعب كما تشیر ھذه النظریة ھو تخلیص وإعادة لما مر بھ 

اإلنسان في تطوره على األرض، فلقد تم انتقال اللعب من جیل إلى آخر منذ اقدم 

  عصور .ال

من خالل ھذه النظریة یكون ستانلي ھول قد اعترض لرأي كارول جروس 

ویبرر ذلك بان الطفل خالل تطوره یستعید مراحل تطور الجنس البشري، اذ یرى أن 

األطفال الذین یتسلقون األشجار ھم في الواقع یستعیدون المرحلة القردیة من مراحل 

)227، صفحة  1990(الخولي د.،  تطور اإلنسان

  نظریة الترویح :. 7-4

یؤكد "جتسي مونس" القیمة الترویحیة للعب في ھذه النظریة ویفترض في 

نظریتھ أن الجسم البشري یحتاج إلى اللعب كوسیلة الستعادتھ حیویتھ فھو وسیلة 

  لتنشیط الجسم بعد ساعات العمل الطویلة .
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تمثل في عملیة والراحة معناھا إزالة اإلرھاق أو التعب البدني والعصبي وت

االستراحة، االسترخاء في البیت  أو في الحدیقة أو في المساحات الخضراء أو على 

  الخ . ……الشاطئ 

كل ھذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، لھذا نجد السفر 

والرحالت واأللعاب الریاضیة خیر عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر 

.)2(ماكن الضیقة والمناطق الضیقة ومزعجاتھا الناتجین عن األ

  نظریة االستجمام : . 7-5

تشبھ ھذه النظریة إلى حد كبیر نظریة الترویح، فھي تذھب إلى أن أسلوب 

العمل في أیامنا ھذه أسلوب شاق وممل، لكثرة استخدام الفضالت الدقیقة للعین والید، 

یة إذا لم تتوفر للجھاز البشري وھذا األسلوب من العمل یؤدي إلى اضطرابات عصب

  وسائل االستجمام واللعب لتحقیق ذلك .

ھذه النظریة تحث األشخاص على الخروج إلى الخالء وممارسة أوجھ 

نشاطات قدیمة مثل : الصید والسباحة والمعسكرات، ومثل ھذا النشاط یكسب اإلنسان 

  طیبة . راحة واستجماما یساعدانھ على االستمرار       في عملھ بروح

  نظریة الغریزة : . 7-6

تفید ھذه النظریة بان البشر اتجاھا غریزیا نحو النشاط في فترات عدیدة من 

حیاتھم، فالطفل یتنفس ویضحك ویصرخ ویزحف وتنصب قامتھ ویقف ویمشي 

ویجري ویرمي في فترات متعددة من نموه وھذه أمور غریزیة وتظھر طبیعیة خالل 

  مراحل نموه .

یستطیع أن یمنع نفسھ من الجري وراء الكرة وھي تتحرك أمامھ فالطفل ال 

شانھ شان القطة التي تندفع وراء الكرة وھي تجري، ومن ثم فاللعب غریزي، وجزء 

  من وسائل التكوین العام لإلنسان، وظاھرة طبیعیة تبدو خالل مراحل نموه .

  معوقات النشاط البدني الریاضي المكیف :. 8
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ة واقتصادیة مؤثرة في النشاط الریاضي للمعوقین، فھو ثمة عوامل اجتماعی

نتاج مجتمع یتأثر ویؤثر في الظروف االجتماعیة وتكفي المالحظة العلمیة للحیاة 

الیومیة من ان تكشف عن متغیراتھ السوسیولوجیة والنفسیة والبیولوجیة واالقتصادیة 
)1()Balle ،1975 221، صفحة(.

في بعض الدول األوروبیة لتقدیر الوقت الذي  وتشیر كل الدراسات التي جرت

یقضیھ األفراد في العدید من نشاطات الریاضة الترویح إال أن كل من حجم الوقت 

  والترویح ونشاطاتھ یتأثر بالعدید من المتغیرات أھمھا :

  الوسط االجتماعي :. 8-1

التسلیة إن العادات والتقالید تعتبر عامال في انتشار كثیر من نشاطات اللھو و

  واللعب، وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى .

یرى "دومازودین " ان كثیر من سكان المناطق الریفیة ال یشاھدون السینما اال 

26، صفحة  Dumazadier ،1982((قلیال، الن عادات ھؤالء الریفیین تمقت السینما 

ارسة لألنشطة الریاضیة ، أن شباب المدینة أكثر مم وقد جاء في استقصاء جزائري)

من شباب األریاف، وتزید الفروق اكثر من ناحیة الجنس، ومن أسباب ذلك أن تقالید 

الریف ال تشجع على ھذا النشاط وخاصة      عند الفتیاتوتختلف أشكال اللھو واللعب 

في ممارسة األفراد لھذا النوع من التسلیة أو كرھھم لھا، بحسب ثقافة المجتمع ونظمھ 

" في دراستھ للنشاط الریاضي وعالقتھ بالنظام  Luschenؤثرة، فقد بین لوسشن "الم

شخص في ألمانیا الغربیة تمارس دیانات  1880الدیني، في دراستھ على عینة بلغت 

مختلفة، إلى أن النشاط الترویحي یتأثر بعوامل ثقافیة ودینیة والوسط االجتماعي 

)loisir( عموما

  ي :المستوى االقتصاد. 8-2

تعالج ھذه النقطة من حیث استطاعة دخل العمال إلشباع حاجاتھم الترویحیة في 

  حیاة اجتماعیة یسیطر علیھا اإلنتاج المتنامي لوسائل الراحة والتسلیة والترفیھ .
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یبدوا من خالل كثیر من الدراسات ان دخل العامل یحدد بدرجة كبیرة استھالكھ 

الفراغ عند الموظفین أو التجار او اإلطارات للسلع واختیاراتھ لكیفیة قضاء وقت 

  السامیة.

كما الحظ " سوتش " أن ھناك بعض األنواع من الترویح ترتبط بكمیة الدخل فكلما 

ارتفعت زادت المصاریف الخاصة بالترویح ، كالخروج إلى المطاعم ومصروفات 

  العطل والسیاحیة، أو تزاید الطلب على الحاجات الترویحیة .

دراسة مصریة أن نسبة كبیرة من العمال یفضلون قضاء وقت فراغھم وجاء في 

في بیوتھم على الذھاب    إلى السینما وذلك لتفادي مصاریف ال طائل منھا في نظر 

)319، صفحة  1980(الساعاتي، (العمال 

والذي یمكن استنتاجھ من خالل ما سبق أن اختیار الفرد لكیفیة قضاء أوقاتھ الحرة 

نشاطھ الترویحي ونمطھ یتأثر بمستوى مداخل األفراد وقدرتھم المادیة لذلك  أو أسلوب

.

  السن :. 8-3

تشیر الدراسات العلمیة إلى أن العاب األطفال تختلف عن العاب الكبار وأن 

  الطفل كلما نمى وكبر في السن قل نشاطھ في اللعب .

الطفولة  " إلى أن األطفال في نھایة مرحلة Sullengerیشیر سولینجر "

المتأخرة وبدایة مرحلة المراھقة تأخذ نشاطاتھم أشكاال أخرى غیر التي كانوا 

یمارسونھا من قبل ، وذلك كالقیام بمشاھدة التلفزیون واالستماع للموسیقى والقراءة 

  وممارسة النشاط الریاضي .

أن كل مرحلة عمر یمر بھا اإلنسان بھا سلوكا تھ الترویحیة الخاصة ، فالطفل 

مرح والشیخ یرتاح ، في حین ان الشباب یتعاطون أنشطة حسب أذواقھم، ففي دراسة ی

" وجد ان مزاولة الریاضة تقل تدریجیا مع التقدم في العمر حتى تكاد  1967بفرنسا " 

)72–71، الصفحات  Tomas ،1983((عاما  60تنعدم في عمر 

  الجنس :. 8-4
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شاط التي یمارسھا الذكور تختلف عن تشیر الدراسات العلمیة إلى أن أوجھ الن

تلك التي تمارسھا البنات فالبنات في مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى واأللعاب 

المرتبطة بالتدبیر المنزلي ، بینما یفضل البنین اللعب باللعب المتحركة وباللعب اآللیة 

  والعاب المطاردة .

میلون إلى اللعب " أن البنین ی Honzikولقد أوضحت دراسات ھونزیك "

العنیف اكثر من البنات  وان الفروق بین الجنسین تبدو واضحة فیما یرتبط بالقراءة 

   واالستماع إلى برامج اإلذاعة ومشاھدة    برامج التلفزیون

Eكما أوضحت دراسة الیزابیث تشایلد " . Child"  إن البنات والبنین في

ون إلى النشاطات البدنیة واإلبداعیة یمیل سنة12-3مرحلة الطفولة من سن        

  والتخیلیة .

إال أن ترتیب تلك النشاطات لدى البنین تختلف حیث تأتي ممارسة النشاطات  

.)63، صفحة  1997(الحماحمي، (البدنیة لدى البنات         في الترتیب األخیر

  درجة التعلم : . 8-5

التعلیم یؤثر على أذواق األفراد  لقد أكدت كثیر من الدراسات االجتماعیة إن مستوى

نحو تسلیاتھم وھوایاتھم ، منھا ما جاء بھا "دوما زودبي" إذ بین أن التربیة والتعلیم 

، خاصة وأن إنسان الیوم یتلقى  …توجھ نشاط الفرد عموما في اختیاره لترویحھ 

ذواقا معینة كثیرا من التدریبات في مجال الترویح أثناء حیاتھ الدراسیة ، مما قد یربي أ

  ت ربما قد تبقى مدى الحیاة .الھوای

كما أوضحت دراسة بلجیكیة إن اختیار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعیة المقدمة 

.…تتنوع حسب المستوى التعلیمي ( ابتدائي ، ثانوي ، جامعي  (

وان الجامعیون یفضلون الموسیقى والحصص العلمیة واألدبیة بینما ذوي المستوى 

،  Cozcheuve ،1980( دائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائیة واأللعاب المختلفةاالبت

)87صفحة 

.
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والذي یمكن استنتاجھ من خالل نتائج الدراسات أن ھناك اختالف واضح في 

  كیفیات قضاء الوقت الحر وممارسة التراویح بحسب مستوى تعلیم األفراد .

:. الجانب التشریعي 8-6

جتمعات لیس لدیھا تشریعات كافیة في رعایة ذوي االحتیاجات بمعنى أن معظم الم

الخاصة والتكفل بھم خاصة منھا الحق في ممارسة األنشطة الریاضیة بمختلف ألوانھا 

خصوصا في الدول العربیة وتوفیر الخدمات الریاضیة والترویحیة للخواص، مما 

  یشكل عائقا في تقدیم الخدمات الضروریة لھذه الفئة.  
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  خالصة :

كان ھذا الفصل أداة فعالة لتحلیل مفھوم النشاط البدني الریاضي  وعالقتھ بالمعاقین 

، وقد أجرینا محاولة لشرح النشاط البدني الریاضي المكیف من كافة جوانبھ وإظھار 

الدراسات التربویة والسوسیولوجیة حولھ وما ساھمت ھذه الدراسات في مضمار فھم 

ماھیتھ .

وما یمكن استخالصھ من خالل ما أشرنا إلیھ أن النشاط البدني والریاضي الموجھة 

للمعاقین مستمد من النشاط البدني والریاضي الذي یمارسھ األفراد العادیین لكنھ یكیف 

حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبیعة الفرد المعاق من حیث القوانین والوسائل 

حدیث النشأة مقارنة بالنشاط الریاضي عند  المستعملة ، ویعد ھذه النشاط الریاضي

العادیین ولھ جوانب عدیدة تعود بالفائدة  على األفراد، فھو یعتبر وسیلة تربویة 

وعالجیة ووقائیة إذا تم استغاللھا بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ یسھم في تكوین 

ب شخصیة األفراد من جمیع الجوانب ، الجانب الصحي ، الجانب النفسي ، الجان

الخلقي واالجتماعي ، وبالتالي تكوین شخصیة متزنة تتمیز بالتفاعل االجتماعي 

واالستقرار العاطفي والنظرة المتفائلة للحیاة .خاصة لألطفال المعاقین والذین تضیق 

دائرة نشاطھم بسبب مرض أو عجز جسمي أو عقلي ، وقد أوضح العلماء أن الھدف 

ھو تعلیمھم االشتراك بفعالیة في نشاطات األساسي الذي یجب تحقیقھ للمعوقین 

الریاضة والترویح من خالل برنامج تربوي یشجع على ممارسة كل ألوان النشاط 

البدني الریاضي واستغالل أوقات الفراغ والذي یجني من خاللھ المعوقون ، فوائد 

  جسمیة ، اجتماعیة ، تربویة ،نفسیة ومعرفیة .

ابي على اندماج وإعادة تأھیل المعاق وتقبلھ في كما أن للنشاط الریاضي تأثیر ایج

المجتمع من خالل تحسیس الجمھور بان المعاق یستطیع ممارسة النشاط الریاضي 

بمزات الریاضي العادي من الدقة والتركیز والتحكم في النفس ، و بمتعة واندفاع 

ستطیع كبیرین دون إي عقدة ، وانھ بواسطة اإلرادة والرغبة والتدریب المستمر ی

المعاقین تحقیق نتائج مذھلة في مختلف االختصاصات تجلب الفرح والسرور 

  والسعادة لآلخرین 
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  : هو مدى االستجابة للمتطلبات االجتماعية .  السلوك التكيفيتعريف  -1

تطلبات االجتماعية املتوقعة منه مقارنة مع ويركز التعريف االجتماعي على مدى جناح أو فشل الفرد يف االستجابة للم

نظرائه من نفس اموعة العمرية ، وعلى ذلك يعترب الفرد معوقا عقليا إذا فشل يف القيام باملتطلبات االجتماعية  

)املتوقعة منه ، وقد تركز كثريون من أمثال تريدجولد  (tredgld., )ودول  ((1908 (doll.))  وهيرب

(heber.1959) ومسان وجر( (grossman., على مدى االستجابة  (mercer.1973)ومريسر  ((1973

للمتطلبات االجتماعية كمتغري أساسي يف تعريف اإلعاقة العقلية وقد عرب عن موضوع مدى االستجابة للمتطلبات 

  االجتماعية مبصطلح السلوك التكيفي  والذي قيس بعدد من مقاييس السلوك التكيفي.

: التكيفي من وجهة النظر البيولوجيةمفهوم السلوك 2-

تعترب العلوم الطبية واحلياتية من أوائل العلوم اليت استخدمت هذا املفهوم، ومن وجهة نظر تلك العلوم فإن قدرة الفرد 

على التكيف البيولوجي تعين القدرة على البقاء واحلياة والعكس صحيح مبعىن أن فشل الفرد يف التكيف البيولوجي يعين 

عديد من املشكالت احلياتية واليت دد بقائه، وما ينطبق على اإلنسان ينطبق على احليوان والنبات من حيث قدرة ال

هذه الكائنات على التكيف، فاحليوانات القادرة على التكيف هي تلك الكائنات اليت تتكيف مع الظروف املناخية 

ف البيولوجي ليبقى حياً يف حميطه ، أي كيف يستطيع وظروف التغذية، والعكس صحيح*هو مقدرة الفرد على التكي

  أن يوظف قدراته ليتحمل الظروف الطبيعية املختلفة احمليطة به.

  مثال للتوضيح : اذا شعر الفرد بالربد الشديد كيف يستطيع أن خيلق األشياء اليت تعينه على حتمل هذا الربد .

داروناملعىن البيولوجي، عامل البيولوجيا املعروف تشارلس ومن أوائل من أشاروا إىل قدرة الفرد على التكيف ب

(Darwin, قدرة الكائن احلي ، واليت خالصتها مدى نظرية النشوء واالرتقاءحيث عرفت نظريته باسم  (1859

، واملناخية، والصحية، واملرضية، على املوائمة بينه وبني الشروط اليت يواجهها وخاصة الشروط والظروف الطبيعية

ظروف التغذية، وبنجاح الكائن احلي يف القدرة على التكيف باملعىن البيولوجي يعين قدرته على تعديل وتكييف تلك و

الظروف وفقا حلاجاته األولية، وهلذا السبب ابتدع اإلنسان كل العوامل والظروف اليت تعمل على تكيفه بنجاح مع 

  البيئة اليت يعيش فيها.

دام معطياته البيولوجية التكوينية من خمتلف اجلوانب االنفعالية ملقاومة ظروف احلياة و *قدرة الكائن احلي على استخ

املستجدات اليت تصدمه دائماً ا الطبيعة 
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مفهوم السلوك التكيفي من وجهة النظر النفسية:3-

¡التكيف النفسيوم سامهت العلوم النفسية يف تفسري مفهوم السلوك التكيفي من وجهة نظرها، وعلى ذلك ظهر مفه

وعلى ذلك الصحة النفسية، ، كما ظهرت مفاهيم أخرى تعرب عن تلك املفاهيم مثل مفهوم التوافق النفسيومفهوم 

يعترب علم النفس من العلوم اليت قدمت تفسريا ملدى تكيف الفرد مع نفسه ومع البيئة اليت يعيش فيها فظهرت 

درة على التكيف النفسي واالجتماعي وتبدو مظاهر ذلك يف:مصطلحات الشخصية السوية، تلك الشخصية القا

الرضا عن الذات وحتقيقها.-

التحصيل األكادميي الناجح.-

  التوافق األسري واالجتماعي..-

القدرة على اإلنتاج والعمل - 

القدرة على التفاعل االجتماعي الناجح وبناء العالقات االجتماعية الناجحة.-

وغريها من مظاهر الصحة النفسية.’ عية والقدرة على حتقيقهاوضع أهداف واق-

~ هذا هو <*أن ال يكتفي مبا لديه فقط ، بل جيب أن يعمل شي خيدم البشريه ، (قد تغري حياة شخص بكلمة ) 

  حتقيق الذات .

  *القدرة على اإلنتاج داللة كبرية على وجود سلوك تكيفي سوي .

اعتبار مفهوم السلوك التكيفي متغريا أساسيا يف اعتبار الفرد معاقًا عقليا أم ال وزمالءها يف  (المربت)كما سامهت 

وذلك من خالل قدرته يف االعتماد على ذاته وخاصة يف مهارات احلياة اليومية وقدرته على االستجابة للمتطلبات 

والتعلم , والتكيف االجتماعي  ضجالن هي:,ثالثة مظاهر للسلوك التكيفي وزمالءه فيؤكد على  ليالنداالجتماعية، أما 

على مفهوم كولتر ومورو وتبدو هذه املظاهر يف املهارات االستقاللية ومهارات حتمل املسؤلية االجتماعية. وقد أكد 

السلوك التكيفي واعتباره بعدا رئيسيا يف قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية , وتأكيد ذلك املفهوم من قبل 

واملعروف باسم قانون التربية لكل األطفال املعاقني. 94/142م القانون العام رق

أما ليالند فقد ركز على العالقة املتبادلة بني متغريي الذكاء والسلوك  *النضج بإختصار : أن تدرك ما حيدث حولك .

اختالفهم يف مظاهر , وخاصة بني األطفال امللتحقني مبراكز التربية اخلاصة, وغري امللتحقني بتلك املراكز, والتكيفي

هلهان وكوفمان يف تأكيدهم السلوك التكيفي وتشاهم يف قدرام العقلية, ومما يؤيد وجهة النظر تلك ما أشار إليه 

فالقدرة العقلية العالية ال تعين قدرة عالية على التكيف االجتماعي, على العالقة املتبادلة بني الذكاء والسلوك التكيفي 
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والعكس صحيح! 

يد ليالند الدراسات اليت تقول أن العالقة بني الذكاء و السلوك التكيفي ليست بالضرورة تكون طرديه و إمنا *يؤ

  عكسية.

  *و هلهان و كوفمان يؤيدون العالقة العكسية .

شر فقد عرف مفهوم السلوك التكيفي على أنه القدرة على التفاعل مع البيئة االجتماعية والطبيعية، وقد ن جرومسانأما 

كتابا بعنوان السلوك التكيفي حيث تضمن ذلك الكتاب عددا من املوضوعات املتعلقة بالسلوك التكيفي كولتر ومورو 

وخاصة األساس النظري ملفهوم السلوك التكيفي, وقياس وتشخيص السلوك التكيفي والبحوث والدراسات اليت 

  تناولت مفهوم السلوك التكيفي، 

  قدمت ملفهوم السلوك التكيفي: وفيما يلي التعريفات اليت

مفهوم السلوك التكيفي على أنه ذلك الدور االجتماعي املتوقع من الفرد مقارنة مع نظرائه من  :(مريسر)تعريف 

نفس اموعة العمرية سواء كان ذلك يف مرحلة الطفولة أو الشباب أو الكهولة ويتضمن ذلك املفهوم األدوار 

فرد وخاصة قدرته على االستجابة االجتماعية واملهارات االجتماعية املتوقعة منه.االجتماعية املتوقعة من ال

*      مهم هذا التعريف ، و قد أعطى مالحماً واضحة للسلوك التكيفي .

: يفسر ليالند مفهوم السلوك التكيفي بأنة القدرة على االستجابة للمتطلبات االجتماعية واليت تبدو يف تعريف ليالند 

اشكال هي : ثالثة

املهارت االستقاللية:   

واليت تعين قدرة الفرد على االستجابة للمتطلبات االجتماعية بنجاح حسب العمر الزمين للفرد.

حتمل املسؤولية الشخصية:   

واليت تعين قدرة الفرد على حتمل كل ما يتعلق بأموره الشخصية والنجاح فيها واختاذ القرار املناسب فيها.

ل املسؤولية االجتماعية: حتم    

و اليت تعين قدرة الفرد على القيام باألدوار املتوقعة منه بنجاح وحتمل املسؤولية املترتبة على قيامه بتلك  األدوار كما 

تعين  النضج االجتماعي واالنفعايل عند اختاذ القرار املناسب
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  :مكانة السلوك التكيفي يف قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية -4

 142\94تبىن القانون العام رقم على أمهية السلوك التكيفي يف قياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية ومما يدل 

,املعاقني)واملعروف باسم قانون التربية لكل األطفال املعاقني ( ) والذي ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية (1975

يف تعريف اإلعاقة العقلية وكذلك ظهور مقاييس كني وليفني للكفاية ملفهوم السلوك التكيفي واعتباره بعدا رئيسياً 

االجتماعية ومقياس فايلند للنضج االجتماعي وغريها من املقاييس واليت ظهرت وطورت يف دول العامل ومنها الدول 

اإلعاقة العربيه *كاألردن ومصر والبحرين ومما يدل على مكانة بعد السلوك السلوك التكيفي يف قياس وتشخيص 

  العقلية واعتبار السلوك التكيفي أحد األبعاد الرئيسية يف االجتاه التكاملي يف قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية.

- معايري السلوك التكيفي:5

:املعايري النمائيه اجلسمية واحلركية1-5-

  وتعتمد املعايري التالية:

28حميط الرأس: للطفل العادي ما بني  – ك فحاالت صغر حجم الدماغ وكرب حجم الدماغ سم، وعلى ذل38

واستسقاء الدماغ غري عادية ذا املعيار.

كغم غري  2.5كغم وعلى ذلك فأطفال اخلداج دون وزن 3.5 – 2.5الوزن عند الوالدة: للطفل العادي ما بني 

عاديني حبسب هذا املعيار.

وكذلك معايري الطول عند امليالد  وسن املشي.

ري النمائية اللغويةثانيا: املعاي

:املعايري النمائية االجتماعية االنفعالية 2-5-

وتبدأ بالبكاء واالبتسام للتعبري عن احلاجات األساسية يف السنة األوىل مت ينتقل إىل اللعب الفردي يف السنة الثانية تليها 

امسة واللعب اجلماعي يف سن املدرسة زيادة فرص التفاعل االجتماعي يف السنة الرابعة مث منو الصداقات يف السنة اخل

  حىت منو الشعور باملسؤولية الشخصية واالجتماعية يف سن الثانية عشرة.

:رابعا: معايري منائية ملهارات احلياة اليومية

ومهارات السالمة العامة واملهارات الصحيةمثل تناول الطعام والشراب واستعمال دورة املياه وارتداء املالبس  

  عاد هذا املعيار اىل البعد الطيب .*ي
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  *يعاد هذا املعيار اىل البعد التربوي والبعد السيكومتري .

  عاد هذا املعيار اىل البعد االجتماعي .

االجتماعي *يعاد هذا املعيار اىل البعد 

:مظاهر السلوك التكيفي6-

) عددا من مظاهر 1998ســـان ،تضمن مقيـــاس السلوك التكيفي االجتماعي يف صورته األردنية (الرو

السلوك  التكيفي واملتمثلة  يف االستجابة  للمتطلبات  االجتماعية  وبالتايل  قدرة الطفل  املعاق  عقليا  على التكيف  

مع أسرته وجمتمعه  وهي:

:املهارات االستقاللية 1-6-

والشراب  واستخدام  دورة املياه ، والنظافة   ويقصد ا  مهارات  احلياة  اليومية  ومنها  مهارات  تناول  الطعام 

الشخصية واالستحمام  واالهتمام باملظهر  العام واستخدام  التلفون  ووسائل املوصالت العامة...

*إذا امتلك املعاق عقلياً املهارات االستقاللية فإنه يريح األهل ويقطع نصف الشوط عليهم ، و إن املعاقني عقلياً   

لم والقابلني للتدريب جداً سهل تدريبهم على هذه املهارات ولكن حتتاج جمهود من األسرة واملتخصصني القابلني للتع

  يف اإلعاقة العقلية . ( وكثرياً من األسر ينجحون يف وهب الطفل املعاق هذه املهارات ) .

:املهارات اجلسمية واحلركية 2-6-

مهارات التوازن اجلسمي واملشي والركض والتحكم حبركة ويقصد ا مهارات استخدام احلواس كالبصر والسمع و

اليدين واستعمال األطراف .

*كما ذكرت كلما اكتسب الطفل املعاق الكثري من هذه املهارات و املمارسات التكيفية كلما أصبحت تربيته أسهل  

  ، ويصبح قادر على االندماج بشكل سليم يف اتمع .

:مهارات استعمال النقود 3-6-

يقصد ا مهارات معرفة القطع النقدية املعدنية والورقية والتمييز بينها ومعرفة أمهيتها وتنظيمها وتوفريها واملهارات و

  الشرائية البسيطة.

*هذه من السلوكيات التكيفية املقبولة واليت نستطيع بـاستخدام طرق معينه و من خالل التدريب املقنن أن نكسبها 

للطفل املعاق عقلياً .
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:املهارات اللغوية

ويقصد ا مهارات اللغة االستقبالية والتعبريية واملتمثلة يف استقبال وفهم وتنفيذ اللغة (املهارات اللغوية االستقبالية) 

ومهارات النطق والتعبري اللفظي والكتايب والقراءة ومهارات اللغة االجتماعية (املهارات اللغوية التعبريية) 

:والوقت مهارات األرقام4-6-

ويقصد ا مهارات معرفة األرقام والتمييز بينها وقراءا وكتابتها ومعرفة الوقت ومعرفة أيام األسبوع واألشهر 

والسنوات 

*مهمة جداً للمعاق من الناحية النفسية   للتوضيح : يفرح الطفل بيوم اخلميس ألنه يوم إجازة ، ويفرح بيوم اجلمعة 

  بادة وهكذا ) ، والطفل املعاق ال ينبغي أن يحرم من هذه األحاسيس اهلامة جداً .ألنه يوم ع

:املهارات املهنية5-6-

ويقصد ا املهارات املهنية البسيطة مثل مهارات النظافة والبستنة ومجع النفايات والنسيج واخلياطة والنجارة والقش 

فظة على أدوات العمل ومواعيده وتعليماته واخليزران واملهارات املتعلقة باجناز العمل واحملا

*سهل تدريب املعاق عقلياً على املهارات املهنية البسيطة ، وجيب أن نعطيه تشجيع وحتفيز عندما يقوم مبثل هذه 

  األعمال ويصبح منتج حىت و إن كان إنتاجه ضئيل جداً أو بسيط فهو ذو قيمة معنوية عالية جداً.

:تمهارات التوجيه الذا6-6-

ويقصد ا املهارات املتعلقة بتوجيه الفرد لذاته وخاصة مهارات املبادرة أو السلبية أو املثابرة واإلصرار ونشاطات 

  أوقات الفراغ .

*من املهارات املهمة جداً و أيضاً هلا انعكاسات نفسية خطرية جداً ، و كونه تنبثق من عنده أشياء يدرك ا قيمة ذاته 

  رات املتقدمة جداً اليت حنلم حنن كمتخصصني يف إكساا هلذه الفئات .هذا يعترب من املها

: مهارات حتمل املسؤولية7-6-

ويقصد ا مهارات احملافظة على املشكالت الشخصية وحتمل املسئولية  واالعتماد عليه يف حتمل املسئولية باجنازه 

لألعمال املوكلة إليه.

ذا الطفل يف االندماج ، أو الدمج مع الطالب العاديني ، وهي مهمة جداً هذه *هذه تساعدنا يف املدرسة يف تعليم ه

املهارة ، والبد أن جنعل املعاق على قدر من املسئولية ،على األقل يف األمور البسيطة اليت يستطيع حتملها .
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                            :                                                    مهارات التنشئة االجتماعية8-6-

ويقصد ا مهارات التفاعل االجتماعي مع اآلخرين مثل مهارات التعاون مع اآلخرين ومساعدم وتقدير واحترام 

  مشاعر اآلخرين ومعرفة اآلخرين وخاصة أفراد أسرته وزمالءه يف املدرسة 

اىل عزاء أن يعرف أن االبتسامة مرفوضة يف هذا  *على سبيل املثال للتوضيح ~> أن أدرب الطفل املعاق عندما يأيت

املقام

:أمهية السلوك التكيفي يف جمال التربية اخلاصة7-

اعتبار السلوك التكيفي متغرياً أساسياً يف تعريف عدد من فئات التربية اخلاصة ، وخاصة فئات اإلعاقة العقلية ، 

طرابات اللغوية . واالضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم ، واالض

heberاعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً رئيسياً يف تعريف هيرب لإلعاقة العقلية ( 1959,1961(

Grossmanاعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً رئيسياً يف تعريف جرومسان لإلعاقة العقلية (  1975(

,AAMIRجلمعية األمريكية للتخلف العقلي ( اعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً رئيسياً يف تعريف ا 1973

,1983 ,1993(

واملعروف  94/142اعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً رئيسياً يف تعريف اإلعاقة العقلية الذي تبناه القانون العام رقم 

 . 1975باسم التربية لكل األطفال املعاقني والذي صدر يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

اعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً رئيسياً يف تعريف مريسر لإلعاقة العقلية وانتقاداا للتعريف السيكومتري لإلعاقة 

Theالعقلية وتبنيها التعريف القائم على تعدد جوانب مفهوم اإلعاقة العقلية واملعروف باسم : (  system of

Multicultural Pluralistic Assessment, SOMPA(

والذي يتضمن قياس األبعاد التالية لإلعاقة العقلية : 

التكيفي البعد االجتماعي ، البعد الطيب ، البعد الثنائي ( الثقايف ) وتركيزها على بعد السلوك التكيفي يف مقاس السلوك

Theاملعروف باسم : (  Adaptive Behavior inventory for Childran , ABIC(

السلوك التكيفي بعداً بديالً ملفهوم القدرة العقلية كما أكدت ذلك الدراسات اليت حبثت العالقة املتبادلة اعتبار مفهوم 

) اليت  1996،  1994بني السلوك التكيفي والقدرة العقلية ( الذكاء ) وخاصة الدراسات العربية احلديثة ( الروسان 

وتشخيص وتصنيف حاالت اإلعاقة العقلية مقارنة مع  أظهرت قدرة مقياس السلوك يف صورته األردنية على قياس

  األساليب التقليدية السيكومترية كمقياس يف استخدام هذه املقاييس التقليدية للذكاء مع األطفال املعاقني عقلياً 
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تربوية اعتبار مفهوم السلوك التكيفي بعداً شامالً للمظاهر السلوكية االجتماعية واللغوية و احلركية و التحصيلية ال

حيث مشلت مقاييس السلوك التكيفي وخاصة مقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي ( 

AAMR, ABS  عدداً من الفقرات اليت غطت املظاهر السابقة كاملهارات االجتماعية ومهارات احلياة اليومية (

قود ومهارات التوجيه الذايت ، ومهارات حتمل املسؤولية واملهارات احلركية و املهارات اللغوية و مهارات التعامل بالن

واالجتماعية .الشخصية

اعتبار مفهوم السلوك التكيفي مفهوماً إجرائياً ميكن قياسه وتصحيحه وتفسري نتائجه بعدد من مقاييس السلوك التكيفي 

التربية اخلاصة عند استخدام  بكل سهولة من قبل معلم التربية اخلاصة ومقارنة مع الصعوبات اليت يواجهها معلم

 مقاييس الذكاء التقليدية مثل مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ومقياس وكسلر للذكاء ، وخاصة مع األطفال املعاقني

عقلياً ذوي املشكالت اللغوية .

:مقاييس السلوك التكيفي8-

ظهرت العديد من مقاييس السلوك التكيفي االجتماعي التكيفي ، واليت تعرب عن البعد االجتماعيوقد 

Theيف تعريف اإلعاقة العقلية ، مثل: مقاييس فايلند للنضج االجتماعي ( Vineland Social Maturity

Scale) ملؤلفه دول (Doll,   ) ومقياس كني وليفني للكفاية االجتماعية1953,1965

)Cain – Levine, Social Competency Scale) والذي أعده كني وليفن (Cain & Levine

The) ومقياس السلوك التكيفي للجمعية األمريكية للتخلف العقلي 1953 American association on

Mental Retardation Adaptive Behavior Scale, AAMR, ABS,1969,1975,1981

Social, AAMR, ABS,1969,1975,1981) ريا وزمالؤه والذي أعدهNihira, K, et al,

1975 & lambert, 1981. (

*هذه من املقاييس األساسية  واليت هي بداية مقاييس السلوك ألتكيفي وهي من ابرز و أشهر املقاييس العاملية اليت تقيس 

  عملية السلوك ألتكيفي .

مقياس فاينلد للنضج االجتماعي .

 للكفاية االجتماعية .مقياس كني وليفني

  مقياس السلوك التكيفي للجمعية االمريكية للتخلف العقلي .

*من أشهر املقاييس اليت عرفت عرب التاريخ .
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Theمقياس فاينلد للنضج االجتماعي : ( Vineland Social Maturity Scale(

تعريف باملقياس: 

)ظهر مقياس فاينلد للنضج االجتماعي من قبل دول (  Doll , وقد مسي باسم فاينلد نسبة إىل 1935,1965

مدرسة فاينلد للتخلف العقلي يف الواليات املتحدة األمريكية , ويعترب هذا املقياس من أقدم مقاييس السلوك 

التكيفي, ويهدف إىل قياس وتشخيص املهارات االجتماعية ويغطي الفئات العمرية منذ امليالد وحىت سن الــ 

سنة . 25
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تمھید :   

یحتاجون أكثر من غیرھم إلى فرص اللعب والترویح ، إذ معاقین عقلیا الإن األطفال     

یحتاجون   إلى مكان یلعبون فیھ، وإشراف راشد عطوف یقوم بتربیتھم ورعایتھم، ویعتبر التربیة 

لقدراتھم، خاصة بعد تنظیمھ إلى ما یسمى اآلن بالتربیة الریاضیة  النشاط اإلیجابي المناسب 

  الریاضیة المكیفة ( المعدلة ) لذلك كانت أھمیتھ كبیرة في الحیاة االجتماعیة لھذه الفئة .

وأثناء معالجة ھذه المواضیع نحاول تدعیم بقدر ما أمكن مختلف المفاھیم والشروحات     

ا المضمار ، وذلك في محاولة منا إلظھار أھمیة بدراسات علمیة وآراء مختلف المربین في ھذ

عقلیا ، والتي أصبحت تستخدم كوسیلة عالجیة  معاقینلریاضي المكیف  في حیاة الالنشاط البدني ا

  وتربویة لھذه الفئة .
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  تعریف اإلعاقة الذھنیة1-

عاقة الذهنية بشكل كبري من وجهة حاول العديد من املتخصصني تعريف اإلعاقة الذهنية فنظر كل منهم لإل

نظره املهنية و طبقا لطبيعة مهنته أو ختصصه .. و لقد اهتم بتعريف ظاهرة اإلعاقة العقلية األطباء ، علماء التربية ، 

  علماء علم النفس ، العاملني يف جمال اخلدمة االجتماعية ، و حىت القانونيني .. 

  : التعریفات الطبیة :1-1

أن األطباء ھم أول مجموعة من المھنیین ممن تعاملوا مع اإلعاقة العقلیة ، و لقد من المعروف 

تعاملوا مع ھذه الطاھرة من خالل وجھة نظر إكلینیكیة بشكل كبیر .. فعرفوا اإلعاقة العقلیة في 

الغالب األعم اعتمادا علي مظاھر النمو العضوي للجھاز العصبي أو األمراض الوراثیة أو 

  .ھاز العصبي الناشئة قبل أو أثناء المیالد أو في مرحلة الطفولةإصابات الج

 "  تعریف تردجولدTredGold: "

حالة یعجز فیھا العقل عن الوصول إلي مستوي الفرد عرف تردجولد اإلعاقة العقلیة بأنھا " 

خلل في  " .. و یري في ھذا التعریف أن اإلعاقة العقلیة ناتجة بسبب العادي أو استكمال النمو

الجھاز العصبي نتیجة عدم االكتمال ألي سبب من األسباب العضویة بحیث تكون اإلصابة ذات 

,TredGold)أثر واضح علي ذكاء الفرد .. 1982 )

"Jervisتعریف جیرفیس  " 

حالة توقف أو عدم استكمال للنمو العقلي نتیجة عرف جیرفیس اإلعاقة العقلیة علي أنھا " 

" .. و قد ركز ھذا  بة قبل سن المراھقة ، أو أن یكون نتیجة لعوامل جینیةلمرض أو إصا

التعریف أیضا علي الجانب العضوي العصبي مضمنا التعریف بعض األسباب العضویة التي قد 

,Jervis)تؤدي لحدوث اإلعاقة العقلیة ( مرض ، إصابة ، عوامل وراثیة ) . 1952 )

 1959تعریف بنوا"Benoit: "
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ضعف في الوظیفة العقلیة ناتج عن عوامل خارجیة عرف بنوا اإلعاقة الذھنیة علي أنھا " 

بحیث تؤدي إلي نقص في القدرة العامة للنمو ، و كذلك في التكامل اإلدراكي و الفھم ، و بالتالي 

في " .. و یتمیز ھذا التعریف عن التعریفین السابقین  التكیف مع البیئة التي یعیش فیھا الفرد

تركیزه علي ارتباط اإلعاقة العقلیة بالضعف في مظاھر النمو العامة باإلضافة إلضافة البعد 

االجتماعي من عدم التكیف مع البیئة إال أنھ ركز في المقام األول علي الجانب العضوي و علي 

ة جانب القدرات العقلیة من حیث ربط القصور في القدرة العمة للنمو و عدم التكیف مع البیئ

,Benoit)بالجانب العضوي العقلي ..  1959 )

  ثانیا : التعریفات االجتماعیة :

:"Dollتعریف دول " .1

" حالة من عدم االستطاعة االجتماعیة ترجع إلي التخلف عرف دول اإلعاقة العقلیة علي أنھ 

.العقلي ، و ھذه الحالة غیر قابلة للشفاء  "

  معاق عقلیا :و  قد نص التعریف علي أن الفرد ال

  ـ غیر كفء اجتماعیا و مھنیا و ال یستطیع أن یسیر أموره وحده .

  ـ دون األسویاء في القدرة العقلیة العامة " الذكاء " .

  ـ یظل متخلفا عقلیا عند بلوغ سن الرشد .

  ـ یظھر تخلفھ منذ الوالدة أو في سن مبكرة .

  ـ یرجع تخلفھ العقلي إلي عوامل تكوینیة في األصل .

  ـ غیر قابل للشفاء .

و نجد أن دول ال یعتمد علي محك واحد في تشخیص التخلف العقلي .. و یري ضرورة 

االعتماد علي عدة محكات ، و یتطلب ذلك دراسة ظروف الحالة و نوع الخبرات التي تعرض لھا 

كان قد قدم أثناء النمو ، و كذلك الظروف االجتماعیة و الثقافیة التي أثرت في النمو .. و إن 
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الجانب االجتماعي في التعریف عندما بدأ التعریف بأن اإلعاقة الذھنیة عبارة عن عدم االستطاعة 

االجتماعیة و ھو المحك الرئیسي للحكم علي الفرد بأن یكون معاقا اجتماعیا أو ال و بعد ذلك 

بإعداد  1947دول أرجع عدم االستطاعة العقلیة ھذه للقصور في المظاھر العقلیة .. ولذلك قام 

Vinelandمقیاس فینالند للنضج االجتماعي "  Social Maturity Scale   لتأكیده علي جانب "

,Doll)عدم االستطاعة االجتماعیة الذي تحدثنا عنھ . 1941 )

:Sarson"1953تعریف سارسون .2 "

الجتماعي ، و حالة یظھر فیھا عدم التوافق اعرف سارسون اإلعاقة العقلیة علي أنھا " 

" .. و نري ھنا أیضا التركیز علي الجانب  تصاحب بقصور في الجھاز العصبي المركزي

االجتماعي و اعتباره المحك األول للتقییم و الجانب األولي بالتركیز بالرغم من عدم قدرة 

  االجتماعین من إغفال الجانب العضوي ..

ف اإلعاقة قد قوبل يف كثري من األحيان باملعارضة علي و إن كان التركيز علي اجلانب االجتماعي يف تعري  

اعتباره حمكا رئيسيا من احملكات اليت جيب أن تدخل كعوامل أساسية لتعرف اإلعاقة .. فقد نقضا  " هاالهان " ، " 

 الكثري من دعائم اجلانب االجتماعي عندما أكدا علي أن تركيز دول علي اجلانب االجتماعي و أن 1978كوفمان " 

أول املظاهر اليت جيب أخذها يف االعتبار لتعريف اإلعاقة العقلية هي عدم توافر الصالحية االجتماعية ال يعد شيئا 

حموريا فالقصور يف السلوك االجتماعي و إن كان أحد املظاهر املهمة لإلعاقة العقلية إال أنه مل يعد حموريا حيث أظهر 

اهرا من خالل التدريب العملي املناسب  حبيث يصبحون ذوي كفاءة اجتماعية حاليا العديد من املعاقني ذهنيا حتسنا ظ

مناسبة .. و أنه من األويل التركيز علي اجلانب العقلي .. كما أشار البعض اآلخر إيل أن اجلوانب االجتماعية ليست 

املدرسة السلوكية يرون جوانب جتريبية بشكل كبري " خاضعة للتجريب و التوصل لنتائج بشكل كبري " إال أن أنصار 

  أن السلوك قابل للمالحظة و القياس و حياولون دراسة عالقته بالعوامل اليت سبقت حدوثه و العوامل اليت تليه ..

ھذا بالرغم من أن ھذا االتجاه یقابل من العدید من المتخصصین سواء االجتماعیین أو غیرھم 

اجتماعیة تكیفیھ مناسبة بالرغم من حصولھ علي  باعتبار الفرد غیر معاقا عقلیا إذا أبدي مھارات

معامل ذكاء منخفض في أحد اختبارات الذكاء .. و نحن نساند ھذا االتجاه و خاصة من وجھة 

النظر اإلنسانیة فلیس مھما بدرجة كبیرة من وجھة نظرنا أن یكون الفرد علي درجة عالیة من 

علي درجة مناسبة من النضج .. فإن كان الفرد  الذكاء و غیر قادر علي خدمة نفسھ أو أنھ ال یكون

لیس علي درجة عالیة من الذكاء و لكنھ و لكنھ فردا علي درجة مناسبة من االستقالل مندمج في 

المجتمع فردا نافعا فیھ لنفسھ و لباقي أفراده فلیس مھما بالنسبة لنا مستوي ذكاءه و یمكننا قبولھ 
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من محدودیة قدراتھ العقلیة و إن كان یجب علینا مراعاتھا حین بیننا علي أنھ فردا نافعا و بالرغم 

  إذ عند التعامل معھ .

  تصنيفات اإلعاقة الذهنية2-

تعتبر عملیة التقسیم و التصنیف من أھم العملیات العلمیة التي تساعد الباحثین العلمیین في 

خاللھا إرساء قواعد اتخاذ القرارات و إیجاد مظاھر مشتركة للعینة محل الدراسة یمكن من 

مشتركة للتعامل مع ھذه الفئة من خاللھا .. و یقابل المھتمون بظاھرة اإلعاقة العقلیة مشكلة في 

تصنیف المعاقین عقلیا إلي فئات ذلك النطباق تعریف اإلعاقة الذھنیة علي عینة كبیرة متفاوتة في 

العینة محل الدراسة بشكل الصفات و الخصائص و مما یجعلھا عملیة صعبة نظرا لعدم تجانس 

كبیر .. كما یواجھ المختصون مشكلة كبیرة في إیجاد األساس الفعلي الذي یمكن أن یتم إرساء 

تصنیفھم علیھ .. و لذلك فقد تعددت أنواع التصنیفات التي تحاول التعامل مع فئة المعاقین عقلیا و 

  التي أقامھا كل متخصص من خالل وجھة نظره المھنیة ..

  التصنیف الطبي : 1-2-

اعترب األطباء أن اإلعاقة العقلية قد تكون عرضا أو نتيجة ملرض عضوي معني ، و اعتربوا أن األسباب املرضية   

املتشاة اليت تؤدي إيل اإلصابة بإعاقة عقلية تنتج معاقني عقليا يتشاون بشكل كبري يف اخلصائص اجلسمية و النفسية 

غريهم من حاالت اإلعاقة الذهنية .. و من أهم هذه التصنيفات الطبية تصنيف  حبيث متيزهم هذه اخلصائص عن

  اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي ، تصنيف ترد جولد ، تصنيف ستراوس ..

و نعرض فيما يلي للتصنيف الطيب اخلاص باجلمعية األمريكية للتخلف العقلي األمريكية فقد صنفت املعاقني   

  يب لإلعاقة إيل :عقليا طبقا للسبب الط

مثل احلصبة األملاين ، الزهري ، خاصة يف حالة اإلصابة يف الشهور  بأمراض معديةإعاقة عقلية مرتبطة  )1

  األويل من احلمل .

.. مثل إصابة املخ الناجتة من تسمم األم بالرصاص أو الكربون أو  بأمراض التسممإعاقة ذهنية مرتبطة )2

  الزرنيخ و غريها .

  .. مثل اإلصابة يف الدماغ أثناء الوالدة أو بعدها . إصابة جسيمةاجتة عن إعاقة ذهنية ن)3
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  .. مثل القزامة . خلل يف اهلرموناتإعاقة عقلية ناجتة عن )4

  .. مثل الفينيل كيتون يوريا  أو اجلالكتوسيميا . بأمراض التمثيل الغذائيإعاقة عقلية مرتبطة )5

  ومات .. مثل عرض داون أو ترينر أو كالينفلتر .مرتبطة خبلل يف الكروموس وراثيةإعاقة ذهنية )6

  .. مثل الدرن . ناجتة عن أورام غريبةإعاقة ذهنية )7

  .. مثل العوامل األسرية أو الثقافية أو ما يسمي باحلرمان الثقايف . بأسباب غري عضويةإعاقة  ذهنية مرتبطة )8

  .. مثل التوحد . باضطرابات عقليةإعاقة ذهنية مرتبطة )9

..بأمراض غري معروفة األسباب حتدث قبل الوالدةة مرتبطة إعاقة ذهني)10

..بأمراض غري معروفة األسباب حتدث بعد الوالدةإعاقة ذهنية مرتبطة )11

و مما يؤخذ علي مثل هذا التصنيف أنه ال يقدم لنا معلومات كافية تفيد يف التعرف علي الربامج التربوي أو   

ني ذهنيا .. فالتصنيف يغفل جوانب أخري مثل درجة اإلعاقة مما ال يعطي فكرة التأهيلية الالزمة لألشخاص املعاق

واضحة للمتخصصني عن درجة التدخل اليت حتتاجها احلالة .. و إن كان مازال يقدم فكرة مناسبة عن مسات و 

اخلصائص خصائص كل جمموعة من جمموعات التصنيف ..  حيث يعترب دال من الناحية الطبية من ناحية السمات و 

لكل فئة من فئات التصنيف ..

  التصنيف السلوكي : 2-2-

يعترب التصنيف السلوكي أفضل من التصنيف الطيب النه حياول احلكم علي الفرد املعاق ذهنيا من خالل قدراته 

 احلالية و ليس حكما مسبقا علي درجة األداء بناء علي نسبة الذكاء .. فالتصنيف السلوكي يأخذ يف االعتبار

األداء احلايل للطفل و سلوكياته التوافقية يف البيت و املدرسة و اتمع من خالل أي مقياس مقنن يقيس النضج 

  االجتماعي .. هذا باإلضافة إيل درجة الذكاء للحكم علي قدرات الفرد املعاق و تصنيفه طبقا لسلوكياته .. 

املعاق ذهنيا بتطبيق أحد املقاييس اليت تقيس السلوك  و يكتمل التصنيف بالنسبة للتأكد من قدرات و أداء الفرد

  التوافقي للطفل أو النضج االجتماعي .. مثل :

Vienland“   مقياس فاينالند للنضج االجتماعي Social Maturity Scale"

Catle“         مقياس كاتل لذكاء األطفال   InfantIntelligence Scale”

Kuhlmann"    قليمقياس كاملان لالرتقاء الع Test for Mental Development"

Gassell"            قائمة جيزل لالرتقاء    Developmental Schedule"

Adaptive“                 مقياس السلوك التوافقي     Behavior Scale"
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  أسباب اإلعاقة الذهنية3-

 بالرغم من التوصل إيل العديد من العوامل املسببة هلا إال أن تتعد األسباب املسببة لإلعاقة الذهنية و اليت  

% من األسباب العضوية املعروفة يف حني تبقي ال  25العوامل املسببة لإلعاقة الذهنية املعروفة حىت اآلن ال متثل إال 

ب وراثية ، و أسباب أخري % الباقية من العوامل غري معروفة .. و تنقسم العوامل املسببة لإلعاقة الذهنية إيل أسبا 75

  غري وراثية ..

  األسباب الوراثية لإلعاقة :1-3

عوامل وراثية مباشرة :)1(

و فيها حيدث خلل يف وراثة اجلينات أثناء انتقاهلا املباشر من الوالدين إيل الطفل نتيجة لكثري من األسباب  

..و تتمثل يف حالة من اثنني :

 : زيادة يف عدد الكروموسومات  

oض داون " عرDown"  و حتدث نتيجة لوجود كروموسوم جنسي زائد لدي الطفل عند وراثة :

ملتصقني لدي األب أو   21الصفات من األب أو األم .. حيث يبقي زوجي كروموسومات اجلنس رقم 

األم دون حدوث انقسام خالل عملية االنقسام املنصف للجينات أثناء تكوين البويضات لدي األم و 

ات املنوية لدي األب قبل حدوث عملية احلمل .. و بذلك يصبح عدد اجلينات الوراثية لدي الطفل احليوان

  كروموسوم .. 46كروموسوم بزيادة كروموسوم جنسي يف حني أنه جيب أن يكون عدد اجلينات  47

  طفل .: و حتدث نتيجة لزيادة زوج أو أكثر من الكروموسومات لدي ال "Klinefelterعرض كالينفلتر " 

o " حالة صغر حجم اجلمجمةMicrocephaly"  و حتدث نتيجة كروموسوم زائد يف زوجي :

  . 13الكروموسومات رقم 
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: نقص عدد الكروموسومات  

o " عرض ترينرTurner"  و هي عكس احلالة السابقة حيث حيدث فيها نقص يف كروموسوم من :

  ا أنثي معاقة عقليا عقيمة .زوجي الكروموسومات اجلنسية و يكون الناتج هنا دائم

  عوامل وراثية غري مباشرة :)2(

وحتدث نتيجة وراثة اجلنني لصفات تؤدي إيل حدوث اضطرابات ، أو عيوب يف تكوين املخ ..     

فيكون السبب هنا غري وراثي فوراثة الصفات الوراثية مل يسبب بصورة مباشرة اإلعاقة الذهنية و إمنا أدى إيل حدوث 

  طورات أو خلل يف التكوين لدي اجلنني مما أدي إيل حدوث اإلعاقة العقلية ..اضطرابات و ت

: الذي يؤدي إيل عدم إفراز اإلنزمي املسئول عن  "Phenylktonuriaمرض الفينيلكتون يوريا "   

  أكسدة محض الفينيل أالنني مما يسبب زيادة ترسيب محض " البريوفيك " السام يف دم الطفل و بوله .

: و ينتج نتيجة خللل يف التمثيل الغذائي للخلية و يتسبب  "Galactosemiaالكتوسيميا " مرض اجل  

يف نقص اإلنزمي الذي حيول " سكر اجلالكتوز " إيل سكر جلوكوز " فيتراكم " اجلالكتوز " يف دم الطفل 

  و أنسجة جسمه .. مما يؤدي إيل تلف خاليا املخ اجلهاز العصيب .

: و ينتج نتيجة حلدوث خلل يف عملية متثيل اجلليكوجني .. و علي  "Glycognomaاجلليكوجنوما "   

الرغم من قلة نسبة اإلصابة باحلاالت اليت يرجع فيها التخلف العقلي إيل هذه االضطرابات إال أن أمهيتها 

  .ترجع إيل األحباث احلديث اليت ساعدتنا علي تفهم تأثري االضطرابات علي تكوين اخلاليا املخية 

: يؤدي هذا احلمض إيل اضطرابات يف التمثيل  "Homocytinuriaمحض اهلوموستني يوريا "   

الغذائي لألمحاض األمينية ، مما يؤدي إيل وجود كرات دم يف بول الطفل و مما يؤدي إيل حدوث اإلعاقة 

.العقلية .. و قد اكتشف هذا احلامض حديثا يف بول و دم بعض األفراد املعاقني ذهنيا .



- 64 -

  األسباب  البيئية لإلعاقة : 2-3

و تعرب العوامل غري الوراثية حلدوث اإلعاقة العقلية عن كل العوام ل اخلارجية غري الوراثية اليت قد تسبب حدوث 

قلية يف اإلعاقة العقلية و تسمي جمازا العوامل البيئية لإلعاقة .. و تتعدد العوامل اليت قد تؤدي إيل اإلصابة باإلعاقة الع

العديد من املراحل فمنها ما قد حيدث قبل امليالد أو أثناءه أو بعده .. و فيما يلي نعرض ألهم هذه العوامل أو أكثرها 

  شيوعا :

  عوامل حتدث قبل عملية امليالد :)1(

و  خاصة األمراض الفريوسية مثل احلصبة األملانية  إصابة األم باألمراض املعديةRubella   أو الزهري

Syphilis  أو عدوي التكسوبالزماToxoplasmosis  و غريها من األمراض الفريوسية اليت قد ..

  تنفذ فريوساا إيل اجلنني من األم عرب املشيمة مؤدية إيل إحداث تشوهات باجلنني ..

و هو ناتج عن زيادة نسبة البيليوينب يف الدم. تعرض األم لإلصابة حبمي الصفراء ..  

 أو زيادة نسبة الزالل يف الدم . حلمللتسمم اتعرض األم  

و غريها من العوامل الضارة اليت قد  تؤدي إيل إحداث  إدمان األم للعقاقري أو الكحوليات أو التدخني ..

  تشوهات باجلنني أثناء فترة التكوين .

تعرض األم لإلشعاع أثناء فترة احلمل.

أو إصابتها باألمراض من محي أو فقر دم أو  تعرض األم للحوادث أو اإلصابات أو حماولتها اإلجهاض ..

  سوء التغذية أثناء فترة احلمل مما يؤدي إيل عدم اكتمال منو اجلنني .

مما يؤدي إيل إحداث تلف باجلهاز العصيب للجنني و األم . تعرض األم حلاالت نقص األكسوجني  

 .. لشوكي علي الضغط علي خاليا املخ حيث تعمل علي الزيادة يف كمية السائل املخي اإستسقاء الدماغ

مما يؤدي إيل تلفها بشكل كبري .. و تتوقف درجة التخلف علي مدي ما تاثرت به خاليا الدماغ من تلف 

..

 مبا يؤدي إيل حدوث الكثري من االضطرابات الفسيولوجية اليت صغر أو كرب عمر األم بشكل كبري ..

  إيل عدم اكتمال اجلنني أو حدوث التشوهات  . تؤثر بشكل كبري علي تكون اجلنني و مبا يؤدي

مبا يؤثر علي التركيب الكيميائي لغذاء اجلنني .. تعرض األم الضطرابات نفسية عنيفة ..



- 65 -

  عوامل حتدث أثناء عملية امليالد :)2(

oمبا يؤثر علي كمية األكسجني الواصلة ملخ الطفل .. فمن  .. نقص األكسوجني أثناء عملية الوالدة

روف أن املخ ال يستطيع أن يقوم بوظائفه دون كمية مناسبة من األكسجني ، و أن انقطاع األكسجني املع

  و لو لفترة قصرية يؤدي إيل إحداث تلفيات خباليا املخ .

oبسبب حاالت الوالدة أو لالستخدام غري احلذر لبعض  .. إصابات الدماغ اليت حتدث أثناء الوالدة

إلخراج اجلنني أثناء حاالت الوالدة املتعسرة . األدوات ( اجلفت ، الشفاط )

  عوامل حتدث بعد الوالدة :)3(

 االلتهاب السحائي  األمراض اليت تصيب اجلهاز العصيب للطفلعدوي ..Meningitis  االلتهاب ،

  ، احلمي الشوكية . Encephalitisالدماغي 

الغدد مثل الغدة النخامية ، أو الدرقية و غريها من  اضطرابات الغدد  

ا هنا الصفراء غري الوراثية اليت حتدث يف ثالث يوم من أيام الوالدة . اإلصابة مبرض الصفراء و يقصد ..  

بأمالح الرصاص أو أول أكسيد الكربون . التسمم  

بسبب حوادث السيارات أو الصدمات مبا يؤدي إيل إحداث تلفيات باملخ . إصابات الدماغ  

احلرمان الثقايف.
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  خصائص األفراد املعاقني ذهنيا4-

ختتلف خصائص األفراد املعاقني ذهنيا عن خصائص األفراد األسوياء .. حيث يقل مستوي العمر العقلي بالنسبة لألفراد 

املعاقني ذهنيا عنه بالنسبة لألفراد األسوياء املساوين هلم يف العمر الزمين .. هذا باإلضافة إيل وضوح اخنفاض مستوي 

من الثابت أن هذا التدين .. و  و لدي الفرد املعاق ذهنيا يف كثري من جماالت النمو عن قرينه يف نفس العمر الزمينالنم

يكون مرتبطا إرتباطا كبريا بإخنفاض القدرات العقلية خاصة يف جماالت مثل ااالت السلوكية و اإلجتماعية و احلركية 

قدر بالنسبة لكل جماالت النمو .. و يتضح القصور يف مظاهر النمو لدي .. إال أن هذا التدين قد ال يكون بنفس ال

الفرد املعاق ذهنيا يف جماالت مثل :

  اخلصائص املعرفية :1-4-

و هي ميزة أساسية متيز الفرد املعاق ذهنيا .. حيث يتضح لديه اخنفاض القدرة العقلية العامة ( معدل الذكاء ) بشكل 

ات الطائفية املكونة للقدرة العامة .. و يتضح هذا االخنفاض منذ بداية مرحلة امليالد خاصة عام نتيجة الخنفاض القدر

لألطفال شديدي و متوسطي اإلعاقة .. فنجد الطفل ال يبدي مستوي عقلي و إدراكي للبيئة احمليطة به مقارب ملن هم 

بسيطي اإلعاقة حىت بداية مرحلة الروضة أو يف مثل عمره الزمين .. يف حني قد يتعذر التمكن من احلكم علي األطفال 

  املدرسة االبتدائية. ومن أهم ما مييز الطفل املعاق من الناحية املعرفية :

oالبطئ يف النمو العقلي .  

oضعف االنتباه .  

oقصور يف الذاكرة .  

oقصور اإلدراك .  

oقصور القدرة علي تكوين املفاهيم ، التعميم ، التجريد .  

  ة و احلركية :اخلصائص اجلسمي2-4-
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أثبتت الدراسات يف اال احلركي يف جمال اإلعاقة الذهنية وجود فرق دالالت واضحة بني األداء احلركي و النفس   

حركي بني املعاقني ذهنيا و األسوياء ، و يزداد هذا القصور بزيادة درجة اإلعاقة .. و قد وضح هذا يف الدراسة اليت 

" أوزورتسكي " املعدل مع جمموعة من املعاقني .. و قد يصاحب ذوي اإلعاقات  أجراها سلون عند تطبيق اختبار

الشديدة تشوهات شديدة جسمية خاصة يف الرأس و األطراف ..و يعاين املعاقني ذهنيا من بطئ النمو احلركي و ما 

ت احلركية من تآزر أو يتضمنه من مهارات مثل مهارات املشي ، االتزان ، املهارات الدقيقة .. و غريها من املهارا

  توافق عضلي عصيب .

كما يعاين األفراد املعاقني ذهنيا يف حاالت كثرية من حاالت صرع أو تشنجات و يوجبه ذلك علي مدرس التربية   

  اخلاصة من اختاذ االحتياطات الالزمة حتسبا حلدوث مثل هذه األزمات أثناء عملية التدريس .

  اخلصائص احلسية :3-4-

م النتائج املترتبة علي القصور يف القدرات العقلية و القصور يف القدرات اجلسمية حدوث قصور كبري يف من أه    

القدرات احلسية و القدرة علي التعامل مع املعلومات احلسية اليت تنقلها أجهزة احلواس املختلفة هذا يف حالة نقل هذه 

.األجهزة للمعلومات احلسية بشكل مناسب 

  للمعاقین ذھنیا:نشاط البدني الریاضي الأھداف . -5

إن األطفال المعاقین ذھنیا یحتاجون أكثر من غیرھم إلى فرص اللعب االبتكاري وذلك 

لبعدھم عن جو المنزل واألسرة المشبع بالعطف والحنان فھم یحتاجون إلى مكان یلعبون فیھ 

المستشفى او في المراكز وإشراف راشد عطوف ، ویمكن بواسطة اللعب مساعدة الطفل المقیم في 

  التربویة على ان یصبح عضوا نافعا في جماعتھ .

لقد أوضح العلماء ان الھدف األساسي في تربیة المتخلفین عقلیا ھو تعلیمھم االشتراك 

بفعالیة         في نشاطات أوقات الفراغ وتشجیعھم على الترویح واستغالل أوقات الفراغ ، وھو 

  سیة حركیة (جسمیة ) ، اجتماعیة ، تربویة ، محضیة .ما یعود علیھم بفوائد ح

  تنمیة المھارات الحسیة الحركیة :. 5-1
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لما كانت القدرات الحسیة الحركیة ضروریة لتأدیة النشاطات الحیاتیة الیومیة، فإن العجز 

في ھذا الجانب یؤثر على المظاھر الحیاتیة المختلفة إذ تعمل على كبح النضج العصبي،  لذا 

تفي االنعكاسات الحركیة األولیة الن حركة اإلنسان تعتمد على التوافق بین الجھازین العضلي تخ

)85(البوالیز، صفحة الخ  ……والعصبي والتي تتمثل في المشي والجري والوثب

وحتى یتحقق ھذا الھدف یجب ان تقدم التربیة الریاضیة عبر برامجھا اكتساب الكفایة 

  رة الحركیة والتي لھا أبعاد كثیرة منھا :االدراكیة الحركیة والمھا

. المھارات الریاضیة تتیح فرص االستمتاع باوقات الفراغ ومناشط الترویح  

. المھارات الحركیة تنمي مفھوم الذات وتكسب الثقة بالنفس  

. المھارات الحركیة توفر طاقة العمل وتساعد على اكتساب اللیاقة البدنیة  

فرد من الدفاع عن النفس وزیادة فرص األمان .المھارات الحركیة تمكن ال  

 المھارات الحسیة تمكن الفرد من تعمیق التآزر البصري والتمییز باللمسي والسمعي واإلدراك

)153–152، الصفحات  1995(روبي، الشكلي والتوافق البصري العضلي 



  تنمیة المھارات االجتماعیة العاطفیة :. 5-2

یة المعروفة والتي یتمیز بھا االطفال المتخلفون عقلیا ضعف من بین الخصائص االجتماع

القدرة على التكیف االجتماعي ونقص المیول والدوافع واالھتمامات وعدم تحمل المسؤولیة 

  واالنسحاب من المواقف والعدوانیة أحیانا .

 أما من حیث الخصائص العاطفیة واالنفعالیة ، فیتمیزون بعدم االتزان االنفعالي وعدم

االستقرار النفسي والھدوء واحیانا سرعة وبطء االنفعال ومستویاتھ ، والتربیة الریاضیة ھي مسألة 

حیویة للمعوقین من حیث إعادة تكیف ھؤالء مع المجتمع ، فھي تعتبر أفضل وسیلة لتطویر 

)63، صفحة 2000(العواملة، قدرات المعوقین من حیث المشاركة الفعلیة في االنشطة المختلفة 

فالتربیة الریاضیة وفلسفتھا الحدیثة ورسالتھا السامیة تعمل على االعتناء بالفرد وإذكاء 

العقل والجسم كوحدة متكاملة ، لذا جعلت الدول المتقدمة الریاضة فلسفة لشعوبھا وأرسلت دعائمھا 

  على ھذا المفھوم .

في تنمیة المھارات  ھناك عدة أھداف شمولیة تسعى التربیة الریاضیة والترویحیة لتحقیقھا

  االجتماعیة العاطفیة للمتخلفین عقلیا منھا : 

. مساعدة الفرد على تكییف سلوكھ، ومحاولة إعادة تربیتھ إجتماعیا  

 تكسب الطفل مھارات إجتماعیة تساعده على التفاعل مع الجماعات واللعب مع األفراد، كما

  تنمي الجرأة والتعاون، والتحكم في النفس .

یتھ وثقتھ بالنفس وذلك بالنجاح في اداء االنشطة الریاضیة المتنوعة .تنمیة شخص  
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 تنمیة االتجاھات االجتماعیة السلیمة كالقیادة واالحساس بتحمل المسؤولیة والتصرف  في

)23، صفحة 1982(محمود،  المواقف المختلفة

  تنمیة المھارات المھنیة :. 5-3

سؤولیة والعیش یتطلب تخطیط وتنفیذ برامج إن إعداد الشخص المعوق عقلیا لتحمل الم

التدریب المھني المناسبة والذي یشمل التعریف بعالم العمل والمھن ومتطلباتھا، واكتساب األنماط 

السلوكیة المناسبة. وتلعب األنشطة الریاضیة دورا أساسیا في إعداد الطفل المتخلف عقلیا للحیاة 

میة قدراتھ في حدود إمكاناتھ وإستعداداتھ للتأھیل ودمجھ اجتماعیا ومھنیا وذلك عن طریق تن

المھني ، وإستغالل ھذه القدرات والتركیز علیھا وبالتالي تأھیلھم ودمجھم مع المجتمع ، واتاحة 

)64–63(مرسي، الصفحات الفرصة أمامھم لالبداع واالنتاج 

  تنمیة مھارات التواصل :. 5-4

عقلیا تعاني من مشكالت في التواصل الفعال مع إن نسبة كبیرة من االطفال المتخلفین 

االشخاص االخرین، فمنھم من ال یستطیع التواصل لفظیا، ومنھم من یستخدم أسالیب بدائیة في 

التعبیر، ومنھم من یواجھ صعوبات حقیقیة في اللغة االستقبالیة نتیجة التخلف في النمو اللغوي 

نفسھم وفھم االخرین ، والمھارات التي یمكن ان وبالتالي صعوبة في قدرتھم على التعبیر عن أ

  یكتسبھا الطفل المتخلف عقلیا من خالل ممارستھ لمختلف االنشطة الریاضیة تتمثل في : 

 تنمیة مھارات التواصل اللغوي الشفوي أثناء آداء االلعاب المختلفة والتي تتطلب اشراك

  األطفال في أدائھا عن طریق تبادل االلفاظ المختلفة .

 تنمیة الحواس التي یتلقى الطفل عن طریقھا تأثیر المحیط والمعلومات عن البیئة ، وتبادل

.)20–19، الصفحات 1964(خطاب، ،  الخبرات مع المشاركین في اللعب

وبصفة عامة ال تختلف أھداف التربیة البدنیة عند ھؤالء االطفال عن أھدافھا عند االطفال 

  الصالح ویمكن تحقیق ذلك بمراعاة ما یلي :  االسویاء وھي تكوین المواطن

العمل على حتسني أو إزالة املعوقات املختلفة اليت حتول دون توافق الطفل الفردي وتكيفه االجتماعي واليت جتعل  -

  مهمة تعليمه وتدريبه املهين صعبة .

للمجموعات العضلية  مساعدة الطفل على اكتساب اللياقة البدنية ، وذلك عن طريق حتسني العمل العضلي  -

  وتنمية االتزان الوظيفي بني أجهزة اجلسم مع العناية بالقوام .

  تصحيح االحنرافات امليكانيكية حىت تتاح الجهزة اجلسم فرصا الداء وظائفها كاملة . -
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.)1(تنمية االجتاهات السليمة حنو الصحة الشخصية والنشاط البدين وتكوين عادات خاصة بذلك -

تخلف عقليا اىل العمل يف حدود امكاناته وقدراته وذلك عن طريق تنظيم برامج خاصة له  يف نطاق دفع الفرد امل -

  طاقته الوظيفية وقدراته البدنية .

  إتاحة فرص النمو االجتماعي عن طريق االنشطة الرياضية والتروحيية املالئمة العمارهم وميوهلم . -

  تنشأ يف اللعب اجلماعي ألا قريبة من احلياة العادية اكتساب خربات تعليمية عن طريق املواقف اليت  -

تضمن عوامل االمن والطمأنينة والثبات نتيجة لتحسن احلالة الوظيفية للجسم وزيادة القدرة على مطالب احلياة  -

  اليومية االعتيادية .

) 72، صفحة  1977(حسن، االبتعاد عن العزلة والكآبة املصاحبة لالعاقة  -

  : عاقین ذھنیاشاط البدني الریاضي للمالنأغراض -6

یلتمس الطفل ذو العیب البدني مساعدة الناس لھ الكتساب قسط من التربیة العامة ، 

والواجب      أن تتاح لھ كل الفرص الفعالة لتحقیق ھذه االھداف ، والواقع ان ھؤالء االطفال أكثر 

جابي المناسب لقدراتھم والمشابھ بقدر إحتیاجا من غیرھم للخبرات التربویة ، والى النشاط االی

االمكان مع ما یمارسھ أقرانھ حتى یأخذ مكانھ في المجتمع، ومحاولة تدریبھ على وقایة نفسھ 

وتحقیق میولھ بطریقة تعاونھ على اكتساب مھارات   في األلعاب ، یضاف الى ذلك ما یحصل 

لعمل الوظیفي لالجھزة وازدیاد قدرتھ علیھ من قیم سیكولوجیة وفوائد اجتماعیة وعقلیة وحركیة وا

)62، صفحة  1964(حسن د.، (على ممارسة النشاط الترویحي 

إن للتربیة الریاضیة أغراض عدیدة منھا النمو العقلي والنمو الحركي والنمو البدني والنمو 

االجتماعي العاطفي، حیث أن ممارسة المعوق للفعالیات واالنشطة الریاضیة تحقق لھ ھذه 

  الغراض .ا

  غرض النمو البدني :. 6-1

بصفة عامة النمو البدني ھو عبارة عن التغیرات التي تعتري جسم الكائن الحي ، غایتھا 

,دواشین)إكتمال النضج ودوره الھام في حدوث النمو المناسب للفرد  1996, p. 10)

البدنیة عن  إن ممارسة األنشطة والفعالیات الریاضیة للمعوقین ساعد على بناء الكفاءة

طریق تقویة  وبناء الجسم بواسطة ھذه الفعالیات وتمكن الفرد المعوق من تحمل المجھود البدني 

  ومقاومة التعب .
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وتلعب الفعالیات الریاضیة التي تشمل العضالت الكبیرة دورا ھاما في بناء أجھزة الجسم 

  الحیویة كالجھاز الدوري والجھاز التنفسي .

ینعزل عن العالم ویجلس على كرسیھ لیرى المجتمع من خاللھ فالشخص المعوق الذي 

وتركھ االنشطة الریاضیة ، سینتج عنھ خوار في الجسم وتصلب في المفاصل وترھل في 

العضالت وضمورھا، وھذا یؤدي بطبیعة الحال الى تشوه في التركیب الجسمي وظھور بعض 

  التشوھات في القوام نتیجة الجلوس الطویل .

مارسة المعوق لألنشطة الریاضیة ستعمل على محاربة ھذه العیوب والتشوھات ، لذا فإن م

وتساعد على النمو الطبیعي وما ینتج عنھا من تكوین الجسم القوي المتناسق وبذلك فان التربیة 

الریاضیة كفیلة بالنمو وبناء الشخص المعوق وتأھیلھ تأھیال سلیما، كي یصبح قادرا على العمل 

  واإلبداع .

ما أن النشاط الریاضي یكسب الجسم مرونة وقوة ورشاقة وزیادة التحمل والتوافق ك

  العصبي وتقویة أجھزة الجسم العضویة الداخلیة .

وتساعد الفرد على آداء أعمالھ الیومیة بكفایة أكبر دون أن یبلغ مرحلة التعب واالعیاء 

تقبلیة .بسرعة    وھذا لھ أثره الكبیر على شخصیة الفرد وحیاتھ المس

النمو الحسي الحركي :. غرض 3-2

یقصد بالنمو الحركي نمو حركة الجسم وإنتقالھ مثل الكتابة والقراءة والسمع والبصر 

.)1(وغیر ذلك      مما یلزم أوجھ النشاط المختلفة في الحیاة 

 كما یقصد بالنمو الحركي ، آداء الحركات والفعالیات الریاضیة بأقل جھد ممكن وبرشاقة

وكفاءة عالیة وھذا یعتمد على العمل المتناسق الذي یقوم بھ الجھازان العصبي والعضلي للشخص 

المعوق، وھي بذلك تسعى الى مساعدة الفرد في عملھ الیومي بكفاءة واقتدار وتعمل على مساعدتھ 

س في السیطرة على درجة آدائھ للمھارت الحركیة ولذلك كان لزاما على الفرد المعوق ان یمار

  االنشطة الریاضیة والمھارات البدنیة لكي یكتسب التوافق الالزم الداء الحركة .

كما أن التمارین البدنیة تنمي النشاط والشجاعة واالقدام والصحة وتساعد على تكوین 

الجسم وتربیتھ البدنیة تنمي النشاط والشجاعة واالقدام والصحة وتساعد على تكوین الجسم وتربیتھ 

فتكسبھ مرونة تمكنھ القیام بحركات واسعة النطاق كبیرة المدى في المفاصل وتقوي  تربیة متزنة

اجزاءه المختلفة باتزان وتناسق كما أنھا تزید من انتفاعھ في عالج تشوھات القوام التي تحصل 

جراء عدم الحركة ، كما أن عدم حركة االجزاء الصحیحة للجسم تعمل على ضمور العضالت 

  ة على العمل الحركي مھم لبناء القدرات والكفاءات لدى المعوق .وجعلھا غیر قادر

.
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  غرض النمو العقلي :. 3-3

تسعى التربية الرياضية اىل جعل اجلسم نشيطا قويا وذلك الن آداء احلركات الرياضية حتتاج اىل تركيز ذهين 

رد ألعاب ميارسها املعوق لقضاء ، كما أا جتعل اجلسم صحيحا قادرا على العمل فالنشاط الرياضي ليس زينة أو جم

وقت الفراغ وامنا يعد جانبا اساسيا يف العملية التربوية فهي تسعى الزدياد قابلية الفرد املعوق واكتسابه املعلومات 

  املختلفة .

ولكي یتعلم مھارة ریاضیة معینة أو لعبة ما فانھ یجب ان یستعمل تفكیره الخاص ونتیجة 

  لھذا االستعمال 

عرفة لتلك المھارة أو الفعالیة .كما أن ذلك یقوده الى استعمال التوافق العضلي تحدث الم

  العصبي .

خیر مثال على سبیل التفكیر، فالالعب المعوق اضافة الى المجھود البدني الذي یستعملھ فانھ 

بحاجة الى المجھود العقلي والتصرف في اللحظات الحاسمة واستعمال تفكیره لكي یكون دقیقا في 

  صابة الھدف أو في تمریر الكرة والتخلص من الخصم .ا

كما أن معرفة القوانین الخاصة بتلك اللعبة وخططھا وفنونھا تجعلھ قادرا على االبداع 

أكثر وما      من ریاضة یمارسھا الالعب اال ومرتبطة بمدى استعمال تفكیره وذلك من أجل أن 

  یة .یكون الھدف واضحا للوصول الى النتیجة االیجاب

إذن إن المعرفة التي یكتسبھا الفرد مھمة بالنسبة الیھ ألنھ اذا لم یكن ھناك معرفة أو خبرة 

، صفحة  1997(ابراھیم، سابقة فانھ یصعب بناء القرارات الصحیحة ومن ثم یكون أمرا مستحیال 

108((.

الطلق بین  وتعتبر التربیة الریاضیة وسیلة من وسائل االسترخاء الذھني خاصة في الھواء

(خطاب، ، أحضان الطبیعة الھادئة إذ تخفف كثیرا التعب العقلي واالجھاد العضلي والعصبي 

)57، صفحة 1964

  غرض النمو االجتماعي :. 3-4

إن من أغراض التربية الرياضية مساعدة الشخص املعوق للتكيف مع االفراد واجلماعات اليت يعيش معها ، 

  النشطة الرياضية تسمح له بالتكيف واالتصال باتمع .حيث أن ممارسته للفعاليات وا

والتجارب تدل على أنھ كلما انغمر في آداء العملیات الریاضیة والتي لھ رغبة في ادائھا 

  اكسبتھ خبرات متنوعةھذا بدوره یؤدي الى اكتسابھ العادات االجتماعیة المرغوبة .

ة بالنفس والتعاون واالقدام والشجاعة فممارسة األلعاب الریاضیة المختلفة تنمي بھ الثق

فضال        عن شعوره باللذة والسرور للوصول الى النجاح عن طریق الفوز، كذلك تساعده في 
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تنمیة  الشعور نحو الجماعة (االنتماء) ونحو الحیاة الریاضیة والذي یساعد في نمو المعوق لیكون 

  مواطنا صالحا یعمل          لمساعدة مجتمعھ .

ا أن للمجتمع والبیئة واالسرة واالصدقاء االثر الكبیر على نفسیة الفرد المعوق ، ولذلك كم

  فان نظرة المجتمع الیھ ضروریة ولھا اھدافھا وممارساتھا .

إن العنایة الالزمة التي یجب ان نوجھھا للمعوقین ھي لیست ان نقیم لھم مراكز للتقوقع ، وإنما 

مجتمع وتأھیلھم للحیاة المشتركة وتكیفھم مع المجتمع، اضافة الى غایتنا المثلى   ھي إعادتھم لل

  ذلك فان التربیة الریاضیة تعمل على تحقیق االھداف التالیة :

. تنمیة المواھب والقدرات الشخصیة للفرد المعوق  

. غرس القیم الخلقیة والسلوكیة  

. تنمیة العالقات االجتماعیة  

لقاءات الریاضیة الداخلیة والخارجیة .إعادة االتصال بالمجتمع من خالل ال  

. تنمیة المیول النفسیة والقدرات العقلیة  

 تربیة الصفات الحمیدة في االنسان المعوق كاالرادة والشجاعة والمثابرة والتعاون وضبط

  النفس وتطبیق النظام والمالحظة الدقیقة .

. تسعى الى تكوین الصداقات واالخوة والعمل المشترك  

عد الممارسة الریاضیة مھمة للمعوقین بما یفوق أھمیتھا لألصحاء .ومن ھذا ت

  غرض عالجي :. 3-5

تعد املمارسة الرياضية للمعوقني وسيلة طبيعية للعالج على هيئة مترينات عالجية تأهيلية ، وكأحد املكونات 

لمعوق ، مثل استعادته للقوة العضلية، اهلامة للعالج الطبيعي ، واليت تساهم بدرجة كبرية يف استعادة اللياقة البدنية ل

  والتوافق العضلي العصيب ، العمل، السرعة، املرونة، وبالتايل استعادته لكفائته ولياقته العامة     يف احلياة .

كما تساھم تلك التمرینات في تغلب المعاق على ما یصادفھ من ارھاق عضلي خاصة في 

  بدایة   المرحلة التأھیلیة .

في االنشطة الریاضیة تساعد على االقالل من ارتفاع ضغط الدم،  إن االشتراك

والمعروف أنھ القاتل الصامت الذي لیست لھ أعراض ظاھریة، وكذلك االقالل من مستوى 

الجلوكوز في الدم واحتمال التعرض لمرض السكر مستقبال وتساعد ھذه االنشطة كذلك على 

  الداخلي مما یقلل للتعرض للسمنة مستقبال .االقالل من كمیة الدھن في الجسم واالحتراق 

كما أن االشتراك في االنشطة الریاضیة والترویحیة ساعد في االقالل من االنفعال 

والمشكلة الكبرى   التي تواجھ كبیر السن ھي سھولة شرح وكسر العضام، وینطبق ھذا على 

  .الشخص الخاص الذي لم یتحرك كثیرا اثناء السنوات االولى لحیاتھ 
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  غرض ترویحي وجداني :. 3-6

تعتبر التربیة الریاضیة وسیلة ناجحة للترویح على نفس المعوق، كما تشكل جانبا مھما 

من استرجاعھ لعنصر الواقعیة الذاتیة والصبر والرغبة والتمتع بالحیاة، والتغلب على الحیاة 

  الروتینیة والمملة 

فعاالتھ ومتنفسا للضغوط ، كما نجد كما یجد اإلنسان في التربیة الریاضیة منفذا الن

الشخص الریاضي أكثر تحمسا لعملھ وأصدقائھ من غیره، كما یضیف النشاط الترویحي للفرد 

المرح والسرور واالستمتاع وشعوره باالستجابة لعواطفھ، وبصفة عامة الترویح حاجة إنسانیة ال 

)58، صفحة 1964(خطاب، ، بد منھا 

  تي تتناسب مع المتخلفین عقلیا :األلعاب الریاضیة ال. -4

تعرفنا في الفصل االول من ھذا البحث عن التخلف العقلي ، أسبابھ ودرجاتھ الصفات 

الحركیة لھ  وسنورد ھنا بعض االنشطة والتمرینات البدنیة التي تتناسب مع المتخلفین عقلیا لعلھا 

ربویة عن بدء برنامج ریاضي لھذه تساعد القائمین على األنشطة الریاضیة في المراكز النفسیة الت

  االعاقة .

وعموما األنشطة الریاضیة المعدلة لھذه الفئة تعتمد بدرجة رئیسیة على درجة االعاقة، 

والصفات الحركیة للمعاق، والتي یمكنھا ممارسة جمیع أنواع االنشطة الریاضیة والتمرینات ولكن 

من سنتین الى خمس سنوات عن االسویاء   بدرجة أقل من العادیین حیث أن نموھم الجسمي متأخر

6سنوات نشاطات تناسب اعمار  10وبالتالي ممكن برمجة االنشطة الریاضیة للمعاق الذي عمره 

)65–64، الصفحات 2000(العواملة، سنوات  7او 

تھدف تلك األنشطة الى تنمیة االدراك الحسي الحركي والمحافظة على النواحي الجسمیة، 

یاقة البدنیة لھم، وعادة ما تكون ھذه االنشطة ترویحیة وترفیھیة مع استخدام المثیرات وتنمیة الل

المختلفة كاالیقاع والموسیقى والتصفیق واألدوات ذات االلوان المبھرة والمتعددة، وذلك للتنبیھ 

حجام والمسافة، وأن تكون الحسي لھم ومساعدتھم على التمییز بین األشكال واأللوان واأل

  ارسة تحت إشراف طبي ومختصین لتلك الفئة .المم

  ألعاب للتحضیر البدني العام :. 4-1

يفضل أن تكون على شكل العاب وال حتتاج اىل تفكري يف االداء، حيث تعتمد تلك الفئة على التقليد 

أدوات أو  للحركات، كتقليد الطيور او احليوانات ، كذلك تنوع التمرينات بني فردية وزوجية ومجاعية، باستخدام

  بدوا .
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ویفضل أن تكون الكرات المستخدمة ذات ألوان وأحجام مختلفة لتنمیة التمییز بین االدوات 

واالحجام، خاصة الكرات التي تستخدم في تعلیم االلعاب الجماعیة لتعویدھم على التفاعل مع الغیر          

یمكن استخدام مكعبات من المطاط أو مثل كرة السلة، كرة الید، كرة القدم والكرة الطائرة ، كما 

(فرحات، الفلین         أو أكیاس الرمل والحبوب المتعددة االلوان لتنمیة الملكات الذھنیة لھم 

)228، صفحة  1998

  أمثلة على ھذه االنشطة :

  الجري :. 1

. الجري في المكان مع زیادة السرعة  

 م 100،  …م،  50م،  40م،  30م،  20الجري لمسافة .  

. الجري مع القیام بإنجدیاتھ  

التمرینات :. 2

 تمرینات النظام حیث أنھا تعود المعوق على تصرفات نظامیة حسنة داخل المجتمع الصغیر

  الذي تعیش  فیھ مثل الوقوف صفا، برسم خط على االرض والوقوف علیھ .

 ، وتمرینات تقلید تمرینات طبیعیة مثل : تمرینات الحبو على الذراعین والزحف على البطن

  الحیوانات والتسلق .

. تمرینات التوازن : مثل رسم خطین والمشي بینھما ثم على خط واحد  

. تمرینات تقویة الذراعین والجذع والساق  

  الوثب :. 3

. الوثب بالمكان والوثب على مقعد سویدي  

. الوثب عن حاجز والوثب من فوق كرسي أو طاولة  

ویجب مالحظة توافر وسائل االمن والسالمة في األدوات الوثب الطویل والوثب العالي ،

  وتوافر المشرفین.

  رفع األثقال :. 4

. دحرجة الكرة الطبیة بالقدمین والتقدم أماما ، ودحرجتھا بالیدین  

. الحجل على قدم واحدة ، الوثب مع عدم اسقاط الكرة  

 : كلغ . 20كلغ ،  10كلغ ،  2كلغ ،  1رفع االثقال بالتدرج  

ل الثقل والتقدم بھ الى االمام .حم

  الریاضات الجماعیة والفردیة بأنواعھا :. 5
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یمكن للمعاقین عقلیا ممارسة االلعاب الجماعیة والفردیة من اصحاب االعاقة البسیطة 

)66.67.68.69، صفحة  1992(لیلى، (والتي تؤدي     إلى انخراط المعاق في الجماعة 

  حركات الجمباز :. 6

ن الممكن تعلیم الحركات السھلة والتي تعتمد على أداء نموذج أمامھم حیث أنھم یمیلون م

الطائرة ، والوقوف على  –الخلفیة  –إلى التقلید لذلك یمكنھم أداء الدحرجات بأنواعھا ، األمامیة 

  .الخ  …الرأس           والیدین   والعجلة 

درجة عالیة من التوازن واذا تدرب ھذه الحركات لھا أھمیة قصوى بحیث تحتاج الى 

المعاق على ھذه الحركات،فان ذلك سوف یؤدي الى تنمیة عنصر الرشاقة وتصحیح التشوھات 

)229، صفحة  1998(فرحات، القوامیة لدى ھذه الفئة 

  ألعاب في تنمیة الحواس :. 4-2

فال سنحاول عرض بعض االلعاب التي تساعد في تربیة الحواس وتنمیتھا عند االط

المتخلفین عقلیا  والتركیز على الحواس باعتبارھا المنافذ والوسائل االساسیة في تورید المعلومات 

الى دماغ الطفل ، من ھنا فھو یتفاعل مع ما یحیط بھ، من خالل ھذه الحواس، وھذا یؤدي الى 

دة قدرتھ على زیادة معالفتھ ونمو احساساتھ مما یؤدي      إلى زیادة وعیھ بعالمھ الخارجي وزیا

  التحكم بھذا العالم 
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  خالصة : 

لقد كان ھذا الفصل وسیلة وأداة ناجعة في تحلیل مفھوم النشاط البدني الریاضي المكیف    

، فقد أجرینا من خاللھ محاولة لشرح النشاط البدني الریاضي عاقین ذھنیاوعالقتھا باألطفال الم

بصورة أدق  أھدافھ ، أغراضھ، لھذه الفئة من كافة  قین ذھنیاعاالم للمعوقین بصفة عامة والمكیف

الجوانب والفوائد المختلفة التي تعود على ممارسیھا ، وإظھار بعض الدراسات التربویة 

  واالجتماعیة حولھا ، وما ساھمت ھذه الدراسات في جعلھا أحسن وسیلة في رعایة ھذه الفئة .

لیھ في ھذا الفصل حول النشاط البدني الریاضي عند وأھم ما نستخلصھ من خالل ما أشرنا إ  

، یتمثل أساسا في فائدتھا الكبیرة في تنمیة المھارات الحركیة األساسیة  عاقین ذھنیاالمل األطفا

،   عاقین ذھنیاالضروریة لمواجھة مطالب الحیاة االجتماعیة المادیة والمعنویة لدى األطفال الم

شخصیتھم تكونا متكامال باإلضافة إلى التخفیف من معاناتھم  وتربیتھم ورعایتھم ، وفي تكوین

لسبب العجز الجسمي والعقلي وتعلیمھم االشتراك بفعالیة  في األلعاب الریاضیة من خالل برنامج 

ریاضي مكیف حسب إمكانیاتھم وقدراتھم الحركیة واالجتماعیة، یأخذ بعین االعتبار األلعاب التي 

تعود علیھم بفوائد جسمیة وعقلیة واجتماعیة ، وتفتح لھم أفاق كبیرة في تتناسب مع قدراتھم والتي 

  ھذا المجال لتنافس مع أفراد المجتمع اآلخرین في حدود إمكانیاتھم .
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الباب الثاني 

  الجانب التطبیقي
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  الطرق المنھجیة

  المتبعة في البحث

  الدراسة االستطالعیة .-1

  في الدراسة .المنھج المتبع -2

مجاالت البحث-3

  متغیرات البحث-4

الضبط اإلجرائي متغیرات الدراسة- 5
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  متهيــــد

صادر املتمثلة يف الكتب، قوانني جمالت، ورسائل بعد إاء الدراسة النظرية لبحثنا، وذلك باالستعانة باملراجع وامل    

لك مناهج التربية البدنية ، وذلك قصد تغطية بعض اجلوانب اخلاصة بدراستنا، فإننا نتطرق اآلن إىل ذاملاجستري وك

اجلانب التطبيقي الذي سنحاول فيه أن حنيط باملوضوع من هذا اجلانب وذلك بالقيام بدراسة ميدانية عن طريق توزيع 

، الذي متحور أساسا حول الفرضيات اليت النفسية البيداغوجية لألطفال املعاقني ذهنيا استبيان على املربني يف املراكز 

قمنا بوضعها، مث القيام بتقدمي مناقشة وحتليل النتائج لألسئلة اليت طرحناها يف االستبيان حبيث نقوم بوضع جداول هلذه 

ة املئوية املرافقة هلا، و كذلك متثيلها بيانيا. ويف األخري قمنا بعرض االستنتاج األسئلة تتضمن عدد اإلجابات والنسب

  ونوضح فيه مدى صدق الفرضيات اليت يتضمنها البحث.
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. الدراسة االستطالعية :-1

مما الشك فيه أن ضمان السري احلسن ألي حبث ميداين ال بد على الباحث القيام بدراسة استطالعية ملعرفة 

دى مالئمة ميدان الدراسة إلجراءات البحث امليدانية والتأكد من صالحية األداة املستخدمة والصعوبات اليت قد م

  تعترض الباحث .

بوالية وهران وعليه فقد قمنا  بإجراء دراسة استطالعية باملركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا 

  واليت كان الغرض منها ما يلي :

  املعاقني ذهنيا وسنهم وتصنيفام لى النظام الداخلي للمركز وعدد األطفال التعرف ع-

يف  دارية والطبية ألجل تصنيفهمالتعرف على أفراد العينة قيد الدراسة من خالل اإلطالع على امللفات اإل-

جمموعات متجانسة .

- على موضوع الدراسة.ذا املركز قصد إطالعهم االتصال باملربني املختصني واألطباء املتواجدين

اخذ فكرة واضحة على واقع النشاط البدين الرياضي باملركز من حيث الوسائل واألجهزة واملساحات -

.واملرافق الرياضية املتوفرة 

بوالية وهران ، حيث قابلنا مدير حيث قمنا بزيارة ميدانية للمركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا 

موعة من األسئلة لغرض تقصي احلقائق واحلصول على معلومات كافية عن اتمع األصلي للدراسة املركز ومت طرح جم

، حيث وجد الباحث تفهم وتعاون كبريين من إدارة املركز اليت أعطت عناية كبرية واهتمام بالغ ملوضوع الدراسة 

  وسهلت مهمة الباحث يف حتقيق األهداف قيد الدراسة .
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ع يف الدراسةاملنهج املتب -2-

نظرا لطبيعة املوضوع واستعمالنا لالستبيان اعتمدنا على املنهج املسحي إلجراء حبثنا امليداين الذي يعرف           

يف التربية البدنية والرياضية على أنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض 

ية لتحديد الغرض وتعريف املشكلة وحتليلها وحتديد نطاق وجمال املسح وفحص مجيع حمددة لوضعية أو مشكلة اجتماع

الوثائق املستعملة ا، وتفسري النتائج للوصول إىل استنتاجات واستخدامها ألغراض معينة. كما يسمح املنهج املسحي 

  .) 592، صفحة  1997(علي عبد الواحد ،   بتحديد نوع العالقة بني املتغريات وحتليلها

كما يعرف املنهج املسحي على أنه عبارة عن إعطاء أوصاف دقيقة للظاهرة احلادثة حىت يتسىن للباحث حل 

  املشكل.

وهو أيضا الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة واكتشاف احلقيقة واإلجابة على األسئلة 

املطروحة للدراسة وهي حتدد نوع املنهج املتبع من واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحث، وطبيعة ونوع املشكلة 

ي فقد اعتمدنا على هذا بني املناهج املختلفة. ومبا أننا بصدد البحث عن تأثري النشاط البدين املكيف على السلوك التكيف

املنهج. 

  جماالت البحث: -3-

اال املكاين: -3-1

  يف والية وهران وهي:أجريت هذه الدراسة على  مركزين نفسيني بيداغوجيني 

  _ املركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا _ايسطو_

  _ املركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا_مسرغني_

  ألما الوحيدين على مستوى الوالية ومت هذا اختيارمها
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-

اال البشري -3-2

  معاق. 20ني. وبلغ عددهم متثل جمتمع البحث يف املعاقني ذهنيا ومن كال اجلنس

اال الزمين: -3-3

متت إجراء هذه الدراسة خالل الفترة الزمنية املمتدة من الشروع يف مجع املادة العلمية وضبط أدوات البحث، وحتديد 

، اإلطار املنهجي للبحث. أما اجلانب التطبيقي فقد مت االنطالق فيه من بداية شهر مارس إىل غاية اية شهر أفريل

وخالل هذه املرحلة مت توزيع االستمارات على املربني مث عملية مجعها، تفريغها، معاجلتها إحصائيا لضبط النتائج، 

  وإجراء العرض والتحليل يف األخري للوصل إىل االستنتاجات العامة.

  :متغريات البحث4-

  بع حددا كالتايل: اشتملت دراستنا هذه على متغريين أحدمها مستقل و اآلخر تا               

هو الذي يؤثر يف العالقة القائمة بني املتغريين وال يتأثر ا، ويف حبثنا هذا هو النشاط البدين  املتغري املستقل: -4-1

  املكيف.

ويف حبثنا هذا هو السلوك التكيفيهو الذي يتأثر بالعالقة القائمة بني املتغريين وال يؤثر فيها، املتغري التابع:  -4-2
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الضبط اإلجرائي متغريات الدراسة- 5

إن الدراسة امليدانية تتطلب من الباحث التحكم يف كل الظروف احمليطة باملشكلة بطريقة علمية وذلك بضبط   

متغريات الدراسة بدقة وحماولة عزل والتخلص قدر املستطاع من املتغريات احملرجة ( الدخيلة) ، إزالة أي تأثري خارجي متغري 

  كن أن يؤثر على النتيجة ( املتغري التابع ) .الذي مي

يقول حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب " يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج   

.)1() 243، صفحة  1987(راتب،  بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة "

 تغري يف سلوك الفرد نتيجة اكتسابه خربات ومهارات سابقة   ( حركية يعترب النشاط البدين الرياضي من األنشطة اليت  

، اجتماعية ، معرفية ) ، ويتأثر بعوامل عديدة منها السن ،اجلنس ، الذكاء ، البيئة والناحية البدنية واالجتماعية للفرد . 

  وانطالقا من هذه االعتبارات قام الباحث بضبط متغريات الدراسة من حيث :

  وسط االجتماعي :. ال5-1

مسرغني) اللذان ميثالن  اتمع األصلي للدراسة -يعترب املركزين النفسيني البيداغوجيني لوالية وهران (ايسطو  

املركزين الوحيدين على مستوى الوالية وعليه فقد اختار الباحثان األطفال الذين يقيمون بضواحي وهران املتكفل م وفقا 

فهم يف وسط اجتماعي متقارب إىل حد بعيد ، كما اخذ الباحث بعني االعتبار عدد السنوات داخل للنظام داخلي ، وبالتايل 

  املركز .

. السن :-2-

سنة وقد حرص  على أن  12–09يف اختيار العينة على األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني  اناعتمد الباحث   

تكون كل الفئات العمرية ممثلة يف العينة 



60

  جلنس :. ا5-3

على الرغم من التشابه الكبري بني اجلنسني يف هذه املرحلة يف بعض اخلصائص يف بداية هذه املرحلة إال انه عند 

  سنة ، الحظ العلماء تفاوتا وبشكل واضح بني اجلنسني نذكر منه على اخلصوص  12اقتراب سن 

ثر من اإلناث يف النسيج العضلي ويكون نصيب : أكد حامد عبد السالم زهران " أن نصيب الذكور أكالنمو اجلسمي -أ 

اإلناث أكثر من الذكور يف الدهن اجلسمي.....نالحظ زيادة اإلناث عن الذكور يف هذه املرحلة يف كل من الطول والوزن ، 

  وتبدأ ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية لدى اإلناث قبل الذكور يف هذه املرحلة.

اللعب املنظم القوي الذي حيتاج إىل مهارة وتعبري عضلي عنيف بالكرة واجلري  وتقوم : يقوم الذكور بالنمو احلركي -ب 

  )266، صفحة 1995(زهران، اإلناث باللعب الذي حيتاج إىل تنظيم يف احلركات ، كالرقص واحلجل والنط على احلبل"

  أدوات البحث: -6

ملعاقني ذهنيالقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على مقياس السلوك التكيفي لألطفال ا

 املسؤولية،،أنشطة وقت الفراغ، املمتلكات الشخصية ،  مهذب واجتماعي، املبادرة(لقياس مؤشرات تطور املهارات   

، األنانية ). استخدم الباحثان األبعاد قيد الدراسة  األنشطة اجلماعيةالتفاعل االجتماعي ،  مراعاة شؤون اآلخرين ،التعاون ، 

س السلوك التكيفي الذي أعده الدكتور فاروق حممد صادق أستاذ ورئيس قسم علم النفس جبامعة من القسم األول ملقيا

  ). 1بنود ) (ارجع للملحق رقم  10سؤاال يف  40األزهر بالقاهرة سابقا، ومستشار األمم املتحدة للتربية اخلاصة .حيوي 
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    األسس العلمية للدراسة: -7

   ييس ينبغي مراعاة العديد من الشروط و األسس العلمية وهي كما يلي:لكي يتم استخدام وتطبيق بعض املقا

الثبات: -7-1

(عبد  يقصد بثبات االختبار مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني

  . )2003احلفيظ مقدم، 

الصدق: -7-2

ختبار إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع ألجله، فاالختبار أو املقياس الصادق هو الذي يشري صدق املقياس أو اال      

  يقيس بدقة كافة الظاهرة اليت صمم لقياسها. 

لذا قمنا بتوزيع نسخ من مقياس السلوك التكيفي على جمموعة من األساتذة احملكمني من ذوي االختصاص حيث طلب منهم 

  ري للمقياس بإعطاء رأيهم ما إذا كان االختبار يقيس ما وضع ألجله.  دراسة الصدق الظاه

ولقد أمجع جممل احملكمني يف إجابام أن االختبار يقيس فعال ما وضع لقياسه 
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املؤسسة األصليةاسم ولقب احملكم

-مستغامن –معهد التربية البدنية والرياضية د. زبشي نور الدين 

-مستغامن –معهد التربية البدنية والرياضية ند. عتويت نور الدي

-مستغامن –معهد التربية البدنية والرياضية د. كتشوك سيدي حممد

-مستغامن –معهد التربية البدنية والرياضية د. حجار خرفان حممد

-مستغامن –معهد التربية البدنية والرياضية مربوكي فتيحة

األساتذة احملكمني لالستمارة ئمة: يبني قا02جدول رقم

  املوضوعية- 3-7

حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب  يقصد باملوضوعية حسبامها " املوضوعية تعين حترر الباحث من التحيز ، وان يتصف 

ربية الرياضية البحث العلمي يف الت,راتب)الباحث بصفات العامل املدقق للحقائق ، املتحمس ملعرفة األسباب الفعلية للنتائج "

,وعلم النفس الرياضي 1999, p. 218).

إن جمموعة االختبارات املستخدمة يف الدراسة سهلة ومفهومة واضحة للفاحص، وتتوفر على إجراءات ومواصفات    

ا جيعلها تتميز بصفة املوضوعية .تسمح بتسجيل النتائج وفقا لذلك ، كما أن الباحث نفسه اشرف على االختبارات مم
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:الوسائل اإلحصائية املستعملة -8

ال خيلو أي حبث من استعمال أساليب إحصائية ملعاجلة املتغريات، وقد اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية:

  املتوسط احلسايب:1-8-

ملتوسط". يعد من مقاييس الرتعة املركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من بعضها واقتراا من القيمة الوسطى " ا 

)  132وأيضا حيسب لغرض إجراء املقارنة ( الشربيين 

n

x
x






/x:.جموع املشاهداتn:.عدد املشاهدات

  االحنراف املعياري: -2-8

راف املعياري يعترب من أهم مقاييس التشتت ويعرف بأنه اجلذر التربيعي ملتوسط مربعات القيم عن متوسطها احلسايب، واالحن

  71، ص 2003 ، عبد احلفيظ مقدميفيدنا يف معرفة توزيع أفراد العينة، ومدى انسجامها

  : عدد أفراد العينة : احنراف معياري       /

: املتوسط احلسايبالدرجات املعيارية /
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الوسيط:-8-3-

ميثل الوسيط جمموعة من الدرجات املرتبة حسب قيمتها، وهو تلك القيمة اليت يف املنتصف، أو القيمة الوسطية اليت يكون عدد 

  القيم اليت تعلوها مساويا لعدد القيم اليت يليها. 

  معامل االلتواء4-8-

  الوسيط) -(املتوسط احلسايب 3

=االلتواء معامل 

  االحنراف املعياري  

:%النسب املئوية -8-5

%50× املتوسط احلسايب    

  النسبة املئوية للتقييم لكل حمور = 

        الوسيط لكل حمور  
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  خامتـــة:

 تطرقنا لقد تضمن هذا الفصل على منهجية الدراسة وإجراءاا امليدانية، إذ اشتمل على الدراسة االستطالعية، واليت

فيها إىل الغرض املقصود منها، كما درسنا مدى صدق وثبات مقياس السلوك التكيفي ، مث حددنا املتغريات اإلجرائية للدراسة. 

باإلضافة إىل كل هذا قمنا بالتطرق إىل الدراسة األساسية واليت اشتملت على مشكلة البحث، أهدافه، مث إىل العينة اخلاصة ا، 

تتناسب وموضوع البحث و إشكاليته.يبها اإلحصائية يف هذه الدراسة وما حتتويه من معادالت وجماالا وأسال
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الـفـصـل الـثـانـي:عرض وتحلیل ومناقشة النتائج.

تمھید.-

.عرض النتائج ومناقشتھا.1

. مناقشة الفرضیات-2

. االستنتاج العام3-

خالصة عامة. -

االقتراحات. -

در والمراجع.المصا -

المالحق. -
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  تمھیـــــــد:

تتطلب منھجیة البحث عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا، ومن ھذا المنطلق اقتضى األمر أن نقوم 

بعرٍض وتحلیٍل للنتائج التي أفضت إلیھا الدراسة وفقا لطبیعة البحث. لذا سنعرض في ھذا الفصل النتائج 

  في جداول ثم نمثلھا بیانیا. 

  عرض ومناقشـــة النتـائج:-1

مھذب واجتماعي ، " یبین الفروق اإلحصائیة لمقیاس السلوك  التكیفي للمؤشرات( 01الجدول رقم " 

بین المجموعة الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني  )التعاون ، المبادرة

الممارسین ممارسین الغیر

% التواء.م لوسیط ع م     % التواء.م الوسیط ع م

75 -2.23 2 0.67 1.5 50 0 1 0.63 1 مھذب واجتماعي

75 -2.23 2 0.67 1.5 50 0 1 0.44 1 المبادرة

80 -2.44 2 0.48 1.6 45 -0.4 1 0.7 0.9 التعاون
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مھذب لمقیاس السلوك  التكیفي للمؤشرات () یوضح النسب المئویة 01الشكل البیاني رقم (

  بین المجموعة الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني )التعاون ، واجتماعي ، المبادرة

تحلیل ومناقشة النتائج :

 ، مھذب واجتماعي ، المبادرةتشیر نتائج الجدول لمقیاس السلوك التكیفي للمعاقین عقلیا للبنود التالیة (

الممارسة أعلى من   الحسابیة للمجموعة أن المتوسطات 1یتضح لنا من خالل الجدول رقم التعاون )

] للعینة 2.44-، 2.23-بمعامل التواء الذي انحصر بین [المتوسطات الحسابیة للمجموعة الغیر ممارسة و

] مما یدل على أن 3،+3-وھي القیم تنتمي إلى المجال [للعینة الغیر ممارسة ] 0.4 ،0الممارسة و ب [ 

                                        وأن العینة متجانسة النتائجھناك إعتدالیة في التوزیع 

وفي العینة الغیر ممارسة قد بلغ    ) 0.670.670.48(وبانحراف معیاري في العینة الممارسة قد بلغ 

وبحساب ھذا ما یبین أن النتائج متمركزة حول متوسطھا الحسابي )   على التوالي  0.630.440.7(

للعینة الغیر أعلى بالنسبة للعینة الممارسة لحسابي فكانت النسب المئویة النسبة المئویة لقیمة المتوسط ا

  ممارسة

��ϚϟΫ�ο Ϯϳ�ϲϧΎϴΒϟ�ϞϜθϟϭ���ΕήѧηΆϤϟ�ϲϓ�ϥϭΰϴϤΘϳ�Δϴο Ύϳήϟ�Δτ θϧϸϟ�ϦϴγέΎϤϤϟ�ϥ�πΘϳ�ϡΪϘΗ�ΎϤϣϭ

ϥϭΎόΘϟ�������Η�ϢϬϳΪѧϟϭ�Δϴѧο�ˬ�مھذب واجتماعي ، المبادرة (التالیة ΎϳήϠϟ�Δτѧθϧϸϟ�ϦϴѧγέΎϤϣ�ήѧϴϐϟ�Ϧѧϋ��ϦѧδΤ

ملحوظ في سلوكھم التكیفي
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  مما یعني ان النشاط البدني المكیف یؤثر في السلوك التكیفي لدى األطفال المتخلفین ذھنیا قید الدراسة  

2الجدول رقم "  " یبین الفروق اإلحصائیة لمقیاس السلوك  التكیفي للمؤشرات  بین المجموعة  

الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني

مارسینالم ممارسین الغیر

% التواء.م لوسیط ع م     % التواء.م الوسیط ع م

80 2.44 2 0.48 2.4
33.

33
0 1 0.44 1

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϠΘϤϤϟ

الشخصیة

63.3

3
¨0.42 2 0.7 1.9

46.

66
1.80 1 0.66 1.4 المسؤولیة

53.3

3
2.25 1 0.8 1.6 50 0 1.5 0.80 1.5

���Ζѧѧѧѧϗϭ�Δτѧѧѧѧθϧ

الفراغ

80 0 2.4 0.66 2.4
46.

66
0 1.4 0.91 1.4

�ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋΎϔΘϟ

االجتماعي

73.3

3
0.80 2 0.74 2.2

43.

33
0.88 1 1.1 1.3

�ΔτѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϧϷ

الجماعیة
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ال

(الممتلكات  لمقیاس السلوك  التكیفي للمؤشرات) یوضح النسب المئویة 02شكل البیاني رقم (

)  بین األنشطة الجماعیةفراغ ، التفاعل االجتماعي ، ،أنشطة وقت الالمسؤولیة الشخصیة ، 

  المجموعة الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني
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تحلیل ومناقشة النتائج :

المجموعة الغیر  و المجموعة الممارسةالخاص بالفروق اإلحصائیة في )2(تشیر نتائج الجدول  

وك التكیفي للمتخلفین عقلیا للبنود التالیة  (الممتلكات للنشاط البدني المكیف  لمقیاس السلممارسة 

یتضح لنا من ) األنشطة الجماعیة،أنشطة وقت الفراغ ، التفاعل االجتماعي ، المسؤولیة الشخصیة ، 

الحسابیة للمجموعة الممارسة أعلى من  المتوسطات الحسابیة  أن المتوسطات )2(خالل الجدول رقم 

 ،0] للعینة الممارسة و ب [ 2.44، 0بمعامل التواء الذي انحصر بین [وللمجموعة الغیر ممارسة 

] مما یدل على أن ھناك إعتدالیة في 3،+3-وھي القیم تنتمي إلى المجال [للعینة الغیر ممارسة ] 1.80

)0.48212.4(وبانحراف معیاري في العینة الممارسة قد بلغ وأن العینة متجانسة  النتائجالتوزیع 

ھذا ما یبین أن )   على التوالي 0.440.660.800.911.1(وفي العینة الغیر ممارسة قد بلغ  

وبحساب النسبة المئویة لقیمة المتوسط الحسابي فكانت النسب النتائج متمركزة حول متوسطھا الحسابي 

ر الثالث  والخاص بتنظیم اال في  المؤش ،للعینة الغیر ممارسةأعلى بالنسبة للعینة الممارسة المئویة 

وتخطیط أنشطة وقت الفراغ یشیر إلى نسب متقاربة جدا ،ونرجع ھذا ا لمحدودیة القدرات العقلیة 

والفكریة لھذه الفئة حیث أن من أھم خصائصھا أنھا تعاني من مشكالت النمو العقلي والتعبیري ، وعدم 

النظر لألحداثقدرتھم على التفكیر المجرد والتخطیط لوقت الفراغ وبعد 

ومما تقدم یتضح أن الممارسین لألنشطة الریاضیة یتمیزون في المؤشرات  والشكل البیاني یوضح ذلك .

عن الغیر ممارسین لألنشطة للریاضیة ولدیھم تحسن ملحوظ في سلوكھم التكیفي التالیة

ات  بین المجموعة " یبین الفروق اإلحصائیة لمقیاس السلوك  التكیفي للمؤشر 3الجدول رقم " 

الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني

  ممارسین الغیر  الممارسین
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% التواء.م لوسیط ع م     % التواء.م الوسیط ع م

70 ¨0.61 3 0.97 2.8 50 0 2 1 2
مراعاة شؤون 

  اآلخرین

تحلیل ومناقشة النتائج 

ؤشرات (مراعاة لمقیاس السلوك  التكیفي للم) یوضح النسب المئویة 03الشكل البیاني رقم (

  بین المجموعة الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني  شؤون اآلخرین )
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)مراعاة شؤون اآلخرینتشیر نتائج الجدول لمقیاس السلوك التكیفي للمعاقین عقلیا لمؤشر التالي (

لممارسة أعلى من  المتوسط الحسابي للمجموعة ا أن المتوسط 3یتضح لنا من خالل الجدول رقم

] وھي القیم تنتمي إلى -0.61، 0بمعامل التواء الذي انحصر بین [الحسابي للمجموعة الغیر ممارسة و

وأن العینة متجانسة                               النتائج] مما یدل على أن ھناك إعتدالیة في التوزیع 3،+3-المجال [

ھذا ما ) .1(وفي العینة الغیر ممارسة قد بلغ    )0.97( مارسة قد بلغ  وبانحراف معیاري في العینة الم

وبحساب النسبة المئویة لقیمة المتوسط الحسابي فكانت یبین أن النتائج متمركزة حول متوسطھا الحسابي 

للعینة الغیر ممارسةأعلى بالنسبة للعینة الممارسة النسبة  المئویة 

ا تقدم یتضح أن الممارسین لألنشطة الریاضیة یتمیزون في المؤشر ومم والشكل البیاني یوضح ذلك .

عن الغیر ممارسین لألنشطة للریاضیة ولدیھم تحسن ملحوظ في  ) مراعاة شؤون اآلخرین(التالي

  سلوكھم  مع زمالئھم وابداء اھتمام واضح خصوصا في النشاط البدني 

السلوك  التكیفي للمؤشرات  بین المجموعة  " یبین الفروق اإلحصائیة لمقیاس 4الجدول رقم " 

الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني

  الممارسین  ممارسینالغیر 

% التواء.م لوسیط ع م     % التواء.م الوسیط ع م

74 ¨0.8 4 1.1 3.7 48 1.17 2 1.01 2 .4   األنانیة
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بین  لسلوك  التكیفي للمؤشرات (األنانیة)لمقیاس ا) یوضح النسب المئویة 04الشكل البیاني رقم (

  المجموعة الممارسة والغیر ممارسة للنشاط البدني

  تحلیل ومناقشة النتائج 

یتضح لنا من خالل تشیر نتائج الجدول لمقیاس السلوك التكیفي للمعاقین عقلیا لمؤشر التالي (األنانیة)

ممارسة أعلى من  المتوسط الحسابي للمجموعة الحسابي للمجموعة الغیر ال أن المتوسط 4الجدول رقم 

 وفي العینة الغیر ممارسة قد بلغ  )1.01(وبانحراف معیاري في العینة الممارسة قد بلغ  الممارسة 

وبحساب النسبة المئویة لقیمة المتوسط ھذا ما یبین أن النتائج متمركزة حول متوسطھا الحسابي   )1.1(

بمعامل التواء الذي و للعینة ممارسةأعلى بالنسبة ممارسة  الغیر للعینة الحسابي فكانت النسبة  المئویة

] مما یدل على أن ھناك إعتدالیة في 3،+3-] وھي القیم تنتمي إلى المجال [-0.8، 1.17انحصر بین [

  وأن العینة متجانسة                               النتائجالتوزیع 

دم یتضح أن الممارسین لألنشطة الریاضیة في المؤشر التاليومما تق والشكل البیاني یوضح ذلك .

ونرجع ھذه النسبة إلى األنانیة الفطریة  عن الغیر ممارسین لألنشطة للریاضیة تقل لدیھم نسبیا  )األنانیة(

التي یتمیز بھا جمیع األطفال ، خاصة األطفال المتخلفین عقلیا إذ أنھم یتصفون غالبا بحب النفس على 

آلخرین وال تتطور لدیھم الشعور بالثقة بالذات وھذا یرتبط غالبا بالفشل واإلخفاق الذي یواجھونھ حساب ا

في مواقفھم االجتماعیة
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:تمھید

في حدود طبیعة الدراسة ومجاالتھا في جانبیھا النظري والتطبیقي ، وفي ضوء الفرضیات والمنھج 

تائج المحققة من خالل توزیع استمارات تمكن الباحثان المتبع ومن خالل التحلیل اإلحصائي للبیانات والن

من التوصل إلى االستنتاجات التالیة 
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  استنتاج العام 2-

حلیل ومناقشة النتائج أن ھناك فروق جوھریة بین العینتین الممارسة و الغیر تیظھر لنا من خالل ھذا ال

 المسؤولیة ،، الممتلكات الشخصیة ،  ي ، المبادرةمھذب واجتماعممارسة في مقیاس السلوك التكیفي (   

)  حیث أن المتوسطات األنشطة الجماعیةالتفاعل االجتماعي ،  مراعاة شؤون اآلخرین ،التعاون ، 

العینة ممارسة للنشاط  أعلى من  المتوسطات الحسابیة للمجموعة الغیر الممارسةالحسابیة للمجموعة 

لھ تأثیر  نشاط البدني المكیفسین سلوكھم التكیفي.وبالتالي فان البحیث یساھم في تح البدني المكیف

ایجابي في نمو المھارات االجتماعیة  لدى األطفال المعاقین ذھنیا قید الدراسة . نتائج ھذه الدراسة تتفق 

مع دراسة كل من محروس قندیل ومكارم أبو ھرجة حیث اتفقوا على أن إشراك المعاقین ذھنیا في 

1976(قندیل، ة ریاضیة حس حركیة یؤدي إلى حدوث تقدم اجتماعي ایجابي لدى ھذه الفئة برامج تربی

)123، صفحة 

بان برامج األنشطة الحركیة لھا تأثیر ایجابي على خفض  1996كما أكدت دراسة ابتھاج طلبة 

  امستوى النشاط الزائد ، وتؤدي إلى تحسن ملحوظ في السلوك التكیفي لألطفال المعاقین عقلی

وأكد كل من حلمي إبراھیم ولیلى السید فرحات أن من أھداف التربیة الریاضیة للمتخلفین عقلیا 

اكتساب مھارات اجتماعیة تساعدھم على التفاعل االجتماعي مع الجماعات واللعب مع األفراد ، كم تنمي 

ا تنمي الثقة بالنفس وذلك لدیھم الجرأة والتعاون  والتحكم في النفس باالشتراك في األلعاب الجماعیة ، كم

بالنجاح في أداء األنشطة الریاضیة المتنوعة ، واالتجاھات االجتماعیة السلیمة كالقیادة واإلحساس بتحمل 

)223(فرحات، صفحة المسؤولیة والتصرف في المواقف المختلفة 

1989, درا ش  1990,كزاري  1990, سود ھو لتر  1991كما أكدت دراسات كل من " كایشو 

,من أن البرامج الموجھة لھؤالء األطفال أثبتت كفاءتھا في تنشیط قدراتھم العقلیة  1987,سعدیة بھادر 

وتحسین مستوى كفاءاتھم الشخصیة و االجتماعیة وتمكینھم من االنخراط في عالقات وتفاعالت مثمرة 

من خالل مشاھدة أداء مع أقرانھم من العادیین ,ویمكن للطفل أن یكتسب االستجابة المالئمة للموقف 

نموذج مناسب  ویستمر في محاوالتھ لتقلید النموذج حتى یتقن تلك الخطوة ویستمر في بقیة الخطوات 

)37-36(إبراھیم، الصفحات حتى یصل إلى مستوى یتیقن عنده أداء أخر خطوة 
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  مناقشة فرضیات البحث: -2-

  مناقشة الفرضیة األولى: -2-1

لدى األطفال المعاقین ذھنیا ) ایجابیة  للنشاط البدني المكیف على السلوك التكیفي ھناك فاعلیة (تأثیر -1

    في المراكز النفسیة البیداغوجیة 

المتوسطات الحسابیة للمجموعة من خالل النتائج المدونة في الجداول االربعة و االشكال البیانیة نجد ان 

بحیث  العینة ممارسة للنشاط البدني المكیف لغیرأعلى من  المتوسطات الحسابیة للمجموعة ا الممارسة

. أما معامل االلتواء یساھم في بشكل كبیر في تحسین سلوكھم التكیفي خصوصا في االنشطة الجماعیة

  ] ما یبین أن ھناك توزیعا إعتدالیا للنتائج وان العینة متجانسة.3، + 3-فكانت قیمتة محصورة بین [

لدى اي تأثیر ایجابي   للنشاط البدني المكیف على السلوك التكیفي  ومنھ نستنتج أن ھناك فاعلیة   

    األطفال المعاقین ذھنیا في المراكز النفسیة البیداغوجیة 

  مما سبق ذكره أمكن لنا نحن الطالبان بالقول أن الفرضیة األولى قد تحققت. 

  مناقشة الفرضیة الثانیة: -2-2

مھذب واجتماعي  السلوك التكیفي (صفات في مقیاس جابیا على الالنشاط بدني الریاضي المكیف یؤثر ای -

 مراعاة شؤون اآلخرین،التعاون،  المسؤولیة،أنشطة وقت الفراغ، الممتلكات الشخصیة،   المبادرة

لدى األطفال المعاقین ذھنیا في المراكز النفسیة  ، األنانیة)األنشطة الجماعیةالتفاعل االجتماعي، 

  البیداغوجي

ھناك فروق جوھریة بین العینتین النتائج المدونة في الجداول االربعة و االشكال البیانیة  من خالل

، الممتلكات  مھذب واجتماعي ، المبادرةالممارسة و الغیر ممارسة في مقیاس السلوك التكیفي (   

، الجماعیةاألنشطة التفاعل االجتماعي ،  مراعاة شؤون اآلخرین ،التعاون ،  المسؤولیة ،الشخصیة ، 

أعلى من  المتوسطات الحسابیة للمجموعة  الممارسةاألنانیة)  حیث أن المتوسطات الحسابیة للمجموعة 

لھ تأثیر ایجابي في نمو  نشاط البدني المكیف.وبالتالي فان الالعینة ممارسة للنشاط البدني المكیف الغیر

أما معامل االلتواء فكانت قیمتة محصورة  اسةالمھارات االجتماعیة  لدى األطفال المعاقین ذھنیا قید الدر

  ] ما یبین أن ھناك توزیعا إعتدالیا للنتائج وان العینة متجانسة.3، + 3-بین [

أمكن لنا نحن الطالبان بالقول أن الفرضیة الثانیة قد تحققت. و منھ
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: عامة خالصة 

االختصائیین ، خاصة الباحثین أن إشكالیة االعاقة  الذھنیة تكمن في  التباین بین الباحثین و

العرب في تحدید المفاھیم والمصطلحات والتصنیفات المختلفة لإلعاقة  الذھنیة ، والتي تصبو في اتجاه 

واحد ، والسبب في ذلك یعود إلى ترجمتھا ، فالبعض یترجمھا ترجمة حرفیة ، بینما البعض اآلخر یعود 

  إلى ترجمتھا على حسب معناھا ومدلولھا بدقة 

إن النشاط البدني والریاضي الموجھة للمعاقین یستمد مبادئھ وأسسھ من النشاط البدني الریاضي الذي -

یمارسھ األفراد العادیین . لكنھ یكیف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبیعة الفرد المعاق من حیث القوانین   

  والوسائل المستعملة .

ة مقارنة بالنشاط الریاضي عند العادیین ولھ جوانب یعد النشاط البدني الریاضي المكیف حدیث النشأ -

عدیدة تعود بالفائدة  على األفراد الممارسین ، فھو یعتبر وسیلة تربویة عالجیة ووقائیة إذا تم استغاللھ 

بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ یسھم في تكوین شخصیة األفراد من جمیع الجوانب (البدنیة، االجتماعیة، 

النفسیة...)

ر المراكز النفسیة  البیداغوجیة للمعاقین ذھنیا إلى مربین مختصین في النشاط البدني الریاضي تفتق -

  المكیف      

  تفتقر المراكز الطبیة النفسیة للمعاقین ذھنیا إلى برنامج خاص بالنشاط البدني المكیف  -

ي المكیف األلعاب یمارس األطفال المعاقین ذھنیا في المراكز التي تطبق برنامج النشاط البدن -

الجري ) والجمباز  –الرمي  –كرة السلة ) واأللعاب الفردیة ( القفز  –الجماعیة           ( كرة القدم 

  في حین یمارس أطفال         بعض االطفال السباحة .

 لألنشطة الریاضیة , الترویح والتسلیة واكتساب اللیاقة البدنیةالمعاقین ذھنیا أھم أھداف ممارسة  -

  والمحافظة على الصحة, وتعلم واكتساب مھارات حركیة واكتساب صداقات وإقامة عالقات اجتماعیة .

تفتقر المراكز الطبیة البیداغوجیة إلى منشات ریاضیة قاعدیة ووسائل وتجھیزات ریاضیة تسمح تنفیذ  -

برنامج النشاط البدني المكیف لھذه الفئة .

ادي للممارسة الریاضیة ، إذ ھناك ثالث ھیئات فقط تدعم برامج قلة التشجیع الكافي والتدعیم الم -

  النشاط الریاضي للمعوقین .

  مدیریات الشبیبة والریاضیة  . -
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  مدیریات النشاط االجتماعي  . -

  الجماعات المحلیة . -

كیة إن األطفال المعاقین ذھنیا بالمراكز النفسیة البیداغوجیة في حاجة ماسة إلى برامج ریاضیة وحر -

  مكیفة بغرض االرتقاء بالمستوى البدني واالجتماعي والنفسي لھذه الفئة .

  اقتراحات :

حددت الشریعة اإلسالمیة أنواع اإلعاقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان بقولھ تعالى ( لیس على

األعمى حرج و ال على األعرج حرج و ال على المریض حرج) فجاءت كلمة األعمى إشارة إلى 

قة الحسیة و األعرج لإلعاقة الحركیة و المریض لإلعاقة العقلیة وبقیة اإلعاقات األخرى. ولم اإلعا

  یصل لذلك التصنیف العلماء و المختصون في مجال اإلعاقة إال في نھایة العقدین الماضیین.

د أھم وعلیھ فنحن أولى من غیرنا بإیجاد الحلول العملیة في اآلفاق المستقبلیة، وذلك من خالل تحدی

أسباب اإلعاقة (الحوادث وھي تشمل حوادث المرور و العمل و الحریق و الفیضانات و الكوارث، 

، األمراض المزمنة و المعدیة  الحروب وقد لعبت دورا كبیرا في الفترة األخیرة في زیادة نسبة اإلعاقة

و التوعیة للمجتمع ،  و أمراض الطفولة، األسباب البیئیة، األسباب الوراثیة ضعف الرعایة الصحیة 

  األلغام،...).

لذلك من أهم األهداف اإلستراتيجية اليت جيب أن نعمل على حتقيقها من خالل احملاور الكربى 

  التالية:

  و الصحیة لرعایة المعاقین و العنایة بھم.  توفیر الخدمات التعلیمیة و التربویة و التأھیلیة -

  ة وتربیة ھذه الفئة تعزیز دور األسرة والمجتمع ، في رعای -

كأداة لتعزیز خطط وبرامج العمل   التركیز على أھمیة التعاون اإلقلیمي والدولي في مجال المعاقین -

  مع      ھذه الفئة

تفعیل دور المجلس البلدي لرعایة و تأھیل المعاقین وكذا المجالس الوالئیة، من خالل  إصدار قانون  -

العقدین الماضیین، التطورات التي حدثت خالل   توعب المتغیرات وجدید لرعایة وتأھیل المعوقین لیس

  القرار.تمثیل المعاقین      في األجھزة التنفیذیة و التشریعیة ومواقع اتخاذ



80

إحصاء المعوقین ضمن برنامج اإلحصاء السكاني القادم وذلك للمساعدة في وضع الخطط و البرامج  -

  في مجال الرعایة و التأھیل.

ل لجان من ذوي االختصاص تحت إشراف الوزارة الوصیة إلعداد  المنھاج الدراسیة وتكیفھا تشكی -

  حسب نوع ودرجة اإلعاقة .

إدراج برنامج خاص بالتربیة البدنیة والریاضیة في المقررات الدراسیة في المراكز المتخصصة  -

  وإجباریة تدریسھ 

مقرر التربیة البدنیة والریاضیة بالمراكز المتخصصة  االستعانة بالبرنامج التدریبي المقترح في إعداد -

.

عقد اتفاقیات تعاون مع مختلف الجامعات بغرض فتح فروع لتكوین مربین مختصین في مختلف  -

التخصصات ومختلف أنواع اإلعاقات في إطار النظام الدولي الجدید ( ل . م . د ) وباألخص تكوین 

  بدني الریاضي المكیف حسب نوع كل إعاقة ودرجتھا.مكونین أكفاءة ومختصین في النشاط ال

تطبیق القوانین والمناشیر الوزاریة التي تحث على  إجباریة ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة -

  للمعاقین    في كل المراكز المتخصصة .

حسب  إنشاء منشات ریاضیة قاعدیة بكل المراكز المتخصصة وتوفـیر وسائل وأجھزة ریاضیة مكیفـة -

نوع ودرجة اإلعاقة. وتوفیر اإلمكانات والتسھیالت الالزمة لنجاح برامج األنشطة الریاضیة بالمراكز 

  المتخصصة .

العنایة بالكفاءات والقدرات واالكتشاف المبكر لھا ، حتى یمكن مساعدتھا في النھوض بریاضة ذوي  -

  االحتیاجات الخاصة وتحقیق نتائج في المحافل الدولیة .

  شاء بطوالت والئیة جھویة ووطنیة في مختلف المنافسات الریاضیة الفردیة والجماعیة  لھذه الفئة .إن -

  تشجیع الجمعیات الخیریة على المساھمة في تفعیل الممارسة الریاضیة للمعاقین  -

مؤسسة العمومیة أو إیجاد سبل وطرق لتمویل األنشطة الریاضیة للمعاقین سواء من طرف لدولة وال -

ن طرف الخواصم
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: تحتاج إلى دراسة علمیة مشكالت

أن ھناك  انوفي ضوء مشكلة الدراسة الحالیة ومن خالل التجربة المیدانیة تبین للباحث    

مشكالت أساسیة التي تحتاج إلى دراسة علمیة في مجال النشاط البدني والریاضي المكیف نذكر منھا ما 

  یلي : 

التدریبي المقترح في ھذه الدراسة على التفاعل االجتماعي لألطفال  دراسة اثر استخدام البرنامج -  

  المتخلفین عقلیا تخلفا بالمراكز الطبیة االجتماعیة  .

  القوانین المنظمة لریاضة المعاقین في الجزائر بین النظري والتطبیق . -

مارسة الریاضیة دراسة تقویمیة للمنشات الریاضیة القاعدیة بالمراكز المتخصصة ودورھا في الم -
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  درجات ) 2( احلد األقصى مهذب واجتماعي :      -

  على كل العبارات اليت تنطبق على احلالة .)Xضع عالمة (

  و " شكرا ". يستعمل تعبريات مثل " من فضلك "-  أ

اجتماعي يتكلم أثناء تناوله الوجبات مع اآلخرين .-  ب

يتكلم مع اآلخرين عن أخبار الرياضية واألسرة واألنشطة اجلماعية ... اخل .-  ت

ال شيء مما تقدم .-  ث

درجات ) 2( احلد األقصى املبادرة :       -

اختر افضل عبارة تصف ا قدرة الشخص على املبادرة .-

  رة يف مجيع األنشطة اليت يقوم ا .يأخذ املباد -3

  يف املرتل .  هيسأل عن أي عمل يقوم به أو حياول استكشاف ما حول -2

  ال يشترك يف أي عمل أو نشاط إال إذا طلب منه ذلك . -1

  ال يقوم باألعمال املسندة إليه مثل تنظيم اللعب ، كتابة الواجب ... اخل . -0

درجات ) 3( احلد األقصى لتنظيم )    أنشطة وقت الفراغ ( التخطيط وا -

  على كل العبارات اليت تنطبق على احلالة .)Xضع عالمة (

ينظم وقت فراغه على مستوى عال من األنشطة املركبة مثل : لعب الشطرنج ، صيد السمك ، أو -  أ

  غريها .

لديه هواية مثل : الرسم ، التصوير ، أشغال اإلبرة ، مجع الطوابع أو العمالت .-  ب

ينظم وقته بطريقة مناسبة على مستوى األنشطة البسيطة مثل : مشاهدة التلفزيون ، ومساع الراديو -  ت

، أو الكاسيت .

ال شيء مما تقدم .-  ث

درجات ) 3( احلد األقصى املمتلكات الشخصية :   -
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اختر افضل عبارة تصف ا قدرة الشخص على للمحافظة على املمتلكات الشخصية .-

  دائم احملافظة على املمتلكات الشخصية . –عال من املسؤولية على مستوى   -3

  حيافظ على ممتلكاته عادة . –على مستوى املسؤولية   -2

  ال يعتمد عليه وقلما حيافظ على ممتلكاته الشخصية .  -1

  ال يتحمل أي مسؤولية وال حيافظ على ممتلكاته الشخصية .  -0

رجات )د 3( احلد األقصى املسؤولية العامة :  

اختر افضل عبارة تصف ا قدرة الشخص على حتمل املسؤولية العامة .-

ويذل جهدا خاصا لكي ينفذ دائما ما يسند إليه من  األكربيتحمل عبء املسؤولية  –حب الضمري   -3

  أعمال .

اسند  يبذل جهدا يف عمل ما هو مسؤول عنه وميكن أن نثق بأنه سيقوم بتنفيذ ما –يعتمد دائما عادة   -2

  إليه .

ال يعتمد عليه ، يبذل جهدا ضئيال يف تنفيذ ما يسند إليه مما يدعوا إىل عدم الثقة يف إمكانية تنفيذ   -1

  العمل .

  ال يتحمل أي مسؤولية ، وال ميكنه تنفيذ ما هو مسؤول عنه على اإلطالق .    -0

  درجة ) 2( احلد األقصى التعاون :    

رة الشخص على التعاون .اختر افضل عبارة تصف ا قد-

  يساعد اآلخرين دون سؤال .  -3

  يساعد اآلخرين إذا طلب منه ذلك .  -2

  ال يساعد اآلخرين على اإلطالق . -1

  درجات ) 4( احلد األقصى مراعاة شؤون اآلخرين :    
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  على كل العبارات اليت تنطبق على احلالة .)Xضع عالمة (

  يهتم بأمور اآلخرين .-  أ

ممتلكات اآلخرين .حيافظ على -  ب

يشرف على أمور اآلخرين .-  ت

يشرف على أمور اآلخرين ويديرها عندما حيتاجون إليه .-  ث

يراعي شعور اآلخرين .-  ج

ال شيء مما تقدم .-  ح

  درجات ) 3( احلد األقصى التفاعل االجتماعي مع اآلخرين :    

ن .اختر افضل عبارة تصف ا قدرة الشخص على التفاعل االجتماعي مع اآلخري-

  يتفاعل مع اآلخرين يف األنشطة واأللعاب اجلماعية .  -3

  يتفاعل مع اآلخرين ملدة قصرية كأن يقدم حلوى أو لعبة أو يعرض ثيبا أو لعبة لآلخرين .  -2

  يتعامل مع اآلخرين مقلدا هلم دون أن يتفاعل معهم .  -1

  ال يستجيب لآلخرين بصورة مقبولة اجتماعيا .  -0

  درجات ) 3( احلد األقصى نشطة اجلماعية :    املشاركة يف األ

املشاركة يف األنشطة اجلماعية .اختر افضل عبارة تصف ا قدرة الشخص على-

  يتخذ املبادرة يف األنشطة اجلماعية ( كرائد منظم هلا ) .  -3

  يشترك يف األنشطة اجلماعية تلقائيا وحبماس ( مشارك فعال ) .  -2

  اجلماعية إذا شجع على ذلك ( مشارك سليب ) .يشترك يف األنشطة   -1

  ال يشترك يف األنشطة اجلماعية .  -0

  عدد العبارات اليت ال تنطبق ) -5(األنانية :    

  على كل عبارة تنطبق على احلالة .)Xضع عالمة (
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  يرفض أن ينتظر أو يأخذ دوره مع اآلخرين .-  أ

ال يقتسم أو يشارك أحد يف شيء .-  ب

مل ينل مراده . يثور ويغضب إذا-  ت

يقاطع املدرس أو أي شخص يقوم مبعاونة أحد سواه .-  ث

ال شيء مما تقدم    - ج
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لدى املعاقني  على السلوك التكيفي فاعلية النشاط البدين املكيف: * عنوان الدراسة

.سنة"12-09" ذهنيا

تنمية السلوك التكيفي النشاط البدين الرياضي املكيف يف وتأثري ةإن موضوع حبثنا هذا يدور حول حمور أساسي هو بيان فاعلي

لدى املعاقني ذهنيا يف املراكز النفسية البيداغوجية 

  فتمثلت أهداف هذه الدراسة يف: 

  .يف ادماج الطفل املعاقالنشاط البدين الرياضي املكيف إبراز مدى فعالية 

  .اليوميالتكيفي الرياضي املكيف على سلوكهم النشاط البدين معرفة وحتديد كيفية تأثري  -   

  الرفع من مستوى فعاليات الطفل املختلفة لواجهة مطالب بيئته املادية واالجتماعية .  -   

  وقد صيغت الفرضية األساسية للبحث على النحو التايل:

لدى األطفال املعاقني ذهنيا يف تكيفي هناك فاعلية (تأثري) اجيابية  للنشاط البدين املكيف على السلوك الهناك            

  املراكز النفسية البيداغوجية 

، على عينة  اعتمدنا على املنهج املسحي إلجراء حبثنا امليداينو للتحقق من صحة هذا الفرض وبقية الفرضيات،    

  سنة. -912ذهنيا ما بني معاق 20تقدر بـ

  وقد قمنا بتقسيم البحث إىل بابني:

خصصناه للدراسة امليدانية، وفيه حددنا أدوات البحث الباب الثاين ص بالدراسة النظرية، أما خاالباب األول 

و اليت متثلت يف االستبيان، و األسس العلمية لالختبار من صدق وثبات وموضوعية. مث الدراسة األساسية. 

  لدراسة على أنه:وبعد املعاجلة اإلحصائية مت عرض النتائج املتوصل إليها ومتثيلها. وقد أسفرت ا

لدى األطفال ھناك فاعلیة (تأثیر) ایجابیة  للنشاط البدني المكیف على السلوك التكیفي *

  سنة. 12-9  المعاقین ذھنیا في المراكز النفسیة البیداغوجیة

جهزة إنشاء منشات رياضية قاعدية بكل املراكز املتخصصة وتوفـري وسائل وأ -ومن هنا خرجنا بالتوصية التالية: 

رياضية مكيفـة حسب نوع ودرجة اإلعاقة. وتوفري اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لنجاح برامج األنشطة الرياضية باملراكز 

املتخصصة
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.ذهنيااملعاق–السلوك التكيفي–النشاط البدين الرياضي املكيف   -ة:ـات املفتاحيـالكلم

Résumé de l'étude
* Titre de l'étude: l'efficacité de l'activité physique sur le comportement de réglage adaptatif chez

les handicapés mentaux "09-12 ans".

Le thème de cette recherche est sur l'axe fondamental est l'efficacité de l'instruction et de l'effet de
l'activité physique dans le développement du comportement adaptatif sport conditionné chez les
handicapés mentaux dans les centres psychiatriques pédagogique

Objectifs de cette étude:

Mettez en surbrillance l'efficacité de l'activité physique athlète conditionné dans l'intégration des
enfants handicapés.

- Savoir identifier et l'influence de l'activité physique sur le comportement adaptatif sport
conditionné par jour.

- Lever le niveau des différentes activités de l'enfant aux exigences de l'interface de
l'environnement physique et social.

A formulé le principe de base de la recherche est la suivante:

Il sont efficaces (effet) l'activité physique réglage positif sur le comportement adaptatif chez
les enfants ayant une déficience intellectuelle dans les centres psychiatriques pédagogique

Et de valider cette hypothèse et le reste des hypothèses, nous nous sommes appuyés sur la
méthode d'enquête pour mener nos recherches dans le domaine, l'échantillon est estimé à 20
handicapés mentaux entre 9 et 12 - l'année

La recherche que nous avons divisé en deux parties :

Chapitre Une théorie d'étude particulier , nous avons attribué la deuxième partie de l'étude sur le

terrain , et les outils de recherche que nous avons identifiés et marqués par le questionnaire , et la

base scientifique de l'essai de la validité et de la fiabilité et de l'objectivité . Puis étudier le noyau .

Après traitement statistique a été atteint et les résultats représentés. L' étude a abouti à ce que:

* Il sont efficaces ( effet ) l'activité physique réglage positif sur le comportement adaptatif chez les

enfants ayant une déficience intellectuelle dans les centres psychiatriques pédagogiques 9-12 ans .

Par conséquent, nous sommes allés à la recommandation suivante : - la mise en place d'une base de

toutes les installations sportives et les centres spécialisés pour fournir les moyens et les équipements

sportifs adaptés à la nature et le degré du handicap . Et fournir des capacités et des installations

nécessaires à la réussite des programmes , activités , centres sportifs spécialisés
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Mots-clés: - activité physique sportive réglage - comportement adaptatif - handicapés mentaux .
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