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 بالعربية العلم ألهل والحكمة بالبيان الناطق الكلمة من الخالق النسمة بارئ هللا الحمد

 وال بطاعتك إال النهار يطيب وال ، بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي ، باألعجمية ال
 إال الجنة تطيب وال ، بعفوك إال اآلخرة تطيب وال ، بذكرك إال اللحظات تطيب

 . الحسن والثناء والحمد الشكر لك ، برؤيتك

 الكريم رسولنا إلى التعليم علم الذي األمي إلى المصطفى اإلمام و العلم منارة إلى
 .صلى اهللا عليه وسلم محمد

 قلبها من منسوجة بخيوط سعادتي حاكت من إلى ، العطاء يكل ال الذي الينبوع إلى
 الحنون " أمي " نجاحي سر يخفي الذي االسم إلى

 في دفعي أجل من  بشيء يبخل لم الذي والهناء بالراحة ألنعم وشقي سعى من إلى 
 الحياة في قدوتي إلى ، وصبر بحكمة الحياة سلم ارتقى أن علمني الذي النجاح طريق

 ، واالحترام التقدير كل مني لك العزيز " أبي "
 عمرها اهللا أطال " جدتي " جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر دعائمها كان من إلى 

 و، وأخواتي إخوتي فؤادي بذكرهم ويلهج عروقي في يجري حبهم من إلى طاعته في
  . واألقارب األهل كل إلى

 اهللا جعلهم الذين اللحظات أجمل معهم تذوقت من،كل    كل األصدقاء واألحبةإلى
  ،كل واحد باسمه.إخوتي

 إلى العلم عبارات أسمى من وعبارات درر من وكلمات ذهب من حروفا علمونا من إلى
     والنجاح العلم سيرة لنا تنير منارة فكرهم ومن حروفا علمهم من  لنا صاغوا  من

 وإطارات أساتذة وكل بن زيدان حسين - -الدكتور وخاصة الكرام أساتذتنا إلى       
  ،وكذلك األستاذ واألخ والصديق بن الدين كمال.والرياضية البدنية التربية معهد

    
 



 
بسم اهللا الرحمان الرحيم... الحمد هللا حمدا ال انقطاع ألمده وال حساب لعدده وال مبلغ لغايته والصالة 

والسالم على نبي الرحمة محمد ( ص)  وعلى واله وسلم. 

الحمد هللا الذي أعاننا على الصبر والتوفيق النجاز هذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مساهمة 

متواضعة منا ، وعلما يرجى نفعه وبعد: 

نتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى معهد التربية البدنية والرياضة إلتاحته الفرصة لنا بإكمال دراستنا لنيل 

كافة أساتذة. و  وعلى رأس ذلك المديرشهادة الماستر وتقديمه كافة التسهيالت لتحقيق ذلك،

 " الذي لم يبخل علينا بن زيدان حسينكما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور المشرف " 

بنصائحه القيمة وتوجيهاته العلمية التي أسداها إلينا طوال فترة إشرافه على البحث ونرجو له دوام العطاء 

،وكل موظفي المعهد. والخير والعافية

بن  الدين "األستاذ  إلى ي وتقديريويقتضي منا واجب الوفاء والعرفان بالجميل أن نعبر عن جزيل شكر

  .  ، و كل من مدى لنا يد العون والمساعدة"كمال

نشكر أفراد عينة البحث وكل الطاقم اإلداري لجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية والية تيارت كما 

 ومدينة السوقر . 

وختاما نرجو من اهللا عز وجل أن يجعل هذا البحث محققا للهدف الذي وضع ألجله 

انه نعم المولى ونعم النصير ومن العون والتوفيق. 
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 :مقدمة  -1

 إىل أدىاملعاقني مما  كما سيطرت االعتقادات اخلاطئة عن لألصلحسادت يف العصور القدمية فكرة البقاء 
 األطفال أنالعاهات وتركهم دون عناية وقد كان الناس يف قدمي الزمان يعتقدون  أصحابالتخلص من 

م  إذا املعاقني جيلبون الشر ليلى السيد  –حلمي إبراهيم(مسح هلم بالبقاء لذلك كان يفضل قتلهم مبجرد والد

  .)22فحة ، ص1998فرحات، 

تمعات حىت جاءت  األفكاروقد ضلت تلك   األفرادلتحث  السماوية األدياناخلاطئة سائدة يف تلك ا
تمع   .هو عليه اليوم  ما إىلوصل  أن إىلعلى العطف واحلب واملساعدة وتطور االهتمامات  وا

م  باألشخاص ذوي اإلعاقة احلركيةرة االهتمام ئتسمح دا يوما بعد يوم وتزداد الدراسات املتعلقة 
م يف العامل انطالقا من  مومبطالبهم وبراجمهم وخدما جزء من الثروة البشرية واليت ميكن استثمارها  أ

تمع ولتكون الصحة النفسية والروح املعنوية ككل يف  وتوجيهها ىدرجتها  أعلىلتكون رفدا قويا يف ا  وأ
  .صورها 

يعد النشاط الرتوحيي الرياضي عامال من عوامل الراحة االجيابية النشطة اليت تشكل جماال هاما من وقت 
اليت تؤدي للنمو البدين والنفسي واالجتماعي للناس عامة  األعمالذلك يعترب من  إىل باإلضافةالفراغ 

ره وجتعلهم قادرين على العمل ومينح هلم الفرح والسرور وختلصهم من التعب و الكوللمعاقني حركيا خاصة 
  .والعطاء 

 أنبذلك  أجدرالعاديني فانه  األشخاصكان النشاط الرتوحيي الرياضي يشكل حمورا جوهريا من حياة   وإذا
 واألساليبجند مجيع العمليات الرتبوية  إذ األشخاص ذوي اإلعاقة احلركيةيكون جماال هاما يف تربية ورعاية 

كي حيتل مكانه يف   إعداده ألجلعلى اللعب والنشاط واحلركة  أساساتقوم الفئة املستخدمة يف تربية هذه 
الفرصة له كي ينمي قدراته البدنية  وإتاحة الشخصيةبنموه االجتماعي كفرد حمرتم يف حدود قدراته  العامل

  .والعقلية واالجتماعية ومواجهة مطالب حياته البيئية و املادية واملعنوية 

النشاط الرتويح الرياضي له فائدة على تقوية العضالت والنمو اجلسمي واحلركي وزيادة  أنوانطالق من 
ذا البحث والذي ي بحث يف معوقات ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني التوافق العصيب احلركي قمنا 
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ظرية،والثاين ،وقد قام الطالب بتقسيم حبثه إىل بابني خصص أوهلما للدراسة النالفراغ أوقاتحركيا يف 
املتمثل يف الدراسة النظرية إىل مجع املادة اخلربية اليت تدعم للدراسة امليدانية حيث مت التطرق يف الباب األول 

أما  وقت الفراغ و الرتويح الرياضي ، ضم الفصل األول منهافصلنيوتعزز موضوع البحث، وقد قسمت إىل 
ه ذاملرحلة العمرية وكل ما يتعلق و  احلركية اإلعاقةخصائص ذوي الفصل الثاين فتطرقت فيه إىل موضوع 

  .الفئة من تغريات وتطورات من اجلانب اجلسمي، احلركي العقلي واالجتماعي
أما الباب الثاين والذي احتوى على الدراسة امليدانية فقد قسم هو اآلخر إىل فصلني، احتوى الفصل   

ن حيث التجربة االستطالعية، ومنهج البحث املتبع ، األول على منهجية البحث وإجراءاته امليدانية م
والعينة وكيفية اختيارها، وكل ما تعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاين ففيه مت مناقشة النتائج املتوصل 

  .إليها، االستنتاجات مث مقابلة النتائج بالفرضيات و ليختتم بأهم االقرتاحات
  :  البحث مشكلة-2

 حيققها أنال ميكن  وشعوره وطموحاته اليت أحاسيسهكائن بشري له  اإلعاقة احلركيةالشخص ذوي  إن
لذا فقد حاول املختصون يف علم من خالل طريقة تربوية هادفة  إالعليه  أثرهاخيفف من حدة أو متاما 

السبل لرعاية املعاق حركيا وقد استدعى ذالك التوسع الكبري يف  أفضل إجياداالجتماع والطب والرياضة يف 
م حيث امجع هؤالء   أناخلدمات املقدمة هلم من الناحية البدنية واالجتماعية والرتبوية واليت تفي باحتياجا

اجلانب يستغل هذا  أنالرتوحيية الرياضية وعلى املريب  األنشطةاملعاق حركيا لديه رغبة وميل كبريين ملمارسة 
االت يف تدريبهم وتعليمهم  الكثري من املهارات الرياضية باستعمال مترينات والعاب يف تربية وتنمية كل ا

ال الرتويح الرياضي ك ورياضية تساهم يف تكييف املعاق حركيا واندماجه  أخالقيةكتساب قيم ا وخاصة ا
  .مع الوسط الذي يعيش فيه 

لكل معاق حركيا احلق يف الرتويح الرياضي وال فرق يف ذلك بني السوي  أنوانه ملن املسلمات الرتبوية 
للمعاقني  بأمهيتهاالدراسات اليت تناولت الرياضة والرتويح كانت تنادي  معظم أنبل وغري السوي 
م وفضاء  أنحركيا حيث  النشاطات الرياضية والرتوحيية بالنسبة للمعاقني حركيا تعترب جزء من حيا

م واسع للتخلص ذه اجلوانب هلدف حتسني حاال  من مهومهم ومشاكلهم لذالك جيب االهتمام 
  .)117-116، الصفحات 1965كمال الدين زكي،   –حممد عادل خطاب ( البدنية االجتماعية والنفسية 
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وسيلة الستثمار وقت الفراغ  أفضليعد  بأنه إلدراكهاولقد اهتمت الدول املتقدمة بالرتويح الرياضي 
  .نواجته اكتساب العديد من القيم البدنية اخللقية االجتماعية واملعرفية والذي يكون من 

يساهم يف تنمية املهارات والقيم واالجتاهات  إذالرتويح يعد نشاطا هادفا وبناءا  إن يدوىجون يرى 
كمال ( ومن مث فانه يسهم يف تنمية وتطوير شخصية الفردالرتبوية واملعرفة لدى الفرد املمارس لنشاطاته 

  . )56، صفحة 1997حممد احلمامحي،  –درويش 

  حلضت على الربامج املقدمة هلم  يواطالع األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية معياتجل من خالل زياريت
من ممارسة الرتويح الرياضي  حتولتعاين من بعض املعوقات اليت  اجلمعيات امل نقل كلهابان معظم هذه 

قمنا بتحديد بعض من هذه املعوقات واليت  فلهذايف وقت الفراغ  األشخاص ذوي اإلعاقة احلركيةلدى 
  .والتجهيزات اإلمكانياتصحية ونقص يف ،اجتماعية اقتصاديةمعوقات  :حصرناها يف

  :يف  لإلشكاليةومما سبق ميكننا حصر التساؤل العام 

  الفراغ ؟ أوقاتيف  األشخاص ذوي اإلعاقة احلركيةمعوقات ممارسة الرتويح الرياضي لدى  يف ماذا تتمثل    

   :الجزئيةالتساؤالت 

األشخاص ممارسة الرتويح الرياضي لدى دون  حتول اليت قتصاديةاالجتماعية االعوقات امل ما هي -
  ؟الفراغ   أوقاتيف  ذوي اإلعاقة احلركية

األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة الرتويح الرياضي لدى  متنع اليت صحيةالعوقات امل ما هي -
  الفراغ  ؟ أوقاتيف  احلركية

األشخاص من ممارسة الرتويح الرياضي لدى  حتد اليت تجهيزاتالو  مكانياتاإلمعوقات  ما هي -
  الفراغ  ؟ أوقاتيف  ذوي اإلعاقة احلركية

 إحصائية يف معوقات ممارسة الرتويح الرياضي حسب نوع اإلعاقةهل توجد فروق ذات داللة  -
  ؟أطراف سفلى األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية لصاحل

دف هذه الدراسة أساسا إىل معرفة معوقات ممارسة الرتويح الرياضي لدى :أهداف البحث  -3
 اليت يتعرض هلايف أوقات الفراغ من خالل تبني أهم املعوقات  األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية
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 وحيي للتخلص من كل العراقيل اليتوأمهية ممارسة النشاط الرياضي الرت  الشخص ذو اإلعاقة احلركية
   :ا البحث يهدف إىل ذن هإتصادفه يف حياته ولتوضيح أكثر ف

  .الشخص ذو اإلعاقة احلركية الفراغ لدى اتأوقاستغالل  أمهية إدراك -

   .ممارسة الرتويح الرياضي بأمهية احلركيةاألشخاص ذوي اإلعاقة توعية  -

يف األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية ممارسة الرتويح الرياضي لدى حتديد املعوقات اليت حتد من  -
     .أوقات الفراغ

 ىة واالجيابية للرتويح الرياضي علساهم يف املمارسة الفعالتبعض االقرتاحات والتوصيات اليت  إعطاء -
  .اجلمعياتمستوى 

  : الفرضيات  -4

  :الفرضية العامة  -أ

 أوقاتيف األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية ممارسة الرتويح الرياضي لدى  دون حتولهناك معوقات 
     .الفراغ

  : الفرضيات الجزئية  - ب

األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة الرتويح الرياضي لدى  متنعتوجد معوقات اجتماعية اقتصادية 
     .الفراغ أوقاتيف احلركية 

يف األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية من ممارسة الرتويح الرياضي لدى  تنقصهناك معوقات صحية 
     .الفراغ أوقات

األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة الرتويح الرياضي لدى  ولحت وجتهيزات إمكانياتهناك معوقات 
   .يف أوقات الفراغاحلركية 
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لصاحل  معوقات ممارسة الرتويح الرياضي حسب نوع اإلعاقةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية أطراف سفلى

   :البحث  أهمية -5

  : تكمن أمهية هذا البحث يف جانبني مها 
  :الجانب النظري 

النشاط جلزائرية بصفة عامة ولألساتذة املختصني يف ميدان ايعترب البحث مرجع علمي مهم يف املكتبة   -
  .البدين املكيف

  .ملتغري املستقل قيد الدراسةحول ا املناسبة إلصدار أحكام موضوعيةأنسب وسائل القياس والتقومي  إبراز -
  :مليالجانب الع -
لدى ممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ  دوناملعوقات اليت حتول  تنحصر أمهية البحث يف معرفة -

   .املعاقني حركيا 
  .يف أوقات الفراغ املعاقني حركياممارسة الرتويح الرياضي لدى ما مدى أمهية  حتديد-

 :مصطلحات البحث -6

و هي   .املأمولة األهداف إىلول حتد من الوص أو هي تلك الصعوبات والعراقيل اليت تضعف :المعوقات 
  .حييةو الرت  األنشطة تقلل من املشاركة االجيابية يفاليت تلك العوامل 

  .النشاطات البدنية والرياضيةالعديد من هو نوع من الرتويج ويتضمن يف براجمه  :الرياضي الترويح

   .البدين العجز من درجة من يعاين الذي الشخص هو حركيا املعاق :يةكالحر  اإلعاقة

 هو ذلك الوقت املتبقي للفرد يف اليوم بعد االنتهاء من األنشطة الضرورية كالدراسة، العمل، :وقت الفراغ
  .الواجبات احلياتية اخلاصة 

  : والبحوث المشابهةالدراسات  - 7
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فعلية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسية  2010دراسة بشير حسام  -7-1
  .وإدماج المعاق حركيا

 املعاق إدماج و النفسية الصحة حتقيق يف الرتوحيي الرياضي النشاط فاعلية مدى ما :مشكلة البحث
  ؟ اجتماعيا ياكحر 

  : التالية الفرعية التساؤالت على اإلجابة جيب السؤال على اإلجابة من نتمكن لكي و

 فيما الرتوحيي الرياضي للنشاط املمارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ اجلسمانية األعراض من التخلص خيص

 فيما الرتوحيي الرياضي للنشاط ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ القهري الوسواس من التخلص خيص

 فيما الرتوحيي للنشاط الرياضي ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ التفاعلية احلساسية من التخلص خيص

 فيما الرتوحيي للنشاط الرياضي ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ تئابكاال  صفة على التغلب خيص

 فيما الرتوحيي للنشاط الرياضي ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ القلق صفة على التغلب خيص

 فيما الرتوحيي للنشاط الرياضي ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ العداوة صفة على التغلب خيص

 فيما الرتوحيي للنشاط الرياضي ممارسني الغري و املمارسني ياكحر  املعاقني األطفال بني فروق هناك هل -
  ؟ الفوبيا من التخلص خيص

  ؟ اجتماعيا ياركح املعاق إدماج يف الرتوحيي الرياضي النشاط فاعلية مدى ما -
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 :بحثال أهداف

  .حركيا املعوقني بفئة اخلاصة زكاملرا  داخل الرتوحيي الرياضي النشاط ممارسة واقع معرفة -

  . النفسية الصحة حتقيق يف دور الرتوحيي الرياضي النشاط ملمارسة أن إثبات -

من قلق واكتئاب وحساسية تفاعلية كتغريات سيكولوجية فحص بعض دور السمات الصحية النفسية  -
  .جتعل املعاق يتعرض للضغط

تمع  ملمارس أن ذلك إثبات -   .النشاط الرياضي الرتوحيي دور يف إدماج املعاق داخل ا

 التزايد و التطور ملواجهة العلمي البحث تطوير و الفئة هلذه الرتبوية الرعاية تقدمي يف الفعلية املسامهة -
  . اخلاصة بصفة عامة االحتياجات ذوي خاصة و اإلعاقة احلركية  بصفة حلاالت املستمر

 .الدراسة لطبيعة ملناسبته التجرييب املنهج الباحث استخدم :بحثال منهج

 على توزعوا فردا180 من عينة على الدراسة عينة مشلتعلى أسلوب العينة املقصودة،حيث  :بحثال عينة
  .جمموعتني

موعة:أوهلا   .معاقا مت مجعهم من املركز الطيب الرتبوي جبيجل 90وعددها  املمارسة ا

موعة غري املمارسة :ثانيها  املعوقني لألطفال البيداغوجي معاقا مت مجعهم من املركز الطيب 90وعددها ا
  .البواقي أم بوالية البيضاء بعني ياكحر 

  .النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت:نتائج الدراسة -

 لدى واالجتماعي النفسي التوافق ومنو الفين والتعبري يكاحلر  النشاط ممارسة بني ارتباطيه عالقة وجود •
  .- اخلفيف العقلي التخلف فئة - عقليا املتخلفني األطفال

  .املعاق النفسية على أمهية من هلا ملا الرتوحيية الرياضية باألنشطة االهتمام - :أهم توصية

 ومالن على الرتوحيي الرياضي النشاط ممارسة أثر 2004الطالب غندير نورالدين دراسة -7-2
  .سنة)12-9(بسيط عقلي ختلف عقليا املتخلفني لألطفال االجتماعي
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 لألطفال االجتماعي النمو على إجيايب أثر الرتوحيي الرياضي النشاط ملمارسة هل :مشكلة البحث
  سنة ؟)12-9(بسيط عقلي ختتلف املتخلفني عقليا

 .الدراسة لطبيعة ملناسبته التجرييب املنهج الباحث استخدم :بحثال منهج

 حيملون طفل 16 من عينة على الدراسة عينة مشلتعلى أسلوب العينة املقصودة،حيث  :بحثال عينة
  .ذه اخلصائص، توزعوا على جمموعتنيه

موعة:أوهلا منهم ذكور 03سنة،)12-9(بسيط عقلي ختلف ذو أطفال 08وعددها  الضابطة ا
  ).أشهر 06 ( التجربة طيلة مدة الرتوحيي الرياضي النشاط ميارسون ال إناث05و

موعة التجريبية :ثانيها منهم ذكور 06سنة،)12- 9(بسيط عقلي ختلف ذو أطفال 08وعددها ا
  ).أشهر 06 (مدة تروحيي رياضي برنامج عليهم يطبق من هم إناث02و

  .لألطفال املتخلفني عقليا املتباينة اإلمكانيات و القدرات مع تتماشى برامج بإعداد االهتمام: أهم توصية

 " Shindi 1983 شيندي" ل :الدراسة -3- 7

 لألطفال االنفعايل قالتواف طبيعة عن الكشف إىل (1983 )شندي ا قام اليت الدراسة هذه دف
 توهم و الذايت، االنتفاء و تقدير الذات، لقياس مقاييس تطبيق مت اهلدف، هذا لتحقيق حركيا، املعاقني
 متتد الذين و خلقيا، أو مكتسبا حركيا معاقا أربعني من مكونة عينة على بالذنب الشعور و املرض،

 على حيصلون املكتسبة البدنية باإلعاقة أن املعاقني النتائج بينت قد و سنة 16 إىل 11 من أعمارهم
 ويشعرون الذات تقدير يف منخفضة درجات

 كما البدنية اخللقية، باإلعاقة املعاقني األفراد عن للمرض تومها و قلقا أكثر و ذاتيا اكتفاء أقل و بالتعاسة،
 عن التوافقية املشكالت مرتفعة يف درجات على حيصلون اخللقية احلركية باإلعاقة املعاقني األفراد أن تبني

 مرتبة حيتل بالذنب الشعور أن تبني إىل ذلك إضافة املكتسبة، احلركية باإلعاقة املعاقني األفراد جمموعة
 احلركية باإلعاقة املعاقني األفراد آباء من أكثر احلركية اخللقية باإلعاقة املعاقني األطفال آباء بني مرتفعة

  )293- 292، الصفحات Shindi, J ،1983( .املكتسبة
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  Sommers "سومرز"ل :الدراسة -7-4

 لبيان ,املعوقني حركيا املراهقني شخصية على االجتماعية البيئة الوالدية،و االجتاهات أثر ببيان اهتمت
 ( 143 ) من عينة الدراسة تكونت حيث املراهقون، هؤالء منه يعاين الذي النفسي االضطراب مدى
 : األدوات حيث من دراستها الباحثة يف استخدمت لقد و جسميا، املعوقني املراهقني من طالبة و طالبا

 املعوقني أبنائهم حنو جسميا املراهقني املعوقني أمهات و آباء اجتاهات على للتعرف اعد استفتاء
 املراهقني من ( 143 ) على طبق كاليفورنيا الشخصية،حيث مقياس أيضا الباحثة حركيا،استخدمت

 توصلت اإلحصائي التحليل بعد و املراهقات، من إناث57 ) (ذكور ( 86 ) منهم حركيا املعوقني
 عوامل إىل يرجع حركيا املعوقني لدى النفسي االضطراب و سوء التوافق أن :التالية النتائج إىل الباحثة

 تصنيفها مت الدراسة عنها اليت كشفت الوالدية االجتاهات أن و ، بيئته داخل بالفرد املعوق حتيط اجتماعية
عند املعوقني  االجتماعي التوافق و الشخصي التوافق أن اإلعاقة،و تقبل حنو االجتاهات:التايل على النحو

  .  جسميا أقل منه عند العاجيني

    :"الجمال النبي عبد" ل الدراسة -7-5

 )البرت حاالت( املعوقني حركيا لدى الذات مفهوم حتسني يف الرياضية األنشطة ممارسة أثر معرفة إىل دف
 ( 50 ) عددها )البرت حاالت(العمليات احلربية يف املصابني املقاتلني من الدراسة عينة اختيار مت لقد و

 مفهوم اختبار : األدوات من الباحث استخدم ولقد ,واألمل الوفاء مبدينة املبتورة األطراف ذوي من مقاتل
 و الباحث طرف من املقرتح الرياضي اإلرشادي الربنامج الدين إمساعيل إن عماد حممد"ل للكبار الذات

موعة حصول : التالية النتائج إىل توصلت الدراسة لقد  برت(حركيا  املعوقني من التجريبية و الضابطة ا
 تقبل تقبل الذات، التباعد، استخدمت مقياس اليت األسوياء جمموعة تفوق درجات على )األطراف
 داللة ذات فروق وجود التكيف،أيضا سوء أو التكيف عدم مظاهر من مظهر أنه إىل يشري هذا و اآلخرين
موعة يف بالبرت املصابني بني معنوية  اإلعاقة عن مفهومها تغري ناحية من حتسنت لألفضل التجريبية ا

ا و اجلسمية  األفراد بني معنوية داللة ذات فروق توجد و من الضابطة، للذات تقبال أكرب أصبحت أ
موعة التجريبية يف بالبرت املصابني  اآلخرين  بني التباعد درجة  يف اآلخرين و تقبل يف درجة الضابطة و ا

موعة إىل أيضا أشارت .اآلخرين من تباعد أقل أصبحوا و االجتماعية العالقات حتسن يدل على مما  أن ا
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ا و التكيف سوء من تعاين الزالت الضابطة  اليت الصعوبات على ختطي تساعد خدمات إىل حاجة يف أ
  . الذات مفهوم على تؤثر

 الذات حتسن مفهوم على الرياضية األنشطة ممارسة أثر معرفة استهدفت قد الدراسة هذه أن املالحظ من
 على الفراغ أوقات يف األنشطة الرياضية أمهية على ضوءا تلقي أيضا الدراسة وهذه حركيا، املعوقني لدى

  .)96، صفحة 1991عبد النيب اجلمال، ( حركيا املوقني لدى النفسية النواحي حتسن

دف 1996 السالم عبد محمد دراسة -7-6  طلبة تواجه اليت املعوقات أهم على التعرف إىل فهي 
 باألسلوب الوصفي املنهج واستخدم ، الرتوحيية األنشطة ممارسة عن السويس قناة جامعة كليات وطالبات
 الفصلني نظام أن إىل النتائج أهم وأشارت وطالبة طالب ( 2148 ) من البحث عينة وتكونت املسحي

ً  املوجودة واإلمكانات الطالب لدى وقت الفراغ حجم زيادة على يساعد ال الدراسيني  تتناسب ال حاليا
 ميول تتناسب وال متنوعة وغري تقليدية احلالية األنشطة وبرامج بكليات اجلامعة الطالب أعداد مع

  .الطالب واجتاهات

 معوقات على التعرف إىل الدراسة هذه حيث هدفت :)2006(الصلوي  أحمد بن عبد اإلله -7-7

 استخدم .السعودية العربية اململكة يف املعلمني كليات طالب لدى الرياضية الرتوحيية األنشطة ممارسة

 6من  مكونة استبانه خالل من ، الدراسة لطبيعة ملالءته - املسحية الدراسات - الوصفي املنهج الباحث
  ، للطالب الشخصية باجلوانب باإلمكانات، اإلدارية، باجلوانب املرتبطة املعوقات حمور متثل حماور،

الرياضية  الرتوحيية األنشطة بربامج املرتبطة ، للطالب الدراسية باجلوانب ، االجتماعية النفسية باجلوانب
ً  950 قوامهاعلى عينة   اختيارهم مت حيث السعودية العربية باململكة املعلمني كليات طالب من طالبا

 :ومن النتائج املتحصل عليها .اجلغرافية الطبقية العشوائية بالطريقة

  األوىل املرتبة يف جاءت ، للطالب الدراسية باجلوانب ملرتبطة ا واملعوقات باإلمكانات املرتبطة املعوقات -

 يف جاءت الرياضية، الرتوحيية األنشطة بربامج املرتبطة واملعوقات اإلدارية باجلوانب املرتبطة املعوقات -
 النفسية باجلوانب املرتبطة واملعوقات للطالب الشخصية اجلوانب املرتبطة املعوقات - .الثانية املرتبة

  .واألخرية الثالثة املرتبة يف جاءت للطالب، االجتماعية
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 :على الدراساتالتعليق 

ة، لوحظ أن  الطالبمن خالل إطالع  هذه الدراسات اشرتكت يف  معظمعلى الدراسات السابقة واملشا
بعض املعوقات اخلاصة باملعوقني حركيا حيث ركزت معظم الدراسات على اجلانب النفسي وكذلك معرفة 

تمع ا  والوصفي التجرييب نياملنهجكال   كما تبني أن كل الدراسات جلأت إىل استخدام  الدمج يف ا  ملالء
 .ةدراسكل   لطبيعة

 :نقد الدراسات

ة يف النقاط التالية   :متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة واملشا
  .سنة)  18-16(  شخص ذو إعاقة حركية أعمارهم42اشتملت عينة البحث على   -
عينات الدراسات السابقة من أكثر من تكونت عينة البحث من جمموعة واحدة فقط، يف حني تكونت  -

 .جمموعة

  

  

    



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  :مدخل الباب األول 

ة بكل يتمثل الباب األول يف الدراسة النظرية واليت من خالهلا حاول الطالب اإلملام باملوضوع واإلحاط       

من حيث مفهومه وتقسيماته  الرتويح الرياضيفصول ، ضم الفصل األول منها  أربعةجوانبه حيث مت تقسيمه إىل 

 أنواعهاو مفهومها  خصائص ذوي اإلعاقة احلركيةفيه إىل  ت، أما الفصل الثاين فتطرق أمهيتهوكذلك  نواعهوأ

او   همستوياته مساتو  مفهومهاستثمار وقت الفراغ من حيث أما الفصل الثالث فتطرق فيه الطالب إىل ، أسبا

ذه الفئة من تغريات وتطورات من  الرابع فضم أما الفصل ، أمهيتهوكذلك  خصائص املرحلة العمرية وكل ما يتعلق 

  . اجلانب اجلسمي ، واحلركي ، العقلي ، االجتماعي ، واجلانب النفسي 
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 : الترويح ةحرك عن تاريخية نبذة -11-1-
 القليل وإن طويل لزمن ا العمل استمر اليت املؤثرات من لكثري نتيجة جاء الرتويح ةحلرك احلايل الوضع إن
ال هذا يف قوله ميكن الذي الكثري من  االرجتايل التخطيط من عديدة مبراحل مر قد الطريق هذا أن هو ا

 . الكثرية التقلبات و املبعثر والنمو
 االجتماعية احلياة يف بعمق متأصلة جذوره أن إال ،الرتبية مبيدان العالقة حديث يعترب املنظم الرتويح إن

 لنا وتظهر تعكس أن ميكن للشعب الرتوحيية املطالب معرفة إن و ، لشعبنا الذهنية االنفعاالت و والعاطفية
 . وقت أي يف السائدة الثقافية و االقتصادية الظروف

 املستوطنني حبياة مرتبطا عشر الثامن القرن خالل -نيوانجالند-يف مثال الرتوحيي النشاط انك ولقد
 احلصول و القفار يف ناملساك بناء هو الوقت ذلك يف الناس يشغل ما أهم انك حيث ، هناك املستعمرين

 املشهورة و املالبس نسج يف للتسابق تقام انتك اليت احلفالت فإن ذلكك ، احلياة ضروريات على
 باللعب العمل ارتبط ذلك وعلى ، إليها احلاجة أمس يف انواك اليت املالبس إنتاج زيادة إىل أدت بأغانيها

 ، أمريكا يف احلياة أسلوب يف أساسية تغريات حدثت الصناعية الثورة وظهور عشر التاسع القرن بداية ومع
 ، احلضر حياة إىل الريف حياة نم األهايل أغلب لتحول نتيجة معينة لمشاك تظهر أن احملتم من انوك

 ميل إىل احلظ أللعاب األمريكيني القادة ازدراء أدى وقد ، أوال الفرد اهتمام و حبياة يرتبط أمرا الرتويح وظل
 الدفع قوة ملالئمة افيةك غري انتك عشر التاسع القرن خالل بذلت اليت اجلهود بأن للقول العام الرأي
 . الرتويح ةحلرك الذايت
 عمل أول إجناز مت حيث أمريكا يف احلديث الرتويح مولد تاريخ انك 1886 عام بأن القول وميكن

 رملية حديقة أول فتحت حيث-بوسطن -مدينة يف وذلك املتحدة الواليات يف الرتويح جمال يف حقيقي
 اثين حلوايل الفرصة أتيحت احلديقة هذه ويف ، >>الصحة و للطوارئ ماساشوسيتس<<  مجعية بواسطة

 جناح أدى قد و ، احلديقة جبوار مقيمة سيدة إشراف حتت الرمل يف ليلعبوا حوهلا املقيمني من طفال عشر
 الالزمة الرتتيبات اختذت حيث ، التاليني العامني خالل أخرى زمراك  عشرة ظهور إىل الفردية التجربة هذه
 . احلدائق هذه على املشرفات أجور لدفع
 : هي الرتويح جمال يف جديدة مظاهر ثالثة ظهرت العشرين القرن من األوىل السنوات العشر ويف
 . األهلية االجتماعية " روشستر " زمراك تنظيم -
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 .شيكاغو يف لأللعاب جملس أول دعوة -
 )6-5دان كودين، الصفحات ( . للعب الدراسي األول الربنامج نشر -

ال هذا أمهية دتتأك التاريخ هلذا التالية احلقبة وخالل  املؤلفات و املتزايدة امليزات ذلك على ودلت ، ا
االت ، العريقة املؤلفات من غريها ضارعت اليت ، املتخصصة  الرتوحيي النشاط ألنواع املقبولة املتنوعة وا

إحسان حممد (  .اخل......التنزه مناطق ، االستجمام شواطئ ، السباحة محامات ، اجلولف ميادين : مثل

  )139، صفحة 2005احلسن، 

 : الترويح مفهوم -1-1-2
 اليت التعارف من العديد فهناك ، لسان لك على و مكان لك يف ترويح لمةك ترتدد احلايل عصرنا يف

 علينا ليسهل التعارف بعض عرض يلي فيما و ، دقيقا علميا تفسريا الرتويح مفهوم و معىن تفسري حتاول
 . للرتويح الواضح املعىن فهم
 يف استخدمت بل العربية، االجتماعية الكتابات يف قليال إالّ  تستخدم مل العريب بلفظها الرتويح لمةك إن

ا  ومعناها - راح -فعل من  مشتقة العربية اللغة يف وهي اللعب، اللهو، الفراغ، مثل أخرى ألفاظا مكا
   (R- MDE CASABIANCTA, 1968, p. 42 -) . والفرح السرور

 األمربادئ  يف استخدامه مت ولقد " recréation "التيينال األصل من مشتق الرتويح مصطلح إن
 حول اآلراء تباينت قد أنه إال ، عام بوجه شخصي بدافع اختياره يتم الذي اإلنساين النشاط لتعريف
 حىت اآلراء ألهم عرضا بالدراسة نتناول سوف ولذا ، له حمدد تعريف وجود لعدم وذلك الرتويح مفهوم
ال يف املعاصرة لالجتاهات وفقا الرتويح فهم من نتمكن  . واالجتماعي الرتبوي ا

 خالل اجلماعة أو  الفرد ا يقوم اليت األعمال و النشاط يعين الرتويح أن- GORDAN-غوردن يرى
  (L. GORDAN et E. LOPON, 1967, p. 88 -) .   احلر الوقت ) الفراغ وقت

 مهين عمل على جمربين غري غضونه يف نكون زمن هو الرتويح إن -P – FOULQUIE-فلوكي بول أما
     .(P.Foulquie , 1978, p. 203 -)  يرغب ماك أو يشاء ماك   يقضيه أن منا واحد لك ويستطيع ، حمدد
 الرتويح أن "PETLLER"  -بيتلر - تعريف املختلفة الدراسات يف ثرياك املستخدمة التعارف أهم ومن
 اليت و ملمارستها شخصي بدافع الفرد خيتارها واليت الفراغ وقت  يف متارس اليت النشاط أوجه من نوعا يعد

 . واملعرفية االجتماعية و واخللقية البدنية القيم من العديد تساباك نواجتها من يكون
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 :الترويح أنواع 3--1-1
 الرياضةك املبدعة الرتوحيية النشاطات على ويدل ، فعال تروحيي نشاط إىل الرتويح الباحثني أحد قسم لقد

 أو املتفرج موقف صاحبه يقف عملي غري نشاط وهو فعال غري تروحيي ونشاط ، اخل.... الرسم و الغناء و
  املستمتع

 : إىل الرتوحيية األنشطة -ريلتز- قسم و
 .املوسيقى ، الرسم ، املختلفة الرياضية األنشطة ممارسة مثل : االجيابية األنشطة-أ

 املالعب يف الرياضية املباريات مشاهدة التلفزيون،أو مشاهدة القراءة،أو مثل : االستقبالية األنشطة -ب
(A. Touraine, 1969, p. 265)     

 األنشطة وهناك واالسرتخاء ، النومك جبهد يتميز ال الذي النشاط ا ويقصد : األنشطة السلبية -ج
 : وهي أهدافها و ألنوعها طبقا الرتوحيية

 ، الفنية اهلوايات مصطلح الفنية الرتوحيية األنشطة على ذلكك يطلق : الفني الترويح -13-1--1
 سابهإك على التذوق،وتعمل و واالبتكار اإلبداع و باجلمال اإلحساس الفرد متنح تروحيية أنشطة وهي

 الطوابع   مجع هوايات : مثل أنواع إىل اهلوايات تقسيم وميكن ، املعلومات وتنمي واملهارات القدرات
 االبتكار هوايات هناك و ، النبات علم الديكور، فن التصوير،ك التعلم قدمية،هوايات أثرية أشياء العمالت

 املختلفة بأنواعه والتمثيل التشكيلية الفنون إىل إضافة اليدوية، األشغال الزخرفة، النحت، اخلزف، فنك

(Edouard limbos , 1981, p. 53).      

 و املعامالت تتضمن اليت النشاطات لك الصنف هذا يضم: االجتماعي الترويح -13-2--1
 و األقارب زيارة ، األسرة أفراد مع اجللوس ، ثقافية مجعيات يف ةكاملشارك ، االجتماعية العالقات
 وتوثيق ، اجلماعات و األفراد بني التفاعل فرص إجياد يف االجتماعي الرتويح يساهم ماك،األصدقاء
 .الرمسيات و الشكليات عن البعد و ، السرور و باملرح يتميز جو يف بينهم الروابط و العالقات

 من ويعترب ، الطبيعة أحضان وبني ، اخلالء يف الفراغ وقت به يقصد: الخلوي الترويح -13-3--1
 ، املعرفة عن البحث و التغري و للمغامرة الفرد ميل إشباع يف يسهم حيث ، الرتويح يف اهلامة اناألرك

 اخللوية األنشطة وتنقسم اجلماعة مع العمل و النفس على االعتماد الفرد تساباك ، الطبيعة جبمال والتمتع
  . املعسكرات و الصيد ، التجوال ، الرحالت : إىل
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 يتميز ملا الرتويح، برامج يف األساسية األركان من الرياضي الرتويح يعترب : الرياضي الترويح-13-4--1
 النواحي من الشخصية الشاملة التنمية يف أمهيته إىل باإلضافة ، للفرد الشاملة للمتعة كربى أمهية من به

 . االجتماعية و والعقلية البدنية
 إىل للوصول التدريب بغرض كان أو الفراغ لوقت استغالهلا بغرض كان سواء البدين النشاط مزاولة إن

 النشاط ذلك مزاولة أنه خالل حيث ، العامة الصحة حتقيق حنو سلميا طريقا يعترب ، العالية املستويات
 أجهزة كفاءة حتسني إىل باإلضافة االجتماعية و النفسية و البدنية النواحي من الكامل النمو للفرد يتحقق
  .)9، صفحة 1998إبراهيم رمحة، ( العصيب و العضلي و التنفسي و الدوري كاجلهاز املختلفة اجلسم

 : يلي كما الرياضي الرتويح تقسيم ميكن و
 تتميز و ، الرشاقة ألعاب ، الصغرية الكرات ألعاب ، اجلري ألعاب : الصغيرةالترويحية  األلعاب -أ

ا وقلة قواعدها مرونة مع والتنافس واملرح السرور بطابع  . ممارستها وسهولة أدوا
 تقسيمها وميكن الكرة، باستخدام متارس اليت احلركية األنشطة هيو : الكبيرة الترويحية األلعاب -ب

 . العام طوال متارس أو الصيفية أو الشتوية كاأللعاب اللعبة ملوسم بالنسبة أو مجاعية و فردية  أللعاب
 أو ، التجديف املاء كرة ، السباحة : مثل املاء يف متارس تروحيية أنشطة وهي : المائية لرياضاتا -ج

  . بالدنا يف خاصة الرتويح ألوان أحب من السباحة وتعترب الزوارق
 على التنفسية األمراض مرضى يساعد العالجية الناحية من الرتويح: العالجي الترويح -13-5--1

 سعادة ثركأ وجيعله ، له اآلخرين وتقبل بنفسه ثقته استعادة بالتايل و ، االنقباضات التنفسية من التخلص
 اليت العالجية كالسباحة الشفاء سرعة حتقيق على األخرى العالجية الوسائل ويسهم مبساعدة ، وتعاونا

  التأهيل إعادة وحركات كالربو األمراض بعض يف عالج تستعمل
 مادي نظري مقابل الفرد ا يتمتع اليت الرتوحيية األنشطة جمموعة هو:التجاري الترويح -13-6--1

 و الصحف ، التلفزيون و اإلذاعة ، املسرح ، السينما نطاقه يف يدخل التجاري الرتويح أن البعض ويرى
 الشعب أفراد مجيع ورعاية خلدمة ولذلك ، األخرى التجارية الرتوحيية املؤسسات من وغريها اجلرائد

 املال رأس لصاحل وليس الشعب لصاحل وتستغلها للدولة ملك وهي ، شاملة تنمية تنميتهم يف للمساعدة

 )64، صفحة 1982عطيات حممد خطاب، (
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 :الترويح أهمية -14--1
 حياة يف الرتويح إسهامات إىل ( AHPER )للرتويح البيئية الرتبوية للصحة األمريكية اجلمعية تشري

تمعات  : التالية النقاط يف ، املعاصرة ا
 . الذات عن للتعبري اإلنسانية احلاجات حتقيق -
 . للفرد العقلية الصحة و االنفعالية والصحة ، البدنية الصحة تطوير -
 . العصرية للحياة املصاحب العصيب التوتر و الضغوط من التحرر -
 . االستقرار و بالسعادة فاخرة عائلية و شخصية حياة توفري -
  )22، صفحة 1985حممد علي حممد، (  الدميقراطية القيم ودعم تنمية -  

 من احلد و اإلقالل يف هاما دورا تلعب الرتويح برامج أن إىل األمريكية األطباء نقابة تقارير أحد ويشري
 منها يعاين اليت والعصبية النفسية األمراض من العديد ومن ، القلق و النفسي تآبواإلك ، العصيب التوتر

تمع يف اإلنسان  . املعاصر ا
 للفرد تنتج التنافسي الطابع ذات الرتويح مناشط أن ، النفسية والصحة الرتويح جمال يف الباحثون يرى ماك

 وعن ذاته عن التعبري من للفرد ميكن مث ومن ، النفسية حاجياته إشباع و االجتاهات و امليول عن التعبري
 واإلحباط النفسي واإلكتآب ، والقلق امللل من الوقاية بدور املناشط تلك يف تهمشارك خالل ،من ميوله

 عنها تنتج اليت و العقلية و النفسية باالضطرابات املرتبطة العصر أمراض من تعد واليت النفسي، والصراع
  .امليول بعض إشباع يف الرغبة بتك
 الرتويح مناشط و عامة الرتويح مناشط ممارسة أن النتائج دتكأ العلمية الدراسات من العديد يف و

 : يلي ما إىل تؤدي خاص بوجه الرياضي
 . ا يعملون اليت املؤسسات يف اإلنتاج زيادة على العاملني قدرة زيادة -
 . املرض لظروف العمل عن العاملني غياب أيام من اإلقالل -
 . العاملني لدى العمل إصابات نسبة من اإلقالل -
  )150، صفحة 1992راتب، أمني أنور اخلويل ، أسامة كامل (املتعلمني  لدى العلمي التحصيل مستوى زيادة -  

 أمجع حيث احلركة ضرورة حيتم البشري للجسم البيولوجي البناء إن: البيولوجية األهمية -14-1--1
 اليومي األداء بسالمة االحتفاظ يف أمهيتها على البشري اجلسم دراسة يف املتخصصني البيولوجيا علماء
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 منها يعاين قد اليت املشكالت اختالف برغم ، اخلاص الشخص أو العادي، الشخص من املطلوب
 التأكيد ضرورة هو  للخواص للرتويح البيولوجية األمهية فإن ، وعقلية واجتماعية عضوية ألسباب اخلواص

  )61، صفحة 1984أمحد لطفي بركات، ( احلركة على
  وزنه على تذكر تغريات دون مسنته وثقل اجلسم حنافة تزداد الرتكيب،حيث على املنظم وخاصة التدريب يؤثر

 أظهرت و ، مراهقة34 على اليومي البدين التدريب من شهور مخسة تأثري زمالئه و -ويلز-فحص قد و
 يف اجلسم كتلة حنافة و النشطة األنسجة  منو تزداد حيث ، اجلسمي الرتكيب يف واضحة تغريات النتائج
 )151، صفحة 1992أمني أنور اخلويل ، أسامة كامل راتب، (الذهنية  األنسجة منو يف تناقص مقابل

 االجتماعية العالقة تنمية على يشجع أن ميكن الرتويح جمال إن :   االجتماعية األهمية -14-2--1
 بني وتوافقا انسجاما حيقق أن الذات،ويستطيع على االنطواء أو واالنغالق العزلة من خيفف و األفراد بني

 أن شأنه من األحاديث و اآلراء وتبادل األسرة أفراد مع أو نادي يف أو مقهى يف مجاعة فاجللوس،األفراد
 األوربية البلدان يف جليا هذا ويبدو ومتاسكا أخوة أكثر األفراد،وجيعلها بني اجليدة العالقات يقوي

 املساواة إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالل االجتماعي الدعم إىل املاسة احلاجة دعت حيث االشرتاكية
  . الصناعي العمل بظروف املرتبطة و املرجوة

 الرياضية، الروح كوكلي استعرض وقد -COACLY-يلي فيما للرتويح االجتماعية القيم و اجلوانب
 االجتماعي،و االرتقاء ، الصاحلة املواطنة والبهجة،اكتساب االجتماعية،املتعة اآلخرين،التنمية التعاون،تقبل

 )68، صفحة 1984أمحد لطفي بركات، ( االجتماعي التكيف
 علم حقق ذلك قصري،ومع وقت من النفسية بالدراسات االهتمام بدأ: النفسية األهمية -14-3--1

 التأثري على النفسية الدراسات بداية يف يدالتأك انك اإلنساين،و السلوك فهم يف برياك جناحا النفس
 هؤالء الفرد،واختار سلوك على يؤثر فطري دافع هناك أن حينذاك االتفاق انك و السلوك يف البيولوجي

ا على الغريزة لفظ  استخدام بعد أجريت اليت التجارب أثبتت قد البشري،و للسلوك األساسي الدافع أ
 ال أطفاال هناك أن إذ معينة ظروف حتت للتغري قابل األخري هذا إن ، السلوك تفسري يف الغريزة لمةك

 يف لدوافع استخداما إىل الثاين اجليل اجته قد و ، عقليا أو عضويا مرضهم عند معينة حاالت يف يلعبون
 ، املوروثة الغرائز خالف على مكتسبة دوافع هناك بأن الغريزة و الدافع بني وفرقوا اإلنساين السلوك تفسري
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  النفسي التحليل مدرسة و ، النفسية الدراسات يف أساسيتني مدرستني هناك أن نقول أن ميكن هلذا
ا الرتويح و للرياضة بالنسبة النظرية هذه أمهية تقع و  فرويد سيجموند  : هامني مبدأين دتؤك أ

 . اللعب خالل خصوصا أنفسهم عن للتعبري السن لصغار السماح1-
 هائلة فرصا تعطي الرتوحيية األنشطة أن الواضح من حيث ، السلوك تطوير يف االتصاالت أمهية 2-

 . اآلخر املشرتك و ، الرائد و املشرتك بني لالتصاالت
 التنمية يف السمع،النظر، التذوق الشم، اللمس، اخلمس، احلوا أمهية على دفتؤك اجلشطالت مدرسة أما

  . البشرية
 والنظر اللمس يف فعالة مسامهة تساهم الرتوحيية األنشطة أن يف النظرية هذه يف الرتويح أمهية وتربز

بالتذوق  مسي ما لتقوية احتمال الطبخ،هناك هواية مثل تروحيية أنشطة هناك أنه على وافقنا والسمع،إذا
  . اجلشطالتية املدرسة مبادئ تطبيق عند هامة والرتوحيية الرياضية اخلربة فإن والشم،لذلك

 إشباع و والسالمة األمن إىل كاحلاجة ، النفسية احلاجات إشباع أساس على تقوم "ماسلو " نظرية أما
ا، و الذات وحتقيق االنتماء إىل احلاجة  : إىل الشخص يصل أن الذات بإثبات املقصود و إثبا

 مسافة بني مثال منها، التمكن إىل الشخص حيتاج حقيقية معلومات هناك : املعلومات حقائق تعلم *
 اإلسكندرية إىل القاهرة من الصحراوي بالطريق رحلة الرتوحيي الربنامج اشتمل إذا و ما، رحلة أثناء نقطتني

 . الرحلة هذه تستغرقه الذي الوقت يف هنا تتعلم املعلومة فإن
ّ  :القيم اكتساب *  على الشخص يساعد والرتويح الرياضة طريق عن وخربات معلومات اكتساب إن

 لقيمة اكتساب هنا النهر هذا عن معلومات اكتساب على رحلة تساعد إجيابية،مثال جديدة قيم اكتساب
، صفحة 2001عبد الرمحن السيد سليمان، ( االجتماعية والقيمة االقتصادية القيمة اليومية،أي احلياة يف النهر هذا

112(  
 أمجع فقد التلقائية األنشطة يشمالن الرتويح و الرياضة أن من بالرغم: التربوية األهمية -14-4--1 

 مهارات تعلم -. الذاكرة  تقوية - : يلي ما بينها من ، املشرتك على تعود تربوية فوائد هناك أن العلماء
  .القيم اكتساب - . جديدين وسلوك

 يكون يكاد الرتويح ،أن العقالنية الصحة يف املختصني بعض يرى :العالجية األهمية -14-5-- 1
ال  يف جيدا استخداما فراغنا أوقات تستخدم ،حينما" النفسي التوازن " عملية فيه تتم الذي الوحيد ا



 

22 
 

 الفراغ وقت متضية منها اهلدف يكون أال شريطة ، سياحة ، رياضة ، سينما ، موسيقى ، تلفزيون: الرتويح
 .واإلبداع اخللق على وقادرا البيئة مع توافقا ثركأ اإلنسان جيعل أن شأنه من هذا كل

 العمل من و العصبية التوترات من ختلصه فهي اجلسم، توازن احلرة احلركات و الرياضية األلعاب تعيد قد و
 كاإلفراط ، كثرية احنرافات إىل يؤديان قد احلياة تعقد و الصناعية فالبيئة ارتياحا و مرحا ثركأ جتعله اآليل،و

 و الطلق، اهلواء و اخلضراء البيئة إىل اللجوء يكون احلالة هذه يف و ، العنف و الكحول شرب يف
 لعالج وسيلة خري تكون رمبا و ، العصبية األمراض  هذه من للتخلص هامة وسيلة املعدنية احلمامات

  )589، صفحة A.domart et al ،1986( العصبية االضطرابات بعض
  :الترويح خصائص -15--1

  : يلي فيما أمهيتها يتحدد واليت األخرى، املناشط من غريه عن متيزه خصائص عدة للرتويح
 واالجتاهات القيم و املهارات تنمية يف يسهم إذ ، وبناءا هادفا نشاط يعد الرتويح أن مبعىن :الهادفية 

 . الفرد شخصية وتنمية التطوير بالتايل و ، لنشاطه املمارس الفرد لدى املعرفية و الرتبوية
 مناشطه، يف ةللمشارك ذاته من وبدافع الفرد لرغبة وفقا يتم مبناشطه واالرتباط اإلقبال أن مبعىن :الدافعية-

 . إرادية ةاملشارك تكون مث ومن
 األخرى الرتوحيية املناشط من غريه عن يفضله الذي النشاط نوع خيتار الفرد أن مبعىن :االختيارية -

 واالجتماعية الرتبوية املناشط أهم يعد الرتويح أن يعين ذلك و :الفراغ وقت في يتم - فيه ةللمشارك
 .أخرى واجبات أو التزامات أي أومن العمل ارتباط من متحررا الفرد يكون الفراغ،اليت وقت الستثمار

 حالة يف يكونوا وبذلك فيها نياملشارك نفوس إىل املرح و السرور جتلب الرتويح مناشط إن : ةسار حالة -
  الرتويح مناشط يف تهممشارك أثناء سارة
 االسرتخاء والرضا حتقيق إىل تؤدي الرتويح مناشط يف املشاركة أن يعين وذلك: النفسي التوازن -

، 1982عطيات حممد خطاب، (النفسي  التوازن له حيقق مما النفسية الفرد وحاجيات ميول إشباع النفسي،وكذلك

 )27صفحة 
  : الترويح نظريات -16--1
 احلياة يف به واملتأثرة عليه املؤثرة العوامل تعدد بسبب الرتويح مفهوم حول اآلراء كل حصر الصعب من

 تلك خاصة ، السابقة التعارف يف جاء ما حسب مفاهيمه أهم حتديد ميكن أنه إال املعقدة االجتماعية
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 نظريات من نابعة التعارف هذه " جروس كارل " و " بياجيه جان " و " فرويد سيجموند " قدمها اليت
 : منها نذكر خمتلفة

 النشيطة األجسام أن النظرية هذه تقول:  )شيلر و سينسر (نظرية الفائضة الطاقة نظرية -16-1--1
 اليت والعصبية العضلية الطاقة املختلفة،بعض لوظائفها أداءها أثناء ختتزن لألطفال وخاصة الصحيحة

   .اللعب عنه ينجم الذي التنفيس تتطلب
 يف كلها تستخدم ال عديدة،ولكنها قدرات إىل وصلت قد البشرية الكائنات أن إىل النظرية هذه وتشري
 احتياجات تزويد يف يستخدمان ال فائض ووقت فائضة قوة توجد الظاهرة هلذه واحد،وكنتيجة وقت

 يف الطاقة ترتاكم هذه التعطيل فرتات وأثناء طويلة لفرتات معطلة قوى اإلنسان لدى فإن هذا معينة،ومع
 وجود فيها يتحتم درجة إىل يصل حىت ضغطها وبالتايل تراكمها ويزداد النشطة السليمة األعصاب مراكز
  )57-56حممد عادل خطاب ، الصفحات (املرتاكمة  الزائدة الطاقة  هذه الستنفاذ ممتازة وسيلة واللعب للطاقة منفذ
 من املشحونة العصبية تأثراته جسده،ومن على املرتاكم تعبه من الفرد خيلص اللعب فإن ثانية جهة ومن

 اليت البيئة مع وموافقة النفسي اإلنساين للتوازن  ضرورية وسيلة ويعترب ، واالجتماعية املهنية واجباته ممارسة
     )163، صفحة Sera moyenca  ،1982( فيها يعيش

 KARL " العام الدافع هو اللعب بأن النظرية ذه نادى الذي :للحياة اإلعداد نظرية -16-2--1
GROS" إىل نظر قد يكون ذا البالغني،و حياة يف للبقاء الضرورية الغرائز لتمرين جروس ارلك يرى 

 املستقبلية،فالبنت للحياة نفسه يعد لعبه يف الطفل أن يقول ربى،حيثك غاية له شيء أنه على اللعب
 مظهرك الصيد على يتدرب مبسدسه يلعب عندما األمومة،والولد على تتدرب بدميتها تلعب عندما

 قبل ما جمتمعات يف األطفال بني العالقة يف خاصة جروس ارلك قدمه مبا ننوه أن جيب هنا و . للرجولة
 . الصناعة

تمعات يف أما  جمال يف حتقيقه يستطع مل ما للفرد الرتويح يعوض " R-MILLS "  رايت يقول الصناعية ا
 لسبب منوها يتوقف واليت األوىل طفولته منذ لديه الكامنة اإلبداعات و مواهبه لتنمية جمال فهو ، عمله
 ممارسة من اهلاوي جيد و العلمية أو الفنية الرياضية املختلفة اهلوايات ممارسة على يشجع أنه ماك ، مهين
 الداخلي االرتياح من نوع ذلك يف يصاحبه ، تنميتها و العلمية أو الفكرية طاقاته عن للتعبري فرصة ، هوايته

 . الصناعي العمل جمال يف خاصة و عامة اإلبداعات و املواهب منو تضمر اليت املهنية احلياة بعكس ،
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 وضع الذي " STANLEY HOOL " هول ستانلي يرى : التخليص و اإلعادة نظرية -16-3--1
 من البشري اجلنس اجتازها اليت املعروفة للمراحل وتكرار خلربات متثيل إال هو ما اللعب أن النظرية هذه

 على تطوره يف اإلنسان به مر ملا إعادة و ختليص هو النظرية هذه تشري ماك فاللعب احلضارة إىل الوحشية
 . العصور أقدم منذ آخر إىل جيل من اللعب انتقال مت فلقد األرض

 خالل الطفل بأن ذلك ويربر " جروس ارولك "لرأي اعرتض قد " ستانلي " يكون النظرية هذه خالل من
 الواقع يف هم األشجار  يتسلقون الذين األطفال أن يرى إذ البشري، اجلنس تطور مراحل يستعيد تطوره

   )227، صفحة 1990كمال درويش، أمني اخلويل، (  اإلنسان تطور مراحل من الفردية املرحلة يستعيدون
 ويفرتض ، النظرية هذه يف للعب الرتوحيية القيمة " مونس جتسى " ديؤك: الترويح نظرية -16-4--1
 بعد اجلسم لتنشيط وسيلة فهو حيويته الستعادته وسيلةك اللعب إىل حيتاج البشري اجلسم أن نظريته يف

 عملية يف وتتمثل والعصيب البدين التعب أو اإلرهاق إزالة معناها والراحة ، الطويلة العمل ساعات
 تقوم هذه لك،الشاطئ على أو اخلضراء املساحات يف أو احلديقة يف أو البيت يف االسرتاحة،االسرتخاء

 خري الرياضية واأللعاب الرحالت و السفر جند هلذا ، النفسي العامل وخاصة ، الفرد عن التعب بإزالة
ا الضيقة واملناطق الضيقة ناألماك عن الناجتني الضجر و النفسي العمل من للتخلص عالج  ومزعجا

)F.Balle et al ،1975 221، صفحة(   
 أن إىل تذهب فهي ، الرتويح نظرية بريك حد إىل النظرية هذه تشبه: االستجمام نظرية -16-5--1

 وهذا واليد، للعني الدقيقة العضالت استخدام لكثرة وممل، شاق أسلوب هذه أيامنا يف العمل أسلوب
 اللعب و االستجمام وسائل البشري للجهاز تتوفر مل إذ عصبية اضطرابات إىل يؤدي العمل من األسلوب
 .ذلك لتحقيق

 و الصيد :مثل قدمية نشاطات أوجه ممارسة و اخلالء إىل اخلروج على األشخاص حتث النظرية هذه
 يف االستمرار على يساعدان استجماما و راحة اإلنسان يكسب النشاط هذا ومثل ، واملعسكرات السباحة

 . طيبة بروح عمله
 من عديدة فرتات يف النشاط حنو غريزيا اجتاها للبشر أن النظرية هذه تفيد : الغريزة نظرية -16-6--1

م  وهذه منوه من متعددة فرتات يف ويرمي وميشي يقف و ويصرخ يزحف و ويضحك يتنفس فالطفل حيا
 وهي الكرة وراء اجلري من نفسه مينع أن يستطيع ال فالطفل ، منوه مراحل خالل طبيعية وتظهر غريزية أمور
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 وسائل من وجزء غريزي فاللعب مث ومن ، جتري وهي الكرة وراء تندفع اليت القطة بشأن شأنه أمامه تتحرك
  . منوه مراحل خالل تبدو طبيعية وظاهرة ، لإلنسان العام التكوين

  : الترويح في المؤثرة العوامل -17--1
 ، االجتماعية الظروف يف يؤثر و يتأثر جمتمع نتاج فهو  الرتويح يف مؤثرة اقتصادية و اجتماعية عوامل مثة

 البيولوجية و النفسية و السوسيولوجية  متغرياته عن تكتشف أن من اليومية للحياة العلمية املالحظة وتكفي
    )93، صفحة Marie- ehorlitte Busch ،1975( االقتصادية و

 من العديد يف األفراد يقضيه الذي الوقت لتقدير األوروبية الدول بعض يف جرت اليت الدراسات لوتشريك
 : أمهها املتغريات من بالعديد يتأثر نشاطاته و الرتويح و الوقت حجم من لك أن إال ، الرتويح نشاطات

 نشاطات من ثريك انتشار يف عامال تعترب التقاليد و العادات إن :االجتماعي الوسط -17-1--1
 . األخرى العوامل بعض أمام حاجزا تكون وقد اللعب و التسلية و اللهو
 هؤالء عادات ألن ، قليال إال السينما يشاهدون ال الريفية املناطق سكان من ثريك أن " دومازدين " يرى

   (j-Dumazadier, 1982, p. 26) . السينما متقت الريفيني
 تزيد األرياف،و شباب من الرياضية لألنشطة ممارسة ثرأك املدينة شباب جزائري،أن استقصاء يف جاء قد و

 خاصة و النشاط هذا على  تشجع ال الريف تقاليد أن ذلك أسباب من اجلنس،و ناحية من ثركأ الفروق
   )Ministére de la jeunesse et des sport( الفتيات عند

 " للنشاط دراسة يف هلا رههمك أو التسلية من النوع هلذا األفراد ممارسة يف واللعب اللهو أشكال وختتلف
LUSHEN " تمع ثقافة حبسب  الديين،يف بالنظام وعالقته الرياضي لوسشن "بني املؤثرة،فقد ونظمه ا

 الرتوحيي النشاط أن خمتلفة،إىل ديانات متارس الغربية أملانيا يف شخص 1880 بلغت عينة على دراسة
 (Norber sillamy , 1978, p. 168 ) عموما االجتماعي الوسط و دينية و ثقافية بعوامل يتأثر

 إلشباع العمال دخل استطاعة حيث من النقطة هذه تعاجل  :االقتصادي المستوى -17-2--1
م  . الرتفيه و التسلية و الراحة لوسائل املتنامي اإلنتاج عليها اجتماعية يسيطر حياة يف الرتوحيية حاجا

 لكيفية واختياراته للسلع استهالكه كبرية بدرجة حيدد العامل دخل أن الدراسات من كثري خالل من يبدو
  . (J-Dumaza, p. 260) السامية اإلطارات أو ، التاجر أو املوظفني عند الفراغ وقت قضاء
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 فكلما ارتفعت الدخل بكمية ترتبط الرتويح من األنواع بعض هناك أن >>سوتش  << الحظ كما
 تزايد أو ، والسياحة والعطل العمل مصروفات و املطاعم إىل كاخلروج ، بالرتويح اخلاصة املصاريف زادت

 . الرتوحيية احلاجات على الطلب
م يف فراغهم وقت قضاء يفضلون العمال من كبرية نسبة أن مصرية دراسة يف وجاء  إىل الذهاب على بيو

 )319، صفحة 1980حسن الساعايت، ( العمال نظر يف منها طائل ال مصاريف لتفادي ذلك و السينما
 أن و الكبار ألعاب عن ختتلف األطفال ألعاب أن إىل العلمية الدراسات تشري: السن -17-3--1

 . اللعب يف نشاطه قل السن يف كرب منى و كلما الطفل
 مرحلة بداية و املتأخرة الطفولة مرحلة اية يف األطفال أن إىل   " SULLENGER "سولينجر يشري

م تأخذ املراهقة ا كانوا اليت غري أخرى أشكاال نشاطا  مبشاهدة كالقيام ذلك و ، قبل من ميارسو
 الرياضي النشاط ممارسة و القراءة و للموسيقى االستماع و التلفزيون

 أن حني يف يرتاح الشيخ و ميرح اخلاصة،فالطفل الرتوحيية سلوكاته ا اإلنسان ا مير عمر مرحلة كل إن
م حسب أنشطة يتعاطون الشباب  تقل الرياضة مزاولة أن وجد 1967 عام بفرنسا دراسة ففي أدوا
، الصفحات Roymond , Tomas ،1983( عاما 60 عمر يف تنعدم تكاد العمر حىت يف التقدم مع تدرجييا

71-72(     
 عن ختتلف ورالذك ميارسها اليت النشاط أوجه أن إىل العلمية الدراسات تشري : الجنس -17-4--1

 بالتدبري املرتبطة األلعاب و بالدمى اللعب تفضل الطفولة مرحلة يف فالبنات البنات، متارسها اليت تلك
 . املطاردة ألعاب و اآللية وباللعب ، ةاملتحرك باللعب اللعب البنني يفضل بينما املنزيل،

 من ثركأ العنيف اللعب إىل مييلون البنني   " HOUNZIK "  هونزيك " دراسات أوضحت ولقد أن
 و اإلذاعة برامج إىل االستماع و بالقراءة يرتبط فيما واضحة تبدوا اجلنسني بني الفروق أن و ، البنات

 . التلفزيون برامج مشاهدة
 -3 من سن الطفولة مرحلة يف والبنني البنات أن-E.CHILD- تشايلد  إليزابيث دراسة أوضحت كما
 البنني لدى النشاطات تلك ترتيب أن إالّ  التخيلية و اإلبداعية و البدنية النشاطات إىل مييلون سنة 12

كمال درويش ، حممد احلمامحي، / د( األخري الرتتيب يف البنات لدى البدنية النشاطات ممارسة تأيت حيث ختتلف

   )63، صفحة 1997
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 على يؤثر التعليمي املستوى أن االجتماعية الدراسات من ثريك دتأك لقد:بالتعلم درجة -17-5--1
م تسليتهم حنو األفراد أذواق  توجه التعليم و الرتبية أن تبني إذ "دومازوديب " ا جاء ما منها ، وهوايا
 الرتويح جمال يف التدريبات من ثرياك يتلقى اليوم إنسان وأن خاصة لرتوحيه، اختياره يف عموما الفرد نشاط
 . احلياة مدى تبقي قد رمبا هلوايات معينة أذواقا يريب قد مما ، الدراسية حياته أثناء

 املستوى حسب تتنوع املقدمة اإلذاعية الربامج ألنواع األفراد اختيار أن بلجيكية دراسة أوضحت ماك
 بينما ، األدبية و العلمية واحلصص املوسيقى يفضلون اجلامعيون أن و )  جامعي ابتدائي،ثانوي (التعليمي

 )87، صفحة J.cozcheuve ،1980( املختلفة واأللعاب الغنائية باملنوعات ولعا ثركأ االبتدائي املستوى ذوي
 احلر الوقت قضاء كيفيات يف واضح اختالف هناك أن الدراسات نتائج خالل من استنتاجه ميكن الذي و

 . األفراد تعليم مستوى حبسب الرتويح وممارسة
   : الترويح و اإلسالمي الدين -18--1

تمع عليها تأسس اليت االجتماعية النظم أحد الرتويح يعد  احلياة ضروريات من ضرورة الرتويح يعد إذ ، ا
 استشار على اإلسالمي الدين حيرص ولذا املسلم شخصية وتطور بناء يف تسهم اجتماعية ضرورة وكذلك ،

 عن الطرباين روى وقد. النفس عن الرتويح و والعمل العبادة بني الوقت توزيع حسن وعلى الفراغ أوقات
 إدخال ، الفرائض بعد وتعاىل سبحانه اهللا إىل األعمال أحب أن<<  قوله وسلم عليه اهللا صلى الرسول
  .>>املسلم على السرور

 عن الرتويح يف املسلم عدم،اسرتسال على أكد قد أنه النفس،إال عن الرتويح أباح قد اإلسالم كان وإن
 حىت إنتاجه وعمله،ومقدار عبادته على ذلك يؤثر ال هباء،وحىت وقته يضيع ال حىت فراغه أوقات يف نفسه

 . مبجتمعه يضر أو بصحته يضر ال
 <<   :العزيز كتابه يف وتعاىل سبحانه قال يفيد،إذ ال فيما الوقت إضاعة من وتعاىل سبحانه اهللا حذر وقد

م ولعبا هلوا دينهم اختذوا  بآياتنا ومكانا هذا يومهم لقاء نسوا كما ننساهم فاليوم الدنيا احلياة وغر
 51األعراف    >>جيحدون
 بقصد واجتماعية تربوية وسيلة فهو ، غاية وليس وسيلة الرتويح أن يرى اإلسالمي الدين أن نرى وبذلك
 و العقلية و النفسية و البدنية حاجاته إشباع بغرض وكذلك ، حيوية يف وجعله املسلم الفرد نشاط حتديد
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 للمسلم حيقق حىت اإلسالمية الشريعة ومبادئ أصول للرتويح أن ضرورة على يؤكد الذي أن كما ، الروحية
 )15-14، الصفحات 1983حممد السيد الوكيل، (  اآلخرة و الدنيا حياة يف اخلري

 خالل وبعد احلرب العاملية األوىل بدأ االهتمام برياضة املعاقني : للمعاقين الترويح و الرياضة -1-19-
م على بناءا الرياضة املعاقني ممارس البدنية،وقد األنشطة من خمتلفة أنواعاحيث مارسوا   الشخصية رغبا

م من بالرغم وباختيارهم  على يتغلبوالكي  ةاإلعاق بعد ميارسها ولكن اإلعاقة قبل ميارسوها مل يكونوا قد أ
م م ا ويستعيدون إعاقا العاملي برياضة املعاقني منذ احلرب العاملية األوىل،كما  اماالهتم تطور وقد قدرا

 عربية ذلكك و ثريةك أوروبية دول بدأت حيث املعاقني بعد احلرب العاملية الثانيةزاد االهتمام برياضة 
 . املعاقني برياضة االهتمام يف وآسيوية

 رياضة "SIR GUTMANN" )جومتان لودفيج سري(اجلراح اإلجنليزي الطبيب أدخل 1944 عام ويف
 الشلل وحاالت الفقري العمود إلصابات  وذلك ، بإجنلرتا "ماندفيل استوك" ب املستشفى يف املعاقني
 . الرتوحيية األنشطة وممارسة املعاقني هؤالء فراغ وقت لشغل وذلك ، املتعددة بأنواعه

 يف نقله مت مث بغداد ومقره 1987 عام من مارس يف املعاقني لرياضة العريب اإلحتاد تأسيس مت فقد عربيا أما
 . باملغرب الرباط مدينة إىل 1992 عام
 من مصر وتعترب اجلزائر مدينة ومقره 1988 ديسمرب يف املعاقني لرياضة اإلفريقي اإلحتاد تأسيس مت كما
ا حيث ، اإلفريقي و العريب اإلحتادين من كل يف املؤسسة الدول أول  االهتمام يف الدول أقدم من أ

لس إشراف حتت وذلك املعاقني برياضة  للعناية دائمة جلنة تشكيل مت وقد ، والرياضة للشباب األعلى ا
 : التالية األغراض حتقيق دف وذلك1981 سبتمرب يف مبصر املعاقني برياضة

االت يف االشرتاك يف املعاقني تشجيع *   اخلاصة العاملية والقواعد للنظم وفقا الرتوحيية و الرياضية ا
 .الدولية العاملية الدورات يف لالشرتاك الرياضيني املعاقني إعداد على اإلشراف *
 . املعاقني برياضة اخلاصة الدولية املؤمترات يف االشرتاك تشجيع *
  . بذلك اخلاصة املبادئ و القواعد ووضع ، العامة البطوالت تنظيم *

 وحتقيق ممارستهم يسهل حىت املعاقني من فئة لكل خاصة معدلة رياضية برامج ختصيص من بد ال وبالطبع
حممود رفعت حسن، ( التعلم عملية لضمان حالتهم تالئم اليت اخلدمات تقدمي ميكن كما ، املمارسة أغراض

  )72، صفحة 1977
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 النشاط يشكل أنه حيث ما حد إىل حديث مصطلح الرتويح : للمعاق الشخصي الترويح -110--1
 فراغ وقت لديهم املستشفيات يف املقيمني املرضى أن ،حيث فراغه وقت يف الفرد فيه يشرتك الذي التلقائي

 بدأ لذلك ، طيبة فائدة له تكون قد مثمر نشاط يف الوقت هذا استخدام أن األطباء وجد فقد ، هائل
 هلذا الطيب األثر مدى على مادي دليل أي هناك ليس أنه ،علما العالجي الرتويح يسمى الرتويح من بنوع
  )54، صفحة 1998حلمي إبراهيم ، ليلى السيد فرحات، ( .الرتويح من النوع

األساسي لربامج و أنشطة الرتويح  اهلدف إن : للمعوقين الترويح وواجبات أهداف -1-1-11
 وهذه ، عالية جسمية ومناعة بصحة والتمتع الرياضي للمعاقني هو متكينهم من اكتساب القدرة الكاملة

 : التالية والرتوحيية الرتبوية الواجبات حتقيق الب اهلدف هذا إىل وللوصول للرتويح غاية أمسى
 . العامة الصحة ودعم وتقوية السليم اجلسم بنمو العناية *
 . اجلسمية املضاعفات حدوث من متنع الرتوحيية األنشطة *
 . املطلوبة الواجبات بعمل للقيام املختلفة الرتويح أنشطة خالل من ياحلرك اجلهاز يئة *
 .املعوقني عند االجتماعي التكييف و التأهيل إعادة عملية على تساعد الرتوحيية األنشطة *
 . للمعوقني الفكرية و الثقافية املهارات و املواهب تطور الرتوحيية األنشطة إن *
 سلوك يف السلبية العوامل من ثريك اختزال على الرتوحيية األنشطة برامج تعمل *

   )57، صفحة 2002علي صباح الدين، ( السلبية الدوافع ومتنع املعوقني
 : الترويح برامج نحو المعوقين اتجاهات -112--1

تمع وتفاعلهم معه من أبرز املشاكل اليت يعاين منها   إن حيث ، املعوقونإن عدم اندماج املعوقني مع ا
م يف بريةك أمهية هلا معهم التفاعل عملية  الدراسات أغلب دلت وقد . االجتماعية و النفسية حيا

أشارت  ماك ، املختلفة الرتوحيية ما ميكن تغريه حنوى الربامج  هو املعوقني حنو االجتاهات إىل والبحوث
دراسات و حبوث أخرى إىل أن  طبيعة نظرة  املعوق لنفسه هو العامل احلاسم يف مدى قبول الناس أو 

 الربامج تلعب وهنا ، ألنفسهم بلنياملتق غري اآلخرين،فاملعوق املتقبل لعوقه يقبله الناس أكثر من رفضهم له 
ال هذا يف برياك دورا الرتوحيية  و املعوقني حنو اجيابية اجتاهات تكوين .الربامج هذه ضوء يف ميكن إذ ا

م م االجتماعية يعيشوا لكي مساعد يد إمساعيل القوة ( أكثر بفعالية اجلديدة النفسية و حيا غويل ، مروان عبد ا

 )234-233، الصفحات 2001إبراهيم، 
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   : المناسبة الترويحية واألنشطة ياحرك المعوقين -113--1
 املصابون املعوقون يستطيع،ذوي اإلعاقة على مستوى األطراف العليا واألطراف السفلى منهم رونذك

 بعضا روسنذك إعاقتهم مع تتالءم اليت الرتوحيية األنشطة و األلعاب ممارسة من اإلعاقتني هاتني بإحدى
 : منها

 الكرةاخلفيف،  اجلري، السباحة، التسلق متارين :واألطراف السفلىاألطراف العليا  -113-1--1
حممد احلسن، إحسان (  اجلمباز ألعاب،املشي ،السلة كرة ،املضمار و امليدان ألعاب ،الطاولة تنس، الطائرة

   .)11، صفحة 2000
   : المعوق تأهيل في دوره و الترويح -114--1
ا تدعوهم للمجتمع و حتقيق أكرب ض الرتوحيية األنشطة إن  الفاعلية من ممكن قدررورة ملحة للمعوقني أل

تمع مع التكيف يف وجناحهم تقدمهم ألجل   . ا
 أيا واألنشطة فالربامج ليب يف حياة املعوقس نفسي شعور أو نقص أي عن مسؤولة الرتوحيية الرتبية تعترب 
ا لذلك قيمتها تفقد الفرد تربية على تعمل مل إذا حصلت مستوى أي وعلى انتك  العقل لرتبية تسعى فإ
 . متماسكة وحدةك احلجم و

سيبقى دائما منارا و دليال لتحقيق السعادة للفرد املعوق و رفاهيته و ذلك  للمعوقني التأهيلي الرتويح إن
 فإن األساس هذا وعلىالبدنية والنفسية واالجتماعية اليت يتعرف هلا املعوقون ألمهية التفاعل بني النواحي 

 البيئة مع اإلنسان تكيف إعادة عملية عن عبارة هو الذي و التأهيل يساند مستمرتوافق  حالة يف املعوق
يد إبراهيم، ( للحياة اإلعداد إعادة أو    . )225-224، الصفحات 2001إمساعيل القوة غويل ، مروان عبد ا
  : مفهوم وقت الفراغ  - 21--1
وهو يعين ,  "  Licere"يشري درويش و احلمامحي إىل أن مصطلح وقت الفراغ مشتق من األصل الالتيين* 
التحرر من قيود املهنة أو الوظيفة أو االرتباطات إال انه يف  هذا العصر يرتبط حبرية استخدام الفرد هلذا : 

ائية    .)31، صفحة 1986حممد درويش ،كمال احلمامحي، (الوقت بطرق متعددة و ال 

الذي يتحرر فيه الفرد من القيود الرمسية أو اليت   أن وقت الفراغ هو الوقت احلر Nemeyerيرى نوميري * 
  .الرمسي  فيفرضها علينا التوظي

  .هو الوقت احلر الذي يفعل فيه ما يشاء , إىل أن وقت الفراغ " حممد عادل خطاب " و يشري * 
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ارت *  أو وقت النوم ما هو إال وقت فريى أن كل نشاط ال يتعلق مبجال وقت العمل  Hanhartأما ها
  .فراغ 

إىل أن وقت الفراغ هو الوقت الذي يتحرر فيه الفرد من املهام امللزم ..وتشري دائرة املعارف االجتماعية * 
و هذا يعين أن وقت الفراغ هو الوقت الزائد عن , بأدائها بصورة مباشرة أو غري مباشرة نظري اجر معني 

  .الفرد لغرض كسب العيش حاجة العمل الذي يقوم به 
وقت الفراغ تعريفا إجرائيا بأنه الوقت الذي يتبقى بعد ساعات العمل اإلجباري  Robletzويعرف روبلتز * 

عطيات ( ووقت النوم ليال و الوقت الضروري ألداء الواجبات اليومية الضرورية, أو الدراسة اإلجبارية للفرد 

   )11-10خطاب، الصفحات  حممد
  :الوظائف االيجابية للفراغ 2--2- 1

وقت الفراغ من األسباب اهلامة اليت تؤثر على تطور ومنو الشخصية ويرى الكثري من العلماء  استثماريعترب 
الفرد العديد من اخلربات السارة  اكتساببتشكيل أنشطة وقت الفراغ بصورة تساهم يف  االهتمامضرورة 

ا تساعد يف منو شخصيته وتكسبه العديد من الفوائد اخللقية والصحية  االجيابية ، ويف نفس الوقت فإ
والبدنية والنفسية وكذلك االجتماعية فقد ذكر العديد من العلماء املهتمون بوقت الفراغ أن له وظائف 

  :        منها إجيابية عديدة تعود على اإلنسان بالنفع
  .يبعد الفرد عن األعمال الروتينية وعن الضغط العصيب الذي يتعرض له -
  تنمية شخصية الفرد، فالفرد تنمو شخصيته بصورة أوضح من خالل وقت الفراغ باملقارنة بوقت العمل -
  )5، صفحة 2013العزيز سالمة ، أماين متويل البطراوي، حممد عبد (  . .يتبع للفرد فرصة للتخلص من أعباء العمل-

  :سمات وقت الفراغ -23-- 1
على أن للفراغ مسات متيزه عن غريه من املناشط األخرى ومن خالل ) 2008(يشري طه عبد الرحيم 

  :دراستنا ملفهوم وقت الفراغ يتضح أن من أهم خصائصه هي
  .تعين التحرر من االلتزاماتينشأ عن االختيار احلر لألفراد، فهي -
  .ال خيلو من عنصر اللذة والسعادة اليت حيققها املرء حني ميارس نشاط برغبته-
  .متصل حباجات الفرد ذاته، خيلصه من روتني احلياة اليومية-
   )6، صفحة 2013البطراوي، حممد عبد العزيز سالمة ، أماين متويل (  . .الفراغ خيلو من املصلحة-
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  :أهمية وقت الفراغ  -24- -1
تمعات ) م1986(درويش و احلمامحي  يؤكد فالدول , على أمهية وقت الفراغ يف حياة األفراد و ا

تم بتنظيم طرق استثماره و بوسائل  املتقدمة حضاريا ال تعتين بتوفري وقت الفراغ ألبنائها فحسب بل 
على مجيع  شغله و حترص مؤسسات هذه الدول على تشجيع جمتمعها ملمارسة النشاط الرتوحيي الرياضي

ا    .مستويا
تمعات احلديثة ال يعترب فقط وقتا للرتويح ) م1990(وتشري عطيات خطاب  إىل أن وقت الفراغ يف ا

اواالستجمام و استعادة القوى ولكنه يعترب أيضا فرتة من الوقت الذي ميكن يف  تطوير وتنمية  غضو
  . )17عطيات حممد خطاب، صفحة ( .الشخصية بصورة متزنة وشاملة 

ويرى درويش و احلمامحي على أن وقت الفراغ له أمهية عظيمة إذا مت استغالله بطريقة تربوية حيث تتمثل 
  :هذه األمهية يف انه 

 .اكتساب القيم واخلربات الرتبوية و االجتماعية  -

 .اكتساب اللياقة البدنية  -

 .االبتكار اكتساب املوهبة واإلبداع و  -

  .اكتساب املهارات و إشباع اهلوايات  -

 .حتقيق التوازن النفسي  -

 .االرتقاء باملستوى الصحي و اكتساب القوام اجليد والسليم  -

 .جتديد حيوية الفرد والشعور باملرح والسعادة والسرور  -

 .جيعل الفرد قادرا على العمل واإلنتاج عن الوطن  -

  :مستويات أنشطة الفراغ  - 25--1
أن أمهية وقت الفراغ ودرجات أمهيته ) م1986(نقال عن درويش واحلمامحي   Nash ذكر ناش

  .تتضح من خالل عدة مستويات 
  املشاركة االبتكارية : املستوى األول  -

  .وغريها .. وهي تتضمن العديد من املناشط ومنها التأليف و االخرتاع وإنشاء النماذج 
  االجيابيةأنشطة املشاركة : املستوى الثاين  -
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وهي تتضمن االشرتاك يف املباريات و املسابقات الرياضية أو االشرتاك يف التمثيل املسرحي  أو 
  .وغريها..االشرتاك يف املعسكرات و الرحالت 

  أنشطة املشاركة العاطفية : املستوى الثالث  -
  وغريها..وهي تتمثل يف القراءة ومشاهدة األفالم و املسرحيات ومشاهدة الربامج التلفزية 

  املشاركة السلبية : املستوى الرابع  -
  وغريها ..وميكن التعبري عنها من خالل لقاء األقارب و األصدقاء وتبادل احلديث مع اآلخرين 

  األنشطة اليت تلحق األذى بالفرد: املستوى اخلامس  -
  وغريها..وتتمثل يف اإلدمان كاملخدرات  

تمع األنشطة اليت تلحق األذى: املستوى السادس  -   با
  وغريها ..وهي تضم ما يلي ارتكاب اجلرائم و أعمال العنف 

  :تقدير وقت الفراغ  - 26--1
على الرغم من صعوبة قياس وقت الفراغ إال أن العديد من العلماء املتخصصني يف علم االجتماع يرون 

أن وقت الفراغ  Kaplanنقال عن كابلن ) م 1986(ويذكر درويش واحلمامحي . أن باإلمكان تقديره
  :الواقعي ميكن تقديره من خالل احلصول على معلومات ترتبط مبا يلي 

 .النفقات املالية اليت تنفق على نشاطات وقت الفراغ  -

 .أمناط املشاركة يف هذه النشاطات  -

 .ضريبة الدخل على نشاطات أوقات الفراغ  -

رفة معدل ساعات الوقت الذي كما يتجه فريق من الباحثني إىل تقدير وقت الفراغ من خالل مع
  .يقضيه الفرد يف العمل وكذلك األنشطة املتصلة بعمله ليكون ما تبقي بعد ذلك هو وقت فراغه

 : خالصة
 على تعود اليت فائدته يف يتمثل الرتوحيي النشاط حول إليه أشرنا ما خالل من استخالصه ميكن وما

 كبريا دورا يلعب فهو مستمرة و منتظمة بصفة استغالهلا مت إذا عالجية و تربوية وسيلة يعترب فهو األفراد،
م خمتلف على األفراد رعاية و توجيه يف  شرائح احتياجات من تنبع هادفة توجيهية برامج من يقدمه ملا فئا
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تمع  النظرة و العاطفي االستقرار و االجتماعي بالتفاعل تتميز متزنة شخصية فهو يكون ،وبالتايل ا
 . للحياة املتفائلة

  العاهات ذوي لألطفال خاصة قيمة للرتويح أن ،بل العاديني األفراد على تقتصر ال الرتويح قيمة أن كما
 األساسي اهلدف أن العلماء أوضح ،وقد جسمي عجز أو مرض بسبب نشاطهم دائرة تضيق الذين و

 تربوي برنامج خالل من الرتويح نشاطات يف االشرتاك تعليمهم هو حركيا للمعوقني حتقيقه جيب الذي
 الفراغ أوقات استغالل و الرتويح على يشجع

   اجتماعيةجسمية  فوائد خاص، بشكل حركيا واملعوقون عام بشكل املعوقون خالله من جيين الذي و
  .تربويةو 
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   : تمهيد
ا املعوق لدى تزداد القيمة هاته فإن ، السليم الفرد عند خاصة مكانة الرياضية للممارسة كانت  من لكو
   أفضل

 يف نافعا فردا املعوق عن مشاعره و تعويض عجزه و التقليل من تبعيته مما يسمح جبعل للتعبري لوسائلا 
تمع  .ا

على منافسات سواء كانت فردية أو تعترب رياضة املعوقني حركيا كغريها من الرياضات إذ حتتوي 
 . دولية و وطنية بطوالت مجاعية،فتنظم من خالهلا منافسات من أجل اختيار أفضل الرياضيني قصد تنظيم

 خالهلا من وقد استطاع املعوقون حركيا أن يفرضوا وجودهم ،وأن يشاركوا يف أغلب الرياضات واليت
  .النتائج أفضل حتقيق استطاعوا

  : المعاقين لرياضة تاريخي مدخل 1-1-2- 
 خلفته ما و األوىل بعد احلرب العاملية  بالتحديد و ، قدميا البدنية األنشطة من خمتلفة أنواعا املعاقون مارس 
أول نادي للمعاقني يف مستشفى  1922أنشئ يف اجنلرتا عام فقد املعاقني من هائلة أعداد من احلرب هذه 
إلصابات العمود الفقري الشلل بأنواعه و البرت، وبعد احلرب العاملية الثانية ،وكان خاصا "أستوك ماندفيل"

/ إياد عبد الكرمي الغزاوي ، د/ د (  اإلنسانية الرياضة ذه لالهتمام ازداد انتشرتها حيث بدأت كثرية أوربية  وعربية

يد إبراهيم،   )171، صفحة 2002مروان عبد ا

الطبيب و  " SIR GUTMAN " -جومتان لودفج السري-الدكتور إىل املعاقني رياضة لظهور الفضل يعود
،وكان متخصصا إلصابات العمود الفقري وحاالت الشلل بأنواعه " أستوك ماندفيل"اجلراح االجنليزي 

 . بالتحديد " ماندفيل استوك " مدينة ويف ، بإنكلرتا 1948 عام للمعاقني تنافسية بطولة أول أقيمت
 علقها املعاقني و رياضة أهداف و أمهية حول رسالته 1956 عام " جومتان لودفج " الدكتور أمجع لقد

 : على تنص بإنكلرتا " ماندفيل ستوك " إستاد يف الرئيسية بالصالة
مجيع أحناء العامل يف إن هدف ألعاب ستوك ماندفيل بانكلرتا هو انتظام املشلولني من رجال و نساء من 

 آالف إىل اإلهلام و األمل ترجع حركة رياضية عاملية، وأن روح الرياضة احلقيقة اليت تسودهم اليوم سوف
م من أكثر املشلولني عونا ميكن تقدميه للمجتمع من  املشلولني ،وليس هناك أعظم  خالل من مساعد

ال   .األمم بني الصداقة لتحقيق الرياضي ا
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 األوىل للمعوقني على الكراسي املتحركة  الدولية " ماندفيل ستوك " : ب األلعاب نظمت 1952 عام يف 
 سنوات أربع كل تنظيم منافسات رياضية على املبادرة هذه أصحاب محل إىل اإلجيابية النتائج هذه أدت

 .  األوملبية األلعاب جانب إىل باملعوقني خاصة
 البداية للمعوقني واليت كانت خمصصة يف األوىل األوملبية األلعاب 1960 عام روما احتضنت قد و

 ، الدماغي الشلل الشلل،البرت،(فئات املعوقني  امتدت إىل كامل مث ، املتحركة الكراسي على للمعوقني
  .1978 عام  بكندا TORINDOدورة  يف )املكفوفني

 أصبحت تنظم كل أربع سنواتالتاريخ  هذا ومنذ ، 1924 سنة االحتادية أسست فقد الصم فئة أما
 .1992عام مدريد و بربشلونة فبدأت الذهنية اإلعاقة فئة للصم،أما العاملية األلعاب

 الرياضي الطب علم يف تطور ومع زيادة انتشار وازدهار الرياضة يف اخلمسني عاما األخرية، وما واكبه من
املناسبة  الرياضة أنواع ميارسوا الشديدة أن اإلعاقة أصناف مبختلف املعاقني بإمكان أصبح ، احلديث

م قابليتهم استخدام إليهم،وذلك يف تدريبات منتظمة ومكثفة نسبيا تستهدف  على للتغلب احليوية وطاقا
    .هلا اآلثار السلبية لإلعاقة ،ملوازنة العجز اجلزئي احلادث

 استوك"يقدمون إىل  العامل أحناء كل من املشلولون نرى أنه " جومتان لودفنج السري " أفكار إن روائع 
 مشوخ و روعة عاليتني معتمدين على أنفسهم بصورة تتجلى فيها هبة و بروح الرياضي للتنافس "ماندفيل 
  . اإلرادة و األمل و العزمية معاين تولد و ، اإلنسان

ذا تقول احلياة كلمتها لألقوياء عشاق احلياة أمني (   -مع علتهإن أسعد الناس من استطاع أن يعيش -و

   )116، صفحة 1996أنور اخلويل ، 

  :  اإلعاقة مفهوم 2-1-2- 
 عندما على تأديت عمل يستطيع غريه من الناس  تأديته ويصبح العجز إعاقة الفرد قدرة عدم هي اإلعاقة

 أو البدين الضرر حالة من هي اإلعاقة و ، معينة مرحلة يف منه متوقع هو مبا القيام على الفرد قدرة من حيد
 . العجز

 و اآلخرين إىل مستمرة حاجة يف جعله و الذايت االكتفاء على احلصول الفرد متكن عدم هي اإلعاقة إذن
  )96صفحة ، 2003إبراهيم عباس، , الزهريي( إعاقته على تغلبه خاصة تربية إىل بالتايل



 

39 
 

ا   مفهوم توضح هامة حيدد مصطلحات  PETER TOWNSEDويف إحدى الدراسات اهلامة اليت قام 
 . اإلنسان جسم يف السيكولوجي و الفسيولوجي و البدين اخللل من نوع -1 : اإلعاقة

 . العادية األنشطة يف الوظيفي القصور من نوع اإلعاقة تعد -2
 . طبيعي غري مظهر هلا مميزة سلوكية حالة إلعاقة 3-

تمع يف املعاق يشغلها اليت املكانة و الفئة حسب اجتماعيا تتحدد اإلعاقة 4-  إياد عبد الكرمي الغزاوي / د (  ا

يد إبراهيم، / ، د  )20، صفحة 2002مروان عبد ا
  : اإلعاقات أنواع 3-1-2- 

 : أنواع ثالثة إىل اإلعاقات أنواع العلماء يصنف 
ممارسة الفرد حلياته  وهي اإلصابات اجلسدية الدائمة اليت تؤثر يف:  الجسمية اإلعاقات 1-3-1-2-

اجلهاز احلركي أو البدين   يف عجز شكل على تكون أو لإلنسان الداخلية األجهزة الطبيعية وقد تصيب
 . غريها و الشلل كالبرت أو الكسر أو

 له بيولوجي وظيفة ذات تأثري خارجي كاألطراف واملفاصل أو عجز يف عجز عن عبارة اإلعاقات فهذه
  . جزئيا أو كليا عجزا يكون قد و الرئتني و كالقلب الداخلية األجهزة على تأثري

حتدث للحواس نتيجة  اليت وهي عبارة عن االضطرابات العضوية: الحسية اإلعاقات 2-3-1-2-
والظروف البيئية والوراثية لإلنسان،وتؤثر على عدم قيام بعض احلواس بوظيفتها على األمراض واحلوادث 
ا يؤدي األذن أو األمراض ببعض العني أكمل وجه كإصابة   .ذلك  من جلزء أو لوظيفتها لفقدا
ا اإلعاقة تعرف و : العقلية اإلعاقات 3-3-1-2-  اكتمال النمو يف اجلهاز العصيب  عدم عملية بأ

 تتعدد و به احمليطة البيئة و حوله من األفراد مع التكيف إدراك يكون اإلنسان غري قادر علىحبيث 
خلل التفكري أو اإلحساس ويبدو واضحا يف حاالت النفسية واالجتماعية  إما فهي العقلة اإلعاقات

  .  العقلي الضعف و العقلي التخلف هناك و املخ أعضاء يف والعقلية بأنواعها املتعددة أو نقص
يف مستوى االرتقاء العام  قصور أو اكتمال عدم-بأنه العقلي الضعف العاملية الصحة منظمة تعرف و

يد إبراهيم، / إمساعيل القوة غويل ، د/ د( -العقلية للقدرة   )23، صفحة 2001مروان عبد ا
   : اإلعاقات تصنيف 4-1-2- 

 : التالية الفئات إىل عليها الغالبة الطبيعة و نوعها حسب اإلعاقة تصنف
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عاقات جسمية تتصل باجلسم وما به من أجهزة خمتلفة ويدخل حتت هذه الفئة أو الفصيلة مجيع إ -أ 
  . ذلك إىل واهلضمية،وما والغددية والوعائية والعظمية والعضلية واملخية العصبية اإلعاقات

 . ضعفه أو السمع فقدان و ضعفه أو البصر فقدان حتتها يدخل اليت العليا احلواس إعاقات -ب
 بدرجاته العقلي التخلف حتتها يدخل و العقلية القدرات بضعف أساسا ترتبط عقلية إعاقات - ج

 . املختلفة
 التخاطب و الكالم و النطق عيوب حتتها يدخل و اللغوية و الكالمية بالقدرة تتعلق إعاقات -د

 . الكتابة و واضطرابات القراءة
 حتتها مجيع األمراض واالضطرابات النفسية واملظاهر الدالة على سوء يدخل و انفعالية نفسية إعاقات -ه

  . النفسي التكيف
 اعتبار حتت يدخل و جمتمعة مجاعات و أفراد ببقية الفرد عالقات باضطراب ترتبط اجتماعية إعاقات -و

 . ذلك إىل وما املخدرات أو اخلمر إدمان و اإلجرام
 . اجلوانب متعددة إعاقات -ز

    : اإلعاقة مظاهر  5-1-2-
حتديد اإلعاقة واملعوق قد تتسع ليشمل كل ما من شأنه أن حيول دون متكني الفرد من املشاركة الفعالة  إن

تمعات  غالبية اعتبار يف حياة جمتمعة عطاء وأخذا،وميكن  الفقر بسبب معوقني الناميةاألفراد يف كثري من ا
 االجتماعية العوامل من غري ذلك إىل السافرة للبطالة التعرض و التغذية نقص و الصحية األحوال سوء و

 . واجلماعات األفراد لطاقات الكامل النمو دون حتول اليت
تمع يف فرد لكل إن   عقلي فإن هذا الكامل يف أن يتمتع بإنسانيته فإذا تعرض لنقص جسمي أو  احلق ا

 بناء يف النقص جيب أال يعيقه بأية حال من األحوال عن متتعه الكامل بإنسانيته حىت يتاح للجميع اإلسهام
 . قدراته و طاقته حسب كل أفضل جمتمع

قدرة اإلنسان اهلائلة تبدو ضعيفة بل تنهار جتاه عوق واحد يف حواسه أو أعضائه ولكن املغاالة يف  إن   
يارأن تعتقد أن ه هو يف الواقع حتول داخلي إىل تفجري قوي وأحاسيس ومواهب جديدة "كي بل"ذا اال

ا إال العطف و الشفقة حترك فينا دائما شعور)إعاقة(أن كلمة من الرغم يف أعضاء مازالت سليمة، فعلى  أ



 

41 
 

 إىل اجلسمية كيف علينا أن نطلق هذه املواهب   لنفكر العقل جوانب من متس أن جيب نفسه الوقت يف
يد إبراهيم، / إمساعيل القوة غويل ، د/ د( العمل و اإلنتاج من جديدة آفاق   )34، صفحة 2001مروان عبد ا

   :اإلعاقة عوامل  6-1-2- 
ا اإلعاقة عوامل يف التفصيل جمال هناك ليس  االختصاصاتجمال  يف يقع منها كثريا أن خصوصا ومسببا

 تنمية إطار يف لقضايا املعوقني نتعرض وحنن أننا بيد فيها املختصون الباحثون جيعله والنفسية،مما الطبية
ا و العوامل هذه على نتعرف أن البشرية،ينبغي املوارد  .مسببا

 : رئيسني قسمني إىل العوامل هذه تقسيم على العرف جرى قد و
 ضد األمراض مناعة وجود عدم يف أو الكروموزومات و اجلينات يف اخللل يف املتمثلة الوراثية العوامل ، أوهلا
 هذه قد تؤدي و الوليد لدى األعضاء بعض نضج يف االكتمال عدم أو الوليد الطفل وزن يف النقص أو

 عالية بدرجة ملخاطر اإلعاقة عرضة األطفال كون إىل ، أيضا البيئة و الوراثية العوامل عن النامجة الظواهر
 كثري تعزي و العصبية األمراض من غريه أو الصرع مبرض أو الوراثي السكر مبرض اإلصابة جانب إىل هذا
 حاالت من % 80 حوايل املتوسط يف تبلغ وراثية عوامل إىل العقلي التخلف و الضعف أسباب من

   .األطفال عند العقلية األمراض
 املثال سبيل على منها حياته خالل الفرد هلا يتعرض اليت البيئية العوامل هي لإلعاقة املسببة العوامل وثاين

 عرضة أكثر هم الستني سن فوق الرابعة،والكبار سن دون األطفال تشوهات تسبب اليت املنزلية احلوادث:
 قد ما ذلك إىل األطفال يضاف لدى التسمم حاالت وخاصة أنواعها اختالف على احلوادث هذه ملثل

 العناية وقلة التغذية سوء لألمهات مع املتعاقب احلمل كثرة إن مث ، الوبائية األمراض من الفرد له يتعرض
ال يفسح قد الطبية  :MD( العقلية أو اجلسمية لإلعاقة  معرضة تكون هزيلة أو مشوهة لوالدات ا

AAMR ،2001 29، صفحة( 
   : اإلعاقة أسباب -17--2
 وعصبيا جسميا تعوقه الطفل بعاهة إصابة إىل تؤدي اليت العديدة األسباب جيهلون منا الكثريون يزال ال

 تقسيم وميكن ، مستمرة مأساة إىل والديه وحياة حياته وحتيل احلياة بنعمة االستمتاع من ومتنعه ، ونفسيا
 : رئيسيني سببني إىل اإلعاقة أسباب
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 لألمراض االستعداد أو العاهات و األمراض جمموعة وهي : الجينية الوراثية األسباب -17-1--2
 ، األحفاد و األبناء إىل األجداد و اآلباء من اخللية كروموزومات يف املوجودة اجلينات طريق عن تنتقل اليت
  . الوراثة قوانني حسب جيل جيل إىل من تنتقل أي

 واالستعداد) النزيف توقف عدم(الدم لسيولة األسر بعض عند املوجودة االستعدادات ذلك أمثلة ومن
 إفرازات القلب ونقص أمراض حاالت بعض و البصري العصب ضمور السكر،وكذلك مبرض لإلصابة

 حاالت أن القول عامة ميكن وبصفة العقلي الضعف و العقلية األمراض و الصم الدرقية،وحاالت الغدة
 و البيئية األسباب ترجع إىل اليت اإلعاقة حاالت من أقل اجلينية الوراثة أسباب إىل الراجعة اإلعاقة

 . االجتماعية
 دورها تلعب بدأت اليت اخلارجية املؤثرات حصيلة وهي : االجتماعية و البيئية األسباب -17-2--2

ا منذ اجلينية قوى الوراثة مع وتسري الوفاة حىت احلمل منذ  مؤثرات عدة وتشمل ، تفاعلية عالقة يف نشأ
  . الوالدة بعد ما وأخريا ، الوالدة ومنها ، احلمل بعد ما ومنها احلمل قبل ما منها

تغذيتها و  وصحتها،وسوء لألم العام الضعف أن وتعين :الحمل قبل ما مؤثرات - 17-2-1--2
ا صحتها رعاية يف إمهاهلا  كثرة إىل اشك بل يؤدي مما احلمل قبل سوية غري عادات صحية واكتسا

 ما يف حتمله سوف والذي اجلنني صحة على األثر أكرب له يكون مما . خمتلفة بأمراض وإصابتها تعرضها
 . بعد
 إصابة نتيجة لإلصابة اجلنني تعرض وتعين : الوالدة وقبل الحمل بعد ما مؤثرات - 17-2-2--2

 اجلنني تعرض احتمال إىل يؤدي احلمل بداية يف األملانية احلصبة مبرض األم إصابة معني،فمثال مبرض األم
 يتوقف اليت العوامل أهم من النفسية و الصحية األم وحالة التغذية نوع أن كما والقلب، العني إلصابة
 . سويا أو غري سويا يولد سوف الطفل كان إذا ما عليها

 عملية أثناء اجلنني هلا يتعرض قد اليت العوامل ا ويعين : الوالدة أثناء مؤثرات - 17-2-3--2
ا الوالدة  أو واجلنني ألم محيدة غري مضاعفات إيل يؤدي ،مما التوليد يف املتخصص بغري االستعانة مثل ، ذا
 من وهو ، الصديدي بالرمد لإلصابة يؤدي قد الطفل عيين غسل وعدم الوالدة، أثناء النظافة يف اإلمهال
 . املخ يف بنزيف الطفل إصابة إىل يؤدي قد الطبيعي املوعد الوالدة عن موعد وتقدم البصر، فقد عوامل
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 أثناء اإلنسان هلا يتعرض اليت العوامل من جمموعة وتعين:الوالدة بعد ما مؤثرات - 17-2-4--2
 الناجتة اإلصابة أو الروماتيزمية احلمى و األطفال ،كشلل الشديدة باألمراض اإلصابة مثل حلياته ممارسته

يد إبراهيم ، الصفحات / د ( ذلك وغري احلرب أو العمل حوادث أو الطرق حوادث عن    )64-63مروان عبد ا
 ممارسة طريق عن املعوق إليها يهدف اليت الغايات أهم من إن : الرياضي النشاط و المعوق -18--2

ا و للذات قيمة عن حدوده، عن يبحث فهو : لياقات إنجاز رغبة -أ: هي الرياضي النشاط  عن إثبا
 رغبة مثة ومن ) ... املسبح،امليدان،امللعب (األمكنة خمتلف يف عنها التعبري و والدقة، السرعة القوة طريق
 . الذات حدود وجتاوز ، اللياقة حتسني قصد املختلفة الرياضية االختبارات خالل من الشخصية تطور

 حركيا املعوق عند خلل هناك املنفذ البدن و املتحكم الفكر بني وذلك : للذات الجيدة المعرفة -ب
 . قيمته يعرف أي ، عليه احلصول يريد فهو ، غريب جسمه أن فيظهر له

 حبضور اللياقات إجناز يف ذلك ويظهر الغري، مع املقارنة يف الرغبة جيد فالبعض :الذاتي التقويم رغبة-ج
 اليت اجلسدية الذات صورة ألن وتقييمه عليه احلكم قصد ولكن ، االستعراض باب من ليس ، اآلخرين

 الرغبة بذلك  فينزع ، باآلخرين عالقته فتختل سيكولوجيا ضغطا لديه تولد قد احلركات مبحدودية تتسم
    (GERHARD WITSHI, novembre 1988, p. 08 ) اجلسدية الذات صورة وحتسني الذات تقومي حنو
  :المعاقين رياضة أهداف و أهمية -19--2

 سنتناول يلي وفيما .لألصحاء أمهيتها يفوق بنحو و للمعاقني قصوى أمهية ذات الرياضية املمارسة تعترب
 : للمعاقني الرياضة أمهية
 للعالج طبيعية وسيلة للمعاقني الرياضة ممارسة تعترب: هام عالجي كعامل الرياضة من االستفادة : أوال
 للياقة استعادة يف كبرية بدرجة الطبيعي للعالج اهلامة وكأحد املكونات تأهيلية  عالجية مترينات هيئة على

 و ، املرونة و السرعة، و العصيب العضلي التوافق و املهارة، العضلية، للقوة استعادته مثل للمعاق، البدنية
 ما على املعاق تغلب يف التمرينات تلك تساهم آما احلياة يف العامة ولياقته لكفاءته استعادته بالتايل

 . عضلي إرهاق من يصادفه
ا تفوق عميقة إجيابية جوانب املعاقني لرياضة: للرياضة النفسية اإلجيابية اجلوانب من االستفادة : ثانيا  كو

 لعنصر اسرتجاعه من مهما جانبا تشكل كما ، للمعاق النفسي للرتويح جيدة و ناجحة ووسيلة طريقة
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 و الصحيحة املنافسة روح باحلياة،وغرس الصحيح والتمتع اخلربة اكتساب يف الرغبة و الصرب و الدافعية
 . عزلته من املعاق إلخراج العصيب و النفسي اجلانب تدعيم بالتايل و املعاق، لدى الصداقة

تمع يف املعاقني تأقلم إعادة : ثالثا  ببنية التحامهم و تأقلمهم إعادة املعاقني لرياضة النبيلة األهداف من: ا
تمع م سرعة و تسهيل أخرى بعبارة و م، احمليط ا م و استفاد  يسمى ما يف بانتظامهم للمجتمع إفاد

 .املهين بالعالج
دف   أسامة / د( اجلديدة ملهنته كدائه تطور و تنمية و للمعاق الالزم املهين التأهيل دعم إىل الرياضة و

 )23- 22، الصفحات 2000رياض، 

 :المعوق حاجيات -110--2
 حاجيات جيب احلصول عليها و إال تدهورت حياته ولو اليومية حياته يف شخص لكل أن املألوف من : 

 : أمهها من احلاجيات هذه عن يستغين ال الذي األخري هذا ، املعوق كذلك قليلة، بنسبة
الذي يضن أن حاجة إنشاء " ماسلو"جند من بني العلماء   :الذات إنشاء حاجة -110-1--2

 إنشاء إىل حيتاج املعاق الذات هي شيء فطري و كل إنسان يعمل على التطوير الكامل لقدراته، كذلك
ا ذاته أمام غريه و منه فرض نفسه يف جمتمعه انطالقا من أسرته،ويرى أن معظم األشخاص يف أغلب  وتبيا

  .األحيان حباجة إىل إرضاء غريهم
 يأيت الذي النجاح ضرورية،هي املعاق يراها اليت احلاجيات بني من إنه: النجاح حاجة -110-2--2

 والظهور الظهور يعين والنجاح ، للنجاح وهذا اإلجيابية النتائج وربح جلب إىل فاملعاق يسعى مرتفعة بنسبة
 . املعاق مبتغى هو وهذا ، النفس فرض يعين

 املعوق تدفع اليت أولية بصورة االخنراط حاجة من احلاجة هذه وتنطلق:التقدير حاجة -110-3--2
 هذه يف املتدخلة الدوافع بني اآلخرين،ومن مع باملقارنة مكانته حتديد ويتطلب اجتماعيا االندماج إىل

 فشل أو حمقق من انطالقا هيكله إلثبات للمجتمع،والسعي التوافق البحث،ملستوى على املسيطرة اخلطوة

(GODE FROIDE, p. 372)  

   :األسرة في المعوق وضعية -111--2
 جسده بنية اختالف يف جند لذا األفراد من غريه عن خمتلفة أسرته،ووضعية يف خاصا وضعا املعوق يشغل
 : هي وضعيات ثالث كوبر ذكر املعوق،فقد على سلبية آثارها تكون قد لكن
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 املواقف مسايرة يستطيع ال حبيث جدا حمددة املعوق قدرة إن: المفرطة الحماية -111-1--2
 فاآلباء احلاالت،لذا بعض يف قصوره إىل وتؤدي ذلك من متنعه اليت هي اإلعاقة وطبيعة األسرية واألوضاع

 . عليها يعتد مل طفلية بطريقة مبعاملته باألولياء يدفع ما وهذا القصور مظاهر تساير خمتلفة مبواقف يقومون
 قد ، لألسرة قوية نفسية صدمة يشكل قد معوق الطفل ميالد إن: المعوق رفض -111-2--2

 فتلك لذا ، بكثرة فيه مرغوبا الطفل هذا كان إن خاصة الذهول و الدهشة من ببعض مصحوبة تكون
 وذلك مباشرة غري بطريقة األخري هلذا التقبل وعدم الرفض فيأيت حنوه سلبية نتيجتها تكون قد الصدمة
  . اإلرادة وفقد بالكسل يتهم يعجز وعندما طبيعي عادي شخص كأي التصرف على بإجباره

 أبنائهم اجتاه بالذنب إلحساسهم وذلك األولياء بالذكر وخنص :بالذنب اإلحساس -3- 2-1-11
م أساس على وهذا ، املعوقني   )84، صفحة B, COUPER ،1971( وراثي السبب أن إذ ، جلرمية  ارتكا

   :المعوق أسر مشكلة -112--2
 لوجود املختلفة نتيجة لوظائفها أداؤها يسوء اليت األسرة الوظيفي،أو األداء سيئة األسر هنا باألسرة يقصد
 . األسر هلذه الوظيفي األداء سوء جوانب بعض إىل ا،وسنشري معوق طفل

 حيتاج املعوق فالطفل االجتماعية الرعاية ناحية من :األسرة على عبئ المعوق الطفل -112-1--2
 على مظهره بل ، أداؤه و سلوكه يكون ال ذلك مع أحيانا واالنتباه اجلهد و الوقت من قدر أكرب إىل

 السلوك مثل ، فيه مرغوب غري سلوك الطفل هذا عن يصدر وقد األسرة و اآلباء يسعد الذي املستوى
 أو الشعور هذا اآلباء ويتحمل ، والديه على زائدة أعباء يزيد مما ، لآلخرين أو لذاته األذى يسبب الذي

ما أي ، يكبتانه -99الصفحات ، 2006صبحى، / د, سليمان( اجلسمية املعاناة جبانب  نفسية ملعاناة يتعرضان أ

100(  

 بني خاصا وضعا لألسرة جيعل باألسرة معوق طفل وجود : بالعزلة المعوق أسرة شعور -112-2--2
 بعض إن احلرج،بل و التحفظ و احلساسية من بنوع األخرى األسر مع تعاملها أن إذ ، األخرى األسر
 على ختشى نقصا أو عيبا ا معوق،وكأن طفل ا اليت األسر هذه مبثل االتصال عن حتجم قد األسر
 املعوق الطفل ذات لألسرة حرجا تسبب أن األسر بعض ختشى وقد به تتأثر أن أطفاهلا على أو نفسها
 اليت البيئة وسط يف وبالوحدة األخرى، األسر عن بالعزلة األسرة يشعر مما ا االتصال من أنفسهم فيعفون
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 ال حىت األخرى باألسر االتصال عدم إىل املعوق أسرة يف اآلباء يعمد قد أخرى جهة ومن ، فيها يعيش
م األخرى األسر دعوة عن حيجمون فهم ولذا ، العزلة أنفسهم فيعرضون حرج يف اآلخرين يضعوا   . لزيار

  : لإلعاقة المبكرة الوقاية في األسرة دور -113--2
 فئات حتديد يف يساعد األسباب معرفة ألن ، لإلعاقة الفعلية األسباب معرفة اإلعاقة من الوقاية تتطلب
تمع  . الوقائية اخلدمات توجيه عملية يسهل مما ، للخطر عرضة األكثر ا
 هنا ، األسرة يف اإلعاقة حدوث تكرار باحتماالت للتنبؤ تقود وراثية عوامل عن النامجة اإلعاقة : مثال

 . واضحا اجليين اإلرشاد يصبح
باإلعاقة   املتعلقة التشريعات على تركيز هناك أصبح اإلعاقة، من املبكرة الوقاية يف األسرة دور ألمهية نظرا و
 الدول يف خاصة)...واألخالقي اإلنساين التأهيل والواجبات، الوقائي،العالجي،احلقوق املستوى على(

 . املتقدمة
 :)األول المستوى(  األولية  الوقاية في األسرة دور -أ

 .  )اجلينية الشبكة(الديين  االسرتشاد و الالزمة الطبية الفحوصات إجراء 1-
 اإلمكان قدر اجلنني و األم سالمة تكفل اليت الفحوصات وعمل احلمل فرتة يف الدوري الكشف 2-

 . لإلعاقة املسببة األمراض من األم خلو من والتأكد
 . اإلمكان قدر لألم النفسي و الصحي باجلانب االهتمام 3-
 )...والعقاقري األدوية  التغذية سوء( البيئية  اخلطر عوامل مجيع عن االبتعاد 4-

 : الثاني المستوى على الوقاية في األسرة دور – ب
ا ختطي على احلرص و املبكر الكشف 1-  حلالة املناسب الفوري العالج تقدمي دف أزما

 )... غذائي  جراحي  طيب (الطفل 
 تطوير و تنمية يف فاعلني مشاركني ليصبحوا اإلرشاد و التدريب و التوجيه برامج من االستفادة 2-

 . طفلهم سلوك تعديل و تعليم و وتدريب
 حلالة الطفل املناسبة املبكر التدخل برامج توفري على العمل و ، املناسب املكان إىل الطفل إحالة 3-

    . ممكن قدر أكثف و وبأسرع
 : الثالث المستوى على الوقاية في األسرة دور - ج
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 والصحية النفسية و الرتبوية الربامج من لالستفادة متخصصة مؤسسات و مبراكز الطفل إحلاق 1-
 عقلية و جسمية قدرات من ميكنه ما استغالل و استعادة على ملساعدته والعالجية

 .اإلمكان قدر منها التخفيف أو املضاعفات حدوث ملنع الدورية الطبية املتابعة 2-
 .)تروحيي وظيفي،عالج عالج نطق، طبيعي،عالج عالج( للطفل املساندة و التأهيلية اخلدمات تقدمي 3-
 التأقلم على أنفسهم ملساعدة اإلمكان قدر التدريب و اإلرشاد و التوجيه برامج من االستفادة 4-

 . الطفل ا مير أو ا ميرون اليت األزمات و إعاقته و الطفل مع والتكيف
 و والتواصل املساندة  اخلدمات و وواجباته حقوقه و للطفل الرتبوي النظام على للتعرف اجلهد بذل 5-
، :HALLAHAN, D,P, and KAUFFMAN, D,P( القرارات اختاذ و التخطيط يف املشاركة و الدعم تقبل

   )127-126، الصفحات 2003
 : الحركية لإلعاقة تحليلية دراسة -
  : الحركية اإلعاقة مفهوم -114--2

 هذا بسبب ونشاطه حركته من حتد مرض أو وراثة نتيجة البدين العجز من صاحبها يعاين اليت اإلعاقة هي
 مع التكيف  عن وتقعده احلياة أوجه خمتلف يف بآخر أو بشكل عليه تؤثر وبالتايل ، له احلادث اخللل

  )21، صفحة 2001ناهد أمحد عبد الرحيم، / أسامة رياض،د/ د( جمتمعه

 دائم بشكل جسمي  عجز أو قصور احلركية،نسميه الناحية من اجلسم كل أو جزء على يؤثر ما شيء هي
  )60، صفحة 2008خالد الزغيب،غريفات، حممد ( اجلسم يؤديها اليت النشاطات من احلد أو إضعاف إىل يؤدي مما

 اجلهاز يف مصابني أشخاص حركيا املعاقني أن:جالل العزيز عبد فريى احلركة لإلعاقة الطيب املفهوم أما
عبد العزيز، جالل / د( أو استحالته التحرك  صعوبة هو مييزهم الذي الشيء و وظيفي قصور من احملرك،ويعانون

  )21، صفحة 1982

   : الحركية اإلعاقة تصنيف -115--2
 مكتسبة أو الدماغي، كالشلل خلقية اإلعاقة تكون فقد احلركية، اإلعاقة تصنيف يف واضح تباين يوجد
 ميكن وعابرة بسيطة الوالدة بعد الناجتة اإلصابات تكون وقد ، الوالدة بعد إصابات أو أمراض عن ناجتة

 األنسجة وتصلب األطفال وشلل الصرع و العضالت كضمور جدا شديد وبعضها وشفاؤها معاجلتها
 .وغريها العصبية
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 : هي فئات أربعة إىل احلركية اإلعاقة وتصنف
 االضطرابات هذه أثرت أو لديهم األطراف منو توقف من ا ويقصد : تكوينية بأمراض المصابون -أ

ا وظائفها على  . األداء على وقدر
 أجزاء بعض شلل إىل يؤدي مما العصيب جهازهم يف املصابون وهم : األطفال بشلل المصابون -ب

 . السفلى و العليا األطراف وخباصة ، اجلسم
 مناطق بعض يصيب الذي اخللل بسبب حيدث عصيب اضطراب وهو : المخي بالشلل المصابون -ج

 يتمتعون قد به املصابني من كثريا أن من الرغم على ، الذهين بالتخلف مصحوبا يكون ما وغالبا املخ
م يكون قد عادي كما بذكاء    .االقتصادية الكفاية إىل والوصول بأنفسهم العناية بإمكا

 يعانون قد وهؤالء العمل إصابات و الطبيعية والكوارث واحلروب احلوادث بسبب :حركيا المعاقون -د
 اجلسم اختياريا أعضاء من جمموعة أو عضو حتريك على القدرة إىل وافتقارهم ، أآثر أو طرف فقد من

   )233، صفحة 2003ـأمحد حممد، 5, الزغيب(احلركة  عن املصاب العضو عجز بسبب
  :الحركية لإلعاقة الطبي التصنيف -116--2
 ، الدماغية والقشرة الرمادية املخ،واملادة يف تنتج إصابة هي :الحركية المخية اإلصابة -116-1--2

 . الوالدة بعد أو الوالدة أثناء أو قبل وتنتج
 لدى النسيج مستوى يف األوكسجني نقص مثل(ANOXIE ) األنوكسيا  أشكال فكل :الوالدة قبل-أ

 . معا اجلنني و األم تصيب صدمات ، األم لدى هام دموي نزيف : املختلفة  احلوادث بعد اجلنني
 . الدموية الزمر عمل توافق عدم -
 . األملانية احلصبة خاصة ، واجلنني لألم محوية إصابة -
 (RAYONX) .إكس  ألشعة التعرض -
 . الكربون أوكسيد بفعل التسمم -
   (PARASITOSE ) .الطفيليات -
  . املدى الطويل التحذير ، الوالية األنوكسية-  :الوالدة بعد و أثناء-ب
 . عسرية والدة بتطبيق تنتهي ، لألم الطويلة الوالدة -
 . املولود رقبة حول السري احلبل دوران -
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  ( prematurite ) .اخلديج  -
 : احلركية املخية باإلصابة املصاب عند جندها اليت االضطرابات أهم

 . مكبوحة الطفل حركات فكل ، ومستمر دائم عضلي تقلص حالة هي : الصالبة 1-
 ، واجلذع األطراف عضالت متس اليت املنسجمة غري احلركات جمموعة هي :اإلرادي العضلي التقلص 2-

 اليدين استعمال يف صعوبة ولديهم الرأس و الرقبة و اجلذع الستقامة صعوبة لديهم به املصابني فاألطفال
 . ببطئ الوقوف أو اجللوس أو بدقة
 احلساسية االضطرابات نتيجة تكون عادة اإلرادية،فهي احلركات انسجام عدم نتيجة تنتج :كسيا األنا 3-

 SIR) املنسجمة غري اإلرادية واحلركات العضلية املخيخ،والتقلصات العميقة،واضطرابات

LUDWINGUTTMAN , 1976, p. 28)  
 وال رجليه حتريك املصاب يستطيع فال ، السفلى األطراف شلل هو : النصفي الشلل -116-2--2

 حنو املخ أوامر جيعل إصابتها حيث السيسائية البصلة إصابة بعد املرض هذا ويتأتى املشي يستطيع
 : يف النصفي الشلل أسباب وتكمن خمية واضطرابات العظام وهشاشة احلساسية وفقدان متر ال العضالت

 مرور حادث إثر الفقري العمود مستوى على سرك بفعل خترب أن ميكن السيسائية فالبصلة: الصدمات-أ
 . رياضي حادث أو ، عمل حادث أو ، عايل ارتفاع من سقوط أو
 . وتفرزها السيسائية البصلة حتطم اليت )  العضلية ، العصبية(  األنسجة من جمموعة هي :االلتهابات -ب
 . وظيفتها من وحتد السيسائية البصلة تصيب قد بكترييا أو فريوس : المعدية األمراض -ج
ا بعض يف السيسائية البصلة ميس فريوس سببه مرض هو :الفيروسي الشلل -116-3--2  إذا ، جها

   . متقابل شلل بصفة تتظاهر وهي العضالت إصابة فهي
 عملية يعرقل قد مما الطفولة أثناء وحيدث العليا واألطراف ، اجلذع و السفلى املناطق هي املتضررة واملناطق

 .الشخصية وهشاشة الدراسي التأخر و )  العياء (  الفشل إىل يؤدي كما ، النمو
 : منها خمتلفة أسباب وللبثور اجلسم أعضاء من جزء أو ، لعضو فقدان هي : البثور -116-4--2
  . خلقية إصابة - . عدوى - . خمتلفة حوادث -
 تظهر اليت اإلعاقات أخطر من فهو ، عضلي عصيب مرض هو: المفصلي المرض -116-5--2

 . وظيفية غري وضعية يف مثبتة وأحيانا متصلبة مفاصل يظهر فاملولود الوالدة أثناء
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 إصابة فهي ، املفاصل حركات من وحيد يعيق مما تفشل فالعضالت ، تصاب أن ميكن املفاصل فكل
  .ومعقدة شاقة وبصفة مبكرا يبدأ العالج ألن احلركية الرتبية إعادة عملية يف مشاكل تطرح

 : إىل يؤدي وقد الفقري العمود احنراف هو : الفقري العمود انحراف مرض -116-6--2
  . اجلسم صورة تشوه - . منوها من احلد أو القامة قصر -
 REGQRD SUR LA PEDAGOGIE DU) )احليوية  القدرة إخنفاظ (التنفس  عملية على آثار -  

SPORT CHEZ LES HANDICAPES MOTEUR)    
   :اإلعاقة أسباب -117--2

 : منها و الفرد ا مير اليت املرحلة حسب ذلك و احلركية لإلعاقة أسباب عدة هناك
 و للجنني النمائية العمليات طبيعة من كبريا قدرا حتدد الوراثية العوامل إن : الحمل قبل ما مرحلة : أوال

 احليوان(اخلاليا  نواة من مركبة للجنني اجلينية املكونات أن املعروف من و ، الوالدة حديث الرضيع للطفل
 الدقيقة اجلسيمات من عددا كروموزوم كل حيمل و الكروموزومات عليه يطلق تركيب يف ) والبويضة املنوي

 كلتا يف اخلطأ احتماالت تكون قد و ،)اجلينات( باملورثات تعرف اليت و الوراثية الصفات حتمل اليت
موعتني  . احلركية اإلعاقة منها متنوعة إعاقات عنها ينتج الكروموزومات من ا

 : من اجلنني وقاية هي املرحلة هذه يف االهتمام يكون : الوالدة بعد ما مرحلة: ثانيا
 الربوتني من كبرية كمية الدم،ووجود ضغط ارتفاع و األم عند القدمني تورم نتيجة احلمل تسمم حالة 1-

  احلمل تسمم حدوث احتمال زيادة إىل األمراض هذه احلمل،تشري من األخرية الثالثة الشهور يف البول يف
 نسبة وزيادة القدمني تورم و الدم ضغط بارتفاع مصحوبا احلمل فيكون : المزمن الكلوي المرض 2-

 يف واجلنني األم من لكل احلياة دد قد و احلمل تسمم األعراض هذه تسبب فقد ، البول يف الربوتني
 . الشديدة احلاالت

 أشهر الثالثة خالل خاصة و لإلجهاض تتعرض قد الداء ذا مصابة األم تكون فعندما :السكري 3-
 . احلمل من أوىل
   )الرايزيسي العامل (  RH ـ عامل4

 . التغذية سوء 5-
 : اإلعاقة من حاالت تسبب الوالدة أثناء تحدث عوامل : ثالثا
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 )الطبيعي  املوعد قبل (  املبكرة الوالدة 1-
 . الوضع عملية ميكانيكية 2-
 . الوالدة أثناء اجلنني وضع 3-
  .   )املشيمة (السخد  وضع 4-
 ).للوليد  املركزي العصيب اجلهاز على تأثري من له مل (البنج  و العقاقري 5-
 . )التوأم  والدة (املتعددة  الوالدة 6-
 يف لكنها أطفاهلم والدة بعد الوالدان عليها يتعرف اإلعاقات بعض هناك: الوالدة بعد ما عوامل : رابعا

 حتدث حاالت هناك لكن و بفرتة الطفل والدة بعد إال اكتشافها يتم مل أنه إال الوالدة قبل حدثت احلقيقة
 : احلاالت هذه من و حياته فقدان إىل تؤدي قد سلبية ثارأ هلا تكون و الطفل والدة بعد

 . العصبية األمراض بعض أو العدوى نتيجة الدائم العجز – أ
/ د( األطراف برت إىل تؤدي اليت احلوادث أو الرأس منطقة يف خصوصا احلوادث لبعض الطفل تعرض -ب

   )20-19الصفحات ، 2007عصام محدي الصفدي، 

 : الحركية اإلعاقة أقسام -118--2
ا تبعا احلركية اإلعاقة تنقسم  : يلي كما ألسبا

البرت،شلل  ، الشلل :مثل  : )العظمي، العضلي (الحركي الجهاز إعاقات -118-1--2
الضمور األطفال،الشلل النصفي السفلي،الشلل النصفي الطويل التهاب املفاصل خلع مفصل الفخذ، 

  .اخل...العضلي،سوء التكوين التشرحيي الوراثي بالعمود الفقري،تشقق العمود الفقري،التواء العنق
الشلل املخي،الصرع،الشلل التوافقي،صدرت تقسيمات :مثل :العصبي الجهاز إعاقات -118-2--2

ال هذا يف الباحثني جانب من عام بشكل احلركية أو عديدة ألصحاب اإلعاقات البدنية  من فمنهم ا
،ولكننا يف هذا الصدد نقدم صورة ...أساس طيب حبت على قسمهم منهم من  وتبعا لألسباب، قسمهم

 االندماج يستطيعون  حىت حركيا املعاقني هؤالء لتأهيل الطرق تقدمي يف بآخر خمتصرة قد تفيد بشكل أو
تمع و يصبحوا أفراد مع  أو التقسيم موضوع أن م،وخاصةحوهل وملن ألنفسهم مفيدة إنتاجية قوة ا

إعاقات حركية وإعاقات أخرى حسية عقلية وقد تكون هناك  توجد أنه حيث شائك موضوع التصنيف
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 أحد يف برت حدوث إىل أدى حادث نتيجة تكون وعادة احلواسإعاقات بدنية فقط مع سالمة العقل أو 
 ... منها أجزاء أو األطراف

 يف الفرد جتعل اليت احلاالت من العديد وجود رغم ، احلركية اإلعاقات أمثلة بعض توضيح إىل سنلجأ لذلك
 األطفال ملعظم احلركية اإلعاقات عن املسؤولة تعد أساسية حاالت ثالث هناك أن إال حركيا املعاقني عداد
 : وهي
ا تزداد الفقري العمود بإصابات اخلاصة اإلعاقة إن: الفقري العمود إصابات : أوال  كانت كلما شد

 اإلحساس فقدان وخاصة احلسية و الوظيفية القدرة فقدان غالبا يصاحبها واليت أعلى مستوى يف اإلصابة
 لكل احلادثة العصبية لإلعاقة أو وظيفية لقواعد طبقا اإلصابات تلك صنفت وقد... للجسم العام بالوضع
 الفقرات(للجذع  واثنني العنقية الفقرات إلصابات مستويات ثالث التقسيمات هذه وتتضمن ، إصابة

 . السفلى األطراف على القطنية للفقرات وثالث ،)الصدرية
 احلركة وفقدان ، السادسة العنقية الفقرة وحتت العليا العنقية الفقرات إصابات - : العنقية المنطقة -أ

  . الثالثية للعضلة اجلاذبية ضد الوظيفية
 والعضالت الثالثية للعضلة احلركة فقدان مع والسابعة السادسة الفقرة حتت العنقية الفقرات إصابات -

 . األصابع وفرد لثين نسيب وظيفي فقدان مع ، لليد الفاردة
 حركي فقدان مع جيدة ثالثية عضلة وجود مع الثانية الفقرة حتت السفلى العنقية الفقرات إصابات -

 على القدرة يفقد حيث لصاحبها إعاقة ذلك ويسبب األوىل الصدرية الفقرة من تغذى اليت للعضالت
 . اجلسم اجتاه والذراعني لليد احلركي السحب

 ال ، اخلامسة الفقرة حىت األوىل الفقرة من الصدرية الفقرات إصابات - : الصدرية المنطقة فقرات -ب
 . اجللوس عند التوازن حفظ صاحبها يستطيع

 عند التوازن حفظ على القدرة وهلا ، العاشرة الفقرة وحىت السادسة من الصدرية الفقرات إصابات -
 . البطن أسفل عضالت كفاءة وعدم ، اجللوس

 األمامية الفخذ عضالت كفاءة عدم( الثالثة القطنية حىت عشرة احلادية الصدرية الفقرة من إصابات-
 .   )اخللفية احلوض وعضالت
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 حىت القطنية الرابعة الفقرة من العجزية و القطنية الفقرات إصابات - : القطنية  المنطقة فقرات-ج
  .   )اخللفية احلوض و األمامية الفخذ عضالت كفاءة( العجزية الثانية الفقرة

 : مثل العضلية القوة على سلبية تأثريات الفقري العمود إصابات تصاحب ما غالبا ، وعموما
  . ضعيفة حركية قدرة مع ضئيل عضلي انقباض - . اإلرادي االنقباض على القدرة فقدان -

 ويصاحبه اإلنسان جسم أجزاء من جزء أو عضو لوظيفة املؤقت أو املستدمي التوقف يعين و: الشلل :ثانيا
 شلل،دماغي شلل إىل ينقسم و املصاب اجلزء أو العضو ذا املتصلة احلركية و احلسية األعصاب توقف

 . اجلزئي الشلل ، السفلي النصفي الشلل ، األطفال
 : بأنه الصرع األمريكية املؤسسة تعرف : الصرع :ثالثا
 بنوبات الصرع مرضى يتميز و " املخ يف املركزي العصيب اجلهاز تصيب اليت االضطرابات من سلسلة "

 مع اختالله أو للوعي عقد شكل على تكون ما غالبا العصيب،و اجلهاز وظيفة اضطرابات من متكررة
 باضطراب النوبات تتميز قد كما اجلسم من معينة أجزاء يف بالتنميل اإلحساس أو العضالت يف تشنجات

 يف تغريات وتصاحبها القلب نبض وسرعة املعدة تقلص أشهرها ومن الداخلية األعضاء وظائف بعض
ناهد أمحد عبد / أسامة رياض،د/ د( .الكهربائي املخ ختطيط طريق عن مالحظتها ميكن للمخ الكهربائية املوجات

   )24-23-22، الصفحات 2001الرحيم، 
   :حركيا للمعاقين النفسية المشكالت -119--2

 : يلي فيما احلركية اإلعاقة لذوي النفسية املشاكل حصر ميكن
 الظروف مقتضيات بني الصراع موقف يف تتمثل البرت نتيجة حركيا املعاق الفرد مشكلة إن :الصراعات-أ

 السلة من أسلوبني بني خيتار ألن مضطرا الفرد يكون ما فغالبا ، االجتماعي املوقف متطلبات و اجلسمية
 مواقف ومتثل وظيفي قصور من احلركية اإلعاقة تفرضه ما مع يتعارض لكنه و اجتماعيا مقبول غري أحدمها
 . النفسية الصراعات من سلسلة حركيا املعاق للفرد بالنسبة احلياة

 بسبب وذلك اإلعاقة، أو املرض أثر من الفرد إرادة تضمحل ما كثريا إن:الذات مفهوم اختالل-ب
 فنجده العالجية القيود تنفيذ و نفسه، مراقبة عن عجزه ضد واضحا الضعف هذا ويرى الذات ضعف
م تصوير يف حركيا املعاقني بعض يعاين فقد ، العالجية التوجيهات ضد يعمل  الشفاء من فييأسون إصابا
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ا و الغري نظرات من أنفسهم على ويشفقون االنعكاس ويتوقعون  الواقع مع يتفق ال خاطئا تفسريا يفسرو

  )27-26، الصفحات 1998حمروس الشناوي حممد ، / د(

 انفعالية صدمات و مشكالت عادة يصاحبه اجلسمية األعضاء أحد فقد إن:الجسم صورة اختالل-ج
 يف و متفاوتة بدرجة يظهر أمل،و خبيبة شعور و يأس عنه ينجم باخلسارة فياض شعور شكل على تظهر
 له انفعاليا،ويسبب ثابت غري املعاق كان إذا خاصة عميقة،و االستجابة هذه تكون احلاالت بعض

 بصحة يتمتعون كانوا الذين األشخاص مع ذلك حدوث يغلب عليها،و التغلب يصعب كبرية مشكلة
 . حاد مرض أو بصدمة أصيبوا لو كما هلم مفاجئا العضو فقد يكون إذ كبري، ونشاط كاملة

 املعاق الفرد شخصية على تطرأ اليت األخرى التغريات بعض أيضا هناك و: االجتماعية بالعزلة الشعور-د
تمع،و من النبذ أو العزل من اخلوف فهناك حركيا  املصاب عليهم يعتمد الذين األشخاص خصوصا ا

 املعاق يرفض وقد االنفصال نتيجة القلق من كجزء األشخاص هؤالء جتاه يظهر قد العداوة جسميا وشعور
 فوارق وجود إلنكار حماولة يف ذلك و عطف أو مساعدة كل رفض كذلك و التعويضية األجهزة استخدام

 مصاحبة نفسية أزمات و مرضية استجابات إال هي ما التغريات هذه العاديني،كل األشخاص بني و بينه
 . لآلخرين و جلسمه الواقعي التقدير لعدم ذلك اإلدراك،و يف اضطراب أيضا حيدث لإلعاقة،كما

تمعات نظرة ختتلف: حركيا للمعوق المجتمع نظرة - 120--2    :التالية لألسباب ذلك و للمعوقني ا
 . األسر عند اخلاطئة املعتقدات 1-
 . انتشارها و احلركية اإلعاقة حول الصحيحة املعلومات غياب 2-
 . بالصرع املصابني خاصة الشريرة األرواح و باجلن االعتقاد 3-
 . مألوف غري هو مما اخلوف أو غريب هو مما اخلوف 4-
تمع نظرة ختتلف 5-  . لإلعاقة اإلمهال زاد الفقراء زاد فكلما الفقر درجة حسب ا
تمع نظرة تعتمد 6-   . العملي و الثقايف الناس وعي -أ : عوامل عدة على ا

 . الدينية املعتقدات مثل السائدة القيم -ب
 )09، صفحة PIERRE DLERON  ،1961( العلمي التقدم و الثقافة - ج
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   : حركيا المعوق الطفل نحو المجتمع واجبات -121--2
تمع يقوم أن من بد ال كافة  تقدمي يف ذلك يتمثل و احلاالت مجيع يف للمعاقني املساعدات كافة بتقدمي ا

                    : للتايل وفقا املساعدات و الواجبات
  . الشاملة الصحية الوقاية 2-             . كمواطنني حبقوقهم االعرتاف - 1

 . التعليم فرص إتاحة 4-                       . النفسي و الطيب العالج 3-
 . املهنية اخلدمات توفري 6-                 . االجتماعية اخلدمات توفري 5-

 . حركيا املعاق مع للتعامل للجماهري الوعي نشر 8-                 . املعدات و األجهزة توفري 7- 
ال هذا يف حيدث الذي التطور متابعة 9-   )181-180، الصفحات 2007عصام محدي الصفدي، / د( ا

  : حركيا للمعاق العالجي التأهيل -122--2
 خطوات أهم من هي و احلركي التأهيل وسائل إحدى اإلجيابية و منها السلبية العالجية التمرينات تعد

ا،لذا لتنمية الصحيحة السبل و العضالت عمل كيفية تفهم من البد للمصاب،لذلك احلركي العالج  قدرا
 و املفاصل العضالت،تصلب أمل السمنة منها كثرية )املقعدين(الكراسي  ملستخدمي احلركة عدم خماطر فإن

 لذلك ، العضلي الضعف و الدموية الدورة يف القلب،قصور عضالت كفاءة عدم و الرئة حجم تناقص
 بدين حركي تأهيلي برنامج تأثري حتت إعاقته درجة كانت مهما املعاق لوضع ملحة ضرورة هناك يصبح
 سارة غري أو مؤملة املختارة التمرينات تكون أن يلزم وال كليا منها التخلص أو املخاطر هذه كل من للتقليل

 تأهيل إعادة وهو منها اهلدف وحتقيق مثارها جيين أن له يتسىن حىت منظمة مترينات تكون أن جيب لكن و
 تأهيل اإلصابة،كذلك مستوى فوق ما السليمة العضالت بتدريب العضلي اجلهاز و املختلفة اجلسم أجهزة
 الدوري واجلهاز القلب تأهيل إعادة جديدة،وكذلك عصبية و حسية مسارات لتنمية العصيب اجلهاز

 من اجلسم يف املتحركة األجزاء و القوامية العيوب ذات األجزاء تأهيل إعادة كله ذلك شأن من التنفسي،و
أشرف ( احلركية املهارات لتحسني بدنيا و حركيا مساعدة كعوامل تطويرها و احلركية الوظائف تأهيل خالل

  )96، صفحة 2000عبد السالم حممد ، 

   : الجزائر في حركيا المعوقين رياضة أنواع -123--2
ا يف حتمل: القوى ألعاب -123-1--2  حركيا املعوقني عند اختصاصات عدة طيا

  ).م100،200(منها
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 احلركة لقاعدي العلوية األطراف تقوية على الرياضة هذه املتحركة،وتعمل الكراسي على طبعا وهذا  
 .)  القرص ، اجللة ، الرمح (بأنواعه الرمي فهناك ، السباقات جانب إىل صحيح والعكس باألرجل

 احلصان فوق اجلذع ومراقبة التوازن إجياد على الرياضة هذه تعمل: الخيل ركوب -123-2--2
 . ببالدنا الرياضة هذه وجود عدم نالحظ أننا إال النفسية الراحة إىل باإلضافة

 تقوية على وتعمل ممارستها معوق كل يستطيع اليت الوحيدة الرياضة تعترب: لسباحة -123-3--2
 . اإلعاقة نوع حسب املختلفة احلركات بني بالتنسيق وتعمل العضالت مجيع

 نوعي قياس ذلك يف يراعي املتحركة،فقط الكراسي على املعوقون ميارسها: الطاولة تنس -123-4--2
مروان عبد / د( الكراسي على التوازن وحتقيق والظهر البطن عضالت تقوية على الرياضة هذه وتعمل للطاولة

يد إبراهيم ،    )46، صفحة 1997ا

 من املتحركة بالكراسي السلة كرة رياضة تعترب: المتحركة بالكراسي السلة كرة رياضة - 123-5--2
 حيث األفضل حنو املتواصل وتطورها ، الكبرية لشعبيتها خاصة اجلزائر يف و العامل يف الرياضات أشهر

 PHILIP( بلد 45 يف ممارسة و ممارس 25000 املمارسني  عدد بلغ فقد اإلحصائيات بعض حسب

CRAVEN  ،1996 123، صفحة(      

 هو الرياضة هذه أمهية يزيد ما و الرياضة هلذه ممارس معوق 256 إىل العدد وصل فقد اجلزائر يف أما
 . االجتماعية النفسية و حركيا املعوق للفرد بالنسبة التنظيمية تركيبتها

 القانون قواعد فجميع لألصحاء السلة كرة عن ختتلف ال املتحركة الكراسي على السلة كرة رياضة و
 لتقنية االعتبار وضع تتيح اليت املتحركة الكراسي تالئم اليت اخلاصة التعديالت بعض عدا فيما مطبقة الدويل
 . الوقوف من بدال اجللوس وضع من اللعبة ممارسة ضرورة مع الكرسي حتريك

  :سنة ) 18-16( خصائص ومميزات المرحلة العمرية  -21--2
وأول أمور الثبات وظهور الصفات  تعترب هذه املرحلة مرحلة الثبات وظهور الصفات اجلنسية اخلاصة ،

كما يتحسن . اجلنسية اخلاصة ، وأول أمور الثبات هلذه املرحلة  هو اجتياز التناقص يف الصرف احلركي 
لدى املراهق الشعور لتقدير الوضعية بشكل موضوعي والتصرف طبقا لذلك مع التقيد مبتطلبات املستوى  

و التدريب ويظهر هذا التطور االستعداد للتعلم والتفاين باحلصول سواء كان ذلك يف درس الرتبية الرياضية  أ
ا مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسني رغم أن التعلم السريع  على املستوى العايل  ، كما أ
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حيدث نادرا ، لكن الرتكيز والتفاين يف احلصول على اإلجناز يعمل على تعلم سري احلركات الرياضية بسرعة 
     )283 ، صفحة1987كورت مانيل، ( .سبيا ن

  :                                          النمو الجسمي 21-1--2
تتميز هذه املرحلة بالبطء يف معدل النمو اجلسمي ويالحظ استعادة املراهق لتنافس شكل اجلسم ،  

مما يوضح زيادة منو اجلهاز العظمي والقوة العضلية   )85،84، صفحة 1987فايز مهنا، (ويزداد القامة والوزن 
اية هذه املرحلة بينما  بشكل كبري لدى الذكور مقارنة باإلناث حيث تصل البنات إىل أقصى طول هلا يف 

  )280،279فؤاد الباهي السيد ، صفحة (  .سنة  19إىل  18تستمر زيادة الطول عند الذكور من 
يزيد وزن الذكور مقارنة باإلناث ، بينما يتأخر النمو العظمي الطويل نفس الشيء بالنسبة للوزن أي 

فؤاد الباهي السيد ، ( )18(كغ يف سن الثامنة عشر   20حيث تبلغ زيادة القوة العضلية عند اإلناث إىل 
 . )277صفحة 

املميزة لرتكيب وبصورة عامة فان هذه املرحلة تتميز بالبطء يف معدل النمو اجلسماين مع وضوح الفروق 
ا الكاملة  جسم الذكر واألنثى ويصل كالمها إىل نضج كامل تقريبا إذ تتخذ مالمح الوجه واجلسم صور

اية هذه املرحلة    .تقريبا يف 
  : النمو الفسيولوجي  21-2--2

 يزداد يف هذه املرحل الفردي الوظيفي ومنو األعضاء الداخلية بوظائفها املختلفة حيث يؤثر اجلهاز 
الدموي يف منو القلب والشرايني ويبدأ مظهر هذا النمو بزيادة سريعة يف سعة القلب إذا تفوق يف جوهرها  

ملل عند الذكور واإلناث يف بداية هذه  120سعة حجم وقوة الشرايني ويصل الضغط الدموي على 
لذكور يف السن ملل عند ا 115و  19ملل عند اإلناث يف السن  105املرحلة وتنقص هذه الكمية إىل 

أما بالنسبة للرياضيني الذين ميارسون الرياضة باستمرار فيزيد عندهم . )277فؤاد الباهي السيد ، صفحة ( 18.5
، صفحة 1989قيس ناجي اجلبار، (حجم القلب والرئتان وتصاحبها  زيادة عدد اهليموغلوبني واألجسام احلمراء 

األكسجني مما يستهلك الذهن وتزداد التهوية الدقيقة حيث تستهلك العضالت كمية كبرية من ،  )36،35
للرئتني ويزداد منو األلياف العصبية يف املخ من ناحية السمك والطول ويرتبط هذا النمو العضلي يف 

 )125، صفحة 1984صبحي عمران شلش، ( .العمليات العقلية العليا كالتفكري واالنتباه 
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    :النمو الحركي  21-3--2
ركات يف هذه املرحلة بالتوافق واالتزان ويزداد إتقان املهارات احلركية كما تزداد سرعة الزمن تتميز احل   

ويظهر االتزان التدرجيي  )126، صفحة 1984صبحي عمران شلش، ( الذي ميضي بني املثري واالستجابة هلذا املثري
هارات احلركية يف التحسن والرقي يف نواحي ارتباك واالضطراب احلركي ، وتأخذ خمتلف النواحي النوعية للم

كما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضلي العصيب بدرجة كبرية ، تعترب   –لتصل إىل درجة عالية من اجلودة 
ا وتثبيتها  هذه الرحلة دورة للنمو احلركي ، ويستطيع فيها املراهق اكتساب ، وتعلم خمتلف احلركات وإتقا

ويؤكد كورت مانيل على أن ديناميكية سيد احلركات تتحسن خالل  )147، صفحة 1992 حممد حسن عالوي،(
أن احلركات الرياضية ( هذه املرحلة وتتطور كذلك دقة هذه التصرفات احلركية و بشكل عام النقل احلركي 

وكذلك )* ال تنجح إال مبشاركة اجلسم كله فيها ، وهذه املشاركة ال تكون يف آن واحد وال بسرعة واحدة 
حركي الشدة واالرختاء ( والوزن احلركي )* جمال وزمان احلركة الذي تشغله ( ر الواضح للبناء احلركي الظهو 

والدقة احلركية ، وثبات احلركة وتطور طبقا لذلك قابلية التطبيع احلركي )* لألجزاء املرتابطة حلركة ما 
  )284 ، صفحة1987كورت مانيل، (املركبة واحلركات 

  :النمو العقلي المعرفي  - 21-4--2
ال للتأقلم مع بيئته املتغرية ،     يئ له ا تتطور احلياة العقلية املعرفية للمراهق تطورا خاصا حبيث 

ختتلف سرعة منو الذكاء وسرعة منو كل من القدرات العقلية والعاطفية املختلفة ، : ويقول البهي  السيد 
نوعا ما يف أوائل هذه املرحلة كما يهدأ متاما يف منصفها مث يستقر فتهدأ سرعته يف املراهقة ويهدأ منوها 

 استقرارا ويتسع جمال اإلدراك وتنمو

كما تتضح يف املراهقة امليول العقلية للفرد . املعارف ويبدي املراهق اهتمامه مبستقبله بكل إرادة وحرية   
أو من بعيد وتتأثر هذه امليول مبستوى وتبدو يف اهتمامه بأوجه النشاطات املختلفة اليت تصل من قريب 

  ذكائه وبقدراته العقلية 

دف إىل األمناط العلمية اليت يسلكها يف  العاطفية ، وتنشأ يف جوهرها من كما بني هذه القدرات و
    )287،286فؤاد الباهي السيد ، صفحة (حياته العقلية واملهنية املستقبلية 
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تباين ، بني القدرات العقلية املختلفة كالقدرات اللفظية ، وما نلخص إليه هو زيادة التمايز وال
  .اإلدراك ، التذكر والتفكري: إخل، وسرعة منو بعض العمليات العقلية ....امليكانيكية ، العددية 

  : النمو االنفعالي، النفسي و االجتماعي  21-5--2

لنضج القدرات العقلية لدى املراهق الذي يطغى يف هذه املرحلة التوازن من الناحية النفسية ذلك نظرا    
ا ، هذا االرتباط الذي كثريا من تكون له  أصبح قادرا على إحداث التأقلم مع بيئته وخلق عالقة ارتباط 
عالقة مباشرة باجلانب االنفعايل للمراهق والنابع من مثرياته وتغيري املثريات تبعا لتغيري العمر الزمين ، وتتغري 

  )101فؤاد الباهي السيد ، صفحة ( .عا لتطور مراحل النمواالستجابات تب
ويقول يف هذا الصدد عبد املنعم املليجي أن االضطرابات  االنفعالية اليت حتدث خالل املرحلة    

السابقة نتيجة الختالل اتزان الغدد الداخلية ال ميكن أن تعود إىل حالة االستقرار إال يف سن العشرين 
   ، )378، صفحة 1971املليجي، عبد املنعم ( )20(

كما تؤثر االنفعاالت احلادة القوية على صحة الفرد ، على نشاطه العقلي وعلى اجتاهاته النفسية 
وعاداته املختلفة تأثريا قد يفوق منوه وتطوره ، كما تبدو مظاهر تأقلم  الفرد مع بيئته من خالل احتكاكه 

للجنس اآلخر الشيء الذي يؤثر على سلوكه ونشاطاته املختلفة،  باآلخرين أي نفوره منهم ، ويبدأ ميله 
كما يصبح حياول رفع حصار األسرة عليه مما خيلق له عدوانية بيه وبني الوالدين لكن سرعان ما تزول هذا 

حتول عالقة األبناء بالوالدين من النزاع إىل الوفاء اليت تبدأ عندما يصل : " ما يؤكده فؤاد البهي حيث يقول 
                                )101فؤاد الباهي السيد ، صفحة ( .21سنة  ومتتد حىت أوائل الرشد يف السن  17عمر املراهق 

                                                                                                                :خالصة  
 وتطرقنا ، اإلعاقة مفهوم  بشرح وقمنا لإلعاقة حتليلية بدراسة قمنا أوهلما ، جانبني إىل الفصل تطرقنا هذا

ا و عواملها و مظاهرها ذلككاإلعاقة،و  أنواع خمتلف إىل  . أسبا
 و وتصنيفها احلركية اإلعاقة مفهوم بإعطاء احلركية،فقمنا اإلعاقة خالله من فتناولنا الثاين اجلانب أما

ا،و  إىل التطرق و حركيا املعاق هلا يتعرض اليت املشاكل خمتلف بذكر قمنا أقسامها،كذلك كذلك أسبا
 . حركيا املعوقون ميارسها اليت الرياضات خمتلف وتناولنا ذكرنا أخريا و ، حركيا للمعاق العالجي التأهيل



 

60 
 

 يف االندماج يستطيع فاملعوق ، اإلعاقة من وبالرغم أنه إليه أشرنا ما خالل من استخالصه ميكن وما
تمع،وذلك تمع مع الكامل التفاعل و االنسجام قصد الفطرية قدراته لتطوير ا  حيث ، إليه ينتمي الذي ا

 وسطه يف حيسها أو ، فيها نفسه حيبس اليت العزلة من إخراجه للمعاق االجتماعي االندماج من الغاية
 . العائلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  خاتمة الباب األول 

إن اإلملام مبوضوع البحث يتطلب من الطالب التمعن يف خمتلف املصادر واملراجع العلمية قصد مجع املادة        
اخلربية ، وحتصيل املعلومات النظرية ، كما أن الشبكة االلكرتونية املتمثلة يف االنرتنت قد سهلت يف عصرنا احلايل 

ملختلف املعاهد ، واجلامعات عرب كثري من الدول العربية واألجنبية ، وعلى هذا  ةااللكرتونيمن ولوج املكتبات 
من معلومات نظرية حيث مت تنظيمها يف فصول حيث تطرقنا يف الفصل  هاألساس مجع الطالب كل ما أتيح هل

فيه  تأما الفصل الثالث فتطرق  ، خصائص ذوي اإلعاقة احلركية، يف الفصل الثاين إىل  الرتويح الرياضيألول إىل ا
خصائص ومميزات املرحلة العمرية ، وقصد الوصول إىل نتائج  الرابع فضم أما الفصل ، استثمار وقت الفراغ إىل

  .يف الباب الثاين إىل الدراسة امليدانية  سوف يتطرق الطالب ملموسة

  

 



 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  الباب الثاني  مدخل

يتمثل الباب الثاين يف الدراسة امليدانية وحيث مت تقسيمه إىل فصلني ، تضمن الفصل األول منهجية     

البحث وإجراءاته امليدانية من حيث املنهج املتبع ، وجمتمع وعينة البحث ، مع التطرق إىل الدراسة 

ا ، أما الفصل االستطالعية واألسس العلمية وأدوات البحث ، إضافة إىل التجربة الرئيسية  وكل ما يتعلق 

وحتليلها ، مث مقارنتها بالفرضيات ، واخلروج بأهم االستنتاجات  الستبيانالثاين فسيخصص ملناقشة نتائج ا

   .ويف األخري تقدمي بعض االقرتاحات والتوصيات 
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   :هيد تم
إن مجع احلقائق و البيانات ، معطيات دون معىن ما مل حتلل وتناقش وتقابل بالفرضيات ، وعليه     

سيتطرق الباحث يف هذا الفصل إىل أهم مراحل الدراسة االستطالعية واالستنتاجات اليت يعتمد عليها يف 
مع البحث ، عينة البحث ، الدراسة األساسية ، هذه األخرية ستتناول املنهج املستخدم يف الدراسة ، جمت

وكيفية اختيارها التدابري واإلجراءات اهلامة املتخذة قصد ضبط متغريات البحث ، األدوات والوسائل 
املستخدمة جلمع البيانات وكذا الوسائل اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة البيانات املتجمعة ، لتليها أهم 

 .الصعوبات اليت تعرض هلا الباحث أثناء الدراسة
  :منهج البحث 1-1

تبعا لطبيعة املشكلة املراد دراستها ، حيث سنقوم ) دراسة مسحية(استخدم الطالب املنهج الوصفي 
 بتجميع البيانات اليت تبني خمتلف األوجه وزوايا الظاهرة ، حمل البحث وعرضها وتبويبها مث حتليلها موضوعيا 

  :مجتمع البحث  1-2
ا ضرورة عند عدم إمكانية  تعترب العينة يف البحوث التجريبية واملسحية أساس ال مفر منه اعتبارا على أ

 .حصر جمتمع البحث كله 

مجعية " على التايلوهي  يف مجعيات مبدينة تيارت يف األشخاص ذوي اإلعاقة احلركيةتمع البحث متثل جم
  ."فكانت مجعية األمل"السوقرمدينة و  " املعوقنيومجعية إعانة  اإلحتاد الوالئي للمعاقني حركيا

  :عينة البحث  1-3
     .فردا 42حيث كان عددهم األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية تتمثل عينة البحث يف جمموعة من 

  .املقصودةومت اختيار عينة البحث بالطريقة 
  : مجاالت البحث  1-4

اية شهر ديسمرب  الطالببعد اختيار املوضوع واالتفاق مع املشرف بادر  أوال . م 2013عمله يف 
الت ومجع الوثائق املتوفرة باملكاتب املختلفة اليت بإمكان الباحث التطلع عليها إىل  باستشارة الكتب وا
جانب استشارة املواقع االلكرتونية عن طريق األنرتنات وكل ماله صلة مبوضوعنا ومجع املادة اخلربية اليت ختدم 

 .م باملسح قصد استقصاء احلقائق وبلوغ األهداف املسطرة هلذا البحث املوضوع والقيا
  :المجال البشري  1-4-1

  .شخص ذو إعاقة حركية 42أجريت الدراسة على عينة متكونة من 
  :المجال المكاني  1-4-2
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 اإلحتاد الوالئي للمعاقني حركيامجعية "مت إجراء البحث امليداين على مستوى مدينة تيارت حيث مشل 
   ".فكانت مجعية األمل"ومدينة السوقر"  ومجعية إعانة املعوقني

  .    وقد مت تسليم االستمارات على املعاقني حركيا داخل اجلمعيات
  :المجال الزمني  1-4-3

  : لقد امتدت فرتة العمل على ثالث مراحل أساسية 

فرتة البحث عن العبارات املناسبة لالستبيان وتقدميها لألساتذة قصد التحكيم  وامتدت  : المرحلة األولى

  .2014-02-25إىل غاية 2013- 12-09: من

  :االستطالعية وامتدت من الدراسةومتثلت هذه املرحلة يف تطبيق :  المرحلة الثانية

  .  2014-04-12إىل  04-2014- 05 

  :األساسية وامتدت من الدراسةحلة يف تطبيق ومتثلت هذه املر :  المرحلة الثالثة

  . 2014- 05- 28إىل غاية  05-2014- 07 

  :متغيرات البحث  1-5
استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا إن هناك متغريين أحدمها مستقل و األخر تابعا إضافة إىل املتغريات 

  .احملرجة
  :المتغير المستقل : أوال 

   . هو  معوقات ممارسة الرتويح الرياضي:تحديد المتغير المستقل  -  أ
  :المتغير التابع : ثانيا

  .الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ :تحديد المتغير التابع  -ب 
 :المتغيرات الحرجة :ثالثا 

  فيما خيص االستبيان قام الباحث بالتحكم يف متغري عامل الوقت جلمع االستبيان 
  االستمارات وشرحها مث مجعها وتفريغها لقد أشرف الباحث بنفسه على توزيع. 
  سنة  18إىل  16من ( أفراد كل من العينتني متقاربة يف العمر. ( 
 فيما خيص اجلنس أفراد العينة كلهم ذكور . 
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 فيما خيص نوع اإلعاقة فتم حتديدها بإعاقة يف األطراف العليا والسفلى.   
  : أدوات البحث  1-6

احملكمة،  العباراتاعتمد الطلب يف دراسته  على االستمارة االستبيانية واليت حتتوي على جمموعة من 
 موجهة لعينة البحث ، ومن أجل اإلملام باجلانب النظري والذي خيص موضوع البحث اعتمد الطلب

   على جمموعة من املصادر واملراجع
  : االستبيان  1-6-1

ا الوسيلة اليت متكن بلوغ أكرب عدد كان اهلدف من وراء استعمال  هذه األداة أوال لسهولتها وثانيا لكو
من أفراد جمتمع البحث كما متكن من تسهيل الظروف  وطريقة لالتصال دون تضييع وقت كبري، أما 

االستمارة اليت مت عرضها يه الطالب الباحث يف دراسته على بالنسبة لتحكيم االستبيان الذي اعتمد عل
. ادة ،أبلكبيش ق.زبشي نور الدين ، د. د(كمني من أساتذة ودكاترة بكلية الرتبية البدنية والرياضيةعلى حم

بغرض اختيار أفضل املقاييس اليت )بن الدين كمال من خارج املعهد.،وكذلك أحجار خرفان.خالد وليد،د
  .تتناسب مع موضوع الدراسة 

  :وتعليماته  االستبيانإجراءات   1-6-2
  .    االستبيانفيما يلي اخلطوات املتبعة يف عملية     
  توضيح أمهية العمل الذي سوف تقوم به اجلهة املستفيدة منه.  
  تسليم لكل معاق قلم. 
  توزيع استمارات االختبار. 
  شرح طريقة اإلجابة بالتفصيل والتوضيح وذلك بوضع إشارة  x يف املربع الذي يعكس وجهة نظر

يب   . ا
 ملعاقني حركيا عن بعضهم حىت ال يتأثر الواحد منهم بإجابة اآلخر عزل ا. 
  : الدراسات اإلحصائية  1-7

   :من أهم الوسائل اإلحصائية املستعملة يف هذا البحث هي 
  النسب املئوية.  
  املتوسط احلسايب. 
   االحنراف املعياري. 
 2كا 
  لكارل بريسون " ر"معامل االرتباط.  
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 :االستطالعية  الدراسة1-8
  :الغرض من الدراسة  1-8-1

املستخدم يف البحث والوصول إىل أفضل طريقة  االستبيانملعرفة الطريقة السليمة والصحيحة إلجراء 
يئة الظروف اليت تؤدي بدورها إىل نتائج مضبوطة ال بد على  ات البحث إلجراء إجراء جتربة الطالب و

استطالعية على عينة من األشخاص املعاقني حركيا قصد اإلطالع على الصعوبات اليت تواجههم يف 
  : الدراسة وذلك من اجل تفاديها مثل 

  إمكانية تفهم العينة للعبارات املطروحة. 
  لعينة البحث  ستبيانمدى تناسب اال. 
  األسئلة من طرف العينة  واإلجابة عن ستبيانحتديد الوقت الكايف إلجراء اال. 
  :وصف الدراسة  1-8-2

اإلحتاد بوالية تيارت وبالضبط مجعية  ةركياحل ذوي اإلعاقةأجريت الدراسة على جمموعة من األشخاص 
  . أشخاص 4وكان عددهم  الوالئي للمعاقني حركيا

  .                                           إستبيانيةاستخدمنا يف هذه الدراسة استمارة :أدوات الدراسة  1-8-3
  :إجراءات الدراسة  1-8-4
،وقام حيث وضعهم يف قاعةذوي اإلعاقة احلركية على جمموعة من األشخاص  ستبياناال الطالبأجرى  

حيث مت على عن كيفية اإلجابة وسري االختبار، بتوزيع استمارات االختبار عليهم كما قام بشرح مبسط
   :مرحلتني 

  .صباحا 10على الساعة  2014-04-05متت املرحلة األوىل من تنفيذ بتاريخ : المرحلة األولى   - أ
  .صباحا 10على الساعة  2014- 04-12متت املرحلة الثانية من تنفيذ بتاريخ :المرحلة الثانية   -  ب

  :   االستطالعية الدراسة عرض وتحليل ومناقشة نتائج  1-8-5
  .لقيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  االستبيانيبني نتائج ): 1(جدول رقم           

  المرحلة الثانية من االختبار  المرحلة األولى من االختبار  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  2.08  13.5  1.5 13.75  المحور األول

  1.70  13.25  1.5  13.75  المحور الثاني

  2.21  13.75  2.08  15.5  المحور الثالث
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يدل االرتباط بني درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاين على : ثبات االختبار  1-8-5-1
االختبار، وكلما اقرتب هذا املعامل من الواحد صحيح ، زاد ذلك يف استقرار ) ثبات(معامل االستقرار 

حلساب معامل " بريسون " ستعملة حلساب معامل الثبات طريقة االختبار بثباته ، من بني الطرق امل
  .لتتابعي ااالرتباط 

وللتأكد من مدى صحة واستقرار نتائج دراستنا ، قمنا بتطبيق االختبار مرتني على نفس العينة من   
األشخاص املعاقني حركيا بفارق زمين قدره أسبوع ويطلق على هذه العملية إحصائيا أسلوب إعادة 

  .ختبار اال
  .يبني ثبات االختبار  عند  األشخاص املعاقني حركيا ) : 2(جدول رقم 

  "ر"القيمة الجدولية    "ر" االختبار ثبات معامل  مستوى الداللة  درجة الحرية  حجم العينة   المحاور

    المحور األول

04  

  

  

03  

  

  

0.05  

  

0.90    

0.87  

  

  0.94  المحول الثاني

  0.97  المحور الثالث

      
بالنسبة ) 0.90،0.94،0.97(والذي وجد  بقيمة  " بريسون " حبساب معامل االرتباط البسيط 

على التوايل ،و بعد الكشف يف جدول دالالت االرتباط البسيط ملعرفة ثبات االختبار  الثالثللمحاور 
تبني لنا أن االختبار يتميز بدرجة ثبات عالية كون ) 0.05(مبستوى الداللة ) 03(عند درجة احلرية 

  ) .0.87(كانت أكرب من القيمة اجلدولية واليت كانت تساوي  " بريسون "الدرجة احملسوبة ملعامل الثبات 

  :صدق االختبار  1-8-5-2
يعترب صدق االختبار أهم شروط القياس اجليد ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع ألجله ، ومن 

استخدمنا الصدق الذايت والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل  االستبيانأجل التأكد من صدق 
  :  صلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول التايل ثبات املقياس وباالعتماد على هذا النوع من الصدق تو 

  .يبني صدق اختبار عند األشخاص املعاقني حركيا ) :  3(جدول رقم 
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  "ر"القيمة الجدولية    "ر"معامل صدق االختبار   مستوى الداللة  درجة الحرية  حجم العينة  المحاور

    المحور األول

04  

  

  

03  

  

  

0.05  

  

0.94    

0.87  

  

  0.96  المحول الثاني

  0.98  المحور الثالث

تبني لنا من خالل اجلدول أعاله أن االختبار يتصف بدرجة عالية من الصدق كون القيمة احملسوبة 
وهي قيم ) 0.94،0.96،0.98(على التوايل الثالثملعامل الصدق الذايت كانت بالنسبة لكل من احملاور 

ومستوى الداللة ) 03(عند درجة احلرية  0.87ملعامل االرتباط اليت تقدر بـ  أكرب من القيمة اجلدولية
)0.05 ( 
  : موضوعية االختبار 1-8-5-3

موضوعية االختبار أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه ومبا أن االختبار حتقق فيه شرطي الصدق  تعين
 .والثبات وبذلك فان املوضوعية متوفرة زيادة على هذا فاالستبيان قد مت حتكيمه من طرف أساتذة خمتصني

  : االستنتاجات المحصل عليها 1-8-6
ا احلصول على أفضل طريقة إلجراء الدراسة األساسية وقد إن إجراء الدراسة االستطالعية كان اهلدف منه

  :توصلنا إىل
  إن نتائج االختبار األول مل ختتلف كثريا عن نتائج االختبار الثاين وهو ما مل يؤثر على درجات التقييم

  . وهذا ما تبني لنا من خالل املقارنة اليت أجريت عن طريق إعادة االختبار 
  انت مفهومة من طرف املختربين وضوح مفردات االختبار وك. 
أثناء القيام بالتجربة االستطالعية صادفنا عدة مشاكل وصعوبات : التعديالت المقترحة  1-8-7

  :يقوم ببعض التغريات إلجياد طريقة أفضل من سابقتها وللحصول على نتائج دقيقة ومنها  الطالبجعلت 
  ختبار بصورة جيدة متديد الوقت حىت يتمكن املخترب من اإلجابة عن اال.  
  يف حالة وجود أي  طالبالشرح الكامل واملفصل لألسئلة وتوصية املعاقني حركيا باالستعانة بال

  .العباراتغموض يف 
  :صعوبات الدراسة  -1-9

  :لب أثناء قيامه مبهمته عدة صعوبات متثلت يف اواجهت الط    
 صعوبة احلصول على عينة البحث  
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  رغم تقدمي رخصة من داخل مقر اجلمعية  االستبيانعدم قبول بعض رؤساء اجلمعيات إجراء
 .معهد الرتبية البدنية والرياضية لوالية مستغامن 

  عدم قبول بعض املعاقني  إجراء هذا االختبار إال بعد إقناعهم. 
  :   الخاتمة 

تعرضنا إىل خمتلف مراحلها من أجل التحضري لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل الدراسة االستطالعية حيث  
،  ة املتخذة قصد ضبط متغريات البحثهذه األخرية تناولت التدابري واإلجراءات اهلامسة األساسية،للدرا

وكيفية اختيارها ، األدوات ، عينة البحث إىل املنهج املستخدم يف الدراسة، جمتمع البحث كما مت التطرق
بيانات والوسائل اإلحصائية املستخدمة ملعاجلة البيانات ، ويف األخري مت والوسائل املستخدمة جلمع ال

 .التطرق إىل أهم الصعوبات اليت تعرض هلا الباحث أثناء الدراسة 

 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج
  .تمهيد -
 .ومناقشة النتائجعرض و تحليل  -1- 2
   الرياضي وعدد مرات ممارسة الترويح الممارسةالمرتبطة ب ومناقشة النتائجعرض وتحليل -2-1-1

  .المرتبطة بأهمية الترويح الرياضي عرض ومناقشة النتائج -2-1-2

  .األنشطة الرياضية المرغوب ممارستها لدى المعاق حركياترتيب  عرض ومناقشة النتائج -2-1-3

 .لدى المعاقين حركيا بمعوقات ممارسة الترويح الرياضيومناقشة النتائج المتعلقة عرض  -2-1-4

           .االجتماعية االقتصادية معوقاتال :األول  المحور -2-1-4-1

 المعوقات الصحية :الثانيالمحور  -2-1-4-2
  .والتجهيزات اإلمكانيات :الثالثالمحور  -2-1-4-3

 .الفروق حسب نوع اإلعاقة:المحور الرابع -2-1-4-4
 .االستنتاجات3-2-

  .مناقشة النتائج بالفرضيات4-2-

  .الفرضية األولى -4-21-

  .لثانيةالفرضية ا -4-22-

  .الثالثةالفرضية  -4-23-

 .الرابعةالفرضية  -4-24-
 التوصيات5-2-

  خالصة عامة-



72 
 

 : تمهيد
 أي هلا ليس املعلومات وجلب البيانات جلمع وسيلة أي استعمال من إليها املتوصل اخلام النتائج إن     

 الطالب سيتطرق وعليه ، احلقائق استنباط من يسمح دقيقا حتليال النتائج هذه وحتلل تعرض مل ما مدلول
 بالفرضيات ملقابلتها االختبارات من عليها احملصل اخلام البيانات كل حتليل إىل الثالث الفصل هذا يف

 فرضيات مناقشة بعدها ومن ، األساسية الدراسة خالل من إليها توصل اليت االستنتاجات بأهم واخلروج
 .عليها احملصل النتائج تدعيم قصد النظرية الدراسات مع ومقارنتها البحث

  :ومناقشة النتائجعرض و تحليل  -1- 2

   الرياضي وعدد مرات ممارسة الترويح الممارسةالمرتبطة ب ومناقشة النتائجتحليل عرض و -2-1-1

  %النسبة المئوية     ددالع  تمارس الترويح الرياضي     الرقم

  28.57      12    نعم   01

  40.48  17  ال   02

  30.95  13  أحيانا   03

  100  42  المجموع

  %النسبة المئوية     العدد  عدد مرات ممارسة الترويح الرياضي    الرقم

  40.48  17  ال أمارس   01

  26.19  11  مرة واحدة   02

  21.43  09  مرتين   03

  11.90  05  ثالث مرات   04

  100  42  المجموع

 الرياضي وعدد مرات ممارسة الترويح  الممارسةالمئوية المرتبطة ب ةيوضح النسب) 04(الجدول رقم 
حيث كانت النتائج .مرات ممارسة الرتويح الرياضي وعدد املمارسةب واملتعلق) 04(خالل اجلدول رقم من 

مث النسبة الثانية واليت   ،لغري املمارسني%40.48املتعلقة باملمارسة واليت أثبتت أن النسبة األعلى و املقدرة
و مث يف املرتبة األخرية ،واملتعلقة باألشخاص املعاقني حركيا و املمثلة إجابتهم بأحيانا 30.95% كانت



73 
 

ال األشخاص املعاقني حركيا وهذا ما يبني أن  ،%28.57املتعلقة باملمارسة للرتويح الرياضي و املقدرة ب
  يف  عندهااملعوقات اليت سنقف و هذا راجع إىل مجلة من  ،ميارسون النشاط الرتوحيي الرياضي بنسبة عالية

  .هذه الدراسة

  .الرياضي المرتبطة بأهمية الترويح عرض ومناقشة النتائج -2-1-2

  الترتيب  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  العبارة  الرقم
  05   19.05  8   9.52   4   71.43   30  ألجل استثمار أوقات الفراغ  01

  06   19.05  8   14.28   6   66.67   28  لتحقيق احلاجات اإلنسانية يف التعبري عن الذات  02

  02   14.29  6   02.38   1   83.33   35  املسامهة يف البعد عن املشكالت االجتماعية  03

  03   16.67  7   07.14   3   76.19   32  الشعور بالسعادة  04

  04   19.05  8   07.14   3   73.81   31  التخلص من الشعور باالنطواء  05

  01   9.52  4   04.76   2   85.72   36  يساعدين على إقامة صداقات بني األفراد  06

  08   30.95  13   09.52   4   59.53   25  .احملافظة على الوزن املثايل  07

  09  30.95  13   11.91    5   57.14   24  .التقليل من اإلصابة باألمراض  08

  07   28.57  12   09.52   4   61.91   26  .حتسني احلالة الصحية العامة  09

  .يوضح النسب المئوية المرتبطة بأهمية الترويح الرياضي) 05(الجدول رقم 

أوقات لدى املعاقني حركيا يف  بأمهية الرتويح الرياضيوالذي يتعلق ) 05(فيما خيص نتائج اجلدول رقم 
البعد مث   %85.72يف املرتبة األوىل بنسبةعلى إقامة صدقات بني األفراد  يساعد هالفراغ حيث لوحظ أن

، مث %76.19 بنسبةالشعور بالسعادة مث  %83.33يف املرتبة الثانية بنسبة عن املشكالت االجتماعية 
استثمار وقت الفراغ عي،اعليها الطابع اجلمحيث يغلب ،%73.81بنسبةمن االنطواء  التخلص

لتحسني  وكذلك،%66.67بنسبةللتعبري عن الذات لتحقيق احلاجات اإلنسانية ، مث %71.43بنسبة
التقليل من  األخريويف ،%59.53احملافظة على الوزن املثايل بنسبة مث،%61.91بنسبةاحلالة الصحية 
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أمهية وهذا الرتتيب من خالل   يلي الطابع الفردي أو الشخصي ومما،%57.14باألمراض بنسبةاإلصابة 
يف  هذه الفئةوبالتايل املمارسة الفعالة واالجيابية لدى الفراغ  وقتلدى املعاقني حركيا يف  الرتويح الرياضي

 األمهية الرتوحييةأن  الطالبوجهة نظر  ومن املالحظ حسب . الفراغ بعد يوم من العبء الدراسي وقت
البعد عن ،إقامة الصدقاتتساعد على اجلماعي ذات الطابع األمهية اليت احتلت املراتب األوىل هي 

الطابع الشخصي املتمثل يف التعبري عن الذات،احلالة  مثوقت الفراغ،استثمار مث  السعادة والعزلة،املشكالت،
  .الصحية،الوزن املثايل،التقليل من األمراض

  .ترتيب األنشطة الرياضية المرغوب ممارستها لدى المعاق حركيا عرض ومناقشة النتائج -2-1-3

  الترتيب  )%(النسبة المئوية   العدد  نوع النشاط الرياضي  الرقم
  09  06.82   15   المشي  01
  02      12.73  28   الجري الخفيف  02
  11   03.18   07   ركوب الدرجات  03
  12    01.81   04  المضمارألعاب الميدان و    04
  01   13.64  30   السباحة  05
   05  09.55   21   التسلق  06
  04  10  22  تنس الطاولة  07
  10  04.55    10  الشطرنج  08
  13  01.36   03   الكرة الحديدية  09
   08  07.27   16  كرة القدم   10
   06  08.64  19  كرة السلة   11
  07  08.18    18  الكرة الطائرة   12
  14   0.45  01   الجمباز  13
  03   11.82    26  ألعاب الفيديو  14

    100  220  المجموع

  يوضح ترتيب األنشطة الرياضية المرغوب ممارستها لدى المعاق حركيا) 06(الجدول رقم 
حركيا ممارستها  نشطة الرياضية اليت يرغب املعاقوالذي يتعلق بنوع األ) 06(فيما خيص نتائج اجلدول رقم 

 اجلري اخلفيفمث  ، % 13.64 بنسبة األوىليف املرتبة  السباحةخالل أوقات الفراغ حيث لوحظ أن ممارسة 
تنس الطاولة وقدرت نسبتها ، %11.82 بنسبة الفيديومث ألعاب  ،%12.73يف املرتبة الثانية بنسبة 
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على ) كرة القدم  ،الكرة الطائرة كرة السلة،(األلعاب اجلماعية  مث،%09.55،مث التسلق بنسبة10%
، الشطرنج بنسبة %06.82،مث الرغبة يف ممارسة املشي بنسبة%07.27، %08.18 ،%08.64التوايل

على  الكرة احلديدية ،ألعاب امليدان و املضمار ،الدراجات ، مث على التوايل ركوب04.55%
الرتتيب من خالل األنشطة  وهذا %0.45بنسبة اجلمباز وأخريا، %01.36، %01.81،%03.18التوايل

وبالتايل املمارسة الفعالة واالجيابية لدى املعاقني حركيا  الرياضية املقرتحة اليت باإلمكان توفرها داخل اجلمعيات
ومن املالحظ حسب وجهة نظر الباحث أن األنشطة الرياضية . يف أوقات الفراغ بعد يوم من العبء الدراسي

و املشي وهي أنشطة  اجلريو  السباحةأنشطة رياضية ذات الطابع املستقل مثل  اليت احتلت املراتب األوىل هي
األلعاب  مث ،و التسلق الفيديو و تنس الطاولةألعاب مث  تساعد على اهلدوء واالسرتخاء والبعد عن الفوضى،

 و يف عن النفسوهي فرصة االلتقاء واالتصال باآلخرين والتخف) كرة القدم  ،كرة السلة، الكرة الطائرة(اجلماعية
دراسة ثوت  وهذا ما يتفق مع ،العبء الدراسي والشعور بالرضا يف نطاق ممارستها كأنشطة تروحيية

Thout)1995(، دراسة واطسون وآخرون Watson & al  )1996(، دراسة جمدي عبد النيب إمساعيل
تشري إىل أن الطالب واليت ) 2001(دراسة نظمي عودة أبو مصطفى، حممود خليل أبو دف  ،)1997(هالل 

الرياضية اليت يرغب فيها كانت فردية أم مجاعية قصد الرتويج عن النفس  اجلامعي يف حاجة إىل ممارسة األنشطة
    .بالدرجة األوىلواملتعة 

 .لدى المعاقين حركيا بمعوقات ممارسة الترويح الرياضيومناقشة النتائج المتعلقة عرض  -2-1-4

           .االجتماعية االقتصادية معوقاتال :األول  المحور -2-1-4-1
    2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  العبارة

نظرت المجتمع السلبية تعيقني عن ممارسة الترويح 
  .الرياضي

20  47.62  4  09.52  18  42.86  10.57  

1  40.48  17  .عدم االهتمام بتنظيم وقت فراغي
0  

23.81  15  35.71  2.55  

يعيقني عن ممارسة الترويح عدم تفاعل اآلخرين معي 
  .الرياضي

20 
  

.6247  4  09.52  18  42.86  10.57  

  35.99  19.05  8  04.76  2  76.19  32  د من ممارستيلألولياء يحالمادية الدخل نقص 
  10.85  23.81  10  19.05  8  57.14  24  عدم تشجيع أفراد األسرة على ممارسة الترويح الرياضي

  21.56  21.43  9  11.9  5  66.67  28  .ممارسة الترويح الرياضيعدم تشجيع األصدقاء على 
  12.99  51.15  24  11.9  5  30.95  13  عدم تلقي اإلعانة من الجمعيات الرياضية

  31.85  19.05  8  07.14  3  73.81  31  .غالء المعدات الرياضية تحد من ممارستي
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 معوقاتمن حيث ال الترويح الرياضيممارسة بنتائج اإلجابات المتعلقة  يوضح)07(رقم الجدول

  .االجتماعية االقتصادية

ارسة الرتويح الرياضي اليت تواجه املعاقني حركيا يف مم والذي يوضح بعض املشكالت) 70(من اجلدول رقم 
اجلمعيات واملرتبطة باملعوقات االجتماعية االقتصادية حسب النتائج املتحصل عليها خالل أوقات الفراغ داخل 

ممارسيت للنشاط الرتوحيي الرياضي حيث كانت  مند لألولياء حياملادية الدخل نقص بالدرجة األوىل أظهرت 
 عدم تشجيع مث،%73.81يف املرتبة الثانية بنسبة غالء املعدات الرياضية،مث %76.19النسبة على التايل 

نظرت  مث،% 57.14،%66.67وأفراد األسرة على ممارسة الرتويح جاءت على التوايل بنسبة  األصدقاء
تمع السلبية ،مث عدم االهتمام بوقت %47.62وعدم تفاعل اآلخرين معي حتول من ممارسيت وهي كما يلي  ا
أما .%30.95،ويف الدرجة األخرية اإلعانة من اجلمعيات حيث كانت النسبة%40.48الفراغ بنسبة 

اجلدولية  2كاإذ تبلغ قيمة   0.05ق معنوية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و نالحظ وجود فر  2كاباستخدام  
 االقتصادية االجتماعيةباملعوقات واملتعلقة  األولاحملسوبة جلميع عبارات احملور 2كا وهي اقل من قيمة 5.99

جابات واليت تبني إ 35.99و 10.57واليت تراوحت بني ) اجلزائر( تيارتلوالية  اجلمعياتعلى مستوى 
ممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ بعد االنتهاء من  هذه املعوقات اليت حتول منعن وجود املعاقني حركيا 

وكذلك نقص التشجيع من ) غالء املعدات الرياضية ،لألولياءاملادية الدخل (اليوم الدراسي واملتمثلة يف قلة 
تمع وعدم تفاعل ، أما املمارسةطرف األصدقاء واألسرة على التوايل ال حيفز على  النظرة السلبية من جراء ا

يف غياب  املعاق حركياجمال الرتويح الرياضي وهذا ما يضعف يف ممارسة الرتويح الرياضي لدى اآلخرين يف 
 .حنو املمارسة االجيابية للرتويح الرياضي اجلمعيات واملساعدات من طرفها
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  المعوقات الصحية  :الثانيالمحور  -2-1-4-2

 

 المعوقات الصحيةحيث ممارسة الترويح الرياضي من بالمتعلقة يوضح نتائج اإلجابات ) 08(الجدول رقم 

ارسة الرتويح الرياضي خالل اليت تواجه املعاقني حركيا يف مم والذي يوضح بعض املشكالت) 08(من اجلدول رقم 
تدهور احلالة اجلمعيات واملرتبطة بالصحة حسب النتائج املتحصل عليها أظهرت بالدرجة األوىل أوقات الفراغ داخل 

،مث %52.38ملمارسة النشاط الرتوحيي الرياضي حيث كانت النسبة على التايل ا حتد منصعوبة يف التنفس الصحية وال

اإلعاقة  طبيعةإىل جانب هذه املعوقات ، %50حيث كانت النسبةمن مزاولة الرتويح الرياضي ينقص  اإلحساس باإلجهاد

وأخريا  ،%40.48بنسبة ،مث االرجتاف مينع%  42.86الوزن تعيق بنسبة  زيادة،مث %45.23 تقلل من املمارسة
  .%35.71حيث قدرت نسبتها  بأن املمارسة للرتويح قد تسبب أضرار صحيةالشعور 

اجلدولية  2كاإذ تبلغ قيمة   0.05ق معنوية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و نالحظ وجود فر  2كاأما باستخدام  
على مستوى  املرتبطة باملعوقات الصحية الثاينعبارات احملور  غالبيةاحملسوبة 2كا وهي اقل من قيمة 5.99

،ما عدى العبارة األخرية حيث كانت 10.42و 6.14واليت تراوحت بني ) اجلزائر( تيارتلوالية  اجلمعيات
عن وجود صعوبات ومعوقات تقلل وتضعف ممارسة الرتويح املعاقني حركيا واليت تبني إجابات  5.28قيمتها

ال الصحيالرياضي يف أوقات الفراغ بعد االنتهاء من اليوم الدراسي واملتمثلة يف  اإلعاقة،صعوبة  طبيعة( ا

    2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  العبارة

  6.99  40.48  17  14.29  6  45.23  19  .  طبيعة إعاقتي تمنعني من الممارسة

  10.42  35.71  15  11.9  5  52.38  22  .تحد من ممارستيصعوبة في التنفس  

  7  33.33  14  16.67  7  50  21  ينقص من ممارستي اإلحساس باإلجهاد

  6.99  45.23  19  14.29  6  40.48  17  باالرتجاف يعيقني عن الممارسةشعوري 

  10.42  35.71  15  11.9  5  52.38  22  من الممارسة  تدهور الحالة الصحية تمنعني 

شعري بأن الممارسة للترويح قد تسبب لي أضرار 
  صحية

15  35.71 7  16.67 20  47.62  
6.14 

 5.28  35.71  17  16.67  7  42.86  18  تعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي يزيادة وزن
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  ظل كل هذه املعوقاتيف  املعاق حركياوهذا ما يضعف يف ممارسة الرتويح الرياضي لدى ) التنفس،اإلجهاد،الرجفة 

 

  .والتجهيزات اإلمكانيات :ثالثالالمحور  -2-1-4-3

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  العبارة

  35.99  19.05  8  04.76  2  76.19  32  عدم توفر المنشآت الرياضية الخاصة بالمعاقين  

خاص يهتم برغبات المعاقين عدم وجود برنامج 
  حركيا

24  57.14  6  14.29  12  28.57  11.99  

عدم وجود مختص في مجال الترويح الرياضي  
  لهذه الفئة

28  
  

66.67  4  09.52  10  23.81  22.28  

  7.42  38.09  16  14.29  6  47.62  20  انعدام الوسائل الخاصة برياضة المعاقين حركيا  

لممارسة  عدم وجود أماكن قريبة من المنزل
  الترويح الرياضي

19  45.24  6  14.29  17  40.47  6.99  

  10.42  35.72  15  11.9  5  52.38  22  قلة المساعدات المادية والمعنوية  

قلة الجمعيات الرياضية التي تعتني بالمعاقين 
  حركيا

25  59.52  2  04.76  15  35.72  18.99  

  11.99  28.57  12  14.29  6  57.14  24  عدم توفر الرعاية الصحية الالزمة

يوضح نتائج اإلجابات المتعلقة بمعوقات ممارسة الترويح الرياضي من حيث ) 09(الجدول رقم 
  .اإلمكانات

ارسة الرتويح الرياضي يف مم املعاقني حركيااليت تواجه  والذي يوضح بعض املشكالت) 09(من اجلدول رقم 
واملرتبطة باإلمكانات حسب النتائج املتحصل عليها أظهرت بالدرجة  اجلمعياتخالل أوقات الفراغ داخل 

 ايلعلى الت ةاملناسبة ملمارسة النشاط الرتوحيي الرياضي حيث كانت النسب املنشآت الرياضيةاألوىل قلة 
إىل جانب هذه  ،%66.67ةحيث كانت النسب،مث عدم وجود خمتص حيد من املمارسة 76.19%

ذه الفئة  مث نقص يف توفر اإلمكانات املرتبطة باجلانب ،%59.52املشكالت قلة اجلمعيات اليت تعتين 
عدم وجود ،ضف إىل ذلك % 57.14الصحي كأماكن االستحمام و واإلسعافات األولية خالل املمارسة

 ،%52.38بنسبة املساعدات املادية واملعنويةقلة ذلك زيادة على  - نفس النسبة -مبرنامج خاص يهتم برغبا
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انعدام الوسائل اخلاصة،وأخريا عدم قرب أماكن املمارسة حيث قدرت نسبتها %47.62وفيما يلي نسبة
إذ  0.05صائيا عند مستوى الداللة ق معنوية دالة إحو نالحظ وجود فر  2كاأما باستخدام  . 45.24%

واملتعلقة  الثالثاحملسوبة جلميع عبارات احملور 2كا وهي اقل من قيمة 5.99اجلدولية  2كاتبلغ قيمة  
واليت تبني  35.99و 6.99واليت تراوحت بني ) اجلزائر( تيارتلوالية  اجلمعياتباإلمكانات على مستوى 

عن وجود صعوبات ومعوقات تقلل وتضعف ممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات املعاقني حركيا إجابات 
األجهزة واألدوات، املالعب، القاعات ( د االنتهاء من اليوم الدراسي واملتمثلة يف قلة اإلمكانات الفراغ بع

ومتطلبات الصحة والسالمة فيها، أما البشرية املتمثلة يف قلة وجود املختصني يف جمال ) الرياضية، املسابح 
يف غياب التوجيه الصحيح  ق حركيااملعاالرتويح الرياضي وهذا ما يضعف يف ممارسة الرتويح الرياضي لدى 

دراسة جمدي عبد النيب إمساعيل هالل وهذا ما يتفق مع  ،حنو املمارسة االجيابية للرتويح الرياضي
حيث ) 2011(وآخرون  لفته بستان جودةدراسة ، )2006(الصلوي  أمحد بن عبد اإلله ،)1997(

مستوى االقامات اجلامعية  لصاحل الطالب هذه الدراسات أكدت قلة اإلمكانيات املادية والبشرية على 
   .ة بعد االنتهاء من اليوم الدراسياجلامعي يعيق من استثماره االجيايب لوقت الفراغ خاص

 .الفروق حسب نوع اإلعاقة:المحور الرابع -2-1-4-4

المعوقات االجتماعية (المحول األول 
  )واالقتصادية

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم

  
  حالة اإلعاقة

  06.24  40.29  8.37  15.62  03.75  44.26  10.62  األطراف العليا 
  14.13  22.92  4.12  07.63  01.37  69.44  12.5  األطراف السفلى

  

  .في المعوقات االجتماعية االقتصاديةالفروق بين نوع اإلعاقة  يوضح) 10(الجدول رقم 

ذوي اإلعاقة احلركية على  األشخاصلصاحل النسبة األعلى  و الذي يوضح أن)10( من خالل اجلدول
األشخاص ذوي اإلعاقة وهي أكرب من نسبة %69.44واليت كانت قيمتها  مستوى األطراف السفلى

ما يبني أن املعوقات االجتماعية وهذا %44.26احلركية على مستوى األطراف العليا حيث كانت نسبتها 
ذوي اإلعاقة  متقاربة معاالقتصادية تؤثر على ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى بدرجة 

،وعليه ميكن )أنظر املالحق(وهذا ما توضحه النتائج املتحصل عليها  احلركية على مستوى األطراف العليا
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االجتماعية االقتصادية ولو لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية  القول أن كال الفئتني تتأثر باملعوقات
    .على مستوى األطراف السفلى

و اليت كانت قيمتها احملسوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى  2كا قيمة أما
العليا وهي على  احملسوبة لذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف 2كا قيمةوهي أكرب من 14.13

و هذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية .06.24التايل 
 .على مستوى األطراف السفلى

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  )الصحيةالمعوقات ( الثانيالمحول 

  
  حالة اإلعاقة

  29.96  47.03  11.29  15.47  03.71  36.07  09  األطراف العليا 
  42.65  30.16  5.43  13.49  02.43  56.35  10.14  األطراف السفلى

  

  .الفروق بين نوع اإلعاقة في المعوقات الصحية يوضح) 11(الجدول رقم 

األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على النسبة األعلى لصاحل  و الذي يوضح أن)11( من خالل اجلدول
األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية وهي أكرب من نسبة 56.35واليت كانت قيمتها  مستوى األطراف السفلى

تؤثر على وهذا ما يبني أن املعوقات الصحية 36.07على مستوى األطراف العليا حيث كانت نسبتها 
قائمة (ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى والعليا وهذا ما توضحه النتائج اخلام واملبينة يف 

لصاحل األشخاص ذوي كن وعليه ميكن القول أن كال الفئتني تتأثر باملعوقات الصحية  ول ،)املالحق
  .  اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى

احملسوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى و اليت كانت قيمتها  2كا قيمة  أما
احملسوبة لذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف العليا وهي على  2كا قيمةوهي أكرب من 42.65

فروق ذات داللة إحصائية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية  وجودو هذا ما يبني .29.96التايل 
  .على مستوى األطراف السفلى
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 اإلمكانيات المعوقات ( الثالثالمحول 
  )التجهيزاتو 

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم

  
  حالة اإلعاقة

  49.18  41.66  8.89  14.75  03.37  44.19  10.62  األطراف العليا 
  124.4  17.36  03.12  06.94  01.25  75.7  13.62  األطراف السفلى

  

  .والتجهيزات اإلمكانياتالفروق بين نوع اإلعاقة في معوقات  يوضح) 12(الجدول رقم 

األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على النسبة األعلى لصاحل  و الذي يوضح أن)12( من خالل اجلدول
األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية وهي أكرب من نسبة 75.7واليت كانت قيمتها  مستوى األطراف السفلى

وهذا ما يبني أن معوقات اإلمكانيات 44.19على مستوى األطراف العليا حيث كانت نسبتها 
تؤثر على ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى والعليا وهذا ما توضحه النتائج  والتجهيزات

، وعليه ميكن القول أن كال الفئتني تتأثر باملعوقات الصحية  ولكن بدرجة )قائمة املالحق(اخلام واملبينة يف 
  .  كبرية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى

احملسوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف السفلى و اليت كانت قيمتها  2كا قيمة 
احملسوبة لذوي اإلعاقة احلركية على مستوى األطراف العليا وهي على  2كا قيمةوهي أكرب من 124.4

إلعاقة احلركية و هذا ما يبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل األشخاص ذوي ا.49.18التايل 
  .على مستوى األطراف السفلى

  :االستنتاجات3-2- 

يف حدود إجراءات البحث ، ويف ضوء أهدافه ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج املتحصل عليها 
  . أمكن التوصل إىل االستنتاجات التالية 

  .معوقات حتول بني املعاقني حركيا وممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ  هناك -

  .معوقات اقتصادية اجتماعية حتول بني املعاقني حركيا وممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ توجد -

  معوقات صحية متنع من ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ  هناك -
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  .من ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ حتدهناك معوقات اإلمكانيات اليت  -

توجد فروق ذات داللة يف معوقات ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ حسب  -
  .نوع اإلعاقة

  :مناقشة النتائج بالفرضيات4-2- 

  :األولى الفرضية -4-21-

هناك معوقات اقتصادية اجتماعية حتول بني املعاقني حركيا وممارسة الرتويح أن  لقد افرتض الطالب  
  .الرياضي يف أوقات الفراغ

موعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام  بغرض إصدار ) 2كا(الداللة  اختباربعد املعاجلة اإلحصائية 
لعينة البحث ، فقد أثبتت النتائج  قرتاحات املقدمةاحلاصلة بني االأحكام موضوعية حول معنوية الفروق 

تبني وجود معوقات اقتصادية اجتماعية حتول  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االقرتاحات املقدمةأن 
 احملسوبة هي أكرب من) 2كا(، إذ أن كل قيم بني املعاقني حركيا وممارسة الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ 

   وبالتايل.وضح لنا ذلك ي )07(واجلدول رقم  0.05ومستوى الداللة ) 02(اجلدولية عند درجة حرية 

هناك معوقات اقتصادية اجتماعية حتول بني املعاقني حركيا وممارسة الرتويح أن : القائلة  01الفرضية 
  .الرياضي يف أوقات الفراغ قد حتققت

  :لثانيةالفرضية ا -4-22-

هناك معوقات صحية متنع من ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أن  الطالبلقد افرتض   
  .أوقات الفراغ 

موعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام  بغرض إصدار ) 2كا(الداللة  اختباربعد املعاجلة اإلحصائية 
لعينة البحث ، فقد أثبتت النتائج  املقدمةقرتاحات أحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني اال

تبني وجود معوقات صحية متنع من ممارسة  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االقرتاحات املقدمةأن 
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احملسوبة هي أكرب من اجلدولية ) 2كا(إذ أن كل قيم  ،الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ
  .وضح لنا ذلك ي )08(واجلدول رقم  0.05الداللة  ومستوى) 02(عند درجة حرية 

هناك معوقات صحية متنع من ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني أن : القائلة  02وبالتايل الفرضية 
  .حركيا يف أوقات الفراغ قد حتققت

  

  :الثالثةالفرضية  -4-23-

ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني هناك معوقات اإلمكانيات اليت تعيق من أن  لقد افرتض الطالب
  .حركيا يف أوقات الفراغ

موعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام  بغرض إصدار ) 2كا(الداللة  اختباربعد املعاجلة اإلحصائية 
لعينة البحث ، فقد أثبتت النتائج  قرتاحات املقدمةأحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني اال

تبني وجود معوقات اإلمكانيات اليت تعيق من  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االقرتاحات املقدمةأن 
احملسوبة هي أكرب من ) 2كا(إذ أن كل قيم ،ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ

  .وضح لنا ذلك ي )09(واجلدول رقم  0.05توى الداللة ومس) 02(اجلدولية عند درجة حرية 

هناك معوقات اإلمكانيات اليت تعيق من ممارسة الرتويح الرياضي لدى أن : القائلة  03وبالتايل الفرضية 
  .املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ قد حتققت

  :الرابعةالفرضية  -4-24-

ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني  فروق ذات داللة يف معوقاتافرتض الطالب وجود لقد 
  .حركيا يف أوقات الفراغ حسب نوع اإلعاقة

موعة النتائج اخلام املتحصل عليها باستخدام  بغرض إصدار ) 2كا(الداللة  اختباربعد املعاجلة اإلحصائية 
لعينة البحث ، فقد أثبتت النتائج  قرتاحات املقدمةأحكام موضوعية حول معنوية الفروق احلاصلة بني اال
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يف معوقات فروق دالة إحصائيا  تبني وجود هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االقرتاحات املقدمةأن 
) 2كا(إذ أن كل قيم ، ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني حركيا يف أوقات الفراغ حسب نوع اإلعاقة

- 11- 10 (رقم ولاواجلد 0.05ومستوى الداللة ) 02(حرية  احملسوبة هي أكرب من اجلدولية عند درجة
  .وضح لنا ذلكت)12

فروق ذات داللة يف معوقات ممارسة الرتويح الرياضي لدى املعاقني  هناكأن : القائلة  04وبالتايل الفرضية 
  .حركيا يف أوقات الفراغ حسب نوع اإلعاقة قد حتققت

  :التوصيات5-2-

  .إدراك اجلمعيات ألمهية الرتويح الرياضي يف أوقات الفراغ لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية -

  .ملمارسة الرتويح الرياضي) األجهزة واألدوات، املالعب والقاعات (توفري اإلمكانيات املادية  -

  .املشاركة الفعالة اإلعالم واإلعالن عن الربامج اخلاصة بالرتويح الرياضي -

  :خاتمة

ا الباحثني   منفعة و أمهية من له ملا واملختصنيإن النشاط الرتوحيي الرياضي من أهم النشاطات اليت اعتىن 
تمع، شرائح جلميع كبرية  اليتاحلركية  اإلعاقةإىل ذلك األشخاص ذوي  إضافة،مسنني مراهقني أطفال، ا

م وإحساسهم عناية كبرية إلخراج هذه الفئة  تتطلب بصحة نفسية وجسدية جيدة ،وحماولة توفري من أزما
م اخلاصة، وبالطبع لن  أحسن الظروف أيت ذلك إال مبمارسة الرتويح الرياضي مبختلف يلالستمتاع حبيا

  .  أشكاله
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 .استمارة التحكيم االستبيان -

 .استمارة التوزيع على العينية -

  .استمارة نتائج الفروق حسب نوع اإلعاقة -



 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية و الرياضية

النشاط البدني المكيف قسم   

  

  االستبياناستمارة تحكيم 

هذه  وصحة ، نرجو من سيادتكم حتكيمنشاط بدين مكيف يف إطار البحث املقدم لنيل شهادة ماسرت     
  .االستمارة االستبيانية

:موضوع البحث  

              " سنة) 18-16( الترويح الرياضي لدى المعاقين حركيا في أوقات الفراغ معوقات ممارسة"    

                                                    

    .املقرتحاالستبيان  ناسبة هلذااحملاور امل ويتشرف الطالب برأيكم السديد حول           

 

  

:المشرف                                                                         :الطالب  

.  بن زيدان حسني/ د.                                                                       طرايف الشيخ -  

 

  

  

 



 معوقات ممارسة الترويح الرياضي لدى المعاقين حركيا في أوقات الفراغ

  :معلومات عامة

  : نوع اإلعاقة

  

  

  . تمارس النشاط الترويحي الرياضي 

  

  .     عدد مرات الممارسة للنشاط الترويحي في األسبوع

  

  يرفض  يقبل  .األنشطة المرغوب ممارستها
      املشي

      اجلري اخلفيف
      ركوب الدرجات

      ألعاب امليدان و املضمار
      السباحة
      التسلق 

      تنس الطاولة
      الشطرنج

      الكرة احلديدية
      كرة القدم

      كرة السلة 
      الكرة الطائرة 

      اجلمباز
      ألعاب الفيديو

 

 )أطراف سفلى (األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية  )أطراف عليا ( اإلعاقة احلركية األشخاص ذوي 
  يرفض  يقبل

 

 
 

  يرفض  يقبل

    يرفض    يقبل 

    يرفض    يقبل 



 يرفض يقبل  .أهمية ممارسة الترويح الرياضي
   ألجل استثمار أوقات الفراغ

   لتحقيق احلاجات اإلنسانية يف التعبري عن الذات

   املسامهة يف البعد عن املشكالت االجتماعية

   الشعور بالسعادة

   التخلص من الشعور باالنطواء

   يساعدين على إقامة صداقات بني األفراد

   .احملافظة على الوزن املثايل

   .من اإلصابة باألمراضالتقليل 

   .حتسني احلالة الصحية العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  يرفض  يقبل  .المعوقات االجتماعية االقتصادية 
تمع السلبية تعيقين عن ممارسة الرتويح الرياضي       .نظرت ا

      .عدم االهتمام بتنظيم وقت فراغي
      .الرياضيعدم تفاعل اآلخرين معي يعيقين عن ممارسة الرتويح 

      نقص اإلمكانيات املادية حتد من ممارسيت
      عدم تشجيع أفراد األسرة على ممارسة الرتويح الرياضي

      .عدم تشجيع األصدقاء على ممارسة الرتويح الرياضي
      عدم تلقي اإلعانة من اجلمعيات الرياضية

      .غالء املعدات الرياضية حتد من ممارسيت
  يرفض  يقبل  المعوقات الصحية

      .طبيعة إعاقيت متنعين من املمارسة  
      .صعوبة يف التنفس  حتد من ممارسيت

      اإلحساس باإلجهاد ينقص من ممارسيت
      شعوري باالرجتاف يعيقين عن املمارسة

      تدهور احلالة الصحية متنعين من املمارسة  
      شعري بأن املمارسة للرتويح قد تسبب يل أضرار صحية

      زيادة وزين تعيقين عن ممارسة الرتويح الرياضي
  يرفض  يقبل  معوقات إمكانيات وتجهيزات

      عدم توفر املنشآت الرياضية اخلاصة باملعاقني  
      عدم وجود برنامج خاص يهتم برغبات املعاقني حركيا
      عدم وجود خمتص يف جمال الرتويح الرياضي  هلذه الفئة

      انعدام الوسائل اخلاصة برياضة املعاقني حركيا  
      عدم وجود أماكن قريبة من املنزل ملمارسة الرتويح الرياضي

      قلة املساعدات املادية واملعنوية  
      قلة اجلمعيات الرياضية اليت تعتين باملعاقني حركيا

      عدم توفر الرعاية الصحية الالزمة



 معوقات ممارسة الترويح الرياضي لدى المعاقين حركيا في أوقات الفراغ

  

  :معلومات عامة

  

  : نوع اإلعاقة

  

  

  

  أحیانا                            نعم                             ال          . تمارس النشاط الترويحي الرياضي

 

  أكثر               3                2                  1.     عدد مرات الممارسة للنشاط الترويحي في األسبوع

  

  )أطراف عليا ( األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية 
  

  )أطراف سفلى (األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية 

  
  

  

  أحيانا  ال  نعم  أهمية ممارسة الترويح الرياضي
        استثمار أوقات الفراغ ألجل

        لتحقيق احلاجات اإلنسانية يف التعبري عن الذات

        املسامهة يف البعد عن املشكالت االجتماعية

        الشعور بالسعادة

        التخلص من الشعور باالنطواء

        يساعدين على إقامة صداقات بني األفراد

        .احملافظة على الوزن املثايل

        .اإلصابة باألمراضالتقليل من 

        .حتسني احلالة الصحية العامة



 

  (x) العالمة  أرغب في ممارسة
    املشي

    اجلري اخلفيف

    ركوب الدرجات

    ألعاب امليدان و املضمار 

    السباحة

    التسلق 

    تنس الطاولة

    الشطرنج

    الكرة احلديدية

    كرة القدم  

    كرة السلة 

    الكرة الطائرة 

    اجلمباز

    ألعاب الفيديو
 

   



 

  أحيانا  ال  نعم   العبارة  
        عدم توفر املنشآت الرياضية اخلاصة باملعاقني  

تمع السلبية تعيقين عن ممارسة الرتويح الرياضي         نظرت ا

        حتد من ممارسيتصعوبة يف التنفس  

        عدم وجود برنامج خاص يهتم برغبات املعاقني حركيا

        تلقي اإلعانة من اجلمعيات الرياضيةعدم 
        من املمارسة  تدهور احلالة الصحية متنعين 

        انعدام الوسائل اخلاصة برياضة املعاقني حركيا

        عدم تشجيع األصدقاء على ممارسة الرتويح الرياضي

        تعيقين عن ممارسة الرتويح الرياضي زيادة وزين
        املنزل ملمارسة الرتويح الرياضيعدم وجود أماكن قريبة من 

        د من ممارسيتلألولياء حياملادية الدخل نقص 

        شعوري باالرجتاف يعيقين عن املمارسة

        عدم توفر الرعاية الصحية الالزمة
        عدم االهتمام بتنظيم وقت فراغي

        ينقص من ممارسيت اإلحساس باإلجهاد

        عدم وجود خمتص يف جمال الرتويح الرياضي  هلذه الفئة
        غالء املعدات الرياضية حتد من ممارسيت

        شعري بأن املمارسة للرتويح قد تسبب يل أضرار صحية

        عدم تفاعل اآلخرين معي يعيقين عن ممارسة الرتويح الرياضي

        قلة اجلمعيات الرياضية اليت تعتين باملعاقني حركيا
        طبيعة إعاقيت متنعين من املمارسة  

        عدم تشجيع أفراد األسرة على ممارسة الرتويح الرياضي

        قلة املساعدات املادية واملعنوية  
 



 :)24(عددهم األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية على مستوى األطراف العليا الفروق المتعلقة

  

  

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  .المعوقات االجتماعية االقتصادية 
  6.24  54.16  13  12.5  3  33.33  8  .نظرت المجتمع السلبية تعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي

  1  41.67  10  25  6  33.33  8  .عدم االهتمام بتنظيم وقت فراغي

  5.24  50  12  12.5  3  37.5  9  .عدم تفاعل اآلخرين معي يعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي
  13  25  6  8.33  2  66.67  16  نقص اإلمكانيات المادية تحد من ممارستي

  1.74  29.67  7  25  6  45.83  11  عدم تشجيع أفراد األسرة على ممارسة الترويح الرياضي
  5.24  29.67  7  16.67  4  54.16  13  .األصدقاء على ممارسة الترويح الرياضي عدم تشجيع

  9.74  62.5  15  12.5  3  25  6  عدم تلقي اإلعانة من الجمعيات الرياضية

  7.74  29.67  7  12.5  3  58.33  14  .غالء المعدات الرياضية تحد من ممارستي

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  المعوقات الصحية
  4  50  12  16.67  4  33.33  8  .تمنعني من الممارسة  طبيعة إعاقتي 

  6.96  45.83  11  12.5  3  41.67  10  .صعوبة في التنفس  تحد من ممارستي
  3  41.67  10  16.66  4  41.67  10  اإلحساس باإلجهاد ينقص من ممارستي
  6.74  45.83  11  8.33  2  45.83  11  شعوري باالرتجاف يعيقني عن الممارسة

  3  41.67  10  16.66  4  41.67  10  تدهور الحالة الصحية تمنعني من الممارسة  
  5.24  54.16  13  16.67  4  24.17  7  شعري بأن الممارسة للترويح قد تسبب لي أضرار صحية

  3.24  50  12  20.83  5  24.17  7  زيادة وزني تعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي
  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  معوقات إمكانيات وتجهيزات

  10.74  29.17  7  8.33  2  62.5  15  عدم توفر المنشآت الرياضية الخاصة بالمعاقين  
  4  33.33  8  16.67  4  50  12  عدم وجود برنامج خاص يهتم برغبات المعاقين حركيا

  8.36  33.33  8  12.5  3  54.17  13  عدم وجود مختص في مجال الترويح الرياضي  لهذه الفئة
  3.24  50  12  20.83  5  29.17  7  انعدام الوسائل الخاصة برياضة المعاقين حركيا  

  7.36  54.16  13  16.67  4  29.17  7  عدم وجود أماكن قريبة من المنزل لممارسة الترويح الرياضي
  3.24  45.83  11  16.67  4  37.5  9  قلة المساعدات المادية والمعنوية  

  9.24  45.83  11  4.17  1  50  12  قلة الجمعيات الرياضية التي تعتني بالمعاقين حركيا
  3  41.66  10  16.67  4  41.67  10  عدم توفر الرعاية الصحية الالزمة



  :)18(عددهم السفلىاألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية على مستوى األطراف  الفروق المتعلقة

  

  

  

  

 

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  .المعوقات االجتماعية االقتصادية 
  10.34  27.78  5  5.55  1  66.67  12  .نظرت المجتمع السلبية تعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي

  2.33  27.78  5  22.22  4  50  9  .عدم االهتمام بتنظيم وقت فراغي

  8.34  33.33  6  5.56  1  61.11  11  .عدم تفاعل اآلخرين معي يعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي
  25.24  11.11  2  0  0  88.89  16  اإلمكانيات المادية تحد من ممارستينقص 

  12.34  16.67  3  11.11  2  72.22  13  عدم تشجيع أفراد األسرة على ممارسة الترويح الرياضي
  20.34  11.11  2  5.56  1  83.33  15  .عدم تشجيع األصدقاء على ممارسة الترويح الرياضي

  3.84  50  9  11.11  2  38.89  7  الرياضيةعدم تلقي اإلعانة من الجمعيات 

  30.34  5.56  1  0  0  94.44  17  .غالء المعدات الرياضية تحد من ممارستي

  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  المعوقات الصحية
  6.94  27.78  5  11.11  2  61.11  11  .طبيعة إعاقتي تمنعني من الممارسة  

  9.34  22.22  4  11.11  2  66.67  12  .صعوبة في التنفس  تحد من ممارستي
  6.34  22.22  4  16.67  3  61.11  11  اإلحساس باإلجهاد ينقص من ممارستي
  1.34  44.45  8  22.22  4  33.33  6  شعوري باالرتجاف يعيقني عن الممارسة

  10.34  27.78  5  5.55  1  66.67  12  تدهور الحالة الصحية تمنعني من الممارسة  
  2.34  38.89  7  16.66  3  44.45  8  بأن الممارسة للترويح قد تسبب لي أضرار صحية شعري

  6.01  27.78  5  11.11  2  61.11  11  زيادة وزني تعيقني عن ممارسة الترويح الرياضي
  2كا  %  أحيانا  %  ال  %  نعم  معوقات إمكانيات وتجهيزات

  30.34  5.55  1  0  0  94.45  17  عدم توفر المنشآت الرياضية الخاصة بالمعاقين  
  9.34  22.22  4  11.11  2  66.67  12  عدم وجود برنامج خاص يهتم برغبات المعاقين حركيا

  20.34  11.11  2  5.56  1  83.33  15  عدم وجود مختص في مجال الترويح الرياضي  لهذه الفئة
  13.01  22.22  4  5.56  1  72.22  13  انعدام الوسائل الخاصة برياضة المعاقين حركيا  

  9.34  22.22  4  11.11  2  66.67  12  وجود أماكن قريبة من المنزل لممارسة الترويح الرياضيعدم 
  13.01  22.22  4  5.56  1  72.22  13  قلة المساعدات المادية والمعنوية  

  1301  22.22  4  5.56  1  72.22  13  قلة الجمعيات الرياضية التي تعتني بالمعاقين حركيا
  16.01  11.11  2  11.11  2  77.78  14  الالزمةعدم توفر الرعاية الصحية 



Les obstacles à la pratique du divertissement sportif en loisirs 

parmi les handicapés physiques (16-18) ans. 

Résumé: La recherche vise à déterminer la proportion de la pratique des 

handicapés physiques de sports récréatifs et de son importance, et des activités 

sportives qu'ils veulent exercer, de plus en plus d'identifier certains des obstacles 

qui empêchent l'exercice des personnes ayant une déficience motrice pour les 

sports de loisirs et de loisirs, comme il a utilisé le descriptif manière de l'enquête 

d'approche de l'élève sur un échantillon de 42 personnes handicapées nom dans 

cette catégorie les associations, en particulier l'Etat et Tiaret Alsoqr et a été 

sélectionné à la manière de la manière prévue, la préparation du questionnaire 

était basé sur plusieurs études antérieures et sujet de recherche connexes et les 

résultats obtenus: 

- Une personne a un handicap sport automobile et les loisirs, mais de quelques 

pour cent, et elle est due à plusieurs obstacles à l'exercice de cette activité en 

temps de loisirs, y compris sur l'aspect social de l'économie et le manque de 

ressources et de matériel, ainsi que sur l'aspect de la santé d'une personne ayant 

un handicap physique. 

Mots-clés: handicap, sport de loisirs, les loisirs, les personnes physiquement 

handicapées. 

   



 

  .سنة)18-16(الرياضي في أوقات الفراغ لدى المعاقين حركيا الترويحمعوقات ممارسة 

حركيا لرتويح الرياضي وأمهيته وما األنشطة الرياضية اليت  معرفة نسبة ممارسة املعاقني البحث إىل يهدف:الملخص
يرغبون ممارستها ،زيادة إىل حتديد بعض املعوقات اليت حتول دون ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة احلركية للرتويح 

معاق 42حي على عينة قوامها الرياضي يف أوقات الفراغ ،حيث استخدم الطالب املنهج الوصفي باألسلوب املس
ذه الفئة بوالية تيارت والسوقر وكان اختيارهم بالطريقة الطريقة املقصودة ،أما إعداد  حركيا يف مجعيات خاصة 
  :االستبيان كان باالعتماد على العديد من الدراسات السابقة واملرتبطة مبوضوع البحث ومن النتائج احملصل عليها

عدة معوقات حتول دون قة احلركية الرتويح الرياضي ولكن بنسبة قليلة وذلك راجع إىل ميارس الشخص ذو اإلعا -
 ممارسة هذا النشاط يف أوقات الفراغ ،منها املتعلقة باجلانب االجتماعي االقتصادي وقلة اإلمكانيات والتجهيزات

  .وكذلك املتعلقة باجلانب الصحي لشخص ذو اإلعاقة احلركية

 .المعوقات ،الترويح الرياضي ،وقت الفراغ ،المعاقين حركيا: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

          


