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ًَّ َوَعهَى" :قال تعانى                                              َوانَِديَّ  َربِّ أَْوِزْعىًِ أَْن أَْشُكَر وِْعَمتََك انَّتًِ أَْوَعْمَت َعهَ

انِِحٍهَ                                                          "   َوأَْن أَْعَمَم َصانِحاً تَْرَضايُ َوأَْدِخْهىًِ بَِرْحَمتَِك فًِ ِعبَاِدَك انصَّ
                              

                                                                                           .91سىسة انًُم اٌَت                             

 ٌشكر انىاس نم ٌشكر هللا مه نم :صهى هللا عهٍه و سهى انىبً قىلو

 

متًاو ذزا انمًم إل  فً انبذاٌت َشكش هللا عض وجم انزي وفقُا  

 انًتىاضع

 يٍ ساعذَا عهى إَجاص ذزا انبحثإنى كم  انجضٌم كًا َتىجه بانشكش

عباساث أو يٍ بمٍذ ، كًا ٌسمذَا أٌ َتقذو بأسًى  سىاء يٍ قشٌب

 :إنى األستار انًششف انتقذٌش وجضٌم انشكش

انتً  * انزي نى ٌبخم عهٍُا بُصائحه انقًٍت ستاومتً يحًذانذكتىس *  

ال ٌفىمتُا أٌ َتقذو بجضٌم  و انبحث،يهذث نُا انطشٌق إلمتًاو ذزا 

 إنى كم يٍ قذو نُا ٌذ انمىٌ وانًساعذة انشكش وانمشفاٌ

عًال يٍ أسامتزة و يمهذ انتشبٍت انبذٍَت و انشٌاضٍت عًالدوٌ َسٍاٌ 

 سٌٍٍإداو 
               

 



 :اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  بسُ هللا اٌزحّٓ اٌزح١ُ

  "فس١زٜ هللا عٍّىُ ٚرسٌٛٗ ٚاٌّؤِْٕٛ اعٍّٛالً "

  صذق هللا اٌعظ١ُ
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  ا٢خزة إال بعفٛن .. ٚال حط١ب اٌجٕت إال بزؤ٠خه
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  .. إٌٝ ِٓ بٍغ اٌزساٌت ٚأدٜ األِأت .. ٚٔصح األِت .. إٌٝ ٔبٟ اٌزحّت ٚٔٛر اٌعا١ٌّٓ

  س١ذٔا ِحّذ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ
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  .. ذٚد ٌٙاإٌٝ ِٓ بٛجٛد٘ا أوخسب لٛة ِٚحبت ال ح
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 .42سورة اإلسراء اآلية  

 والسمو إلى من رسمت لي درب النجاح...إلى معنى الطير  
 " أطال اهلل في عمرىا... أمي الغاليةإلى   نبع الحنان والعطف و األمل تلك ىي " 

إلى من كان سببا إلى وصولي معالي الوجود وجاد علي بالموجود، و تحدى ألجلي كل  
 " أطال اهلل في عمره... أبي الغاليالصعاب " 

 اع ابتسامتي في جميع أوق اتي...دون أن أنسى شموع حياتي وصن ّ 
 وأخواتي كل باسموإلى إخوتي  

 إلى أ كل األقرباء
 ستاوتي محمدالدكتور  إلى األستاذ المشرف  
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 إلى  إخوتي  الذين شاركوني الحياة  الجامعية  جميعيم  بدون  استثناء..
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 مقدمة:

تعترب قضية ادلعوقني من القضايا احلساسة اليت أصبحت تالحق البشرية قدميا و حديثا،إال أن نسبة     
انتشارىا خيتلف من رلتمع ألخر ،ودلك حسب درجة االىتمام و الرعاية اليت يوليها اجملتمع ذلا،بداية من 

نفسية،االجتماعية و الرتبوية(،حيت أن العناية الوقاية منها إىل العناية بأفرادىا،من رتيع النواحي)الطبية،ال
لك يعمل ادلفكرون ادلخلصون خلدمة ذبادلعوقني تعترب أحد الدالئل على تقدم أي رلتمع من اجملتمعات،ل

اإلنسانية و توفري سبل الراحة للمعوق ،ما جيعلو كفيال يف منو وبناء شخصيتو،وتأىيلو بالشكل الصحيح و 
لى العمل وشلارسة سلتلف األنشطة الرياضية.وذلده األسباب أنشأت ادلراكز السليم ،كي يصبح قادرا ع

اخلاصة بفئة ادلعوقني و ابتكرت الطرق اليت تتالءم معهم، و وضعت ادلادة التعليمية اليت تتناسب مع 
 قدمت مستوياهتم، من اإلرتاليات اليت أولت اىتماما كبريا هبده الفئة رلال األنشطة البدنية و الرياضية اليت

الغايات ادلنتظرة من ىدا اجملال الربامج ادلعدلة و ادلتقنة ، ضمانا حلسن ادلمارسة واستغالل جل األىداف و  

وللممارسة الرياضية تأثري فعال على النواحي البدنية و النفسية واالجتماعية للمعوقني ،كما يعترب أسلوبا 
عن الشعور بالنقص و عدم التكافؤ مع اآلخرين عالجيا للتغلب على ادلشكالت النفسية لديهم الناجتة 

،فممارسة األنشطة الرياضية تنعكس وحترير النفس من ادلضايقات النفسية، وشعورىم بالسعادة الدائمة 
،إدا مت إرشادىم بطريقة تساعدىم على معرفة أبعاد البيئة اليت  احلركات االساسيةبشكل اجيايب على منو 

و اليت تعترب ىذه احلركات قد جتعلهم يكتسبوا  و خالذلان رسون دورىم ميعيشون فيها وطبيعتها و ميا
.اذلدف النهائي للعمل اإلنساين  

 مشكلة الدراسة  : -1
ا ما يفسر االىتمام ادلتزايد ذة اإلعاقة من اخطر ادلشاكل االجتماعية يف كل بلدان العامل ،ىتعد مشكل     

للمجتمعات و الدول وادلنظمات الدولية العديدة هبده ادلشكلة،حيث صلدىا تبدل جهودا معتربة للحد و 
العالج و العناية ه الفئة اجتماعيا ومهنيا وتقدمي ذالتقليل منها ،ومن ناحية أخرى تعمل على إدماج ى

دور فعال يف  لو الالزمة ذلا يف رتيع النواحي،وخاصة يف اجملال الرياضي فممارسة النشاط البدين الرياضي
 تنمية احلركات االساسية للفرد ادلعاق .
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إن اجتاه الناس ضلو ادلعوقني يؤثر على مدى تكيفهم ،وعلى اجملتمع أن يوفر اإلمكانيات ذلؤالء على   
ارسة النشاط الرياضي واجب على كل فرد، ومن ىنا يربز دور ادلساعدة االجتماعية يف تقدميها أساس أن شل

دلعوق و اليت دتنحهم شعور باالحرتام و التقدير االجتماعي وحتسن من مكانتهم بالعناية الكافية ل
تقليل من شعورىم و احلب و التفهم و الثقة بأنفس،و ال األمن إىلاالجتماعية وإشباع احتياجاهتم النفسية 

و من ىدا فإن انضمام ادلعوق لألندية ومشاركتو يف برارلهما و أنشطتها ومن بينها  العجزبالقصور او 
األنشطة البدنية الرياضية اليت تسهم يف إثراء صحتو النفسية وإحساسو باحلرية، فهي وسيلة لالحتكاك 

ادية و جيدة، إضافة إىل ىدا يعترب النشاط بأكرب  قدر شلكن باألفراد اآلخرين ،وتعامل معهم بطريقة ع
البدين الرياضي وسيلة لتحسني احلركات االساسية للمعوق،وىدا لزيادة الطاقة و احلفاظ على االسرتخاء شلا 
يؤثر إجيابيا على مستوى الفرد ادلعاق.لدا قمنا بإجراء ىده الدراسة إلبراز الدور الذي يلعبو النشاط الرياضي 

وانطالقا شلا سبق فان دراستنا تبحث يف االجابة عن  كات االساسية لدى ادلتخلفني عقلياادلكيف على احلر 
 التساؤل العام التايل:

 *ما مدى تاثري النشاط البدين الرياضي ادلكيف على احلركات االساسية لدى ادلتخلفني عقليا  ؟

 وجاءت التساؤالت الفرعية على النحو التايل :

الباااادين الرياضااااي ادلكيااااف لاااادى األطفااااال ادلتخلفااااني عقليااااا يف ادلراكااااز الطبيااااة واقااااع النشاااااط ىااااو  مااااا   -1
 ؟ البيداغوجية

لدى األطفال ادلتخلفاني عقلياا منو  احلركات األساسية ىل اقرتاح برنامج بدين رياضي مكيف يؤثر على  -2
 يف ادلراكز الطبية البيداغوجية ؟

 أهداف البحث : -2
االساساية مان ات احلركا البادين الرياضاي ادلكياف علاى مناو  فاة اثار النشااطهتدف ىذه الدراسة أساسا إىل معر 

 خالل تطبيق برنامج مقرتح يف النشاط البدين ادلكيف لألطفال ادلتخلفني عقليا يف ادلراكز الطبياة البيداغوجياة 
 حيث نبني مايلي:

 الوعي باجلسم وأطرافو والسيطرة عليو أثناء أداء احلركة . -   
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 لتوافق العصيب العضلي ) التوافق بني العني واليد والقدم (تنمية ا -   
 القفز....اخل . ،اجلري  ،تنمية ادلهارات احلركية االنتقالية  -   
 االنثناء....اخل .، االمتداد ، كالتوازن ،تنمية ادلهارات احلركية غري االنتقالية  -   
 الرمي. تنمية حركات التعامل مع األداة  -   
 ع من مستوى فعاليات الطفل ادلختلفة لواجهة مطالب بيئتو ادلادية واالجتماعية . الرف -   
 تنمية اإلدراك احلسي احلركي وبعض الصفات البدنية وادلهارات االجتماعية . -   
 فرضيات الدراسة : -3

 الفرضية العامة:
 عقليا .النشاط البدين الرياضي ادلكيف يؤثر على احلركات االساسية لدى ادلتخلفني  -

 الفرضيات الجزئية:
 النشاط البدين الرياضي ادلكيف لدى األطفال ادلتخلفني عقليا يف ادلراكز الطبية البيداغوجية ضعف  -

منااو  احلركاات األساساية لادى األطفاال ادلتخلفاني عقليااا كياف ياؤثر علاى ادلرياضاي البادين الربناامج ال -
 .يف ادلراكز الطبية البيداغوجية 

 البحث: أهمية -4
إن موضااوع نثنااا ىااذا ياادور حااول زلااور أساسااي ىااو بيااان أليااة النشاااط الباادين الرياضااي ادلكيااف لألطفااال 

 .األساسية  اتالبيداغوجية يف منو احلركيا بادلراكز الطبية ادلتخلفني عقل
ماان  لكااي نظهاار بوضااوح ىااذه األليااة يباادو لنااا أوال أن نعاارف اخلصااائص التكوينيااة للطفاال ادلتخلااف عقلياااو  

أثنااء وبعاد الاوالدة ، قبال و احلركياة والعوامال ادلساببة للتخلاف العقلاي،التشاريية ، الفسايولوجية ،النواحي  رتيع
للوقاوف علاى مادى اساتعداده لتقبال ىاذا النشااط واحلمال البادين ادلطباق علياو شلاا يتماشاى ماع قدراتاو البدنيااة 

 والوظيفية وميولو ورغباتو .
لطفل ادلتخلف عقليا من حيث العمار الازمو والعمار العقلاي ونسابة مث نتطرق بعد ذلك إىل معرفة خصائص ا

، االجتماعياة  ،الشخصاية ،اجلسامية ،العقلياة ،اللغوية ،الذكاء والعالقة بينهما وكذلك اخلصائص )األكادميية
الساالوكية ( حاام نااتمكن ماان معرفااة متطلباتااو احلركيااة وادلهااارات واأللعاااب الاايت تتناسااب مااع ىااذه و  االنفعاليااة
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تطلباتاااو احلركياااة خلصاااائص وحتدياااد التمريناااات والتشاااكيالت الااايت تتناساااب ماااع مساااتوى فهماااو وتساااتجيب دلا
شاارح إجااراءات اللعبااة ومعرفااة الوسااائل واإلمكانيااات الاايت تتطلبهااا العمليااة التعليميااة ذلااذه  ادلهاريااة ماان حيااث

 الفئة .
دلكيااف ذلااذه الفئااة لتلبيااة احلاجياااات وبناااءا علااى ىااذا ميكننااا إظهااار بوضااوح أليااة النشااااط الباادين الرياضااي ا

 وادلهارات احلركية األساسية والعناية بالصحة اجلسمية والنفسية ذلؤالء األطفال .    ،الضرورية اليومية 
 أسباب اختيار الموضوع :  -5

إن الاادوافع الاايت أدت بنااا إىل القيااام هبااذا البحااث ىااو أن الدراسااات اجلااادة حااول ىااذا ادلوضااوع تكاااد تكااون 
ماان خااالل االطااالع علااى الدراسااات واالناااث والرسااائل واالطروحااات يف رلااال و ومااة خاصااة يف اجلزائاار معد

ادلتخلفاني  ان االىتماام االكارب يف ىاذه الدراساات كاان منصاب علاى انالنشاط الرياضي ، فقد الحظ الباحثا
ة لالفاراد ادلعااقني وخاصاة ، يف حني ىناك نقص كبري يف الدراسات اليت هتتم باالنشطة البدنية والرياضي ذىنيا

وبصااافتنا متخصصااااني يف علااام النشاااااط البااادين الرياضااااي ادلكياااف وإمياننااااا القاااوي بصااااحة  ،ادلتخلفاااني عقليااااا 
مل يااتمكن ماان القيااام بنشاااط ادلراكااز الطبيااة البيداغوجيااة إذا الفاارا القائاال ان الطفاال ادلتخلااف عقليااا داخاال

ياة واالجتماعياة فاان ذلاك يعرقال مناوه البادين واحلساي بدين رياضاي مكياف علاى حساب قدراتاو البدنياة والعقل
احلركاي واالجتماااعي العااطفي، ونظاارا الفتقااار ىاذه ادلراكااز علاى ىااذا النااوع مان النشاااط احلياوي جاااءت فكاارة 

 .القيام هبذا البحث إلبراز ألية النشاط البدين الرياضي ادلكيف داخل ادلراكز الطبية البيداغوجية 
 تحديد المفاهيم والمصطلحات: -6

ىا كااي يسااتطيع القاااارئ أن اأن يوضاااح انلقااد وردت يف نثنااا ىاااذا مصااطلحات عدياادة تفااارا علااى الباحثاا
 : يتصفح ويستوعب ما جاء فيو دون عناء أو غموا ألها

يتاااداوذلا  إن الباحاااث يف رلاااال التخلاااف العقلاااي يواجاااو مشاااكلة تعااادد ادلفااااىيم الااايت : التخلفففل العقلففف  -1
فقاااد اساااتخدم البااااحثون  ، واساااتخدامهم ادلصاااطلح الواحاااد ةعاااان سلتلفاااة ، ختصاااون والعااااملون يف ادليااادانادل

ويف أواخااااار  ، نقصاااااان العقاااال،  صاااااغر العقاااال ، باااادون عقاااال ، اإلصلليااااز واألمريكااااان مصاااااطلحات ماااان قبااااال
 .ت واستخدموا مصطلح التخلف العقلياخلمسينات ختلو عن ىذه ادلصطلحا

 المعوق :  -2
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" ىو كل شخص يعاين مان حالاة حساية أو عقلياة أو جسامية أو اجتماعياة ل ماجدة السيد عبيد : تعري -
 .ال تسمح لو باالشرتاك يف أنشطة ميارسها أعضاء اجملتمع اآلخرين 

 النشاط البدن  الرياض : -4
احااد أوجااو النشاااط عمومااا  وىااو الفتففاو وا سففر نصففر الففدير سففيل : بففدتعريففل أ ففو العففد  ا مففد ع -

حساااب النتاااائج الرتبوياااة  طعوري لتحقياااق ىااادف الوصاااول إىل تغياااريات منوذجياااة واقعياااة للمحااايفعااال شااا
ادلعينة  ويتميز بأنو يتناول جسام الفارد بنفساو واألدوات الرياضاية واخلصام القايم الفكرياة ومعاايري اجملتماع 

كماا ،ل ذلاك وادلعلومات العلمية أغراضا لو  فهاو خيادم األىاداف الصاحية إذا ماا دتات ادلمارساة مان احا
واألىاداف الرتبوياة إذا ،يدرس الرتويح عن النفس  وخيدم ادلستوى الرياضي العايل إذا ما كاان متخصصاا 

 ما دتت شلارستو يف اإلطار الرتبوي ادلدرسي.
 النشاط البدن  الرياض  المكيل :  -5
يااتم تعاااديلها  يعاااو الرياضااات واأللعااااب والااربامج الااايت  تعريففل  لمففف  ي ففراهيم ليلفففح السفففيد فر ففات : -

لااتالئم حاااالت اإلعاقااة وفقااا لنوعهااا  وشاادهتا  ويااتم ذلااك وفقااا الىتمامااات األشااخا   غااري القااادرين                   
 ويف حدود قدراهتم  .

ىاااي وسااايلة اساساااية يف حتقياااق االىاااداف الرتبوياااة والنفساااية والعاطفياااة  وتعاااد مااان  األساسفففيةالحركفففات -6
فاال ادلتخلااف عقليااا بغيااة مواجهااة  مطالااب حياتااو ادلاديااة لااذا ماان الضاااروري االساساايات اذلامااة يف حياااة الط

 . التعريف هبا ودراستها دراسة حتليلية حم نستطيع ان نظهر دورىا بشكل جيد
 الدراسات المشابهة: -7

8991دراسة عفيل مفيد ي راهيم -  

يا ": "مستوى اللياقة البدنية المرتبطة  الصحة للمعوقير عقل موضوع الدراسة   

ىدفت ىذه الدراسة التعرف على مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا إعاقة بسيطة 
وإعاقة متوسطة يف ادلراكز األردنية اخلاصة واحلكومية وذلك من خالل البحث يف اإلجابة عن التساؤالت 

 اآلتية 
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 يا دلختلف الفئات العمرية ؟ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقل -
 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا يف ادلراكز اخلاصة وادلراكز احلكومية ؟ -

 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا دلتغري نوع ادلركز والفئة العمرية ؟ -

       عقلية بسيطة وإعاقةبطة بالصحة للمعوقني عقليا إعاقة ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرت -
 ؟عقلية متوسطة

 ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا تبعا دلتغري نوع اإلعاقة والفئة العمرية  -

-ني عقليا تبعا دلتغري نوع ادلركز) خا ما ىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوق -
 ونوع اإلعاقة ) بسيطة ومتوسطة (  حكومي (

      ما ىي الدرجات ادلعيارية لالختبارات اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا دلختلف -
 الفئات العمرية ؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني عقليا  -
 احدة تبعا دلتغري نوع ادلركز ونوع اإلعاقة والتفاعل بينهما ؟للفئة العمرية الو 

طفال معوقا إعاقة بسيطة وإعاقة متوسطة مت اختيارىم  014أجريت الدراسة على عينة تتكون من  
 بطريقة عشوائية ينتمون إىل ذتانية مراكز مقسمة بني ادلراكز اخلاصة واحلكومية.

مشي مسافة  –دنيا واليت تشتمل على اختبارات : جري استخدم الباحث بطارية اختبار األفضل ب
ميل واحد لقياس التحمل الدوري التنفسي  اختبار مسك *الدىن* للتعرف على تركيب اجلسم  اختبار ثو 
اجلذع اماما من اجللوس لقياس عنصر التحمل العضلي لعضالت البطن   اختبار الشد لألعلى  على احللقة 

العليا من اجلسم . لقياس قوة وحتمل األطراف  

أظهرت نتائج ىذه الدراسة بصورة عامة وبوضوح تفوق ادلراكز اخلاصة على ادلراكز احلكومية يف رتيع 
متغريات الدراسة   ومن جهة أخرى تفوق ذوي اإلعاقات البسيطة على ذوي اإلعاقات ادلتوسطة  ويف 

مدرس تربية رياضية يف كل ادلدارس ضوء النتائج ادلتوصل إليها أوصى الباحث بضرورة تكوين وتعيني 
 احلكومية.
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:                                                        2002/2002دراسة عبد الدايم عدة  -  

موضوع الدراسة:" طارية اختبارات مقتر ة لقياس اللياقة البدنية لدى المعوقير  ركيا اطراف  
   سفلح"

اللياقة البدنية لدى ادلعوقني حركيا اطراف سفلى واليت ة لقياس ىدفت ىذه الدراسة اىل وضع ادا 
ستسمح للمدربني وادلربني الرياضيني يف تقومي برارلهم ، وتسهل ذلم عمليات التصنيف والتوجيو 

التالية " التساؤالتواالنتقاء ، وذلك من خالل البحث يف االجابة عن   

 ة يف رياضة ادلعوقني حركيا ؟ما ىو السبب يف نقص ادوات قياس اللياقة البدني -
ما ىو عدد وحدات  ما ىي الصفات البدنية اليت تكون لياقة ادلعاق حركيا اطراف سفلى ؟ -

 االختبار اليت تقيسها ؟ 

 ىو مستوى العينة ادلدروسة من حيث اللياقة البدنية ؟ ما -

                                                                                   : فرضيات الدراسة

قص ادلختصني يف ىذا  ننقص ادوات قياس اللياقة البدنية يف رياضة ادلعوقني حركيا يعزي اىل -
 الدراسة . النوع من

حتتوي بطارية اختبار اللياقة البدنية لالعيب كرة السلة معوقني على االكثر ستة وحدات تقيس  -
عضلية ، التحمل العضلي ، التحمل الدوري التنفسي ، على االكثر ستة عوامل احملددة بالقوة ال

 السرعة والرشاقة .

اجريت الدراسة على عينة تتكون العينة ادلدروسة متوسطة ادلستوى من حيث اللياقة البدنية  -
بطارية االختبارات لقياس عوامل اللياقة البدنية ،  باستخدامالعبا من اربع فوق وذلك  62من 

ءات اوبعد االجر مدربا من القسم الوطو االول والثاين  11ات استبيان على وكذلك توزيع استمار 
 ادليدانية والتجريبية توصل الباحث اىل النتائج التالية : 



 

 

 التعريف بالبحث
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اختبارات جتمعت حول  41اختبار نتج عنها  04االختبارات ادلرشحة واليت كان عددىا -
ي لعضالت الذراعني والساعدين اربع عوامل ) التحمل العضلي لعضالت البطن ، التحمل العضل

 ، السرعة االنتقالية على الكراسي ومرونة العمود الفقري .
تقنني لل الوحدات اخلمس ادلكونة لبطارية االختبارات استجابت كلها اىل االسس العلمية -

 االختبارات 

نتج عن الدرجات اخلام لوحدات البطارية درجات معيارية ميكن االعتماد عليها يف حتديد  -
 ستويات لدى العيب كرة السلة معوقني .م

 الخدصة:
أوضحت الدراسات السابقة أن ىناك مؤشرات إجيابية تدل على ضرورة الربامج الرياضية للمعوقني عامة 

حيث خلصت معظم الدراسات يف ىذا اجملال إىل حتديد اآلثار اإلجيابية للربامج  خاصةوادلعاقني عقليا 
وجية ادلتضررة من اإلعاقة.                            لقدرات الوظيفية والفسيولالرياضية ادلكيفة يف تطوير ا  

نوع تبعا لشلارسة النشاط الرياضي  عموما لقد بينت ىذه الدراسات أن ىناك تشاهبا واختالف يف كيفية
الفرد  الظروف ادلهنية واالجتماعية والشخصية فضال عن احمليط األسري الذي يعيشو االعاقة ودرجتها و
                                                              . شلارسة ىذا النشاطعلى  آثارهوالذي يعكس 
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 تمهيد : 

يعترب التخلف العقلي من ادلوضوعات احلديثة يف ميدان الًتبية الرياضية و علم النفس 
مقارنة  مع ادلوضوعات ادلطروقة يف ىذا ادليدان، إذ تعود البدايات ادلنظمة ذلذا ادلوضوع إىل النصف 

الثاين من القرن التاسع عشر، وسبتد جذوره إىل ميدان علم النفس، وعلم االجتماع والقانون ، و 
أن يكونوا على دراية  الطب . . . إخل، شلا يستدعي من ادلربُت القائمُت على تربية ورعاية ىذه الفئة 

 كافية بكل ىذه اجلوانب ألجل زبطيط الربامج الًتبوية اليت تتبلءم مع خصائصهم وميوذلم ورغباهتم 

وعليو فقد خصصنا ىذا الفصل للقيام بدراسة التخلف العقلي دراسة ربليلية ، حبيث 
لو، مث نتبع ذلك سنتطرق أوال   إىل ربديد مفهوم التخلف العقلي يف ضوء التعاريف ادلختلفة 

بدراسة خصائص األطفال ادلتخلفون عقليا ) األكادؽلية ، العقلية، اجلسمية، الشخصية، االجتماعية 
 واالنفعالية، السلوكية ( .

وبعدىا سنقوم بتصنيف التخلف العقلي جبميع أنواعو، و التطرق بنوع من التدقيق إىل 
 ناء الوالدة، بعد الوالدة ( .العوامل ادلسببة للتخلف العقلي ) قبل الوالدة، أث

عاريف وادلفاىيم دبا وأثناء معاجلة ىذه ادلواضيع سنحاول قدر ادلستطاع تدعيم سلتلف الت
من دراسات وإحصائيات وآراء سلتلف ادلربُت يف ىذا ادليدان، لكي نعطي نظرة كافية عن أمكن 

دلرتبطة هبا، و لفت انتباه ادلربُت مشكلة التخلف العقلي بأبعادىا الًتبوية واالجتماعية وادلشكبلت ا
 إىل االنعكاسات واآلثار السلبية ذلذه ادلشكلة على اجملتمع . 

 . مفهوم التخلف العقلي :    -1

تقع ظاىرة التخلف العقلي ضمن اىتمامات فئات مهنية سلتلفة ، ذلذا حاول ادلختصون يف 
فهوم للتخلف العقلي، و طرق الوقاية منو، و ميادين الطب و االجتماع و الًتبية و غَتىم ربديد م

 أفضل السبل لرعاية األشخاص ادلتخلفُت عقليا .
ويف ضوء ما سبق ؽلكن القول أن الباحث يف رلال التخلف العقلي يواجو مشكلة تعدد 
ادلفاىيم اليت يتداوذلا ادلختصون و العاملون يف ىذا ادليدان، و استخدامهم ادلصطلح الواحد دبعان 
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سلتلفة، فق استخدم الباحثون اإلصلليز و األمريكان مصطلحات من قبل دون عقل، وصغَت العقل، 
و نقصان العقل، ويف آخر اخلمسينيات زبلوا عن ىذه ادلصطلحات واستخدموا مصطلح التخلف 

 العقلي، واصطبلح التأخر العقلي .

العقلي، النقص أما الباحثون العرب فقد استخدموا مصطلحات كثَتة، منها القصور 
 العقلي، الضعف العقلي، التأخر العقلي، و اإلعاقة العقلية .

ويرجع ىذا التعدد إىل ظروف ترمجة ادلصطلحات اإلصلليزية لبعض الباحثُت ترمجها ترمجة 
حرفية  والبعض اآلخر ترمجها حبسب مضموهنا واختلفوا يف ربديد ىذا ادلضمون، فمنهم من يعرف 

،  2000) ماجدة السيد عبيد ،  .و يعترب عملية من العمليات الصعبة وادلعقدة التخلف العقلي على أن

 (21-20الصفحات 

يقصد بالتخلف العقلي ] توقف ظلو الذىن قبل اكتمال نضوجو، وػلدث قبل سن الثانية 
 (84، صفحة  1991) مصري عبد احلميد حنورة ،  .عشرة لعوامل فطرية وبيئية، ويصاحبو سلوك توافقي سيئ  [ 

يف األداء العقلي العام للشخص و كما ؽلكن تعريف التخلف العقلي بأنو اطلفاض ملحوظ 
)زلمود يصاحبو عجز يف السلوك التكيفي، ويظهر يف مرحلة النمو شلا يؤثر سلبا على األداء الًتبوي. 

 ( 1977زلمد رفعت حسن ، 

ومن خبلل ىذه التعاريف ادلختلفة قد يكون من ادلناسب استعراض بعض التعريفات الفنية 
 والسيكولوجية و االجتماعية . 

 . التعريف الطبي : 1-1

يعترب التعريف الطيب من أقدم تعريفات حالة اإلعاقة العقلية ، إذ يعترب األطباء من أوائل 
ادلهتمُت بتعريف وتشخيص ظاىرة اإلعاقة العقلية، و قد ركز التعريف الطيب على أسباب اإلعاقة 

ليت م ركز إرالند على األسباب ادلؤدية إىل إصابة ادلراكز العصبية، و ا1900العقلية  ففي عام 
م ركز ثريد جولد على األسباب ادلؤدية إىل عدم 1908ربدث قبل أو أثناء أو بعد الوالدة، ويف عام 

 اكتمال عمر الدماغ سواء كانت تلك األسباب قبل الوالدة أو بعدىا .
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تتعدد األسباب ادلؤدية إىل اإلعاقة العقلية، و خاصة تلك األسباب اليت تؤدي إىل تلف يف 
ركزي، وخاصة القشرة الدماغية واليت تتضمن مراكز : الكبلم و العمليات العقلية اجلهاز العصيب ادل

العليا، التآزر البصري احلركي، احلركة واإلحساس، القراءة ، السمع، . . . إخل، حيث تؤدي تلك 
لى األسباب إىل تلف يف الدماغ    أو ادلراكز ادلشار إليها، وبالتايل تعطيل الوظيفة ادلرتبطة هبا، وع

سبيل ادلثال قد تؤدي األسباب إىل إصابة مركز الكبلم بالتلف ويًتتب على ذلك تعطيل الوظيفة 
ادلرتبطة بذلك ادلركز وىكذا لبقية . . . ، وتبدوا مهمة اجلهاز العصيب ادلركزي يف استقبال ادلثَتات 

 اسب من خبلل األعصاب احلسية ومن مث القيام باالستجابات ادلناسبة ويف الوقت ادلن

وعلى ذلك يتمثل التعريف الطيب لئلعاقة العقلية يف وصف احلالة و أعراضها وأسباهبا، وقد 
وجهت انتقادات ذلذا التعريف تتمثل يف صعوبة وصف اإلعاقة العقلية بطريقة رقمية تعرب عن 

 ( 17-16الصفحات ،  2000)ماجدة السيد عبيد،  .مستوى ذكاء الفرد  

 . التعريف السيكومتري : -1-2

ظهر التعريف السيكومًتي لئلعاقة العقلية نتيجة لبلنتقادات اليت وجهت إىل التعريف الطيب ، 
حيث ؽلكن للطبيب وصف احلالة ومظاىرىا وأسباهبا ، دون أن يعطي وصفا دقيقا وبشكل كمي 

للقدرة العقلية، فعلى سبيل ادلثال قد يصف الطبيب حال الطفل ادلنغويل ويذكر مظاىر تلك احلالة 
ن الناحية الفيزيولوجية وأن يذكر األسباب ادلؤدية إليها، و لكن ال يستطيع وصف نسبة ذكاء تلك م

احلالة، بسبب صعوبة استخدام الطبيب دلقياس ما من مقاييس القدرة العقلية كمقياس ستانفورد 
ركة بينيو للذكاء أو مقياس وكسلر لذكاء األطفال  وبسبب من ذلك، ونتيجة للتطور الواضح يف ح

م وما بعدىا بظهور مقياس ستانفورد، يف الواليات 1905القياس النفسي على يد بينيو يف عام 
(، ومن مث ظهور مقاييس أخرى للقدرة العقلية ومنها  1960 – 1916ادلتحدة األمريكية )

م، و غَتىا من مقاييس القدرة العقلية  وقد اعتمد 1949مقياس وكسلر لذكاء األطفال عام 
كمحك يف تعريف اإلعاقة العقلية وقد اعترب   (I. Q)السيكومًتي على نسبة الذكاء التعريف 

  .معاقُت عقليا ، على منحى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية 75األفراد الذين تقل نسبة ذكائهم عن 
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وزبتلط على بعض الدارسُت مصطلحات ذلا عبلقة باإلعاقة العقلية مثل مصطلح بطيء التعلم  
التعلم وادلرض العقلي، وقد يكون من ادلناسب ىنا التمييز بُت حاالت اإلعاقة وحاالت  وصعوبات

 – 85بطء التعلم، حيث سبثل حاالت بطء التعلم تلك احلاالت اليت تقع نسبة ذكائها ما بُت 
درجة، ومن ادلناسب أيضا التمييز ىنا بُت حاليت بطء التعلم وحاالت صعوبات التعلم، حيث  70

ت صعوبات التعلم تلك الفئة من األطفال اليت ال تعاين من نقص يف قدرهتا العقلية حيث سبثل حاال
 درجة . 145 – 85تًتاوح نسبة ذكاء ىذه الفئة ما بُت 

كما قد يكون من ادلناسب التمييز يف ىذا الصدد بُت حاالت اإلعاقة العقلية من جهة و 
د تكون عادية يف قدرهتا العقلية، و من ذلك اليت تعاين من نقص واضح يف قدرهتا العقلية، بل ق

يفقد ذوي حاالت ادلرض العقلي ) اجلنون ( صلتهم بالواقع ويعيشون يف حالة انقطاع عن العامل 
د : ) د/ ماجدة السيد عبي. . . إخل (.  ..الواقعي ) أمراض جنون العظمة واالكتئاب و الفصام بأشكالو ، 

 ( 24-23اإلعاقة العقلية ، مرجع سابق ، الصفحات 

 . التعريف االجتماعي :   1-3

ظهر التعريف االجتماعي لئلعاقة العقلية نتيجة لبلنتقادات ادلتعددة دلقاييس القدرة العقلية 
وخاصة ستانفورد بينيو، ومقياس وكسلر، يف قدرهتا على قياس القدرة العقلية للفرد، فقد وجهت 

انتقادات إىل زلتوى تلك ادلقاييس وصدقها وتأثَتىا بعوامل مرضية وثقافية وعقلية واجتماعية، األمر 
الذي أدى إىل ظهور ادلقاييس االجتماعية، واليت تقيس مدى تفاعل الفرد مع رلتمعو واستجابتو 

 للمتطلبات االجتماعية .

التعريف االجتماعي م، ويركز 1980م  وجنسن 1973وقد نادى هبذا االذباه مَتسر 
 على مدى صلاح أو فشل الفرد يف االستجابة للمتطلبات االجتماعية ادلتوقعة منو .

أما دول فيعرف التخلف، من وجهة نظر نفسية اجتماعية تعريفا شامبل زلددا زلاوال التغلب 
عرف على العيوب اليت يقع فيها تعريف تريد جولد يف استخدامو الصبلحية االجتماعية كمحك للت

على التخلف العقلي واستطاع دول أن ػلدد ما يقصد بالصبلحية االجتماعية، كما استطاع وضع 
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تعريف للتخلف العقلي قائم على أساس الصبلحية االجتماعية، كما قدم وسيلة للتعرف على ىذه 
الصبلحية بشكل أكثر ربديدا ومشوال شلا قدمو تريد جولد، يعرف دول التخلف العقلي فيقول أن 

 : ص الذي تتوفر فيو الشروط التاليةالفرد ادلتخلف عقليا إظلا ىو الشخ

عدم الكفاءة االجتماعية بشكل غلعل الفرد غَت قادر على التكيف االجتماعي  -1
 عدم الكفاءة ادلهنية وعدم القدرة على تدبَت أموره الشخصية .  باإلضافة إىل

 أنو دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقلية . -2
 أن زبلفو العقلي قد بدأ منذ الوالدة أو سنوات عمره ادلبكرة .  -3
 أنو سيكون متخلفا عقليا عند بلوغو مرحلة النضج .  -4
 يعود زبلفو العقلي إما إىل عوامل تكوينية و إما وراثية أو نتيجة دلرض ما .  -5
 الشرط األخَت أن حالتو غَت قابلة للشفاء .  -6

و شامبل للتخلف العقلي يشًتط فيو أن تتوفر ىذه هبذا صلد أن دول يضع ربديدا واضحا 
الشروط الستة حىت ؽلكن تشخيص احلالة على أهنا زبلف عقلي، وهبذا يكون أكثر دقة وربديدا من 

تريد جولد، وذلك أن جعل الشرط الثاين للتخلف أن يكون صاحب احلالة أقل من العاديُت من 
ند دول متخلفا حىت و إن كان عاجزا عن التكيف الناحية العقلية، فإن مل يكن كذلك فإنو ليس ع

) د/ ماجدة السيد عبيد : اإلعاقة  االجتماعي، يف حُت أن مثل ىذا الفرد يعترب متخلفا يف مفهوم تريد جولد.

   ( 26-25العقلية ، مرجع سابق ، الصفحات 

 . تعريف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي :    1-4
ظهر تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي نتيجة لبلنتقادات اليت وجهت إىل التعريف 
السيكومًتي والذي يعتمد على معايَت القدرة العقلية وحدىا يف تعريف اإلعاقة العقلية، ونتيجة 

جتماعي والذي يعتمد على معايَت الصبلحية االجتماعية لبلنتقادات اليت وجهت    إىل التعريف اال
وحدىا يف تعريف اإلعاقة العقلية، فقد مجع تعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي بُت معيار 

م والذي روجع عام 1959السيكومًتية وادلعيار االجتماعي، و على ذلك ظهر تعريف ىيرب 
خلف العقلي، و يشَت مقارنة مع نظرائو من نفس م والذي تبنتو اجلمعية األمريكية للت1961

اجملموعة العمرية، وعلى ذلك يعترب الفرد معوقا عقليا إذا فشل يف القيام بادلتطلبات االجتماعية 
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ادلتوقعة منو، وقد ركز كثَتون من أمثال تريد جولد ودول وىيرب وجرومسان ومَتسر على مدى 
 لسلوك التكيفي . االستجابة للمتطلبات االجتماعية دبصطلح ا

وقد زبتلف ىذه ادلتطلبات االجتماعية تبعا دلتغَت العمر أو ادلرحلة العمرية للفرد، حيث تضمن 
مفهوم السلوك التكيفي تلك ادلتطلبات االجتماعية، وعلى سبيل ادلثال فإن ادلتطلبات االجتماعية 

 ادلتوقعة من طفل عمره سنة واحدة ىي : 

 ادلألوفة و غَت ادلألوفة .التمييز بُت الوجوه  -
 االستجابة للمداعبات االجتماعية .  -

 القدرة على الكبلم ) النطق ( بكلمات بسيطة . -
 القدرة على ادلشي .  -

 القدرة على التآزر البصري احلركي .  -

 االستجابة االنفعالية السارة أو ادلؤدلة حسب طبيعة ادلثَت . . . إخل .  -

 ت االجتماعية لطفل يف السادسة من العمر يف :  يف حُت تتمثل ادلتطلبا

 تكوين الصداقات . -
 نضج االستجابات االنفعالية السارة أو ادلؤدلة .  -

 التآزر البصري احلركي ، ادلشي ، القفز ، اجلري ، الركض .   -

 ضبط عمليات التبول و التربز .  -

 ظلو احملصول اللغوي و االستعداد للقراءة و الكتابة .   -

 التمييز بُت القطع و الفئات النقدية .  -
 القدرة على التسوق بقائمة بسيطة من ادلشًتيات .  -

 اإلحساس باالذباه و قطع الشارع .  -
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 القيام بادلهمات ادلنزلية البسيطة . . . إخل .  -
وعلى ذلك تعترب تلك ادلتطلبات االجتماعية معايَت ؽلكن من خبلذلا احلكم على أداء الفرد و 

دى قدرتو على ربقيقها تبعا لعمره الزمٍت ، أما إذا فشل يف ربقيق مثل ىذه ادلتطلبات يف عمر ما م
 فإن ذلك يعٍت أن الطفل يعاين يف مشكلة يف تكيفو االجتماعي .

التخلف العقلي من وجهة نظر الصبلحية االجتماعية بأنو حالة عدم  تريد جولدوعرف 
الفرد عاجزا عن مواءمة نفسو مع بيئة األفراد العاديُت بصورة  اكتمال النمو العقلي إىل درجة ذبعل

 ذبعلو دائما حباجة إىل رعاية وإشراف ودعم خارجي . 

إىل ما يلي : سبثل اإلعاقة العقلية مستوى األداء الوظيفي العقلي الذي يقل عن  هيبر تعريف
، ويظهر يف مراحل العمر متوسط الذكاء باضلراف معيار واحد، و يصاحبو خلل يف السلوك التكيفي

م ونتيجة لبلنتقادات اليت تعرض ذلا 1973سنة، ولكن يف عام  16النهائية منذ ادليبلد وحىت السنة 
تعريف ىيرب واليت خبلصتها أن الدرجة اليت سبثل نسبة الذكاء كحد فاصل بُت األفراد العاديُت أو 

يو زيادة يف عدد األفراد ادلعوقُت يف اجملتمع األفراد ادلعوقُت عقليا عالية جدا، األمر الذي يًتتب عل
م، 1973، وعلى ذلك سبت مراجعة تعريف ىيرب السابق، من قبل جرومسان  % 16لتصبح 
م، و ظهر تعريف جديد لئلعاقة العقلية وينص على ما يلي :  سبثل اإلعاقة العقلية مستوى 1983

اضلرافُت معياريُت  ويصاحب ذلك خلل من األداء الوظيفي العقلي والذي يقل عن متوسط الذكاء ب
 . 18واضح يف السلوك التكيفي، ويظهر يف مراحل العمر الثمانية منذ ادليبلد وحىت سن 

،  1973م و تعريف جرومسان 1959و تبدو الفروق واضحة بُت تعريف ىيرب يف عام 
 م  وؽلكن تلخيص تلك الفروق يف النقاط الرئيسية التالية :  1983

كانت الدرجة ) نسبة الذكاء ( اليت سبثل احلد الفاصل بُت األفراد العاديُت ، و األفراد  -1
على مقياس وكلر أو مقياس ستانغور و بينيو ،   يف  84أو  85ادلعوقُت حسب تعريف ىيرب 

حُت أصبحت الدرجة ) نسبة الذكاء ( اليت سبثل احلد الفاصل بُت األفراد العاديُت و ادلعوقُت ، 
 على نفس ادلقاييس السابقة .  69أو  70تعريف جرومسان حسب 
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، يف حُت  % 15.86تعترب نسبة األفراد ادلعوقُت عقليا يف اجملتمع حسب تعريف ىيرب  -2
 .  % 2.27تعترب نسبة األفراد ادلعوقُت  عقليا يف اجملتمع حسب تعريف جرومسان 

حُت أصبح سقف  سنة ، يف 16كان سقف العمر النمائي حسب تعريف ىيرب ىو سن  -3
 سنة . 18العمر النمائي حسب تعريف جرومسان ىو سن 

م ، من أكثر التعريفات قبوال يف أوساط الًتبية اخلاصة ، و قد 1973و يعترب تعريف جرومسان 
م ، كما تبناه القانون 1992و حىت عام  1973تبنت اجلمعية األمريكية ىذا التعريف من عام 

اسم قانون الًتبية لكل األطفال ادلعوقُت ، وحسب ذلك التعريف وادلعروف ب 94/142العام رقم 
 فقد اعتربت معايَت نسبة الذكاء والسلوك التكيفي ، أبعادا رئيسية يف تعريف اإلعاقة العقلية . 

م، وينص ىذا 1993م وظهر تعديل جديد لتعريف اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي يف عا
إىل عدد من التغَتات يف التعريف التقليدي السابق للجمعية األمريكية للتخلف العقلي،  التعديل

م، واجلمعية األمريكية للطب 1992م، والكسون 1994واليت أشار إليها كبل من: ىنت ومارشيل 
  م وعلى ذلك ينص التعريف اجلديد للجمعية األمريكية للتخلف العقلي على ما يلي1994النفسي 

، و تتمثل 18إلعاقة العقلية عددا من جوانب القصور يف أداء الفرد و اليت تظهر دون سن سبثل ا
يف التدين الواضح يف القدرة العقلية عن متوسط الذكاء يصاحبها قصور واضح يف اثنُت أو أكثر من 

 مظاىر السلوك التكيفي من مثل مهارات : 

االجتماعية، التوجيو الذايت، اخلدمات االتصال اللغوي، العناية الذاتية، احلياة اليومية 
 ( 155، صفحة 2000) خليل ادلعايطة ، االجتماعية، الصحة والسبلمة، األكادؽلية، وأوقات الفراغ و العمل. 

 . تعريف السلوك التكيفي :  1-4-1

يشَت السلوك التكيفي إىل االستقبلل الذايت وقدرة الشخص على ربمل ادلسؤولية 
االجتماعية ادلتوقعة شلن ىم يف عمره، ومن رلموعتو الثقافية، ويقاس السلوك التكيفي بأدوات عديدة 

من أعلها مقياس السلوك التكيفي الذي أعدتو اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي، الذي يقيس 
 ول منو اجلوانب اآلتية :  اجلزء األ
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األداء ادلستقل، النمو اجلسمي، النشاط االقتصادي، النمو اللغوي، األرقام و الوقت، النشاط 
   ( 82، صفحة  2000) د/زلمد عبد السبلم البواليي ،  ادلهٍت، التوجيو الذايت، ربمل ادلسؤولية، النضج االجتماعي.

 . خصائص المتخلفون عقليا :   -2

إن التعرف على السمات و اخلصائص العامة للمعوقُت عقليا يساعد ادلربون و األخصائيون 
على تقدًن أفضل اخلدمات النفسية والًتبوية و االجتماعية، حيث أن األشخاص ادلتخلفُت عقليا 

األشخاص غَت ادلتخلفُت عقليا إال أنو  قادرين على التعلم والنمو  على أن ظلوىم وإن كان يوازي ظلو
إىل ىذه احلقيقة فان فلسفة رعاية ىؤالء األشخاص قد تغَتت يف  يتصف بكونو بطيئا، واستنادا

العقود ادلاضية من اإليواء إىل تطوير الربامج الًتبوية لؤلفراد ادلتخلفُت عقليا ، ذلك أن ىؤالء األفراد 
خلصائص تبعا لدرجة اإلعاقة، لذا صلد اختبلفات واضحة ال يشكلون فئة متجانسة، فقد زبتلف ا

بُت األفراد ادلعوقُت عقليا بعضهم البعض ، ىذا فضبل عن االختبلفات الكبَتة بُت ىؤالء األفراد 
وبُت العاديُت، وسوف يكون وصفا خلصائص ىذه الفئة، رغم وجود بعض اخلصائص ادلختلفة لكل 

 اخلصائص ىي :  فئة من فئات ادلتخلفُت عقليا، و أىم

 . الخصائص األكاديمية : 2-1

إن العبلقة القوية اليت يرتبط هبا كل من الذكاء و قدرة الفرد على التحصيل غلب أن ال 
تكون مفاجئة للمعلم عندما ال غلد الطفل ادلتخلف عقليا غَت قادر على مسايرة بقية الطلبة 

تقصَته يف مجيع جوانب التحصيل، و قد العاديُت يف نفس العمر الزمٍت ذلم  وخاصة يف عملية 
يظهر على شكل تأخر دراسي يف مهارات القراءة والتعبَت والكتابة واالستعداد احلسايب، وقد أشارت 

دونا بان ىناك عبلقة بُت فئة ادلتخلفُت عقليا وبُت درجة التخلف األكادؽلي، إذن من اكثر 
الواضح يف القدرة على التعلم مقارنة مع اخلصائص وضوحا لدى األطفال ادلعاقُت عقليا النقص 

األطفال العاديُت ادلتناظرين يف العمر الزمٍت، كذا عدم قدرة ىؤالء على التعلم من تلقاء أنفسهم 
م  1964م، وزقلر 1946م ، وديٍت 1976مقارنة مع العاديُت، و ىذا ما أثاره كل من بٍت مسًت 
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بُت تعلم كل من األطفال العاديُت و ادلعوقُت  م بقولو أن الفروق1977واليت يلخصها ماكميبلن 
 عقليا ادلتماثلُت يف العمر الزمٍت فروق يف الدرجة و النوع .

أما من ناحية االنتباه ) و ىو ما يعرف على أنو القدرة على الًتكيز على مثَت زلدد ( يعترب 
متطلبا مهما لتعلم التمييز ، و قد حاولت دراسات عديدة التعرف على ىذه الصفة لدى األفراد 

 ادلتخلفُت عقليا .  
االنتباه إىل  وقد خلصت النتائج إىل افًتاض مفاده أن قدرة الشخص ادلتخلف عقليا على

ادلثَتات ذات العبلقة يف ادلوقف أضعف أو أدىن من قدرة األشخاص غَت ادلعوقُت، وأن ضعف 
 االنتباه ىذا ىو العامل الذي يكمن وراء الصعوبة يف التعلم اليت يواجهها األشخاص ادلتخلفُت عقليا 

ذكر كلما زادت أما درجة التذكر فهي ترتبط بدرجة اإلعاقة العقلية، إذ تزداد درجة الت
القدرة العقلية و العكس صحيح ، و تعترب مشكلة التذكر من أكثر ادلشكبلت التعليمية حدة لدى 

األطفال ادلعوقُت سواء كان ذلك متعلق باألمساء أو األشكال أو الوحدات وخاصة الذاكرة قصَتة 
عقليا لديهم م ، ىو أن األشخاص ادلتخلفُت 1970ادلدى واالعتقاد السائد كما يذكر أليس 

ضعف يف اقتفاء ادلثَت حيث يعتقد أن الذاكرة قصَتة ادلدى تتضمن أثر يف اجلهاز العصيب ادلركزي 
يستمر عدة ثوان ، و ىذا األثر ىو الذي يسمح باالستجابة السلوكية وقد أطلق أليس على ىذا 

 التذكر منها : اسم نظرية اقتفاء أثر ادلثَت، وؼللص ماكميبلن نتائج بعض البحوث على موضوع 

 ثقل قدرة ادلعوق عقليا على التذكر مقارنة مع الطفل الذي يناظره يف العمر الزمٍت . – 1

ترتبط درجة التذكر بالطريقة اليت تتم هبا عملية التعلم ، فكلما كانت الطريقة اكثر حسية كلما  – 2
 زادت القدرة على التذكر و العكس صحيح . 

ث مراحل رئيسية ىي : استقبال ادلعلومات و خزهنا مث اسًتجاعها تتضمن عملية التذكر ثبل – 3
وتبدو مشكلة الطفل ادلعاق عقليا الرئيسية يف مرحلة استقبال ادلعلومات، و ذلك بسبب ضعف 

 االنتباه لديو .
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فاألفراد ادلتخلفُت عقليا ال يستطيعون التقدم يف العملية التعليمية كغَتىم من األفراد فهم ال 
 اجملاالت األكادؽلية كغَتىم، وال غرابة يف ذلك فثمة عبلقة قوية بُت التحصيل ينجحون يف

األكادؽلي والذكاء، فهم ال يعانون من مشكبلت يف القراءة وخاصة يف االستيعاب القرائي، وىم ال 
 (24-23، الصفحات 1983الروسان،  ) فاروقوقدراهتم ادلتوقعة. ػلصلون أكادؽليا دبا يتوافق 

 . الخصائص اللغوية : 2-2

تعترب اخلصائص اللغوية وادلشكبلت ادلرتبطة هبا مظهرا شليزا لئلعاقة العقلية وعلى ذلك 
فليس من ادلستغرب أن صلد أن مستوى األداء اللغوي لؤلطفال ادلعاقُت عقليا ىو أقل بكثَت من 

 العاديُت الذين بناءا على ظروفهم يف العمر الزمٍت .مستوى األداء اللغوي لؤلطفال 

وأشارت الدراسات إىل أن االختبلف بُت العاديُت و ادلعوقُت عقليا ىو اختبلف يف درجة 
النمو اللغوي ومعدلو، وقد الحظ الباحثون تطور النمو اللغوي لدى األطفال ادلنغوليُت دلدة ثبلث 

طور النمو بُت األطفال العاديُت وادلعوقُت عقليا ىو سنوات، وتوصلوا إىل أن االختبلف يف ت
اختبلف يف معدل النمو اللغوي  حيث أن األطفال ادلعوقُت عقليا أبطأ يف ظلوىم اللغوي مقارنة مع 

نظرائهم من العاديُت، و تُت الدراسات أن ادلشكبلت الكبلمية أكثر شيوعا لدى األشخاص 
ُت و خاصة مشكبلت التهجئة ومشكبلت لغوية سلتلفة مثل ادلتخلفُت عقليا منها لدى غَت ادلتخلف

تأخر النمو اللغوي التعبَتي و الذخَتة اللغوية احملدودة واستخدام القواعد اللغوية بطريقة خاطئة وقد 
 إىل اخلصائص التالية للنمو اللغوي لؤلشخاص ادلتخلفُت عقليا :   1982أشار ىاالىان وكوفمان 

ت الكبلمية و اللغوية وشدة ىذه ادلشكبلت يرتبط بشدة التخلف إن مدى انتشار ادلشكبل -1
العقلي الذي يعاين منو الفرد، فكلما ازدادت شدة التخلف العقلي الذي يعاين منو الفرد ازدادت 

 ادلشكبلت الكبلمية واللغوية وأصبحت أكثر انتشارا .

 نيفية للتخلف العقلي .أن ادلشكبلت الكبلمية واللغوية ال زبتلف باختبلف الفئات التص -2

أن البنية اللغوية للمتخلفُت عقليا تشبو البناء اللغوي لدى غَت ادلتخلفُت عقليا فهي ليست  -3
 شاذة  أهنا لغة سرية و لكن بدائية .
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م من خبلل االطبلع على الدراسات اليت أجريت على 1974أما كرؽلر فقد أشار عام 
 ا وقد كانت على الشكل التايل : تطور اللغة عند األطفال ادلتخلفُت عقلي

 األطفال ادلعوقُت عقليا يتطورون ببطء يف النمو اللغوي . -1

 األطفال ادلعوقُت عقليا يتأخرون يف اللغة، مقارنة مع العمر بالنسبة للعاديُت . -2

) جرار جبلل،فاروق الروسان ،  لديهم الضعف يف القدرات ادلعرفية وذلك مثل ضعف يف فًتة الذاكرة . -3

 ( 19، 18، صفحة 1995

 . الخصائص العقلية : 2-3

من ادلعروف أن الطفل ادلعوق عقليا ال يستطيع أن يصل يف ظلوه التعليمي إىل ادلستوى 
معدل  الذي يصل إليو الطفل العادي ، كذلك أن النمو العقلي لدى الطفل ادلعوق عقليا أقل يف

درجة كما أهنم يتصفون بعدم  70ظلوه من الطفل العادي ، حيث أن مستوى ذكائو قد ال يصل 
اجملرد و إظلا استخدامهم قد حصر على احملسوسات، و كذلك عدم قدرهتم  قدرهتم على التفكَت

 (35،، صفحة  2000) ماجدة السيد عبيد، على التعميم. 

 . الخصائص الجسمية :2-4

على الرغم من أن النمو احلركي لدى ادلتخلفُت عقليا اكثر تطورا من مظاىر النمو األخرى 
، إال أن األشخاص ادلتخلفُت عقليا عموما اقل كفاية من األشخاص غَت ادلتخلفُت عقليا، وذلك 

شَت فيما يتصل باحلركات وردود الفعل الدقيقة وادلهارات احلركية ادلعقدة والتوازن احلركي، كذلك ت
الدراسات إىل أن ادلتخلفُت عقليا يواجهون صعوبات يف تعلم ادلهارات اليدوية، وىم اقل وزنا 

ولديهم تأخر يف القدرة على ادلشي ودبا أن ىؤالء األشخاص ادلتخلفُت عقليا لديهم اكثر بقليل من 
ىؤالء حيث ادلشاكل يف السمع والبصر واجلهاز العصيب من العاديُت، لذلك من ادلتوقع بأن 

األطفال من حيث الًتبية الرياضية أقل من العاديُت يف ادلهارات الرياضية  كما أن قدرهتم احلسية 
واحلركية سريعة وذلك يظهر من خبلل احلركات اليت يقومون هبا من دون ىدف مثل ادلشي إىل 

بناءا على األمام والعودة إىل اخللف، وقد يصاحب بعضا منها ربريك الرأس واللزمات العصبية، و 
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 1985ربليل األدب ادلتصل باخلصائص النمائية احلركية للمتخلفُت عقليا، خلص فالن و أمانسكي 
 إىل ما يلي: 

يصبح ادلتخلف عقليا  ىناك عبلقة قوية بُت العمر الزمٍت واألداء احلركي، فمع تقدم العمر – 1
 حركية .مهارة  أكثر

 قلي وشدة الضعف احلركي .ىناك عبلقة قوية بُت شدة التخلف الع – 2

إن تسلسل النمو احلركي لدى ادلتخلفُت عقليا يشبو التسلسل النمائي لدى غَت ادلتخلفُت  – 3
عقليا فمعدل النمو لديهم أبطأ منو لدى ادلعوقُت ، وكمجموعة فان ادلتخلفُت عقليا يتأخرون يف 

واألمراض اجلسمية، كم أن ادلشي، و يكونون أقصر قليبل من اآلخرين، وأكثر عرضة للمشكبلت 
 ىذه الفئة تعاين مشكبلت متصلة باجملاري البولية و صعوبة كبَتة يف التحكم حبركة اللسان 

كما يعانون من اضطرابات عصبية و خاصة الصرع، و قد تبُت أن بعضهم يًتدد حوذلم 
قليا يريد شكاوي الشذوذ اجلنسي ومل تتعدى أعمارىم العشر سنوات، و يرجع إىل أن ادلتخلف ع

 ( 67 -66)ماجدة السيد عبيد : تعليم األطفال ادلتخلفون عقليا ، مرجع سابق ، الصفحات  إثبات ذاتو وكيانو.

                                                                                      . الخصائص الشخصية : 2-5
إن األطفال ادلعوقُت عقليا لديهم بعض ادلشاكل االنفعالية و االجتماعية ، و ذلك لسبب يعود إىل 

وصف بأنو ادلعاملة والطريقة اليت يعامل هبا ىؤالء ادلتخلفُت يف ادلواقف االجتماعية حيث قد ي
 إخل . …أو رلنون  متخلف أو غيب

السبب احلقيقي وراء و قد أشار زغلر من خبلل الفرضيات اليت وضعها يف حبثو إىل أن 
أو احلكم على األطفال ادلتخلفُت عقليا بأهنم غَت اجتماعيُت يعود إىل اخلربات السابقة  تسمية

ادرين، و أشارت الكثَت من الدراسات لديهم وما أصيبوا من احباطات نتيجة ىذا التفاعل مع الق
إىل أن لدى الكثَت من ادلعوقُت عقليا إحساس سليب ضلو أنفسهم بسبب ضعف القدرات لديهم 

 اليت قد تساعدىم يف عملية النجاح، وكذلك أن لدى ادلعوقُت عقليا ضعف يف مفهوم الذات .
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ج ذلك السلوك عجزه عن ويعجز ادلتخلف عقليا عن إدراك العبلقات اليت تربط سلوكو بنتائ
إسقاط النتائج ادلباشرة للسلوك يف ادلستقبل، فتنشا عنو أفعال مدمرة لنفسو ولآلخرين ويصبح خطرا 
على الناس واجملتمع ويعجز ادلتخلف عقليا عن سبييز ذاتو من األشياء والناس، ويعاين ادلتخلفون كل 

ذلا والفشل يف ربقيق ادلطالب  أنواع الضغوط كالعجز عن فهم تعقيدات احلياة واالستجابة
االجتماعية ادللقاة على عاتقهم يعي الكثَت من ادلتخلفُت قصورىم العقلي ويعانون من مشاعر مرة 

) فاروق الروسان،  من البلقيمة والبلاعتبار شلا يرشحهم دلختلف الذىانات الوظيفية كالفصام واذلوس.

  ( 56-55لصفحات ، ا1998

 . الخصائص االجتماعية و االنفعالية :2-6

غلعل الضعف العقلي لئلنسان ادلتخلف عقليا عرضة دلشكبلت اجتماعية و انفعالية سلتلفة 
، ال يعود ذلك للضعف العقلي فحسب و لكنو يعود أيضا إىل اذباىات اآلخرين ضلو ادلتخلفُت 

تؤدي هبذه الفئة إىل إظهار أظلاط سلوكية اجتماعية غَت مناسبة و عقليا و طرق معاملتهم ذلم  واليت 
 يواجهون صعوبات بليغة لبناء عبلقات اجتماعية مع اآلخرين .

إن األشخاص ادلتخلفُت عقليا ال يتطور لديهم الشعور بالثقة بالذات إذ يعتمدون على 
وف من الفشل والذي يدفع اآلخرين حلل ادلشكبلت، و أهنم بسبب ىذا اإلخفاق يتطور لديهم اخل

 هبم إىل ذبنب زلاولة تأدية ادلهام ادلختلفة .

كذلك لوحظ أن الطفل ادلعوق عقليا ؽليل إىل االنسحاب والًتدد يف السلوك التكراري ويف 
عدم قدرتو على ضبط االنفعاالت، و غالبا ما ؽليل إىل ادلشاركة مع األصغر سنا يف نشاطو، وقد 

زلة واالنطواء، وقد أشارت بعض الدراسات أن الطفل ادلعوق عقليا قد يكون ؽليل إىل العدوان والع
ىادئا ال يتأثر بسرعة، حسن التصرف والسلوك راضيا حبياتو كما ىي، ويستجيب إذا علمناه و 

 ما يضحك و ؽلرح .إذا أعلل، ولكن سرعان   يغضب 

األطفال ادلتخلفون عقليا ىناك بعض الدراسات اليت ترجع السلوك االنفعايل الذي يتميز بو 
إىل ارتفاع واطلفاض يف اذلرمونات اليت تفرزىا الغدة الصماء ، ومثال ذلك أن ىرمون الثَتوسكُت 
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الذي تفرزه الغدة الدرقية يعدل النشاط العقلي و العصيب و يؤثر يف الناحية االنفعالية إذا زاد إفرازه 
وعدم الثبات االنفعايل ، وعلى العكس فإذا قل  فان ذلك يؤدي إىل التوتر العصيب و عدم االستقرار

فان ذلك يؤدي إىل التعب والكسل واإلعلال و الببلدة و اخلمول ، و قد يؤدي إىل مشاكل متنوعة 
 ( 149 – 148) ماجدة السيد عبيد : االعاقة العقلية ، مرجع سابق ، الصفحات  يف الشخصية .

 الخصائص السلوكية :. 2-7

بينت اخلصائص السلوكية لدى ادلعوقُت عقليا على نتائج الدراسات ادلقارنة بُت األطفال 
ذه اخلصائص على كل العاديُت وادلعوقُت عقليا ادلتماثلُت يف العمر الزمٍت ، إال انو يصعب تعميم ى

األطفال ادلعاقُت عقليا  إذ قد تنطبق ىذه اخلصائص على طفل ما ، بينما قد ال تنطبق على طفل 
 آخر بنفس الدرجة ، ومن أىم     تلك اخلصائص :

التعلم احلركي ىو التغَت يف األداء أو السلوك احلركي كنتيجة للتدريب أو  التعـلم:. 2-7-1
ادلمارسة وليس للنضج أو التعب أو تأثَت بعض العقاقَت ادلنشطة و غَت ذلك من العوامل اليت تؤثر 

 على األداء أو السلوك احلركي تأثَتا وقتيا معينا .

ا النقص الواضح يف القدرة على من أكثر اخلصائص وضوحا لدى األطفال ادلعاقُت عقلي
التعلم مقارنة مع األطفال العاديُت ادلتناظرين يف العمر الزمٍت ، كما تشَت الدراسات يف ىذا الصدد 
إىل النقص الواضح      يف قدرة ىؤالء األطفال ادلعوقُت عقليا على التعلم من تلقاء أنفسهم مقارنة 

ء األطفال ادلتماثلُت يف العمر الزمٍت فروق يف الدرجة و مع األطفال العاديُت، و أن الفرق بُت ىؤال
النوع و يف تعلم ادلفاىيم العددية ومهارات الكتابة والقراءة ويف إتقان مهارات التعبَت اللفظي يف 

 إشارة إىل تفوق الطلبة العاديُت على الطلبة ادلعوقُت عقليا.

بلت واضحة يف القدرة على االنتباه يواجو األطفال ادلعاقُت عقليا مشك االنتبـاه :. 2-7-2
والًتكيز على ادلهارات التعليمية إذ تتناسب تلك ادلشكبلت طرديا كلما نقصت درجت اإلعاقة 

العقلية ، و على ذلك يظهر األطفال ادلعاقُت إعاقة بسيطة مشكبلت أقل يف القدرة على االنتباه و 
(   1977الشديدة، و يلخص ماكميبلن  )الًتكيز مقارنة مع ذوي اإلعاقة العقلية ادلتوسطة و 
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 , ZEAMANزؽلان و ىاوس   )   ZEAMAN 1965الدراسات اليت أجراىا زؽلان )
HOUSE 1963  ( و تَتنر ) TURNURE 1970 وسبيتز ) (SPITZ 1966 

 ( يف ىذا اجملال كما يلي : 

ادلثَتات من حيث يعاين ادلعاقون عقليا من نقص واضح يف االنتباه والتعلم التمييزي بُت  -
 شكلها ولوهنا ووضعها، وخاصة لدى فئة اإلعاقة العقلية ادلتوسطة والشديدة .

يعاين ادلعاقون عقليا ) وخاصة فئة اإلعاقة العقلية ادلتوسطة و الشديدة ( من فرص اإلحباط   -
تعبَتات والشعور بالفشل ، لذا يبحث الطفل ادلعاق عقليا عن فرص النجاح و عبلماتو إذ يركز على 

 وجو ادلعلم أكثر من تركيزه على ادلهمة ادلطلوبة منو .

يعاين ادلعاقون عقليا من مرحلة استقبال ادلعلومات يف سلم تسلسل عمليات أو مراحل   -
التعلم و التذكر  لذا كان من الضروري دلعلم الًتبية اخلاصة العمل على مساعدة األطفال ادلعاقُت 

 عقليا بطريقة منظمة سهلة .

غَت صحيحة وقد يعود  ؽليل األطفال ادلعاقُت عقليا إىل ذبميع األشياء أو تصنيفها بطريقة  -
 يف ذلك إىل الطريقة اليت يستقبل فيها ادلعاقون عقليا تعليمات ترتيب أو تصنيف األشياء .السبب 

نتباه وعلى ضوء ذلك كلو فليس من ادلستغرب أن يكون النقص الواضح يف القدرة على اال
 لدى األطفال ادلعاقُت عقليا سببا يف كثَت من ادلشكبلت التعليمية لديهم . 

ترتبط درجة التذكر بدرجة اإلعاقة العقلية إذ تزداد درجة التذكر كلما  . التذكر  :2-7-3
زادت القدرة العقلية و العكس صحيح ، و تعترب مشكلة التذكر من أكثر ادلشكبلت التعليمية حدة 

لدى األطفال ادلعوقُت عقليا سواء أكان ذلك متعلق باألمساء أو الوحدات وخاصة التذكر قصَت 
( نتائج البحوث اليت أجراىا MACMILLAN 1977 ) كميبلن، ويلخص ما   ادلدى

( و  ROBINSON 1974( وروبنسون )  BROKOUSKI 1974بروكزكي ) 
 ( على موضوع التذكر لدى األطفال ادلعوقُت عقليا و منها :  BROWN 1974براون ) 
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عمر الزمٍت، و تقل قدرة الطفل ادلعوق عقليا على التذكر مقارنة مع الطفل الذي يناظره يف ال  -
يعود السبب يف ذلك إىل ضعف قدرة ادلعاق عقليا على استعمال وسائل أو اسًتاتيجيات أو 

 وسائط للتذكر كما يقوم بذلك الطفل العادي .

ترتبط درجة التذكر بالطريقة اليت تتم هبا عملية التعلم فكلما كانت الطريقة أكثر حسية كلما   -
 صحيح . زادت القدرة على التذكر و العكس

تتضمن عملية التذكر ثبلث مراحل رئيسية ىي : استقبال ادلعلومات و خزهنا مث اسًتجاعها   -
 و تبدو مشكلة الطفل ادلعاق عقليا الرئيسية يف مرحلة استقبال ادلعلومات .

 . انتقال اثر التعلم  : 2-7-4

ف إىل أخر ، و يعتمد يعاين األطفال ادلعاقُت عقليا من نقص واضح يف نقل اثر التعلم من موق
األمر على درجة اإلعاقة العقلية ، إذ تعترب خاصية صعوبة نقل آثار التعلم من اخلصائص ادلميزة 

للطفل ادلعوق عقليا مع الطفل العادي الذي يناظره يف العمر الزمٍت، و يبدو السبب يف ذلك إىل 
تعلم السابق و ادلوقف اجلديد ، و فشل ادلعوق يف التعرف إىل اوجو الشبو واالختبلف بُت ادلوقف ادل

( نتائج الدراسات اليت أجريت حول  MACMILLAN 1977قد خلص ماكميبلن ) 
موضوع انتقال اثر التعلم فأشار إىل الفروق الواضحة بُت أطفال مراكز الًتبية اخلاصة النهارية، و 

أطفال اإلقامة الكاملة من حيث قدرهتم على التعرف على الدالئل ادلناسبة بُت ادلوقف ادلتعلم 
 أن قدرة الطفل ادلعوق عقليا على نقل التعلم السابق ، و ادلوقف اجلديد البلحق، كما أشار إىل

تعتمد على درجة اإلعاقة العقلية وعلى طبيعة ادلهمة التعليمية ودرجة التشابو بُت ادلوقفُت السابق 
 ( 102-99، الصفحات 1998) د/فاروق الروسان،  والبلحق.

 .  تصنيف التخلف العقلي : -3

اذلدف اجلوىري من استخدام نظام للتصنيف يف رلال التخلف العقلي ىو ادلساعدة على 
وضع وزبطيط برامج وخدمات مبلئمة لؤلفراد والذين يقع مدى أدائهم العقلي يف نطاق ادلستويات 

 ادلختلفة للبحث العقلي .
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على انو فرد ؽللك درجات سلتلفة من إن الشخص ادلتخلف عقليا ال بد من النظر إليو 
القدرات يف اجملاالت ادلختلفة، ىذه القدرات تتغَت كلما تقدم الفرد ذباه ربقيق النضج وكلما حصل 

 على التدريب والتعليم البلزمُت وادلساعدة ادلستمرة .

 وؽلكن تصنيف التخلف العقلي إىل ما يلي : 

 . التصنيف على أساس األسباب : 3-1

 تصنيف على حسب األسباب العناصر التالية : يشمل ال
اإلعاقة العقلية األولية و اليت يرجع السبب فيها إىل ما قبل الوالدة و يقصد هبا العوامل الوراثية   -

من حاالت  % 80مثل أخطاء اجلينات و الصفات ) الكروموزومات ( و ػلدث يف حوايل 
 الضعف العقلي العائلي .

اإلعاقة العقلية الثانوية و اليت تعود إىل أسباب ربدث أثناء فًتة احلمل ، أو أثناء فًتة الوالدة ،   -
أو بعدىا وغالبا ما يطلق على ىذه العوامل األسباب البيئية، و ىذه العوامل تؤدي إىل إصابة اجلهاز 

من  % 20حوايل العصيب يف مرحلة من مراحل النمو بعد عملية اإلخصاب ، و ػلدث ذلك يف 
)د/عبد الرمحن  . حاالت اإلعاقة العقلية ، ومن أمثلة ذلك حاالت استسقاء الدماغ و حاالت القصاع 

  (28، صفحة 1994العيسوي، 

 . التصنيف على أساس الشكل الخارجي :3-2

تقسم اإلعاقة العقلية إىل فئات حسب الشكل اخلارجي ادلميز لكل فئة ومن ىذه الفئات ما 
 يلي : 

 . المنغولية: 3-2-1 

 JOHNو تسمى ىذه احلالة باسم عرض داون  نسبة إىل الطبيب اإلصلليزي  ) 
DOWN  حيث قدم زلاضرة طبية حول ادلنغولية كنوع من أنواع اإلعاقة  1866( يف عام

ة و لقي مثل ىذا االسم ترحيبا يف أوساط ادلهتمُت باإلعاقة العقلية . و تشكل حالة ادلنغولية العقلي
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من حاالت اإلعاقة العقلية ادلتوسطة والشديدة و ؽلكن التعرف على ىذه احلالة قبل  % 10حوايل 
مرجع سابق ، صفحة  -مقدمة يف الًتبية اخلاصة -الروسان:سيكولوجية األطفال غَت العاديُت) د/فاروق  . عملية الوالدة و أثناءىا 

80 ) 

و يتميز األطفال ادلنغوليون خبصائص جسمية و عقلية و اجتماعية شليزة زبتلف عن فئات 
 اإلعاقة العقلية األخرى ، تتمثل ىذه اخلصائص يف شكل الوجو حيث الوجو ادلستدير ادلسطح ، و
العيون الضيقة ذات االذباه العرضي، و صغر حجم األنف، و كرب حجم األذنُت، و ظهور اللسان 
 خارج الفم، و قصر األصابع واألطراف، و ظهور خط ىبلمي واحد يف راحة اليد بدال من خطُت .

على منحٌت  70 – 45أما اخلصائص العقلية فتتمثل يف القدرة العقلية اليت نسبة ذكائها ما بُت 
بلُت للتعلم، أو التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية، و ؽلكن تصنيف ىذه الفئة ضمن فئة األطفال القا

 القابلُت للتدريب .األطفال 

أما اخلصائص اللغوية ذلذه الفئة فهو يواجو مشكبلت يف اللغة التعبَتية إذ يصعب عليهم 
التعبَت عن ذواهتم لفظيا ألسباب متعددة أعلها القدرة العقلية وسبلمة جهاز النطق وخاصة اللسان 

 واألسنان . 

على الطفل ادلنغويل أما مشكبلت اللغة االستقبالية فتبدو اقل مقارنة باللغة التعبَتية ، إذ يسهل 
 ( 110،  109) ماجدة السيد عبيد : االعاقة العقلية ، مرجع سابق ، صفحة استقبال اللغة ومسعها و فهمها و تنفيذىا. 

حيث يظهر زوج  21أما أسباب ىذه احلالة فتعود إىل اضطرابات يف الكروموزوم رقم 
روموزومات ىذا ثبلثيا لدى اجلنُت ، و بذا يصبح عدد الكروموزومات لدى اجلنُت يف حالة الك

كروموزوما كما ىو احلال يف األجنة العادية ، و ىناك أسباب أخرى حلدوث حاالت   47ادلنغولية 
 ادلنغولية تعود إىل خطأ ما يف موقع الكروموزوم  .

بط بعمر األم كما ىو احلال يف حاالت و لكن نسبة ىذه احلاالت قليلة جدا و ال ترت
) د/ فاروق الروسان : سيكولوجية األطفال غَت العاديُت ،  و الذي يرتبط بعمر األم. 21اضطرابات الكروموزوم رقم 

  ( 81مرجع سابق ، صفحة 



التخلف العقلي                                                                 األول الفصل   
 

18 

 

 . القماءة  : 3-2-2

تعترب القماءة مظهرا من مظاىر اإلعاقة العقلية ، و يقصد هبا حاالت قصر القامة ادللحوظ 
مقارنة مع اجملموعة العمرية اليت ينتمي إليها الفرد ، و من ادلظاىر اجلسمية ادلميزة ذلذه احلالة قصر 

سم و  80القامة حيث ال يصل طول الفرد حىت يف هناية سن البلوغ و ادلراىقة إىل اكثر من 
يصاحبها كرب يف حجم الرأس وجحوظ العينُت و جفاف اجللد و اندالع البطن و قصر األطراف و 
األصابع . أما اخلصائص العقلية ذلذه احلاالت فتتمثل يف تدين األداء العقلي ذلذه الفئة على مقياس 

 الذكاء التقليدية .

جة ، و تواجو ىذه در  50 – 25ويف الغالب تًتاوح نسب ذكاء ىذه الفئة ما بُت  
احلاالت مشكبلت تعليمية تتمثل يف القراءة و الكتابة و احلساب و حىت مهارات احلياة اليومية 

.وترجع أسباب حاالت القماءة إىل عوامل وراثية وبيئية، وخاصة النقص الواضح يف ىرمون 
امل منها اذلرمون الثَتوكسُت الذي تفرزه الغدة الدرقية حيث يتأثر نشاط الغدة الدرقية بعدة عو 

ادلنشط ذلا من الغدة النخامية و كمية الدم اليت تصل إليها، و مادة اليود اليت تعترب عامبل أساسيا يف 
 ىرمون الثَتوكسُت .نقص 

 . صغر حجم الدماغ   :3-2-3
وتبدو مظاىر ىذه احلالة يف صغر حجم زليط اجلمجمة و اليت تبدو واضحة منذ ادليبلد ، 

اجملموعة العمرية اليت ينتمي إليها الفرد  و يف صعوبة التآزر البصري احلركي و خاصة مقارنة مع 
للمهارات احلركية الدقيقة ، و تًتاوح القدرة العقلية ذلؤالء ما بُت اإلعاقة العقلية البسيطة و ادلتوسطة 

، و تعرض األم  ، و يعتقد أن سبب ىذه احلالة يبدو يف تناول الكحول و العقاقَت أثناء فًتة احلمل
 .( 22، صفحة 1975) اخلالدي ، زلمد علي أديب ،  احلامل لئلشعاع

 . كبر حجم الدماغ  : 3-2-4
تعترب حاالت كرب حجم الدماغ من احلاالت اإلكلينيكية ادلعروفة يف رلال اإلعاقة العقلية 
بالرغم من قلة نسب حدوث مثل ىذه احلاالت مقارنة مع حاالت اإلعاقة العقلية البسيطة ، و 

سم ، مقارنة مع حجم زليط  50 –سم  40تبدو مظاىر ىذه احلالة يف كرب زليط اجلمجمة 
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ألطفال العاديُت عند الوالدة، وغالبا ما يكون شكل الرأس يف مثل ىذه احلاالت  اجلمجمة لدى ا
كبَتا، و من ادلظاىر اجلسمية ادلصاحبة دلثل ىذه احلاالت النقص الواضح أحيانا يف الوزن والطول 

 وصعوبة يف ادلهارات احلركية العامة والدقيقة، مقارنة مع نظرائهم من األطفال العاديُت .
ئص العقلية دلثل ىذه احلاالت فتبدو يف النقص الواضح يف القدرة العقلية ، و أما اخلصا

غالبا ما تقع ىذه احلاالت ضمن فئة اإلعاقة العقلية الشديدة و الشديدة جدا ، خاصة إذا ما 
) ماجدة السيد عبيد : االعاقة  صاحبها إعاقات أخرى، أما الربامج الًتبوية فتبدو يف مهارات احلياة اليومية.

  ( 22العقلية ، مرجع سابق ، صفحة 
 . التصنيف على أساس نسبة الذكاء   : 3-3

و ىنا يصنف التخلف العقلي إىل فئات حسب معيار نسبة الذكاء ادلقاسة باستخدام 
 . مقاييس القدرة العقلية ، كمقياس ستانفورد بينيو ، أو مقياس وكسلر للذكاء

 و على ضوء ذلك تصنف اإلعاقة العقلية إىل الفئات التالية : 
 . التخلف العقلي البسيط  : 3-3-1

درجة ، كما يًتاوح العمر العقلي ألفرادىا يف  70 – 55تًتاوح نسبة ذكاء ىذه الفئة ما بُت 
سنوات، ويطلق على ىذه مصطلح القابلون للتعلم ، حيث يتميز أفراد  10 – 7حده األقصى 

 ىذه الفئة من الناحية العقلية بعدم القدرة على متابعة الدراسة يف الفصول العادية، مع العلم أهنم
قادرون على التعلم ببطء وخاصة إذا وضعوا يف مدارس خاصة، و ؽلكن ذلذه الفئة أن تتعلم القراءة 
والكتابة و احلساب، وال يتجاوز أفراد ىذه الفئة يف الغالب ادلرحلة االبتدائية، وتشكل ىذه الفئة ما 

 من األطفال ادلعاقُت عقليا . % 10نسبتو 
 . التخلف العقلي المتوسط  : 3-3-2

 7 – 3لعقلية بُت درجة ، كما تًتاوح أعمارىم ا 55 – 40تًتاوح نسبة ذكاء ىذه الفئة 
يف حده األقصى، ويتميز أفرادىا من الناحية العقلية بأهنم غَت قابلُت للتعلم ، يف حُت اهنم  سنوات

 قابلُت للتدريب على بعض ادلهارات اليت تساعدىم يف احملافظة على حياهتم ضد األخطار  حيث
 ؽلكن تدريبهم على قطع الشارع بسبلم أو تفادي حريق . . .إخل .
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لذا يطلق عليهم القابلُت للتدريب ، أما اخلصائص اجلسمية و احلركية قريبة من مظاىر 
النمو العادي ذلذه الفئة، ولكن يصاحبها أحيانا مشكبلت يف ادلشي أو الوقوف، كما تتميز بقدرهتا 

 تقريبا من األطفال ادلعاقُت عقليا .  % 10ة، وتشكل على القيام بادلهارات البسيط
 . التخلف العقلي الشديد  : 3-3-3

درجة، كما يعاين أفرادىا من ضعف رئيسي يف النمو  20تقل نسبة ذكاء ىذه الفئة عن 
 اجلسمي  ويف قدرهتم احلسية احلركية وغالبا ما ػلتاجون إىل رعاية وإشراف دائمُت . 

ن خصائص كل فئة اجلسمية والعقلية واالجتماعية توازي خصائص وذبدر اإلشارة إىل أ
 األطفال ادلماثلُت ذلم يف التصنيف الًتبوي يف وصف حاالت اإلعاقة العقلية حسب تغَت الذكاء .

 . تصنيف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي  :3-4
لعقلية والسلوك يعتمد ىذا التصنيف يف تقسيم اإلعاقة العقلية على حسب متغَتي القدرة ا

التكيفي  إذ يؤخذ بعُت االعتبار مقياس الذكاء والدرجة على مقياس السلوك التكيفي، ويشبو ىذا 
التصنيف تصنيف التخلف العقلي على حسب نسب الذكاء  مع الًتكيز على نسبة مظاىر السلوك 

 ا يلي : التكيفي يف كل فئة من فئات اإلعاقة العقلية و ىي حسب ىذا التصنيف تتمثل فيم

 اإلعاقة العقلية البسيطة       -أ 

 اإلعاقة العقلية ادلتوسطة                      -ب

 اإلعاقة العقلية الشديدة       -ج

مقدمة يف الًتبية -العاديُت) د/فاروق الروسان:سيكولوجية األطفال غَت اإلعاقة العقلية الشديدة جدا أو االعتمادية   -د

 ( 85مرجع سابق ، صفحة  -اخلاصة 

 . التصنيف على حسب متغير البعد التربوي : 3-5

 يصنف مجهرة ادلربُت ادلعوقُت عقليا إىل فئتُت : 

 قابلي التعلم               -
 غَت قابلي للتعلم    -
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وتقابل الفئة األوىل طبقة ادلورون وتقابل الطبقة الثانية طبقيت األبلو وادلعتوه ، وتلتحق الفئة 
الفئة الثانية دبؤسسات التثقيف األوىل دبعاىد الًتبية الفكرية التابعة لوزارة الًتبية ، بينما تلتحق 

 الفكري وادلهٍت التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية .

يعترب ىذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعا وتقببل بُت العاملُت يف ىذا اجملال لعدة 
 .( 44العريب ، مرجع سابق ، صفحة  ) د/لطفي بركات أمحد : تربية ادلعوقُت يف الوطن  ةاعتبارات رئيسي

 كما ؽلكن تصنيف حاالت اإلعاقة العقلية وفقا دلتغَت البعد الًتبوي إىل رلموعات منها : 

 :. فئة بطيء التعلم  3-5-1

إذ ىناك   90–70وقد صلدىا يف بعض احلاالت من   90–75تًتاوح نسبة ذكائها من 
ربديدىا ، ويتصف ىذا الطفل بعدم قدرتو على موائمة نفسو اختبلف بُت علماء النفس والًتبية يف 

مع ما يعطى لو من مناىج يف ادلدرسة العادية وعدم قدرتو على ربقيق ادلستويات ادلطلوبة يف الصف 
 الدراسي ، حيث يكون مًتاجعا يف ربصيلو األكادؽلي قياسا إىل ربصيل أقرانو من نفس الفئة العمرية 

 للتعلم  :. فئة القابلين 3-5-2

توازي ىذه الفئة حاالت التخلف العقلي البسيط وفق التصنيف على أساس نسب الذكاء          
 لئلعاقة العقلية .

 . فئة القابلين للتدريب:3-5-3

يوازي ىذه الفئة حاالت التخلف العقلي ادلتوسط وفق التصنيف على أساس نسب الذكاء ، 
 لتدريب يف اجملاالت التالية :ومن بُت خصائص ىذه الفئة أهنم قابلون ل

 تعلم ادلهارات البلزمة لبلعتماد على النفس . - أ
 التكيف االجتماعي يف نطاق األسرة واجلَتة . - ب
 تقدًن بعض ادلساعدة يف نطاق األسرة وادلدرسة والعمل . - ت
 . فئة االعتماديين  :3-5-4
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نسب الذكاء توازي ىذه الفئة حاالت التخلف العقلي الشديد وفق التصنيف على أساس 
لئلعاقة العقلية ويطلق عليها أحيانا الفئة غَت القابلة للتدريب ، وىو ػلتاج إىل الرعاية وإشراف 

 مستمرين .
 
 . العوامل المسببة للتخلف العقلي :4

لقد ربددت بعض أسباب اإلعاقة العقلية بطريقة ملحوظة يف العقود القليلة السابقة نتيجة 
من  %70ميادين الطب والعلوم األخرى ذات العبلقة ، ومع ذلك فان للتقدم العلمي الواضح يف 

األسباب من  %25أسباب حاالت اإلعاقة العقلية غَت معروفة حىت اآلن ، وينصب احلديث على 
 العقلية فقط.ادلعروفة لئلعاقة

وػلدث التخلف العقلي يف الغالبية العظمى نتيجة لعامل واحد أو ذبميع متشابك من 
 ثبلثة اآلتية :العوامل ال

قد ترجع حاالت التخلف العقلي إىل حالة وراثية معقدة ليست واضحة أو مفهومة سباما  -
يف الوقت احلاضر ، يف مثل ىذه احلالة ؽليل عدد كبَت من أفراد األسرة إىل اإلجابة 

 بالتخلف العقلي . 
الذىنية ادلبلئمة، قد يرجع التخلف العقلي إىل عوامل بيئية ال يتوفر فيها للفرد االستشارة  -

 أو ال تتوفر للفرد العبلقات االجتماعية ادلناسبة اليت تسمح بالنمو ظلوا مبلئما.
غَت أن العوامل ادلسببة لئلعاقة العقلية سواء ادلعروفة منها بصورة مؤكدة أو غَت معروفة ، تندرج 

 ربت ثبلث عناوين بارزة .
 75، الصفحات 1985) منال منصور بومحيد ،  ية والبيئية معا.الوراثة ، البيئة ، أو مزيج بين العوامل الوراث

– 76) 

 وذلذا فان من ادلمكن أن نذكر أىم العوامل ادلسببة لئلعاقة العقلية يف ادلراحل الثبلث التالية 
 الوالدة :. العوامل المسببة للتخلف العقلي في مرحلة ما قبل 4-1

ؽلكن تقسيم العوامل ادلسببة للتخلف العقلي يف مرحلة ما قبل الوالدة إىل رلموعتُت من العوامل  
 كما يلي :
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تتمثل العوامل اجلينية يف عاملُت قد يتسببان يف إحداث حالة . العوامل الجينية : 4-1-1
 اإلعاقة العقلية لدى ادلولود .

فات معينة من جيل سابق إىل جيل الحق ، أو ىي كل ما يقصد بالوراثة انتقال صالوراثة :  -أ
يأخذه الفرد عن والديو عن طريق ما يسمى " بالكروموزومات" اليت ذلا أعلية كربى يف تكوين الفرد 

 ( 97، صفحة  1978) د/ زلمد حسن عبلوي ،  غذ تتوقف عليها العوامل الوراثية.

وكما ىو معروف فان صفات الفرد كالطول ولون الشعر ولون العينُت ، وشكل األنف وغَت 
ذلك من آالف الصفات األخرى ربددىا اجلينات اليت ربملها الكروموزومات ادلوجودة يف نواة اخللية 

جُت  100.000 - 60.000البشرية ويقدر العلماء أن كروموزومات اإلنسان ربمل ما بُت 
 من األب والنصف الثاين من االم . نصفها يأيت 

وقد أرادت ادلشيئة اإلذلية أن تكون ىناك بعض اجلينات الضارة منتشرة يف ىذا الكم اذلائل من 
جُت لو صفات ضارة غَت  2800اجلينات  وقد سبكن العلماء حىت يومنا ىذا من معرفة حوايل 
 جدا . مرغوبة ولكن حلسن احلظ فان نسبة انتشارىا بُت الناس نادرة

ومن اجلدير بالذكر ، اإلشارة إىل أن تلك اجلينات وما ربمل من صفات وراثية تأخذ ثبلث 
 أشكال : 

 اجلينات السائدة .  -
 . اجلينات الناقصة -
 .اجلينات ادلتنحية -

الصفات الوراثية ادلتنحية على أهنا صفات وراثية مرضية غَت مرغوب فيها وال بد ىذه األخَتة 
  نحيُت لظهورىا .من توفر جينُت مت

وؽلكن تفسَت دور العوامل الوراثية يف نقل الصفات اخلاصة بالقدرة العقلية حسب نوع الصفات 
 الوراثية لكبل األبوين ، فيما يلي إذا كانت سائدة أو ناقلة أو متنحية .

 لؤلم . 23لؤلب و 23كروموزوم ،   46اخلبليا يوجد هبا 

  متنحية . mسائدة ،  Mشلكن أن نأخذ صفة القدرة العقلية ن ويرمز ذلا بالرمز 
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 الخلل الذي قد يحدث أثناء انقسام الخلية الجنسية :  -ب

إن أشهر مثال على مثل ىذا اخللل الذي ؽلكن أن ػلدث يف عملية انقسام الكروموزومات 
ىي احلالة ادلسماة بادلنغولية ىذا اخللل ؽلكن أن يرجع إىل االنقسامات ادلبكرة للبويضة ادللقحة 

 م الكروموزومات .والذي قد يؤدي بدوره  إىل خلل انقسا

رنسيُت وجود كروموزوم مع رلموعة من الباحثُت الف LeJeuneاكتشف  1959يف عام 
  46كروموزوم بدال من   47يف اخلبليا اجلسمية للمصابُت هبذه األعراض ، أي أهنم ػلملون  زائد

ل الرقم تقريبا ترجع ىذه الزيادة إىل وجود ثبلثة كروموزومات ربم % 90كروموزوم ، وقد تبُت أن 
أما أسباب وجود ىذا الكروموزوم الزائد فغَت معروفة سباما من الناحية الطبية ، ولكن لوحظ أن  21

 ىناك ارتباطا طرديا ما بُت ازدياد عمر األم وبُت ازدياد احتمال إصلاهبا ألطفال مصابُت هبذه احلالة .

 . العوامل غير الجينية : 4-1-2

من األسباب اليت قد تؤثر يف اجلنُت فتؤدي إىل إصابتو تشمل ىذه العوامل رلموعة واسعة 
 باإلعاقة العقلية يف مرحلة ما قبل الوالدة .

 وفيما يلي عرض ألبرز ىذه العوامل :

 : األشعة    -أ

تؤثر األشعة تأثَتا ضارا باجلنُت إذا تعرض ذلا وعمره أقل من ثبلث اشهر وقد اكتشف 
عندما كان يعاجل سرطان الرحم باألشعة عند بعض النساء ذلك يف الثبلثينات من ىذا القرن ، 

احلوامل  فأدى ذلك إىل تعرض األجنة لئلصابة حبالة صغر الرأس وأنواع أخرى من التشوىات وقد 
أكد ذلك ما حدث يف ىَتوشيما وصلزاكي ، وكذا التجارب اليت مت إجراؤىا على احليوانات ادلعرضة 

 لؤلشعة يف فًتة احلمل .

 فان أثر ىذه األشعة يتوقف على عدد من العوامل أعلها : وعلى ذلك

 جرعة أو حجم األشعة . -
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 العمر )ادلرحلة العمرية الذي يتعرض فيو الفرد إىل تلك اإلشعاعات ( . -
 الحصبة األلمانية : -ب

تعترب من أخطر األمراض اليت ؽلكن أن ينتقل تأثَتىا من األم اىل اجلنُت ، ويعترب 
Mcalistar Gregg 1941و أول من اكتشف تأثَت ىذه احلصبة على اجلنُت وذلك عام ى  ،

أثار  1964وقد شهد العامل انتشار ىذا ادلرض بصورة وبائية حيث كان النتشاره يف أمريكا عام 
 طفل بأضرار بالغة اخلطورة . 50.000خطَتة أدى إىل وفاة أو إصابة اكثر من 

 :تعاطي العقاقير واألدوية أثناء الحمل -ج

صابة باإلعاقة عترب العقاقَت واألدوية وادلشروبات الكحولية سببا رئيسيا من أسباب اإلت
 أو حاالت أخرى من اإلعاقة .العقلية 

ومن األدوية اليت قد تؤدي إىل تلف اخلبليا الدماغية للجنُت ، األسبَتين وبعض ادلضادات 
 ج ادلبلريا واحلبوب ادلهدئة .احليوية واألنسولُت واذلرموانت اجلنسية واألدوية اخلاصة بعبل

ويبدو تأثَت ىذه األدوية يف التشوىات اخللقية أو خلل يف اجلهاز العصيب ادلركزي ، كما 
يؤثر التدخُت والغازات بشكل عام إىل نقص واضح يف وزن اجلنُت ، أما تعاطي الكحول فيبدو يف 

ت يف التآزر فيما بعد مشكبلت ظلو اجلنُت وحاالت صغر حجم الدماغ باإلضافة إىل مشكبل
 الوالدة .

 . العوامل المسببة للتخلف العقلي أثناء الوالدة :4-2

اء فًتة الوالدة ، ويقصد هبذه اجملموعة من أسباب أثناء الوالدة تلك األسباب اليت ربدث أثن
 إىل اإلعاقة العقلية أو غَتىا من اإلعاقات ومنها : واليت تؤدي

الوالدة  : قد تؤدي حاالت نقص األوكسجُت لدى األجنة نقص األوكسجُت أثناء عملية  -
أثناء عملية الوالدة إىل موت اجلنُت أو إصابتو بإحدى اإلعاقات ، ومنها اإلعاقة العقلية بسبب 

إصابة قشرة الدماغ للجنُت  كما تتعدى األسباب الكامنة وراء نقص األوكسجُت أثناء عملية 
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أو نقص ادلشيمة، أو طول عملية الوالدة أو عسرىا ، أو  لدى اجلنُت ، كحاالت التسمم الوالدة
 عملية الوالدة  .رمون الذي يعمل على تنشيط زيادة نسبة اذل

الصدمات اجلسدية  : قد ػلدث أن يصاب اجلنُت بالصدمات أو الكدمات اجلسدية أثناء  -
دة ، أو استخدام عملية الوالدة  بسبب طول عملية الوالدة أو استخدام األدوات اخلاصة بالوال

رحم األم شلا قد  بسبب وضع رأس اجلنُت أو كرب حجمو مقارنة مع عنق طريقة الوالدة القيصرية 
 يسبب اإلصابة يف اخلبليا الدماغية أو القشرة الدماغية للجنُت وبالتايل اإلعاقة ومنها اإلعاقة العقلية 

بااللتهابات ، وخاصة التهاب ، إذ تعترب إصابة اجلنُت  االلتهابات اليت تصيب الطفل  -
السحايا  من العوامل الرئيسية يف تلف أو إصابة اجلهاز العصيب ادلركزي، وقد يؤدي ذلك إىل وفاة 

) د/ ع  .اجلنُت قبل والدتو، أو إىل إصابة األجنة إذا عاشت باإلعاقة العقلية أو غَتىا من اإلعاقات 

 ( 103 – 102، الصفحات 1990العظيم شحاتة مرسي ، 
 

 . العوامل المسببة للتخلف العقلي ما بعد الوالدة :4-3
يقصد هبذه اجملموعة من األسباب كل األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة العقلية بعد عملية 

قد تظهر بعد عملية  الوالدة  ومع ذلك فمن ادلناسب أن نشَت إىل بعض حاالت اإلعاقة اليت
الوالدة واليت ىي نتاج لعوامل حدثت قبل أو أثناء عملية الوالدة ومنها على سبيل ادلثال حاالت 

الفنيل كيتونوريا  واليت ربدث نتيجة لعدم وجود أحد اإلنزؽلات الضرورية لتمثيل ادلواد الدىنية ، ومن 
 ية :باإلعاقة العقل والدة الرئيسية لئلصابةأسباب ما بعد ال

: قد أشرنا إىل أعلية التغذية اجليدة لؤلم احلامل أثناء فًتة احلمل ، وأثر   سوء التغذية -
ذلك على ظلو اجلنُت ، وعبلقة ذلك باإلعاقة العقلية ، كما تبدو أعلية التغذية اجليدة أيضا بعد 

ن أسباب عملية الوالدة ، إذ يشكل سوء التغذية وخاصة يف ادلناطق الفقَتة سببا رئيسيا م
حاالت اإلعاقة العقلية ، ومن ىنا كان من الضروري أن يتضمن غذاء الطفل بعد الوالدة على 
ادلواد الرئيسية البلزمة لنمو اجلسم كادلواد الربوتينية والكربوىيدراتية والفيتامينات  خاصة فيتامُت 

A د . 12، ب 6، ب ، 
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ية واليت تؤثر بشكل مباشر : تعترب احلوادث والصدمات اجلسم الحوادث والصدمات -
على اخلبليا الدماغية سببا رئيسيا من أسباب اإلصابة باإلعاقة العقلية ، وما يصاحب ذلك من 

 نقص يف األوكسجُت   أو تلف للخبليا الدماغية .
األمراض وااللتهابات : كثَتا ما يتعرض الطفل وخاصة يف السنوات األوىل من عمره إىل  -

د يكون من نتائجها ارتفاع درجة حرارة الطفل ، وخاصة يف حاالت عدد من األمراض ، وق
السحايا ، واحلصبة والتهاب اجلهاز التنفسي ...اخل ، وقد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الطفل إىل 

 إصابة اجلهاز العصيب ادلركزي للطفل وبالتايل إىل اإلعاقة العقلية .
اليت قد تؤدي إىل تلف يف اجلهاز العصيب  العقاقَت واألدوية : ويقصد بذلك رلموعة العوامل -

 ( 94-93) د/ فاروق الروسان : سيكولوجية األطفال غَت العاديُت ، مرجع سابق ، الصفحات  ادلركزي.

 خالصة : 

بأبعاده ادلختلفة  كان ىذا الفصل دبثابة األداة الفعالة يف تعريف وربليل التخلف العقلي  
سواء تعلق األمر بالبعد النفسي أو االجتماعي أو الطيب أو العقلي ، حيث أجريت زلاولة لشرح 

التخلف العقلي من مجيع ىذه اجلوانب وإظهار سلتلف التعاريف للهيئات وادلنظمات اإلنسانية حولو 
يف مضمار فهم ماىيتو ، وتغَت وجهة النظر للمتخلف عقليا وابراز  ا ساعلت بو ىذه اذليئات ، وم

 مكانتو يف اجملتمع ، من خبلل القوانُت والتشريعات اليت تصدر عنها .

يبلحظ أن إشكالية التخلف العقلي تقوم يف مضمار التباين بُت الباحثُت   
ت والتصنيفات ادلختلفة واالختصاصيُت ، خاصة الباحثُت العرب يف ربديد ادلفاىيم وادلصطلحا

للتخلف العقلي ، واليت تصبو يف اذباه واحد ، والسبب يف ذلك يعود إىل ترمجتها ، فالبعض يًتمجها 
ترمجة حرفية ، بينما البعض اآلخر يعود إىل ترمجتها على حسب معناىا ومدلوذلا وكذلك النظرة 

إىل ىذا مسألة انتشار ىذه الظاىرة الذاتية للمعنيُت يف ربديد ماىية التخلف العقلي بدقة  يضاف 
يف اجملتمعات ادلتطورة والضعيفة على حد سواء ، واليت زادت من حاجات الباحثُت إىل ضرورة 
البحث عن العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل ىذه الظاىرة ، ورغم التقدم العلمي الكبَت الذي 
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اإلعاقة العقلية ما زالت غَت معروفة شهدتو العقود القليلة ادلاضية ، إال أن أسباب بعض حاالت 
 من األسباب ادلعروفة فقط . %25حىت اآلن ، حيث ينصب احلديث عن 

وأىم ما توصلت إليو ىذه الدراسات ىو إنشاء مدارس ومراكز خاصة بًتبية ورعاية ىذه   
التايل الفئة  دلا تعانيو من معوقات حيث أن قدرهتا على اكتساب ادلعارف وادلعلومات ضعيفة ، وب

استحالة ضمها إيل ادلدارس العادية ، ىذه القضية تضع لنا إمكانية دراسة الطرق والوسائل ادلتبعة يف 
 تربيتهم، اليت أحدث ربوالت جوىرية يف تربيتهم وىو ما سنفعلو يف بقية البحث للفصل القادم.
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  تمهيد :. 

قطع أشواطا كبَتة خبلؿ القرنُت األخَتين ظتؤكد أف النشاط الرياضي اظتكيف انو ظتن ا
 وشهدت ؼتتلف جوانبو ووسائلو تطورا معتربا ، خاصة فيما يتعلق بطرؽ ومناىج التعليم والتدريب .

ديدوننا  ويف وقتنا اضتاضر ما فتئ اطترباء والباحثوف يف ميداف الرياضة والًتويح وغَتىم ،
بأحدث الطرؽ واظتناىج الًتبوية ، مستندين يف ذلك إىل رتلة من العلـو واألحباث اظتيدانية اليت 

جعلت الفرد اظتمارس لنشاطاتو موضوعا عتا ، وىو ما جعل الدوؿ اظتتقدمة تشهد تطورا مذىبل يف 
التعرؼ على حضارة  غتاؿ تربية ورعاية اظتعوقُت وبلغت اظتستويات العالية ، وأصبح اآلف ديكننا

 اجملتمعات من خبلؿ التعرؼ على األدوات والوسائل اليت تستخدمها يف ىذا اجملاؿ .

ويعد النشاط الرياضي من األنشطة البدنية الًتبوية األكثر انتشارا يف أوساط الشباب 
عاية اظتعوقُت  ، خاصة   يف اظتؤسسات واظتدارس الًتبوية واظتراكز الطبية البيداغوجية اظتتكفلة بًتبية ور 

وؽتا ساعد على ذلك أف النشاط الرياضي يعد عامبل من عوامل الراحة اإلجيابية النشطة اليت تشكل 
غتاال ىاما يف استثمار  وقت الفراغ ، باإلضافة إىل ذلك يعترب من األعماؿ اليت تؤدي لبلرتقاء 

ودينح لو الفرح والسرور، وخيلصو  باظتستوى الصحي و البدين للفرد اظتعاؽ، إذ يكسبو القواـ اصتيد ،
 على العمل واإلنتاج . كره ، وجتعلو فردا  قادرامن التعب وال

وعليو فقد خصصنا ىذا الفصل للقياـ بدراسة النشاط البدين الرياضي اظتكيف دراسة 
 حتليلية .

مربُت، النشاط البدين الرياضي اظتكيف يف ضوء التعاريف اظتختلفة للبتحديد مفهـو سنقـو  أوال:
)تربوي مث نتبع ذلك بدراسة تطوره عرب التاريخ ويف اصتزائر على وجو التحديد ،مث نتطرؽ إىل أنواعو 

 .)البيولوجية وأمهيتو للمعاقُت من النواحي  تنافسي، عبلجي  تروحيي ( 

سنقـو بتحليل نظرياتو وخصائصو، وأخَتا العوامل اظتؤثرة عليو وأثناء معاصتة ىذه اظتواضيع  ثانيا :
سنحاوؿ تدعيم ؼتتلف اظتفاىيم بالشرح مبا أمكن من دراسات وإحصائيات وآراء ؼتتلف الباحثُت 

حياة  يف ىذا اظتضمار  وذلك يف ػتاولة منها إلظهار دور وأمهية النشاط البدين الرياضي اظتكيف يف
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اظتعافُت  اليت أصبحت تستخدمو اعتيآت واظتراكز الًتبوية  كوسيلة من الوسائل الًتبوية الفعالة يف 
 تنمية الفرد اظتعاؽ من رتيع النواحي البدنية، االجتماعية، النفسية.

 مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف:. 1

مشكلة تعدد اظتفاىيم اليت تداوعتا  يواجو النشاط البدين الرياضي اظتكيف إف الباحث يف غتاؿ 
اظتختصوف والعاملوف يف اظتيداف, واستخدامهم اظتصطلح الواحد مبعاف ؼتتلفة, فقد استخدـ بعض 

الباحثوف مصطلحات النشاط اضتركي اظتكيف أو النشاط اضتركي اظتعدؿ أو الًتبية الرياضية اظتعدلة أو 
اطتاصة، يف حُت استخدـ البعض األخر مصطلحات  أو الًتبية الرياضيةالًتبية الرياضية اظتكيفة

األنشطة الرياضية العبلجية أو أنشطة إعادة التكييف، فبالرغم من اختبلؼ التسميات من الناحية 
الشكلية يبقى اصتوىر واحدا، أي أهنا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي االحتياجات اطتاصة 

 أو مضطربُت نفسيا وانفعالينا . موىوبُت دراسيا أوسواء كانوا معاقُت متأخرين 

 التعار يف ما يلي: ذكر من ىذهن

يعٍت الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم  تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات : -
تعديلها  لتبلئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدهتا ,ويتم ذلك وفقا الىتمامات األشخاص  

 (223، صفحة 1998)حلمي إبراىيم ليلى السيد فرحات ،  غَت القادرين ويف حدود قدراهتم.

 

نعٍت بو كل اضتركات والتمرينات وكل الرياضات اليت يتم ؽتارستها من  (: storتعريف  ستور) -
طرؼ أشخاص ػتدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية ,النفسية ,العقلية ,وذلك بسب أو 

 (A.stor:U.C.l, :1993, p. 10 ) بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف اصتسمية الكربى.
تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية  -

للنمو من خبلؿ األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية  ىي الربامج اظتتنوعة الخاصة:
 لتناسب ميوؿ وقدرات وحدود األطفاؿ الذين لديهم نقص يف القدرات أو االستطبلعات ،

 ليشًتكوا بنجاح وأماف يف أنشطة الربامج العامة للًتبية .
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ىي تلك الربامج اظتتنوعة من النشاطات اإلمنائية واأللعاب اليت  محمد عبد الحليم البواليز: -
   تنسجم وميوؿ وقدرات الطفل اظتعاؽ والقيود اليت تفرضها عليو اإلعاقة .                                                

ومن خبلؿ ىذا العرض ظتختلف التعاريف فاظتقصود بالنشاط الرياضي اظتكيف ىو إحداث تعديل  
، فمثبل يف الرياضات مع الغايات اليت وجدت ألجلها  يف األنشطة الرياضية اظتربغتة لتتماشى

،أما يف التنافسية ىو تكييف األنشطة الرياضية حسب الفئة وتدريبها للوصوؿ إىل اظتستويات العالية 
حالة األمراض اظتزمنة كالربو والسكري فهو تكييف األنشطة الرياضية لتساعد على التقليل من ىذه 

األمراض ، وبالنسبة ضتاالت اإلصابات الرياضية فاف البلعب الذي يتعرض لئلصابة حيتاج إىل 
معاقُت برنامج حركي تأىيلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرياضية لل

النشاط البدين الرياضي اظتكيف ب جعلها تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتايل فاظتقصود
يف ىذه الدراسة ىو غتموع األنشطة الرياضية اظتختلفة واظتتعددة واليت تشمل التمارين واأللعاب 

ث تتماشى مع قدراهتا م تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدهتا ,حبيتالرياضية اليت ي
 البدنية واالجتماعية والعقلية .

 . التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف:-2

والرياضية يف العصر اضتديث كأحد اظتتطلبات العصرية بالنسبة لكل شرائح اجملتمع تعترب الًتبية 
 وعتا مكانة وموقع معترب يف قيم واىتمامات الشباب خاصة .

ويعود الفضل يف بعث فكرة ؽتارسة النشاط البدين الرياضي من طرؼ اظتعوقُت إىل الطبيب  
( وىو طبيب يف مستشفى ) LEDWIG GEUTTMANاإلؾتليزي لدويج جودتاف ) 
 استوؿ مانديفل( باؾتلًتا .

وبدأت ىذه النشاطات يف الظهور عن طريق اظتعاقُت حركيا , وقد نادى ىذا الطبيب باالستعانة 
بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقُت واظتصابُت بالشلل يف األطراؼ السفلية 

(PARAPLIGIQUE) ذه النشاطات كعامل رئيسي إلعادة التأىيل البدين واعترب ى
مح للفرد اظتعوؽ إلعادة الثقة بالنفس واستعماؿ الذكاء والروح التنافسية والتعاونية والنفسي ألهنا تس

معوؽ وكانوا من اظتشلولُت الذين  18وقد نظم أوؿ دورة يف مدينة استوؿ مانديفل شارؾ فيها 
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د تعرضوا ضتادث طارئا ثناء حياهتم وضحايا اضترب العاظتية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولق
ادخل الدكتور لوديج جودتاف ىذه الرياضة ببعض الكلمات اليت كتبها يف أوؿ رسالة وعلقها يف 

القاعة الرئيسية يف ملعب استوؿ مانديفل يف اؾتلًتا واليت الزالت ضتد اآلف وجاء فيها " إف ىدؼ 
ة رياضية ألعاب استوؿ مانديفل ىو تنظيم اظتعوقُت من رجاؿ ونساء يف رتيع أؿتاء العامل يف حرك

عاظتية واف سيادة الروح الرياضية العاظتية سوؼ تزجي األمل والعطاء واإلعتاـ للمعوقُت ومل يكن ىناؾ 
اضي اجل خدمة وأعظم عوف ديكن تدديو للمعاقُت أكثر من مساعدهتم من خبلؿ اجملاؿ الري

 بُت األمم ".لتحقيق التفاىم والصداقة

راكز ) اظتستشفى ( مث تطورت إىل منافسة بُت وبدأت اظتنافسة عن طريق األلعاب يف اظت
اظتراكز مث بعدىا أنشأت بطولة اظتعوقُت وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية اظتكيفة صنفت 

 اظتنافسة حسب نوع اإلعاقة اضتركية 

يات النشاط الرياضي بوجو عاـ عرؼ تطورا كبَتا ة ومعتربا وكذا كاف بداية الستينويف 
اريع النشاط البدين والرياضي اظتكيف نفس اظتسار ونفس االجتاه حيث أدغتت يف النشاطات يف اظتش

يف مدارس خاصة وكاف ظهور النشاطات الرياضية اظتكيفة لئلعاقات العقلية الًتبوية والبيداغوجية
سبة لئلعاقات اضتركية وىذه العشرية عرفت تنظيم أويل لؤللعاب خاصة يف تأخر نوعا ما بالن

جويلية وعرفت مشاركة ألف  20و 19يف شيكاغو)الواليات اظتتحدة األمريكية( ما بُت  1968
رياضي مثلوا كل من الواليات اظتتحدة األمريكية وكندا وفرنسا مث تلتهػا عدة دورات أخػرى لسنػة 

وقػد عرفػت ىذه الدورات تزايد مستمر يف عدد الرياضيُت اظتشاركُت ...اخل، 72-75- 1970
وبالتايل توسيع ىذه النشاطات الرياضية يف أوساط اظتعوقُت ظتختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت 

العشرية األخَتة يف ىذا القرف تطورا كبَتا يف رتيع اجملاالت وىناؾ اكتشاؼ عاـ للجسم وأمهيتو يف 
تكيف مع العامل وقيمتو االتصالية ودوره الوسيطي يف ختصيص وامتبلؾ اظتعلومات التكيف وإعادة ال

انفعالية و كاف لغزو الرياضة من خبلؿ اظتبلعب واإلعبلـ  أواظتختلفة مهما كانت معرفية 
واالشهارات اليت تظهر األجساـ األنيقة العضلية وكل األفكار اظتتعلقة الرياضة جعلت األفراد ومنهم 
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يعتقدوف باألمهية البالغة للنشاط الرياضي على اظتستوى العبلجي ويلعب دورا كبَتا يف النمو  اظتعاقُت
 البدين النفسي واالجتماعي لؤلفراد اظتمارسُت لو .

 النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر : -3

ومت  1979فيفري  19تأسيس الفيدرالية اصتزائرية لرياضة اظتعوقُت وذوي العاىات يف مت 
وعرفت ىذه الفيدرالية عدة  1981اعتمادىا رشتيا بعد ثبلثة سنوات من تأسيسها يف فيفري 

صعوبات بعد تأسيسها خاصة  يف اصتانب اظتايل وكذا من انعداـ اإلطارات اظتتخصصة يف ىذا النوع 
( يف تقصرين وكذلك يف  CHUمن الرياضة وكانت التجارب األوىل لنشاط الفيدرالية يف ) 

( يف بوشتاعيل ومت يف نفس السنة تنظيم CMPPسة اظتكفوفُت يف العاشور وكذلك يف )مدر 
انضمت االحتادية اصتزائرية لرياضة  1981األلعاب الوطنية وىذا بإمكانيات ػتدودة جدا , ويف سنة 

( وكذلك للفيدرالية الدولية للمكفوفُت كليا وجزئيا ) ISMGFاظتعوقُت لبلحتادية الدولية )
IBSA  ( سبتمرب حيث  30اىل 24مت تنظيم األلعاب الوطنية يف وىراف ) من  1983( ويف سنة

 تبعتها عدة ألعاب وطنية أخرى يف السنوات اليت تلتها يف ؼتتلف أؿتاء الوطن .

 يف مصر . 1991وشاركت اصتزائر يف أوؿ ألعاب افريقية سنة 

يف برشلونة  1992باظتعوقُت سنة  وكانت أوؿ مشاركة للجزائر يف األلعاب االوظتبية اطتاصة
أو فريقُت ديثبلف ألعاب القوى وكرة اظترمى وكاف لظهور عدائُت ذوي اظتستوى العاظتي دفعا   بفوجُت

 2000رابطة والئية دتثل ؼتتلف اصتمعيات تظم أكثر من  36قويا لرياضة اظتعوقُت يف ببلدنا وىناؾ 
 ( سنة . 35- 16رياضي عتم إجازات وتًتاوح أعمارىم بُت ) 

اختصاصات رياضية مكيفة من طرؼ اظتعوقُت كل حسب نوع إعاقتو  10ودتارس حوايل 
 ودرجتها وىذه االختصاصات ىي نوع اإلعاقة :

 اظتعوقُت اظتكفوفُت                   اظتعوقُت اضتركيُت                        اظتعوقُت الذىنيُت 

 ألعاب القوى  -ألعاب القوى                          -ألعاب القوى                       -
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 ببلعبُت كرة القدـ   -كرة السلة فوؽ الكراسي اظتتحركة    -كرة اظترمى                          -

 السباحة -رفع األثقاؿ                             -السباحة                            -

 تنس الطاولة -سباحة                                 ال -اصتيدو                            -

 كرة الطائرة  -تنس الطاولة                              -التنداـ ) االستعراضي (          -

وقد سطرت الفيدرالية اصتزائرية لرياضة اظتعوقُت وذوي العاىات عدة أىداؼ متكاملة يف بينها 
 وعلى رأسها

دنية و الرياضية اظتكيفة اظتوجهة لكل أنواع اإلعاقات باختبلفها ويتم حتقيق تطوير النشاطات الب
 ىذا اعتدؼ عن طريق :

 العمل التحسيسي واإلعبلـ اظتوجو -

 للسلطات العمومية  -

 ظتختلف الشرائح الشعبية ويف كل أؿتاء الوطن وخاصة منهم األشخاص اظتعوقُت  -

اظتيداف ) ميداف النشاط البدين والرياضي  العمل على تكوين إطارات متخصصة يف ىذا -
 اظتكيف ( وىذا بالتعاوف مع ؼتتلف اظتعاىد الوطنية والوزارات .

 والفيدرالية اصتزائرية لرياضة اظتعوقُت منخرطة يف عدة فيدراليات دولية وعاظتية منها :

 ( I.C.Cاللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العاظتي للرياضات اظتكيفة )  -

 (  IPCلجنة الدولية للتنظيم العاظتي لرياضة اظتعوقُت ذىنيا )ال -

 ( INAS-FMHاصتمعية الدولية لرياضة اظتتخلفُت واظتعوقُت ذىنيا )  -

 ( ISMWالفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي اظتتحركة )  -

 ( IWPFالفيدرالية الدولية لكرة السلة فوؽ الكراسي اظتتحركة )  -
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 (CP - ISRAاصتمعية الدولية للرياضات اطتاصة لؤلشخاص ذوي إعاقات حركية ؼتية )  -

 وفيها من الفيدراليات واصتمعيات واللجاف الدولية العاظتية .

وقد كاف للمشاركة اصتزائرية يف ؼتتلف األلعاب على اظتستوى العاظتي وعلى رأسها األلعاب 
يف اطلنطا ؾتاحا كبَتا وظهور قوي للرياضيُت  1996يف برشلونة وسنة  1992االوظتبية سنة 

-100اظتعوقُت اصتزائريُت وخاصة يف اختصاص ألعاب القوى ومنهم عبلؽ ػتمد يف اختصاص ) 
) معوؽ بصري ( ويف نفس  B3( مًت وكذلك بوجليطية يوسف يف صنف  200-400

 ( مًت .1500و 800مًت و 5000االختصاصات وببلؿ فوزي يف اختصاص) 

 النشاط البدني الرياضي المكيف أسس-4

إف أىداؼ النشاط البدين الرياضي للمعاقُت ينبع أساسا من األىداؼ العامة للنشاط 
الرياضي من حيث حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ، حيث أوضحت 

فهو كذلك يريد أف  الدراسات إف احتياجات الفرد اظتعاؽ ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ،
 يسبح ، يرمي بقفز .. 

يشَت انارينو وآخروف "إف كل ما حيتويو الربنامج العادي مبلئم للفرد اظتعاؽ ، ولكن جيب وضع    
حدود معينة ظتستويات اظتمارسة واظتشاركة يف الربنامج تبلءـ إصابة أو نقاط ضعف الفرد اظتعاؽ" 

 (194، صفحة  1990اضتمازتي ، امُت انور اطتويل ، ، )ػتمد 

يرتكز النشاط البدين الرياضي للمعاقُت على وضع برنامج خاص يتكوف من ألعاب وأنشطة رياضية 
وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميوؿ وقدرات وحدود اظتعاقُت الذين ال يستطيعوف اظتشاركة يف 

ضي العاـ ، وقد تربمج مثل ىذه الربامج يف اظتستشفيات أو ي اظتراكز برنامج النشاط البدين الريا
اطتاصة باظتعاقُت ، ويكوف اعتدؼ األشتى عتا ىو تنمية أقصى قدرة ؽتكنة للمعاؽ وتقبلو لذاتو 

 واعتماده على نفسو ، باإلضافة إىل االندماج يف األنشطة الرياضية اظتختلفة .

 الرياضي اظتكيف ما يلي :  ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدين
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 العمل على حتقيق األىداؼ العامة للنشاط البدين الرياضي    -
إتاحة الفرصة صتميع األفراد للتمتع بالنشاط البدين وتنمية اظتهارات اضتركية األساسية  -

 والقدرات البدنية 
 إف يهدؼ الربنامج إىل التقدـ اضتركي للمعاؽ والتأىيل والعبلج  -
 أف ينفذ الربنامج يف اظتدارس اطتاصة أو يف اظتستشفيات واظتؤسسات العبلجية  -
أف ديكن الربنامج اظتعاؽ من التعرؼ على قدراتو و إمكانياتو ، وحدود إعاقتو حىت يستطيع  -

 تنمية القدرات الباقية لديو واكتشاؼ ما لديو من قدرات 
حًتاـ الذات وإحساسو بالقبوؿ من أف ديكن الربنامج اظتعاؽ من تنمية الثقة بالنفس وا -

 اجملتمع الذي يعيش فيو ، وذلك من خبلؿ اظتمارسة الرياضية لؤلنشطة الرياضية اظتكيفة .  
 وبشكل عاـ ديكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقُت من خبلؿ الطرؽ التالية :         

مساحة اظتلعب ، تعديل ارتفاع تغيَت قواعد األلعاب ) التقليل من مدة النشاط ، تعديل  -
 أو ىدؼ السلة ، تصغَت أو تكبَت أداة اللعب ، زيادة مساحة التهديف  الشبكة

 تقليل األنشطة ذات االحتكاؾ البدين اىل حد ما  -
 اضتد من منط األلعاب اليت تتضمن عزؿ أو إخراج البلعب  -
 ية ، كاألطواؽ واضتباؿ االستعانة بالشريك من األسوياء أو غتموعة من الوسائل البيداغوج -
إتاحة الفرصة ظتشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماع بالتغيَت اظتستمر واطتروج يف  -

 حالة التعب 
ليلى السيد  )حلمي ابراىيم ، تقسيم النشاط على البلعبُت تبعا للفروؽ الفردية وإمكانيات كل فرد . -

 ( 50، 49،  47فرحات : الًتبية الرياضية والًتويح للمعاقُت ، مرجع سابق، صفحة 

 . تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف :5

لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاعتا فمنها الًتبوية و التنافسية ، ومنها العبلجية 
 والًتوحيية  أو الفردية واصتماعية .

 على أية حاؿ فإننا سنتعرض إىل أىم التقسيمات ، فقد قسمو أحد الباحثُت إىل :



 النشاط البدني الرياضي المكيف                     الفصل الثاني                       
 

14 

 

ىو نشاط يقـو بو الفرد من تلقائي نفسو بغرض حتقيق .النشاط الرياضي الترويحي : 5-1
السعادة الشخصية اليت يشعر هبا قبل أثناء  أو بعد اظتمارسة وتلبية حاجاتو النفسية واالجتماعية ، 

 حاجة كبَتة إىل تنميتها وتعزيزىا للمعاقُت . وىي  شتات يف

يعترب الًتويح الرياضي من األركاف األساسية يف برامج الًتويح ظتا يتميز بو من أمهية كربى يف   
اظتتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إىل أمهيتو يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية 

 واالجتماعية .

ة النشاط البدين سواء كاف بغرض استغبلؿ وقت الفراغ أو كاف بغرض التدريب إف مزاول 
إىل اظتستويات العالية ، يعترب طريقا سليما ؿتو حتقيق الصحة العامة ، حيث أنو خبلؿ  للوصوؿ 

مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة 
) إبراىيم  ُت عمل كفاءة أجهزة اصتسم اظتختلفة كاصتهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب.إىل حتس

 (1998رزتة ، 

يرى رملي عباس أف النشاط البدين الرياضي خيدـ عدة وظائف نافعة , إذ أف النشاط   
العضلي اضتر دينح األطفاؿ إشباعا عاطفيا كما يزودىم بوسائل التعبَت عن النفس , واطتلق 

واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلؾتاز ودتد األغلبية بالًتويح اعتادؼ بدنيا وعقليا.... 
عبس ع )ض األساسي ىو تعزيز وظائف اصتسم من اجل لياقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاىية والغر 

 (79، صفحة 1991الفتاح رملي , ػتمد إبراىيم شحاتة ، ,

كما أكد "مرواف ع اجمليد " أف النشاط البدين الرياضي الًتوحيي يشكل جانبا ىاما يف نفس  
اظتعاؽ اذ ديكنو من اسًتجاع العناصر الواقعية للذات والصرب , الرغبة يف اكتساب اطتربة , التمتع 

الرتيبة واظتملة  باضتياة ويساىم بدور اجيايب كبَت يف إعادة التوازف النفسي للمعاؽ والتغلب على اضتياة
ما بعد اإلصابة , وهتدؼ الرياضة الًتوحيية إىل غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح اظتنافسة 
والصداقة لدى الطفل اظتعوؽ  وبالتايل تدعيم اصتانب النفسي والعصيب إلخراج اظتعوؽ من عزلتو اليت 

 (112 - 111، الصفحات  1997) مرواف ع اجمليد إبراىيم ، فرضها على نفسو يف اجملتمع 
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 وديكن تقسيم الًتويح الرياضي كما يلي : 

ىي عبارة عن غتموعة متعددة من األلعاب اصتري ، وألعاب األلعاب الصغيرة الترويحية :  - أ
تتميز بطابع السرور الكرات الصغَتة وألعاب الرشاقة ، وما إىل غَت ذلك من األلعاب اليت 

 واظترح والتنافس مع مرونة قواعدىا وقلة أدواهتا وسهولة ؽتارستها .
وىي األنشطة اضتركية اليت دتارس باستخداـ الكرة وديكن األلعاب الرياضية الكبيرة :  - ب

ظتوسم تقسيمها طبقا لوجهات نظر ؼتتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو رتاعية ، أو بالنسبة 
 أو صيفية أو دتارس طواؿ العاـ .اللعبة ألعاب شتوية 

وىي أنشطة تروحيية دتارس يف اظتاء مثل السباحة ، كرة اظتاء ، أو الرياضات المائية :  -ج
التجديف، اليخوت والزوارؽ ، وتعترب ىذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألواف الًتويح خاصة 

 يف ببلدنا .

 ي العالجي : . النشاط الرياض5-2

عرفت اصتمعية األىلية للًتويح العبلجي ، بأنو خدمة خاصة داخل اجملاؿ الواسع للخدمات  
الًتوحيية  اليت تستخدـ للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوؾ البدين أو االنفعايل أو االجتماعي 

ية وعبلجية ال إلحداث تأثَت مطلوب يف السلوؾ ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية ولو قيمة وقائ
 (66-65-64) عطيات ػتمد خطاب : أوقات الفراغ والًتويح ، مرجع سابق ، الصفحات  ينكرىا األطباء.

فالنشاط الرياضي من الناحية العبلجية يساعد مرضى األمراض النفسية واظتعاقُت  على التخلص 
وبالتايل استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرين لو ، وجيعلهم أكثر سعادة من االنقباضات النفسية ، 

وتعاونا ، ويسهم مبساعدة الوسائل العبلجية األخرى على حتقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة 
 العبلجية اليت تستعمل يف عبلج بعض األمراض كالربو وشلل األطفاؿ وحركات إعادة التأىيل .

ي ديارس يف معظم اظتستشفيات واظتصحات العمومية واطتاصة ويف كما أصبح النشاط الرياض 
مراكز إعادة التأىيل واظتراكز الطبية البيداغوجية وخاصة يف الدوؿ اظتتقدمة ،ويراعى يف ذلك نوع 

النشاط الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدـ حركات موجهة ودقيقة ىدفها اكتساب 
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 , ,Roi Randain ) ة  واستخداـ عضبلت أو أطراؼ مقصودة .الشخص اظتعوؽ حتكم يف اضترك

1993, pp. 5-6) 

،  ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة اظتستويات العالية. النشاط الرياضي التنافسي : 5-3
كبَتة نسبيا ، ىدفو األساسي   اظترتبطة باللياقة والكفاءة البدنية بدرجة ىي النشاطات الرياضية

االرتقاء مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسًتجاع أقصى حد ؽتكن للوظائف والعضبلت اظتختلفة 
 للجسم .

 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال. 6

،  1978قررت اصتمعية األمريكية للصحة والًتبية البدنية والًتويح يف اجتماعها السنوي عاـ 
حقوؽ اإلنساف تشمل حقو يف الًتويح الذي يتضمن الرياضة إىل جانب األنشطة الًتوحيية بأف 

األخرى، ومع مرور الوقت بدأت اجملتمعات اظتختلفة يف عدة قارات ؼتتلفة تعمل على أف يشمل 
ىذا اضتق اطتواص، وقد اجتمع العلماء على ؼتتلف ختصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع 

األنشطة الرياضية والًتوحيية ىامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألمهية ىذه األنشطة بأف 
 بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسياسيا .

 األهمية البيولوجية :. 6-1

إف البناء البيولوجي للجسم البشري حيتم ضرورة اضتركة حيث ارتع علماء البيولوجيا اظتتخصصُت 
سم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسبلمة األداء اليومي اظتطلوب من الشخص يف دراسة اصت

العادي، أو الشخص اطتاص، برغم اختبلؼ اظتشكبلت اليت قد يعاين منها اطتواص ألسباب 
) لطفي بركات  عضوية واجتماعية وعقلية فاف أمهيتو البيولوجية للخواص ىو ضرورة التأكيد على اضتركة.

 ( 61، صفحة  1984أزتد ، 

يؤثر التدريب وخاصة اظتنظم على الًتكيب اصتسمي، حيث تزداد ؿتافة اصتسم وثقل شتنتو 
دوف تغَتات تذكر على وزنو وقد فحص ويلز وزمبلئو تأثَت ستسة شهور من التدريب البدين اليومي 

مراىقة وأظهرت النتائج تغَتات واضحة يف الًتكيب اصتسمي، حيث تزداد منو األنسجة  34  على
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) أمُت أنور اطتويل ، أسامة كماؿ راتب ،  النشطة وؿتافة كتلة اصتسم  يف مقابل تناقص يف منو األنسجة الذىنية.

 ( 150، صفحة  1992

 االجتماعية :األهمية . 6-2

إف غتاؿ اإلعاقة ديكن للنشاط الرياضي  أف يشجع على تنمية العبلقة االجتماعية بُت 
األفراد وخيفف من العزلة واالنغبلؽ    )أو االنطواء( على الذات، ويستطيع أف حيقق انسجاما 

األسرة وتبادؿ اآلراء وتوافقا بُت األفراد، فاصتلوس رتاعة يف مركز أو ملعب  أو يف نادي أو مع أفراد 
 واألحاديث من شأنو أف يقوي العبلقات اصتيدة بُت األفراد .

وجيعلها أكثر إخوة ودتاسكا، ويبدوا ىذا جليا يف البلداف األوربية االشًتاكية حيث دعت 
اة اظترجوة واظترتبطة اضتاجة اظتاسة إىل الدعم االجتماعي خبلؿ أنشطة أوقات الفراغ إلحداث اظتساو 

 العمل الصناعي.  بظروؼ

يف كتاباتو عن الًتويح يف غتتمع القرف التاسع عشر بأوربا أف ؽتارسة  Veblenفقد بُت قبلن 
الرياضة كانت تعرب عن انتماءات الفرد الطبقية، أو مبثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا للطبقة 

اللهو واللعب منفقوف أمواال البورجوازية، إذ يتمتع أفرادىا بقدر أوفر من الوقت اضتر يستغرقونو يف 
 ( R . sue : Le loisir . O P . cit, p. 63) طائلة وبذخا مسرفا متنافسوف على أهنم أكثر عتوا وإسرافا.

وقد استعرض كوكيلي اصتوانب والقيم االجتماعية للرياضة و الًتويج فيما يلي : الروح الرياضية  
التعاوف تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعية، اظتتعة والبهجة، اكتساب 

) لطفي بركات أزتد : الرعاية  .القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف االجتماعي  اظتواطنة الصاضتة، التعود على

 ( 65بق ، صفحة الًتبوية للمعوقُت عقليا ، مرجع سا

" ػتمد عوض بسيوين " أف أمهية  النشاط الرياضي تكمن يف  مساعدة  كما أكد 
الشخص اظتعوؽ على التكيف مع األفراد واصتماعات اليت يعيش فيها ، حيث أف ىذه اظتمارسة 

 تسمح لو بالتكيف واالتصاؿ باجملتمع.
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اظتمارسة الرياضية تنمي يف الشخص "من أف  وىو ما أكده كذلك "عبد اجمليد مرواف 
اظتعوؽ الثقة بالنفس والتعاوف والشجاعة ، فضبل عن شعوره باللذة والسرور ....، كما أف للبيئة 

 واجملتمع واألصدقاء األثر الكبَت على نفسية الفرد اظتعاؽ .

 األهمية النفسية :. 6-3

بدأ االىتماـ بالدراسات النفسية منذ وقت قصَت، ومع ذلك حقق علم النفس ؾتاحا كبَتا يف 
فهم السلوؾ اإلنساين، وكاف التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على التأثَت البيولوجي يف السلوؾ 

زة على وكاف االتفاؽ حينذاؾ  أف ىناؾ دافع فطري يؤثر على سلوؾ الفرد، واختار ىؤالء لفظ الغري
أهنا الدافع األساسي للسلوؾ البشري، وقد أثبتت التجارب اليت أجريت بعد استخداـ كلمة الغريزة 
يف تفسَت السلوؾ أف ىذا األخَت قابل للتغَت، حتت ظروؼ معينة إذ أف ىناؾ أطفاال ال يلعبوف يف 

الدوافع يف تفسَت  حاالت معينة عند مرضهم عضويا أو عقليا، وقد اجتو اصتيل الثاين إىل استخداـ
السلوؾ اإلنساين وفرقوا بُت الدافع والغريزة باف ىناؾ دوافع مكتسبة على خبلؼ الغرائز اظتوروثة، 
عتذا ديكن أف نقوؿ أف ىناؾ مدرستُت أساسيتُت يف الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي 

 ويح أهنا تؤكد مبدئُت ىامُت : )سيجموند فرويد (، وتقع أمهية ىذه النظرية بالنسبة للرياضة والًت 

 . السماح لصغار السن للتعبَت عن أنفسهم خصوصا خبلؿ اللعب .1

. أمهية االتصاالت يف تطوير السلوؾ، حيث من الواضح أف األنشطة الًتوحيية تعطي فرصا ىائلة 2
 لبلتصاالت بُت اظتشًتؾ والرائد، واظتشًتؾ األخر .

التذوؽ  –الشم  –أمهية اضتواس اطتمس : اللمس أما مدرسة اصتشطالت حيث تؤكد على 
يف التنمية البشرية .وتربز أمهية الًتويح يف ىذه النظرية يف أف األنشطة الًتوحيية   النظر  السمع –

تساىم مسامهة فعالة  يف اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا على أنو ىناؾ أنشطة تروحيية مثل ىواية 
ا شتي التذوؽ والشم، لذلك فاف اطتربة الرياضية والًتوحيية ىامة عند الطبخ، فهناؾ احتماؿ لتقوية م

 تطبيق مبادئ اظتدرسة اضتبشطالتية .
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، كاضتاجة إىل األمن والسبلمة ،  أما نظرية ماسلو تقـو على أساس إشباع اضتاجات النفسية
يصل الشخص إىل  وإشباع اضتاجة إىل االنتماء وحتقيق الذات وإثباهتا، واظتقصود بإثبات الذات أف

، وؽتا الشك فيو أف األنشطة الًتوحيية  مستوى عاؿ من الرضا النفسي والشعور باألمن واالنتماء
 ( 20، صفحة 1978) حزاـ ػتمد رضا القزوين ،  دتثل غتاال ىاما ديكن للشخص حتقيق ذاتو من خبللو.

 : األهمية االقتصادية. 6-4

ال شك أف اإلنتاج يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرتو على العمل واستعداده النفسي 
، واف االىتماـ بالطبقة العاملة  والبدين، وىذا ال يأيت إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية

وحيسن يف تروحيها وتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها 
ساعة يف  55ساعة إىل  96نوعيتها، لقد بُت "فرنارد" يف ىذا اجملاؿ أف ختفيض ساعات العمل من 

 (560، صفحة 1967) ػتمد ؾتيب توفيق ،  يف األسبوع. % 15  األسبوع قد يرفع اإلنتاج مبقدار

يرتبط بو أشد االرتباط ومن ىنا تبدو أمهيتو االقتصادية يف فالًتويح إذا نتاج االقتصادي اظتعاصر، 
حياة اجملتمع، لكن مفكرين آخرين يروف أمهية الًتويح نتجت من ظروؼ العمل نفسو، أي من آثاره 

السيئة على اإلنساف، كاالغًتاب والتعب واإلرىاؽ العصيب، مؤكدين على أف الًتويح يزيل تلك 
 ( R . sue : Le loisir . O P . cit, pp. 49 – 50) ية والتسلية.اآلثار ويعوضها بالراحة النفس

 األهمية التربوية :. 6-5

بالرغم من اف الرياضة والًتويح يشمبلف األنشطة التلقائية فقد ارتع العلماء على اف ىناؾ فوائد 
 تربوية تعود على اظتشًتؾ، فمن بينها ما يلي : 

 : ىناؾ مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خبلؿ  تعلم مهارات وسلوك جديدين
األنشطة الرياضية على سبيل اظتثاؿ مداعبة الكرة كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة 

 جديدة لغوية وؿتوية، ديكن استخدامها يف احملادثة واظتكاتبة مستقببل .
 : وحيي يكوف ىناؾ نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطو الرياضي والًت  تقوية الذاكرة

عتا اثر فعاؿ على الذاكرة، على سبيل اظتثاؿ إذا اشًتؾ الشخص يف ألعاب دتثيلية فاف حفظ 
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الدور يساعد كثَتا على تقوية الذاكرة حيث أف الكثَت من اظتعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء جتد 
عند اضتاجة إليها يف اظتخ   »ؼتازهنا   «اظتخ ويتم اسًتجاع اظتعلومة من   »ؼتازف   «مكاف يف

 عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار اضتياة العادية .
 : ىناؾ معلومات حقيقية حيتاج الشخص اىل التمكن منها، مثبل  تعلم حقائق المعلومات

اظتسافة بُت نقطتُت أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الًتوحيي رحلة بالطريق الصحراوي من 
 سكندرية فاف اظتعلومة تتعلم ىنا ىي الوقت الذي تستغرقو ىذه الرحلة .القاىرة اىل اإل

 : اف اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والًتويح يساعد  اكتساب القيم
الشخص على اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثبل تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن 

ياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة ىذا النهر، وىنا اكتساب لقيمة ىذا النهر يف اضت
 االجتماعية كذا القيمة السياسية.

 األهمية العالجية : . 6-6

يرى بعض اظتختصُت يف الصحة العقلية، أف الرياضة الًتويح يكاد يكوف اجملاؿ الوحيد الذي تتم 
ًتاويح : ) تلفزيوف، فيو عملية "التوازف النفسي" حينما تستخدـ أوقات فراغنا استخداما جيدا يف ال

موسيقى، سينماف رياضة، سياحة ( شريطة أال يكوف اعتدؼ منها دتضية وقت الفراغ، كل ىذا من 
 شأنو أف جيعل اإلنساف أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اطتلق واإلبداع .

ية ومن وقد تعيد األلعاب الرياضية واضتركات اضترة توازف اصتسم، فهي ختلصو من التوترات العصب
العمل اآليل، وجتعلو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد اضتياة قد يؤدياف إىل اؿترافات 

كثَتة، كاإلفراط يف شرب الكحوؿ والعنف، ويف ىذه اضتالة يكوف اللجوء إىل ؽتارسة الرياضة و 
من ىذه األمراض العصبية،  البيئة اطتضراء واعتواء الطلق واضتمامات اظتعدنية وسيلة ىامة للتخلص

) حزاـ ػتمد رضا القزوين : الًتبية الًتوحيية . مرجع سابق  ورمبا تكوف خَت وسيلة لعبلج بعض االضطرابات العصبية.

 ( 32 – 31، الصفحات 

 نظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيف :. ال -7
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من الصعب حصر كل اآلراء حوؿ مفهـو الًتويح بسبب تعدد العوامل اظتؤثرة عليو واظتتأثرة بو يف 
اضتياة االجتماعية اظتعقدة، إال انو ديكن حتديد أىم مفاىيمو حسب ما جاء يف التعاريف السابقة، 

 Geanوجاف بياجيو  Seg Mund Freudخاصة تلك اليت قدمها سيجموند فرويد 
Piaget  ؿ جروس وكاروKarl Gros : ىذه التعاريف نابعة من نظريات ؼتتلفة نذكر منها 

 نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سينسر وشيلر (:. 7-1

تقوؿ ىذه النظرية أف األجساـ النشيطة الصحيحة، وخاصة لؤلطفاؿ، ختتزف أثناء أدائها 
 الذي ينجم عنو اللعب . لوظائفها اظتختلفة بعض الطاقة العضلية والعصبية اليت تتطلب التنفيس

وتشَت ىذه النظرية إىل أف الكائنات البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة، ولكنها ال 
تستخدـ كلها يف وقت واحد، وكنتيجة عتذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، ال يستخدماف 

وأثناء فًتات  يف تزويد احتياجات معينة، ومع ىذا فاف لدى اإلنساف قوى معطلة لفًتات طويلة،
التعطيل ىذه تًتاكم الطاقة يف مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وبالتايل ضغطها 

درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة ؽتتازة الستنفاذ ىذه الطاقة  إىلحىت يصل 
 ( 57 – 56) ػتمد عادؿ خطاب ، الصفحات  الزائدة اظتًتاكمة.

ومن جهة ثانية اف اللعب خيلص الفرد من تعبو اظتًتاكم على جسده، ومن تأثراتو العصبية 
اظتشحونة من ؽتارسة واجباتو اظتهنية واالجتماعية، ويعترب وسيلة ضرورية للتوازف اإلنساين النفسي 

 (( Serae moyenca , 1982 , p. 163 ) وموافقة مع البيئة اليت   يعيش فيها.

 نظرية اإلعداد للحياة :. 7-2

" الذي نادى هبذه النظرية باف اللعب ىو الدافع العاـ  Karl Grosيرى كارؿ جروس "
لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء يف حياة البالغُت، وهبذا يكوف قد نظر إىل اللعب على انو شيء لو 
غاية كربى، حيث يقوؿ   أف الطفل يف لعبو يعد نفسو للحياة اظتستقبلية، فالبنت عندما تلعب 

 والولد عندما يلعب مبسدسو يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة .بدميتها تتدرب على األمومة، 



 النشاط البدني الرياضي المكيف                     الفصل الثاني                       
 

44 

 

وىنا جيب أف ننوه مبا قدمو كارؿ جروس خاصة يف العبلقة بُت األطفاؿ يف غتتمعات ما قبل 
 الصناعة .

"يعوض الًتويح للفرد ما مل يستطع  R . Mills أما يف اجملتمعات الصناعية يقوؿ رايت ميلز  "
فهو غتاؿ لتنمية مواىبو واإلبداعات الكامنة لديو منذ طفولتو األوىل واليت  حتقيقو  يف غتاؿ عملو،

يتوقف منوىا لسبب الظروؼ اظتهنية، كما انو يشجع على ؽتارسة اعتوايات اظتختلفة الرياضية، الفنية 
أو العلمية وجيد اعتاوي من ؽتارسة ىواياتو، فرصة للتعبَت عن طاقاتو الفكرية وتنميتها يصاحبو يف 

ت عامة اذلك نوع من االرتياح الداخلي، بعكس اضتياة اظتهنية اليت تضمر منو اظتواىب واإلبداع
 وخاصة يف غتاؿ العمل الصناعي .

 نظرية اإلعادة والتخليص :. 7-3

" الذي وضع ىذه النظرية أف اللعب ما ىو إال  Stanley Hoolيرى ستانلي ىوؿ "
دتثيل طتربات وتكرار للمراحل اظتعروفة اليت اجتازىا اصتنس البشري من الوحشية إىل اضتضارة، فاللعب 
كما تشَت ىذه النظرية ىو ختليص وإعادة ظتا مر بو اإلنساف يف تطوره على األرض، فلقد مت انتقاؿ 

 العصور . اللعب من جيل إىل آخر منذ اقدـ

من خبلؿ ىذه النظرية يكوف ستانلي ىوؿ قد اعًتض لرأي كاروؿ جروس ويربر ذلك باف 
الطفل خبلؿ تطوره يستعيد مراحل تطور اصتنس البشري، اذ يرى أف األطفاؿ الذين يتسلقوف 

)د / كماؿ درويش ، أمُت اطتويل  .األشجار ىم يف الواقع يستعيدوف اظترحلة القردية من مراحل تطور اإلنساف 

 ( 227، صفحة 1990، 

 نظرية الترويح :. 7-4

يؤكد "جتسي مونس" القيمة الًتوحيية للعب يف ىذه النظرية ويفًتض يف نظريتو أف اصتسم 
 البشري حيتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادتو حيويتو فهو وسيلة لتنشيط اصتسم بعد ساعات العمل

 الطويلة .
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والراحة معناىا إزالة اإلرىاؽ أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف عملية االسًتاحة، االسًتخاء 
 اخل . ……يف البيت  أو يف اضتديقة أو يف اظتساحات اطتضراء أو على الشاطئ 

كل ىذه تقـو بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، عتذا ؾتد السفر والرحبلت 
عاب الرياضية خَت عبلج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتُت عن األماكن الضيقة واألل

 (F . Balle & al , 1975, p. 221 ) واظتناطق الضيقة ومزعجاهتا.

 نظرية االستجمام : . 7-5

إىل أف أسلوب العمل يف أيامنا تشبو ىذه النظرية إىل حد كبَت نظرية الًتويح، فهي تذىب 
ىذه أسلوب شاؽ وؽتل، لكثرة استخداـ الفضبلت الدقيقة للعُت واليد، وىذا األسلوب من العمل 

 ئل االستجماـ واللعب لتحقيق ذلك يؤدي إىل اضطرابات عصبية إذا مل تتوفر للجهاز البشري وسا

وجو نشاطات قددية مثل : ىذه النظرية حتث األشخاص على اطتروج إىل اطتبلء وؽتارسة أ
الصيد والسباحة واظتعسكرات، ومثل ىذا النشاط يكسب اإلنساف راحة واستجماما يساعدانو على 

 االستمرار يف عملو بروح طيبة .

 نظرية الغريزة : . 7-6

تفيد ىذه النظرية باف البشر اجتاىا غريزيا ؿتو النشاط يف فًتات عديدة من حياهتم، فالطفل 
ويصرخ ويزحف وتنصب قامتو ويقف وديشي وجيري ويرمي يف فًتات متعددة من يتنفس ويضحك 

 منوه وىذه أمور غريزية وتظهر طبيعية خبلؿ مراحل منوه .

فالطفل ال يستطيع أف دينع نفسو من اصتري وراء الكرة وىي تتحرؾ أمامو شانو شاف القطة 
ء من وسائل التكوين العاـ لئلنساف، اليت تندفع وراء الكرة وىي جتري، ومن مث فاللعب غريزي، وجز 

 وظاىرة طبيعية تبدو خبلؿ مراحل منوه .

 

 



 النشاط البدني الرياضي المكيف                     الفصل الثاني                       
 

44 

 

 معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف :. 8

ذتة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف النشاط الرياضي للمعوقُت، فهو نتاج غتتمع يتأثر 
ومية من اف تكشف عن متغَتاتو ويؤثر يف الظروؼ االجتماعية وتكفي اظتبلحظة العلمية للحياة الي

  ( Marie – Chorlotte Busch , 1975 ) السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية

وتشَت كل الدراسات اليت جرت يف بعض الدوؿ األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيو األفراد يف 
إال أف كل من حجم الوقت والًتويح ونشاطاتو يتأثر بالعديد  العديد من نشاطات الرياضة الًتويح

 من اظتتغَتات أمهها :

 الوسط االجتماعي :. 8-1

إف العادات والتقاليد تعترب عامبل يف انتشار كثَت من نشاطات اللهو والتسلية واللعب، وقد 
 تكوف حاجزا أماـ بعض العوامل األخرى .

ظتناطق الريفية ال يشاىدوف السينما اال قليبل، الف يرى "دومازودين " اف كثَت من سكاف ا
 (J . Dumazadier , 1982, p. 26 ) ا.عادات ىؤالء الريفيُت دتقت السينم

، أف شباب اظتدينة أكثر ؽتارسة لؤلنشطة الرياضية من شباب  وقد جاء يف استقصاء جزائري
تشجع على  الفروؽ اكثر من ناحية اصتنس، ومن أسباب ذلك أف تقاليد الريف الاألرياؼ، وتزيد 

 ( Ministère de la jeunesse et des sport ) عند الفتيات.ىذا النشاط وخاصة

وختتلف أشكاؿ اللهو واللعب يف ؽتارسة األفراد عتذا النوع من التسلية أو كرىهم عتا، حبسب 
" يف دراستو للنشاط الرياضي وعبلقتو  Luschenثقافة اجملتمع ونظمو اظتؤثرة، فقد بُت لوسشن "

شخص يف أظتانيا الغربية دتارس ديانات ؼتتلفة،  1880بالنظاـ الديٍت، يف دراستو على عينة بلغت 
 , Norber sillamy ) .إىل أف النشاط الًتوحيي يتأثر بعوامل ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما 

1978 , p. 168 ) 
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 المستوى االقتصادي :. 8-2

تعاجل ىذه النقطة من حيث استطاعة دخل العماؿ إلشباع حاجاهتم الًتوحيية يف حياة اجتماعية 
 يسيطر عليها اإلنتاج اظتتنامي لوسائل الراحة والتسلية والًتفيو .

كثَت من الدراسات اف دخل العامل حيدد بدرجة كبَتة استهبلكو للسلع   يبدوا من خبلؿ
 واختياراتو لكيفية قضاء وقت الفراغ عند اظتوظفُت أو التجار او اإلطارات السامية  .

كما الحظ " سوتش " أف ىناؾ بعض األنواع من الًتويح ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت 
كاطتروج إىل اظتطاعم ومصروفات العطل والسياحية، أو تزايد زادت اظتصاريف اطتاصة بالًتويح ،  

 الطلب على اضتاجات الًتوحيية .

وجاء يف دراسة مصرية أف نسبة كبَتة من العماؿ يفضلوف قضاء وقت فراغهم يف بيوهتم على 
 : J . Dumaze Dier )الذىاب    إىل السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منها يف نظر العماؿ 

Vers une civilisation du loisir ? OP. Cit, p. 260 ). 

والذي ديكن استنتاجو من خبلؿ ما سبق أف اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاتو اضترة أو أسلوب 
 نشاطو الًتوحيي ومنطو يتأثر مبستوى مداخل األفراد وقدرهتم اظتادية لذلك .

 :السن . 8-3

تشَت الدراسات العلمية إىل أف العاب األطفاؿ ختتلف عن العاب الكبار وأف الطفل كلما 
 منى وكرب يف السن قل نشاطو يف اللعب .

" إىل أف األطفاؿ يف هناية مرحلة الطفولة اظتتأخرة وبداية  Sullengerيشَت سولينجر "
ارسوهنا من قبل ، وذلك كالقياـ مرحلة اظتراىقة تأخذ نشاطاهتم أشكاال أخرى غَت اليت كانوا دي

 مبشاىدة التلفزيوف واالستماع للموسيقى والقراءة وؽتارسة النشاط الرياضي .

أف كل مرحلة عمر دير هبا اإلنساف هبا سلوكا تو الًتوحيية اطتاصة ، فالطفل ديرح والشيخ 
" وجد  1967يرتاح ، يف حُت اف الشباب يتعاطوف أنشطة حسب أذواقهم، ففي دراسة بفرنسا " 



 النشاط البدني الرياضي المكيف                     الفصل الثاني                       
 

44 

 

 Roymond) عاما. 60اف مزاولة الرياضة تقل تدرجييا مع التقدـ يف العمر حىت تكاد تنعدـ يف عمر 

. Tomas , 1983, pp. 71 – 72 ) 

 الجنس :. 8-4

ختتلف عن تلك اليت تشَت الدراسات العلمية إىل أف أوجو النشاط اليت ديارسها الذكور 
دتارسها البنات فالبنات يف مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى واأللعاب اظترتبطة بالتدبَت اظتنزيل ، 

 بينما يفضل البنُت اللعب باللعب اظتتحركة وباللعب اآللية والعاب اظتطاردة .

" أف البنُت دييلوف إىل اللعب العنيف اكثر من  Honzikولقد أوضحت دراسات ىونزيك "
برامج اإلذاعة  البنات  واف الفروؽ بُت اصتنسُت تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة واالستماع إىل

  برامج التلفزيوفومشاىدة 

إف البنات والبنُت يف مرحلة الطفولة من  "E . Child كما أوضحت دراسة اليزابيث تشايلد "
 يلوف إىل النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية .سنة دي12 -3 سن

إال أف ترتيب تلك النشاطات لدى البنُت ختتلف حيث تأيت ؽتارسة النشاطات البدنية لدى البنات    
 ( 63، صفحة 1997) د/كماؿ درويش ، ػتمد اضتمازتي ،  يف الًتتيب األخَت.

 درجة التعلم : . 8-5

لقد أكدت كثَت من الدراسات االجتماعية إف مستوى التعليم يؤثر على أذواؽ األفراد ؿتو 
تسلياهتم وىواياهتم ، منها ما جاء هبا "دوما زوديب" إذ بُت أف الًتبية والتعليم توجو نشاط الفرد 

، خاصة وأف إنساف اليـو يتلقى كثَتا من التدريبات يف غتاؿ الًتويح  …عموما يف اختياره لًتوحيو 
 ت رمبا قد تبقى مدى اضتياة .اأثناء حياتو الدراسية ، ؽتا قد يريب أذواقا معينة عتواي

كما أوضحت دراسة بلجيكية إف اختيار األفراد ألنواع الربامج اإلذاعية اظتقدمة تتنوع حسب 
 ( . …ي ، ثانوي ، جامعي اظتستوى التعليمي ) ابتدائ
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واف اصتامعيوف يفضلوف اظتوسيقى واضتصص العلمية واألدبية بينما ذوي اظتستوى االبتدائي أكثر 
 (87، صفحة J – Cozcheuve  ،1980)  ولعا باظتنوعات الغنائية واأللعاب اظتختلفة.

نتائج الدراسات أف ىناؾ اختبلؼ واضح يف كيفيات قضاء والذي ديكن استنتاجو من خبلؿ 
 الوقت اضتر وؽتارسة الًتاويح حبسب مستوى تعليم األفراد .

 : . الجانب التشريعي 8-6

مبعٌت أف معظم اجملتمعات ليس لديها تشريعات كافية يف رعاية ذوي االحتياجات اطتاصة 
ياضية مبختلف ألواهنا خصوصا يف الدوؿ العربية والتكفل هبم خاصة منها اضتق يف ؽتارسة األنشطة الر 

وتوفَت اطتدمات الرياضية والًتوحيية للخواص، ؽتا يشكل عائقا يف تقدمي اطتدمات الضرورية عتذه 
 الفئة.  
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 خالصة : 
كاف ىذا الفصل أداة فعالة لتحليل مفهـو النشاط البدين الرياضي  وعبلقتو باظتعاقُت ، وقد 
أجرينا ػتاولة لشرح النشاط البدين الرياضي اظتكيف من كافة جوانبو وإظهار الدراسات الًتبوية 

 حولو وما سامهت ىذه الدراسات يف مضمار فهم ماىيتو . والسوسيولوجية

ن خبلؿ ما أشرنا إليو أف النشاط البدين والرياضي اظتوجهة للمعاقُت وما ديكن استخبلصو م
مستمد من النشاط البدين والرياضي الذي ديارسو األفراد العاديُت لكنو يكيف حسب نوع ودرجة 

اإلعاقة وطبيعة الفرد اظتعاؽ من حيث القوانُت والوسائل اظتستعملة ، ويعد ىذه النشاط الرياضي 
بالنشاط الرياضي عند العاديُت ولو جوانب عديدة تعود بالفائدة  على  حديث النشأة مقارنة

األفراد، فهو يعترب وسيلة تربوية وعبلجية ووقائية إذا مت استغبلعتا بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ يسهم 
يف تكوين شخصية األفراد من رتيع اصتوانب ، اصتانب الصحي ، اصتانب النفسي ، اصتانب اطتلقي 

، وبالتايل تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي والنظرة  واالجتماعي
اظتتفائلة للحياة .خاصة لؤلطفاؿ اظتعاقُت والذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب مرض أو عجز 
جسمي أو عقلي ، وقد أوضح العلماء أف اعتدؼ األساسي الذي جيب حتقيقو للمعوقُت ىو 

بفعالية يف نشاطات الرياضة والًتويح من خبلؿ برنامج تربوي يشجع على ؽتارسة   تعليمهم االشًتاؾ
كل ألواف النشاط البدين الرياضي واستغبلؿ أوقات الفراغ والذي جيٍت من خبللو اظتعوقوف ، فوائد 

 جسمية ، اجتماعية ، تربوية ،نفسية ومعرفية .

دة تأىيل اظتعاؽ وتقبلو يف اجملتمع من كما أف للنشاط الرياضي تأثَت اجيايب على اندماج وإعا
خبلؿ حتسيس اصتمهور باف اظتعاؽ يستطيع ؽتارسة النشاط الرياضي مبزات الرياضي العادي من 
الدقة والًتكيز والتحكم يف النفس ، و مبتعة واندفاع كبَتين دوف إي عقدة ، وانو بواسطة اإلرادة 

ق نتائج مذىلة يف ؼتتلف االختصاصات جتلب الفرح والرغبة والتدريب اظتستمر يستطيع اظتعاقُت حتقي
والسرور والسعادة لآلخرين ىذه القيمة للنشاط البدين والرياضي اظتكيف تفتح لنا إمكانية دراستو 
على مستوى األطفاؿ اظتتخلفوف عقليا واآلفاؽ اليت ديكن تسطَتىا يف ىذا اجملاؿ ، وىو ما نتطرؽ 

 . قادـ  إليو بنوع من التفصيل يف الفصل ال
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 تمهيد:
مما الشك فيو أن الوصول إىل نتائج مرضية ال يكون إال بتوظيف أو االعتماد على طريقة منهجية       

حمكمة تسهل العمل و ترسم معاملو و ختدم موضوع الدراسة فتكسب النتائج مصداقية و جتعل األحكام 
لإلطاحة مبختلف جوانب ىذا املوضوع الصادرة تتسم باملوضوعية التامة و قد قمنا بإجراء دراسة ميدانية 

وذلك باختيار العينة املناسبة و اعتماد املنهج املالئم ملثل ىذه الدراسات , مستخدمني كل الوسائل و 
 األدوات مع توفر الشروط اليت تضمن لنا جناح ىذه العملية .

 لوصول إليها.و قد سارت أطوارىا وفق خطوات مربجمة و متسلسلة بغية حتقيق األىداف املراد ا

 

 ـ منهج البحث: 1ـ 1ـ 1
يف جماااال الباااام العلماااخ يعتماااد اختياااار املااانهج املناساااب  ااال مشاااكلة الباااام باألسااااس علاااى طبيعاااة       

ويف حبثنااا  املشااكلة نهسااها ت وختتلااف املناااىج املتبعااة تبعااا الخااتالف الاادف الااذي يااود الباحاام التوصاال إليااو
 (42ت صهاة ص1191)حممد أزىر السماك وآخرون.ت ىذا استوجبت مشكلتو إتباع املنهج التجرييب. 

 ـ عينة البحث: 2ـ  1ـ  1
 ـ العينة التجريبية : 1ـ  2ـ  1ـ  1
سااانةت يدرساااون 12إىل  01تلمياااذ مااان جااانم واحاااد وىااام ذكاااورت تااا اوح أعماااارىم مااان  02تتكاااون مااان    

 .بوىراناغوجخ النهسخ دباملركز البي
 ـ العينة الضابطة : 2ـ  2ـ  1ـ  1
 . بنهم املركزتلميذ من نهم اجلنم ونهم املرحلة العمرية يدرسون   20وتتكون ىخ األخرى  من     
 ـ مجاالت البحث:  3ـ  1ـ  1

 ـ المجال البشري : 1ـ  3ـ  1ـ  1
تلميذ   20ت حبيم نهم املركزتلميذت مت اختبارىم بصهة عشوائية من  40تتكون عينة البام من    

املركز اختربوا كعينة جتريبية ت نهم تلميذ األخرى من   20اختربوا كعينة ضابطة  ومن نهم املركز 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سنة  .         12 إىل 01والعينة كلها من جنم واحد وىم ذكور ت  ت اوح أعمارىم من 

  ـ المجال المكاني : 2ـ  3ـ  1ـ   1
 والبعدية مبلعب املركز. لقد قمنا بتطبيق برناجمنا املق ح وجل االختبارات القبلية
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 : ـ المجال الزمني3ـ  3ـ  1ـ  1
أجرياات االختبااارات حبياام  ت 20/05/2015 إىل غايااة 15/04/2015اسااتغرقت فاا ة العماال ماان       

د لكل عيناة ت بعادىا قمناا بتطبياق الربناامج املقا ح علاى  10ودامت مدهتا  15/04/2015القبلية بتاريخ 
وحبجاام ساااعخ قاادره ساااعتني يف األساابوع و بشااكل متهاار  تأي  11/05/2015العينااة التجريبيااة إىل غايااة 

 20/05/2015االختباارات البعدياة بتااريخ  سابت و أربعااء ت يف الها ة املساائية. ر أجرينااالساعة كل يوم 
 د و لكل عينة كذالك. 10ودامت مدهتا ىخ األخرى 

 ضبط متغيرات الدراسة : -3
عناااااد القياااااام بتادياااااد املتغااااااات اياصاااااة بالباااااام  اااااب التقليااااال قااااادر املساااااتطاع مااااان تااااا  ا املتغااااااات     

  ابتا وماذا يقيم وماذا يتجاىل.ىو العامل املهم الذي  ب أن يبقى  العارضةتوعليو أن يقرر ما
 تعريف المتغير المستقل:

ويساامى يف بعااح األحيااان باااملتغا التجاارييب وىااو الااذي تاادد املتغاااات ذات األحيااة أي مااايقوم الباحاام     
بتثبيتااو للت كااد ماان تاا  ا حاادث معااني توتعتاارب ذات أحيااة خاصااة ماان حياام أنااو يااتم الااتاكم فيهااا ومعاجلتهااا 

ملتغا املستقل عبارة عن املتغا الذي يهرض الباحم أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجاة معيناة ومقارنتها توا
 ودراستو تؤدي إىل معرفة ت  اه على متغا آخر.

بااااد  النشاااااط ال ويف دراسااااتنا ىااااذه فإنااااو مت حتديااااد املتغااااا املسااااتقل أي الساااابب ماااان موضااااوع الدراسااااة وىااااو:
 الرياضخ املكيف.

 تعريف المتغير التابع:
مااان العملياااات الااايت تعكااام األداء أو السااالوك توعلاااى ذلاااك فاااإن املثاااا ىاااو املتغاااا ىاااو املتغااااات الناجتاااة     

املسااتقل  بينمااا االسااتجابة دتثاال املتغااا التااابع والااذي يالحالااو الباحاام ماان خااالل معاجلتااو للالااروف ا يطااة 
 بالتجربة.ومن خالل موضوع الدراسة فإنو مت حتديد املتغا التابع .

 ا ركات األساسية لدى املتخلهني عقليا . :ىوو 
 ـ أدوات البحث : 4ـ  1ـ  1

 ا املراجع واملصادر. 
 ا االختبارات والقياسات .

 ا الطر  اإلحصائية.
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 (.ةت ديكا م ت ميقايت ت صافر كرات تنم  الثا عتاد البام واملتمثل يف)
 ـ صعوبات البحث: 5ـ  1ـ  1
 ا صعوبة يف التاصل على العتاد الرياضخ . 
 ا عدم تناسب استعمال الزمن اياص باألطهال واستعمال الزمن اياص بالطلبة الباحثني. 
 ـ التجربة االستطالعية: 6ـ  1ـ 1
لقياام ااا ت وذلاك حاو تكاون تعترب التجربة االستطالعية مبثابة القاعدة األساساية واملمهادة للتجرباة املاراد ا   

 للباحم فكرة ونالرة حول كيهية إعداد أرضية جيدة للعمل ويتعرف من خاللا على :
 ا صد  و بات وموضوعية االختبارات. 

 ا مدى استجابة عينة البام لالختبارات. 
 ا الصعوبات اليت قد تعرقل سا االختبارات. 

 ا أفضل طريقة إلجراء االختبارات. 
 تناسب األجهزة مع االختبارات.ا مدى 

 ـ ثبات االختبارات: 1ـ  6ـ  1ـ  1
يقصاااد بثبااااات االختبااااار أن يعطااااخ االختباااار نهاااام النتااااائج إذا مااااا أعياااد علااااى نهاااام األفااااراد يف نهاااام       

الالاروف ت ويعااد أسالوب إعااادة االختبااار مان أىاام أساااليب الثباات ويااتلخخ ىااذا األسالوب يف اختبااار عينااة 
ر إعاادة اختبااارىم مارة أخارى باالختباار نهساو يف ظااروف مشاااة دتاماا للالارف الايت ساابق  مان جمتماع األصال
 .(152ت صهاة ص 1113) مقدم عبد ا هيظ ت ومت االختبار فيها.

  وىرانتالمياذ مان املركاز النهساخ البياداغوجخ با 05وىذا ماقمناا باو يف حبثناا ت حيام طبقناا االختباارات علاى 
اختاربوا بصااهة عشاوائية ر أعيااد علاايهم بعاد أساابوع نهام االختبااارات ويف نهاام الالاروف وباسااتخدام معاماال 

    1 املوضااة يف اجلادول رقام  االرتبااط البسايب باساون علاى النتاائج املتاصال عليهاا حتصالنا علاى النتاائج 
وجاد   0.05ودرجاة خطاورة  4لة ملعامل االرتبااط البسايب عناد درجاة حرياة وبعد الكشف يف جدول  الدال

 .مما يؤكد بان االختبارات تتمتع بدرجة  بات عالية ةولياجلدأن القيمة ا سوبة لكل قياس اكرب من القيمة 
 ـ صدق االختبارات : 2ـ  6ـ  1ـ 1

 رذالااذايت والااذي يقاااس حبساااب اجلاالغاارض الت كااد ماان صااد  االختبااارات تاسااتخدمنا معاماال الصااد      
  عنااد 1ال بيعااخ ملعاماال  بااات االختباااراتت و عنااد الكشااف عاان النتااائج وكمااا ىااو موضاا  يف اجلاادول رقاام 
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ت تبني ان القيمة ا سوبة اكرب من القيمة اجلاد ولياة ت و ذلاك يكشاف  4ودرجة حرية 0.05درجة ايطورة 
 عن صد  االختبارات .
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  م20السرعة : الركض 
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00.0 0.00  
 

0.05 
 0.99 0.99 من الثبات القفز العريض 

 
 0.39 0.15 رمي الكرة الناعمة

ــــة  1جــــدول ر ــــم    ــــة المســــتهد ة خــــالل التجرب    يبــــين معامــــل ثبــــات و صــــدق االختبــــارات البدني
 االستطالعية

 ـ موضوعية االختبارات : 3ـ  6ـ  1ـ  1
جاااال االختبااااارات املسااااتخدمة يف ىااااذا البااااام سااااهلة و واضاااااة الههاااام و غااااا قابلااااة للت وياااال إذ إن       

مان قبال املختاربين عناد تطبيقهاا و اختباارات الباام االختبارات اجليدة ىخ اليت تبعد الشك و عدم املوافقاة 
 يكون ضمن أىداف املنهج اليومخ .الوحدة التدريبية ت فمثال اختبار سرعة قد تستعمل أيضا ضمن 

 ـ مواصفات االختبارات البدنية : 7ـ  1ـ  1
 ـ الوثب العريض من الثبات : 1ـ  7ـ  1ـ  1

 أ ـ الغرض من االختبار :
 العضلية لعضالت الرجلني .قياس القوة 

 ب ـ األدوات :
 ارض مستوية ال تعرض الهرد لالنزال  ت شريب قياس ت يرسم على أرضية خب للبداية .    
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 ج ـ مواصفات األداء :
يقااف املختاارب حبياام تكااون قاادماه خلااف خااب البدايااة ت  اار ركبتيااو و يااؤرج  ذراعيااو خلهااا يقااوم بالو ااب     

 (.1ة )انالر الشكل رقملألمام ألبعد مسافة ممكن
 د ـ توجيهات : 

تقاااس مسااافة الو ااب ماان خااب البدايااة ) ا افااة الداخليااة ( حااو آخاار ا اار تركااو الالعااب القريااب ماان خااب  - 
 البداية ت أو عند نقطة مالمسة الكعبني لألرض .

 املخترب و ملم األرض.جبزء آخر منجسمو تعترب ا اولة الغيو و  ب إعادهتا يف حالة ما إذا اختل توازن  -
  ب إن تكون القدمان مالمستني لألرض حو  الة االرتقاء . -
 .(309ت صهاة ص 2001)حممد صباخ حساننيت للمخترب حماولتني يسجل لو أفضلها . -

 التسجيل: تسجل افضل مسافة يف ا اوالت الثالث بالسنتم ات.
 
 
 
 
 
 
 
 : متر 20السرعة ـ  2ـ  7ـ  1ـ  1

 .قياس السرعة أ ـ الغرض من االختبار :
 إيقاف تصافرة.املسافة ا ددة للجري و يكون سطاها صلب تساعة :  ب ـ األدوات

تيقف األقااال اااري يف كااال مااارة تلمياااذان علاااى ياااتم تنهياااذ حبيااام  أن األفضااالمااان :  ج ـ مواصـــفات األداء
 .سرعة ممكنة حو خب النهاية ب قصىالتلميذ خلف خب البدء متخذا وضع االستعداد البدء  ري التلميذ 

 من الثانية . 1/10 ألقربيسجل الزمن : التسجيلد ـ 
 : مسا ة ألبعدرمي كرة ناعمة ـ   3ـ  7ـ  1ـ  1

 .القدرة العضلية للذراعني :قياس أ ـ الغرض من االختبار

 

 

 " يبين إختبارالوثب العريض من الثبات11شكل رقم "
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 م ت  الث كرات تنم تشريب قياس .15مساحة من األرض مهتوحة ال يقل طولا عن : ب ـ األدوات 
تيرسام خطاني متاوازيني  األرضمسااحة مناسابة مان  أييؤدي ىذا االختبار على :  ج ـ مواصفات االختبار
سااام ناااثالن منطقاااة االساااتعداد و يسااام  للتلمياااذ برماااخ الكااارة مااان خاااالل ىاااذه 190يبعااادان عااان بعضاااهما 

كانت الرمية الثانية و الثالثة ابعد من ذلك ياتم حترياك   إذااملنطقة تتدد مكان ىبوط الكرة بوضع عالمة تو 
 العالمة تبعا لذلك .

   : التسجيل و احتساب النتائجد ـ  
لنقطاااااة ىباااااوط الكااااارة ت وتساااااجل  تساااااجل أفضااااال مساااااافة يف ا ااااااوالت الاااااثالث حمساااااوبة مااااان خاااااب البداياااااة

 )سم(.ألقرب
 ـ الوسائل اإلحصائية : 8ـ  1ـ  1

علااام اإلحصااااء ىاااو ذلاااك العلااام الاااذي يباااام يف اياااع البياناااات و تناليمهاااا و عرضاااها و حتليلهاااا و اختااااذ 
 (1199)قيم ناجخ عبد اجلبار تشامل كامل حممدتت القرارات بناءا عليها. 

 و من بني التقنيات اإلحصائية املستعملة يف حبثنا ىخ :
 )ت( ستيودنت: -

    وىاخ طريقاة إحصاائية مان الطار  الايت تساتخدم يف حسااب الهارو  باني املتوساطات ا ساابيةت  
اختباار )ت( يساتطيع تقيايم الهار  باني املتوساطات ويستخدم ىذا االختبار لقبول أو رفح العدم مبعىن آخر 

العااب تسااتخدم الصاايغة  30ا سااابية تقييمااا جمااردا ماان التاادخل الشخصااخ و يف حالااة العينااات األقاال ماان 
 :التالية
 
 
 
 : املتوسب ا سايب للمجموعة األوىل )القبلخ(.1س
 : املتوسب ا سايب للمجموعة الثانية )البعدي( 2س
2ع
 : مربع االحنراف املعياري للمجموعة األوىل.  1
2ع
 : مربع االحنراف املعياري للمجموعة الثانية. 2

 ن: عدد العينة.

 = ت
 2س – 1س

2(2+ )ع  2(1)ع
 

 

 1 -ن 
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 عرض و تحليل النتائج:-1

القبلي و  االختبار( يبني ادلتوسط احلسايب و اإلضلراف ادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني 2جدول )
 البعدي للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار السرعة.

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
احملسو 
 بة

T 
 اجلدولية

نوع 
 الداللة

 
 ع س ع س

  5.93 2.88 4:.7 2:.2 ;8.2 42 ضابطة 
 
 

4.2; 

 
       

 دال
 دال ;2.: 2.75 ;;.7 2.78 8.35 42 جتريبية

 
 

نالحظ من خالل اجلدول ان ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة  تحليل :
 وهذا يف اختبار قبلي . 6.09اكرب من  6.13الضابطة اي 

للعينة  2:.2من االضلراف ادلعياري  اصغرللعينة التجريبية  0.56نالحظ ان االضلراف ادلعياري  كما 
 الضابطة و هذا يف االختبار القبلي .

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب  أناالختبار البعدي نالحظ من اجلدول   أما
 وهذا يف اختبار بعدي . 4:.7اكرب من  ;;.7 أيللعينة الضابطة 

للعينة  2.88من االضلراف ادلعياري  اصغرللعينة التجريبية  2.75االضلراف ادلعياري  أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .
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للعينة التجريبة  وبالتايل توجد فروق دات   ;4.2اجلدولية Tاكرب من 5.93احملسوبة T أنكما نالحظ 
وبالتايل توجد فروق  ;4.2اجلدولية  Tاكرب من  ;2.:احملسوبة للعينة الضابط T أما  إحصائياداللة 
 . إحصائياداللة  ذات

 

 
 (يبني اختبار السرعة2الشكل )

النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا على  أننستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين  >استنتاج
بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة  إحصائيةالعينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة  أداء

 .يف اختبار السرعةالتجريبية 

القبلي و  االختبارادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني  االضلراف( يبني ادلتوسط احلسايب و 3جدول )
 .الوثب العريض من الثبات البعدي للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار

 

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
 احملسوبة

T 
 اجلدولية

نوع 
 الداللة

 

 ع س ع س

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

 العينة التجريبية
 العينة الضابطة

 إختبار قبلي

 إختبار بعدي
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  ;8.4 5.85 86.57 5.59 7;.84 42 التجريبية

 

 

4.2; 

 

 دال

 دال 4.48 5;.4 85.42 5.29 84.97 42 الضابطة

 

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة  أننالحظ من خالل اجلدول تحليل : 
 وهذا يف اختبار قبلي . 84.97اكرب من  7;.84 أيالضابطة 

للعينة  5.29للعينة التجريبية اكرب من االضلراف ادلعياري  5.59االضلراف ادلعياري   أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار القبلي .

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب  أناالختبار البعدي نالحظ من اجلدول   أما
 وهذا يف اختبار بعدي .85.42اكرب من  86.57للعينة الضابطة اي 

للعينة  5;.4للعينة التجريبية اكرب من االضلراف ادلعياري  5.85االضلراف ادلعياري  أن كما نالحظ
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .

 ذاتوبالتايل توجد فروق   التجريبيةللعينة   ;4.2اجلدولية Tاكرب من ;8.4احملسوبة T أنكما نالحظ 
وبالتايل توجد فروق  ;4.2اجلدولية  Tاكرب من  4.48احملسوبة للعينة الضابطة T أما  إحصائياداللة 
 . إحصائياداللة  ذات
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 الوثب العريض من الثبات( يبني اختبار 3الشكل)

 

> نستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين ان النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا على  استنتاج:
اداء العينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة 

 يف اختبار الوثب العريض من الثباتالتجريبية 

القبلي و  االختبار ادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني االضلراف( يبني ادلتوسط احلسايب و 4جدول )
 .رمي الكرة الناعمة البعدي للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار

 

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
 احملسوبة

T 
 اجلدولية

نوع 
 الداللة

 

 ع س ع س

  7;.32 2.88 6.57 2.87 9:.5 42 التجريبية

 

 

 دال

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار القبلي

 االختبارالبعدي
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  4.67 2.87 2;.5 2.88 5:.5 42 الضابطة

4.2; 

 دال<

 

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة  أننالحظ من خالل اجلدول تحليل :
 وهذا يف اختبار قبلي . 5:.5اكرب من  9:.5 أيالضابطة 

للعينة  2.88من االضلراف ادلعياري  اصغر التجريبيةللعينة  2.87  االضلراف ادلعياري أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار القبلي .

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب  أن االختبار البعدي نالحظ من اجلدول أما
 . بعديوهذا يف اختبار  2;.5اكرب من  6.57 أيللعينة الضابطة 

للعينة  2.87للعينة التجريبية اكرب من االضلراف ادلعياري  2.88االضلراف ادلعياري  أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .

وبالتايل توجد فروق   التجريبيةللعينة   ;4.2اجلدولية Tاكرب من 7;.32احملسوبة T أنكما نالحظ 
توجد  وبالتايل 4.67جلدولية ا Tاكرب من  4.67احملسوبة للعينة الضابطة T أما  إحصائياداللة  ذات
 . إحصائياداللة  ذاتفروق 
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 رمي الكرة الناعمة( يبني اختبار 4الشكل)

النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا على  أن> نستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين  : استنتاج
بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة  إحصائيةالعينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة  أداء

 .يف اختبار رمي الكرة الناعمةالتجريبية 

 

 

البعدي  االختباراتادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني  االضلراف( يبني ادلتوسط احلسايب و 5جدول )
 .السرعة للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي
 احملسوبة

T نوع  اجلدولية
 الداللة

 

 ع س

  ;2.9 2.75 ;;.7 42 التجريبية

 

 

 

 

 غري دال
 ;2.9 2.88 6:.7 42 الضابطة

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

 العينة الضابطة العينة التجريبية 

 اختبار قبلي

 اختبار بعدي
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3.8: 

 

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة  أنالتحليل > نالحظ من خالل اجلدول 
 وهذا يف االختبار البعدي .6:.7اكرب من  ;;.7 أيالضابطة 

للعينة  2.88للعينة التجريبية اصغر من االضلراف ادلعياري  2.75االضلراف ادلعياري   أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .

 ذاتللعينة التجريبة  وبالتايل توجد فروق   ;4.2اجلدولية Tاكرب من ;2.9احملسوبة T أنكما نالحظ 
وبالتايل توجد فروق  ;2.9اجلدولية  Tاكرب من  4.67احملسوبة للعينة الضابطة T أما  إحصائياداللة 
 . إحصائياداللة  ذات
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   (يبني اختبار السرعة5الشكل ) 

 

النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا على  أن> نستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين  استنتاج:
القياس و البعدي للعينة التجريبية   ق ذات داللة احصائية بني القياسالعينة و ذلك من وجود فرو  أداء

وهذا دليل على صلاح االختبار ادلطبق على  لصاحل العينة التجريبية يف اختبار السرعة للعينة الضابطة  البعدي
 .ادلعاقني ذهنيا

 

 

 

 

 

 

5,75

5,8

5,85

5,9

5,95

6

 اختبار بعدي اختبار بعدي

 العينة التجريبية

 العينة الضابطة
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( يبني ادلتوسط احلسايب و اإلضلراف ادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني االختبارات البعدي 6جدول )
 .الوثب العريض من الثباتللعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار 

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي
 احملسوبة

T نوع  اجلدولية
 الداللة

 

 ع س

  5.85 86.57 42 التجريبية

 
3.32 

 

 

3.8: 

 

 

 

 غري دال
 5;.4 85.42 42 الضابطة

 

التحليل > نالحظ من خالل اجلدول ان ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة 
 االختبار البعدي .وهذا يف 85.42اكرب من  86.57الضابطة اي 

للعينة 5;.4للعينة التجريبية اصغر من االضلراف ادلعياري   5.85كما نالحظ ان االضلراف ادلعياري  
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .

للعينة التجريبة  وبالتايل توجد فروق دات :3.8اجلدولية Tاصغر من 3.32احملسوبةTكما نالحظ ان 
 داللة احصائيا  .
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 الوثب العريض من الثبات( يبني اختبار 6الشكل )

 

النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا على  أننستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين  استنتاج:
للعينة التجريبية والقياس  البعدي بني القياس  العينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة إحصائية أداء

 لصاحل العينة التجريبية يف اختبار الوثب العريض من الثبات. البعدي للعينة الضابطة  

 

 

 

 

 

62,6

62,8

63

63,2

63,4

63,6

63,8

64

64,2

64,4

 اختبار بعدي اختبار بعدي

 العينة التجريبية

 العينة الضابطة
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( يبني ادلتوسط احلسايب و اإلضلراف ادلعياري و قيمة )ت( ونوع الداللة بني االختبارات البعدي 7جدول )
 .رمي الكرة الناعمة للعينة الضابطة و التجريبية يف اختبار

حجم  
 العينة

 T االختبار البعدي
 احملسوبة

T نوع  اجلدولية
 الداللة

 

 ع س

  2.88 6.57 42 التجريبية
 
 

4.3: 

 

 

3.8: 

 

 

 

 2.86 ;.5 42 الضابطة دال

ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية اكرب من ادلتوسط احلسايب للعينة  أنالتحليل > نالحظ من خالل اجلدول 
 وهذا يف االختبار البعدي .;.5اكرب من 6.57 أيالضابطة 

للعينة  2.86للعينة التجريبية اصغر من االضلراف ادلعياري   2.88االضلراف ادلعياري   أنكما نالحظ 
 الضابطة و هذا يف االختبار البعدي .

 ذاتللعينة التجريبة  وبالتايل توجد فروق :3.8اجلدولية Tاصغر من :4.3احملسوبةT أنكما نالحظ 
 داللة احصائيا  
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 الكرة الناعمة اختبار رمي( يبني 7الشكل ) 

 

النشاط البدين ادلكيف يؤثر اجيابيا  أننستنتج من خالل حتليل اجلدول و الشكل البياين  استنتاج:
العينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس  البعدي للعينة التجريبية والقياس  أداءعلى 

 لصاحل العينة التجريبية يف اختبار رمي الكرة الناعمة.  البعدي للعينة الضابطة

 

 مناقشة النتائج بالفرضيات :

  ة األولى:يفرضال

بني اختباريي القبلي و البعدي لدى  2.27هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 اجملموعة الضابطة يف احلركات األساسية .

(، أن هناك 8(،)  7(،)6(و األشكال البياين)  8(،)7(،) 6يظهر لنا من خالل اجلداول ) 
اجملموعة الضابطة يف فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة الضابطة يف االختبار القبلي مقارنة بادلتوسطات 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

 اختبار بعدي اختبار بعدي

 العينة التجريبية

 العينة الضابطة
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للمهارات احلركية األساسية ) احلركات االنتقالية (  حيث أن ادلتوسطات احلسابية  البعدي  االختبار
حيث كانت ت ،الضابطة  لالختبار القبلي للمجموعةمن  ادلتوسطات احلسابية أكرب  لالختبار البعدي 

ومنه  هناك يف كل مهارة )السرعة و الوثب العريض و رمي الكرة الناعمة (زلسوبة أكرب من ت اجلدولية 
 .إحصائيةداللة 

أنه ال توجد  4991عبد العزيز المصطفى عكس ما أظهرت نتائج الدراسة اليت توصل أليها 
-فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي و البعدي لدى اجملموعة الضابطة يف القدرات االدراكية احلسية

 .  احلركية

 ة الثانية :يفرضال

القبلي و البعدي لدى  نختباريإلبني ا 2.27هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 اجملموعة التجريبية يف احلركات األساسية .

(، أن هناك 8(،)  7(،)6(و األشكال البياين) 8(،) 7(،)  6 يظهر لنا من خالل اجلداول )
فروق جوهرية بني متوسطات اجملموعة التجريبية يف االختبار القبلي مقارنة بادلتوسطات اجملموعة التجريبية يف 

طات احلسابية االختبار البعدي  للمهارات احلركية األساسية ) احلركات االنتقالية (  حيث أن ادلتوس
لالختبار البعدي  أكرب من  ادلتوسطات احلسابية لالختبار القبلي للمجموعة التجريبية ،حيث كانت ت 
زلسوبة أكرب من ت اجلدولية يف كل مهارة )السرعة و الوثب العريض و رمي الكرة الناعمة (ومنه  هناك 

 داللة إحصائية.  

وجود فروق دالة إحصائيا  4991لعزيز المصطفى عبد اأظهرت نتائج الدراسة اليت توصل أليها 
احلركية بني األطفال الذين اشًتكوا يف الربنامج ) رلموعة جتريبية ( بني القبلي -يف القدرات االدراكية احلسية

 و البعدي.  

منو  احلركات األساسية لدى الربنامج البدين الرياضي ادلكيف يؤثر على  : الثالثفرضية ال
 ادلتخلفني عقليا يف ادلراكز الطبية البيداغوجية .األطفال 



 الفصل الثاني                                               عرض وتحليل و مناقشة النتائج
 

86 
 

(، أن هنرررراك 6(،) 5(،)  4(و األشرررركال البيرررراين) 6(،)5(،) 4يظهررررر لنررررا مررررن خررررالل اجلررررداول ) 
بررني متوسررطات اجملموعررة التجريبيررة واجملموعررة الضررابطة يف االختبررار البعرردي  للمهررارات احلركيررة  معنويررةفررروق 

أن ادلتوسرررطات احلسرررابية للمجموعرررة التجريبيررررة أعلرررى بقليرررل مررررن   األساسرررية ) احلركرررات االنتقاليرررة (  حيررررث
مررن خررالل التجربررة ادليدانيررة يف منررو  معنررويادلتوسررطات احلسررابية للمجموعررة الضررابطة شلررا يعرر  حرردوث تقرردم 

وخاصرة االختبررار رمرري الكررة الناعمررة حيررث كانرت ت زلسرروبة أكرررب  ادلهرارات احلركيررة األساسرية قيررد الدراسررة
رمرري .وبالتررايل فران الربنررامج الترردري  ادلقررًتح لرره ترر ثري اجيررايب يف   إحصررائيةومنرره  هنرراك داللررة  يررةاجلدولمرن ت 

ادلهارات احلركية األساسرية لردى األطفرال  يف  منوالكرة الناعمة وت ثري طفيف يف السرعة و الوثب ومنه هناك 
مررروان عبررد اجمليررد إبررراهيم علررى الًتبيررة ادلتخلفرني عقليررا قيررد الدراسررة . نتررائج هررذت الدراسررة تتفررق مر  مررا أكرردت 

الرياضررية للمعرراقني عقليررا تسرراعد علررى اكتسررار ادلهررارات احلركيررة األساسررية والرريت تسرراعد الفرررد ادلعرروق علررى 
  أداء مهامه احليوية وأنشطته اليومية بكفاءة واقتدار

لمتخلفرني عقليرا وأكد كل من حلمي إبراهيم وليلى السيد فرحات أن مرن أهرداف الًتبيرة الرياضرية ل
اكتسار التوافق احلركي والقوة العضلية حيث يساعد ذلك على أداء ادلهرارات احلركيرة األساسرية ، كرالوقوف 

 وادلشي واجللوس ,واحلجل واحلركة ب نواعها ادلختلفة وفقا دلتطلبات احلياة ادلواقف ادلختلفة 

يل "ينبغرري الت كيررد علررى تعلررم أسررامة كمررال راتررب , أمررني أنررور اخلررو ويف نفررس السررياق أكررد كررل مررن 
ادلهررارات احلركيررة األساسررية ,كررالوقوف الصررحيا ,وادلشرري واجلررري والقفررز والتعلررق ... ا  ,باعتبارهررا حركررات 
أساسية هامة لتكيفه البيئي م  زلاولة تعليمه ادلهارات احلركية )خلاصة( الرياضية الريت تتناسرب وحالتره الريت ال 

و توافقررا عاليررا بررني أجررزاء جسررمه ويف نفررس الوقررت تعمررل علررى زيررادة مسررتوى تتطلررب أبعررادا معرفيررة كثرررية ,أ
 اللياقة البدنية وحتسني النغمة العضلية هبدف إصالح القوام.

 يف معنرررويثرررر يف العينرررة البحرررث مرررن حيرررث مهرررارة رمررري الكررررة الناعمرررة وأثرررر ومنررره  كرررن القرررول أن الربنرررامج أ
 مهاريت السرعة و الوثب العريض 
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 : االستنتاجات

النشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى أداء العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  إن -
 .إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار السرعة

العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  أداءالنشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى  إن -
برررني القياسرررني القبلررري و البعررردي لصررراحل العينرررة التجريبيرررة يف اختبرررار الوثرررب العرررريض مرررن  إحصرررائية
 الثبات.

العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  أداءالنشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى  إن -
 الناعمة.بني القياسني القبلي و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار رمي الكرة  إحصائية

العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  أداءالنشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى  إن -
برررني القيررراس البعررردي للعينرررة التجريبيرررة  و القيررراس البعررردي للعينرررة الضرررابطة  لصررراحل العينرررة  إحصرررائية

 هنيا.التجريبية يف اختبار السرعة وهذا دليل على صلاح االختبار ادلطبق على ادلعاقني ذ
النشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى أداء العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  إن -

إحصرررائية برررني القيررراس  البعررردي للعينرررة التجريبيرررة والقيررراس البعررردي للعينرررة الضرررابطة   لصررراحل العينرررة 
 التجريبية يف اختبار الوثب العريض من الثبات.

العينررررة و ذلررررك مررررن وجررررود فررررروق ذات داللررررة  أداءالنشرررراط البرررردين ادلكيررررف يررررؤثر اجيابيررررا علررررى  إن -
لصررراحل العينرررة   إحصرررائية برررني القيررراس  البعررردي للعينرررة التجريبيرررة والقيررراس البعررردي للعينرررة الضرررابطة

 التجريبية يف اختبار رمي الكرة الناعمة.

عنروي يف مسرتوى منرو ادلهرارات احلركيرة األساسرية بعرد تطبيرق وبالنظر إىل النتائج السابقة وادلتمثلرة يف ارتفراع م
 الربنامج التدري  ادلقًتح نستنتج ما يلي > 

إن األطفال ادلتخلفون عقليا بادلراكز الطبية البيداغوجيرة يف حاجرة ماسرة إىل بررامج رياضرية وحركيرة مكيفرة  -
 بغرض االرتقاء بادلستوى البدين والنفسي ذلذت الفئة .
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نررامج الترردري  ادلقررًتح عررام موضرروعا مررن ادلواضرري  اذلامررة يف رلررال تربيررة ورعايررة األطفررال ادلتخلفررون إن الرب  -
 عقليا يف ادلراكز الطبية البيداغوجية .

إن األهرررداف اإلجرائيرررة الررريت   صرررياغتها يف وحررردات الربنرررامج التررردري  ارتبطرررت بشررركل مباشرررر ب هرررداف  -
لألطفررال ادلتخلفررني عقليررا ختلفررا بسرريطا وصتطلبررات وخصررائ  النمررو لرردى شلارسررة األنشررطة احلركيررة والرياضررية 

 هذت الفئة .

دلقرررًتح سررراعدت يف منرررو          االربنرررامج التررردري   تنفررري اسرررتخدام الكثرررري مرررن األنشرررطة والتمرينرررات احلركيرررة أثنررراء -
 الدراسة.أفراد العينة قيد  األساسية لدىادلهارات احلركية 

 التوصيات:

 مقرر الًتبية البدنية والرياضية بادلراكز ادلتخصصة . إعداداالستعانة بالربنامج التدري  ادلقًتح يف  -
عقد اتفاقيات تعاون م  سلتلف اجلامعات بغرض فتا فروع لتكوين مربني سلتصني يف سلتلف  -

تكوين  باألخ و النظام الدويل اجلديد ) ل . م . د (  إطاريف  اإلعاقات أنواعالتخصصات وسلتلف 
 ودرجتها. إعاقةوسلتصني يف النشاط البدين الرياضي ادلكيف حسب نوع كل  أكفاءةمكونني 

            شلارسة الًتبية البدنية والرياضية للمعاقني  إجباريةتطبيق القوانني وادلناشري الوزارية اليت حتث على  -
 يف كل ادلراكز ادلتخصصة .

رياضية مكيفرة حسب نوع  وأجهزةمنشات رياضية قاعدية بكل ادلراكز ادلتخصصة وتوفرري وسائل  إنشاء -
 الرياضية بادلراكز ادلتخصصة  األنشطةودرجة اإلعاقة. وتوفري اإلمكانات والتسهيالت الالزمة لنجاح برامج 

 مارسة الرياضية ذلذت الفئة .ادل ب مهيةدورات تكوينية دلدراء ادلراكز الطبية البيداغوجية تتعلق  إجراء -
العناية بالكفاءات والقدرات واالكتشاف ادلبكر ذلا ، حىت  كن مساعدهتا يف النهوض برياضة ذوي  -

 االحتياجات اخلاصة وحتقيق نتائج يف احملافل الدولية .
 ت الفئة .بطوالت والئية جهوية ووطنية يف سلتلف ادلنافسات الرياضية الفردية واجلماعية  ذلذ إنشاء -
 اجلمعيات اخلريية على ادلسامهة يف تفعيل ادلمارسة الرياضية للمعاقني  تشجي  -
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              الرياضية للمعاقني سواء من طرف لدولة وادلؤسسة العمومية  األنشطةسبل وطرق لتمويل  إجياد -
 من طرف اخلواص  أو

هناك مشكالت  أنانية تبني للباحث ء مشكلة الدراسة احلالية ومن خالل التجربة ادليدو ويف ض 
 دراسة علمية يف رلال النشاط البدين والرياضي ادلكيف نذكر منها ما يلي >  إىلاليت حتتاج  أساسية

 لألطفالدراسة اثر استخدام الربنامج التدري  ادلقًتح يف هذت الدراسة على مستوى التحصيل ادلعريف  -
 ادلتخلفني عقليا ختلفا بسيطا .

ادلتخلفني عقليا  األطفالسة اثر استخدام الربنامج التدري  ادلقًتح يف هذت الدراسة على اجتاهات درا -  
 ختلفا بسيطا للممارسة النشاط الرياضي .

ادلتخلفني  األطفالادله   الت هيلدراسة اثر استخدام الربنامج التدري  ادلقًتح يف هذت الدراسة على  -  
 عقليا.

 لألطفالام الربنامج التدري  ادلقًتح يف هذت الدراسة على التفاعل االجتماعي دراسة اثر استخد -  
 ادلتخلفني عقليا ختلفا بادلراكز الطبية االجتماعية  .

 . اإلعاقات أنواعذوي التخلف العقلي ادلتوسط والشديد .وسلتلف  األطفالاقًتاح برنامج تدري  لفئة  -
دراسة معايري ومؤشرات استخدام الوسائل التعليمية بادلراكز الطبية البيداغوجية يف ضوء متطلبات الًتبية  -

 احلركية ذلذت الفئة. 
 القوانني ادلنظمة لرياضة ادلعاقني يف اجلزائر بني النظري والتطبيق . -
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 خالصة عامة:

منررروا ادلهرررارات احلركيرررة النترررائج السرررابقة وادلتمثلرررة يف ارتفررراع مسرررتوى  إىلوبرررالنظر مرررن خرررالل دراسرررتنا        
 بعد تطبيق الربنامج التدري  ادلقًتح نستنتج ما يلي >  األساسية

برامج رياضرية وحركيرة مكيفرة  إىلادلتخلفون عقليا بادلراكز الطبية البيداغوجية يف حاجة ماسة  األطفال إن -
 واالجتماعي والنفسي ذلذت الفئة . بغرض االرتقاء بادلستوى البدين

ادلتخلفررون  األطفررالالربنررامج الترردري  ادلقررًتح عررام موضرروعا مررن ادلواضرري  اذلامررة يف رلررال تربيررة ورعايررة  إن -
 عقليا يف ادلراكز الطبية البيداغوجية .

 ب هرردافالرريت   صررياغتها يف وحرردات الربنررامج الترردري  ارتبطررت بشرركل مباشررر  اإلجرائيررة األهررداف إن -
ادلتخلفرني عقليرا ختلفرا بسريطا وصتطلبرات وخصرائ  النمرو لردى  لألطفرالاحلركية والرياضرية  األنشطةشلارسة 

 هذت الفئة .
          منررو يفتنفيررذ  الربنررامج الترردري  دلقررًتح سرراعدت  أثنرراءوالتمرينررات احلركيررة  األنشررطةاسررتخدام الكثررري مررن  -

 العينة قيد الدراسة . دأفرالدى  األساسيةت احلركية اادلهار 
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 األوىل.

 ماجدة السيد عبيد : االعاقة العقلية ، مرجع سابق . )بال تاريخ(.

(. القاهرة: دار الفكر العريب 84(. رعاية الطفل ادلعوق. )صفحة  1991مصري عبد احلميد حنورة . ) 
 .1ط

 (. ادلعوقون . الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الطبعة الثانية .1985منال منصور بومحيد . )

دار النهضة العربية للطباعة و النشر،الطبعة  :بريوت .التخلف العقلي .(1994) .عبد الرمحن العيسوي/د
 .األوىل

 (.s.d) .تعليم األطفال ادلتخلفون عقليا ، مرجع سابق  :ماجدة السيد عبيد 

 .1والتوزيع ط(. تعليم االطفال ادلتخلفني عقليا. عمان: دار الصفاء للنشر  2000ماجدة السيد عبيد. )
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 حزام زلمد رضا القزوين : الرتبية الرتوحيية . مرجع سابق . )بال تاريخ(.
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 ،: دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل.
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 الحصة األولى
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 تحسين مهارة السرعة و الوثبالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

  

 د10

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
 اجللاس و عند مساع اإلشارة التحرؾ عكس االجتاه الذي حيدده املعلم

 
 :10مترين 

 سباؽ التتابع و الا اؿ اىل السرعة ال صاى
 

 
 
 د10
 
 
 
 د10
 
 

 : 10مترين 
 دارجة الكرة الطبية بال دمني مث و الت دـ اماما مع التكرار

 

 
 د10
 
 
 
 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الثانيةالحصة 
 بوهران المركز النفسي البيذاغوجيالمكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 التدرب على تقنية السرعة و الوثبالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د5

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ي ـا عنا ر الفاج باجلري ضمن مسار مضاعي ر ذىاب وإياب ر وملسافة 

متزايدة ايث حيافظ على اجتاه ا ر ة املست يمة والتاجو حنا األقماع املاضاعة 
ـ و العادة إىل ن طة  01ـ مث العادة إىل ن طة البداية ر مث قطع  5ملسافة 
 البداية
 :02مترين 

ـ مث ي ـا افراد 05ي ـا املدرب بتعيني  ط االنطالؽ و  ط النهاية ملسافة 
 الفريق باجلري بسرعة متاسطة

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 : 10مترين 
 الاثب عن ااجز و الاثب من فاؽ  رسي

 : ال فز 10مترين 
 تاجيو قاة الدفع اىل االماـ مع احملافظة على الس اط اجليد

 

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د01

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثالثةالحصة 
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 الوثب معرفة السرعة والهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ي ـا عنا ر الفاج بالتن ل بسرعة عرب مسار متعرج عند طريق املرور بني 

ميسكو زميلو ر والذي ميسك يؤدي ع ابة وحياوؿ اهناء املسار قبل أف .األقماع 
 من ا تيار زميلو .

 :02مترين 
ال ياـ مبنافسة بني األفااج حبيث ي صى يف  ل مرة ا اسر من الفاج واعادة 

 احملاوالت مث اساب عنا ر  ل فاج الفائزين واعطاء ترتيب األفااج .

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 : 10مترين 
التدرب او التمرف عل الس اط و ذلك بدفع العمل فاؽ ميداف الاثب قصد 

 اجلسم اىل أبعد مكاف و ا فاظ على تاازف اجلسم.
 : ال فز 10مترين 

 ال ياـ باملنافسة.

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الرابعةالحصة 
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 و رمي الكرة الناعمةتعلم مهارة السرعة الهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
باجلري برمت متاسط يف مسار مست يم مث ال فز برجل واادة ي م عنا ر الفاج 

فاؽ االقماع اليت تكاف مازعة بشكل منظم مث العادة عن طريق املشي و ذلك 
 للرااة مث اعدة العمل بالرجل االارى مث ال فز بكلىت الرجلني.

 
 :02مترين 

واعادة ال ياـ مبنافسة بني األفااج حبيث ي صى يف  ل مرة ا اسر من الفاج 
 احملاوالت مث اساب عنا ر  ل فاج الفائزين واعطاء ترتيب األفااج .

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 : 10مترين 
 غ511رفع األث اؿ بالتدرج ) رة جلة بالستيكية(

 
 : 10مترين 

 محل الث ل و الت دـ بو اىل األماـ

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الخامسةالحصة 
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 رمي الكرة الناعمةالعمل على تنمية صفة القوة و الهدف العام : 
 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
 ال ياـ بالرمي اجلانيب مع الًت يز على املسك اجليد للكرة الناعمة

 :02مترين 
أمتار 10ال ياـ بالرمي اجلانيب مع وضع ااجز الرمي ) يط او ابل على علا 

 و ال ياـ بالرمي(

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 : 10مترين 
العمل فاؽ ميداف الاثب قصد التدرب او التمرف عل الس اط و ذلك بدفع 

 اجلسم اىل أبعد مكاف و ا فاظ على تاازف اجلسم.
 : ال فز 10مترين 

 ال ياـ باملنافسة.

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السادسةالحصة
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 القصوىالتورازن و الوصول الى السرعة الهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
العمل فاؽ ميداف الاثب قصد التدريب أو التمرف على الس اط وذلك بدفع 

 اجلسم إىل أبعد مكاف وا فاظ على تاازف اجلسم يف الفضاء .
 
 

 :02مترين 
ال ياـ بالاثب على ااجز متزايد العلا والبعد مع الًت يز على التاازف -

 بااسطة التحكم يف اجلسم .
 
 

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 

 

 10مترين :
تشكيل دائرة يكاف عنا رىا يف وضعية اجللاس وتعيني تلميذ ي ـا باجلري 
 ااهلا والدي يلمسو حياوؿ بسرعة أف ميسك بو قبل الا اؿ إىل مكانو .

 10مترين :
ي ـا التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعية السػكاف أو الاقػاؼ  -

 نصي دائرة مع ال فز ر.............اخل. . مثل : الدوراف ر دوراف

 

 
 
 
 د01
 
 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 



 

 

 

 السابعةالحصة 
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 تحسين المهارات التقنية من ناحية القوة و السرعةالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
  على حتسني مهارة اجلريالعمل -

 :02مترين 
و العادة اىل ن طة البداية مع  األقماعالعبني باجلري النحا  2منافسة بني 
 ا د ال ياس

 

 
 
 د01
 
 
 
 د01
 
 

 
 
 

 :03مترين 
منافسة اجلري بالكرة الطبية باليدين مث بالرجلني للا اؿ اىل ماقع الكرة 

 العادية
 

 
 

 د01
 

 
 

 

المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثامنةالحصة 
 بوهرانالمركز النفسي البيذاغوجي المكان: 

 .ديكامترالوسائل: صفارة، ميقاتية، 
 د05المدة:                                                                                        

 اتقان الجريالهدف العام : 

 

 المـدة  التماريــــــــن األهداف المراحل

المرحلة 
 التحضيرية

 التحية الرياضية. - حتضيػر نفسػي
 شرح اهلدؼ املراد إجنازه   -

 د5

 البدء يف العمل عن طريق تسخني بسيط  - تسخني بػدين 
جػػػػري  فيػػػػي اػػػػاؿ امليػػػػداف ر ال يػػػػاـ بػػػػبع  ا ر ػػػػات ا ا ػػػػة  -

 بالتسخني .

 

 د01

المرحلة 
  األساسية

 :10مترين
ي ـا التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعية السػكاف أو الاقػاؼ  -

 .. مثل : الدوراف ر دوراف نصي دائرة 
 

 :02مترين 
  
 اجراء منافسة. -
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 :03مترين 
ي ـا التالميذ بأداء ار ات منس ة بداية من وضعية السػكاف أو الاقػاؼ  -

 مع ال فز ر.............اخل. . مثل : الدوراف ر دوراف نصي دائرة
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المرحلة 
 النهائية

الرجاع إىل ا الة 
 الطبيعية

 جري  فيي ااؿ امللعب  -
 متديد العضالت -

 د5

 



 العينة الضابطة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م02إختبار الجري  إختبار الوثب العريض من التباث اختبار رمي الكرة الناعمة  الرقم 

  االختبار القبلي االختبارالبعدي االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار اليعدي

4.3 4.4 56 53 5..2 5.02 . 

3.6 3.. 56 56 6.36 6.52 0 

3.5 3.5 57 56 6.0. 6.68 4 

3.. 3.2 53 56 6... 6.45 3 

3.6 3.6 53 54 6.0. 6.47 6 

4.7 4.8 55 56 6..2 3.68 5 

0..2 0.22 50 53 5.00 5.7. 6 

4.6 4.3 56 57 5.05 5.33 7 

4.0 4.. 5. 52 6.3. 6.56 8 

3..2 3.22 54 50 6.45 6.34 .2 

3.5 3.6 52 68 5.24 5.08 .. 

3.6 3.3 67 66 6.62 6.56 .0 

4.5 4.7 52 52 6.26 6.45 .4 

3.6 3.5 5. 5. 5.66 5.66 .3 

4.8 4.7 56 55 6.00 6.7. .6 

3.0 3.4 52 52 5.6. 5.70 .5 

4..2 4.22 50 5. 6.30 6.55 .6 

3.0 3.. 53 54 5.60 5.60 .7 

3.. 3.. 56 53 5.64 5.64 .8 

4.4 .0  52 68 5..3 6..3 02 



 العينة التجريبية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م02إختبار الجري  إختبار الوثب العريض من التباث اختبار رمي الكرة الناعمة  الرقم 

  االختبار القبلي االختبارالبعدي االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار اليعدي

4.62 4.02 57 56 5.20 5... . 

3.62 3.. 62 57 6.70 6.8. 0 

3.7 3.4 57 56 5.36 5.60 4 

3.8 3.0 56 55 6.27 6.44 3 

3.8 3.5 53 50 6.67 6.85 6 

4.7 4.5 58 55 5.24 5.00 5 

0.8 0.. 56 53 5.27 5..3 6 

4.8 4.0 57 56 5.23 5..7 7 

4.6 4.4 68 68 6.65 6.77 8 

3.8 3.0 54 50 5.32 5.6. .2 

6.. 3.5 52 68 6.0. 6.33 .. 

6.22 3.4 50 68 6.48 6.5. .0 

4.7 4.5 68 68 6.66 6.84 .4 

3.6 3.0 53 54 5.20 5.05 .3 

4.8 4.5 58 57 5.25 5..8 .6 

6.0 3.8 54 5. 6.20 6.28 .5 

4.8 4.4 53 53 6..2 6..0 .6 

3.7 3.. 53 5. 6.8 6.8 .7 

3.8 3.3 54 50 6.75 5... .8 

4.7 4.5 67 66 5.24 5.05 02 



Résumé de recherche : 

Cette étude a été intitulée « L'impact de l' activité sportive physique conditionneur sur les 

mouvements de base avec le retard mental " Cette étude visait principalement à connaître 

l'effet de l' ajustement des sports de l'activité physique sur la croissance des habiletés motrices 

de base dans l'application de la proposition pour le développement de la motricité pour les 

enfants de programme de formation retardée pour consentir mentalement à apprendre dans les 

centres psychiatriques proportionné pédagogique avec leurs préparations et leurs besoins et 

leur levée physique , social et mental de la performance physique 

Pour atteindre l'hypothèse générale qui stipule que l'activité sportive physique réglage affecte 

les mouvements de base de déficients mentaux 

  L'échantillon destiné sélectionnés pour l'étude se composait de ( 40 ) 20 élèves du centre 

pédagogique et psychologique de Oran et 20 de la même centre 

Utilisation de la méthode expérimentale, la conception expérimentale et étudier une série de 

tests, et en utilisant le T Student , et le moyen de l'arithmétique , et les écarts types , a été 

atteint les résultats suivants : 

- L'activité physique air conditionné un impact positif sur la performance de l'échantillon et 

qu'il existe des différences significatives entre les deux mesures tribales et post-test pour 

l'échantillon expérimental dans la vitesse d'essai. 

- L'activité physique air conditionné un impact positif sur la performance de l'échantillon et 

qu'il existe des différences significatives entre les deux mesures tribales et post-test pour 

l'échantillon expérimental dans le test de saut large de force. 

Il a été recommandé par les talibans - l'utilisation du programme de formation proposé dans la 

préparation des centres d'éducation physique et de sport décision spécialisée. 

- Des accords de coopération avec diverses universités afin d'ouvrir des succursales pour 

former des éducateurs spécialistes de diverses disciplines et divers types de handicaps dans le 

contexte du nouvel ordre mondial (. L M. D) et en particulier les composants de la 

composition Okavaeh et des spécialistes dans le sport activité physique conditionnés par type 

de toutes les incapacités et de degré. 

Application des lois ministériels qui pousse la pratique de l’éducation physique et sportive 

obligatoire pour les personnes handicapées dans tous les centres spécialisés. 

 



 ملخص البحث:

وقد  " علليانيفللبدين الرياضي املكيف على احلركات األساسية لدى املتختأثري النشاط اجاءت هذه الدراسة بعنوان" 
تطبيق يف أساسا إىل معرفة اثر النشاط البدين الرياضي املكيف على منو املهارات احلركية االساسية هدفت هذه الدراسة 

لألطفال املتخلفني ذهنيا اللابلني للتعلم يف املراكز النفسية البيداغوجية يتناسب املهارات احلركية  ملرتح لتنميةبرنامج تدرييب 
 مع استعداداهتم واحتياجاهتم وقدراهتم البدنية واالجتماعية والعللية لرفع من أداء البدين

النشاط البدين الرياضي املكيف يؤثر على احلركات االساسية لدى املتخلفني  حتليلا لفرضيتنا العامة واليت تنص على أن
    علليا

 نفس من 04و ناهر بو من املركز النفسي البيداغوجي  04تلميذ ( 04املختارة للدراسة من )  امللصودةتكونت العينة   
 املركز 

، واملتوسطات ت ستيودنت، وباستخدام  جمموعة من اإلختباراتوبتصميم  جتريبية، دراسة التجرييبعن طريق املنهج 
 احلسابية، واإلحنرافات املعيارية،مت التوصل إىل النتائج التالية:

النشاط البدين املكيف يؤثر اجيابيا على أداء العينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اللياسني اللبلي  إن -
 .و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار السرعة

اسني اللبلي بني اللي إحصائيةالعينة و ذلك من وجود فروق ذات داللة  أداءالنشاط البدين املكيف يؤثر اجيابيا على  إن -
 و البعدي لصاحل العينة التجريبية يف اختبار الوثب العريض من الثبات.

 ملرر الرتبية البدنية والرياضية باملراكز املتخصصة . إعداداالستعانة بالربنامج التدرييب امللرتح يف  - ان وقد أوصى الطالب
علد اتفاقيات تعاون مع خمتلف اجلامعات بغرض فتح فروع لتكوين مربني خمتصني يف خمتلف التخصصات وخمتلف  -
وخمتصني يف النشاط البدين  أكفاءةتكوين مكونني  وباألخصالنظام الدويل اجلديد ) ل . م . د (  إطاريف  اإلعاقات أنواع

 ودرجتها. إعاقةالرياضي املكيف حسب نوع كل 

كققققز يف كققققل املرا   بيققققة البدنيققققة والرياضققققية للمعققققاقيممارسققققة الرت  إجباريققققةتطبيققققق اللققققوانني واملنارققققري الوزاريققققة الققققيت حتقققق  علققققى  -
 املتخصصة .
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