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 مقدمة :_1

االعاقة العقلية من ادلشكالت اخلطرية اليت تواجو الفرد و اليت ديكن أن يتمثل أثرىا ادلباشر يف تدين  إن

مستوى أدائو الوظيفي العقلي و ذلك إىل الدرجة اليت جتعلو ديثل وجها أساسيا من أوجو القصور العادية 

  م( 2008تور عبد الستار جبار الصمد، )األستاذ الدك اليت يعاين منها ذلك الفرد

إن ىناك عددا من االعتبارات اليت ينبغي علينا يف ضوئها رعاية ىؤالء األطفال يأيت يف مقدمتها اإلعتبار  

عاق ن رراام  للًترية الديين و األخالقي  إضافة إىل أن السياسة العامة للتدريب تتطلب أن يقدم لألطفال ادل

و الذي يزيد من القيمة اإلجيارية ذلذه  (الدكتور فريق كونة كلية التربية البدنية و الرياضية )  الرياضية 

ادلمارسة رالنسبة ذلذه الفئة كعالج ذلم تفكهم من القيود إضافة إىل صعورة تفاعلهم مع اجملتمع فقد يصل 

واالاطواء، وقد أوىل الدين اإلسالمي اىتماما شديدا ررعاية ادلعاق ن، هبم احلد أحيااا إىل درجة العزلة 

وخصص ذلم من يساعدىم على احلركة والتنقل، وأكد على حسن معاملتهم مبا حيفظ ذلم كرامتهم معتربا 

حالة العوق اختبارا من اهلل سبحااو وتعاىل كما جاء يف زلكم تنزيلو: >> ولنبلواكم راخلري والشر 

 فتنة<<.

كما تسارقت اجملتمعات احلديثة يف االىتمام هبذه الشرحية إديااا منها رأهنا دتثل طاقات معطلة رإمكاهنا أن  

تكون خالقة ومبدعة، وقد أثبت التاريخ القدرات الكبرية اليت يتمتع هبا ادلعاقون، إذ ورغم إعاقتهم فقد 

الذي تعترب من أىم اجملاالت الضرورية  أثبتوا تفوقهم على األفراد العادي ن خاصة يف اجلااب الرياضي،

واذلامة يف حياة ادلعاق ن رشكل عام وادلعاق ن ذىنيا رشكل خاص، فرياضة ادلعاق ن ليست رلرد جزء مكمل 

للعالج أو العملية التأىيلية، وإمنا ىي اظام متكامل ومنسجم من مجيع النواحي احلركية والربام  الًتروية 

 وية موجهة ذلا أغراضها وأىدافها وأمهيتها يف الوقت احلايل.الفردية، إذن ىي عملية ترر
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ويعترب النشاط البدين الرياضي ادلكيف أحد أحدث الوسائل لتنمية ادلعاق ذىنيا، دلالو من تأثري يف   

سلتلف اجلوااب سواء يف تنمية القدرات واالستعدادات البداية والذىنية واسًتجاع رعض العضالت اليت 

 و يف تنشيط ادلعاق والًتويح عنو.أصاهبا تلف، أ

وراعتبار النشاط البدين والرياضي ادلكيف أحد أىم أعمدة رياضة ادلعاق ن ، دلا لو من جوااب   

 اجيارية منها اخلروج من حالة االاطواء والعزلة و التوتر، ودتكينو من االادماج يف اجملتمع رطريقة فعالة.

ادلعاق ن خاصة ادلعاق ن ذىنيا من أىم اجلوااب اليت أضحى  ويعترب اجلااب النفسي عند الرياضي ن  

االىتمام هبا يتزايد من سنة إىل أخرى، ىذا رالنظر لتساوي اجلوااب األخرى، من الناحية التقنية والتكتيكية 

 .والبداية

يف التقليل من  ادلكيفةو من خالل حبثنا ىذا سنحاول تسليط الضوء على ااعكاس األاشطة الرياضية  

الحتياجات اخلاصة لوالية التوتر لذوي اإلعاقات العقلية, و ذلذا قمنا رإجراء حبث ميداين يف مركز ذوي ا

فبعد اإلطالع على كل مالو عالقة ربحثنا من منشورات و كتب و دراسات سارقة , قمنا رطرح  النعامة

ادلوضوع , و عليو سوف  اإلشكالية ووضع الفرضيات , حتديد ادلفاىيم , أمهية البحث و أسباب اختيار

  :اتطرق يف حبثنا ىذا إىل 

: المدخل العام _( 1  

سنتطرق فيو إىل اإلشكالية ادلطروحة , الفرضيات , أمهية البحث , ادلفاىيم و ادلصطلحات و الدراسات  
 السارقة .

: و الذي يشمل اجلااب النظري و حيتوي على ثالثة فصول : ـ الباب األول  |  
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دلكيفالنشاط الرياضي ا :الفصل األول ـ    

التوتر النفسي:  الفصل الثاني ـ  

التخلف العقلي: الفصل الثالث ـ   

: و يتعلق راجلااب التطبيقي ـ الباب الثاني   

: منهجية البحث و طرقو الفصل األول ـ   

: عرض , حتليل و مناقشة النتائ  لفصل الثاني ـ ا  

 و يف األخري سنتطرق إىل : 

 ـ إستنتاج عام 

 ـ خادتة 

 ـ اإلقًتاحات و التوصيات 

 اإلشكالية :_2

ترتكز الرعاية االجتماعية والنفسية للمتخلف ن عقليا على النظرة اليت تتزايد رشكل ملحوظ يف   
اآلواة األخرية ضلو أمهية الرفع من الرعاية االجتماعية والًتروية اليت جيب أن توليها اجملتمعات العررية ألطفاذلا 

واالجتماعية ,والعمل على االستفادة من الطاقة الكامنة  ةهبدف الرفع من مستوى الكفاءة البد ايادلعاق ن 
          لديهم وإعدادىم للحياة يف رلتمع يستطيعون أن يستغلوا فيو قدراهتم وإمكااياهتم ,ليصبحوا أفرادا قادرين 

ة للمتخلف ن عقليا يعد واجبا من واجبات وإذا كان توفري الرعاية الًتروية والنفسي،على العمل واإلاتاج 
الدولة واجملتمع على رلموعة من أرنائهم ,فان ىذا البحث ديثل خطوة يف ىذا االجتاه ,راعتبار النشاط 

 ديثل فضاءا واسعا يف العناية هبذه الفئة من ادلعاق ن ادلكيفالبدين الرياضي 
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ة احلركية ردرجة عالية مثل األطفال األسوياء وان كان الطفل ادلتخلف عقليا ال يستطيع اكتساب ادلهار 
,لكن ينبغي التأكيد على تعلم ادلهارات احلركية األساسية ,كالوقوف الصحيح ,وادلشي واجلري والقفز 

والتعلق ... اخل ,راعتبارىا حركات أساسية ىامة لتكيفو البيئي مع زلاولة تعليمو ادلهارات احلركية )خلاصة( 
ويف افس  أرعادا معرفية كثرية ,أو توافقا عاليا ر ن أجزاء جسمو بوحالتو اليت ال تتطل الرياضية اليت تتناسب

 الوقت تعمل على زيادة مستوى اللياقة البداية وحتس ن النغمة العضلية هبدف إصالح القوام

اضي يف اجلزائر يف أمس احلاجة إىل مثل ىذا النشاط الري ذىنياورالرغم من إن األطفال ادلتخلفون  
على األسس العلمية وادلنهجية اليت تالئم قدراهتم واستعداداهتم وخصائصهم , إال أن العملية  مالذي يقو 

ما زالت تقوم على أساس االجتهادات الشخصية للقائم ن  البيداغوجية الطبية الًتروية اليت تتم يف ادلراكز 
لربام  التعليمية حتضر على أن ا رعض الدراسات السارقةحيث أظهرت  على ىذه الفئة من األطفال,

 يف ىذا اجملالالطرق والوسائل ادلتبعة  مستوى ادلركز من طرف ادلرر ن معظمهم يفتقرون إىل أصلع

 التوتريف التقليل من  البداية ادلكيفةو من خالل حبثنا ىذا أرداا الكشف عن ااعكاس النشاطات الرياضية 
و من ىنا حق لنا طرح التساؤل التايل :  ذىنيا لدى ادلعاق ن  

 التساؤل العام:

 _ىل للنشاط الرياضي ادلكيف ااعكاس اجيايب يف التقليل من التوتر لدى ادلتخلف ن ذىنيا؟

 التساؤالت الجزئية:

؟  ادلتخلف ن ذىنيايف التخفيف من التوتر النفسي لدى  ادلكيفيساىم النشاط الرياضي ىل  -( 1)  

؟تنعكس شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف راالجياب على ادلتخلف ن ذىنيا ىل -( ـ2)  

؟ ادلكيفة خالل شلارسة األاشطة الرياضية ادلتخلف ن ذىنيا( ـ ىل تنخفض اسبة التوتر لدى 3)   

 الفرضيات : _3

  تخلف ن ذىنيا ايب يف تقليل التوتر لدى ادلإجي ااعكاسادلكيف  الرياضي: للنشاط  الفرضية العامة
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 الفرضيات الجزئية : 

  ادلتخلف ن ذىنيامن التوتر النفسي لدى  التخفيفيف  ادلكيفـ يساىم النشاط الرياضي 

 _تنعكس شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف راالجياب على ادلتخلف ن ذىنيا

  ادلكيفة خالل شلارسة األاشطة الرياضية ادلتخلف ن ذىنياتنخفض اسبة التوتر لدى  _ـ

 أهداف البحث : _4

يف التقليل من التوتر لدى النشاط البدين الرياضي ادلكيف  ااعكاسمعرفة هتدف ىذه الدراسة أساسا إىل 
تناسب مع ت البيداغوجي رادلشرية و ذلك راجراء اشاطات رداية النفسييف ادلركز  ادلتخلف ن ذىنيا

أداء ادلهارات احلركية األساسية واإلدراك احلسي استعداداهتم واحتياجاهتم وقدراهتم البداية والعقلية لرفع من 
 احلركي والسلوك التوافقي ,وذلك من خالل الوصول رالطفل إىل مايلي :

تبي ن أمهية شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف للمتخلف ن ذىنيا و ااعكاسو االجيايب عليهم و ذلك رتنمية  -
التوتر و التقليل من القلق و االدراك احلسي و احلركي لديهم  

معاجلة النواحي النفسية و تطويرىا لدى الفرد ادلعاق دلساعدتو على التكيف مع الصعورات اليت يعاين  -
دلكيفةمنها عرب توجيو اىتماماتو ضلو شلارسة األاشطة الرياضية ا  

التزايد ادلستمر ادلسامهة الفعلية يف تقدمي الرعاية الًتروية ذلذه الفئة وتطوير البحث العلمي دلواجهة التطور و  -
.حلاالت التخلف العقلي رصفة خاصة وذوي االحتياجات اخلاصة رصفة عامة   

 :البحث أهمية_5
 ردارسة يهتم ألاو ادلعوق الالعب لنفسية حتليلية دراسة لكواو رالغة أمهية ذا للبحث ادلقًتح ادلوضوع
 رياضي  افسي " شق ن من مركب لكواو احلايل العصر يف كبرية مكااة حيتل كما .اجلوااب كل من افسيتو

 . وادلتارعة لإلاتباه ملفتا البحث جيعل ما األمهية من ذلما "
 ألاو قيمة وأكربىا العلوم أرقى من يعترب الذي ، النفس علم لواء حتت يقع الذي ىو النفسي فاجلااب
 الرياضي واجلااب .ألخر ح ن من اإلاسان هبا يتصف اليت واحلاالت النفسي النشاط ميدان يف يبحث
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 وعنصرا الًترية ميادين من ىاما ميدااا ادلتعددة وأاواعو السليمة وقواعده رنظمو فهو ، رالنشاط يقًتن الذي
 إىل اسعى ىذا خالل ومن ادليدااية، ادلالحظة واقع من مطروح فرض فادلوضوع لذا .ادلعوق هتيئة يف مهما
 :يلي ما
 .رياضية رلاالت عدة يف تفجر أن ادلمكن من واليت ادلتخلفون ذىنيا ديتلكها اليت القدرات إظهار _
 .احلياة يف دور ذلا أن رل شفقة ردون الفئة ىذه إىل النظر _
 التوتر لديو من التقليل و الرياضية للمنافسات الالعب إعداد يف ادلكيف الرياضي النشاط دور تبي ن_ 
 الناس معظم جيهلها اليت الرياضة هبذه التعريف _

 -:المصطلحات تعريف_6
 Activité النشاط تعريف 1-
 راالستجارة منها أكثر رالتلقائية ودتتاز احلي، الكائن طاقة على متوقفة ريولوجية أو سلوكية أو عملية كل

 (2003_2002)عدة عبد الدايم ، 
 :البدني النشاط تعريف
 ألوان على ادلشتمل الرئيسي اجملال أاو اعتبار على (البدين النشاط) تعبري العلماء رعض استخدم لقد

 مبنزلة البدين النشاط اعترب الذي الرسون يربز العلماء ىؤالء ر ن ومن لإلاسان البداية الثقافة وأطر وأشكال
 البداية الًترية ذكر يرد مل أاو لدرجة ذلك يف وغاىل األخرى، الفرعية األاظمة كل حتتو تندرج رئيسي اظام
 ردين، كتدريب األخرى، التعبريات من تارخييا، ادلتطور التعبري البدين النشاط ، مؤلفاتو يف اإلطالق على
 سلتلفة مبضام ن ولكن اآلن حىت تستخدم زالت ما تعبريات وىي البداية الثقافة

 :المنافسة
 التعريف ادلنافسة دلفهوم التعاريف ادلنافسة، دلفهوم الباحث ن رعض قدمها اليت التعاريف من العديد ىناك
 ادلكافآت فيو تتوزع موقف ىي عامة رصفة ادلنافسة أن إىل فيو أشار دوتش الذي مورتون"قدمو الذي
 . ادلتنافس ن أو ادلشًتك ن ر ن متساوية غري رصورة
 ىي ما رطولة يف الفائز مكافأة تكون ذلك أمثلة ومن ,ادلهزوم مكافأة عن ختتلف ادلنافسة يف الفائز مكافأة
 راقي أما ,الربوازية ادليدالية على حيصل يليها ومن الفضية ىي ادليدالية ادلهزوم ومكافأة الذىبية ادليدالية
 .ميداليات أية على حيصلون فال ادلنافس ن
 :الخاصة االحتياجات دو المعاق
 الشخص ذلك وىو العريب الوطن يف الثقافية وررعايتو العامة ثقافتو رتنمية االىتمام ينبغي الذي ىو ادلعاق
 مبا القيام عن رآخر أو رشكل وتعوقو وفاعليتو، اشاطو من حتد العاىات من عاىة أو عجزا يعاين الذي
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 العريب الوطن يف ادلعاقون منها يعاين اليت اإلعاقات أو ىذه العاىات كاات ودلا السليم، الشخص رو يقوم
 على ادلعاق ن مجيع على ينطبق تعريفا جيد أن الباحث على الصعب من فإاو متعددة، ىي رل واحدة ليست

خاص هبا  رتعريف فئة كل يعرف أن تقتضي الصعورة وىذه إعاقتهم، درجة واختالف فئاهتم اختالف
 (1، صفحة 1989د. عمر التومي الشباني، ) دقيقا  التعريف ليكون

 السابقة الدراسات_7
 عدة وجدت وقد ، ادلوضوع يتطلبو ما رقدر واسعة تكن مل فإهنا وادلشاهبة السارقة للدراسات رالنسبة أما

 : منها دراسات
 :األولى الدراسة
 ادلراىق ن لفئة االجتماعي النفسي التكيف حتقيق يف والرياضي البدين النشاط شلارسة تأثري" :عنوان حتت

)خوجةعادل، " تأثري شلارسة النشاط البدين والرياضي يف حتقيق التكيف النفسي اإلجتماعي  حركيا ادلعاق ن
 (2222لفئة ادلراىق ن ادلعاق ن حركيا "، 

 .اجلزائر جامعة ، والرياضية البداية الًترية معهد ماجستري، رسالة عادل، خوجة :الباحث الطالب إعداد من
 ارراىيم  دايل ، والرايضية البداية الًترية قسم ،

 ادلعوق ن رفئة اخلاصة ادلراكز داخل والرياضي البدين النشاط شلارسة واقع معرفة الدراسة من اذلدف كان
 حتقيق يف تؤثر والرياضي البدين للنشاط مكيف لرباام  حركيا ادلعاق ن ادلراىق ن شلارسة أن وإثبات حركيا،
 حدود يف هبا يدرلون اليت ادلمارسة ىذه تكون حيث ادلركز، داخل لديهم االجتماعي -النفسي التكيف
 وأيضا ادلطلوب، األداء حتقيق يف الفشل اتيجة راإلحباط احلركي ادلعاق يصاب ال حىت وإمكااياهتم قدراهتم
 التأىيل إعادة مركز داخل ادلعاق ن ادلراىق ن ر ن االجتماعية العالقات وأمناط االجتماعي الًتكيب معرفة

 .الوظيفي
 ادلالحظة و للمسريين، موجو كان االستبيان واستخدم التجرييب وادلنه  الوصفي ادلنه  على الباحث اتبع

 حركيا ادلعاق ادلراىق أن إىل توصل وقد 20 وعددىم لألطفال رالنسبة السوسيوميًتي واالختبار رادلشاركة
 من مبراىق الوثيقة الصداقة إىل متزايدة حاجة إظهار إىل ودييل اجلماعة عضوية إىل ادلرحلة ىذه يف دييل
 ورواسطتها ادلعاق الفرد جتاه اجملتمع ألفراد السلبية النظرة تغيري ادلمارسة رامكان أن إىل توصل كما عمره

 .العادي ن األفراد من غريه يؤديها اليت وادلهام الوظائف من الكثري تأدية ورإمكااو عاجز غري رأاو يظهرىم
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 :الثانيةالدراسة 
و كاات حتت عنوان عالقة النشاطات الرياضية التنافسية رفيعة ادلستوى يف التقليل من العدوااية للرياضي ن  

ادلعاق ن،و تكلم الباحث يف ىذه الدراسة حول النشاطات الرياضية التنافسي العليا و اادماجها رالنظام 
للمعايري االجتماعية عن طريق األاشطة الرياضية و أثرىا يف التقليل من الًتروي من خالل اكتساهبم 

 العدوااية لدى ادلعاق ن.و قد طرح اإلشكالية التالية:
 ؟ ادلعاق ن النخبة لرياضيي والعدوااية العليا التنافسية النشاطات ر ن العالقة ماىية_
 لرياضيي النفسية االضطرارات من التخفيف يف يساىم الرياضي البدين النشاط ىل_

 اخلاصة؟ االحتياجات دوي العايل ادلستوى
 ؟اخلاصة االحتياجات ذوي على اجياريا ينعكس التنافسي الرياضي النشاط شلارسة ىل_

 أما الفرضيات فكاات كالتايل:
 دوي العايل ادلستوى لرياضيي النفسية االضطرارات من التخفيف يف يساىم الرياضي البدين النشاط_

 .اخلاصة االحتياجات
 .الرياضية للمنافسات شلارستهم أثناء اخلاصة االحتياجات ذوي الرياضي ن لدى العدوااية تنخفض_
 .اخلاصة االحتياجات لذوي اجيايب تأثري لو التنافسي الرياضي النشاط شلارسة_

استخدم الباحث يف مذكرتو الدراسة النظرية و االستبيان و رعد عرض النتائ  خلص إىل أن فرضياتو قد 
 .حتققت 
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   تمهيد :. 

األ دددد    تشدددد عو سلبهدددد    ا خددددو  العقددددع  أشدددد ابل  خدددد    دددد   النشددددلر الي لملدددد  ادل  دددد  لقددددع   دددد  
 تتسلئهو ت  را معبربا ،  لصة ف مل  بعهق ب يق تمنلىج البعه م تالبعر ب ..

ت عددددع النشددددلر الي لملدددد  مدددد  األ شدددد ة الخع  ددددة السب  ددددة األ صددددي ا بشددددلرا   أتسددددلر الشددددخل   لصددددة     
ب دة ترال دة ادلعد  ،  ، تشلدل سدلاع اهدأ  لد  أ  ادلؤسسلو تادلعارس السب  ة تادليا د  ال خ دة الخ عاج   دة ادلب  هدة بس 

النشلر الي لملد   عدع ادلم  مد  ا امدا الياجيدة ا الب دة النشد ة الدال تشد ا رلدلت ىلمدل   اسدبصملر  ت د  ال ديا  ، 
بل مللفة إىل  ل   عبرب م  األامل  الال تؤدي ل رتقلء بلدلسب ى الصح  ت الخعين له يد ادلعدلق، إ    سدخو القد ا  

 اهأ العما تا  بلج .  يه ، تجتعهو فيدا   لدراجل ع ، تدينح لو ال يح تالسيتر، تخيهصو م  البعب تالا

إ  األب ل  ادلبخه    اقه ل حيبل    أ صدي مد  جد ىم إىل فديل الهعدب تالدست ح ، إ  حيبدل    إىل م دل  
السب دددة الي لملددد ة  النشدددلر ا ادددل  ادلنلسدددب  هعخددد   ف دددو، تإشدددياو راشدددع ا ددد و  قددد   بسب دددب م ترادددل ب م، ت عبدددرب 

لقددعرا،م،  لصددة بعددع تنىل مددو إىل مددل  سددمأ ال  بللسب ددة الي لملدد ة ادل   ددة ن ادلععلددة ري لدد ل   ل دد  أ  بددو  خدد     
 .احل ل  ات بملا ة ذل ه ال ئة

  :المكيف الرياضي البدني النشاط .1

ا م مل لهعراسلو العهم ة   ى ا ادل عا  ،  ىليا ل  هنل القلاع   عبرب حتع ع م     السب ة الي لمل ة ادل   ة أمي 
األسلس ة جلم   النشلبلو الي لمل ة     جي ل  ال يد ، ف  ا ادلص هح خيض  لهقلاع  النىلي ة م    ة تا بلر 

 العهم  م    ة أ يى، تال ي  عع انصي إدملج لهنلجي ة السب  ة تاأل ش ة الي لمل ة ادلخبه ة

  ل ، تمعىن ف  ل ادلشلر ة م  ادلع      بم   جيىت األمي، اسبه   إ ا تغ  ىل  بم الال تاأللعل  الي لمللو   ف
 ت ئم جي ث تعع ه ل،  بم الال تاأللعل  الي لمل ة األ ش ة اهأ تشبم تالال ادلبععد ، تال  لئ ة اترتقلئ ة الربامج ى 

  عر،م جيعتد ت  القلدر   ج  األشخلل تىبململو تخعل  ل  ت بم تشع،ل، لن او تفقل ا ال ة جيلتو
 م  شللرسب ل  بم الال الي لمللو ت ا تالبمي نلو احلي لو  ا ى  ادل    الخعين النشلر فإ  Stroma تجيسب
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 م  زليتم          جي ث جيس ة، أت  ىن ة بع  ة  صلبلو  ب جة ت ل   عرا،م،   زلعتد   أشخلل بيو
 .ال ربى ال ظلئ  بعض

 . التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف:-2

تالي لملددد ة   العصدددي احلدددع ث  بجيدددع ادلب هخدددلو العصدددي ة بللنسدددخة ل دددا شددديائح ا بمددد  تذلدددل م ل دددة تعبدددرب السب دددة 
 تم    معبرب     م تاىبململو الشخل   لصة .

  بدديو ادلعدد  ، إىل ال خ ددب ا صله دد ي لددعت ج ت عدد د ال ضددا   بعددث ف ددي  شللرسددة النشددلر الخددعين الي لملدد  مدد 
 ري تى  بخ ب   مسبش أ ن اسب   مل ع  اري بلصلهسا .LEDWIG GEUTTMAN  دتل  ن 

تبددعأو ىدد ه النشددلبلو   الىل دد ر ادد  بي ددق ادلعددل ، جيي  ددل ل ت ددع  ددلدى ىدد ا ال خ ددب بلتسددبعل ة بللنشددلبلو 
الي لملدددددددددددددددددد ة  اددددددددددددددددددلد  الب  دددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددد ظ    لهمعددددددددددددددددددل ، تادلصددددددددددددددددددلب، بللشددددددددددددددددددها   األبددددددددددددددددددياو السدددددددددددددددددد ه ة 

(PARAPLIGIQUE) مح  ه النشلبلو  علما رئ س   الد  الببى ا الخدعين تالن سد  ألهندل تسدتاابرب ى
له يد ادلع ق  الد  الصقة بللن س تاسبعمل  الد  لء تالديتح البنلفسد ة تالبعلت  دة ت دع  ىلدم أت  دتر    مع ندة اسدب   

معددد ق ت دددل  ا مددد  ادلشددده ل، الددد    تعيملددد ا حلدددلدح بلرئدددل  ندددلء جي دددل،م تملدددحل ل احلدددي   16مل دددع  ا شدددلر  ف  دددل 
ع اد دا الدع ب ر لد د ج   دتدل  ىد ه الي لملدة بدخعض ال همدلو الدال  العلدل ة الصل  ة ال    فقدعتا أبدياف م السد ه ة تلقد

 بخ ددل   أت  رسددللة تاهق ددل   القلاددة اليئ سدد ة   مهعددب اسددب   مل ددع  ا   اصلهددسا تالددال ت الدد  حلددع ال  ت ددلء 
ة ر لملد ة ف  ل " إ  ىعو ألعل  اسب   مل ع  ا ى  تنىل م ادلعد  ، مد  ر دل  ت سدلء   رت د  أضلدلء العدل    جيي د

الدل دة تا  سدد لد  الدديتح الي لملدد ة العلدل ددة سد و ت  دد  األمددا تالع ددلء تا ذلددل  لهمعد  ، ت    دد  ىنددل  ا ددا  عمددة 
ب، لملدد  لبحق ددق الب ددلىم تالصددعا ةتأاىلددم ادد   دي دد  تعديددو لهمعددل ، أ صددي مدد  مسددلاع،م مدد   دد   ا ددل  الي 

 األمم ".

يا دد  ن ادلسبشدد أ ري و ت دد رو إىل منلفسددة بدد، ادليا دد  و بعددعىل تبددعأو ادلنلفسددة ادد  بي ددق األلعددل    ادل
أ شدددبو ب  لدددة ادلعددد  ، تاندددع ت سددد   النشدددلبلو الخع  دددة تالي لملددد ة ادل   دددة صدددن   ادلنلفسدددة جيسدددب  ددد   ا ال دددة 

 احلي  ة 
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 لو النشدددلر الي لملددد  ب  دددو ادددل  اددديو ت ددد را  خددد ا   تمعبدددربا ت ددد ا  دددل  النشدددلر الخدددعين بعا دددة السدددب نت  
  لر   السب  دددة تالخ عاج   دددةتالي لملددد  ادل  ددد    دددس ادلسدددلر ت  دددس اتجتدددله جي دددث أدرلددد    النشدددلبلو   ادلشددد

سدخة ل ال دلو احلي  دة معارس  لصدة ت دل  ظ د ر النشدلبلو الي لملد ة ادل   دة ل ال دلو العقه دة تدب ي   ادل مدل بللن
 17  شد  لج نال ت لو ادلبحدع  األمي   دةري مدل بد،  1746تى ه العشي ة ايف  تنىل م أتيل لأللعل   لصدة   

   ه ددة تايفدد  مشددلر ة ألدد  ر لملدد  مصهدد ا  ددا مدد  ال ت ددلو ادلبحددع  األمي   ددة ت نددعا تفي سددل و تهب دددل اددع   02ت
ت ددددددع ايفدددددد  ىددددد ه الدددددعتراو ت ا دددددع مسدددددبمي   ادددددعد الي لملددددد ، ...اخل، 53-50- 1752دتراو أ دددددديى لسنددددددة 

ادلشلر ، تبللبليل ت س   ى ه النشلبلو الي لملد ة   أتسدلر ادلعد  ، دلخبهد  أ د ا  ا ال دلو ت دع ايفد  العشدي ة 
ب  د  األ      ى ا القي  ت  را  خ ا   رت   ا لتو تىنل  ا بشلو ال  لهجسم تأ  بو   الب    تإادلد  ال
ا  علل دة  أتم  العل  ت  مبو اتتصلل ة تدتره ال س      ختصد   تامدب   ادلعه مدلو ادلخبه دة م مدل  ل د  معيف دة 

ت  ددل  لغدد ت الي لملددة مدد   دد   ادل اددب تا ادد   تاتشدد لراو الددال تىل ددي األ سددل  األ  قددة العضدده ة ت ددا األف ددلر 
ادلبعهقددة الي لملددة  عهدد  األفددياد تمددن م ادلعددل ،  عبقددعت  بلأل  ددة الخللغددة لهنشددلر الي لملدد  اهددأ ادلسددب ى الع  دد  

 تات بملا  لألفياد ادلملرس، لو .ت هعب دترا  خ ا   النم  الخعين الن س  

 النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر : -3

تمت اابملدىددل را ددل  1757ف  دديي  17تبسدد س ال  عرال ددة اجل ائي ددة لي لملددة ادلعدد  ، ت تي العلىددلو    مت
تايف  ىد ه ال  عرال دة ادع  صدع بلو بعدع تبس سد ل  لصدة     1761بعع    ة سن او م  تبس س ل   ف  يي 

ت ل ددد  البجدددلر  األتىل لنشدددلر  اجلل دددب ادلدددليل ت ددد ا مددد  ا عدددعا  ا بدددلراو ادلبخصصدددة   ىددد ا النددد   مددد  الي لملدددة
ري   CMPPري   تقصدددددي   ت ددددد ل    معرسدددددة ادل  ددددد ف،   العلشددددد ر ت ددددد ل    ن CHUال  عرال دددددة   ن 

ا ضددم   1761ب الا ددا تمت     ددس السددنة تنىلدد م األلعددل  ال بن ددة تىدد ا بإم ل  ددلو زلددعتد   ددعا ل ت  سددنة 
ري ت  ل  له  عرال ة العتل دة لهم  د ف،  ه دل ت  ئ دل ISMGFالعتل ة ناتحتلد ة اجل ائي ة لي لملة ادلع  ، ل حتلد ة 

ري سدخبمرب جي دث تخعب دل ادع   12اىل 02مت تنىل م األلعل  ال بن دة   تىديا  ن مد   1761ري ت  سنة  IBSAن 
 ألعل  تبن ة أ يى   السن او الال تهب ل   سلبه  أضللء ال ب  .

   مصي . 1771سنة تشلر   اجل ائي   أت  ألعل  افي ق ة 
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أت فدي ق،     بيشده  ة ب د  ، 1770ت ل   أت  مشلر ة لهج ائدي   األلعدل  اتتدلخ دة اخللصدة بدلدلع  ، سدنة 
ديددص   ألعددل  القدد ى ت ددي  ادليمددأ ت ددل  لىل دد ر اددعائ،  تي ادلسددب ى العددلدل  دفعددل    ددل لي لملددة ادلعدد  ،   ب د ددل 

ر لمل  ذلدم إ دل او تتدساتح أامدلرىم بد، ن  0222اجلمع لو تىلم أ صي م   راب ة تتئ ة دتصا سلبه  14تىنل  
 ري سنة . 13- 14

ا بصلصلو ر لمل ة م   ة م  بديو ادلعد  ،  دا جيسدب  د   إال بدو تدر ب دل تىد ه  12تدتلرس جي ايل 
 ات بصلصلو ى      ا ال ة 8

 ادلع  ، ال ىن ،                 ادلع  ، ادل   ف،                   ادلع  ، احلي  ،         

 ألعل  الق ى  -ألعل  الق ى                          -ألعل  الق ى                       -

  ي  القع  ب اخ،   - ي  السهة ف ق ال ياس  ادلبحي ة    -                         ي  ادليمأ  -

 السخلجية -                     رف  األ قل         -السخلجية                            -

 تنس ال لتلة -السخلجية                                  -اجل عت                            -

  ي  ال لئي   -تنس ال لتلة                              -البنعا  ن اتسبعيامل  ري          -

 ت تي العلىلو اع  أىعاو مب لمهة   ب ن ل تاهأ رأس ل ت ع س يو ال  عرال ة اجل ائي ة لي لملة ادلع  ،

ت دد  ي النشددلبلو الخع  ددة ت الي لملدد ة ادل   ددة ادل   ددة ل ددا أ دد ا  ا ال ددلو بل ب ف ددل ت ددبم حتق ددق ىدد ا اذلددعو 
 ا  بي ق 8

 لهسه لو العم م ة  العما البحس س  تا ا   ادل  و -

 دلخبه  الشيائح الشعخ ة ت   ا أضللء ال ب  ت لصة من م األشخلل ادلع  ،  -

العمدددا اهدددأ ت ددد    إبدددلراو مبخصصدددة   ىددد ا ادل دددعا  ن م دددعا  النشدددلر الخدددعين تالي لملددد  ادل  ددد  ري تىددد ا  -
 بللبعلت  م  سلبه  ادلعلىع ال بن ة تال  اراو .
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 . تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف :4

لقدددع تعدددعدو األ شددد ة الي لملددد ة تتن اددد  أشددد لذلل فمن دددل السب  دددة ت البنلفسددد ة ، تمن دددل الع   دددة تالستحي دددة  أت 
 ال يد ة تاجلملا ة .

ىد   شدلر  قد   بدو ال ديد مد  تهقدلئ    سدو بغديس حتق دق السدعلد  الشخصد ة .النشاط الرياضي الترويحي : 4-1
تتهخ ددة جيل لتددو الن سدد ة تات بملا ددة ، تىدد   اددلو   جيل ددة  خدد   إىل الددال  شددعي بددل  خددا أ نددلء  أت بعددع ادلملرسددة 

 تنم ب ل تتع   ىل لهمعل ، .

 تدي   تقس م الست ح الي لمل   مل  ه  8 

ىددد  اخدددلر  اددد  رلم ادددة مبعدددعد  مددد  األلعدددل  اجلددديي ، تألعدددل  ال دددياو األلعاااال الصاااليرو الترويحياااة :  - أ
لدد  مدد  األلعددل  الددال تبم دد  ب ددلب  السدديتر تادلدديح تالبنددلفس مدد  الصددغ   تألعددل  اليشددل ة ، تمددل إىل جدد   

 ميت ة   ااعىل ت هة أدتا،ل تس  لة شللرسب ل .
تىدد  األ شدد ة احلي  ددة الددال دتددلرس بلسددبخعا  ال ددي  تدي دد  تقسدد م ل بخقددل األلعااال الرياضااية الكبياارو :  -  

أت صد   ة دل سدم الهعخدة ألعدل  شدب  ة ل   لو  ىلي سلبه دة ألعدل  فيد دة أت  ت  دة أت رتلا دة ، أت بللنسدخة 
 أت دتلرس ب ا  العل  .

تىدد  أ شدد ة تيتحي ددة دتددلرس   ادلددلء مصددا السددخلجية ،  ددي  ادلددلء ، أت البجددع  ، ال خدد و الرياضااات المائيااة :  -ج
 تال تارق ، تتعبرب ى ه األ ش ة ت لصة السخلجية م  أجيب أل ا  الست ح  لصة   ب د ل .

 ي العالجي : . النشاط الرياض4-2

ايفدد  اجلمع ددة األىه ددة لهددست ح الع  دد  ، بب ددو  عمددة  لصددة دا ددا ا ددل  ال اسدد  لهخددعملو الستحي ددة  الددال  
تسددبخع  لهبددع ا ا اددل    بعددض  دد اجي  السدده   الخددعين أت ات  عددليل أت ات بمددلا   جيددعاح تددب   م هدد     

 ت لئ ة تا   ة ت  ن يىل األبخلء.السه   تلبنش ط تمن  تت  ر الشخص ة تلو   مة 

 مددل أصددخح النشددلر الي لملدد  ديددلرس   معىلددم ادلسبشدد  لو تادلصددحلو العم م ددة تاخللصددة ت  ميا دد  إاددلد   
الببى ددا تادليا دد  ال خ ددة الخ عاج   ددة ت لصددة   الددعت  ادلبقعمدددة ،ت يااددأ    لدد   دد   النشددلر الي لملدد  ، تبخ عدددة 

جيي لو م   ة تد  قة ىعف ل ا بسل  الشخ  ادلع ق حت م   احلي دة  تاسدبخعا  ت    ا صلبة ، فقع تسبخع  
 اض و أت أبياو مقص د  .
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ى  النشلبلو ،  ت سمأ أ ضل بللي لملة النخخة أت ر لملة ادلسب  لو العلل ة. النشاط الرياضي التنافسي : 4-3
ىعفو األسلس  اترتقلء مبسب ى اله ل ة تال  لء   ادليتخ ة بلله ل ة تال  لء  الخع  ة بعر ة  خ    سخ ل ، الي لمل ة

 الخع  ة تاسس ل  أ صأ جيع شل   له ظلئ  تالعض و ادلخبه ة لهجسم .

 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال. 5

، بدددب  جيقددد ق  1756 ددديرو اجلمع دددة األمي   دددة لهصدددحة تالسب دددة الخع  دددة تالدددست ح   ا بملا دددل السدددن ي ادددل  
تشددما جيقددو   الددست ح الدد ي  بضددم  الي لملددة إىل  ل ددب األ شدد ة الستحي ددة األ دديى، تمدد  مدديتر ال  دد  ا  سددل  

بعأو ا بمعلو ادلخبه ة   اع   لراو سلبه ة تعما اهأ أ   شما ى ا احلدق اخلد ال، ت دع ا بمد  العهمدلء اهدأ 
ملدد ة تالستحي ددة ىلمددة ام مددل تلهخدد ال سلبهدد  ختصصددل،م   اهددم الخ  ل   ددل تالددن س تات بمددل  بددب  األ شدد ة الي ل

 بلل او ت ل  أل  ة ى ه األ ش ة ب  ل   ل، ا بملا ل،   س ل، تيب  ل، ا بصلد ل تس لس ل .

 األهمية البيولوجية :. 5-1

إ  الخنددلء الخ  لددد    لهجسددم الخشددديي حيددبم ملددديتر  احلي ددة جي دددث ارتدد  اهمدددلء الخ  ل   ددل ادلبخصصددد،   دراسدددة 
أ أ  ب دددل   اتجيب دددلة بسددد مة األداء ال ددد م  ادل هددد   مددد  الشدددخ  العدددلدي، أت الشدددخ  اجلسدددم الخشددديي اهددد

اخلدددلل، بددديجم ا دددب و ادلشددد  و الدددال  دددع  عدددلين من دددل اخلددد ال ألسدددخل  اضددد  ة تا بملا دددة تاقه دددة فدددل  أ  بدددو 
 ( 61، صفحة  1984طفي بركات أحمد ، ) ل الخ  ل   ة لهخ ال ى  مليتر  البب  ع اهأ احلي ة.

 األهمية االجتماعية :. 5-2

إ  رلل  ا ال ة دي   لهنشلر الي لمل   أ   شج  اهأ تنم ة الع  ة ات بملا دة بد، األفدياد تخي د  مد  
فدلجله س رتلادة   الع لة تات غ ق    نأت ات   اءري اهأ ال او، ت سب    أ  حيقق ا سجلمل تت افقدل بد، األفدياد، 

 ي الع  دلو اجل دع  بد، مي   أت مهعب  أت    لدي أت م  أفياد األسي  تتخدلد  الراء تاألجيلد دث مد  شدب و أ   قد
 تاعه ل أ صي إ    تدتلس ل. األفياد 

 األهمية النفسية :. 5-3

بددعأ اتىبمددل  بللعراسددلو الن سدد ة مندد  ت دد   صدد ، تمدد   لدد  جيقددق اهددم الددن س صللجيددل  خدد ا   ف ددم السدده   
ا  سددلين، ت ددل  البب  ددع   بعا ددة العراسددلو الن سدد ة اهددأ البددب   الخ  لدد      السدده   ت ددل  اتت ددلق جي ندد ا   أ  
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   اهددأ أهنددل الددعاف  األسلسدد  لهسدده   الخشدديي، ىنددل  دافدد  ف دديي  ددؤ ي اهددأ سدده   ال دديد، تا بددلر ىددؤتء ل دد  الغي دد
ت ددع أ خبدد  البجددلر  الددال أ ي دد  بعددع اسددبخعا   همددة الغي دد     ت سدد  السدده   أ  ىدد ا األ دد   لبددا لهبغدد ، حتدد  
ظيتو مع نة إ  أ  ىندل  أب دلت ت  هعخد     جيدلتو مع ندة اندع ميملد م اضد  ل أت اقه دل، ت دع اجتدو اجل دا الصدلين 

العتاف    ت سد  السده   ا  سدلين تفي د ا بد، الدعاف  تالغي د   بدل  ىندل  دتافد  م بسدخة اهدأ  د و  إىل اسبخعا 
 الغيائ  ادل رت ة

 األهمية االقتصادية :. 5-4

ت شدد  أ  ا  بددلج  دديتخط مبددعى   ددلء  العلمددا تمصلبيتددو اهددأ العمددا تاسددبععاده الن سدد  تالخددعين، تىدد ا ت 
، تا  اتىبمدددل  بلل خقدددة العلمهدددة   تيتحي دددل تت   ن دددل ت   ندددل   دددع    راجيدددة مسددده ة دددبال إت بقضدددلء أت دددلو فددديا   

سه مل  ع  بم   م  ا  بل  دة العلمدة لهمجبمد  ف   دع  م ب دل تحيسد    ا ب دل، لقدع بد، "في دلرد"   ىد ا ا دل  أ  
ن    األسدخ  . % 13  سدلاة   األسدخ    دع  يفد  ا  بدلج مبقدعار 33سدلاة إىل  74خت  ض سدلالو العمدا مد  

 ري342، ص حة 1745زلمع صل ب ت ف ق ، 

 األهمية التربوية :. 5-5

بددلليجم مدد  ا  الي لملددة تالددست ح  شددم   األ شدد ة البهقلئ ددة فقددع ارتدد  العهمددلء اهددأ ا  ىنددل  ف ائددع تيب  ددة تعدد د 
 اهأ ادلشس ، فم  ب ن ل مل  ه  8 

    تعهم م لراو تسه    ع ع 
   تق  ة ال ا ي 
 .تعهم جيقلئق ادلعه ملو 
 ا بسل  الق م   
 األهمية العالجية : . 5-6  

 دديى بعددض ادلخبصدد،   الصددحة العقه ددة، أ  الي لملددة الددست ح   ددلد   دد   ا ددل  ال جي ددع الدد ي تددبم ف ددو امه ددة 
  الددددسات ح 8 ن ته   دددد  ، م سدددد قأ، سدددد نمل   "البدددد ا   الن سدددد " جي نمددددل تسددددبخع  أت ددددلو فياجنددددل اسددددبخعامل   ددددعا

ر لملددة، سدد لجية ري شددي  ة أت   دد   اذلددعو من ددل دتضدد ة ت دد  ال دديا ،  ددا ىدد ا مدد  شددب و أ  اعددا ا  سددل  أ صددي 
 ت افقل م  الخ ئة ت لدرا اهأ اخلهق تا بعا  .
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 للمتخلفين عقليا :النشاط البدني الرياضي أهداف . -6

اقه ل حيبل    أ صي م  ج ىم إىل فيل الهعب اتبب لري ت ل  لخععىم ا     إ  األب ل  ادلبخه    
ادلن   تاألسي  ادلشخ  بللع   تاحلنل  ف م حيبل    إىل م ل   هعخ   ف و تإشياو راشع ا  و ، تدي   ب اس ة 

  رتلابو .الهعب مسلاع  ال  ا ادلق م   ادلسبش أ ات   ادليا   السب  ة اهأ ا   صخح اض ا  لفعل  

 شلبلو أت لو   لقع أتملح العهملء ا  اذلعو األسلس    تيب ة ادلبخه ، اقه ل ى  تعه م م اتشسا  ب علل ة 
ة ري ، ال يا  تتشج ع م اهأ الست ح تاسبغ   أت لو ال يا  ، تى  مل  ع د اه  م ب  ائع جيس ة جيي  ة ن سم 

 .ا بملا ة ، تيب  ة 

 الرياضي المكيف : معوقات النشاط البدني. 7

ذتدددة ا امدددا ا بملا دددة تا بصدددلد ة مدددؤ ي    النشدددلر الي لملددد  لهمعددد  ،، ف ددد   بدددلج رلبمددد   بدددب ي ت دددؤ ي   
الىليتو ات بملا دة تت  د  ادل جيىلدة العهم دة لهح دل  ال  م دة مد  ا  ت شد  اد  مبغ اتدو الس سد  ل   ة تالن سد ة 

  ( Marie – Chorlotte Busch , 1975 ) تالخ  ل   ة تات بصلد ة

تتشدد   ددا العراسددلو الددال  دديو   بعددض الددعت  األترتب ددة لبقددع ي ال  دد  الدد ي  قضدد و األفددياد   العع ددع مدد  
  شلبلو الي لملة الست ح إت أ   ا م  جيجم ال    تالست ح ت شلبلتو  بب ي بللعع ع م  ادلبغ او أ  ل 8

 االجتماعي :الوسط . 7-1

إ  العلداو تالبقلل ع تعبرب الم    ا بشدلر  صد  مد   شدلبلو اله د  تالبسده ة تالهعدب، ت دع ت د   جيدل  ا أمدل  
 بعض الع اما األ يى .

، أ  شددخل  ادلع نددة أ صددي شللرسددة لأل شدد ة الي لملدد ة مدد  شددخل  األر ددلو، تت  ددع  ت ددع  ددلء   اسبقصددلء   ائدديي
اندددع  تشدددج  اهدددأ ىددد ا النشدددلر ت لصدددة اجلدددنس، تمددد  أسدددخل   لددد  أ  تقلل دددع الي ددد  تال ددديتق ا صدددي مددد   لجي دددة 

 ( Ministère de la jeunesse et des sport ) ال ب لو.

تختبهدد  أشدد ل  اله دد  تالهعددب   شللرسدددة األفددياد ذلدد ا الندد   مدد  البسددده ة أت  دديى م ذلددل،  سددب  قلفددة ا بمددد  
"   دراسددبو لهنشددلر الي لملدد  تا  بددو بللنىلددل  الددع  ،   دراسددبو  Luschenادلددؤ ي ، فقددع بدد، ل سشدد  "ت ىلمددو 
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شدددخ    أدلل  دددل الغيب دددة دتدددلرس د ل دددلو سلبه دددة، إىل أ  النشدددلر الستحيددد   بدددب ي بع امدددا  1662اهدددأ ا ندددة بهغددد  
 ( Norber sillamy , 1978 , p. 168 ) . قلف ة تد ن ة تال سط ات بملا  ام مل 

 السن :. 7-2

تشدد  العراسددلو العهم ددة إىل أ  العددل  األب ددل  ختبهدد  ادد  العددل  ال خددلر تأ  ال  ددا  همددل منددأ ت ددرب   
 الس   ا  شلبو   الهعب .

" إىل أ  األب ددل    هنل ددة ميجيهددة ال   لددة ادلبددب ي  تبعا ددة ميجيهددة ادلياىقددة  Sullenger شدد  سدد ل نجي "
تب دد   شددلبل،م أشدد لت أ دديى جدد  الددال  ددل  ا ديلرسدد هنل مدد   خددا ، ت لدد   للق ددل  مبشددلىع  البه   دد   تاتسددبمل  

 لهم س قأ تالقياء  تشللرسة النشلر الي لمل  .

ل تدو الستحي دة اخللصدة ، فلل  دا ديديح تالشد ح  يتدلح ،   جيد، أ   ا ميجيهة امي ديي بل ا  سل  بدل سده  
" ت دع ا  م اتلدة الي لملدة تقدا تدعرا ل  1745ا  الشخل   بعلب   أ ش ة جيسب أ تا  دم، ف د  دراسدة ب ي سدل " 

 ( Roymond . Tomas , 1983, pp. 71 – 72) المل. 42م  البقع    العمي جيىت ت لد تنعع    امي 

تشددد  العراسدددلو العهم دددة إىل أ  أت دددو النشدددلر الدددال ديلرسددد ل الددد   ر ختبهددد  اددد  تهددد  الدددال الجااان  :. 7-3
دتلرسدد ل الخنددلو فللخنددلو   ميجيهددة ال   لددة ت ضددا الهعددب بللددعمأ تاأللعددل  ادليتخ ددة بللبددعب  ادلندد يل ، ب نمددل   ضددا 

 ادلبحي ة تبللهعب الل ة تالعل  ادل لرد  .الخن، الهعب بللهعب 

" أ  الخن، دي ه   إىل الهعدب العن د  ا صدي مد  الخندلو  تا  ال ديتق  Honzikتلقع أتملح  دراسلو ى      "
   بيامج البه     بيامج ا  ااة تمشلىع   ب، اجلنس، تخعت تاملحة ف مل  يتخط بللقياء  تاتسبمل  إىل

 درجة التعلم : . 7-4

لقع أ عو  ص  م  العراسدلو ات بملا دة إ  مسدب ى البعهد م  دؤ ي اهدأ أ تاق األفدياد ضلد  تسده ل،م تى ا دل،م 
،  …، من دددل مدددل  دددلء بدددل "دتمدددل  تد " إ  بددد، أ  السب دددة تالبعهددد م ت  دددو  شدددلر ال ددديد ام مدددل   ا ب دددلره لستحيدددو 

الدست ح أ ندلء جي لتدو العراسد ة ، شلدل  دع  دي  أ تا دل مع ندة   لصة تأ  إ سل  ال     بهقأ  صد ا مد  البدعر خلو   رلدل 
 و رمبل  ع تخقأ معى احل ل  .لذل ا 
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 مل أتملح  دراسة بهج   ة إ  ا ب لر األفياد أل  ا  الربامج ا  اا ة ادلقعمة تبن   جيسب ادلسدب ى البعه مد  
العهم ددة تاألدب ددة ب نمددل  تي ادلسددب ى لجلددلمع      ضدده   ادل سدد قأ تاحلصدد  فري  …ن اببددعائ  ،  ددل  ي ،  ددلمع  

 (87، صفحة J – Cozcheuve  ،1981)  اتببعائ  أ صي تلعل بلدلن الو الغنلئ ة تاأللعل  ادلخبه ة.

تالدد ي دي دد  اسددبنبل و مدد   دد    بددلئج العراسدددلو أ  ىنددل  ا ددب و تاملددح       ددلو  ضددلء ال  دد  احلدددي 
 ات ح  سب مسب ى تعه م األفياد تشللرسة الس 

 خالصة :  
تا  ب دددل  لقدددع  دددل  ىددد ا ال صدددا تسددد هة تأدا   ل عدددة   حته دددا م  ددد   النشدددلر الخدددعين الي لملددد  ادل  ددد  

لهمعدد  ، بصدد ة  بلألب ددل  ادلبخه دد، اقه ددل ، فقددع أ ي نددل مدد    لددو زللتلددة لشدديح النشددلر الخددعين الي لملدد  ادل  دد 
تمددل دي دد  اسبخ صددو مدد   دد   مددل أشددي ل إل ددو أ  النشددلر الخددعين تالي لملدد    تادلبخه دد، اقه ددل بصدد ر  أدقالمددة 

الد ي ديلرسدو األفدياد العدلد ، ل ندو    د  جيسدب  ادل  د  ادل   دة لهمعدل ، مسدبمع مد  النشدلر الخدعين تالي لملد 
ادلسدددبعمهة ، ت عدددع ىددد ه النشدددلر الي لملددد   ددد   تدر دددة ا ال دددة تبخ عدددة ال ددديد ادلعدددلق مددد  جي دددث القددد ا ، تال سدددلئا 

جيددع ث النشددب  مقلر ددة بللنشددلر الي لملدد  انددع العددلد ، تلددو   ا ددب اع ددع  تعدد د بلل لئددع   اهددأ األفددياد، ف دد   عبددرب 
تسد هة تيب  دة تا   دة تت لئ دة إ ا مت اسدبغ ذلل بصد ة منبىلمددة تمسدبمي  ، إ   سد م   ت د    شخصد ة األفدياد مدد  

جلل ب الصح  ، اجلل ب الن س  ، اجلل ب اخلهق  تات بمدلا  ، تبللبدليل ت د    شخصد ة مب  دة رت   اجل ا ب ، ا
تبم دد  بللب لاددا ات بمدددلا  تاتسددبقيار العدددلب   تالنىلددي  ادلب لئهدددة لهح ددل  . لصدددة لألب ددل  ادلعدددل ، تالدد    تضددد ق 

و األسلسدد  الدد ي اددب دائددي   شددلب م بسددخب مدديس أت اجدد   سددم  أت اقهدد  ، ت ددع أتملددح العهمددلء أ  اذلددع
حتق قو لهمع  ، ى  تعه م م اتشسا  ب علل ة    شلبلو الي لملدة تالدست ح مد   د   بي دلمج تيبد ي  شدج  اهدأ 

تاسدبغ   أت دلو ال ديا  تالد ي اد  مد    لدو ادلع  د   ، ف ائدع  ادل  د  شللرسة  دا ألد ا  النشدلر الخدعين الي لملد 
ىدد ه الق مددة لهنشددلر الخددعين تالي لملدد  ادل  دد  ت ددبح لنددل إم ل  ددة ت تمعيف ددة .  سددم ة ، ا بملا ددة ، تيب  ددة ،  سدد ة

  .دراسبو اهأ مسب ى األب ل  ادلبخه    اقه ل تالفلق الال دي   تس  ىل   ى ا ا ل 
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 تمهيد:

و  أكثر شيوعا لدى البشر، خاصة يف عصرنا احلايل الذي يطلق عليو الكثَت بعصر القلق التوتريعترب      

االعتماد عليو حوؿ ادلقومات اليت ديكن للشخص للتوتر ، ولقد اختلف العلماء يف إعطاء مفهـو التوتر

دلا ذلا من مكانة كبَتة يف نظامها  التوتركما تنفرد معظم النظريات السيكولوجية لظاىرة ، نوللتخلص م

 .النظري ويف دراستها للشخصية

ربط التوتر النفسي مبختلف جوانب الشخصية و السلوؾ، كما حاولت أف  حاولت دراسات عديدةو قد 
تبُت كيف ديكن أف يؤثر التوتر على اجلوانب ادلختلفة ادلتعلقة بالعمل و التذكر و التعلم و العالقات 

 جاإلنتا تقدـ العمل و  إىلالتوتر ال يؤدي دائما  أف.و الواقع و كما بينت الدراسات األفراداالجتماعية بُت 
 .األداءما زاد عن حد معُت فانو يعطل ىذا  إذا األحيافبل انو و يف كثَت من 

انعكاس شلارسة النشاط التنافسي يف التقليل من القلق لدى التخلفُت  إىلو لقد تطرقنا يف ىذه الدراسة 
 و مصادره. أنواعومفهـو التوتر و  إعطاءعن طريق ذىنيا 

 مفهوم التوتــــر :_1
عاـ بالضيق و  إحساس، و يصاحبو لألحداثتوقع الشخص اجتاىا غَت موات  إىلحالة نفسية ترجع ىو   

باخلوؼ و مع ذلك فانو يشمل ، استعدادا للسيطرة على ادلوقف و التصرؼ يف حدوده  أحياناالقلق، و 
دلعٌت ووجود خربة ا أمهيةقوة الدفاع و  أمههابطريقة ال لبس فيها ، و تتحدد درجة التوتر بعوامل عديدة ، 

العوامل اليت جتلب التوتر  أىمالنشاط ادلختلفة و  أنواعانفعالية شلاثلة، و عدـ ادلرونة الوظيفية الداخلية غي 
و الصراعات يف رلاؿ العالقات الشخصية ذات ادلغزى بُت الفرد و زليطو االجتماعي، و  اإلحباطىي 

الدفاع النفسي و يتسم ظهور حاالت التوتر  آليةشط حقيقية ، فانو ين بأفعاؿعندما يتعذر حل التوتر 
تدىور و  إىلمبسحة انفعالية سلبية واضحة للسلوؾ و بانفعاؿ يف البنية الدافعة لنشاط الفرد و يؤدي 

 (99، صفحة 6991)ياروشفسكي،بتروفسكي،  أدائواختالؿ 
 االختالفات الحاصلة على مفهوم التوتر : -2
يروف أف مفهـو التوتر  Wiener "4991" و وينر "Koztinkovعلماء النفس مثل كوزتينكوؼ " 

و اقًتح العادلاف    ينشأ من )قياـ اجلسم بانفعاالت فيزيولوجية و نفسية غَت مالئمة بسبب عامل موتر(
، (Kotinkov.N: , pp. p34-36) كلمة عدوانية للداللة على طبيعة االستجابة للعامل ادلؤثر

أف )التوتر ليس نامجا عن  4991" عاـ Kryter" و كريًت "Alsonويقوؿ ادلتخصص النفساين ألسوف "
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فعل مؤذي أو غَت مستحب 'التعب، اخلوؼ'بل ىناؾ اجيابيات ترتبط مبفهـو التوتر عندما يتعلق األمر 
 االجيابّية(.بادلتعة و االنشراح و االنفعاالت 

 التوتر النفسي عند األطفال :  _3
أكثر االضطرابات النفسية شيوعيا بُت الناس ، فاإلنساف بطبعو قلق ، و ىذا القلق قد يشتد أو يقل تبعا  

للظروؼ احمليطة بو ، ويبدو القلق عند األطفاؿ القلق باإلحساس بادللل ، و عدـ الرغبة يف االستمرار يف 
 () تميز بالعناء و عدـ طاعتو لوالديو ، وتظهر عليو أعراض سيئة كالعدوانية و العنفادلكاف واحد ، و ي

Alson.G.M.Kryter :, 1973, p. p 27_32) 
و من أىم أنواع القلق اليت يصاب هبا الطفل قلق االنفصاؿ و الذي تبدأ أعراضو يف سن ما قبل ادلرحلة 

 االبتدائّية و يضل مصاحبا لو إىل هناية ىذه ادلرحلة من التعليم .
و ديكن تشخيص ادلرض من خالؿ قلق شديد مرتبط بانفصاؿ عن والديو ادلرتبط هبما و يظهر ذلك يف  

 صورة توتر غَت حقيقي سببو الظن .
و يأخذ التوتر صورا سلبّية لألطفاؿ كالًتدد و الرفض ادلستمر للذىاب إىل ادلدرسة أو حىت الذىاب إىل  

النـو و يرفض الطفل الف يظل وحيدا مبفرده ، و أحيانا يعاين من أمراض جسمانّية مثل : الصداع ، أو 
جيلي أو يتقابل مع أشخاص الرغبة يف القيء و خيشى الطفل إقامة عالقة بأي إنساف غريب عنو فالطفل 

غرباء عنو يكوف خجوال و مرتبكا و منكمشا ، و عند يضطر للتعامل مع اآلخرين يكوف قلقال جدا لدرجة 
 (669,646، الصفحات ص 4002)د. عبد المنعم الميالدي ،  انو قد ال يستطيع احلديث معهم

 أنواع التوتر :  _2
 " أف ىناؾ نوعُت من التوتر مها :Spielbengenيرى سبيلربجر "

 توتر الحالة : 
 و ىو يشَت إىل ما يشعر بو الالعبوف يف حلظة معينة حينما يتفاعل مع موقف رياضي معُت .

 توتر السمة : 
و ىو شعور عاـ لدى األفراد خالؿ االستجابة دلواقف الشدة النفسّية ، و من جهة أخرى فاف ىناؾ  

 أشكاال رئيسّية لتوتر الصغار بشكل عاـ و ىي كم يلي :
توتر الوسواس  -5التوتر األداء .  -1التوتر االجتماعي.  -1التوتر الفصامي .  -2التوتر العاـ.  -

 القهري 
و يعٍت اخلوؼ و القلق الذي ال ديكن إرجاعو ألي موقف زلدد و لكنو مرتبط مبدى  :التوتر العام_6_2

 واسع من ادلؤشرات ادلختلفة حلياة ادلراىقُت .
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: و ىو التوتر الناتج عن اخلوؼ أو الضيق الواقعي أو التخيلي النفصاؿ الصغار  التوتر الفصامي _4_2 
 على الوالدين بسبب ادلرض أو اإلصابة أو ادلوت .

: و ىو التوتر الناتج عن اخلوؼ من فقد األصدقاء أو االبتعاد عن األشياء اليت التوتر االجتماعي_3_2
 جتذب ادلراىقُت أو ىو مقابلة أفراد جدد .

و ىو التوتر الناتج عندما يستدعي الصغار ألداء اختبار أو التحدث أماـ  التوتر األداء : _2-2 
 اآلخرين يف موقف معُت أو التنافس أماـ أقراهنم .

: و ىو أقصى درجة من درجات التوتر ، و ىو ناتج عن خوؼ الناشئُت  توتر الوسواس القهري _5_2 
، على سبيل ادلثاؿ : خوؼ الصغار من الذىاب إىل طبيب  من األشياء أو األفراد أو مواقف خاصة

 (604م ، صفحة ص 6991ىـ ,6261)د. مفتي إبراىيم حماد .،  األسناف
دوره و من األمهية أف يعلم مبدرب الناشئُت كل نوع من أنواع التوتر ادلختلفة السابق ذكرىا، الّف ادلدرب لو 

 الذي يلعبو يف تطوير احلياة االنفعالّية ؿ لناشئُت، كما أّف لو دوره ادلؤثر يف منوىم مستقبال.
 دور ادلدربُت و الوالدين يف التخفيف من حدة تأثَت التوتر على الناشئُت:

أو  كثَتا ما يرجع ادلدربُت و الوالداف فشل أو ضعف األداء الناشئُت إىل ضعف مستوى اللياقة البدنّية
ضعف ادلستوى ادلهاري أكثر من أي جانب أخر ، يف حُت يكوف دلك راجع إىل التأثَت السليب للتوتر 

 عليهم .
و أف ىناؾ عددا من اإلسهامات اليت ديكن أف يقدمها ادلدربوف و الوالداف ليخففوا من حّدة التوتر على 

 الناشئُت و من ىذه اإلسهامات:
 :المعاقين ذىنياالتعرف على درجة التوتر لدى _5

ديتنعوف عن التحدث حوؿ ما يشعروف بو عند زلاولة ادلدرب التعرؼ على  ادلعاقُت ذىنياإف الكثَت من  
درجة قلقهم ألهنم خائفُت من أف يسخر منهم ادلدرب أو األقراف و ديكن االستدالؿ على التوتر ، جبانب 

 ة نذكر منها مايلي :الوسائل العلمّية ادلتعارؼ عليها ، من خالؿ نظاىر متعدد
 . قلة النـو أو االستيقاظ ادلبكر أو إظهار تغيَت يف أسلوب النـو 
 . الكوابيس و األحالـ غَت مرحية 
 . عدـ االستقرار 
 .االضطراب و التململ 
 . التغيَت يف مزاجّية الناشئُت مثل ضيق الصدر و  العدوانية سواء داخل أو خارجو 
 . الوىم و اإلسهاؿ 
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: جيب مراعاة تقدًن التغذية الراجعة من ادلدربُت للمتخلفين عقلياأسلوب تقديم التغذية الّراجعة _1
طبقا ألصوؿ ادلرعّية ، إذ يسهم ذلك بدرجة كبَتة يف التقليل من الدرجة التوتر الذي رمبا حيدث ذلم 

لراجعة غَت السليمة أثناء أدائهم للتمارين ادلختلفة ، و العكس صحيح حيث ديكن أف تسهم التغذية ا
 يف ارتفاع و زيادة التوتر لديهم .

: إف تقدًن جرعات منظمة قليلة من ادلنافسات  في المنافسات المتخلفين ذىنياتنظيم مشاركة _7
و تطورىم أمر يسهم بدرجة كبَتة يف تفاعلهم  ىذه الفئة تزداد تدرجييا و تتالءـ مع مستوى نضج

 االجيايب مع التوتر .
ة يار الدرجة ادلناسبة لقوة ادلنافسة لكل مرحلة بدقة سوؼ جيعلهم جيدوف يف الرياضة متعكما أف اخت

 زا أو ىزديةأيا كانت نتائج ادلنافسات فو 
بطبيعة التوتر و إعالمهم باف شعورىم هبذا  ادلعاقُت: جيب توعّية بطبيعة التوتر متخلفين ذىنياتوعية ال_9

التوتر إمنا ىو شيء طبيعي احلدوث دلن ىم يف مثل حالتهم ، إف فهمهم لطبيعة التوتر من شأنو أف جيعلهم 
. مفيت إبراىيم محاد، )( د أكثر حتكما فيو ذاتيا شلا جيعل من اخلربات الرياضّية أكثر متعة و فائدة ذلم 

  .(401صفحة ص 
الناشئوف أف الفوز ليس إال ىو اذلدؼ األوؿ و األخَت ، بل إف األداء اجلّيد للمهارات و اخلطوات و 

)د.  التمتع بالرياضة جيب أف تكوف أىدافا يركزوف عليها و إذا ما مت حتقيقها فإهنم يكونوف أيضا فازوا
 .(609مفتي إبراىيم حماد ، صفحة ص 

 : ىناؾ أعراض رئيسّية للتوتر و ىي : أعراض التوتر  _9
: تًتكز األعراض النفسّية يف عدـ ادلقعرة على اختاذ القرار بسهولة و  األعراض النفسّية للتوتر _6_9

صعوبة التذكر و فقد ادلقدرة على الًتكيز ، و لقد توصلت العديد من الدراسات إىل أف ادلقدرة على الًتكيز 
كفاءة خالؿ أداء واجب معُت يتطلب حالة نفسّية طبيعّية ، و أف احلاالت الشّدة ينتج عليها التقليل من  

األداء بشكل عاـ ، و دلّا كانت نتائج العديد من البحوث تشَت إىل أف ادلقدرة على الًتكيز يف األداء 
احلركي ىي كفاءة احملك الرئيس الذي يفرؽ بُت النجاح و الفشل لدى الرياضيُت كما أثبتت إحدى 

حلركي بصورة مبالغ فيها يف بعض الدراسات أف الناشئُت الذين يضعوف يف اعتبارىم تقييم اآلخرين ألدائهم ا
األنشطة الرياضّية ، يصلوف  الف يكوف أداؤىم اقل من نظرا ألهنم يركزوف على أداء اآلخرين فيهم دوف 
الًتكيز على كفاءة أداء الواجب احلركي شلا يؤدي إىل زيادة شعورىم بالتوتر ، و بالتايل يؤدي ذلك إىل 

 الواجب التقليل من تأثَت على الناشئُت . اإلقالؿ من كفاءة األداء ، لذا كاف من
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: تتبلور األعراض الفسيولوجّية للتوتر يف زيادة معّدؿ ضربات القلب و  األعراض الفسيولوجّية_2_9
ارتفاع ضغط الدـ و زيادة معدؿ إفراز العرؽ و ارتفاع مستوى اإلثارة و التمثيل الغذائي و كذلك زيادة 

 خَت يعترب واحدا من أىم تلك األعراض .معدؿ التوتر العضلي ، و ىذا األ
الّف زيادة التوتر العضلي يف اجلسم تؤدي إىل التقليل من تأثَت من العمل العضلي ادلعٍت باألداء احلركي 
خالؿ األنواع ادلختلفة للرياضة ، و خاصة تلك اليت تستخدـ التكرارات ادلتعددة لالنقباضات العضلّية 

رياضة كرة القدـ ، الكرة الطائرة ، العاب القوى و غَتىا ، و ىذا ما أضفنا ادلتحركة و لفًتة طويلة مثل 
زيادة جتمع حامض الالكتيك يف العضلة نتيجة التوتر العضلي فاف ذلك يؤدي إىل زيادة اإلحساس باآلالـ 

 أو التشنج العضلي و التعب .
ا تعتمد على طبيعة إدراؾ الناشئُت إف شدة األعراض النفسّية و الفسيولوجّية الناجتة عن توتر األداء إمن

 للمواقف ادلسببة لتوتر األداء .
 تعريف التوتر في المجال الرياضي : _60

يعرؼ التوتر يف اجملاؿ الرياضي  بأنو "حالة نفسّية غَت سارة تنتج وقع التهديد يف ادلباريات أو ادلسابقات 
 ادلختلفة ادلصحوبة بأعراض بدنّية وفسيولوجّية ".    

و من ىذا ادلنطلق يتضح إف للتوتر أعراضا ديكن أف من خالذلا التعرؼ عليو، و قد يستمر ظهور ىذه  
األعراض لفًتة طويلة و تستمر لساعات قبيل ادلنافسة، و رمبا يكوف الفًتة قصَتة تصل إىل عّدة دقائق قبلها 

 .( 604)د. مفتي إبراىيم حماد ، صفحة ص  ، و يالحظ أف ظهور ىذه األعراض يكوف تدرجييا
تتميز ادلنافسة بنوع من الضغوط النفسّية و تسبب زيادة يف التنشيط الفسيولوجي لدى الرياضي فتظهر 

 بعض الضغوط اجلسمّية نتيجة لذلك و من بُت تلك األعراض :
 . اضطرابات ادلعدة 
 . احلاجة للتبوؿ 
  يف راحيت اليد .زيادة العرؽ 
 . زيادة نبضات القلب 
 . زيادة توتر العضالت 
 مصادر حالة التوتر في المجال الرياضي : -66

لقد اىتم العديد من الباحثُت مبعرفة العوامل ادلسببة للتوتر لدى الرياضيُت ، و جاءت النتائج موضحة أف  
 ىناؾ أربعة مصادر أساسية نسب حلدوث التوتر و ىي :

 :  الفشلالخوف من  (4
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تشَت البحوث إىل أف اخلوؼ من الفشل يعترب السبب األكثر أمهية الذي جيعل الرياضيُت يشعروف  
بالعصبّية و القلق ، و اخلوؼ ادلباشر يأتػي مباشرة نتيجة اخلوؼ من خسارة ادلباراة ، أو فقداف النقاط أثناء 

ىل و جود دافعُت أساسيُت مها الرغبة يف ادلسابقة ، أو ضعف األداء أثناء ادلنافسة و توصل الباحثوف إ
 النجاح و اخلوؼ من الفشل و األشخاص الذين خيافوف من الفشل يبذلوف جهدا اكرب .

 : الخوف من الكفاية (2
يتضح ىذا ادلصدر من التوتر عندما يدرؾ الرياضي بأف ىناؾ نقصا معينا يف استعداداتو سواء من اجلانب 

نافس أو ادلسابقة ، ويرتكز ىذا النوع من ادلخاوؼ على الرياضي يشعر البدين أو الذىٍت يف مواجهة ادل
بوجود قصور أو خطأ زلدد يؤدي إىل عدـ رضاه عن نفسو لقد أوضح الرياضيوف الكثَت من األمثلة اليت 

 تبُت اإلحساس عدـ الكفاية و من ذلك :
 . عدـ القدرة على الًتكيز 
 . عدـ القدرة على التعبئة يف النفسّية 
 الرغبة يف األداء . عدـ 
 . فقداف الكفاءة البدنّية 
                                                                       .عدـ احلصوؿ على ادلقدار ادلالئم من الراحة 
  .فقداف السيطرة على التوتر 

حداث اليت دتيز :يتوقع زيادة التوتر لدى الرياضي عندما يفقد السيطرة على األ فقدان السيطرة (1
ادلنافسة أو ادلسابقة اليت يشًتؾ فيها  ومبا أف األمور تسيَت وفقا لسيطرة اخلارجية ،و الوقع أف 

 مها:ىناؾ عاملُت يؤثراف 
 (699، صفحة ص 4000)أسامة كامل راتب،  (2
 احمليطة بظروؼ إجراء ادلنافسة.العامل األوؿ: يتضمن البيئة اخلارجية  -
 العامل الثاين: يرتبط مبجموعة األفكار و ادلشاعر و االنفعاالت اليت حتدث داخل الرياضي نفسو. -

و ىذا و يتوقع زيادة التوتر عندما تقل مقدرة الرياضي يف السيطرة على كل من العوامل اخلارجية و العوامل 
سلتلف الوسائل اخلارجّية اليت تساىم يف تعويد الرياضي على الداخلّية لذلك جيب على ادلدرب استخداـ 

 ادلواقف و الظروؼ ادلرتبطة بادلنافسة
 
 األعراض الجسمية و الفيسيولوجية :  -1
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جتدر اإلشارة إىل أف األعراض اجلسمية و الفيسيولوجية للتوتر ديكن أف تفسر على أهنا أعراض اجيابية  
 حلالة االستثارة االنفعالية ، كما أهنا قد تفسر على انو أعراض سلبية تؤدي إىل ادلزيد من ارتفاع درجة القلق

(Brink et G. Werner, 1994, pp. 161-192) 
 مقر التوتر عند اإلنسان : _42

اعترب العادلاف أف  4991( Werner( و ويرنر )Brinkحسب الدراسات ادلنجزة من طرؼ برينك )
، صفحة 6999)د. حمسي فآلب ذبيح و د. مسعود دريدي، انعكاسات التوتر مقرىا اجلهاز العصيب الذايت 

 (91ص 

 الجهاز العصبي الذاتي :)تشريح جسم اإلنسان(  -4
ىو اجلهاز الذي ينظم األفعاؿ احليوية لألجزاء الالإرادية يف اجلسم ، يتصل باجلهاز العصيب ادلركزي 

(S.N.S) 
ادلراكز العليا يف بعض أجزائو كما تتمركز يف بعض أجزاء الدماغ )أوسط و اخللفي( يف النخاع ألشوكي و 

 للجهاز العصيب الذايت ، يتكوف ىذا اجلهاز من ثالث تراكيب تشرحيية و ىي :
 . العقد الذاتّية 
 . األلياف العصبّية الذاتية 
 الشبكات العصبية الذاتية  

تًتكب ىذه الًتاكيب الثالث بشكل جهازين عصبُت خيتلفاف عن بعضيهما يف الكثَت من اخلصائص 
 ّية و مها :التشرحيية و الوظيف

 : ينشأ من النخاع ألشوكي . الجهاز العصبي الودي -2
 : يتكوف من قسمُت حسب ادلنشأ و مها : الجهاز العصبي النظير ودي -1 

 القسم القحفي . -
 القسم العجزي. -

 و ذلذين اجلهازين تأثَتات متباينة و قد تكوف معظمها متعاكسة
 نفسي أنواع التوتر ال _63
 االيجابي :التوتر النفسي _6_63

 ىو مجلة االنفعاالت االجيابية للموزع اليت تؤدي إىل سلوؾ اجيايب و بالتايل إىل النجاح .
 التوتر النفسي السلبي : _4_63

 (9صفحة ص)د. مراد بوطبة ،  ىو مجلة االنفعاالت السلبّية للموزع اليت تؤدي إىل سلوؾ سليب و بالتايل إىل الفشل
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 :انعكاسات التوتر المختلفة  _62
 4991( Al(  و أوؿ )Catalbanoبعد الدراسة اليت قاـ هبا العادلاف النفسانيُت األمَتكيُت كتالبانو )

 أكدا باف )التوتر لو انفعاالت و انعكاسات متغَتة و سلتلفة(.
 االنعكاسات الفسيولوجية : _6_62

 ارتفاع النبضات القلبية . -
 يف ادلعدة . امل -
 تغَتات يف اجلهاز الدوراين . -
 ارتفاع نسبة الكلسًتوؿ. -
 القرحة . -
 اإلغماء .  -

 االنعكاسات النفسّية: _4_62
 هتيج األعصاب . -
 االنطواء و االنعزاؿ . -
 اذلواجس و ادلخاوؼ . -
 التوىم و الوسواس  . -

 االنعكاسات النفسّية :  _3_62
 تقلص يف مستوى التفكَت الذىٍت . -
 (P17-31-، الصفحات Catal bano M.L ،6992) يف اختاذ القرارصعوبات  -

 دور المدرب وتأثيره أثناء التوتر في المنافسة: _65
باف التحكم يف ظاىرة ديناموجُت 4999( Brawleyأكد عامل النفس األمريكي بروايل )         

(Dynamogène يضمن توجيو أكرب قد من ادلعلومات لتنبيو اجلهاز العصيب بطريقة شديدة للتخلص )
ىذا االكتشاؼ العلمي ىو مصدر     ( Brawley.L.R , 1989, pp. p41-58)من كل ادلعلومات غَت النافعة 

رب ينشط ادلراكز العصبية اليت بدورىا تزيد من درجة انتباه أعماؿ مهمة حيث تبُت أف التأثَت االجيايب للمد
 و حذر لتجنب حاالت التوتر الشديدة و ادلزمنة.

ديكن استعماؿ ظاىرة أخرى وىي ظاىرة الكبت يف ىذه  ادلعاؽلتجنب بعض من التوتر السليب على سلوؾ 
أشكاؿ السلوكيات الغَت ادلالئمة الظروؼ احلرجة وأحيانا ادلعقدة يستعمل ادلدرب ىذه الوسيلة إليقاؼ كل 

 .لتجنب التأثَتات النفسية 
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و يف وجود التحضَت النفسي اجليد و القائم على أسس علمية و يتسم بالربرلة و التواصل بنقص 
( Raymond -Thomasاالنعكاسات السلبية ، كما أوضح النفساين الفرنسي رديوف توماس)

 "العالج يكمن  4991
على  معوؽ ذىنياادلربمج و ادلتواصل الذي يأخذ بعُت االعتبار ادلعايَت اخلاصة لليف التحضَت النفسي 

جيب أف يتوفر يف التحضَت   (Tomas,R , 1970, pp. -P42-84) ادلستوى الفردي واجلماعي"
النفسي عمل خاص بتنمية اإلرادة وحب الفوز و الروح الرياضية و الشجاعة...اخل و حسب العامل 

"الطبعة السحرية للمدرب تعطي لالعبُت ادلزاج اجليد و العالقات  4999(Harleyاألمريكي ىاريل )
الت اليت تفسد وحتطم التحسن يف ادلستوى اجليدة ،العاطفة،التفهم، كلها تعطي هناية وحيدة لكل احملاو 

 ( Harlly , 1989, pp. .P41-58) الفرد واجلماعي"
 وقد خلص أسامة كامل راتب دور ادلدرب يف توجيو ادلرتبط بادلنافسة إىل النقاط التالية:

أف يسجل مالحظاتو دلظاىر التوتر حيث أف جيب أف يتعرؼ ادلدرب على مستوى التوتر و نوعو و  -
 ذلك يساعده يف حسن إعداد الرياضيُت وتوجيههم، و التنبؤ مبستوى أدائهم يف ادلنافسة.

أف يسعى ادلدرب عندما يالحظ مظاىر اخلوؼ إىل معرفة أسباب ىذا اخلوؼ ،يقًتح أف يعقد  -
التوتر تنتاهبم قبل ادلنافسة لذا ادلدرب جلسات التوعية النفسية مع الالعبُت ويعرفهم بأف حالة 

 جيب على الرياضيُت أف يفهموىا حىت ال تكوف معوقا لألداء اجليد.
 جيب أف يعّد ادلدرب العبيو إعدادا نفسيا يتالءـ مع حالة التوتر قبل و أثناء ادلنافسة. -
اضي جيب تركيز ادلدرب على أمهية ادلباراة حبيث يكوف الضغط االنفعايل الذي يتعرض لو الري -

متماثال مع كل مباريات ادلنافسة أي أف يعتاد الرياضي التعامل مع كل مباراة بإعداد نفسي 
  (201ص .p ,.أسامة كامل راتب  ) متقارب

نظرا ألنو يعترب زيادة لدر الرياضي جيب على ادلدرب استخداـ سلتلف الوسائل اليت تسهم يف  -
 تعويد 

 الرياضي على ادلواقف ادلرتبطة بادلنافسة ومن ذلك:
 . شلارسة التدريب يف األماكن اليت سوؼ جترى فيها ادلنافسة 
 .معرفة خصائص ادلنافس وما يتميز بو من نواحي القوة و الضعف 
  .استخداـ األدوات و األجهزة ادلستخدمة يف ادلنافسة 

جيب أف يتجنب ادلدرب نقد الرياضي أماـ اآلخرين الف ذلك غالبا ما يؤدي إىل ارتفاع مستوى  -
 التوتر و يفضل أف يستخدـ ادلدرب التدعيم اللفظي لبناء الثقة لدى الرياضيُت.
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انفعاالتو و ال يظهر اخلوؼ أو القلق حيث جيب أف يتحلى ادلدرب بشخصية متزنة و يتحكم يف  -
 أنو ادا انتقل اخلوؼ و التوتر من ادلدرب إىل الرياضي يزداد األمر صعوبة .

جيب أف يكوف ادلدرب قادرا على استخداـ بعض اإلجراءات اليت تسهم يف خفض مستوى التوتر  -
 لدى الرياضي ومن ذلك:

  . أداء التدريبات االستلقائية 
  الذىٍت بادلهارات اليت يؤديها يف ادلباراة أو خيارات األداء االجيابية السابقة شلارسة التصور

. 
                            الًتكيز على األفكار ادلرتبطة بواجبات األداء و كذلك األفكار اليت تعزز إدراؾ الرياضي

 (pp. 202-203 ,أسامة كامل راتب ) لذاتو
 تقنيات مواجهة توتر المنافسة : -41

 ىناك عدة تقنيات نذكر منها :
: وضعت ىذه التقنية من طرؼ ميتشنبـو  تقنيات استيعاب التوتر_6_61

(Meichenbaum و تقتضي تغيَت الشعور يف حالة التوتر بغية التحكم اجليد يف التوتر أثناء )
يف ىذه التقنية ديكن ادلوزع من الوصوؿ إىل نتائج جد مرضية يف ادلنافسة الرياضّية و التحكم اجليد 

ادلنافسة و تتلخص ىذه التقنية يف تعريض ادلوزع إىل حالة التوتر تتسم بالشدة و ادلدة الطويلة دلواجهة 
االضطرابات اخلارجية و الضغط القوي يف بيئة عدوانية ، و يف ىذا اإلطار يقًتح إجراءات تتألف من 

 : عدة مراحل
 تقييم السبب دلعرفة مدة تأثَت التوتر على مردود الالعبُت . -
 وضع آلّية للتحكم يف التوتر . -
 ترتيب األفكار اليت ذلا عالقة بالتوتر . -
 وضع برنامج عمل لالسًتخاء. -
 التطوير لتسيَت حاالت اخلوؼ أيضا. -

 ادلنافسة .و تعترب ىذه التقنية التحضَت الذىٍت كتعزيز للحوار الداخلي لالعبُت يف  
( )ىذه التقنية باف يطلب من ادلوزع Halli( و ىايل )Zarazinفسر النفسانياف األمريكياف سارا زاف )

تتخيل حالة التوتر قدر االستطاعة و ذلك بشدة قليلة و دلدة طويلة ( باف يطلب ىذا النوع من التحضَت 
ادلستوى التقٍت والتكتيكي و خاصة النفسي ، و النفسي للموزع بالدخوؿ إىل ادلنافسة بفعالّية كبَتة على 

 يسمح لو بالتحكم يف حالة التوتر اليت تواجهو خالؿ ادلنافسة .
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 تقنية تسيير التوتر:_4_61
( من جامعة واشنطن Ronald Smithوضعت ىذه التقنية من طرؼ النفساين رونالد مسيث  )

 تستند على نوع من التوتر الذي يؤثر على رلالُت : 4990
 ادلعرفة: التقييم الذىٍت. -
 العاطفة : اجلانب النفسي  -

 : إعادة تنظيم و توجيو المعلومات و المعارف _3_61
 حتكم رياضي يف مجيع اجلوانب أثناء اللعب )التنقل ، التموضع(. - أ

 السيطرة على احلسابات احلركية و البصريّة . - ب
 .Sarazin , 1984, p) (الرؤية وادلالحظة الشاملة )النسوجات ، التقنية ، التكتيكات ادلعقدة -ج  

P86) 
 تفكَت تكتيكي )حل سريع يف زمن قصَت جدا (. -د   
 التقليل من القلق و اخلوؼ -ىػ   

 :6999ارتخاء سميث  _2_61
 للقلق و اخلوؼ .خفض احلد األدىن  - أ

 رفع الثقة بالنفسّية و الفريق . - ب
 تقنية التدريب على السيطرة على التوتر و تقنية تكرار السلوكيات البصرية و الحركّية :_5_61

و تستعمالف من طرؼ ادلختصُت  4992(Suinوضعت ىذه من طرؼ النفساين األمريكي سػػػواف )
 لتوتر .األمريكيُت يف التحضَت النفسي للسيطرة على ا

 :تقنية التدريب على السيطرة على التوتر_1_61
 يف ىذه التقنية يتدرب ادلوزع يف الكرة الطائرة على :

  : تفاعل اجيايب . -ادلالحظة و التحليل ، -التعريف و اإلحاطة ، -تعصي حاالت التوتر 
  : احلي ،احلفاظ على الوعي و روح ادلسؤولّية و الضمَت  -تعلم التحكم يف ىذه احلاالت- 

 التحكم يف النفس -حوار داخلي ، -الًتكيز   
  تذكر حالة مؤثرة :  مثل صياغة إرساؿ ،سحق ، دفاع ،دترير أو اهنزاـ يف مباراة مهمة ، أو يف

 شوط فاصل .
  : مصدر اخلطر . -ادلهارة ، -االنتباه و احلذر ، -الًتكيز ، -اخلروج من حالة الفشل 
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  : التحلي القوة و  -وضع ثقة كبَتة يف النفس ، -لعضالت ،اسًتخاء ا -اسًتخاء ادلوزع
 التحلي بروح النجاح . -الشجاعة ،  

  : التشجيع )عبارة ،حركات ( ، إجياد الفوز كهدؼ رئيسي و زلاولة الوصوؿ  -العمل االجيايب
 مكافئات مادية )سفر ، أجرة ، ....اخل( -إليو   

 :الحركّيةتقنية تكرار السلوكيات البصرية و _7_61
 ىذه التقنية تساعد على التحكم اجليد يف ادلنافسة .

( فاف التحكم يف Hagnan( و )Schendalفحسب النفسانياف األمريكياف شاف داؿ و ىوفماف )
 التوتر يرتكز على ثالث نقاط :

 . ادلزج بُت العمل الذىٍت و العمل البدين 
 . القدرة على ادلسؤولية و فهم اذلدؼ 
 قاط القوة و الضعف للفريق اخلصم و ذلك لتعزيز ادلراقبة الذاتّية و االستعماؿ اجليد الًتكيز على ن

 للنسوجات التقنية و التكتيكّية .
( يؤكداف أف "استعماؿ تقنية تكرار Kirmer(و)Morrisو صلد النفسياف األمريكياف موريس و كَتمر )

 التحكم اجليد يف احلاالت التوتر العالية ".السلوكيات البصرية احلركية يف ادلنافسة تساعد ادلوزع على 
( "للتحكم اجلّيد يف التوتر جيب توفر عامل التكرار الذىٍت حلاالت Nitschكما يقوؿ النفساين نيتشن )

 التوتر و معاجلتها".
نستنتج أنو لضماف توازف نفسي و بدين للموزّع جيب وضعو يف حاالت انفعالّية و اخذ بعُت االعتبار 

 :النقاط التالّية 
 . التكرار الذىٍت : دلضاعفة الًتكيز 
 .معرفة و فهم األىداؼ و ادلهاـ 
 .رفع درجة التحفيز 
 . حفظ مستوى توتر ادلنافسة 

التخلص من انعكاسات التوتر السلبية إىل درجة مراقبة ذاتية عالية ىذا وما يسمح للموزع يف الكرة الطائرة ب
 أثناء ادلنافسة 

من أشد االنفعاالت اليت يتعرض إليها الرياضي قبل وأثناء ادلنافسة، والذي يًتؾ  التوترنستنتج أف  خاتمة:

سلتلفة،  فسيولوجية، نفسية، و  انعكاساتأثر كبَت يف نفسية ومردود الالعب، حيث أنو يتكوف من عدة 

كما وضحنا فيو تقنيات. ةبعد معاجلتهاوكيفية  توترولقد قمنا يف ىذا الفصل بإبراز ىذه ادلراحل ادلكونة لل
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عنصر ال ديكن إمهالو، وىذا دلا فيو من تأثَت على الرياضي، لذا  التوترأيضا بعض النظريات اليت تبُت أف 

ىذا العامل وزلاولة التقليل منو بالوسائل الالزمة  العتباراجيب على ادلدربُت واألخصائيُت األخذ بعُت 

 .للوصوؿ إىل حتقيق أىدافهم
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 تمهيد : 

يعترب التخلف العقلي من ادلوضوعات احلديثة يف ميدان الرتبيةة اليياضةية ع علةل الةمقا مقا مةة  مةو ادلوضةوعات      
الثةةام مةةن القةةين التا،ةةو ع ةةيع ع تةةد ادلطيعقةةة يف اةةملا ادليةةدانع إ  لعةةوا الملةةدايات ادلمونةةة ذلةةملا ادلوضةةو  إ  الم ةةف 

جةةملع إ إ  ميةةدان علةةل الةةمقاع ععلةةل االجتنةةا  عالقةةامون ع ع الطةةس د د د إاع شلةةا ياةةتدعي مةةن ادلةةيب  القةةا ن  
على ليبية ع عاية املإ القئة أن يكوموا على ا اية كافية بكل املإ اجلوامس ألجل ختطيط الربامج الرتبويةة الةت لةتبل   

 ميوذلل ع غملاهتل دمو خ ا  هل ع 

ععليةةف فقةةد خ  ةةما اةةملا الق ةةل للقيةةا  بد ا،ةةة التخلةةف العقلةةي ا ا،ةةة أليليةةة ع ييةة  ،ةةمتطي  أعال   إ  أديةةد 
مقهو  التخلف العقلةي يف ضةو  التعةا يف ادلختلقةة لةفع ع متملةو  لةة بد ا،ةة خ ةا ا األلقةا  ادلتخلقةون عقليةا   

 االجتناعية عاالمقعاليةع الالوكية ( د األكااؽلية ع العقليةع اجلانيةع ال خ يةع

عبعةةداا ،ةةمقو  بت ةةميف التخلةةف العقلةةي هنيةةو أمواعةةفع ع التطةةي  بمةةو  مةةن التةةدقيت إ  العوامةةل ادلاةةململة للتخلةةف 
 العقلي   قملل الوالاةع أثما  الوالاةع بعد الوالاة ( د

مةةةن ا ا،ةةةات  يف عادلقةةةاايل أةةةا أمكةةةن تعةةةا  عأثمةةةا  معاجلةةةة اةةةملإ ادلواضةةةيو ،ةةةمعاع  قةةةد  ادلاةةةتطا  لةةةدعيل سلتلةةةف ال
عإح ةةا يات عا ا  سلتلةةف ادلةةيب  يف اةةملا ادليةةدانع لكةةي معطةةي موةةية كافيةةة عةةن م ةةكلة التخلةةف العقلةةي ب بعاااةةا 

لملية ذلةةملإ ادل ةةكلة الرتبويةةة عاالجتناعيةةة عادل ةةكبلت ادليلملطةةة تةةاع ع لقةةب امتملةةاإ ادلةةيب  إ  االمعكا،ةةات عا ثةةا  الاةة
 على اجملتنو د

 . مفهوم التخلف العقلي :    -1

لقةةةو رةةةااية التخلةةةف العقلةةةي ضةةةنن ااتنامةةةات فئةةةات مهميةةةة سلتلقةةةة ع ذلةةةملا حةةةاع  ادلخت ةةةون يف ميةةةااين الطةةةس ع 
االجتنا  ع الرتبية ع غريال أديد مقهو  للتخلف العقلةيع ع لةي  الوقايةة ممةفع ع أفلةل الاةملل ليعايةة األ ةخا  

 ادلتخلق  عقليا د
ؽلكةةةن القةةةو  أن الملاحةةة  يف رلةةةا  التخلةةةف العقلةةةي يواجةةةف م ةةةكلة لعةةةدا ادلقةةةاايل الةةةت يتةةةداعذلا عيف ضةةةو  مةةةا ،ةةةملت 

ادلخت ون ع العاملون يف املا ادليدانع ع ا،تخدامهل ادل طلح الواحد أعان سلتلقةع فةت ا،ةتخد  الملةاحثون اإلصللية  
اخةةي اخلناةةيميات ختلةةوا عةةن ع األمييكةةان م ةةطلعات مةةن قملةةل اعن عقةةلع ع ةةنري العقةةلع ع مق ةةان العقةةلع عيف 
 املإ ادل طلعات عا،تخدموا م طلح التخلف العقليع عا طبلح الت خي العقلي د



 الفصل الثالث                                                                              الجانب النظري

 

 39 

أمةةا الملةةاحثون العةةيا فقةةد ا،ةةتخدموا م ةةطلعات كثةةريةع ممهةةا الق ةةو  العقلةةيع الةةمقا العقلةةيع اللةةعف العقلةةيع 
 الت خي العقليع ع اإلعاقة العقلية د

عييجةةو اةةملا التعةةدا إ  رةةيعمل ليحةةة ادل ةةطلعات اإلصللي يةةة لةةملعت الملةةاحث  ليحهةةا ليحةةة حيفيةةة  عالةةملعت ا خةةي 
ليحها ياس ملنوهنا عاختلقوا يف أديد املا ادللةنونع فنةمهل مةن يعةيمل التخلةف العقلةي علةى أمةف يعتةرب عنليةة 

 .( 21-20، الصفحات ص:  2000ماجدة السيد عبيد ،   من العنليات ال عملة عادلعقدة 

يق ةةد بةةالتخلف العقلةةي   لوقةةف ظلةةو الةةملان قملةةل اكتنةةا  ملةةوجفع عػلةةدث قملةةل ،ةةن الثاميةةة ع ةةية لعوامةةل فطييةةة 
( خليرررر  1؛ ) 84، صررررفح  ص 1991مصرررربد عبررررد الحميررررد   ررررو ة، )د/ عبيئيةةةةع عي ةةةةاحملف ،ةةةةلوئ لةةةةوافقي ،ةةةةي     

 (2000المعايط  ، 

كنةةةا ؽلكةةةن لعييةةةف التخلةةةف العقلةةةي ب مةةةف اطلقةةةاي ملعةةةول يف األاا  العقلةةةي العةةةا  لل ةةةخا ع ي ةةةاحملف ع ةةة  يف 
، 1977) محمرود محمرد  تعرس  سر  ، الالوئ التكيقيع عيوهي يف ميحلة المنو شلا يؤثي ،لملا علةى األاا  الرتبةو  

 ( 34صفح  ص 

عمةةةن خةةةبل  اةةةملإ التعةةةا يف ادلختلقةةةة قةةةد يكةةةون مةةةن ادلما،ةةةس ا،ةةةتعياي بعةةةت التعييقةةةات القميةةةة عالاةةةيكولوجية ع 
 االجتناعية د 

 . خصائص المتخلفون عقليا :   -2

إن التعةةيمل علةةةى الاةةةنات ع اخل ةةةا ا العامةةةة للنعةةةوق  عقليةةةا ياةةةاعد ادليبةةةون ع األخ ةةةا يون علةةةى لقةةةد  أفلةةةل 
اخلةةدمات المقاةةية عالرتبويةةة ع االجتناعيةةةع حيةة  أن األ ةةخا  ادلتخلقةة  عقليةةا قةةاا ين علةةى الةةتعلل عالمنةةو  علةةى 

مةف يت ةف بكومةف بطيئةاع عا،ةتمااا       إ  اةملإ أن ظلوال عإن كان يةواي  ظلةو األ ةخا  غةري ادلتخلقة  عقليةا إال أ
احلقيقةةةة فةةةان فلاةةةقة  عايةةةة اةةةؤال  األ ةةةخا  قةةةد لنةةةريت يف العقةةةوا ادلاضةةةية مةةةن اإليةةةوا  إ  لطةةةويي الةةةربامج الرتبويةةةة 
لؤلفةةياا ادلتخلقةةة  عقليةةةا ع  لةةةة أن اةةةؤال  األفةةةياا ال ي ةةةكلون فئةةة مت اماةةةةع فقةةةد ختتلةةةف اخل ةةةا ا لملعةةةا لد جةةةة 

ملا صلد اختبلفات عاضعة ب  األفياا ادلعوق  عقليا بعلهل الملعت ع املا فلبل عن االختبلفةات الكملةرية اإلعاقةع ل
ب  اؤال  األفياا عبة  العةااي ع ع،ةومل يكةون ع ةقا خل ةا ا اةملإ القئةةع  غةل عجةوا بعةت اخل ةا ا ادلختلقةة 

 لكل فئة من فئات ادلتخلق  عقلياع ع أال اخل ا ا اي : 
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 . الخصائص األكاديمي  : 2-1

إن العبلقةةة القويةةة الةةت يةةيلملط تةةا كةةل مةةن الةةملكا  ع قةةد ة القةةيا علةةى التع ةةيل غلةةس أن ال لكةةون مقاجئةةة للنعلةةل 
عمدما ال غلد الطقل ادلتخلف عقليا غري قاا  على ماةايية بقيةة الطلملةة العةااي  يف مقةا العنةي الة مخ ذلةل  عخا ةة 

جوامةةس التع ةةيلع ع قةةد يوهةةي علةةى  ةةكل لةة خي ا ا،ةةي يف مهةةا ات القةةيا ة عالتعملةةري يف عنليةةة لق ةةريإ يف حيةةو 
عالكتابةةة عاال،ةةتعداا احلاةةا ع عقةةد أ ةةا ت اعمةةا بةةان امةةائ عبلقةةة بةة  فئةةة ادلتخلقةة  عقليةةا عبةة  ا جةةة التخلةةف 

ة علةةى الةةتعلل األكةةااؽليع إ ن مةةن اكثةةي اخل ةةا ا عضةةوحا لةةدا األلقةةا  ادلعةةاق  عقليةةا الةةمقا الواضةةح يف القةةد  
مقا مة مو األلقا  العااي  ادلتماريين يف العني ال مخع كةملا عةد  قةد ة اةؤال  علةى الةتعلل مةن للقةا  أمقاةهل مقا مةة 

   عالةةةت يلخ ةةةها 6964 ع عيقلةةةي 6946  ع عايةةةخ 6976مةةةو العةةةااي ع ع اةةةملا مةةةا أثةةةا إ كةةةل مةةةن بةةةخ ماةةةرت 
األلقا  العااي  ع ادلعوق  عقليا ادلتنةاثل  يف العنةي الة مخ    بقولف أن القيع  ب  لعلل كل من6977ماكنيبلن 

 فيع  يف الد جة ع المو  د
أمةةا مةةن ماحيةةة االمتملةةاإ   ع اةةو مةةا يعةةيمل علةةى أمةةف القةةد ة علةةى الرتكيةة  علةةى مثةةري زلةةدا ( يعتةةرب متطلملةةا مهنةةا لةةتعلل 

 ا ادلتخلق  عقليا د  التنيي  ع ع قد حاعلب ا ا،ات عديدة التعيمل على املإ ال قة لدا األفيا
عقد خل ب المتا ج إ  افرتاي مقااإ أن قةد ة ال ةخا ادلتخلةف عقليةا علةى االمتملةاإ إ  ادلثةريات  ات العبلقةة يف 
ادلوقةةف أضةةعف أع أا  مةةن قةةد ة األ ةةخا  غةةري ادلعةةوق ع عأن ضةةعف االمتملةةاإ اةةملا اةةو العامةةل الةةمل  يكنةةن ع ا  

 خا  ادلتخلق  عقليا ال عوبة يف التعلل الت يواجهها األ 

أمةةا ا جةةة التةةملكي فهةةي لةةيلملط بد جةةة اإلعاقةةة العقليةةةع إ  لةة ااا ا جةةة التةةملكي كلنةةا ياات القةةد ة العقليةةة ع العكةةا 
 عيح ع ع لعترب م كلة التملكي من أكثي ادل كبلت التعلينية حدة لدا األلقا  ادلعوق  ،وا  كةان  لةة متعلةت 

  ع اةو 6971ا ة الملاكية ق ةرية ادلةدا عاالعتقةاا الاةا د كنةا يةملكي ألةيا باألمسا  أع األ كا  أع الوحدات عخ
أن األ ةخا  ادلتخلقةة  عقليةةا لةةديهل ضةعف يف اقتقةةا  ادلثةةري حيةة  يعتقةةد أن الةملاكية ق ةةرية ادلةةدا لتلةةنن أثةةي يف 

لةت ألةيا علةى اجلهاي الع يب ادليك   ياتني عدة ثوان ع ع املا األثي او المل  يانح باال،ت ابة الالوكية عقد أل
 املا ا،ل مويية اقتقا  أثي ادلثريع عؼللا ماكنيبلن متا ج بعت الملعوث على موضو  التملكي ممها : 

 ثقل قد ة ادلعو  عقليا على التملكي مقا مة مو الطقل المل  يماريإ يف العني ال مخ د – 6
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لطييقةة اكثةي حاةية كلنةا ياات القةد ة ليلملط ا جة التملكي بالطييقة الت لتل تا عنلية الةتعلل ع فكلنةا كامةب ا – 2
 على التملكي ع العكا  عيح د 

لتلةنن عنليةةة التةةملكي ثةةبلث مياحةةل   ياةةية اةي : ا،ةةتقملا  ادلعلومةةات ع خ هنةةا ع ا،ةةرتجاعها علملةةدع م ةةكلة  – 3
 الطقل ادلعا  عقليا الي ياية يف ميحلة ا،تقملا  ادلعلوماتع ع  لة باملس ضعف االمتملاإ لديف د

تخلقةةة  عقليةةةا ال ياةةةةتطيعون التقةةةد  يف العنليةةةة التعلينيةةةة كنةةةةريال مةةةن األفةةةياا فهةةةل ال يم عةةةةون يف فةةةاألفياا ادل
اجملاالت األكااؽليةة كنةريالع عال غيابةة يف  لةة فثنةة عبلقةة قويةة بة  التع ةيل األكةااؽلي عالةملكا ع فهةل ال يعةامون 

ادلتوقعةة  عقةد اهتل      ػل ةلون أكااؽليةا أةا يتوافةتل ال من م كبلت يف القيا ة عخا ة يف اال،ةتيعاا القيا ةيع عاة
 ( 25-24، الصفحات ص 1983) تا وق البوسان.، 

 . الخصائص اللغوي  : 2-2

ادلاةتنيا أن صلةد لعترب اخل ا ا اللنوية عادل كبلت ادليلملطة تا موهيا شلي ا لئلعاقة العقلية ععلى  لةة فلةيا مةن 
أن ماتوا األاا  اللنو  لؤللقا  ادلعاق  عقليا او أقل بكثري مةن ماةتوا األاا  اللنةو  لؤللقةا  العةااي  الةملين 

 بما ا على ريعفهل يف العني ال مخ د

 عأ ا ت الد ا،ةات إ  أن االخةتبلمل بة  العةااي  ع ادلعةوق  عقليةا اةو اخةتبلمل يف ا جةة المنةو اللنةو  عمعدلةفع
عقةةد الحةةب الملةةاحثون لطةةو  المنةةو اللنةةو  لةةدا األلقةةا  ادلمنةةولي  دلةةدة ثةةبلث ،ةةمواتع علو ةةلوا إ  أن االخةةتبلمل 
يف لطةةةو  المنةةةو بةةة  األلقةةةا  العةةةااي  عادلعةةةوق  عقليةةةا اةةةو اخةةةتبلمل يف معةةةد  المنةةةو اللنةةةو   حيةةة  أن األلقةةةا  

العةةااي ع ع لةة  الد ا،ةةات أن ادل ةةكبلت الكبلميةةة ادلعةةوق  عقليةةا أبطةة  يف ظلةةوال اللنةةو  مقا مةةة مةةو موةةيا هل مةةن 
أكثةةي  ةةيوعا لةةدا األ ةةخا  ادلتخلقةة  عقليةةا ممهةةا لةةدا غةةري ادلتخلقةة  ع خا ةةة م ةةكبلت الته ئةةة عم ةةكبلت 
لنوية سلتلقة مثةل لة خي المنةو اللنةو  التعملةري  ع الةملخرية اللنويةة ااةدعاة عا،ةتخدا  القواعةد اللنويةة بطييقةة خالئةة 

 إ  اخل ا ا التالية للمنو اللنو  لؤل خا  ادلتخلق  عقليا :   6982ااالاان عكوفنان عقد أ ا  

إن مةةدا امت ةةا  ادل ةةكبلت الكبلميةةة ع اللنويةةة ع ةةدة اةةملإ ادل ةةكبلت يةةيلملط ب ةةدة التخلةةف العقلةةي الةةمل   -6
ادل ةكبلت الكبلميةة عاللنويةة يعام ممةف القةياع فكلنةا ايااات  ةدة التخلةف العقلةي الةمل  يعةام ممةف القةيا ايااات 

 عأ ملعب أكثي امت ا ا د
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 أن ادل كبلت الكبلمية عاللنوية ال ختتلف باختبلمل القئات الت ميقية للتخلف العقلي د -2

أن الملميةةة اللنويةةة للنتخلقةة  عقليةةا ل ةةملف الملمةةا  اللنةةو  لةةدا غةةري ادلتخلقةة  عقليةةا فهةةي لياةةب  ةةا ة  أهنةةا لنةةة  -3
 ،يية ع لكن بدا ية د

  مةن خةبل  االلةبل  علةى الد ا،ةات الةت أجييةب علةى لطةو  اللنةة عمةد األلقةا  6974أما كيؽلي فقد أ ا  عةا  
 ادلتخلق  عقليا عقد كامب على ال كل التايل : 

 األلقا  ادلعوق  عقليا يتطو عن بملط  يف المنو اللنو  د -6

 ي بالماملة للعااي  داأللقا  ادلعوق  عقليا يت خيعن يف اللنةع مقا مة مو العن -2

( جرررربا  جار،تررررا وق البوسرررران ، 2)لةةةديهل اللةةةةعف يف القةةةد ات ادلعيفيةةةةة ع لةةةةة مثةةةل ضةةةةعف يف فةةةةرتة الةةةملاكية  -3
 ( 19، 18، صفح  ص 1995

 . الخصائص العقلي  : 2-3

ياةةتطيو أن ي ةةةل يف ظلةةةوإ التعلينةةي إ  ادلاةةةتوا الةةةمل  ي ةةل إليةةةف الطقةةةل مةةن ادلعةةةيعمل أن الطقةةل ادلعةةةو  عقليةةةا ال 
العةةةاا  ع كةةةمللة أن المنةةةو العقلةةةي لةةةدا الطقةةةل ادلعةةةو  عقليةةةا أقةةةل يف معةةةد  ظلةةةوإ مةةةن الطقةةةل العةةةاا  ع حيةةة  أن 

اجملةةيا ع إظلةةا ا،ةةتخدامهل قةةد  ا جةةة كنةةا أهنةةل يت ةةقون بعةةد  قةةد هتل علةةى التقكةةري 71ماةةتوا  كا ةةف قةةد ال ي ةةل 

 (35، صفح  ص: 2000)ماجدة السيد عبيد : ،،   ي على اااو،اتع ع كمللة عد  قد هتل على التعنيلح

 . الخصائص الجسمي  :2-4

علةةى الةةيغل مةةن أن المنةةو احليكةةي لةةدا ادلتخلقةة  عقليةةا اكثةةي لطةةو ا مةةن موةةااي المنةةو األخةةيا ع إال أن األ ةةخا  
ادلتخلقةة  عقليةةا عنومةةا اقةةل كقايةةة مةةن األ ةةخا  غةةري ادلتخلقةة  عقليةةاع ع لةةة فينةةا يت ةةل باحليكةةات ع اعا القعةةل 

 ةةةةري الد ا،ةةةةات إ  أن ادلتخلقةةةة  عقليةةةةا يواجهةةةةون الدقيقةةةةة عادلهةةةةا ات احليكيةةةةة ادلعقةةةةدة عالتةةةةواين احليكةةةةيع كةةةةمللة ل
 ةةعوبات يف لعلةةل ادلهةةا ات اليدعيةةةع عاةةل اقةةل عيمةةا علةةديهل لةة خي يف القةةد ة علةةى ادل ةةي عأةةا أن اةةؤال  األ ةةخا  
ادلتخلق  عقليا لةديهل اكثةي بقليةل مةن حية  ادل ةاكل يف الاةنو عالمل ةي عاجلهةاي الع ةيب مةن العةااي ع لةمللة مةن 

اؤال  األلقا  من حي  الرتبية اليياضية أقل من العةااي  يف ادلهةا ات اليياضةية  كنةا أن قةد هتل احلاةية ادلتوقو ب ن 
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عاحليكية ،ييعة ع لة يوهي من خةبل  احليكةات الةت يقومةون تةا مةن اعن اةدمل مثةل ادل ةي إ  األمةا  عالعةواة إ  
بمةةا ا علةةى أليةةل األاا ادلت ةةل باخل ةةا ا اخللةةفع عقةةد ي ةةاحس بعلةةا ممهةةا أييةةة الةةيأص عالل مةةات الع ةةمليةع ع 

 إ  ما يلي:  6985المنا ية احليكية للنتخلق  عقلياع خلا فالن ع أماماكي 

امةةةةائ عبلقةةةةة قويةةةةة بةةةة  العنةةةةي الةةةة مخ عاألاا  احليكةةةةيع فنةةةةو لقةةةةد  العنةةةةي ي ةةةةملح ادلتخلةةةةف عقليةةةةا أكثةةةةي          – 6
 مها ة حيكية د

 ف العقلي ع دة اللعف احليكي دامائ عبلقة قوية ب   دة التخل – 2

إن لالال المنو احليكي لدا ادلتخلق  عقليةا ي ةملف التالاةل المنةا ي لةدا غةري ادلتخلقة  عقليةا فنعةد   – 3
المنو لديهل أبط  ممف لةدا ادلعةوق  ع عكن نوعةة فةان ادلتخلقة  عقليةا يتة خيعن يف ادل ةيع ع يكومةون أق ةي قلةيبل 

كبلت عاألمةةياي اجلاةةنيةع كةةل أن اةةملإ القئةةة لعةةام م ةةكبلت مت ةةلة باجملةةا   مةةن ا خةةيينع عأكثةةي عيضةةة للن ةة
 الملولية ع  عوبة كملرية يف التعكل ييكة اللاان 

كنةةا يعةةةامون مةةةن اضةةةطيابات ع ةةةملية ع خا ةةةة ال ةةةي ع ع قةةد لملةةة  أن بعلةةةهل يةةةرتاا حةةةوذلل  ةةةكاع  ال ةةةملع  
) ماجردة السريد   خلف عقليا يييد إثملةات  الةف عكيامةفاجلماي عمل لتعدا أعنا ال الع ي ،مواتع ع ييجو إ  أن ادلت

 (67 -66عبيد ، ص: 

 . الخصائص الشخصي  : 2-5

إن األلقةةا  ادلعةةوق  عقليةةا لةةديهل بعةةت ادل ةةاكل االمقعاليةةة ع االجتناعيةةة ع ع  لةةة لاةةملس يعةةوا إ  ادلعاملةةة 
عالطييقةةةةةة الةةةةةت يعامةةةةةل تةةةةةا اةةةةةؤال  ادلتخلقةةةةة  يف ادلواقةةةةةف االجتناعيةةةةةة حيةةةةة  قةةةةةد يو ةةةةةف ب مةةةةةف متخلةةةةةف أع غةةةةةيب            

 إا د …أع رلمون 

أع احلكةةل علةةى  الاةةملس احلقيقةةي ع ا  لاةةنية ع قةةد أ ةةا  يغلةةي مةةن خةةبل  القيضةةيات الةةت عضةةعها يف يثةةف إ  أن 
األلقةةا  ادلتخلقةة  عقليةةا بةة هنل غةةري اجتنةةاعي  يعةةوا إ  اخلةةربات الاةةابقة لةةديهل عمةةا أ ةةيملوا مةةن احملالةةات متي ةةة 

أن لةةدا الكثةةري مةةن ادلعةةوق  عقليةةا إحاةةاص ،ةةليب اةةملا التقاعةةل مةةو القةةاا ينع ع أ ةةا ت الكثةةري مةةن الد ا،ةةات إ  
ضلةو أمقاةهل باةملس ضةعف القةد ات لةديهل الةت قةد لاةاعدال يف عنليةة الم ةاحع عكةمللة أن لةدا ادلعةوق  عقليةا 

 ضعف يف مقهو  الملات د
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ملا ةية عيع   ادلتخلف عقليا عن إا ائ العبلقات الت ليبط ،لوكف بمتا ج  لة الالوئ ع  إ عن إ،ةقا  المتةا ج ادل
للالوئ يف ادلاتقمللع فتم ا عمف أفعا  مدمية لمقاف علآلخةيين عي ةملح خطةيا علةى المةاص عاجملتنةو عيع ة  ادلتخلةف 
عقليةةا عةةن  ييةة   الةةف مةةن األ ةةيا  عالمةةاصع عيعةةام ادلتخلقةةون كةةل أمةةوا  اللةةنو  كةةالع   عةةن فهةةل لعقيةةدات احليةةاة 

ة ادللقةةةاة علةةةى عةةةالقهل يعةةةي الكثةةةري مةةةن ادلتخلقةةة  ق ةةةو ال عاال،ةةةت ابة ذلةةةا عالق ةةةل يف أقيةةةت ادلطالةةةس االجتناعيةةة
كالق ةا  عاذلةوص  العقلي عيعامون من م اعي مية من البلقينة عالبلاعتملا  شلا يي عهل دلختلف الملاامات الوريقيةة 

 ( 56-55، الصفحات ص: 1998) تا وق البوسان، 

 الخصائص االجتماعي  و االنفعالي  :. 2-6

غلعةةةل اللةةةعف العقلةةةةي لئلماةةةان ادلتخلةةةةف عقليةةةا عيضةةةةة دل ةةةكبلت اجتناعيةةةةة ع امقعاليةةةة سلتلقةةةةة ع ال يعةةةوا  لةةةةة 
لللعف العقلي فعاس ع لكمف يعوا أيلا إ  اجتااات ا خيين ضلو ادلتخلق  عقليةا ع لةي  معةاملتهل ذلةل  عالةت 

ظلةةةةا  ،ةةةةلوكية اجتناعيةةةةة غةةةةري مما،ةةةةملة ع يواجهةةةةون  ةةةةعوبات بلينةةةةة لملمةةةةا  عبلقةةةةات لةةةةؤا  تةةةةملإ القئةةةةة إ  إرهةةةةا  أ
 اجتناعية مو ا خيين د

إن األ خا  ادلتخلق  عقليا ال يتطو  لةديهل ال ةعو  بالثقةة بالةملات إ  يعتنةدعن علةى ا خةيين حلةل ادل ةكبلتع 
إ  جتمةةةس زلاعلةةةة ل ايةةةة ادلهةةةا  ع أهنةةةل باةةةملس اةةةملا اإلخقةةةا  يتطةةةو  لةةةديهل اخلةةةومل مةةةن الق ةةةل عالةةةمل  يةةةدفو تةةةل 

 ادلختلقة د

كمللة لوحب أن الطقل ادلعو  عقليا ؽليل إ  االماعاا عالةرتاا يف الاةلوئ التكةيا   عيف عةد  قد لةف علةى ضةملط 
االمقعاالتع ع غالملا ما ؽليل إ  ادل ا كة مةو األ ةني ،ةما يف م ةالفع عقةد ؽليةل إ  العةدعان عالع لةة عاالمطةوا ع عقةد 

ت الد ا،ةات أن الطقةل ادلعةو  عقليةا قةد يكةون ااا ةا ال يتة ثي باةيعةع حاةن الت ةيمل عالاةلوئ  اضةيا أ ا ت بع
 ما يلعة ع ؽليح د إ ا أعللع علكن ،يعان ييالف كنا ايع عيات يس إ ا علنماإ ع ينلس

امائ بعت الد ا،ات الت ليجو الالوئ االمقعايل المل  يتني  بف األلقا  ادلتخلقون عقليةا إ  ا لقةا  عاطلقةاي يف 
اذليمومات الت لقيياةا النةدة ال ةنا  ع عمثةا   لةة أن ايمةون الثريع،ةك  الةمل  لقةييإ النةدة الد قيةة يعةد  الم ةا  

ا ياا إفةةيايإ فةةان  لةةة يةةؤا  إ  التةةولي الع ةةيب ع عةةد  اال،ةةتقيا  العقلةةي ع الع ةةيب ع يةةؤثي يف الماحيةةة االمقعاليةةة إ 
ععد  الثملات االمقعايل ع ععلى العكا فإ ا قل فةان  لةة يةؤا  إ  التعةس عالكاةل عاإلعلةا  ع الةملبلاة ع اخلنةو  

 ( 149 – 148ماجدة السيد عبيد، الصفحات ص:  )ع ع قد يؤا  إ  م اكل متموعة يف ال خ ية 
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 الخصائص السلوكي  :. 2-7

بيمب اخل ةا ا الاةلوكية لةدا ادلعةوق  عقليةا علةى متةا ج الد ا،ةات ادلقا مةة بة  األلقةا  العةااي  عادلعةوق  عقليةا 
ادلتنةةاثل  يف العنةةي الةة مخ ع إال امةةف ي ةةعس لعنةةيل اةةملإ اخل ةةا ا علةةى كةةل األلقةةا  ادلعةةاق  عقليةةا  إ  قةةد لمطملةةت 

 لقل اخي بمقا الد جة املإ اخل ا ا على لقل ما ع بيمنا قد ال لمطملت على 

 .  تص يف التخلف العقلي : -3

اذلةةدمل اجلةةواي  مةةن ا،ةةتخدا  موةةا  للت ةةميف يف رلةةا  التخلةةف العقلةةي اةةو ادلاةةاعدة علةةى عضةةو عختطةةيط بةةيامج 
 عخدمات مبل نة لؤلفياا عالملين يقو مدا أاا هل العقلي يف مطا  ادلاتويات ادلختلقة للملع  العقلي د

ا ال بةةةد مةةةن الموةةةي إليةةةف علةةةى امةةةف فةةةيا ؽللةةةة ا جةةةات سلتلقةةةة مةةةن القةةةد ات يف اجملةةةاالت إن ال ةةةخا ادلتخلةةةف عقليةةة
ادلختلقةةةع اةةملإ القةةد ات لتنةةري كلنةةا لقةةد  القةةيا جتةةاإ أقيةةت الملةةج عكلنةةا ح ةةل علةةى التةةد يس عالتعلةةيل البليمةة  

 عادلااعدة ادلاتنية د

 عؽلكن ل ميف التخلف العقلي إ  ما يلي : 

 اس األسباب : . التص يف على أس3-1

 ي نل الت ميف على حاس األ،ملاا العما ي التالية : 
اإلعاقةةة العقليةةة األعليةةة ع الةةت ييجةةو الاةةملس فيهةةا إ  مةةا قملةةل الةةوالاة ع يق ةةد تةةا العوامةةل الو اثيةةة مثةةل أخطةةا    -

 من حاالت اللعف العقلي العا لي د % 81اجليمات ع ال قات   الكيعمويعمات ( ع ػلدث يف حوايل 

اإلعاقة العقلية الثاموية ع الت لعوا إ  أ،ملاا أدث أثما  فرتة احلنل ع أع أثمةا  فةرتة الةوالاة ع أع بعةداا عغالملةا   -
ما يطلت على املإ العوامل األ،ملاا المليئيةةع ع اةملإ العوامةل لةؤا  إ  إ ةابة اجلهةاي الع ةيب يف ميحلةة مةن مياحةل 

مةةن حةةاالت اإلعاقةةة العقليةةة ع عمةةن أمثلةةة  لةةة  % 21حةةوايل المنةةو بعةةد عنليةةة اإلخ ةةاا ع ع ػلةةدث  لةةة يف 

 .(28، صفح  ص 1994( د/عبد الب م  العيسود ، 2)) حاالت ا،تاقا  الدماغ ع حاالت الق ا  

 . التص يف على أساس الشك  الخا جي :3-2
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 لقال اإلعاقة العقلية إ  فئات حاس ال كل اخلا جي ادلني  لكل فئة عمن املإ القئات ما يلي : 

 . الم غولي : 3-2-1  

( يف عةةةا   JOHN DOWNع لاةةةنى اةةةملإ احلالةةةة با،ةةةل عةةةيي ااعن  ماةةةملة إ  الطمليةةةس اإلصلليةةة      
حيةة  قةةد  زلاضةةية لمليةةة حةةو  ادلمنوليةةة كمةةو  مةةن أمةةوا  اإلعاقةةة العقليةةة ع لقةةي مثةةل اةةملا اال،ةةل ليحيملةةا يف  6866

مةةن حةةاالت اإلعاقةةة العقليةةة ادلتو،ةةطة  % 61أع،ةةا  ادلهتنةة  باإلعاقةةة العقليةةة د ع ل ةةكل حالةةة ادلمنوليةةة حةةوايل 

 ( 80( د/تا وق البوسان: ، صفح  ص 3)) ة الوالاة ع أثما اا عال ديدة ع ؽلكن التعيمل على املإ احلالة قملل عنلي

ع يتني  األلقا  ادلمنوليون خب ا ا جانية ع عقليةة ع اجتناعيةة شلية ة ختتلةف عةن فئةات اإلعاقةة العقليةة األخةيا 
ادلاطح ع ع العيون الليقة  ات االجتةاإ العيضةيع ع ع لتنثل املإ اخل ا ا يف  كل الوجف حي  الوجف ادلاتديي 

 ني ح ل األمفع ع كرب ح ل األ م ع ع رهو  اللاان خا ج القلع ع ق ي األ ةابو عاأللةياملع ع رهةو  خةط 
 ابلمي عاحد يف  احة اليد بدال من خط  د

علةى ممعةا التوييةو الطمليعةي  71 – 45أما اخل ةا ا العقليةة فتتنثةل يف القةد ة العقليةة الةت ماةملة  كا هةا مةا بة  
 القابل  للتد يس دل  للتعللع أع األلقا  للقد ة العقليةع ع ؽلكن ل ميف املإ القئة ضنن فئة األلقا  القاب

أما اخل ا ا اللنوية ذلملإ القئة فهو يواجةف م ةكبلت يف اللنةة التعملرييةة إ  ي ةعس علةيهل التعملةري عةن  عاهتةل لقويةا 
 د ة العقلية ع،بلمة جهاي المطت عخا ة اللاان عاأل،مان د أل،ملاا متعداة أعلها الق

أمةةا م ةةكبلت اللنةةة اال،ةةتقملالية فتملةةدع اقةةل مقا مةةة باللنةةة التعملرييةةة ع إ  ياةةهل علةةى الطقةةل ادلمنةةويل ا،ةةتقملا  اللنةةة 
 ( 110،  109عبيد ، صفح  ص )د/ماجدة السيد عمسعها ع فهنها ع لمقيملاا 

حيةة  يوهةةي يعج الكيعمويعمةةات اةةملا ثبلثيةةا  26أمةةا أ،ةةملاا اةةملإ احلالةةة فتعةةوا إ  اضةةطيابات يف الكيعمةةويع   قةةل 
كيعمويعمةةا كنةةا اةةو احلةةا  يف   47لةةدا اجلمةة  ع ع بةةملا ي ةةملح عةةدا الكيعمويعمةةات لةةدا اجلمةة  يف حالةةة ادلمنوليةةة 

 ا أخيا حلدعث حاالت ادلمنولية لعوا إ  خط  ما يف موقو الكيعمويع   داألجمة العااية ع ع امائ أ،ملا

ع لكن ماملة املإ احلاالت قليلة جدا ع ال لةيلملط بعنةي األ  كنةا اةو احلةا  يف حةاالت اضةطيابات الكيعمةويع   قةل 
 (81صفح  ص: ) د/ تا وق البوسان ، ع المل  ييلملط بعني األ   26
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 . القماءة  : 3-2-2

لعتةةرب القنةةا ة موهةةيا مةةن موةةااي اإلعاقةةة العقليةةة ع ع يق ةةد تةةا حةةاالت ق ةةي القامةةة ادللعةةول مقا مةةة مةةو اجملنوعةةة 
العنييةةة الةةت يمتنةةي إليهةةا القةةيا ع ع مةةن ادلوةةااي اجلاةةنية ادلنيةة ة ذلةةملإ احلالةةة ق ةةي القامةةة حيةة  ال ي ةةل لةةو  القةةيا 

،ةةةل ع ي ةةةاحملها كةةةرب يف ح ةةةل الةةةيأص عجعةةةول العيمةةة  ع  81حةةة  يف هنايةةةة ،ةةةن المللةةةوغ ع ادليااقةةةة إ  اكثةةةي مةةةن 
جقامل اجللد ع امدال  الملطن ع ق ةي األلةيامل ع األ ةابو د أمةا اخل ةا ا العقليةة ذلةملإ احلةاالت فتتنثةل يف لةدم 

 قئة على مقياص الملكا  التقليدية األاا  العقلي ذلملإ ال

جةة ع ع لواجةةف اةملإ احلةةاالت م ةكبلت لعلينيةةة ا   51 – 25عيف النالةس لةةرتاعح ماةس  كةةا  اةملإ القئةةة مةا بةة   
لتنثةةل يف القةةيا ة ع الكتابةةة ع احلاةةاا ع حةة  مهةةا ات احليةةاة اليوميةةة دعليجةةو أ،ةةملاا حةةاالت القنةةا ة إ  عوامةةل 
ع اثيةةة عبيئيةةةع عخا ةةة الةةمقا الواضةةح يف ايمةةون الثريعكاةة  الةةمل  لقةةييإ النةةدة الد قيةةة حيةة  يتةة ثي م ةةا  النةةةدة 

امةةل ممهةةا اذليمةةون ادلم ةةط ذلةةا مةةن النةةدة المخاميةةة ع كنيةةة الةةد  الةةت ل ةةل إليهةةاع ع مةةااة اليةةوا الةةت الد قيةةة بعةةدة عو 
 ايمون الثريعكا  دلعترب عامبل أ،ا،يا يف مقا 
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 . صغب  جم الدماغ   :3-2-3
نوعةةة علملةةدع موةةااي اةةملإ احلالةةة يف  ةةني ح ةةل زلةةيط اجلن نةةة ع الةةت لملةةدع عاضةةعة ممةةمل ادلةةيبلا ع مقا مةةة مةةو اجمل

العنييةةة الةةت يمتنةةي إليهةةا القةةيا  ع يف  ةةعوبة التةةكي  المل ةةي  احليكةةي ع خا ةةة للنهةةا ات احليكيةةة الدقيقةةة ع ع لةةرتاعح 
القةةد ة العقليةةة ذلةةؤال  مةةا بةة  اإلعاقةةة العقليةةة الملاةةيطة ع ادلتو،ةةطة ع ع يعتقةةد أن ،ةةملس اةةملإ احلالةةة يملةةدع يف لمةةاع  

، صرفح  1975) الخالدد محمرد علري أدير ، ع لعيي األ  احلامل لئل عا  الكعو  ع العقاقري أثما  فرتة احلنل ع 
 ( 22ص: 

 . كبب  جم الدماغ  : 3-2-4
لعتةةرب حةةاالت كةةرب ح ةةل الةةدماغ مةةن احلةةاالت اإلكليميكيةةة ادلعيعفةةة يف رلةةا  اإلعاقةةة العقليةةة بةةاليغل مةةن قلةةة ماةةس 
حةةدعث مثةةل اةةملإ احلةةاالت مقا مةةة مةةو حةةاالت اإلعاقةةة العقليةةة الملاةةيطة ع ع لملةةدع موةةااي اةةملإ احلالةةة يف كةةرب زلةةيط 

أللقةا  العةااي  عمةد الةوالاةع عغالملةا مةا ،ةل ع مقا مةة مةو ح ةل زلةيط اجلن نةة لةدا ا 51 –،ل  41اجلن نة 
يكون  كل اليأص يف مثل املإ احلاالت كملرياع ع من ادلوااي اجلانية ادل احملة دلثل املإ احلةاالت الةمقا الواضةح 

 أحياما يف الوين عالطو  ع عوبة يف ادلها ات احليكية العامة عالدقيقةع مقا مة مو مويا هل من األلقا  العااي  د
 ا العقلية دلثل املإ احلاالت فتملدع يف المقا الواضح يف القد ة العقلية ع ع غالملةا مةا لقةو اةملإ احلةاالت أما اخل ا

ضةةنن فئةةة اإلعاقةةة العقليةةة ال ةةديدة ع ال ةةديدة جةةدا ع خا ةةة إ ا مةةا  ةةاحملها إعاقةةات أخةةياع أمةةا الةةربامج الرتبويةةة 
 .( 113)ماجدة السيد عبيد، صفح  ص: فتملدع يف مها ات احلياة اليومية 

 . العوام  المسبب  للتخلف العقلي :4
بطييقةة ملعورةة يف العقةوا القليلةة الاةابقة متي ةة للتقةد  العلنةي الواضةح لقد أدات بعت أ،ملاا اإلعاقة العقليةة 

مةةن أ،ةةملاا حةةاالت اإلعاقةةة العقليةةة غةةري  %71يف ميةةااين الطةةس عالعلةةو  األخةةيا  ات العبلقةةة ع عمةةو  لةةة فةةان 
 العقلية فقطد األ،ملاا ادلعيعفة لئلعاقةمن  %25معيعفة ح  ا ن ع عيم س احلدي  على 

 العقلي يف النالملية العونى متي ة لعامل عاحد أع جتنيو مت ابة من العوامل الثبلثة ا لية :عػلدث التخلف 
قةةةد ليجةةةو حةةةاالت التخلةةةف العقلةةةي إ  حالةةةة ع اثيةةةة معقةةةدة لياةةةب عاضةةةعة أع مقهومةةةة  امةةةا يف الوقةةةب  -

 د  احلاضي ع يف مثل املإ احلالة ؽليل عدا كملري من أفياا األ،ية إ  اإلجابة بالتخلف العقلي
قةةد ييجةةةو التخلةةةف العقلةةةي إ  عوامةةةل بيئيةةةة ال يتةةوفي فيهةةةا للقةةةيا اال،ت ةةةا ة الملاميةةةة ادلبل نةةةةع أع ال لتةةةوفي  -

 للقيا العبلقات االجتناعية ادلما،ملة الت لانح بالمنو ظلوا مبل ناد
 ج أةب ثةبلث عمةاعين غري أن العوامل ادلاململة لئلعاقة العقلية ،وا  ادلعيعفة ممها ب و ة مؤكدة أع غري معيعفة ع لمةد

 با ية د
 ( 76 – 75، الصفحات ص: 1985)م ار م صو  بو ميد ،  أع م يج ب  العوامل الو اثية عالمليئية معاالو اثةع المليئة ع

 عذلملا فان من ادلنكن أن مملكي أال العوامل ادلاململة لئلعاقة العقلية يف ادلياحل الثبلث التالية 
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 . العوام  المسبب  للتخلف العقلي تي مب ل  ما قب  الوالدة :4-1
 ؽلكن لقايل العوامل ادلاململة للتخلف العقلي يف ميحلة ما قملل الوالاة إ  رلنوعت  من العوامل كنا يلي :

لتنثةةل العوامةةل اجليميةةة يف عةةامل  قةةد يتاةةململان يف إحةةداث حالةةة اإلعاقةةة العقليةةة . العوامرر  الجي يرر  : 4-1-1
 لدا ادلولوا د

يق د بالو اثة امتقا   قات معيمةة مةن جيةل ،ةابت إ  جيةل الحةت ع أع اةي كةل مةا ي خةملإ القةيا الو اث  :  -أ
أعليةة كةربا يف لكةوين القةةيا غةمل لتوقةف عليهةا العوامةةل عةن عالديةف عةن لييةت مةةا ياةنى و بالكيعمويعمةاتو الةت ذلةةا 

 (1978د/ محمد  س  عاود،    الو اثية

عكنةةا اةةةو معةةيعمل فةةةان  ةةةقات القةةيا كةةةالطو  علةةةون ال ةةعي علةةةون العيمةة  ع ع ةةةكل األمةةةف عغةةري  لةةةة مةةةن االمل 
ال ةةقات األخةةيا أةةدااا اجليمةةات الةةت أنلهةةا الكيعمويعمةةات ادلوجةةواة يف مةةواة اخلليةةة المل ةةيية عيقةةد  العلنةةا  أن  

مةةن األا عالم ةةف الثةةام مةةن جةة  م ةةقها يةة    111د611 - 111د61كيعمويعمةةات اإلماةةان أنةةل مةةا بةة  
 اال  د 

عقةةد أ اات ادل ةةيئة اإلذليةةة أن لكةةون امةةائ بعةةت اجليمةةات اللةةا ة ممت ةةية يف اةةملا الكةةل اذلا ةةل مةةن اجليمةةات  عقةةد 
جة  لةف  ةقات ضةا ة غةري ميغوبةة علكةن حلاةن احلةب فةان  2811 كن العلنا  ح  يومما اةملا مةن معيفةة حةوايل 

 جدا د ماملة امت ا اا ب  الماص ماا ة
 عمن اجلديي بالملكي ع اإل ا ة إ  أن للة اجليمات عما أنل من  قات ع اثية ل خمل ثبلث أ كا  : 

 اجليمات الاا دة د  -
 د اجليمات الماق ة -
 داجليمات ادلتمعية -

ال ةةقات الو اثيةةة ادلتمعيةةة علةةى أهنةةا  ةةقات ع اثيةةة ميضةةية غةةري ميغةةوا فيهةةا عال بةةد مةةن لةةوفي جيمةة  اةةملإ األخةةرية 
عؽلكةةةةن لقاةةةةري اع  العوامةةةةل الو اثيةةةةة يف مقةةةةل ال ةةةةقات اخلا ةةةةة بالقةةةةد ة العقليةةةةة حاةةةةس مةةةةو   متمعيةةةة  لوهو اةةةةا د

 ال قات الو اثية لكبل األبوين ع فينا يلي إ ا كامب ،ا دة أع ماقلة أع متمعية د

 الخل  الذد قد يحدث أث اء انقسام الخلي  الج سي  :  -ب  

اخللةةل الةةمل  ؽلكةةن أن ػلةةدث يف عنليةةة امقاةةا  الكيعمويعمةةات اةةي احلالةةة ادلاةةناة إن أ ةةهي مثةةا  علةةى مثةةل اةةملا 
بادلمنوليةةةة اةةةملا اخللةةةل ؽلكةةةن أن ييجةةةو إ  االمقاةةةامات ادلملكةةةية للملويلةةةة ادللقعةةةة عالةةةمل  قةةةد يةةةؤا  بةةةدع إ  إ  خلةةةل 

 امقاا  الكيعمويعمات د
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ا كيعمةويع  يا ةد يف اخلبليةا اجلاةنية مو رلنوعة من الملاحث  القيماي  عجو  LeJeuneاكت ف  6959يف عا  
لقييملةةا  % 91كيعمةةويع  ع عقةةد لملةة  أن   46كيعمةةويع  بةةدال مةةن   47للن ةةاب  تةةملإ األعةةياي ع أ  أهنةةل ػلنلةةون 

أمةةةا أ،ةةةملاا عجةةةوا اةةملا الكيعمةةةويع  ال ا ةةةد فنةةةري  26ليجةةو اةةةملإ ال يةةةااة إ  عجةةوا ثبلثةةةة كيعمويعمةةةات أنةةةل الةةيقل 
لطملية ع علكن لةوحب أن امةائ ا لملالةا ليايةا مةا بة  ايايةاا عنةي األ  عبة  ايايةاا احتنةا  معيعفة  اما من الماحية ا

 إصلاتا أللقا  م اب  تملإ احلالة د

 . العوام  غيب الجي ي  : 4-1-2

ل ةةنل اةةملإ العوامةةل رلنوعةةة عا،ةةعة مةةن األ،ةةملاا الةةت قةةد لةةؤثي يف اجلمةة  فتةةؤا  إ  إ ةةابتف باإلعاقةةة العقليةةة يف 
 عفينا يلي عيي ألبيي املإ العوامل : ا قملل الوالاة دميحلة م

 : األشع     -أ

لؤثي األ عة ل ثريا ضا ا باجلم  إ ا لعيي ذلا ععنيإ أقل من ثبلث ا هي عقد اكت ف  لة يف الثبلثيمات مةن اةملا 
جمةة لئل ةابة القين ع عمدما كان يعاجل ،يلان اليحل باأل عة عمد بعت الماا  احلوامل  ف اا  لةة إ  لعةيي األ

يالة  ني اليأص عأموا  أخيا من الت واات عقد أكد  لة ما حدث يف اريع ينا عصل اكي ع عكةملا الت ةا ا الةت 
ععلى  لة فةان أثةي اةملإ األ ةعة يتوقةف علةى عةدا مةن  مت إجياؤاا على احليوامات ادلعيضة لؤل عة يف فرتة احلنل د

 العوامل أعلها :

 جيعة أع ح ل األ عة د -
  ادليحلة العنيية المل  يتعيي فيف القيا إ  للة اإل عاعات ( دالعني  -

 الحصب  األلماني  : -ب

اةو أع   Mcalistar Greggلعترب من أخطي األمياي الت ؽلكن أن يمتقل ل ثرياا من األ  ا  اجلمة  ع عيعتةرب 
ع عقةد  ةهد العةامل امت ةا  اةملا ادلةيي ب ةو ة عبا يةة  6946من اكت ف ل ثري املإ احل ملة على اجلم  ع لة عا  

لقةل ب ضةيا   111د51أثةا  خطةرية أاا إ  عفةاة أع إ ةابة اكثةي مةن  6964حي  كان المت ا إ يف أمييكا عا  
 بالنة اخلطو ة د
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 :تعاطي العقاقيب واألدوي  أث اء الحم  -ج

أع حةةاالت أخةةيا  إل ةةابة باإلعاقةةة العقليةة لعتةرب العقةةاقري عاألاعيةة عادل ةةيعبات الكعوليةةة ،ةململا   ياةةيا مةةن أ،ةملاا ا
مةةن اإلعاقةةة دعمةةن األاعيةةة الةةت قةةد لةةؤا  إ  للةةف اخلبليةةا الدماغيةةة لل مةة  ع األ،ةةملريين عبعةةت ادللةةااات احليويةةة 

 عاألماول  عاذليموامب اجلماية عاألاعية اخلا ة بعبلج ادلبل يا عاحلملوا ادلهد ة د

ي الع ةةيب ادليكةة   ع كنةةا يةةؤثي التةةدخ  عالنةةايات عيملةةدع لةة ثري اةةملإ األاعيةةة يف الت ةةواات اخللقيةةة أع خلةةل يف اجلهةةا
ب ةةكل عةةا  إ  مقةةا عاضةةح يف عين اجلمةة  ع أمةةا لعةةالي الكعةةو  فيملةةدع يف م ةةكبلت ظلةةو اجلمةة  عحةةاالت  ةةني 

 ح ل الدماغ باإلضافة إ  م كبلت يف التكي  فينا بعد الوالاة د

 خالصة :  _5

أليةةل التخلةةف العقلةةي ب بعةةااإ ادلختلقةةة ،ةةوا  لعلةةت األمةةي بالملعةةد كةةان اةةملا الق ةةل أثابةةة األااة القعالةةة يف لعييةةف ع 
المقاةةةي أع االجتنةةةاعي ع حيةةة  أجييةةةب زلاعلةةةة ل ةةةيح التخلةةةف العقلةةةي مةةةن حيةةةو اةةةملإ اجلوامةةةس عإرهةةةا  سلتلةةةف 

يف ملةنا  فهةل ماايتةف ع علنةري عجهةة ،اعلب بف اةملإ اذليئةات  التعا يف للهيئات عادلمونات اإلماامية حولف ع عما
 الموي للنتخلف عقليا عابياي مكامتف يف اجملتنود

يبلحب أن إ كالية التخلف العقلي لقو  يف ملنا  التملاين ب  الملاحث  عاالخت ا ي  ع خا ة الملةاحث  العةيا 
يف أديةد ادلقةاايل عادل ةطلعات عالت ةميقات ادلختلقةة للتخلةةف العقلةي ع عالةت ل ةملو يف اجتةاإ عاحةد ع عالاةةملس يف 

ا إ  ليحتهةا ع فةالملعت يرتحهةا ليحةة حيفيةة ع بيمنةا الةملعت ا خةي يعةوا إ  ليحتهةا علةى حاةس معمااةا  لة يعو 
عمدلوذلا عكمللة الموية الملالية للنعمي  يف أديد مااية التخلف العقلةي بدقةة  يلةامل إ  اةملا ماة لة امت ةا  اةملإ 

 ياات من حاجات الملةاحث  إ  ضةيع ة الملعة  عةن الوااية يف اجملتنعات ادلتطو ة عاللعيقة على حد ،وا  ع عالت
العوامل عاأل،ملاا الت لؤا  إ  املإ الوااية ع ع غةل التقةد  العلنةي الكملةري الةمل   ةهدلف العقةوا القليلةة ادلاضةية ع 

 %25إال أن أ،ةملاا بعةت حةةاالت اإلعاقةة العقليةةة مةا يالةةب غةري معيعفةة حةة  ا ن ع حية  يم ةةس احلةدي  عةةن 
 عيعفة فقط دمن األ،ملاا ادل
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عأال ما لو لب إليف املإ الد ا،ات او إم ا  مدا ص عمياك  خا ة برتبية ع عاية املإ القئة  دلا لعاميف من 
معوقات حي  أن قد هتا على اكتااا ادلعا مل عادلعلومات ضعيقة ع عبالتايل ا،تعالة ضنها إيل ادلدا ص العااية 

  .و،ا ل ادلتملعة يف ليبيتهلع الت أحدث أوالت جوايية يف ليبيتهلع املإ القلية للو لما إمكامية ا ا،ة الطي  عال
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 تمهيد:
شلا الشك فيو أن الوصول إىل نتائج مرضية ال يكون إال بتوظيف أو االعتماد على طريقة منهجية زلكمة 

الصادرة تسهل العمل و ترسم معادلو و ختدم موضوع الدراسة فتكسب النتائج مصداقية و جتعل األحكام 
تتسم بادلوضوعية التامة و قد قمنا بإجراء دراسة ميدانية لإلطاحة مبختلف جوانب ىذا ادلوضوع وذلك 
باختيار العينة ادلناسبة و اعتماد ادلنهج ادلالئم دلثل ىذه الدراسات , مستخدمني كل الوسائل و األدوات 

 مع توفر الشروط اليت تضمن لنا صلاح ىذه العملية .
 أطوارىا وفق خطوات مربرلة و متسلسلة بغية حتقيق األىداف ادلراد الوصول إليها.و قد سارت 

 

 منهج البحث:_1

يف رلال البحث العلمي يعتمد اختيار ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعةة ادلشةكلة    

ويف حبثنةةةا ىةةةذا  إليةةةو نفسةةةها خت وختتلةةةف ادلنةةةاىج ادلتبعةةةة تبعةةةا الخةةةتالف اذلةةةدف الةةةذي يةةةود الباحةةةث التوصةةةل

حيت قمنا باختيار مقياس لدراسة التةوتر النفسةي  مسحي بأسلوبادلنهج الوصفي  استوجبت مشكلتو إتباع

 اسعد  أبولدى ادلعاقني ذىنيا للدكتور امحد عبد اللطيف 

 مجتمع البحث:_2
 إن األمةر واقةع يف و الباحةث بدراسةتها وميقة الةيت الظةاىرة مفةردات عيةمج البحةث مبجتمةع نعةي
 مرتفعةة ةديةما فليتكةا و شةاقا جهةدا و يالطةو  وقتةا طلةبيتكلةو  األصةلي البحةث رلتمةع دراسةة

 علةى وتسةاعده البحةث أىةداف تتحقةق ثيةحب البحةث جملتمةع شلثلةة ةينةع الباحةث تةارخي أن فةييكو 
   (200خت صفحة 2000)ملحمخت  .مهمتو اصلاز
 ادلكيفةمعاقني ذىنيا و شلارسني لبعض األنشطة الرياضية  يف متمثل ىذا حبثنا رلتمع

 عينة البحث:_3

سةةنةخت يدرسةةون 11إىل  13مةةن جةةنح واحةةد وىةةم ذكةةورخت تةة اوح أعمةةارىم مةةن معةةاذ ذىنيةةا 14 تتكةةون مةةن 

 .نعامةمسعودي عمارة بادلشرية والية ال اغوجي النفسيدبادلركز البي
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 مجاالت البحث: _4    

 هةايقحتق يةدنر  الةيت األىةداف إىل للوصول ىاي تسط مت اليت و اتضيالفر  خطأ أو صحة من التحقق أجل من

 ثالثة رلاالتيد بتحد قمنا

 المجال البشري :_1_4

وقمنا باختيار ختنفح ادلركزمن  مقصودةمت اختبارىم بصفة  معاذ ذىنيا 14تتكون عينة البحث من  

قمنا بنفح العملية على نفح  أسبوعنيواخذ النتائج مث بعد  معاقني ذىنيا ومت طرح ادلقياس عليهم 05

 العينة واخذ نتائجها 

  المجال المكاني :_2_4 

 مة مقياس التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا يف ادلركز البيداغوجي النفسي لبلدية ادلشرية والية النعا قمنا بتطبيق 

 4 المجال الزمني_3_4      

قسةةةمنا ادلقيةةةاس القبلةةةي خت  حبيةةةث  22/02/2015 إىل غايةةةة 13/02/2015اسةةتغرقت فةةة ة العمةةةل مةةةن  

العينةة مث بعةد فة ة زمنيةة دامةت  أفةراد إجابةاتومت تسجيل نتةائج  13/02/2015بتاريخ  على عينة البحث

االختبةةار البعةةدي علةةى نفةةح العينةةة  وتسةةجيل النتةةائج ادلتحصةةل  بةةإجراءيومةةا بعةةد االختبةةار القبلةةي قمنةةا  15

 .عليها

 ضبط متغيرات الدراسة_5

 متغيرات البحث:_6
عند القيام بتحديد ادلتغيات اخلاصة بالبحث جيب التقليةل قةدر ادلسةتطاع مةن تةأثي ادلتغةيات العارضةةختوعليو 

 ىو العامل ادلهم الذي جيب أن يبقى ثابتا وماذا يقيح وماذا يتجاىل. أن يقرر ما
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 ادلكيفالنشاط الرياضي  لمتغير المستقل:ا_
 نسبة التوتر لدى ادلتخلفني عقليا4المتغير التابع_

 أدوات البحث : _7

 :سعد أ أبومقياس التوتر للدكتور احمد عبد اللطيف 

 ىذا ادلقياس يقيح ثالثة أبعاد ىي 4 

 (3اىل الفقرة  1)الفقرة فقرات 3_ البعد الفسيولوجي كامحرار الوجو و صعوبة التنفح و الصداع و لو 

 (21اىل الفقرة  10)من  فقرة 12و لو هو يهتم بالنسيان و ضعف ال كيز و تشتت االنتبا_ البعد ادلعريف 

 22مةةن )الفقةةرة  فقةةرة 14_ البعةةد النفسةةي كةةالقلق و اخلةةوف و احلساسةةية الزائةةدة و اضةةطرابات النةةوم و لةةو 

 (35اىل الفقرة 

ة واحةةدة و الدرجةة ادلنخفضةةة و لتصةحي  ادلقيةاس أعطيةةت الدرجةة العاليةةة عالمتةني و الدرجةة ادلتوسةةطة عالمة

 10جدا العالمة صفرخت علمةا أن مجيةع فقةرات ادلقيةاس اجيابيةة و صةذا تصةب  أعلةى عالمةة علةى ادلقيةاس ىةي 

 و تعي درجة عالية من التوتر النفسي و أدىن عالمة ىي صفر و تعي درجة منخفضة من التوتر النفسي.

  . عينة البحث عند التوتر مستوى قياس :الغرض_8
 ادلقياس قلمخت :الالزمة األدوات_9

 صعوبات البحث: _11

 .صعبة الفهم  األسئلةصياغة  أنادلعاذ ذىنيا جيد  أنادلقياس حيث  ة صعوبة

  صعوبة التعامل مع ادلعاذ .ة 
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  4الدراسة االستطالعية _11
على عينة مقدارىا لغرض التأكد من مصداقية مقياس التوتر خت قمنا بإجراء جتربة استطالعية كدراسة أولية 

معاقني ذىنيا من ادلركز النفسي البيداغوجي بادلشرية  وكان ذلك بتقسيم ادلقياس خت وبعد أسبوعني  05
 أعدنا تطبيق ادلقياس على نفح أفراد العينة األوىل خت وكان ىدف الدراسة االستطالعية ما يلي4

 معرفة مدى تناسب مقياس التوتر لعينة البحث. -
 ت اليت ديكن مواجهتها ميدانيا لتفاديها و جتنبها.معرفة الصعوبا -
 )إبراز األسح العلمية لالختيار و مدى صالحيتو ) الصدذ خت الثبات خت ادلوضوعية -

 تلقي صعوبة يف فهم بعض عبارات االستمارة ادلقياس -

 :المقياسـ ثبات 12

لظةةروف خت أن يعطةةي االختبةةار نفةةح النتةةائج إذا مةةا أعيةةد علةةى نفةةح األفةةراد يف نفةةح ا ادلقيةةاس يقصةةد بثبةةات

مةةن أىةةم أسةةاليب الثبةةات ويةةتلخو ىةةذا األسةةلوب يف اختبةةار عينةةة مةةن رلتمةةع  ويعةةد أسةةلوب إعةةادة ادلقيةةاس 

تبةار مشاصة دتاما للظةرف الةيت سةبق ومت االخاألصل مث إعادة اختبارىم مرة أخرى باالختبار نفسو يف ظروف 

 .(152خت صفحة ص 1333) مقدم عبد احلفيظ خت فيها.

 بادلشةريةتالميةذ مةن ادلركةز النفسةي البيةداغوجي  05وىذا ماقمنا بو يف حبثنا خت حيث طبقنا االختبةارات علةى 

 ويف نفح الظروف  ادلقياسنفح  أسبوعنيمث أعيد عليهم بعد  مقصودةاختربوا بصفة 

 الوسائل اإلحصائية :_31
 صدف إصدار أحكام موضوعية حول الظاىرة موضوع البحث عمل الباحثان على معاجلة النتائج اخلام

 ادلتحصل عليها باستخدام الوسائل اإلحصائية التالية 4
 4 ــ المتوسط الحسابي1

  
 
 
 

 

 =س 
 مج س

 ن
 حيث

 َس: المتوسط الحسابي

 مج: مجموع القيم

 . أفراد العينة ن: عدد
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 ــ االنحراف المعياري :2

وىو من أىم مقاييح التشتت وأدقها ويستخدم دلعرفة مدى تشتت القيم عن متوسطها احلسايب وحيسب 
 وفق ادلعادلة اإلحصائية التالية 4 

 
 
 
 
 
 

  4واستخدم الطالبان الباحثان القانون التايل
 ف سَ 

                     ـــــــــــــــــــــــــــ  ت=  

2ح    
 ف

 (  1ن ــ)  ن                                              
 
 

 حيث4  

 4 ادلتوسط احلسايب للمجموعة األوىل 1س  

 4 ادلتوسط احلسايب للمجموعة الثانية. 2س 

 4 االضلراف ادلعياري لدرجات اجملموعة األوىل.1ع 

 4 االضلراف ادلعياري لدرجات اجملموعة الثانية2ع

 ن 4 عدد أفراد العينة   

 (.1-درجة احلرية 4 )ن
 

 

 ع =
َس( –مج )س ن 

2
 

 ن

 َس: المتوسط الحسابي

 ع: االنحراف المعياري

 حيث ن: عدد أفراد العينة
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 خالصة :  
لقةةةةةد مت التطةةةةةرذ خةةةةةالل ىةةةةةذا الفصةةةةةل إىل منهجيةةةةةة البحةةةةةث وإجراءاتةةةةةو ادليدانيةةةةةة وذكةةةةةرت بعةةةةةض األدوات  

ادلسةةتخدمة خت وكةةذا توزيةةع ادلقيةةاس وكيفيةةة إجةةراء التجربةةة األساسةةية وحتديةةد رلةةاالت البحةةث كمةةا مت التعةةرف 

 على سلتلف الوسائل اإلحصائية ادلعتمدة يف البحث
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 :تمهيد
 بالعرض هبا يتعلق ما وكل لدينا، اليت للمعطيات الوصفية اإلحصائية ادلعاجلة إىل الفصل ىذا يف تطرقنا

إىل  النهاية يف نتوصل لكي زلور لكل وادلناقشة وحتليل بعرض قمنا ذلك وبعد النتائج، والتحليل
 ادلستقبلية  والفرضيات االقرتاحات من مجلة مع البحث خبادتة وخنرج العامة، االستنتاجات

 
     : االبعد الفسيولوجي المحور االول_1

 اتوتر عند ادلعاقني ذىنيلل البعد الفسيولوجي ( :جدول يوضح قياس1جدول رقم )

 

 

 

 

 التحليل:_1_1

( أن ادلتوسط احلسايب لالختبار القبلي اكرب من ادلتوسط احلسايب لالختبار 1نالحظ  من اجلدول رقم)

لالختبار القبلي كان اكرب من االحنراف ادلعياري لالختبار البعدي و  القيمة تا البعدي و االحنراف ادلعياري 

 11عند درجة احلرية ( ،0.0.( عند مستوى الداللة )1911( اكرب من القيمة اجلدولية )19,1احملسوبة )

 و ىذا يعين وجود داللة إحصائية للفروق بني االختبار القبلي و البعدي 

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

تا الجدولية  تا  
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

 
 

 دال

 
 

0.05 
 

 
 

1911 
 
 

 
 

19,1 
 

لقبليا 11911 5910  

 البعدي 911, 5905
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بيانية توضح االختبار القبلي و البعدي للمتوسط الحسابي للبعد الفسيولوجي أعمدة : 1الشكل 
0للتوتر لدى المعاقين ذهنيا  

 االستنتاج:_2_1

والشكل البياين ان نسبة التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا يف البعد  1رقم  نستنتج من خالل حتليل اجلدول
 القياس البعدي للعينةالفسيولوجي كامحرار الوجو وصعوبة التنفس والصداع قد قلت وذلك يظهر من خالل 

النشاطات الرياضية ادلكيفة0مع  تأقلمهم نتيجة  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 االختبار القبلي 

 االختبار البعدي
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 البعد ادلعريف  المحور الثاني :_2

 عند ذوي اإلعاقة الذىنية للتوتر البعد ادلعريف يوضح قياس(: جدول 5جدول رقم )

 

 التحليل:_1_2

ادلتوسط احلسايب لالختبار القبلي اكرب من ادلتوسط احلسايب لالختبار ( أن 5نالحظ من اجلدول رقم)

البعدي و االحنراف ادلعياري لالختبار القبلي كان اصغر من االحنراف ادلعياري لالختبار البعدي و  القيمة 

 11و درجة احلرية ( ،0.0.( عند مستوى الداللة )1911( اكرب من القيمة اجلدولية ).591تا احملسوبة )

 و ىذا يعين وجود داللة إحصائية للفروق بني االختبار القبلي و البعدي 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

تا 
 الجدولية

تا 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

 
 

 دال

 
 

,0,5 
 

 
 

1911 

 
 

591. 
 

 قبلي 11911 19.1.

 بعدي 11930 1951
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أعمدة بيانية توضح االختبار القبلي و البعدي للمتوسط الحسابي للبعد المعرفي للتوتر : 2الشكل 
 لدى المعاقين ذهنيا.

 االستنتاج:_2_2

والشكل البياين ان نسبة التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا يف البعد ادلعريف   5رقم  نستنتج من خالل حتليل اجلدول
 وذلك يظهر من خالل القياس البعدي للعينة اخنفضتأي النسيان وضعف الرتكيز وتشتت االنتباه قد 

النشاطات الرياضية ادلكيفة0تاقلمهم مع  نتيجة  
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 البعد النفسي  المحور الثالث :_3

 (: يوضح قياس البعد النفسي من التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا1جدول رقم )

 

 التحليل:_1_3

ادلتوسط احلسايب لالختبار القبلي اكرب من ادلتوسط احلسايب لالختبار  ( أن1نالحظ من اجلدول رقم)_

القيمة  البعدي يف حني ان االحنراف ادلعياري للقبلي كان اصغر من االحنراف ادلعياري لالختبار البعدي و 

 11و درجة احلرية ( ،0.0.( عند مستوى الداللة )1911( اكرب من القيمة اجلدولية )5911احملسوبة ) تا

  القبلي و البعدي االختبارو ىذا يعين وجود داللة إحصائية للفروق بني 

 

الداللة 
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

تا  تا الجدولية
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

 
 

 دال

 
 

,0,5 
 
 

 
 

1911 

 
 

5911 
 

 القبلي 51915 59,0

 البعدي 139.3 19.3
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أعمدة بيانية توضح االختبار القبلي و البعدي للمتوسط الحسابي للبعد النفسي للتوتر : 3الشكل 
 لدى المعاقين ذهنيا.

 االستنتاج:_2_3

ان نسبة التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا يف البعد النفسي أي  1نستنتج من خالل حتليل اجلدول والشكل البياين
القلق واخلوف واحلساسية الزائدة و اضطرابات النوم  قد قلت وذلك يظهر من خالل القياس البعدي للعينة 

نشاطات الرياضية ادلكيفة0النتيجة تاقلمهم مع   
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يف االختبارين القبلي  حملاور ادلقياس دولية تا احملسوبة وتا اجلداللة الفروق بني : يبني (4,الجدول رقم )
 والبعدي 0

 

لتحليل:ا  

اكرب  19,1سوبة للبعد الفسيولوجي اكرب من تا اجلدولية أي نالحظ من خالل اجلدول ان تا احمل
مث تا احملسوبة للبعد  1911اكرب من .591اما تا احملسوبة للبعد ادلعريف اكرب من تا اجلدولية أي  1911من

وبالتايل توجد فروق ذات داللة احصائيا 0  1911اكرب من 5911النفسي اكرب من تا اجلدولية أي   

 

 

 

 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري اختبار تا

مستوى 
 الداللة

تا 
 الجدولية

تا 
 المحسوبة

 المحاور قبلي بعدي قبلي بعدي

 
 
 

 دال

 
 

 
1077 

البعد  11071 9071 2075 2052 1094
 الفسيولوجي

البعد  17074 13085 30,3, 4024 ,207
 المعرفي

البعد  21042 180,7 2065 40,8 2071
 النفسي
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 أعمدة بيانية تبين التوسطات الحسابية لالختبارين القبلي و البعدي في المحاور الثالثة: 4الشكل 

 االستنتاج:

ذات داللة احصائيا بني االختبارين نستنتج من خالل حتليل  اجلدول والشكل البياين انو توجد فروق 
سيولوجي والنفسي والبعد ادلعريفالقبلي والبعدي يف البعد الف  

مقارنة النتائج بالفرضيات :_4  

 تحليل ومناقشة الفرضية االولى:_1_4

من خالل الفرضية االوىل اليت تنتمي اىل احملور االول وىي النشاط الرياضي التنافسي يساىم يف  
توتر النفسي لدى ادلعاقني توصلنا اىل ان حدة التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا اثناء النشاط التخفيف من ال

الرياضي التنافسي وذلك يف البعد الفسيولوجي أي امحرار الوجو وصعوبة التنفس والصداع قد قلت 
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يا ومنو وبالتايل فان النشاط الرياضي التنافسي يساىم يف التخفيف من التوتر النفسي لدى ادلعاقني ذىن
 ميكننا القول بان فرضيتنا االوىل حتققت 0

 تحليل ومناقشة الفرضية الثانية:_2_4

من خالل الفرضية الثانية اليت تنتمي اىل احملور الثاين وىي تنخفض نسبة التوتر لدى ادلعاقني أثناء 
يف البعد  شلارستهم للمنافسات الرياضية  توصلنا اىل ان حدة التوتر لدى ىذه الفئة قد قلت وذلك

ادلعريف أي النسيان وضعف الرتكيز وتشتت االنتباه وبالتايل فان ادلنافسات الرياضية تساىم يف التخفيف 
 من التوتر النفسي لدى ادلعاقني ذىنيا ومنو ميكننا القول بان فرضيتنا الثانية قد حتققت 0

 تحليل ومناقشة الفرضية الثالثة :_3_4

تنتمي اىل احملور الثالث واليت كانت كالتايل تنعكس ادلنافسات الرياضية من خالل الفرضية الثالثة اليت 
باإلجياب على ذوي االحتياجات اخلاصة حيث توصلنا من خالذلا اىل ان حدة التوتر لدى ادلعاقني ذىنيا 

قد قلت وذلك يف البعد النفسي أي القلق واخلوف واحلساسية الزائدة و اضطرابات النوم وبالتايل فان 
نافسات الرياضية  تنعكس باالجياب على ذوي االحتياجات اخلاصة ومنو ميكننا القول بان فرضيتنا الثالثة ادل

 قد حتققت 0

 مقارنة النتائج بالدراسات المشابهة:_5

إىل  يتوصل أن عليها ادلتحصل النتائج خالل ومن استطاع ،انالباحث طرف من النتائج بتحليل القيام بعد
 دراسة مع يتفق ما وىذاتخلفني ذىنيا ايب يف تقليل التوتر لدى ادلالتنافسي انعكاس إجيللنشاط الرياضي أن 

أثري شلارسة النشاط البدين والرياضي يف حتقيق التكيف النفسي اإلجتماعي ت ( بعنوان :...5)خوجةعادل
 اجلماعة عضوية إىل ادلرحلة ىذه يف مييل حركيا ادلعاق ادلراىق أن إىل توصل وقد لفئة ادلراىقني ادلعاقني حركيا

 ادلمارسة بامكان أن إىل توصل كما عمره من مبراىق الوثيقة الصداقة إىل متزايدة حاجة إظهار إىل ومييل
 الكثري تأدية وبإمكانو عاجز غري بأنو يظهرىم وبواسطتها ادلعاق الفرد جتاه اجملتمع ألفراد السلبية النظرة تغيري
 .العاديني األفراد من غريه يؤديها اليت وادلهام الوظائف من

حتت عنوان عالقة النشاطات الرياضية التنافسية  ( بعنوان1..5عبورة رابح )دراسة  مع أيضا تتفق كما
 شلارسةرفيعة ادلستوى يف التقليل من العدوانية للرياضيني ادلعاقني واليت توصل الباحث من خالذلا اىل أن 
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 أثناء يهملد العدوانيةو تقلل من  اخلاصة االحتياجات ذوي على اجيابيا ينعكس التنافسي الرياضي النشاط
 الرياضية للمنافسات شلارستهم

 ات:االستنتاج_
 ادلكيفة والرياضية البدنية األنشطة تلعبو الذي الدور على الضوء نسلط أن حاولنا ىذه دراستنا خالل من
عينة بادلركز البيداغوجي بادلشرية والية  دراسة خالل من ادلتخلفني ذىنيا لدى من التوتر النفسي ختفيف يف

 نستنتج أن هبم ،ميكن اخلاص واستنتاجات ادلقياس ادلقدم نتائج عرض خالل النعامة كنا اسلفنا الذكر من
 :يلي فيما وادلتمثلة الدراسة ىذه بداية يف ادلقدمة الفرضيات عن اإلجابة يف تتمثل خالصة

 خالل منذىنيا ، ادلتخلفنييف التخفيف من التوتر النفسي لدى  ادلكيفيساىم النشاط الرياضي  :أوال
 ادلشاكل وإزالة النفس عن الرتويح من دتكينهم أن إىل باإلضافة اجملتمع يف السليم االندماج على مساعدهتم

  0التوتر  من التخفيف وبالتايل

 األنشطة من جيعل ما وىذا ، ادلتخلفني ذىنياتنعكس شلارسة النشاط الرياضي ادلكيف باالجياب على  ثانيا:
 االنفعاالت من حتسن والرياضية بدنية وأنشطة ألعاب على مبنية تشمل عالجية وسائل باختالفها الرياضية
 0اجلماعة وحب والسعادة كالفرح سليم ىو ما إىل النفسية

 
 التقليل ، وبذلك ادلكيفة خالل شلارسة األنشطة الرياضية ادلتخلفني ذىنياتنخفض نسبة التوتر لدى  ثالثا:

 بناء وبذلك والروحي النفسي االستقرار لديهم وخيلق ماينتج وىذا .للمتخلفني ذىنياواالستقرار  التوتر  من
 وتعمل اجملتمع، تسود اليت األخالقية وادلثل القيم على مبنية ومتوازنة وكاملة سليمة ناجحة، شخصية
 ادلتبادلة وواجباتو حلقوقو مبعرفتو اآلخرين مع التعامل كيفية الرياضي الفرد تعليم على ادلكيفة البدنية األنشطة

 يف الوقوع عن تبعده وبذلك لنفسو أو للغري تسيء ومعامالت شلارسات إىل التطرق دون اجلماعة مع
 .العدوانية ادلمارسات إىل يصل أن ميكن تصادم

 المستقبلية:التوصيات و الفرضيات _

األعمى  ليس على) ىلحددت الشريعة اإلسالمية أنواع اإلعاقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان بقولو تعا
حرج و ال على األعرج حرج و ال على ادلريض حرج( فجاءت كلمة األعمى إشارة إىل اإلعاقة احلسية و 
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اإلعاقات األخرى0 ومل يصل لذلك التصنيف األعرج لإلعاقة احلركية و ادلريض لإلعاقة العقلية وبقية 
 العلماء و ادلختصون يف رلال اإلعاقة إال يف هناية العقدين ادلاضيني0

وعليو فنحن أوىل من غرينا بإجياد احللول العملية يف اآلفاق ادلستقبلية، وذلك من خالل حتديد أىم 
ق و الفيضانات و الكوارث، احلروب أسباب اإلعاقة )احلوادث وىي تشمل حوادث ادلرور و العمل و احلري

، األمراض ادلزمنة و ادلعدية و أمراض الطفولة،  وقد لعبت دورا كبريا يف الفرتة األخرية يف زيادة نسبة اإلعاقة
 األسباب البيئية، األسباب الوراثية ضعف الرعاية الصحية و التوعية للمجتمع ،  األلغام،000(0

 اليت جيب أن نعمل على حتقيقها من خالل احملاور الكربى التالية: ةاإلسرتاتيجيلذلك من أىم األىداف 

 و العناية هبم0ذىنيا و الصحية لرعاية ادلعاقني   توفري اخلدمات التعليمية و الرتبوية و التأىيلية -

 تعزيز دور األسرة واجملتمع ، يف رعاية وتربية ىذه الفئة  -

كأداة لتعزيز خطط وبرامج العمل مع ىذه    دويل يف رلال ادلعاقنيأمهية التعاون اإلقليمي وال على الرتكيز -
 الفئة

اجمللس البلدي لرعاية و تأىيل ادلعاقني وكذا اجملالس الوالئية، من خالل  إصدار قانون جديد  دور تفعيل -
 دلعاقنيلعقدين ادلاضيني، دتثيل اا التطورات اليت حدثت خاللادلعوقني ليستوعب ادلتغريات و  لرعاية وتأىيل

 القرار0 يف األجهزة التنفيذية و التشريعية ومواقع اختاذ

ادلنهاج الدراسي وتكيفها   إلعدادالوزارة الوصية  إشرافوي االختصاص حتت تشكيل جلان من ذ -
 0 اإلعاقةحسب نوع ودرجة 

 وإجبارية برنامج خاص بالرتبية البدنية والرياضية يف ادلقررات الدراسية يف ادلراكز ادلتخصصة إدراج -
 تدريسو 

 مقرر الرتبية البدنية والرياضية بادلراكز ادلتخصصة 0 إعداداالستعانة بالربنامج التدرييب ادلقرتح يف  -
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مربني سلتصني يف سلتلف عقد اتفاقيات تعاون مع سلتلف اجلامعات بغرض فتح فروع لتكوين  -
تكوين  وباألخصالنظام الدويل اجلديد ) ل 0 م 0 د (  إطاريف  اإلعاقات أنواعالتخصصات وسلتلف 

 ودرجتها إعاقةوسلتصني يف النشاط البدين الرياضي ادلكيف حسب نوع كل  أكفاءةمكونني 

 الفردية واجلماعية  ذلذه الفئة يفة ادلكبطوالت والئية جهوية ووطنية يف سلتلف ادلنافسات الرياضية  إنشاء -

 ادلمارسة الرياضية ذلذه الفئة 0 بأمهيةدورات تكوينية دلدراء ادلراكز الطبية البيداغوجية تتعلق  إجراء -

 خالصة:_

 استخالص من كنادت العينة طرف من ادلقدمة األجوبة خالل من عليها ادلتحصل النتائج من انطالقا
 :يف وادلتمثلة األولية االستنتاجات من رلموعة

 من التقليل خالل من وىذا وترفيهي تعليمي تربوي دور ذلا ادلكيف والرياضي البدين النشاط حصة إن -
 .السلبية النفسية واالنفعاالت االضطرابات من جتنيبهم وبذلك ادلعاقني لفئة وتعامالت النفسية ادلشاكل

 الرياضية ادلمارسة خالل من ادلريض عليها يبحث اليت االستشفائية اجلرعة مبثابة ىو الرياضي ادلدرب إن -
 احلساسة الفئة ىذه مع التعامل كيفية يف وادلعرفية الفكرية واالمكانات القدرة لديو يكون أن البد وبذلك

 .اجملتمع مع التصادم أو االنطواء إىل هبا تؤدي قد اليت األسباب بأبسط تتأثر اليت
التخلفني  لدمج وسيلة أىم ىي القائمني على ىذه الفئة نظر يف ادلكيف والرياضي البدين النشاط حصة -

 ادلستقبل يف القلق و التوتر ظهور إىل تؤدي قد اليت النفسية االضطرابات وجتنيبو اجملتمع يف ذىنيا
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                                                                        الجمهوريــــــــة الجزائريـــــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــــــة     
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                      

                                                 جامعة عبد الحميد بن باديس.مستغانم                               
معهد التربية البدنية والرياضية                                                                          

 قسم نشاط حركي مكيف

 

 تمهيد:

ن انعكاس مذكرة خترج السنة الثانية ماسرت نشاط حركي مكيف حتت عنوايف إطار القيام بدراسة 

وبصفتك الشخص ادلؤىل  يف التقليل من التوتر لدى ادلتخلفني عقليا ادلكيفممارسة النشاط الرياضي 

لتزويدنا بادلعلومات ادلناسبة يف ىذا ادلوضوع نرجو منك اإلجابة عن مجيع أسئلة ادلقياس بعناية ولكم منا 

ئة، أن كل ما يهمنا ىو رأيك جزيل الشكر سلفا، ونؤكد بأهنا ال توجد أجوبة صحيحة وأخرى خاط

 الشخصي والصريح.

يف ادلربع الذي تراه  Xالرجاء منك قراءة كل عبارة مث اإلجابة عنها بوضع عالمة  مالحظة:

 مناسبا.
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 :_مقياس التوتر1

 ال تنطبق
 علي

تنطبق علي 
 احيانا

تنطبق علي  
 كثريا

 الرقم الفقرة

 10 اعاين كثريا من الصداع   
نفسي منهمكة با  أجد االسرتخاء أوعندما اجلس للراحة    

 فكار سلبية
10 

 10 يالزمين شعور دائم بعدم االرتياح   
 10 نادرا ما اشعر باالسرتخاء التام    
بو أقوماشعر بعدم القدرة على الرتكيز فيما      10 
ارزح حتت ضغط كأنيناشعر باستمرار و       10 
بالتعب الشديد  األوقاتمن  يف كثري اشعر     10 
 10  أعمالبو من  أقومغري مرتبطة مبا  بأفكاراسرح  كثريا ما   
عمال ادلختلفة  ال نفسي متحمس للقيام يا أجدال      10 
حصلت على قدر كاف من  بأنيننادرا ما اشعر بعد النوم    

 الراحة 
01 

غري مرغوبة بأفكار  أتشتتكثريا ما      00 
مشدودة دون داع حقيقي لذلك أعصايب أناشعر عموما      00 
و كان راسي سينفجر  األوقاتاشعر يف  كثري من      00 
جدا يف اختاذ قرارايت مرتدد أنيناشعر      00 
تزعجين أصبحتاالشياء التافهة و الصغرية  أناشعر      00 
ال املك الطاقة الكافية للقيام بواجبايت  أنينغالبا ما اشعر    

 اليومية 
00 

اختذ بو قرارا أنما جيب  أؤجلكثريا ما      00 
مشاعري جترح بسهولة  أن أجد     00 
 00  أطرايفكثريا ما اشعر باالرجتاف يف    
اختاذ قرارايت  أجتنبكثريا ما      01 
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اجتاه مشكالت احلياة العادية و  أفعايلبردود  أبالغ أنيناشعر    
 البسيطة

00 

 00 كثريا ما ينتابين تصبب العرق   
حيايت خارجة عن نطاق سيطريت أموركثريا من   أناشعر      00 
ادلفاجئة  ألبسطتنتابين العصبية      00 
 00 كثريا ما اشعر بتزايد يف نبضات قليب   
ضحية للظروف بال حول و ال قوة أنيناشعر      00 
ظاىر  سبب من مشاكل القلق بدون أعاينكثريا ما      00 
األرقكثريا ما يصبين      00 
من نوبات اخلوف أعاينكثريا ما      00 
 01 كثريا ما تنتابين الكوابيس   
خماطر مهما كانت بسيطة  أليةالعواقب  أسوا أتوقع     00 
من النوم ادلتقطع أعاينكثريا ما      00 
شخصية جتاه حدوث أي شيء خاطئ  ادلسؤوليةاحسب      00 
منهك القوى  أكونغالبا ما      00 
 00 اصنع من احلبة قبة   

 

 

 الدكتور : امحد عبد اللطيف ابو اسعد .

. 0110الناشر : ديبونو للطباعة و النشر و التوزيع .  
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 النتائج الخام: _2

 جدول يبين نتائج االختبار القبلي:_1_2

النفسيالبعد    البعد الفسيولوجلي البعد ادلعريف 
00 01 01 0 
00 01 00 0 

00 01 00 0 

00 00 01 0 

00 00 00 0 

00 00 00 0 

00 10 10 0 

00 00 00 0 

00 00 10 0 

00 00 10 01 

00 00 00 00 

00 10 10 00 

00 10 10 00 

01 01 10 00 
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 جدول يبين نتائج االختبار البعدي:_2_2

  البعد الفسيولوجلي البعد ادلعريف البعد النفسي
00 10 01 1 
00 00 10 2 
00 00 00 3 

01 00 00 4 
01 00 00 5 
00 00 00 6 
00 00 00 7 
10 01 10 8 
01 00 10 9 
00 00 00 11 
01 00 01 11 
00 10 10 12 
00 00 00 13 
00 00 00 14 

 

 

 

 

 

 



 ملخص البحث: 

انعكاس ممارسة النشاط الرياضي املكيف يف التقليل من التوتر لدى املتخلفني جاءت هذه الدراسة حتت عنوان 
غوجي املشرية والية النعامة،سنة باملركز النفسي البيدا 31-31 املسحي من باألسلوبذهنيا و هي دراسة وصفية   

التوتر لدى املتخلفني ذهنيا للنشاط الرياضي املكيف و حتقيقا  أسبابمعرفة  إىل أساساو قد هدفت هذه الدراسة 
تخلفني ذهنيا ، تكونت العينة من ايب يف تقليل التوتر لدى املانعكاس إجياملكيف  للنشاط الرياضيلفرضيتنا العامة  

متخلف ذهنيا باملركز النفسي البيداغوجي املشرية . 31  

بو اسعد و التوتر للدكتور أمحد عبد اللطيف أاملسحي و باستخدام مقياس  باألسلوبعن طريق املنهج الوصفي 
النتائج التالية : إىلمت التوصل  ت()حبساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية و اختبار   

الرياضية. األنشطة_ نسبة التوتر لدى املتخلفني ذهنيا تكون عالية قبل ممارسة   

على املتخلفني ذهنيا حيث تقلل من التوتر. باإلجيابالرياضية املكيفة  األنشطة_ تنعكس ممارسة   

. املكيفة خالل ممارسة األنشطة الرياضية املتخلفني ذهنياتنخفض نسبة التوتر لدى _   

نقول بان العينة اليت مت  أنمن خالل دراستنا حلالة التوتر لدى املتخلفني ذهنيا باملشرية والية النعامة نستطيع 
بتوفري ما يلي : إالتها تعاين من التوتر لذا توجب مساعدهتم ملواجهة هذه احلالة و هذا ال يتحقق دراس  

 الصغرى خاصة فيما يتعلق باجلانب النفسي . األصناف_ االهتمام بالتكوين و تدريب 

 للتكوين الذهين هلذه الفئة. األكربو االهتمام  األولوية إعطاء_ 

تكوينا جيدا خاصة تكوينهم يف التحضري و إعداد اجلانب النفسي للتعرف على _ ضرورة تكوين مدربني 
 األساليب العلمية .

 _ جيب أن يكون التحضري النفسي خمططا ختطيطا جيدا و مربجما بدقة حسب األنشطة الرياضية املكيفة 

 

 



Résumé :  

Cette étude est venue sous le reflet de l'activité physique titre adapté  
pour réduire la tension avec le retard mental et est une étude descriptive 
de la manière de l'enquête de 13-17 ans centre psychiatrique 
pédagogique Mécheria Naâma Province. 

Cette étude visait principalement à trouver les causes de tension avec les 
handicapés mentaux pour l'activité sportive et revitalisant pour atteindre 
l'hypothèse générale de l'activité sportive conditionneur impact positif 
dans la réduction de la tension avec le retard mental, l'échantillon se 
composait de 14 centre psychopédagogique mentalement retardé 
Mécheria. 

Utilisation de la méthode descriptive enquête manière et avec le jauge 
de tension au Dr Ahmed Abdel Latif Abu-Assad et calcule les moyennes 
et les écarts-types et le test a été atteint (t) résultats suivants: 

- Taux de tension entre les retardés mentaux soit élevé avant les 
activités sportives. 

- Activités de sports adaptés positivement à l'arriération mentale 
réfléchie réduire la tension. 

- La tension diminue avec les handicapés mentaux pendant les activités 
sportives adaptées. 

Grâce à notre étude de l'état de tension avec le mandat Mécheria à 
wilaya de Naâma  retardés mentaux, nous pouvons dire que 
l'échantillon qui ont été étudiés souffrent de tension et il fallait les aider 



à faire face à cette situation et cela ne peut être réalisé en fournissant les 
renseignements suivants: 

-Attention à la composition et à la formation de micro variétés en 
particulier en ce qui concerne l'aspect psychologique. 

- La grande priorité et l'attention à la formation mentale de ce groupe 
donné. 

- La nécessité de former la composition de configuration spéciale bien 
formés dans la préparation et la préparation de l'aspect psychologique de 
se renseigner sur les méthodes scientifiques. 

- Doit être préparer un plan psychologique bien planifié et 
soigneusement programmé par les activités adaptées  sportives 
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