
 يةــمقراطية الشعبــزائرية الديـــمهورية الجــالج
 وزارة التعميم العالي و البحث العممي

 –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 
 معهد التربية البدنية الرياضية
 قسم النشاط البدني المكيف

 
 بحث مقدم ضمن متطمبات نيل شهادة ماستر

 بعنوان:

 

 

 

 

 –بحث مسحي لنادي النور لممعاقين حركيا لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة  -

 لوالية مستغانم

 من إعداد الطمبة:

 شراف األستاذ:‘تحت  عزوز بوزيان -

 عتوتي نور الديند/  بممعمر ميمود -

 

 

 دور الجوانب النفسية و االجتماعية في استمالة فئة المعاقين 

 حركيا نحو النشاط البدني الرياضي المكيف

4102/4102السنة الجامعية:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

 
 

 اإلھداء

  
  
  
  
  

  في الصغر ، وكانا لي   بالتربیة من تعھداني ھذا العمل إلى  ھديأ
، و .وأبي   أمي ،    في الكبر   بالنصح ، و التوجیھ  فكري   یضيء  نبراسًا

، إخوتي ،  ، وحفزوني للتقدم   إلى من شملوني بالعطف ، وأمدوني بالعون 
                                                         اهللا رعاھمحفظھم و   ....وأخواتي

 العلم، في سبیل تحصیل   بیدي   وأخذ حرفًا،إلى كل من علمني   
  .المتواضع بحثي  ونتاج  جھدي، ثمرة  أھدي  جمیعًا  مإلیھ ، والمعرفة

  

  

  .الطلبة

  

  

  أ
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 شكر و تقدیر

  
  
  
  
  
 

عظیما،و الحمد هللا حمدا كثیرا الذي أعاننا في انجاز ھذا  إن الشكر هللا شكرا
  .البحث

بمعھد التربیة أستاذ  یتي لخضرلمیصاكما نتقدم بالشكر ألستاذنا المشرف 
الذي أنار طریقنا ووجھ مسارنا  مستغانم، –إبن بادیس لجامعة  البدنیة و الریاضیة 
  .و أسأل اهللا أن یجازیھ بكل خیر. في إعداد ھذا البحث

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى الصرح العلمي الشامخ متمثًال في 
 -دكاترة و أساتذة معھد التربیة البدنیة و الریاضیة بجامعة عبد الحمید بن بادیس 

 ... ، والقائمین علیھامستغانم

 كما أتوجھ بالشكر إلى كل من ساندني بدعواتھ الصادقة ، أو تمنیاتھ المخلصة
...  

  .حسناتھمأشكرھم جمیعًا وأتمنى من اهللا عز وجل أن یجعل ذلك في موازین 

                  
  

 
 ب
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  :املقدمة 1-
 أنو تعقيدا، و  أمهية أكثرهاو من  اإلنسانيةو  اإلنسانقضية املعوقني تعترب من أقدم قضايا  إن  
منذ القدم و لعل  التعويق اإلنسان، لذا فقد حارب اإلنسانمرغوبا من لدن  أمرا أبدامل يكن  التعويق

من خالل هذه تعداده للمسات السلوكية الناجتة " كليمك"ابرز ما يواجه املعوق كما يوضحه الدكتور 
  .باألمنو عدم الشعور  اإلحباطهو الشعور الرائد بالنقص و  اإلعاقةعن 

ممارسة النشاط الرياضي و جند عزوف بعض ذوي  إىلصعوبة استمالة و ميله  إىل إضافة  
الرياضية يرجع لعدم وجود املالعب و املساحات الرياضية أو  األنشطةاجات اخلاصة عن ممارسة االحتي

  .)1990أمني أنور اخلويل، ( املنفذين لتلك الربامج و املتخصصني بذلك األشخاص
و عن نوعية املشكالت اليت تواجه املعوقني من خالل تعامله و خربته مع املعوقني فاملشكالت   
يتقبل اتمع  أناليت تواجه هؤالء املعوقني، و هي عدم تقبل اتمع هلذه الفئة، فالبد من  األساسية

مع ذه القضية يتهرب منه، و جيب توعية ات أناملعوقني، الن هذه القضية واقع ال يستطيع احد 
بفهم سليم، إن املعوق إنسان كاألسوياء، ميكن أن ينتج و يعمل و صحيح و  أساسليتعامل معها على 

  .يسهم يف التنمية
فهذا ال يعين إطالقا أن يكون مبعزل عن اتمع " قيمة عليا"إذا كان اإلنسان يف نظر التربويني   

مؤثرة يف جمتمعه و يف وطنه، و قد أوىل اإلسالم  يف احلركة و العمل بل جيب أن يكون قوة فاعلة و
اهتماما شديدا برعاية املعوقني، و خصص هلم من يساعدهم على احلركة و التنقل، و أكد على حسن 
معاملتهم مبا حيفظ هلم كرامتهم معتربا حالتهم اختبارا من اهللا سبحانه و تعاىل، كما جاء يف حمكم 

   "فتنة و نبلوكم باخلري و الشر: "ترتيله
كما تسابقت اتمعات احلديثة يف االهتمام خالل العمل على حتفيز الفئة و توفري سبل الراحة   

على ممارسة بالشكل الصحيح، كي يصبح قادرا  تأهيلهللمعوق مما جيعله كفيال بنمو و بناء شخصيته و 
و اجلامعات ذا امللف من النشاط الرياضي كما نلمس أيضا اهتماما متزايدا من قبل املنظمات الدولية 

خالل سن قوانني حلماية حقوق هذه الفئة و وضع سياسة إلعداد اإلطارات املتخصصة يف جمال تأهيل 
املعوقني و هذا بإسهام أجهزة اإلعالم يف عملية التوعية مبشكلة املعوقني و كيفية التعامل معهم مما حيفز 

، و يعترب النشاط البدين الرياضي املكيف أحد أحدث يف جعل املعوق عضوا عامال، و نافعا يف اتمع
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الوسائل لتنمية املعوق ملا له من تأثري يف خمتلف اجلوانب سواء يف القدرات و االستعدادات البدنية و 
   .الذهنية و استرجاع بعض العضالت اليت أصاا تلف أو يف تنشيط معوق و الترويح عنه

بدر بن سعد الدوسري بوزارة التربية و التعليم حصل من خالهلا  األستاذدراسة أجراها  أكدتهو هذا ما 
اجتاهات : ، بعنواناألمنيةنايف العربية للعلوم  أكادمييةعلى درجة املاجستري يف العلوم االجتماعية من 

، على مدى النفسي أمنهمالرياضية و أثرها على  األنشطةالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة حنو ممارسة 
هتمام بالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، فبجانب ما يقدم هلم من رعاية صحية و تعليمية و اال

تثقيفية، هناك اهتمام ال يقل أمهية و هو حتفيز هؤالء املعوقني على ممارسة األنشطة الرياضية نظرا 
و الصحي و  ألمهيتها يف بناء أجسامهم و إعطائهم الثقة بالنفس و ختفيف العبء النفسي و االنفعايل

  .)1982عدنان السبيعي، ( البدين لديهم
و تأيت هذه الدراسة حملاولة معرفة أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف باستمالة املعوقني حركيا   

  النشاط البدين الرياضي املكيف: الفصل األولحنو النشاط الرياضي، و قد قسمت الدراسة 
  خصصنا هذا الفصل للدراسة التحليلية للنشاط البدين الرياضي املكيفو قد 
سنقوم بتحديد مفهوم النشاط البدين الرياضي املكيف يف ضوء التعاريف املختلفة للمربني، مث نتبع  :أوال

تربوي تنافسي، ( ذلك بدراسة تطوره عرب التاريخ و يف اجلزائر على وجه التحديد، مث نتطرق اىل أنواعه 
  )البيولوجية(و أمهيته للمعاقني من النواحي ) جي تروحييعال
سنقوم بتحليل نظرياته و خصائصه، و أخريا العوامل املؤثرة عليه أثناء معاجلة هذه املواضيع  :ثانيا

خمتلف الباحثني يف و آراء  إحصائياتمن دراسات و  أمكنسنحاول تدعيم خمتلف املفاهيم بالشرح مبا 
 حماولة منها إلظهار دور و أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف يف حياة املعاقني هذا املضمار و ذلك يف

اليت أصبحت تستخدمه اهليآت و املراكز التربوية كوسيلة من الوسائل التربوية الفعالة يف تنمية الفرد 
العالء أمحد عبد الفتاح وأحسن نصر الدين أبو ( املعاق من مجيع النواحي البدنية، االجتماعية، النفسية

  . )1993سيف، 
اإلعاقة احلركية واحتوى على املعوقون وتطور نظرة اتمع إليهم عرب التاريخ، اإلعاقة : الفصل الثاينو 

  .واإلعاقة احلركية
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البحث،  إجراءات إىلاحتوى على اإلجراءات امليدانية للدراسة و فيه نتطرق : الفصل الثالثبينما 
الضبط اإلجرائي البحث، أدوات مجع البيانات، وعينة جمتمع منهج البحث، الدراسة االستطالعية، 

يف حني  ،الوسائل اإلحصائية ،األسس العلمية لالختبارات املستخدمة، أدوات البحث ،ملتغريات البحث
فريق النور لكرة السلة االستبيان املوجه لفريق  النتائج وحتليلهاعلى عرض : الفصل الرابعاحتوى 

  .لوالية مستغامنللمعاقني حركيا 
و كل ذلك مث باستعمال أدوات منهجية مالئمة تساير املنهج املتبع، خلفت يف النهاية الدراسة   

نتائج اجيابية أكدت مدى صحة الفرضيات الثالثة املقترحة لفك اإلشكال الذي فرض نفسه، و جاء كل 
التقين املرتكز على استخدام أجنع الطرق و املناهج العلمية اليت ذلك حسب درجة و نسبة التحكم 

تتماشى مع طبيعة األفراد املتعامل معهم قصد اإلعداد الناتج و بالتايل الوصول إىل أرقى املستويات 
   .بفضل اجلهود املتكاملة و العمل املنهجي اجلاد

  :اإلشكالية - 2

متكاملة صممت بغرض كشف املشاكل و  يعترب النشاط الرياضي املكيف شبكة خدماتية  
املساعدة على حلها يف خمتلف النواحي النفسية أو احلركية، و تشتمل هذه اخلدمات على املساعدات 
احلركية و الربامج التربوية و طرق التدريب و مناهج تدريس األشخاص املعوقني، كما تشتمل على 

عوقني و تنظيم الندوات لتقدمي أفضل سبيل هلذه الفئة، اخلدمات االستشارية و التعاونية يف جمال برامج امل
و إن هذه اخلدمات اليت تقع كلها يف إطار رياضة املعوقني جيب أن يتوالها أشخاص مؤهلون و 

  .متخصصون يف رياضة املعوقني أو من قبل أشخاص هلم خربة يف هذا اال

ة، و من مث اندماجه بصفة فعالة إن تكييف الفرد املعوق و تأقلمه مع ضغوط احلياة املعاصر  
يقتضي جتاوزه لعقدة الشعور بالنقص النامجة من فكرة أن اهليئة العامة للشخص هي مقياس لتفكريه و 
مشاعره و أن اهليئة اجليدة للشخص تعطيه انطباعا جيدا و تعكس له صورة تفاؤل و حب للمبادرة و 

ة سيئة تتمثل يف نقص الثقة بالنفس و ضعف الثقة بالنفس، يف حني أن اهليئة الضعيفة تعطي صور
  .الشخصية و الظهور مبظهر التعب الدائم
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و لقد تناولت العديد من البحوث مشكلة اإلعاقة احلركية و أثرها مما ساهم يف تشخيص املشاكل 
النفسية و االجتماعية اليت تنتج عنها املضاعفات النفسية و االجتماعية النامجة عن الشعور باإلحباط 

  .كاإلحساس بالفشل و الشعور بالذنب و احتقار الذات مما يؤدي اىل انطواء و عزلة دائمني

و مبا أن النشاط الرياضي املكيف يعترب أحد الوسائل اهلامة اليت تلعب دورا يف ترقية اجلانب   
ط يف االجتماعي و النفسي و االنفعايل، فان الفرد يستطيع أن يدرك بسهولة الدور الذي يلعبه النشا

تكييف و اندماج املعوق مبحيطه االجتماعي و الدور الذي يعطيه هذا األخري يف التقبل االجتماعي و 
  .كذا تقبل اإلعاقة عن طريق ممارسته األنشطة البدنية و الرياضية و هذا لتعويض إعاقته

  :و هذا ما أدى إىل طرح التساؤل التايل

  مالة فئة املعاقني حركيا حنو النشاط الرياضي؟هل للنشاط البدين الرياضي املكيف دور يف است

  :و من هذا السؤال اندرجت حتته تساؤالت جزئية

 هل للجانب االجتماعي دور يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضي؟ -

 هل للجانب النفسي دور يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضي؟ -

 يف جلب فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضي؟هل للجانب االنفعايل دور  -

  :فرضياتال - 3

  :الفرضية العامة 1- 3

  .حركيا حنو النشاط الرياضي للنشاط البدين الرياضي املكيف دور يف استمالة فئة املعاقني

  :الفرضية اجلزئية 2- 3

  :انطالقا مما سبق ذكره ميكننا صياغة الفرضيات التالية

 .يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضيللجانب االجتماعي دور  -

 .للجانب النفسي دور يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضي -
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 .للجانب االنفعايل دور يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط الرياضي -

  :البحثأهداف  - 4

  :هدفت هذه الدراسة للتعرف إىل

 .النشاط الرياضي البدين املكيف يف استمالة فئة املعاقني حركياالتعرف على أمهية  -

إعطاء صورة هلا تأثري على أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف على املعوق حركيا من كل  -
 .اجلوانب النفسي، االجتماعي، االنفعايل

 .التعرف على االحتياجات الرياضية لفئة املعاق حركيا -

 .اط البدين الرياضي املكيف لدى هذه الفئة من اتمعالتعرف على مدى أمهية النش -

  :البحثأمهية  - 5

يعد العمل مع املعوقني قضية إنسانية و خدمة حتتاج إىل وعي دقيق يتم من خالهلا توجيههم و تقدمي يد 
  . العون هلم من أجل االنتفاع من مواهبهم و قدرام املختلفة

  :و من هنا تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي

 تسليط الضوء على أمهية النشاط الرياضي البدين املكيف يف استمالة املعاقني حركيا -

إعطاء صورة واضحة على تأثري النشاط الرياضي البدين املكيف على املعاقني من النواحي  -
 االنفعالية و النفسية و االجتماعية

 . حركيامعرفة األسس اليت يتم على أساسها اختيار األنشطة املالئمة للمعاقني -

  :مصطلحات البحثحتديد  - 6

  :النشاط البدين الرياضي  -1- 6

ميدان من ميادين التربية عامة و التربية الرياضية خصوصا، و يعد عنصرا  :تعريف قاسم حسني -
فعاال يف إعداد الفرد من خالل تزويده مبهارات و خربات تؤدي إىل توجيه منوه البدين و 
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النفسي و االجتماعي و اخللقي الوجهة االجيابية خلدمة الفرد لنفسه من خالل خدمة اتمع 
   .)65، صفحة 1990قاسم حسن حسني، (

أحد أوجه النشاط عموما، و  :تعريف أبو العالء أمحد عبد الفتاح و أحسن نصر الدين سيف -
هو فعل شعوري لتحقيق هدف الوصول إىل تغريات منوذجية واقعية للمحيط حسب النتائج 
التربوية املعنية، و يتميز بأنه يتناول جسم الفرد بنفسه و األدوات الرياضية و اخلصم القيم 

هداف الصحية إذا ما متت الفكرية و معايري اتمع و املعلومات العلمية أغراضا له فهو خيدم األ
املمارسة من أجل ذلك، كما يدرس الترويح عن النفس، و خيدم املستوى الرياضي العايل إذا ما 

أبو العالء (التربوي املدرسي  ركان متخصصا، و األهداف التربوية إذا ما متت ممارسته يف اإلطا
  . )77، صفحة 1993ين سيف، أمحد عبد الفتاح وأحسن نصر الد

تعبري شامل لكل ألوان النشاطات البدنية و الرياضية اليت يقوم ا  :تعريف أمني أنور اخلويل -
اإلنسان و اليت يستخدم فيها البدن بشكل عام، و هو مفهوم أنثر و بولوجي أكثر منه اجتماعي 

لنفسية و االجتماعية لبين اإلنسان ألنه جزء مكمل و مظهر رئيسي ملختلف اجلوانب الثقافية و ا
  .  )135، صفحة 1990أمني أنور اخلويل، (

النشاط البدين الرياضي هو جمموعة من التمرينات و األلعاب و املباريات و  :التعريف اإلجرائي -
املسابقات اليت يؤديها الفرد داخل املدرسة أو خارجها، قصد تنمية مهاراته احلركية و البدنية، 

  .أو قصد الترفيه و الترويح عن النفس يف أوقات الفراغ

  :النشاط البدين الرياضي املكيف  -2- 6

يعين الرياضات و األلعاب و الربامج اليت يتم : إبراهيم ليلى السيد فرحات تعريف حلمي -
تعديلها لتالءم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها و شدا، و يتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص 

صفحة ، 2001حلمي إبراهيم وليلى السيد فرحات، (غري القادرين و يف حدود قدرام 
228( .  

نعين به كل احلركات و التمرينات و كل الرياضات اليت يتم ممارستها : ستور STORتعريف  -
من طرف أشخاص حمدودين يف قدرام من الناحية البدنية، النفسية، العقلية، و ذلك بسبب أو 

 ,Stor U.C.L.E.T outer)بفعل تلف أو إصابة من بعض الوظائف اجلسمية الكربى 

1993, p. 10) .  
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النشاط البدين الرياضي املكيف هو جمموع األنشطة الرياضية املختلفة و : التعريف اإلجرائي -
املتعددة و اليت تشمل التمارين و األلعاب الرياضية اليت يتم تعديلها و تكييفها مع حاالت 

  .قدرام البدنية و االجتماعية و العقليةاإلعاقة و نوعها و شدا، حبيث تتماشى مع 

  :االستمالة  -3- 6

هي شعور عند الفرد يدفعه إىل االهتمام و االنتباه إىل نشاط ما و  :تعريف أيلني وديع فرج -
تفضيله و يكون عادة مصحوبا باالرتياح، و تكون االستمالة قوية عندما تتصل بإشباع 

  . )70، صفحة 1987أيلني وديع فرح، (حاجات الفرد 
إن االستمالة من الناحية الذاتية هي عبارة عن وجدانيات احلب و الكراهية حنو : تعريف فرويد -

األشياء و وجدانيات السرور و عدمه حنوها، أما من الناحية املوضوعية فإا متثل ردود األفعال 
   .)15، صفحة 1995فرويد، (حنو األشياء 

االستمالة تفيد يف التوجيه ألا نوع من الشعور باالهتمام، و أسلوب من : التعريف اإلجرائي -
ممارسة رياضة معينة، عندما جيد فيها راحته، و  إىلأساليب العقل فأي ناشئ عنده استمالة قوية 

  .اطمئنانه و لذاته، و عند مزاولته التدريب فيها ال يشعر بالتعب و اإلرهاق و امللل

  :املعوق  -4- 6

هو ذلك الشخص الذي له عيب خلقي وراثي أو عيب اكتسبه أثناء منوه لسبب مرض أو  -
درة الكاملة على ممارسة نشاطه أو عدة حادثة، حيث يعترب املعوق الفرد الذي ليس له الق

أنشطة أساسية للحياة اليومية و بذلك فإن إعاقته تعرقل سري حاجته الوظيفية، و تقلل استقالليته 
  .فبقى معتمدا يف الكثري من نشاطاته على اآلخرين

املعوق هو الشخص الذي فقد وظيفته االجتماعية فأصبح له نقص من : التعريف اإلجرائي -
 .القات االجتماعية فيجد صعوبات يف القيام بنشاطاته االجتماعيةحيث الع
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  :اإلعاقة احلركية -5- 6

من املصطلحات املتصلة بالعجز احلركي أو اجلسمي و يعترب اصطالح الفاجل هو عبارة عن انفجار 
عدنان السبيعي، (وعاء دموي يف املخ أو انسداده و قد يؤدي أحيانا إىل شلل جزئي أو كلي 

  . )75، صفحة 1982

  :أسباب إختيار املوضوع -7

من خالل مالحظتنا امليدانية لقلة االهتمام مبوضوع املعاقني حركيا يف كرة السلة على الكراسي 
ئة أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف يف استمالة ف"املتحركة، دفعتنا لالهتمام جبانب منه يتمثل يف 

  " املعاقني حركيا حنو النشاط الرياضي

  :الدراسات السابقة -8

بن حاج الطاهر عبد القادر، ( ) 2007/2008: (بن احلاج الطاهر عبد القادر: الدراسة األوىل
2007 -2008(  

دور النشاط البدين الرياضي املكيف يف تنمية بعض السيمات الشخصية لدى املعوقني : "عنوان الدراسة
  " حركيا

هل للنشاط الرياضي املعدل دور يف تنمية بعض السيمات الشخصية لدى  :اهلدف العام من الدراسة
  املعوقني حركيا؟

  :التساؤالت اجلزئية

  غري املمارسني للنشاط البدين الرياضي هل توجد فروق فيما خيص مسة االنبساط بني املمارسني و -
هل توجد فروق فيما خيص مسة االتزان االنفعايل بني املمارسني و الغري ممارسني للنشاط البدين  -

  الرياضي؟
  هل توجد فروق فيما خيص السمة االجتماعية بني املمارسني و الغري ممارسني للنشاط البدين الرياضي؟ -
  ة اهلدوء بني املمارسني و الغري ممارسني للنشاط البدين الرياضي؟هل توجد فروق فيما خيص مس -

  .هو املنهج الوصفي: املنهج املتبع يف الدراسة
  .سنة) 42-18(فردا معوق حركيا من  90تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

  .مث اختيارهم بطريقة عشوائية: طريقة اختيارهم

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 اجلانب التمهيدي                                                                       التعريف بالبحث
 

9 
 

  .لشخصية اإلنسانمقياس أيزنك : األدوات املستعملة

  :النتائج

ضرورة تكيف و استخدام االختيارات و املقاييس النفسية كوسائل موضوعية لتقومي شخصية  -
  .املعاقني

ضرورة دعم املراكز اليت تتعامل مع الشرحية موضع الدراسة بأكرب عدد من املختصني يف ميدان التربية  -
  .املكيف اخلاصة، و كذا املختصني يف ميدان النشاط احلركي

تنظيم و دعم الرياضة املكيفة التنافسية يف بالدنا لتشمل مجيع الرياضات املعدلة اخلاصة باملعوقني  -
  .الفردية منها و اخلاصة

بلعايب ميلود ( )2008/2009: (بلعايب ميلود، بوقندورة حممد، دمحان حممد: الدراسة الثانية
   )2009-2008حممد،  وبوقندورة حممد ودمحان

دور ممارسة التربية الرياضية البدنية املعدلة يف دمج املعاقني حركيا يف اتمع صنف  ": عنوان الدراسة
  "  سنة) 14-18(

هل للممارسة الرياضية البدنية دور يف دمج املعاقني حركيا يف اتمع  :اهلدف العام من الدراسة
  اجلزائري؟

  :التساؤالت اجلزئية

  هل ممارسة التربية الرياضية املعدلة هلا دور يف دمج املعاقني احلركيني يف اتمع؟ -
  هل للوسائل املعنوية دور يف تطوير الرياضة لدى املعاقني حركيا؟ -
  ما هي طبيعة الرياضات املعدلة املوجهة للفئة املعاقة حركيا؟  -

  .هو املنهج الوصفي: املنهج املتبع يف الدراسة
  .إناث 20ذكرا و  50فردا معوق حركيا منهم  70تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

  .مث اختيارهم بطريقة عشوائية: طريقة اختيارهم

  .االستبيان: األدوات املستعملة
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  :النتائج

الدور ملمارسة التربية الرياضية املعدلة مكانة قوية و كبرية عند فئة املعاقني حركيا و ذلك من خالل  -
  . .الذي تلعبه و املتمثل يف االحتكاك باجلمهور و الزمالء يف كثري من األحيان

أن ممارسة التربية الرياضية املعدلة هي الوسيلة الكفيلة اليت تلعب دورا هاما يف حتقيق االندماج  -
  .االجتماعي و الشيء الوحيد الذي جيد فيه املعاق حركيا متنفسا من املشاكل اليت يعيشها

   )2012-2011بن يونس جالل الدين، ( )2011/2012: (بن يونس جالل الدين: الدراسة الثالثة
دراسة مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة ملمارسي النشاط البدين و  ": عنوان الدراسة

  "  الرياضي
دراسة مفهوم الذات لدى ذوي االحتياجات اخلاصة ملمارسي النشاط البدين  :اهلدف العام من الدراسة

   و الرياضي؟

  :التساؤالت اجلزئية

  ما مستوى مفهوم الذات لذوي االحتياجات اخلاصة املمارسني للنشاط الرياضي البدين الرياضي؟ -
لدى ذوي االحتياجات ) 0.05 ≤& (هل هناك فروق بني ذات داللة إحصائية عند املستوى  -

  اخلاصة؟
  .هو املنهج الوصفي: املنهج املتبع يف الدراسة

  .فرد معاق حركيا 12: عينة الدراسة

  .مث اختيارهم بطريقة عشوائية: طريقة اختيارهم

  .مقياس مفهوم الذات: األدوات املستعملة

  :النتائج

  .ملمارسني للنشاط البدين الرياضيإعطاء أمهية و رفع معنوي لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة ا -

  .تكوين مربني و أساتذة بالنشاط البدين الرياضي -
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توعية ذوي االحتياجات اخلاصة بالنتائج اليت ميكن حتقيقها من خالل املمارسة الرياضية على املستوى  -
  .النفسي، االجتماعي و حىت األسري

الصحية لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة و العناية  توفري اخلدمات التعليمية و التربوية و التأهيلية و -
  .      م
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  :متهيد

انه ملن املؤكد إن النشاط الرياضي املكيف قطع أشواطا كبرية خالل القرنيني األخريين و شهدت        

  .التدريبخمتلف جوانبه و وسائله تطورا معتربا، خاصة فيما يتعلق بطرق و مناهج التعليم و 

و يف وقتنا احلاضر ما فتئ اخلرباء و الباحثون يف ميدان الرياضة و الترويح و غريهم، ميدوننا   

مجلة من العلوم و األحباث امليدانية اليت جعلت  إىلبأحدث الطرق و املناهج التربوية، مستندين يف ذلك 

مذهال يف جمال تربية و  الفرد املمارس لنشاطاته موضوعا هلا، و هو ما جعل الدول املتقدمة تشهد تطورا

رعاية املعوقني و بلغت املستويات العالية، و أصبح اآلن ميكننا التعرف على حضارة اتمعات من خالل 

  . التعرف على األدوات و الوسائل اليت تستخدمها يف هذا اال

ب خاصة يف نشاط الرياضي من األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا يف أوساط الشباو يعد ال  

املؤسسات و املدارس التربوية و املراكز الطبية البيداغوجية املتكفلة برعاية املعوقني، و مما ساعد على 

ذلك أن النشاط الرياضي يعد عامال من عوامل الراحة االجيابية النشطة اليت تشكل جماال هاما يف استثمار 

االرتقاء باملستوى الصحي و البدين  إىلتؤدي وقت الفراغ، باإلضافة إىل ذلك يعترب من األعمال اليت 

للفرد املعاق، إذ يكسبه القوام اجليد، و مينح له الفرح و السرور، و خيلصه من التعب و الكره، وجتعله 

 . فردا قادرا على العمل و اإلنتاج
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  : مفهوم النشاط البدين الرياضي املكيف  1-1

الباحث يف جمال النشاط البدين الرياضي املكيف يواجه مشكلة تعدد املفاهيم اليت تداوهلا  إن  

املختصون و العاملون يف امليدان، و استخدامهم املصطلح الواحد مبعان كثرية، فقد استخدم بعض 

عدلة أو الباحثني مصطلحات النشاط احلركي املكيف أو النشاط احلركي املعدل أو التربية الرياضية امل

التربية الرياضية املكيفة أو التربية الرياضية اخلاصة، يف حني استخدم البعض اآلخر مصطلحات األنشطة 

التكييف، فبالرغم من اختالف التسميات من الناحية الشكلية يبقى  إعادةالرياضية العالجية أو أنشطة 

حتياجات اخلاصة سواء كانوا اجلوهر واحد، أي أا أنشطة رياضية حركية تفيد األفراد ذوي اال

  .متأخرين دراسيا أو مضطربني نفسيا و انفعاليا

  :نذكر من هذه التعاريف ما يلي

يعين الرياضات و األلعاب و الربامج اليت يتم  :ليلى السيد فرحات إبراهيمتعريف حلمي  1-1-1

غري  األشخاصتعديلها لتالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها و شدا، و يتم ذلك وفقا الهتمامات 

  . )223، صفحة 1998حلمي أبراهيم وليلى السيد فرحات، ( القادرين و يف حدود قدرام

نعين به كل احلركات و التمرينات و كل الرياضات اليت يتم ): STOR(تعريف ستور  1-2- 1 

ممارستها من طرف أشخاص حمدودين يف قدرام من الناحية البدنية، النفسية، العقلية، و ذلك بسب أو 

 ,A. Stor U.C.L et Outer) من بعض الوظائف اجلسمانية الكربى إصابةبفعل تلف أو 

1993, p. 10) . 

هي تلك الربامج املتنوعة من النشاطات اإلمنائية و األلعاب اليت  :حممد عبد احلليم البواليز 1-1-3

  .تنسجم و ميول و قدرات الطفل املعاق و القيود اليت تفرضها عليه اإلعاقة
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 إحداثو من خالل هذا العرض ملختلف التعاريف فاملقصود بالنشاط احلركي املكيف هو   

تعديل يف األنشطة الرياضية املربجمة مع الغايات اليت وجدت ألجلها، فمثال يف الرياضات التنافسية هو 

األمراض املستويات العالية، أما يف حالة  إىلتكييف األنشطة الرياضية حسب الفئة و جتريبها للوصول 

املزمنة كالربو و السكري فهو تكييف األنشطة لتساعد على التقليل من هذه األمراض، و بالنسبة 

برنامج حركي تأهيلي خاص  إىلحلاالت اإلصابات الرياضية فان الالعب الذي يتعرض لإلصابة حيتاج 

مع حالة و درجة حسب نوع و درجة اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرياضية للمعاقني جعلها تتماشى 

و نوع اإلعاقة املختلفة و املتعددة و اليت تشمل التمارين و األلعاب الرياضية اليت يتم تعديلها و تكييفها 

 .مع حاالت اإلعاقة و نوعها و شدا، حبيث تتماشى مع قدراا البدنية و االجتماعية و العقلية

  : التطور التارخيي للنشاط البدين الرياضي املكيف - 2-1

تعترب التربية الرياضية يف العصر احلديث كأحد املتطلبات العصرية بالنسبة لكل شرائح اتمع و   

  .هلا مكانة و موقع معترب يف قيم و اهتمامات الشباب خاصة

الطبيب االجنليزي لدويج  إىلو يعود الفضل يف بعث فكرة ممارسة النشاط البدين من طرف املعوقني 

  .باجنلترا" فلياستول ماند"و هو طبيب يف مستشفى ) LEDWIG GEUTTMAN(جومتان 

و قد نادى هذا الطبيب باالستعانة و بدأت هذه النشاطات يف الظهور عن طريق املعاقني حركيا، 

بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقني و املصابني بالشلل يف األطراف السفلية 

)PARAPLIGIQUE ( النشاطات كعامل رئيسي يف إعادة التأهيل البدين و النفسي و اعترب هذه

ألا تسمح للفرد املعوق إلعادة الثقة بالنفس و استعمال الذكاء و الروح التنافسية و التعاونية و قد نظم 

معوق و كانوا من املشلولني الذين تعرضوا  18شارك فيها " أستول مانديفل"أول دورة يف مدينة 
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حيام و ضحايا احلرب العاملية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية و لقد ادخل  حلادث طارئ أثناء

الدكتور جومتان هذه الرياضة ببعض الكلمات اليت كتبها يف أول رسالة و علقها يف القاعة الرئيسية يف 

انديفل ان هدف ألعاب أستول م"ملعب أستول مانديفل يف اجنلترا و اليت الزلت حلد اآلن و جاء فيها 

سيادة الروح  إنهو تنظيم املعوقني من الرجال و النساء يف مجيع أحناء العامل يف حركة رياضية عاملية و 

سوف تزجي األمل و العطاء و اإلهلام للمعوقني و مل يكن هناك أجل خدمة و أعظم  الرياضية العاملية

اضي لتحقيق التفاهم و الصداقة بني عون ميكن تقدميه للمعاقني أكثر من مساعدم من خالل اال الري

  ".األمم

مث تطورت اىل منافسة بني املراكز مث ) املستشفى(و بدأت املنافسة عن طريق األلعاب يف املراكز   

بعدها أنشأت بطولة املعوقني و عند توسيع النشاطات البدنية و الرياضية املكيفة صنفت املنافسة حسب 

  .نوع اإلعاقة احلركية

الستينيات النشاط الرياضي بوجه عام عرف تطورا كبريا و معتربا و كذا كان  و يف بداية  

النشاط البدين و الرياضي املكيف نفس املسار و نفس االجتاه حيث أدجمت هذه نشاطات يف املشاريع 

التربوية و البيداغوجية يف مدارس خاصة و كان ظهور النشاطات الرياضية املكيفة لإلعاقات العقلية 

 1968وعا ما بالنسبة لإلعاقات احلركية، و هذه العشرية عرفت تنظيم أويل لأللعاب خاصة يف تأخر ن

جويلية و عرفت مشاركة ألف رياضي  20و  19ما بني ) الواليات املتحدة األمريكية(يف شيكاغو 

- 1970لسنة مثلوا كل من الواليات املتحدة األمريكية و كندا و فرنسا مث تلتها عدة دورات أخرى 

اخل، و قد عرفت هذه الدورات تزايد مستمرا يف عدد املشاركني و بالتايل توسيع هذه ...-72-75

النشاطات الرياضية يف أوساط املعوقني ملختلف أنواع اإلعاقات و قد عرفت العشرية األخرية يف هذا 

و إعادة التكيف  القرن تطورا كبريا يف مجيع ااالت و هناك اكتشاف عام للجسم و أمهيته يف التكيف
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مع العامل و قيمته االتصالية و دوره الوسيط يف ختصيص و امتالك املعلومات املختلفة مهما كانت معرفية 

أو انفعالية، و كان لغزو الرياضة من خالل املالعب و اإلعالم و االشهارات اليت تظهر األجسام األنيقة 

راد و منهم املعاقني يعتقدون باألمهية البالغة للنشاط العضلية و كل األفكار املتعلقة بالرياضة جعلت األف

الرياضي على املستوى العالجي و يلعب دورا كبريا يف النمو البدين النفسي و االجتماعي لألفراد 

  .املمارسني له

  :النشاط البدين الرياضي املكيف يف اجلزائر - 3-1

و مث  1979فيفري  19العاهات يف ملعوقني و ذوي مث تأسيس الفدرالية اجلزائرية لرياضة ا  

و عرفت هذه الفدرالية عدة صعوبات  1981اعتمادها رمسيا بعد ثالثة سنوات من تأسيسها يف فيفري 

بعد تأسيسها خاصة يف اجلانب املايل و كذا من انعدام اإلطارات املتخصصة يف هذا النوع من الرياضة و 

 تقصرين و كذلك يف مدرسة املكفوفني يف يف) CHU(كانت التجارب األوىل لنشاط الفيدرالية 

يف بومساعيل و مث يف نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنية و هذا ) CMPP(العاشور و كذلك يف 

انضمت االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني لالحتادية الدولية  1981بإمكانيات حمدودة جدا، و يف سنة 

)ISMGF (فني كليا و جزئيا و كذلك للفدرالية الدولية للمكفو)IBSA ( مث  1983و يف سنة

سبتمرب حيث تبعتها عدة ألعاب وطنية أخرى يف ) 30إىل  24من ( تنظيم األلعاب الوطنية يف وهران 

يف  1991السنوات اليت تلتها يف خمتلف أحناء الوطن، و شاركت اجلزائر يف أول ألعاب افريقية سنة 

  .مصر

يف برشلونة  1992أللعاب األوملبية اخلاصة باملعوقني سنة و كانت أول مشاركة للجزائر يف ا  

أو فريقني ميثالن ألعاب القوى و كرة املرمى و كان لظهور عدائني ذوي املستوى العاملي دفعا بفوجني 
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 2000رابطة والئية متثل خمتلف اجلمعيات تنظم أكثر من  36قويا لرياضة املعوقني يف بالدنا و هناك 

  .سنة) 35-16(و تتراوح أعمارهم بني  رياضي هلم اجنازات

اختصاصات رياضية مكيفة من طرف املعوقني كل حسب نوع إعاقته ودرجتها و  10و متارس حوايل 

 :هذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة

                

   املعوقني الذهنيني  املعوقني احلركيني  املعوقني املكفوفني

 

 

 

 

  

  ألعاب القوى

  كرة القدم

  السباحة

  اجليدو

  )االستعراضي(التنادم 

  ألعاب القوى

  كرة السلة فوق الكراسي املتحركة

  السباحة

  رفع األثقال

  تنس الطاولة

  الكرة الطائرة

  ألعاب القوى

  كرة القدم بالعبني

  السباحة

  تنس الطاولة

  الكرة الطائرة

  

متكاملة يف ما بينها و و قد سطرت الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعوقني و ذوي العاهات عدة أهداف 

على رأسها تطور النشاطات البدنية و الرياضية املكيفة املوجهة لكل أنواع اإلعاقات باختالفاا و يتم 

  :حتقيق هذا اهلدف عن طريق

  التحسيسي و اإلعالم و التوجيهالعمل  -

  السلطات العمومية -
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  األشخاص املعوقني ملختلف الشرائح العمومية و يف كل أحناء الوطن و خاصة منهم -

و ) ميدان النشاط البدين و الرياضي املكيف(العمل على تكوين إطارات متخصصة يف هذا امليدان  -

  هذا بالتعاون مع خمتلف املعاهد الوطنية و الوزارات

  :و الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعوقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية و عاملية منها

  )I.C.C(لتنسيق و التنظيم العاملي للرياضات املكيفة اللجنة الدولية ل -

  )IPC(اللجنة الدولية للتنظيم العاملي لرياضة املعوقني ذهنيا  -

  )INAS-FMH(اجلمعية الدولية لرياضة املتخلفني و املعوقني ذهنيا  -

  )ISMW(الفيدرالية الدولية لرياضة الكراسي املتحركة  -

  )IWPF(السلة فوق الكراسي املتحركة الفيدرالية الدولية لكرة  -

  ) CP-ISRA(احلركية املخية  اإلعاقاتاجلمعية الدولية للرياضات اخلاصة باألشخاص ذوي  -

  .و فيها من الفيدراليات و اجلمعيات و اللجان الدولية العاملية

و قد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب عل املستوى العاملي و على رأسها األوملبية   

يف أطلنطا جناحا كبريا و ظهرا قويا للرياضيني املعوقني  1996يف برشلونة و سنة  1992سنة 

-200- 100(اجلزائريني و خاصة يف اختصاص ألعاب القوى و من بينهم عالق حممد يف اختصاص 

و يف نفس االختصاص و بالل ) معوق بصري(و  B3تر و كذلك بوجليطية يوسف يف صنف م) 400

 .متر) 1500-800-5000(فوزي يف اختصاص 
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  أسس النشاط البدين الرياضي املكيف 4- 1

إن أهداف النشاط البدين الرياضي للمعاقني ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرياضي 

من حيث حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي ، حيث أوضحت الدراسات إن 

  بقفز احتياجات الفرد املعاق ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي ، فهو كذلك يريد أن يسبح ، يرمي 

إن كل ما حيتويه الربنامج العادي مالئم للفرد املعاق ، ولكن جيب وضع "يشري انارينو وآخرون    

حممد ( "حدود معينة ملستويات املمارسة واملشاركة يف الربنامج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد املعاق

   .)194صفحة ، 1990احلمامي، أمني انور اخلويل، 

يرتكز النشاط البدين الرياضي للمعاقني على وضع برنامج خاص يتكون من ألعاب وأنشطة رياضية 

وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود املعاقني الذين ال يستطيعون املشاركة يف 

يف املستشفيات أو ي املراكز اخلاصة برنامج النشاط البدين الرياضي العام ، وقد تربمج مثل هذه الربامج 

باملعاقني ، ويكون اهلدف األمسى هلا هو تنمية أقصى قدرة ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على 

  .نفسه ، باإلضافة إىل االندماج يف األنشطة الرياضية املختلفة 

  : ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدين الرياضي املكيف ما يلي 

  قيق األهداف العامة للنشاط البدين الرياضي   العمل على حت -

إتاحة الفرصة جلميع األفراد للتمتع بالنشاط البدين وتنمية املهارات احلركية األساسية والقدرات  -

 البدنية 

 إن يهدف الربنامج إىل التقدم احلركي للمعاق والتأهيل والعالج  -
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 أن ينفذ الربنامج يف املدارس اخلاصة أو يف املستشفيات واملؤسسات العالجية  -

، وحدود إعاقته حىت يستطيع  هأن ميكن الربنامج املعاق من التعرف على قدراته و إمكانيات -

 تنمية القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات 

حترام الذات وإحساسه بالقبول من اتمع أن ميكن الربنامج املعاق من تنمية الثقة بالنفس وا -

 .  الذي يعيش فيه ، وذلك من خالل املمارسة الرياضية لألنشطة الرياضية املكيفة 

  :وبشكل عام ميكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقني من خالل الطرق التالية 

لعب ، تعديل ارتفاع الشبكة               التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة امل( تغيري قواعد األلعاب  -

  أو هدف السلة ، تصغري أو تكبري أداة اللعب ، زيادة مساحة التهديف 

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين اىل حد ما  -

 احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -

 ...داغوجية ، كاألطواق واحلبال االستعانة بالشريك من األسوياء أو جمموعة من الوسائل البي -

إتاحة الفرصة ملشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماع بالتغيري املستمر واخلروج يف  -

 حالة التعب 

حلمي أبراهيم وليلى (تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد  -

 .)50-47، الصفحات 1998فرحات، السيد 

  : نشاط البدين الرياضي املكيفال تصنيفات 1-5 

التنافسية ، ومنها العالجية  التربوية ووتنوعت أشكاهلا فمنها  الرياضيةلقد تعددت األنشطة 

  .أو الفردية واجلماعية  والتروحيية 
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  : إىلأهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثني  إىلعلى أية حال فإننا سنتعرض 

نفسه بغرض حتقيق السعادة  يهو نشاط يقوم به الفرد من تلقائ : يالتروحيالنشاط الرياضي .5-1- 1

الشخصية اليت يشعر ا قبل أثناء  أو بعد املمارسة وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية ، وهي  مسات يف 

  .حاجة كبرية إىل تنميتها وتعزيزها للمعاقني 

املتعة  يعترب الترويح الرياضي من األركان األساسية يف برامج الترويح ملا يتميز به من أمهية كربى يف   

الشاملة للفرد ، باإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية

             إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول   

قيق الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك املستويات العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حت إىل

حتسني عمل  إىلالنشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة 

، 1998إبراهيم رمحة، ( كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب

  .)9صفحة 

إذ أن النشاط العضلي , يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرياضي خيدم عدة وظائف نافعة     

واخللق واالبتكار واإلحساس , احلر مينح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس 

والغرض األساسي هو تعزيز .... وعقليابالثقة والقدرة على اإلجناز ومتد األغلبية بالترويح اهلادف بدنيا 

عبس عبد الفتاح رملي، حممد إبراهيم ( وظائف اجلسم من اجل لياقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاهية

   .)79، صفحة 1991شحاتة، 
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با هاما يف نفس املعاق أن النشاط البدين الرياضي التروحيي يشكل جان" مروان ع ايد "كما أكد   

التمتع باحلياة , الرغبة يف اكتساب اخلربة , اذ ميكنه من استرجاع العناصر الواقعية للذات والصرب 

ويساهم بدور اجيايب كبري يف إعادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على احلياة الرتيبة واململة ما بعد 

عتماد على النفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة ودف الرياضة التروحيية إىل غرس اال, اإلصابة 

لدى الطفل املعوق  وبالتايل تدعيم اجلانب النفسي والعصيب إلخراج املعوق من عزلته اليت فرضها على 

   .)112- 111، الصفحات 1997مروان عبد ايد، ( نفسه يف اتمع

  : وميكن تقسيم الترويح الرياضي كما يلي 

هي عبارة عن جمموعة متعددة من األلعاب اجلري ، وألعاب : األلعاب الصغرية التروحيية   - أ

غري ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور  إىلالكرات الصغرية وألعاب الرشاقة ، وما 

  .واملرح والتنافس مع مرونة قواعدها وقلة أدواا وسهولة ممارستها 

وهي األنشطة احلركية اليت متارس باستخدام الكرة وميكن تقسيمها : األلعاب الرياضية الكبرية   -  ب

لنسبة ملوسم اللعبة ألعاب طبقا لوجهات نظر خمتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو مجاعية ، أو با

  .صيفية أو متارس طوال العام  أو شتوية

وهي أنشطة تروحيية متارس يف املاء مثل السباحة ، كرة املاء ، أو التجديف، : الرياضات املائية  -ج

  .حب ألوان الترويح خاصة يف بالدنااليخوت والزوارق ، وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة من أ

عرفت اجلمعية األهلية للترويح العالجي ، بأنه خدمة خاصة : العالجي  الرياضيالنشاط  5-2- 1

داخل اال الواسع للخدمات التروحيية  اليت تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو 
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االجتماعي إلحداث تأثري مطلوب يف السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية وله قيمة  أواالنفعايل 

   .وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء

على التخلص من  واملعاقني  من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية فالنشاط الرياضي

أكثر سعادة وتعاونا ،  منفس وتقبل اآلخرين له ، وجيعلهالب ةثقالاالنقباضات النفسية ، وبالتايل استعادة 

كالسباحة العالجية اليت تستعمل ، ويسهم مبساعدة الوسائل العالجية األخرى على حتقيق سرعة الشفاء 

  .يف عالج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل 

مراكز  واملصحات العمومية واخلاصة ويف يف معظم املستشفيات ميارس النشاط الرياضيأصبح كما   

،ويراعى يف ذلك نوع النشاط  وخاصة يف الدول املتقدمة إعادة التأهيل واملراكز الطبية البيداغوجية

الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكتساب الشخص 

    .املعوق حتكم يف احلركة  واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة

هي ،  ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة املستويات العالية: ي التنافسي النشاط الرياض 5-3- 1

املرتبطة باللياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبرية نسبيا ، هدفه األساسي االرتقاء  النشاطات الرياضية

  . مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت املختلفة للجسم

  : نشاط البدين الرياضي املكيف أمهية ال 6- 1

، بأن  1978للصحة والتربية البدنية والترويح يف اجتماعها السنوي عام  األمريكيةقررت اجلمعية 

، األخرىالتروحيية  األنشطةجانب  إىلتشمل حقه يف الترويح الذي يتضمن الرياضة  اإلنسانحقوق 

يشمل هذا احلق  أنيف عدة قارات خمتلفة تعمل على  ومع مرور الوقت بدأت اتمعات املختلفة
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 األنشطةاخلواص، وقد اجتمع العلماء على خمتلف ختصصام يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن 

بيولوجيا، اجتماعيا،  األنشطةهذه  ألمهيةالرياضية والتروحيية هامة عموما وللخواص بالذات وذلك 

  .اسيا نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسي

  :األمهية البيولوجية  6-1- 1

البناء البيولوجي للجسم البشري حيتم ضرورة احلركة حيث امجع علماء البيولوجيا املتخصصني يف  إن

 أواليومي املطلوب من الشخص العادي،  األداءدراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسالمة 

عضوية واجتماعية  ألسبابالشخص اخلاص، برغم اختالف املشكالت اليت قد يعاين منها اخلواص 

، 1984لطفي بركات أمحد، ( البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على احلركة أمهيتهوعقلية فان 

  .)61صفحة 

اجلسمي، حيث تزداد حنافة اجلسم وثقل مسنته دون يؤثر التدريب وخاصة املنظم على التركيب 

         تغريات تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه تأثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على

النشطة  األنسجةوأظهرت النتائج تغريات واضحة يف التركيب اجلسمي، حيث تزداد منو  مراهقة 34

أمني أنور اخلويل، أسامة كمال راتب، ( الذهنية األنسجةاقص يف منو يف مقابل تن وحنافة كتلة اجلسم 

  .)150، صفحة 1992

  :االجتماعية  األمهية 6-2- 1

 األفراد بنييشجع على تنمية العالقة االجتماعية  أن للنشاط الرياضي  ميكن اإلعاقةجمال  إن

حيقق انسجاما وتوافقا بني  أنعلى الذات، ويستطيع ) أو االنطواء(وخيفف من العزلة واالنغالق    
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 واألحاديث اآلراءوتبادل  األسرة أفرادمع  أويف نادي  أو ركز أو ملعب ، فاجللوس مجاعة يف ماألفراد

  . األفراديقوي العالقات اجليدة بني  أنمن شأنه 

االشتراكية حيث دعت  األوربية، ويبدوا هذا جليا يف البلدان ومتاسكا إخوةوجيعلها أكثر 

املساواة املرجوة واملرتبطة  إلحداثالفراغ  أوقات أنشطةالدعم االجتماعي خالل  إىل احلاجة املاسة

   .بظروف العمل الصناعي

ممارسة  أنيف كتاباته عن الترويح يف جمتمع القرن التاسع عشر بأوربا  Veblenفقد بني قبلن 

مبثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا للطبقة  أوكانت تعرب عن انتماءات الفرد الطبقية،  رياضةال

من الوقت احلر يستغرقونه يف اللهو واللعب منفقون أمواال  أوفربقدر  أفرادهايتمتع  إذالبورجوازية، 

  .وإسرافاهلوا  أكثر أمطائلة وبذخا مسرفا متنافسون على 

الروح الرياضية  : لترويج فيما يلي ا للرياضة و اجلوانب والقيم االجتماعية يكوكيلوقد استعرض 

، التنمية االجتماعية، املتعة والبهجة، اكتساب املواطنة اآلخرينبغض النظر عن  اآلخرينالتعاون تقبل 

، 1984لطفي بركات أمحد، ( القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف االجتماعي الصاحلة، التعود على

  .)65صفحة 

أن أمهية  النشاط الرياضي تكمن يف  مساعدة الشخص " حممد عوض بسيوين "  كما أكد  

املعوق على التكيف مع األفراد واجلماعات اليت يعيش فيها ، حيث أن هذه املمارسة تسمح له بالتكيف 

  .واالتصال باتمع
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من أن املمارسة الرياضية تنمي يف الشخص املعوق " عبد ايد مروان"وهو ما أكده كذلك  

، كما أن للبيئة واتمع ....الثقة بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره باللذة والسرور 

  .واألصدقاء األثر الكبري على نفسية الفرد املعاق 

  :النفسية  األمهية 6-3- 1

بدأ االهتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصري، ومع ذلك حقق علم النفس جناحا كبريا يف فهم 

البيولوجي يف السلوك وكان  التأثري، وكان التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على اإلنساينالسلوك 

الدافع  أازة على هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد، واختار هؤالء لفظ الغري أن  االتفاق حينذاك

بعد استخدام كلمة الغريزة يف تفسري  أجريتالتجارب اليت  أثبتتللسلوك البشري، وقد  األساسي

ال يلعبون يف حاالت معينة  أطفاالهناك  أن إذقابل للتغري، حتت ظروف معينة  األخريهذا  أنالسلوك 

 اإلنساينالدوافع يف تفسري السلوك  استخدام إىلعقليا، وقد اجته اجليل الثاين  أوعند مرضهم عضويا 

 أننقول  أنوفرقوا بني الدافع والغريزة بان هناك دوافع مكتسبة على خالف الغرائز املوروثة، هلذا ميكن 

، وتقع )سيجموند فرويد (يف الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي  أساسيتنيهناك مدرستني 

  : رويح أا تؤكد مبدئني هامني هذه النظرية بالنسبة للرياضة والت أمهية

  .خصوصا خالل اللعب  أنفسهمالسماح لصغار السن للتعبري عن  -1

التروحيية تعطي فرصا هائلة  األنشطة أنأمهية االتصاالت يف تطوير السلوك، حيث من الواضح  -2

  . األخرلالتصاالت بني املشترك والرائد، واملشترك 
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 –التذوق  –الشم  –اللمس : مدرسة اجلشطالت حيث تؤكد على أمهية احلواس اخلمس  أما

التروحيية تساهم  األنشطة أنوتربز أمهية الترويح يف هذه النظرية يف . يف التنمية البشرية  السمع  النظر

الطبخ، فهناك  تروحيية مثل هواية أنشطةوافقنا على أنه هناك  إذيف اللمس والنظر والسمع  مسامهة فعالة 

احتمال لتقوية ما مسي التذوق والشم، لذلك فان اخلربة الرياضية والتروحيية هامة عند تطبيق مبادئ 

  .املدرسة احلبشطالتية 

 وإشباع،  والسالمة األمن إىل، كاحلاجة  احلاجات النفسية إشباعأما نظرية ماسلو تقوم على أساس 

مستوى عال  إىليصل الشخص  أنالذات  بإثبات، واملقصود اوإثبااالنتماء وحتقيق الذات  إىلاحلاجة 

التروحيية متثل جماال هاما ميكن  األنشطة أن، ومما الشك فيه  واالنتماء باألمنالنفسي والشعور  الرضامن 

  .)20، صفحة 1978حزام حممد رضا القزوين، (للشخص حتقيق ذاته من خالله 

  :االقتصادية  األمهية 6-4- 1

يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل واستعداده النفسي والبدين،  اإلنتاج أنال شك 

، وان االهتمام بالطبقة العاملة يف تروحيها  فراغ جيدة يف راحة مسلية أوقاتبقضاء  إالوهذا ال يأيت 

العامة للمجتمع فيزيد كميتها وحيسن نوعيتها، لقد بني  اإلنتاجيةوتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من 

قد يرفع  األسبوعساعة يف  55 إىلساعة  96ختفيض ساعات العمل من  أنيف هذا اال " فرنارد"

  .)560، صفحة 1967حممد جنيب توفيق، ( األسبوعيف  % 15  مبقدار اإلنتاج

نتاج االقتصادي املعاصر، يرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تبدو أمهيته االقتصادية يف  إذافالترويح 

الترويح نتجت من ظروف العمل نفسه، أي من آثاره  أمهيةون ري آخرينحياة اتمع، لكن مفكرين 
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 ثاراآلالترويح يزيل تلك  أنالعصيب، مؤكدين على  واإلرهاق، كاالغتراب والتعب اإلنسانالسيئة على 

  .ويعوضها بالراحة النفسية والتسلية

  :التربوية  األمهية 6-5- 1

التلقائية فقد امجع العلماء على ان هناك فوائد  األنشطةبالرغم من ان الرياضة والترويح يشمالن 

  : تربوية تعود على املشترك، فمن بينها ما يلي 

  األنشطةمن خالل  األفرادهناك مهارات جديدة يكتسبها  :تعلم مهارات وسلوك جديدين 

كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة جديدة لغوية  مداعبة الكرةعلى سبيل املثال  الرياضية

  .وحنوية، ميكن استخدامها يف احملادثة واملكاتبة مستقبال 

  نشاطه الرياضي والتروحيي يكون هلا  أثناءهناك نقاط معينة يتعلمها الشخص  :تقوية الذاكرة

متثيلية فان حفظ الدور  ألعاباشترك الشخص يف  إذاالذاكرة، على سبيل املثال  اثر فعال على

جتد مكان  اإللقاء أثناءالكثري من املعلومات اليت تردد  أنيساعد كثريا على تقوية الذاكرة حيث 

اء عند االنته إليهايف املخ عند احلاجة   »خمازا   «املخ ويتم استرجاع املعلومة من   »خمازن   «يف

  .من الدور التمثيلي وأثناء مسار احلياة العادية 

  هناك معلومات حقيقية حيتاج الشخص اىل التمكن منها، مثال املسافة  :تعلم حقائق املعلومات

اشتمل الربنامج التروحيي رحلة بالطريق الصحراوي من القاهرة اىل  وإذارحلة ما،  أثناءبني نقطتني 

  .هنا هي الوقت الذي تستغرقه هذه الرحلة  فان املعلومة تتعلم اإلسكندرية

  ان اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والترويح يساعد الشخص  :اكتساب القيم

على اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن هذا النهر، وهنا 
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ادية، القيمة االجتماعية كذا القيمة اكتساب لقيمة هذا النهر يف احلياة اليومية، القيمة االقتص

  .السياسية

  : العالجية  األمهية 6-6- 1

الترويح يكاد يكون اال الوحيد الذي تتم فيه  أن الرياضةيرى بعض املختصني يف الصحة العقلية، 

تلفزيون، : ( فراغنا استخداما جيدا يف التراويح  أوقاتحينما تستخدم " التوازن النفسي"عملية 

شريطة أال يكون اهلدف منها متضية وقت الفراغ، كل هذا من شأنه ) موسيقى، سينمان رياضة، سياحة 

  . واإلبداعتوافقا مع البيئة وقادرا على اخللق  أكثر اإلنسانجيعل  أن

الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي ختلصه من التوترات العصبية ومن  األلعابوقد تعيد 

احنرافات  إىلمرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان  أكثر، وجتعله كائنا اآليلالعمل 

البيئة  إىل ممارسة الرياضة ويف شرب الكحول والعنف، ويف هذه احلالة يكون اللجوء  كاإلفراطكثرية، 

العصبية، ورمبا تكون  األمراضاخلضراء واهلواء الطلق واحلمامات املعدنية وسيلة هامة للتخلص من هذه 

-31، الصفحات 1978حزام حممد رضا القزوين، ( العصبيةخري وسيلة لعالج بعض االضطرابات 

32(.  

  :النظريات املرتبطة بالنشاط البدين الرياضي املكيف 1-7

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الترويح بسبب تعدد العوامل املؤثرة عليه و املتأثرة به   

أنه ميكن حتديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء يف التعاريف السابقة،  إاليف احلياة االجتماعية املعقدة، 

 GEANو جان بياجيه  SEG MUND FREUDد فرويد خاصة تلك اليت قدمها سيجمون
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PIAGET  و كارل جروسKARL GROS  هذه التعاريف نابعة من نظريات خمتلفة نذكر

  :منها

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

تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة، و خاصة األطفال، ختتزن أثناء أدائها   

  .املختلفة بعض الطاقة العضلية و العصبية اليت تتطلب التنفيس الذي ينتج عنه اللعبلوظائفها 

قدرات عديدة، و لكنها ال تستخدم كلها  إىلأن الكائنات البشرية قد وصلت  إىلو تشري هذه النظرية 

يف وقت واحد، و كنتيجة هلذه الظاهرة توجد قوة فائضة و وقت فائض، ال يستخدمان يف تزويد 

اجات معينة، و مع هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفترات طويلة، و أثناء فترات التعطيل هذه احتي

 إىلتتراكم الطاقة يف مراكز األعصاب السليمة النشطة و يزداد تراكمها و بالتايل ضغطها حىت يصل 

 دة و املتراكمةدرجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة و اللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائ

  .)57-56حممد عادل خطاب، الصفحات (

و من جهة أخرى فإن اللعب خيلص الفرد من تعبه املتراكم عل جسده، و من تأثراته العصبية املشحونة 

النفسي و موافقة مع من ممارسته واجباته املهنية و االجتماعية، و يعترب وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساين 

 .البيئة اليت يعيش فيها

  :نظرية اإلعداد للحياة 1-7-2

يرى كارل جروس الذي نادى ذه النظرية بأن اللعب هو الدافع العام لتمرين الغرائز   

الضرورية للبقاء يف حياة البالغني، و ذا يكون قد نظر إىل اللعب على أنه شيء له غاية كربى، حيث 
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يف لعبه يعد نفسه للحياة املستقبلية، فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على األمومة، و يقول أن الطفل 

   .الولد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة

. و هنا جيب أن ننوه مبا قدمه كارل جروس خاصة يف العالقة بني األطفال يف اتمعات ما قبل الصناعة

يعوض الترويح للفرد ما مل يستطع حتقيقه " R.MILLS"ية يقول رايت ميلز أما يف اتمعات الصناع

الكامنة لديه منذ طفولته األوىل و اليت يتوقف منوها  اإلبداعاتيف جمال عمله، فهو جمال لتنمية مواهبه و 

لسبب الظروف املهنية، كما أنه يشجع على ممارسة اهلوايات الرياضية املختلفة الفنية أو العلمية، و جيد 

اهلاوي من ممارسة هواياته فرصة للتعبري عن طاقته الفكرية و تنميتها يصاحبه يف ذلك نوع من االرتياح 

املواهب و اإلبداعات عامة و خاصة يف جمال العمل  مر منوداحلياة املهنية اليت ت الداخلي، يعكس

  .الصناعي

  :نظرية اإلعادة و التخليص 1-7-3

الذي وضع هذه النظرية أن اللعب ما هو " STANLEY HOOL"يرى ستانلي هول   

وحشية إىل احلضارة، إال متثيل خلربات و تكرار للمراحل املعروفة اليت اجتازها اجلنس البشري من ال

فاللعب كما تشري هذه النظرية هو ختليص و إعادة ملا مر به اإلنسان يف تطوره على األرض، فلقد مث 

  .آخر منذ قدم العصور إىلانتقال اللعب من جيل 

و من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعترض على رأي كارول جروس و يربر ذلك أن 

يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار  إذد مراحل تطور اجلنس البشري، الطفل خالل تطوره يستعي

كمال درويش وأمني اخلويل، ( من مراحل تطور اإلنسان الفرديةهم يف الواقع يستعيدون املرحلة 

  . )227، صفحة 1990
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   :نظرية الترويح1-7-4

التروحيية للعب يف هذه النظرية و يفترض يف نظريته أن اجلسم القيمة " جتسي مونس"يؤكد   

البشري حيتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات العمل 

و الراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب الذهين و البدين و تتمثل يف عملية االستراحة، . الطويلة

  .اخل...يف احلديقة أو يف املساحات اخلضراء أو على الشاطئ  االسترخاء يف البيت أو

كل هذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، هلذا جند السفر و الرحالت و األلعاب الرياضية خري عالج 

    للتخلص من العامل النفسي و الضجر الناجتني عن األماكن الضيقة و املناطق الضيقة ومزعجاما

(F. Balle AL , 1975, p. 221) .  

  :نظرية االستجمام 1-7-5

تشبه النظرية إىل حد كبري نظرية الترويح، فهي تذهب إىل أن أسلوب العمل يف أيامنا هذه   

أسلوب شاق و ممل، لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة للعني و اليد، و هذا األسلوب من العمل يؤدي 

  . إىل اضطرابات عصبية إذا مل تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام و اللعب لتحقيق ذلك

الصيد و السباحة و : ه النظرية حتث األشخاص على اخلروج إىل اخلالء و ممارسة نشاطات قدمية مثلهذ

املعسكرات، و مثل هذه النشاطات تكسب اإلنسان راحة و استجماما يساعدانه على االستمرار يف 

  .عمله بروح طيبة

   :نظرية الغريزة 1-7-6

تفيد هذه النظرية بأن للبشر اجتاها غريزيا حنو النشاط يف فترات عديدة من حيام، فالطفل   

متعددة من منوه و هذه يتنفس و يضحك و يصرخ و يرجف و تنصب قامته و ميشي و جيري يف فترات 
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الكرة فالطفل ال يستطيع أن مينع نفسه من اجلري وراء . أمور غريزية و تظهر طبيعية خالل مراحل منوه

و هي تتحرك أمامه شأنه شأن القطة اليت تندفع وراء الكرة و هي جتري، و من مث فاللعب غريزي، و 

 . جزء من وسائل التكوين العام لإلنسان، و ظاهرة طبيعية تبدو خالل مراحل منوه
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  :خالصـة

عالقته باملعاقني، و قد أجرينا كما كان هذا الفصل أداة فعالة لتحليل مفهوم النشاط الرياضي و   

حماولة لشرح النشاط البدين الرياضي املكيف من كافة جوانبه و إظهار الدراسات التربوية و 

  .السوسيولوجي حوله و ما سامهت هذه الدراسات يف مضمار فهم ماهيته

عاقني و ما ميكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أن النشاط البدين و الرياضي املوجهة للم  

يكيف حسب نوع و درجة مستمد من النشاط البدين و الرياضي الذي ميارسه األفراد العاديني لكنه 

اإلعاقة و طبيعة الفرد املعاق من حيث القوانني و الوسائل املستعملة، و يعد هذا النشاط الرياضي 

لفائدة على األفراد، حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديني و له جوانب عديدة تعود با

يسهم يف تكوين  إذمث استغالهلا بصفة منتظمة و مستمرة،  إذافهو يعترب وسيلة تربوية و عالجية و وقائية 

شخصية األفراد من مجيع اجلوانب، اجلانب الصحي، اجلانب النفسي، اجلانب اخللقي و االجتماعي، و 

بالتايل تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي و االستقرار العاطفي و النظرة املتفائلة للحياة، 

ملرض أو العجز اجلسمي أو العقلي، و قد و الذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب ا خاصة لألطفال املعاقني

أوضح العلماء أن اهلدف األساسي الذي جيب حتقيقه للمعوقني هو تعليمهم االشتراك بفعالية يف 

نشاطات الرياضية و الترويح من خالل برنامج تربوي يشجع على ممارسة كل ألوان النشاط البدين 

الله املعوقون فوائد جسمية، اجتماعية، تربوية، الرياضي و استغالل أوقات الفراغ و الذي جيين من خ

  .نفسية و معرفية

تأهيل املعاق و تقبله يف اتمع من  إعادةكما أن للنشاط الرياضي تأثري اجيايب على اندماج و   

خالل حتسيس اجلمهور بأن املعاق يستطيع ممارسة النشاط الرياضي مبميزات الرياضي العادي من الدقة 
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تحكم يف النفس، و مبتعة و اندفاع كبريين دون أي عقدة، و انه بواسطة اإلرادة و الرغبة و التركيز و ال

و التدريب املستمر يستطيع املعاقون حتقيق نتائج مذهلة يف خمتلف االختصاصات جتلب الفرح و السرور 

  .و السعادة لآلخرين

ته على مستوى األطفال املتخلفني دراس إمكانيةهذه القيمة للنشاط البدين و الرياضي املكيف تفتح لنا 

بنوع من التفصيل يف الفصل  إليهعقليا و اآلفاق اليت ميكن تسطريها يف هذا اال، و هو ما نتطرق 

      .   القادم
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 :متهيد

 احلياة يف النشاطات كافة لتأدية ضرورية فهي اإلنسان حياة يف األمهية بالغ دورا احلركية املهارات تلعب

 الذم املعريف النمو يف حيويا دورا تلعب فإا كذلك الذهنية و احلياتية الواجبات تأدية يف أساسية وتعترب اليومية،

 اإلعاقة فحدوث تناقضاته و تعقيداته بكل احمليط مع التعامل و احلركة و التنقل، على الفرد قدرة على يعتمد

 بل التنقل، صعوبة على فقط تقتصر ال حيث األعمال ببعض القيا على القدرة فقد قد املعوق أن يعين احلركية

 تصرفاته، و الفرد سلوك على احلركية اإلعاقة فتؤثر التحرك عملية على تعتمد اليت األطراف وظائف تشمل

 وتنشأ للفرد، النفسي النمو يف عامال فعاال العجز و بالنقص الشعور يصبح حيث

 .للفرد الطبيعية احلياة تعيق خمتلفة نفسية الضطرابات عنها

 هذه لرعاية الدولة وجهود وتصنيفها الباحثني، من العديد عند احلركية اإلعاقة مفهوم الفصل هذا يف وسنتناول

 .إليهم اتمع ونظرة املعوقني يالقيها اليت الصعوبات و املشاكل خمتلف نتناول كما الفئة،
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 :التاريخ عرب إليهم اتمع نظرة وتطور املعوقون 2-1

 :املعوقني عن تارخيية نبذة 2-1-1

 يف املعوقني دمج يف الرغبة بدافع أو الصدفة وليد اإلعاقة ملوضوع حديثا العامل أبداه الذي االهتمام يكن مل

 اليت األخطاء من موعة كتصحيحها طويل، سبات من استفاقة كان ما بقدر عليهم، شفقة اتمعات

 .الزمن من عديدة قرون عرب تراكمت

 اإلنسان حارب لذا فيه مرغوبا ال و اإلنسان من مقبوال أمرا يكن مل التعوق أن العصور عرب فيه شك ال ومما

 فاليونانيون األسلوب، يف اختلفوا وإمنا جيل، بعد جيال املبدأ هذا خيتلف ومل القدم، منذ شديدة حربا التعوق

 الضعفاء األطفال إلقاء يف يتورعون ال كانوا اجلسدية، القوة على حضارم دعائم أقاموا سنة آالف ثالثة منذ

 و اون وجدوا القدمية روما ويف م، للفتك فرصتها الوحوش لتجد العراء يف النمو ناقصي و املرضى يف

 .الفترات من فترة يف الرومانية احلضارة سادت االحنالل اليت

 املعاق فكاف اتمع، على عبئا فيهم يرون كانوا إذ املعوقني على بالقضاء القدمية الشعوب بعض مسحت وقد

 اآلالت بدون معتقالم من ال خيرجون كانوا أخرى أحيانا و خاص، بإذن إال اخلروج ميكنه ال حبيث يعزل

 انتقال من خوفا أيديهم يف قفازات بوضع يلزمون وكانوا طريقهم، عن يبتعدوا لكي األصحاء تنبو اليت الصوتية

 .الغري إىل العدوى

 و سيما الدولة، إضعاف إىل يؤدي بالتناسل هلم للدولة ضررا يشكلون املعوقني أن يرى أفالطون كان أثينا ففي

 الدولة، خارج نفيهم إىل أفالطون دعا فقد ومتهيدا نفسها، محاية على قادرة مثالية مجهورية بإنشاء يطمح أنه

 الدفاع على القادرين و األذكياء سوى بالدولة يبقى وال خبارجها، ينقرضوا حىت بدخوهلا هلم السماح وعدم

 و الضعيف أبنائها بني يصلح يكن فلم العسكرية و احلربية باألمور تم كانت اليت اسربطة يف أما الوطن، على

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


اإلعاقة الحركیة الثاني                                                                             الفصل   
 

38 
 

 أو القارص، للربد تعرضهم طريق عن منهم التخلص على ينص االسرباطي القانون فكان املعوق، و املريض

  ).20ص1997 ايد، عبد مروان( ، غرقا ميوتوا لكي  )أورناس (ر يف إلقائهم

 والده، قدمي عند مباضرة والدته عقب الطفل وضع على تنص الدينية التقاليد كانت فقد الرومانية الدولة وعند

 أو خلقي تشوه بسبب عنه يعرض أو أسرته، يف نافعا عضوا الطفل يصبح وذا األرض من يرفعه أن فإما

  .احلياة يف االستمرار له كتب إذا املضحكني أو الرقيق من ليصبح الطريق إىل به فيلقي بعجز إصابته

 قدرته على تعليمه لعدم جمدي غري األبكم األصم الطفل بأن اليوناين الفيلسوف و املعلم "أرسطو" ذكر وقد

 لذلك للتعلم، اهلامة الوسيلة هو الكالم بأن الفيلسوف هذا اعتقاد حيث من حوله يدور ما فهم أو الكالم،

 .األصم واألبكم من بكثري أقدر األعمى أن يرى كان

 الجتاهات املعارضة األفكار وطمس الفكري، اجلمود مظاهر من يصاحبها مبا بأوروبا الوسطى العصور وتعترب

 غري أشخاص بأم العتقادهم خوف، نظرة إليهم النظرة فكانت للمعوقني، حقيقية نكبة عصر الكنيسة،

 اضطهادهم على التفتيش حماكم عملت حيث م، االحتكاك عدم و عنهم االبتعاد وجيب باالختالط، جديرين

 لعل العذاب من ألوانا أذاقوهم و كبلوهم سجوم هلذا ألجسامهم، الشياطني تقمص بدعوى إيذائهم و

 )21 ص ، 1997 ايد، عبد مروان(املعذب  اجلسد من يهرب الشيطان

 اإلسالمي اتمع متيز فقد البشر، بني اإلخاء و التسامح و احملبة تعاليم من محله ما و اإلسالم جاء وعندما

 على املسلمون أحسن و التنقل و احلركة على يساعدهم من هلم وخصص املعوقني، برعاية الشديد باالهتمام

 عن الشريف احلديث ففي تعاىل و سبحانه اهللا من اختبارا املعوق حالة واعتربت للمعوقني، معاملتهم حسن

 اصطفاه عنه رضي إن و اجتباه صرب فإذا ابتاله عبده أحب إذا اهللا إن ":قال سلم و عليه اهللا صلى الرسول

 ."أقصاه و نفاه يئس إن و
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 اآلية الفتح، سورة(" حرج املريض على وال حرج األعرج على ال و حرج األعمى على ليس" تعاىل وقال

17( 

 أن جاءه توىل و عبس" :العزيز كتابه يف تعاىل قال به االهتمام و املعوق، معاملة حسن إىل اإلسالم دعا وقد

  ). 4 اآلية عبس، سورة"(الذكرى فتنفعه يذكر أو يزكى لعله يدريك وما األعمى

 األذى كف طلب وإمنا وسوي، املعوق بني ما تفرقة دون املسلم عن املادي األذىن حد على اإلسالم يكتفي ومل

 تعاليم وفق وذلك االستهزاء، أو التحقري وسائل من وغريها اإلشارة، و الكلمة و النظرة يف املتمثل املعنوي

 سورة( " منهم خري يكونوا أن عسى قوم من قوم يسخر ال آمنوا الذين يأيها" :تعاىل قلى اإلسالمي، الدين

 ) 11اآلية  احلجرات،

 حبقوقه االهتمام و باإلنسان، االهتمام على االجتماعية الثورات عملت احلديث العصر ويف

 احلرب أعقاب ويف لرعايتهم، وسائل عن البحث و املعوقني و بالضعفاء االهتمام ولد مما الظلم، من وختليصه

 وسائل عن البحث يف هاما عمال احلرب عن ختلفوا الذين املعوقني من اهلائلة األعداد كانت األوىل العاملية

 مما اإلنتاج، يف الذهنية املعوقني بطاقات االستفادة إىل تدعوا اقتصادية بصيغة مصحوبا التأهيل فبدأ لرعايتهم،

 األساليب تطورت فقد ،1920عام  األمريكية املتحدة الواليات يف الذهين التأهيل معاهد أوىل إنشاء إىل أدى

 بدأت حيث والنفسية، االجتماعية و التربوية النظريات لتطور وذلك اال، يف هذا تبحث اليت النظريات و

 )26- 22 ص، ،1997 ايد،  عبد مروان(.إنسانية و تفاؤلية بنظرة املعوق إىل تنظر املتحضرة اتمعات

 جاء الذي اجلراحة يف اهلائل التطور ذلك وصحب الثانية، العاملية احلرب أعقاب إىل النظرة هذه واستمرت

 التطور صحب الذي التعيضية األجهزة صناعة يف التطور و األوىل، العاملية احلرب خالل البشري للتدمري نتيجة

 فيما البحث على االجتماعيون و الرياضيون و املهندسون، و األطباء عمل كما عامة، بصفة التكنولوجي
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 بأنشطته ويقوم حياة مناسبة بيئته يف حييا كي نفسية، و اجتماعية و تكنولوجية وسائل من املعوق الفرد يساعد

 )28-27 ص ، 1997 ايد، عبد مروان( ممكن  جهد بأقل اليومية

 رعاية من ما تقدمه مبقدار اآلن تقاس األمم حضارة إن "إبراهيم حلمي" يقول كما العصر هذا اية ويف

 مبجال املعوقني املرتبطة العلوم من العديد يف العلمية االنتصارات حتقيق القرن هذا يف أمكن وقد للمعوقني،

 بعد وخاصة املختلفة، اإلعاقات على األحباث أجريت كما اخل،..النفس وعلم الطبيعي العالج و والطب

 فكان العامل يف باملاليني فأصبحوا املعاقني عدد زيادة عنها ترتب واليت الزمنية، احلقبة هذه يف األخرية احلروب

 لألسس وفقا بني اتمعات فيما العناية درجة وختتلف القادرين، بغري للعناية العلمية و املنظمة اجلهود من بد ال

 على حتميا وواجبا هلم مشروعا حقا املعوقني رعاية أصبحت كما االقتصادي كمستواها السائدة، الفكرية

  .الدول

 : العامل يف املعوقون  2-1-2

 كتوزيعهم اإلعاقة، مشكلة حجم لتقدير كذلك املعوقني، لعدد الدقيق اإلحصائي التحديد الصعب من إن

 عدد العاملية الصحة هيئة قدرت وقد إعاقة، لكل تصنيفهم و االقتصادية احلالة أو السن أو للجنس بالنسبة

 طفل مليون 122 منهم العامل سكان من تقريبا معاق مليون 530 حبوايل 1992 عام العامل يف املعوقني

 هذا سكان جمموع من %11-15 حبوايل املعوقني هؤالء نسبة قدرت كما الثالث العامل بلدان يف يعيشون

 نسبة لتصل النامية اتمعات يف وتزداد % 10 إىل املتقدمة اتمعات يف تقل النسبة هذه أن وجلد العامل،

 التوزيع حسب آخر إىل اتمع من النسبة تلك ختتلف كما اتمع أفراد تعداد من % 15.8 إىل فيهاّ املعوقني

 .اتمع ذلك خصائص إىل ذلك يرجع وقد االجتماعي، االقتصادي و للمستوى وفقا كذلك للسكان العمري

 كانتشار احلوادث، نتيجة وذلك السن، كبار من أكثر األطفال بني العريب العامل يف املعوقني نسبة أن جند ولعلنا

 توفر عدم أو إىل األمراض ضد التطعيم أو الصحي الوعي قصور إىل ورمبا التغذية، سوء إىل أو األمراض
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 15 سن دون األطفال نسبة تتراوح حيث السكاين اهلرم قاعدة اتساع سبق ما إىل ونضيف العالجية، اخلدمات

 عشر مخسة دون األطفال نسبة فتصل املتقدمة اتمعات يف أما للسكان العام التعداد من % 45 50 بني عاما

 ).37 ص ، 1998 إبراهيم، حلمي(  25% إىل عاما

   :املعوقني لرياضة الدولية املنظمة أهداف 2-1-3

 .الدولية املعوقني رياضة تنظيمات خمتلف مع التعاون -

 .املعوقني لتنظيمات الرياضية الربامج اقتراح و املعوقني أللعاب دةداحمل الرياضية الربامج وضع -

 اخلربات تبادل التروية، الفنية الدولية الدراسية احللقات و اللقاءات نتائج خالل من املستقبلية اخلطط رسم -

  .املعوقني برياضة اخلاصة العاملية التقنية

  .املعوقني رياضة بتطوير العاملية املنظمات و لألفراد املناسبة املساعدات تقدمي -

 على  اإلشراف و األلعاب تلك ينظم الذي البلد يف تقام اليت الشتوية و الصيفية األوملبية باأللعاب اإلسهام -

 رابح (األوملبية األلعاب بني الفترات يف تقام اليت األلعاب متعددة أو واحدة بلعبة القارية و الدولية البطوالت

  ).117 ص سابق، مرجع تركي،

 :اجلزائر يف املعوقون 2-1-4

 عدد مجلة من % 15 إىل 10 بني ما يتراوح جمتمع كل يف املعوقني عدد أن إىل تشري األمم وثائق كانت إذا

 الشعب خاضها اليت الطويلة، احلرب بسبب ذلك و النسبة هذه يفوق رمبا اجلزائر يف عددهم فإن السكان،

اخل ...أصماء مكفوفني، معطوبني، بني ما كثريون ضحايا عنها ونتج االجتماعية، فئاته جبميع اجلزائري،

 هي العاهات هذه ظهور إىل أدت اليت األسباب أهم أحد وكان أومها معا، نفسية و عقلية بأمراض ومصابني

 االستقالل بعد نفسها اجلزائر وجدت هنا ومن لإلنسان، عديدة تشوهات تسبب اليت القنابل، بعض انفجار
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 يف املعوقني من عدد قدر حيث املواطنني، من كبري لعدد بالنسبة صحية، و كنفسية اجتماعية، مشاكل تواجه

 :يلي كما موزعني معوق ألف 540.000 حوايل اجلزائر

 %3 ميثلون وهم بدين، معوق 20000 ذهين، متخلف 18000 مكفوف، 80000 أبكم، أصم 80000

 مثل العاهات ذوي من اآلخرين، املعوقني فيه يدخل ال العدد هذا أن ويالحظ اجلزائري، الشعب مجلة من

 العامة نسبة فإن املعوقني هؤالء املذكور العدد إىل أضفنا فإذا وغريهم، أطرافهم بترت الذين األفراد املقعدين،

، 1982رابح،  تركي( املتحدة لألمم الدولية التقديرات ذلك تؤكد وما % 15 أو % 10 إىل ترتفع سوف

 إىل يشري فإنه املعوقني، لألفراد 2006 لسنة املؤشرات متعدد الوطين املسح نتائج فحسب حاليا أما) 116ص

 ذوي من فردا 752.840العدد  هذا بني من جند حيث معوقا، فردا 1.711.000 إىل يصل عددهم أن

  املعوقني السكان من جمموع % 44 نسبة ما ميثل احلركية اإلعاقة

(Office nationale des statistiques, 2008, p08).  

 من عدد مازال الصحة، و الطب يف جمال تقدمها خالل من باملعوقني االعتناء يف بالدنا تبذهلا اليت اجلهود فرغم

 يف الرئيسية لألسباب املئوية النسب يبني التايل اجلدول و أخرى، إىل سنة من مستمر تزايد يف املعوقني هؤالء

  .اجلزائر يف اإلعاقة حدوث

 :اجلزائر يف اجتماعيا و صحيا املعوقني رعاية 2-1-5

 على وعملت املعوقني باألشخاص كبريا ا اهتماما"رابح تركي"يوضح  كما األخرية السنوات يف اجلزائر أولت

 اتمع يف مبكانتهم الشعور مث أوال منتجة قوة ليصبحوا االقتصادية، و االجتماعية احلياة يف إدماجهم حماولة

  .املعوق حياة يف مهم شيء وهو اآلخرين، مع إدماجهم وبالتايل ثانيا،
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 :املعوقني فيهم مبا للجميع ااين العالج 2-1-6

 يف العالج أنواع بكل الدولة تتكفل إذ أعوام منذ املواطنني لكافة جمانا اجلزائر يف الدواء و العالج إن

 امليثاق يف جاء وقد ذهنيا أو جسديا املعوقني و العجزة ترعى و سواء حد على الصغرية و الكبرية املستشفيات

 :يلي ما ااين الطب اسم عليه يطلق ما أو املواطنني لعالج اجلزائرية الدولة كفالة خبصوص الوطين

 نشاط فإن ذلك إىل باإلضافة السكان صحة مستوى حتسني و وصيانة حبماية الصحة ميدان يف الدولة تتكفل

 و نفسيا مستمر حتول هو يف عامل يف يعيش ألن إعداده و اإلنسان رقي يف يساهم أن جيب العمومية الصحة

 .ثقافيا و اجتماعيا

 جمموع مستوى على الفعلي تطبيقه وإن اجلزائر، يف العمومية الصحة نشاط قاعدة ااين الطب ميثل كما

 مهنة تنظيم يستلزم كما البالد، أحناء كل عرب عادال وتوزيعها توزيعا الصحية، اهلياكل توسيع يستلزم السكان،

 اجلهود متابعة أيضا ويتطلب للمجتمع، الصحية القضايا حنو أساسا توجه أن جيب اليت األدوية التوزيع و الطب

 توفريها  األدوية وإنتاج املستشفيات، وبناء الصحة عمال وتكوين األطباء، ختريج أجل من اجلارية املعتربة

  ).101ص ، 1982 ، رابح تركي(
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  .2011 سنة إحصائيات حسب اجلزائر يف لإلعاقة الرئيسية األسباب ميثل 01 رقم جدول

 النسبة املئوية العدد السبب

 %24.98 687.635 أسباب وراثية

 %21.91 575.737 جروح –حوادث 

 %16.45 452.962 أمراض وبائية معدية

 %14.30 393.875 الشيخوخة

 %11.44 315.169 العنف السيكولوجي واجلسدي

 %3.42 94.221 رضوض الوالدة

 %4.26 117.297 أسباب أخرى

 %4.20 115.816 ال يعرف 

 %100 2.752.711 اموع

  :هي بالتنظيم املكلفة اهليئات : اجلزائر يف العاهات ذوي و املعوقني رياضة منظمات 2-1-7

 )C.A.S.H.I ( العاهات وذوي املعوقني لرياضة اإلفريقية الكنفدرالية -

 )F.A.S.H.I( العاهات  وذوي املعوقني لرياضة اجلزائرية الفيدرالية -

 .الوالئية الرابطات -

  .البلدية الفروع -

 املعوقني لرياضة اجلزائرية الفيدرالية :منشورات( "إدارية وصاية -تقنية الوصاية وصاية من نوعني وهناك -

  ).1996ذوي العاهات سنة 
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  . اجلزائر يف العاهات ذوي و املعوقني رياضة تنظيم 02 رقم جدول

 اإلدارية الوصاية اهليئات الوصاية التقنية

ال توجد وصاية يف اجلزائر بل 

 ضمنت إىل

التنظيمات العاملية    

 (F.A.S.H.I  )  

 املعوقني لرياضة اجلزائرية الفيدرالية

  العاهات وذوي

  )F.A.S.H.I(  

  وزارة الشباب والرياضة

  مديرية تنشيط الشباب

  البلديات  الفروع  الرابطة
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 :اإلعاقة 2-2

  :املعوق عن مصطلحات و مفاهيم 2-2-1

 ذوي اسم عليهم أطلق مث CRIPPE املقعدون احلايل القرن منتصف وحىت مضى فيما املعوق عن يطلق كان

 املصابني أو املبتورة األطراف ذوي على الطائفة تلك باقتصار توحي األقعاد كلمة أن اعتبار على العاهات،

   .املستدمية اإلصابة مبدلوالت مشوال أكثر فهي العاهة أما بالشلل،

 جتعله صفة به من أي كل ، HANDICAPPED العاجزون اصطالح إىل عندهم التعبري هذا تطور مث

 ممارسة عن للعجز الكسب، أم أو أو العمل عن العجز حيث من سواء احلياة، جوانب من جانب أي يف عاجزا

 التعامل عن العجز أو النوم، و االستحمام و املالبس وارتداء الطعام تناول و املشي مثل الشخصية حياته شؤون

 .التعلم عن العجز أو الغري، مع

 أو تقبلهم أو استيعام عن عجز الذي هو اتمع وأن ليسوا عاجزين، أم على هلم النظرة تطورت وملا

 مع يتكيفون حبيث تنميتها، ميكن قدرات أو مواهب أو صفات أو مميزات من لديهم يكون قد مما االستفادة

 ABLEBODOEQ األسوياء كلمة جتاوزا عليهم نطلق غريهم ممن يفوقون وقد بل عاهام رغم اتمع

 املراجعة أصبحت عندئذ معهم، التكيف متنعهم من اليت العوائق تلك حيتوي الذم هو أنه اتمع أدرك عندما أم

 يعوقهم و مينعهم عائق وجود مبعىن ،DISBLED  )املعاقون املعاقني(تسميهم  املتخصصة اهليئات و العلمية

 .معه التكيف عن

 عن تشمل أيضا إمنا الكسب، و العمل عن املعاقني عن تقتصر ال  '"املعوق " كلمة أصبحت املفهوم وذا

 سبب أما و سلوكية، احنرافات أو بعاهات إصابتهم بسبب إما البيئة مع اجتماعيا و نفسيا التكيف عن املعاقني

، 2002عمان،  -ايد إبراهيم عبد مروان( .حسبام يف تكن مل مفاجئة تطورات من البيئة عليه تفرض ما

 ).65ص
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  :املعوق تعريف 2-2-2

 يكون أن ويشترط ،)للشفاء قابل غري(مستدمي عقلي أو بدين بعجز مصاب كل هو للمعوق العلمي التعريف

 أو أسرته مبعرفة أو التأهيل أجهزة مبعرفة سواء تأهيله يتم أنه مبعىن اتمع، مع تكييفه دعم يف سببا العجز هذا

 غري فإنه عالقته و معنوياته يف تؤثر ما و عمله يف استمراره من متنع ال أصال اإلصابة كانت إذا أو وسيلة، بأي

 .معوق

 تأثري مدى أساس على هذا احلكم يكون معوق غري أو معوق بأنه اجلزم ميكن ال مثال الكفيف أو املبتور أن أي

 .اخلاصة ظروفه على اإلصابة

 و مناسب عمل على للحصول إمكانياته نقصت فرد كل بأنه املعوق اصطالح الدولية العمل منظمة تعرف -

 .عقلية أو جسمية لعاهة نتيجة فعليا نقصا أيضا فيه االستقرار

 عمله مزاولة يف نفسه على االعتماد يف قادر غري أصبح شخص كل بأنه املعوق املعاقني تأهيل قانون ويعرف -

 .فيه االستقرار و آخر بعمل القيام أو

 االعتباؤ فيتعني دخلنا إذا أننا نقول آخر بتعبري وأن موجود، غري اإلنسان الكامل أن هذا كل من خنلص *

 حينئذكانا  سوي من وليس هناك من معوق هناك فليس البيئة وبني بينها الرابط أغفلنا و فقط الفرد صفات

بأنه غري  أو معوق بأنه الفرد على احلكم عند البيئة و الفرد بني الربط من فالبد أسوياء كلنا أو معوقون

  )66مروان عبد ايد ابراهيم، مرجع سابق، ص(معوق

 :اإلعاقة أسباب 2-2-3

 اإلعاقة وتندرج األسوياء مثل حياته ملمارسة إمكانياته و الفرد قدرات على تؤثر خمتلفة و متعددة أسباب هناك

 أثناء أو احلمل فترة أثناء يف جنني وهو أي وراثية األسباب هذه تكون قد لذلك الكلي، إىل الطفيف العجز من

 :التايل النحو إىل األسباب هذه تندرج و مكتسبة أي الوالدة بعد أو امليالد
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  :خلقية أسباب 2-2-3-1

 عالقة هلا وراثية األخرية هذه تكون وقد الوالدة، وقبل احلمل بعد حتدث اليت األسباب هي

 املبيضة اخللية حتصل أن حيدث قد حيث املنوي، احليوان و البويضة من كل يف املوجودة الصفات و باخلصائص

 تركيب يف حيدث مما واحد الكروموزومات من أكثر و أقل "الكروموزومات" من عدد على "املنوية" أو

 كما العقلي التخلف إىل يؤدي مما كروموزم 97 يظهر حيث klinefelter فلتر الكليني مرض مثل اجلنني،

 احلالة تأثري إىل باإلضافة الفرامي التميثيل أمراض إىل يؤدي للخلية الكيميائي التركيب يف خلل يف حيدث

 مرض السكر، مرض التغذية، وسوء األملانية احلصبة الدم فقر مرض مثل اجلنني صحة على لألم الصحية

 إىل تؤدي جانبية أعراض هلا اليت األدوية بعض املخدرات، و اإلشعاعات و احلمل، وتسمم االيدز، و السرطان

 .اجلنني تشويه

  :الوالدة أثناء حتدث أسباب 2-2-3-2

 :يلي ما مثل كذلك بكرةامل دةالالو يف حتدث كما

  الوالدة أثناء اجلنني ضعو -

  .شيمةامل ضعو -

  .الوالدة عملية -

  .)40، ص 1998، حلمي إبراهيم(( "م التوأ الدةو -

  :الوالدة بعد حتدث أسباب2-2-4

 كاحلوادث قدرام يف نقص إىل تؤدي اليت األمراض و للحوادث األفراد تعرض إىل األسباب نلك ترجع

 و والدهن املصانع، و املوانئ حوادث ، ارتفاعات من سقوط أو السيارات أو الطرق أو الرتل يف سواء بأنواعها

 .احلروب كذلك املخ أو األعصاب على تؤثر إصابات إىل تؤدي مما غريه و لألطفال كالشلل باألمراض اإلصابة
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 احلدوث لوقت طبقا

 .اإلخصاب قبل/ 1

 .احلمل فترة أثناء/ 2

 .الوالدة أثناء / 3

 )40 ص ، 1998 سابق، مرجع إبراهيم، حلمي( الوالدة  بعد / 4

  :املعاقني تصنيف 2-2-5

 و اجلسمية و نظرا إنسان كل على تأثريها ودرجة املعوق ودرجة طبيعة اختالف حيث من املعوقني خيتلف

 .أقسام ثالثة إىل قسم من منهم و ، للمعوقني تصنيفات عدة ظهرت وقد السلوكية،

 من ومنهم ،)نفسية عقلية -حسية -حركية(: أقسام أربعة إىل املعوقني تصنف تصنيفات و تقسيمات وهنالك

 الذي )بريالنوي( التصنيف هو تداوال األكثر التصنيف ولكن أقسام، مخسة إىل اإلعاقات تقسيم إىل ذهب

 : إىل اإلعاقات خمتلف صنف

 )44 ص 1996 أمحد سيد غريب (النفسية  اإلعاقات -

 :التالية الفئات إىل العجز جمال حسب فيقسمه العلماء بني الشائع التصنيف أما

 و البتر و كالكسور هامة بصفة البدين أو احلركي اجلهاز يف عجز لديهم من :حركيا املعوقني 2-2-5-1

 .غريهم و املعقد و القلب و السرطان و الدرن و الدماغي الشلل مثل املزمنة األمراض أصعب

  .غريهم و البكم و الصم و كاملكفوفني احلسي اجلهاز يف عجز لديهم من  :حسيا املعوقني 2-2-5-2

 .كضعفها العقول مرض :عقليا املعوقني 2-2-5-3

ثقافة  معايري عن ينحرفون و بيئام مع السليم التفاعل عن العاجزون :اجتماعيا املعوقني2-2-5-4

 .جمتمعهم
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 : عنها الناجتة املشكالت و اإلعاقة 2-2-6

 :يلي فيما إمجاهلا يكمن ا اإلصابة عن النابذة املشكالت من موعة املعوقون يتعرض

 :االقتصادية املشكالت 2-2-6-1

 انتكاس يف سببا تكون أو العالج مقاومة إىل املعوق تدفع اليت االقتصادية املشاكل من الكثري يف اإلعاقة تتسبب

 : منها املريض

 . العالج نفقات من الكثري حتمل  /أ

 اليت األدوار يف تؤثر اإلعاقة أن حيث لألسرة الوحيد العائل هو املعوق كان إذا اخنفاضه أو الدخل انقطاع /ب

 . ا يقو

 : االجتماعية املشكالت 2-2-6-2

 لدوره أدائه  خالل خارجها و األسرة داخل مبحيطه الفرد عالقات فيها تضرب اليت املواقف ا نعين و

 . فرد لكل اخلاصة االجتماعية البيئة مع التكيف سوء مبشكالت نسميه أن ميكن ما أو ، االجتماعي

 :األسرية املشكالت /أ

  .التوازن لقاعدةخيضع  اجتماعي بناء األسرة أن حيث الوقت نفس يف ألسرته إعاقة هي الفرد إعاقة إن

 و بالذنب الشعور يف مسرف سلوك به حييطون من تقابل االكتئاب أو القلق أو الغضب يف املرن املعوق وسلوك

  . األسرة أفراد مستوى على يتوقف وهذا متاسكها و األسرة توازن من يقلل مما احلرية

 :التروحيية املشكالت /ب

مروان عبد ( عنده تتوفر ال خاصة طاقات منه تتطلب حيث الفراغ بوقت االستمتاع املعوق على تؤثر العاهة إن

  ).56ص 1ط 1997ايد إبراهيم، 
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 : الصداقة مشكالت /ج

 استجابات إىل يؤدي هلم بكفايته هؤالء شعور عدم و أصدقائه زمالءه و مع باملساواة املعوق شعور عدم إن

 . الصداقات هذه من ينسحب و نفسه على فينكمش سلبية

 :التعليمية املشكالت 2-2-6-3

 العملية تواجه اليت املشكالت و كبارا كانوا إذا تأهيلهم صغارا كانوا إذا تعليم مشكلة املعوق عامل يصري

 : هي التعليمية

 أنواعهم اختالف على للمعوقني كافية و خاصة مدارس توفر عد /أ

 العادية باملدارس الطفل إحلاق السلبية و النفسية اآلثار /ب

 يكون الذي املعوق سلوك على ذلك انعكاس و املعوق عند التالميذ ينتاب الذي اخلوف و الرهبة شعور /ج

 تعويضية كعملية عدوانيا أو انسجاميا

 . الدروس استيعاب يف املعوق قدرة على العاهات بعض تأثر /د

 تواجدهم خالل سالمتهم لضمان خاصة اعتبارات تتطلب املكفوفني و كاملقعدين اإلعاقة حاالت بعض /ه

 . باملدرسة

 : الطبية املشكالت 2-2-6-4

 . اإلعاقة لسبب احلامسة األسباب وجود عدم /أ

 . السكر و القلب ، الدرن كأمراض العالج تكاليف و األمراض لبعض الطيب العالج فترة طول /ب

 . مشكالم و ظروفهم تراعي خاصة مبستشفيات للمعاقني املتميز للعالج كافية مراكز انتشار عدم /ج

 هلذا الفنية األجهزة و الفنيني توفر عدم مع احملافظات يف خباصة و الطيب للعالج املتخصصة املراكز توافر عدم /د

  ).58 ص ، سابق مرجع ، إبراهيم ايد عبد مروان( العالج
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 : السلوك و النفس على اإلعاقة تأثري  2-2-7

 تأثري ذات عقلية أو جسمية كانت سواء اإلعاقة إن)   ADLER( ادلر النفس لعامل الدراسات أثبتت لقد

 السمات املشهور النفس عامل)  KLEMIC( كلمك يرى و ، وتصرفاته نفسيته و الفرد سلوك على واضح

 : كالتايل باإلعاقة اإلصابة عن تنتج اليت السلوكية

 : بالنقص الزائد الشعور -أ

 االجتماعي تكييفها يعوق كما بالدونية شعور املعاق عند لتولد كراهيتها مث ومن الذات برفض الشعور وهو

 . السليم

 : بالعجز الزائد الشعور - ب

 اعتيادي سليب سلوك مع له االستسالم و بالضعف اإلحساس الفرد لدى لتولد قبوهلا و لإلعاقة االستسالم وهو

 : باألمن الشعور عدم -ج

 التقلب و احلركية األزمات و كالتوتر ظاهرة أعراض الشعور هلذا يكون قد و اهول من باخلوف الشعور وهو

 . البسيكوسوماتية و اجلسمية كاالضطرابات ظاهرة أو االنفعايل

 : االنفعايل االتزان عدم -د

 مناذج أحد إىل تؤدي ومهية خماوف تولد إىل الشعور هذا يتطور قد و املوقف مع االنفعال تناسب عمد وهو

 . الذهان أو العصاب

 :اتمع يف ظروفهم و املعوقني حاجيات 2-2-8

  : اتمع يف ظروفه و املعوق وضع 2-2-8-1

 وظروفه املعوق وضع على نتعرف أن جيب الشديدة اإلعاقات ذوي على للرياضة االجيابية التأثريات نتفهم حىت

 . به احمليطة اتمع يف
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 : املعوق و لإلعاقة املتجمع نظرة / أ

 للمعاقني و لإلعاقة اتمعات نظرة جليا تطورت املعوقني من العديد عنها نتج اليت و الثانية العاملية احلرب منذ

 . جذرية بصورة و

 بتأهيل فعال ك فعلي تواجد إىل اتمع خارج هامشي تواجد ومن اجيابية ال نظرة ذات النظرة كانت أن فبعد

 الطيب بالتأهيل االهتمام مع ذلك توازى وقد ، اإلعاقة بعد ما إمكانيام و تتناسب جديدة ومهام لوظائف

 . جمتمعهم يف واجيابيا مقبوال جزءا وليصبح احلرب هذه بعد خاصة شديدة إعاقة للمعاقني

 من العديد خالل من وتوظيفهم وتدريبهم املعاقني لرعاية جهدها قصار ببذل كافة احلكومات اهتمت كما

الالئحة (التروحيية  و الرياضية األنشطة من العديد هلم وفرت كما اخلريية األهلية و الرمسية اهليئات و الوزارات

 ) 1944احلكومية و الربيطانية 

 . اإلعاقة بعد ما لشخصية لقدراا ومعاونة تفهم إىل حاجة يف بل كشفقة عطف انتظار يف املعاق يعد ومل

 : اتمع إىل املعاقني  نظرة /ب

 عضال مرض من عادة تنتج الكلي أو اجلزئي الشلل ، األطراف ،فقدان البصر فقدان مثل الشديدة اإلعاقة إن

 و الشلل حاالت يف كما خاصة وبطريقة سوي غري ومنط بطريقة اجلسم حترك تسبب ، خطرية إصابة أو

 يف تغري اإلعاقة يصاحب قد وقد .  باملرض لإلصابة املصاحبة العصبية العضلية التقلصات رأوا للضعف كنتيجة

-54، ص 1997، إبراهيم ايد عبد مروان(اللفظي  احلديث و السرد يف التوافق وعدم الكالمي النطق طريق

 )1ط 55

 على ضغوطات نفسية إىل ، اجلسم يف الطبيعية غري احلركات لتلك وكنتيجة األحيان معظم يف سبق ويؤدي ما

 يغري مما قد ، اتمع يف االندماج و التأقلم كبرية يف صعوبة له يسبب و ، الشديدة اإلعاقة صاحب الشخص

 ، و بالنفس الثقة فقدان و القلق و اخلجل و ، االضطهاد نظرة عليه تتغلب و لنفسه املعاق الشخص نظرة من
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 املعاونة جيد مل إذا االجتماعي العدوان مرحلة إىل وصوله إىل األمر به يصل قد بل التقوقع و العزلة إىل تدفعه

  اجلزئي الشلل ك الدماغي الشلل مثل املرضية اإلعاقة أيضا النطاق هذا يف ويدخل ، الالزمة والرعاية

 البدنية إمكانياته و لظروفه مراعاة مع الرياضي اال يف به اخلاصة الرعاية و العناية املعاق يلقى أن ويلزم

 . الرياضي االهتمام هلذا املواكبة الطبية و النفسية املعاونة إجياد مع ، نسبيا احملدودة

 اجلهاز و العقل سالمة مع البدنية باإلعاقة اخلاصة الرياضة نتناول أن للمعوقني الرياضة جمال يف اخلطأ ومن

 اإلعاقة من النوع هلذا توجد حيث ، النفسي اإلعاقة أصحاب أو عقليا املتخلفني مع تنافسيا خبلطهم العصيب

 . العالج و النفسية الناحية من أيضا تفيدهم خاصة رياضة ممارسة

 :رعايتهم برامج و املعوقني احتياجات 2-2-9

 :وهي أنواع ثالثة إىل االحتياجات هذه تقسم

  :يف وتتمثل :فردية احتياجات 2-2-9-1

 . التعويضية األجهزة توفري و البدنية اللياقة استعادة مثل : بدنية أ

  .الشخصية التنمية و تكييف على املساعدة و النفسية بالعوامل االهتمام مثل :إرشادية ب

  الكبار بتعليم االهتمام مع التعليم سن يف هم لدن املكافئ التعليم فرص إفساح مثل :تعليمية ج

 .املناسب للمعاق للعمل املهين اإلعداد بقصد و املهارات ملستوى تبعا التدريب جماالت فتح مثل :تدريبية د

 )58-56ص إبراهيم ايد عبد مروان(

 :اجتماعية احتياجات 2-2-9-2

 .إليه اتمع نظرة تعديل و مبجتمعه املعوق صالت توثيق مثل : عالئقية -أ

 اإلعفاءات و االتصال و االنتقال استمرارات املادية و التربوية املساعدة التربوية اخلدمات مثل : تدعيمه -ب

 . اجلمركية و الضريبية
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 .املعرفة جماالت الثقافية الوسائل و األدوات توفري مثل : ثقافية -ج

  .الصحيحة األسرية احلياة من املعوق متكني مثل : أسرية -د

  :يلي فيما وتتمثل : مهنية احتياجات 2-2-9-3

  .التأويلية العملية انتهاء حلني فيه االستمرار و مبكرا املهين التوجيه سبل يئة متثل : توجيهية -أ 

 . حيام تسهيل و للمعاقني التشغيل حميط يف التشريعات إصدار مثل : تشريعية -ب

 . األسوياء مع هلم إجياد عمل يتعذر املعوقني من لفئات املنافسات من احملمية املصانع إنشاء مثل : حممية -ج

 .جنب إىل جنب املواطنني بقية مع املتكافئة التفاعل و االحتكاك فرص توفري مثل : اندماجية -د

 خالل من يتضح وهذا إشباعها يف كبريا فعاال دورا الرياضية و االجتماعية تؤدي التربية االحتياجات هذه كل

 فيما عرضها ميكن اليت و للمعوقني الرياضية و االجتماعية الرعاية برامج يف املشتركة العامة اخلدمات جمموعة

 : يلي

 :احلركية النفسية التربية إىل املعوقني حاجة 2-2-10

ختلفهم  نيكو ما كثريا فهم ذهنيا املتخلفني وخاصة احلركية النفسية التربية إىل حاجة يف املعاقني فئة كل إن

 . حركي بتخلف مصحوبا الذهين

 منوهم يف للتعطيل يتعرضون املعوقني الن ذلك ، احلركية النفسية التربية هذه مثل يف املعوقني كل يشترك ومل

 العالقات تنظيم يف صعوبة جيدون أم كما ، عندهم مشوهة اجلسم صورة تكون ما فكثريا احلركي النفسي

 . العقلي و الوجداين و احلري النفسي النمو يف التعطل هذا نعلل أن وميكن املكانية

 عن عبارة حركية النفس أن GIESTALT نظرية حسب الكل اختل اجلسم من ما وظيفة اختلت فكما

 علم ، النفس علم ، بيولوجيا ( علوم عدة مكتسبا تستخدم وهي عديدة نظر وجهات تلتقي حيث للعلو ملتقى

 . ) اللسانيات علم ، حتليلي علم ، االجتماع
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 ولذا التعبري الشخص ملكات تنمية يستهدف احلركي النفسي فالعالج العالجني من نوع فإا ذلك عن وفضال

 انفعايل و حركي فعل لكل أرضية يعترب الذم العضلي التوتر تربط اليت العالقات " WALLON " بني

 حركي هو بينما وثيقة فالعالمة ، العضلي التوتر ونسيجها وظيفي أصل من تكوين وهي االنفعالية فاحلاالت

 . ووجداين

 احلاالت وهي خارجية عوامل عن الناتج العقلي فالضعف وحركي عقلي هو بينما أخرى دراسات بينت وقد

 ، بعدها أو إثنائها أو الوالدة قبل حدث املخ يف ختلف عنها نتج إصابة إىل العقلي التخلف فيها يرجع اليت

 نشاطالسلوكية،  اجلوانب و التفكري يف اضطرابات و اإلدراك على القدرة يف باضطرابات مصحوبا ويكون

 دراسة أثبتت وقد ، عدواين سلوك ، قلقة أوجاع ، االنتباه تركيز عدم ، الوضعي االستقرار عدم فيه مفرط

CHIVA إليه وصل ما  STAEAVSS . حركية نفسية تربية إىل وحباجة عقليا و جسمانيا املعوق أما 

 و اجلسم معرفة بفضل يتحققان الذين التواصل و التبادل املدرسية و العائلية بيئام مع التوافق من متكنهم

  ).53ص،  سابق مرجع ، إبراهيم ايد عبد مروان( ممكنة  التبادل أنواع كل جيعل مما عليه السيطرة
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 :احلركية اإلعاقة 2-3

  :احلركية اإلعاقة تعريف 2-3-1

 مستوى على إصابة من مزمنة أو دائمة بصفة يعاين الذي الشخص هو حركيا املعوق " تين جوف " يعرف

 حركيا املعوقني أنواع عدة يتضمن احلركية اإلعاقة وموضوع ، نشاطاته وسلوكه حتديد يؤدي إىل مما احلركة

 ما أو أنواعها حسب ختتلف احلركية اإلعاقة و ، وظيفي قصور جراء من يعانون احملرك اجلهاز يف مصابون أفراد

 سابق إبراهيم، مرجع ايد عبد مروان ( العادية للحركات التمالك سوء أو الشلل مثل اجلميلة باإلصابة يسمى

 )55 ص ،

 و حركته يعوق سبب لديه الذي الشخص هو عامة بصفة حركيا املعوق ، حركيا للمعاقني آخر تعريف ويف

 من حتد بطريقة عظامه أو مفاصله أو عضالته لديه الذي الشخص و عاهة أو خللل نتيجة احليوي نشاطه

 )44ص ، سابق مرجع ، علي أمحد سيد غريب( لنفسه تعليمه وإعالته على تؤثر بالتايل و العادية وظيفتها

  :احلركية اإلعاقة أنواع 2-3-2

 : يلي ما ذكرها ميكن اليت الكثرية احلركية اإلعاقات أنواع بني من

 لألعضاء أو أعضاء لعدة أو لعضو خفيف شلل إىل أما به اإلصابة تؤدي ومفاجئ طارئ مرض هو : الشلل

 و النفسية و االجتماعية و الطبية منها املتعددة اخلدمات من جمموعة إىل بالشلل املصابون وحيتاج األربعة

 اجل من عالجي طيب لربنامج اخلضوع و املصحات و املستشفيات يف املصاب إقامة يستدعي مما التعليمية

 . بعد فيما الطيب العالج مع للعظام اجلراحي بالتصحيح أو تقوميها و العضالت تدريب

 فيه يكثر ما فمنها الالإرادية احلركات يف أو األعضاء صالبة يف يتمثل) املخي الشلل ( :الدماغي احلركي العجز

 AHETOSEاحلركة  اضطرابات فيه أو كبريا جهدا تتطلب جدا بطيئة احلركات فتكون األعضاء انقباض

 ختتلف . احلركات مع التنسيق وعدم اجلسم يف وضع عام إخالل مع كبتها يتعذر إرادية ال حركات مثل
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 ،وتتضمن التلف أصاا اليت املخ أجزاء أو اجلزء باختالف املخي الدماغي احلركي للعجز اإلكلينيكية األعراض

 : التايل النحو على اجلسم عضو إصابة األعراض هذه

 .باإلصابة تأثر الذي اجلسم يف واحد طرف يكون :املنفرد الشلل -أ

 .باإلصابة تأثر الذي اجلسم من واحد جانب يكون  :اجلانيب الشلل - ب

 .الذراعني واحد الساقني عادة أطراف ثالثة تشمل اإلصابة أن:الثالثي الشلل -ج

 .فقط الساقني يف اإلصابة حتدث :السفلي النصف الشلل -د

حممد ( الذراعني من أشد بدرجة تكون الساقني يف اإلصابة إن إال األربعة األطراف تتأثر : اجلانبني الشلل - ت

 )180، ص1999رمضان القدايف، 

 اجلانب من أشد بدرجة تكون اجلنبني أحد يف اإلصابة أن إال األربعة األطراف تتأثر :املزدوج الشلل - ث

 العلماء بعض فريى اخلارجية مظاهره حسب أنواع إىل الدماغي احلركي العجز أو املخي الشلل قسم". اآلخر

 :أنواع ثالثة إىل املخي الشلل تفسري

  .بتشنجات املصحوب املخي الشلل -أ

 احلركات على الراقصة احلركات تلعب حبيث: الرقص حركات شبه بأعراض املصحوب املخي الشلل - ب

 .التشنجية

  "االنتظام عدم" بالتخلج  املصحوب املخي الشلل -ج

  :أنواع عدة هناك :خلقي تركيب سوء

 ."للعظام مرضية هشاشة سببها متكررة كسور أو عظمي كسر" العظمي اهليكل يف تشوه -

  .القدم تشوه -

 .اليد تشوه -
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 ) cyphose(االجتذاب -

 )spinabifide (ألشوكي  النخاع استسقاء منها اجلنني، العضو يف النمو توقف: العناية

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

 .ألشوكي

 يتسبب يف الشباب عند و جرحي مصدره يكون اجلهة، يف الساق و الذراع إصابة يف وتتمثل: الشقي الفاجل

 )223 ص ، 1982 جعفر، بن شاديل( النارية الدراجات احلوادث اإلعاقات من النوع هذا

 و للتعويض املالئمة األجهزة إعداد ويتطلب احلركي العائق عنه وينجر مكتسبا، أو خلقيا ويكون: للعضو البتر

 .التدريب

 يواجهها اليت املشاكل و عليها املترتبة اإلثارة و احلركية اإلعاقة أنواع تتفاوت أنه القول ميكننا األخري ويف

 دائم عجز إىل حتويلها دون حيول بأن توفرها اليت الوقائية للخدمات تبعا آلخر جمتمع من املعاقون األفراد

 ).131 ص ، 1982 املرزوقي، منصف(

 :يلي فيما تلخيصها ميكن :احلركية اإلعاقة أسباب  2-3-3

  :التكوينية االضطرابات و اخللقية األمراض 2-3-3-1

 مهامه أداء على قاصرا جيعله فيزيولوجي بعيب العصيب كاجلهاز األجهزة، أحد إصابة يف األمراض هذه تتسبب

 هذه أن تأكد وقد احلسية، القدرة أو احلركة يف اخلطورة متفاوت قصر املريض تؤدي عند طبيعية بصفة

 املثال سبيل على نفسها عن املنغلقة األقارب و العائالت بني تنتشر حيث األقارب بني الزواج سببها األمراض

 من املولودين األطفال عند جدا عالية بنسبة موجود myopathie امليوبايت أو العضالت ارختاء أن نذكر

 األمر العائلة نفس من ليسا أبوين من املولودين األطفال عند النسبة تنخفض حني يف العائلة نفس من أبوين
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 رمضان حممد( "دياب العرق فإن باعدوا" : سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث إتباع إىل يدعو الذي

 )180 ص سابق، مرجع القذايف،

 :يلي فيما حركية إعاقة إىل التكوينية األسباب حصر ميكن كما

 األملانية احلصبة" العدوى "نووية أشعة" بيئية أسباب املروموزرنات، اضطرابات الوراثية، العاهات ناقالت

 "املالية التالية الفوليك، حامض مضادات الذكور، هرمونات(البيئية الكيميائيات و األدوية و" ،"الزهرية

 :خالل من التأثر ويكون معروفة أخرى وأسباب

  .منوه بطئ أو اجلنني منو سوء

  .عفوية باضطرابات اجلنني أجهزة إصابة

  .احلركية اإلعاقة مثل عضوية بإعاقات اجلنني إصابة

  :الصحية الوالدات 2-3-3-2

 وسائل تسبب باستخدام جراحيا الطفل إخراج أثناء األطباء اضطرابات أو الوالدة، مدة بدورهور متثل اليت

  .دماغية رضوض

  :الطرقات و املرور حوادث 2-3-3-3

 الفقري العمود كسر خاصة كسور و برضوض السفليني الطرفني إصابة بسبب مستدمية إعاقته ختتلف حيث

 .ائي شلل عنه ينتج الذي

  :املفاصل التهاب 2-3-3-4

 ذلك و الساقني خاصة و العضالت تقلص فقدان يف تتمثل أسبابه و تدرجيا حيدث خطري عضلي تقلص وهو

 تطور سرعة ختفيض من ميكن املتواصل العالج إن و املشي عن التوقف الطفل عند يتسبب و تدرجيية بصفة
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حممد رمضان القدايف، مرجع (العضلي  التروي و العضلي التصلب مثل املرض هذا مضاعفات اجتناب و املرض

 )37سابق، ص

  :النعورية 2-3-3-5

 املفاصل داخل أو خارجي أو داخلي الرتيف ويكون الوقوف، الصعب الوافر، باإلدماء عرضة الدم نزايف مرض

 أن ميكن العائق األم طريق عن ينتقل حبيث فقط للذكور وحيدث احلاالت، من % 60 يف وراثي مرض وهو

 .الوقوع كثري مرض وهو باملفاصل يضر الرتيف دام ما حركيا يكون

  :العصيب اجلهاز أمراض 2-3-3-6

 .االرتعاش و كالكساح كثرية مضاعفات عنها وينجر األسباب جمهولة أكثرها تزال ال و متعددة وهي

 :وهي اخلطورة منفصلة درجات هلا :احلركية اإلعاقة درجات 2-3-4

  :اخلفية اإلعاقة 2-3-4-1

 هذا وخيص مبفرده، حاجاته تلبية على إمكانيته سبب وهذا اآلخرين مساعدة عن مستعينا فيها الفرد يكون

 سبيل وعلى العصبية النقاط دون املفاصل ويف العظام يف آالم من يعانون الذين األشخاص اإلعاقة من النوع

 .الفقري العمود احنراف املثال

 :املتوسطة اإلعاقة 2-3-4-2

 من النوع هذا وخيص متخصصني، بواسطة االجتماعي و املهين تكييفه إلعادة فرصة للشخص هنا يكون

 ويكون أعصاب، عدة أو بعصب احملاطة العصبية املناطق يف النقص من يعانون الذين األشخاص اإلعاقة

  .مثال األفعال شلل العضلية، القوة يف باخنفاض مصحوبا
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 :اخلطرية اإلعاقة 2-3-4-3

 لآلخرين املساعدة إىل حاجة يف دائما هنا فاملعوق احلركة من كافية درجة على حيصلوا أن من األشخاص متنع

 أو ألشوكي كالنخاع املركزية املناطق تصيب اإلعاقة هذه ألن ذلك منها، الضرورية حىت حاجته لقضاء

 spinar(كمرض األربعة األطراف يصيب الذي امليوباين كمرض للشلل يؤدي وهذا العصيب، احلركي العصب

bifide (العظام خناع الذي يصيب )134-133 ص ، 1982 املرزوقي منصف( 

 :احلركية اإلعاقة عن الناجتة اآلثار 2-3-5

 اإلعاقة ونوع اإلعاقة درجة حسب ختتلف ألا مدققة و حمددة بصفة اإلعاقة على املترتبة اآلثار إعطاء ميكن ال

 :إىل اآلثار تقسيم ميكن لكن أصلها و

 :البدنية اآلثار 2-3-5-1

 يكون كما الذهنية أو النشاطات ببعض القيام بصعوبة استجابة إىل تؤدي للمعاق البيولوجية الوظيفية احلالة أن

 .الشاحنة قيادة يف حرجا جيد ال يده أصابع ألحد فالفاقد املعوق، ا يقوم اليت الذهنية أو اإلعاقة درجة حسب

 ما وهذا ا، يتأثر فال العدو صاحب أما و اإلعاقة بتلك يتأثر فهو السلة كرة لالعب بالنسبة الشيء ونفس

 .إعاقته و تتناسب مهنة معاق لكل أن يفسر

 :االقتصادية اآلثار 2-3-5-2

 العمل مناصب توفر وعدم العالية االقتصادية املشاكل إىل ترجع قاسية مادية مشاكل أسرته و للمعوق

 مع للتعامل اجتماعية ضمانات بوضع السلطات أقامت الضغط لتحقيق و إعاقتهم مع تتالءم حبيث للمعوقني،

  .املعوق تكاليف
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 :االجتماعية اآلثار 2-3-5-3

 فاتمع املعوق، فيه يعيشالذي  اتمع طبيعة إىل الرجوع يتطلب لإلعاقة االجتماعية اآلثار عن التحدث إن

 املالئمة الظروف خلق وواجب الرمحة شعور بني أخلط بعض أن أي التكافل، و التكاتف على مبين اإلسالمي

 ، "يديه عمل من يأكل أن من خري قط طعام أكل ما "اإلسالم من جذوره يستمد الذي العمل على املساعدة و

 الدولة فظلت للتأهيل خطط وضع يف املتمثل العملي اجلانب حساب على املعاقني جتاه العاطفية النظرة فسيطرة

 جعفر، بن شاذيل(اخلريية  للجمعيات املعوقني رعاية مهمة وأوكلت لألصحاء، املوجه للعمل اإلعداد يف

 ).17 ص ، 1987

 :النفسية اآلثار 2-3-5-4

 ما ورغم اإلنسان، ا يولد اليت الوراثية لإلعاقة النفسي الواقع من أشد املكتسبة لإلعاقة النفسي الواقع إن

 فقد معنوياته، إضعاف إىل تؤدي أا هذا معىن فليس بل إصابته، عند اإلنسان نفسية يف اضطرابات من حتدث

 و القدرات وتنمية الصعوبات لتحدي قويا دافعا األحيان أكثر يف تكون احلركية اإلعاقة أن التجارب أثبتت

 .املواهب

 الشعور أن حيث تصرفاته، ويف الفرد سلوك يف تؤثر فهي نوعها كان مهما اإلعاقة أن الدراسات أثبتت ولقد

 مرجع جعفر، بن شاذيل( للفرد النفسي النمو يف فعاال عامال يصبح العضوي القصور عن ينشأ الذي بالنقص

  ).126 ص سابق،
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 :خالصة

 النظر بغض الشخص، أمام حاجزا تكون خاصة بصفة احلركية و عامة بصفة اإلعاقة أن نتفق ذكره سبق مما

 إعاقته، إىل التركيز و إليه اتمع فنظرة االجتماعية، العالقات خاصة و العملية إمكانيته من فتحد أصلها، عن

 اليت العجز و النقص مشاعر فإن كذلك تفكريه، يف مادي أصبح الذي اتمع يف اندماجه من حيد هذا كل

 آثار هلا للنشاط، حدا تفرض اليت فاإلعاقة النفسي، تكيفه مستوى على تؤثر قد آلخر حني من املعاق تنتاب

 .التكامل و باالتزان تتصف اليت اإلنسانية الشخصية تطور على سلبية

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 الفصل األول                                                        منهجية البحث وإجراءاته امليدانية 
 

65 
 

  :متهيد

بناء على ما أثري من تساؤالت نبحث عن اإلجابات اليت متثل أبعاد اإلشكالية اليت تدور حوهلا   

الدراسة احلالية، و طبقا ملا أسفرت عليه الدراسات السابقة اليت أنارت الطريق، الستنتاج اإلجابات 

بيقية و ذلك لتحقق احملتملة لتلك التساؤالت اليت صيغت يف صورة فرضيات، لزم علينا القيام بدراسة تط

  .من الوصول إىل نتائج حمددة متكنامن صحة الفروض إلثباا أو نفيها، حىت 

و سنتطرق يف هذا الفصل إىل التعريف مبنهج البحث، الدراسة االستطالعية و نتائجها، عرض جمتمع 

اإلحصائية البحث و عينته و حدود الدراسة، مع حتديد متغريات الدراسة و يف األخري عرض األساليب 

  .   املستعملة يف البحث
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  : الدراسة االستطالعية 1-1

الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا يف كثري من البحوث، حيث تقابل الباحث  إجراءإن   

صعوبات تواجه يف خمتلف مراحل حبثه، سواء يف حتديد املشكالت اهلامة ذات القيمة العلمية، أو يف 

احمليطة ا، أو يف مرحلة صياغة التساؤالت صياغة هر اجلديدة بالدراسة و بالظروف التعرف على الظوا

 إىلدقيقة، أو يف حتديد فروضها اليت تطغى جوانب البحث و جتيب عن استفساراته، هذا باإلضافة 

الصعوبات األخرى املتعلقة مبنهج البحث و األدوات املستخدمة و العينة املختارة و جماالت الدراسة و 

  :طرق مجع البيانات و معاجلتها و قد مشلت هذه املرحلة عدة خطوات نلخصها فيما يلي

  :البحثمنهج  2-1

الذي يود دراسته،  يرتكز استخدام الباحث ملنهج ما دون غريه من املناهج على طبيعة املوضوع  

فاختالف املواضيع من حيث التحديد و الوضوح يستوجب اختالفا يف املناهج املستعملة، و وفقا لطبيعة 

املوضوع املقترح، اعتمد الباحث على املنهج الوصفي، و الذي يعترب من أكثر مناهج البحث استخداما، 

ياضية، و يهتم البحث الوصفي جبمع و خاصة يف البحوث التربوية و النفسية و االجتماعية و الر

أوصاف علمية دقيقة للظاهرات املدروسة، و وصف الوضع الراهن و تفسريه، و كذلك حتديد 

املمارسات الشائعة و التعرف على اآلراء و املعتقدات و االجتاهات عند األفراد، و طرائقها يف النمو و 

حممد نصر الدين رضوان، ( لظواهر املختلفةالتطور، كما يهدف إىل دراسة العالقات القائمة بني ا

  . )14، صفحة 2003
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  :وعينة البحثجمتمع  3-1

هو تلك اموعة األصلية اليت تأخذ من العينة و قد تكون هذه : من الناحية االصطالحية  

، 2003حممد نصر الدين رضوان، ( مدارس، فرق، تالميذ، سكان، أو أي وحدات أخرى: اموعة

  . )14صفحة 

و يطلق على اتمع اإلحصائي اسم العلم و ميكن حتديده على أنه كل األشياء اليت متتلك اخلصائص أو 

  .مسات قابلة للمالحظة و القياس و التحليل اإلحصائي

فريق النور لكرة حركيا املمارسني للنشاط الرياضي املسجلني تكون جمتمع الدراسة من األفراد املعاقني 

    .فرد معوق حركيا 17و يبلغ عددهم لوالية مستغامن  السلة للمعاقني حركيا

  :عينة الدراسة و كيفية اختيارها 1-3-1

باعتبار العينة هي حجر الزاوية يف أي دراسة ميدانية، تستند إىل االستبيان كمقوم أساسي جند أن 

  :مفهومها جيلو على النحو اآليت

العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية و هي تعترب جزءا من الكل مبعىن أنه 

، صفحة 2007رشيد زرواقي، ( البحثتؤخذ جمموعة من أفراد اتمع على أنه تكون ممثلة تمع 

كما أن العينة هي النموذج الذي جيري الباحث مبجمل حبثه عليها، و يف علم النفس و التربية و  .)334

لوالية  فريق النور لكرة السلة للمعاقني حركيافرد من  12البدنية، مشلت دراستنا عينة مكونة من 

  .مت اختيارها بطريقة قصديهمستغامن 
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إىل فرضيات البحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين استنادا  :الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث 4- 1

  .اثنني أحدمها مستقل و اآلخر تابع

التغري و ذلك عن  ثو هو األداة اليت تؤدي التغري يف قيمتها إىل إحدا :تعريف املتغري املستقل: أوال

  .طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذات صلة ا

  .النشاط البدين الرياضي املكيف :حتديد املتغري املستقل

و تعين خمتلف األنشطة الرياضية اليت يتم تعديلها و تكييفها  :مفهوم النشاط البدين الرياضي املكيف

  .حىت تتالءم مع طبيعة األفراد غري القادرين على ممارستها

أخرى، حيث أنه هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم متغريات  :تعريف املتغري التابع: ثانيا

  .كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل، ستظهر النتائج على قيم املتغري التابع

  .فئة املعاقني حركيا :حتديد املتغري التابع

  :البحثأدوات  5- 1

  :االستبيان 5-1- 1

و متتاز هذه الطريقة بكوا تساعد على مجع املعلومات اجلديدة املستمدة مباشرة من املصدر   

املعلومات اليت يتحصل عليها الباحث من خالل املقابلة، و اليت ال ميكن أن جندها يف الكتب، إال أن هذا 

  :األسلوب اخلاص جلمع املعلومات يتطلب إجراءات جديدة و دقيقة منذ البداية و منها

 .حتديد اهلدف من االستبيان -
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 .حتديد و تنظيم الوقت املخصص لالستبيان -

 .اليت يتم استجواااختيار العينة  -

 .وضع عدد كاف من االختيارات لكل سؤال -

 .وجود خالصة موجزة ألهداف االستبيان -

  .و يتجلى األسلوب املثايل يف وجود الباحث بنفسه ليسجل األجوبة و املالحظات اليت تثري البحث

تبيان بعد حتكيمه و االستبيان يتضمن نوعني كوسيلة جلمع املعلومات بوفرة و أكثر دقة، و قد وجه االس

  .لوالية مستغامنفريق النور لكرة السلة للمعاقني حركيا  إىل

و كونه تقنية شائعة االستعمال، و وسيلة علمية جلمع البيانات و املعلومات مباشرة من مصدرها 

األصلي و كذلك باعتباره مناسبا لالعب، و األسئلة هي استجابة للمحاور و بالتايل استجابة للفرضيات 

  .ل سؤال مطروح له عالقة بالفرضياتفك

  :طبعا يتم االعتماد على األسئلة التالية: نوع األسئلة

   .الو  نعمو هي األسئلة اليت حيدد فيها الباحث مسبقا و غالبا ما تكون ب  :األسئلة املغلقة

مقيدة  حيتوي هذا النوع على نصفني األول يكون مغلقا أي اإلجابة تكون فيه :األسئلة نصف املفتوحة

  .و النصف الثاين تكون فيه احلرية للمستجوب لإلدالء برأيه اخلاص الأو  نعمب 

  .و هي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة و خيتار ايب الذي يراه مناسبا :األسئلة متعددة األجوبة
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  :الشروط العلمية لألداة 5-2- 1

من أجل حتقيق شروط صدق االستبيان قمنا باستخدام طريقة استطالع آراء  :الصدق 5-2-1- 1

العيب كرة السلة لفئة املعاقني حركيا اليت تعترب أحسن طريقة للربهنة على صدق االستبيان و املتمثلة يف 

  .جمموعة من الالعبني و قد مت عرض االستبيان عليهم و اإلجابة بكل صدق و فعالية

 لوالية مستغامن منا بتوزيع االستبيان على العيب كرة السلة لفئة املعوقني حركياق :الثبات 5-2-2- 1

  .على أن تكون مقنعة و كافية و مبصداقية و حنن حريصني

 بعد توزيع استمارة االستبيان على العيب كرة السلة لفئة املعاقني حركيا :املوضوعية 5-2-3- 1

 مصداقية إجابات الالعبني على االستمارة و عليها حرصنا ارتأينا أن النتائج مسندة إىللوالية مستغامن 

على إقناع اجلميع باملوضوعية و املصداقية الستمارة االستبيان، ألن آرائهم توصلنا إىل نتائج دقيقة يف 

  . دراستنا

  : املستخدمة لالختباراتاألسس العلمية  6- 1

  : اال املكاين و الزماين 6-1- 1

أمهية النشاط البدين و الرياضي املكيف "أجريت الدراسة امليدانية ملوضوعنا  :املكايناال  6-1-1- 1

  .لوالية مستغامن فريق النور لكرة السلة للمعاقني حركيا، "يف استمالة فئة املعاقني حركيا

 26/04/5201من  فريق النور لكرة السلة للمعاقني حركياقمنا بأول  :اال الزماين 6-1-2- 1

  .10/05/5201غاية  إىل
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 05تنم عرض االستبيان املوجه لالعيب كرة السلة لفئة املعاقني حركيا على  :صدق احملكمني 6-2- 1

أساتذة حمكمني مشهود هلم مبستواهم العلمي و جتربتهم امليدانية يف ااالت الدراسية و مناهج البحث 

لقد أشارت النتائج لتحقيق صدق احملاور  إضافة أخرى، والعلمي، لقد مت وضع عدة أسئلة من االستبيان 

  .اليت يتضمنها االستبيان

  :اإلحصائية الوسائل 7- 1

تعترب الطريقة الثالثية األكثر استعماال من أجل حتديد املعطيات العددية، و هذا الستخراج   

  .النسب املئوية ملعطيات كل سؤال

لتحليل النتائج يف مجيع األسئلة بعد حساب استخدم الباحثون قانون النسب املئوية : النسب املئوية

  :تكرارات كل منها، هلذا فقانون الطريقة الثالثية يكون كما يلي

     

   
  100 ×) التكرار(عدد الفعال = النسبة المئویة 

 المجموع التكراري                    
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  :متهيد

يقوم كل باحث جبمع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة، من خالل اجلانب امليداين، و هذا بعد أن يقوم 

  .بتبويب البيانات يف جداول بيانية و حتليلها و تفسريها على ضوء ما جاء فيها من فرضيات

و بناءا على ذلك و بعد االنتهاء من حتديد اإلجراءات املنهجية يتم القيام بتفريغ البيانات اليت يتم احلصول عليها 

من استمارة االستبيان يف جداول بيانية مث التعليق عليها و حتليلها و عرضها على ضوء الفرضية الدراسية، و يف 

  .  األخري يتم التوصل إىل النتيجة العامة الدراسية
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  :إىلهل سبب ممارستك لألنشطة الرياضية و البدنية يعود : السؤال األول

طرحنا هذا السؤال قصد معرفة السبب احلقيقي الذي يدفع فئة املعاقني حركيا اىل ممارسة  :اهلدف من السؤال

  .األنشطة البدنية و الرياضية

  .ملعاقني حركيا اىل ممارسة األنشطة البدنية و الرياضيةيبني السبب احلقيقي الذي يدفع فئة ا ):1(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %16.66  02  الشعور بامللل و الفراغ يف أوقاتك

  %66.66  08  إثبات وجودك يف اتمع

  %00  00  الفضول فقط

  %16.66  02  تشجيع األصدقاء و األسرة

  %100  12  اموع

  :التحليل و املناقشة

من خالل عملية فرز اإلجابات املوجودة يف اجلداول أعاله يتضح لنا جليا أن النسبة القصوى من أفراد العينة 

قد أجابوا بأن السبب احلقيقي الذي يدفعهم اىل ممارسة األنشطة البدنية و  %66.66املستبحثة و اليت متثل 

الرياضية هو إثبات وجودهم يف اتمع لكي يصبح أفراد فعالني و متميزين، يف حني جند نسبة ضئيلة من أفراد 

تشجيع لكل احتمال بأن الشعور بامللل و الفراغ يف أوقام و أيضا  %16.66العينة أجابوا مناصفة ب 

  .األصدقاء و األسرة هو الذي دفعهم إىل ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية

و منه نستنتج أن السبب احلقيقي للممارسة األنشطة البدنية و الرياضية من طرف فئة املعاقني حركيا هو حماولة 

  .إثبات وجودهم يف اتمع كعناصر فعالة و متميزة
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  ما هو شعورك قبل ممارستك لألنشطة البدنية و الرياضية: الثاين السؤال

معرفة احلالة الشعورية اليت كان يشعر ا فئة املعاقني حركيا قبل ممارستهم لألنشطة البدنية : اهلدف من السؤال

  .و الرياضية

ارستهم لألنشطة البدنية و يبني احلالة الشعورية اليت كان يشعر ا فئة املعاقني حركيا قبل مم :02اجلدول رقم 

  .الرياضية

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %33.33  04  قلق

  %08.33  01  اطمئنان 

  %58.33  07  اكتئاب

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد أجابوا بأن حاالم الشعورية قبل ممارستهم  %58.33من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا جليا أن نسبة 

من األفراد كانت حاالم الشعورية  %33.33األنشطة البدنية و الرياضية هي االكتئاب، يف حني جند نسبة 

قبل ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية متمثلة يف القلق، يف حني جند نسبة ضئيلة من أفراد العينة قد أجابوا 

  .الحتمال واحد 08.33بالسعادة قبل ممارستهم األنشطة البدنية و الرياضية و اليت متثل بشعورهم 

  .بالقلق و االكتئاباألنشطة البدنية و الرياضية  تهمممارساملعاقني كانت حالتهم الشعورية قبل و منه نستنتج أن 
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  عليك أثناء ممارستك ألنشطة البدنية و الرياضية؟ما هي احلالة النفسية اليت تغلب : السؤال الثالث

معرفة احلالة النفسية اليت تصاحب فئة املعاقني حركيا أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و : اهلدف من السؤال

  .الرياضية

يبني احلالة النفسية اليت تصاحب فئة املعاقني حركيا أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و  :03اجلدول رقم 

  .لرياضيةا

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %58.33  07  اهلدوء و السكون

  %08.33  01  التوتر 

  %33.33  04  إحساس عادي

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد أجابوا بأن حاالم النفسية أثناء ممارستهم  %58.33من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا جليا أن نسبة 

األنشطة البدنية و الرياضية متتاز باهلدوء و السكون، و هذا راجع إىل تغيري نظرة فئات املعاقني حركيا إلعاقتهم 

فبعدما أن كانت حالتهم الشعورية قبل ممارسة األنشطة الرياضية متتاز باالكتئاب و القلق، قد تغريت و 

  . دوء و السكون أثناء ممارسة األنشطة البدنية و الرياضيةأصبحت باهل
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و منه نستنتج أن احلالة النفسية اليت تغلب على املعاق أثناء ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية، متتاز باهلدوء و 

فئة املعاقني السكون، و هذا منا يدل على األنشطة البدنية و الرياضية هلا دور فعال يف تغيري احلالة النفسية ل

  .حركيا

  :03الشكل رقم 
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  هل سبق و أن شاركت يف األنشطة البدنية و الرياضية؟: السؤال الرابع

معرفة املستوى الذي وصلت إليه هذه الفئة من حيث املشاركة يف األنشطة البدنية و : اهلدف من السؤال

  .الرياضية باإلضافة إىل طرحنا سؤال مفتوح ملعرفة نوعها

يبني املستوى الذي وصلت إليه هذه فئة من حيث املشاركة يف األنشطة البدنية و الرياضية  :04اجلدول رقم 

  .باإلضافة إىل طرحنا سؤال مفتوح ملعرفة نوعها

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %75  09  نعم

  %25  03  ال 

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد  %75من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا جليا أن األغلبية القصوى من األفراد املستبحثة اليت تقدر بنسبة 

أجابوا بأم قد سبق هلم أن شاركوا يف األنشطة البدنية و الرياضية، و هذا ما يفسر لنا املستوى الرياضي عند 

اإلرادة الفذة اليت  إىلهذه الفئة و هذا حبكم املشاركات و األلقاب اليت حاز عليها، و يف رأينا أن هذا راجع 

 %25ه اإلجنازات، بينما هناك فئات ضئيلة و اليت تقدر ب ميلكوا و اليت استطاعوا ا الوصول إىل مثل هذ

  . قد أجابوا بأم يشاركوا يف األنشطة الرياضية
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مما سبق أن رياضة فئة املعوقني حركيا ذه النتائج الكبرية، غري أنه مل تأخذ العناية الالزمة و و منه نستنتج 

  .ا هي عليه اآلناملستحقة و لو كان ذلك الستطاعت أن حتقق نتائج أفضل مم
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  مبا حتس و أنت تتلقى االهتمام العام؟: السؤال اخلامس

معرفة مدى تأثري االهتمامات اليت تتلقاها فئة املعاقني حركيا من طرف احمليطني م و : اهلدف من السؤال

  .خاصة من طرف املسئولني يف هذا اال

يبني مدى تأثري االهتمامات اليت تتلقاها فئة املعاقني حركيا من طرف احمليطني م و خاصة  :05اجلدول رقم 

  .من طرف املسئولني يف هذا اال

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %41.66  05  اإلحساس بتجاوز اإلعاقة

  %50  06  اإلحساس باالرتياح النفسي 

  %08.33  01  اإلحساس عادي

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

 %41.66و  %50من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن هناك نسبتني متقاربتني من أفراد العينة املتمثلة يف 

قد أجابوا بأم يشعرون باالرتياح النفسي و اإلحساس يتجاوز العاقة على الترتيب عندما يتلقون االهتمام 

  . العام
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الذين يصبوا إليه كل معوق و هو أن ينظر إليه على أنه طرف فعال و اجيايب داخل و هذا راجع كباقي األفراد 

اتمع و أنه يعامل كباقي األفراد من ناحية كل احلقوق و هذا ما يشعره بعدم التهميش و يف املقابل جند فئة 

   .العام قد أجابوا بأم يشعرون بإحساس عدي حني يتلقون االهتمام %08.33ضئيلة و املتمثلة يف 

االهتمام العام جيعل من املعاق يشعر باالرتياح النفسي بالدرجة األوىل و يتجاوز و منه نستنتج مما سبق أن 

  .اإلعاقة بالدرجة الثانية
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  هل لألنشطة البدنية و الرياضية دور يف التعويض النفسي؟: السؤال السادس

األنشطة البدنية و احلركية عند فئة املعاقني حركيا و هل يعتربوا كتعويض معرفة مكانة : اهلدف من السؤال

  .نفسي هلم

يبني مكانة األنشطة البدنية و احلركية عند فئة املعاقني حركيا و هل يعتربوا كتعويض  :06اجلدول رقم 

  .نفسي هلم

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %91.66  11  نعم

  %8.33  01  ال 

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

يرزن بأن االنشطة البدنية و  %91.66من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن معظم أفراد العينة املتمثلة يف 

تعويض نفسي عن احلاالت النفسية املختلفة كالقلق و االضطرابات املختلفة و كذلك الدور الذي الرياضية 

الرياضية يف املساعدة على نسيان اإلعاقة و كذلك املشاكل املختلفة العائلية منها و تلعبه األنشطة البدنية و 

يرون أن األنشطة البدنية و الرياضية  %08.33اخلارجية، و توجد نسبة ضئيلة جدا من أفراد العينة املتمثلة يف 

بغض النظر عن الوسائل  و يعتربوا كتعويض نفسي بالدرجة األوىل و هذا. ليس هلا دور يف التعويض النفسي

  .و الطرق األخرى للتعويض النفسي كاملطالعة و السياحة
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  .األنشطة البدنية و الرياضية هلا دور يف التعويض النفسي بالنسبة لفئة املعاقني حركياو منه نستنتج مما سبق أن 
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  ؟ةالنفسي الراحةهل لألنشطة البدنية و الرياضية دور يف : السؤال السابع

معرفة الدور الذي تلعبه األنشطة البدنية و الرياضية يف التعويض النفسي الذي يعين بثالث : اهلدف من السؤال

  .إجابات

  . يبني الدور الذي تلعبه األنشطة البدنية و الرياضية يف التعويض النفسي :07اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %41.66  05  النفسيةالراحة 

  %00  00  وقات الفراغ أشغل 

  %58.33  07  تكوين شخصية متكاملة

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

حتقق هدفنا املنشود و املتمثل يف  %58.33املتمثلة يف  كبرية ومن خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن هناك 

لألنشطة البدنية و الرياضية و ذلك عن طريق االحتكاك تكوين شخصية متكاملة و ذلك من خالل املمارسة 

بالزمالء أثناء املمارسة و املنافسة و التعاون على وجه التحديد و هو العامل الذي يساعد على نسيان إعاقته و 

ة و و اليت متثل الفئة اليت تعترب األنشطة البدني %41.66عدم التفكري فيها و تأيت النسبة الثانية و املتمثلة يف 

  .الرياضية يف حتقيق الراحة النفسية و ال توجد إجابة على اقتراح بشغل أوقات الفراغ

  .األنشطة البدنية و الرياضية هلا دور يف الراحة النفسية و تكوين شخصية متكاملةو منه نستنتج مما سبق أن 
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  ممارستك لألنشطة البدنية و الرياضية؟هل تتأثر بكالم الناس أثناء : السؤال الثامن

معرفة ما إذا كان كالم الناس سليب أو اجيايب له تأثري على فئة املعاقني حركيا أثناء : اهلدف من السؤال

  .ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية

كيا أثناء ممارستهم ما إذا كان كالم الناس سليب أو اجيايب له تأثري على فئة املعاقني حريبني  :08اجلدول رقم 

  .لألنشطة البدنية و الرياضية

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %08.33  01  دائما

  %16.66  02   قليال

  %58.33  02  أحيانا

  %58.33  07  أبدا

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد أجابوا بأن  %58.33اليت متثل النسبة القصوى من أفراد العينة و من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن 

كالم الناس ال يؤثر فيهم أبدا أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية، يف حني جند نسبة ضئيلة من أفراد 

لكل احتمال بأن كالم الناس يؤثر فيهم قليال و أحيانا أثناء ممارستهم  %16.66العينة أجابوا مناصفة ب 

  .األنشطة البدنية و الرياضية
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كالم الناس ال يؤثر أبدا و ال يعترب عائقا أمام ممارسة األنشطة البدنية و الرياضية و منه نستنتج مما سبق أن 

  .بالنسبة للمعاقني لفئة املعاقني حركيا
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  كيف تقيم عالقتك مع زمالءك أثناء ممارستك لألنشطة البدنية و الرياضية؟: السؤال التاسع

أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و  مدى اندماج هذه الفئة مع بعضها البعضمعرفة : اهلدف من السؤال

  .الرياضية

  .أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية مدى اندماج هذه الفئة مع بعضها البعضيبني  :09اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %75  09  حسنة

  %00  00   سيئة

  %25  03  عاديا

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

عالقام قد أجابوا بأن  %75من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن النسبة القصوى من أفراد العينة و اليت متثل 

الشروط اليت فيما بينهم حسنة أثناء ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية، و يف رأينا هذا راجع اىل الظروف و 

و كذلك التنافس الذي جيده فئة املعاقني حركيا فيما بينهم و . هي عليها حصص األنشطة البدنية و الرياضية

  .الذي يؤدي بدوره إىل نسيان بعض مشاكلهم و اليت من بينها اإلعاقة

 حركيا من نسيان النشاط البدين و الرياضي يلعب دورا هاما يف متكني فئة املعاقني و منه نستنتج مما سبق أن

  .مشاكلهم و كذا التأقلم فيما بينهم و بالتايل االندماج يف اتمع
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  هل ازداد عدد أصدقائك بعد ممارستك لألنشطة البدنية و الرياضية؟: السؤال العاشر

اجتماعية بني أفراد الفئة مسامهة النشاط البدين و الرياضي يف تكوين عالقات معرفة مدى : اهلدف من السؤال

  .املعاقني حركيا

مسامهة النشاط البدين و الرياضي يف تكوين عالقات اجتماعية بني أفراد الفئة  يبني مدى :10اجلدول رقم 

  .املعاقني حركيا

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %100  12  نعم

  %00  00   ال

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد  مقد أجابوا بأ %100من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن النسبة القصوى من أفراد العينة و اليت متثل 

كونوا عالقات مع الزمالء داخل النادي و ازداد عدد أصدقائهم، و هذا راجع اىل اجلو السائد داخل النادي و 

  . مدى تأثري يف خلق جو أخوي عائلي

تكوين لنشاط البدين و الرياضي يلعب دورا هاما يف متكني فئة املعاقني حركيا و منه نستنتج مما سبق أن ا

  .عالقات محيمية فيما بينهم داخل النادي
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  هل بوجود اختالف يف معاملة الناس بعد ممارستك لألنشطة البدنية و الرياضية؟: السؤال احلادي عشر

وجود اختالف يف معاملة الناس لفئة املعاقني حركيا بعد ممارستهم األنشطة معرفة مدى : اهلدف من السؤال

  .البدنية و الرياضية

يبني مدى وجود اختالف يف معاملة الناس لفئة املعاقني حركيا بعد ممارستهم األنشطة  :11اجلدول رقم 

  .البدنية و الرياضية

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %66.66  08  نعم

  %33.33  04  ال 

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

قد أجابوا أن  %66.66من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن النسبة القصوى من أفراد العينة و اليت متثل 

  .هناك اختالف يف معاملة الناس هلم بعد ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية

  . أجابوا بأنه ليس هناك أي اختالف %33.33متثل  و هناك نسبة ضئيلة من أفراد العينة اليت

قد ساهم يف تغيري معاملة الناس لفئة املعاقني حركيا بعد و منه نستنتج مما سبق أن النشاط البدين و الرياضي 

  .ممارستهم له
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  الرياضية؟ما هو موقف اتمع من ممارستك لألنشطة البدنية و : السؤال الثاين عشر

  .معرفة مدى موقف اتمع من ممارسة فئة املعاقني حركيا للنشاط البدين و الرياضي: اهلدف من السؤال

  .يبني مدى موقف اتمع من ممارسة فئة املعاقني حركيا للنشاط البدين و الرياضي :12اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %08.33  01  سليب

  %75  09  اجيايب 

  %16.66  02  حمايد

  %100  12  اموع

  :التحليل و املناقشة 

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا موقف اتمع من ممارسة فئة املعاقني حركيا لألنشطة البدنية و الرياضية 

و هذا يرجع يف رأينا إىل املمارسة الواسعة لكافة الشرائح اتمع مبا يف ذلك فئة  %75موقف اجيايب بنسبة 

املعاقني حركيا لألنشطة البدنية الرياضية، و كذلك يف عدم املباالة لالعتقادات الباطلة اليت ترجح كفة املمارسة 

من أفراد العينة  %16.66ثل نسبة لألفراد األسوياء دون فئة املعاقني حركيا، و هنا فئة من اتمع حمايدة مت

من أفراد العينة يؤكدون الدور  %08.33ميكن أن تكون فئة تطرح فكرة املساواة بني األفراد ككل و نسبة 

السليب للمجتمع من ممارستهم لألنشطة البدنية و الرياضية، و يرجع ذلك يف رأينا إىل املعامالت السيئة اليت 

تمع، و رمبا يرجه هذا إىل البيئة اليت يعيش فيها فئة املعاقني حركياتتلقاها من طرف بعض أفراد ا.  
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للمجتمع دورا كبريا يف حث هذه الفئة على املمارسة الفعلية لألنشطة البدنية و و منه نستنتج مما سبق أن 

غرض الراحة الرياضية و ذلك ما يفسر الدور اإلجيايب الذي تلعبه يف حتقيق عدم اإلحساس باملعاناة و اإلعاقة ل

  .النفسية
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  هل موقف اتمع من اإلعاقة أثرا يف نفسيتك من اإلعاقة نفسها ؟: السؤال الثالث عشر

معرفة مدى تأثري موقف اتمع على نفسية املعوق من حيث التذكري بإعاقته وجعل املعوق : اهلدف من السؤال

  .دائم التفكري و التأثري

يبني مدى تأثري موقف اتمع على نفسية املعوق من حيث التذكري بإعاقته وجعل املعوق  :13اجلدول رقم 

  .دائم التفكري و التأثري

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %33.33  04  نعم 

  %16.66  02  ال 

  %50  06  بدون رأي

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

 %50عليها جند أن النسبة الكبرية من أفراد العينة كانوا بدون رأي اليت متثل نسبة من خالل النسب املتحصل 

  .و هذا راجع حسب رأيينا إىل عدم مباالم بآراء اتمع

من أفراد العينة ترى موقف اتمع من اإلعاقة أكثر أثرا يف نفسيتها من  %33.33و فئة أخرى اليت متثل نسبة 

اإلعاقة نفسها، و هذا راجع حسب رأيينا إىل البيئة اليت حييطونه ا، و هناك فئة أخرى من أفراد العينة ترى أن 
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 املساعدة اليت يتلقاها يعترب أكرب على نفسيتها من موقف اتمع من اإلعاقة، راجع حسب رأينا إىل ةتأثريا إلعاق

   . املعوق من طرف اتمع الرياضي يف بيئة اليت يعيش فيها هذه الفئة

و منه نستنتج مما سبق أن النسبة الكبرية من أفراد العينة غري مبالية بآراء اتمع و مواقفهم من اإلعاقة و 

  .  بالدرجة ثانية هناك أفراد يتأثرون مبوقف اتمع من اإلعاقة أكثر من اإلعاقة نفسها

  

  :13الشكل رقم 
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  بعد اهلزمية ؟ما هو رد فعلك جتاه الالعبني : السؤال الرابع عشر

  .معرفة مدى رد فعل الالعبني بعد اهلزمية: اهلدف من السؤال

  .يبني مدى رد فعل الالعبني بعد اهلزمية :14اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %66.66  08  التشجيع

  %25  03  اللوم

  %8.33  01  عدم املشاركة

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

خالل النسب املتحصل عليها جند أن معظم الالعبني يقوم بتشجيع زمالئهم بعد كل مباراة بنسبة من 

فريون أن عدم  %8.33تكون ردة فعلهم باللوم بعد اهلزمية، أما نسبة  %25يف حني جند نسبة  66.66%

  .مشاركتهم يف املباراة هو سبب اهلزمية

  .يقومون بالتشجيع و التحفيز لبعضهم البعض عند ازامهم بعد املباراة و منه نستنتج مما سبق أن الالعبني
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  هل تشعر بالقلق ألتفه األسباب؟: السؤال اخلامس عشر

ألن القلق من خصائص اليت تؤثر على مسة االتزان  .معرفة درجة شعور الفرد بالقلق: اهلدف من السؤال

  .االنفعايل للفرد

ألن القلق من خصائص اليت تؤثر على مسة االتزان االنفعايل . درجة شعور الفرد بالقلقيبني  :15دول رقم اجل

  .للفرد

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %08.33  01  دائما

  %33.33  04  أحيانا

  %58.33  07   ناذرا

  %100  12  اموع

  

  :التحليل و املناقشة 

 %33.33منهم ناذرا ما يشعرون بالقلق، و نسبة  %58.33نسبة من خالل النسب املتحصل عليها جند أن 

  .من جمموع األفراد يقلقون ألتفه األسباب %08.33منهم أحيانا ما يتصفون ذه الصفة، و نسبة 

و التنفيس و التقليل من النشاط الرياضي البدين توفر فرض االسترخاء وإزالة التوتر و منه نستنتج مما سبق أن 

  .االنفعاالت السلبية اليت تنتاب األفراد من حني إىل آخر، كل هذا يؤدي إىل خفض قلقهم
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  عندما تصاب باهلزمية هل تم لذلك؟: السؤال السادس عشر

الفرد، لذا طرحنا هذا السؤال لغرض تعترب مواقف اهلزمية من العوامل اليت تؤثر على هدوء : اهلدف من السؤال

  .معرفة رد فعل الفرد ملا يصاب باهلزمية

  .يبني مدى تأثري العوامل اليت تؤثر على هدوء الفرد :16اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %16.66  02  دائما

  %33.33  04  أحيانا

  %50  06  ناذرا 

  %100  12  اموع

  :املناقشةالتحليل و  

منهم ناذرا ما يولون اهتماما باهلزمية، و نسبة  %50من خالل النسب املتحصل عليها جند أن نسبة 

من جمموع األفراد يهتمون أحيانا  %33.33منهم أحيانا ما يهتمون باهلزمية دوما، و نسبة  16.66%

  .باهلزمية

املباريات، و تضييع األلقاب و إخفاق يف التقنيات حيث أن مواقف اهلزمية اليت مير ا الرياضي من خسارة 

املتعلمة أثناء التدريب، كل هذا يعود الفرد املمارس على ختطي اهلزمية يف خمتلف مواقف و ظروف احلياة 

  .االجتماعية دون إطالة التفكري يف اهلزمية، فيقوي إرادته و عزميته لتحقيق النجاح مستقبال
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  هل حتتفظ دوئك يف خمتلف الظروف و املواقف؟: السؤال السابع عشر

طرحنا هذا السؤال ملعرفة مدى قوة الفرد على اكتساب اهلدوء يف خمتلف الظروف و : اهلدف من السؤال

  .املواقف اليت مير ا

  .يبني مدى قوة الفرد على اكتساب اهلدوء يف خمتلف الظروف و املواقف اليت مير ا :17اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكرار  االحتماالت

  %58.33  07  دائما

  %25  03  أحيانا

  %16.66  02  ناذرا 

  %100  12  اموع

  :التحليل و املناقشة 

منهم حيتفظون دوئهم من خمتلف الظروف و  %58.33من خالل النسب املتحصل عليها جند أن نسبة 

من جمموع  %16.66منهم أحيانا ما حيتفظون دوئهم، و نسبة  %25املواقف اليت ميرون ا، و نسبة 

  .األفراد نادرا ما تكون هلم القدرة على االحتفاظ دوئهم يف خمتلف الظروف و املواقف

دين تعود الفرد على االحتفاظ دوئه، فهي وسيلة إلزالة التوتر تفسر هذه النتائج أن ممارسة النشاط الرياضي الب

و القلق و تعديل خمتلف االنفعاالت الغري مقبولة كاخلوف و الغضب، فيعود الفرد على االحتفاظ دوئه و هذا 

  .ما ينعكس إجيابا على حياته االجتماعية
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  :الفرضياتمناقشة النتائج على ضوء 

للجانب االجتماعي دور يف استمالة فئة املعاقني حركيا حنو "تنص الفرضية األوىل على أن : الفرضية األوىل

  "النشاط الرياضي

حتليل و عرض نتائج االستبيان املوجه للرياضيني املعافيني حركيا فاتضح  إىلإلثبات صحة هذه الفرضية تطرقنا 

 لكرة السلة على الكراسي املتحركة من الناحية االجتماعية ال يتأثرون بكالم لنا أن هؤالء الرياضيني املمارسني

  .الناس و ازداد عدد أصدقائهم، و ال يوجد أي اختالف يف معاملة الناس هلم

تبني لنا أن رياضة كرة السلة على الكراسي ) 12(، )11(، )10(، )09(و انطالقا من حتليل اجلداول رقم 

مالة الرياضي املعاق و ذلك من خالل تعلقه بفئة اتمع و ال يوجد أي تأثريات سلبية املتحركة تعم على است

، %75: (من اتمع، و ذلك ما نلمسه يف النسبة املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر على التوايل

مل حتقق الفرضية و من هنا ميكن أن نقول أن ). 13(، )08(و اجلداول رقم ) 75%، 66.66%، 100%

أن للجانب االجتماعي دور يف استمالة فئة  إىلهذه الفرضية قد حتققت بعد الدراسة امليدانية اليت توصلنا 

  .املعاقني حركيا لتحقيق األهداف املرجوة

يف استمالة فئة املعوقني حركيا حنو النشاط البدين و للجانب النفسي دور : "اليت تنص بأن :الفرضية الثانية

  ".الرياضي

إلثبات صحة هذه الفرضية تطرقنا إىل حتليل و عرض نتائج االستبيان املوجه للرياضيني املعافيني حركيا فاتضح 

ارستهم لنا أن هؤالء الرياضيني املمارسني لكرة السلة على الكراسي املتحركة من الناحية النفسية يعود سبب مم

لألنشطة البدنية و الرياضية إلثبات وجودهم للمجتمع و يشعرون باهلدوء و السكون و بالراحة النفسية و 

  .االرتياح النفسي
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تبني لنا على أن رياضة كرة ) 07(، )06(، )05(، )04(، )03(، )01(و انطالقا من حتليل اجلداول رقم 

رياضي املعاق و ذلك من خالل شعوره بالراحة النفسية و السلة على الكراسي املتحركة تعم على استمالة ال

اإلرتياح و اهلدوء و السكون و التعاون الذي يسود بينهم أثناء التدريب و املنافسة الرياضية، فال ميكن للرياضي 

 املعاق حركيا أن مييل إىل زمالئه إال بالتعاون و توحيد العالقة القائمة بينهم، و ذلك ما نلمسه يف النسبة

، %50، %75، %66.66، %58.33: (املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر على التوايل

، مل حيقق الفرضية، و من هنا ميكن القول أن هذه الفرضية 02، و اجلدول رقم )58.33%، 91.66%

  .تحقيق األهدافحتققت بعد الدراسة امليدانية اليت توصلنا اىل أن للجانب النفسي دور يف استمالة فئة املعاقني ل

  "للجانب االنفعايل دور يف استمالة فئة املعاقني حركيا حنو النشاط الرياضي" اليت تنص على  :الفرضية الثالثة

إلثبات صحة هذه الفرضية تطرقنا إىل حتليل و عرض نتائج االستبيان املوجه للرياضيني املعافيني حركيا فاتضح 

السلة على الكراسي املتحركة من الناحية االنفعالية أن انفعاالت  لنا أن هؤالء الرياضيني املمارسني لكرة

الالعبني ال تكون كثرية بل تكون نادرة أي بالعكس تكون بالتشجيع و البهدوء و عندما يصابون باهلزمية ال 

  .يهتمون بذلك

تعم على استمالة  تبني لنا أن رياضة كرة السلة للكراسي املتحركة) 17(و ) 14(و انطالقا من حتليل اجلداول 

الرياضي املعاق و ذلك من خالل تشجيعه لزمالئه أثناء املنافسة و هدوئهم التام و عدم اهتمامهم باهلزمية ناجتة 

للروح األخوية السائدة يف الفريق، و ذلك ما نلمسه يف النسبة املتحصل عليها يف اجلداول السابقة الذكر على 

رأيهم نادرا، و من هنا ميكن القول أن ) 16(و ) 15(ل رقم ، و اجلداو)%58.33، %66.66(التوايل 

هذه الفرضية قد حتقق بعد الدراسة امليدانية اليت توصلنا إىل أن للجانب االنفعايل دور يف استمالة فئة املعاقني 

    . حركيا حلقيق األهداف
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  :استنتاجات عامة - 1

من خالل ما حتصلنا عليه من النتائج و اثبات الفرضيات، و اليت صيغت ألجل اإلجابة على اإلشكال 
املطروح حول أمهية النشاط البدين الرياضي املكيف يف استمالة فئة املعوقني حركيا، بعد قيامنا ذا 

األمهية البالغة و الفعالة اليت يلعبها النشاط البدين الرياضي البحث استنتجنا الكثري من النتائج اليت تبني لنا 
املكيف يف استمالة فئة املعوقني حركيا، و اليت تعيش يف الكثري من األحيان حاالت نفسية صعبة و ألا 
فئة شاء هلا القدر أن تواجه مشاكل و صعوبات تتعلق بالصحة و القوام و القدرة على االستمتاع 

حقها على اتمع بكل شرائحه أن يوفر هلا قسطا من االهتمام و الرعاية و خاصة الطبقة بالنشاطات من 
  .املسئولة مبا فيها اهليئات و اإلطارات، حىت تصل اىل درجة مناسبة من التكافؤ و تشعرها حبقها يف احلياة

  :االقتراحات - 2

  :اليها يوحي الباحث مبا يلي يف حدود نتائج الدراسة و انطالقا من االستنتاجات اليت مت التوصل

 .إعطاء أمهية و دفع معنوي لفئة املعاقني حركيا املمارسني للنشاط البدين الرياضي -

 .تكوين مدربني و أساتذة بالنشاط البدين الرياضي -

النفسي (توعية فئة املعاقني حركيا بالنتائج اليت ميكن حتقيقها من خالل املمارسة على املستوى  -
 )نفعايلو االجتماعي و اال

 .تعزيز دور األسرة و اتمع يف رعاية و تربية هذه الفئة -

 .توفري اخلدمات التعليمية و التربوية و التأهيلية والصحية لرعاية املعاقني حركيا و العناية م -

العمل على توفري فرص العمل و املشاركة يف خمتلف األعمال االجتماعية، و الترفيهية اليت من  -
 .املعاقني حركيا يف اتمع و جتعل حليام معىنشأا دمج فئة 
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  :اآلفاق املستقبلية للدراسة - 3

إعداد برامج و أساليب عالجية و وقائية للحد من مشكالت فئة املعاقني حركيا و تطبيقها يف املراكز  -
  .و اجلمعيات اليت تم ذه الفئة

الفئة و كيفية التعامل مع ما يناسب هذه نشر الوعي بني أفراد اتمعات عن احتياجات هذه  -
  .االحتياجات من خالل وسائل اإلعالم املقروءة و املسموعة و املرئية

ختصيص أقسام فئة املعاقني حركيا يف اجلامعات و الكليات حىت تتمكن من خدمة كل هذه الفئة على  -
    .  حدى تتناسب مع خصائصها
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  :قائمة املراجع

  :املراجع باللغة العربية -أ
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Résumée : 

 

Titre de l'étude: l'importance de l'athlète de l'activité physique de la 

climatisation dans la catégorie des handicapés physiques co-opter une activité 

sportive. - Une basket de gaz étude empirique Club de Noor sur des chaises 

Altrkh- 

Objectifs de l'étude: Cette étude visait à identifier: 

- Reconnaître l'importance de l'athlète de l'activité physique de la climatisation 

dans la victoire sur la catégorie handicapés physiques. 

- Donner une image d'un impact sur l'importance de l'athlète de l'activité 

physique sur-conditionné les handicapés physiques de tous les aspects 

psychologique, social et émotionnel. 

- Pour identifier les besoins de la catégorie des sports handicapés physiques. 

- Reconnaître l'importance de la physique conditionneur activité sportive avec 

cette catégorie de la société. 

Problème de l'étude: L'activité physique est Sport rôle de climatiseur en 

balançant la catégorie handicapés physiques sur l'activité physique? 

Hypothèses de l'étude: 

Hypothèse générale: l'activité du rôle de l'athlète et climatisées en balançant vers 

l'activité handicapés physiques catégorie des sports. 

Aldzih hypothèses: 

- Le rôle de la dimension sociale dans la victoire sur la catégorie handicapés 

physiques envers l'activité physique. 

- Rôle de côté psychologique dans la victoire sur la catégorie handicapés 

physiques envers l'activité physique. 

- Côté du rôle émotionnel dans balançant vers la catégorie handicapés physiques 

Sports Activity 

Les mesures de l'étude: 

Echantillon: délibérée et échantillon était composé de 12 joueurs du club gaz 

Noor handicapés physiques. 

Champ spatial: recherche de terrain menée dans l'état de gaz. 

Sphère temporelle: Split le quartier universitaire dans lequel nous avons fait en 

deux phases: 

Première étape: une section spéciale dans laquelle nous avons décidé de l'aspect 

théorique de la période (la fin de Décembre à la mi-Mars). 

Phase II: une section spéciale côté appliqué questionnaires de livraison pour les 

formateurs commencent à partir de 5 mai jusqu'au 20 mai 2013. 

L'approche adoptée dans l'étude est l'approche descriptive. 

Outils utilisés: un questionnaire avec le formulaire joueurs, qui a fermé des 

questions et des réponses précises et ouvertes. 

 

Résultats: 

- L'activité physique importance du sport pour la catégorie des handicapés 



physiques aspects sociaux, psychologiques et émotionnelles. 

- Une prime d'attention et de soins et fournir un cours privé, y compris les 

organismes et les pneus à la catégorie des handicapés physiques responsables 

jusqu'à ce que vous atteignez la parité appropriée et le droit à la vie Tchaaraa 

degré. 

Suggestions: 

- Renforcement du rôle de la famille et de la communauté et dans le soin de la 

terre dans cette catégorie. 

- La fourniture de services d'enseignement et d'éducation et de réadaptation et 

les soins de santé pour la catégorie handicapés physiques et prendre soin d'eux. 

- Compte tenu de l'importance de la morale et de payer pour une classe de 

pratiquants, physiquement handicapés de l'activité physique Radi. 

- Les instructeurs de la composition et des professeurs de l'activité sportive. 
 

  



 ممخص الدراسة:
أىمية النشاط البدني الرياضي المكيف في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط عنوان الدراسة: 

 -دراسة ميدانية لنادي نور المسيمة لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة -الرياضي. 
 :إلىىدفت ىذه الدراسة لمتعرف  الدراسة: أهداف

 المكيف في استمالة فئة المعاقين حركيا.التعرف عمى أىمية النشاط البدني الرياضي  -
إعطاء صورة ليا تأثير عمى أىمية النشاط البدني الرياضي المكيف عمى المعوق حركيا من كل  -

 الجوانب النفسي و االجتماعي و االنفعالي.
 التعرف عمى االحتياجات الرياضية لفئة المعاقين حركيا. -
 المكيف لدى ىذه الفئة من المجتمع.رياضي التعرف عمى مدى أىمية النشاط البدني ال -

ىل لمنشاط البدني الرياضي المكيف دور في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط  :مشكمة الدراسة
 الرياضي؟

 فرضيات الدراسة:

 لمنشاط لمرياضي المكيف دور في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط الرياضي. الفرضية العامة:

 الجزئة: الفرضيات

 لمجانب االجتماعي دور في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط الرياضي. -
 لمجانب النفسي دور في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط الرياضي. -
 لمجانب االنفعالي دور في استمالة فئة المعاقين حركيا نحو النشاط الرياضي -

 إجراءات الدراسة:
 العب من نادي نور المسيمة لممعاقين حركيا. 21دية و تكونت من عينة قص العينة:

 الميداني في والية المسيمة.أجري البحث  المجال المكاني:
  انقسم المجال الدراسي الذي قمنا بو إلى مرحمتين:المجال الزماني: 

منتصف  إلىالمرحمة األولى: قسم خاص بالجانب النظري شرعنا فيو الفترة الممتدة من )نياية ديسمبر -
 .مارس(

ماي  50المرحمة الثانية: قسم خاص بالجانب التطبيقي تسميم استمارات االستبيان لممدربين بداية من -
 . 1522ماي  15إلى غاية 

 ي.ىو المنيج الوصفالمنهج المتبع في الدراسة: 
 .استمارة استبيان مع الالعبين، فييا أسئمة مغمقة، و مفتوحة، محددة بأجوبةاألدوات المستعممة: 



 

 النتائج:

 لمنشاط البدني الرياضي أىمية لفئة المعاقين حركيا من الجوانب االجتماعية و النفسية و االنفعالية. -

بما فييا الييئات و اإلطارات لفئة توفير قسط من االىتمام و الرعاية و خاصة الطبقة المسئولة  -
 المعاقين حركيا حتى تصل إلى درجة مناسبة من التكافؤ و تشعرىا بحقيا في الحياة.

 االقتراحات:

 تعزيز دور األسرة و المجتمع في رعاية و تربة ىذه الفئة. -

 ركيا و العناية بيم.توفير الخدمات التعميمية و التربوية و التأىيمية و الصحية لرعاية فئة المعاقين ح -

 إعطاء أىمية و دفع معنوي لفئة المعاقين حركيا الممارسين لمنشاط البدني الراضي. -

 تكوين مدربين و أساتذة بالنشاط الرياضي.  -
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