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 :المقدمة 

 عام وادلعوقني بشكل  خاص اىتماما باجملتمع  باسره ويقاس تقدم اجملتمعات ورقيها مبدى بشكلالطفال بيعد االىتمام 
ىنية على اجملتمعات النامية حسب ذاىرة االعاقة الظ والعمل على تنمية مهارهتم ادلختلفة ان  هبم اىتمامها وعنايتها

 ارتفاع نسبة االعاقة الدىنية بدرجة كبرية يف دول العامل ظرات مواطنيها ونالحاكاء وموبذاجملتمعات ادلتحضرة اليت هتتم 
ىنيا يتصفون بعدد من ذان االطفال ادلتحلفني  عاما دوليا  للمعاقني ف1981ففي بداية التمانينات  خصص عام  ثاللثا

ص نقص القدرة  ئخلصاااخلصائص والسمات العامة اليت جتعلهم سلتلفني عن غريىم من االطفال العادين من بني ىده 
ين عن فهم قدراهتم وان اجملتمع ىو زج عا اىل  ادلعوقني على اهنم ليسوظر اجملتمع  ينأي ومع التطور بدظعلى االتصال اللف

لك امر نسبيا واحللول ادلقدمة للمعوقني حلوال فردية ذ فهم ادلعوق نتيجة لعدم عن فهم قدراهتم وامكانيتهم وزي عجذال
 اجتماعية وليست قضية فردية ومن ةالناس ان ادلعوق قضيشف وعندما اطلت االنسانية بوجهها احلضاري احلقيقي اكت

 فهو ان توفري التعليم اخلاص الذي يتناسب مع قدرة الطفل ادلتخلف ذىنيا1978 يشري حامد عبد السالم   ادلنطلقذاه
ه الربامج ذرات اليت حيتاج اىل تنميتها واالىتمام هبا من خالل الربامج  الرياضية الرتوحيية سواء كانت هاير من ادلوثلديو الك

لو ثىنيا مذن الطفل ادلتخلف ال  عاب او انشطة ىادفةكالفسات رياضية تروحيية امن وقد تكون ترفهييةاو تعليمية رياضية 
ل بقية االطفال دييل اىل اللعب كونو يعد من االساليب اليت تساعد على تنمية مهارتو العقلية واحلسية واحلركية ثم

. واالنفعالية

ان اللعب يف حياة االطفال حيمل االمهية اليت ينطوي عليها العمل يف حياة الكبار وللعب يف حياة االطفال حيمل االمهية 
ب انتباه الطفل ويشوقو اىل التعليم ويوفر لو جوا طليقا ذكبرية ومشوقة سواء للصغار او للكبار معوقني او اصحاء وانو يجال

وي االعاقة البسيطة على ذىين او ذوي التخلف الذالعمل من تلقاء نفسو  التنحصر مشاكل االطفال اىل يندفع بو 
 عتفاعلهم ملكورة بل متتد اىل جوانب اخرى منها جانب التفاعل االجتماعي الدي يعد اساسا ىاما ذاجملالت السابقة امل

 على القيام مبهام احلياة اليومية وشلارسة االنشطة ادلطلوبة يف اجملتمع ذالتالمي  التفاعل يف قدرة ىوالءىذااحمليط ينعكس 
ماكن أو اجلمعيات او غريىا من  من تاريخ فتحها 1966او ادلراكز النفسية الرتبوية مند را ألن ادلراكز ادلتخصصة ظون

 اجلانب ذارات االساسية يف اهنا دورىا اليقتصر على هاه الفئة ادلوذ هالكسابىنيا ىي ادلصدر الوحيد ذرعاية ادلتخلفني 
سسات فاعلة يف رعاية ادلعاقني ومدى امهتيها البالغة  ؤه املذر  لكون هثكالفحسب بل يتعدى 

مكان سلوك الفرد أن  ذرات السلوكية واليت ديكن من خالذلا اعطاء داللة حقيقية اايقاس التوافق االجتماعي من خالل ادلو
 السلوك التكيفي ارات ما يطلق عليواه ادلوذبعمره ومتوافقا ومتكيفا مع سلوكيات االخرين وتعكس هط ارتباطا وثيقا مرتب

ىين ذىين حسب تعريف اجلمعية االمريكية للتخلف الذالت التخلف الانا اليت يعد زلك يف تشخيص حثوىو منطلق بح
ىين ذيفي الظ يوصف بانو قصور جوىري وواضح يف  كل من االداء الوزىين ىو عجذي ينص على ان التخلف الذوال
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ىنيا ذى االطفال ادلتخلفني ذر سرعة اكتساب السلوك التكيفي لثرات التكيفية تتااىر جليا يف ادلوظوالسلوك التكيفي وي
رات السلوكية يف بيئة اقل عزال يساعد على سرعة االتالميد للمو الءؤه الك ان تعلمذرات ادلخنلفة بالبيئة احمليطة اللمو
الك من ذىنيا وذالطفال ادلتحلفني لالت احلركية احلسية ا وتيقا بادلجارات السلوك التكيفي ترتبط ارتباطاهمرلهم ان مااند

على ضرورة  تعليم االطفال  ( 1982فاروق صادق  ) كما يؤكد على ذالك  الرتوحيية ةخالل شلارسة االنشطة الرياضي
نا ثعنوان بحد يف ادلراكز النفسية الرتبوبية وىاادلتخلفني ذىنيا  االنشطة الغري اكادمية  لتكون سلرجا ذلم من جو الفشل 

وي التخلف ذبالك فئة ادلمارسة الفرد يف حياتو الطبيعية فم لكون االنشطة الرياضية الرتوحيية ىي احد الصور االجابية
سسات الرتبوية او ادلراكز النفسية الرتبوية اليت تقوم بتقدمي برامج ؤدة يف املده االنشطة تتخد مواقع متعذىين ان هذال
ية او على صعيد االنشطة االجتماعية والنوادي وماتقدمة من انشطة بدنية تسعى اىل اكساب الطفل ادلتخلف  جمنو
نو ا فين  االنشطة الرياضية الرتوحيية تشكل زلوار جوىريا يف حياة االطفال العاديت كانذارات اجتماعية وحركية وااىنيا موذ

 مجيع العمليات الرتبوية واالساليب ذىنيا اد نجذال ىاما يف تربية ورعاية االطفال ادلتخلفني الك ان يكون مجذر بداالج
 يف العامل االجتماعي  ةالجل اعداده كي حيتل مكان  النشاط واحلركة ه الفئة تقوم اساسا على اللعبذادلستخدمة يف تربية ه

واجهة مطالب مل لو لكي ينمي قدراتو  البدنية والعقلية واالجتماعية ص الفرةكفرد زلرتم  يف حدود قدراتو الشخصية واتاح
حياتو البيئية وادلادية وادلعنوية  

ئة دلا تعانيو من من معوقات ف النشاط يف منو اجملالني احلسي احلركي واالجتماعي العاطفي ذلده الادان ادياننا القوي بامهية ه
ي يتناول السلوك التكيفي لدى االطفال ذيف االدراك احلسي احلركي ومعوقات نفسية اجتماعية جعلنا نقوم هباد البحت وال

  وىو موضوع ينر االولياء وادلريبظية يف ادلراكز النفسية الرتبوية من وجو نيحة الرتوضيىنيا وشلارسة االنشطة الرياذادلتخلفني 
 عن االطفال نىنيا خيتلفوذفني خلانيا ان االطفال ادلتثالطفل  يعين ادلستقبل ومع لعمل اة الننا نرى ان غيكتسي  امهية بال

نية من جانب السلوك التكيفي وقد يصائصهم التكوخالعادين شلا حيتم علينا اجياد اصلع الطرق والوسائل اليت تتماشى مع 
 .ادلراكز النفسية الرتبوية بركزت الدراسة الوقوف على واقع االنشطة الرياضية الرتوحيية 

 .باب للجانب النظري و األخر للجانب التطبيقي : وقد قسمت الدراسة اىل بابني رئيسيني 

  خاص باجلانب النظري و يتكون من أربعة فصول:الباب األول - 1

خصص ىدا الفصل للسلوك التكيفي من خالل التطرق دلختلف تعاريفو يف ضوء التعاريف االجتماعية : الفصل األول 
, اىل تصنيفية و انفعالية, الشخصية, العقلية,اللغوية , األكادديية  , ةفلتخملا نيبرملل و صئاصخلا ةماعلا نيفلختملل ايلقع

 .مث عبتأ كلذ تافينصتب فلختلا يلقعلا لماوعلاو ةببسملا يف هثودحسلوكية  



3 
 

من خالل التطرق دلختلف تعاريفو يف ضوء  الفصل للتخلف العقلي لرعاية ادلعوقني صصخ اذه:  الفصل الثاني
اىل ,الشخصية,العقلية,اللغوية, األكادديية ,  ذىنياةفلتخملا نيبرملل و صئاصخلا ةماعلا نيفلختمللالتعاريف االجتماعية 

   عبتأ كلذ تافينصتب فلختلا يلقعلا لماوعلاو ةببسملا يف هثودحسلوكية ,تصنيفية و انفعالية

خصص ىاذا الفصل يل النشاط الرياضي الرتوحيي من خالل التعريف بو واىدافو للمتخلفني ذىنيا  :الفصل التالت 
 وااللعاب اليت تتناسب مع فئة التخلف الدىين

خصص ىاذا الفصل يل ادلراكز النفسية الرتبوية من خالل ذكر مهامها وامهتيها واىداف برامج رعاية ذي :الفصل الرابع 
 االعاقة البسيطة  وشروط قبول االطفال ذي التخلف الذىين يف ادلراكز النفسية الرتبوية وسري ادلراكز النفسية الرتبوية  

بابلا يناثلا :منهجية البحت واجرائتو ادليدانية وقسم كااليت 2-  
        لصفلا لوألا: صصخ قرطلل ةيجهنملا ثحبلل .

 لصفلا يناثلا: صصخ ليلحتلل ةشقانمو جئاتنلا لصحتملا اهيلع يف ءوض تايضرفلا .
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 : اشكالية البحث 

نال رلال االعاقة اىتماما بالغا من مجيع النواحي بسبب اقتناع اجملتمعات بأن دوي االحتياجات اخلاصة كغريىم من افراد 
اجملتمع ذلم احلق يف احلياة وارتبط ىذا االىتمام بتغري النظرة اجملتمعية اجتاىهم اعتبارىم جزء من الثورة البشرية ولكن حباجة 

 .اىل تنمية قدراهتم وحتقيق القدر االكرب من مطالبهم واحتياجهم

ان االىتمام بالطفال ادلتخلفني ذىنيا يؤدي اىل سلوكيات تكيفية سليمة ويقضي على السلوكيات السلبية او الشاذة 
والتفاعل بني االشخاص العادين او االسوياء وادلعاقني وزيادة على ذلك فان ادلدارس واالسرة من خالل االولياء يقدمون 
العون للمعوق او ادلتخلف للتخلص من ادلشاكل النفسية واحلركية والتمتع بصحة جيدة يكون ذلك بصورة واضحة من  

خالل تركو ميارس االنشطة الرياضية الًتوحيية بالنظر ايل امهتيها واثرىا على نفسية الطفل ادلتخلف وبتايل القضاء على 
مشاكل كثرية تكون لديو ان البحوث اليت تناولت عالقة السلوك التكيفي واالنشطة الرياضيىة الًتوحيية  تعد على االصابع 
وىي قليلة وىذا رغم امهية مقياس السلوك التكيفي يف االعاقة الذىنية  ألن السلوك التكيفي ينمي ادلهارات احلركية لذى 

االطفال ذوي التخلف الذىين ولو  تاثري  يف حتديد سلوكيات ذوي االعاقة  الذىنية ألن الطفل ادلتخلف  ذىنيا ميثل 
مشكلة للمجتمع احمليط بو من اولياء ومربني وزمالء ومشرفني الهنم يعانون من قصور شديد يف مهارات السلوك التكيفي 

 .وىذا يؤتر يف تكيفهم االجتماعي وتفاعل مع االخرين 

ان علم النفس احلديت  اتبث بقوة ان الوسواس القهري ىو نوع من  انعدام السعادة او الراحة لذى الطفل ادلتخلف ذىنيا 
مما يدفعو للبحث على اي شيء غريب ميكن ان يفعلو ال شعوريا للًتويح عن نفسو واالحساس بنوع من تفريغ الطاقة حىت 

بشيء غري معقول وعالجو يكون بان يقوم الطفل ادلتخلف باالشياء اليت حيبها ويستمتع هبا فقط  واذا كان للنشاط 
 .الرياضي دور للتخلص من االعراض ادلرضية 

يف وقتتنا احلاضر امجع اخلرباء والعارفني يف رلال الرياضية من خالل حبوثهم واطروحاهتم ان  احدت الطرق وادلناىج الًتبوية 
تستند اىل مجلة من العلوم اليت جعلت الفرد ادلمارس للنشاط الرياضي الًتوحيي موضوعا يكتسي امهية كبرية عند الدول 
ادلتقدمة من خالل تطوير مفهوم الًتبية والرعاية عند فئة ذوي التخلف الذىين خاصة يف ادلراكز ادلتخصصة او ادلراكز 

النفسية الًتبوية  اليت ذلا امهية بالغة يف االىتمام هبذه الفئة من خالل توفري الرعاية االجتماعية الصحة النفسية والتكفل 
الكامل باالحتيجات اليت  تلزم ومن ىذا ادلنطلق فان دور  ىذه ادلراكز اليقتصر على الرعاية  وفقط بل ايصال ادلتخلف 

ذىنيا اىل االندماج الكلي يف اجملتمع الذي يعيش فيو ويكون ذلك باعطاء مساحة لألنشطة الرياضية الًتوجية لتدخل 
ضمن اىم ادلتطلبات لذى الطفل ادلتخلف ذىنيا دلا  تغطيو من معوقات كبرية يف االدراك احلسي لدى ىده  الفئة ودور 

االولياء يف الوقوف وادلتابعة اليومية لفلدات اكبادىم ألن تظافر جهود كل اجلهات سواء خمتصني اولياء او مشرفني مربني 
 .سيكون لو نتيجة تعود بالفائذة على االطفال ذوي التخلف الدىين
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ومن خالل مالحظاتنا ونتائج الدراسة لواقع االنشطة الرياضية الًتوحيية داخل ادلراكز النفسية الًتبوية الحظنا امهاال كبريا 
وشديد ويرجع ىذا اساسا على القائمني عليها لعدم كفاية اطالعهم بامهية االنشطة الرياضية الًتوحيية يف حتقيق الصحة 
النفسية  وادماج االطفال ادلتخلفني ذىنيا داخل اجملتمع حيث اظهرت النتائج ان الربامج التعلمية اليت حتضر دو مستوى 
متدين يف الكفاءة لدى ادلشرفني  ووعيا منا بامهية  ىذا النشاط ذلذه  الفئة ودلا تعانيو من معوقات حسية حركية نفسية 

 :اجتماعية وقد اناره ىذا ادلوضوع قمنا بطرح  االشكالية االتية مقدما كااليت 

 ؟ر من االلعاب الفردية ثىنيا اكذ االلعاب الرياضية الًتوحيية اجلماعية ىي االلعاب ادلفضلة لدى االطفال ادلتخلفني ىل-1

 ؟ىنياذى االطفال  ادلتخلفني ذ االنشطة الرياضية الًتوحيية ذلا مكانة عالية من بني االنشطة الًتوحيية االخرى لىل-2

رات اات داللة  احصائية بني االطفال ادلمارسني وغري  ادلمارسني لالنشطة الرياضية الًتوحيية يف موذىناك فروق ىل -3
 ؟السلوك التكيفي يف اجملال احلسي احلركي 

رات اات داللة احصائية بني االطفال ادلمارسني وغري ادلمارسني لالنشطة الرياضية الًتوحيية يف موذىناك فروق ىل -4
 ؟جملال االجتماعي العاطفي فاالسلوك التكيفي 
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 :اهداف البحث

 . ابراز امهية مقياس السلوك التكيفي عند فئة االطفال ذوي التخلف الذهين بصفة خاصة واملعاقني بصفة عامة1

 . معرفة واقغ االنشطة الرياضية الرتوحيية داخل املراكز النفسية الرتبوية 2

 الرفع من مستويات الطفل املتخلف ذهنيا املختلفة ملواجهة مطالب  بيئته واملهارات االجتماعية من خالل مهارات 3
 .السلوك التكيفي 

 . تنمية االدراك احلسي واحلركي وبعض الصفات البدنية واملهارات االجتماعية4

 معرفة خصاص التكوينية لالطفال املتخلفني ذهنيا من النواحي اجلسمية واالجتماعية من خالل مهارات السلوك 5
 .التكيفي

 التعرف على نوع االنشطة  املمارسة داخل املراكز النفسية الرتبوية ومتابعتها ومن مت الوقوف عند االهداف اليت تسعى 6
 .اىل حتقيقها
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 :الفرضيات 

 .هنيا اكرت من االلعاب الفردية ذى االطفال املتخلفني ذااللعاب الرياضية الرتوحيية اجلماعية هي االلعاب املفضلة ل- 1

 .هنياذى االطفال  املتخلفني ذ االنشطة الرياضية الرتوحيية هلا مكانة عالية من بني االنشطة الرتوحيية االخرى ل -2

رات اات داللة  احصائية بني االطفال املمارسني وغري  املمارسني لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف مهذ هناك فروق -3
 .السلوك التكيفي يف اجملال احلسي احلركي لصاحل اجملموعة املمارسة

رات اات داللة احصائية بني االطفال املمارسني وغري املمارسني لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف مهذهناك فروق -  4
 .السلوك التكيفي يف اجملال االجتماعي العاطفي لصاحل اجملموعة املمارسة
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 :مصطلحات البحث 

ىو القدرة على التفاعل مع البيئة االجتماعية أو مستوى اداء االنشطة :  تعريف السلوك التكيفي اصطالحا1
 .1984اليومية املطلوبة لالكتفاء الشخصي واالجتماعي سبارو و سيكشييت 

ىو االداء املستقل يف النمو اجلسمي و النشاط املهين و التوجيو الذايت الذي  : تعريف السلوك التكيفي  اجرائيا2
 .حيمل مسؤولية النضج االجتماعي

ىو العجز والقيود عن احلركة والنشاط وعدم القدرة على احلصول على :  تعريف  التخلف الذهني اصطالحا3
 .االكتفاء الذايت 

 وذات اداء مرتفع على 77-55ىي تلك الفئة اليت ترتاوح نسبة دكائها بيني :  تعريف التخلف الذهني اجرائيا4
مقياس السلوك التكيفي و ىي تلك الفئة اليت تتميز بنسبة معقولة من التوافق االجتماعيب مقارنة بباقي الفئات       

فيعرف الطفل املتخلف دىنيا على انو الطفل  الذي التتعدى نسبة ذكائو السبعني يستعمل مجال قصرية بسيطة وىو قابل 
 . يتعلم الكتابة ويتوصل اىل حل مشكالت علمية10-7للتعلم بشكل حمدود عمره العقلي يوازي عمر  طفل عادي 

يقول ابراىيم رمحة النشاط الرياضي حيقق للفرد النمو الكامل من   : تعريف االنشطة الرياضية الترويحية اجرائيا5
النواحي البدنية  واالجتماعية باالضافة اىل حتسني عمل كفاءة اجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري التنفسي والعضلي 

 .والعصيب

جمموعة االجراءات اليت يقوم هبا كل من املعلم من اجل حتقيق : تعريف االنشطة الرياضية الترويحية اصطالحا 6
االىداف اىل درجىة االتقان وقد تكون تعليمية او مبعناىا مجيع املمارسات وااللعاب والزيارات والرحالت اليت يقوم بيها 

 .الطفل املتخلف ذىنيا  يف االستشارة والتحقيق النفسي

ىو جمموعة الوسائل اليت من خالهلا نستدل على التغريات اليت تطرأ  : تعريف المراكز النفسية التربوية اجرائيا7
 .على الطفل املتخلف ذىنيا سواء كانت تغريات سلوكية اوخاصة بالتوافق النفسي 
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  :الدرسات السابقة

 :الدرسات العربية- 1

 :1998دراسةعفيق ابراهيم 1-1

ه الدراسة التعرف على مستوى اللياقة البدنية ادلرتطبة عقليا يف ادلراكز ادلتخصصة وذالك من خالل االجابة ذىدفت ه
: على التساؤالت التالية

. ماىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمتخلفني ذىنيا دلختلف الفئات العمرية-

 .ماىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمتخلفني عقليا- 

 .ماىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة باالصحة للمعوقني عقليا يف ادلراكز احلكومية- 

 .ماىو مستوى اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة للمعوقني  ذىنيا

 .ات داللة احصائية يف عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة  بالصحة للمعوقني ذىنياذىل توجد فروق 

اظهرت نتائج ىذه الدراسة  بصورة عامة وبوضوح تفوق ادلراكز ادلتخصصة على ادلراكز احلكومية يف  مجيع متغريات 
ضرورة تكوين ب ثالباحت الدراسة ومن جهة اخرى تفوق ذوي االعاقات البسيطة ويف ضوء النتائج ادلتوصل اليها اوص

 .رس احلكوميةارس تربية رياضية يف كل ادلداين مديوتع

 :1965 -1960  دراسة  لطفي بركات احمد 2-2

 وىي الفرتة اليت كان يشارك فيها من اعداد 1965- 1960قام هبذه الدراسة الدكتور لطفي امحد يف الفرتة مابني 
 . على عينةثمارة بحثوتدريب معلمي ومعلمات ادلعوقني عقليا باعداد اس

 : طفال واستهدفت االستمارة التالية الفرق على اخلصائص التالية350من ادلعوقني عقليا مشلت 

 .اخلصاص اجلسمية واحلسية واحلركية -
 .اخلصائص العقلية-  -
 .اخلصائص  االجتماعية واالنفعالية -
  خصاص النمو ادلتصلة باللعب -
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 :على النتائج التالية رقت  مخس سنواتغمارة واليت اتستثسفرت حتليالت ىذه االس أولقد  -

  :الخصائص الجسمية *  

وضحت الفروق اجلسمية بني ادلعوقني من طبقتني االبلو ادلعتوه وبني االطفال العادين فقد كانو اصغر جسما واقل أ -
 .حجما ودييلون اىل السمنة

 .ملو عدم وجود  تناسق بني وزن ادلعوقني وطو -
 .قدرهتم احلسية واحلركية كانت سريعة ونشطة وحركاهتم اتسمت بالعشوائية -

 : الخصائص العقلية* 

 . للغاية وعلى التصور وادراك العالقة بني شيئني ضعيفنيةقدراهتم على  االدراك العقلي زلدود -
 .ناء القراءة والتحليلثرة االخطاء اليت يرتكبوهنا اثم مشتت وكهانتباه -
 .قدراهتم على التحليل والرتكيب متوسطة ال سيما ازاء احملسوسات -

 :الخصائص االنفعالية * 

 .تتميز بشدة االنفعالية وتقبلها وحدهتا -
 .نات ومن االماكن ادلغلقة وادلفتوحة وادلرتفعة وادلظلمةاخيافون من بعض  احليو -

 :الخصائص االجتماعية* 

 .ليون اىل تكوين صدقاتمياجتماعيون  -
 .ادلسؤلية اليتحملون انسحابيون -
 .عالقتهم باالصدقاء عالقة وقتية -
 .دات والتقاليد والقيم السائدة يف اجلماعة حوذلماالع الحيرتمون -

 :2002 دراسة سعيد موسى علي الشهراني 2-3 

دلهارات احلركية االساسية باستخدام اسلوب حتليل الواجب على بعض عناصر القدرة اير برنامج ثموضوع الدراسة تا -
 .احلركية للتالميذ ادلتخلفني عقليا القابلني للتعلم

 :اهداف الدراسة* 
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 حصص 4 اسابيع مبعدل8مج للمهارات احلركية االساسية باستخدام اسلوب حتليل الواجب دلدة ابرن يرثمعرفة تا-
 اليد والتوافق البصري احلركي بني العني والقدم والقوة ادلتفجرة  و  بني العنيةاسبوعيا على مستوى عناصر القدرة احلركي

 سنة مبعهد 12-9ى ادلتخلفني  عقليا القابلني للتلعم ذللذراعني والكتفني والقدرة العضلية للساقني والقدمني والرشاقة ل
 .الرتبية الفكرية بشرق  الرياضي بادلملكة العربية السعودية بشرق الرياض 

 :اهمية الدراسة* 
فعالية استخدام اسلوب حتليل الواجب يف تدريس ادلهارات احلركية االساسية على مستوى القدرة احلركية للتالميذ 

 ادلنهج التجرييب وطبق دراسة على ثيف تطوير برامج  الرتبية البدنية لفئة ادلتخلفني  ذىنيا واستخدم الباح ادلتخلفني عقليا
 عناصر من اختبار القدرة 5 ث تلميذا مت اختياراىم عشوائيا من معهد الرتبية الفكرية واستخدم الباح32عينة قوامها 

 : وكانت النتائج التالية احلركية
اجملموعة الضابطة يف القياسات البعدية  و  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات اجملموعة التجريبية-

 .و احلركةة لبعض عناصر القدر
 . بني متوسطات اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياسات البعديةةعدم وجود فروق احصائي-
 

 :2003دراسة حمادة محمد حسني حسني محمد الطوخي  2-4
 .ير برنامج تروحيي رياضي  على ادلتخلفني ذىنياثموضوع الدراسة تا
 :أهداف الدراسة 

 :يره على ادلعاقني ذىنيا وكانت التسؤالت التاليةثىدفت الدراسة اىل تصميم  برنامج رياضي تروحيي دلعرفة مدى  تا
 الكلية يف تنمية التكيف العام يف ثىل  توجد فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والبعدي لعينة البح -

 .اجتاه القياس البعدي
 لذكورل الكلية يف تنمية التكيف العام ثىل توجد فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والبعدي لعينة البح -

 :فرضيات الدراسة
  توجد فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والبعدي لعينة البحت الكلية يف تنمية التكيف العام يف اجتاه  -

 .القياس البعدي
 لذكورل الكلية يف تنمية التكيف العام ثتوجد فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والبعدي لعينة البح -
  : بمصر1998 دراسة فاطمة محمد عزت 2-5

 اطفال 6تدريب  بر الرعاية على التوافق االجتماعي واحلركي عند االطفال ادلتخلفني ذىنيا واليت قامت ثحول موضوع ا
امج تدريب االطفال على ادلهارات بر سنة ومن فئة التخلف العقلي وتضمن ال13-6متخلفني عقليا من سن 

 .س السلوك التكيفييا حتسنا يف التوافق االجتماعي الذي يقيسو مقتاالجتماعية وبعد انتهاء فرتة التدريب وجد
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 :1996دراسة محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  2-6
ى االطفال ادلتخلفني ذىنيا درجة خفيفة ذ وتنمية التوافق النفسي واالجتماعي لة بعنوان العالقة بني ممارسة بعض االنشط

 :وىدفت الدراسة اىل
اسب مع قدراهتم نوضع برامج لبعض االنشطة احلركية وادلوسيقية والتعبريية والفنية لالطفال ادلعاقني عقليا يت -

 .وامكانيتهم اجلسمية والعقلية
 . الكشف عن العالقة بني ممارسة تلك االنشطة وتنمية التوافق االجتماعي العاطفي احلسي احلركي -
 .الكشف عن الفروق بني اجلنسني يف مدى تقبل ىذه  االنشطة وممارستها -
 : طفال معاقا عقليا من الدرجة اخلفيفة موزعة كااليت30وقد اشتملت العينةعلى  -
 .ةط كعينة ضاب15 طفال كعينة جتريبية و15 -

  :االدوات المستخدمة
 :ة االدوات التايلثاستخدم الباح

 .مقياس السلوك التكيفي  -
 .مقياس جوردانف ىاريس لقياس الذكاء  -

 :نتائج الدراسة
وجود عالقة ارتباطية بني ممارسة النشاط احلركي والنمو التوافق االجتماعي النفسي لدى االطفال عقليا فئة التخلف  -

 .الذىين اخلفيف
 .ادلنهج التجرييب :المنهج المستخدم 

 : دراسة الدكتورة عطيات محمد خطاب 2-7
و بصفة خاصة و , هتدف ىذه الدراسة اىل التعرف على رغبات التالميذ بالنسبة لألنشطة ادلفضلة يف وقت الفراغ 

, والتعرف على حجم ىذه ادلمارسة و دوافعها وىي من اعدا الدكتورة عطيات زلمد خطاب , ممارسة النشاط الرياضي 
مبحافظة .  مدارس للبنني 5تتكون عينة البحث من -  جامعة حلوان–استاذة بكلية الرتبية الرياضية للبنات بالقاىرة 

و اصبح اجملموع الكلي للعينة ,  تلميط من الصف الثاين لكل مدرسة من ادلدارس50وقد مت اختيار , القاىرة و اجليزة 
 :حيث مت اختيارىا بالطرق العشوائية و توصلت اىل النتائج ادلدونة يف اجلدول التايل ,  تلميذ و تلميذة 500

 
 
 
 
 



13 
 

 .األنشطة المفضلة في أوقات الفراغ  : 1الجدول 
 المرتبة نوع النشاط

 التلميذات التالميذ
 الذىاب للسينما او ادلسرح و مساع الراديو و التسجيالت الغنائية-مشاىدة التلفزة-

 ممارسة اذلويات العلمية أو الثقافية-
 ممارسة ألعاب التسلية-
 االسرتخاء أو النوم بعد الظهر-
 ممارسة النشاط الرياضي-

1 
5 
2 
6 
1 

1 
4 
2 
6 
5 

حيث ,  عند التلميذات 5 عند التالميذ و ادلرتبة 3من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن النشاط الرياضي حيتل ادلرتبة 
قارنت الباحثة نتائجها ببعض الدراسات ادلشاهبة يف مجهورية ادلانيا الدديقراطية و مت التوصل اىل أنو النشاط ادلفضل الثاين 
بالنسبة اىل االناث و ىذا يرجع حسب رأيها اىل االىتمام البالغ اليت توليو السلطات الرتبوية لنشاط الرياضي الرتبوي يف 

 .1برارلها التعليمية
 :الدراسات االجنبية - 2
 7 سنوات وعمرىا  االجتماعي 4تاة مراىقة عمرىا العقلي ف حلالة مبتابعةلواليات ادلتحدة االمريكية قامت بادراسة  -

ىارات مسنوات وقامت بتدريبها على مهارات احلياة اليومية وقد كانت الفتاة تعاين قبل التدريب من ضعف يف 
يل للعزلة وبعد ان مت التدريب مبركز ادلتخلفني ذىنيا وتطبيق املاالعتماد على الذات ورفض العمل مع االخرين و

راء غريىا  ومعرفة الزمن واعتمادىا الالربنامج عليها اظهرت احلالة حتسنا ملحوضا يف اعتمادىا على ذاهتا وتقبلها 
.قة بنفسها وتقدما يف التوافق االجتماعيثجات البسيطة كما بدت اكرت اعلى نفسها يف شراء بعض االحيت

                                                           
1
 (.225-224ص, 1982, القاهرة  , 3الطبعة , دار المعارف , اوقات الفراغ و الترويح , عطيات محمد خطاب ) 
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 :ملخص الدرسات السابقة

أوضحت الدراسات السابقة ان ىناك مؤشرات اجيابية تدل على ضرورة الربامج الرتوحيية الرياضية 
للمتخلفني ذىنيا بصفة خاصة وادلعاقني  عقليا بصفة عامة حيث خلصت معظم الدراسات يف ىذا اجملال 

لتحديد االثار االجيابية للربامج الرياضية الرتوحيية يف  تطوير القدرات الوظيفية والفسيوجلية ادلتضررة من 
 :االعاقة وذلك من خالل ادلؤشرات التالية

امهية النشاط الرياضي الرتوحيي يف حتقيق التوازن االنفعايل وتطوير مفهوم الذات والتقة بالنفس والرغبة - 
 .يف احلياة

دور النشاط الرياضي الرتوحيي يف احلد من مشاعر القلق واليأس وعدم الرغبة يف ادلشاركة االجتماعية وان -
دور النشاط الرياضي الرتوحيي يبدأ من تطوير ادلهارات احلسية واحلركية ورغم كل ىذه النتائج اليت تؤكد على 

امهية النشاط الرياضي الرتوحيي لالطفال ادلتخلفني ذىنيا فان قلة او انعدام الربامج التاىيلية وادلالجظ ان 
ىذه الدرسات مل تتطرق لواقع االنشطة الرياضية الرتوحيية يف ادلدراس اخلاصة نظرا الفتفراىا اىل الربامج 

 .اخلاصة على الرغم من حاجة فئة ذوي التخلف الذىين اىل منهج خاص او برنامج دراسي

 :خالصة 

اكدت معظم الدراسات على امهية النشاط الرياضي الرتوحيي يف النمو يف اجملالني احلسي احلركي واالجتماعي العاطفي دلا 
 .تعانيو فئة االطفال ذوي التخلف الذىين من معوقات يف االدراك احلسي ومعوقات نفسية اجتماعية
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 السلوك التكيفي:األولل ــــــــالفص
 

  :التمهيد
 

 ادلهارة مستوى بو ليصف ادلفهوم ىذا جيزل إستخدم فقد النفس علم ميدان يف قدميا مفهوما التكيفي السلوك مفهوم يعترب
 مبراحل مير إذ منائيا جيزل مفهوم يف للطفل التكيفي السلوك أن يعٍت شلا معينة، عمرية مرحلة يف الطفل هبا يسلك اليت

 يف (2007شويعل، )األربعينات يف نشرىا اليت ومعايَته النمو جداول وضع يف ادلفهوم ىذا من إنطلق وعليو سلتلفة، عمرية
 النمو نظرية بإسم ادلعروفة نظريتو يف الرئيسية األبعاد كأحد 1950عام منذ التكيفي السلوك مفهوم بياجيو إستخدم حُت

 نواحي شىت يف النفس علماء باىتمام التكيفي السلوك حضي ولقد (2000,الروسان )ادلعريف
 تكيف أمهية على النفسية والصحة والطفولة النمو رلاالت يف العاملُت العلماء من العديد أكد حيث اإلنسانية، احلياة
 على للحكم كمعيار التكيفي السلوك أختذ كما , (1985 ، اذلابط )ادلختلفة واحلياتية البيئية وادلتغَتات ادلواقف مع الفرد

 العقلية االعاقة لتشخيص الرئيسية احملكات أحد العقلي للتخلف األمريكية اجلمعية اعتربتو حيث العقلية، اإلعاقة
 ألنو العقلي، بالقصور اخلاصة الدراسات يف ىامة مكانة لو التكيفي السلوك مفهوم أصبح ىنا ومن (2000,الروسان)

 .وأوليائهم أنفسهم ادلتخلفُت يهم مثلما ، بالتعلم ادلهتمُت ادلختصُت يهم
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: تعريف السلوك التكيفي-1

. 1السلوك التكيفي مرتبط بالعديد من العلوم كعلم االجتماع وعلم النفس والعلوم الًتبوية والطبية على حد سواء 

 أن العديد من الباحثُت حتدثوا عن قياس السلوك التكيفي باستخدام مصطلحات من قبيل (1966) وقد نقل ىورتن
كما استخدمت اجلمعية األمريكية للتخلف  الكفاءة االجتماعية ، تدريب ادلهارات، ادلعايَت اإلجتماعية، التكيف مع البيئة

. (وليالند,1973)،  (1973)، وجرومسان) جيسيلوامًتودا,1941 )، وكذالك2العقلي مصطلح السلوك التكيفي

وأخرون قد استخدموا مصطلحات النضج االجتماعي منهم دول . استخدموا مصطلح السلوك التكيفي

 (1953). 

 .19633 ليفاين واليزي  والقدرة االجتماعية كُت و((1972ليوبسر و والقدرة التكيفية فيوالن

: مدارس السلوك التكيفي-2

: حبسب ما يلي)  1978) التعاريف إىل قسمُت يف  (1987)قسم كولًت ومورو 

  Theoreticians of Adaptive Behavior:تعاريف أصحاب نظريات السلوك التكيفي-أ 

 (1978)ميرسر: 

أنو قدرة الطفل على أن يؤدي األدوار االجتماعية ادلالئمة لألشخاص من نفس عمره " عرفت مَتسر السلوك التكيفي على
" وبيئتو بطريقة التوقعات من األنظمة االجتماعية الذي يشارك فيها

 (1976)نهرا: 

مبدى فاعلية الفرد مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية، ويتضمن السلوك التكيفي عند هنَتا بعدين " عرف هنَتا السلوك التكيفي
 ".االستقالل الشخصي، وحتمل ادلسؤولية االجتماعية: مها

  (1973)ليالند : 

: القدرة على التكيف على ادلتطلبات البيئية ادلتمثلة يف ثالثة أمناط سلوكية ىي" عرف ليالند السلوك التكيفي بأنو
". 1الوظائف االستقاللية، ادلسؤولية الشخصية، ادلسؤولية االجتماعية

                                                           
 (1991,البحرين,جامعة اخلليج العريب,رسالة ماجيسًت غَت منشورة,استخدام نتائج قياس السلوك التكيفي,العتييب بندر) 1

 (.2004,دار الزىراء للنشر و التوزيع,الرياض,الذكاء االجتماعي-الذكاء و السلوك التكيفي,فاروق,الروسان) 2

3 )Coulter, W. A. Morrow, H. W(1978). Adaptive Behavior: Concepts and Measurements. Austin, 

Texas, Regional Resource Center(. 
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 (1973) :بالثازار 

. عرف بالثازار السلوك التكيفي بأنو يشتمل على تلك السلوكيات اليت حتدث لالستجابة لربنامج زلدد

 ( 1970) :  روبنسون وربنسون 

على أنو عدم فاعلية الفرد يف التكيف على متطلبات بيئتو " عرف ربنسونوربنسون التلف أو الضرر يف السلوك التكيفي
ورمبا ينعكس ىذا أثناء الطفولة والضرر يف النضج تتضح يف نقص النمو يف السلوك االحساسي . ويكون من منطلق منائي

.  ادلهارات األكادميية ادليكانيكي ومهارات مساعدة النفس واللغة، وأثناء سنوات ادلدرسة يؤثر على تعلم

وعلى مستوى البالغُت فإن التلف يف عملية التكيف تنعكس أساسا يف الضبط األكادميي وخاصة يف قدرة الفرد على 
". االستمرارية الذاتية االقتصادية وعلى أن يقابل ويصلح من مستويات اجملتمع

: الوكاالت الحكومية المهنية- ب

 مكتب الحقوق المدنية 

بأنو الدرجة اليت يكون الطالب قادرا على أن يوظف ويشارك بفاعلية " عرف مكتب احلقوق ادلدنية السلوك التكيفي
". كعضو مسؤل ألسرتو ورلتمعو

 قسم الصحة والتعليم والرفاهية: 

بالفاعلية أو الدرجة واليت يقابل هبا األفراد مستويات االستقاللية " عرف قسم الصحة والتعليم والرفاىية السلوك التكيفي
". 2الشخصية وادلسؤولية االجتماعية ادلتوقعة من اجملموعة الثقافية ورلموعة العمر

 (مثال على الوكاالت التربوية )وكالة تكساس التربوية 

 بالفاعلية أو الدرجة اليت يقابل هبا األفراد مستويات " عرفت وكالة تكساس الًتبوية السلوك التكيفي

". االستقاللية الشخصية وادلسؤولية االجتماعية ادلتوقعة من اجملموعة الثقافية ورلموعة العمر

 اللجنة الرئاسية للتخلف العقلي: 

يشَت إىل الطريقة اليت يؤدي هبا الفرد تلك ادلهام ادلتوقعة من " عرفت اللجنة الرئاسية للتخلف العقلي السلوك التكيفي بأنو 
 شخص فيمثل سنو أو ثقافتو

                                                                                                                                                                          
1 )Coulter, W. A. Morrow, H. W(1978). Adaptive Behavior: Concepts and Measurements. Austin, 

Texas, Regional Resource Center(. 
 (.43-87ص, 2003,ادلملكة العربية للًتبية اخلاصة,اخلصائص السيكوميًتية لصورة عربية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي,العتييب بندر)2
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 الجمعية األمريكية للضعف العقلي: 

 :1959تعريف هيبر

: بالفاعلية اليت يواكب هبا الفرد متطلبات بيئتو الطبيعية واالجتماعية واحملورين األساسيُت" يعرف السلوك التكيفي

. الدرجة اليت يكون عليها الفرد قادرا أن يوظف ويستمر باستقاللية-1

". الدرجة اليت يستطيع ذلا أن يقابل برضا ادلتطلبات ادلفروضة ثقافيا للمسؤولية االجتماعية والشخصية- 2

: 1972تعريف جروسمان 

بأنو الفاعلية أو الدرجة اليت هبا يقابل الفرد مستويات االستقاللية الشخصية وادلسؤولية " يعرف السلوك التكيفي 
". 1االجتماعية ادلتوقع من رلموعة العمر واجملموعة الثقافية

: العناصر األساسية للتعاريف

للتأكيد على النمو  كل التعاريف ما عدا تعريف بالثازار تشًتك يف أشياء عامة ، حيث صلدىا كلها تضع درجات متغَتة 
 :ادلالئم للمهارات التالية

 اخل.....األكل والصحة العامة واحلمام وادللبس: الوظائف االستقاللية يف مقابلة مهارات احلياة اليومية مثل- 1

 اخل.....قادر على السفر والتعامل بادلال والتعبَت بلغة واضحة ويستمر يف حياة بيئية صحية: الصالحية االجتماعية- 2

يدير – حبيث ويؤكد على األنشطة ذات اذلدف – قادر على ادلشاركة والتفاعل مع اآلخرين: القدرة االجتماعية- 3
 اخل ...2ويعتٍت بالعالقات الشخصية

: خصائص السلوك التكيفي-3

ىناك العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل خصائص السلوك التكيفي، من أىم ىده الدراسات دراسة،  اليت استعرضتها 
:  فيها كما يلي3 والدي خلص خصائص السلوك التكيفي2003الدخيل ،

يزداد السلوك التكيفي تعقيدا بازدياد العمر الزمٍت ، فالسلوك التكيفي ادلتوقع من األطفال يف ادلراحل النمائية ادلبكرة أقل 
 .تعقيدا وكما من ادلراحل النمائية الالحقة

                                                           
1 (Grosman. T. (1972). Home Environment of Handicapped Children. Department of Education, 

Washington, DC). 
2 )Coulter, W. A. Morrow, H. W(1978). Adaptive Behavior: Concepts and Measurements. Austin, 

Texas, Regional Resource Center(. 
3
 .(2006,ادلملكة العربية السعودية,رسالة ماجيسًت غ مننشورة,مستوى السلوك التكيفي,تغريد,الداخيل ) 
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تعتمد اغلب مقاييس السلوك التكيفي بشكل عام على قياس رلاالت زلددة للسلوك ، وىي مهارات ادلساعدة الذاتية، 
وادلهارات الشخصية، ومهارات االتصال ادلعريف، وادلهارات احلركية، وذلك لألطفال يف مرحلة ما قبل ادلدرسة، ويضاف ذلا 

 .1رلايل ادلسؤولية ادلهنية وادلهارات اجلماعية لألطفال األكرب سنا وادلراىقُت

يتأثر السلوك التكيفي بتوقعات الثقافة اليت ينتمي إليها الفرد، فبإختالف الثقافات ختتلف التوقعات اليت نضعها لسلوك 
 .الطفل

يتأثر السلوك التكيفي بالظروف وادلواقف اخلاصة بنشأة الطفل مثل مركزه يف األسرة أو ترتيبو بُت أخوانو أو األجواء األسرية 
احمليطة بو أو ادلتغَتات اليت تطرأ على حياتو كفقدان أحد أفراد األسرة  أو غيابو لفًتة طويلة أو التغَت ادلتكرر لبيئة الطفل 

 .مثل اإلنتقال من مدرسة إىل أخرى أو من مدينة إىل أخرى

يعتمد قياس السلوك على ما يقوم بو األطفال أكثر من اعتماه على ما يقدرون فعلو، حيث يرتبط السلوك التكيفي 
. 2بادلمارسات اليومية الفعلية اليت يؤديها األطفال أكثر من ارتباطو بالقدرات احلقيقية اليت ميلكوهنا

: معايير السلوك التكيفي- 4

توضع معايَت السلوك التكيفي تبعا دلتغَت العمر الزمٍت لألطفال العاديُت، وعلى ذلك اعتربت تلك ادلعايَت النمائية أساسا 
يف قياس وتشخيص تلك ادلظاىر لدى األطفال ادلتخلفُت عقليا، تفسر تلك ادلعايَت مدى قرب أو بعد األطفال غَت 

: تصنيف ىذع ادلعايَت إىل. العاديُت عن ادلظاىر النمائية الطبيعية وتسلسلها لدى األطفال العاديُت

. ادلعايَت النمائية اجلسمية واحلركية-1

. ادلعايَت النمائية االجتماعية االنفعايل- 2

. ادلعايَت النمائية اللغوية-3

. 3ادلعايَت النمائية دلهارات احلياة اليومية- 4

: العوامل المؤثرة في السلوك التكيفي- 5

:  ومن أمهها مايلي4 م عدة عوامل تؤثر يف السلوك التكيفي1979أوردت وىبة

                                                           
1
 .(2006,ادلملكة العربية السعودية,رسالة ماجيسًت غ مننشورة,مستوى السلوك التكيفي,تغريد,الداخيل ) 

2
 .(2001, الطبعة التانية االسكندرية, التكيف والصحة النفسية) 

 (.2000, دار الزىراء للنشر و التوزيع,الرياض,الذكاء االجتماعي-الذكاء و السلوك التكيفي,فاروق,الروسان) 3

 (.1989,جامعة القاىرة,رسالة ماجيسًت غ منشورة,منو النضج االجتماعي لدى االطفال ادلتخلفُت ذىنيا,وىبة فاطمة) 4
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 ويقصد بو معدل اكتساب ادلهارات النمائية، فالتفاوت يف اكتساب مهارات النمو قد يؤثر على مستوى :النضج*
 .1السلوك التكيفي لدى الطفل، خصوصا يف مرحلة ما قبل ادلدرسة

 وىي قدرة الطفل على اكتساب ادلعلومات من خالل ادلواقف التعليمية واليت تؤثر على حتديد :القدرة على التقييم*
 .مستوى السلوك التكيفي خالل السنوات الدراسية ادلختلفة

 وتتضمن قدرة الطفل على االستقالل واالعتماد على النفس والقيام مبهام ادلركز االجتماعي :الكفاءةاالجتماعية*
. 2ولعب األدوار االجتماعية ادلناسبة

: (تصنيف السلوك التكيفي)تعريف السلوك التكيفي للتخلف الذهني – 6

إن ىذا التقسيم يعتمد على مدى قدرة الفرد يف اعتماده على نفسو يف حياتو اليومية، ويعتمد أيضا على ادلهارات 
االجتماعية للفرد بصفة عامة وعلى مدى نضجو االجتماعي أو قدرتو على حتقيق التكيف االجتماعي مع احمليطُت بو 
وحتمل ادلسؤولية بشكل خاص يتم على أساس درجة االضلراف اليت تظهر يف سلوك الفرد عن معايَت السلوك التكيفي 

لألشخاص العاديُت يف مثل عمره وال يتم احلصول على ادلعلومات الالزمة ذلذا ادلقياس يف موقف اختبار وإمنا عن طريق 
مقابلة مع شخص يعرف الفحوص حق ادلعرفة كالوالدين أو ادلشرفُت ويعتمد ادلقياس على األشياء اليت عملها الفرد يف 

: حياتو اليومية والتصنيف على ىذا األساس على الشكل التايل

 :اإلعاقة العقلية البسيطة 1

 يشار إىل بعض األفراد يف ىذه الفئة أيضا على أهنم قابلون للتعليم نظرا لكوهنم قادرين على االستفادة من الربامج التعليمية
. العادية

 :اإلعاقة العقلية المتوسطة 2

. درجة وىم بطيئون يف تطوير و استخدام اللغة (50-40)وىم األطفال الدين تًتاوح نسبة ذكائهم بُت 

 : اإلعاقة العقلية الشديدة 3

 :وتنقسم خصائصها تبعا دلراحل النمو إىل (40-35 إىل 25-20)ىذه الفئة تًتاوح نسبة ذكائهم من

 سنوات ويكون هبذه ادلرحلة 5 ويطلق عليها مرحلة النضج والنمو وتبدأ من ادليالد  وحىت مرحلة ماقبل المدرسة- أ
. القليل من مهارات التواصل وقد ال تتواجد وقد يستجيب للمهارات األولية يف رلال مساعدة الذات مثل إطعام نفسو

 

                                                           
 (.1989,جامعة القاىرة,رسالة ماجيسًت غ منشورة,منو النضج االجتماعي لدى االطفال ادلتخلفُت ذىنيا,وىبة فاطمة) 1
 (83-62ص, 2003,ادلملكة العربية للًتبية اخلاصة,اخلصائص السيكوميًتية لصورة عربية من مقياس فاينالند للسلوك التكيفي,العتييب بندر) 2
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  سنة يف ىذه ادلرحلة يستطيع21سنوات إىل 6وتبدأ من :  ويطلق عليها مرحلة التدريب والًتبية مرحلة المدرسة-ب
 . 1السَت إال إذا كانت لديو

: أبعاد السلوك التكيفي- 7

مقاييس السلوك التكيفي وذلك    أىم ىذه األبعاد ادلتظمنة يف غالبية(1988) نقال عن ريشيلي1991استعرض العتييب 
: على النحو التايل

 :بعد األداء الوظيفي االستقاللي7-1

. يعترب ىذا البعد من أبرز األبعاد وأكثرىا استخداما إذ تشًتك فيو أغلب مقاييس السلوك التكيفي

وتشمل عبارات ىذا البعد على ادلهارات األساسية لالعتماد على الذات يف ادلأكل وادلشرب وقضاء احلاجة وارتداء وخلع 
ادلالبس، والعناية بالنظافة الشخصية وادلظهر ، باإلضافة إىل مهارات األمن والسالمة يف تفادي األخطار وبعض ادلقاييس 

اليت تشتمل على مهارات التنقل واستخدام ادلواصالت ومدى احلاجة إىل اإلشراف ، حيث يتم من خالل عبارات ىذا 
. 2الالزمة دلواقف التفاعل يف مواقف احلياة اليومية مبا حيقق األداء ادلناسب البعد الًتكيز على تنمية ادلهارات 

 :بعد األداء الوظيفي االجتماعي7-2

العبارات اليت يتضمنها  يعترب ىذا البعد من األبعاد الرئيسية للسلوك التكيفي، وىناك اتفاق شبو تام فيما بُت ادلقاييس يف
. ىذا البعد ، وإن اختلفت مستويات األداء يف الكفاءة ادلطلوبة من مقياس ألخر

وتغطي مهارات ىذا البعد مجيع ادلظاىر السلوكية ذات الصلة بعالقة الفرد مع اآلخرين من حولو حيث تزداد ىذه ادلهارات 
تعقيدا مع تقدم ادلراحل العمرية، وختتلف باختالف ادلواقف والعوامل يف كل بيئة ىذا وتشمل عبارات بعد األداء الوظيفي 

االجتماعي على مهارات التفاعل االجتماعي ومهارات التواصل وادلشاركة يف األنشطة االجتماعية والتعبَت عن ادلشاعر 
. واالنفعاالت، باإلضافة إىل التمييز بُت السلوكيات ادلالئمة لكل موقف من مواقف احلياة اليومية

ولتقييم أداء الفرد يف ىذا البعد ، ينصح باختبار أفضل األساليب ادلتاحة لتقييم أداء الفرد من جهة نظر اآلخرين، وفيما 
يرونو غَت مالئم أو غَت ناجح لسوء العالقة بُت الفرد وبُت اآلخرين، ومثل ردود أفعالو السلبية جتاه اآلخرين أو شلارستو 

على انو جيب أال يغفل عند تقييم ىذا البعد وخالفو من أبعاد تأثَت العوامل الثقافية . للسلوكيات غَت ادلستحبة اجتماعيا
. 3وادلعايَت االجتماعية لكل سن وجنس

                                                           
1
 .(2000,المكتب الجامعي القاهرة,  التخلف الدهني ) 

 (.1991,البحرين,جامعة اخلليج العريب,رسالة ماجيسًت غَت منشورة,استخدام نتائج قياس السلوك التكيفي,العتييب بندر) 2

 (.2004,دار الزىراء للنشر و التوزيع,الرياض,الذكاء االجتماعي-الذكاء و السلوك التكيفي,فاروق,الروسان) 3
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 :بعد األداء المدرسي7-3

تغطي مهارات ىذا البعد ادلهارات التحصيلية األساسية يف القراءة والكتابة وادلفاىيم والعمليات احلسابية، ويتم تقييم األداء 
إن التأخر الواضح يف اكتساب ادلهارات يعد أحد  الوظيفي ذلذه ادلهارات من خالل ادلواقف العملية اليت مير هبا الفرد، 

. 1القصور يف السلوك التكيفي

وتتفاوت تعار يف ومقاييس السلوك التكيفي يف درجة تركيزىا على ىذه ادلهارات، ففي حُت تتضمنو بعض من ادلقاييس 
مقياس بالثازار، وقائمة بورتيج ، : مثل مقياس ليالند  نسخة ادلدرسة، صلد ىناك رلموعة أخرى ال تتضمنو إطالقا مثل

حيث يدعم ادلؤيدين ذلذا البعد وجهة نظرىم، اعتماد على أمهية ىذه ادلهارات التحصيلية للطفل خالل قيامو مبختلف 
األدوار االجتماعية عرب مرحلة الطفولة وادلراىقة، كذلك يرون أن ىذه ادلهارات أساسية ، إذ يؤدي انتظام الطفل يف 

. 2الدراسة إىل تطوير سلوكو التكيفي من عدة جوانب باإلضافة إىل إمكانية تنمية شخصية بصفة عامة

 :بعد األداء المهني7-4

تتخذ تنمية وتطوير مهارات األداء ادلهٍت أمهية خاصة مع التقدم يف ادلستويات العمرية، إذ يتم الًتكيز يف السنوات األوىل 
والذي يشمل على .  سنة على األبعاد الثالثة السابقة، وبعد ىذه ادلرحلة يبدأ االىتمام هبذا البعد12من العمر وحىت عمر 

. ادلهارات الضرورية للتمييز بُت ادلهن واألعمال ادلختلفة، وتنمية االجتاىات والقيم ذات العالقة مبهنة أو وظيفة معينة

ويكتسب بعد األداء ادلهٍت أمهية خاصة عند ختطيط الربامج التأىيلية، على أال يستند عليها بشكل رئيسي لتحديد 
القصور يف السلوك التكيفي، وبالذات عند اختاد قرارات التصنيف وحتديد الوضع التعليمي واليت غالبا ما تكون يف بداية 

. 3اكتشاف حالة التخلف العقلي أو عند بدء االلتحاق بالدراسة

: مظاهر السلوك التكيفي–8

أورد ليالند مظاىر السلوك التكيفي اليت يتحتم على الفرد القيام هبا واليت ميكن قياسها باألدوات وادلقاييس اخلاصة 
: بالسلوك التكيفي وتتمركز على ثالث أمناط ىي

 

 

                                                           
 (.2006,ادلملكة العربية السعودية,رسالة ماجيسًت غ مننشورة,مستوى السلوك التكيفي,تغريد,الداخيل ) 1

 (.2001,دار الزىراء للنشر و التوزيع,الرياض,الذكاء االجتماعي-الذكاء و السلوك التكيفي,فاروق,الروسان) 2

 (.1983,عمان,اجلامعة األردنية,رسالة ماجيسًت غ منشورة,,تطوير معايَت اردنية دلقياس السلوك التكيفي,اجلرار جالل )  3
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 :الوظائف االستقاللية8-1

وىي قدرة الفرد على إصلاز ادلهام واألنشطة ادلتطلبة جملتمعو بنجاح على أساس من التوقعات النموذجية لألعمار ادلختلفة، 
واليت تنقسم بدورىا إىل توقعات ضرورية وتوقعات مرغوب فيها، وتشمل جوانب إمنائية وسلوكية متعددة كالنمو احلركي ، 

. اخل....ادلشي، تناول الطعام، ارتداء ادلالبس

ويشَت ليالند إىل أن بعض ادلهارات االستقاللية تكون مرتبطة بالعمر يف الطفولة ادلبكرة، لكنها تكون أقل داللة يف 
ادلراىقة، فإذا كانت ادلهارات احلركية مثال كالتنقل مطلوبة وضرورية عند تقييم السلوك التكيفي للطفل يف الرابعة من العمر، 

فإهنا تصبح ذات أمهية ثانوية بالنسبة لفرد يف مرحلة ادلراىقة إدا ما كانت ىناك مؤشرات على منو مظاىر أخرى يستدل 
. 1منها على منو ادلظاىر احلركية لذلك الفرد

 :المسؤولية الشخصية8-2

ىي استعدادات واستجابات الفرد إلصلاز الواجبات ادلتعلقة بالسلوك الشخصي اليت تنعكس يف اختاذ القرارات ، واختيار 
منط السلوك تبعا لتقدير الفرد صلاحا يف القيام بادلهام الشخصية، بقدر ما يكسب ثقة أسرتو ومدرستو، وحيصل على ادلزيد 

فاحلكم على القدرة للبقاء يف البيت مثال أو . وإن فشل الفرد يف حتملو للمسؤولية حيرمو ىذا االمتياز. من ادلسؤولية
 .السماح لو بالذىاب يف رحلة قصَتة وكل ذلك يؤثر على مدى تكيف الفرد يف بيئتو ورلتمعو

 :المسؤولية االجتماعية8-3

ىي قدرة الفرد على تقبل و حتمل مسؤوليتو كأحد أعضاء اجملتمع وإصلازه للسلوكيات ادلالئمة تبعا لتوقعات ذلك اجملتمع 
واليت تنعكس يف التوافق االجتماعي والنضج االنفعايل، ىده ميكن حتليلها إىل قبول ادلسؤولية اليت تقود إىل االستغالل 

. االقتصادي كليا وجزئيا

:  ومها2كما ذكرت المربت مظهران أساسيان ذلما أمهيتهما يف احلكم على السلوك التكيفي للفرد

 .قدرة الفرد على التعامل باستقاللية مع البيئة اليت يعيش فيها -
الدرجة اليت حيقق هبا الفرد إشباعا للمتطلبات الثقافية ادلفروضة عليو سواء كان ذلك يف اجلانب الشخصي أم  -

 .ادلسؤولية االجتماعية

 

 
                                                           

 (.1989,جامعة القاىرة,رسالة ماجيسًت غ منشورة,منو النضج االجتماعي لدى االطفال ادلتخلفُت ذىنيا,وىبة فاطمة) 1
 (1983,عمان,اجلامعة األردنية,رسالة ماجيسًت غ منشورة,,تطوير معايَت اردنية دلقياس السلوك التكيفي,اجلرار جالل )  2
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: قياس السلوك التكيفي وأهميته9-

يعتمد قياس السلوك التكيفي على ادلالحظة من قبل مقدمي اخلدمة أكثر من التقرير الذايت للمتخلفُت عقليا أنفسهم ، إذ 
توجد ثالثة أساليب تعترب من أكثر أساليب قياس ادلهارات االجتماعية والسلوك التكيفي شيوعا وىي ادلالحظة السلوكية 

. ولعب الدور وقوائم التقدير

لدلك أعطت اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي وزنا كبَتا للدور الذي يلعبو السلوك التكيفي يف حتديد إذ كان الفرد 
متخلفا عقليا أم ال، وأصبح للسلوك التكيفي أمهية قانونية وتشريعية باعتباره زلكما رئيسيا ثانيا يف حتديد حاالت التخلف 

 الذي نص على وجوب تقييم السلوك التكيفي يف مجيع القرارات ادلتعلقة بفصول 97/172العقلي مبوجب القانون العام 
. الًتبية اخلاصة

ولعل قياس السلوك التكيفي يعترب خطوة أساسية يف العديد من اخلدمات اليت تتم مع ادلتخلفُت عقليا بصفة خاصة، ومع 
.  1فئات متنوعة من اإلعاقات األخرى

إن تشخيص الطفل من دوي االحتياجات اخلاصة على سبيل ادلثال، يتضمن الضرورة احلصول على معلومات عن 
اجلوانب األساسية يف سلوك ىذا الطفل ومعرفة قدرتو الوظيفية على أداء مهام متنوعة سواء يف اجلوانب ادلعرفية أو 

ينطبق دالك على . االنفعالية أو االجتماعية، ومن مث فإن قياس السلوك التكيفي جانب ال غٌت عنو يف عملية التشخيص
اخلدمات األخرى مثل التصنيف وختطيط الربامج وغَت ذالك من اخلدمات هبدف احلصول على بيانات مالئمة ومتعددة 

اجلوانب الستخدامها ألغراض تشخيص حاالت التخلف العقلي وتصنيفها ووضع اخلطط التعليمية الفردية ذلده احلاالت، 
. حيث يؤكد األخصائيون احلاجة إىل استخدام مقاييس إضافية جبانب مقاييس الذكاء

  .2 أن ىناك حاجة ماسة للسلوك التكيفي يف اجلوانب األخرى اليت تفتقدىا مقاييس الذكاء1978ويؤكد كولًت ومورو 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2007,جامعة اخلليج العريب,ادلنامة, رسالة ماجيسًت غَت منشورة,الفروق يف مهارات السلوك التكيفي,العجيمي فهد) 1

2  ) Coulter, W. A. Morrow, H. W(1978). Adaptive Behavior: Concepts and Measurements. Austin, Texas, 

Regional Resource Center.( 
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 :الخالصة الجزئية 

 

 والتدريب وادلدرسة واألقران األسرة وتشمل اخلارجية، ادلثَتات مجيع تضم اليت بو، احمليطة بالبيئة تنشئتو، خالل الفرد يتأثر
 الفرد، شخصية يف تأثر اليت عناصرىا يف التحكم ادلمكن ومن للتغَت، قابلة ادلفهوم هبذا والبيئة ادلعيشية، والظروف والتعلم
 بيئتو يف ادلوجودة العناصر مع التفاعل عرب السلوكية، لإلستجابة الفرد تعلم يكون حيث .السلوك يف واضحا تأثَتىا ويظهر
 مث ومن الذايت، والضبط السلوك، وتشكيل والنمذجة التعزيز يف ادلتمثلة التعليمية األساليب إستخدام خالل ومن احمليطة،
 .التكيفي السلوك يتحقق
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 الذىني التخلف :الثانيل ــــــــالفص

 

  :تمهيد

 خبلؿ من التعامل يف الدراسة منطلق ىي و ىامة نقطة على اإلشارة وجب األطفاؿ، من الفئة ىده على التكلم قبل
 فئات من غَتىا أو ذىنيا، ادلتخلفُت فئة تناولت اليت منها، القليل إال حبوث من سبق ما ؽليز فما الفئة، ىده مع البحث
 ىدا يقدـ ال كذلك و قيمتو، البحث يفقد شلا الباحثُت، قبل من االنفعالية أو العاطفية الشخصية تلك نلحظ اإلعاقة،

 .الفئة ذلده خدمة أي االنفعايل الشحن ذات البحوث من النوع

 إطار يف معها التعامل و زائد، عاطفي شحن دوف التامة، ادلوضوعية من إطار يف الفئة ىده مع التعامل ىو ادلنطق كاف لدا
 حباجة ىو ما بقدر بالشفقة، نعاملو بأف حاجة يف ليس ذىنيا، فادلتخلف األنسب، ىو ىدا و خصوصيات، من ؽليزىا ما

 .خصوصياتو لطار يف معو نتعامل الف

 ألهنا معها، عملنا خبلؿ من أو علمية، حبوث من بو نقـو ما خبلؿ من سواء الواجب، باب من ذلؤالء، نؤديو ما أف و
 ادلعضلة صلد فهنا عاجزين لكوهنم إما و العلم، يف يرغبوف ال ألهنم أما نادرا، إال يعلموف ال الدين يبقى دلك، إىل أحوج

 معقوؿ، تصرؼ مثلثات، أشكاؿ يف مرتُت أو مرة التعليل يسيء عندما مباشرة الطفل فيو هبمل كاف زمنا عرفت احلقيقية
 مواطنُت لتكوين الواقع يف تسعى كانت إدا مؤسف، تصرؼ و إلدارة، مرشحُت عن أال تبحث ال السلطات كانت إدا

 أسهل يفهم مل فإف لباقة، و بإصرار إياىا تعليمو بواجب إنذار ىدا للرياضيات، ميل أي التلميذ يظهر مل إف منورين،
 لكنو" غيب الطفل ىدا:"دائما يردد الذي الوجيز احلكم هبذا التعليق ىو احللوؿ أبسط إف طبعا إذف؟ سيفهم مادا األمور،

 البهائم عداد يف نعتربه أف بعينو، الظلم و اإلنساف حبق األكرب اخلطأ ىو ىدا دلك من العكس على سائغا، حكما يعد مل
 ال التعليم كاف فإف مجوده، جهد،ألحياء قصارى من ظللك ما كل نبدؿ و دكاء، من لدينا ما مجيع نستهلك أف دوف

 و وجدوا أين يتعثروف الدين ىؤالء أما نفسها، عن تكشف العبقرية للسخرية،الف مدعاة فهدا العباقرة، تنوير إال يستهدؼ
 ".ادلساعدة إىل حباجة الدين ىم بالذات ىؤالء اليأس، و للتقهقر فرصة ىم الدين ىؤالء دائما، ؼلطئوف
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 :الذىني التخلف ماىية- 1

 :العصور عبر تاريخية  لمحة 1-1

 باقي عن متميزا التاريخ فجر ومنذ معها التعامل كاف لدا األخرى الذىٍت التخلف فئات من غَتىا عن الفئة ىده تتميز
 عن القدؽلة احلضارات ؽليز فما خدمات، من الفئة ذلده يسدي كاف ما الشديدة القسوة و ادلطلق اإلعلاؿ فبُت الفئات،
 خاصة الفئة ىده عن للكشف حباجة ليست القدؽلة احلضارات  كانت لذا ادلتطورة، التعليم نظم ىو ادلعاصرة، حضارتنا

 و االستعباد مصَتىا يكوف أو محالُت، و كعتالُت الشاؽ، و البسيط العمل ضلو مباشرة توجو فكانت البسيطة، حاالهتا يف
 يف سائدة مازالت اليت التعبَت بعض من ذلك على أدؿ ال و الستغبلؿ، وقابليتها العقلية، مستوياهتا اطلفاض حبكم الرؽ

 .أخل ...و ػػ نية و ػػ جائع ػػ و ػػ هبلوؿ ػػ مثل من و احلايل، العصر حىت الدرجة لغتنا و ثقافاتنا

 طرؼ من التخلي أو الضحية، الرعاية مستويات الطلفاض نظرا ادلوت، مصَتىا يكوف فإما الشديدة، حالتها يف أما
 ىناؾ من هبم لَتمى البحر على ادلطلة اجلباؿ لقمم الفئة، ىده أفراد يأخذ كاف أين القدؽلة، اسربطة يف احلاؿ كما اجملتمع،

 اإلرساليات يف و اجلنود، عليها يتدرب رماية كأىداؼ يستعملوف كانوا روما يف و اجملتمع، على عار وصمة ؽلثلوف ألهنم
 يكوف أو بشرية، كدروع يستعملوف احلرب وعند خاصة، اجلنسية رغباهتن تلبية ويف اجلنود، لتلهية يستعملوف العسكرية
 أحيانا أو منهم الكنيسة موقف ىو كما سبتلكهم، الشريرة أرواح ألف أو لعنة، ؽلثلوف ألهنم ادلوت حىت التعذيب مصَتىم

 و هبم، التندر و منهم، للسخرية التهريج، و السرؾ فرؽ مصَتىم فيكوف احليوانات، أو البهائم عداد يف يصنفوف كانوا
 حيواف، بشر،أـ ىم  ىل بُت الوسطى القروف يف أوربا يف اخترب الذي"روترداـ أحداث قص "العادلي اآلداب يف معروؼ

 حبكم االسبلمية،و احلضارة يف الثانية، العادلية احلرب قبيل اذليتلَتية أدلانيا يف ذلم أقيمت اليت ادلذابح أو مؤخرا وحىت
 حبكم و احليوانات، و البهائم عن سبيزه و لئلنساف كلفتو الذي التكرمي حبكم و النفس، قتل حرمة من الشرعية االحكاـ

 الرزؽ، كفالة و اإلؽلاف، باب من ىو ريبة =من اهلل قسم دبا الرضا أف و جل و عز اهلل " من ىي الذرية و األوالد ىبة أف
 أما اخلفيفة، حاالهتا يف البسيطة احلرؼ ضلو توجيهها مت لدا السالفة، بادلفاىيم الفئة ىده مع التعامل  فكرة عن التخلي مت
 و ادلسلمُت، ماؿ بيت من  ورعايتها كفالتها ضماف مع ادلستشفيات، و ادلصحات ضلو وجهت فقد الشديدة احلاالت يف

 تنظيمات و اجملتمع طرؼ من مساعدات ضماف مع عائلتها طرؼ من هبا التكفل يتم أو احلبس، و الوقف أمواؿ
 عمر الفاروؽ " الراشدين اخللفاء ثاين طرؼ من االنساين ادلوقف و ادلرىف احلس ذلك ذلك، على دليل وأصدؽ السائدة،

 عصرنا يف عاىة أو و مريض ذلا أو اليتيم، تكفل أسرة لكل وضعها اليت ادلاؿ بيت من ادلنحة و" عنو اهلل رضي اخلطاب بن
 الظروؼ حتميتها ضرورات ظهرت أوربا يف النهضة عصر بديات و الغرب يف احلضارة، متطلبات لتعقد ونظرا احلاضر،

 ظروؼ تعقد مؤىلة،و عاملة يد توفَت ضرورة و صناعي من و بالكنيسة، صلة لو ما كلب على ثورة من االجتماعية،
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 عن إنابة احملرومة للفئات الرعاية توجيو لـز اخلروج،لذلك هبدا الفراغ مؤل وحتمية للعمل، ادلرأة خروج و ومتطلبات، التعليم
 .االجتماعي الرفاىة دولة و الراعية، الوطنية الدولة شروط تفرضو الذي االجتماعي القد بشروط التزاما و األسرة،

 .الفئات ىده بُت من ذىنيا ادلتخلفُت فئة كانت و

 .فرنسا يف كانت أشهرىا و احملاوالت أوىل و

 و. 1905 الذكاء لقياس اختبار أوؿ و أشهر بذلك فظهر الًتبوية، النظم يف غَتىا من الفئة ىذه لتميز مؤشرات وضع
 احلرة ادلدارس طريق عن سويسرا من كل يف الرعاية، يف ادلتخصصة ادلدارس و ادلراكز بظهور الغرب يف الدراسات تولت

 ادلنظمات و العامل دوؿ بقية على التجربة لتعمم....ادلتحدة الواليات ويف انكلًتا يف و أدلانيا ويف األطفاؿ، رعاية وروض
 .الدولية

 .للعمل الدولية ادلنظمة العلـو و للثقافة الدولية ادلنظمة و

 ملزمة غَت توصيات يتضمن 1954 سنة يف تقريرا اللجنة أصدرت و الذىٍت، التخلف موضوع دلناقشة خرباء جلنة عقد يف
 .ادلوضوع ىدا بشأف احلكومات و للدوؿ

 أتيحت الندوتُت ىاتُت يف و. 1959 سنة بأوربا العادلية الصحة دلنظمة اإلقليمي ادلكتب عقد أسلوا يف إحداعلا ندوتُت
 االجتماعيُت األخصائيُت و ادلختصُت ادلعلمُت و النفس علماء و العقلية األمراض أطباء أ و األطفاؿ ألطباء الفرصة
 زيادة فئة، من كل تقدمها اليت اخلدمات يف التنسيق أمكانية و الذىٍت التخلف مشكل معاجلة يف أدوارىم دلناقشة

 ادلقدمة اخلدمات تنظيم دلناقشة 1967 سنة يف جلستها العقلية الصحة خرباء جلنة خصصت التخلف دبشكلة االىتماـ
 أكتوبر يف العادلي اإلعبلف مصدر ذىنيا، ادلتخلفُت مساعدة جلمعيات الدولية الرابطة و اللجنة نفس بُت باإلشراؾ
 .19711 ديسمرب 20 دورة يف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية طرؼ من تنبيو مت الذي و. 1968

 ىدا يف ( أخبلقية ما حلد و األوىل، بالدرجة القانونية ) األساسية ادلصطلحات و ادلفاىيم بعض إىل اإلشارة من بد ال
 :السياؽ

 ورد دلا اخلضوع كذلك. اإلعبلف على ادلوقعة للدوؿ االجتماعية و القانونية ادلنظومة على لزامنا يصبح اإلعبلف، ىذا حبكم
 للصحة العادلية ادلنظمة تصنيف يف الواردة تصنيفات، و أفريل 03 بتاريخ الصادرة.تبعاتو و دبصطلحات االلتزاـ كدا فيو،

  :للمعوؽ التايل التعريف يقًتح الذي ،1980 ادلعدؿ و 1975
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 مثل يفعل أف أو يكوف أف يف صعوبات يواجو راشدا و مراىقا طفبل، يكوف ؟أف ؽلكن و اجتماعيا ادلتكيف غَت ىو "
 لديهم، اإلعاقة تطرح إظطربات يواجهوف حيث العقلية،ػ أو البدنية حلالتهم نظرا ودلك معاقوف، عنهم نقوؿ و اآلخروف،

 .اجملتمع نفس يف يعيشوف الدين األفراد لغالبية دبعٌت

 :ادلعوؽ لتعريف التايل ادلخطط للصحة العادلية ادلنظمة تقًتح

 مشكل على االجتماعية الصبغة إطفاء ىو: التايل ىو اإلعاقة تعريف أف صلد للمعوؽ القانوين التعريف خبلؿ من إذف
. صحي

 .ادلعوؽ الفرد يعانيو الذي الصحي ادلشكل ليس و اإلعاقة، يوجد من ىو اجملتمع بالتايل و 

 :التالية التعاريف ادلنظمة نفس ذلا فتقًتح التعريف يف الواردة ادلصطلحات أما

 آو حادث آو مرضية إصابة نتيجة أو الوالدة، قبل دلا خلقية إصابة أو وراثي خلل نتيجة يكوف قد  :صحي مشكل
 .(االستشارة و التعلم فرص كنقص ) الثقافية الناحية من أو ،(التغذية كنقص ) ادلادية الناحية من البيئة فقر بسبب

 .للعضوية الطبيعي النشاط يف دور ذلا وصيفة أو دلنطقة إصابة ىو النقص :نقص

 .النشاطات بعض أداء كيفية أو / و زلدودية يتضمن و للنقص نتيجة ىو :قدرة عدم

 .القدرة عدـ أو نقص بسبب طبيعي، اجتماعي دور إلسباـ مانع أو زلدودية ىو :عجز

 :فهو دائما التصنيف نفس حسب و ذىنيا ادلتخلف أما

 و ظلوه مراحل من مرحلة خبلؿ نشأ العقلية الوظيفة يف اطلفاض من يعاين الذي الشخص ذؾ ذىنيا التخلف يقصد "
 .معا فيهما أو النصح أو االجتماعي والتكيف التعلم يف إما نقص يصاحبو

 باللغة مصادرة عن مأخوذة فهي/ ادلرجعية حبكم النظري، ادلستوى على جار ىو ما و دراسات من سلف فيما ادلبلحظة و
 وال ادلذكور، اإلعبلف على يوقعا لو الدولتُت ىاتُت الربيطانية أو األمريكية ادلتحدة الواليات يف صادرة العربية إىل االصلليزية
 لؤلمراض األمريكية اجلمعية تصنيف و ،1968 لسنة الرئيس جلنة بتصنيف االخد يتم األوىل ففي بتصنيفاتو، يأخذاف
( األخرى ادلعايَت إعلالو مع غَته دوف اختباريو نتائج و الذكاء دبعيار يأخذ الذي النفسي القياسي التعريف وبالتايل العقلية،
 تصنيف

 .الفئة ىده كرامة ادلوضوعة دبصطلحات ؽلتهن ألنو انتقاد، من دلك يتلقاه ما مع



30 
 

 ىي موضوعيتها عدـ من االختبارات نتائج بو تتهم ما و الذكاء حوؿ عليو متفق تعرؼ إىل الوصوؿ صعوبة كدا و
 .األخرى

 معيار ىو و أال التصنيف، يف واحد دبعيار كذلك يأخذ الذي االجتماعي بالتعريف االخد يتم( بريطانيا) الثانية يف و
 ادلسؤولية الشكل هبذا ػلمل كذلك الفئات، بُت فاصلة ؽلنح و ما، حد إىل كذلك ذاتيا يعترب الذي االجتماعي، التكيف

 .ذاتو للمتخلف التخلف عن

 يف خاصة ) العلمي الواقع و النظري اجلانبُت بُت توافق خلق اجل من ادلعايَت توحيد أوىل جهة من ىو فاألنسب إذف و
 التصنيف ألنو ،(النظري اجلانب يف خاصة )للصحة العادلية ادلنظمة عن الصادر التصنيف اعتماد ثانية جهة من و ،(اجلزائر

 باإلضافة يعتمد ألنو إعاقتو، مسؤولية ربميلو وعدـ ادلتخلف، قيمة من حطة لعدـ ادلوضوعية، إىل األقرب و القانوين،
 .ادلذكورين للمعارين

 :طبية مشكلة أنها على الذىني التخلف تناولت التي التعريفات 1-2

 اكتماؿ أو السوي النمو مستوى إىل الوصوؿ عن العقل فيها يعجز حالة: بأهنا الذىٍت التخلف 1956 جولد تريد عرؼ
 .النمو ذلك

 سن قبل للفرد ربدث إصابة أو دلرض نتيجة الذىٍت النمو اكتماؿ عدـ أو توقف حالة: بأهنا فعرفها 1956 جريفس أما
 .التكوين فًتة أثناء جينية لعوامل نتيجة أو ادلراىقة

 ىي الذىٍت التخلف: يلي كما فكاف السابقُت التعريفُت من مشوال أكثر الذىٍت للتخلف تعريفا يصنع أف 1995 حاوؿ و
 و العصيب اجلهاز كفاءة يف ضعف إىل تؤدي عنو خارجية أو الفرد يف داخلية عوامل نتيجة العقل وظائف و قصور حالة
 .1للنمو العامة القدرة يف نقص

 :التعلم على القدرة ضوء في التعريف1-3

 ىو الطفل أف  كَتؾ صموئيل يرى حيث التعلم على القدرة أساس على ذىنيا ادلتخلفُت االذباه ىذا أصحاب يصنف
 العادية بادلدرسة الدراسية الربامج مسايرة على القدرة عدـ و التحصيل يف بطء و دراسي، زبلف من يعاين الذي الشخص

 القراءة يف ادلبادئ بعض اكتساب يستطيع  وقد نعها، التعامل و اجملردات ربصيل يف يفشل و الذىنية قدراتو زبلف بسبب
 .2للتعلم قابل غَت فيسمى ادلبادئ ىده اكتساب يف يفشل أو للتعلم، قاببل فيسمى الكتابة و

                                                           
1
 (.28-27ص,2000,عالء ابراهٌم عبد الباقً) 

2
 (.19ص,2001,اٌمان فؤاد كاشف) 
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 :الذكاء نسبة ضوء في التعريف 1-4

 ذكائو حاصل كاف أد متأخرا الفرد أف يقاؿ عامة بصورة و العاـ الذكاء يف نقص ىو الذىٍت التأخر أف فاخر الدكتور يرى
 ادلتوسط من اقل دكاء نسبة على احلصوؿ: بأهنا الذىنية اإلعاقة إبراىيم الستار عبد يعرؼ حُت يف .1ذلك دونو ما و 70

 2.العميق الذىٍت التخلف مستوى إىل تصل حىت ادلتوسط عن تقل اليت الدرجات من تبدأ درجات لو و

 :االجتماعية الصالحية ضوء في التعريف 1-5

 :التعريفات من و رزقو كسب و نفسو رعاية على الفرد قدرة و االجتماعية النواحي على التعريف ىدا أصحاب يركز

 يسَت أف يستطيع ال و اجتماعيا كفء غَت شخص ىو ذىنيا ادلتخلف الشخص أف يرى حيث 1941 دوؿ تعريف-
 .مبكرة سن يف أو الوالدة مند ػلدث زبلفو أف و العقلية القدرة يف األسوياء من أقل ىو و وحده أموره

 يف بقصور تصاحب و االجتماعي، التوافق عدـ فيها يظهر حالة بأهنا الذىٍت التخلف فيعرؼ 1953 سارسوف أما-
 .3العصيب اجلهاز

 عن العاـ الذكاء فيها ينخفض حالة بأهنا الذىنية اإلعاقة 1973 الذىٍت للتخلف األمريكية اجلمعية تعرؼ حُت يف-
 .4النمو مرحلة يف ربدث سيئة توافقية سلوكيات يصاحبها أو عنها ينتج و ملحوظ بشكل ادلتوسط

 متوسط عن يقل الذي الذىٍت الوظيفي األداء من مستوى ؽلثل الذىٍت التخلف 1989 الروساف فاروؽ حسب و-
 حٍت ادليبلد مند النمائية العمر مراحل يف تظهر و ألتكييفي السلوؾ مظاىر يف خلل يصاحبها و معياريُت باضلرافُت الذكاء

 .518 سن

 تعريف يلي فيما و الذىنية، اإلعاقة من معُت جانب على ركزت رلموعة كل أف نلحظ السابقة التعاريف عرض بعد
 النمو اكتماؿ عدـ أو توقف أو زبلف أو تأخر أو نقص حالة الذىنية اإلعاقة أف يرى حيث صابر الفتاح لعبد شامل
 للفرد العصيب اجلهاز على تؤثر بيئية أو مرضية أو وراثية لعوامل نتيجة مبكرة شن يف ربدت أو الفرد هبا يولد ادلعريف الذىٍت

                                                           
1
 (70ص,1985,فاخر عاقل  ) 

2
 (293ص, بجون تارٌخ,عبد الستار ابراهٌم ) 

3
 (29ص,2000,عالء عبد الباقً ابراهٌم) 

4
 ( 20ص,1996,كمال ابراهٌم مرسً) 

5
 (61ص,2000,فاروق الروسان) 
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 التوافق و التعلم و بالنضج ترتبط اليت اجملاالت يف الفرد أداء مستوى ضعف يف أثارىا تتضح و الذكاء نقص إىل يؤدي شلا
 .1سالبُت معياريُت اضلرافتُت حدود يف ادلتوسط عن األداء مستوى ينحرؼ حبيث ادلهٍت، و االجتماعي و النفسي

 و ، الذىٍت الضعف و الذىٍت التخلف بُت ؼللط من ىناؾ:العقلي المرض و الذىني التخلف بين الفرق- 2
 ذبمع قد  اليت احلاالت بعض ىناؾ أف إذ دلك، غَت الواقع لكن واحدا شيئا يعتربونو وقد اجلنوف، و الذىٍت ادلرض بُت
 .مرضا ليس و حالة العقلي التخلف أف  حيث واحد، شخص يف الذىٍت ادلرض مع العقلي التخلف فيها

 ودلك الذكاء، درجة يف نقض عن عبارة فهو الذىٍت التخلف أما الذىٍت، التوازف يف اختبلؿ عن عبارة الذىٍت فادلرض
 يف فرقا ليس و الدرجة يف فرقا العادي الشخص بُت و الذكاء ناقص بُت الفرؽ غلعل حبيث الذكاء، يف النمو لتوقف نتيجة
 .النضج يف ػلدث ال و الطفولة يف ػلدث ىدا و النوع،

 أي يف ػلدث و  السلوؾ يف اضطرابات و الشخصية يف مشكبلت  عن عبارة ىو الذىٍت ادلرض فإف أخرى ناحية من و
 فًتة أثناء فقط ربدث الذىٍت التخلف حالة بينما الرشد، مرحلة إىل الطفولة مرحلة من أي الفرد عند العمر مراحل من فًتة

 .الطفولة أثناء أو احلمل

 للتخلف بالنسبة دلك يكوف ال بينما نفسية ضغوط و توتر من الفرد لو يتعرض ما إىل الذىٍت ادلرض أسباب تعود و
 .2الذىٍت

 درجة إىل األوؿ يشَت حيث الواسع، االستخداـ و الضيق ادلفهـو ذلدا استخدامُت ىناؾ أف زازو يرى أخرى جهة من و
 القصور ميادين مجيع يشمل فهو الثاين ادلفهـو أما االجتماعية، بادلتطلبات يتحدد ىو و الذىٍت القصور سلم يف أعلية أقل

 كاف إدا أما الذىٍت، التخلف إىل يشَت فهو أساسيا و شامبل القصور يكوف عندما و معو، يتداخل فهو بالتايل و الذىٍت
 .3الذىٍت الضعف غاىل يشَت فهو نسبيا بسيطا

 :الذىني التخلف أسباب- 3

 أثناء عوامل و الوالدة فبل ما عوامل إىل وقيت ت وفق الذىٍت التخلف أسباب تقسيم إىل الدراسات معظم درجت لقد
 .الوالدة بعد ما عوامل و الوالدة

 للوصوؿ كأساس الذىٍت للتخلف ادلسببة العوامل لتحديد أجريت اليت الدراسات من العديد نتائج إىل ىنا اإلشارة ستتم و
 .العبلج و الوقاية يف فعالة أساليب إىل

                                                           
1
 (15ص,1997,عبد الفتاح صابر) 

2
 (103ص,2000,ماجدة السٌد عبٌد) 

3
 ( mazet , houzel,1983,p35) 



33 
 

 :الوالدة قبل ما عوامل3-1

  على تؤثر لعوامل نتيجة األخَتة ىذه تنشأ إذ ذىٍت، زبلف غاىل تؤدي واليت ميبلده قبل الطفل على تؤثر اليت العوامل ىي
 طريق عن الذىٍت التخلف تورث حيت وراثي  ىو ما منها متعددة، أنواعا العوامل ىده تتضمن و الوالدة، قبل الطفل

 ربدث إظلا الذىٍت التخلف فيها تورث ال حاالت فهناؾ الوراثية، الصفات ربمل اليت اجلسيمات وىي معينة جينات
 كإظطرابات الفسيولوجية النواحي بعض يف االضطرابات من أنواع عنها ينشأ اجلنة، تكوين أثناء يف اجلينات يف طفرات

 اجلنُت فيها يرث أخرى حاالت ىناؾ و الذىٍت التخلف اىل يؤدي شلا ادلخية، اخلبليا يف تلف إىل تؤدي قد اليت اإلنزؽلات
 1.الذىٍت التخلف إىل تؤدي العصبية اخلبليا تكوين يف عيوبا

 :الجينية العوامل- أ

 أف حىت الذىٍت، التخلف إىل تؤدي اليت العوامل بُت أساسيا مركزا الوراثية العوامل احتلت   :مباشرة وراثية عوامل *
 أف غَت وراثية، اعتبارىا يكن الذىٍت التخلف إىل تؤدي اليت العوامل من% 90 من أكثر بأف نادت الدراسات، بعض
 الصدارة مكاف تفقد العشرين القرف من الثاين النصف يف بدأت ادلباشرة الوراثية العوامل أف تظهر احلديثة الدراسات نتائج
 .الذىٍت التخلف إىل ادلؤدية العوامل بيُت احتلتو الذي

 تؤدي أخرى صفات اجلنُت فيها يرث اليت احلاالت تلك العوامل من اجملموعة ىده تضم :مباشرة غير وراثية عوامل *
 ادلخ تكوين يف العيب أو اخللل أو االضطراب من نوع ىو وراثيا انتقل ما فإف احلاالت ىده ويف الذىٍت، التخلف حالة إىل

  :منها و ،2الذىٍت التخلف إىل أدى

 يف شاذ ظلو يصحبها قد و ذىٍت، زبلف إىل تؤدي و اجلينات طريق عن العيوب ىده وتنتقل: المخية العيوب حاالت _
 .صغره أ الدماغ كرب حاالت يف كما اجلمجمة

 يؤثر و معينة، جينات طريق عن العيب أو االضطراب من النوع ىدا ينتقل :الخاليا تكوين في االضطرابات حاالت_
 .3ادلخ خبليا يف ػلدث قد و اخلبليا، تكوين سبلمة مدى يف

 األب و األـ من كل عند الريزيسي العامل كاف فإذا وراثيا، يتحدد و الدـ مكونات احد ىو و :RHالعامل حاالت _
 تكوين إىل يؤدي فهدا سلتلفا واألب األـ من كل عند الريزيسي العامل كاف آدا أما مشكلة، توجد فبل موجبا أو سالبا

 و اجلنُت، عند احلمراء الدـ كرات وتدمَت  الدـ خبليا نضج عدـ و األوكسجُت توزيع يف إظطراب وإىل مضادة أجساـ
                                                           

1
 (36ص,1985,ٌوسف محمود شٌخ,عبد السالم عبد الغفار) 

2
 (25ص,2001,اٌمان فؤاد محمد كاشف) 

3
 (24-25ص,2001,اٌمان فؤاد محمد كاشف) 
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 موتو بعد أو اإلجهاض و اجلنُت موت ردبا و الذىٍت الضعف و ادلخ تلف عنو ينتج قد شلا ادلخ تكوين يف ىدا يؤثر بالتايل
 عن اجلنُت ورث( العامل ىدا لديو يوجد ال أي )األب و( إجهاض لديها يوجد ال أي  )امل كانت إدا فمثبل والدتو، بعد
 1.االضطراب ىدا حدث دمو نوع أبيو

 :االظطربات ىده أنواع لبعض عرض يلي فيما و اجلينات يف اظطربات نتيجة ربدث :االيض عملية في اظطربات *

 والديو، من طفرياف جيناف إليو انتقل إذا الطفل بو متنحية،يصاب جينات عن ناتج وراثي مرض :الجالكتموسيا_
 و الطفل دـ يف اجلبلكتوز فيًتاكم جلوكوز إىل اجلبلكتوز ػلوؿ الذي اإلنزمي نقص بسبب الغذائي التمثيل يف خلل فيحدث

 .العصيب اجلهاز و الدماغ خبليا تلف إىل يؤدي

 بو يصاب ال متنحية، جينات عن وراثي ىو و الذىٍت التخلف إىل يؤدي األطفاؿ يصيب مرض :بوريا كيتو الفنيل_
 بسبب الغذائي التمثيل عملية يف خلل االب،فيحدث من األخر و األـ من احدعلا طفرياف جيناف إليو انتقل إذا إال الطفل
 .بروتُت إىل النُت الفنيل حامض ػلوؿ الذي اإلنزمي نقص

 :جينية الغير العوامل – ب

 ىذه ومن ادلبلئمة الصحية البيئة توافر عدـ نتيجة الذىٍت، التخلف يف الرئيسية األسباب إحدى العوامل ىده تشكل
 :العوامل

 إىل مباشرة بطريقة العدوى عنو تنتقل قد الطفل ميبلد قبل للعدوى احلامل األـ فتعرض :معدية بأمراض اإلصابة -
 .األدلانية احلصبة و الزىري: شيوعا األمراض أكثر من و أمو، بطن يف اجلنُت دماغ

 أعراض الطفل على يظهر و ادلشيمة، طريق عن اجلنُت إىل الزىري عدوى تنقل قد بالزىري ادلصاية فاالـ :الزىري *
 .الوالدة بعد عادة وؽلوت الوالدين أو ادليبلدي الزىري

 تنجب قد احلمل من األوىل الثبلثة احلمل شهور خبلؿ األدلانية باحلمى تصاب اليت احلامل فاألـ  :األلمانية الحصبة *
 .العُت عدس عامة أو الطفل قلب يف تشوىات ربدث أو بالصمم مصاب أو ذىنيا متخلف طفبل

 الطفولة و األجنة مرحليت يف الدرقية الغدة و التيموسية الغدة إفرازات يف يوجد قد خلل أي :الصماء الغدد اظطربات *
 .الذىٍت ضعف اىل يؤدي ادلبكرة

 .1الذىيب الضعف و ادلشي يف التأخر واىل ذلك أدى الطفولة، يف ضعف التيموسية الغدة أصاب إدا :التيموسية الغدة *
                                                           

1
 (311ص,1997,حامد عبد السالم زهران) 
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 اجلنُت جسم يف نقصو و الذىٍت، التطور و الطبيعي للنمو ضروري الثَتوكسُت  ىرموف الدرقية الغدة تفرز :الدرقية الغدة*
 .2بالقصاع احلالة ىده تعرؼ و  القامة قصر و الضعف إىل يؤدي الطفل أو

 و الذىٍت التخلف واىل أدى ادلخ تكوين يف العيب أو اخللل أو االضطراب من نوع ىو وراثيا انتقل ما فإف احلالة ىده يف و
 :منها

 عن يقرب ما يصيب حيث العادلية الصحية ادلشاكل أكرب من التغذية سوء يعترب :التغذية لسوء الحامل األم تعرض- 
 التخلف نسبة ارتفاع يف عالية دبعدالت تساىم و احلوامل على سلبية نتائج ذلا و النامية، الدوؿ يف نسمة مليوف 500
 .3الذىٍت

 من%  1 حوايل نقص إىل أدى احلوامل الفئراف تغذية  سوء أف كشفت الفئراف على أجريت اليت الدراسات بعض ففي
 أوزاف من نقص إىل احلوامل األمهات تغذية سوء  أدت اإلنساف يف و ادلولودة الفئراف لدى العصبية الدماغ خبليا رلموع

 .4الدىنية كذلك القدرة يف نقصا و الدماغ وزف يف نقصا دلك يعكس قد و األطفاؿ

 اجلنُت تشوه إىل يؤدي لئلشعاع احلامل األـ تعرض أف 1991 ىبلىاف و كوفماف أكد :لإلشعاعات الجنين تعرض -
 اليابانيتُت ناجازاكي و ىَتوشيما مدينيت يف احلوامل األمهات على الدراسات من تبُت حيث الذىٍت،  بالتخلف اإلصابة و

 .النووية اإلشعاعات نتيجة مشوىُت، أطفاال لدف و ضرهبما، بعد

 .األوىل الشهور خبلؿ خاصة اجلنينػ مخ خبليا على ضار تأثَت ذلا عديدة مرات إكس ألشعة احلامل األـ تعرض كذلك

 :الوالدة أثناء عوامل 3-2

 التالية، حياتو مراحل يف الطفل على بصماهتا تًتؾ و قبلها، اليت بادلرحلة تتأثر الطفل حياة مراحل من مرحلة الوالدة تعترب
 .الذىٍت الضعف إىل دلك أدى عسرة حدثت إدا و مشاكل، دوف بسبلـ مرت طبيعيا الوالدة سبت فإذا

 تؤدي و العصيب، جهازه خبليا تتلف و تؤديو قاسية لظروؼ الوالدة أثناء الوليد يتعرض العسرة الوالدة عدـ حاالت يف و
 :منها كثَتة العسرة الوالدة أسباب و الذىٍت الضعف إىل بو

 .اجلنُت حجم-

 .األـ صحة ضعف-
                                                                                                                                                                          

1
 (27-26ص,2001,اٌمان فؤاد محمد كاشف) 

2
 (114ص,1994,صبحً عمران شلش) 

3
 (147ص,1999,عبد هللا محمد عبد الرحمان) 

4
 (87ص,1994, عبد الرحمن عسوي) 
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 .الوالدة فًتة طوؿ-

 .1الرحم يف اجلنُت وضع-

 :يلي ما الذىٍت التخلف إحداث يف سببا تكوف و الوالدة أثناء الطفل ذلا يتعرض اليت عوامل بُت من كذلك

 .الوالدة عملية لتسهيل الطبية األدوات أو األجهزة استخداـ نتيجة ربدث و احلنُت رأس تصيب اليت اإلصابات – أ

 .2ادلخ خبليا تلف اىل يؤدي دقائق 3 من أكثر استمر إدا النقص أف حيث الوالدة أثناء األكسجُت نقص – ب

 األمريكي اجملتمع يف عددىم يقدر الكايف النضج قبل يولدوف األطفاؿ من كبَتة أعداد فهناؾ للطفل، ادلبكر ادليبلد – ج
 .3رلموعهم من%  15 ضلو أي احلياة من األوىل الشهور خبلؿ ألفا 45 ىؤالء من ؽلوت طفل، ألف 300 بػ

 :الوالدة بعد ما  عوامل3-3

 و دماغو تؤدي حادثة أو دلرض تعرض إذا الذىٍت بالضعف لئلصابة عرضة يكوف ىدا مع و طبيعية، والدة الطفل يولد قد
 إىل 1963 أشار قد و الذىٍت الضعف تسبب اليت  احلوادث و اإلمراض أو الطفولة و الرضاعة مرحلة يف العصيب جهازه
 :منها كثَتة  عوامل وجود

 أو طفيليات أو فطريات دخوؿ عن أو األذف، التهاب أو بالدماغ إخراج عن االلتهاب ىدا ينتج و :المخ التهاب – أ
 .الذىٍت الضعف تسبب و خبلياه فتتلف ادلخ إىل بكتَتيا أو فَتوسات

 حالة خطورة أكثرىا ومن اجلسم حبركة تتصل فيو أجزاء أو ادلخ يصيب تلف عن الشلل ىدا ينتج :المخ شلل- ب
 :أنواع أربعة ىي و اللحاء قشرة تصيب اليت الشلل

 .حلزوين شلل تشنجي، شلل تصليب، شلل اختبلجي، شلل

 ىذه أىم من و التهابا، فتسبب الدماغ سحايا اىل البكتَتيا من نوع دخوؿ عن ناتج  مرض :السحايا التهاب – ج
 .الشوكية احلمى السل، بكتَتيا األنفلونزا، بكتَتيا : البكتَتيا

 السعاؿ النكفية، الغدد التهاب و الشوكية، احلمى و احلصبة، و األطفاؿ، شلل مرض مثل :الطفولة أمراض – د
 .خطَتة مضاعفات إىل و الذىٍت الضعف إىل أدت عبلجها أعلل فإذا الديكي،

                                                           
1
 (169ص ,2001,اٌمان فؤاد محمد الكاشف) 

2
 (169ص,1999, عبد المحً محمود حسن صالح) 

3
 (81ص ,1994,عبد الرحمن العسوي) 
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 االرتطاـ و كالسقوط ادلنزلية احلوادث من رلموعة إىل األوىل العمرية ادلراحل يف األطفاؿ يتعرض :الحوادث - ىـ
 من و العصيب اجلهاز خبليا ايداء إىل يؤدي قد فإنو الرأس منطقة مستوى على دلك مت إذا خاصة الصلبة األجساـ ببعض

 الذىٍت الضعف حاالت حدوث مث

 بصوره الرصاص مركبات فانتشار باإلعاقة عبلقتو يف الكيميائية ادللوثات أكثر الرصاص يعترب :البيئي التلوث – و
 على مباشرا تأثَتا تؤثر فهي ذكائو، من احلد على الطفل ظلو مرحلة يف مباشر بشكل يعمل حولنا كبَت بشكل و ادلختلفة
 مرتفع القاىرة مدينة مستوى على الذىٍت الضعف انتشار نسبة أف تبُت حيث ، أمو بطن يف اجلنُت على و العصيب اجلهاز
 .% 41 و 2  اىل يصل و التلوث ىدا نتيجة

 األوىل، النمو مراحل يف الطفل ذكاء يثَت ما إىل تفتقر اليت البيئات تلك هبا يقصد و :ثقافيا المحرومة البيئات- ز
 من كبَتة نسبة أف وين مولُت من كل وجد فقد البسيطة، الذىٍت التخلف احلاالت بعض عن ما حد باىل مسؤولة تعترب إذ

 .ثقافيا احملرومة البيئات من يأتوف شيكاغو مدينة يف الذىٍت بالتخلف اخلاصة الفصوؿ أطفاؿ

 تندر بيئات من جاءوا ذىنيا ادلتخلفُت فصوؿ يف الوقت دلك يف ادلقدمُت التبلميذ من % 23 أف 1962 ىيرب أكد كما
 .ثقافيا زلرومة بيئات ىي و باخلطر،

 يف الثقة إعادة و الدافع خلق إىل و للذات اغلايب مفهـو تكوين إىل ػلتاجوف األطفاؿ ىؤالء أف 1967 جورداف يقرر و
 يساعد وشلا النجاح، و التحصيل على قادروف و أسوياء بأهنم إعادة و تأكيد إىل ػلتاجوف فهم دلك سبيل يف و أنفسهم،

 التجارب تلك يف صلاحهم يكوف أف بشرط فيها الفشل ذلم يسبق مل جديدة ذبارب ذلم ادلدرسة تقدـ أف دلك على
 .2مضمونا

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (29-28ص,2001, اٌمان فؤاد محمد الكاشف) 

2
 (134ص ,2002,سلوى عثمان صدٌقً و أخرون) 
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 :البسيط الذىني التخلف مظاىر-4

 :المعرفية الذىنية المظاىر 4-1

 حيث ذىنيا، ادلتخلفُت من األخرى الفئات عن سبيزىم معرفية و عقلية خبصائص البسيط الذىٍت التخلف فئة أفراد يتميز
 و 50 بُت الفئة ىده أفراد ذكاء نسبة تًتاوح و للتعلم القابلوف عقليا ادلعوقُت عليهم يطلق و التعلم على بالقدرة يتمتعوف
 خبلؿ سنة 3/4 إىل  1/2 دبعدؿ األفراد ىؤالء لدى العقل ينموا حيث سنوات 9 و 6 بُت يًتاوح الذىٍت العمر و 70

 ىده أفراد  يستطيع ال لو، الوظيفي ادلستوى و للذكاء األساسي ادلستوى بُت الفرؽ إىل ترجع ألسباب و الزمنية، السنة
 العادية بادلدارس األطفاؿ ىؤالء إحلاؽ بعدـ ينصح لدا الرابع، أو الثالث الصف من ألكثر العادي التعليم يف الوصوؿ الفئة
 كما سنهم، مثل يف العاديُت األطفاؿ من أقراهنم مع العادي التعليم مواصلة عن لعجزىم نتيجة بالفشل يشعروف ال حىت
 .1العاديُت بزمبلئهم مقارنتهم عند باإلحباط إصابتهم غاىل يؤدي العاديُت فصوؿ يف األطفاؿ ىؤالء جود و أف

 :التعليمية المالمح و السمات 4-2

 هبا يلم أف ينبغي التدريب و التعليم نواحي يف ادلبلمح السماتو من بعدد للتعلم القابلوف ذىنيا ادلتخلفوف األطفاؿ يتسم
 مرشدا لتكوف األطفاؿ، ىؤالء تأىيل و تربية على القائمُت مجيع و الوالدين كذلك و اخلاصة الًتبية معلمي من كل

 عند و األطفاؿ ذلؤالء الًتبوية الربامج زبطيط عند  احلساب يف لتخد و تدريبهم، و تعليمهم إجراءات يوجو أمامهم
 .الربامج ىده ربتويها اليت ادلهارات و األنشطة اختيار

 :ادلبلمح و السمات ذلده توضيح يلي فيما و

 :المثيرات إلى االنتباه في القصور-أ 

 الطفل لكن و حولو، البيئة يف مثَت ألي يلتف و أمامو تعرض اليت ادلواقف إىل ينتبو العادي الطفل إف ادلعروؼ من
 إىل ػلتاج فهو لدا االنتباه، على القدرة تنقصو حيث نفسو، تلقاء من ادلثَتات أو ادلواقف تلك إىل ينتبو ال ذىنيا ادلتخلف

 أو مهارات كانت سواء  نشاط أو مهارة أي على التدريب أو التعليم عملية  أثناء باستمرار انتباىو غلذب ما إىل ػلتاج
 .علمية أو تعليمية نشاطات

 الطفل يفتقد حيث :التعليمية المواقف في اإلشارات أو العالمات استخدام على القدرة ضعف- ب 
 ادلهارة أداء يف هبا لبلسًتشاد عبلمات أو أشارات من التعليمي ادلوقف ػلتويو ما إىل  االلتفات على القدرة ذىنيا ادلتخلف

                                                           
1

 (87-86ص,2000, عالء عبد الباقً ابراهٌم)



39 
 

 ادلوقف عناصر على ادلباشر الًتكيز الطفل ىدا تعليم على القائمُت من يستلـز ىدا و عليها التدرب و تعلمها ادلطلوب
 .مباشرة و مقصودة بطريقة توضيحها و إبرازىا و التعليمي

 و الموضوعات بين االختالف أجو على التعرف أو المتشابهات بين التمييز في القصور-ج 
 و:المواقف

 االختبلؼ أوجو الستنباط بالنسبة األمر كذلك و معينة عقلية قدرات ادلتشاهبة ادلواقف و ادلوضوعات بُت التمييز يتطلب
 عن عاجز ادلواقف تلك مثل يف حائرا يقف وصلده القدرات، ىذه مثل إىل ذىنيا ادلتخلف الطفل يفتقر و األشياء بُت

 .إزاءىا التصرؼ

 البيئة يف الطفل لدى مألوؼ بشيء ادلوضوع أو ادلوقف ىدا ربط مع حدة على موضوع أو موقف كل توضيح ينبغي لدا
 .لو تعليمو نريد ما إليضاح فيها يعيش اليت

 :الفطنة و البصيرة نقص-د 

 و السلوؾ وراء دبا تبصَته غلب لذلك، و األفعاؿ ردود استنتاج أو السلوؾ بعواقب التبصر من ذىنيا ادلتخلف الطفل يعجز
 .زلسوسة و ملموسة بطريقة األفعاؿ على يًتتب ما

 :(المقصود غير )العرضي التعلم على القدرة نقص-ه 

 اليومية احلياة خبلؿ من ادلختلفة ادلواقف يف ادلبلحظة طريق عن ادلهارات من الكثَت اكتساب العادي الطفل يستطيع
 ال و التلقائية ادلبلحظة على القدرة يفقد ذىنيا ادلتخلف الطفل ولكن ادلقصود، غَت بالتعلم عليو يطلق ما ىدا و العادية،

 و انتباىو صلدب وأف لو، تعليمو نريد شيء كل على الطفل تدريب يتطلب ىدا و تدريب، دوف مهارة أي اكتساب ؽلكن
 القصد "أو" ادلقصود بالتعليم   "تعليم رلاؿ يف عليو يطلق ما ىدا و تعلمو، أو مبلحظتو غلب ما كل  إىل اىتمامو نوجو

 ."التعليم يف

 :الخبرة استخدام على القدرة في القصور-و 

 نعدد و التعليمية النشطة تنويع يستلـز ىدا و الحق، تعلم يف السابقة ادلواقف يف تعلمو ما استخداـ  الطفل على يصعب
 و الطفل، فيها يعيش اليت البيئة يف متعددة أماكن إىل ؽلتد أف غلب بل الفصل، يف التعليم تقتصر فبل التعلم، أماكن

 .التعلم مواقف يف البيئة ىده عناصر استخداـ
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 :التكرار إلى الحاجة و التذكر صعوبة- ز 

 مرات التكرار بعد إال التعليمي ادلوقف يستوعب ال ذىنيا ادلتخلف الطفل أف اجملاؿ، ىدا يف الدراسات و البحوث أكدت
 التعلم "مبدأ بتطبيق دائما ننصح لدا التعلم مواقف من االستفادة و التذكر على دلساعدتو الـز التكرار ىدا أف و مرات و

 ذلدا الطفل استيعاب من التأكد بعد حىت مرة من أكثر الطفل أماـ التعليمي ادلوقف نكرر أف يعٍت ىدا و" التعلم سباـ بعد
 1.ادلوقف

 : اللغوي التعبير في القصور- ح 

 االتصاؿ يف يفشل و حاجاتو، عن و نفسو عن التعبَت يف األلفاظ استخداـ على القدرة إىل ذىنيا ادلتخلف الطفل يفتقر
 ادلادية األشياء على تعليمو يف الًتكيز و/ تدريبو و تعليمو يف اجملردات استخداـ عن البعد يتطلب ىدا و/ باآلخرين اللفظي

 اللفظية التعليمات استخداـ من نقلل أف و مسميات، من عليو يدؿ ما و استخداماتو و الشيء إىل نشَت  أف و ادللموسة
 .اجملردة

 : (التلميحات )االلماعات مالحظة على القدرة عدم-ط 

 ذات يف متضمنة لكنها و الصرػلة، غَت اإلرشادية اإلشارات ىي و باالدلاعات، يسمى ما التعليمية ادلواقف بعض تتضمن
 ينصح لذا البسيط، الذىٍت التخلف ذوي من الطفل يفتقده ما ىدا و دلبلحظتها، التلميذ فطنة إىل األمر ػلتاج و ادلوقف،

 اجملسمة اإليضاحية الوسائل و ادلباشر األسلوب إىل اللجوء و ذىنيا، ادلتخلف تعليم يف األسلوب ىدا استخداـ بعد
 .الواضحة  و ادللموسة

 :الحركية و الجسمية المظاىر 4-3

 الوراثية اخلصائص على كلها تعتمد عامة بصفة اجلسمي البنياف و الوزف و كالطوؿ العامة اجلسمية للصفات بالنسبة
 االكلينية  األظلاط حاالت يف كما معينة جسمية  دبظاىر ادلصحوب النوع ذلك من الذىٍت دلتخلف كاف إذا إال للطفل،
 و اجلسمي النمو نواحي يف األسوياء بُت و الذىٍت التخلف ذوي بُت الفروؽ تكوف احلاالت ىده عدا فيما أنو حيث
 بكثَت أعلى احلركي و اجلسمي النمو معدالت أف يبلحظ و العقلي، النمو نواحي يف بينهم الفروؽ من بكثَت أعلى احلركي

 األعماؿ و احلركية ادلهارات تعلم يف صلاحا ػلققوف أهنم و الفئة، ىذه أفراد لدى ادلعريف و العقلي النمو معدالت من
 .فيها العاديُت صلاح يعادؿ اليدوية

                                                           
1
 (84ص ,2000,عال عبد الباقً ابراهٌم) 



41 
 

 :االنفعالية و االجتماعية  المظاىر4-4

 مع التكييف عن العجز و االجتماعية، الكفاية يف القصور ذىنيا ادلتخلف الطفل لدى و االجتماعية ادلظاىر أىم من
 إىل ميلو الطفل ىدا على يبلحظ و اآلخرين مع اغلابية اجتماعية عبلقات إقامة غليو يصعب و فيها، يعيش اليت البيئة

العزلة و  عليو يغلب و األمن، عدـ و باخلوؼ  الشعور عليو يبدو و ألعاهبم، و أنشطتهم يف سنا منو األصغر مشاركة
  .1االنسحاب من اجلماعة

 : الذىني التخلف تشخيص -5

 تعدد إىل راجع فذلك الصعوبة بالغ أنو أما اخلطورة، و الصعوبة بالغ ألمر الذىٍت التخلف حاالت تشخيص و دراسة إف
 إىل أضف األخرى، احلالة عن حالة كل خصائص اختبلؼ دبعٌت احلاالت فردية إىل و تداخلها و الذىٍت التخلف أسباب

 اختبارات بعض على االعتماد أف كما التعبَت، ضعف و النطق صعوبات نتيجة االختبار دلواد ادلعاؽ استجابة ضعف دلك
 من عينة على قننت أهنا إال صدقها و ثباهتا رغم االختبارات ىده ألف دلك و واصح قصور فيو اإلعاقة لتشخيص الذكاء

 .ذىنيا ادلتخلفُت لعينة سبثيل دوف األسوياء

 التعجل غلوز ال لدلك أسرتو، على و نفسيتو على يؤثر ذىنيا متخلف أنو على الفرد تشخيص فؤلف اخلطورة بالغ أنو أما و
 و طويلة لفًتة الطفل مبلحظة من بد فبل االختبارات بعض نتائج ضوء يف الذىٍت بالضعف الطفل على احلكم يف

 تشخيص يتم أف غلب لدا 2الفكرية الًتبية مؤسسات يف بإيداعو قرار ازباذ قبل للتلميذ الشامل التقييم على االعتماد
 :التايل النحو على الذىٍت الضعف

 و ،(بدائي غريب، )العاـ سلوكو يبلحظ و ،70 من أقل الطفل ذكاء نسبة ربدد فيو و :النفسي  الفحص5-1
 توقفو و ،(ناضجة غَت )شخصيتو و ،(واضح غَت متأخر )اللغوي زلصولو و ضعيفة، نفسو عن التعبَت على قدرتو

 .(سيئ )االنفعايل

 و ادلدرسة يف الرسوب و التحصيل نسبة نقص فيو يبلحظ و :الدراسي التقدم و األكاديمي التحصيل5-2
 .العامة ادلعلومات نقص و التعلم على القدرة نقص

                                                           
1
 (90 91, 2000عالء عبد الباقً ) 

2
 (417-416, 1981,ٌوسف مصطفى القاضً و األخرون ) 
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 الضعف عبلمات مبلحظة مع العاـ اجلسمي النمو يفحص فيو و :المعملي و العصبي و الطبي  الفحص5-3
 النخاعي السائل و الدـ و البوؿ و العصيب، اجلهاز فحص و احلواس فحص و احلركي، النمو و اإلكلينيكي، الذىٍت
 .اخل...ادلخ و للرأس ادلقطعية و السينية األشعة عمل و الصماء لغدد ووظائف الشوكي

 توافقو و نضجو مستوى يدرس و أسرتو و حالتو عن للطفل واؼ تاريخ يؤخذ فيو و :االجتماعي  البحث5-4
 سلوكو يف اإلشراؼ إىل حاجتو و اآلخرين على اعتماده مدى و ،(شعبية وأقل متوافق غَت و متأخر )االجتماعي
 .االجتماعي

 اضطرابات و احلسية العاىات و الدراسي التخلف بُت و الذىٍت الضعف بُت ادلقارنة غلب :الفارق التشخيص 5-5
 1.اخل...الكبلـ

 :الذىني التخلف عالج -6

 تعددت فقد لدا عليها، ادلرتبة ادلشكبلت و االثار تعدد مث إليها ادلؤدية االسباب وتعدد  الذىٍت التخلف أبعاد لتعدد نظرا
 .االعاقة ىده دلواجهة البلـز العبلج أنواع

 :الذىٍت للتخلف البلـز العبلج أنواع أىم يلي وفيما

 :الطبي  العالج6-1

 من األوىل األسابيع خبلؿ من دلك و التدىور من احلالة إلنقاذ الطيب التدخل إىل  الذىٍت التخلف حاالت بعض ربتاج
 دـ عن األـ دـ اختبلؼ عن الناذبة اإلعاقة حالة يف كما الطفل إىل و من دـ نقل احلاالت بعض تتطلب حيث الوالدة
 مسار تصحيح يتم حيث الدماغ استسقاء حالة يف كما سريعة جراحة إجراء تتطلب حاالت و العامل حيث من اجلنُت
 معُت غذائي نظاـ وصف يف الذىٍت للتخلف الطيب العبلج يشمل قد و/ ادلخ على الضاغط أثره إيقاؼ و الشوكي السائل
 احلالة وىي الفينياكيتوين البوؿ حالة يف كما الطفل عمر من طويلة دلدة النظاـ ىدا يستمر و الوالدة منذ احلاالت لبعض
 من تنتج اليت القماءة أو القزامة حالة يف كما للطفل اذلرموف بعض إعطاء أو الدـ، يف الربوفيك محض ترسيب عن النامجة
 اليت احلاالت ىي و طبية متابعة إىل الذىٍت التخلف حاالت بعض  ربتاج و الدرقية، الغدة ىرموف  انعداـ أو نقص

 نوبات و البصر و كالسمع األعضاء وظائف يف القصور أو التنفسي اجلهاز كأمراض اجلسمية األمراض بعض يصاحبها
 .الصرع

                                                           
1
 (115 114 ,1996حامد عبد الزهران) 
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 :السيكولوجي العالج 6-2

 العبلج برامج الذىٍت التخلف حاالت تتطلب حيث ذويهم، و ذىنيا ادلتخلفُت من لكل السيكولوجي العبلج يلـز
 من تنشأ قد اليت و الذىٍت، التخلف يسببها اليت السلوكية و االنفعالية االضطرابات دلعاجلة السلوكي العبلج و النفسي
 لذوي السيكولوجي العبلج أما ضلوه، لآلخرين الذىٍت للتخلف السالبة االذباىات و بالطفل احمليطة االجتماعية الظروؼ
 التوجيهات و معاملتو طرؽ و طفلهما، تقبل على دلساعدهتما للوالدين النفسي اإلرشاد برنامج يف يتمثل الذىٍت التخلف
 حسب لو ادلبلئمة التأىيلية و الًتبوية الربامج إىل بالطفل للتقدـ ادلناسب التوقيت و للطفل، البلزمة الصحية العبلجية

 التخلف و نح االذباىات تغيَت برامج السيكولوجي العبلج يتضمن كما زبلفو درجة حسب و هبا، ؽلر اليت العمرية مرحلة
 و اإلخوة و األمهات و اآلباء ىم و ذىنيا ادلتخلفُت مع مباشرة يتعاملوف الذين األشخاص  اذباىات خاصة و الذىٍت،

 .تأىيلهن و األطفاؿ تربية على القائمُت مجيع و  ادلعلمات و ادلعلمُت و العاديُت األخوات

 :السلوكي  العالج6-3 

 معد خفض أجل من تعد اليت العبلجية الربامج يتضمن و" السلوؾ تعديل "العبلج من النوع ىدا على يطلق وأحيانا
 كتساب إىل هتدؼ اليت التدريبية الربامج يتضمن كما هنائيا، السلوؾ ىدا على القضاء أو مرغوب غَت سلوؾ شلارسة
 إجراءات على السلوكي العبلج يعتمد و ادلرغوب، السلوؾ شلارسة معدؿ زيادة أو لو تعليمو يراد جديدا سلوكا الطفل

 لدى تعديلو ادلراد السلوؾ نوع إىل و اإلعاقة للدرجة تبعا و  أخرى إىل حالة من استخدامها ؼلتلف خاصة وفنيات
 .1الطفل

 :االجتماعي  العالج6-4

 العلمي اإلشراؼ دلك يتضمن و العقوؿ لضعاؼ االجتماعي التوافق لتحقيق سعيا االجتماعي النمو رعاية يشمل و
 على التدريب و أخبلقو، هتذيب و ميولو تنمية و اليومية، بالعماؿ للقياـ االجتماعية التنشئة عملية على ادلتخصص

 حياتو على احملافظة على مساعدتو و للمجتمع مضاد أو خاطئ سلوؾ أي  تصحيح و ادلقبوؿ السوي االجتماعي السلوؾ
 .2حالتو حسب اخلاصة ادلؤسسات إحدى يف األمر استدعى إذا إيوائو و اآلخرين،  استغبلؿ من محايتو و

 

 

                                                           
1
 (106-ص105, 2000عالء عبد الباقً ابراهٌم ) 

2
 (416, 1997, حامد عبد السالم زهران ) 
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 :التربوي العالج6-5

 فيها يراعي اليت و الًتبية و النفس علم يف ادلتخصصوف بإعدادىا يقـو اليت و اخلاصة الًتبوية الربامج بو نقصد و
 و التدريب، و التعلم نواحي يف األفراد ىؤالء هبا يتميز اليت السمات و اخلصائص و ذىنيا للمتخلف احملدودة اإلمكانات

 ادلهارات على التدريب، طريق عن تنميتها و األفراد ىؤالء لدى احملدودة القدرات إخراج إىل الًتبوي العبلج يهدؼ
 بينهم، يعيشوف شلن اآلخرين ومع االغلايب التفاعل و اليومية االجتماعية احلياة دلواجهة  االجتماعية و األسرية و الشخصية

 .الذىٍت التخلف عن ادلًتتبة االجتماعية و النفسية ادلشكبلت تقل هبذا و اجملتمع يف االندماج و

 كثَتة عيوب من يعانوف حيث العبلج من النوع ىدا إىل ذىنيا ادلتخلفُت معظم ػلتاج:الكالم و النطق عالج  6-6
 بالكبلـ يسموف و الكبلـ، يف يتأخروف و األصوات إخراج يف عيوب و التهتهة و احلذؼ و كاإلبداؿ الكبلـ و النطق يف

 .اللغوي النمو يف يتأخروف و اللفظي، التغيَت على القدرة تنقصهم و الطفيلي

 .الشديدة اإلعاقة أفراد بعض و ادلتوسطة و البسيطة اإلعاقة فئيت من ذىنيا ادلتخلف العبلج ىدا من يستفيد و

 و الطفل، لدى اللغوية احلصيلة زيادة و األصوات إخراج و النطق عيوب تصحيح إىل الكبلـ و النطق عبلج ويهدؼ
 األنشطة يف الطفل اندماج على يساعد ىدا و الطفلي الكبلـ من التخلص و السليم، اللفظي التغيَت على مساعدتو

 اآلخرين مع الطفل تفاعل يف يساىم كما األنشطة ىده على التدريب من االستفادة و لو ادلتاحة التعليمية و االجتماعية
 .1معهم اغلابية عبلقات إقامة و

 :التصحيحي  العاج6-7

 اليت و ذىنيا ادلتخلف الفرد منها يعاين اليت اجلسمية التشوىات و العيوب بعض تصحيح العبلج من النوع هبذا  ادلقصود
 ىذه تؤدي حيث العاـ، توافقو على تؤثر مث ومن االجتماعية و النفسية مشكبلتو من تزيد و لذاتو تقلبو على سلبا تؤثر

 .بينهم فيما لو اآلخرين رفض و اجلماعة عن انعزالو إىل التشوىات و  العيوب

 مشكبلتو على التغلب و الثقة بناء على الفرد دلساعدة للجسم اخلارجي العاـ ادلظهر ربسُت إىل العبلج ىدا يهدؼ و
 2.فيو يعيش الذي اجملتمع يف االندماج و اآلخرين مع التفاعل و االجتماعية و النفسية

 

 
                                                           

1
 (104,103, 2000عالء عبد الباقً ) 

2
 (107,108, 2000عالء عبد الباقً ) 



45 
 

 :جزئية خالصة

 

 أو النفسي أو الًتبوي أو الطيب بالبعد  األمر تعلق سواء ادلختلف بأبعاده الذىٍت التخلف ربليل و تعرؼ الفصل ىدا يف مت
 و  الباحثُت بُت التباين إظهار و اجلوانب مجيع من الذىٍت التخلف مصطلح لشرح زلاولة أجريت حيث: االجتماعي

 يف الظاىرة ىده انتشار مسألة دلك إىل يضاؼ ذلا، ادلختلفة تصنيفاهتم يف و للمفاىيم ربديهم يف االختصاصيُت
 األسباب و العوامل عن البحث ضرورة إىل الباحثُت حاجة من زادت اليت و سوا، حد على الضعيفة و ادلتطورة اجملتمعات

 احلاالت بعض أسباب أف إىل ادلاضية القليلة العقود شهدتو الذي الكبَت العلمي التقدـ فرغم الظاىرة ىده إىل تؤدي اليت
 ربديد يليها مث فقط، ادلعروفة األسباب من % 25 عن احلديث ينصب حيث اآلف، حىت معروفة غَت مازالت التخلف
 .االنفعالية و االجتماعية احلركية، ادلعرفية البسيطة الدرجة من الذىنية اإلعاقة مظاىر

 ما خبلؿ من  استخبلصو ؽلكن  ما و الذىٍت التخلف من الوقاية و العبلج و التشخيص يبل إىل التطرؽ مت األخَت يف و
 و النفسية لبلضطرابات التعرض و النفسية الصحة النعداـ عرضة أكثر ذىنيا ادلتخلفُت أف الفصل ىدا يف إليو أشرنا

 مثل  اآلخرين مع بتفاعلهم ذلا يتعرضوف اليت السيئة اخلربات بسبب ولكن فقط العقلية إعاقتهم بسبب ليس الذىنية،
 ىده مبكرة، سن يف ذىنيا للمتخلفُت اخلاصة للرعاية برامج توفَت أعلية نلمس ىنا من و  احلرماف و اإلحباط و الفشل
 .القادـ للفصل البحث بقية يف سنفعلو ما  ىم و تربيتهم يف ادلتبعة  األنشطة دراسة إمكانية لنا تضع القضية
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 النشاط الرياضي الترويحي :ل الثالث ــــــــالفص
 

 : تمهيد

 و فيو، يلعبوف مكاف إذل حيتاجوف إذا ، الًتويح و اللعب فرص إذل غريىم من أكثر حيتاجوف ذىنيا ادلتخلفوف األطفاؿ إف
 ، لقدراهتم ادلناسب االجيايب النشاط الًتوحيي الرياضي النشاط يعترب و ، رعايتهم و بًتبيتهم يقـو عطوؼ راشد إشراؼ
 ذلذه االجتماعية احلياة يف كبرية أمهيتو كانت لذلك ، الًتوحيية الرياضية بالًتبية اآلف يسمى ما إذل تنظيمو بعد خاصة
 .الفئة

 . الًتوحيي الرياضي النشاط بدراسة للقياـ الفصل ىذا خصصنا فقد عليو و

 أىدافها بدراسة ذلك نتبع مث ، للمربني ادلختلفة التعاريف الضوء يف الًتوحيي الرياضي النشاط بتعريف سنقـو  :أوال
 .(التواصل مهارات ، ادلهنية ، العاطفية االجتماعية ، احلركية احلسية )ادلهارات تنمية حيث من ذىنيا للمتخلفني

 العقلي ، احلركي احلسي ، البدين )النمو حيث من ذىنيا ادلتخلفني األطفاؿ عند أغراضها بتحليل سنقـو  :ثانيا
 . األطفاؿ من الفئة ىذه مع تناسب اليت األلعاب إذل األخري يف نتطرؽ مث( االجتماعي

 سلتلف آراء و ، علمية بدراسات الشروحات و ادلفاىيم سلتلف أمكن ما بقدر تدعيم ضلاوؿ ادلواضيع ىذه معاجلة أثناء و
 اليت و ، ذىنيا ادلتخلفني حياة يف الًتوحيي الرياضي النشاط أمهية إلظهار منا زلاولة يف ذلك و ، ادلضمار ىذا يف ادلربني

   . الفئة ذلذه تربوية و عالجية كوسيلة تستخدـ أصبحت

 

 

 

 

 

 



47 
 

 :الترويجي الرياضي النشاط مفهوم 1  

 جلميع األساسية القاعدة األساسية القاعدة لكوهنا نظرا ، ادليداف ىذا يف العلمية للدراسات مهما أمرا مفهـو حتديد يعترب
 ، أخرى جهة من العلمي اإلطار و جهة من النظرية للقاعدة خيضع ادلصطلح فهذا ، الفرد حياة خالؿ الرياضية النشاطات

 . ادلختلفة الرياضية األنشطة و الًتبوية للناحية إدماج عنصر يعد الذي و

 شخصية تأثري حسب إليها ينظر الًتوحيي الرياضي النشاط تصف اليت األلفاظ و ادلفاىيم تعددت األخرية السنوات يف و  
 . الفراغ وقت خالؿ الرياضية األنشطة شلارسة ضلو اجتاىو و الفرد

 من تعود اليت الفوائد و الًتوحيي الرياضي النشاط أىداؼ و حملتوى أكثر لفهم واجبا أمرا ادلصطلح ىذا حتديد فضرورة لذا
 الرياضية النشاطات سلتلف بتصنيف لنا يسمح ادلصطلح ىذا حتديد أخرى ناحية  من و ، ادلختلفة الفرد حياة على خالذلا

 . الشامل الًتبوي النظاـ أىداؼ حتقيق لضماف شلارستها دعم و

 و القدرة تنمية عاتقها على يقع ادلدارس اف و اجليد التعلم و النشاط خالؿ من تنمو الشخصية عناصر أف كلوس يشري
 . 1الفرد حياة مدى على الذايت التعلم الستمرار االستعداد

 ىي و ، أجلو من يتعلم ػن عليو الذي العادل عن حملة للطفل تعطي ، للحياة مرآة الًتوحيي الرياضي النشاط أف فرويل يرى 
 .2اخلالقة قدراتو و الستعداداتو انعكاسا و الداخلية الطفل إنسانية عن تعبريا فهي ، ما غرضا دائما ختدـ

 بطريقة استثمارىا و فراغهم وقت القضاء يستطيعوف كيف األفراد تعليم ىو ، الًتبية أىداؼ أىم من أف فريي أرسطو أما
 . 3مفيدة و اجيابية

 إذل هتدؼ و الشامل الًتبوي النظاـ من جزء ىي ، الًتوحيي الرياضي النشاط أف نقوؿ أف ديكننا ادلفاىيم ىذه خالؿ من و
  . حكمو و بإتقاف فراغو وقت الستثمار  الفرد إعداد ذلا ديكن أف ادليوؿ و االجتاىات تنمية و بث

  : ذهنيا للمتخلفين الترويحي الرياضي النشاط أهداف 2

 و ادلًتؿ جو عن لبعدىم ذلك و االبتكاري اللعب فرص إذل غريىم من  أكثر حيتاجوف ذىنيا ادلتخلفوف  األطفاؿ إف 
 اللعب بواسطة ديكن و ، عطوؼ راشد إشراؼ و فيو يلعبوف مكاف إذل حيتاجوف فهم  احلناف و بالعطف ادلشبع األسرة

  . مجاعتو يف نافعا عضوا يصبح أف على الًتبوية ادلراكز يف أو ادلستشفى يف ادلقيمني األطفاؿ مساعدة الًتوحيي

                                                           
1
 )Claus : Sociabilité et loisirs chez l’enfant . de la chaux et niestlé . Paris, 1968 , P (48  

2
 (66ص,المرجع السابق,اوقات الفراغ و الترويح,عطيات محمد خطاب ) 

3
 (122ص,مرجع السابق, رؤية عصرية للترويح و أوقات الفراغ, محمد الحماحمي , كمال درويش .د ) 
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 الفراغ أوقات نشاطات يف بفعالية االشًتاؾ تعليمهم ىو ذىنيا ادلتخلفني تربية يف األساسي اذلدؼ اف العلماء أوضح لقد
 ، اجتماعية ،(  جسمية  )حركية حسية بفوائد عليهم يعود ما ىو و ، الفراغ أوقات استغالؿ و الًتويح على تشجيعهم و

 . زلضية ، تربوية

 : الحركية الحسية المهارات تنمية  2-1

 ادلظاىر على يؤثر اجلانب ىذا يف العجز فاف ، اليومية احلياتية النشاطات لتأدية ضرورية احلركية احلسية القدرات كانت دلا
 على تعتمد اإلنساف حركة الف األولية احلركية االنعكاسات ختتفي لذا العصيب النضج كبح على تعمل إذ ادلختلفة احلياتية
 . 1اخل ...الوثب و اجلري و ادلشي يف تتمثل اليت و العصيب و العضلي اجلهازين بني التوافق

 و احلركية اإلدراكية الكفاية اكتساب برارلها عرب الًتوحيي  الرياضي النشاط تقدـ اف جيب اذلدؼ ىذا يتحقق حىت و
 : كثرية أبعاد ذلا اليت و  احلركية ادلهارة

 . الًتويح مناشط و الفراغ بأوقات االستمتاع فرص تتيح الرياضية ادلهارات * 

 . بالنفس الثقة تكسب و الذات مفهـو تنمي احلركية ادلهارات * 

 . البدنية اللياقة اكتساب على تساعد و العمل طاقة توفر احلركية ادلهارات * 

 . األماف فرص زيادة و النفس عن الدفاع من الفرد دتكن احلركية ادلهارات * 

 التوافق و الشكلي اإلدراؾ و السمعي و باللمسي التمييز و البصري التآزر تعميق من الفرد دتكن احلسية ادلهارات * 
 . 2العضلي البصري

  : االجتماعية المهارات تنمية2-2

 و االجتماعي التكيف على القدرة ضعف ذىنيا ادلختلوف األطفاؿ هبا يتميز اليت و ادلعروفة االجتماعية اخلصائص بني من
 . أحيانا العدوانية و ادلواقف من االنسحاب و ادلسؤولية حتمل عدـ و االىتمامات و الدوافع و ادليوؿ نقص

 و اذلدوء و النفسي االستقرار عدـ و االنفعارل االتزاف بعدـ فيتميزوف ، االنفعالية و العاطفية اخلصائص حيث من أما
 مع ىؤالء تكيف إعادة حيث من للمعوقني حيوية مسألة ىي الرياضي النشاط ، مستوياتو و االنفعاؿ بطء و سرعة أحيانا
 . 1ادلختلفة األنشطة يف الفعلية ادلشاركة حيث من ادلعوقني قدرات لتطوير وسيلة أفضل تعترب فهي ، اجملتمع

                                                           
1
 (.85ص,المرجع السابق, اعاقة الحركية و الشلل الدماغي , محمج عبد السالم البواليز) 

2
 (.153-152ص,1995,القاهرة,2الطبعة,سلسلة الفكر العربي-الحركية للطفل-قدرات االدراكية,احمد عمر سليمان روبي) 
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 كوحدة اجلسم و العقل الذكاء و بالفرد االعتناء على تعمل السامية رسالتها و احلديثة فلسفتها و الرياضي النشاط 
 .ادلفهـو ىذا على دعائمها أرسلت و لشعوهبا فلسفة الرياضية ادلتقدمة الدوؿ جعلت لذا ، متكاملة

 للمتخلفني العاطفية االجتماعية ادلهارات تنمية يف لتحقيقها الًتوحيي الرياضي النشاط تسعى مشولية أىداؼ عدة ىناؾ
 : منها ذىنيا

 . اجتماعيا تربيتو إعادة زلاولة و ، سلوكو تكييف على الفرد مساعدة -

 و اجلرأة تنمي كما ، اإلفراد مع اللعب و اجلماعات مع التفاعل على تساعده اجتماعية مهارات الطفل تكسب -
 . النفس يف التحكم و ، التعاوف

 . ادلتنوعة الرياضية األنشطة أداء يف بالنجاح ذلك و بالنفس وثقتو شخصية تنمية -

 . 2ادلختلفة ادلواقف يف التصرؼ و ادلسؤولية بتحمل اإلحساس و كالقيادة السلمية االجتماعية االجتاىات تنمية -

 : المهنية المهارات  تنمية2-3

 و ادلناسبة ادلهين التدريب برامج تنفيذ و ختطيط يتطلب العيش و ادلسؤولية لتحمل ذىنيا ادلتخلف الشخص إعداد إف
  األنشطة تلعب و ادلناسبة السلوكية األمناط اكتساب و  ، متطلباهتا و ادلهن و ، العمل بعادل التعريف يشمل الذي

 تنمية طريق عن ذلك و مهنيا و اجتماعيا درلو و للحياة ذىنيا التخلف الطفل إعدادا يف أساسيا دورا الًتوحيية و الرياضية
 و تأىيلهم بالتارل و عليها الًتكيز و القدرات ىذه   استغالؿ و ادلهين، للتأىيل استعداداتو و إمكاناتو حدود يف قدراتو
 . 3اإلنتاج و لإلبداع أمامهم الفرصة إتاحة ، اجملتمع مع درلهم

 : التواصل مهارات تنمية  2-4

 أساليب يستخدـ من منهم و ، لفظيا الفعاؿ التواصل يف مشكالت من تعاين ذىنيا ادلتخلفني األطفاؿ من كبرية نسبة إف
 بالتارل و اللغوي النمو يف التخلف نتيجة االستقبالية اللغة يف حقيقية صعوبات يواجو من منهم و ، التعبري يف بدائية

 خالؿ من ادلتخلف الطفل يكتسبها إف ديكن اليت ادلهارات و ، اآلخرين فهم و أنفسهم عن التعبري على قدرهتم يف صعوبة
 : يف تتمثل الرياضية األنشطة دلختلف شلارستو

                                                                                                                                                                          
1
 (63ص,2000, 1طبعة ,دار الصفاء للنشر, التربيةالرياضية للحاالت الخاصة,صالح عبد اهللا الزعبي) 

2
 (.23ص,1982,مكتبة الصفحات الذهبية,سيكولوجية اللعب و الترويح, محمد الصالح) 

3
 (.64-63ص, مرجع سابق ,التأهيل المهني للمتخلفين عقليا, عبد العظيم شحاتة) 
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 طريق عن أدائها يف األطفاؿ إشراؾ تتطلب اليت و ادلختلفة األلعاب أداء أثناء الشفوي اللغوي التواصل مهارات تنمية- 
 . ادلختلفة األلفاظ تبادؿ

 يف ادلشاركني مع اخلربات تبادؿ و ، البيئة عن ادلعلومات و احمليط تأثري طريقها عن الطفل يتلقى اليت احلواس تنمية -
 . 1اللعب

 تكوين ىي و ، األسوياء األطفاؿ عند أىدافها عن األطفاؿ ىؤالء عند الرياضي النشاط أىداؼ ختتلف ال عامة بصفة و
 : مايلي مبراعاة ذلك حتقيق ديكن و الصاحل ادلواطن

 جتعل اليت و االجتماعي تكيفو و الفردي الطفل توافق دوف حتوؿ اليت ادلختلفة ادلعوقات إزالة أو حتسني على العمل -
 .صعبة ادلهين تدريبو و تعليمو مهمة

 و ،  العضلية للمجموعات العضلي العمل حتسني طريق عن ذلك و ، البدنية اللياقة اكتساب على الطفل مساعدة -
 . بالقواـ العناية مع اجلسم أجهزة بني الوظيفي االتزاف تنمية

 . كاملة وظائفها فرصا اجلسم  ألجهزة تتاح حىت ادليكانيكية االضلرافات تصحيح -

 . 2بذلك خاصة عادات تكوين و البدين النشاط و الشخصية الصحة ضلو السلمية االجتاىات تنمية -

 نطاؽ يف لو خاصة برامج تنظيم طريق عن ذلك و قدراتو و إمكاناتو حدود يف العمل  إذل عقليا ادلتخلف الفرد دفع -
 . البدنية قدراتو و الوظيفية طاقتو

 . ميوذلم و ألعمارىم ادلالئمة الًتوحيية و  الرياضية األنشطة طريق عن االجتماعي النمو فرص إتاحة-

 . العادية احلياة من قريبة ألهنا اجلماعي اللعب يف تنشأ اليت ادلواقف طريق عن تعليمية خربات اكتساب -

 احلياة مطالب على القدرة زيادة و للجسم الوظيفية احلالة لتحسني نتيجة الثبات و الطمأنينة و األمن عوامل تضمن -
 . االعتيادية اليومية

  3. لإلعاقة ادلصاحبة الكآبة و العزلة عن االبتعاد -

 

                                                           
1
 (.20-19ص,1964,القاهرة ,1ط,دار النهضة العربية,نشاط الطفل و برامجه الترويحية,حلمي ابراهي) 

2
 (.107ص,1965,القاهرة , دار النهضة العربية, التربية الرياضية للخدمة االجتماعية,محمد عادل خطاب) 

3
 (.72ص,1977, 1ط,هيئة المصرية العامة للكتاب,رياضة للمعوقين,محمود محمد رفعت) 
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 : عقليا المتخلفين مع تتناسب التي الترويحية الرياضية األلعاب  2-5

 بعض ىنا سنورد و لو احلركية الصفات درجاتو و أسبابو ، العقلي  التخلف عن البحث ىذا من األوؿ الفصل يف تعرفنا
 ادلراكز يف الرياضية النشطة على القائمني تساعد لعلها عقليا ادلتخلفني مع تتناسب اليت البدنية التمرينات و األنشطة
 . اإلعاقة ذلذه رياضي برنامج بدء عن الًتبوية النفسية

 و ، للمعاؽ احلركية الصفات و ، اإلعاقة درجة على رئيسية بدرجة تعتمد الفئة ذلذه ادلعدلة الرياضية األنشطة عموما و  
 اجلسمي منوىم أف حيث العاديني من أقل بدرجة لكن و التمرينات و الرياضية األنشطة أنواع مجيع شلارسة ديكنها اليت

 سنوات 10 عمره الذي للمعاؽ الرياضية األنشطة بررلو شلكن بالتارل و األسوياء عن سنوات مخس إذل سنتني من متأخر
 . 1سنوات 7 أو 6 اعمار تناسب نشاطات

 ،و ذلمو البدنية اللياقة تنمية و ، اجلسمية النواحي على احملافظة و احلركي احلسي االدراؾ تنمية اذل األنشطة تلك هتدؼ
 . ادلختلفة ادلثريات استخداـ مع ترفيهية و تروحيية االنشطة ىذه تكوف ما عادة

 على مساعدهتم و ذلم احلسي للتنبيو ذلك و ، ادلتعددة و ادلبهرة االلواف ذات األدوات و التصفيق و ادلوسيقى و كااليقاع
 . الفئة لتلك سلتصني و طي اشراؼ حتت ادلمارسة تكوف أف و ، ادلسافة و األحجاـ و األلواف و األشكاؿ بني التمييز

 : العام البدني للتحضير ألعاب2-5-1

 ، للحركات التقليد على الفئة تلك تعتمد حيث ، االداء يف تفكري اذل حتتاج ال و العاب شكل على تكوف أف يفضل
 . بدوهنا أو أدوات باستخداـ ، مجاعية و زوجية و فردية بني التمرينات تنوع كذلك ، احليونات او الطيور كتقليد

 خاصة ، االحجاـ و االدوات بني التميز لتنمية لتنمية سلتلفة أحجاـ و ألواف ذات ادلستخدمة الكرات تكوف أف يفضل و
 القدـ كرة ، اليد كرة ، السلة كرة مثل الغري مع التفاعل على لتعويدىم اجلماعية االلعاب تعليم يف تستخدـ اليت الكرات

 لتنمية االلواف ادلتعددة احلبوب و الرمل أكياس أو الفلني أو ادلطاط من مكعبات استخداـ ديكن كما ، الطائرة الكرة و
 . 2ذلم الذىنية ادللكات

 

 

                                                           
1
 (.58ص,مرجع سابق ,نشاط ترويحي و برامجه, محمد عادل خطاب) 

2
 (.228ص, 1998,قاهرة,1ص,دار الفكر العربي,تربية رياضية والترويح للمعاقين,حلمي ابراهيم) 
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 : االنشطة ىذه على أمثلة

 : الجري -1

 . السرعة زيادة مع ادلكاف يف اجلري

 . ـ 100 ، ... ، ـ 50 ، ـ 40 ، ـ 30 ، ـ 20 دلسافة اجلري

 . باصلدياتو القياـ مع اجلري

 : التمرينات -2

 الوقوؼ مثل فيو تعيش الذي الصغري اجملتمع داخل حسنة نظامية تصرفات على ادلعوؽ تعود أهنا حيث النظاـ دترينات
  .عليو

 . التسلق و احليونات تقليد دترينات و ، البطن على الزحف و الذراعني على احلبو دترينات : مثل طبيعية دترينات

 . واحد خط على مث بينهما ادلشي و خطني رسم مثل : التوازف دترينات

 . 1الساؽ و اجلذع و الذراعني تقوية دترينات

 : الوثب -3

 . سويدي مقعد على الوثب و بادلكاف الوثب

 .الوثب عن احلاجز و الوثب من فوؽ كرسي او طاولة

 : البصر حاسة تربية في  ألعاب2-5-2

 يشجع أف جيب مسعيا فادلعاؽ ، بصرية انطباعات خالذلا من دلرافق حاجاتو خالؿ من ، النظر لفرص معوؽ أي حيتاج
 . عينيو استخداـ على يشجع اف جيب التعلم بطيء و السمعية اعاقتو لتعويض النظر و ادلالحظة على

 : يلي فيما االلعاب ىذه أىم تلخيص ديكن و  

 اف اخلاص اذلدؼ و البصري االنتباه تنمية و تدريب منها العاـ اذلدؼ ، ادلضاؼ او ادلخفي الشيء اكتشاؼ لعبة
 . ادلخفي الشيء الطفل يكتشف

                                                           
1
 (.69-68-67-66ص,1992القاهرة ,دار الفكر العربي, أسس العلمية لتمرينات الفنية ,زهران ليلى) 
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 . االشكاؿ و االلواف على منها اذلدؼ ، القدمني و اليدين لعبة

 . 1الرحالت و اجلوالت ىي للمعوقني البصر تربية وسائل أىم

 : السمع حاسة تربية في  ألعاب2-5-3

 مهم السمع اف الكالـ بالتارل يتعلموا و االصوات  يتذكروا اف اجل من االصغاء كيفية يتعلموا اف اذل حباجة االطفاؿ كل
 اف بالذكر اجلدير و ، مفقودة حاسة عن كتعويض ، السمع حاسة يستخدموف الذين أولئك خاصة ادلعوقني لدى

 ما ىو و احلوادث تتابع حسب ربطوىا ،و االصوات ضبطوا اذا بالرضا يشعروف ، االصوات عمل حيبوف االطفاؿ
 . السمعي التازر و الًتكيز يف يساعدىم

 : يلي فيما االلعاب ىذه تلخيص ديكن و

 ما بني يربط اف ، مسعو يركز اف ، يسمع اف اخلاص اذلدؼ ، االستماع الطفل تدريب العاـ اذلدؼ ، ادلرور اشارات  لعبة
 . معني سلوؾ بني و يسمعو

 . االطفاؿ يقف أصفر يقوؿ ، طفال اال جيلس أمحر ادلعلم يقوؿ : مثال

 اف ، مسعو يركز اف ، يسمع اف اخلاص اذلدؼ واالستمتاع الًتكيز على الطفل تدريب العاـ اذلدؼ ، الصحن دولبة لعبة
 . ادلعني سلوؾ بني و يسمعو ما بني يربط

  : اللمس حاسة تربية في ألعاب 2-5-4

 حباجة التعلم البطيء الطفل أف كما ، جسميا ادلعاقني و للمكفوفني خاصة أمهية ذات اللمس  العاب تكوف أف ديكن
 كيف امنا اللمس على تشجيعو ليست ىنا فادلشكلة العدواين الطفل اما ، تعزيزات اعطائهم مع اللمس على للتشجيع
 يأخد و اللمسية اخلربة خالؿ من للمعلومات ىاما مدخال تصبح فاألصابع ىنا من الضرار بأقل ذلك  على نساعده
 . اخل ... خشن و ناعم ، صغري و كبري ، ثقيل و خفيف ، بارد و حار بني التميز يف طريقها عن ادلعوؽ

  : يلي فيما االلعاب ىذه تلخيص ديكن و

 ، يضع اف ، دييز اف ، اخلاصة االىداؼ اللمس حاسة تدريب و العاـ اذلدؼ ، اللمس طريق عن االشياء اكتشاؼ لعبة
 . يسمي اف ، يلمس اف

                                                           
1
 (.132-131ص, 1999عمان, دار الفكر للطباعة و النشر , وسائل تعليمية في التربية الخاصة,عبد الحفيظ سالمة) 
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 عينيو الطالب يغمض و( اخل ... كأس ، مسطرة ، قلم )أشياء عدة فقوىا ادلوضوع الطاولة جبانب الطالب جيلس  :مثال
 . اليو النظر دوف يلمسو الذي الشيء يسمي الطاولة فوؽ األشياء على يده يضع و

 : الذوق حاسة تربية في ألعاب 2-5-5

 يبقى الفم أزل اال ، لديو االخرى احلواس منو ومع ، باالشياء الستمتاع فمو باستخداـ حياتو مراحل اوذل يف الطفل يبدأ
 لديهم الذوؽ حاسة تدريب اذل ادلعوقني حيتاج و ىذا ، اليومية حياتو اغناء يف تساعده االخرى احلواس مع الذوؽ حاسة

 الوحيدة الوسيلة حىت او وسيلة كأفضل السنتهم يستخدموف ، شديدة بدرجة ىم من خاصة ادلعوقني بعض اف منطلق من
 . هبا التمتع و لبئتهم أفضل اكتشاؼ يف

  : مايلي الذوؽ حاسة تربية يف ادلختارة االلعاب ىذه من و

 .(التخمني لعبة )الصحن لعبة -

 .الطعاـ أنواع بني التمييز لعبة -

 :الشم حاسة تربية في  ألعاب2-5-6

 خاصة ، متعة تعطي فاهنا درست و استعملت اذا اهنا اال ، االفادة يف احلواس اقل الشم حاسة يعترب بعض اف مع
 .انفعاليا ادلضطربني و التعلم بطيء و ، البصر لضعاؼ

 فمن لذا أخرى جهة من اإلخطار من حتذره و جهة من ذاكرتو تغين مشية خربات يكوف إنساف فكل العمر تقدـ مع و
 . اللمس و ، الصوت ، اللوف على الًتكيز فقط ليس و ، الروائح تقدمي على نركز إف األلعاب تقدمي عند ادلهم

  : نذكر الشم حاسة تربية يف ادلختارة األلعاب بني من و

 . سلتلفة مواد على حتتوي صغرية ثقوب هبا و مغلقة سلتلفة أوعية نقدـ  :الروائح بن التمييز لعبة-

 . عليها يعًتؼ و الوعاء يف ادلادة يشم أف الطفل من يطلب ، اخل...، فلفل ، زعًت ، قهوة : مثل

 . الشم طريق عن : المختفي الشيء حرز لعبة -

 . 1الرائحة نفس ذلا أوعية عدة بني من المختلفة الرائحة ذي إفراغ -

                                                           
1
 (.140-136ص, 1999عمان, دار الفكر للطباعة و النشر , وسائل تعليمية في التربية الخاصة,عبد الحفيظ سالمة) 
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 :الخالصة الجزئية 

 

 أجرينا فقد ، ذىنيا ادلتخلفني األطفاؿ الًتوحيي الرياضي النشاط مفهـو حتليل يف ناجعة أداة و وسيلة الفصل ىذا كاف لقد
 ادلختلفة الفوائد و اجلوانب كافة من الفئة ذلذه ، أغراضها ، أىدافها ، الًتوحيي الرياضي النشاط لشرح زلاولة خاللو من
 جعلها يف الدراسات ىذه سامهت ما و ، حوذلا االجتماعية و الًتبوية الدراسات بعض إظهار و ، شلارسيها على تعود اليت

 . الفئة ىذه رعاية يف وسيلة أحسن

 ، ذىنيا ادلتخلفني األطفاؿ الًتوحيي الرياضي النشاط حوؿ الفصل ىذا يف إليو أشرنا ما خالؿ من نستخلصو ما أىم و
 من التخفيف إذل باإلضافة متكامال تكونا شخصيتهم تكوين يف ،و رعايتهم و تربيتهم يف الكبرية  فائدهتا يف أساسا يتمل

 يأخذ تربوي برنامج خالؿ من الرياضية األلعاب يف بفعالية االشًتاؾ تعليمهم و العقلي و اجلسمي العجز لسبب معاناهتم
 أفاؽ ذلم تفتح و ، اجتماعية و عقلية و جسمية بفوائد عليهم تعود اليت و قدراهتم مع تتناسب اليت األلعاب االعتبار بعني
  إمكانياهتم حدود يف اآلخرين اجملتمع أفراد مع لتنافس اجملاؿ ىذا يف كبرية
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 التربوية النفسية المراكز : الرابعل ــــــــالفص
 

: تمهيد- 

دير الفرد ذو التخلف الذىٍت خبربات متكررة من الفشل بسبب نقص قدراتو الدىنية فهو يعجز عن مسايرة زمالئو يف ؾبال 
كما ال يستطيع , التعليم العادي وال يالقي يف اؼبدرسة العادية سوى الفشل فيصاب باإلحباط و يشعر  بالعجز و الدونية 

القيام باألعمال اليت يقوم هبا اخواتو  من العاديُت يف مثل سنو أو من يصغرونو منهم و يعتمد علي اآلخرين يف تصريف 
لذا فهو حيتاج إىل التدريب العملي على مهارات و أنشطة تناسب قدراتو احملدودة من أجل استثمار ىذه , شؤونو 

فيقل اعتماده على اآلخرين و يتحقق لو من قدر من , القدرات و مساعدتو للقيام ببعض األعمال معتمدا على نفسو 
من خالل إغباقو اؼبراكز النفسية الًتبوية تضمن لو التدريب على أعمال تناسب قدراتو و , التوافق الشخصي االجتماعي 

 . إمكانياتو فتساعده على ربقيق قباح يعوضو عن الفشل الذي حييط بو يف ؾبال التعليم العادي

ويف ىذا الفصل مت طرق إىل مهام اؼبراكز  النفسية الًتبوية و أىدافها و كذالك أىداف الربامج اػباصة برعاية اإلعاقة  
 .و أخَتا األنشطة اؼبمارسة يف ىذه اؼبراكز, و كيفية سَتىا , مث إىل شروط قبول األطفال و اؼبراىقُت هبا , الذىنية اػبفيفة 
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 : مهام المراكز النفسية التربوية - 1

حسب ما ورد يف الوثائق الرظبية اعبزائرية فإن مهمة اؼبراكز النفسية الًتبوية ألطفال اؼبعاقُت ذىنيا تتمثل على وجو 
 : اػبصوص فيمايلي

 . متخلفُت ذىنيا أو ذو صعوبات نفسية, استقبال أطفال و مراىقُت بُت عمر ثالث و شبانية عشر سنة  -1 

 . إعادة تربية األوالد اؼبكلفة هبم و تربيتهم و معاعبتهم  النفسانية -2  

 . إعادة الدمج االجتماعي للولد اؼبصاب بالقصور و ذلك جبميع الوسائل اؼبوضوعة ربت تصرفها -3  

 . تكوين مستخدمي التأطَت الضروري لسَتىا -4  

 . البحث التطبيقي يف ؾباؽبا اػباص هبا -5  

 . 1تنمية اؼببادالت الدولية يف ؾبال التكوين و التقنيات النفسية البيداغوجية -6  

 . توفَت الشروط اليت تسمح األشخاص اؼبعوقُت باؼبسامهة يف اغبياة االقتصادية و االجتماعية -7  

توفَت الشروط اليت تسمح بًتقية األشخاص اؼبعوقُت و تفتح شخصيتهم السيما اؼبتصلة بالرياضة و الًتفيو و التكيف  -8  
 . مع احمليط

و , وضع برامج خاصة بتوعية اجملتمع من أجل تقبل ىؤالء الشواذ أو غَت العاديُت و حسن معاملتهم و رعايتهم  -9  
 . رعاية شعورىم

بل و يتعدى , وضع برامج لالكتشاف اؼبكرب لغَت األسوياء حىت تكون رعايتهم أسهل و أجدى و أقل تكلفة  -10  
ذلك إىل وضع برامج زبطيطية ؼبنع حدوث مثل ىذه اغباالت حسب ما يتضح من دراستها و دراسة العوامل احمليطة هبا و 

 . اؼبؤدية إىل وجودىا

, وضع برامج لتوفَت الفنيُت الالزمُت لرعاية األطفال اؼبتخلفُت ذىنيا على اختالف أنواعهم و ىم اؼبعلمون  -11  
 . أستاذة الًتبية اػباصة للمعوقُت, اؼبمرضون 

  . تزويد أسر اؼبعاقُت ذىنيا باإلرشاد اؼبناسب للتعامل معهم و ضرورة تقيلهم و عدم إساءة معاملتهم -12  
                                                           

 (1419ص,1976 ديسمرب 07، 19 العدد اعبزائرية، للجمهورية الرظبية اعبريدة) 1
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 . تزويد ذوي األطفال اؼبعاقُت بكل الوسائل اؼبعينة و الطبية و التأىيلية اليت تساعدىم على التعلم -13  

 .1تسهيل وسائل اؼبوصالت  و التنقل ؽبم -14  

 : أهداف المراكز النفسية -2

تسعى اؼبراكز النفسية الًتبوية أساسا إىل معاونة الطفل اؼبعاق ذىنيا حىت يصبح مواطنا صاغبا منتجا و معتمدا على ذاتو 
و مساعدتو على التكيف و التوافق النفسي و االجتماعي و ذلك بطبيعة اغبال يف حدود ما تسمح بو , معتمدا هبا 

و على ىذا ديكن تلخيص أىم , قدراتو و إمكانياتو اليت منحتو الطبيعة إياه و يف ضوء خصائصو و احتياجاتو اػباصة 
 : األىداف اليت تسعى اؼبراكز النفسية الًتبوية لتحقيقها يف نقاط التالية

استغالل القدر اؼبوجود من إمكانيات اؼبعاق ذىنيا و البدنية إىل أقصى طاقة فبكنة حىت يستطيع االعتماد على  -1  
  . نفسو بقدر اإلمكان

 . ؿباولة عالج ما ديكن عالجو من أمراض سواء كانت بدنية أو نفسية بأحدث الطرق و بواسطة األخصائيُت -2  

رعاية اؼبعاق ذىنيا من الناحية العلمية و الثقافية بالقدر الذي ال يضر حبالتو الصحية و جيعلو يف الوقت نفسو قريبا  -3   
 . من اؼبراحل التعليمية إلقرائو

 . و لو تقديره و احًتامو, لو كيانو اػباص و لو أمهيتو يف اجملتمع  , إشعار اؼبعاق ذىنيا بأنو جزء ىام من اجملتمع   -4  

 . ضباية اؼبعاق ذىنيا من الشعور باػبوف من الفشل يف اؼبستقبل و من الشعور بالعجز و أنو أىل للحياة -5   

 . منزال أو مستشفى, ؿباولة إدماجو يف اجملتمع اػباص سواء كان مدرسة  -6   

 . ؿباولة إدماجو يف اجملتمع العام -7   

إعداد اؼبعاقُت ذىنيا و إغباقهم يف فصول أو ورش  تعدىم للنواحي اؼبهنية اؼبناسبة لقدراهتم و استعداداهتم مث  -8   
 .2تدريبهم على العمل و اؼبهارات اػباصة  هبم و العا دات و االذباىات الضرورية لنجاحهم يف العمل

 

 
                                                           

 (.66ص,1982 والتوزيع للنشر الوطنية الشركة:اعبزائر كبوىم، والدولة اجملتمع وواجب اعبزائر يف اؼبعوقون ,تركي رابح) 1
 (.67ص ,1982 والتوزيع للنشر الوطنية الشركة:اعبزائر كبوىم، والدولة اجملتمع وواجب اعبزائر يف اؼبعوقون ,تركي رابح) 2
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 : أهداف البرامج الخاصة برعاية اإلعاقة الذهنية البسيطة-3 

يتفق العلماء على أن توفَت الرعاية اػباصة غباالت اإلعاقة البسيطة و التخلف الذىٍت اػبفيف يف سن مبكر يساعد على 
مواطنُت صاغبُت , و جيعلهم يعيشون حياهتم االجتماعية كأفراهنم غَت اؼبتخلفُت , إكساهبم السلوك االجتماعي يف الرشد 

  .ألنفسهم و ؾبتمعهم

 : و هتدف برامج الرعاية ؽبذه الفئة إىل

 . تعليم القراءة و الكتابة و اغبساب فبا يساعد على  ؿبو أميتهم يف حدود قدراهتم  العقلية -1   

إكساهبم سلوكات  اجتماعية يف رعاية أنفسهم و االعتماد على النفس و ربمل اؼبسؤولية يف األسرة و العمل و  -2   
فبا جيعلهم يعيشون حياهتم االجتماعية كالعاديُت يف االنتقال و البيع و الشراء و التعامل بالعملة و الًتفيو عن , اجملتمع 
 . النفس

فبا جيعلهم ديارسون شعائر دينهم كما , تعليمهم العبادات و اؼبعامالت يف الضوء معتقدات أسرىم و ؾبتمعهم  -3  
ديارسها  الراشدون من أىلهم و جَتاهنم و يسهم يف اندماجهم  مع اجملتمع يف مواقف العبادات و اؼبعامالت يف اغبياة 

 . اليومية

فبا جيعلهم قادرين عن التعبَت عن أنفسهم و , زيادة حصيلتهم اللغوية و ربسُت قدراهتم على النطق و الكالم  -4   
 . التواصل مع اآلخرين

تأىيلهم مهنيا و تدريبهم على مهنة من اؼبهن اغبية يف اجملتمع يف ضوء قدراهتم العقلية و ميوؽبم اؼبهنية و مطالب  -5   
 . سوق العمل يف اجملتمع

و ,  و يسهم يف شعورىم بالكفاءة و االستحسان من اآلخرين , تشغيلهم يف عمل يعولون بو أنفسهم و أسرىم  -6   
و يعيش , و ينجب ويريب أطفالو , جيعل غبياهتم معٌت كأقراهنم العاديُت فيتزوج من يقدر منهم على الزواج يكون لو أسرة 

 .حياتو الطبيعية كالعاديُت

على تنمية اغبواس و اؼبهارات  (الروضة)نركز يف اؼبرحلة األوىل    : و يتم ربقيق ىذه األىداف على أربعة مراحل
و نركز يف  مرحلة التأىيل على التدريب اؼبهٍت و التشغيل و اؼبعلومات , و الًتبية الفنية و اؼبوسيقية , االجتماعية و اللغوية 
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فيتعلم  اؼبعاق كيف أسرة و يريب أطفالو و كيف يرعى حقوق األىل و , العامة اليت تفيد يف فبارسة اغبياة االجتماعية 
 1. اعبَتان و حيًتم القانون

 : شروط قبول األطفال و المراهقين بالمراكز النفسية التربوية -4

يتم قبول األطفال باؼبؤسسة على أساس تقرير يقوم بو اؼبختص يف علم النفس باؼبؤسسة و بعد قرار اجمللس النفسي  -  
 . الًتبوي

 على قبول الطفل أو اؼبراىق 1980 مارس 08 اؼبؤرخ يف 59-80يعلن اجمللس النفسي الًتبوي دبقتضى اؼبرسوم رقم  -  
 : هنائيا أو إعادة توجيهو لذا على األولياء توفَت

 . بطاقة شخصية للحالة اؼبدنية -1  

 . اؼبلف اػباص حبالة الطفل أو اؼبراىق النفسية إذ كان ىذا األخَت قد سبق و تكلفت بو مؤسسة أخرى -2   

 . صورتان مشسيتان -3   

  . شهادة مدرسية إذا اقتضى األمر ذلك -4   

وذلك طبقا . ترخيص مصادق عليو إلدارة اؼبركز النفسي الًتبوي أخد اإلجراءات الضرورية يف حالة استعجال  -5  
 . للنموذج اؼبلحق ؽبذا النظام الداخلي

 . رخصة تسمح لألطفال بالتنقل ؼبفردىم -6  

  .2يتعهد األولياء كتابيا عند دخول الطفل أو اؼبراىق إىل اؼبؤسسة باستالم أطفاؽبم يف األيام اليت ربددىا إدارة اؼبركز -7   

    التكفل النفسي و التربوي: سير المراكز النفسية التربوية  -5

و األطفال , العميقة,  تقوم اؼبراكز النفسية الًتبوية باستقبال األطفال أو اؼبراىقُت ذوي اإلعاقة الذىنية اػبفيفة اؼبتوسطة 
 . ذوي االضطرابات النفسية لالستفادة من تكفل تربوي أو إعادة الًتبية

 

 
                                                           

 .(299ص,1996القلم، دار :الكويت .1 ط العقلي، التخلف علم يف مرجع .مرسي إبراىيم كمال) 1
 (.24-23ص,2001اعبزائر ذىنيا، للمتخلفُت الًتبوي الطيب للمركز الداخلي القانون اؼبهٍت، والتكوين االجتماعية واغبماية العمل وزارة )2
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 . يعمل اؼبركز يف شكل مؤسسايت كما يقوم أيضا باؼبتابعة اػبارجية: أنواع التكفل  5-1  

حيث ال يتعدى عدد أفراد الفوج اؼبتكفل هبم , حسب درجة إعاقة كل طفل  (أفواج)يصنف األطفال يف عدة ؾبموعات 
 :  أفراد و تنظم الوحدات الًتبوية حسب التقسيم التايل8

  اؼبالحظة- أ  

  اليقظة- ب 

  التدرب اؼبدرسي- ج 

ما قبل التمهُت - د  

 . والنفسية اغبركية, االرطفونية  ,الًتبوية ,التوجيو و إعادة الًتبية النفسية - ه  

 . التدريب:     -الوحدة العالجية و تضم - و  

 . العالج النفسي -                                       

 :  تعمل اؼبراكز النفسية الًتبوية حسب التنظيم التايل:نظام التكفل و التوقيت  5-2 

 . الداخلي و اػبارجي و النصف الداخلي

 . ربدد أوقات العمل حسب طبيعة النظام اؼبعمول بو يف اؼبؤسسة الًتبوية

 . اؼبؤسسات الداخلية من السابعة و النصف صباحا إىل الساعة الثامنة و النصف ليال - 

 . اؼبؤسسات اػبارجية من الساعة الثامنة و النصف صباحا إىل الساعة الرابعة مساءا - 

 . تشرف على التكفل فرقة بيداغوجية تعمل حسب نظام و توقيت اؼبؤسسة

تسعى اؼبراكز اؼبختصة إىل وضع وحدات تربوية و اؽبدف منها ربسُت التكفل الًتبوي من : وحدات التكفل  5-3
تضم الوحدة ؾبموعة أفواج األطفال اؼبوعزين حسب العدد و درجة اإلعاقة و تقًتح , خالل اؼبتابعة اؼبيدانية و التقييم 

 : الوحدات التالية
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 : و اؽبدف منها ىو :وحدة الفحص الخارجي - أ  

 إن ربديد االضطرابات يف مرحلتها األوىل عند الطفل ديكن من وضع و ربديد كل اإلجراءات :االكتشاف األولي  - 
  و الفحص و التشخيص و التكفل هبذا الطفل, األولية للبحث 

, اؽبدف من ىذه العملية ىو صبع كل اؼبعلومات األولية حول اإلعاقة داخل ؾبموعة معينة من سكان : اإلحصاء  - 
 . ىذه العملية تسمح بتحديد و وضع خريطة خاصة لطل منطقة سكانية و سبثيلها إحصائيا

ىو قرار خيص الفرقة البيداغوجية من خالل اجمللس الطيب البيداغوجي بعد دراسة كل ملف أو حالة على : التوجيه  - 
 . و ينتهي بقرار قبول الطفل أو باقًتاح نوع أخر من التكفل, حدا 

 . و بطلب من الوالدين, البيداغوجية , الفرقة ,الطبيب : يوجو الطفل إىل اؼبركز اؼبختص باؼبعوقُت ذىنيا بقرار من طرف 

يؤمن الفحص اػبارجي من طرف أخصائي نفسي اػبارجي من طرف أخصائي نفسي كما يقوم كل من األخصائيُت 
 .اؼبختص يف إعادة الًتبية اغبركية بفحص االضطرابات اليت زبصهم, ـبتص يف علم النفس الًتبوي , اآلخرين االرطفوين 

اؼبتابعة اػبارجية نوع و طريقة من طرق التكفل الًتبوي باألطفال و اؼبراىقُت  :وحدة المتابعة الخارجية- ب 
ىذا التكفل النفسي العالجي أو إعادة الًتبية ىو تدخل وقيت  مع ذوي  أصحاب , اؼبوجهُت إىل الفحص اػبارجي 

أو الذين يعانون من الرسوب و التخلف اؼبدرسي ىذا النوع من االضطرابات ال يتطلب الوضع الدائم , اإلعاقات اػبفيفة  
فاؼبتابعة ال زبص األطفال وحدىم بل  (مراكز التكوين, اؼبدرسة )باؼبؤسسة لكن متابعة متوازية مع اؼبؤسسة األخرى اؼبعنية 

 : تتعدى الوالدين أو أفراد مع األىل و ىي أنواع

 . إعادة تربية القدرات النفسية-   

 . إعادة تربية التوجيو اؼبكاين و الزماين-   

 إىل 6تتكفل ىذه الوحدة باألطفال ذوي اإلعاقة الذىنية الذين يًتاوح سنهم ما بُت  :وحدة التربية الخاصة - ج 
 . التواصل و الدمج االجتماعي و األمٍت للطفل اؼبعاق,  سنة و هتدف ىذه األخَتة اىل ربقيق االستقاللية 14

 . التواصل الدمج االجتماعي و األسري للطفل اؼبعاق-      

ورشة , ورشة اؼبالحظة : و قدرت األطفال و من ىذه الورشات , توجيو األفواج يف ورشات حسب االضطرابات   -     
 . ورشة ما قبل التمهُت  ورشة إعادة الًتبية, ورشة التعليم اؼبدرسي , اإلثارة 
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اؽبدف من ىذه الوحدة ىو التكفل من خالل الشغل و العالج يف نفس الوقت باؼبعاقُت  :الوحدة العالجية -د  
 سنة من خالل 18 و 17الذين ال يسمح ؽبم بالدخول إىل مراكز العمل و يًتاوح عمرىم ما بُت  (درجة عميقة)عقليا 
 : ورشتُت

, هبذه الورشة يلقن اؼبعاق ذىنيا بعض التقنيات اؼبهنية البسيطة امتداد لألعمال اليومية كالرسم : ورشة التدريب  -   
 . التنظيف, الطبخ , البستنة , النسيج 

اؽبدف من ىذه الورشة ىو تشجيع األفراد اؼبعاقُت على التواصل و إقامة العالقات مع اآلخرين من : الورشة العالجية -   
لعب ,  (العرائس, الفن الدرامي )اؼبسرح ,  (...اؼبوسيقى, الرقص )التعبَت اعبسمي : خالل النشاطات العالجية التالية 

 . األدوار

, اؽبدف من ىذه الوحدة ىو جعل الطفل حيقق استقاللية حسب قدراتو اغبركية  :الوحدة العالجية التربوية- ه   
  سنة و من بُت النشاطات العالجية 14 إىل 6و تضم ىذه الوحدة األطفال الذين يًتاوح عمرىم , اغبسية و الفكرية 

 : اليت سبارس من خالل ىذه الوحدة

 حيث يتلقى الطفل يف ىذه اؼبرحلة األسس اؼببدئية للعمل اليومي أو الفعل اليومي اؼبتمثل يف :النشاطات االعتيادية-  
 . التنقل, األكل , اللبس , النظافة 

 هتدف إعادة الًتبية النفسية اغبركية إىل ربقيق اغبركة عن طريق النشاطات اعبسمية :إعادة التربية النفسية الحركية-  
  اؼبرتبطة باالضطرابات اػباصة بكل طفل حسب درجة إعاقتو و غالبا ما تكون صباعية أو فردية

 هتدف إىل وضع نظام صويت صحيح عن طريق تصحيح االضطرابات اللفظية و تكون صباعية :إعادة التربية اللفظية-   
 . أو فردية

و ,  هتدف إىل هتيئة الطفل يف ظروف ـبالفة لظروف التعليم اؼبدرسي العادي :إعادة التربية النفسية البيداغوجية -   
 : ىذا عندما جيد الطفل مشاكل يف التعليم

الفيزيولوجية أو , اؼبتابعة الطبية اؼبتواصلة تسمح بالوصول اىل األعراض اؼبرضية اؼبتعلقة بالناحية التشرحيية : اؼبتابعة النفسية  
 . العصبية كما تسمح دبراقبة تقبل اعبسم للعالج خاصة بالنسبة ؼبرض الصراع
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 : تستخدم اؼبراكز النفسية الًتبوية نوعُت من وسائل التكفل :الوسائل المستعملة في التكفل5-4 

يلعب التأطَت النفسي البيداغوجي دورا مهما يف قباح عملية التكفل و غالبا ما تكون الفرقة  :الوسائل البشرية -أ
  : مكونة من

 و تتمثل اىتماماتو الرئيسية يف تقييم  النمو اؼبعريف و اؼبهارات االجتماعية و االنفعالية من جهة و :األخصائي النفسي-
  . يف اؼبشاركة يف تصميم و تنفيذ الربنامج الًتبوي الفردي للطفل من جهة أخرى

 يقوم ىذا األخصائي دبساعدة الطفل اؼبعوق و أسرتو يف اغبصول على اػبدمات االجتماعية :األخصائي االجتماعي  -
كذلك فهو يساعد يف تقييم و ربليل الظروف األسرية و االقتصادية و ربديد األطفال اؼبعرضُت للخطر و .الالزمة 

 . اؼبشاركة يف تقييم فاعلية اػبدمات اؼبقدمة

 ديثل اختصاصي اضطرابات الكالم و اللغة عضواىا :(األخصائي االرطفوني)اختصاصي اضطرابات الكالم و اللغة -
ما من أعضاء الفريق متعدد االختصاصات الذي ديكن أن يطور الربامج الًتبوية و العالجية للوقاية من اإلعاقة و الكشف 

و على وجو التحديد فهو , اؼببكر عنها و معاعبتها ذلك أن اللغة تلعب دورا حاظبا يف النمو الكلي عبميع األطفال 
 . 1يستخدم أدوات خاصة لتقييم اؼبهارات الكالمية  و اللغوية لألطفال و يصف اإلجراءات العالجية اؼبناسبة

و الوظائف اليت يقوم ,  يسمح للطفل بإظهار كيفية استعمالو عبسده :مختص في إعادة التربية النفسية الحركية -
على مستوى اليد و )اؼبهارات الفرعية  (االتزان, التسلق , الركض , القفز , اؼبشي )بدراستها ىي اغبركية الشاملة 

  2. اإليقاع  و التجانس بُت طلب اغبركة و تنفيذىا, التوجو الزماين و اؼبكاين , اعبانبية مقوية الوضعية و اغبركة , (األصابع

 إن اختصاصيي الًتبية اػباصة ىم الذين يقومون فعليا بتصميم و تنفيذ خدمات التدخل اؼببكر :المربين المختصين -
سواء يف اؼبراكز  أو البيوت و غالبا ما يقومون بدور منسقي أعمال الفريق و عليهم  تقع مسؤولية تطور الربامج التدريبية 

الفردية اؼبالئمة دبا تتضمنو من ربديد مستويات األداء يف ؾباالت النمو اؼبختلفة و ربديد األىداف طويلة و قصَتة اؼبدى 
 .3و األساليب و الوسائل اؼبناسبة لتحقيق تلك األىداف, 

                                                           
 .(37-36ص,2004  الفكر، دار :األردن .2 ط (اؼببكرة الطفولة يف اػباصة الًتبية )اؼببكر التدخل .اغبديدي مٌت اػبطيب، صبال) 1

2
 )chabanier.j -1988 :p57) 

 .(38ص,2004  الفكر، دار :األردن .2 ط (اؼببكرة الطفولة يف اػباصة الًتبية )اؼببكر التدخل .اغبديدي مٌت اػبطيب، صبال) 3
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الًتبية و إعادة الًتبية و , مهمتو توجيو  نشاطات اؼبؤسسة يف صورة عالج نفسي : المجلس النفسي البيداغوجي -
كما  يتابع و يراقب تقدم األطفال و يقًتح على اؼبدير اؼبعايَت الفردية و اعبماعية على اؼبستوى البيداغوجي ,التعليم  

 . 1النفسي البيداغوجي

يقصد بالوسائل التعليمية وسائل اإليضاح اؼبستخدمة يف اؼبراكز النفسية الًتبوية اؼبصممة  :الوسائل التعليمية-ب
و الوسائل البصرية مثل اػبرائط و الرسوم و , بأشكال بسيطة و منها اؼبواد التعليمية اؼبطبوعة مثل الكتب واؼبلصقات

و , و الوسائل السمعية البصرية مثل األفالم التعليمية , و الوسائل السمعية مثل األشرطة الصوتية  و الراديو , الصور 
و التقليدية مع األطفال اؼبعوقُت , حيث يتم توظيف تلك الوسائل التعليمية , الوسائل اغبسية  كالنماذج و اؼبعينات  

 . 2نفسيا يف تدريس مهارات اغبياة  اليومية و اؼبهارات اغبركية و اؼبهارات األكادديية و اؼبهارات االجتماعية

  : و باإلضافة باىل  الوسائل الذكورة سابقا ىناك وسائل تعليمية أخرى يستعُت هبا اؼبريب يف عملية التعليم و تتمثل يف

 . سَت مدة اغبصة, اؼبواد اؼبستعملة , استعمال البطاقة التقنية البيداغوجية لكل نشاط مع ربديد ىدف النشاط  -  

استعمال الكراس اليومي حيث تسجل فيو يوميا النشاطات اؼبربؾبة يف آخر كل حصة باإلضافة إىل وضع اؼبالحظات  -  
 . العامة

و تدرس النتائج يف إطار , وتنجز كل ثالثة أشهر ربتوي على معلومات برتوكول اؼبالحظة : بطاقة اؼبالحظة الفردية  -  
 . عمل الفرقة بيداغوجية و توضع البطاقة الفردية يف ملف الطفل و تستعمل يف اؼبتابعة

, السلوك االجتماعي , اغبالة الصحية اؽبيئة و النظافة , اؼبظهر اػبارجي : ربتوي بطاقة اؼبالحظة على اؼبعلومات التالية   
 3. االستقاللية, سلوك الطفل ذباه النشاطات اؼبربؾبة , سلوك الطفل ذباه األكل و تناول الوجبة , اغبياة العالئقية 

 : األنشطة الممارسة في المراكز النفسية التربوية- 6

   . األنشطة الفنية التعبَتية و األنشطة الًتوحيية, األنشطة اغبركية ,  األنشطة االجتماعية , و تشمل األنشطة األكادديية 

 .و فيما يلي شرح مفصل لكل ىذه األنشطة  

 . و تتمثل يف تعلم مواد الدراسية كالقراءة و الكتابة و اغبساب :األنشطة األكاديمية 6-1

                                                           
 .(261ص,1980 مارس 11، 11 العدد اعبزائرية، للجمهورية الرظبية اعبريدة ) 1

 
 .(225ص, 1996 والتوزيع، للنشر الفكر دار :األردن .1 ط اػباصة، الًتبية يف وحبوث دراسات .الروسان فاروق) 2
 .(45ص,2001اعبزائر ذىنيا، للمتخلفُت الًتبوي الطيب للمركز الداخلي القانون اؼبهٍت، والتكوين االجتماعية واغبماية العمل وزارة ) 3
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 نظرا ألن الطفل اؼبعوق ذىنيا غَت قادر على تعلم القراءة بنفس الطريقة و بنفس السرعة اليت :مهارات القراءة - أ   
يتعلم هبا األطفال العاديُت فانو جيب أن ىناك برنامج و طريقة خاصة يف تعلم القراءة تتناسب و قدرات ىذا الطفل لذلك 

 : جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند وضع أي برنامج خاص بتعلم القراءة الشروط التالية

 سنوات و 4 إىل 3جيب أن يدرك واضع الربنامج أن طفل السادسة من عمره و اؼبعاق ذىنيا يكون عمره العقلي من  -   
  . عليو أن يضع الربنامج دبا يتناسب مع عمر التلميذ الذىٍت و ليس الزمٍت

أن تسَت طريقة تعليم القراءة خبطى بطيئة و متدرجة حىت نصل بالتلميذ اؼبعاق ذىنيا إىل التمكن من القراءة و  -   
 .تعلمها مع ذبنبو الفشل و اإلحباط

أن يوضع يف االعتبار أن حصيلة التلميذ اؼبعاق ذىنيا اللغوية ضئيلة و غَت كافية لتعلم القراءة بسهولة لذا جيب تزويده  -  
  باػبربات الالزمة اليت تؤىلو لتعلم القراءة و تعوضو النقص يف حصيلتو اللغوية

هتيئة اؼبعاق ذىنيا لتعلم القراءة و تنمية استعداداتو و تدريب حواسو و خاصة ما يتعلق باإلدراك السمعي و البصري  -  
 .للتعرف على الكلمة أو اللفظ و إدراك معناىا و تكوين اذباىات اجيابية كبو تعلم القراءة من خالل التشجيع و التعزيز

 .أن تسَت اػبطة التعليمية للربنامج ببطء شديد و يتدرج حىت النهاية مع مراعاة الدقة و اإلتقان يف تنفيذىا - 

 . تعلم الكلمة عن طريق القصص و اغبوار اؼبتبادل -   

الًتكيز على تعلم قراءة األشياء الضرورية يف حياتو اليومية و اليت تتكرر بصفة مستمرة كقراءة األظباء و العناوين و  -   
 . اإلشارات و غَتىا

 . 1حيث يتعلم التلميذ اعبملة ككل, يف تعليم القراءة  (اعبشطلت)البدء بالطريقة الكلية  -   

مراعاة تدريب الطفل على اغبركة من اليمُت إىل اليسار و على القراءة اعبهرية حىت يتمكن الطفل من تثبيت معٌت ما  -   
 . 2فبا يدعم و ينمي ثقتو بنفسو, حفظو من كلمات و صبل و من النطق السليم 

 .اؼبداومة على تكرار الكلمات و ؿباولة استخدمها طوال اليوم  حىت يتعلم فائدهتا-        

 .تشجيع الطفل على القراءة اعبهرية اغبرة لتنمية حصيلتو اللغوية-        

                                                           
 .(173-172ص,1999اؼبصرية، النهضة مكتبة :القاىرة .1 ط واؼبعوقُت، اػباصة الفئات سيكولوجية .شقَت ؿبمد زينب) 1
 .(433ص,1997 والتوزيع، والنشر للطباعة الغريب دار :القاىرة .1 ط والتشخيص، األسباب :العقلي التخلف .الشناوي ؿبروس ؿبمد ) 2
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مع , تزويد الطفل دبواد مهمة و مثَتة و مشوقة ؼبساعدتو على النجاح و تشجيعو على االستمرار يف القراءة -        
 . تزويده  بالكتب اؼبصورة و القصص اؼبرتبطة حبياتو اليومية

و استخدم الكلمات اليت يقرأىا يف سرد بعض اعبمل أو يف اغبوار و اؼبناقشة , التدرج بالطفل حملاولة فهم ما يقرأ  -  
 . 1باستمرار

يستطيع اؼبريب استخدام الوسائل السمعية البصرية لتنمية معاين : استخدم الوسائل السمعية و البصرية يف تعلم القراءة    
و التمثيل و الصور و , الكلمات بصورة واضحة و واسعة النطاق و من ىذه الوسائل النماذج و اؼبشروعات اإلنشائية 

و األفالم و الصور الضوئية و النماذج اؼبرسومة على السبورة و اللوحات اغبائطية و اػبرائط , اؼبواد اؼبرتبطة دبوضوع معُت 
و الشرائح و التسجيالت الصوتية وبرامج اإلذاعة و التلفاز و من العبث أن نستخدم ىذه الوسائل دون أن نعد الطفل 

  . إعداد جيدا لكي يستفيد منها

و ال جيدي تعلم معاين الكلمات نفعا إال إذا استخدمت يف سياق عبارات ـبتلفة و ارتبطت بتجارب ؿبسوسة و    
 . 2تكررت لعدد كاف من اؼبرات سواء يف صورهتا الشفهية أو التحريرية يف برنامج متنوع للقراءة

 : مهارات الهجاء و الكتابة-ب

حيث أن تعلم ىجاء الكلمات يتطلب تذكر الطفل لشكل , تعتمد قدرة الطفل على اؽبجاء على قدرة إدراكو و بصره   
 . كما أنو حيتاج إىل استخدام األصوات كي يستطيع استدعاء ىجاء الكلمة, الكلمة اؼبرئية تذكرا صحيحا 

و الطفل اؼبعاق ذىنيا ديكنو أن يتعلم ىجاء الكلمات اليت ؽبا مدلوالت و استخدامات يف حياتو اليومية أي الكلمات     
و على مدرسُت الًتبية اػباصة أن يراعي مدى الصعوبة اليت يالقيها األطفال اؼبعوقُت  ذىنيا يف , اليت يكون على ألفو هبا 

وعليو أن يتبع معهم الطريقة اؼبناسبة و أن يطور طريقتو كلما تراءى لو ذلك حسب ما ربدده قدرات , تعليم اؽبجاء 
 . األطفال اؼبعوقُت ذىنيا الذي يقوم بتعليمهم

حيث أن النمو اغبركي و , و الواقع أن تعليم الطفل اؼبعوق ذىنيا الكتابة ال ديثل مشكلة كبَتة من ناحية التآزر اغبركي     
اعبسمي ؽبذا الطفل الذي نبدأ بتعليمو القراءة و كتابة و اؽبجاء يف حوايل التاسعة أو العاشرة من عمره يكون كافيا لتعليمو 

و ىنا جيب أن نبدأ , غَت أن ما يالقيو الطفل اؼبعوق ذىنيا يف تعلم الكتابة ىو كيفية الكتابة , تلك اؼبهارات  األساسية 
معهم بالطريقة الصحيحة يف اعبلسة و يف وضع الورقة اليت سيكتب عليها و يف مسك القلم باليد اليمٌت و السَت من 

اليمُت إىل اليسار يف اذباه أفقي معتدل كما جيب أن تكون الكلمات اليت يطلب اؼبدرس من الطفل نسخها واضحة و 
                                                           

 .(162-161ص,1999اؼبصرية، النهضة مكتبة :القاىرة .1 ط واؼبعوقُت، اػباصة الفئات سيكولوجية .شقَت ؿبمد زينب) 1
 .(89-88ص,1993 اللبنانية، اؼبصرية الدار ,القاىرة ،3 ط القراءة، ومشكالت الطفل ؿبمد، مصطفى فهمي اهلل أضبد، عبد أضبد) 2
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و بعد , كما ديكن أن يسَت الطفل بإصبعو أوال على الكلمة مث حياول كتابتها , مكتوبة خبط كبَت و سهل دون تعقيدات 
 . ذلك يطلب منو أن ينظر إىل الكلمة فقط و حياول قراءهتا بنفسو و كتابتها من الذاكرة

حىت تتكون لدى الطفل القدرة على تعلم الكتابة بطريقة ,  لعامل التكرار و التدريب اؼبستمر على الكتابة أمهية بالغة
, صحيحة و دقيقة يف نفس الوقت على أن تسَت عملية تعلم الكتابة بالسرعة اليت تناسب ىذا الطفل و قدراتو اػباصة 

 1. فالدقة و اإلتقان أىم بكثَت من السرعة يف ىذه اغبالة

 : مهارات الحساب- ج  

خيتلف األطفال اؼبعوقُت ذىنيا عن األطفال العاديُت يف قدراهتم اغبسابية و يرجع قصورىم يف التفكَت اغبسايب إىل عدم   
قدرهتم على فهم اؼبشكالت و حلها و خاصة اؼبشكالت اجملردة و اللفظية كما أن القدرة على العد دون استخدام 

لذا فهم يلجئون إىل طرق حسية يف الغالب للعد و اعبمع و الطرح , ماديات تعترب قدرة ضعيفة جدا لدى ىؤالء األطفال 
 . و القسمة فيصعب عليهم القيام هبا نتيجة لعدم قدرهتم على إدراك اؼبفاىيم اؼبركبة و اؼبعقدة

, كما أن الطفل اؼبعوق ذىنيا ليس لديو القدرة على التعميم و االنتقال من قاعدة حسابية إىل غَتىا من قواعد و مفاىيم
فضال عن أن اكتساب الطفل اؼبعوق ذىنيا اؼبهارات اغبسابية قبل التحاقو باؼبدرسة يكون ؿبدودا للغاية فبا يتطلب جهدا 

ويف ىذا , ووقتا كبَتا من مدرس الًتبية اػباصة يف تعليم الطفل  اؼبعوق ذىنيا اؼبهارات اغبسابية و العمليات اغبسابية 
و ال ينبغي أن ينتقل اؼبدارس من مفهوم حسايب إىل أخر أو من قاعدة , ينبغي أن تسَت عملية التعليم ببطء شديد 

إال بعد أن يتقن الطفل اؼبعوق ذىنيا كالزمان و اؼبكان و الكميات و األبعاد و األحجام و النقود و اؼبقاييس , األخرى 
و يتضمن تعريف الطفل اؼبعوق ذىنيا مفاىيم .و اؼبوازين و األطوال و ما إىل ذلك  (اؼبًت و البوصة)الوحدات اؼبختلفة 

أسفل – ربت – فوق )و مفاىيم اؼبكان  (...متأخرا– مبكرا – ساعة – سنة – شهر – أسبوع – يوم )الزمان و الوقت 
– أثقل من – أصغر من – أكرب من )الكم و اؼبقارنة , و األحجام مثل كبَت و صغَت ,  (...يسارا– ديينا – أعلى – 

 .اخل (...أقصر من – أطول من – أضخم من 

لذا فعلى اؼبدرس أن ينمي ىذه اؼبفاىيم اغبسابية اؼبختلفة من خالل األنشطة و اػبربات اؼبختلفة و من خالل اللعب و 
أو كأهنا مفاىيم جوفاء ال , حىت ال تدرس اؼبفاىيم اغبسابية يف فراغ منعزل عن اػبربات اليومية – القصص و ما إىل ذلك 

مدلول ؽبا يف النهاية جيب أن تكون عملية تعليم اغبساب و اؼبهارات اؼبرتبطة بو ذات قيمة و منفعة بالنسبة للطفل اؼبعوق 
 . 2ذىنيا يف حياتو العملية اليومية

                                                           
1
 .(189-188ص,1982  اعبامعي، الفكر دار :األزاريطة .وتربيتهم العاديُت غَت سيكولوجية .حسُت اؼبؤمن عبد ؿبمد) 

 .(191-190ص,1982  اعبامعي، الفكر دار :األزاريطة .وتربيتهم العاديُت غَت سيكولوجية .حسُت اؼبؤمن عبد ؿبمد) 2



69 
 

 . مهارات االتصال و مهارات السالمة يف الطريق, و تشمل مهارات اغبياة اليومية : األنشطة االجتماعية 6-2  

مهارات اغبياة اليومية ىي اؼبهارات العملية اليت سبكن الطفل و البالغ من أن يعيش حياة : مهارات الحياة اليومية - أ  
و تشمل ىذه اؼبهارات أمور أساسية كتناول الطعام و ارتداء الثياب و استعمال اؼبرحاض . أكثر استقالال أو عادية أكثر 

 .و االستحمام و مهارات أكثر تقدما مثل التسوق و اؼبشاركة يف األنشطة اجتماعية و القيام بأعمال مفيدة يف البيت

 إن أىم ما حيتاجو الطفل أو البالغ اؼبتخلف ذىنيا ىو تعلم الكالم على أفضل وجو فبكن و :مهارات االتصال - ب  
من ال يستطيع أن يقول أن يوضح احتياجاتو و قد حياول بعض األطفال اؼبعاقُت ذوي مهارات االتصال الضعيفة أن 

و إذا ما تعلم ىؤالء مهارات اتصال أكثر فعالية فمن , يقيموا االتصال من خالل سلوك عدواين كالرفس أو الصراخ 
 .اؼبرجح أن يًتاجع سلوكهم غَت اؼبرغوب ىذا من خالل خطط تعليم مهارات االتصال

كما يف كل خطط التعليم علينا أوال أن قبد ما يستطيع تالميذنا عملو فنراقب و : زبطيط تعليم مهارات االتصال -  
نرى أيا من األنواع اؼبختلفة من الرسائل يريد إيصالو و ما إذا كان يستخدم اإلدياءات أو األصوات أو الكلمات و كبتاج 

 .أيضا إىل معرفة ما إذا كان قادرا على البدء باالتصال دببادرة منو أم أنو ال يتصل إال استجابة التصال شخص آخر

 : و أن نكتشف كيفية اتصال كل طفل دبفرده تكون ثالثة أشياء جيب العمل عليها

 .سبكُت الطفل اؼبعاق من اتصال أنواع أخرى من الرسائل- أ   

 .تعليمو الرد على اآلخرين و كذلك اؼببادرة بنفسو لبدء احملادثة- ب  

أي تعليمو الطرق اليت يستطيع فهمها بسهولة أكرب و اليت ديكن استخدامها , تعليمو مهارات اتصال أكثر تقدمها - ج  
التصال أفكار أكثر تعقيدا مع ازدياد اغباجة إليها يف البداية قد نرغب يف زيادة عدد أنواع الرسائل اليت حياول التلميذ 

 : إيصاؽبا و لكي نفعل ىذا علينا أن قبد الطرق عبعلو يريد االتصال لذا جيب أن نقوم بتدريبو على مهارات اتصال ؿبددة

مث ننتظر منو أن يصدر أي صوت أو حركة ,  نسجل مالحظات حول األشياء اليت حيب القيام هبا :تلبية المطالب- أ   
  .قبل إعطائو ما يريد و دبرور الزمن يتعلم اغبركات أو األصوات اليت تشكل مطلب

و إذا كان أحد األطفال ال يعرف " ال" يبدو أن معظم األطفال يعرفون بالغريزة كيف يقولون :االحتجاج أو الرفض-ب 
ذلك فإننا نراقب كيفية إذا أعطيناه شيئا مر اؼبذاق أو نفعل شيئا ال حيبو ، أو قبعل طفال آخر يأخذ لعبتو و ىو يلعب هبا 

 . فقد حيتج يف ىذه اغباالت بطريقة ما
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مرحبا أو قد يصافحو، أو يلوح بيده و يقول : قد يسلم الطفل على كل من يدخل غرفتو قائال: السالم أو الترحيب-ج 
 .أو يتعلم أي رمز أخر لتحية مالئمة و مع الوقت يبدأ الطفل بالرد و التقليد... عند اؼبغادرة" مع السالمة"

 يتعلم الطفل اؼبعاق النظر إىل األشياء و وصفها من خالل التمثل دبن حييط  بو لذا على اؼبعلم :إبداء المالحظات -د 
و األىل على حد سواء أن يشَتوا أمام الطفل إىل األشياء و أن يسموىا بأظبائها و أن يشجعوه على فعل الشيء نفسو 

كما جيب أن نتكلم ببساطة عن كل ما نفعلو مع الطفل و االنتباه إىل استجاباتو مهما كان شكلها 

 األسئلة و األجوبة ىي أصعب أنواع الرسائل إيصاال بالنسبة للطفل و تتطور ىذه :توجيه األسئلة و اإلجابة عنها- ه  
  القدرة عادة يف وقت الحقا

ىل تريد أن تلعب : "دباذا تريد أن تلعب ؟بل اسأل" قبعلو أسهل بإعطاء الطفل فرصة االختيار حاول إال نسال: اعبواب
باؼبكعبات أم الدمية ؟ 

إذا سال اؼبعلم كل طفل ىذا السؤال قبل إعطائو الطعام أو تركو أو تركو " ؟ ....ىل جيب أن " "؟ ....ىل تريد: "السؤال
جيلس لالستماع للموسيقى أو للعب بلعبتو اؼبفضلة فان الطفل لن يتعلم اإلجابة عن األسئلة فحسب بل توجيو األسئلة 

   1. فيجب احًتام إرادتو و إال فانو سَتى أن معٌت للسؤال" ال"أيضا و إذا قال الطفل 

 مهارات السالمة يف الطريق أمر حيوي لألطفال اؼبعاقُت ذىنيا لذا جيب تعليمهم طريقة :مهارات السالمة في الطريق- و
روتينية لعبور الطريق بأمان باإلضافة إىل كيفية السَت يف الشوارع اؼبزدضبة، و ديكن أن يبدأ األطفال باللعب يف غرفة الصف 

بالسيارات و الدمى مث يأخذون إىل تطبيق ما تدربوا عليو يف شوارع ىادئة قبل الذىاب إىل طرق اؼبزدضبة، و جيب أن 
 .يعرف التالميذ األكرب سنا أهنم قد يرون أناسا يتصرفون بطرق غَت آمنة، و لكن عليهم أن ال ينقلوا عنهم تصرفهم ىذا

و جيب أن يكون التالميذ على معرفة دبا حييط هبم، و بكيفية التجول يف اؼبدينة أو البلدة أو باألماكن اؽبامة فيها مثل   
ؿبطات الباصات و مكتب الربيد و اؼبستشفى و عليهم كذلك أن يتعلموا التصرف اؼبالئم و إىل أين يذىبون إذا ما ظلوا 

الطريق أو يف حاالت الطوارئ و إذا كان لدى التلميذ ىاتف يف بيتو فعليو أن يعرف من أين و كيف يتصل بالبيت و 
 .كيف يستعمل اؽباتف

و باإلضافة إىل اػبروج من اؼبدرسة فان على اؼبعلمُت و األطفال أن يبحثوا كيفية التصرف يف األماكن العامة من خالل 
لعب األدوار و سبثيل اغباالت و القصص اليت تبُت كيفية التعامل مع األوضاع اؼبختلفة اليت ديكن أن تطرأ و  على التالميذ 

                                                           
1
  اجملتمع، و الرزاز عفيف , وتنمية الصحية للرعاية العربية اؼبوارد ورشة :بَتوت .1 ط .خرون ترصبة .عقليا اؼبعوقُت األطفال لتعليم دليل :اؼبختصة الًتبية .مايلز كرستُت) 

 .(42ص,1994
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أن يعرفوا كيفية التصرف إذا أوقفهم شرطي و من مفيد أن يقوم شرطي يف بدلتو الرظبية بزيارة اؼبدرسة و التحدث اىل 
 .1التالميذ داعيا إياىم إىل توجيو األسئلة إليو

 .و تشمل الًتبية اغبركية و الرياضية و اللعب :األنشطة الحركية6-3

يشَت تعلم اؼبهارات اغبركية إىل أي نشاط سلوكي يؤدي إىل اكتساب سلسلة من  :التربية الحركية و الرياضية-أ
االستجابات اعبسمية الدقيقة يتم األداء اغبركي بتسلل استجايب منظم و ثابت و يعزز بتغذية  راجعة ذاتية و ينطوي على 

 . مكونات إدراكية و معرفية و تنسيقية و شخصية

اؼبهمة اغبركية و التعرف إىل " فهم"اؼبرحلة االرتباطية و تشَت إىل : و يتضمن التعليم اغبركي ثالث مراحل أساسية ىي
خصائصها و شروط أدائها، و اؼبرحلة االرتباطية تشَت إىل ارتباط االستجابات اعبزئية فيما بينها و إمهال االستجابات غَت 

الضرورية و أخَتا اؼبرحلة االستقاللية و تشَت إىل التمكن من أداء اؼبهارة على كبو متقن دون اػبضوع لعمليات الضبط 
 2.اؼبعريف و  اإلدراكي

و تسهم الًتبية اغبركية و الرياضية يف ربسُت اللياقة البدنية و الصحة العامة للمعاقُت ذىنيا ، ويف تنمية التوافقات العضلية 
العصبية و اغباسية اغبركية و من مث ربسُت الكفاءة اغبركية لديهم كما تسهم يف رفع مستوى تركيزىم و انتباىهم و 

 3  .مقدراهتم على اإلحساس و التصور و التذكر و التميز اغبركي و البصري فبا يطور من استعداداهتم اإلدراكية و ينميها
 اللعب يعد نشاطا لو جاذبيتو اػباصة للمتخلفُت ذىنيا ؼبا دينحو ؽبم من شعور باؼبشاركة و الفعالية و اؼبنافسة و :اللعب

التشجيع و الرضا و السعادة، و ديكن تعريفو على أنو حركة أو سلسلة من اغبركات يقصد هبا التسلية أو ىو السرعة و 
 .4اػبفة يف تناول األشياء استعماؽبا و التصرف هبا

و اللعب بصفة عامة حيقق أغراض التنشئة اؼبتوقعة و السلوك االجتماعي اؼبرغوب القائم على التعاون و االعتماد اؼبتبادل 
   : و التفاعل و ىو يربز درجات التحول فيما يتعلق باػبيال و الواقع و ديكن تعريف اللعب كنشاط جيمع العناصر اآلتية

 . حبيث أن اللعب غَت إجباري و تلك خاصية مفرحة و جذابة:الحرية

 . أي يكون اللعب مفيدا حبدود ضمنية من الوقت و اؼبكان متبلور بشكل معد سلفا:التمييز

                                                           
 .(388ص,1996القلم، دار :الكويت .1 ط العقلي، التخلف علم يف مرجع .مرسي إبراىيم كمال) 1
 .(517ص,1998 الرسالة، مؤسسة :لبنان بَتوت، ،9 ط الًتبوي، النفس علم .نشواين اجمليد عبد) 2
 (.121ص,1996 العريب، الفكر دار :القاىرة 1 ط وتربيتهم، اػباصة االحتياجات ذوي سيكولوجية .القريطي امُت اؼبطلب عبد ) 3
 (.45ص,1990والتوزيع، للنشر الفكر دار :األردن عمان، .1 ط األطفال، رياض يف الًتبية .مصلح عارف عدنان) 4
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 كبن بالطبع ال نستطيع تقدير و ال ربديد النتيجة مقدما و كذلك ال ديكن تقدير مدى أو نطاق اإلبداع الذي :الغموض
 .يًتك ل مبادرات األعضاء

 .غَت مثمر غَت منتج، دبعٌت ال حيقق رحبا أو ثروة باالستثناء تبادل الصفات اؼبيزة بُت األعضاء-

 .1يدمج عنصر التظاىر باؼبسايرة من خالل الوعي بالواقع اعبديد، أو التحرر الومهي اؼبصطنع، كأنو يستعد للحياة الواقعية 

للعب ؾبموعة من الوظائف بالنسبة غبياة الطفل اؼبعاق ديكن تلخيصها يف : وظائف اللعب يف حياة الطفل اؼبعاق ذىنيا
 :النقاط التالية

 ينمي اللعب حواس الطفل اؼبعاق ؾبتمعة أو منفصلة و يساعد على تنسيق عمل أجهزة اغبواس النظر :الوظيفة الجسدية
و السمع و الصوت و التذكر ،أوامر اؼبخ و عمل اليد و على بلورة العالقات فيما بينها باللعب، و تصبح أكثر دقة يف 

 .أدائها و بسرعة يف نشاطها و مهارة يف حركتها

 اللعب ىو احدى وسائل التعبَت عن نفس الطفل اؼبعاق و الكشف عن مكنونا تو العميقة و ىو بذلك :الوظيفة التعبيرية
يفوق اللغة و كالم و جيعل التواصل بُت األطفال الذين ينتمون اىل صباعات ثقافية أو قومية أو لغوية ـبتلفة فبكنا و 
ميسورا من خالل نشاط اللعب، و ينجح اللعب كأداة للتعبَت و التواصل بُت األطفال فيما بينهم، و بُت األطفال و 
الكبار، كما يستطيع الطفل اؼبعاق من خالل اللعب التعبَت عن فرحو و سعادتو و سخطو و خضبو و مشكالتو و 

 .احتياجتو و شذوذه و اكبرفاتو و منط الًتبية

 ان اللعب يفسح اعبال أمام الطفل اؼبعاق لكي يتعلم السيء الكثَت من خالل أدوات اللعب اؼبختلفة :الوظيفة التعليمية
،كمعرفة الطفل لألشكال اؼبختلفة و األلوان و األحجام كما أن الطفل يكتسب كثَتا من قواعد السلوك و النظام و 

االنضباط، فبا يساىم يف تشكيل شخصيتو و تبلورىا ،و بواسطة اللعب ديكن ايصال كافة اؼبعارف اؼبعارف دون اكراه أو 
 .ضبط ،فينجذب الطفل للمعرفة بأسلوب ؿببب و سلس

 نستطيع من خالل اللعب تقوية عمل الذاكرة ،فرغم أن الذاكرة تتأثر بعدة عوامل تساعدىا على النمو :الوظيفة الذهنية
 . نضج اعبهاز العصيب غَت أن اللعب اؼبعتمد على التذكر يساعد أيضا يف منو الذاكرة و تنشيطها

 اللعب ينمي اؼبخلية و يوسعها و يغنيها بالصورة و األحداث و اؼبواضيع اؼبتنوعة و استخدام الصور و التماثيل عن طريق 
 .تعزيز القدرة على التخيل يزيل عقبة أمام تطور قدرات الطفل الذىنية

                                                           
1 )NORMANK.DENZIN.CHILDHOOD.SOCIALIZATION.LONDON :JOSSEYBASS PUBLISHERS , 

1977 ,p145 .(  
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و ىي وظيفة أساسية يهيئ هبا اللعب للطفل ؾباال العادة االتزان أو توازن غبياتو و يتخلص الطفل : الوظيفة التعويضية
اؼبعاق ذىنيا عن طريق اللعب من التوتر الذي يتولد لديو نتيجة القيود و الضغوط اؼبختلفة اليت تفرض كما يشكل اللعب 

 .وسيلة من أحسن الوسائل للتخلص من الكبت

 للعب وظيفة يف ربفيز الطفل للتعرف على ؿبيطو أو االرتباط بو و معرفة جوانبو اؼبتعددة و اؼبتنوعة :الوظيفة االستكشافية
و ىي الوظيفة االستكشافية اليت يؤديها اللعب هتيء الطفل لالمام شيئا فشيئا بالواقع االجتماعي و اؼبادي من حولو و 

 .تكون مقدمة للوظيفة االجتماعية

 يدفع اللعب الطفل اؼبعاق للتجمع، كما يعلم طرائق االتصال االجتماعي و التوافق بإتباع نظم :الوظيفة االجتماعية 
األلعاب و بتايل يف ربضَت الطفل للحياة و تعويده االعتماد على النفس و يتدرب الطفل خالل اللعب اكتساب روح 

 .1اعبماعة واالجتماع، كما أن اللعب خيفف من جو العزلة ؼبا خيلقو من جو اجتماعي ؿببب

 .و تشمل الًتبية الفنية، اؼبوسيقى و الغناء و التمثيل :األنشطة الفنية و التعبيرية 6-4

 :من أىم األنشطة الفنية اليت تالئم اؼبعاقُت ذىنيا قبد :التربية الفنية-أ

 و ىو من النشاطات اليت تعتمد على الصدفة التلقائية و االستمتاع باغبركة و اكتشاف التدخالت :التصوير و الرسم - 
و التأثَتات اللونية كما أنو من أكثر النشاطات الفنية اؼبالئمة للمعاقُت ذىنيا نظرات ؼبا تكلفو ؽبم من جو حر و مرن، و 

ىو أقرب اىل جو اللعب منو إىل جو الضبط و التقييد إضافة اىل يتيحو ؽبم من إشباع حسي ؼبسي و بصري و معايشة 
 .للتجربة مباشرة، و شعور بالنجاح و الثقة

و من األنشطة األخرى ذات الطبيعة اغبرة اؼبشاهبة للرسم األصبعي قبد وضع بعض اإلصباغ على قطعة مبللة من الورق و 
ترك الطفل ينخفها مباشرة أو عن طريق ماصة بالستيكية لنشرىا على سطح الورقة مع تشجيعو على متابعة التأثَتات 

اللونية الناذبة، و يذكر أن الطفل اؼبعوق ذىنيا ال ديكنو اإلفادة من بعض النشاطات الفنية اليت تتسم بالصعوبة و التعقيد 
،و مع أن النشاطات اليت تعتمد على الصدفة ليست فنا أصيال، اال أهنا قد تؤدي إىل عمل فٍت إذا ما ساعدنا الطفل 

 .تدرجييا على التحكم فيها و السيطرة عليها من خالل التجريب و إعمال الوعي التفكَت

من اجملاالت الفنية األساسية اليت تسشَت مقدرة اؼبعاق ذىنيا على التعبَت و تكفل لو فرصة التعلم : التشكل المجسم-
عن مفاىيم الشكل و اغبجم و العمق  و الفراغ و تنميو مقدرتو على التوافق اغبركي اليدوي اػباصة استخدم مواد و 

خامات ـبتلفة كالصلصال و عجينة الورق لتشكيل بعض اؽبيئات اجملسمة عضوية أو ىندسية أو حرة، و ذلك حبسب 

                                                           
 (.302-301ص,2001  النفائس، دار :بَتوت .1 ط النفسية، واضطراباهتم األطفال سلوك يف دراسة :األطفال سيكولوجية بشناق، ؿبمد رأفت ) 1
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مستوى ذكاء الطفل و حاجتو و اىتماماتو و خرباتو السابقة، و ديكن تشجيع الطفل خالل عملية التشكيل ذاهتا على 
التعبَت اللفظي عما يقوم بعملو كما أن تشكيل الصلصال، و ما يتضمنو من عمليات دمج وطي و تكوير و تقطيع لو 
قيمة كبَتة يف تنمية اؼبهارات اغبركية، و بعد متنفسا للضغوط االنفعالية و اؼبشاعر العدوانية إىل ردبا يعاين منها اؼبعاق 

 .ذىنيا

و ىي من نشاطات اؼبفيدة لبعض اؼبعاقُت ذىنيا حيث يتم تدريبهم على نسخ بعض : نشاطات النسخ و الشق و التلوين
األعمال و تلوينها متتبعُت خطوطها و تفصيالهتا و ألواهنا و مع أن مثل ىذه األعمال اليت يغلب عليها الطابع األويل 
يكون مشكوكا فيها من حيث القيمة الفنية إال أهنا تكون مالئمة و متناسبة مع احتياجات ذوي اؼبستوى البسيط  و 

 .اؼبتوسط من التخلف الذىٍت على كبو خاص حيث تشعرىم باألمن و الطمأنينة و االقباز و التقدم

 من النشاطات اليت تساعد على تنمية مقدرة الطفل على الًتتيب و التنظيم و التوافق اغبسي :التدريبات العملية-   
اغبركي، و اإلدراك و التمييز البصري، تلك التدريبات العملية على إنتاج اػبطوط ـبتلفة  السمك و الطول و االذباه و 

التمييز بينها و األشكال اؼبختلفة كالدوائر و اؼبربعات و اؼبستطيالت و مزج األلوان، و تشكيل بعض األشكال اؽبندسية 
أو اغبروف و األرقام بعجينة الورق مث تلوينها فبا ينمي  إحساس الطفل و معرفتو هبا و يساعده على التمييز البصري و 

 .اللمس بينهما

ىنا نشاطات فنية عالجية ديكن توجيهها حبسب حالة الطفل و احتياجاتو اػباصة فمن : نشاطات فنية أخرى-   
النشاطات اليت من شأهنا تنمية مفهوم الطفل عن ذاتو أو صورتو عن جسمو على سبيل اؼبثال أن يستلقي الطفل على ورقة 

كبَتة و يقوم زميلتو أو اؼبدرسُت برسم خط ؿبيط حول جسمو، مث يطلب إليو قص الشكل اؼبرسوم متتبعا اػبطوط 
اػبارجية،    

و ديكن تكييف ىذا . و إضافة التفاصيل األخرى كالعينُت و الفم و األنف و األذنُت و الشعر و اؼبالبس و تلوينها 
 .1النشاط  لتطوير فكرة الطفل عن جسمو يف األوضاع و اغبركات اؼبختلفة

يستمتع األطفال اؼبعاقُت ذىنيا باؼبوسيقى بقدر استمتاع اآلخرين هبا، و استمتاع الطفل  :الموسيقى و الغناء- ب  
باؼبوسيقى قد يدفعو إىل تعلم أشياء أخرى، و كثَتا ما ينظم األطفال الذين يعانون من اػبجل أو االنطواء إىل األطفال 
اآلخرين يف اؼبوسيقى و الغناء كما يتعلم األطفال ذوي السلوك العدواين السيطرة على مشاعرىم بالدق على الطبلة ألو 

و قد يعزفون و يغنون دبفردىم أيضا، و قد يتمكن التالميذ الذين جيدون . الدربكة بدال من ضرب األطفال اآلخرين
صعوبة يف اإلمساك باآلالت اؼبوسيقية و كثَتا ما يقوم األطفال اؼبتأخرين يف الكالم بغناء الكلمات قبل سبكنهم من النطق 

                                                           
 (.123-122ص,1996 العريب، الفكر دار :القاىرة 1 ط وتربيتهم، اػباصة االحتياجات ذوي سيكولوجية .القريطي امُت اؼبطلب عبد ) 1
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هبا و قد يشارك التالميذ يف حصص اؼبوسيقى من خالل العزف على اآلالت اؼبوسيقية أو الرقص أو الغناء وحيث ال 
يكون الرقص أمرا مقبوال من الناحية االجتماعية فان إشكاال من اغبركات اؼبرافقة للموسيقى ديكن أن ربل ؿبلو كالسَت 

 .1اؼبنتظم أو التمارين الرياضية على إيقاع اؼبوسيقى

يستمتع األطفال اؼبعوقُت ذىنيا هبذا النوع من اللعب و يستفيدون منو حبيث يساعد التمثيل اؼبسرحي أو  :التمثيل-ج
و تساعد األنشطة اؼبتخلية اليت تتعلق بأشخاص . التخيلي التالميذ على فهم ما جيري حوؽبم و كيفية عمل األشياء

عديدين التالميذ على تطوير فهم اللغة و عالقاهتم باآلخرين و التحكم باؼبشاعر، و كثَتا ما يدور التمثيل حول حاالت و 
ظروف من اغبياة العادية، كتمثيل القيام باألعمال و اؼبهمات اؼبنزلية، و لعب أدوار األىل و األوالد و اؼبعلمُت و التالميذ 

 .اخل...يف اؼبدرسة و األطباء و اؼبرضى 

 .و من خالل ىذا النوع من األلعاب يزيد الطفل من فهمو ؽبذه اغباالت و أوضاع

 :و من وظائف التمثيل يف حياة الطفل اؼبعاق ذىنيا 

خياف الطفل اؼبعاق أحيانا من ظرف قد حيصل كالذىاب إىل اؼبستشفى ،و قد يقلل سبثيل : التغلب على المخاوف -  
أو ديكنهم تعلم . الظرف من ـباوفو، و ديكن أن يتذكر األطفال النزىات اعبماعية فيمثلون ما حصل فيها يف اليوم التايل

 .اؼبزيد من ىذه النزىات إذا ىم مثلوا الرحلة مسبقا و حضروا أنفسهم لرؤية األشياء اليت سَتوهنا فعال

يساعد األطفال الذين يعانون من مشكالت عائلية، بتمثيل ىذه األوضاع العائلية فيأخذ الطفل دوره نفسو أحيانا، و  -  
و ال حيتاج التمثيل إىل ذبهيزات و لكن توفَت عدد . ديثل دور األم أو األب أو أي فرد أخر من أفراد العائلة أحيانا أخرى

 2.من األشياء البسيطة اليت ديكن استخدامها بطرق ـبتلفة

حيتاج اؼبعاقون ذىنيا إىل الًتويح عن النفس يف الطفولة و اؼبراىقة و إىل مساعدهتم على : األنشطة الترويحية 6-5
اكتساب اؼبهارات اليت سبكنهم من الًتويح عن أنفسهم يف الرشد، حىت يستفيدوا من أوقات فراغهم الطويلة يف أنشطة 

– متخلف و غَت متخلف – تروحيية مقبولة، تعود عليهم و على أسرىم بالنفع، فالًتويح عن النفس ال يستغٍت عنو أحد 
و يقوم على مهارات و خربات يكتسبها العاديون بأنفسهم يف الطفولة و اؼبراىقة و ال حيتاجون إىل من يروح عنهم يف 
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الرشد ألهنم قادرون على ذلك بأنفسهم أما اؼبعاقون ذىنيا فال يكتسبون مهارات الًتويح عن النفس إال بالتدريب عليها 
 .1تدريبا منظما حىت يتقنوىا و يستطيعوا الًتويح عن أنفسهم يف الرشد

لذا خيصص اؼبركز النفسي الًتبوي من وقت ألخر خرجات و نشاطات خارج نشاطاتو اليومية ،ذات طابع ترفيهي مثل 
 .الرحالت، البستنة ، الطبخ

ىي جوالت يقوم هبا األطفال خارج جدران اؼبركز النفسي الًتبوي و قد تكون ىذه الرحالت تعليمية أو  :الرحالت-أ
غَت ذلك ،و الذي حيدد نوع الرحلة  ىو اؽبدف منها فقد يكون اؽبدف ثقافيا أو اجتماعيا أو تروحييا ،و للرحالت فوائد 

 :كثَت تعود على اؼبعوقُت ذىنيا منها

 .الفرصة لدراسة ذوات األشياء كما ىي و يف أماكن الطبيعة-  

 .تنتمي لديهم مهارات عدة ، كاؼبشاىدة و اؼبالحظة و االستمتاع -   

 . تعرفهم على بيئتهم و تقرب بينهم و بُت سائر فئات اجملتمع -    

 .تنتمي فيهم القدرة على ربمل اؼبسؤولية و تتيح ؽبم فرص التعاون و التشارك -   

 .تنتمي فيهم حب االستطالع و البحث و الدقة -    

 .تكسبهم خربات حسية تعليمية و بالتايل تتكون لديهم حصيلة من اؼبعاين اعبديدة -   

تتيح للمربيُت فرصة اؼبعرفة األطفال من حيث أحواؽبم النفسية و االجتماعية و ىم ينطلقون على سجيتهم خالل     
 .2الرحلة

  :البستنة- ب

البستنة نشاط مفيد و فبتع لألطفال اؼبعاقُت ، و يستحسن أن يكون يف كل مدارس الًتبية اػباصة قطعة أرض يتمكن 
التالميذ من زراعة الزىور و اػبضر فيها، و يفضل كذلك أن تكون يف الصف أوعية يستطيع التالميذ أن يشاىدوا فيها منو 

                                                           
 .(389ص,1996القلم، دار :الكويت .1 ط العقلي، التخلف علم يف مرجع .مرسي إبراىيم كمال) 1
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النباتات من بذور زرعوىا بأنفسهم، و قد يستمتع األطفال األكرب سنا حبفر األرض، و يشًتك صبيع التالميذ يف زراعة 
 .1البذور و سقايتها، و يراقب األطفال نباتاهتم يوميا لَتوا مدى منوىا و يستمتعون بتعزيقها و كل ما يلزم لرعايتها

يوفر ىذا النوع من النشاط فرص مناسبة للمناقشة و التخطيط و إتباع التعليمات و  :الطبخ تحضير الطعام- ج
تعلم اؼبقادير و اؼبوازين، و إتباع التعليمات و تعلم اؼبقادير، و إتباع عادات الغداء الصحيحة و الصحية، و على اؼبربُت 

 .اإلشراف إشرافا تاما يشمل صبيع األطفال و أن حيرصوا أال يصاب أحدىم بأذى عند استخدام الفرن أو اؼباء الساخن

و يهتم معظم األطفال أو كلهم بالطعام و إعداده، بل أهنم يستمتعون بإعداده و تذوقو فيما بعدو ما من شك بأن 
اخل، و يتعلموهنا بسرعة أكثر إذا ىم سبكنوا من ..األطفال سيبدون اىتماما أكرب باأللوان و األحجام و العد  واألوزان 

استخدام ىذه التعابَت يف حديثهم عن أنواع الطعام باؼبقارنة مع عدد اؼبكعبات مثال، و جيب أن يبدأ األطفال بإعداد 
أشياء بسيطة و القيام دبهمات صغَتة كمأل السندوتشات أو تقشَت البازالء و اللوبيا و تنقية الرز أو العدس و تقطيع 
الطماطم، و البد من االىتمام يف كل ىذه األعمال بالنظافة كغسل األيدي قبل ربضَت الطعام و احملافظة على نظافة 

 .طاوالت الطبخ و التعاون حبذر مع األواين الساخنة و األدوات اغبادة
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  :خالصة الجزئية

 

حاولنا ي ىذا الفصل تبيان أمهية اؼبراكز الًتبوية يف حياة  الطفل اؼبعاق ذىنيا و كذلك اؼبهام و األدوار اؼبسندة إليها، 
واألىداف اليت تسعى لتحقيقها و أىداف الربامج اػباصة برعاية اإلعاقة ذىنيا من الدرجة اػبفيفة و كيفية و شروط 

 : االلتحاق هبذه اؼبراكز مث انتهينا باغبديث عن أنشطة التكفل، حيث مت حصرىا يف طبسة جوانب رئيسية ىي

 .اعبانب األكادديي، اعبانب االجتماعي، اعبانب اغبركي، اعبانب الفٍت التعبَتي، اعبانب الًتفيهي

و أىم ما نستخلصو من خالل ما أشرنا إليو يف ىذا الفصل ىو أن تعليم اؼبعوقُت ذىنيا القابلُت للتعليم يف مراكز خاصة   
و من خالل برامج و أنشطة تراعي قدراهتم و إمكاناهتم احملدودة من أىم العوامل اليت تساعد على ربقيق التوافق النفسي 

و االجتماعي، حيث ال يتعرضون فيها ؼبواقف الفشل اؼبتكررة اليت تواجههم يف اؼبدارس العادية و اليت تسبب ؽبم اإلحباط 
و عدم تقدير الذات، كما يتعلمون يف ىذه اؼبراكز مهارات و أنشطة عملية حيققون فيها قباحا يعوضهم عن الفشل الذي 
يالقونو يف ؾبال التعليم األكادديي و يف نفس الوقت ديكنهم القيام بتلك اؼبهارات و األنشطة العملية يف البيئة اليت يعيشون 

فيها و يشعرون بأن ؽبم دور و قيمة بُت اآلخرين فتتحسن نظرهتم عن أنفسهم و نظرة اآلخرين ؽبم و ىذا يقلل من 
 .مشكالهتم النفسية االجتماعية
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 :تمهيد 

يعمل اجلانب الوصفي من البحث على تكملت و تأكيد ما جاء يف اجلانب النظري فهو وسيلة نقل 
مشكلة البحث اىل امليدان و توضيحها وحتديدىا و لالجابة عن تساؤالت ىذا البحث و اختبار صحة 

و يشمل فصلٌن أساسيٌن اىتم الفصل األول مبنهج , خصصنا باب ثاين يضم اجلانب امليداين , فروضة 
البحث و اجراءاتو التطبيقية و خصص الفصل الثاين لعرض خمتلف نتائج الدراسة احلالية و مناقشتها و 

 .تفسًنىا

 :إجراءات البحث الميدانية
 :المنهج المستخدم- 1

 :المنهج الوصفي
انطالقا من مشكلة الدراسة اليت مفادىا السلوك  التكيفي لالطفال املتخلفٌن ذىنيا من خالل االنشطة الرياضية الرتوحيية 

ر مالئمة  هلذه الدراسة ومن اجل ثيف املراكز النفسية الرتبوية من وجهة نظر االولياء واملربٌن فان املنهج الوصفي  ىو االك
 قمنا بزيارة املركز النفسي البيداغوجي ملزغران ومجعية االطفال املتخلفٌن ذىنيا وسط مدينة مستغاًل وكان ثاذماز ىذ البح

 مع استبعاد 20 ومجعية االطفال املتخلفٌن ذىنيا 25ىنيا باملركز النفسي البيداغوجي مبزغران ذعدد االطفال املتخلفٌن 
سباب اختيار أىم أحد أ يف كل جمموعة و20االطفال  الذين ميارسون النشاط الرياضي الرتوحيي يف النوادي اصبح العدد 

املنهج الوصفي وجود مقارنة بٌن اجملموعة املمارسة وغًن املمارسة للنشاط الرياضي الرتوحيي يف مهارات السلوك التكيفي يف 
حتليل والتفسًن العلمي الي ىو احد اشكال فكون املنهج الوصيلاجملالٌن احلسي احلركي واالجتماعي  العاطفي وايضا 

نات ومعلومات متقنة عن الظاىرة او املشكلة ام لوصف ظاىرة او مشكلة حمددة  وتصويرىا كميا عن طريق مجع اليبظاملن
 .اخضاعها لدراسة دقيقةمث وتصنيفها وحتليلها 

 :الدراسة االستطالعية - 2
قمننا  باجراء الدراسة االستطالعية على جمموعة من االطفال املتخلفٌن ذىنيا  يف مجعية مساعدة االطفال املتخلفٌن ذىنيا 

ببيبنيار وسط مدينة مستغاًل وىذا من اجل حتديد افراد العينة الجراء االختبار حيث اجرينا حوار مع مديرة املركز قصد 
شرح ىدف حبثنا واخد معلومات كافية عن العينة وقد تلقينا كل املساعدات واملعلومات اليت كنا  نريد الوصول اليها 

 :املتمثلة فيما يلي



81 
 

 متوسط ولكل فئة 27 ذوي ختلف ذىين بسيط و 25 طفال منها 52يبلغ عدد االطفال املتخلفٌن ذىنيا يف املركز 
 ساعات حيث حتتوي ىذه الربامج على 10برنامج دراسي حيضر على مستوى املركز يبلغ عدد  الساعات الدراسية 

 . مريب ومربية مبستويات دراسية  خمتلفة18االنشطة الرياضية  مبعدل نصف ساعة كل يوم ويسهر على تدريبها 
حتتوي اجلمعية على مساحة صغًنة خمصصة الجراء االنشطة الرتوحيية  وقاعة رياضية حديتة جمهزة بافضل الوسائل وعلى 

كرات لاللعاب اجلماعية  وكرات طبية من اوزان خمتلقة وعلى العاب تربية خاصة  ,حبل  )جمموعة من الوسائل الرتوحيية 
 .واجرينا نفس العمل باملركز النفسي البيداغوجي مبزغران (بالبناء والرتكيب

 : مرحلة اجراء  االختبار على مرحلتٌن
 التعرف على االخصائية النفسية وشرح  اهلدف من االختبار وكيفية اجرائو والتعرف على افراد العينة وضبط :اليوم االول

 .املتغًنات  وحتديد يوم اجراء االختبار
 . مت اجراء االختبار بصفة عادية وذلك باالجابة على كل ماينطبق على الطفل حالة ثلوى االخرى:اليوم التاني

 :ثمتغيرات البح- 3

 .ين  ذىنيافالسلوك التكيفي لالطفال املتخل :المتغير المستقل- 

 . دمارسة  االنشطة الرياضية الرتوحيية يف املراكز النفسية الرتبوية من وجهة نظر االولياء واملربٌن:المتعير التابع- 

 :مجتمع وعينة البحث-4

 بعد دراستنا إىل املراكز النفسية الرتبوية لوالية مستغاًل لألطفال ذوي التخلف الذىين واليت نبحث من 
 فردا من أفراد العينة بكل من مركزين 25ورائها واقع النشاط الرياضي الرتوجيي بٌن ىذه املراكز يف اختيار 

فرد باملركز النفسي الرتبوي 20بيبيبنيار و مجعية مساعدة األطفال املتخلفٌن ذىنيا وسط مدينة مستغاًل  و 
 20البيداغوجي مبزغران وقد استبعدنا األفراد الذين ميارسون النشاط الرتوجيي بالنوادي لذا أصبحت العينة 

 . فرد ميارسون النشاط الرياضي الرتوجيي20لكل اجملموعة من اجملموعتٌن املمارسة تتكون من 

 :مجاالت البحث-5

بعد موافقة االستاذ املشرف على املوضوع يف شهر نوفمرب مت اختيار عينة الدراسة يف نفس السنة : المجال الزمني-
2015. 
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جبمعية التخلف 20 طفل من  املركز النفسي مبزغران و20 االطفال ذوي التخلف الذىين البسيط : المجال البشري-
 .الذىين ببيبنيار وسط مدينة مستغاًل

 .املتخلفٌن ذىنيا حبي بيبنيار وسط مدينة مستغاًل (املعاقٌن) مجعية مساعدة :*المجال المكاني-

 .(مزغران والية مستغاًل )املركز النفسي الرتبوي البيداغوجي لألطفال املتخلفٌن ذىنيا                   * 

 : الضبظ االجرائي لمتغيرات البحث-6

لكي تكون نتائجها مستقلة عن أي متغًنات أخرى :  يمثل الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث2الجدول رقم 
أخدنا بعٌن االعتبار ضبط املتغًنات بٌن أفراد اجملموعتٌن لتحقيق التوازن بينهما من حيث العمر العقلي والسن ونسبة 

 سنة والحظنا الفروق بٌن اجملموعتٌن من حيث 12 إىل 9الذكاء ، عدد السنوات داخل املراكز حيث اخرتنا السن من 
 .متغًنات العمر العقلي ، نسبة الذكاء، عدد السنوات يف املركز، واجلدول بٌن الفروق بٌن اجملموعتٌن

 المجموعة الغير الممارسة المجموعة الممارسة المتغيرات
 السن

 العمر العقلي
 نسبة الذكاء

 عدد السنوات يف املركز

11.43 

 أشهر 4سنوات و  5

65.5 

سنوات 6  

11.51 

 أشهر3سنوات و 5

64.9 

سنوات 6  

 
 :أدوات البحث-7

 :االختبارات- 
أصبحت االختبارات واملقاييس املتقنة يف العلوم اإلنسانية من أكرب دعائم البحوث يف ىذه العلوم ومن أىم 

 .وسائل منوىا وتطور حبوثها
لقد قمنا يف حبثنا ىذا استخدام مقياس السلوك التكيفي من إعداد الدكتور فاروق حممد صادق استاد -

ورئيس قسم علم النفس جبامعة األزىر بالقاىرة ومستشار األمم املتحدة للرتبية احلاصلة يتكون املقياس من 
 بنود واجلزء الثاين خاص 10 سؤاال يف 54جزئٌن رئيسيٌن اجلزء األول خاص باجملال احلسي احلركي حيوي 

 . بنود 10 سؤاال يف 40باجملال االجتماعي العاطفي حيوي 
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 : الهدف من المقياس-
يهدف املقياس السلوك التكيفي إىل قياس مستوى فعاليات الفرد املختلفة يف مواجهة املطالب بيئتو املادية 
والطبيعية والسلوكية واالجتماعية وسبب اختيارنا هلذه االختبارات رجع أساسا إىل مالئمتو ملستوى العينة 

 .من جهة وسهولة تطبيقو من جهة أخرى
 :استمارات االستبيان-

وليا وذلك  40 مربيا و  40قمنا بتوزيع استمارات االستبيان على كل من املربيٌن واألولياء حيث مشلت 
قصد الوصول إىل مجع املعلومات كافية على األطفال ذوي التخلف الذىين البسيط من حيث تفاعلهم مع 
األنشطة الرتوحيية بصفة عامة والنشاط الرياضي بصفة خاصة وكذا خصائصهم احلسية احلركية واالجتماعية 

 .العاطفية
 :المقابلة-

 مركز مجعية –قمنا بإجراء مقابلة مع األخصائية النفسانية جلمعية مساعدة األطفال املتخلفٌن ذىنيا
 .مساعدة املعاقٌن ذىنياببنيار وىو ميثل اجملموعة اليت دتارس النشاط الرياضي الرتوحيي

 :األسس العلمية لالختبارات المستخدمة-8
 :ثبات المقياس

وىو مدى دقة أو االتبات الذي يقيسو ىذا االختبار لسمة ما و يعد االختبار ثابتا إىل كانت الظروف 
 .احمليطة بو واملخترب متماثلة يف االختبارين

 مت حساب معامل الثبات هلذا املقياس بعد تطبيقو على :ثبات المقياس في المجال الحسي الحركي-
 . أطفال ذوي التخلف الذىين البسيط10عينة تتكون من 

  يبين معامالت الثبات وداللتها لمقياس السلوك التكيفي في المجال الحسي الحركي3الجدول رقم 
عند /مستوى الداللة  معامل الثبات المتغيرات الرقم

0.01 
01 
02 
03 
04 

اهليئة والقوام 
النظر 

السمع 
توازن اجلسم 

0.96 
0.92 
0.92 
0.88 

ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
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05 
06 
07 
08 
09 
10 

املشي واجلري 
التحكم اجليد يف اليدين 

بطء احلركة 
فهم التعليمات املركبة 

املداومة 
العدد 

0.88 
0.90 
0.86 
0.86 
0.96 
0.96 

ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د

 مت حساب معامل الثبات هلذا املقياس بعد تطبيقو على :ثبات المقياس في المجال االجتماعي العاطفي
 .أطفال دوي التخلف الذىين البسيط 10عينة تتكون من 

 يبين معامالت الثبات وداللتها لمقياس السلوك التكيفي في المجال االجتماعي 4الجدول رقم 
 :العاطفي

عند / مستوى الداللةمعامل الثبات  المتغيرات الرقم
0.01 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

اجتماعي  و مهذب
املبادرة 

أنشطة وقت الفراغ 
املمتلكات الشخصية 

املسؤولية 
التعاون 

مراعاة شؤون اآلخرين 
التفاعل اإلجيايب 

اجلماعية .أاملشاركة يف 
 األنانية

0.94 
0.91 
0.92 
0.86 
0.86 
0.94 
0.88 
0.88 
0.94 
0.92 

ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د

 :صدق المقياس-

يعد اختبارا صادقا إذا كان يقيس ما أعد لقياسو فقط ، أما إدا أعد لقياس سلوك ما و قاس غًنه ال تنطبق 
عليو صفة الصدق ولقد مت إجياد  بنود املقياس عن طريق معامل االرتباط لالتساق الداخلي بٌن كل بنوده 

  أطفال ذوي التخلف الذىين10واجملموع الكلي للمقياس على عينة قوامو 
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 .يبين معامالت االتساق الداخلي لمقياس السلوك التكيفي في الحسي  الحركي  :5الجدول رقم 

عند / مستوى الداللة معامل الثبات المتغيرات الرقم
0.01 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

اهليئة والقوام 
النظر 

السمع 
توازن اجلسم 

املشي واجلري 
التحكم اجليد يف اليدين 

بطء احلركة 
فهم التعليمات املركبة 

املداومة 
العدد 

0.88 
0.89 
0.89 
0.88 
0.92 
0.86 
0.86 
0.91 
0.92 
0.92 

ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د

 يبين معامالت االتساق الداخلي لمقياس السلوك التكيفي في المجال االجتماعي 6الجدول رقم 
 :العاطفي

عند / مستوى الداللة معامل الثبات المتغيرات الرقم
0.01 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

مهذب و اجتماعي 
املبادرة 

أنشطة وقت الفراغ 
املمتلكات الشخصية 

املسؤولية 
التعاون 

مراعاة شؤون اآلخرين 
التفاعل اإلجيايب 

املشاركة يف األنشطة اجلماعية 
 األنانية

0.86 
0.88 
0.94 
0.85 
0.85 
0.86 
0.90 
0.86 
0.94 
0.88 

ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
ل /د
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 :الدرسات االحصائية- 9

ان اصل حبثنا ىذا يهدف اىل معرفة مقدار النمو يف اجملالٌن احلسي احلركي و االجتماعي العاطفي عند األطفال : التمهيد
ذوي التحلف الذىين البسيط و الذي ميكننا احلصول عليو من خالل الفرق بٌن متوسطات نتائج اجملموعة اليت دتارس 

 .النشاط الرياضي الرتوحيي و اجملموعة اليت ال دتارس ىذا النشاط و ذلك باستعمال طرق احصائية مالئمة

 : و لقد استعملنا يف ىذا البحث الطرق التالية : الطرق االحصائة المستعملة- 

 (ت)االرمراف املعياري اختبار سطيودانت , املتوسط احلسايب , داللة معامل االرتباط  :  ’R‘معامل االرتباط * 
T-test  و اليت رمصل عليهم من خالل ما يلي: 

  = R   : معامل االرتباط * 
صمج   مسج  ∗ ∗ص − مسج  ن 

[ن مج (س𝟐)− مج∗س 𝟐] [ن مج ص²− مج∗ص 𝟐] 

 1 

 =  T:  داللة معامل االرتباط *
𝐑

(𝑹²−𝟏)

ن−𝟐

     2 

−م2 :  (T-Test)  (ت)اختبار *  1م

 ∗ 1\ن1+1\ن2  
ن𝟏 ع²𝟏+ن𝟐 ع²𝟐

ن𝟏+ن𝟐−𝟐

    3 

 مج س= م : المتوسط الحسابي 

ن
   4 

= ع : االنحراف المعياري 
مج ح² 

ن
  4 

 

 

                                                           
1
 (.178ص,1987,مكتبة دار الفكر , 4طبعة , 2ج,مبادئ االحصاء فً التربٌة و علم النفس, عٌسى عبد الرحمن ) 

2
 (.198ص , 1984, الجزائر , دٌوان المطبوعات الجامعٌة, مقدمة فً علم االحصاء, عدنان محمد عوض,محمد صبحً أبو صالح ) 

3
 (.271ص , 1989, االسكندرٌة , المكتب الجامعً الحدٌث  , 1الطبعة , االحصاء فً التربٌة و علم النفس , أحمد محمد الطٌب ) 

4
 (40-16ص , 1989, بٌروت , دار النهضة العربٌة ,االحصاء السٌكولوجً التطبٌقً, عبد الرحمان عسٌوي ) 
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 : صعوبات البحث-10

صعوبات التعامل مباشرة مع إفراد العينة واحلصول على املعلومات الكافية نظرا ملا يتميز بو قدراتو يف ىذا -
 .اجملال حمدودة جدا وىذا ما جعلنا نستعٌن باملربٌن و األولياء

 

 خالصة

الميكن لنتائج البحث ان تستقيم مامل يكن ىناك تكامل وتنغام بٌن مجيع اجزائو وعليو جاء الباب التاين 
والذي تناولنا فيو الضبط يف فصلنا ىاذا منهجية البحث واالجرائات امليدانية بداية من منهج البحث 
وتصميمو وطريقة اختيار افراد العينة وخصائصها مرور بالتاكيد على خصائص املقايس املستعملة ىاذ 
وعرجنا عن جمتمع البحت وعينة البحت من خالل خمطط توضيحي للعينة املختارة دون ان نغفل عن 

اجرائات التطبيق امليداين واخًنا االدوات االحصائية اليت تتناسب مع ىذه الدراسة وىاذ كي نرتجم النتائج 
 .الرقمية اىل دالالت لفظية ذات معىن
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 عرض و تحليل النتائج و مناقشتها

 :تحليل و مناقشة نتائج المقابلة-  1

 يب حيب ،الكائندىنيا  لقد مت إجراء ادلقابلة مع األخصائية النفسية جلمعية مساعدة األطفاؿ ادلتخلفوف :تمهيد 
ك ديثل اجملموعة اليت ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي  ، ك ذلك دلعرفة مدل تفاعل األطفاؿ مع بيبنياركسط مدينة مستغازل 

 . ىذه األنشطة ك كذا رأيها يف انعكاسات ىذه األنشطة على الناحيتُت احلسية احلركية ك االجتماعية العاطفية

ك كانت ىذه ادلقابلة تشتمل على أسئلة ذلا صلة مباشرة ٔتوضوع ْتثنا ىذا، ك بعد تسجيل اإلجابات ك تدكينها، قمنا 
  :بتحليل ك مناقشة نتائجها، ك اليت كانت كما يلي

كيف يتم التحاؽ الطفل بالمركز ؟  -1-1

بصفة عامة يتم تسجيل الطفل بادلركز بطلب من الورل بناءا على توجيهات من طرؼ طبيب أخصائي ، أك عن طريق 
االتصاؿ ادلباشر بادلركز إذا كاف على علم بوجود مراكز سلتصة يف تربية ك رعاية ادلتخلفُت عقليا ، ك عند اتصاؿ الورل 

بادلركز نقـو بتسجيل كل ادلعلومات عن الطفل ،  ك احلالة االجتماعية لألسرة ك بعدىا نقـو بإجراء اختبار عن الطفل 
لتحديد درجة إعاقتو ك التأكد من أنو ال يشكو من اضطرابات نفسية أك انفعالية لينظم بصفة عادية إذل ادلركز ، ك ىذا يف 

 مقعدا ، ك يف حالة العكس يتم 50حالة كجود مقعدا شاغرا العتبار أف مركزنا ذك سعة زلدكدة ال يستوعب أكثر من 
 . تسجيل ادلعلومات عن الطفل ك عنوانو ك عند شعور مقعد نتصل بو لينظم مباشرة إذل ادلركز

كيف يتم تصنيف ىؤالء األطفاؿ و تحديد درجة إعاقتهم ؟ -1-2

ىناؾ عدة تصنيفات لتحديد درجة اإلعاقة، منها التصنيف حسب نسبة الذكاء، ك التصنيف حسب األمناط اإلكلينيكية، 
 .ك التصنيف النفسي الًتبوم

لكن يف غياب الوسائل العلمية ك ادلعلومات الكافية عن الطفل فأننا نعتمد دائما على التصنيف حسب نسبة الذكاء، ك 
 .ذلك باإلجابة على منط معُت من األسئلة البسيطة

ما مدى اىتماـ األطفاؿ بممارسة النشاط الرياضي الترويحي مقارنة  بمختلف األنشطة  -1-3
الترويحية األخرى ؟ 

ديكننا اعتبار النشاط الرياضي الًتكحيي ىو حياة الطفل ادلتخلف ، ك عملو ك لغتو ك أدائو القريبة منو ك احملببة إليو ، حيث 
تكوف مشاركة يف ىذا النشاط بدافع من ذاتو ك من اختياره ، ك من خالؿ ٕتربتنا ادلتواضعة يف التعامل مع ىذه الفئة ، 

ديكننا القوؿ أف النشاط الرياضي من األكلويات  كما امجع ادلربوف بصفة مطلقة على أف النشاط الرياضي الًتكحيي يساىم 
 . االجتماعي العاطفي– احلسي احلركي : ك بشكل كبَت يف منو اجملالُت 
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إعادة كتابة  كما أثبتت صحة الفرضيتُت الثالثة ك الرابعة نوعا ما، ,ىذه النتائج أثبتت صحة الفرضيتُت األكذل ك الثانية
الثالثة ك الرابعة  , األكذل ك الثانية الفرضيات بُت

:  تحليل و مناقشة نتائج االستبياف الموجهة لألولياء- 2

لقد كانت ىده االستمارة خَت ك كسيلة لالتصاؿ باألكلياء دلعرفة أرائهم ككجهات نظرىم حوؿ ما طرح عليهم  :تمهيد
 استمارةألكلياء اجملموعة اليت ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي،ك 20من أسئلة ذلا صلة ك كثيقة ببحثنا ىدا، حيث قدمنا 

.   استمارة ألكلياء اجملموعة اليت ال ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي داخل ادلراكز النفسية الًتبوية20

ك كانت ىده االستمارة تشمل على أسئلة ذلا صلة مباشرة ٔتوضوع ْتثنا، مت ضبطهأتساعدةأساتذة سلتصُت يف علم النفس 
. ّتامعة مستغازل حيث أخدنا بعُت االعتبار نتائج الدراسة االستطالعية ك ٕتيب عن التساؤالت ادلطركحة يف ىدا البحث

ك قد مت عرض االستبياف على مخس أساتذة زلكمُت مشهود ذلم ٔتستول علمي ك ٕتربة كبَتين يف ميداف البحث العلمي 
. بغرض ٖتكيمو، ك قد أشارت النتائج ادلتحصل عليها إذل صدؽ األبعاد اليت يتضمنها االستبياف

كما مت قياس ثبات االستبياف، باستعماؿ طريقة إعادة االختبار ك ذلك ْتساب معامل الثبات بعد تطبيقو على عينة 
ٔتقدار  = 0.01كىي قيمة دالة إحصائيا بالنسبة لػR =0.91 كليا ك كانت قيمة معامل االرتباط ٌ  20تتكوف من 

. ثقة99%

ك بعد توزيع االستمارات على ادلربُت، قمنا ّتمعها ك فرزىا مث ٖتليل ك مناقشة االسئلة ك أجوبتها ك كانت النتائج كما 
: يلي

كيف يتم التحاقو بالمركز؟  2-1

معرفة إمكانية الطفل على التنقل ك االعتماد عليو يف قضاء حاجاتو اليومية بنفسو أك ٔتساعدة :  اذلدؼ من السؤاؿ
. اآلخرين يعطينا صورة كاضحة عن قدرة الطفل على مواجهة مطالب احلياة االستقاللية

 :يبين كيفية االلتحاؽ بالمركز07الجدوؿ رقم 

 

 

 

 

اإلجابات                       
ٔتساعدة اآلخرين ٔتفرده النتائج   

 04 36اجملموع 

 10 90النسبة ادلئوية 
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يبين كيفية االلتحاؽ بالمركز   يمتل 01الشكل رقم 

:  يتضح لنا ما يلي4من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل و مناقشة النتائج

 . من األطفاؿ يلتحقوف يوميا بادلركز ٔتفردىم90% -
 . من األطفاؿ يلتحقوف يوميا بادلركز ٔتساعدة أكليائهم10% -

من خالؿ ىذه النتائج نالحظ أف ىناؾ نسبة كبَتة من األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا، لديهم طاقات ديكن االعتماد عليها يف 
تنقالهتم ك تطويرىا إذا تلقت الرعاية ك العناية الالزمة ك اليت ٘تكنو من مسايرة متطلبات احلياة ك بالتارل التخفيف من 

. متاعب العائلة

مانوع السكن؟ - 2-2

 معرفة الوضعية االجتماعية لألسرة من حيث عدد الغرؼ، اتساعهاك مدل توفرىا على الشركط :الهدؼ من السؤاؿ
. الضركرية للحياة ادلرحية

 يبن نوع السكن 8الجدوؿ رقم 

نوع السكن 
أماكن أخرل مسكن قصديرم مسكن خاص شقة يف بناية النتائج 

 5 18 02 15اجملموع 

 12.5 45 05 37.5النسبة ادلئوية 
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يبن نوع السكن   2الشكل رقم 

:  يتضح لنا ما يلي5 خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رؽ يبن نوع السكن :تحليل و مناقشة النتائج

 . من األطفاؿ يسكنوف شقة يف عمارة37.5% -
 .األطفاؿ يسكنوف يف سكنات خاصة05% -
 . من األطفاؿ يسكنوف يف بيوت قصديرية45% -
 . من األطفاؿ يسكنوف يف أماكنأخرل12.5% -

نالحظ من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها أف معظم عائالت األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا يقطنوف يف بيوت قصديرية ال تتوفر 
فيها أدسل شركط احلياة، شلا يزيد من معاناة ىده الفئة ك قد تؤدم إذل إصابتها بأمراض سلتلفة، حيث تشَت نتائج دراستنا 

. النظرية إذل أف ىذه الفئة أكثر تعرضا لألمراض مقارنة باألطفاؿ العاديُت

.  كالسكن مع احد األقارب، كالسكنات اجلماعية، مراكز العبور12.5كما أف ىناؾ فئة تسكن يف أماكن سلتلفة 

. ىذه الوضعية االجتماعية ادلزرية اليت يعيشوهنا تؤثر سلبا على راحة ك رعاية ىده الفئة نفسيا،تربويا ك اجتماعيا

 ماىي الوسائل الترويحية الموجودة بمنزلك؟ 2-3

معرفة مدل اىتماـ األكلياء بالوسائل الًتكحيية ألبنائهم ك أثرىا على توجيو األطفاؿ ضلو شلارسة : اذلدؼ من السؤاؿ
. األنشطة الًتكحيية ادلختلفة
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 :يبين الوسائل الترويحية في المنزؿ 09الجدوؿ رقم 

            الوسائل 
النتائج 

ألعاب فكرية ك اآلالت ادلوسيقية تلفاز 
ترفيهية 

مساحة للعب 

 02 08 04 38اجملموع 

 02 20 10 95النسبة ادلئوية 

 

 
 يبين الوسائل الترويحية في المنزؿ: 3الشكل رقم

:  يتضح لنا ما يلي6من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف  اجلدكؿ رقم  :تحليل و مناقشة النتائج

 . من األسر لديهم أجهزة التلفزة95% -
 .من األسر لديهم اآلالت ادلوسيقية10% -
 .من األسر لديهم ألعاب فكرية ك ترفيهية20% -
 . من األسر لديهم مساحات للعب األطفاؿ5% -

نالحظ من خالؿ النتائج نقص كبَت يف الوسائل الًتكحيية لدل عائالت األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ك يرجع ىدا حسب رأينا 
: لسببُت رئيسيُت
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  عدـ كعي األكلياء بأمهية الوسائل الًتكحيية يف حياة الطفل ادلتخلف ذىنيا، حيث أهنا تعترب أداتو ك لغة القريبة ك
 .احملبة إليو

  تدىور احلالة االجتماعية ك ادلادية، حيث أف معظم عائالت ىذه الفئة مقربة ك زلركمة ك تعاشل من اجلهل
 .كاألمية

 : البرامج التلفزيونية المضلة لدى الطفل المتخلف ذىنيا2-4

 مشاىدة: معرفة قدرة الطفل على استقباؿ نشاط خارجي عن طريق احلواس كالسمع ك البصرة مثل : اذلدؼ من السؤاؿ
اخل ...الرسـو ادلتحركة، احلصص ادلوسيقية ك الًتفيهية

 : يبين البرامج التلفزيونية المفضلة لدى األطفاؿ عقليا في و وقت الفراغ10الجدوؿ رقم 

اإلجابات 
نوع الربامج 

ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار 

الثالثة  25 10رسـو متحركة  
الثانية  27.5 13برامج رياضية 

األكذل  32.5 15حصص موسيقية ك ترفيهية 
الرابعة  05 02أشرطة علمية 
ػػػ  00 00برامج أخرل 

 

 

 :يبين البرامج التلفزيونية المفضلة لدى األطفاؿ عقليا في و وقت الفراغ 4الشكل رقم 
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:  نستخلص مايلي7من خالؿ النتائج المتحصل عليها في الجدوؿ رقم : تحليل و مناقشة النتائج

يفضالألطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا مشاىدة احلصص ادلوسيقية ك الًتفيهية بدرجة كبَتة جدا ك قد احتلت ادلرتبة األكذل بنسبة 
32.5%.. 

ك ىذا نظراخلصائصهم االجتماعية ك االنفعالية اليت تتصف باللطف ك ادلرح كحب التقليد ك التعاكف ك االبتساـ كحب 
. ادلوسيقى

كمن ناحية أخرل تؤكد ىده النتائج مدل ضركرة االىتماـ ٔتثل ىده احلصص ادلوسيقية ك الًتفيهية لتصبح أداة ككسيلة 
احتلت الربامج .فعالة يف تعليم األطفاالألصوات ادلختلفة ك مصادرىا ك بعض احلركؼ ك الكلمات ك كيفية نطقها

ادلصارعة  ) ك اليت تتضمن مشاىدة ادلباريات الرياضية ك ادلنازالت الفردية %27.5الرياضية ادلرتبة الثانية بنسبة 
ك ىدا يف االٕتاه ادلتوقع باعتبار أف ىده الفئة ٘تيل إذل اللعب اجلماعي تتميز بالنشاط ك احلركة ك التعاكف ك  (...ادلالكمة

حب احلياة اجلماعية  ك بناء على  ىذه النتائج  جيب على ادلربُت استغالؿ  ىذه احليوية ك النشاط يف تعليم ك تدريب 
. األطفاؿ على ادلركنة اجلسمية ك القدرة على التوافق البصرم احلركي ك التوازف اجلسمي أثناء ادلشيو الركض

 ك يرجع حسب رأينا ىذا الفضوؿ دلا تتميز بو مرحلة الطفولة، حيث %25احتلت الرسـو ادلتحركة ادلرتبة الثالثة بنسبة 
صلد الطفل حيب اإلطالع على احمليط اخلارجي ك التمتع بالقصص ك احلكايات بصور متحركة لعدـ قدرتو على القراءة ك 

. التعبَت، بينما لديو القدرة على مسعها ك فهمها كتنفيذىا

. أمااألشرطة العلمية فيبدكا االىتماـ هبا قليل جدا ك ىدا راجع إذل تدشل األداء الذىٍت ك عدـ القدرة على التفكَت اجملرد

 ما ىي النشاطات الترويحية التي يمارسها الطفل في وقت فراغو؟ 2-5

معرفة النشاطات الًتكحيية اليت ديارسها الطفل خارج ادلركز تعطينا صورة كاضحة عن كيفية قضاء  :الهدؼ من السؤاؿ
. كقت فراغو

يبين النشاطات الترويحية التي يمارسها الطفل في وقت فراغو 11الجدوؿ رقم 

اإلجابات 
ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار النشاطات ادلمارسة 

األكذل  80 32شلارسة الرياضة مع األصدقاء 
الثانية  15 06ألعاب فكرية ك ترفيهية 

ػػ  00 00ادلوسيقى 
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الثالثة  05 02الرسم 
ػػ  00 00نشاطات أخرل 

 

 

بين النشاطات الترويحية التي يمارسها الطفل في وقت فراغو 5الشكل رقم 

:  يتضح لنا مايلي8من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم : تحليل و مناقشة النتائج

ديارس األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا سلتلف األنشطة الرياضية مع األصدقاء ك قد احتلت ادلرتبة األكذل بدرجة كبَتة جدا بنسبة 
ك ىي أنشطة تتميز بالصيغة اجلماعية اليت يشًتؾ فيها مجيع األطفاؿ كاليت غالبا ما ٘تارس هبدؼ قضاء بعض  .80%

األكقات السارة ك الًتكيح على النفس، يغلب عليها طابع النشاط العضلي أك ادلمارسة احلركية ك اليت تساىم يف تنمية 
. الفرد جسميا ك اجتماعيا ك نفسيا

. ك من ناحية أخرل تؤكد ىده النتائج ضركرة االىتماـ هبذا اجلانب يف رعاية ك تربية ىؤالء األطفاؿ يف حدكد إمكانياهتم

 ىده  األلعاب تتميز %15ديارس األطفاالأللعاب الفكرية ك الًتفيهية بدرجة قليلة جدا ك احتلت ادلرتبة الثانية بنسبة 
بالقدرة على التفكَت ك االنتباه على مثَت زلدد، حيث نالحظ عن ىده الفئة من خالؿ نتائج الدارسات النظرية إذل 

افًتاض مفاده أف قدرة الشخص على االنتباه إذل ادلثَتات ذات العالقة يف ادلواقف أصعب أك أدسل من قدرة األشخاصاليت 
. تواجهها ىذه الفئة
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 حيث أف الرسم يتطلب  مهارات حركية دقيقة %5ديارس األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا الرسم  بنسبة ضعيفة جدا ادلقدرة بػ 
. يف األداء ك تآزر بصرم حركي ك توافق مع الشكل العاـ ك تصور ادلظهر ادلرد رمسو

ال ديارس األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ادلوسيقى ك يرجع ىذا أساسا إذل صعوبة تعليمها يف ادلراحل األكذل ك كذلك إذل 
. اخلصائص ك السمات العامة ذلده الفئة من حيث اإلدراؾ احلسي ك احلركي

 ما ىي النشاطات الترويحية التي يفضلها الطفل المتخلف ذىنيا؟ 2-6

. معرفة مكانة النشاط الرياضي الًتكحيي من بُت سلتلف األنشطة الًتكحيية األخرل: الهدؼ من السؤاؿ

.  يبين األنشطة الترويحية المفضلة لألطفاؿ المتخلفين ذىنيا12الجدوؿ رقم 

                         
اإلجابات 

النشاطات ادلفضلة 
ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار 

الثانية  32.5 13شلارسة الرياضة  
األكذل  35 14االستماع اذل ادلوسيقى 

الثالثة  27.5 00التنزه ك الرحالت 
الرابعة  05 02أشياء أخرل 

 

. يبين األنشطة الترويحية المفضلة لألطفاؿ المتخلفين ذىنيا 6الشكل رقم
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:  يتضح لنا ما يلي9ـ من خالؿ النتاج احملصل عليها يف اجلدكؿ رؽ :تحليل و مناقشة النتائج

. %35يفضل األطفاالدلتخلفُت ذىنيا االستماع إذل ادلوسيقى بدرجة كبَتة ك قد احتلت ادلرتبة األكذل بنسبة 

.  ك ىي نسبة تقريبا شلاثلة لنسبة االستماع للموسيقى%32.5أما شلارسة الرياضة فقد احتلت ادلرتبة الثانية بنسبة 

 ك ىي نسبة تنافس النسب اليت ٖتصلت عليها الرياضة ك %27.5أما التنزه ك الرحالت فقد احتلت ادلرتبة الثانية بنسبة 
ادلوسيقى، كىدا يعكس رغبة األطفاؿ يف الذىابإذل احلدائق ك ادلتنزىات العامة ك االستمتاع بالطبيعة يف رحالت مجاعية 

. منظمة كحب اكتشاؼ احمليط اخلارجي

ىذه النتائج تؤكد نتائج الدراسة النظرية اليت تشَت إذل أف من أبرز خصائص ادلتخلفُت ذىنيا ميلهم لسماع ادلوسيقى، 
فعلى ادلربُت استغالؿ ىدا اجلانب يف تعليم األطفاؿ سلتلف ادلهارات الًتكجيية ك احلركات الرياضية ك تنمية اجلوانب احلسية 

ك احلركية، حيث يتعرض الطفل من خالؿ ادلوسيقى على التمييز بُت سلتلف األصوات ك تقليديها بصوت عاؿ كأخر 
. منخفض

كالرقص على أنغاـ ادلوسيقى مهمة جدا يف مركنة عضالت اجلسم ك ٖتقيق التوازف ك التوافق بُت حركات اليدين ك 
القدمُت ك العينُت ك من جهة ثانية ادلكانة اذلامة اليت احتلتها شلارسة الرياضة تعطينا صورة كاضحة عن رغبة األطفاؿ يف 

. اللعب ك شلارسة سلتلف األنشطة الرياضية ك اليت تساعدىم على النمو احلسي احلركي ك االجتماعي العاطفي

ك على ادلربُت استعماؿ ادلوسيقى كوسيلة تربوية أثناء حصص ادلمارسة الرياضية، كاجلمباز اإليقاعي الرقص اإليقاعي للرفع 
. من مستول التعلم احلركي ذلده العينة من اجملتمع

كمن ناحية أخرل تؤكد ىده النتائج ضركرة االىتماـ ٔتثل ىذه األسئلة ك استعماذلا يف رعاية ىده الفئة نفسيا ك اجتماعيا 
ك بدنيا، ك تثبت صحة الفرضية الثانية ك إف تنص على أف النشاط الرياضي الًتكحييمكانة عالية ك مرموقة من بُت 

. األنشطة الًتكحيية األخرل لدل األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا

 ىل يفضل طفلك ممارسةاألنشطة الرياضية بمفرده أو مع الجماعة؟ 2-7

اليت تعطينا صورة عن مدل   (مجاعية- فردية) معرفة نوع األنشطة الرياضية اليت يفضلها الطفل :الهدؼ من السؤاؿ
. تكيفو ك اندماجو مع زليطو االجتماعي

 . يبين نوع النشاطات الرياضية المفضلة لدى األطفاؿ المتخلفين ذىنيا13الجدوؿ رقم 

                      جابات 
األنشطة الرياضية 

ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار 

الثانية  25 10األنشطة الرياضية الفردية 
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األكذل   75 30األنشطة الرياضية اجلماعية 
 

 

 .يبين نوع النشاطات الرياضية المفضلة لدى األطفاؿ المتخلفين ذىنيا 07الشكل رقم 

:  يتضح لنا مايلي10من خلل النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل ومناقشة النتائج

 من % 75يفضالألطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا األنشطة الرياضية اجلماعية بدرجةكبَتة جدا من األلعاب الفردية حيث أف 
. األكلياء يرل أف أطفاذلم يفضلوف األلعاب اجلماعية على األلعاب الفردية

ىذه النتائج تتفق مع الدراسة النظرية اليت تشَت إذل أف الطفل ادلتخلف ذىنيا دييل إذل تكوين صدقات ك إذل اللعب 
اجلماعية اليت يراىا فضاء كاسعا للتخلص من طاقاتو الزائدة ك التعبَت عن مشاعره ك طموحاتو، ك متنفسا لو حيث يضحك 

. ك يصرخ ك جيرم ك يركض ك يرقص على سلتلف اإليقاعات

لذا جيب على ادلربُت إعطاء أمهية لألنشطة اجلماعية هبدؼ ٖتقيق منو اجتماعي عاطفي متزف ذلذه الفئة مع تطوير قدراهتم 
. ك مهاراهتم احلركية قصد التوافق النفسي احلركي ذلم

، ك ىدا يعود % 25ىناؾ فئة قليلة من األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا تفضل األلعاب الفردية عن األلعاب اجلماعية مقدرة بػػ 
حسب رأينا غاذل بعض ادلشاكل النفسية ك االنفعالية ك العجز يف السلوؾ ألتكيفي الذم يعاشل منو األطفاؿ شلا جيعلهم 

 .يفضلوف احلياة الفردية ك االنطواء على النفس

ىذه النتائج تؤكد تفضيل األلعاب اجلماعية على األلعاب الفردية بالنسبة لألطفاؿ ادلختلُت ذىنيا ك ىو ما يثبت صحة 
. الفرضية األكذل
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:  الجانب الحسي الحركي2-8

لقد طرحنا أسئلة ذلا عالقة مباشرة بنمو اجملاؿ احلسي احلركي لكل من األكلياء الدين أطفاذلم ديارسوف النشاط الرياضي 
. الًتكحيي يف ادلراكز النفسي الًتبوية كالدين أطفاذلم ال ديارسوف ىدا النشاط مث قارنا بُت النتائج للمجموعتُت

: ك كانت األسئلة تتمحور على ما يلي

 ىل يقف متزنا أثناء حركتو؟ - أ

.  معرفة قدرة الطفل يف التحكم ك السيطرة على سلتلف أعضاء جسمو:الهدؼ من السؤاؿ

 ىل يستطيع اجلرم دكف أف يسقط على األرض؟ - ب

. ء األداء احلركيà معرفة قدرة الطفل يف التحكم ك السيطرة على اجلسم أثنا:الهدؼ من السؤاؿ

 ىل تكوف حركاتو ك خطواتو منتظمة؟ - ت

. معرفة قدرة الطفل يف احملافظة على التوازف ك التنسيق احلركي أثناء ادلشي أك اجلرم: اذلدؼ من السؤاؿ

 ىل يعتمد على نفسو يف قضاء حاجاتو؟ - ث

. معرفة فعاليات الطفل يف مواجهة بعض مطالب بيئتو ادلادية ك الطبيعية ك االجتماعية :الهدؼ من السؤاؿ

 يبين نتائج المجموعة التي تمارس النشاط الرياضي الترويحي في المجاؿ الحسي 14الجدوؿ رقم 
 الحركي

                    النتائج 
 

ادلقياس 

ال نعم 
 

النسبة التكرار  اجملموع
 ادلئوية

النسبة ادلئوية  التكرار

 100 20 04 80 16الوقوؼ باتزاف 

 100 10 02 90 18القدرة على اجلرم 
 100 15 03 85 17أداء احلركات بانتظاـ 

االعتماد على النفس يف 
قضاء احلاجات 

15 75 05 25 100 
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: من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ أعاله يتضح لنا ما يلي :تحليل و مناقشة النتائج

 من أفراد العينة ادلمارسة يستطيعوف الوقوؼ باتزاف ك التحكم ك السيطرة على سلتلف %80 :الوقوؼ باتزاف - أ
 .أعضاء اجلسم

 من أفراد العينة ادلمارسة يستطيعوف اجلرم دكف أف يسقطوا على األرض، ٔتعٌت ذلم %90 :القدرة على الجري - ب
 .القدرة على التحكم يف اجلسم أثناء األداء احلركي

 من أفراد العينة ادلمارسة تكوف خطواهتم ك حركاهتم منتظمة، أم %85 :أداء الحركات و الخطوات بانتظاـ - ت
 .ذلم القدرة يف احملافظة على التوازف ك التنسيق احلركي أثناء ادلشي

 من أفراد العينة يعتمدكف على أنفسهم يف قضاء حاجاهتم %75: االعتماد على النفس في قضاء الحاجة  - ث
نزع ك لبس الثياب، التحكم يف أدكات  )ٔتعٌت ذلم القدرة على مواجهة مطالب بيئتهم ادلادية ك االجتماعية 

 .(....األكل، استعماؿ ادلرحاض

:  نتائج المجموعة التي التمارس النشاط الرياضي الترويحي2-9

 يبين نتائج المجموعة التي ال تمارس األنشطة الرياضية الترويحية في المجاؿ الحسي 15الجدوؿ 
الحركي 

                    النتائج 
 

ادلقياس 

ال نعم 

النسبة ادلئوية  التكرار النسبة ادلئويةالتكرار 

 50 10 50 10الوقوؼ باتزاف 

 35 07 65 13القدرة على اجلرم 

 40 08 60 12أداء احلركات بانتظاـ 
االعتماد على النفس يف قضاء 

 40 08 60 12احلاجات 

: من خالؿ نتائج اجلدكؿ أعاله يتضح لنا ما يلي :تحليل و مناقشة النتائج

 من أفراد العينة الغَت شلارسة ذلم القدرة على الوقوؼ باتزاف ك التحكم ك السيطرة على %50 :الوقوؼ باتزاف - أ
 .سلتلف أعضاء اجلسم

 . من أفراد العينة غَت ادلمارسة يستطيعوف اجلرم دكف أف يسقطوا على األرض%65 :القدرة على الجري - ب
 من أفراد العينة غَت ادلمارسة يعتمدكف على أنفسهم يف قضاء %60 :أداء الخطوات و الحركات بانتظاـ  - ت

 .حاجاهتم
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من خالؿ ىذه النتائج ادلتحصل عليها سابقا، نالحظ أف ىناؾ فركؽ كاضحة  :مقارنة نتائج المجموعتين 2-10
بُت اجملموعتُت يف اجملاؿ احلسي احلركي لصاحل اجملموعة اليت ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي، حيث يظهر ىدا الفرؽ 

. كاضحا من خالؿ مقارنة النتائج جلميع عناصر اجملاؿ احلسي احلركي

ىذه النتائج تؤكد التأثَت االجيايب للنشاط الرياضي الًتكحيي يف منو اجملاؿ احلسي احلركي، كحىت نتأكد من أف ىذه الفركؽ 
. ذات صلة داللة إحصائية استعنا باختبار ستيودانت

. يبين داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين  في المجاؿ الحسي الحركي 16الجدوؿ 

                    النتائج 
 

األسئلة 

 اجملموعة غَت ادلمارسة اجملموعة ادلمارسة 
 ت

مستول 
 2ع 2ـ 1ع 1ـ الداللة

 داؿ 2.00 0.512 0.5 0.410 0.8الوقوؼ باتزاف -1

 داؿ 1.89 0.489 0.65 0.307 0.9القدرة على اجلرم -2
 داؿ 1.76 0.502 0.6 0.366 0.85أداء احلركات بانتظاـ -3
االعتماد على النفس يف -4

 غَت داؿ 0.98 0.502 0.6 0.444 0.75قضاء احلاجات 

 داؿ 11.9 0.062 0.587 0.064 0.825اجملاؿ احلسي -5
. يبين داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين  في المجاؿ الحسي الحركي 08الشكل رقم 
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تشَت نتائج اجلدكؿ أعاله ك اخلاصة ٔتستول داللة استبياف أكلياء اجملموعة اليت ٘تارس   :تحليل ومناقشة النتائج
النشاط الرياضي الًتكحيي يف ادلراكز النفسية الًتبوية ك أكلياء اجملموعة اليت ال ٘تارس إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 

. ماعدا يف السؤاؿ الرابع

 ك ىي نسبة اقل من قيمة 0.28فالنسبةذلدا السؤاؿ ك اخلاص باعتماد الطفل ادلتخلف ذىنيا حيث بلغت قيمة احملسوبة 
اجملدكلة كلكن ىناؾ فرؽ معنوم يبُت اجملموعتُت، ك يرجع حسب رأينا ىذا إذل اكتساب أطفاؿ اجملموعة غَت  (ت)

يف تكوين ك تدريب  ادلمارسة خاصية االعتماد على النفس يف قضاء احلاجات اليومية إذل الدكر الفعاؿ الذم لعبتو األسرة
. أبنائها ك تعليمهم سلتلف التصرفات االستقاللية

أما باقي أسئلة االستبياف األخرل فقد أسفرت على تفوؽ كاضح ك كبَت للمجموعة ادلمارسة على اجملموعة غَت ادلمارسة يف 
. 11.9الكلية  (ت)اجملاؿ احلسي احلركي حيث بلغت قيمة 

. ىذه النتائج تؤكد كجود فركؽ دالة إحصائية بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة ادلمارسة ك ىذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة

: المجاؿ االجتماعي العاطفي 2-11

لقد طرحنا أسئلة ذلا عالقة مباشرة بنمو اجملاؿ االجتماعي العاطفي لكل من أكلياء اجملموعة اليت ٘تارس النشاط الرياضي 
. لياء اجملموعة اليت ال ٘تارس ىذا النشاط مث قارنا بُت النتائج ادلتحصل عليهاكالًتكحيي يف ادلراكز النفسية الًتبوية كا

)(. ، نادرا)(، أحيانا )(أماـ احلالة ادلناسبة دائما  (X)ك كانت األسئلة تتمحور حوؿ أسئلة يتم اإلجابة عليها باستعماؿ 

 ىل يستجيب طفلك لألكامر ك يليب الطلبات؟ - أ

.  قدرة الطفل على تقبل تعليمات ك أكامر اآلخرين ك االستجابة ذلا:الهدؼ من السؤاؿ

  ىل حيًـت طفلك عادات ك تقاليد األسرة؟ - ب

. القدرة على التعامل مع زليطو االجتماعي ك احًتاـ قوانُت كأعراؼ أسرتو ك رلتمعو: الهدؼ من السؤاؿ

  ىل يعرب عن أفكاره ك انفعاالتو بألفاظ مناسب؟ - ت

 معرفة مدل ٖتكم الطفل يف انفعاالتو ادلختلفة يف ادلواقف الصعبة ك كيفية التعبَت عنها بألفاظ :الهدؼ من السؤاؿ
. مناسب أك غَت مناسبة

  ىل يبادر إذل تكوين عالقات جديدة مع اآلخرين؟ - ث

 معرفة مدل تكيف الطفل مع زليطو االجتماعي ك ادليل إذل تكوين صدقات جديدة ك حب احلياة :الهدؼ من السؤاؿ
 .اجلماعية
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:  نتائج المجموعة الممارسة2-11-1

يبين نتائج المجموعة التي تمارس النشاط الرياضي الترويحي في المجاؿ االجتماعي 17الجدوؿ 
العاطفي 

اإلجابات  
 
 

اجملاؿ االجتماعي العاطفي 

 نادراأحيانا دائما 

النسبة التكرار 
 ادلئوية

النسبة التكرار النسبة ادلئوية  التكرار
 ادلئوية

 05 01 15 03 80 16االستجابة لألكامر 

 00-  20 04 80 16احًتاـ عادات ك تقاليد األسرة 
التعبَت عن االنفعاالت بألفاظ 

 00-  25 05 75 15مناسبة 

 00-  10 02 90 18ادلبادرة إذل تكوين عالقات جديدة 
 

:  يتضح لنا ما يلي14 من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رقم :تحليل ومناقشة النتائج 

 %15من أفراد العينة ادلمارسة يستجيبوف دائما لألكامر ك يلبوف الطلبات ك %80 :االستجابةلألوامر - أ
 . نادرا ما يستجيبوف لألكامر%05يستجيبوف أحيانا فقط بينما 

 حيًتموف أحيانا %20 حيًتموف دائما عادات ك تقاليد أسرمهو %80 :احتراـ عادات و تقاليد األسرة  - ب
 .عادات ك تقاليد أسرىم

 من أفراد العينة يعربكف دائما  عن انفعاالهتم بألفاظ مناسبة ك %75 :التعبير عن االنفعاالت بألفاظ مناسبة - ت
 . أحيانا ما يعربكف عن انفعاالهتم بألفاظ مناسبة25%

 أحيانا ما %10 يبادركف دائما إذل تكوين عالقات جديدة ك %90 :المبادرة إلى تكوين عالقات جديدة - ث
 .يبادركف إذل تكوين مثل ىذه العالقات
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: نتائج المجموعة غير الممارسة 2-11-2

يبين نتائج المجموعة التي ال تمارس النشاط الرياضي الترويحي في المجاؿ 18الجدوؿ رقم 
. االجتماعي العاطفي

اإلجابات  
 
 

اجملاؿ االجتماعي العاطفي 

 نادراأحيانا دائما 

النسبة التكرار 
 ادلئوية

النسبة التكرار النسبة ادلئوية  التكرار
 ادلئوية

 25 05 10 02 65 13االستجابة لألكامر 

 05 01 40 08 55 11احًتاـ عادات ك تقاليد األسرة 
التعبَت عن االنفعاالت بألفاظ 

 15 03 35 07 50 10مناسبة 

 00-  25 05 75 15ادلبادرة إذل تكوين عالقات جديدة 
 

:   من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ السابق يتضح لنا ما يلي:تحليل و مناقشة النتائج

يستجيبوف أحيانا فقط بينما %10ك . سيجيبوف دائما لألكامر ك يلبونالطلبات%65:االستجابة لألوامر - أ
 . نادرا ما يستجيبوف لألكامر25%

 حيًتموف أحيانا %40 حيًتموف دائما عادات ك تقاليد أسرىم ك%55 :احتراـ عادات و تقاليد األسرة - ب
 . نادرا ما حيًتموف%5عادات ك تقاليد أسرىم، بينما 

 أحيانا ما %35 يعربكف دائما عن انفعاالهتم بألفاظ مناسبة ك %50 :التعبير عن انفعاالتهم بألفاظ مناسبة - ت
 . نادرا ما يعربكف عن انفعاالهتم بألفاظ مناسبة%15يعربكف عن انفعاالهتم بألفاظ مناسبة بينما 

 أحيانا ما %25 يبادركف دائما إذل تكوين عالقات جديدة ك %75 :المبادرةإلى تكوين عالقات جديدة - ث
 .يبادركف إذل تكوين مثل ىذه العالقات

من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها، نالحظ أف ىناؾ فركؽ كاضحة بُت اجملموعتُت يف  :مقارنة نتائج المجموعتين
اجملاؿ االجتماعي العاطفي لصاحل اجملموعة اليت ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي، حيث يظهر ىدا الفرؽ كاضحا من خالؿ 
مقارنة النتائج جلميع عناصر اجملاؿ االجتماعي العاطفي ك حىت نتأكد من أ ىذه الفركؽ ذلا داللة إحصائية استعنا باختبار 

. (ت)ستيودانت 
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.  يبين داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين في المجاؿ االجتماعي العاطفي19الجدوؿ رقم 

                    النتائج 
 

اجملاؿ االجتماعي العاطفي 

 اجملموعة غَت ادلمارسة اجملموعة ادلمارسة 
 ت

مستول 
 2ع 2ـ 1ع 1ـ الداللة

 غَت داؿ 1.47 0.882 2.4 0.550 2.75االستجابة لألكامر - 1

 داؿ 1.79 0.606 2.5 0.410 2.80احًتاـ عادات ك تقاليد األسرة - 2
التعبَت عن االنفعاالت بألفاظ - 3

مناسبة 
 داؿ 2.02 0.745 2.35 0.444 2.75

البادرة اليت تكوين عالقات - 4
 غَت داؿ 1.21 0.444 2.75 0.307 2.9جديدة 

 داؿ 6.97 0.177 2.5 0.070 2.8اجملاؿ الجتماعي العاطفي - 5
 

 

 .يبين داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين في المجاؿ االجتماعي العاطفي 9الشكل رقم 

تشَت نتائج اجلدكؿ أعاله ك اخلاصة ٔتستول داللة االستبياف ادلوجو ألكلياء اجملموعة اليت  :تحليل و مناقشة النتائج
٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي ك أكلياء اجملموعة  اليت ال ٘تارس ىذه النشاط إذل كجود فركؽ ذات صلة إحصائية ماعدا 

. يف السؤاؿ األكؿ ك الرابع
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فالنسبة للسؤاؿ األكؿ ك اخلاصة باستجابة لألكامر ك تلبية الطلبات يشَت إذل عدـ كجود فرؽ داؿ إحصائيا حيث بلغت 
اجملدكلة، كلكن ىناؾ فرؽ معنوم كاصح لصاحل اجملموعة ادلمارسة، ك  (ت) ك ىي أقل من قيمة 1.47احملسوبة  (ت)قيمة 

يرجع ىدا حسب رأينا إذل تربية األسرة للطفل على االستجابة لألكامر ك تلبية الطلبات منذ صغره باعتبار أف األسرة ىي 
. اخللية األكذل لرعاية الطفل كتنشئتو

أما بالنسبة للسؤاؿ الرابع ك اخلاص بادلبادرة إذل تكوين عالقات جديدة فلم يكن ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية ك ىو ما 
. اجملدكلة (ت) ك ىي أقل من قيمة 1.21احملسوبة  (ت)تدؿ عليو قيمة 

كيرجع ىدا حسب رأينا إذل طبيعة الطفل ك خصائصو اجتماعية حيث تشَت بعض الدراسات إذل أف األطفاؿ ادلتخلفوف 
اجتماعيوف دييلوف اذل تكوين العالقات االجتماعيةك انسحابيوف ال يتحملوف ادلسؤكلية، ال حيًتموف العادات ك "ذىنيا 

". التقاليد السائدة  يف اجلماعة حوذلم

أما باقي أسئلة االستبياف األخرل فقد أسفرت على تفوؽ كبَت ككاضح للمجموعة ادلمارسة للنشاط الرياضي الًتكحيي يف 
 ىدىالنتائج تؤكد كجود فركؽ داللة إحصائية بُت 6.97احملسوبة  (ت)اجملاؿ االجتماعي العاطفي حيث بلغت قيمة 

 .اجملموعتُت يف اجملاؿ االجتماعي العاطفي لصاحل اجملموعة ادلمارسة ك ىدا ما يثبت صحة  ما يثبت صحة الفرضية الرابعة

مجيعاألطفاؿ، ك اليت غالبا ما ٘تارس هبدؼ القضاء بعض األكقات السارة، ك الًتكيح عن النفس ك يغلب عليها النشاط 
. %35يفصل ىؤالء األطفاؿ االستماع إذل ادلوسيقى ك الغناء بدرجة كبَتة جدا ك قد احتلت ادلرتبة األكلىبنسبة  العضلي

، ك بدرجة %32.5حيتل النشاط الرياضي مكانة عالية لدل األطفاؿ ادلتخلفوف عقليا إذ يأيت يف ادلرتبة الثانية ك بنسبة 
. %27.5أقل القياـ بالتنزه ك الرحالت 

. %75يفضل ىؤالء األطفاؿ شلارسة األلعاب الرياضية اجلماعية أكثر من األلعاب الفردية ك بنسبة 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، ك اخلاصة ٔتستول داللة االستبياف بُت أكلياء اجملموعة ادلمارسة ك غَت دلمارسة يف منو 
. اجملاؿ احلسي احلركي ذلده الفئة لصاحل اجملموعة ادلمارسة

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، ك اخلاصة ٔتستول داللة االستبياف بُت أكلياء اجملموعتُت يف منو اجملاؿ االجتماعي 
. العاطفي لصاحل اجملموعة ادلمارسة

: ىذه النتائج تثبت صحة الفرضيتاف األكذل ك الثانية ك اليت تنص على الًتتيب

االلعاب الرياضية الًتكحيية اجلماعية ىي االلعاب ادلفضلة لدل االطفاؿ ادلتخلفُت دىنيا اكًت من االلعباب الفردية  

االنشطة الرياضية  الًتكحيية ذلا مكنة عالية مقارنة بُت االنشطة الًتكحيية االخرل لدل االطفاؿ ادلتخلفُت دىنيا 

كما تثبت نوعا ما، ك تدعم صحة الفرضيتاف الثالثة ك الرابعة ك اليت تنص على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 
. اجملموعتُت يف اجملالُت احلسي احلركي ك االجتماعي العاطفي
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: للمربين تحليل و مناقشة نتائج االستبياف الموجهة - 3

لقد كانت ىذه االستمارة  خَت  كسيلة لالتصاؿ بادلربُت الدين يسهركف على رعاية ك تربية األطفاؿ ادلتخلفوف  :تمهيد
ذىنيا ٗتلفا بسيطا يف ادلراكز النفسية الًتبوية ادلتخصصة ذلدا الغرض، دلعرفة أرائهم ك اقًتاحاهتم حوؿ ما طرح عليهم من 

أسئلة ذلا صالة ك كثيقة باأللعاب ادلضلة لدل ىده الفئة ك مكانتها  من بُت األنشطة الًتكحيية األخرل، ك كذا أرائهم 
. حوؿ أمهية النشاط الرياضي الًتكحيي من الناحيتُت احلسية احلركية ك االجتماعية العاطفية

كقد  مت عرض االستبياف على مخس أساتذة زلكمُت مشهود ذلم ٔتستول علمي ك ٕتربة كبَتين يف ميداف البحث العلمي 
. بغرض ٖتكيمو، ك قد أشارت النتائج ادلتحصل عليها إذل  صدؽ مقبوؿ لألبعاد اليت يتضمنها االستبياف

كما مت قياس ثبات االستبياف، باستعماؿ طريقة إعادة االختبار ك ذلك ْتساب معامل الثبات بعد تطبيقو على عينة 
ٔتقدار = 0.01 كىي ذات داللة إحصائية بالنسبة لػ R =0.88 مربُت ك كانت قيمة معامل االرتباط 10تتكوف من 

.  ثقة99%

: ك بعد توزيع االستمارات على ادلربُت، قمنا ّتمعها ك فرزىا مث ٗتليل ك مناقشة األسئلة كأجوبتها ك كانت النتائج كما يلي

: درجة أو مستوى المربي3-1

إف ادلريب شخصية تربوية يهدؼ إذل إمداد  األطفاؿ بادلعلومات ك ادلعارؼ من أجل إعدادىم دلواجهة مطالب حياهتم 
ادلستقبلية، ىذا  األعداد يتوقف على درجة أك مستول ادلريب ذلذا الغرض طرحنا سؤالنا دلعرفة ادلستويات العلمية للمربُت 

. الدين يسهركف على رعاية األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا يف ادلراكز النفسية الًتبوية

.  يبين درجة أو مستوى المربي20الجدوؿ رقم 

           ادلستول 
اإلجابات 

الليسانس تقٍت سامي الباكالويا هنائي 

 05 10 04 21اجملموع 
 12.5 25 10 52.5النسبة ادلئوية 
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. يبين درجة أو مستوى المربي 10الشكل رقم 

:   يتضح  لنا ما يلي 17من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل ومناقشة النتائج

 . من ادلربُت ذكم مستول هنائي52.5% -
 .من ادلربُت لديهم مستول الباكالوريا10% -
 . من ادلربُت تقنيوف ساموف25% -
 .من ادلربُت لديهم شهادة الليسانس05% -

 كىي ذات مستول  علمي زلدكد ال 52.5من خالؿ ىذه النتائج نالحظ أف أكرب نسبة من ادلربُت ذكم مستول هنائي 
ديكنها  إمداد األطفاؿ بادلعلومات ك ادلعارؼ اليت تساعدىم على مواجهة متطلبات احلياة االجتماعية ، خاصة  كأف رعاية 
ىذه الفئة تتطلب من ادلريب أف يكوف على دراية كاسعة ٓتصائصها التكوينية ك النفسية ك االجتماعية ك األكادديية، ك ىدا 

. يتطلب  تكوينا شامال ذلؤالء ادلربُت يف ميداف اإلعاقة الذىنية

 من ادلربُت لديهم شهادة الليسانس يف العلـو االجتماعية ك ىي نسبة ضئيلة جدا ال يستطيع %5يف ادلقابل صلد نسبة 
. رعاية مجيع األطفاؿ يف ادلراكز

:  عدد سنوات الخبرة في المركز3-2

إف تعليم ك تدريب األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا يتطلب مربُت ذكم خربة عالية يف ادليداف الًتبوم، ك معلومات كاسعة عن 
اخلصائص التكوينية ذلده الفئة، ذلذا الغرض طرحنا سؤالنا ىذا دلعرفة خربة ادلربُت يف ميداف مساعدة األطفاؿ ادلتخلفُت 

. ذىنيا ك تدريبهم على التصرفات االستقاللية
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 يبين عدد سنوات الخبرة لدى المربين 21الجدوؿ رقم 

    سنوات اخلربة 
اإلجابات 

س 12س 11س 10س 9س 8س 6س 5

 2 1 5 2 05 10 15اجملموع 
 5 2.5 12.5 5 12.5 25 37.5النسبة ادلئوية 

  

الشكل 
 يبين عدد سنوات الخبرة لدى المربين 11رقم

:  يتضح  لنا ما يلي18 من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رقم :تحليل و مناقشة النتائج

 . سنوات5 من ادلرين ذك خربة 37.5% -
 . سنوات6 من ادلربُت  ذك خربة 25% -
 . سنوات8 من ادلربُت ذك خربة 12.5% -
 . سنوات9 من ادلربُت ذك خربة 5% -
 . سنوات10 من ادلربُت ذك خربة 12.5% -
 . سنة11 من ادلربُت ذك خربة 2.5% -
 . سنة12 من ادلربُت ذك خربة 5% -

مناقشة ىذه النتائج ك مقارنة خربة كل مريب ٔتستواه التعليمي صلد أف أكرب نسبة من ادلربُت ذكم خربة كبَتة من مستواىم 
الدراسي الثالثة ثانوم، ىذه اخلربة ٘تكنهم من اكتساب معلومات قيمة عن ىؤالء األطفاؿ مع ذلك جيب صقلها عن 

طريق إجراء تربصات أك تكوينا خاصا ديكنها من أداء دكرىا من خالؿ االستفادة من الدراسات اليت ٘تت يف ىذا اجملاؿ ك 
. على دراية كاملة بكل ما توصلت إليو العلـو احلديثة
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في رأيكم ىل البرامج المخصصة لهذه الفئة تراعي الخصائص التكوينية لها؟  3-3

إف تعليم أم نشاط يعتمد يف ٖتقيقو على تسيطر برنامج علمي يأخذ بعُت االعتبار اخلصائص ك ادلميزات اخلاصة للفئة 
. ادلراد تعليمها، ذلذا الغرض طرحنا سؤالنا على ادلربُت دلعرفة أرائهم حوؿ الربامج ك مدل مالئمتها لألطفاالدلتخلفُت ذىنيا

 يبين آراء المربين حوؿ مدى مراعاة البرنامج للخصائص التكوينية لهده الفئة 22الجدوؿ رقم 

يبين آراء المربين حوؿ مدى مراعاة البرنامج للخصائص التكوينية لهده الفئة 12الشكل 

 

:  يتضح لنا ما يلي19من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل ومناقشة النتائج

 .من ادلربُت يركف أ، الربامج اليت ٖتضر على مستول ادلركز تراعي اخلصائص التكوينية ذلدا الفئة70% -
من ادلربُت يركف أف الربامج ال تراعي مجيع اخلصائص ك جب إعادة النظر فيها من خال الدراسة 30% -

 من ادلربُت %52.5االستطالعية كجدنا أف الربارلتحضر على مستول ادلراكز من طرؼ ادلربُت ك أف نسبة 
 لديهم مستول ثانوم الذم حسب رأينا ال يؤىلهم إذل تسطَت برامج تراعي مجيع اخلصائص التكوينية ذلذه
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الفئة، ك عليو جيب االعتماد على سلتصُت يف ىذا اجملاؿ لتحضَت الربامج ادلناسبة ذلذه الفئة، من إشراؼ الوزارة 
 .الوصية

:  الهدؼ من ممارسة األنشطة الرياضية3-4

معرفة  األىدافاإلجرائية ادلراد ٖتقيقها من  شلارسة  األنشطة الرياضية لألطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ذلذا الغرض طرحنا ىدا 
. السؤاؿ

 يبين األىداؼ من ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية  23 الجدوؿ رقم

                 األىداؼ 
النتائج 

ىدؼ تركحيي ىدؼ اجتماعي عاطفي ىدؼ حسي حركي 

 12 13 15التكرار 
 30 32.5 37.5النسبة ادلئوية 

 3 2 1ادلرتبة 
 

 

 يبين األىداؼ من ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية 13الشكل رقم 

: يتضح لنا ما يلي20من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدؿ رقم :تحليل و مناقشة النتائج

 . من ادلربُت يعطوف أمهية كبَتة للجانب احلسي احلركي حيث حيتل ادلرتبة األكذل37.5% -
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 . من ادلربُت أمهية أكرب للجانب االجتماعي العاطفي حيث حيتل ادلرتبة الثانية32.5% -
 .من ادلربُت أف اذلدؼ األكؿ من شلارسة النشاط الرياضي ىو الًتكيح عن النفس30% -

من خالؿ ىذه النتائج نستنتج أف معظم ادلربُت يهتموف بتحقيق األىداؼ احلسية احلركية ك االجتماعية العاطفية ك 
. الًتكحيية بشكل متكامل ك ىو ما يؤكد أمهية النشاط الرياضي الًتكحيي ذلذه الفئة

 :األنشطة الترويحية المفضلة لدى األطفاؿ المتخلفين ذىنيا 3-5

. اذلدؼ من السؤاؿ ىو معرفة مكانة النشاط الرياضي الًتكحيي بُت سلتلف األنشطة الًتكحيية األخرل

.   يبين األنشطة الترويحية المفضلة24الجدوؿ رقم 

                    النتائج 
ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار األنشطة 

الثانية  42.5 17ألعاب رياضية 
الثالثة  07.5 03ألعاب فكرية ك ترفيهية 

الرابعة  05 02الرسم 
األكذل  45 18استماع للموسيقى 

/  00/ أشياء أخرل 
/  100 40اجملموع 

 

 

. يبين األنشطة الترويحية المفضلة 14الشكل رقم 
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: يتضح لنا ما يلي21من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقة  :تحليل و مناقشة النتائج

يفضل األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا االستماع إذل ادلوسيقى بدرجة كبَتة جدا، ك قد احتلت ادلرتبة األكذل بنسبة  -
45%. 

 كىي نسبة تقريبا شلاثلة لنسبة %42.5أما شلارسة األلعاب الرياضية فقد جاءت يف ادلرتبة الثانية بنسبة قدرىا  -
 .االستماع إذل ادلوسيقى

، مث يأيت الرسم يف ادلرتبة األخَتة %07.5أما األلعاب الفكرية ك الًتفيهية فقد جاءت يف ادلرتبة الثالثة بنسبة  -
 .%05بنسبة قليلة جدا تقدر بػ 

ىذه النتائج تؤكد نتائج الدراسة النظريةاليت تشَت إذل أف من أبرز خصائص األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ميلهم للسماع إذل 
ادلوسيقى ك شلارسةاأللعاب الرياضية الًتكحيية، ك عليو   جيب على ادلريب استغالؿ ىذا اجلانب يف تعليم األطفاؿ سلتلف 

. ادلهارات الًتكحيية ك احلركات الرياضية ك تنمية سلتلف اجلوانب احلسية احلركية

حيث يتعرؼ الطفل من خالؿ ادلوسيقى على سلتلف األصوات ك القدرة على تقليدىا ك الرقص على أنغامها ك ىدا مهم 
. جدا يف ٖتقيق عملية التوازف احلركي ك التوافق  بُت سلتلف األجهزة

كما جيب على ادلريب استعماؿ ادلوسيقى كوسيلة بيداغوجية أثناء  حصص األلعاب الرياضية كاجلمباز اإليقاعي، الرقص 
. اإليقاعي للرفع من مستول التعلم احلركي

ىذه النتائج توكد اف االنشطة الرياضية الًتكحيية ذلا  مكانة عالية  مقارنة يب االنشطة الرياضية الًتكحيية االخرل لدل 
 .االطفاؿ ادلتخلفُت  ذىنيا    ، ك ىو ما يثبت صحة الفرضية الثانية

:  ما طبيعة األلعاب الرياضية التي تراىا منسبة لهذه الفئة3-6

ىو معرفة األلعاب ادلربرلة أثناء شلارسة النشاط الرياضي الًتكحيي اليت يراىا ادلربُت تساعد يف ٖتقيق األىداؼ اإلجرائية ادلراد 
الوصوؿ إليها 

 .األلعاب المناسبة لألطفاؿ المتخلفين عقليا  يوضح  25الجدوؿ رقم 

              النتائج 
ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار األنشطة 

الثانية  30 12ألعاب فردية 
الثالثة  20 08ألعاب مجاعية 

األكذل  50 20ألعاب فردية ك مجاعية 
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. يوضحاأللعاب المناسبة لألطفاؿ المتخلفين عقليا 15الشكل رقم 

:  يتضح لتا ما يلي22من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل و مناقشة النتائج

من ادلربُت يركف أنو جيب االعتماد على األلعاب الفردية ك اجلماعية يف آف كاحد لتدريب األطفاؿ 50% -
 .ادلتخلفُت ذىنيا

من ادلربُت يركف أف األلعاب اجلماعية نعترب ألعاب مناسبة يف تدريب األطفاؿ على التكيف ك االندماج 20% -
 .االجتماعي

من ادلربُت يركف أف األلعاب الفردية ىي الوسيلة الناجحة ك ادلناسبة يف تدريب األطفاؿ على مسايرة 30% -
 .متطلبات احلياة اليومية

 .كحسب رأينا األلعاب الفردية ك اجلماعية متكاملة األىداؼ ك الغايات اليت ترمي كل لعبة إذل ٖتقيقها -

:  ما ىي األنشطة الترويحية التي يمارسها الطفل داخل المركز في وقت فراغو3-7

. معرفة مكانة األلعاب الرياضية اليت ديارسها الطفل يف كقت فراغو داخل ادلركز من بُت سلتلف األنشطة األخرل ادلمارسة

بين األنشطة الترويحية الممارسة في وقت الفراغ 26الجدوؿ رقم

                النتائج 
األنشطة 

ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار 

األكذل   60 24ألعاب رياضية 
الثانية  30 12ألعاب فكرية ك ترفيهية 

الثالثة  10 04الرسم 
/  00/ موسيقى 
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يبين األنشطة الترويحية الممارسة في وقت الفراغ  16الشكل رقم 

:  يتضح لنا ما يلي23من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل النتائج و مناقشة النتائج

 .%60ديارس األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا سلتلف األلعاب الرياضية ك قد احتلت ادلرتبة األكذل بدرجة كبَتة بنسبة -
 .%30ديارس األلعاب الفكرية ك الًتفيهية بدرجة أقل بنسبة  -
 .%10  ديارس األطفاؿ الرسم بدرجة قليلة ك قد احتلت ادلرتبة الثانية بنسبة  -

من خالؿ مناقشة ىذه النتائج يتضح لنا أف األطفاؿ ديارسوف النشاط الرياضي الًتكحيية ىذا ما يساعدىم على اكتساب 
كاكتساب صفاٗتلقية ك اجتماعية محيدة ... قدرات حركية  جديدة  كتنمية بعض الصفات البدنية القوة، الرشاقة، السرعة،

ك تنمية احلس اجلماعي مفاىيم الًتكم ك انتظار الدكر .... احًتاـ اآلخرين، مساعدة الزمالء، االندماج مع اجلماعة،
. كالتحكم يف اإلدارة

..... كما ديارسوف األلعاب الفكرية ك الًتفيهية اليت من خالذلا يطوركف القدرات العقلية الذكاء، الذاكرة، اإلدراؾ، التخيل،
بإجراء لعب خاصة بالفك ك الًتكيب اجملسمات ك الصور ادلتفرقة ك إجراء منافسات فكرية تعتمد على العمليات احلسابية 

. إجياد نتيجة أم عملية

مسك القلم، الكتابة ، القصور الذىٍت  : كما ديارسوف الرسم الذم ينمي القدرة على القياـ باحلركات الدقيقة مثل
. دلختلف األشكاؿ ك ترمجتها  إذل كاقع ملموس على الورؽ، حيث يعرب من خالذلا عن ذاتو كميولو ك طموحاتو

: ما ىي األلعاب الرياضية المفضلة لدى األطفاؿ. 3-8

اجلماعية تعطيها صورة كاضحة عن مدل – معرفة نوع األلعاب الرياضية اليت يفضلها األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا الفردية 
. االندماج الطفل مع زليطو االجتماعي
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.  يبين األلعاب الرياضية المضلة27الجدوؿ رقم 

               النتائج 
األلعاب 

ادلرتبة النسبة ادلئوية التكرار 

الثانية  20 08ألعاب فردية 
األكذل  80 32ألعاب مجاعية 

/  100 40اجملموع 
 

 

. يبين األلعاب الرياضية المضلة 17الشكل رقم 

 

:  يتضح لنا ما يلي24من خالؿ النتائج احملصل عليها يف اجلدكؿ رقم  :تحليل و مناقشة النتائج

يفضل األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا األلعاب الرياضية اجلماعية بدرجة كبَتة جدا أكثر من األلعاب الفردية حيث صلد أف نسبة 
.  من ادلربُت يركف أف األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا يفضلوف األلعاب اجلماعية على اللعاب الفردية80%

ىذه النتائج تتوافق ك الدراسة النظرية اليت تشَت إذل أف األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا اجتماعيوف دييلوف إذل تكوين صدقات ك 
. إذل األلعاب اجلماعية اليت يراىا فضاء كاسعا للتخلص من طاقاتو الزائدة ك التعبَت عن مشاعره ك طموحاتو

لذا جيب على ادلربُت استغالؿ ىذا ادليل ذلدؼ ٖتقيق منو اجتماعي عاطفي متزف ك تطوير قدراهتم ك مهاراهتم احلركية 
. العامة ك الدقيقة قصد ٖتقيق التوازف النفسي احلركي
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 تفضل األلعاب الفردية على األلعاب اجلماعية ك ىدا يعود %10ىناؾ فئة قليلة  من األطفاؿ  ادلتخلفوف ذىنيا ادلقدرة بػ
حسب رأينا إذل أف ىذه الفئة تعاشل من مشاكل اجتماعية ك نفسية شلا يؤدم إذل نقص الدفعية لديهم للتعامل مع الزاخرين 

. أك لسبب يعود إذل الطريقة اليت يتعامل هبا ىؤالء ادلخالفُت يف ادلواقف االجتماعية حيث يوصف أحيانا بالغيب أك اجملنوف

ىذه النتائج تؤكد أف األطفاؿ ادلتخلفوف ذىنيا دييلوف إلىاأللعاب الرياضية اجلماعية أكثر من األلعاب الرياضية الفردية ك 
. ىو ما يثبت صحة الفرضيةاألكذل

في رأيكم ىل أف ممارسة األنشطة الرياضية تساعد في نمو األطفاؿ في المجاؿ الحسي . 3-9
: الحركي

معرفة أراء ادلربُت حوؿ تأثَت الناشطة الرياضية الًتكحيية على منو اجملاؿ احلسي احلركي لدل ىذه الفئة يعطينا صورة كاضحة 
. عن األمهية ك الفوائد اليت تعود من شلارستها على سلتلف االستجابات للمنبهات احلسية ك التوافق احلركي

يبين أراء المربين حوؿ مساعدة الناشطة الرياضية الترويحية لهذه الفئة في المجاؿ  28الجدوؿ رقم
الحسي الحركي 

                                 
اإلجابات 

اجلانب احلسي احلركي 
النسبية اجملموع 

 100 40إدراؾ سلتلف أعضاء جسمو  1
 10 36االستجابة دلختلف ادلنبهات  2
 100 40مسك األشياء ك التحكم فيها  3
 90 36التنسيق ك احلركي  4
 100 40الوقوؼ متزنا يف حركاتو  5
 25 10الوصوؿ إذل ادلستويات العالية  6
 75 30اكتساب قدرات حركية جديدة  7
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يبين أراء المربين حوؿ مساعدة الناشطة الرياضية الترويحية لهذه الفئة في المجاؿ  18الشكل رقم 
الحسي الحركي 

: يتضح لنا ما يليق من خالؿ نتائج :تحليل و مناقشة النتائج

من ادلربُت أف النشاط الرياضي الًتكحيي يساعد الطفل على إدراؾ سلتلف أعضاء جسمو كمسك 100% -
 .األشياء ك التحكم فيها للوقوؼ باتزاف يف حركاتو

من ادلربُت يركف أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد الطفل غلى االستجابة دلختلف ادلنبهات السمع، 90% -
 .البصر، اللمس، االنتباه ك التنسيق أثناء احلركة بُت سلتلف أعضاء جسمو

 . من ادلربُت  يركف أف األنشطة الرياضية الًتكحيية  تساعد الطفل على اكتساب قدرات حركية جديدة75% -
 .من ادلربُت يركف أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد الطفل على الوصوؿ إذل ادلستويات العالية25% -
من خالؿ ىذه النتائج نالحظ أف معظم ادلربُت أمجعوا على أف األنشطة الرياضية الًتكحيية  تساعد يف النمو  -

: احلسي احلركي لألطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ٗتلفا بسيطا ك ىذه النتائج تؤكد نتائج الدراسة النظرية اليت تشَت إذل أف
النشاطات الرياضية ذلا تأثَت  كبَت يف تعليم الطفل ادلعاؽ ادلهارات العددية ك اللغوية ك ادلعرفية باإلضافةغالىالفوائد اجلسمية 

من خالؿ التدريب على ادلهارات احلركية مثل ادلركنة اجلسمية ك القدرة على التوافق احلركي البصرم ك التوازف اجلسمي يف 
 .عملية ادلشي ك الركض

معرفةأراء ادلربُت حوؿ تأثَت األنشطةالرياضية الًتكحيية على منو اجملاؿ  : المجاؿ االجتماعي العاطفي3-10
االجتماعي العاطفي لدل ىذه الفئة يعطينا صورة كاضحة عن األمهية ك الفوائد اليت تعود من شلارستها على اندماج 

 .كتكيف ىذه الفئة مع زليطها االجتماعي
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يبين أراء المربين حوؿ مساعدة األنشطة الرياضية الترويحية لهذه الفئة في المجاؿ  29الجدوؿ رقم 
االجتماعي 

النسبية اجملموع اجملاؿ االجتماعي العاطفي  
 90 36احًتاـ عادات ك تقاليد اجلماعة  1
االندماج داخل الفوج برغبة ك بناء عالقات  2

جديدة 
40 100 

 75 30تنمية ركح التعاكف ك ٖتمل ادلسؤكلية  3
 62.5 25احملافظة على شلتلكات اآلخرين  4
 75 30التعبَت عن أحاسيسو ك شعوره ضلو اآلخرين  5
 90 35يتعلم ادلبادرة يف الفوج  6
 100 40حيب ٖتقيق سعادة اآلخرين  7
 100 40الًتكيح على النفس  8

 

 

يبين أراء المربين حوؿ مساعدة األنشطة الرياضية الترويحية لهذه الفئة في المجاؿ  19الشكل رقم 
االجتماعي 
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: من خالؿ نتائج اجلدكؿ أعاله يتضح لنا ما يلي:تحليل و مناقشة النتائج

من ادلربُت يركف أف النشاط الرياضي الًتكحيي يساعد الطفل على االندماج داخل الفوج برغبة ك بناء 100% -
 .عالقات جديدة ك ٖتقيق سعادة اآلخرين ك الًتكيح على النفس

من ادلربُت يركف أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد الطفل احًتاـ عادات ك تقاليد اجلماعة ك تعلمو 90% -
 .البادرة يف الفوج

 من ادلربُت يرك أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد الطفل على تنمية ركح التعاكف ك ٖتمل ادلسؤكلية ك 75% -
 .التعبَت عن أحاسيسو ك شعوره ضلو اآلخرين

 .من ادلربُت يركف أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد الطفل على احملافظة على شلتلكات اآلخرين62.5% -

من خالؿ ىذه النتائج نالحظ أف معظم ادلربُت أمجعوا على أف األنشطة الرياضية الًتكحيية تساعد يف النمو 
. االجتماعي العاطفي لألطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا ٗتلفا بسيطا

 نتائج اختبار مقياس السلوؾ التكيفي- 4

: تحليل نتائج المجموعة التي تمارس النشاط الرياضي الترويحي4-1
:  المجاؿ الحسي الحركي 4-1-1

.  قواـ معتدؿ%50 - :الهيئة و القواـ
 . الظهر ك األكتاؼ منحياف إذل األماـ% 50 -

 
 . التوجد أم صعوبات يف الرؤية% 70- : النظر

.  توجد بعض الصعوبات يف الرؤية% 30- 
 

 . ال توجد أم صعوبات يف السمع%65- : السمع
 . توجد صعوبات يف السمع% 30- 

 
 ديكنو الوقوؼ على قدـ %80 -: توازف الجسم

كاحدة دلدة ثانيتُت، إذا طلب منو 
 .دلك

 ديكنهم الوقوؼ دكف أف 20%-
 10يستعُت بشخص على قدميو دلدة 

 .دقائق أك أكثر
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: المشي و الجري

 
 

 

  يستطيع ادلشي ٔتفرده ك اجلرم دكف أف يسقط على األرض، ك70% -
يصعد السلم ك ينزلو ٔتفرده، ك يتبادؿ القدمُت، كما لديهم القدرة على النط ك 

. احلجل
يستطيع ادلشي ٔتفرده، ك اجلرم دكف أف يسقط على األرض، ك 10%- 

. يصعد السلم ك ينزلو، ك ليس لديو القدرة على النط ك احلجل
. يستطيع ادلشي ٔتفرده، ك اجلرم دكف أف يسقط على األرض20%- 
 

 
التحكم الجيد في 

: اليدين
 

 ديكنهم التقاط ك مسك الكرة، كقذفها يف اذلواء ك كذا مسكها  70%-
 .بالسبابة ك اإلهباـ

 .ال ديكنهم مسكها بالسبابة ك اإلهباـ30%-

 
 

: بطء الحركة
 

لديهم الطاقة على العمل، ك خفة يف حركة اجلسم، كعدـ التكاسل يف % 75-
 .العمل

 . لديهم الطاقة على العمل، كلكن تثاقل يف حركة اجلسم، ك تكاسل فيالعمل25%-
 

 
: التعليمات المركبة فهم

 
 
 

تعليمات تشَت إذل ترتيب األشياء  ٖتت، فوؽ، خلف، :  يفهم تعليمات ٖتتوم على أمساء مثل90%- 
  القرار مثل أفعل كذا ك كذا إف دل اٗتاذ إذل تشَت كتعليمات كىكذا أكال ىذا مث ثانيا ىذا،: أك األفراد مثل

                                                                                                      .يكن كذاأفعل كذا

يفهم تعليمات تشَتإذل ترتيب  ٖتت، أماـ، خلف، ك ال: يفهم تعليمات ٖتتوم على أمساء مثل10%- 
. األشياء أك األفراد

 
: المداومة

 
 . دقيقة15 لديهم القدرة على الًتكيز ك االنتباىألعماؿ ىادفة دلدة تزيد عن 60%-
 
 . دقيقة على األكثر15 لديهم القدرة على الًتكيز ة االنتباىألعماؿ ىادفة دلدة 35%-

.  دقائق على األقل10 لديهم القدرة على الًتكيز ك االنتباىألعماؿ ىادفة دلدة % 15-
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: مفهـو العدد

 
 

 . أشياء بطريقة آلية10 ديكنهم عد 80%-

.  أشياء4 ديكنهم عد 20%-
 

:  المجاؿ العاطفي4-1-2
: مهذب و اجتماعي

 
 

 اجلماعية،  يتكلم مع اآلخرين عن أخبار الرياضة، ك األسرة، ك األنشطة70%-
من : تعبَتات، مثال اجتماعيوف يتكلموف أثناء الواجبات مع اآلخرين، ك يستعملوف

 .فضلك ك شكرا
      

.  يتكلم مع اآلخرين عن أخبار الرياضة، ك األسرة، ك األنشطة اجلماعية30%-
 

 
 

: المبادرة
 
 

.  يأخذكف ادلبادرة يف مجيع األنشطة اليت يقوموف هبا75%-
 

 يسألوف عن أم عمل يقوموف بو، ك حياكلوف اكتشاؼ ما حوذلم يف ادللعب  25%- 
 .كاحلديقة

 
 

: أنشطة وقت الفراغ
 
 

 ينظم كقت فراغو بطريقة مناسبة على مستول األنشطة البسيطة، 65%-
. مثل مشاىدة التلفزيوف، ك مساع الراديو

 
 . ال ديكنهم تنظيم كقت فراغهم35%-

 
 

 الممتلكات
: الشخصية

 

.  الشخصية دائما  على مستول عاؿ من ادلسؤكلية، حيافظ على شلتلكاتو65%-
 
. على مستول ادلسؤكلية، حيافظ على شلتلكاتو عادة35%-
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: المسؤولية

 
 

 

يسند   حي الضمَت يتحمل أعباء ادلسؤكلية، ك يبذؿ جهدا خاصا لكي ينفد ما55%-
. إليو من أعماؿ

يعتمد عليو عادة، يبذؿ جهدا يف عمل ما ىو مسئوؿ عنو، ك ديكن أف نثق بأنو 45%-
   . مأسند إليو سيقـو بتنفيذ 

 
 

 
: التعاوف

 

.  يساعدكف اآلخرين دكف سؤاؿ، أم دكف اف يطلب منهم80%-
 
. يساعدكف اآلخرينإذا طلب منهم ذلك20%-

 
 

: شؤوف اآلخرين مراعاة
 
 

 يهتم بأمور الزاخرين، ك حيافظ على شلتلكاهتم، ك يديرىا  65%-
 .عندما حيتاجوف إليو ك يراعي شعوراآلخرين

أمورمهإالإذا  مراعاة شعورىم، أك اإلشراؼ على  يهتم بأمور اآلخرين، ك حيافظ على شلتلكاهتم، دكف35%-
   . منو ذلك طلب 

 
   يتفاعل مع اآلخرين يف األنشطة ك األلعاب %100: التفاعل االجتماعي

 
 

: األنشطة االجتماعية
 

. يتخذ ادلبادرة بالنشطة اجلماعية كرائد منظم ذلا90%-
 
. (مشارؾ فعاؿ) يشًتؾ يف األنشطة اجلماعية تلقائيا ك ْتماس 10%-

 
 

: األنانية 
 
 
 
 

يرفض أف ينتظر أك أخد دكره مع اآلخرين ك اليشارؾ أحد يف شيء،يثور ك يغضب إذا دل ينل 15%-
. مراده

 
. مراده  يرفض أف ينتظر دكره أك يأخذه مع اآلخرين ك ال يثور أك يغضب إذا لو ينل 50%-
 
. مراده  ينتظر دكره مع اآلخرين ك يشارؾ يف الشيء، كال يثور أك يغضب إذا دل ينل 35%-
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: تحليل نتائج المجموعة التي ال تمارس النشاط الرياضي الترويحي- 4-2
:  المجاؿ الحسي الحركي4-2-1

 
: الهيئة و القواـ

 
 
 

.  قواـ معتدؿ20%- 

.  ظهره كأكتافو منحيةإلىاألماـ% 50- 

.  ظهره ك أكتافو منحيةإلىاألماـ ديشي ك قدماه متباعدتاف30%- 

 
 

: النظر
 

.  ال توجد أم صعوبات يف النظر30%- 
 
.  توجد صعوبات يف النظر70%-

 
 

: السمع
 

.  ال توجد أم صعوبات يف السمع50%-

.  توجد بعض الصعوبات يف السمع50%-

 
 

: توازف الجسم
 
 

 . ديكنهم الوقوؼ باتزانعلى قدـ كاحدة دلدة ثانيتُت إذا طلب منهم ذلك30%-

 . دقائق أك أكثر10 ديكنهم الوقوؼ دكف أف يستعُت إذل شخص دلدة60%-

.  دقائق10ديكنهم لوقوؼ دكف أف يسند ألقل من 10%-

 
 

المشي و 
: الجري

 

يصعد ك ينزؿ   يستطيع ادلشي ٔتفرده ك اجلرم دكف أف يسقط غلى األرض ك40%-
  القدمُتالسلم ك يتبادؿ 

ال  يصعد   يستطيع ادلشي ٔتفرده ك اجلرم دكف أف يسقط على األرض، كلكن40%-
    .ك ال ينزؿ السلم ك ال يتبادؿ القدـ
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: بطء الحركة
 

  لديهم الطاقة على العمل، ك خفة يف حركة اجلسم كعدـ التكاسل يف40%-
. العمل

. لديهم الطاقة على العمل، ك تثاقل يف حركة اجلسم ك تكايل يف العمل60%-

 
: فهم التعليمات المركبة

 
 
 
 

 ٖتت، أماـ،:  يفهم تعليمات ٖتتوم على أمساء مكاف مثل% 50- 
   إلىاألشياء أك   خلف،كأشياء أخرل تشَت 

ٖتت،أماـ، خلف ك ال يفهم تعليمات تشَت اذل :يفهم التعليمات مثل50%-
   القرار  اذل  اٗتادأشياء أك أفراد، أك تعليمات تشَت

 
: المداومة

 
 

 15 لديهم القدرة على الًتكيز ك االنتباه العماؿ ىادفة دلدة تزيد عن 30%-
 دقيقة

 15 لديهم القدرة على الًتكيز ك االنتباىألعماؿ ىادفة دلدة تزيد عن 40%-
 على األكثر  دقيقة

 15لديهم القدرة على الًتكيز ك االنتباه العماؿ ىادفة دلدة تزيد عن  30%-
 على االقل  دقيقة

 
: مفهـو العدد

 
 

  ديكنهم عد ثالثُت شيئا أك أكثر30% -
  ديكنهم عد عشرة أشياء بطريقة ألية40%-
 ديكنهم عد أربعة أشياء 30%-

:  المجاؿ االجتماعي و العاطفي 4-2-2
: مهذب و اجتماعي

 
 

اجلماعية كما أهنم   يتكلموف مع اآلخرين عن أخبار الرياضة، ك األسرة، ك األنشطة45%-
الواجبات مع اآلخرين، ك يستعملوف تعبَتات،  كما أهنم اجتماعيوف يتكلموف أثناء اجتماعيوف 

 . شكرا من فضلك ك: مثال
:  اجتماعيوف يتكلموف أثناء الواجبات ك يستعملوف تعبَتات، مثل55%-

 .من فضلك ك شكرا، كال يتكلموف عن أخبار الرياضة ك االنشطة اجلماعية

 

 
: التحكم الجيد في اليدين

 
 
 

. بالسبابة ك اإلهباـ    ديكنهم التقاط ك مسك الكرة ك فدفها يف اذلواء، ك مسكها 35%-
 
 ديكنهم التقاط الكرة ك مسكها ك قذفها يف اذلواء، كال ديكنهم مسكها بالسبابة ك  65%-

. اإلهباـ
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: الميادرة
 
 

 

 .يأخدكف ادلبادرة يف مجيع االنشطة اليت يقمومن هبا25%-
 .ك احلديقة يسألوف عن أم عمل يقوموف بو، ك حياكلوف اكتشاؼ ما حوذلم يف ادلنزؿ 45%-
 . ال يشًتؾ يف أم عمل إال إدا طلب منو دلك  30%-

 

: أنشطة وقت الفراغ

 

 

مثل مشاىدة   ينظم كقت فراغو بطريقة مناسبة على مستول االنشطة البسيطة، 60%-
 .ك مساع الراديو التلفزيوف، 

 . ال ديكنهم تنظيم ك ٗتطيط كقت فراغهم40%-

 

: الممتلكات الشخصية

 

 

 .الشخصية دائما  على مستول عاؿ من ادلسؤكلية، حيافظ على شلتلكاتو35%-

 .عادة  حي الضمَت، يتحمل عبء ادلسؤكلية، حيافظ على شلتلكاتو 40%-

. اليعتمد عليو، ك قلما حيافظ على شلتلكاتو الشخصية 35%-

 

: المسؤولية

 

 

 

 

 .يسند إليو من أعماؿ  حي الضمَت يتحمل عبء ادلسؤكلية، ك يبدؿ جهدا خاصا لكي ينفد ما 30%-

 بأنو سيقـو بتنفيد ما أسند  يعتمد عليو عادة، يبدؿ جهدا يف عمل ما ىو مسؤكؿ عنو، ك ديكن أف نثق 50%-
 ق ارل

 الثقة يف امكانية تنفيد   ال  يعتمد عليو، يبدؿ جهدا ضئيال يف تنفيد ما اسند اليو شلا يدعو إذل عدـ20%-
. العمل

 

: التعاوف

 

 . يساعدكف االخرين دكف سؤاؿ، أم دكف أف يطلب منهم دلك45%-

 . يساعدكف اآلخرين إدا طلب منهم دلك55%-
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: مرعاة شؤوف االخرين

 

 .عندما حياليو ك يراعي شعور االخرين  يهتم بأمور االخرين، ك حيافظ على شلتلكاهتم، ك يديرىا35%-

شعورىم، أك االشراؼ على أمورىم اال   يهتم بأمور  االخرين، ك حيافظ على شلتلكاهتم، دكف مراعاة 65%-
 .ادا طلب منو دلك

 

: التفاعل االجتماعي

 

 .يتفاعل مع اآلخرين يف األنشطة ك اللعاب اجلماعية 70%-

.  يتفاعل مع االخرين دلدة قصَتة30%-

 

: االنشطة الجماعية

 

 (مشارؾ سليب) يشًتؾ يف االنشطة اجلماعية ادا شجع على دلك  40%-

. (مشارؾ فعاؿ) يشًتؾ يف األنشطة اجلماعية تلقائيا ك ْتماس 60%-

 

: االنانية

 

 

 . ك يغضب إدا دل ينل مراده  يرفض أف ينتظر أك يأخد دكره مع االخرين ك ال يشارؾ أحد يف شيئ، يثور30%-

 .يغضب إدا دل ينل مراده  يرفض أف ينتظر دكره مع االخرين ك ال يشارؾ أحد يف شيء كال يثور أك 50%-

. مراده  ينتظر دكره مع االخرين ك يشارؾ اجلميع، ك ال يثور أك يغضب إدا دل ينل20%-

 يبين داللة الفروؽ االحصائية بين المجموعتين في المجاؿ الحسي الحركي لمقياس 30جدوؿ رقم 
 :السلوؾ التكيفي

          النتائج  
 

البنود 

ادلتوسط 
احلسايب 

 1ـ

االضلراؼ 
 1ادلعيارم ع

ادلتوسط 
احلسايب 

 2ـ

االضلراؼ 
 2ادلعيارم ع

 
T 

مستول 
الداللة 

داؿ  4.935 0.882 3.4 0.51 4.55اذلنداـ  1
داؿ  2.604 0.695 2.2 0.47 2.70النظر  2
داؿ  2046 0.571 2.3 0.48 2.65السمع  3
داؿ  3.75 0.967 2.9 0.41 3.8توازف اجلسم  4
داؿ  4.379 1.10 3.5 0.47 4.7ادلشي ك اجلرم  5
داؿ  2.731 0.917 3 0.489 3.65التحكم يف اليدين  6
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داؿ  3.521 0.410 2.2 0.47 2.7بطء احلركة  7
داؿ  3.642 0.587 2.35 0.307 2.9فهم التعليمات  8
داؿ  3.526 0.864 2.7 0.604 3.55ادلداكمة  9
غَت داؿ  1.20 0.470 3.7 0.552 3.9العدد  10
اجملاؿ  11

احلركي ػػاحلسي
داؿ  12.540 2.837 20.5 2.041 35.2

يبين داللة الفروؽ االحصائية بين المجموعتين في المجاؿ الحسي الحركي  20:الشكل رقم 
 :لمقياس السلوؾ التكيفي

 

: تحليل و مناقشة النتائج

 اخلاص ٔتستول داللة الفركؽ االحصائية بُت اجملموعتُت يف اجملاؿ احلسي احلركي، دلقياس 1تشَت نتائج اجلدكؿ السابق 
السلوؾ التكيفي، للمجموعة ادلمارسة لالنشطة الرياضية ك اجملموعة الغَت ادلمارسة، اذل كجود فركؽ دالة احصائية ما عدا 

. يف البند العاشر

احملسوبة (ت)فالنسبة ذلدا البند، ك اخلاص بالعدد فهو يشَت اذل عدـ كجوب فركؽ دالة إحصائيا، حيث بلغت قيمتو 
، لكن ىناؾ فركؽ معنوم كاضح بُت اجملموعتُت، ك يرجع ىدا (1.72)اجملدكلة (ت)ك ىي قيمة أقل من قيمة  (1.20)

التحسن للمجموعة غَت ادلمارسة، حسب رأينا اذل الدركس ادلربرلة اليت يتلقوهنا يف مجيع اجلصص النظرية يف ادلركز خاصة 
. يف مادة احلساب

أما باقي التسعة، كاليت ٘تثل يف رلملها اجلانب احلسي ػػ احلركي، فقد أسفرت النتائج على تفوؽ كبَت ككاضح للمجموعة 
كفق (ت)اليت تفوؽ بكثَت قيمة  (12.54)احملسةبة (ت)ادلمارسة على حساب اجملموعة الغَت  شلارسة، حيث بلغت قيمة 
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دات داللة إحصائية كبَتة بُت اجملموعتُت،لصاحلاجملمموعة ادلمارسة للنشاط الرياضي الًتكحيي ك ىدا ما يثبت صحة 
. الفرضِت الثالثة

يبين داللة الفروؽ االحصائية بين المجموعتين في المجاؿ االجتماعي العاطفي  31الجدوؿ رقم 
: لمقياس السلوؾ التكيفي

          النتائج  
 

البنود 

ادلتوسط 
احلسايب 

 1ـ

االضلراؼ 
ادلعيارم 

 1ع

ادلتوسط 
احلسايب 

 1ـ

االضلراؼ 
 2ادلعيارم ع

 
T 

مستول 
الداللة 

داؿ  3.164 0.489 2.15 0.489 2.65مهذب كاجتماعي  1
داؿ  3.651 2.640 2.1 0.444 2.75ادلبادرة  2
داؿ غَت 0.574 0.508 0.6 0.571 0.7أنشطة كقت الفراغ  3
داؿ  4.418 6.716 2.25 0.489 2.65ادلمتلكات الشخصية  4
داؿ  6.363 0.512 1.5 0.510 2.55ادلسؤكلية  5
داؿ  3.105 0.571 1.3 0.410 1.8التعاكف  6
داؿ  2.727 0.825 3.05 0.489 3.65مراعاة شؤكف االخرين  7
داؿ  4.444 0.598 2.4 0 3التفاعالالجتماعي  8
داؿ  3.731 0.502 2.4 0.307 2.9االنشطة اجلماعية  9
غَت داؿ  0.826 - 0.794 2 0.695 1.8االنانية  10
- اجملاؿ االجتماعي  11

العاطفي 
داؿ  4.152 3.226 20.75 2.163 24.45

يبين داللة الفروؽ االحصائية بين المجموعتين في المجاؿ االجتماعي العاطفي  21الشكل رقم 
: لمقياس السلوؾ التكيفي
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: تحليل و مناقشة النتائج

،ك اخلاصة ٔتستول داللة الفركؽ االحصائية دلقياس السلوؾ التكيفي يف اجملاؿ االجتماعي (2)تشَت النتائج للجدكؿ السابق
العاطفي للمجموعة ادلمارسة للنشاط الرياضي الًتكحيي ك اجملموعة غَت ادلمارسة، اذل كجود فركؽ دات داللة إحصائية ما 

. عدا يف البندين الثالث ك العاشر

فالنسبة للبند الثالث، ك اخلاص بتنظيم ة ٗتطيط أنشطة كقت الفراغ يشَت اذل عدـ كجود فركؽ دات صلة داللة احصائية 
اجملدكلة، كلكن ىناؾ فرؽ معنوم بُت ( ت)ك ىي قيمة أقل من قيمة  (0.57)احملسوبة  (ت)حيث بلغت قيمة 

اجملموعتُت، ك يرجع ىدا حسب رأينا حملدكدية القدرات العقلية ك الفكرية ذلده الفئة حيث أف من أىم خصائصها أهنا 
تعاشل من مشكالت النمو العقلي ك التعبَتم، كعدـ قدرهتم على التفكَت اجملرد ك التخطيط لوقت الفراغ ك بعد النظر 

 .لإلحداث

أما يف ما خيص البند العاشر، كاخلاص باألنانية فلم يكن ىناؾ فرؽ كاضح ذك داللة إحصائية بُت اجملموعتُت ك ىو ما تدؿ 
اجملدكلة، كلكن ىناؾ فرؽ معنوم لصاحل اجملموعة غَت ( ت)اليت تقل عن قيمة  (0.826)احملسوبة  (ت)عليو قيمة 

ادلمارسة، ك يرجع ىدا حسب رأينا إلىاألنانية الفطرية اليت يتميز هبا مجيع األطفاؿ، خاصة األطفاؿ ادلتخلفُت ذىنيا، إذ 
أهنم يتصفوف غالبا ْتب النفس على حساب اآلخرين كال تتطور لديهم الشعور بالثقة بالذات ك ىدا يرتبط غالبا بالفشل 

. ك اإلخفاؽ الذم يواجهونو يف مواقفو االجتماعية

ك ىدا ما يثبت صحة  (4.152)احملسوبة  (ت)أما يف باقي البنود فقد أسفرت النتائج على تفوؽ، حيث بلغت قيمة 
الفرضية الرابعة 

 

:  داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين لمقياس السلوؾ ألتكيفيفي المجلين32الجدوؿ رقم 
الحسي الحركي ػػ االجتماعي العاطفي 

     النتائج 
 

ادلقياس 

 اجملموعة الغَت شلارسة اجملموعة ادلمارسة 
T  مستول

الداللة   2ع 2ـ 1ع 1ـ

داؿ  12.54 02.837 20.5 02.041 35.2اجملاؿ احلسي احلركي 
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:  داللة الفروؽ اإلحصائية بين المجموعتين لمقياس السلوؾ ألتكيفيفي المجلين:22الشكل رقم 

 .الحسي الحركي ػػ االجتماعي العاطفي

تشَت نتائج اجلدكؿ السابق اخلاصة ٔتقياس السلوؾ ألتكيفي يف اجملالُت احلسي احلركي ك االجتماعي العاطفي للمجموعة 
اليت ٘تارس النشاط الرياضي الًتكحيي، ك اجملموعة اليت ال ٘تارس، إذل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حيث بلغت قيمة 

اجملدكلة، ك ىدا ما يؤكد أف ىناؾ فرؽ إحصائي كبَت بُت ( ت)كىي أكرب بكثَت من قيمة  (6.15 )احملسوبة  (ت)
اجملموعتُت، ك ىو ما يدؿ على أناألنشطة الرياضية الًتكحيية ذلا تأثَت كبَت على األطفاؿ دكم التخلف الذىٍت البسيط يف 

. النمو على ادلستويُت احلسي احلركيو االجتماعي العاطفي، ك ىو ما يثبت صحة الفرضيتاف الثالثة ك الرابعة

السمع ك اللمس ك االنتباه، ك إدراؾ معاشل ادلؤثرات احلسية ك التمييزبينهما من ناحية اللوف ك الوزف ك البعداخل 

كما حيتاجوف إذل العناية االجتماعية العاطفية من أجل رعايتهم ك ٖتقيق النمو االجتماعي ادلتكامل ك ادلتزف، ك ىدا من 
امسي الغايات اليت يطمح النشاط الرياضي الًتكحيي إذل بلوغها 

ك من خالؿ النتائج ادلتوصل اليهابعد تطبيق مقياس السلوؾ ألتكيفي دلعرفة أثر النشط الرياضي الًتكحيي على اجملالُت 
احلسي احلركي ك االجتماعي العاطفي على رلموعتُت، رلموعة ٘تارس النشاط الرياضي ك األخرل ال ٘تارس ىدا  النشاط، 
إف ىناؾ فركؽ جوىرية ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة ادلمارسة اليت تتلقى يوميا حصص الًتبية الرياضية الًتكحيية، ك 

ىو ما جيعلنا نقوؿ أف ىناؾ تأثَت اجيايب بارز للنشاط الرياضي الًتكحيي يف منو اجملالُت احلسي احلركي ك االجتماعي 
العاطفي للطفل ذك التخلف العقلي البسيط، ك ىو ما يثبت صحة الفرضيتاف الثالثة ك الرابعة ذلدا البحث، ك اليت تنص 

على أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية يف اجلهالُت احلسي احلركي ك االجتماعي العاطفي بُت اجملموعة اليت ٘تارس النشاط 
. الرياضي الًتكحيي داخل مراكز النفسوتربوية ك اجملموعة اليت ال٘تارس ىدا النشاط، لصاحل اجملموعة ادلمارسة
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 :االقترحات او فرضيات مستقبلية

 . عمل درسات للسلوك التكيفي عند فئات دوي التخلف الدىين االخرى1

 . عمل درسات دلهارات السلوك التكيفي عند فئات الرتبية اخلاصة2

 االىتمام بتطوير الدرسات التجربية لتمنية مهارات السلوك التكيفي عند االطفال ادلتخلفني ذىنيا 3
 .وربطها  باالنشطة الرياضية الرتوحيية وفق برامج معدة خمطط ذلا واىدافها واضحة

 . تعزيز دور األسرة واجملتمع يف رعاية وتربية ىذه الفئة 4

 ادراج برنامج خاص باالنشطة الرياضية الرتوحيية يف ادلقررات  الدراسية يف ادلراكز ادلتخصصة واجبارية 5
 .تطبيقو ميدانيا حتت اشراف جلنة وصبة مكلفة

 الرتكيز على امهية التعاون االقليمي والدويل يف رلال ادلعاقني كأداة لتعزيز خطط وبرنامج العمل مع 6
 .ىذه الفئة

 تطبيق القوانني وادلناشري الوزارية اليت حتث على اجبارية ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية للمعاقني 7
 .بكل ادلراكز ادلتخصصة 

انشاء منشآت رياضية قاعدية بكل ادلراكز ادلتخصصة وتوفري الوسائل واالجهزة الرياضية وقعات 8
األلعاب والتسلية حسب كل درجة اعاقة وتوفري االمكانيات والتسهيالت الالزمة لنجاح االنشطة 

 .الرياضية الرتوحيية يف ادلراكز ادلتخصصة

 . اجراء دورات تكوينية دلدراء ادلراكز النفسية الرتبوية تتعلف بامهية ادلمارسة الرياضية ذلده الفئة9

 تعديل الربامج واالنشطة كلما دعت احلاجة اىل ذلك لتتوامل مع صحة االطفال وحاجتو وممايصحب 10
 .ذلك من مشكالت انفعالية 
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 :الخالصة العامة 

تتسع دائرة االىتمام باالطفال ادلتخلفني ذىنيا يوما بعد يوم وتزداد الدرسات ادلتعلقة هبم ومبطالبهم 
وخدماهتم يف العامل عامة وذلك انطالقا من اىم جزء من الثورة البشرية الفاعلة واليت ميكن   استثمارىا و 

 .توجييها لتكون عنصر قويا يف اجملتمع والروح ادلعنوية لو يف اعلى درجاهتا واهبى صورىا

ودلا كانت االنشطة الرياضية الرتوحيية تشكل مدخال تربويا تعليميا وترفيهيا للعادين فانو من االجدر ان 
يكون كذلك او اكرت لذوي الفئات اخلاصة بصفة عامة وادلتخلفني ذىنيا بصفة خاصة يف تشكل وتعكس 

 .جزاء حموريا وجوىريا من حياهتم  احلقيقية واليت تشعرىم بالتايل بانسانيتهم ودواهتم ووجودىم

وما ىذا البحث ادلتواضع اال مثرة جهد يف حقل تربية ورعاية االطفال ادلتخلفني ذىنيا بسيطا يف ادلراكز 
النفسية الرتبوية والذي ارذنا من خاللو اضهار انعكاسات دمارسة االنشطة الرياضية الرتوحية مع مهارات 
السلوك التيكيفي يف منو اجملاليني احلسي احلركي االجتماعي العاطفي لدى االطفال ادلتخلفني ذىنيا وكدا 

معرفة االنشطة الرتوحيية ادلفضلة لذى ىذه الفئة ومكانة االنشطة الرياضية الرتوحيية مقارنة باالنشطة 
 .الرياضية الرتوحيية االخرى

ووعيا منا بامهية ىذا النشاط ذلذه الفئة دما تعانيو من معوقات االدراك احلسي احلركي من حيث السمع 
والنظر واالنتباه وادلشي واجلري والتنقل  واجللوس ومعوقات اجتماعية وعاطفية من حيت التصرفات 

االستقاللية والعالقات االجتماعية بصفة عامة  قمنا هبذا البحث الثبات او نفي   ىذه االمهية وذلك 
بوضع فرضيات كحلول موقتة واعتمدنا يف ذلك على دارسة مقارنة االطفال ادلمارسني والغري ادلمارسني 

لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف مهارات السلوك التكيفي واستعمال االستبيان ادلوجو للمربني واالولياء كما 
 .اجرينا مقابلة مع االخصائية النفسية ادلتكلفة برتتبيتهم و رعياهتم

 :ونتائج حبثنا ىذا ميكن تلخيصها فيما يلي

تعتمد ادلراكز النفسية الرتبوية يف رعاية االطفال ادلتخلفني ذىنيا على مربني ذوي  مستوى التالتة  -
تانوي حيت ذمد ان معضم ىوالء ادلربني ليس لديهم فكرة واضحة يف كثري من ادلسائل ادلتعلقة 
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جبوىر ومضمون تعليم وتدريس ىؤالء االطفال حتضري الربامج التعليمية على مستوى ادلركز من 
 .طرف ادلربني واالدراين الذين يفتقرون اىل اذمع الطرق والوسائل ادلتبعة يف ىذا اجملال 

افتقار ادلراكز النفسية اىل اخصائيني يف علم النشاط الرياضي الرتوحيي اليت يعترب جزء ىاما يف حياة  -
 .ادلتخلفني  ذىنيا

امجع ادلربون على ان االطفال ادلتخلفون ذىنيا ختلف بسيط يفضلون بدرجة كبرية جدا االستماع  -
اىل ادلوسيقى ودمارسة االنشطة الرياضية الرياضية الرتوحيية ويفضلون االلعاب الرياضية اجلماعية 

 .اكرت من االلعاب الفردية 
 قلة العتاد والوسائل الرتوحيية اليت تستعمل يف تعليم وتدريب االطفال بشكل كبري يف النمو يف  -

 اجملال احلسي احلركي لذى ىذه الفئة من حيث 
 .ادراك خمتلف اعضاء جسمو -
 .االستجابة دلختلف ادلنبهات السمع النضر اللمس االنتباه  -
 .مسك  االشياء والتحكم فيها  -
 .اكتساب قدرات حركية جديدة  -
 .التنقل من وضعية حركية اىل اخرى بسهولة -
 .وكذلك تساعد على منو اجملالني  االجتماعي العاطفي -
 .احرتام العادات والتقاليد يف اجلماعة  -
 .االندماج داخل الفوج برغبة وبناء عالقات جديدة -
 .تنمية روح التعاون وحتمل ادلسؤولية -
 .التعبري عن الفرح والسرور وحتقيق عن ساعدة االخرين -
 .ىناك نسبة كبرية من االطفال ادلتخلفني ذىينا يلتحقون بادلراكز مبساعدة من االخرين  -
معضم عائالت االطفال ادلتخلفني ذىنيا يقطنون يف بيوت قصدرية ال تتوفر على ادىن شروط  -

 .احلياة العادية
تدىور احلالة االجتماعية واالقتصادية لالسرة حيث ان معضم عائالت ىذه الفئة فقرية وحمرومة  -

 .وتعاين من اجلهل واالمية
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امجع االولياء على ان اطفاذلم يفضلون مشاىدة احلصص  ادلوسيقية والرتفيهية بدرجة كبرية جدا مت  -
 .مشاىدة احلصص الرياضية 

 .ميارس االطفال ادلتخلفني ذىنيا يف معضم وقت فراغهم االنشطة الرياضية مع زمالئهم -
ىناك فروق ذات داللة احصائية واخلاصة مبستوى االستبيان بني اجملموعة ادلمارسة وغري ادلمارسة  -

 .لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف منو اجملال االجتماعي العاطفي لصاحل اجملموعة ادلمارسة
ىناك فروق ذات داللة احصائية واخلاصة مبستوى داللة االستبيان بني اولياء اجملموعة ادلمارسة  -

واجملموعة الغري ادلمارسة لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف منو اجملال احلسي احلركي يف مهارات السلوك 
 .التيكفي لصاح اجملموعة ادلمارسة

ىناك فروق ذات داللة احصائية واخلاصة مبستوى داللة مقياس السلوك التكيفي بني اجملموعة  -
ادلمارسة واجملموعة الغري ادلمارسة لالنشطة الرياضية الرتوحيية يف منو اجملال االجتماعي العاطفي 

 .لصاح اجملموعة ادلمارسة 
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Resumé : 

Le titre de cette étude : le comportement  adaptatif  chez les enfants retardé 

montalement  par la pratique d’activités sportives récreatives  dans des 

centres psychologiques éducatifs du point de vue des parents et les 

éducateurs . 

Le but de cette etude et de savoir les effects des activites sportifs et 

récreatives sur les enfants retardé montalement dans  la croissances de ces 

deux domains sensoriel , cénitique  et social , sentimental  et le but 

d’etudier les jeux sportifs  collectifs  c’est de savoir qu’elles sont les jeux 

favoris chez cette categorie de retardé montal  et d’activités sportives 

recreatives et qui  ont un haut porfil chez les retardes montale par raport au 

autres activites  et l’existence de differences  significatif  statistiques entre 

les enfants qui pratiquent et ne pratiques pas les activites sportives 

recreatives de ces deux domains sensoriel , cénitique en faveure du groupe 

pratiquant   et l’existence de differences  significatif  statistiques entre les 

enfants qui pratiquent et ne pratiques pas les activites sportives recreatives 

de ces deux  social , sentimental en faveure du groupe pratiquant. 

Et notre echantillons ce compose de  20 individus d’enfants retardes 

montalement  qui ne pratiquent pas les activites sportives recreatives dan le 

centre pédagoujique de de mezgrane et 20 individus d’enfants retardes 

montalement qui pratiquent les activites sportives recreatives  dasn le 

centre des retardes montale dans la cité de pipiniare dasn le centre ville de 

msotaganem et  comment la selectionnée  et apres notre visite pour chaque 

centre dans le cadre de recherche de la réalité des activites sportifes 

recreatives   

On a choisi les echantillons d’etude des  enfants retardes montalement 25 

enfants du centre pédagoujique de mezgrane et 20 du centre de retardé 

montal dans la cité de pipiniaire a mostaganem  et nous avons choisis ces 

deux centres parcque les enfants de ce centre ne pratiquent pas les activites 

sportives recreatives et les enfants de l’association  parcqu’ils pratiquent  

les activites sportives recreatives  par moyen de 30 minute par jour et 

l’elimination des enfants retardes montalement qui pratiquent les activites 



psortives recreatives dans des club et avec sa l’echantillon de recherche et 

devenue 20 enfants dans chaque groupe  et les  outils utilisé dans cette 

recherche teste d’attitude recreative  le questionnair et  la comparaison. 

Et les plus importants constatation  le but de pratiquer les activites 

sportives recreatives par les enfants retardes montalement sont pour 

s’amuser et gagner une condition physique etvde garder la forme et 

apprendre de nouvelle technique et faire de nouvelle amitié et avoir des 

relation social  

Et l’hypothese  ou sugestion future c’est de faire des etudes sur la categorie  

de retardé montale. 

 



 :ملخص الدراسة 

السلوك التكيفي لدى االطفال املتخلفني ذهنيا من خالل ممارسة االنشطة الرياضيية الرتوحيية يف املراكز  عنوان الدراسة
 .النفسية الرتبوية من وجهة نظر االولياء واملربني

ير االنشطة الرياضية الرتوحيية على االطفال املتخلفني ذهنيا يف منو اجملالني احلسي احلركي أثهتدف الدراسة اىل معرفة  ت
الدراسة ان االلعاب الرياضية اجلماعية هي االلعاب املفضلة عند فئة ذوي التخلف  رض منغوال واالجتماعي العاطفي

و وجود فروق  االنشطة االخرىبالذهين والنشاط الرياضي الرتوحيي له مكانة عالية  عند االطفال املتخلفني ذهنيا مقارنة 
نشطة الرياضية الرتوحيية يف اجملالني احلسي احلركي  لالداللة الفروق االحصائية بني االطفال املمارسني والغري املمارسني  اتذ

النشطة الرياضية ل  املمارسة و  وجود فروق ذات داللة احصائية بني االطفال  املارسني والغري املمارسني لصاحل اجملموعة
 فرد  من االطفال املتخلفني ذهنيا 20الرتوحيية يف اجملال االجتماعي العاطفي لصاحل اجملموعة املمارسة والعينة تتكون من 

 من االطفال املتخلفني ذهنيا 20ملزغران و النشطة الرياضية الرتوحيية يف املركز النفسي البيذاغوجيلالغري  املمارسني 
 وسط مدينة مستغامن وكيفية اختيارهابي بيبينيار بحالنشطة الرياضية الرتوحيية يف مجعية االطفال املتخلفني ذهنيا لاملمارسني 

 من ثاملتىخلفني ذهنيا على مستوى والية مستغامن واليت كنا نبح باالطفال بعد زيارتنا لكل  من املراكز النفسية املكتلفة
املركز النفسي ب25  معرفة واقع االنشطة الرياضية الرتوحيية مت اختيار عينة  البحت من االطفال املتخلفني ذهنيا  اىلورائها

وقع اختيارنا على هذين و وسط مدينة مستغامن بي بيبينيار بح يف مجعية االطفال املتخلفني ذهنيا 20زغران و مبالبيداغوجي 
 اطفال املركز النفسي البيداغوجي الميارسون االنشطة الرياضية الرتوحيية واطفال مجعية املتخلفني ذهنيا ميارسون ألناملركزين 

 دقيقة يوميا وقد مت استبعاد االطفال املتخلفني ذهنيا اللذين ميارسون االنشطة 30عدل مباالنشطة الرياضية الرتوحيية 
  ثيف بح االدوات املستخدمة و  طفل يف كل جمموعة20ذالك اصبحت عينة البحت بالرياضيية الرتوحيية يف النوادي و

 .اختبار السلوك التكيفي االستبيان واملقابلة

ساب اللياقة تالنشطة الرياضية الرتوحيية التسلية  واكل اهداف ممارسة  االطفال املتخلفني ذهنيا ات استنتاج من أهمو
البدنية واحملافظة على الصحة وتعلم اكتساب مهارات حركية واكتساب صداقات واقامة عالقات اجتماعية واهم اقرتاح او 

واهم اقرتاح او توصية او فرضية مستقبلية  فرضية مستقبلية عمل درسات للسلوك التكيفي عند فئات ذوي التخلف الذهين
 .عمل درسات للسلوك التكيفي عند فئات ذوي التخلف الذهين
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