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  مقدمة -1

لقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن صورة ألن خالقه له صفة الكمال املطلق وهو منزه 

عن كل نقص فهو الذي خلق الكون منضما وخلق البشر وكرمهم عن سائر املخلوقات ولكن حلكمة 

ال يعلمها إال هو شاءت قدرته أن توجد فروقات بني البشر حيث خلقهم على صفات متعددة 

خمتلفة وميزات عديدة ميزت هذا عن ذاك وخصت البعض منا عن اآلخر فيعطي من يشاء وهيئات 

من القدرات وحيرم من يشاء، فهذا سلب منه عقله وذال بضره أو مسعه واآلخر عضوا من أعضائه 

�ƢǷ�ǽƾǠƥ�Â¢�®ȐȈŭƢƥ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ�̈®ƢȇǄƥ�Â¢�ǎ ǬǼƥ�ÄȂǇ�Śǣ�ƢǻƢǈǻ¤�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀđ�Ǧ ǐƬȇ�ǺǷ�ƶƦǐȈǳ

  .اخلاصة االحتياجاتهم من أطلق عليهم املعاقني أو ذوي أنتج فئة خاصة 

حيث تعترب قضية املعوقني من القضايا اهلامة قدميا وحديثا إذ أن نسبة انتشارها خيتلف من جمتمع 

�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ŕǋ�ǺǷ�Ƣǿ®¦ǂǧƘƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ń¤�ƨȇƢǫȂǳ¦�ǺǷ�ƨȇ¦ƾƥ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƨƳ°ƾǳ�ǞƳǂȇ�Ǯ ǳ̄Â�ǂƻȉ

دية لتوفري سبل الراحة للمعوق وهلذه األسباب أنشأت املراكز اخلاصة بفئة حيث يعمل املفكرون جب

�©ȏƢĐ¦�ǺǷÂ�ǶȀǠǷ�Ƥ ǇƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�®¦Ȃŭ¦�ƪ ǠǓÂÂ�ǶȀǠǓȂǳ�ƨǸƟȐŭ¦�¼ǂǘǳ¦�©ǂǰƬƥ¦Â��śǫȂǠŭ¦

Ƿ¦Őǳ¦�ƪ Ƿƾǫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƨǨȈǰŭ¦�ƨȈǓƢȇǂǳ¦Â�ƨȈǻƾƦǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�¾Ƣů�ƨƠǨǳ¦�ǽǀđ�¦ŚƦǯ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƪ ǘǟ¢�Ŗǳ¦ ج

�ƨǇ°ƢǸǸǴǳ�À¢�Ʈ ȈƷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�̈ǂǜƬǼŭ¦�» ¦ƾǿȋ¦�ǲƳ�¾ȐǤƬǇȏ��ŉȂǬƬǳ¦Â�² ƢȈǬǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â�ƨǳƾǠŭ¦

�ƶǸǈƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�śǫȂǠǸǴǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈǻƾƦǳ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�¾ƢǠǧ�ŚƯƘƫ�ƨȈǓƢȇǂǳ¦

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ȇ¾�كان البحث العلمطاقاته ولقد   للمعوق حركيا أن حيقق أمسى طموحاته ويستغل أقصى

يهدف حلل مشاكل األداء البدين واملمارسة الرياضية وكذا املشاكل النفسية واالجتماعية املرتتبة عن 

املتاحة حلماية ومساعدة هذه الفئة وفكرة هذا  اإلعاقة حيث سعى الباحثون إىل توفري كل السبل

ى تأثري النشاط البدين البحث مستنبطة من تلك النظريات والبحوث اليت تدرس إجيابيات ومد

�ǲū�ǶēƾǟƢǈǷÂ�ǞǸƬĐ¦Â�̈ƢȈū¦�Ŀ وإدماجهموالرياضي يف مساعدة هذه الفئة يف احلد من االكتئاب 

  .مشاكلهم

وقد تطرقنا يف هذا البحث إىل وضع إطار منهجي إلشكالية الدراسة واليت ترتكز على دور النشاط 

  .املعاقني حركيا وآثاره اإلجيابية عليهمالبدين والرياضي املكيف يف خفض االكتئاب لدى 

  :وقد مشلت هذه الدراسة جانبني



التعریف بالبحث 

2

  .حيتوي على أربعة فصول: الجانب النظري -

  .تطرقنا فيه للخلفية النظرية إلشكالية البحث: الفصل التمهيدي* 

  .تناولنا فيه مدخل لإلعاقة احلركية ومفهومها وتأثريها على الفرد: الفصل األول* 

تناولنا فيه النشاط البدين الرياضي املكيف الذي يعترب عملية تربوية موجهة هلا : انيالفصل الث* 

�Ƥوغايات، تتمثل يف مساعدة األفراد يف حتسني لياقتهم البدنية وتطويرأغراض  ǴǤƬǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢȈƷ

.ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǳȂƦǬŭ¦Â�ƨƥȂǣǂŭ¦�ǶēƢũ�ƨȈǸǼƫÂ�ƨǫƢǟى اآلثار السلبية اليت تركتها اإلعل

اليت تعترب من املفاهيم النفسية اليت تؤثر يف بناء  االكتئابتناولنا فيه دراسة حالة  :الفصل الثالث*

ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ǾƳƢǷƾǻ¦Â�¼ȂǠŭ¦�®ǂǨǴǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦.

  .حيتوي على فصلني :الجانب التطبيقي -

  .تناولنا فيه منهجية وأدوات البحث: الفصل األول*

  .مت فيه عرض وحتليل النتائج املتوصل إليها: الفصل الثاني*

ويرى الباحث أن البحث وإن كان هدفه ال يسعى إىل الوصول إىل معرفة جديدة إال أنه يسعى إىل  - 

�ƨǘǌǻȋ¦�ƨȈǴǟƢǧ�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲƦǫ�ǺǷ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ƢȀȈǳ¤�ǲǏÂ�Ŗǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǷ�ƨǬȈǬƷ�ƾȈǯƘƫ

  .باملعاقني حركيا من مجيع اجلوانب االرتقاءة يف الرياضية املكيف

  :اإلشكالية -2

إن رياضة املعوقني هي عملية تربوية هادفة ووهي موجودة للتعرف على املشكالت واملساعدة على 

حلها وتقوم على تقدمي اخلدمات من مجيع النواحي النفسية منها واالجتماعية واحلركية وتشمل 

النمو  ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷ�ƾǐǫ والربامج الرتبوية والتدريب والتدريس هلذه الفئةاملساعدات احلركية 

سعيا لتحقيق حياة أفضل هلم وعلى هذه اخلدمات أن تقوم من طرف أشخاص مؤهلني السليم،

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǐǐƼƬǷÂ.

وتكيف وتأقلم الفرد املعاق مع ضغوط احلياة، والشعور بالنقص الذي ينجم من فكرة أن هيئة 

وتعكس لشخص هي مقياس لتفكريه ومزاجه ومشاعره حيث أن اهليئة اجليدة تعطي انطباعا جيدا ا

�ƨǴǫ�Ŀ�Ƥ ƦǈƬƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƨƠȈǇ�©ƢǟƢƦǘǻ¦�ƨǨȈǠǔǳ¦�ƨƠȈŮ¦�ǆ ǰǠƫ�śƷ�Ŀ�ǆ ǨǼǳƢƥ�ƨǬưǳ¦Â�¾£ƢǨƬǳ¦�̈°ȂǏ
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، 1990كمونة، ( .الثقة بالنفس وضعف الشخصية وحاالت االكتئاب والظهور مبظهر التعب الدائم

  )32صفحة 

كما أن شخصية الفرد املعوق جسميا تتأثر تأثريا كبريا مبا يصيب حاجات املعوق وتتأثر بصفة تامة 

�©ƢƳƢū¦�ǽǀǿ�ǎ Ƽǌǳ¦�¦ǀǿ�Ƣđ�ǾƳ¦Ȃȇ�Ŗǳ¦�ǪȇǂǘǳƢƥ بأنه خمتلف  ) حركيا(فشعور الفرد املعاق جسميا

اإلصابة ببعض اإلصابات أو اإلعاقة يف بعض احلواس، له كثريا عن األشخاص العاديني نتيجة 

يف القصور تقوم على الربط بني القصور " أدلز"تأثريات على اتزانه االنفعايل وتوافقه النفسي، فنظرية 

واألعضاء والتعويض النفسي الزائد فقصور بعض األعضاء يزيد من الشعور بالقلق واالكتئاب وعدم 

فسه هو الذي يلهب اإلرادة ويستثري الدافع إلقرار الشخصية وتأكيد األمن ولكن هذا الشعور ن

)15، صفحة 2004فرحات، ( .الذات

يتأثر مفهومه عن نفسه فعندما يقوم املعوق بإدراك استجابات احمليطني به سواء بالسلب أو اإلجياب 

مبا  حلركتهنتيجة لظروف اإلعاقة من قيد  واالجتماعيوذاته، فإنه يكون عرضة لسوء التوافق النفسي 

يرتك آثارا نفسية سلبية على شخصيته وعلى نتيجة ذلك حيد من انضمامه للجماعة واملشاركة يف 

Ǉ�ǆ ǰǠǼȇ�Ǯ ǳ̄Â�ƨƦǈƬǰŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ǿƫ¦Őƻ�ǺǷ�ǎ ǬǼȇ�ƢŲ�ǞǸƬĐ¦ لبا على مساته وشخصيته بسبب

  .على نفسه واليت تتسبب له حباالت من القلق واالكتئاب واالنطواءالعزلة 

ومن هذا فإن انضمام املعاق لألندية ومشاركته يف أنشطتها اليت من بينها األنشطة البدنية والرياضية 

كتئاب لديه كما توفر له تساعده يف إثراء صحته النفسية وإحساسه باحلرية واحلد من االنعزال واال 

  .فرصة التغلب على اإلعاقة والتالؤم معها

ومن هذا املنظور نلتمس الدور الذي يلعبه النشاط البدين املكيف إذ يعترب عامال أساسيا يف احلد من 

  :االكتئاب والقلق لدى املعاقني حركيا وهذا ما أدى بنا إىل طرح السؤال التايل

  المكيف دور في الحد من االكتئاب لدى المعوقين حركيا؟ هل للنشاط البدني والرياضي -

  :األسئلة الفرعية كالتايل وجاءت

  ؟ درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط احلركي املكيف عالية هل - 

  ؟  درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط احلركي املكيف منخفضةهل  - 

  ؟  بني القياس القبلي و البعدي لعينة البحث إحصائيةد فروق ذات داللة وجيهل  - 
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بني القياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة  إحصائيةد فروق ذات داللة وجيهل  - 

  ؟ القوى أللعاباملمارسة 

  :الفرضيات -3

  . احلركي املكيف بدرجة عاليةد درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط دحت - 

  . درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط احلركي املكيف بدرجة منخفضة ددحت - 

  . بني القياس القبلي و البعدي لعينة البحث إحصائيةد فروق ذات داللة وجي - 

بني القياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة املمارسة  إحصائيةد فروق ذات داللة وجي - 

  . القوى أللعاب

  : أهداف البحث -4

-ƢȈǯǂƷ�¼ƢǠŭ¦�®ǂǨǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ƨȈŷ¢�ƨǧǂǠǷ.

املكيف وغري حتديد الفروق يف احلاالت النفسية من اكتئاب وقلق بني املمارسني للنشاط البدين  - 

  .املمارسني له

  النفسيةالبدنية،(ق حركيا من كل اجلوانبإعطاء نظرة على تأثري ممارسة النشاط الرياضي على املعو  - 

  ).االجتماعية

  :أهمية البحث -5

تعد قضية املعوقني قضية إنسانية واخلدمة معهم حتتاج إىل وعي دقيق حيث يتم من خالهلا توجيههم 

�ƢǼǿÂ��ƢȀǼǷ�̧توجيها سليما وتقدمي  ƢǨƬǻȏ¦Â�Ƕē¦°ƾǫÂ�ǶȀƦǿ¦ȂǷ�«¦ǂƻ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ǶŮ�©¦ƾǟƢǈŭ¦Â�ÀȂǠǳ¦

يربز دور النشاط البدين الرياضي املكيف، يف حتسني لياقتهم البدنية وتغلبهم على اآلثار النفسية 

سية السلبية اليت ترتكها اإلعاقة فيهم، كما يعترب عامال أساسيا يف املساعدة اإلجيابية يف راحتهم النف

  .واالجتماعية

وإميانا منا بالدور الفعال واإلجيايب الذي تلعبه ممارسة األنشطة الرياضية املكيفة يف احلد من احلاالت 

النفسية السلبية اليت من بينها االكتئاب لدى املعاقني حركيا نقرتح هذه الدراسة إلبراز مكانة املمارسة 

  .الرياضية يف حياة املعوقني حركيا



التعریف بالبحث 

5

  :المصطلحاتتحديد  -6

ƢǨȇǂǠƫ�½ƢǼǿ�À¢�ƢǼǳ�ƶǔƫ¦�ƨǫƢǟȍƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ª©�:المعاق- ƢŞȋ¦Â�ǞƳ¦ǂŭ¦�ȄǴǟ�̧ ȐǗȏ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻ�ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�ǪǨƬƫ�ƢȀǼǰǳÂ�ƨǣƢȈǐǳ¦�Ŀ�Ǧ ǴƬţ�À¢�ǺǰǸŭ¦�ǺǷ�Ŗǳ¦�¼ȂǠǸǴǳ�̈®ƾǠƬǷ

  :ما يلي

ا نعتربه عاديا سواء من الناحية ملحوظا عم احنرافااملعوق هو كل الذي ينحرف : تعريف قناوي - 

امللحوظ نوعا من  االحنرافالعقلية أو االنفعالية أو االجتماعية أو اجلسمية حيث يستدعي هذا 

)19، صفحة 2001سليمان، ( .اخلدمات الرتبوية ختتلف عما يقدم األشخاص العاديني

املعوق هو الطفل أو الشخص الذي خيتلف عمن يطلق عليه لفظ : تعريف عبد الفتاح عثمان - 

العقلية أو االجتماعية إىل الدرجة اليت تستوجب عمليات التأهيل  أوسوي يف النواحي اجلسمية 

، صفحة 1969عثمان، ( .اخلاصة حىت يصل إىل استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه

183(

) العاديني(املعوق هو الطفل أو الشخص الذي خيتلف عن اآلخرين : "تعريف منظمة العمل الدولية - 

اجلسدية، مما جيعله حباجة دائمة ملساعدة اآلخرين حىت يستطيع اجناز  وإمكانياتهيف قدراته العقلية 

)65، صفحة 1990حسني، ( ."واألساسيةؤونه العامة الضرورية حاجاته الشخصية وش

املعاق حركيا بصفة عامة هو الشخص الذي لديه سبب يعوق حركته ونشاطه احليوي : المعاق حركيا

ام بطريقة ظص الذي لديه عضالت أو مفاصل أو عنتيجة خللل أو عاهة، كما يعرف على أنه الشخ

، صفحة 1985بومحيد، ( .ووظيفتها العادية وبالتايل تؤثر على تعليمه وحالته النفسيةحتد من حركتها 

45(

ومن خالل حبثنا هذا فإن املعوق حركيا هو الشخص الذي لديه عائق جسدي مينعه من القيام 

  .بوظائفه بصفة عادية وبشكل طبيعي

  :المكيفالنشاط البدني الرياضي 

واأللعاب اليت يتم فيها التغيري لدرجة يستطيع املعاق غري القادر على املمارسة  اتالرياضوتعين 

واملشاركة يف األنشطة الرياضية ومعىن ذلك هي الربامج االرتقائية والوقائية املتعددة واليت تشمل على 

�ǶƬȇÂ�ƢēƾǋÂ�ƢȀǟȂǼǳ�ƢǬǧÂ�ƨǫƢǟȍاألنشطة الرياضية واأللعاب واليت يتم تعديلها حبيث تالؤم حاالت ا
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Ƕē¦°ƾǫÂ�ǶēƢǻƢǰǷ¤�®ÂƾƷ�Ŀ�Ǻȇ°®ƢǬǳ¦�Śǣ�́ ƢƼǋȋ¦�©ƢǷƢǸƬǿȏ�ƢǠƦƫ�Ǯ ǳ̄. )1998، .فرحات ح ،

ومن خالل حبثنا هذا فالنشاط البدين الرياضي املكيف هو نشاط يتم تعديله حسب  )48صفحة 

  .حركيا قدرات األفراد املعوقني

املركبة اليت يطلق عليها العلماء مفهوم الزملة االكتئابية  ضهو عبارة عن جمموعة من األعرا: االكتئاب

لديه على شكل فمن املعروف أن أعراض االكتئاب ختتلف من فرد إىل آخر فمنهم من يكون 

اللوم وتأنيب النفس والبعض اآلخر قد يكون االكتئاب خمتلطا مع شكاوي  أحاسيس قاسية من

جسمانية وأمراض بدنية، ورمبا جتتمع كل هذه األعراض يف شخص واحد وهذا ما يدفعنا إىل التعريف 

¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ) ،االكتئاب مرض نفسي ، وما ميكن استخالصه هو أن )61، صفحة 1978الستار

�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�² ȂƦǠǳ¦�ƢȀǼǸǔƬȇ�Ŗǳ¦�̈®ƾǠƬŭ¦�ƨȈƳ°ƢŬ¦�Ƣē¦ŚƦǠƫ�ƢŮ�ƨȈǈǨǻ�ƨǳƢƷ�ȂǿÂ�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ƥ Ȉǐȇ

  .عالمات اخلوف واألسى على حميا املكتئب فإنه يرفض العامل اخلارجي وال يستطيع أن يتكيف معه



   النشاط البدني المكيف الفصل األول -

  اإلعاقة الحركية الفصل الثاني -

   االكتئابالفصل الثالث -

  الفصل الرابع الدراسات المشابهة -

  خالصة الباب -
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  تمهيد 

من طرف  (IFAPA)عند تأسيس الفدرالية الدولية للنشاط البدين املكيف 1973 ظهر املفهوم قي سنة

يستند النشاط البدين املكيف لتمارين و نشاطات بدنية و الرياضة، حيث تعطى ،البلجيكيني و الكنديني

جتماعية أو صحية اال األشخاص القاصرين كاألشخاص املعوقني و ذوي الصعوبات  عناية خاصة لفائدة

�ƨƠǨǳ¦�ǽǀđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ŐƬǠƫ�Ǯو  ǳǀǳ�ƢǿǂǔŢÂ�ǶǷȋ¦�¿ƾǬƫ�ŚȇƢǠǷ�ƾƷ¢�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂǀƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ǲưŻ

�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂǀƥ�ȆŭƢǠǳ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƾȇ¦Ǆƫ�Ʈ ȈƷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�Ä¢�¿ƾǬƫ�ȄǴǟ�ǲƟȏƾǳ¦�ƾƷ¢

الدويل أو   تعددت وسائل احلماية سواء على املستوى وبالتايل ظهرت احلاجة إىل محاية هذه الفئة لذلك

وعقدت املؤمترات والندوات لدفاع عن حقوق ذوي   اإلقليمي وتكونت اهليئات احمللية والوطنية والدولية

ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�ƨǸǰƷ�ƪ  االحتياجات اخلاصة ǔƬǫ¦�ƾǬǧ�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǶȀƬȇƢŧÂ  أن يكون من بني

ال هذا و  )  ذوي االحتياجات اخلاصة( يف قدرات معينة وهم من يطلق عليهم  انقصخلقه من يعانون 

�ŕǋ�Ŀ� ƢǘǠǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳƢƥ�ÀÂǄȈǸƬȇ�ǶĔ¤�ǲƥ� ƢǘǠǳ¦�Ǻǟ�Ǻȇ°®Ƣǫ�Śǣ�̈Ǆƴǟ�ǶȀǨǏÂ�Ŀ  يعطي لنا احلق

راض جماالت احلياة وهلم احلق يف الرعاية والتأهيل فالنشاط الرياضي املكيف يلعب دورا هاما يف حتقيق األغ

 اإلعاقةالصحية والنفسية واالجتماعية يف تكييف واندماج الفرد املصاب يف حميطه االجتماعي ومينحه تقبل 

 فهو. عن طريق التقبل االجتماعي وكذا تعويض إعاقته وتقبلها من خالل ممارسة النشاط البدين الرياضي

đ�ÀȂǠƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦°ƾǬǳƢƥ�ÀÂǂǠǌȇ�¶ƢǌǼǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ƨǏƢƻ���Ƣ" ذوي االحتياجات اخلاصة " جيعل 

�ǆ ǧƢǼƬǳ¦�ÀƢǸǔǳ�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦Â�©¦°ƾǬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨƥ°ƢǬƬŭ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�ǞǓÂ�Ŀ�Ǧ ȈǼǐƬǳ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ

  .ه املصاب والوسط الذي يعيش في  العادل وتكافؤ الفرص ، وكذا يضمن التناسق بني شخصية الفرد

 مع لنشاط ،ذا االتطور التارخيي هلدين املكيف و النشاط الب حول نظرة إعطاء إىل الفصل هذا يف وسنتطرق

 ذكر مع ا،تهوتصنيفا وأسسها،ممارستها، من املنتظرة والغايات املكيفة، الرياضية البدنية األنشطة تعريف

ممارسة النشاط البدين الرياضي على خفض القلق تناولنا  األخري ويف ، أمهيتهاو  اخلاصة األنشطة بعض

  . واالكتئاب
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:تعريف النشاط البدني المكيف 1-1

 حيث العقل و اجلسم لتنمية عليه يعتمد أساس باعتباره القدم إيل للمعاقني البدين بالنشاط االهتمام يرجع

 التعليمية النظريات و الربامج إدخال مت 1920 عام ففي األوىل، العاملية احلرب بعد االهتمام هذا زاد

 " الطبيب جنح حني العاملية احلرب بعد كذا و الطيب للعالج مكمل كجزء للمعاقني البدين للنشاط احلديثة

 .ماندفيل ستوك دورة يف معاق 18 مجعت للمعوقني رياضية دورة مرة ألول بتنظيمه "جومتان لودفيج

)3، صفحة 1989احلق، (

 وإما عقليا للمتخلفني احلركي النفسي كالنشاط خاصة إما تسميات أخذت أخرى و النشاطات هذه كل 

 حتت املكيف والرياضي البدين النشاط جمال إىل لتشري كندا من مصدرها كان بينما .املعاقني كرياضة عامة

 Les quebe cois دويل نظمه مؤمتر أول خالل رمسيا " املكيف الرياضي البدين النشاط " مصطلح

)28، صفحة 1996خويل، ( . الرياضية للمعاقني االحتاديات تسميات مع اقرتح الذي و 1977 سنة

 العالج الرتبية دفبه املطبقة البدنية و احلركية النشاطات كل تغطي " املكيف البدين النشاط " عبارة و

  .األفراد احتياجات مع مكيفة النشاطات هذه املنافسة، و الرتويج

الرياضات واأللعاب والربامج اليت يتم " يعين تلك  :حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات انهكما يعرفه 

�ƢēƾǋÂ��ƢȀǟȂǼǳ�ƢǬǧÂ�ƨǫƢǟȍ¦�©ȏƢƷ�ǶƟȐƬǳ��ƢȀǴȇƾǠƫ, ويتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص  غري

Ƕē¦°ƾǫ�®ÂƾƷ�ĿÂ�Ǻȇ°®ƢǬǳ¦") ،223، صفحة 1998فرحات(

 تتماشى تصبح انهأ حيث الرياضية احلركات و البدنية األنشطة تعديل هو املكيف البدين النشاط إن-

 املكيف البدين بالنشاط يقصد )النخبة ( العالية املستويات رياضيات يف فمثال ميارسها، اليت الفرد وقدرات

 ما و اجلسمية اتهمتطلبا حسب تدريبها و النخبة فئة أي الفئة هذه حسب البدين النشاط تكييف

 كأمراض األمراض هذه من التقليل على يساعد الذي النشاط ذلك هو املزمنة لألمراض بالنسبة حتتاجه،أما

 الذي الالعب فإن املالعب يف الرياضية اإلصابات حلاالت بالنسبة و...القلب مرض و والسكري الربو

 الربنامج هذا من جزءا املكيفة احلركية األنشطة تأخذ اليت و خاص تأهيلي برنامج إىل حيتاج لإلصابة تعرض

 اجلانب تأخذ احلاالت هذه يف احلركية النشاطات أن هذا يعين و امليدان إىل رجوعه بعملية التسريع ألجل

 مع يتماشى الرياضي البدين النشاط جعل أي املعاقني فئة مع الرياضي البدين النشاط تكيف و العالجي،

 أن ميكن ذكره سبق مما و .االندماج و التفوق و العمل على تساعده فعالة وسيلة تكون حىت اإلعاقة فروع
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 ويعين الفردية الفروق مبدأ مبراعاة األشخاص مع الفردي التعامل هي احلركية النشاطات هذه بأن نستخلص

 املكيف البدين النشاط برامج تؤدى قد و الشخصية معدالته وفق تعلمه يف ينمو و فرد كل يتقدم أن هذا

 هلذه التسميات اختالف من فبالرغم العادية املدارس يف حىت و باملعاقني اخلاصة املراكز أو املستشفيات يف

 يبقى التكيف إعادة برامج أو عالجية برامج أو معدلة برامج األحيان بعض يف عليها يطلق فقد الربامج

، 2004هشام، ( .خاصة بصفة اخلواص و عامة بصفة األفراد تقيد حركية برامج انهأ أي واحدا اجلوهر

  )63صفحة 

:التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف 1-2

�ƨǻƢǰǷ�ƢŮÂ�ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�ǲǰǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȇǂǐǠǳ¦�©ƢƦǴǘƬŭ¦�ƾƷƘǯ�Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ƨȈǓƢȇǂǳ¦Â��ƨȈƥŗǳ¦�ŐƬǠƫ

  .واهتمامات الشباب خاصة وموقع معترب يف قيم 

ويعود الفضل يف بعث فكرة ممارسة النشاط البدين الرياضي من طرف املعوقني إىل الطبيب اإلجنليزي 

) استول مانديفل( وهو طبيب يف مستشفى ) LEDWIG GEUTTMAN( لدويج جومتان 

  .باجنلرتا 

ذا الطبيب باالستعانة ه وقد ناد, ن طريق املعاقني حركيا وبدأت هذه النشاطات يف الظهور ع

بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقني واملصابني بالشلل يف األطراف السفلية 

(PARAPLIGIQUE) واعترب ه�ƢĔȋ�ȆǈǨǼǳ¦Â�ňƾƦǳ¦�ǲȈǿƘƬǳ¦�̈®Ƣǟȍ�ȆǈȈƟ°�ǲǷƢǠǯ�©ƢǗƢǌǼǳ¦�ǽǀ

تسمح للفرد املعوق إلعادة الثقة بالنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أول دورة يف 

ǶēƢȈƷ� ƢǼƯ�ƢƟ°ƢǗ�ª 18مدينة استول مانديفل شارك فيها  ®Ƣū�¦ȂǓǂǠƫ�Ǻȇǀǳ¦�śǳȂǴǌŭ¦�ǺǷ�¦ȂǻƢǯÂ�¼ȂǠǷ

وضحايا احلرب العاملية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور لوديج جومتان هذه الرياضة 

ببعض الكلمات اليت كتبها يف أول رسالة وعلقها يف القاعة الرئيسية يف ملعب استول مانديفل يف اجنلرتا 

فل هو تنظيم املعوقني من رجال ونساء إن هدف ألعاب استول ماندي" واليت الزالت حلد اآلن وجاء فيها 

يف مجيع أحناء العامل يف حركة رياضية عاملية وان سيادة الروح الرياضية العاملية سوف تزجي األمل والعطاء 
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�ǺǷ�ǶēƾǟƢǈǷ�ǺǷ�ǂưǯ¢�śǫƢǠǸǴǳ�ǾŻƾƫ�ǺǰŻ�ÀȂǟ�Ƕǜǟ¢Â�ƨǷƾƻ�ǲƳ¦�½ƢǼǿ�Ǻǰȇ�ŃÂ�śǫȂǠǸǴǳ�¿ƢŮȍ¦Â

¦�¾ƢĐ¦�¾Ȑƻبني األمم اهم والصداقة لرياضي لتحقيق التف."  

مث تطورت إىل منافسة بني املراكز مث بعدها ) املستشفى ( وبدأت املنافسة عن طريق األلعاب يف املراكز 

أنشأت بطولة املعوقني وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية املكيفة صنفت املنافسة حسب نوع 

  .اإلعاقة احلركية 

نشاط البدين والرياضي لومعتربا وكذا كان  رياضي بوجه عام عرف تطورا كبريا بداية الستينيات النشاط الويف 

املكيف نفس املسار ونفس االجتاه حيث أدجمت يف النشاطات يف املشاريع الرتبوية والبيداغوجية يف مدارس 

ظهور النشاطات الرياضية املكيفة لإلعاقات العقلية تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات احلركية خاصة وكان 

ما ) الواليات املتحدة األمريكية(يف شيكاغو 1968وهذه العشرية عرفت تنظيم أويل لأللعاب خاصة يف 

وكندا وفرنسا  جويلية وعرفت مشاركة ألف رياضي مثلوا كل من الواليات املتحدة األمريكية 20و 19بني 

يف  د عرفـت هذه الدورات تزايد مستمراخل، وقـ...75-72-  1970مث تلتهـا عدة دورات أخـرى لسنـة 

عدد الرياضيني املشاركني وبالتايل توسيع هذه النشاطات الرياضية يف أوساط املعوقني ملختلف أنواع 

«�Ƣǟ¿� اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخرية يف هذا القرن تطورا كبريا يف ƢǌƬǯ¦�½ƢǼǿÂ�©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ

يف ختصيص وامتالك  الوسيطللجسم وأمهيته يف التكيف وإعادة التكيف مع العامل وقيمته االتصالية ودوره 

املعلومات املختلفة مهما كانت معرفية او انفعالية و كان لغزو الرياضة من خالل املالعب واإلعالم 

العضلية وكل األفكار املتعلقة الرياضة جعلت األفراد ومنهم املعاقني واالشهارات اليت تظهر األجسام األنيقة 

يعتقدون باألمهية البالغة للنشاط الرياضي على املستوى العالجي ويلعب دورا كبريا يف النمو البدين النفسي 

)194، صفحة 1990اخلويل، ( .واالجتماعي لألفراد املمارسني له 

:التكيف و التأقلم تعريف 1-3

 سطح عن اإلرتفاع الربودة،احلرارة،البيئة، تغريات مواكبة و إحتواء على احلي الكائن قدرة مابه نعين

 الضغوط إىل إضافة احمليطات و القارات عرب النهار و الليل التوقيت إختالفات األكسجني، نقص البحر،
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 اجلو لتغريات فعل كرد احلادث املؤقت التغيري ذلك أنه على فيعرف التأقلم أما " البدين احلمل عن الناجتة

 التغري ذلك هنا خيص و مثال، كاإلعاقة حياته يف الفرد هلا يتعرض اليت التغريات أو فيها يعيش اليت البيئة و

)25، صفحة 2000عثمان، ( .باإلعاقة اإلصابة بعد األوىل األيام يف املؤقت

:المكيف النشاط 1-4

، بدين( برنامج يعين و معينة، فئة قدرات مع املهين و اإلجتماعي و النفسي و البدين النشاط مالئمة هو

 برنامج فهو املكيف البدين النشاط أما خاصة، فئة احتياجات و يتالئم ...) مهين ، إجتماعي ، نفسي

 عادي بدين نشاط مسايرة تستطيع ال خاصة فئة إحتياجات تليب بدنية قدرات مع يتالئم حركي و بدين

)45، صفحة 1998فرحات، ( .بدنية أو نفسية عقلية، صعوبات نتيجة

:المكيفة الرياضة و البدنية التربية 1-5

 تعديلها يتم اليت األلعاب و الرياضية األنشطة على تشمل اليت املتعددة الوقائية و اإلرتقائية الربامج هي

 نفس حسب و .)45، صفحة 1998فرحات، ( اتهشد و لنوعها وفقا اإلعاقة حاالت مع تتالئم حبيث

 و الرياضات انهأ على (املعدلة) املكيفة الرياضة فرحات السيد ليلى و إبراهيم حممد حلمي يعرف املرجع

 األنشطة يف املشاركة و املمارسة على القادر غري املعوق ابه يستطيع لدرجة فيها التغيري يتم اليت األلعاب

 فردية بصفة ميارس و األلعاب خاصية له بدين نشاط كل " أن إىل اليونسكو منظمة تضيف و .الرياضية

 قدراته به تسمح مبا بدنية أنشطة من املعاق به يقوم ما فإن الرياضية املمارسة طبيعة من يعد اآلخرين مع أو

  .الرياضة و البدنية الرتبية إطار يف يدخل

 من التالميذ من النوعية هذه لتناسب املعدلة اخلاصة الربامج تلك هي) املكيفة(ة املعدل الرياضية فالرتبية

 فرص للمعاقني تتاح أن الضروري فمن األفراد بني الفرص تكافئ خلق ألجل و اخلاصة، احلاجات ذوي

 الرتبية برنامج أن المطر جاد بن الحكيم عبد يشري النقطة هذه يف و كاألسوياء، اخلربات يف ةبهمتشا

 يضاهي لكن و فحسب العالجية التأهيلية التمرينات يتضمن ال أي متنوعا يكون أن جيب اخلاصة البدنية

 تتضمن أن البد التمرينات فبجانب أنشطتها، يف التنوع حيث من املعاقني لغري البدنية الرتبية برامج

 .اخلاصة احلاجات ذوي األفراد مجيع الربامج هذه ختدم أن جيب كما اإليقاعية الرياضات و األلعاب

)83، صفحة 1989عمر، (
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:المكيفة الرياضية و البدنية التربية أغراض و أهداف 1-6

 و العضوي النمو حيث من الرياضية للرتبية العامة األهداف من تنبع للمعاقني الرياضية الرتبية أهداف أن

 حلمي حسب التايل اجلدول يف جنملها أن ميكن اليت و االجتماعي و النفسي و البدين و العضلي العصيب

 )46صفحة  ،1998فرحات، ( فرحات السيد ليلى و إبراهيم حممد

  غرض عضوي

Organique

 غرض عصبي عضلي

Neuro

musculaire

 غرض اجتماعي

Social

غرض وجداني 

 )عاطفي(

émotionnel

 غرض تفسيري

interprétation

تنمية وظائف أعضاء 

وفقا للفرد حىت : الجسم

تقابل االحتياجات املطلوبة 

  .وتساعد على النمو املهاري

  تنمية القوة العضلية

أقصى قدرة من القوة 

والكفاءة العضلية للعضلة أو 

ƨȈǴǔǠǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦.

  التحمل العضلي

�©ƢǟȂǸĐ¦�Â¢�ƨǴǔǠǳ¦�ƨȈǸǼƫ

العضلية لالستمرار يف العمل 

ألطول فرتة ممكنة نسبيا 

وذلك بشدة أقل من 

  .القصوى لالستمرار

  تنمية الجهاز الدوري

لكي يستطيع تقبل اجلهد 

ة الزائد لفرتة زمنية معقول

حيث يتوقف ذلك على قدرة 

األوعية الدموية والقلب 

ƢǸē ƢǨǯÂ�śƬƟǂǳ¦Â.

وذلك بالعمل تنمية المرونة 

على زيادة مدى حركة أداء 

تنسيق األداء بين 

الجهاز العصبي 

)الحركي(والعضلي 

وذلك ألداء احلركات 

التوافق العقلي (املطلوبة 

  ).العصيب

المهارات الحركية 

  المركبة

- الوثب- كاملشي

 -الدفع- اجلري- التزحلق

املهارات غري -املقاومة

االنتقالية املتحركة من 

الثبات، الثين، امليل، 

  .اإلهتزاز

مهارات األلعاب 

  األساسية

الضرب، الرمي، 

االستقبال، تغري 

  .األوضاع

الدقة : العوامل الحركية

  التكيف والتأقلم

ذايت أو مع اآلخرين 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�«ƢǷƾǻȏƢƥ

  وحميطه

المقدرة على الحكم 

  في وسط الجماعة

اإلتصال مع 

  اآلخرين

القدرة على تبادل 

اآلراء وتقسيمها على 

  .اجلماعة

نمو االنتماء 

  :الجماعي

حىت يصبح عضوا يف 

  .مجاعة

نحو الشعور 

  باالنتماء للمجتمع

نمو الشخصية 

  :اإليجابية

الصحي التجاوب 

للنشاط البدين من 

خالل حتقيق احلاجات 

  .األساسية

منو الفعل اإلجيايب 

واملشاركة يف النجاح 

  .والفشل

  التخلص من التوتر

من خالل النشاط 

  .البدين املناسب

النشاط الرياضي وسيلة 

للتعبري عن الذات 

القدرة على . واإلبداع

اكتساب خربات 

.للتسلية واملرح والسرور

كتشاف على اال القدرة 

واكتساب املعرفة واإلفادة 

  .واحلكم

قواعد اللعب  معرفة

وأدوات العب ووسائل 

  .األمن

استعمال 

وفن  االستراتيجيات

أداء املهارات يف 

  األنشطة املختلفة

وظائف اجلسم معرفة 

وعالقته بالنشاط 

  الرياضي

تقدير األداء الذاتي 

بذلك يف واالنتفاع 

تقدير املسافة، الزمن، 

القوة والسرعة، املكان، 

اإلجتاه حسب متطلبات 

  .النشاط

معرفة النمو والعوامل 
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املفاصل حىت يؤدي احلركات 

  .املطلوبة بأقل ضرر

التوازن، رد الفعل، 

  .ةالرشاق

  المهارات الحركية

الكرة الطائرة، كرة 

القدم، كرة السلة، 

املصارعة، رمي اجللة، 

اجلولف، التنس، 

  .البولينج

  مهارات ترويحية

تنس الطاولة، كروكيت، 

.بولينج، سباحة

تعلم االستغالل البناء 

  لوقت الفراغ

اليت نمو االتجاهات 

تعكس األخالق 

احلميدة يف 

  .شخصيته

التي تؤثر في النمو 

الحركي، القدرة على 

حل المشاكل من 

خالل الحركة 

  .المرتبطة

 :المكيف الرياضي و البدني النشاط وضع أسس 1-7

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

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

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

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

زغلول، ( ."معينة ملستويات املمارسة واملشاركة يف الربنامج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد املعاق

)115، صفحة 2000

 و ألعاب من يتكون الرتبوي للنشاط خاص برنامج وضع على املكيف الرياضي و البدين النشاط يرتكزو   

 ال الذين املعاقني حدود و قدرات و ميول مع تتناسب توقيعية و إيقاعية حركات و رياضية أنشطة

 أو املستشفيات يف املعدلة الربامج تلك تؤدي قد و العامة الرياضية الرتبية برنامج يف اإلشرتاك يستطعون

 تقبله و للمعاق قدرة أقصى إىل الوصول هو هلا األمسى اهلدف يكون و املدارس و باملعاقني اخلاصة املراكز

 وضع يف التالية األسس تراعى أن جيب لذا متع،لمجا يف اإلندماج إىل باإلضافة نفسه على إعتماده و لذاته

 :املكيف الرياضي و البدين للنشاط اخلاصة الربامج
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 احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزل أو إخراج الالعب -

 الرياضية و البدنية الرتبية أغراض حتقيق على تعمل أن و للفرد العامة الرتبية أسس على تقوم أن -

 .طاقته بأقصى متعلمجا يف لإلندماج املعاق تأهيل و العالج إىل دفته أن –

 املدارس يف تنفيذه يتسىن أن التأهيلية و الرتبوية الربامج من كجزء إستثناء دون للجميع الفرصة تتاح أن -

 .العناية مراكز و املستشفيات و

 يف مهم كأساس السالمة مبدأ يراعي كما تطلعاته، مستوى و إحتياجاته و املعاق قدرات يراعي أن -

، الصفحات 1998فرحات، ( .بأذى يصيبهم أن دون الرياضية و البدنية األنشطة يف املعاقني مشاركة

47-49(

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين اىل حد ما -

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

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

، صفحة 1998فرحات، ( .تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد -

50(

  :تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف  1-8

الرتبوية و التنافسية ، ومنها العالجية والرتوحيية  لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاهلا فمنها 

  .أو الفردية واجلماعية 

:على أية حال فإننا سنتعرض إىل أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثني إىل 

هو نشاط يقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغرض حتقيق السعادة : النشاط الرياضي الترويحي .1- 1-8

�Ƣđ�ǂǠǌȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ŀ�©Ƣũ��ȆǿÂ���ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǾƫƢƳƢƷ�ƨȈƦǴƫÂ�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ƾǠƥ�Â¢�� ƢǼƯ¢�ǲƦǫ

  .حاجة كبرية إىل تنميتها وتعزيزها للمعاقني 



الفصل األول                                                               النشاط البدني المكیف 

17

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

  .ي البدنية والعقلية واالجتماعيةالتنمية الشاملة الشخصية من النواحالشاملة للفرد ، باإلضافة إىل أمهيته يف 

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

النشاط إىل املستويات العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة ، حيث أنه خالل مزاولة ذلك 

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

)9، صفحة 1998رمحة، ( .أجهزة اجلسم املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب

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

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

ض األساسي هو تعزيز وظائف والغر .... والقدرة على اإلجناز ومتد األغلبية بالرتويح اهلادف بدنيا وعقليا

)79، صفحة 1991شحاتة، ( .مقبولة وشعور بالسعادة والرفاهيةاجلسم من اجل لياقة 

  : وميكن تقسيم الرتويح الرياضي كما يلي 

وهي أنشطة تروحيية متارس يف املاء مثل السباحة ، كرة : الرياضات المائية  1-1- 1-8

املاء ، أو التجديف، اليخوت والزوارق ، وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب 

.ألوان الرتويح خاصة يف بالدنا

وهي األنشطة احلركية اليت متارس باستخدام : األلعاب الرياضية الكبيرة  1-2- 1-8

، أو  الكرة وميكن تقسيمها طبقا لوجهات نظر خمتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو مجاعية

  .بالنسبة ملوسم اللعبة ألعاب شتوية أو صيفية أو متارس طوال العام 

موعة متعددة من األلعاب اجلري هي عبارة عن جم: األلعاب الصغيرة الترويحية  1-3- 1-8

وألعاب الكرات الصغرية وألعاب الرشاقة ، وما إىل غري ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور واملرح ،

.�ƢȀƬǇ°ƢŲ�ƨǳȂȀǇÂ�Ƣē¦Â®¢�ƨǴǫÂ�Ƣǿƾǟ¦Ȃǫ�ƨǻÂǂǷ�ǞǷوالتنافس 
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  : النشاط الرياضي العالجي  2- 1-8

��ƨȈŹÂŗǳ¦�©ƢǷƾƼǴǳ�ǞǇ¦Ȃǳ¦�¾ƢĐ¦�ǲƻ¦®�ƨǏƢƻ�ƨǷƾƻ�ǾǻƘƥ���ȆƳȐǠǳ¦�ƶȇÂŗǴǳ�ƨȈǴǿȋ¦�ƨȈǠǸŪ¦�ƪ ǧǂǟ

إلحداث تأثري اليت تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي 

خطاب، ( .مطلوب يف السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية وله قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء

)65-64، الصفحات 1998

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

، وجيعلهم أكثر سعادة وتعاونا االنقباضات النفسية ، وبالتايل استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرين له

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

  .عالج بعض األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل 

أصبح النشاط الرياضي ميارس يف معظم املستشفيات واملصحات العمومية واخلاصة ويف مراكز  كما  

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

ملعوق حتكم يف ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكتساب الشخص ا

  . احلركة  واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة 

هي ، ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة املستويات العالية: النشاط الرياضي التنافسي  3- 1-8

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

ابراهيم، ( .والكفاءة البدنية واسرتجاع أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت املختلفة للجسم اللياقة

)111، صفحة 1997

  : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال 1-9

، بأن  1978قررت اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية والرتويح يف اجتماعها السنوي عام 

حقوق اإلنسان تشمل حقه يف الرتويح الذي يتضمن الرياضة إىل جانب األنشطة الرتوحيية األخرى، ومع 

�¦ǀǿ�ǲǸǌȇ�À¢�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ�ƨǨǴƬű�©¦°Ƣǫ�̈ƾǟ�Ŀ�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�©¢ƾƥ�ƪ ǫȂǳ¦�°ÂǂǷ�ƾǫÂ��́ ¦ȂŬ¦�Ǫū¦

�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ÀƘƥ�¸ƢǸƬƳȏ¦Â�ǆ ǨǼǳ¦Â�ƢȈƳȂǳȂȈƦǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�ǶēƢǐǐţ�Ǧ ǴƬű�ȄǴǟ� ƢǸǴǠǳ¦�ǞǸƬƳ¦
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والرتوحيية هامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألمهية هذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا، نفسيا، تربويا، 

  .اقتصاديا وسياسيا 

:األهمية البيولوجية  1- 1-9

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

دراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسالمة األداء اليومي املطلوب من الشخص العادي، أو 

وعقلية  الشخص اخلاص، برغم اختالف املشكالت اليت قد يعاين منها اخلواص ألسباب عضوية واجتماعية

)61، صفحة 1984أمحد، ( .فان أمهيته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على احلركة

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

 34مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على تغريات تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه تأثري 

مراهقة وأظهرت النتائج تغريات واضحة يف الرتكيب اجلسمي، حيث تزداد منو األنسجة النشطة وحنافة كتلة 

)150، صفحة 1992راتب، ( .اجلسم  يف مقابل تناقص يف منو األنسجة الذهنية

  :االجتماعية  األهمية 2- 1-9

ميكن للنشاط الرياضي  أن يشجع على تنمية العالقة االجتماعية بني األفراد وخيفف من العزلة 

فاجللوس مجاعة يف  وتوافقا بني األفراد، قق انسجاما على الذات، ويستطيع أن حي) أو االنطواء(واالنغالق  

مركز أو ملعب  أو يف نادي أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحاديث من شأنه أن يقوي العالقات 

اجليدة بني األفراد وجيعلها أكثر إخوة ومتاسكا، ويبدوا هذا جليا يف البلدان األوربية االشرتاكية حيث دعت 

أوقات الفراغ إلحداث املساواة املرجوة واملرتبطة بظروف احلاجة املاسة إىل الدعم االجتماعي خالل أنشطة 

)65، صفحة 1984أمحد، (. العمل الصناعي

يف كتاباته عن الرتويح يف جمتمع القرن التاسع عشر بأوربا أن ممارسة الرياضة   Veblenفقد بني قبلن 

، إذ  أو مبثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا للطبقة البورجوازية ، كانت تعرب عن انتماءات الفرد الطبقية
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يتمتع أفرادها بقدر أوفر من الوقت احلر يستغرقونه يف اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا 

.Ƣǧ¦ǂǇ¤Â�¦ȂŮ�ǂưǯ¢�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ÀȂǈǧمتنا

  :األهمية النفسية  3- 1-9

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

السلوك اإلنساين، وكان التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على التأثري البيولوجي يف السلوك وكان االتفاق 

�ȆǇƢǇȋ¦�Ǟǧ¦ƾǳ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ǄȇǂǤǳ¦�ǚǨǳ� ȏƚǿ�°ƢƬƻ¦Â��®ǂǨǳ¦�½ȂǴǇ�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�Äǂǘǧ�Ǟǧ¦®�½ƢǼǿ�À¢��½¦ǀǼȈƷ

ري، وقد أثبتت التجارب اليت أجريت بعد استخدام كلمة الغريزة يف تفسري السلوك أن هذا للسلوك البش

األخري قابل للتغري، حتت ظروف معينة إذ أن هناك أطفاال ال يلعبون يف حاالت معينة عند مرضهم عضويا 

وا بني الدافع والغريزة أو عقليا، وقد اجته اجليل الثاين إىل استخدام الدوافع يف تفسري السلوك اإلنساين وفرق

الغرائز املوروثة، هلذا ميكن أن نقول أن هناك مدرستني أساسيتني   بان هناك دوافع مكتسبة على خالف

، وتقع أمهية هذه النظرية بالنسبة )سيجموند فرويد (يف الدراسات النفسية ومدرسة التحليل النفسي 

�śǷƢǿ�śƟƾƦǷ�ƾǯƚƫ�ƢĔ¢�ƶȇÂŗǳ¦Â�ƨǓƢȇǂǴǳ:

  .ح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب السما - 

أمهية االتصاالت يف تطوير السلوك، حيث من الواضح أن األنشطة الرتوحيية تعطي فرصا هائلة -

)20، صفحة 1978القزوين، (.لالتصاالت بني املشرتك والرائد، واملشرتك األخر

  :االقتصادية  األهمية 4- 1-9

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

، وان االهتمام بالطبقة العاملة يف تروحيها  وهذا ال يأيت إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية

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

�ǺǷ�ǲǸǠǳ¦�©ƢǟƢǇ�ǒ" فرنارد" ȈǨţ�À¢�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ96  ساعة يف األسبوع قد يرفع اإلنتاج  55ساعة إىل

)560، صفحة 1967توفيق، ( .يف األسبوع % 15مبقدار 
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  :األهمية التربوية  5- 1-9

هناك فوائد تربوية  أنالرياضة والرتويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد امجع العلماء على  أنبالرغم من 

:تعود على املشرتك، فمن بينها ما يلي 

هناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خالل  :تعلم مهارات وسلوك جديدين  5-1- 1-9

األنشطة الرياضية على سبيل املثال مداعبة الكرة كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة جديدة 

.لغوية وحنوية، ميكن استخدامها يف احملادثة واملكاتبة مستقبال 

اضي والرتوحيي هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الري :تقوية الذاكرة  5-2- 1-9

يكون هلا اثر فعال على الذاكرة، على سبيل املثال إذا اشرتك الشخص يف ألعاب متثيلية فان حفظ 

الدور يساعد كثريا على تقوية الذاكرة حيث أن الكثري من املعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء جتد 

يف املخ عند احلاجة إليها عند   »�ƢĔ±Ƣű  «املخ ويتم اسرتجاع املعلومة من   »خمازن   «مكان يف

  .االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار احلياة العادية 

هناك معلومات حقيقية حيتاج الشخص اىل التمكن  :تعلم حقائق المعلومات  5-3- 1-9

منها، مثال املسافة بني نقطتني أثناء رحلة ما، وإذا اشتمل الربنامج الرتوحيي رحلة بالطريق 

ن القاهرة اىل اإلسكندرية فان املعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه هذه الصحراوي م

   .الرحلة

ان اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرياضة والرتويح يساعد  :اكتساب القيم 5-4- 1-9

الشخص على اكتساب قيم جديدة اجيابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن هذا 

النهر، وهنا اكتساب لقيمة هذا النهر يف احلياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة االجتماعية كذا 

)32-31، الصفحات 1978القزوين، ( .القيمة السياسية
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  : األهمية العالجية  6- 1-9

�ǾȈǧ�ǶƬƫ�Äǀǳ¦�ƾȈƷȂǳ¦�¾ƢĐ¦�ÀȂǰȇ�®Ƣǰȇ�ƶȇÂŗǳ¦�ƨǓƢȇǂǳ¦�À¢��ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨƸǐǳ¦�Ŀ�śǐƬƼŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ãǂȇ

تلفزيون، موسيقى : ( الرتاويح حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا يف " التوازن النفسي"عملية 

شريطة أال يكون اهلدف منها متضية وقت الفراغ، كل هذا من شأنه أن جيعل )رياضة، سياحة ، سينما

  .اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق واإلبداع 

العصبية ومن العمل وقد تعيد األلعاب الرياضية واحلركات احلرة توازن اجلسم، فهي ختلصه من التوترات 

اآليل، وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤديان إىل احنرافات كثرية كاإلفراط 

يف شرب الكحول والعنف، ويف هذه احلالة يكون اللجوء إىل ممارسة الرياضة و البيئة اخلضراء واهلواء الطلق 

لة لعالج بعض تخلص من هذه األمراض العصبية، ورمبا تكون خري وسيواحلمامات املعدنية وسيلة هامة لل

)22، صفحة 1978القزوين، ( .االضطرابات العصبية

 :المكيف الرياضي البدني النشاط في التدريس طرق  1-10

 احلصة تنفيذ و تنظيم و قيادة و حتضري و ختطيط على البدين للنشاط التدريس طرق مفهوم يشمل

 تشري و )45، صفحة 1998فهمي، (. اهل احملددة الواجبات و األهداف حتديد يشتمل كما التعليمية،

 األطفال لتعليم فهمه و التدريس حنو اجتاهه تعكس املعلم يستخدمها اليت التدريس طرق أن باريت كيت

 هلا مرحلة كل ألن ألخرى مرحلة من ختتلف التدريس طرق و آلخر، طفل من التعلم كيفية اختالف و

 الطريقة استخدام يف حر فاملدرس لذا و األطفال أذهان إىل املعلومة توصيل وكيفية النضج من اتهخصوصيا

)91، صفحة 1999الديري، ( .واهلدف الغاية حتقيق انهشأ من اليت

 :هي الطرق هذه و  التعليم التدريس طرق 1-10-1

 يرون حيث التعلم يف الطرق أنسب انهأ الطريقة هذه أصحاب يرى :الكلية الطريقة 1-10-1-1

 تعطى الطريقةهذه أن كما أيضا، ككل عليها التدريب و ككل أي كوحدة احلركية املهارة تعلم ضرورة

 السهلة احلركية املهاراتتناسب انهأ يراعى الطريقة تطبيق عند و الشاملة اجلسم حلركة حسي إدراك املتعلم

.جتزئتها يصعب اليت احلركية املهارات و املركبة غري
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:الجزئية الطريقة 1-10-1-2

 مث حده، على جزء كل بأداء (التلميذ ) املتعلم يقوم حبيث أجزاء إىل احلركية املهارة تقسم الطريقة هذه يف

كلها،ويلي احلركية املهارة أداء من ينتهي أن إىل هكذا و السابق اجلزء إتقان بعد عليه الذي اجلزء إىل ينتقل

 وهي كلية جزئية انهمضمو يف الطريقة هذه أن يعين هذا و كلي أداء يف ببعضها األجزاء هذه ربط ذلك

 ميكن ملا نتيجة دوافعهم تستثري و التالميذ قدرات مع تتماشي هي و املعقدة، و الصعبة للمهارات تصلح

)104، صفحة 1998محص، ( .األجزاء أداء يف جناح من حتقيقه

  :الخطأ و المحاولة طريقة 1-10-1-3

 املرشد و املوجه بدور القيام املدرس على و احلركية قدراته حسب املهارة أداء الطريقة هذه يف التلميذ حياول

 وبالتايل بنفسه أخطائه اكتشاف يف التلميذ الطريقة هذه تساعد و التصحيحية و التعليمية النقاط إعطاء يف

 اليت املناسبة الطريقة خيتار أن البد املعلم أن جند التعليم يف الطرق هذه تبديل و يصححها أن سريعا حياول

 جهد بأقل اهلدف إىل الوصول هو فاملهم باملدرسة املتوفرة اإلمكانات و التالميذ قدرات و أهدافه مع تتفق

)80، صفحة 1998فهمي، ( .وقت أقصر و

  :معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف  1-11

مثة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف النشاط الرياضي للمعوقني، فهو نتاج جمتمع يتأثر ويؤثر يف 

كشف عن متغرياته السوسيولوجية الالظروف االجتماعية وتكفي املالحظة العلمية للحياة اليومية من 

    (Bush, 1975, p. 93) والنفسية والبيولوجية واالقتصادية

وتشري كل الدراسات اليت جرت يف بعض الدول األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيه األفراد يف العديد 

من نشاطات الرياضة الرتويح إال أن كل من حجم الوقت والرتويح ونشاطاته يتأثر بالعديد من املتغريات 

  :أمهها 

:الوسط االجتماعي  1-11-1

والتقاليد تعترب عامال يف انتشار كثري من نشاطات اللهو والتسلية واللعب، وقد تكون إن العادات 

  .حاجزا أمام بعض العوامل األخرى 
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قليال، الن عادات هؤالء  إالكثري من سكان املناطق الريفية ال يشاهدون السينما   أن" دومازودين "يرى 

، أن شباب املدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية من  الريفيني متقت السينما وقد جاء يف استقصاء جزائري

ال تشجع على من ناحية اجلنس، ومن أسباب ذلك أن تقاليد الريف  أكثرشباب األرياف، وتزيد الفروق 

)319، صفحة 1980الساعايت، ( .عند الفتيات  هذا النشاط وخاصة

  :االقتصادي المستوى  1-11-2

�ǂǘȈǈȇ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨȈŹÂŗǳ¦�ǶēƢƳƢƷ�̧ ƢƦǋȍ�¾ƢǸǠǳ¦�ǲƻ®�ƨǟƢǘƬǇ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǘǬǼǳ¦�ǽǀǿ�ŀƢǠƫ

  .عليها اإلنتاج املتنامي لوسائل الراحة والتسلية والرتفيه 

دخل العامل حيدد بدرجة كبرية استهالكه للسلع واختياراته لكيفية  أنيبدوا من خالل كثري من الدراسات 

)319، صفحة 1980الساعايت، ( .اإلطارات السامية أوقضاء وقت الفراغ عند املوظفني أو التجار 

  :الجنس  1-11-3

الذكور ختتلف عن تلك اليت متارسها تشري الدراسات العلمية إىل أن أوجه النشاط اليت ميارسها 

البنات فالبنات يف مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى واأللعاب املرتبطة بالتدبري املنزيل ، بينما يفضل 

  .البنني اللعب باللعب املتحركة وباللعب اآللية والعاب املطاردة 

من  أكثرلعنيف أن البنني مييلون إىل اللعب ا"  Honzik"ولقد أوضحت دراسات هونزيك 

البنات  وان الفروق بني اجلنسني تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة واالستماع إىل برامج اإلذاعة ومشاهدة          

)63، صفحة 1997احلمامحي، ( .برامج التلفزيون

  : درجة التعلم  1-11-4

�ǶēƢȈǴǈƫ�ȂŴ�®¦ǂǧȋ¦�¼¦Â̄¢�ȄǴǟ�ǂƯƚȇ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ÃȂƬǈǷ�À¤�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�©ƾǯ¢�ƾǬǳ

�Ƣđ� ƢƳ�ƢǷ�ƢȀǼǷ���ǶēƢȇ¦ȂǿÂ"إذ بني أن الرتبية والتعليم توجه نشاط الفرد عموما يف اختياره " دوما زوديب

الرتويح أثناء حياته الدراسية ، مما ، خاصة وأن إنسان اليوم يتلقى كثريا من التدريبات يف جمال …لرتوحيه 

  .ت رمبا قد تبقى مدى احلياة اقد يريب أذواقا معينة هلواي
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كما أوضحت دراسة بلجيكية إن اختيار األفراد ألنواع الربامج اإلذاعية املقدمة تتنوع حسب املستوى 

.…ابتدائي ، ثانوي ، جامعي ( التعليمي  (

حلصص العلمية واألدبية بينما ذوي املستوى االبتدائي أكثر ولعا وان اجلامعيون يفضلون املوسيقى وا

 .باملنوعات الغنائية واأللعاب املختلفة

:الجانب التشريعي 1-11-5

�Ƕđ�ǲǨǰƬǳ¦Â�ƨǏƢŬ¦�©ƢƳƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ƨȇƢǟ°�Ŀ�ƨȈǧƢǯ�©ƢǠȇǂǌƫ�ƢȀȇƾǳ�ǆ Ȉǳ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǶǜǠǷ�À¢�ŘǠŠ

ƢǷƾŬ¦�ŚǧȂƫÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�ƢĔ¦Ȃǳ¢�Ǧ©�خاصة منها احلق يف ممارسة األنشطة الرياضية  ǴƬƼŠ

، 1998فرحات، (. ذه الفئةالرياضية والرتوحيية للخواص، مما يشكل عائقا يف تقدمي اخلدمات الضرورية هل

  )73صفحة 

  : ممارسة النشاط البدني الرياضي على خفض القلق واالكتئابتأثير  1-12

يعد القلق النفسي أكثر األمراض النفسية شيوعا يف هذا العصر الذي ميكن أن نطابق عليه   

  ).عصر القلق(ببساطة 

ولقد اهتم الباحثون يف السنوات األخرية مبعرفة التمرينات اليت تساعد على عالج القلق   

، وهو أكثر %60األحباث العلمية أن معدل انتشار االكتئاب بني الناس حوايل  واالكتئاب، وأظهرت

.، وغالبا ما يبدأ عمر الشاب%12بنسبة انتشارا بني النساء والرجال 

�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ª ȂƸƦǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ŚǌƫÂ "طبيبا أمريكيا أن  1950على عينة قوامها  1986" دمشان

إىل توقع زيادة " دمشان"الرياضية كعالج االكتئاب ويذهب  منهم يصفون استخدام التمرينات % 85

  :ممارسة النشاط الرياضي كنوع من الوقاية من العالج يف جمال الصحة النفسية لالعتبارات التالية

  .تزايد الوعي بأمهية أسلوب احلياة يف تطوير حياة الفرد إىل األفضل - 

جماالت الصحة النفسية : كنوع من العالج مثلتطور جماالت جديدة تستخدم التمرينات الرياضية   - 

  .والطب السلوكي
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حمددات استخدام العالج التقليدي لبعض األمراض النفسية واحلاجة إىل استخدام أساليب عالج   

)23، صفحة 1977، .راتب أ( .حديثة مثل التمارين الرياضية

  :الرياضيخصائص النشاط البدني  1-13

  :يتميز النشاط البدين الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها  

 تالقي كل متطلبات الفرد مبتطلباتالنشاط البدين الرياضي عبارة عن نشاط اجتماعي، وتعبري عن -

ǞǸƬĐ¦

  .خالل النشاط البدين الرياضي يلعب البدن وحركاته الدور الرئيسي - 

-¶ƢǌǼǳ¦�Ƣđ�ǶǈƬȇ�Ŗǳ¦�°Ȃǐǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢ البدين الرياضي هو تدريب مث التنافس.  

من املتطلبات واألعباء  حيتاج التدريب مث املنافسة الرياضية  أهم أركان النشاط الرياضي إىل درجة كبرية - 

ǄȈǯŗǳ¦Â�ǽƢƦƬǻȏ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨƳ°®�Ƥ ǴǘƬƫ�ƢĔȋ�®ǂǨǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�ŚǇ�ȄǴǟ�ŚƦǰǳ¦�®ȂȀĐ¦�ǂƯƚȇÂ��ƨȈǻƾƦǳ¦.

يرتبط   نوع من أنواع نشاط اإلنسان من أثر واضح للفوز واهلزمية أو النجاح والفشل، ومـا ال يوجد أي  - 

اخلالق، (. رة مثلما يظهره النشاط الرياضيكل منهم يف نواحي سلوكية معينة، بصورة واضحة مباش

)12، صفحة 1982

مجهور غفري من املشاهدين األمر الذي ال حيدث يف كثري من فروع يتميز النشاط الرياضي حبدوثه يف  - 

  .احلياة

فما كان نالحظ، فإن النشاط الرياضي حيتوي على مزايا عديدة ومفيدة تساعد الفرد على 

اخلالق، (.التكيف مع حميطه وجمتمعه، حيث يستطيع إخراج الكبت الداخلي من حاالت عالقة يف ذهنه

)12، صفحة 1982
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 :الخالصة

 الرياضية و البدنية األنشطة تدريس يف حديثة أسس إجياد سبيل يف األخصائيني قبل من مستمر العمل إن

  املعدلة البدنية الرتبية  تدريس يف جديدة أساليب و طرق عن الدائم البحث و حركيا املعاقني عند املكيفة

 على قدرة أكثر يكون حىت تطويرها على العمل و طاقاته و قدراته عن بالكشف للمعاق للسماح وذلك 

 األسس و للمبادئ اجليد التطبيق املدرس فعلى بالتايل و بدنيا، كذلك و مهاريا االكتساب و التعلم

 يصبوا اليت اجلوانب خمتلف يف ذلك و )املكيفة( املعدلة البدنية الرتبية جمال يف للتعليم الالزمة واألساليب

 البدنية الرتبية تعليم يف حديثة أسس و ووسائل طرق إلجياد حماولة يف املستمر و الدائم العمل مع إليها

 .املعدلة





الحركیة اإلعاقةالفصل الثاني                     

29

 :تمهيد 

 انهأ على إليها ينظرون الناس كان أن فبعد ، جذرية بصفة األخرية املدة خالل كثري اإلعاقة مفهوم تغري

 لكن ، عادي إنسان عجز، من يعاين الذي الشخص اليوم أصبح ، جسدية أو كانت عقلية ، دائمة عاهة

 لتأدية ضرورية فهي اإلنسان حياة يف األمهية بالغ دورا احلركية املهارات تلعبو   فقط خاصة احتياجات له

حيث تلعب  كذلك واملهنية احلياتية الواجبات تأدية يف أساسية وتعترب اليومية، احلياة يف النشاطات كافة

 بكل احمليط مع والتعامل واحلركة التنقل، على الفرد قدرة على يعتمد الذي املعريف النمو يف حيويا دورا

 الف األعمال ببعض القيام على القدرة فقد قد املعوق أن يعين احلركية اإلعاقة فحدوث وتناقضاته تعقيداته

 اإلعاقة فتؤثر التحرك عملية على تعتمد اليت األطراف وظائف تشمل بل التنقل، صعوبة على فقط تقتصر

 النفسي النمو يف فعاال عامال والعجز بالنقص الشعور يصبح حيث وتصرفاته، الفرد سلوك على احلركية

  .للفرد الطبيعية احلياة تعيق خمتلفة نفسية اضطرابات عنها وتنشأ للفرد،



الحركیة اإلعاقةالفصل الثاني                     

30

  : تعريف االعاقة 2-1

 وأحداثه شواغله قاصدين الدهر عوائق فتقول شغله و منعه تعين لغة اإلعاقة أن الوسيط املعجم يف جاء

 اللغة يف املنجد يف جاء ما أما املنع، مبعىن اإلعاقة إىل املنري املصباح يشري و تثبت و امتنع أي وتعوق

 مؤنث العائقة و عنه، آخره و ثبطه و صرفه أي كذا عن عوقه و عوقا عاق عوق مادة شرح يف واإلعالم

 عنده خري ال الذي الرجل العوق و اخلري، عن الناس يعوق وعيق رجل و العمل، عن يعيق ما أي العائق

)42، صفحة 1997العيسوي، (

 عمل تأدية على الفرد قدرة عدم يف تتجلى اإلعاقة أن فرحات السيد ليلى و إبراهيم حلمي يشري و

 هو مبا القيام على الشخص قدرة من حيد الذي العجز من لنوع نتيجة هذا و تأديته الناس من غريه يستطيع

)38، صفحة 1998السيدفرحات، ( معينة مرحلة يف منه متوقع

 الفرد تلبية على القدرة عدم من حالة عن عبارة اإلعاقة أن سليمان سيد الرمحان عبد يرى حني يف

 ذلك و الثقافية و االجتماعية خصائصه و جنسه و بعمره املرتبطة احلياة يف الطبيعي دوره أداء متطلبات

)2001سليمان، ( السيكولوجية أو الفسيولوجية الوظائف أداء يف العجز أو اإلصابة نتيجة

  :مفهوم اإلعاقة 2-2

 حيداإلعاقة هي عدم قدرة الفرد على تأدية عمل يستطيع غريه من الناس تأديته ويصبح العجز إعاقة عندما 

من قدرة الفرد على القيام مبا هو متوقع منه يف مرحلة معينة، واإلعاقة هي حالة من الضرر البدين أو 

  .العجز

احلصول على اإلكتفاء الذايت وجعله يف حاجة مستمرة إىل إعانة  من إذن اإلعاقة هي عدم متكن الفرد

)96، صفحة 2003الزهريي، ( .اآلخرين وبالتايل إىل تربية خاصة تغلبه إىل إعاقته

 األداء جماالت من جمال يف ملحوظ بشكل أفراده عن أدائه مستوى تدىن فرد كل هو :المعاق 2-3

 يف كلي تعديل بإجراء أو اآلخرين من خارجي بتدخل إال اآلخرين متابعة على قادر غري جيعله وبشكل

)8، صفحة 1997العيسوي، ( .احمليطة الظروف

 :بأنه املعاق فيعرف التأهيل و العاملي السالم مؤمتر أما
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 إىل احلد اجتماعيا أو نفسيا أو عقليا أو جسميا عادي أو سوي لفظ عليه يطلق عمن خيتلف فرد كل

 محاية إعالن أما، الباقية قدراته به تسمح تكيف أقصى حيقق حىت خاصة تأهيلية عمليات يستوجب الذي

 كل بأنه املعاق فتعرف اجلزائرية للدولة 2002  لسنة 02 رقم املادة يف الرمسية اجلريدة أقرته الذي املعاقني

 ممارسة على قدراته من حتد مكتسبة أو وراثية أكثر أو إعاقته من يعاين جنسه أو سنه كان مهما شخص

 احلركية أو الذهنية وظائفه إصابة نتيجة االجتماعية الشخصية اليومية حياته يف أولية أنشطة عدة أو نشاط

 )ماي  14، 1423ربيع األول  1، الثالثاء 34اجلريدة الرمسية العدد ( .اجلسمية أو العضوية أو

 له املكونة أجهزته من جهاز يف ما عجز يف أصيب شخص كل هو املعاق أن الباحث يرى ذكره سبق ومما

 مساعدته و قدراته لتنمية له خاصة خدمات تقدمي يستدعي الذي و العادي الفرد عن مييزه الذي األمر

 حيتاج متعلمجا من فرد هو إمنا واملعاق .السوي اإلنسان فيه جياري كليا اندماجا متعلمجا يف اإلندماج على

 تكون به اهتمامنا بقدر ألنه واإلمهال احلرمان الرفض ال اآلخرين قبل من التقبل و املساعدة أنواع كل ىلإ

 .فاعليته و عطاؤه و احلياة يف سعادته و راحته

 :المعاق حقيقة 2-4

 حواسه أو عقله و بدنه يف ظاهري جسمي نقص به من كل على يطلق مصطلح هو العامية رأي يف املعاق

 ذو عليه أطلق مث املعقد مضى ما يف عليه يطلق كان قد و العادية، حياته مسايرة على قادر غري جيعله

 الذي هو أنه متعلمجا أدرك أن غاية إىل )65ابراهيم، صفحة ( العاجز إىل التعبري هذا ليتطور العاهات

 مميزاته من االستفادة و تقبله و إستعابه عن عجز الذي وهو واإلندماج التكيف من متنعه اليت العوائق حيوى

 احلياة يف املشاركة و متعلمجا مع التكيف على تعينه حبيث وتدريبها تنميتها ميكن اليت اتهقدرا و مواهبه و

 يف تعار جاءت قد و .املعاق تسميه املتخصصة واهليئات العلمية املراجع أصبحت عندئذ االجتماعية،

 :يلي ما منها نذكر، للمعاق عدة

  :اإلحتياجات الخاصةالمعاق ذو  2-5

املعاق هو الذي ينبغي االهتمام بتنمية ثقافته العامة وبرعايته الثقافية يف الوطن العريب وهو ذلك الشخص 

الذي يعاين عجزا أو عاهة من العاهات حتد من نشاطه وفاعليته، وتعوقه بشكل أو بآخر عن القيام مبا 

اإلعاقات اليت يعاين منها املعاقون يف الوطن العريب  يقوم به الشخص السليم، وملا كانت هذه العاهات أو

ليست واحدة بل هي متعددة، فإنه من الصعب على الباحث أن جيد تعريفا ينطبق على مجيع املعاقني على 
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�Ƣđ�́ Ƣƻ�Ǧ ȇǂǠƬƥ�ƨƠǧ�ǲǯ�» ǂǠȇ�À¢�ȆǔƬǬƫ�ƨƥȂǠǐǳ¦�ǽǀǿÂ��ǶȀƬǫƢǟ¤�ƨƳ°®�» ȐƬƻ¦Â�ǶēƢƠǧ�» ȐƬƻ¦

)13، صفحة 1989الشباين، ( .ليكون التعريف دقيقا

  : المعوقون في العصر الحديث 2-6

وحقوقه وختليصه من الظلم، مما ولد االهتمام  باإلنسانإن الثورات االجتماعية عملت على االهتمام 

  .بالضعفاء واملعوقني وحبث عن وسائل لرعايتهم

مثل طريقة : يف هذا العصر سخرت معظم الدول إمكانيات لرعاية املعوقني منها طرق تعليم املكفوفني

  .للكتابة املنقوشة وطرق قراءة الشفاه بالنسبة للصم البكم (BRIERE)الرباي 

ويف فرنسا مثال أعطيت األمهية الكربى للمعاقني حسيا مث للمتخلفني عقليا، ويف أعقاب احلرب العاملية 

األوىل كثر عدد املعوقني من ضحاياها، فبدأت الدول تسعى إىل رعايتهم فبدأ التأهيل مصحوبا بطبعة 

�śǫƢǠǸǴǳ�řȀŭ¦�ǲȈǿƘƬǴǳ�ƾȀǠǷ�¾Â¢�ƞǌǻƘǧ�ǶēƢǠǸƬů�Ŀ�śȇ®Ƣǟ�́ ƢƼǋƘǯ�śǫƢǠŭ¦�Ǧ ȈȈǰƬǳ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦

  .1920يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

�ȂŴ�©ƢǠǸƬĐ¦�̈ǂǜǻ�¾ȂŢ�ƨǘǬǻ�ƪكما جاء إعالن حقوق اإلنسان ال ǻƢǰǧ��̈ƾƸƬŭ¦�ǶǷȋ¦�Ǻǟ�°®Ƣǐ

املعوقني من نظرة اجتماعية إىل اقتصادية، وقد أمرت بوضع برنامج لتأهيل املعاقني مما جعله يسرتد إمكانية 

�®Âƾū¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�¼ȂǬƷ�®ƾŢ�ǪȈƯ¦ȂǷ�ƢēƢƠȈǿÂ�ƨȈǳÂƾǳ¦�ƨǸǜǼŭ¦�©°ƾǏ¢�ƢǸǯ��¾£ƢǨƬǳ¦�°ƢǜǼŠ�Ƣǿ¦ǂȇÂ�̈ƢȈū¦

:الدنيا ملستوى معيشة الفرد العادي واملعوق، وفيما يلي ما خيص املعاقني

 .كفالة حق املعاق يف احلياة الكرمية مهما كانت درجة اإلعاقة-

 .جيب استغالل قدرات املعاق حىت ال حيرم من حقوقه الطبيعية واإلنسانية-

-Ų�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƫÂ�ǶēƢȈƷ�ȄǴǟ�· ƢǨƷ�śǫƢǠŭƢƥ�ƨǏƢƻ�©ƢǠǸƬů� Ƣǌǻ¤�ǲǔǨȇارستهم للحياة العادية. 

-śǫƢǠŭ¦�ƨȇƢǟǂǳ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ª ȂƸƦǳ¦�ǺǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ.

عجز اإلنسان نسبيا وليس كليا، ولكل إنسان مسات قوة  وضعف يف شخصيته سواء كانت عقلية -

 .أو نفسية أو جسمية أو إجتماعية
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اقتصادية وأخالقية، وذلك لكي جيب تدريب املعاق ورعايته حيث أن العناية باملعاق ذات قيمة -

ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨǳƢǟ�ƶƦǐȇ�ȏÂ�ǾǈǨǻ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ.) ،65، صفحة 1989الشباين(

  :مظاهر اإلعاقة 2-7

إن حتديد اإلعاقة واملعوق قد تتسع ليشمل كل ما من شأنه أن حيول دون متكني الفرد من املشاركة الفعالة 

�Ƥيف حياة  Ʀǈƥ�śǫȂǠǷ�ƨȈǷƢǼǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�®¦ǂǧȋ¦�ƨȈƦǳƢǣ�°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻÂ��¦ǀƻ¢Â�Å Ƣǘǟ�ǾǠǸƬů

الفقر وسوء األحوال الصحية ونقص التغذية والتعرض للبطالة السافرة إىل غري ذلك من العوامل االجتماعية 

  .اليت حتول دون النمو الكامل لطاقات األفراد واجلماعات

Đ¦�Ŀ�®ǂǧ�ǲǰǳ�À¤ تمع احلق الكامل يف أن يتمتع بإنسانيته فإذا تعرض لنقص جسمي أو عقلي فإن هذا

النقص جيب أال يعوقه بأية حال من األحوال عن متتعه الكامل بإنسانيته حىت يتاح للجميع اإلسهام يف بناء 

  .جمتمع أفضل كل حسب طاقته وقدراته

وق واحد يف حواسه أو أعضائه ولكن املغاالة يف أن إن قدرة اإلنسان اهلائلة تبدو ضعيفة بل تنهار جتاه ع

�ÄȂǫ�ŚƴǨƫ�ń¤�ȆǴƻ¦®�¾ȂŢ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�Ȃǿ�ǲƥ�Ȇǯ�°ƢȈĔȏ¦�¦ǀǿ�À¢�ƾǬƬǠǻومواهب جديدة يف  وأحاسيس

�Ŀ�ƢĔ¢�ȏ¤�Ǧ) إعاقة(أعضاء مازالت سليمة، فعلى الرغم من أن كلمة  ǘǠǳ¦Â�ƨǬǨǌǳ¦�°ȂǠǋ�ƢǸƟ¦®�ƢǼȈǧ�½ǂŢ

من جوانب العقل لنفكر كف علينا أن نطلق هذه املواهب اجلسمية إىل آفاق الوقت نفسه جيب أن متس 

)79، صفحة 2002ابراهيم، املوسوعة الرياضية ملتحدي االعاقة، ( .جديدة من اإلنتاج والعمل

)38صفحة  ،1998السيدفرحات، ( :اإلعاقة أسباب 2-8

:خلقية أسباب 2-8-1

 :الوالدة وقبل الحمل بعد تحدث التي األسباب 2-8-1-1

 واحليوان البويضة من كل يف املوجودة والصفات باخلصائص عالقة هلا أي وراثية األسباب هذه تكون وقد

 " أكثر أو أقل الكروموسومات من عدد على " املنوية " أو املبيضية اخللية حتصل أن حيدث قد و املنوي
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 مما كروموسوم يظهر حيث"  klinifelter فلرت كلني مرض مثل اجلنني تركيب يف خلال حيدث مما واحد

  " .العقلي التخلف إىل يؤدي

 تأثري إىل باإلضافة الغذائي التمثيل أمراض إىل يؤدي للخلية الكيميائي الرتكيب يف خلل حيدث قد كما

 ومرض السكر ومرض التغذية وسوء األملانية واحلصبة الدم فقر مثل اجلنني صحة على لألم الصحية احلالة

 أعراض هلا يكون اليت األدوية وبعض واملكيفات واملخدرات واإلشعاعات احلمل وتسمم واإليدز السرطان

 .اجلنني تشوه إىل تؤدي جانبية

 :يلي ما مثل وذلك املبكرة الوالدة يف حيدث كما :الوالدة أثناء تحدث سبابأ 1-2- 2-8

 .التوائم والدة ,الوالدة عملية ,املشيمة وضع.الوالدة أثناء اجلنني وضع

 :مكتسبة أسباب 2- 2-8

 كاحلوادث قدراته يف نقص إىل تؤدي اليت واألمراض للحوادث األفراد تعرض إىل األسباب تلك وترجع

 واملصانع املنشآت حوادث أو ارتفاعات من السقوط أو بالسيارات أو الطريق أو لنز امل يف سواء بأنواعها

 املخ....أو األعصاب على تؤثر إصابات إىل يؤدي مما وغريه األطفال كشلل باألمراض واإلصابة واملهن

 اإلشعاعات و الذرية للتجارب نتيجة العلمية االخرتاعات و املزمنة و املعدية األمراض إىل باإلضافة

 .لألفراد خمتلفة إعاقات و دمار من تسببه ما و واحلروب

 :اإلعاقة أنواع 2-9

 اختلفوا فقد تعريفها يف اختلفوا كما و ,الباحثني و العلماء من الكثري بالدراسة اإلعاقة موضوع تناول لقد

 التصنيفات تباينت فقد هكذا و العجز أساس على ذلك و النوع حسب يصنفها فهذا تصنيفها، يف

 سياسات كتابه يف الرمحان عبد حممد اهللا عبد ذكره ما شيوعا التصنيفات هذه أكثر لكن و واختلفت،

 :التالية األنواع إىل اإلعاقة قسم حيث النامية متعاتلمجا يف للمعاقني االجتماعية الرعاية

 .اجلسمية اإلعاقة-

 .احلسية اإلعاقة-

 .العقلية اإلعاقة-

 .االجتماعية اإلعاقة-

  .اإلعاقة متعددو-
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   )الحركية ( الجسمية اإلعاقة 1- 2-9

 حلاالت نتيجة وحتدث احلركي اجلهاز يف عجز أو قصور عن تنتج اليت اإلعاقة تلك اجلسمية باإلعاقة يقصد

 تشوه إىل يؤدي حادث أو مرض نتيجة اجلسم أطراف من طرف برت أو األطفال، شلل أو الدماغي الشلل

 اإلعاقات هلذه املسببة العوامل تكون ورمبا اجلسم عضالت يف ملحوظ ضمور أو املفاصل أو العظام يف

 :املثال سبيل علي منها مكتسبة أو وراثية عوامل

األطفال شلل. 

اإلقعاد. 

القلب أمراض. 

  :الحسية اإلعاقة 2- 2-9

 الوظائف على تؤثر وهي والكالم، والنطق والسمع البصر حاسة وخاصة اإلنسان حبواس اإلعاقة هذه ترتبط

  .متعددة واجتماعية فسيولوجية مشاكل له وتسبب احلواس تؤديها اليت البيولوجية

 :يلي كما اإلعاقات هذه حسب املعوقني فئات إىل نشري أن وميكن

 .البصر وضعاف املكفوفني.1

 .املكتسب والصمم اخللقي الصمم يضم الذي السمع وضعاف الصمم.2

)126-121، الصفحات 1999الرمحن، ( والكالم النطق وضعاف البكم.3

  :العقلية اإلعاقة 3- 2-9

 هذه أن إذ العاملي املستوى على املعاقني من عالية نسبة تشكل اليت اإلعاقات أهم من العقلية اإلعاقة تعترب

 العجز من نوع انهبأ اإلعاقات هذه وحتدد .(عامة بصورة للمعاقني إمجايل ثلث أي) %3 إىل تصل النسبة

 االجتماعية السلبية من عليا مرحلة إىل تصل واليت االجتماعية بيئته مع للتكيف للفرد والنفسي العقلي

 وتكوين السلوك يف فشل إىل تؤدي واليت املختلفة املواقف يف املناسب والتصرف اإلدراك لعدم نتيجة

  .املكتسبة البيئية أو الوراثية العوامل من موعةلمج نتيجة للفرد العقلي النمو يتأثر حيث أخرى إعاقات
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  :االجتماعية اإلعاقة 4- 2-9

 والطب والنفس االجتماع علماء بعض يطرحها اليت احلديثة املفاهيم من االجتماعية اإلعاقات مفهوم يعترب

 االجتماعية احلياة بنوعية اإلعاقة مفهوم ارتباط مبدى منهم إميانا ذلك و وغريهم، االجتماعي النفسي

 أي تناول عند األساسية أفكارهم عن للتعبري العلماء هؤالء يسعى حيث ذاته متعلمجا يف توجد اليت والبيئة

 تظهر قد املشاكل هذه فطبيعة احلديث، متعلمجا يف حتدث اجتماعية مشكلة

 التعرف ناحية من املشاكل هذه نعاجل أن جيب مث ومن متغرية، حملية جمتمعات يف أو مجاعات أو مجاعة يف

  .متعلمجوا الفرد على السلبية ونتائجها حدوثها أسباب على

 :المتعددة اإلعاقات ذوي أو اإلعاقات متعددو 5- 2-9

 مع الشلل مثل نفسه الوقت يف واحدة إعاقة من أكثر يعانون الذين األفراد املعاقني من الفئة ذهبه يقصد

 و الكالم عيوب مع العقلي التخلف أو والبكم الصم و السمعية و احلركية اإلعاقات أو العقلي التخلف

 تعاين الفئة هذه أن شك من وما أخرى، مركبة أو مزدوجة إعاقات من ذلك وغري والبصر السمع ضعف

 أغلبيتها تتميز واليت تالزمهم اليت األمراض لطبيعة نتيجة متعددة تأهيلية و ونفسية اجتماعية مشاكل من

 على واالجتماعية النفسية آثارها من اإلعاقات متعددوا مشكلة وتزداد متزامنة، إعاقات أو أمراض انهبأ

 واإلحباط والعزلة النقص ومشاعر االجتماعي بالنبذ وأسرته املعاق من كل يشعر الفئة،كما هذه أسر

)126-121، الصفحات 1999الرمحن، ( .والعصيب النفسي والتوتر

 :اإلعاقة مشكل حجم 2-10

 وجود إىل توصلت العامل يف املعاقني عدد ابه أحصت 1981 عام اليونيسيف منظمة ابه قامت دراسة يف

 من املعاقني هؤالء من مليون 400 حوايل و األطفال من مليون 166 منهم معاق مليون 500 يقارب ما

 منهم معاق مليون 600 إىل سيزداد العام يف املعاقني عدد أن الدراسة نفس أشارت قد و ، النامية الدول

 العاملية الصحة منظمة أما )3، صفحة 1989عمر، ( كفيف طفل 140 و معاق طفل مليون 190

 العامل يف )210- 209، الصفحات 2000الزعطي، ( معاق مليون 514 ب املعاقني عدد فتقدر

 :كالتايل موزعني

 .التغذية بسبب معاق مليون - 100
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 .النفسية و العقلية االضطرابات بسبب معاق مليون  - 40 

  .الكحول و املخدرات على الشديد اإلدمان بسبب معاق مليون  - 40

 .الوالدة منذ  اخللقية األمراض بسبب مليون  - 100

 .املختلفة احلوادث نتيجة املختلفة الكسور و اجلروح بسبب مليون  - 78 

 .املعدية و السارية األمراض بسبب معاق مليون  - 56 

 .املعدية غري اجلسدية األمراض بسبب مليون  - 100

  معاق مليون 514 هو احلاالت هذه كل جمموع و   

:المعاقين رياضة 2-11

 :المعاقين رياضة مفهوم 2-11-1

 جيب هذا كل اجتماعية مساعدات و خدمات جمموعة يتضمن متكامل خدمايت نظام املعوقني رياضة إن

 هذا يف خربة هلم أشخاص قبل من أو املعوقني رياضة يف متخصصني مؤهلني أشخاص قبل من يقدم أن

 إىل الوصول حتقق اليت التعليمية الوسائل و الطرق باستخدام االجتماعية بيئتهم يف إدماجهم قصد اللمجا

 الذايت التفكري على مبنية تكون أن جيب املعوقني رياضة برامج كل فإن لذلك ، اخلاصة و العامة األهداف

 كما )14-13، الصفحات 1990صادق، ( القياساتو   االختبارات طبعا طريق عن املعوق للشخص

 منتج كفرد جناحه و أخرى مرة تآلفه و جمتمعه إىل املعاق عودة لسرعة املثلى الوسيلة املعاقني رياضة متثل

 نريجي من كل يرى بينما )19، صفحة 2000رياض، ( معه متفاعال فيه مندجما متعلمجا هذا أفراد من

 من هلا ملا احليايت التطبيع طريقة ختدم املعوقني رياضة أن 1982لفذبركر و مكالسون بانك و 1969

 أمام اللمجا فسح ألجل القيم احلضارية الستخدام ممكن قدر بأكرب و يعين التطبيع و اجتماعية، أمهية

 مروان يرى حني يف )29، صفحة 1990كمونة، ( للناس االجتماعي الدور قيم صيانة أو استحداث

 الوقت يف أمهيتها و أهدافها أغراضها هلا توجيهية تربوية عملية هي املعوقني رياضة أنإبراهيم يدلمجا عبد

 سيظل و شاملني، هدف و غاية لتحقيق وسيلة تعد بل فقط بطوالت و ألعاب يف تنحصر ال و احلايل

  .مفكرا عقال و نابضا قلبا هناك دام ما اإلبداع و العطاء على قادرا املعاق
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 :المعاقين رياضة فكرة أساس 2-11-2

 الضروري من أصبح باملاليني قدر الذي و املعاقني من كبري عدد من أفرزته ما و الثانية العاملية احلرب بعد

 الطب و الطبيعي الطب منها خاصة الطبية بالعلوم االهتمام بدأ لذلك رعايتهم، و املعاقني هؤالء تأهيل

الرياضية، بالرتبية وثيقا ارتباطا لرتتبط الوظيفية و الطبية الدراسات و البحوث انتعاش إىل أدى مما الرياضي

 هلم املناسبة الرياضات أنواع ا ميارسوا أن الشديدة اإلعاقة صنوف مبختلف املعاقني إمكان يف فأصبح

 .إمكاناته و قدراته مع يتناسب ما املعاق جيد حيث املتنوعة بأنشطته خصب الرياضي اللمجا أن باعتبار

 املتنوعة الرياضية االتلمجا من العديد بتوفري الرياضية املعاقني رعاية مبنظمات العاملي االهتمام تطور كما

 خالل بربيطانيا ماندفيل أستول مستشفي يفجومتان لودفيج سري السيد ايل هذا يف الفضل يعود و

 الرياضية األنشطة يف االشرتاك على محاسهم و املعاقني األفراد رغبة أظهر الذي الستينات و اخلمسينات

 أول نظم حيث البدنية متهإمكانا و متهقدرا مستوى يف متارس أن ميكن األنشطة هذه أغلب أن و املختلفة

 18 من متكون فريق فيها إشرتك اليت و مانديفيل بستوك 1948 عام يف للمعاقني األوملبية لأللعاب دورة

 اليت و بلندن العامة األوملبية الدورة افتتاح يوم نفس يف سيدتان بينهم من احملاربني قدامى من مشلوال

 1965 عام يف رسالةجومتان لودفيج السري كتب األلعاب هذه حول و .السادس جورج امللك افتتحها

 " فيها جاء اليت و بإجنلرتا ماندفيل ستوك استاد يف بالصالة علقت اليت و ابه حمتفظا اآلن حد إىل مازال

 رياضية حركة يف العامل أحناء مجيع من نساء و رجال من املعوقني تنظيم هو ماندفيل ستوك ألعاب أهداف

 يكن مل حيث للمعوقني اإلهلام و العطاء و األمل تزجي سوف العالية الرياضية الروح سيادة ان مث عاملية،

 الرياضي اللمجا خالل من متهمساعد من أكثر املعاقني من للمجتمع تقدميه ميكن عونا أعظم هناك

   ." األمم بني التفاهم و الصداقة لتحقيق

 من أكثر و مشارك  5000 حوايل بلغ أن إىل املشاركني عدد يف مستمرة زيادة هناك و احلني ذلك من و

 املعاقني رياضات و ألعاب يف االشرتاك و اإلقبال تزايد املالحظ من و بارلني، دورة يف مشاركة دولة130

 بالكرسي اجلري مسابقات يف خاصة و احلديثة العلمية األجهزة و األدوات انتشار سرعة مع مستمر بشكل

 لتجديفا ، اجلليد على التزحلق الطاولة، كرة اخليل، ركوب السهام، و القوس السلة، كرة املتحرك،

 جبب عليه و ككل التأهيل عملية من يتجزأ ال جزءا الرياضة أصبحت األساس هذا على و .والتسلق

 أن يستطيع حىت إمكاناته و قدراته به له تسمح الذي بالقدر الرياضية األنشطة ممارسة على املعاق تشجيع
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 ككل التأهيل عملية من يتجزأ ال جزءا الرياضة أصبحت األساس هذا على و به، املوجود النقص يعوض

 ويف .االجتماعي التكيف درجات أعلى إىل به والوصول متعلمجا يف املعاق إدماج يف فعالة و هامة ووسيلة

 قدرات حسب فيها التعديل و التغري مت اليت الرياضية األنشطة تعددت احلداثة عصر مع و احلايل الوقت

 بذلك حمققني متهحاجا حتقيق إىل وصوال ميوهلم و متهرغبا من انطالقا مارسوه بالتايل و املعاقني وإمكانات

)75أمحد، صفحة ( .النفسية راحتهم و الذاتية متهسعاد

  :أهمية وأهداف رياضة المعاقين 2-12

«�¤�ƨȈǸǼƫ�ń) العاديني ( الرئيسية مع الرتبية البدنية العامة  أهدافهاتتفق الرتبية البدنية اخلاصة يف  ƾē�Ʈ ȈƷ

���ƢŠ�ƨȈǯǂū¦�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǂȇƾǬƫÂ�ƢȀȈǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â املعاقنيعناصر اللياقة البدنية وخباصة ما يرتبط منها بصحة 

ƫ�ǞǷ���ǶēƢȈƷ�©¦ŗǧ�¾¦ȂǗ�ƨǘǌǻȋ¦�Ŀ�ǶȀƬǯ°ƢǌǷ�±ǄǠȇواملفاهيم املعرفية املرتبطة  اإلجيابية االجتاهاتية نم

«�¤ń مبمارسة النشاط البدين  ƾē�ƢǸǯ:

إمكاناته عن طريق املشاركة  وته اـ حتقيق النمو املتكامل واملتزن للفرد إىل أقصى ما تسمح به استعداد1

 إعاقةالبدنية اليت تتناسب مع خصائص كل  األنشطةالفعالة يف 

باملواد   ـ تنمية املفاهيم املعرفية املرتبطة مبمارسة النشاط البدي من خالل ربط مهارة مادة الرتبية البدنية2

احلركي والبصري  واإلدراكء والتصور الذهين لألدا احلركيقلية كالتصور عاألخرى وتطوير العمليات ال

 والسمعي للمهارة احلركية املناسبة لكل فئة

التحمل القليب التنفسي، القوة .. تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وتشمل عل العناصر التالية  3

،املرونة العضلية

قة البدنية املرتبطة باملهارة  ـ تطوير اللياقة البدنية املرتبطة باملهارة وتشمل على تطوير مجيع عناصر الليا4

.كالسرعة، التوافق ، زمن رد الفعل ، القدرة العضلية ، الرشاقة ، التوازن

غري االنتقالية مثل  شي ، اجلري ، الوثبـ تطوير املهارات احلركية األساسية وبكل أنواعها االنتقالية مثل امل5

 .والركل والقذف  التحكم والسيطرة مثل الرمي ،  الثين واملد واللف

حيث تعترب    ـ تشكل املهارات احلركية األساسية أساسا جيدًا لبناء العديد من مهارات احلياة اليومية6

يتكون  أنيف التعامل مع البيئة وهي اليت تشكل األجبديات اليت ميكن املعاقني  القاعدة اليت يعتمد عليها
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¦�Ƣđ� ƢǧȂǳ¦Â�ƨȈǻƾƦǳ هذه الفئة من الناحيةج منها أي تكوين حركي مركب كما ميكن عن طريقها معرفة احتيا 

 .وتستخدم للفئات اخلاصة يف الناحية العالجية

تساعد الرتبية البدنية وأنشطتها لذوي االحتياجات اخلاصة على تعلم  :تطوير اجلانب االجتماعي  ـ7

 .املختلفة املهارات املناسبة للتعامل مع اآلخرين وتوفري الفرص لتفاعلهم االجتماعي مع البيئات

تساهم الرتبية البدنية يف تطوير الكثري من اجلوانب النفسية لذوي االحتياجات : ـ تطوير اجلانب النفسي8

¦�Ŗǳ¦�°ȂǐǬǳ¦�ȆƷ¦ȂǼǳ�ǶȀǴƦǬƫ�Ŀ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�ȆǸǈŪ اإلدراكاالجيايب ومتنية  تالذااخلاصة كتعزيز مفهوم 

  .يصعب تغيريها

 .املعاقنيتنمية مفهوم االنضباط وااللتزام لدي . 9

ēƢǻƢǰǷ¤�Ƥاملعاقني كفاءة   رفع. 10 ǈƷ�ǺǰŲ�ƾƷ�Ȅǐǫȋ�Ƕē¦°ƾǬƥ�¾ȂǏȂǳ¦Âم.  

.ǶŮ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǂȇƾǬƫÂ�±Ƣųȍ¦�ȄǴǟ�Ƕē¦°ƾǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ حركياتعديل االجتاهات حنو املعاقني . 11

12.śȇ®ƢǠǳ¦�ǶĔ¦ǂǫ¢Â�śǫƢǠŭ¦�śƥ�ƲǷƾǳ¦�¢ƾƦǷ�ǪȈǬƸƬǳ�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨȈƥŗǳ¦�ǞǴǘƫ.

 .وية العضالت الكبرية والصغريةلتق تدريبات.13

السيدفرحات، ( .وغريها) التصويب(والدقة مثل ) اجلري(والسرعة مثل ) الضغط(تدريبات القوة مثل . 14

)80، صفحة 1998

 يلي فيما و للمعاقني الرياضة تصنيفات يف اآلراء من العديد يوجد :معاقينال رياضة تصنيف 2-13

)5، صفحة 1998السيدفرحات، ( :النظر وجهات من لعدد جامع تصنيف

  :العالجية الرياضة 2-13-1

 طرق كإحدى عالجية مترينات هيأة علي تؤدى حيث العالج وسائل إحدى للمعاقني الرياضة ممارسة تعد

اخل،.....اجلبس و اجلراحة بعد ما إيل امتدادها إيل باإلضافة املعاقني تأهيل يف تساعد اليت الطبيعي العالج

 التشوهات جتنبه و للجسم السليم القوام تعطيه و البدنية لياقته استعادة علي املعاق تساعد انهأ كما

  .اجلسمية
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  :الترويحية الرياضة 2-13-2

 تنمية على تعمل كما للمعاق، النفسي للرتويح ناجعة وسيلة تعد حيث الرتوحيي اجلانب تنمية على تعمل

 عزلته من الفرد خترج صدقات عمل و الفراغ بوقت االستمتاع و الذات على واالعتماد بالنفس الثقة

  .متعلمجا يف واندماجه

  :التنافسية الرياضة 2-13-3

 العليا املستويات رياضة تتضمن و البدنية اللياقة مبستوى االرتقاء إىل الرياضي النشاط من النوع هذا يهدف

، الصفحات 1990صادق، ( .األدوات و اإلمكانات يف التطوير و السليم العلمي التدريب على تعتمد و

17-21(

 :التظاهرات إقامة و الفيدراليات تأسيس بين المعاقين رياضة 2-14

)21-17، الصفحات 1990صادق، ( :للمعاقين األولمبية األلعاب تاريخ 2-14-1

عدد البلدان   البلد  السنة

  املشاركة

الرياضيني املشاركني  نوع اإلعاقة

  400  حركية  بلد 23  إيطاليا –روما 1960

  390  حركية  بلد 22  روما –طوكيو 1968

  800  حركية  بلد 29إسرائيل –تل أبيب 1969

  1000  حركية  بلد 44  أملانا –هايدلربج 1972

- مسعية- حركية  بلد 42  تورنتو –ايتوبيكوك 1976

  بصرية

1560

1980�ŉƢĔ°¦– مسعية- حركية  بلد 42  هولندا -

  عقلية-بصرية

2550

- مسعية- حركية  بلد 62  كوريا -سيول 1988

  عقلية-بصرية

3000

- مسعية- حركية  بلد 45  اجنلرتا –نيويورك 1989

  عقلية-بصرية

3900
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- مسعية- حركية  بلد 92  اسبانيا –برشلونة 1992

  عقلية-بصرية

3000

  3000  متخلف عقليا  بلد 120  و م أ –أطلنطا 1996

)22ابراهيم، صفحة (: مسيرة تأسيس الفدراليات الخاصة بالمعوقين 2-14-2

  طبيعة احلدث  السنة

  تأسيس املنظمة الدولية الرياضية للمعوقني برعاية االحتاد الدويل ملصايب احلروب  1964

تأسيس اإلحتاد الدويل لرياضة املعوقني كاحتاد دويل مستقل برئاسة السيد لودفيج جومتان يف ستوك ماندفيل  1967

  دورة للمعوقني أقيمت يف فلسطني احملتلة  1968

وذلك حتت رعاية االحتاد ) إخل...شلل، مكفوفني، البكم،(ملختلف أنواع اإلعاقة  كانت أول بطولة عاملية  1970

  الفرنسي لرياضة املعوقني يف سانت إتيان

الدورة األوملبية للمعوقني بالشلل فقط، يف مدينة هايد لربج املواكبة للدورة األوملبية الصيفية لألصحاء يف 1972

  ميونيخ

  دولة 26حيث شاركت فيها حوايل  ااجنلرت واع اإلعاقة يف بطوليت العامل ملختلف أن  1974

  رياضي 1700أقيمت الدورة األوملبية للمعوقني مبختلف اإلعاقة يف تورنتو بكندا شارك فيها حوايل   1976

  م1979فرباير  19تأسيس االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني يوم   1979

مواكبة لدورة األلعاب ) خمتلف أنواع اإلعاقة(ƾǼǳȂđ�ǶȈǻ°¢�ƨǼȇƾǷ¦� أقيمت الدورة األوملبية للمعوقني يف  1980

  األوملبية الصيفية يف موسكو

وفاة السيد لودفيج جومتان ، وبدأ االنشقاق يف االحتاديات الرياضية للمعوقني

  تأسيس احتاد منفصل لرياضة املكفوفني وكذلك تأسيس احتاد منفصل لرياضة الشلل التشنجي  1981

  م1981فرباير من عام  02اعتماد االحتادية اجلزائرية لرياضة املعوقني يوم 

أقيمت الدورة األوملبية السابعة للمعوقني ملختلف أنواع اإلعاقة يف نيويورك بأمريكا رجيان يف لوس أجنلس،  1984

لية األوملبية كما أقيمت دورة ستوك ماندفيل لرياضة إصابات العمود الفقري، وقد مت ظهور اللجنة الدو 

لرياضة املعاقني واليت ضمت مندوبني من االحتادات الدولية الرئيسية األربعة، حيث اعترب هذا الظهور 

�©ƢǓƢȇ°�ȄǴǟ�ƢēƢǗƢǌǻ�ƪ Ǵſ�Ŗǳ¦Â��śǫȂǠŭ¦�ƨǓƢȇǂǳ�ƨȈƥ°Â¢Â�ƨȈƥǂǟ�©¦®ƢŢ¦� Ƣǌǻȍ�ƨũƢƷ�ƨǫȐǘǻ¦�½¦ǀǻ¡

  .عدلة واملنظمة للمنافسات الرياضية للمعاقنياإلعاقات الشديدة واملركبة مع وضع القواعد الدولية امل
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  م1987مارس  24مت تأسيس االحتاد العريب لرياضة املعوقني يف العراق يوم   1987

  دورة سيول بكوريا واشرتك فيها خمتلف اإلعاقات  1988

  تأسيس الفدرالية الوطنية للصم اجلزائريني  1990

  البدنية للصمتأسيس الفدرالية اجلزائرية للنشاطات   1991

الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعوقني حركيا والفدرالية اجلزائرية (تدخل وزارة الشبيبة يف ضم الفدراليتني   1995

  .يف الفدرالية الرياضية للصم اجلزائرية) للنشاطات البدنية للصم

 :الجزائر في المعاقين رياضة 2-15

 :الجزائر في التحرير حرب معوقي رياضة عن تاريخية نبذة 2-15-1

 مل الفرنسي االستعمار بسبب االستقالل قبل اجلزائري متعلمجا تسود كانت اليت االجتماعية للظروف نظرا

 كان ما اليت األمية و اجلهل و املرض و للفقر نظرا و األزمة، الرعاية و باالهتمام اجلزائريني املعوقني يعن

 .العيش كسب قصد التسول احرتاف إىل الفئة هذه اضطرت مما اجلزائري الشعب أفراد معظم منه يعاين

 رعاية بدأت حيث االستقالل بعد حىت السوي اإلنسان من كبرية لدرجة مهمال اجلزائر يف املعوق وظل

 املعوقني لفئات املعونة تقدمي يف اخلريية اجلمعيات ليأيت دور واإلحسان الرب وجوه من وجه باعتبارها املعوقني

 القت اليت العراقيل و للمشاكل نظرا و احملرومة، الفئة هذه الستقبال املتخصصة املعاهد و املراكز لتليها

 تدخلت أن إال الويالت يعاين املعاق ظل أعماهلا رقعة توسيع من منعتها اليت و املعاهد و اجلمعيات هذه

 لرياضة اجلزائرية الفيدرالية بصدور توج آخر وجها املعوقني رعاية فأخذت الفنية و املالية اتهبإمكانا الدولة

لكرة السلة، ) الدورة االفريقية(منشور الفدرالية اجلزائرية لرياضة املعاقني وذوي العاهات ( .املعوقني

  )1999نوفمرب2- أكتوبر22

 :الجزائر في المعاقين رعاية 2-15-2

 النصوص مع1962 الوطين االستقالل من األول العام يف كان اجلزائر يف باملعوقني اخلاص القانوين التشريع

  التحرير حرب معطويب و ضحايا ختص اليت

 .العمل حق و الطبية املعاجلة حق مع مادية تعويضات بإعطائهم اهدينلمجا قدماء و 

 تشريعات عدة بعدها لتتواىل احلرب معاقي حلماية األوىل القانونية احملطة تعترب التشريعية النصوص هذه

 أحكاما تتضمن اليت العامة القوانني مثل املعاقني برعاية خاصة منفردة جوانب فيها تناولت متفرقة وقوانني
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 متطلبات و احتياجات تزايد و متعلمجا يف احلاصلة للتطورات نظرا حمدوديتها تثبت اليت و باملعاقني خاصة

 بشكل سيساهم الذي و املعاقني بفئة خاص قانون بسن اجلزائرية الدولة بادرت هلذا و املعاقني، األشخاص

 مسؤوليتها تتحمل أن الدولة مؤسسات على و هلم، تقدم اليت اخلدمات تطوير و حقوقهم كفالة يف كبري

 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف ونشر بغرفتيه الربملان يف القانون مشروع على املصادقة متت حيث القانونية

 املعوقني األشخاص حبماية اخلاص القانون و مايو 14 ليوم 34 العدد يف الشعبية الدميقراطية اجلزائرية

 إيل اهلادفة والتعليمية العالجية و الوقائية اجلوانب من ترقيتهم و حبمايتهم املتعلقة القواعد و املبادئ وحتديد

)327-326، الصفحات 2005فهمي، ( .االجتماعي االندماج إيل وصوال املهين التكوين

:الحركية اإلعاقة مفهوم2-16

 بني الفرق تبني واإلعاقة والعجز لالعتالل عاملية تصنيفات 1980 العاملية الصحة منظمة وضعت لقد

 :الثالثة التصنيفات

 .العضوية أو الفيزيولوجية أو النفسية الوظيفة أو البيئة يف شذوذ أو فقدان أي هو :االعتالل 2-16-1

 اإلطار يف أو بالشكل نشاط تأدية على لقدرة اعتالل عن ناتج انعدام أو حد أي هو :العجز 2-16-2

)303، صفحة 2009املشريف، ( . البشري للكائن بالنسبة طبيعيا املعترب

  احلركية  Ƕē°ƾǫ يف ما خلل من يعانون الذين األفراد حاالت ي ه :الحركية اإلعاقة تعريف 2-16-3

 ويستدعي واالنفعايل االجتماعي و العقلي، منوهم مظاهر على اخللل ذلك يؤثر حيث احلركي نشاطهم و 

 واملفاصل العظام أو العضالت يف مشكالت من أحيانا احلركية اإلعاقة تنتج وقد اخلاصة الرتبية إىل احلاجة

 ويتوقف خمتلفة أمناط لإلعاقة وتكون فيه، تلف أو العصيب اجلهاز يف مشكلة عن تنجم ما كثريا ولكنها

 . العصيب اجلهاز من املصاب اجلزء على النمط

 األفراد من الفئة تلك ǶĔƘƥ وآخرون املعاقني حركيا "بامتان "عرف:  حركيا المعاقين تعريف 2-16-4

 قد مما عادي، بشكل احلركية اجلسمية القيام بوظائفهم على القدرة من حيرمهم عائق لديهم يتشكل الذي

أو  بسيطة أكانت سواء إصابة أي هنا باملعاق ،ويقصد خاصة نفسية وطبية تربوية خدمات توفري يستدعي

)65، صفحة 2001الرحيم، ( . العضالت أو العظمي اهليكل أو املركزي اجلهاز العصيب تصيب شديدة
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: خالصة

 حىت املعمق الدراسة و املكثف البحث إيل حباجة الزالت اإلعاقة بأن القول إيل النهاية يف خنلص أن ميكننا

 القدرات استثمار من ميكننا الذي األمر الصحيح الوجه علي ابهأصحا استيعاب و فهمها ميكننا

 االقرتاب حد إيل معه نصل استثمارا و احلركي املكيف  الرياضي اللمجا يف للمعاقني احلقيقية واإلمكانيات

 التغلب و األصحاء منافسة للمعاق ميكن الرياضية،حبيث األنشطة من كثري يف األسوياء مع املساواة أو

بإعاقته،الن دراية و إدراكا و حتكما و عقالنية بل منه و منا محقا ال و غفلة ليس إعاقته متناسيا عليهم

 عن خيتلف ال باإلعاقة صلة هلا اليت املختلفة االتلمجا يف الباحثني من الكثري يؤكد و أكد كما املعاق

 بإجياد مطالبني جيعلنا الذي الظاهري مفهومها باجلملة يعنون ،وهماحلركة  علي القدر عدم يف إال األسوياء

 ليكون املناسب الوقت يف يتعلمه أن جيب ما تعليمه و الصحيحة بالطريقة املعلومة بإيصال الكفيلة السبل

 .عليها عالة ال هلا عونا إمنائها و بنائها يف مسامها اتهجماال كل يف احلضارة و للعصر مواكبا بذلك
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  :تمهيد

جيب يف البداية أن نعرف اإلكتئـاب ، والواقع أننا حيب أال نندفع بسرد ما تذكره الكتب و املراجع من 

تعريفات علمية دقيقة وضعها املتخصصون ، و صاغوها يف عبارات و مصطلحات حتتاج بدورها إىل 

جيدًا كل الناس ، أما إذا الشرح و التفسري، فنحن حني نتحدث عن اإلكتئاب إمنا نذكر شيئًا يعرفه 

حاولنا وضع تعريف علمي حمدد فإننا يف هـذه احلالة نكون كمن يتحدث عن أشياء يفهمها اجلميع 

جيداً بكلمات ال يعرفها أحد واإلكتئاب هو بغري شك أكثـر الظواهـر النفسية شيوعاً ، فأغلب الظن 

لضيق ، أو قد أحس باضطرابات يف منط أن أيا منا قد متلكه يف وقت من األوقات شعور باحلزن أو ا

وإن ذلك يف الغالب من عالمات اإلكتئاب , ممارسته ألنشطته املعتادة كالعمل والنوم وتناول الطعام 

الشخص ال يعاين من  النفسي، غيـر أن هناك خطأ شائعًا يقع فيه عامة الناس حيث يتوقعون أن

فإن مل يكن األمر كذلك , الشديد تبدو للجميع اإلكتئاب إال إذا كان يف حالة من احلـزن واألسى 

وال ينطبق ذلك على العامة وحدهم بل ميتد إىل , فإنه يف مفهوم عامة الناس ال يعاين من اإلكتئاب 

األطباء أيضًا ، والواقع أن مظهر احلزن وحده ليس مرادفًا لالكتئاب يف كل احلاالت، بل قد تظهر 

.ر التقليدي لالكتئابأعراض أخرى خمتلفة ختفي هذا املظه
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: ف اإلكتئابيعر ت 3-1

يعرف اإلكتئاب على أنه حالة نفسية أو معنوية تتسم بإنكسار النفس و فقدان األمل و الشعور 

كما هو حالة من التوتر وردود . و اإلسرتخاء و إنعدام القيمة وبعدم القدرة على النوم  بالكسل

كما أن مصطلح   -. مع إجهاد نفسي وعصيب , الضغوط احلياتية األفعال الشديدة للمواقف أو 

احلاالت املرضية أو غري املرضية يف اإلنسان واليت يتغلب عليها طابع  يستخدم لوصف خليط من

هناك أنواع متعددة من اإلكتئاب قسمت حسب طول فرتة احلزن وعما إذا كان احلزن قد اثر . احلزن 

ية للفرد وعما إذا كان احلزن مصحوبا بنوبات من االبتهاج إضافة إىل على احلياة االجتماعية واملهن

ال يعترب اإلنسان املخلوق الوحيد الذي ميكن أن يصاب باإلكتئاب حيث يصاب , نوبات الكآبة 

إجراء جتارب خمتربية  فصيلة الثدييات قاطبة بالكآبة وقد مت االستدالل على هذه احلقيقة من خالل

من الذكور بنوبة من % 12من اإلناث و % 20أما اإلنسان يصاب عادة , على الفأر والقرد

�Ǿǻ¦�ǽ®ƢǨǷ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ǞȈǷƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƨƬƥƢƯ�ÀȂǰƫ�®Ƣǰƫ�ƨƦǈǻ�½ƢǼǿÂ�ǂȇƾǬƫ�ǲǫ¦�ȄǴǟ�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ƨƥƖǰǳ¦

من الذكور مصابون مبا يسمى نوبة اإلكتئاب الكربى وهذه % 3من اإلناث و % 10إىل  %5

)2004قايد، ( نوبة اإلكتئاب الكربى من أكثر األمراض النفسية شيوعا نسبة عالية جدا مما جيعل

وصف حلالة : و يعرفه عبد الرمحان العيسوي يف كتابه عام النفس الطيب كحالة أو تشخيص على أنه 

أما بإعتباره تشخيص فهو يشري  ،إنفعالية  مبعىن إنفعال يشري إىل إخنفاض املعنويات أو الروح املعنوية 

هو إضطراب وجداين أو مزاجي ويتسم ثل عنصر الغضب فيها عنصرا هاما إىل زملة أعراض مي

)1988العيسوي، ( بتقلبات مزاجية فائقة

 : اإلكتئاب  كمرض واسع اإلنتشار 3-2

 2001يف زيادة وفقا ملنظمة الصحة العاملية يف عام إن اإلكتئاب شائع جدا يف كل أحناء العامل، وهو 

م  2020م ، مت تصنيف اإلكتئاب يف املرتبة الرابعة من بني األمراض اليت تسبب العجز و حبلول عام 

مليون شخص يف كل  121يقدر أن هناك , ، يتوقع أن يكون تصنيف اإلكتئاب يف املرتبة الثانية 

إضافة إىل ذلك ، واحدة من كل أربع , وفقا ملنظمة الصحة العاملية  أحناء العامل يعانون من اإلكتئاب

عائالت سيصاب على األقل فرد واحد فيها بإضطراب عقلي يف أي وقت كان يف كل أحنـاء العامل 

�ǶēƢȈƷ�ǺǷ�ƢǷ�̈ŗǧ�¾Ȑƻ , إن سبب اإلكتئاب غري معروف حىت اآلن و أحيانا قد ال يكون هناك يف
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قد اخلرباء أن بعض األشخاص قد ولدوا و هم ميتلكون استعداد ألن يصبحوا الواقع سبـب ظاهر و يعت

ƾǟ�ń¤�Ä®ƚƫ�À¢�ǺǰŻ�Ãǂƻȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦Â�µ¿�،مكتئبني بسهولة  ¦ǂǷȋ¦Â�ǺƄ¦�À¢�Ƣǔȇ¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�ǶĔ¤

حدوث تغري   بعض الناس يصبحون مكتئبني بعد ،توازن يف بعض كيماويات الدماغ وتسبب اإلكتئاب

�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ŚƦǯ حىت األحداث  ،وفاة شخص حيبونه أو طالق أو فقدان العمل أو تبديـل حمل اإلقامة

اة السعيدة مثل أن يصبح املرء الوالد أو الوالدة أو أن يتزوج أو حىت تغيريات أصغر من ذلك فـي احلي

أن  مهما كان التغري صغريا أو كبريا يف احلياة ، التغريات ميكن، ميكن أحيانا أن تسبب اإلكتئاب

)1998ابراهيم، ( تصبح جمهدة وميكن أن تؤثر على نفسية شخص ما بشكل كبري

  : أعراض اإلكتئاب 3-3

:األعراض النفسية العاطفية 3-1- 3

  .املعاناة من املشاكل احلزينة- 

  .يشعرون بعدم الرضا عن أنفسهم وقد يفتقدون الثقة بالنفس- 

 احلالة املعنوية اخنفاضو   التشاؤم- 

  .فقدان االهتمام والشعور باملتعة يف األنشطة احملببة للنفس- 

  .كثريا ما يعانون من القلق- 

  :األعراض السلوكية 3-3-2

  .يفكرون يف أو يرتكبون أفعال إيذاء النفس أو االنتحار - 

  .يلومون أنفسهم ويشعرون بالذنب جتاه األمور بدون ضرورة- 

  .أن يركزوا أو يتخذوا قرارات مجيدون من الصعب عليه- 

  .يكونون سريعي االنفعال بشكل غري اعتيادي أو يفقدون الصرب- 

.اضطرابات يف النوم ، االستيقاظ املبكر، األرق أو كثرة النوم-

-ǶĔ¦±Â¢�ǎ ǬǼƬǧ�¦ƾȈƳ�ÀȂǴǯƘȇ�ȏ�Â¢�ǶĔ¦±Â¢�®¦®ǄƬǧ�®ƢƬǠŭ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�ÀȂǴǯƘȇ.

  .نقص يف الرغبة اجلنسية يعانون من- 

  .يعانون من الضعف يف النشاط والطاقة- 

  .يبتعدون عن اآلخرين بدال من أن يطلبوا منهم املساعدة أو الدعم- 
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  .عدم الرتكيز يف التفكري واالسرتخاء- 

:األعراض الجسدية  3-3- 3

  .الصداع - 

  .اآلم العضالت- 

  . التعرق- 

  . الدوار- 

  . والضعف العاماإلرهاق - 

وحسب رأي خرباء الصحة النفسية فإن الشخص الذي تنطبق عليه أربعة أو أكثر من أعراض 

امليالوي، (اإلكتئاب و ملـدة تزيد عن أسبوعني ، فإن الشخص يعترب مصابا مبرض اإلكتئاب الشديد

2004(

 :أنواع اإلكتئاب  3-4

يكون املريض راضيًا و سعيًدا يف بقائه وحيًدا بعيًدا عن الناس و حيب أن :اإلكتئاب البسيط  4-1- 3

  .جيلس ساكنا جيرت أفكاره املؤملة وكيف أن كل شيء يف هذه احلياة قد أصبح خطأ 

يعكس املريض يف هذه احلالة شعورًا قويًا بالكراهية و العدوان ضد نفسه :اإلكتئاب الحاد  4-2- 3

  .و حنس  هم نفسه بإرتكاب أفضع اجلرائم و بأنه وجه فقرحيث يت

املريض يف هذا النوع يصبح سلبياً و ساكناً و يكتفي بالنوم يف فراشه :اإلكتئاب شديد العنف  4-3- 3

  .دون أن يبدي أي حراك ؛  كما ال يبذل أي جهد لكي يرعى نفسه يف أي حاجته األساسية 

 .ك و نشاط املريض يف هذه احلالة احليوية الزائدة و اهلوس يتصف سلو :اإلكتئاب الهائج  4-4- 3

)384، صفحة 2002جودت بين جابر و عبد العزيز املعايطة، (
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  :  من خالل مراجعة أدب الدراسات ميكن إمجال أسباب ظاهرة اإلكتئاب : أسباب اإلكتئاب 3-5

املكتئبني و تنبع من إقرتافهم للسلوك غري املرغوب أو الشعور باملسؤولية عن مشاعر الذنب لدى _ 

  .إهانات املتخيلة أو الشعور العام بعدم اللياقة وعدم القيمة و الفشل 

  .إسقاط الغضب على الذات كطريقة صرحية ملعاقبة أنفسهم _ 

  .الشعور بالعجز و الضعف _ 

  .رد فعل على خسارة شيء عظيم _ 

  .ل على اإلنتباه و  احلب و الشفقة أو الرغبة باإلنتقام احلصو _ 

  .رد فعل على التوتر و القلق _ 

  .البيئة األسرية _ 

، 2009مصطفى نوري القمش و خليل عبد الرمحان املعايطى، ( .العامل الفسيولوجي الطيب _ 

 )273صفحة 

 : القلق و اإلكتئاب: النشاط البدني و المشاكل النفسية 3-6

ملعرفة تأثري النشاطات البدين على اإلكتئاب أجريت العديد من :النشاط البدني و اإلكتئاب  6-1- 3

  : والبحوث نذكر منها  الدراسات

يف متابعة جمموعات من الرجال متوسطي األعمار يشرتكون  1980و زمالؤه " مورجان " دراسة _ 

و مقارنتهم مبجموعة ضابطة مل متارس ) هرولة ؛ سباحة ( أسابيع  6برامج تدريب متنوعة ملدة 

برنامج تدريب بدين يقضون معضم و قتهم جالسني ؛ إتضح أن جمموعات اليت خضعت للتدريب 

يات أن أشخاص الذين لديهم إكتئاب أظهروا  إخنفاضًا واضحًا ملستو  البدين أكثر اللياقة البدنية كما

  . وهذا ما يوضح فعالية هذا األخري.اإلكتئاب بعد التدريب 

مشلت جمموعة من األشخاص يعانون من اإلكتئاب وفقا  1999وزمالؤه " جريست " دراسة _ 

عشوائيا و خضعت كل  3لتشخيص املعهد القومي للصحة العقلية مث تصنيفهم إىل جمموعات 

  : جمموعة إىل املعاجلات التالية 

  .دقيقة لكل مترين  45تؤدي مترين اجلري ثالث مرات األسبوع بواقع  جمموعة - 1

  ) .دقائق  10مدة اجللسة ( جمموعة إستخدم معها العالج النفسي لوقت حمدد _ 2
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  .جمموعة إستخدم معها العالج النفسي لوقت حمدد_ 3

§��ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ 10فأظهرت النتائج بعد  ƢƠƬǯȍ¦�©ƢƳ°®�Ŀ�ÅƢƸǓ¦Â�ÅƢǐǬǻ�ǞȈƥƢǇ¢) 1  ( اليت تطلب

�ȆǈǨǼǳ¦�«ȐǠǳ¦�ƢȀǠǷ�¿ƾƼƬǇ¤�Ŗǳ¦�śƬǟȂǸĐ¦�ǺǷ�ǲǔǧ¢�ƲƟƢƬǻ�ƪ ǬǬƷ�Â���ǺȇǂǸƬǳ¦� ¦®¢�ƢȀǼǷ.

  : نقاط توضيحه   6-1-1- 3

  .اإلنتظام يف ممارسة النشاط البدين لفرتة طويلة يرتبط باخنفاض يف درجة اإلكتئاب *

  .كتئاب توقع زيادة إخنفاض اإل ... كلما زاد عدد جرعات التمرين *

راتب، مدخل ( .توقع املزيد من إخنفاض اإلكتئاب ...كلما إستمر برنامج التمرين البدين فرتة أطول *

)84ملواجهة الضغوط و حتسني نوعية احلياة ، صفحة 

  : النشاط البدني و القلق  6-2- 3

  و التوتر  لقد أجريت العديد من الدرسات و البحوث ملعرفة تأثري النشاط البدين على خفض القلق 

و هناك دراسات إهتمت مبعرفة التأثري املباشر ألداء التمرين البدين فرتة قصرية مرة واحدة  و نوع  

آخر من الدراسات إهتمت مبعرفة تأثري النشاط البدين لفرتات طويلة نسبياً 

دراسة ملعرفة تأثري أنواع ثالثة من برامج التمرين البدين على  1989اسة موسيس و زمالؤه در _ 

  خفض القلق ؛ األول برنامج مترين هوائي مرتفع الشدة ؛ و الثاين برنامج مترين هوائي معتدل الشدة 

جلسات يف األسبوع  4خصص لكل برنامج  و الثالث برنامج لتمرينات القوة و املطاطية و قد

�ƨǟȂǸĐ¦�Ãƾǳ�ǪǴǬǳ¦�Ŀ�µ 10واستمر الربنامج ملدة  ƢǨŵ¤�ª ÂƾƷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƲƟƢƬǻ�©ǂȀǛ¢�Â���ǞȈƥƢǇ¢

  .اليت إستخدم معها برنامج التمرين اهلوائي املعتدل الشدة 

ملعرفة تأثري ثالثة أساليب على خفض حالة القلق هي  1978" هرك و مورجان " دراسة كل من _ 

باملئة من أقصى معدل نبض القلب   70دقيقة بعدل نبض  20ملدة  املشي على السري املتحرك و: 

و اإلسرتخاء يف طريقان عمل و الراحة اهلادئة و أظهرت النتائج أن األساليب الثالثة أثرت على 

  ....خفض حالة القلق 
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  :نقاط توضيحه  6-2-1- 3

  .ممارسة النشاط البدين يرتبط باخنفاض يف درجة القلق *

راتب، مدخل ملواجهة ( .الذي حيدث يف حالة القلق يتم ممارسة األنشطة البدنية اإلخنفاض *

)81الضغوط و حتسني نوعية احلياة ، صفحة 

  :عالقة القلق باإلكتئاب  3-7

إىل إعاقة حياول الناس تربير مشاعر القلق واإلكتئاب اليت متتلكهم و تسيطر عليهم حىت أنه تؤدي 

�ƢǷ�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ǿǻ¢�ǎ Ƽǌǳ¦�ǽŐƬǠȇ�Äǀǳ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�ÀȂǰȇ�ƾǫ���®ƢƬǠŭ¦�ǶȀǗƢǌǻ�Ǧ ǫȂƫ�Â�̈ƢȈū¦�Ŀ�ǶēŚǈǷ

أصابه من قلق و إكتئاب جمرد مهوم ومهية أو أمور تافهة من وجهة النظر املوضوعية لكنها متثل بالنسبة 

ƨǬȇǂǗ�Ȇǿ�¦Å̄¤�ƨǴǰǌŭ¦�À¤���ƾȇƾē�Â�ǂǘƻ�Â�ǪǴǫ�°ƾǐǷ�ǎ Ƽǌǳ¦�¦ǀŮ  تفسرينا لألمور يف غري

ينتهي األمر باإلستسالم للقلق  صاحلنا ؛ مث تتوىل هزمية أنفسنا نتيجة اخلطأ يف احلكم و اإلستنتاج و

فتاة متلكها القلق بعد ظهور حب الشباب يف و جهها و شاب : اإلكتئاب و على سبيل املثال و 

شاكل تؤدي إىل ظهور القلق ه املنتيجة سقوط شعر رأسه و خوفه من الصلع املبكر ؛ كل هذ

)45، صفحة 1986الشربيين، ( .اإلكتئاب و 

  : النشاط البدني كمدخل مساعد في العالج النفسي  3-8

ايل اإلرتقاء باللياقة النفسية لقد أظهرت نتائج الكثري من البحوث فوائد ممارسة النشاط البدين و بالت

  : نذكر منها و 

  الوظائف الذهنية _ الثقة بالنفس                            _ األداء األكادميي                   _ 

  الداخلي التحكم _                      اإلستقرار اإلنفعايل_ اإلصرار                            _ 

  الضبط الذايت _      ايب حنو اجلسم           ور إجيتص_ الذاكرة                             _ 

  .كفاءة العمل _    ادة                              السع_         الرضا اجلنسي              _ 

  : كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن اإلنتظام يف ممارسة النشاط البدين أدى إىل نقص 

  الغضب _ اإلكتئاب                      _     الغياب يف العمل                      _ 

  اخلوف  _ العدوانية                       _ القلق                                      _ 
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راتب، مدخل ملواجهة الضغوط و (. أخطاء العمل _ التوتر                                      _ 

)89حتسني نوعية احلياة ، صفحة 

:خصائص االكتئاب 3-9

  التهيج و واحليوية،احلالة املزاجية ،: هيأربعة جماالت  يفميكن جتميع املالمح األساسية لزملة االكتئاب 

  :الفقرات األربعة التالية  يفا نفصله. والسلوك الباحث عن العزاء أو املؤاساة 

  :وتشمل احلالة املزاجية اخلصائص األربع التالية : الحالة المزاجية3-9-1

.الكآبة ، البكاء ، الغم ، الدمار أو اخلراب : احلزن  -ا

فقد احلماسة ، االفتقاد إىل املزاح أو الدعابة، نقص األهداف ، رغبات انتحارية : ضعف املعنويات  - ب

  .أو عدمية 

اجلديدة ، فقد امليول أو اهلوايات القدمية ، فقد امللل ، نقص االهتمام باألشياء : الضجر والسأم  -جـ

  .االهتمام باألصدقاء 

.حسن، عدم اجلدارة شيءاللوم، ال الشعور باخنفاض املكانة ، النقص ،: احلط من قدر الذات  -د

:الحيوية  3-9-2

القدرة ، عدم عقليحالة صحية منحرفة ، على غري ما يرام، كسل، تبلد : السعادة أو الرفاهة  - أ

  .على التفكري 

  التأخر البطء ، استنزاف القوى ، التعب ،صعوبة البدء ، فتور اهلمة ، : القدرة على التحمل  - ب

    تناول الطعام يففقد احلماسة لألكل ، نقص اجلوع ، فقد الوزن ، اضطراب : الشهية  -جـ

.التجنب ، غياب االستمتاع ، غياب الرغبة : الطاقة الدافعة  -د

:التهيج3-9-3

.اخلشية ، الفزع ، التوتر، أعراض جسمية ، الكرب، اهللع: القلق -ا

.إطالة التأمل ، النكد ، اهلم ، القابلية لإلثارة: شدة االهتياج  - ب

.، غري منعش ، متقطع ، كوابيس  سطحيتأخر ، : النوم  -جـ
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التململ وعدم االستقرار ، العصبية ، العبودية للتدخني ، قضم األظافر، التبذير : السلوك  -د

.اإلنفاق ، خماطرات طائشة متهورة ، أفعال مدمرة للذات يفواإلسراف 

:السلوك الباحث عن العزاء أو السلوى أو المؤاساة 9-4- 3

 يف، املناشدة أو االلتماس، جنسية زائدة التشبث باألمل أو بالذكريات ، املطالبة : العالقات  - أ

  .بعض األحيان 

.االنسحاب، االنعزال ، الذهاب إىل السرير، كثرة النوم: اهلرب  - ب

العقاقري ، الكحوليات ، االعتماد أو االتكال الزائد ، كثرة التناول، زيادة الوزن: الغذاء  -جـ

 )جميد(
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:خالصة

واليت ال يلتفت إليها الناس وال املسئولون , اإلكتئاب من اإلضطرابات النفسية الشائعة 

̧�, عن الرعاية الصحية  ƢƬǸƬǇȏ¦�ǺǷ�ǶĔƢǷǂƷ�ń¤�ȄǓǂŭƢƥ�̈ŚǘŬ¦�ǽ°ƢƯ¢�Ä®ƚƫ�Ʈ ȈƷ

مبباهج احلياة وإغراقهم يف مشاعر النقص التقدير واإلحساس بالذنب دون مربر ويف 

كما يعترب اإلكتئاب ثاين سبب من ،املريض إىل اإلنتحار حاالته الشديدة قد تدفع 

 . األسباب اليت تثقل كاهل العامل أمجع
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  : تمهيد 

ǾǷƢŤ¤�ȆǬƦƫ�ƢǷ�ƾȇƾƸƬǳ�Ȃǿ�Ʈ ƸƦǳ¦�̧ȂǓȂŭ�ƨđƢǌŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ń¤�¼ǂǘƬǳ¦�ǺǷ�ȆǇƢǇȋ¦�» ƾŮ¦�À¤  خاصة و

ما يتعلق مبشكلة البحث املطلوب دراسته لتفدي تكرار البحث أو دراسة مشكلة سبق دراستها إىل جانب 

قام الطالب الباحث ملراجعة الفرصة أمام الباحث الجناز حبثه على حنو أفضل ،وعلى هذا  األساس  ةحتاإ

�ǾȈǧ�ª ȂƸƦŭ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨđƢǌŭ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ª ƢŞȋ¦.

�ƨȈƥƢŸȏ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦�Ŀ�¦ȂƸų�śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƾų�ƨđƢǌŭ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�Â

  :نها الباحث يف اجناز هذا البحث العلمي على حنو أفضل و هي كالتايل استفاد م
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  :الدراسات المشابهة  1 -4

 يف املكيف الرياضي البدين النشاط ممارسة أمهية حول : الجزائر 2002 عادل خوجة دراسة4-1-1

 دراسة:الوظيفي التأهيل إعادة مراكز داخل حركيا املعاقني املراهقني لفئة االجتماعي النفسي التكيف حتقيق

 موضوع الباحث درس 2002 اجلزائر،والرياضية،جامعة البدنية الرتبية معهد ، ماجستري مذكرة ميدانية،

 مراكز داخل حركيا للمعوقني االجتماعي النفسي التكيف حتقيق يف ودوره الرياضي البدين النشاط ممارسة

 املقياس يف متثلت واليت البحث أدوات تطبيق وبعد التجرييب، جاملنه الباحث الوظيفي،استخدم التأهيل

 الربنامج ممارسة أمهية إىل الباحث توصل والضابطة، التجريبية موعتنيلمجا على واالستبيان، السوسيوميرتي

 يف النقص أن إىل كذلك توصل التجريبية، موعةلمجا ألفراد االجتماعي النفسي التكيف حتقيق يف املقرتح

  . املكيفة الرياضية واألجهزة الوسائل

 فان كذلك الرياضي، البدين للنشاط االجيايب الدور عرقلة إىل يؤدي هذا املتخصصة،كل اإلطارات وكذا

 ممارسة إلزامية على ينص خاص قانون يوجد ال حيث حاليا، به املعمول الرياضي التشريع يف القانوين الفراغ

 هذه مستوى على أهدافه حيقق ال فانه وبالتايل املعوقني بفئة اخلاصة املراكز داخل الرياضي البدين النشاط

  . الفئة

 اإلدماج يف املكيف التنافسي الرياضي النشاط دور:الجزائر 2004 أحمد تركي راسةد4-1-2

 تناول 2004 اجلزائر، جامعة والرياضية، البدنية الرتبية قسم ماجستري،حركيا،مذكرة للمعاقني االجتماعي

 الرياضي البدين النشاط مبمارسة إجيابا يتأثر كمتغري حركيا للمعوقني االجتماعي اإلدماج موضوع الباحث

 تقبل مقياس يف املتمثلة البحث أدوات تطبيق وبعد الوصفي، املنهج الباحث استخدم املكيف، التنافسي

 غري وأخرى القوى، أللعاب الرياضية األندية يف متثلت ممارسة جمموعة جمموعتني، على واالستبيان اإلعاقة

 وجود البحث نتائج من كان حيث املهين، التكوين مراكز طلبة يف متثلت الرياضي، البدين للنشاط ممارسة

 بني الفروق إثبات خالل من وذلك اإلعاقة، وتقبل املكيف التنافسي البدين النشاط ممارسة بني ارتباط

 املعوق للفرد الفردية اخلصائص بني عالقة وجود كذلك الرياضي، البدين للنشاط املمارسني وغري املمارسني

 واندماجه حركيا
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 املمارسني لصاحل املمارسني وغري املمارسني بني االجيايب االجتماعي السلوك يف فروق ووجود االجتماعي،

  .املكيف التنافسي الرياضي البدين للنشاط

 املعوقني لدى بالقلق الرياضي االنضمام عالقة حول: الجزائر  2001 توفيق بوقراب دراسة 3- 4-1

 اجلزائر جامعة والرياضية، البدنية الرتبية معهد ماجستري، مذكرة سنة،17-33 السلة كرة ختصص حركيا

 املنهج الباحث استخدم حركيا، املعوقني لدى بالقلق وعالقته الرياضي االنضمام الباحث درس 2001

 املستجوبني األفراد مع العيادية واملقابالت "سبيلربجر" ل القلق مقياس يف أدوات البحث ومتثلت الوصفي،

 الكراسي على السلة لكرة بوفاريك وداد فريق إىل منضمني أفراد عشر فردا، 20 من البحث عينة متثلت

 االنضمام بني يةسلب عالقة وجود عن النتائج بينت التطبيق وبعد منضمني، غري أفراد وعشر املتحركة،

 درجة من اخلفض يف فعاال يكن مل الرياضي االنضمام أن أي حركيا، املعوق يبديه الذي والقلق الرياضي

 نقص يف متثلت واليت املنضمة، موعةلمجا أفراد ابه مر اليت الصعبة بالظروف النتائج الباحث وفسر القلق،

 الباحث اقرتح العيادية للمقابالت وكنتيجة املوسم، لذلك زاماتنهاال من سلسلة ختللتها املالية امليزانية

 الرياضية نتائجهم لتطوير أهم عنصر أنه املستجوبني رأى حيث للمعوقني، البسيكولوجي التكفل ضرورة

  متعلمجا يف االندماج وحتقيق

اثر األنشطة الرياضية املعدلة على  ")53عزيزة، صفحة ( دراسة الباحثة سبأ نجيب محمود أبو عزيزة 4-1-4

هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع البعد النفسي عند املعوقني حركيا "البعد النفسي للمعوقني حركيا 

وبالتايل التعرف على اثر ممارسة األنشطة الرياضية املعدلة تبعا لعدد املتغريات املستقلة وذلك من خالل 

:التساؤالت اآلتيةالبحث يف اإلجابة عن 

  مبا يتصف املعوقني حركيا يف جمال البعد النفسي ؟-

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على البعد النفسي     -

 للمعوقني حركيا ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على جمال اإلكتئاب عند -

  ملعوقني حركيا ؟ا



الفصل الرابع                                                                 الدراسات المشابھة 

61

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على جمال الذات -

 االجتماعية عند املعوقني حركيا ؟         

 :مت صياغة فرضيات الدراسة كما يلي و 

  .يتصف املعوقني حركيا مبظاهر خاصة يف جماالت البعد النفسي قيد الدراسة -

داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على البعد النفسي        توجد فروق ذات -

  .للمعوقني حركيا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على جمال اإلكتئاب  عند   -

 .املعوقني حركيا 

لى العدوان عند املعوقني توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة ع-

 حركيا

توجد فروق ذات داللة إحصائية للممارسة األنشطة الرياضية املعدلة على جمال الذات االجتماعية -

 .عند املعوقني حركيا 

سنة مقسمة        22طفال معوقا حركيا متوسط عمرهم   96أجريت الدراسة على عينة تتكون من 

̧�¦�ǪǬƸƬǴǳ�œȇǂƴƬǳ¦�ƲȀǼŭ 36ر إىل جمموعتني وقامت الباحثة باختبا ƢƦƫƜƥ�ƨȈƦȇǂƴƬǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǺǸǓ�¼ȂǠǷ

واعتمدت يف مجع املعلومات والبيانات على اختبار نفسي مت تصميمه وتطويره من , من صحة الفرضيات 

 .قبل الباحثة يقيس األبعاد املراد قياسها 

كبري بالعمر التدرييب   حد إىلأظهرت نتائج الدراسة حدوث تطور يف البعد النفسي كان مرتبط 

و إن متغريات سبب ,أي يف احلاالت اليت اكتسب فيها املعوق خربة جديدة  أشهراملرتاوح بني مخسة وستة 

وباملقابل توصلت الدراسة    , ونوع اإلعاقة مل يعطي الداللة املتوقعة واليت تؤكد عليها الكثري من الدراسات 

يف حني مل , ة األنشطة الرياضية  املعدلة على البعد النفسي إىل وجود اثر ذو داللة إحصائية للممارس

تظهر دالالت إحصائية على باقي متغريات الدراسة األخرى وخلصت الدراسة إىل الدور االجيايب الذي 

تلعبه األنشطة الرياضية املعدلة يف سبيل احلد من املظاهر السلبية هلذه احلاالت وتطوير النواحي االجيابية يف 

  .وسلوكيات املعوق وبالتايل ختليصه من املظاهر السلبية املرتبطة باإلعاقة  مشاعر
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اثر النشاط احلركي املكيف ")63، صفحة 2003/2004لوح، (  2003/2004دراسة هشام لوح  4-1-5

اثر النشاط احلركي املكيف يف معرفة إىلهدفت هذه الدراسة "يف حتسني االتزان العضلي للمعاقني حركيا

:التالية  التساؤالتعن  اإلجابةحيث حبثت يف حتسني االتزان العضلي للمعاقني حركيا

البدنية املستهدفة ضمن وحدات النشاط احلركي املكيف هلا اثر يف حتسني  التمرينات أنهل -

  ؟)متوسطة ، بسيطة ، شديدة  إعاقة(لعينات البحث  اإلعاقةاالتزان العضلي الناجتة عن 

  اقرتاح ومعايرة بطارية اختبارات خاصة مبعوقي الشلل الدماغي يساعد يف حل املشكلة؟ أنهل -

 يف حتسني االتزان العضلي ؟  أفضلمن العينتني التجريبية والضابطة حتقق نتائج  أي-

 :مت صياغة فرضيات الدراسة على النحو اآليتو 

البدنية املستهدفة ضمن وحدات النشاط احلركي املكيف تؤثر بشكل اجيايب على تنمية  التمرينات-

للمجاميع العضلية الرئيسية ، التوازن  اإلطالةحتمل القوة العضلية، (مؤشرات  االتزان العضلي

).متوسطة ، بسيطة ، شديدة  إعاقة. (ابني بالشلل الدماغيصللمعاقني امل) والتوافق

املصابني بالشلل الدماغي مقسمة  األطفالطفال من  34على عينة تتكون من أجريت الدراسة   

).متوسطة ، بسيطة ، شديدة إعاقة. ( اإلعاقةجمموعات جتريبية وضابطة على حسب شدة  إىل

  البحث التالية  أدواتاعتمد الباحث يف هذه الدراسة على 

  .االختبارات البدنية لقياس مؤشرات االتزان العضلي-

  .خمتصني  وأطباء أساتذةت الشخصية مع املقابال-

وحدات النشاط احلركي املعدل  أن إىلالدراسة امليدانية التجريبية خلصت هذه الدراسة  إجراءوبعد     

بشكل  أسهمتلفئة املعاقني بالشلل الدماغي واليت تتضمن يف جوهرها متارين بدنية مستهدفة قد 

للمجاميع العضلية الرئيسية،  اإلطالةالقوة العضلية،  حتمل(فعال يف حتسني مؤشرات االتزان العضلي 

واستخلص الباحث من هذه الدراسة أن التطور الذي حققته العينات التجريبية راجع ) التوازن والتوافق

  .لفعالية وحدات النشاط احلركي املكيف 
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  :الخالصة 

كبري  االحتياجات اخلاصة  اهتمامة ذوي ممارسة النشاط البدين املكيف اهتمام بالنسبة لفئلقد لقيت 

الباحث على التطرق   ومن هذا املنطلق عمل الطالب مهيتها الكبرية معمق من قبل الباحثني و ذلك ألو 

 حتقيق والنشاط البدين له دور فعال يف حتسني األداء إىل تلك الدراسات و اليت خلصت باإلمجاع على أن 

مساعدة هذه الفئة يف حتسني عامل أساسي يف حركيا حيث يعترب  للمعوقني االجتماعي و النفسي التكيف

�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ǶȀƳƢǷƾǻ¦ و بشكل عام فقد اتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف الفكرة العامة

للبحث باإلضافة إىل إن هذه الدراسات كانت مرشد للطالب الباحث يف حتديد منهجية البحث و أدوات 

ار انسب معاجلات اإلحصائية كما ساعدت يف حتديد اخلطوات املتبعة يف إجراءات مجع البيانات و اختي

  و تفسريهاو كيفية عرض النتائج و حتليلها و يف اختيار العينة من النواحي الفنية أو اإلدارية ،البحث سواء 
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  :خالصة الباب األول 

لقد كان هذا الفصل وسيلة وأداة ناجعة يف حتليل أبرز املفاهيم اليت تعتمد عليها الدراسة و يتعلق األمر 

من جهة إىل جانب مفهوم باملعاقني حركيا  وعالقتهبكل من مفهوم النشاط البدين الرياضي املكيف

فقد أجرينا من خالله حماولة لشرح النشاط البدين  .اإلكتئاب لدى املعاقني حركيا من جهة أخرى

بصورة أدق  أهدافه ، أغراضه، هلذه الفئة من   املعاقني  حركياو قني بصفة عامة للمعاالرياضي املكيف

الرتبوية  ض الدراساتإظهار بع الفوائد املختلفة اليت تعود على ممارسيها ، و كافة اجلوانب و

 واحلد هذه الفئة  رعاية  وسيلة يف جعلها أحسن يف الدراسات ذهه تما سامه حوهلا ، و واالجتماعية

  . لديها اإلكتئاب من

 أهم ما نستخلصه من خالل ما أشرنا إليه يف هذا الفصل حول النشاط البدين الرياضي عند  و  

الضرورية   األساسية  احلركية  املهارات تنمية   يف  الكبرية  فائدته  ، يتمثل أساسا يف حركيا املعاقني 

،  وتربيتهم ورعايتهم ، ويف تكوين هذه الفئةملواجهة مطالب احلياة االجتماعية املادية واملعنوية لدى 

�ǶēƢǻƢǠǷ�ǺǷ�Ǧيشخصيتهم تكو  ȈǨƼƬǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ȐǷƢǰƬǷ�ƢǼالعجز اجلسمي وتعليمهم املرتبطة ب

�Ƕē¦°ƾǫÂ�ǶēƢȈǻƢǰǷ¤�Ƥاالشرتاك بفعالية  يف األلعاب الرياضية من خالل برنامج رياضي مكي ǈƷ�Ǧ

�ƾƟ¦ȂǨƥ�ǶȀȈǴǟ�®ȂǠƫ�Ŗǳ¦Â�Ƕē¦°ƾǫ�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�§ ƢǠǳȋ¦�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻƘȇ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǯǂū¦

Đ¦�®¦ǂǧ¢�ǞǷ�ǆجسمية وعقلية واجتماعية ، و ǧƢǼƬǳ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ŚƦǯ�¼Ƣǧ¢�ǶŮ�ƶƬǨƫ تمع اآلخرين يف 

�ǶēƢȈǻƢǰǷ¤�®ÂƾƷ.





تمهيد-
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الدراسات اإلحصائية-

خاتمة-
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  :تمهيد 

التطبيقي و هذا إليراد  يوافق اجلانب النظري فيه جانبه إنإن البحث العلمي ال بــــــــــــــــــــــــــــــــد له 

و كما بدأنا يف حبثنا هذا جبانب نظري قدمنا فيه معلومات كافية حول موضوع   الدالالت و  الرباهني

الدراسة ففي هذا الفصل سنعرض منهجية البحث و إجراءاته امليدانية ، إضافة إىل الوسائل املستعملة 

  .خالل اجناز هذه الدراسة و كل ما له عالقة باإلجناز امليداين أثناء الدراسة 

  :منهج البحث - 1-1

املدخل اليت تستخدم يف البحث  أو اإلجراءات األساليب و مفهوم   إىليشري مصطلح املنهج 

 تنبؤات تتعلق مبوضوع البحث أوشرح  أوتفسريات  أونتائج  إىلالوصول من خالهلا  ع البيانات وـــــــــــجلم

.)74، صفحة 1999العنزي، (

املسحي باعتباره املنهج املناسب  باألسلوبو قد استخدم الطالب يف حبثه هذا املنهج الوصفي 

  .إلعطاء معلومات دقيقة و صادقة و سريعة لدراسة احلالة موضوع البحث 

:مجتمع و عينة البحث - 1-2

فعليهـا تتوقـف  .أن اختيار عينة البحث على جانب كبري من األمهية حبيث تتوقف عليها أمور كثـرية 

ǂºƳ¤�ń¤�Ʈ¦ �كل ºƷƢƦǳ¦�ǂǘºǔȇ�ÀƢºȈƷȋ¦�ǺºǷ�Śºưǰǳ¦�Ŀ�Â�ǾºưŞ�ǺºǷ�Ʈ ºƷƢƦǳ¦�Ƣºđ�«ǂź�Ŗǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�Â�©ƢǇƢȈǬǳ¦

�Ʈ ºƸƦǳƢǧ�ǺȇŚºưǯ�ȏƢºǷ�Â�¦ƾºȀƳ�Ǧ ºǴǰȇ�ǾºǴǯ�ǞºǸƬĐ¦�ȄºǴǟ�Ʈ ºƸƦǳ¦� ¦ǂºƳ¤�Àȋ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�̈ŚǤǏ�ƨǼȈǟ�ȄǴǟ�ǾưŞ

املـال و هـذا مـن شـأنه ختفـيض تكـاليف البحـث عن طريق العينـة هـو يف احلقيقـة اختصـار للوقـت و اجلهـد و 

إضافة إىل استخدام أسلوب العينة يسهل من عمليـة السـرعة يف مجـع و حتليـل و تلخـيص البيانـات للحصـول 

مصــــطفى، الضــــغط النفســــي و تــــأثريه علــــى أداء الرياضــــي خــــالل املنافســــة، ( .علــــى النتــــائج بســــرعة ممكنــــة 

.)59، صفحة 2008-2009
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معاق حركيا سجلوا للممارسة  28ث بالطريقة العمدية حيث متثلت يف اختريت عينة البح

  اجلدول التايل الرياضية و هي ممثلت يف 

  كرة السلة  العاب القوى  

  الذكور  الذكور

1117  العدد

28  المجموع

يوضح توزيع عينة البحث و حجمها) 4(جدول رقم 

  :ضبط متغيرات البحث - 1-3

  .إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل و اآلخر متغري تابع 

حممد حسن عالوي، (إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة   :المتغير المستقل

النشاط و يف دراستنا املتغري املستقل هو  )220- 219، الصفحات 1999أسامة كامل راتب، 

  .احلركي املكيف

االكتئابهو نتيجة املتغري املستقل و يف هذه الدراسة هناك متغري واحد تابع هو : المتغير التابع 

:مجاالت البحث-1-4

:المجال البشري 

  :كالتايلموزعة   معاق حركيا 28و يتمثل يف  

17 كرة السلة للمعاقني  معاق حركيا مسجل ملمارسة.

11 معاق حركيا مسجل ملمارسة العاب القوى.
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:المجال المكاني 

مـــالح – امحـــد محـــادة –براســـي  اإلخـــوة( مبالعـــب مت التعامـــل مـــع أفـــراد العينـــة اخلاصـــة ببحثنـــا  

   )اجلياليل 

  :  المجال الزماني 

املختـــارة العينـــة لــى ع هو مت توزيعـــ 2015/01/24يف   االكتئــابمقيـــاس بــدأت الفـــرتة يف إعــداد 

اســــرتدادها يف نفــــس يــــوم  ، مــــع العلــــم أنــــه مت2015/05/10لغايــــة  2015/02/09 ابتــــداءبحــــث لل

  .من املمارسة أشهرالتوزيع ، و هذا على مرحلتني مها قبل املمارسة و بعد ثالث 

  :أدوات البحث -1-5 

إلجــراء أي حبــث البــد مــن االســتعانة مبجموعــة مــن الوســائل و األدوات الــيت تــؤدي إىل اجنــاز هــذا  

للعينــة  موجــه االكتئــاب ألورون بيــك اســتبيان هــو عبــارة عــن مقيــاسالبحــث فقــد اعتمــدنا يف حبثنــا هــذا علــى 

  .قيد البحث 

مبوضـــوع معـــني مـــن  يعـــد مـــن األدوات املســـحية اهلامـــة لتجميـــع البيانـــات املرتبطـــة :االســـتبيان -

خــالل إعــداد جمموعــة مــن األســئلة املكتوبــة يقــوم املبحــوث باإلجابــة عليهــا بنفســه و مــن أهــم 

:يلي  التعريفات و التفسريات املذكورة يف جمال البحث ملصطلح االستبيان ما

 إن االستبيان يف ابسط سـورة عبـارة عـن عـدد مـن األسـئلة احملـددة تعـرض علـى عينـة مـن األفـراد

ـــة فـــال يتطلـــب األمـــر شـــرحا شـــفهيا مباشـــرا أو تفســـريا مـــن و يطلـــ ب إلـــيهم اإلجابـــة عنهـــا كتاب

)ياسني.د( الباحث و تكتب األسئلة و تطبع على ما يسمى استمارة االستبيان

 و عــرف الــدكتور مجــال زكــي و الســيد ياســني االســتبيان بأنــه وســيلة مــن وســائل مجــع البيانــات 

تعتمد أساسا على استمارة تتكون من جمموعة من األسـئلة ترسـل بواسـطة الربيـد أو تسـلم إىل و 

األشخاص الذين مت اختيارهم ملوضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل اإلجابات على األسئلة الـواردة 

به و إعادته مرة ثانية و يتم كل ذلك بدون مساعدة الباحـث لألفـراد سـواء يف فهـم األسـئلة أو 

)146صفحة  طرق و مناهج البحث العلمي،زكي،(ل اإلجابات عليها تسجي
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املـــال وال حيتـــاج  ويعتـــرب االســـتبيان أقـــل وســـائل مجـــع البيانـــات تكلفـــة ســـواء يف اجلهـــد املبـــذول 

تنفيذه إىل جهاز كبري من الباحثني املـدربني نظـرا ألن اإلجابـة علـى األسـئلة و تسـجيلها مـرتوك 

  للفرد ذاته

:االستبيان مواصفات 

مـــا اســـتخدم  إذايســـاعد االســـتبيان يف احلصـــول علـــى بيانـــات قـــد يصـــعب للباحـــث احلصـــول عليهـــا 

.وسائل أخرى 

فقــرة  20يتضــمن املقيــاس اورون بيــك  و الــذي صــممه لالكتئــاب مقيــاس و قــد اســتخدم الباحــث 

بالفشـــل ،الســـخط و عـــدم الرضـــا  اإلحســـاسمـــن املســـتقبل ، التشـــاؤمختـــص بـــاحلزن ، جمـــال 20موزعـــة علـــى 

انتحاريــة ،البكــاء  أفكــارالــذات ،وجــود  إدانــةبالــذنب و النــدم ، توقــع العقــاب ، كراهيــة الــنفس ، اإلحســاس،

،االســتثارة و عــدم القلــق ،االنســحاب االجتمــاعي ،تغيــري صــورة اجلســم و الشــكل ،هبــوط مســتوى الكفــاءة 

دان الشهية ،تناقص الوزن ،االنشغال الصحي ،تـأثر الطاقـة ،فق لإلرهاق،اضطرابات النوم ،التعب و القابلية 

مفــاتيح االســتجابة علــى  إننــادرا ،و -أحيانــا-و هــي دائمــا رباعيــةعلــى املقيــاس  اإلجابــةاور اجلنســية ،و حمــ

)0 أبدا -1نادرا  – 2 أحيانا – 3دائما (الفقرات 

  : األسس العلمية لالستبيان 

لالســــتمارة مـــن صــــدق و ثبـــات و موضــــوعية قمنـــا بتوزيــــع هــــذه مـــن أجــــل ضـــبط األســــس العلميـــة 

  .االستمارة على بعض الدكاترة و األساتذة يف معهد الرتبية البدنية و الرياضية و هذا خدمة للبحث 

  االسم و اللقب   الرقم

  م. كوتشوك . د1

  زبشي نوردين. د2
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أسماء األساتذة و الدكاترة المحكمين) 5(جدول رقم 

  :المقياس  وصدق ثبات

المعالجات 

  اإلحصائية

  القياس

معامل الصدقمعامل الثبات

0.710.91االكتئاب

0.441)=0.05(عند  0.592)=0.01(مستوى الداللة عند 

للعينة قيد قياس درجة االكتئابالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لثبات )6(جدول رقم 

)10=ن(الدراسة 

أن معــامالت االرتبــاط بــني درجــات القيــاس األول و درجــات ) 6(خــالل اجلــدول رقــم يتضــح مــن 

.دالة معنويا مما يؤكد على أن املقياس على درجة عالية من الثبات  جمالالقياس الثاين لكل 

: الدراسة االستطالعية -1-6

و ذلـك قبـل  ،أجرينا خدمـة للبحـث دراسـة اسـتطالعية و هـذا لضـمان السـري احلسـن ملوضـوع حبثنـا 

اختـريوا بطريقـة  معـاقني حركيـا 10وقمنا بتجزئته على عينة مكونة مـن  ، املعاقني حركياتوزيع االستبيان على 

đƢǠȈƬǇ¦�Â�ǶȀǧ�ÃƾǷ�ƨǧǂǠǷ�µ ǂǤǳ�¦ǀǿ�Â�ƨȈƟ¦Ȃǌǟبقياس االكتئابألسئلة االستبيان اخلاصة  م.  

: الدراسات اإلحصائية -1-7

و تـتم ترمجـة هـذه النتـائج إىل أرقـام تعتمـد .يف النتـائج امليدانيـة تعطينا الدراسـة اإلحصـائية دقـة أكثـر 

ت احملسـوبة و مقارنتهــا بقــيم  تذا اســتخراج قــيم ،كـ السـتخراج املتوســطات احلسـابية و االحنرافــات املعياريــة

:و قد مت خدمة البحث مبجموعة من القوانني هي مذكورة كالتايل  اجلدولية ،
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.الوسيط الحسابيو  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي و -

.اختبار ت-

احلفيظ،).النسبة المئوية- اإلحصاء و القياس النفسي (الرتبوي
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  :خاتمة 

خالل هذا الفصل إىل عرض مفصل  انالباحث انمن أجل بلوغ أهداف البحث املنشودة تطرق الطالب

توضيح املنهج لملنهجية البحث العلمي و اإلجراءات امليدانية حيث مت التطرق يف بداية هذا الفصل 

املستخدم يف البحث و جمتمعه ،عينة،جماالت البحث ،األدوات املستخدمة يف البحث وذكر أيضا خطوات 

ية املستخدمة يف البحث لبغية الوصول إىل إصدار بناء األداة كما تطرق الطالب إىل الوسائل اإلحصائ

أحكام موضوعية حول ظاهرة موضوع البحث و يف األخري مت التطرق ألهم صعوبات البحث اليت اعرتضت 

.طريقة البحث 





عرض و تحلیل و مناقشة النتائج

يشمل هذا الفصل العرض و التحليل و املناقشة لنتائج املعاجلات ملعطيات عينة البحث قصد 

نفيها ، كما يتضمن خالصة عامة 

النسبة املئوية

%21.42

%35.71

%42.85

100%

.لعينة البحث

و فارق العمر  عينة البحثو الذي يوضح تعداد 

 معاقني حركيا 10،و  %21.42سنة بنسبة 

و الرسم  % 42.85بنسبة  سنة 20

.عينة البحث بني يف العمر البيولوجي و الذي اختلف 

.لعينة البحث

%42,85; سنة20
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يشمل هذا الفصل العرض و التحليل و املناقشة لنتائج املعاجلات ملعطيات عينة البحث قصد 

نفيها ، كما يتضمن خالصة عامة  أوالدراسة إلجياد حلول ملشكلة البحث بتحقيق الفرضيات 

.نتيجة حقائق املعاجلات االحصائية استنتاجات جاءت 

:عرض نتائج المعلومات الشخصية

:السن

ذكورمستوى التغريات

6سنة 18

10سنة 19

12سنة 20

28جمموع

لعينة البحثالسن  يوضح) 7(الجدول رقم

و الذي يوضح تعداد  أعالهاملدون  7من خالل اجلدول رقم 

سنة بنسبة  18سنهم  معاقني حركيا 6البيولوجي بينهم و احملدد بـــــ 

20سنهم  معاق حركيا 12،و  %35.21سنة بنسبة 

يف العمر البيولوجي و الذي اختلف  أعالهالبياين املوايل يبني فارق النسب املذكورة 

لعينة البحثالسن  يبين )1(الشكل البياني رقم

%21,42; سنة18

;  سنة19 

35,71%

20

الفصل الثاني                                                  

:مقدمة

يشمل هذا الفصل العرض و التحليل و املناقشة لنتائج املعاجلات ملعطيات عينة البحث قصد 

الدراسة إلجياد حلول ملشكلة البحث بتحقيق الفرضيات 

استنتاجات جاءت و 

عرض نتائج المعلومات الشخصية-2-1

السن2-1-1

من خالل اجلدول رقم 

البيولوجي بينهم و احملدد بـــــ 

سنة بنسبة  19سنهم 

البياين املوايل يبني فارق النسب املذكورة 
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   :و مناقشة نتائج القياسعرض و تحليل - 2-2

  : االكتئاب للعينة قبل الممارسة الرياضية  درجة قياس -1- 2-2

  القياس
المتوسط 

  الحسابي
  الوسيط

االنحراف 

  المعياري

التقييم 

%العالي 

التقييم 

  %المنخفض 

1.820.8378.2721.73االكتئاب

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم )  8(جدول رقم 

)28=ن. (قبل الممارسةدرجة االكتئاب لقياس الوسيط الحسابي 

املقياس  أسئلةعلى تائج اختبار عينة البحث الذي يوضح ن) 8(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باحنراف معياري قدره  1.8حيث قدر املتوسط احلسايب بـ قبل املمارسة الرياضية  بدرجة االكتئاباخلاصة 

حيث بلغت نسبة التقييم  2على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب متوسطة تدل و هي قيمة  0.83

و هذا ما %  21.73يف حني بلغ التقييم املنخفض النسبة املقدرة بـ  % 78.27العايل النسبة املقدرة بـ 

  عينة البحث اكرب من املتوسط لنسبة ارتفاع درجة االكتئاب بيدل على 

التقييم العالي

التقييم المنخفض

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

التقييم العالي التقييم المنخفض

النسبة المئوية 78,27% 21,73%
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يبين فارق النسب في التقييم العالي و المنخفض في القياس القبلي لعينة ) 20(شكل بياني رقم 

البحث

  :بعد الممارسة الرياضية  قياس درجة االكتئاب للعينة  -2- 2-2

  القياس
المتوسط 

الحسابي
الوسيط

االنحراف 

المعياري

التقييم 

%العالي 

التقييم 

%المنخفض 

0.300.4781.1518.85  االكتئاب

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ) . 9(جدول رقم 

)28=ن. ( لقياس بعد الممارسة لدرجة االكتئاب الوسيط الحسابي 

املقياس  أسئلةالذي يوضح نتائج اختبار عينة البحث على ) 9(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باحنراف معياري قدره  0.3اخلاصة بدرجة االكتئاب بعد املمارسة الرياضية حيث قدر املتوسط احلسايب بـ 

حيث بلغت نسبة التقييم  0و هي قيمة صغرية تدل على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب  0.47

و هذا ما %  18.85ة املقدرة بـ يف حني بلغ التقييم املنخفض النسب%  81.15العايل النسبة املقدرة بـ 

  يدل على اخنفاض درجة االكتئاب بنسبة كبرية لعينة البحث 

التقييم العالي

التقييم 

المنخفض

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

التقييم العالي التقييم المنخفض
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يبين فارق النسب في التقييم العالي و المنخفض في القياس البعدي لعينة )  03(شكل بياني رقم 

البحث

  :الرياضية  مقارنة نتائج قياس درجة االكتئاب للعينة البحث قبل و بعد الممارسة  -3- 2-2

  القياس
المتوسط 

الحسابي
الوسيط

االنحراف 

  المعياري

التقييم 

%العالي 

ت 

المحسو 

  بة

ت 

الجدولية

الداللة 

االحصائية

1.820.8378.27قبل الممارسة

  دال  1.70  7.09

0.300.4781.15بعد الممارسة

  ) 27و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة ( 

مقارنة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب ) 10(جدول رقم 

)28=ن(بعد الممارسة درجة االكتئاب  قبل و قيم الوسيط الحسابي لقياس 

قبل املمارسة الرياضية عينة البحث  القياسالذي يوضح نتائج ) 10(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باحنراف معياري  1.8بـ يف القياس القبلي حيث قدر املتوسط احلسايب  املتوسطاتو بعدها يف املقارنة بني 

نسبة التقييم لتبلغ  2على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب متوسطة تدل و هي قيمة  0.83قدره 

باحنراف  0.3يف حني قدر املتوسط احلسايب يف القياس البعدي بـ %  78.27العايل النسبة املقدرة بـ 

لتبلغ نسبة  0و هي قيمة صغرية تدل على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب  0.47معياري قدره 

و اليت جاءت اكرب من  7.09، و تؤكد قيمة ت احملسوبة %   81.15التقييم العايل النسبة املقدرة بـ 
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يف الفرق  اإلحصائيةعلى الداللة  27و درجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  1.70القيمة اجلدولية 

  .بعد املمارسة الرياضية  أيبني املتوسط احلسايب للقياس القبلي و البعدي لصاحل القياس البعدي 

يبين فارق النسب في التقييم العالي بين القياس القبلي و البعدي لعينة )  04( شكل بياني رقم 

البحث

  :قياس درجة االكتئاب للعينة الممارسة أللعاب القوى بعد الممارسة الرياضية   -4- 2-2

  القياس
المتوسط 

الحسابي
الوسيط

االنحراف 

  المعياري

التقييم 

  %العالي 

التقييم 

المنخفض 

%

0.900.5277.1622.84  االكتئاب

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ) . 11(جدول رقم 

)11=ن. ( في العاب القوى الوسيط الحسابي لقياس بعد الممارسة لدرجة االكتئاب 

قبل الممارسة

بعد الممارسة

76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00% 81,00% 82,00%

قبل الممارسة بعد الممارسة
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الذي يوضح نتائج القياس البعدي عينة البحث املمارسة ) 11(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باحنراف  0.9املقياس اخلاصة بدرجة االكتئاب حيث قدر املتوسط احلسايب بـ  أسئلةأللعاب القوى  على 

حيث بلغت  0و هي قيمة صغرية تدل على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب  0.52معياري قدره 

 22.84يف حني بلغ التقييم املنخفض النسبة املقدرة بـ % 77.16املقدرة بـ نسبة التقييم العايل النسبة 

%.

يبين فارق النسب في التقييم العالي و المنخفض في القياس البعدي للعينة )  05( شكل بياني رقم 

القوى أللعابالممارسة 

التقييم العالي

…التقييم 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

التقييم العالي التقييم المنخفض
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  :الممارسة الرياضية  قياس درجة االكتئاب للعينة الممارسة لكرة السلة بعد  -5- 2-2

  القياس
المتوسط 

الحسابي
الوسيط

االنحرا

ف 

المعياري

التقييم 

%العالي 

التقييم 

%المنخفض 

0.400.1389.7510.25  االكتئاب

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة المئوية حسب قيم ) . 12(جدول رقم 

)17=ن. (الممارسة لدرجة االكتئاب  في كرة السلة الوسيط الحسابي لقياس بعد 

الذي يوضح نتائج القياس البعدي عينة البحث املمارسة لكرة ) 12(من خالل نتائج اجلدول رقم 

باحنراف معياري  0.4املقياس اخلاصة بدرجة االكتئاب حيث قدر املتوسط احلسايب بـ  أسئلةالسلة  على 

حيث بلغت نسبة  0و هي قيمة صغرية تدل على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب  0.13قدره 

  % . 10.25يف حني بلغ التقييم املنخفض النسبة املقدرة بـ %  89.75التقييم العايل النسبة املقدرة بـ 

التقييم العالي

التقييم 

المنخفض

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

التقييم العالي التقييم المنخفض
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يبين فارق النسب في التقييم العالي و المنخفض في القياس البعدي للعينة )  06( شكل بياني رقم 

الممارسة لكرة السلة

بعد الممارسة  و العاب القوى قياس درجة االكتئاب للعينة الممارسة لكرة السلة مقارنة -6- 2-2

  :الرياضية  

  القياس
المتوسط 

الحسابي
الوسيط

االنحراف 

  المعياري

التقييم 

%العالي 

ت 

المحسوبة

ت 

الجدولية

الداللة 

االحصائية

0.400.1389.75  كرة السلة

  دال  2.06  5.19

0.900.5277.16العاب القوى

  ) 26و درجة الحرية  0.05مستوى الداللة ( 

المئوية حسب  مقارنة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و التقييم بالنسبة) 13(جدول رقم 

)28=ن(قيم الوسيط الحسابي لقياس بعد الممارسة لدرجة االكتئاب  في كرة السلة و العاب القوى

املمارسة  عينة البحثلالقياس املقارنة يف الذي يوضح نتائج ) 13(من خالل نتائج اجلدول رقم 

البعدي للعينة حيث قدر املتوسط احلسايب يف القياس  بعد املمارسة الرياضية لكرة السلة و العاب القوى

و هي قيمة متوسطة تدل على متركز النتائج  0.13باحنراف معياري قدره  0.4بـ  املمارسة لكرة السلة 

يف حني قدر املتوسط %  89.75لتبلغ نسبة التقييم العايل النسبة املقدرة بـ  0حول متوسطها احلسايب 

و هي قيمة  0.52باحنراف معياري قدره  0.9بـ  القوى أللعابللعينة املمارسة  دياحلسايب يف القياس البع

لتبلغ نسبة التقييم العايل النسبة املقدرة بـ  0صغرية تدل على متركز النتائج حول متوسطها احلسايب 

عند  2.06و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية  5.19، و تؤكد قيمة ت احملسوبة 77.16%

يف الفرق بني املتوسط احلسايب للقياس   اإلحصائيةعلى الداللة  26و درجة احلرية  0.05ى الداللة مستو 
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للعينة لصاحل القياس البعدي القوى  أللعاببني العينة املمارسة لكرة السلة و العينة املمارسة  البعدي

  .املمارسة لكرة السلة

العالي للمعاقين حركيا بين ممارسي كرة السلة و يبين فرق نسب التقييم ) 07(رقم  شكل بياني

ممارسي العاب القوى

كرة السلة

العاب القوى

70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00%

كرة السلة العاب القوى

النسبة المئوية 89,75% 77,16%
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  :االستنتاجات - 2-3

 درجة االكتئاب لدى املعاقني  و بعدما أجرى دراسته على حتديد الطالبمن خالل ما الحظ

من عينة البحث  78.27بنسبة  1.8حركيا قبل املمارسة الرياضية و اليت بلغت درجة عالية 

استنتج الطالب ارتفاع معدالت االكتئاب للمعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط احلركي 

  املكيف 

 كتئاب لدى املعاقني من خالل ما الحظ الطالب و بعدما أجرى دراسته على حتديد درجة اال

من عينة  81.15بنسبة  0.3حركيا بعد املمارسة الرياضية و اليت بلغت درجة منخفضة 

البحث استنتج الطالب اخنفاضا يف معدالت االكتئاب للمعاقني حركيا املمارسني للنشاط 

  احلركي املكيف 

 بني القياس القبلي و البعدي لعينة البحث لصاحل القياس  إحصائيةوجود فروق ذات داللة

.ت درجة االكتئاب لدى املعاقني حركياالبعدي اثر املمارسة الرياضية و اليت من خالهلا اخنفض

 بني القياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة

البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة اثر املمارسة  القوى لصاحل القياس أللعاباملمارسة 

الرياضية اجلماعية اليت تتطلب االحتكاك و اليت من خالهلا اخنفضت درجة االكتئاب لدى 

.املعاقني حركيا 
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  :مقارنة الفرضيات بالنتائج  - 2-4

  : الطالبمن خالل الدراسة اليت أجراها 

 الذي يديل بتحديد درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا غري املمارسني  األولللفرض حتقيقا

و الذي يوضح  09للنشاط احلركي املكيف بدرجة عالية حيث من خالل اجلدول رقم 

حمقق  األولنسبة التقييم العايل فان الفرض  إىل إضافةاملتوسط احلسايب و احنرافه املعياري 

  حركيا غري املمارسني للنشاط احلركي املكيف بارتفاع درجة االكتئاب لدى املعاقني

 حتقيقا للفرض الثاين الذي يديل بتحديد درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا املمارسني

و الذي يوضح  10من خالل اجلدول رقم  للنشاط احلركي املكيف بدرجة منخفضة حيث

حمقق  الثايننسبة التقييم العايل فان الفرض  إىل إضافةاملتوسط احلسايب و احنرافه املعياري 

  درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا املمارسني للنشاط احلركي املكيفباخنفاض 

 بني القياس القبلي  إحصائيةحتقيقا للفرض الثالث الذي يديل بوجود فروق ذات داللة

نة بني املتوسط و الذي يوضح املقار  11البعدي لعينة البحث حيث من خالل اجلدول رقم و 

نسبة التقييم العايل و استدالال بقيمة ت احملسوبة و اليت  إىل إضافةاحلسايب و احنرافه املعياري 

 إحصائيةجاءت اكرب من القيمة اجلدولية فان الفرض الثالث حمقق بوجود فروق ذات داللة 

لصاحل العينة املمارسة للنشاط  أيبني القياس القبلي و القياس البعدي لصاحل القياس البعدي 

 .احلركي املكيف

 بني القياس البعدي للعينة  إحصائيةبوجود فروق ذات داللة حتقيقا للفرض الرابع الذي يديل

 13حيث من خالل اجلدول رقم  القوى أللعاباملمارسة لكرة السلة و العينة املمارسة 

نسبة التقييم العايل  إىل إضافةاملعياري الذي يوضح املقارنة بني املتوسط احلسايب و احنرافه و 

استدالال بقيمة ت احملسوبة و اليت جاءت اكرب من القيمة اجلدولية فان الفرض الرابع حمقق و 

بني القياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة  إحصائيةبوجود فروق ذات داللة 

لصاحل العينة  أيالقوى لصاحل القياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة  أللعاباملمارسة 

  .املمارسة للنشاط احلركي املكيف يف الرياضة اجلماعية
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  : التوصيات و االقتراحات- 2-5

  :يف ضوء النتائج السابقة توحي الدراسات مبا يلي

 املعاقني  باألفرادمستوى كل املؤسسات اخلاصة املمارسة للرتبية البدنية و الرياضية على تشجيع

 .حركيا

حبث قياس درجة االكتئاب بشكل دوري لتحديد اطر و برامج التنموية للفرد املعاق 

اعتماد الرتبية البدنية و الرياضية للتأهيل يف تكوين الفرد. 

 للفرد  اإلعاقاتو رياضات خمتلفة باختالف  أنشطةبعث. 

 املشاركة يف الرياضات�ƨǇ°ƢǸŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�¼ƢǠŭ¦�®ǂǨǳ¦�ǲǟƢǨƬǴǳ�ƨǏƢƻ�ƨȈǟƢǸŪ¦

 .الرياضية

 املعاقنيضرورة تكييف واستخدام االختبارات واملقاييس النفسية كوسائل موضوعية لتقومي شخصية 

 الوظيفي ومراكز التكوين املهين وتوفري  التأهيلضرورة دمج النشاط البدين الرياضي يف مركز

  الضرورية لدلك الوسائل

 عدد من املختصني يف  بأكربضرورة دعم املراكز اليت تتعامل مع هده الشرحية موضع الدراسة

  ميدان الرتبية    اخلاصة وكدا املختصني يف ميدان النشاط احلركي املكيف   

نشاة توفري ميزانية مالية لزيادة عدد الفرق يف بطولة كرة السلة على الكراسي املتحركة وتوفري امل

  األزمة

 تنظيم ودعم الرياضة التنافسية املكيفة يف بالدنا لتشمل مجيع الرياضات املعدلة اخلاصة باملعوقني

  الفردية منها واجلماعية 

 أخرىالتنسيق بني خمتلف اجلهات الوصية على املعوقني حركيا واجلامعات بغرض القيام بدراسات 

  أخرىاحلركية وعالقتها مبتغريات  اإلعاقةحول 

 ممارسة النشاط البدين الرياضي املكيف وتوجيه  نشر الوعي الطيب والرياضي والنفسي لضرورة

.      العمل على حل املشاكل النفسية واالجتماعية للمعوقني  لذلك األسرة
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       : الخالصة - 2-6

، بل أثبتت  مسلمامما ال شك فيه أن قدرة املعاقني حركيا على ممارسة النشاط الرياضي أصبحت أمرا 

�ǲƻ¦®�«ƢǷƾǻȏ¦�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈǷ�Â املمارسة الرياضية أن هلا دورا فعاال يف االستقرار النفسي لدى هذه الفئة 

�ǞǸƬĐ¦و اليت متثلت يف مقياس بيك  للعينةن النتائج املتوصل إليها بعد حتليل استمارة االستبيان حيث أ

يلعب دورا هاما يف احلد من درجة اإلكتئاب لدى  النشاط الرياضي البدين املكيف بينت لنا أن لالكتئاب

أكثر  تأثريكما أمكننا استنتاج أن ممارسة الرياضات اجلماعية  ككرة السلة كان هلا   األفراد املعاقني حركيا

  .  إجيابية يف احلد من اإلكتئاب لدى هذه الفئة مقارنة بالرياضات الفردية على غرار ألعاب القوى
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  : الخاتمة

خاصة اإلنسان يف حياته على مر الزمان،كانت الرياضة  و مازالت احلل لكثري من املشكالت اليت واجهت 

مية و التشوهات االنفسية و االحنرافات القو  األمراضيف عصرنا احلايل عصر املشاكل االجتماعية و 

�Ǌذه.....اجلسمية ȈǠȇ�Ƣđ�Â�ƢȀȈǧ�Ŗǳ¦�Â�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ń¤�ƨƳƢū¦�©®¦±�©®¦±�ƢǸǴǯ�Ŗǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǽ

�ǶēƢȈƷ�ǺǷ� ǄƳ�ƢĔƘǯ�Â�ǶȀƬǫƢǟ¤�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ÀȂǫƢǠŭ¦ى خمتلف اجلوانب إلعاقة هلا تأثري عللك أن اذ

يف حاجة ماسة  ملعاقما جيعل ا .....األخرى، النفسية و البدنية  و االجتماعية و حىت الرتبوية و التعليمية

إىل مساعدة اآلخرين من اجل استثمار قدراته و االستفادة منها و إعطائه فرصة إلبرازها و تطويرها و هو 

با إلبراز اإلمكانات األمر الذي تستطيع املمارسة الرياضية القيام به على أفضل حنو إذ تعد جماال خص

  .تعمل على تطويرها و اإلرتقاء بصاحبهاوالقدرات و 

 حركيا و كذلك و لكن من خالل اطالع الباحث على بعض البحوث و الدراسات اليت تناولت املعاقني

لدى لوحظ تفاوت يف درجة اإلكتئاب   تضم أفرادا معاقني حركيا ملراكززيارات امليدانية من خالل خمتلف ال

تساهم أكثر من الرياضات ذا النشاط، كما أن الرياضات اجلماعية حبسب درجة ممارستهم هلاملعاقني حركيا 

معاق  28يف و عليه مت حتديد عينة البحث و اليت متثلت  الفردية يف احلد من اإلكتئاب لدى املعاقني حركيا

معاق حركيا  11معاق حركيا مسجل ملمارسة كرة السلة للمعاقني و  17حركيا سجلوا للممارسة الرياضية 

ستبيان متمثال يف مقياس االكتئاب ألورون االاالعتماد على  لومن خال. مسجل ملمارسة العاب القوى

ارتفاع معدالت  تأكدنا من ت و النسبة املئويةاختبار الاليت متثلت يف ا اإلحصائية األدوات إىل إضافةبيك 

لدى اخنفاضها  نايف الوقت الذي سجل االكتئاب للمعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط احلركي املكيف

بني القياس  إحصائيةوجود فروق ذات داللة كما سجلنا . ملمارسني للنشاط احلركي املكيفااملعاقني 

القوى لصاحل القياس البعدي للعينة املمارسة  أللعابالبعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة املمارسة 

لكرة السلة اثر املمارسة الرياضية اجلماعية اليت تتطلب االحتكاك و اليت من خالهلا اخنفضت درجة 

أكثر من اإلخنفاض املسجل لدى املعاقني  املمارسني هلذه الرياضة اجلماعية  االكتئاب لدى املعاقني حركيا

  .يةاملمارسني للرياضات الفرد
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أمهية ممارسة النشاط البدين املكيف هلذه الفئة من األفراد خاصة تلك املرتبطة  و عليه يتضح جليا مدى

بانعكاس هذه املمارسة على اجلانب النفسي، باعتبارها تلعب دورا جوهريا يف حماربة ظاهرة االكتئاب لدى 

ƢȈƬƷȏ¦�ÄÂ̄�ƨƠǨǳ�ÀȂǸƬǼȇ�ǶĔ¢�ÀȂǯ°ƾȇ�ǶȀǴǠš �ƢǸǯ�ƢȈǯǂƷ�śǫƢǠŭ¦ و بالتايل ."معاقني"جات اخلاصة و ليسوا

فالباحث ختصصه  حسبلنعينهم و نساعدهم كل من مكانه و  من الرعاية للمعاقني حركياال بد لنا مبزيد 

�©ƢȇȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ¢�ń¤�ƨŹǂǌǳ¦�ǽǀđ� ƢǬƫ°ȏ¦�» ƾđ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ǺǷ�ƾȇǄŠ�Ƥ ǳƢǘǷ و يف خمتلف

ǨƬƥ�Ƥ ǳƢǘǷ�¾Âƚǈŭ¦�Â�©ȏƢĐ¦�Â�©ƢǓƢȇǂǳ¦ عيل ما توصل إليه الباحث و استقر عليه من أجل جعله واقعا

، أما العامة من األصحاء فهم مطالبون بتقبل و احتضان هؤالء األفراد  إلعانتهم على إجياد تطبيقيا 

Ȁǧ�ƨȈǯǂū¦�ƨǫƢǟȍ¦�ǶȀǧ�ǺǷ�ƾƥȏ�ÀƢǯ�¦ǀǳ�ŃƢǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƕē¦Â̄�Â�ǶȀǈǨǻ¢م�Ƣđ�ƨƥƢǏȍ¦�Ƥ ǼƴƬǳ�ƢƸȈƸǏ�Ƣ

سعهم �Â�Ƣđ�śƥƢǐŭ¦�Ȃƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǳƢǠǧ�¦®¦ǂǧ¢�¦ȂƸƦǐȈǳ�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǰƥ�Ƕē®Ƣǧ¤ عحسن التعامل م ضمان و 

�ǶēƢǠǸƬů�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ƨŷƢǈŭ¦��Â�ǶȀǈǨǻ¢�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦ƢȀȈǴǟ�ƨǳƢǟ�Ƕǿ°ƢƦƬǟ¦�¾ƾƥ�Ƣđ�µ ȂȀǼǳ¦�Â.
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  األوجاعو  اآلالم أو  اإلمساكاملعدة و  أالممنزعج بشان املشكالت الصحية مثل  إنين.2

   العامةاجلسمية 

  شيئا خر  أييف  أفكر نأمتضايق من املشكالت الصحية و من الصعب  إنين.3

   أخرشيئا  يأيف  التقليلبسبب وضعي الصحي حبيث ال استطيع  للغايةقلق  إنين.4







دور النشاط البدني المكیف في الحد من اإلكتئاب لدى المعاقین حركیا

:الطالبان   

 بشارف محمد  

 نائلي محمد ضياء الدين  

ē دف الدراسة إىل معرƢȈǯǂƷ�¼ƢǠŭ¦�®ǂǨǴǳ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǳƢū¦�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�ƨȈǓƢȇǂǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ƨȈŷ¢�ƨǧ  إىل

اكتئاب وقلق بني املمارسني للنشاط البدين املكيف وغري حتديد الفروق يف احلاالت النفسية من جانب 

على تأثري ممارسة النشاط الرياضي على املعوق حركيا من كل اجلوانب  كما تعطي نظرة  املمارسني له

ديد درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا غري فرض البحث كان حت أن إذ ).البدنية، النفسية، االجتماعية(

حتديد درجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا إضافة إىل  احلركي املكيف بدرجة عاليةاملمارسني للنشاط 

املمارسني للنشاط احلركي املكيف بدرجة منخفضة حتقيقا للفرض الثالث الذي يديل بوجود فروق ذات 

معاق حركيا  28 حيث متثلت عينة البحث يف. لعينة البحث ألبعديبني القياس القبلي و  إحصائيةداللة 

معاق حركيا مسجل ملمارسة كرة السلة  17 بالطريقة العمدية مت اختيارهمو  سجلوا للممارسة الرياضية

املنهج الوصفي باألسلوب كما مت االعتماد على . معاق حركيا مسجل ملمارسة العاب القوى 11للمعاقني و 

 األدوات إىل إضافةستبيان متمثال يف مقياس االكتئاب ألورون بيك باال إىل جانب االستعانةاملسحي 

ارتفاع   مالحظة أهم استنتاجات الدراسة كانتف.اليت متثلت يف اختبار ت و النسبة املئوية  اإلحصائية

يف الوقت الذي سجلت فيه  معدالت االكتئاب للمعاقني حركيا غري املمارسني للنشاط احلركي املكيف

بني  إحصائيةوجود فروق ذات داللة كما سجلنا . املمارسني للنشاط احلركي املكيفلدى املعاقني اخنفاضا 

القوى لصاحل القياس البعدي للعينة  أللعابالقياس البعدي للعينة املمارسة لكرة السلة و العينة املمارسة 

و اليت من خالهلا اخنفضت  املمارسة لكرة السلة اثر املمارسة الرياضية اجلماعية اليت تتطلب االحتكاك

.أكثر من اإلخنفاض املسجل لدى املعاقني املمارسني للرياضات الفرديةدرجة االكتئاب لدى املعاقني حركيا 

 باألفرادتشجيع املمارسة للرتبية البدنية و الرياضية على مستوى كل املؤسسات اخلاصة و اقرتح الطالبان 

 ربامج التنموية للفرد املعاقالو  األطرحبث قياس درجة االكتئاب بشكل دوري لتحديد ، و املعاقني حركيا

 أنشطة ضرورة إجياد و كذا املعاق اعتماد الرتبية البدنية و الرياضية للتأهيل يف تكوين الفردإىل جانب  



تشجيع و األهم من ذلك إدماج املعاق حركيا من خالل للفرد  اإلعاقاتورياضات خمتلفة باختالف 

املمارسة  عن طريق�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�¼ƢǠŭ¦�®ǂǨǳ¦�ǲǟƢǨƫضمان يف الرياضات اجلماعية خاصة لمشاركته 

 .الرياضية

 الكلمات المفتاحية : 

االكتئاب  -الحركية   اإلعاقة  -النشاط البدني المكيف    



The role of physical activity in reducing conditioner depression in

physically disabled

this study aims to detect the importance of sports practice and its impact on

the mental state of the physically disabled individual. It also attempts to

determine the differences in psychiatric cases of depression and anxiety

among practitioners of adapted physical activity and non-practitioners . It

gives an overview about the impact of physical activity on the handicapped

from all aspects (physical, psychological , social).

The basic hypothesis of the research was to determine the degree of

depression in physically disabled non-practicing adapted kinetic activity

with a high degree as well as to determine the degree of depression in

physically disabled practitioners of adapted kinetic activity with low-grade

to achieve the third hypothesis which consists of suggesting the existence

of statistically significant differences between tribal measurement and

dimensional sample differences.

The research sample consisted of 28 physically disabled, 17 of whom are

registered to practice basketball and the remaining 11 exercise athletics.

The sample was chosen intentionally. The study has also relied on the

descriptive method and survey manner along with the use of the

questionnaire represented in the depression measure of Oron Beck in

addition to the statistical tools which were represented in the tests and the

percentage.

The most important conclusions of the study consist of noting the high

rates of depression for the disabled physically non-practicing adapted

kinetic activity meanwhile we recorded significant differences between the

telemetric sample practicing basketball and the one practicing Athletics in

favor of telemetric sample practicing basketball. Thus collective sports

practice which requires friction has contributed in decreasing the degree of

depression among the physically disabled more than their counterparts

registered with the disabled practitioners of individual sports.

The students leading the present research recommend the encouraging of

the practice of physical education and sports at the level of all private



institutions for individual people physically disabled, and the degree of

depression should be measured periodically to determine different

development programs of the individual with a disability . they recommend

also the adoption of physical education and sports rehabilitation in of the

individual with a disability as well as the need to find activities and

different sports depending on the disabilities of the individual and more

importantly, the integration of physically disabled individuals through the

promotion of private participation in team sports to ensure that an

individual with a disability remains in interaction within the community

through sports practice.



Le rôle de l'activité physique dans la réduction de la

dépression du climatiseur dans handicapés physiques

cette étude vise à détecter l'importance de la pratique sportive et son impact

sur l'état mental de l'individu physiquement handicapés. Il tente également

de déterminer les différences dans les cas psychiatriques de dépression et

d'anxiété chez les praticiens de l'activité physique adaptée et non-

pratiquants. Il donne un aperçu de l'impact de l'activité physique sur les

personnes handicapées de tous les aspects (physique, psychologique,

social).

L'hypothèse de base de la recherche était de déterminer le degré de

dépression chez les non-pratiquants activité cinétique handicapés physiques

adaptées avec un haut degré ainsi que de déterminer le degré de la

dépression chez les pratiquants handicapés physiques d'activité cinétique

adaptée avec de bas grade pour atteindre le troisième hypothèse qui

consiste en suggérant l'existence de différences statistiquement

significatives entre la mesure tribale et les différences d'échantillonnage

dimensions.

L'échantillon de l'étude se composait de 28 handicapés physiques, dont 17

sont des marques de pratiquer le basket-ball et l'athlétisme les 11 restants

de l'exercice. L'échantillon a été choisi intentionnellement. L'étude a

également compté sur la méthode et enquête descriptive manière avec

l'utilisation du questionnaire représenté dans la mesure de la dépression de

Beck Oron en plus des outils statistiques qui ont été représentés dans les

tests et le pourcentage.

Les conclusions les plus importantes de l'étude consistent en notant les taux

élevés de dépression de l'activité cinétique physiquement non-pratiquant

handicapé quant à lui, nous avons enregistré des différences significatives

entre l'échantillon télémétrique pratiquant de basket-ball et d'une pratique

d'athlétisme en faveur de l'échantillon télémétrique basket pratiquer. Ainsi

la pratique collective de sport qui nécessite la friction a contribué à

diminuer le degré de dépression chez les handicapés physiques plus que

leurs homologues enregistrés avec les pratiquants handicapés de sports

individuels.



Les étudiants mènent la présente recherche recommandent l'encourageant

de la pratique de l'éducation physique et des sports au niveau de tous les

établissements privés pour les personnes individuelles physiquement

handicapés, et le degré de dépression doivent être évaluées périodiquement

afin de déterminer les différents programmes de développement de

l'individu avec un handicap . ils recommandent également l'adoption de

l'éducation physique et la réhabilitation des sports dans de l'individu avec

un handicap ainsi que la nécessité de trouver des activités et des différents

sports en fonction des incapacités de l'individu et, plus important,

l'intégration des personnes handicapées physiques à travers la promotion de

la participation du secteur privé dans les sports d'équipe pour assurer

qu'une personne avec un handicap reste en interaction au sein de la

communauté par la pratique de sports.


