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اهدي ثمرة هذا الجهد إلى الحضن الدافئ والنبع الصافي والقلب 
ني في بطنها تسعة اشهر الحنون إلى امي الغالية التي حملت

وارضعتني اكثر من حولين وسهرت على تربيتي ورعايتي مند 
طفولتي حتى يومنا هذا، والتي ال ازال اشعر عندما اقف بين يديها 
اني الزلت طفال ، والى ابي الذي كان والزال نعم االب والصديق 
الذي بدل كل ما بوسعه إلسعادي ووفر لي كل ما أحتاج وكان 

اء نجاحي في الدراسة كما اهدي هذا العمل المتواضع الى السبب ور 
 اخوتي وكل اصدقائي الذين ساعدوني ولو باقل جهد يملكونه.       

كما اقدمه ايضا الى اساتذة معهد التربية البدنية والرياضية   
   .                                                    بمستغانم

  ذ المشرف الذي قدم لي الكثير من التوجيهات.كما اهديه الى االستا
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أهدي ثمرة جهدي هذا...           
                      راحتي و سعادتي بتعبها و شق ائها         اشترتإلى من  

 نطقه لساني أمي ثم أمي.  اسمإلى أغلى  
لى  بي إإلى من كان لي بمثابة الشمعة التي تحترق لتنير طريق در 

 أبي حفظه هللا.  القدوة
 والديا الكريمين.لكما يا أغلى ما أملك في الحياة  

 استئذانإلى الذين يدخلون الق لب بال  
 إلى أغلى األصدق اء  باسمهإلى أخي وأخواتي كل  

 .إلى كل األهل و األق ارب كبيرا و صغيرا
  ئيبتدااالإلى جميع األساتذة الذين تتلمذت على أيديهم من الطور  

 حتى الجامعي.
 اء.ستثناون  ة بدالى األحباب الذين جمعتني بهم أيام الدراسة بالجامع

ل  العم  الذي لم تلده أمي رفيقي في هذا  بن دومة الحبيبإلى أخي  
 المتواضع

 فغضب...  اسمهإلى كل من لم يجد  
 إلى ق ارئ هذا اإلهداء

 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي
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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 والصالة والسالم على الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم

وجل الذي وفقنا إلنهاء هذا العمل المتواضع, ونتقدم  نشكر هللا عز  
بالشكر الجزيل إلى كل ساعدنا في إنجاز هذا البحث سواء من  

                                                       قريب أو من بعيد.
كما يسعدنا أن نتقدم بأسمى معاني الشكر و االمتنان إلى  

لق ادر والي كل من ساعدني  الدكتور  المشرف مختاري عبد ا
بالمعلومات القيمة  من أجل إتمام هذا البحث, و ال يفوتنا أن نتقدم  

مدير و أساتذة وعمال معهد التربية   بجزيل الشكر والعرف ان إلى  
بوالية مستغانم.     البدنية و الرياضية    

وفي األخير نتمنى من هللا عز وجل أن يجعل هدا العمل في ميزان  
    حسنات كل  من ساعدنا.

 



 

 

 

 :ملخص البحث
)إعاقة حركية( نحو : تحت عنوان: اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة عنوان الدراسة

 ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف

التعرف على ذوي االحتياجات الخاصة ومعرفة اتجاهات المعاقين تهدف الدراسة إلى 
-15عن معاقين حركيا تتراوح اعمارهم ما بين ) عبارة العينة ،الفرض من الدراسةحركيا 

وكان ، سنة( وشملت الدراسة مركز التكوين المهني للمعاقين حركيا بواد الجمعة22
األداة وكانت  ،معاق حركيا 50بحيث بلغ عدد افراد العينة  اختيارها بطريقة مقصودة

لنشاط البدني هي مقياس كينون لالتجاهات نحو ممارسة افي هذه الدراسة  المستخدمة
الرياضي المكيف.                                                                  

ان فئة ذوي  ومن اهم االستنتاجات التي وصلت اليها الدراسة كانت تشير الى
االحتياجات الخاصة يميلون الى االتجاه الترويحي أكثر.                                 

زيادة الثقافة  الستنتاجات السابقة اقترحت بعض التوصيات وكانت اهمهاوفي ضوء ا
والمفاهيم الرياضية الخاصة بأهمية ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف لمختلف 

  نواحي الحياة االجتماعية والصحية والنفسية عند ذوي االحتياجات الخاصة.

 .النشاط البدني المكيف –المعاقين حركيا–االتجاهات :المفتاحيةالكلمات 



 

 

  Résume de  ’exposé:        

Titre de l’étude: sous-titre: les directions des handicaps (handicapés physiques) ver la 

pratique de l’activité sportive corporelle.  

Cette étude pour un bute connaitre handicaps et reconnait les directions des handicapés 

physique et le devoir d’étude échantillons qui sont des handicapés physiques son âge 

est entre (15 à 25 ans) et  l’étude contrent le centre qui se trouve à oued djemaa  

(Relizane) et les choix sont d’une manière précis cette échantillons comporte des 

individué de nombre 50 handicapés physiques, et il est utilisées pour cette étude le 

module quinone pour les dérations vers la pratique de l’activités corporelles  sportif 

équipés.     

Parmi les synthèses importantes qu’est reliées à cette étude est si avalée que cette classe 

des handicapes au direction de dressage plus. 

Et dans la lumière ces synthèses précédentes sont posées de recommandations et 

l’important parmi eux c’est exercé la culture et les sensés  spécifiques de sport pour 

l’importance de pratiques de l’activité  corporelles et sportif équipés de différent 

domaines de la vie sociale et santé et phycologies pour les handicapés. 

 Les mots clés: les directions- les handicapés physiques- activités corporelles équipes.  

 

Stade titille : 

 Under the titille: childern white spécial nées (impaire mobilité) about the practice of 

sport physique activité ajuster. 

The stade aimes to identifie the people with spécial nées and se trends physique 

dessable. 

the prépose of  the stade : the semple Is physique dessable Agde (15-22 ans) the stade 

inclue a vocationnel  training center for the dessable physique of oued el djamaa, He 

was selecte intentionnelle  So That the nombre of the semple 50 physique dessable 

the instrument use in This stade Is quinone of attitudes to Word the practice of sports 

physique activité squale ajuster. 

One of the main conclusions revêche by the stade was to show That people with spécial 

nées tend to trend more recréation. 

In light of the privions fadings suggestif That somme of the recommandation was the 

Most important of winch incéras the sports culture and comptes of the importance of 

physique exercice and sports activités adapté to varions aspects of social, Heath and 

psychologie life when people with spécial nées. 

The Key Word : direction, physique  dessable, physique activité ajuster.    
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                                        مقدمة:                                                                     -1

 الحضارات مختلف في وتطورات تحوالت الرياضية و البدنية التربية مادة عرفت لقد
                                          .البشرية المجتمعات مع تطورا وازدادت

 البد االنشطة طريق عن الحديث والدمج التنشيط وسائل من وسيلة الرياضة تعتبر حيث
 واالجتماعية العقلية الصحة و البدنية لقيمتها نظرا تمارس التي المكيفة الرياضية و نية

    عناء دون  البدنية للقدرات أعلى مستويات إلى الوصول مظاهر اهم من تعتبر وهي
 التكيفية القدرة و الجهود في االقتصاد في والمنظمة التدريجية الزيادة مع جهد و

                      إلنجازه.                            مختار  نشاط ألي والوظيفية
 لمختلف الحضاري  التقويم في بارزا مكانا المعاقين الرياضين نتائج احتلت حيث

 التقدم و الرقي مدى على بمدلوله يؤخذ و يعتمد مقياسا أصبحت بحيث المجتمعات
مجتمع.                                               ألي العائد الرياضي للمستوى 

ذا دلت  ما هذا السوي  للفرد عظيمة فائدة وذات ضرورية البدني النشاط مارسةم كانت وا 
 ذوي  من لألفراد بالنسبة إلحاحا وأكثر وأشمل أهم فائدتها فإن الدراسات و البحوث عليه

.                                    المختلفة الحركية اإلعاقات بأنواع منهم المصابون   خاصة  العاهات
 في العلماء من العديد تطرق  فقد ، الرياضية التربية ميدان في االتجاهات ألهمية نظرا
 من له لما االتجاهات  موضوع دراسة إلى الرياضية النفس، والتربية وعلم التربية مجال
 في والمتصلة المختلفة للجوانب القبول أو الرفض وخلفيات دوافع تحديد في كبيرة أهمية
 تعديل على والعمل المرغوبة، اإليجابية االتجاهات دعم من يمكننا مما التربوية العملية

       .(3،ص2004)الربيحات،  الرياضية التربية مهنة يخدم مما السلبية، االتجاهات
 اتجاهات طبيعة على التعرف هو الموضوع  لهذا تناولنا من الهدف كان ولهذا

 سبق ما على االطالع خالل ومنالمكيف،  البدني النشاط ممارسة نحو حركيا المعاقين
 السؤال تعتبر و بحثنا موضوع حولها يدور واحدة مشكلة هناك  أنه نجد الدراسات من
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 البدني النشاط ممارسة نحو ايجابية اتجاهات هناك هل:  وهي أال للبحث الجوهري 
                                                ؟( حركية إعاقة) الخاصة االحتياجات ذوي  لفئة المكيف والرياضي
 النظري  الجانب وتطبيقي، نظري  جانبين الى هذا بحثنا بتقسيم قمنا سبق مما وانطالقا
 والفصل الخاصة، االحتياجات ذوي  اتجاهات يدرس الذي االول الفصل على يحتوي 
 إلى ينقسـم التطبيقي الجانب اما المكيف، والرياضي البدني النشاط يدرس الثاني
 على فيحتوي  الثاني الفصل أما البحث، إجراءات على يحتوي  األول الفصل: فصلين
     الوصفي، المنهج على هذا بحثنا في اعتمدنا كما النتائج، ومناقشة وتحليل عرض

 البيانات بجمع قمنا ثم ومن فردا50 عددهم حركيا معاقين عن عبارة عينة كانت و
 نفسي،)  اتجاهات خمسة على تحتوي  استمارة طريق عن  العينة فراد أ على الموزعة
  من مجموعة يتضمن محور وكل(  واإلمكانات اإلداري  ، ترويحي صحي، ، اجتماعي
                                                                             االسئلة.

اتجاهات المعاقين حركيا و لهذا كان الهدف من تناولنا لهذا الموضوع هو التعرف على 
 نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف وتحديد االبعاد السائدة لالتجاهات.
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                                                                      : مشكلة البحث-2
بعد أن تم االطالع على المراجع و البحوث العلمية المختلفة المرتبطة بموضوع       

من  الدراسة، تبين أنه هناك بحوث الدراسات أجريت على ذوي االحتياجات الخاصة،
تواجههم، إال أن هناك بعض الدراسات  حيث دوافعهم و ميولهم والمشكالت التي

تناولت اتجاهات األفراد األسوياء نحو ممارسة نظرائهم من األفراد ذوي االحتياجات 
 .الخاصة لألنشطة الرياضية و لكن حسب المعرفة

واالطالع تبين أن اتجاهات األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة لألنشطة الرياضية  
قبل الباحثين بالشكل الوافي، وبالتالي لم تأخذ حيزا ضمن لم يتم دراستها وبحثها من 

هذا المخطط البحثي، و تكمن المشكلة أيضا في عدم التعرف على اتجاهات هؤالء 
األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة في النواحي الرياضية، رغم أنهم يشكلون كيانا 

تهدفة، والتي ينبغي أن ضمن الجسم االجتماعي، إضافة إلى مدى أهمية هذه الفئة المس
 الخاصة بالمعاقين حركيا إدارات المراكزتحظى بالدعم الرسمي من قبل القائمين على 

الرسمية، وهذا يمكن أن يتمثل من خالل االهتمام بهم بشكل عام، ومن ثم االهتمام 
 الذي يقومون به بشكل خاص. المكيف بالنشاط البدني

ومن خالل القيام بالدراسة االستطالعية لوحظ بأن هناك اختالف واضح في وجهات  
ومن خالل  ،المكيف البدني نظر األفراد ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط

االتصال بأفراد المركز، فقد لوحظ أن قسما منهم كانت لديه اتجاهات ايجابية، ومنهم 
جراء بهذه الدراسة، وبما أن اإلألمر الذي دفع إلى من كانت لديه اتجاهات سلبية، ا

مراكز التكوين أخذت بالتوسع في السنوات األخيرة في قبول األفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة، وهذا التوسع مرشح للزيادة، فقد بات من المهم االطالع على اتجاهاتهم نحو 

ا يلبي احتياجاتهم في واالطالع على ما ينقصهم وم ،المكيف البدني ممارسة النشاط
                                           الرياضية. بالمراكزدوائر النشاط الرياضي 
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هل هناك اتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني و الرياضي المكيف لفئة  التساؤل العام:

 ؟ ذوي االحتياجات الخاصة ) اعاقة حركية(
:التساؤالت الفرعية  

التجاهات ذوي االحتياجات الخاصة )اعاقة حركية( نحو ممارسة النشاط هل هناك ابعاد  -

 ؟البدني والرياضي المكيف
هل اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة )اعاقة حركية( نحو ممارسة النشاط البدني  -

  ؟والرياضي المكيف درجاتها مرتفعة
 اهداف البحث: -3
البدني الرياضي المكيف       معرفة اتجاهات المعاقين حركيا نحو ممارسة النشاط -

 و تحديدها.
 تحديد االبعاد السائدة لالتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني المكيف. -
ان المعاقين حركيا يتجهون بدرجة كبيرة لممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف  -

 كخبرة اجتماعية.
 المكيف ايجابية.ان اتجاهات المعاقين نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي -
 فرضيات البحث: -4
 الفرض العام:  4-1

 هناك اتجاهات لفئة ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف.
 الفرضيات الجزئية: 4-2
هناك ابعاد التجاهات ذوي االحتياجات الخاصة )اعاقة حركية( نحو ممارسة النشاط البدني  -

 .والرياضي المكيف

اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة )اعاقة حركية( نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي  
  .المكيف درجاتها مرتفعة
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 اهمية البحث: -5
معرفة اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة ) المعاقين حركيا( نحو ممارسة النشاط  -

 البدني الرياضي المكيف.
يود والصعوبات التي تحاصر توسيع الثقافة اعطاء نظرة خاصة ولفت االنتباه الى الق -

 الرياضية و البدنية.
االهتمام وتوفير االمكانات والظروف والوسائل لدعم واالرشاد والعناية بذوي  -

 االحتياجات الخاصة عموما والمعاقين حركيا خصوصا.
 مصطلحات البحث: -6
 : تعريف االتجاهات 6-1

   .(1997)محمود،  .وجهه له( توجه )اتخذاتجاه، اتجه، اتجاها، و قصد، و : لغة -أ
 )األساسي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم( أي قصد وجهة معينهواتجه: 

                                                                            اصطالحا: -ب

ستة و عشرون تعريف التجاه يصب معناها في أن "  1991 أورد البورت    
االتجاهات هي عبارة عن حالة االستعداد والتهيؤ العقلي والعصبي المنظم، عن طريق 

اإلنسان، وتؤثر عليه في االستجابة للمواقف الخبرات والتجارب الفردية التي يمر بها 
 .(166، ص 2001)السيسي،  المحيطة به"

نالحظ أن البورت أستند في تعريفه لالتجاه إلى االستعداد والتهيؤ المكون من األفكار  
والخبرات التي يمر بها اإلنسان، وهذا االستعداد والتهيؤ العقلي الفكري هو المحرك 

لمواقف المختلفة، حيث أن هذه االستجابة ال تحتاج إلى وقت الستجابة الفرد إزاء ا
طويل، بل تستند مباشرة إلى ذلك االنطباع الذهني ) االستعداد العقلي( المشكل لديه 

 من مختلف الخبرات.
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أما أبوا النيل : فيعرف االتجاه على أنه استعداد ذهني، تظهر محصلته في وجهة   
     ات، سواء كان اجتماعيا، أو اقتصاديا،نظر الشخص حول موضوع من الموضوع

،      أو سياسيا، أو حول قيمة من القيم، كالقيمة الدينية، أو الجمالية، أو االجتماعية
عدم  أو حول جماعة من الجماعات، ويعبر عن هذا االتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة أو

 .  (2001)وحيد،  الموافقة
نالحظ أن تعبير أبو النيل اتفق مع تعريف البورت في جانب و اختلف معه في   

جانب أخر حيث اتفقا على أن االتجاه هو استعداد تهيؤ، واختالفا في نوع هذا 
 االستعداد.

 حيث ) البورت: استعداد عقلي عصبي( ، ) أبو النيل: استعداد نفسي(. 
الشعور السلبي أو االيجابي، المرتبط  ويعرف ثر ستون: االتجاه بأنه: " درجة من 

 . (194، ص 1984)عيسوي،  ببعض الموضوعات السيكولوجية"
نالحظ أن ثر ستون ركز في تعريفه على الجانب النفسي لالتجاه، فهذا االتجاه هو    

 شعور مكون نحو موضوع نفسي سيكولوجي.   
يمكن التوصل من خالل التعاريف التي أوردناها، أن هناك اختالف بين علماء  

وعلماء النفس في تعريف االتجاه، فنجد أن علماء االجتماع ربطوا االتجاه ، االجتماع
وتوجيهات القيم، في حين ربط علماء النفس االتجاه بالخصائص ، بالسياق الثقافي
 السيكولوجية. 

نظر الفرد، واستجابته للمواقف، واألشخاص، والمواضيع المختلفة هو وجهة  إجرائيا: -ج
و المتمثلة في القيم و المعايير السائدة في البيئة الخارجية، و المتكونة نتيجة الخبرات 

 التي يعيشها الفرد سواء كانت هذه االستجابة سلبية أو ايجابية.
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 تعريف ذوي االحتياجات الخاصة:  6-2

تياجات الخاصة " هم مجموعة من أفراد المجتمع ينحرفون عن ذوي االحاصطالحا: 
مستوى األفراد العاديين، بالنسبة لخصائصهم الجسمية و النفسية و العقلية األمر الذي 
يتطلب توفير الرعاية الخاصة بهم بما يتناسب مع قدراتهم و إمكانياتهم و ظروفهم 

   فق النفسي أو الشخصيالخاصة، حتى يمكن الوصول إلى مستوى أفضل من التوا
 .(14، ص 2003)غباري،  االجتماعي" أو

ذوي االحتياجات الخاصة هم مجموعة األفراد الذين ينحرفون عن مستوى إجرائيا: -ب
األداء الطبيعي لألفراد العاديين مما يجعلهم بحاجة إلى تقديم برامج تربية خاصة 

 بهم و تقديم الرعاية
مساعدتهم على تنمية قدراتهم و تحقيق ذواتهم إلى والتأهيل الخاص وذلك من أجل 

 أقصى حد ممكن.
اإلعاقة الحركية " هي التي تنتج عن  يعرف سيد جمعة: تعريف اإلعاقة الحركية 6-3

الحروب  أو الحوادث أو األمراض الناتجة عن الوراثة و البيئة و تؤدي إلى حرمان 
 .(17-6، ص2001،1981)سليمان،  الفرد من الوظائف العادية لجهازه الحركي "

استند السيد جمعة في تعريف اإلعاقة الحركية إلى األسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة  
 والمتمثلة في األسباب الوراثية والبيئية.

تعريف الحكومة الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية لإلعاقة الحركية أنها "  
الفرد على استخدام عضالته و تؤثر على أدائه  إصابة جسمية شديدة تؤثر على قدرة

 األكاديمي بشكل ملحوظ 
)العزة س.، التربية الخاصة لذوي اإلعاقات  ومنها ما هو خلقي ومنها ما هو مكتسب"

والبصرية  العقلية، السمعية، البصرية، الحركية، التربية الخاصة لذوي اإلعاقات العقلية
 .(2001، 1و السمعية والحركية، ط
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السابق حظ أن تعريف الحكومة الفيدرالية لإلعاقة الحركية يشترك مع التعريف نال
 سيد جمعة( من حيث االستناد إلى األسباب المؤدية لإلعاقة الحركية. تعريف)

ويعرف حابس اإلعاقة الحركية " أنها حاالت األفراد الذين يعانون من خلل ما لقدراتهم 
ذلك الخلل على مظاهر نموهم العقلي ونشاطهم الحركي بحيث يؤثر  الحركية

، ص 2003)العواملة،  االجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة"
26)  . 
ركز حابس العواملة في تعريفه على أثر هذه اإلعاقة على النمو في مختلف الجوانب  

اصة لهذه العقلي، االجتماعي، االنفعالي......كما ركز على ضرورة تقديم تربية خ
 الحاالت.

كما عرف حابس العواملة الشخص المعوق حركيا، أنه الشخص الذي: " لديه عائق  
جسدي يمنعه من القيام بوظائفه الحركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت 
إلى الضمور في العضالت أو فقدان القدرة الحركية أو الحسية أو كلتيهما معا في 

أو العليا أو االختالل في التوازن الحركي أو بتر في األطراف األطراف العليا السفلى 
ويحتاج هذا الشخص إلى برامج طبية ونفسية واجتماعية وتربوية ومهنية ومساعدته في 

 .(27، ص 2003)العواملة،  تحقيق أهداف الحياة والعيش بقدر أكبر من االستقاللية"
بعاهة أو مرض أو أصاب المعوق حركيا هو كل فرد مصاب اإلجرائي:  التعريف

أو عظامه بطريقة تحد من القيام بوظائفه اليومية العادية إما  عضالته أو مفاصل
 .والحوادث نتيجة أسباب وراثية خلقية أو مكتسبة نتيجة اإلصابات

 : المكيف تعريف النشاط الرياضي6-4

 نشاط، نشط، نشاطا، نشط إليه فهو نشيط، و نشاط اإلنسان هو نشيط طيبلغة:  -أ
 .(2005، 4، ط 4، ج3)منظور، لسان العرب، ج النفس في العمل

 هو ممارسة صادقة لعمل من األعمال..اصطالحا: -ب
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هو مجموع األنشطة الرياضية : المكيف التعريف االصطالحي للنشاط الرياضي البدني
الرياضية التي يم تعديلها وتكييفها مع المختلفة والمتعددة والتي تشمل التمارين واأللعاب 

 حاالت اإلعاقة ونوعها وشدتها ,بحيث تتماشى مع قدراتها البدنية واالجتماعية والعقلية.
سوءا بأشكال فردية أو جماعية، المعاق  هو نشاط منظم يقوم به الفرد إجرائيا:  -ج 

باألداء وفق أسس و حيث يجب االلتزام أثناء القيام به بالقواعد و القوانين الخاصة 
 .خطط مدروسة و هو يهدف إلى االرتقاء بمستوى اللياقة البدنية 

من خالل اطالعنا على األدب التربوي الخاص بذوي : والبحوث المشابهة الدراسات-7
تم تصنيفها  االحتياجات الخاصة، ومن خالل مراجعتنا للعديد من الدراسات السابقة،

 وفقا للترتيب و التسلسل الزمني، و فيما يلي عرض ألهم ما جاء في هذه الدراسات: 
اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط الرياضي : البحث االول 7-1

 البدني في الجامعات الحكومية: 
 (. 2004علي عبد الرحمان إبراهيم الربيحات ) : اسم ولقب الباحث .أ

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ذوي االحتياجات الخاصة نحو : البحثالهدف من  .ب
ممارسة النشاط الرياضي البدني تبعا للمتغيرات: الجنس ،المستوى الدراسي، الجامعة 

 التي يدرسون فيها، نوع اإلعاقة الممارسة.
 : فرض البحث  .ج
  .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنس -1
  .ق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الجامعةتوجد فرو  -2
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير نوع اإلعاقة -3
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الممارسة -4
 و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته و طبيعة الدراسة.: البحثنهج م .د
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عينة الدراسة من مجتمع الدراسة الذي اختار الباحث بطريقة عمدية، : البحثعينة  .ه
( حسب إحصائيات عمادات شؤون الطلبة في تلك الجامعة، تكونت من 331يبلغ)
 .%48طالب و طالبة، أي بنسبة  150

قام الباحث بتصميم استبانة خاصة، تقيس اتجاهات الطالب ذوي  :أداة البحث .و
النشاط الرياضي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية، نحو ممارسة 

   البدني، تشمل على مجاالت الدراسة.
 : اهم نتيجة .ز
وجود اتجاهات ايجابية للطلبة للجامعات الحكومية نحو ممارسة النشاط الرياضي    -

 البدني لكل مجاالت الدراسة.
 :البحث الثاني 7-2

 (.2002الدوسري ): الباحث .أ
، الخاصة )سمعيالتعرف على اتجاهات الطلبة ذوي االحتياجات  عنوان البحث: .ب

 .أمنهم النفسي وأثرها علىبصري(، نحو ممارسة النشاط الرياضي البدني 
 استمارة استبيان.: لبحثأداة ا .ج
طالب مكفوف من طالب معهد  30تكونت عينة الدراسة من : البحثعينة  .د

أصم من طالب معهد األمل  طالب 70والنور الثانوي للمكفوفين بالرياض، 
 للصم البكم الثانوي بالرياض.

إن اتجاهات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط : اهم نتيجة .ه
إلى أنه يوجد اختالف في  وأشارت أيضاالرياضي البدني، تتسم باإليجابية، 

 األمن النفسي لدى أفراد العينة نحو ممارسة األنشطة الرياضية.
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 الثالث:  البحث 7-3
 (.1994الشلعوط ): صاحب الدراسة .أ

اتجاهات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة) سمعي، بصري(،نحو  عنوان البحث: .ب
 ممارسة النشاط الرياضي البدني وأثرها على أمنهم النفسي. 

 استمارة استبيان.: البحثأداة  .ج
العب و العبة من المنتسبين لالتحاد  106تكونت عينة الدراسة من : البحثعينة  .د

 األردني لرياضات المعوقين. 
أظهرت الدراسة أن مستوى دوافع ممارسة النشاط الرياضي البدني، على : اهم نتيجة .ه

المجاالت الكلية للدراسة جاءت مهمة، وتعبر عن درجة دافعية كبيرة، حيث وصل 
و كان دوافع ممارسة النشاط الرياضي  %73.78متوسط النسب المئوية إلى 

البدني، حسب أهميتها كما يلي: دوافع عقلية ، دوافع السمات الخلقية و اإلرادية، 
دوافع اللياقة البدنية و الصحية، دوافع ترويحية، دوافع اجتماعية، دوافع الميولة 

 الرياضية، دوافع نفسية، دوافع مهنية، دوافع فنية.
 الرابع:  البحث 7-4

 (.1993أحبالي ): البحث صاحب .أ
التعرف على اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة عنوان البحث:  .ب

 األردنية نحو رياضة المعوقين حركيا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة كلية التربية : هدف البحث .ج

ركيا، وقام الباحث الرياضية في الجامعة األردنية نحو رياضة المعوقين ح
 بتطوير استبانة خاصة لقياس االتجاه نحو رياضة المعوقين حركيا.

طالب و طالبة، من مختلف األعمار  570تكونت العينة من : عينة البحث .د
 والمستويات الدراسية ومن كال الجنسين.
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مجاالت، المجال  5فقرة موزعة على  54تكونت أداة الدراسة من : البحثأداة  .ه
المجال االجتماعي، مجال طبيعة العمل، المجال المادي، المجال المعرفي، 
 النفسي.

 وقد أظهرت الدراسة أن اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية، الذكور: اهم نتيجة .و
واإلناث كانت ايجابية نحو رياضة المعاقين حركيا، على جميع المجاالت 

 باستثناء المجال المادي.
 : البحث الخامس 7-5

 (.1991مصطفى ): البحثصاحب  .أ
اتجاهات الرياضيين ذوي االحتياجات الخاصة المستخدمين عنوان البحث:  .ب

 للكراسي المتحركة نحو أنشطة التربية البدنية.
هدفت إلى التعرف على اتجاهات التالميذ المعوقين جسميا نحو : هدف البحث .ج

االشتراك في درس التربية البدنية، في المرحلة المتوسطة، وهدفت إلى التعرف 
 على درجة تشجيع المجتمع للطفل المعوق نحو الممارسة.   

 فقرة. 23استبانة مكونة من : أداة البحث .د
 يا.طفال معوقا جسم 98تكونت من : عينة البحث .ه
أظهرت النتائج أن التالميذ يملكون اتجاها ايجابيا و صادقا نحو : اهم نتيجة .و

 ممارسة األنشطة الرياضية المفضلة والتي تتناسب مع قدراتهم و رغباتهم
مكاناتهم البدنية.  وا 

 البحث السادس: 7-7

الطلبة الحاج محمد دواجي فتحي، وبصخوري أبدسين البحث: صاحب  .أ
 .2009/2010نجيب بوزيان سنة 
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مذكرة ليسانس بعنوان اتجاهات الطلبة نحو النشاط البدني عنوان البحث:  .ب
 للمعاقين حركيا.

كيف هي اتجاهات طلبة  السنوات االربع لعلم النفس نحو  مشكلة البحث: .ج
 ؟المعاقين حركيا

 طالب من كل السنوات االربع لعلم النفس. 50عينة البحث:  .د

 االستبيان.أداة البحث:  .ه

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين السنة االولى و جة: اهم نتي .و
الثانية علم النفس نحو المعاقين، ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 

 السنة الثالثة والرابعة.

  يوصي الباحث في هذه الدراسة بعدة توصيات اهمها:أهم توصية:  .ز

اتجاهات الطبية كافة وطلبة  اتخاذ التدابير الالزمة والفورية والتي تهدف إلى تدعيم-
 علم النفس خاصة نحو المعاقين حركيا.

بعد االطالع على الدراسات السابقة الحظنا أن هناك التعليق على الدراسات السابقة: 7-8
عدد من الدراسات قد اهتمت بالتعرف على اتجاهات الطالب العاديين نحو ممارسة 

           (.1993دراسة أحبالي )ذوي االحتياجات الخاصة لألنشطة الرياضية، ك
 فيما توجهت قسم أخر من الدراسات إلى التعرف على اتجاهات األفراد ذوي 

(، 2002االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط الرياضي البدني كدراسة الدوسري) 
 .                                        (1980(، وكندي )1991)  والمصطفى

أما عينة الدراسة فتنوعت من دراسة إلى أخرى، إذ كانت عينة الدراسات بعضهم 
 طالب جامعيين و بعضهم تالميذ مدارس، وعينات أخرى رياضية وغير رياضية. 
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كما أشارت معظم الدراسات السابقة إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو ممارسة النشاط  
غم تنوع أدوات البحث المستخدمة، وتنوع الرياضي البدني، خاصة لألفراد الرياضيين ر 

 (.2002المجتمعات التي أجريت عليها الدراسات، كدراسة الدوسري)
 وقد استفاد الطالبان الباحثان من عدة جوانب اهمها:

 اختيار عينة البحث. -
 االستفادة من تصميم أداة البحث بمجاالتها و فقراتها المختلفة. -
 تي يمكن استخدامها في مثل هذا البحث.التعرف على األساليب اإلحصائية ال -
 االستفادة من اإلطار النظري للدراسات السابقة. -
 التعرف على المنهج المستخدم المناسب لهذا البحث. -
 اهم النقاط المشتركة:7-9

 استخدام المنهج الوصفي -
 اختيار العينة: المعاقين حركيا. -
 المعلومات.ادوات البحث: االعتماد على االستبيان في جمع  -

تميز هذا البحث عن الدراسات السابقة، كونها الدراسة األولى  نقد الدراسات: 7-10
الرياضية للمعاقين حركيا بهدف التعرف على اتجاهات األفراد المراكز التي تجرى على 

  المكيف. ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط البدني
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                                                                                 تمهيد:

مع التقدم في الحياة أصبح العمل في ميدان ذوي االحتياجات الخاصة من الميادين 
، حتى نمى و تطور بحيث اتخذت مكانا بارزا بين  التي تواجه الكثير من التحديات

العالم و نتيجة للجهود الدؤوبة في هذا المجال فقد تغيرت الميادين المختلفة في بلدان 
 وجهات النظر تجاه ذوي االحتياجات الخاصة، حيث أصبحوا موضوع اهتمام

. تلعب االتجاهات دورا محوريا في حياة السياسيين و رواد الطب و التربية وغيرهم
يؤمن بها االنسان، ومن ثم يستحيل ان يكون هناك انسان بغير اتجاهات معينة ، 

 عليها. يدافع عنها ، ويتخذ قراراته بناءويتحمس لها ، و 

 تعريف االتجاهات:  -1
تقاد والرأس االتجاه تستعمل في المجال العلمي بمعنى المذهب الذي يتضمن االع

......... فاالتجاه القتصادية والسياسية واالجتماعية: االتجاهات اوالحكم ومن هنا يقال
 . (122، ص 1973)بالجن،  أو رفضا أو يقبل الحل الوسطنحو الشيء يكون قبوال 

يمكن لنا أن نتعرف على عدة انواع من االتجاهات النفسية وذلك  انواع االتجاهات:-2
من الناحية الوصفية و الوظيفية ، وهذا التصنيف يساعد الدارس على تحديد نوعية 

في أكثر من تصنيف ، وذلك وشدة االتجاه النفسي مع العلم بأن االتجاه الواحد قد يقع 
من حيث وظيفته .                                                                  

 ومن هذه االنواع ما يلي:

االتجاه العام:                                                                            2-1
يشمل كلية الموضوع الذي يتناوله هذا االتجاه،  االتجاه العام هو ذلك االتجاه الذي 

وذلك بغض النظر عن كونه سالبا أو موجبا، مثل اتجاه الفرد نحو بلد معين فهو يعبر 
عن االتجاه السالب نحو ذلك البلد وبذلك يكون االتجاه العام نحو هذا البلد ، ويعتبر 
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، ص 2006)الرحمان،  جاهاتهذا االتجاه أكثر ثباتا واستقرارا من غيره من انواع االت
258).                                                                                         

االتجاه النوعي:                                                                          2-
يدور حوله االتجاه مثل اتجاه  فهو االتجاه الذي ينصب على جزئية من الموضوع الذي

الفرد نحو فريق كرة القدم بلد معين، حيث يعجب على سبيل المثال بأسلوب لعب 
الفريق )اتجاه موجب دون بقية جزئيات الموضوع و هو البلد المعين ، وبالتالي فإن 

سلوكه سوف يتأثر باتجاهه النوعي هذا و هذا النوع من االتجاهات يعتبر أقل ثباتا من 
التجاه العام فهو يتالشى نتيجة تكوين اتجاهات نوعية أخرى تتنافر فيما بينها وتؤدي ا

 إلى ضعفه.

االتجاه الفردي:                                                                         2-3
وهو ذلك االتجاه الذي يتبناه و يؤكده فرد واحد من أفراد الجماعة وهذا من حيث 

نوعية أو الدرجة، ومعنى أن الفرد قد يكون لديه اتجاه خاص نحو مدرك يكون في ال
بؤرة اهتمامه هو، ويسمى ذلك اتجاها فرديا، ويمكن أن نالحظ هذا االتجاه بين أفراج 

 االسرة الواحدة.

  االتجاه الجمعي:                                                                        2-4
هو ذلك االتجاه الذي يشترك فيه عدد كبير من أعضاء الجماعة مثل اتجاه نوع خاص 

من أنواع الرياضات أو نحو نجم رياضي، لكن الوارد أن يختلف أفراد الجماعة في 
 .(259، ص 2006)الرحمان،  اتجاههم هذا من حيث الدرجة والشدة

 االتجاه العلني: 5-2
تضاه في مواقف حياته اليومية دون حرج أو هو ذلك االتجاه الذي يسلك الفرد بمق

تحفظ وبهذا يمكن القول بأن مثل هذا االتجاه غالبا وليس دائما يكون متفقا مع معايير 
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الجماعة ونظمها وما يسودها من قيم وضغوط اجتماعية مختلفة وهذا االتجاه يكون 
وايقافه ومنع غالبا متوسط الشدة ألنه ال توجد ضغوط اجتماعية ما يحاول كبته وكفه 

 .(259، ص 2006)الرحمان،  الفرد من أن يعبر عن سلوكه

                                        االتجاه السري:                                                                                                                2-6
يحرص الفرد على إخفائه في قرارة نفسه ويميل في كثير من فهو ذلك االتجاه الذي 

االحيان إلى إنكاره ظاهريا وال يسلك بما يميله عليه هذا االتجاه، وغالبا ما يكون هذا 
 االتجاه غير منسجم مع قوانين الجماعة وأعرافها وما يسودها من ضغوط و معايير

                                                          .(259، ص 2006)الرحمان، 

تنوعت وتعددت المصطلحات و التسميات التي تعريف ذوي االحتياجات الخاصة: -3
كانت تطلق على هذه الفئة حيث كان يطلق على ذوي االحتياجات الخاصة فيما 

ذوي العاهات( و ذلك ( مضى و حتى منتصف القرن الحالي المقعدون ثم أطلق عليهم
كلمة المقعدون تطلق على مبتوري األطراف و المصابين بالشلل أما  على اعتبار أن

العاهة فهي أكثر شموال لكونها تطلق على أصحاب اإلصابات المستديمة ثم تطور 
مؤخرا هذا االصطالح إلى ذوي االحتياجات الخاصة، أي كل من به صفة تجعله 

                                                                                            أي جانب من جوانب الحياة. عاجزا في
ويقسم أفراد ذوي االحتياجات الخاصة إلى الفئات التالية: اإلعاقة العقلية، اإلعاقة 

                                   البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الحركية و صعوبات التعلم.

 اإلعاقة مشكلة متعددة في أبعادها، و متداخلة في جوانبها عاقة:أسباب حدوث اإل-4
حيث أنها نتاج الوراثة و البيئة معا بمعنى نتيجة تكامل العوامل الوراثي و العوامل 
البيئية، وتأثير العوامل البيئية ال يبدأ بعد والدة الطفل بل يبدأ منذ اللحظة األولى، 

فإن الطفل يتعرض داخل الرحم لعوامل بيئية مثل:  تكون الخلية داخل رحم األم، و لهذا
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الحرارة ، الضغط، والتغذية وغيرها من العوامل الفيزيولوجية و الكيميائية، هذا باإلضافة 
وعادات األم الخاطئة مثل التدخين و اإلدمان  إلى انفعاالت األم السارة والحزينة

                                                                         .(32، ص2005)النصر،  والمرض أثناء الحمل، و تناول األدوية المضرة بالجنين
وفي الحقيقة أنه يصعب حصر أسباب اإلعاقة، بسبب تعددها، و خاصة في مرحلة ما 

من أسباب  %75بعد الوالدة، وتشير الدراسات في هذا الموضوع على أن حوالي 
الحديث عن األسباب إنما يتناول األسباب المعروفة إنما  نوأ اإلعاقة غير معروفة،

، وتقسم هذه (538، ص 2000)الروسان،  فقط من األسباب %25تكون نسبة 
 األسباب بشكل عام إلى:

 و تشمل األسباب المتعلقة ب: أسباب مرحلة ما قبل الوالدة: 4-1

وشذوذ  الكروموسوماتالعوامل الوراثية: مثل انتقال صفات وراثية شاذة ) شذوذ  -
 و اضطراب الغدد الصماء. الجنيات(

  األمراض التي تصيب األم الحامل، و خاصة الزهري و الحصبة األلمانية و أثار
 ذلك على الجنين.

 .سوء التغذية لدى األم الحامل، و ما يلحقه من أثار على الجنين 
  تعرض األم الحامل لألشعةXفي للحمل. ، و خاصة في الشهور الثالثة األولى 
 2005)النصر،  تعاطي األم الحامل العقاقير و األدوية دون استشارة الطبيب ،

 (.33ص 
 .معانات األم من االنيميا أو السمنة أثناء الحمل 
 )...الروسان،  إصابة األم الحامل ببعض الحميات مثل الحمى الروماتيزمية(

 .(538، ص2000دراسات و بحوث في التربية الخاصة ، 



 االحتياجات الخاصة  اتجاهات ذوي                                               الفصل األول

22 

 

نقص األكسجين أثناء عملية الوالدة، صعوبات  :أسباب مرحلة أثناء الوالدة و أهمها 4-2
 .عملية الوالدة، و المتمثلة في الوالدة العسرة أو الجافة و استخدام اآلالت

                                                         أسباب مرحلة ما بعد الوالدة: 4-3

                                                                 درجة الحرارة للطفل.رتفاع اااللتهاب و 
                                  مراض التي يتعرض لها الطفل و خاصة الحصبة األلمانية.الا

 األمراض التي تصيب األطفال و خاصة لعدم تقديم اللقاحات في األوقات المحددة لها
                                                                               (.34، ص2005)النصر، 

 يندرج تحت مظلة ذوي الحاجات الخاصة الفئات التالية:فئات ذوي الحاجات الخاصة:  -5

                                                                                 عاقة العقلية:الا 5-1
                    هناك عدة تعريفات لإلعاقة العقلية نذكر منها: تعريف اإلعاقة العقلية: -أ 

الذي يشير إلى مستوى األداء الوظيفي العقلي العام، الذي :  1973تعريف غروسمان 
 ينخفض عن المتوسط انخفاضا ذا داللة، بحيث يكون مرتبط بخلل في سلوك الفرد
التكيفي، الذي تظهر أثاره في مرحلة النمو، و المقصود باالنخفاض و الداللة فإنه 

مساوي النحرافين معياريين دون المتوسط ، وينعكس النقص في السلوك التكيفي في 
                                                                  المجاالت التالية:

الحسية، مهارات االتصال و اللغة، مهارات العناية بالذات،  تطور المهارات الحركية -
المهارات التفاعلية مع اآلخرين، و يكون ذلك خالل الطفولة المبكرة، أما في مرحلة 

 الطفولة و المراهقة فيكون النقص في المجاالت التالية:

 .تطبيق ما تعلمه الفرد على النشاطات الحياتية 
 رة على البيئة.االستفادة من العقل في السيط 
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 )العزة  المهارات االجتماعية ) النشاطات االجتماعية و العالقات الشخصية(
 .(25، ص 2001س.، 

                 :يمكن تصنيف المعوقين عقليا حسب شدة إعاقتهم إلى تصنيف اإلعاقة العقلية: -ب

     انحرافين تكون درجة ذكائه في اختبار ذكاء مقنن، بين :المعوق عقليا بدرجة بسيطة
و ثالثة انحرافات معيارية دون المتوسط، و يصاحب ذلك قصور في السلوك التكيفي، 

سنة، و بمعدل  18على أن يظهر ذلك في المرحلة النمائية الممتدة من والدة حتى 
                                                                            وكسلر.(، حسب مقياس 69-55درجة ذكاء )

 و تكون درجة ذكائه في اختبار ذكاء، مقنن بين ثالثة :المعوق عقليا بدرجة متوسط
                                                (.54-40وأربعة انحرافات معيارية، دون المتوسط أي بنسبة ذكاء )

ذكاء مقنن أربعة درجات تنحرف درجة ذكائه في اختبار  :المعوق عقليا بدرجة شديدة جدا
)الزعمط،  (39 -25عدل درجة ذكاء )  معيارية، أو أكثر دون المتوسط ، أو بم

                                                                                 .(217-216، ص 2000
                                                                          عاقة البصريةاال5-2
هو مصطلح علمي تندرج تحته جميع الفئات، التي تعاني  مفهوم اإلعاقة البصرية: –أ 

من نقص في القدرات البصرية، و التي تحتاج إلى برامج تربوية خاصة، و هناك عدة 
 تعاريف لإلعاقة البصرية نذكر منها:

حيث يشير إلى أن الشخص الكفيف، من وجهة نظر  التعريف القانوني لإلعاقة البصرية:  
قدم، في أحسن  20/200األطباء هو ذلك الشخص الذي ال تزيد حدة إبصاره عن 

أو حتى باستعمال النظارة الطبية، و تفسير هذا هو أن الجسم الذي يراه  العينين 
، قدم 20دم يجب أن يقرب إلى مسافة ق 200الشخص العادي في إبصاره على مسافة 

                                                                          حتى يراه الشخص الكفيف حسب هذا التعريف.
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فيشير إلى أن الشخص الكفيف، هو ذلك الشخص الذي ال يستطيع  أما التعريف التربوي:
، 1ط)الروسان، دراسات و بحوث في التربية الخاصة،  برائلأن يكتب إال بطريقة 

                                                             .(61-60،ص 2000
 تصنف اإلعاقة البصرية إلى فئتين وهي ضعف البصرتصنيف اإلعاقة البصرية:  -ب

                                                                   والعمى.                     

بأنه اضطراب يحدث لألطفال أو الطالب يؤدي العمى:   ESCعرفت  البصر:ضعف  -  
إلى فقدان البصر بشكل كبير بحيث يكون مجال اإلبصار في العينين بعد التصحيح 

                                                            .(57، ص2006)الزراع،  درجة 20أو مجال اإلبصار يقل عن  6/60
        :                                                                اإلعاقة السمعية 5-3
هي مصطلح يدل على اإلعاقة السمعية، التي يتراوح مداها  تعريف اإلعاقة السمعية:-أ

من فقد سمع خفيف مرورا بفقد السمع المتوسط، ) ويعبر عنه بمصطلح الصمم 
)سليمان  ( الصمم الكلي العميق و يعبر عنه بمصطلح ) الجزئي(، و حتى فقد السمع

                                                                         .(75ع.، ص 

هو ذلك الطفل الذي فقد قدرته السمعية، في السنوات الثالثة تعريف الطفل األصم كليا: 
اكتساب اللغة، و يطلق على هذا الطفل األولى من عمره، و كنتيجة لذلك لم يستطع 

   األصم األبكم. مصطلح

هو ذلك الطفل الذي فقد جزءا من قدرته السمعية، و كنتيجة لذلك  تعريف األصم جزئيا:  
فهو يسمع عند درجة معينة، كما ينطق اللغة وفق مستوى معين يتناسب و درجة 

                                                          .(64، ص 2000)الروسان، دراسات وبحوث في التربية الخاصة ،  إعاقته السمعية
و عموما يمكن تعريف المعاق سمعيا على أنه:" الطفل الذي فقد حاسة السمع ) جزئيا، 

األمر الذي يحول كليا(، ألسباب وراثية فطرية أو مكتسبة، سواء منذ الوالدة أو بعدها، 
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   بينه وبين متابعة الدراسة، وتعلم خبرات الحياة، مع أقرانه العاديين و بالطرق العادية
)سليمان س،  و لذلك فهو بحاجة ماسة إلى تأهيل يناسب قصوره الحسي

                                                        .(75، ص2001،1981
                                تصنف اإلعاقة السمعية وفق األبعاد التالية:: تصنيف اإلعاقة السمعية-ب

                                      من حيث العمر الذي حدثت فيه اإلعاقة السمعية و تصنف إلى:
                           أي أنه قد ولد ضعيف السمع منذ اللحظة األولى.: عاقة سمعية والديةإ -

                       أي اإلعاقة التي تحدث عند الفرد قبل تعلم اللغة: إعاقة سمعية ما قبل تعلم اللغة-
                                                                                                و اكتسابها.

اللغة والكالم  األفراد الذين أصيبوا بعد تطوروهي تشمل  إعاقة سمعية بعد اللغة: -
                                                                                .      لديهم

تهم اوتشمل األفراد الذين فقدوا حاسة السمع بعد الوالدة، وفقدوا قدر  إعاقة سمعية مكتسبة:
                                                                                      اللغوية.

:                                                             من حيث موقع اإلصابة و تنقسم إلى ما يلي
، )العزة إعاقة سمعية مركزية، إعاقة سمعية حسية عصبية، إعاقة سمعية توصيلية

                                                        .(287-286، ص 2001
إلى أربع  الدسبليمن حيث فقدان السمع) الخسارة السمعية( والتي تقاس بوحدات 

 ت.فئا

  :دسبلي 40-30و تتراوح الخسارة السمعية لديها من اإلعاقة السمعية البسيطة. 
  :دسبلي 70-40و تتراوح الخسارة السمعية لديها من اإلعاقة السمعية المتوسطة. 
  :دسبلي 90-70و تتراوح الخسارة السمعية لديها من اإلعاقة السمعية الشديدة. 
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 دسبلي 92حيث تزيد قيمة الخسارة السمعية عن : اإلعاقة السمعية الشديدة جدا 
 .(184)الروسان، دراسات و بحوث في التربية الخاصة ، ص 

النطقية:اإلعاقة  5-4  

يصيب الجهاز العصبي  فيزيولوجيهي خلل وظيفي أو تعريف اإلعاقة النطقية:  -أ
و الجهاز التنفسي و يؤدي إلى اضطراب في عملية إخراج الكالم،  المركزي 

    والخلل الصوتي، واللعثمة، والتأتأة، والصعوبات اللغوية، كالصعوبات اللفظية،
إعاقة نفسية، اجتماعية، تعليمية،  و يمكن أن تؤدي االضطرابات النطقية إلى

                                                  .(234، ص 2000)الزعمط،  مهنية

 يمكن أن تصنف االضطرابات النفسية إلى:ب ـ تصنيفاتها: 

و يكون سببها التأخر في النطق، بسبب فقدان الحاجة اضطرابات في تطور النطق:  -
  .إلى الكالم

              و تتضمن مشاكل النبرة، التركيز،اضطرابات في لفظ و إخراج األصوات الكالمية:  -
 أو معدل الكالم.

 اضطراب يتعلق بتدفق الكالم، و أكثر األنواع انتشارا هو التأتأة.اضطرابات الطالقة:  -

التي هي نتيجة لجرح في مناطق محددة بالدماغ، اضطراب الترميز ) التعبير بالرموز(:  -
 .تؤدي إلى صعوبات باالتصال، حيث تتأثر عملية ترجمة األفكار إلى رموز

 الموهوبين: 5-5 

من مجموعة تعاريف الموهوب يمكن أن نستعرض هذين :  تعريف الموهوب -أ
 التعريفين:

: حيث عرف الموهوبين وفق لما جاء في القانون  ال نكسي هيوارد وأورتعريف  -
، بتعريف واحد، يفيد بأنهم " نوعية خاصة من األفراد  1978الفدرالي األمريكي عم 
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 في مختلف األعمار، يملكون قدرة فائقة على األداء العالي في مختلف المجاالت، 
التحصيلي  المجال اإلبداعي، والمجال والمجال االبتكاري أو مثل المجال العقلي

 المدرسي، مما يجعلهم يحتاجون إلى خدمات تتالءم مع موهبتهم و نبوغهم"
                                               .(236-235، ص 2000)الزعمط، 

 تصنيف الموهوبين ) المتفوقون(:-ب 
         يتميز عن أقرانه ممن هم في مثل سنه، ومستواه التعليمي، الطفل المتفوق: -

 .140-130و يسبقهم في الدراسة تتراوح معامالت ذكائه من  و الثقافي،
 .165 -140هو الذي يتراوح معامل ذكائه بين  الطفل الموهوب: -
 .170 -165يتميز بقدرة عقلية غاية االرتفاع، مما يعادل من  الطفل العبقري: -
إن لفئة المعوقين ) ذوي الحاجات الخاصة(  الخاصة:ات احتياجات ذوي الحاج-6

متطلبات تربوية، و نفسية، و جسمية، و اجتماعية، تختلف عن متطلبات األشخاص 
العاديين، و تختلف أيضا تبعا لنوع اإلعاقة، و ما يترتب عليها من مؤثرات، كما أنه لو 

قد يتحول تركت هذه الفئة دون اهتمام بمشاكلهم، و تذليل الصعاب التي تواجههم ،
تعوق دون تقدم المجتمع، ويمكن تقسيم هذه  انحرافيه،البعض منهم إلى وجهات 

 االحتياجات إلى:

 يحتاج المعاقون إلى إشباع حاجاتهم التعليمية، و ذلك بإتاحة: االحتياجات التعليمية6-1
 الفرص أمامهم لالستفادة من التعليم المتكافئ، لمن في سن التعليم، أو إلحاقهم بفصول
المدارس العادية، إن كانت ظروفهم تسمح بذلك، أو توفير فرص التعليم لهم خاصة 

                                                                                     داخل المؤسسة.

المعاقون لخدمات فنية لتمكينهم من االستفادة الطبية  يحتاجاحتياجات صحية:  6-2
وقهم، إلى جانب حقهم في خدمات طبية ضرورية، و مناسبة لهم و من كحق من حق
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و كذلك احتياجاتهم لخدمات العالج الطبيعي،  استعادة اللياقة البدنية، احتياجاتهم كذلك
                                                                                      و خدمات العمليات الجراحية.

                                             ويمكن يجازها فيما يلي:االحتياجات االجتماعية: 6-3
الحاجة إلى االحتفاظ بالمكانة االجتماعية، بعد أن اهتزت مكانتهم بسبب اإلصابة  -

                                                                                       ظائفهم.  ا و وفقدو 
     الحاجة إلى التقبل: فهم في حاجة إلى أن يتقبلهم اآلخرون كأشخاص لهم قيمة، -

                                                                                            و كذلك أن يتقبلوا أنفسهم.

                                                                 ومنها:االحتياجات النفسية: 6-4
الحاجة إلى الشعور باالنتماء: فالمعاق يجب أن يحس بانتمائه للجماعة و أن يحس  -

                                                                               واإلشباع واالطمئنان. بالرضا
الثقة بالنفس: بعد أن حرمته اإلعاقة منها و أصبح مترددا  إلى االستقالل و الحاجة –

                                                                                               و متوقع للشر. و منكمش

بدأ االهتمام بالمعوقين منذ الستينات في القرن  واقع االهتمام بالمعاقين في الجزائر: -7
 ، حيث تأسست العديد من المدارس و المراكز للمكفوفين، و التي تقدم تعليمها في 20

( ، 1963و المتوسط ، مثل المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين ) االبتدائية المرحلة
(، و مدرسة 1975و مدرسة الشباب المكفوفين بسكرة ) (،1963ومدرسة المكفوفين )

(، كما ظهرت مدارس الصم و البكم و التي تقدم 1978المكفوفين في والية بشار )
خدمات تربوية و تعليمية للصم في المرحلة االبتدائية، مثل مدرسة الصم والبكم في 

(، ومدرسة الصم البكم 1982والية الشلف، ومدرسة الصم البكم في والية تلمسان ) 
س الصم في ( ، ومدار 1976(، ومدرسة الصم البكم بالجزائر )1980في الجزائر )

(، قسنطينة، سطيف ، وهران، جيجل ، 1976( ، عنابة ) 1981واليات : البليدة )
أو المراكز  (، ..الخ، كما تأسست العديد من المؤسسات1980(، باتنة )1976سعيدة )
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                                          لإلعاقة الذهنية، مثل المركز الطبي التربوي 
(، و جمعية 1973الفدرالية الوطنية ألولياء المتخلفين عقليا )و البيداغوجي، و 

(، كما 1982( ، والمركز الطبي البيداغوجي )1974المساعدة للمتخلفين عقليا )
ظهرت العديد من مؤسسات ومدارس اإلعاقة الحركية، ومتعددي اإلعاقات، و لم تتوفر 

ل المعوقين، في مرحلة بعد مدارس أو مراكز يمكن أن تقدم خدمات تعليمية لألطفا
المرحلة االبتدائية و المتوسطة  رياض األطفال، بل اقتصرت الخدمات التربوية على

                                                                                 .(75، ص 2000)الروسان، دراسات و بحوث في التربية الخاصة،  فقط
 اإلعاقة الحركية:-8

يمكن تقسيم األسباب و العوامل المسببة لإلعاقة الحركية أسباب اإلعاقة الحركية: 8-1
 قسمين رئيسين:ى إل

و ينحدر هذا الشذوذ في جيل األخر، بسبب  :Génétiqueاألسباب الوراثية   8-1-1
، و (121، ص 2001)نحلوف،  نوع من االضطراب في عمل آلية الصبيات الوراثية

، ينتقل اآلباء إلى األبناء، إما بشكل متنحي أو كروموزوم بخلل   عالقة  لهذه العوامل
 سائد، يحدث هذا الخلل إعاقة جسدية لدى الطفل المولود حديثا.

 :وتنقسم إلىاألسباب البيئية:  8-1-2
 أسباب ما قبل الوالدة: -أ
نتيجة تورم القدمين عند األم و ارتفاع ضغط الدم، وجود كمية تسمم الحمل:  -

 كبيرة من البروتين في الدم في الشهور الثالثة األخيرة من الحمل.
 سوء التغذية لالم الحامل. -
الثاني تعرض الحامل لألشعة: خاصة في فترة التكوين، أي ما بين األسبوع  -

 الحملة. والسادس من
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 أسباب مرحلة الوالدة:  -ب

 الوالدة المبكرة. -
 عملية الوضع. ميكانيكية -
 له من تأثير على الجهاز العصبي المركزي للمولود(. البنج ) لماالعقاقير و  -
 الوالدة المتعددة ) والدة التوائم(. -

 أسباب مرحة ما بعد الوالدة: -ج

 صعوبات الوالدة واستخدام وسائل سحب الجنين. -
 الحوادث : وهي من أسباب إصابة الكثير من األطفال بالتلف المخي،  -
، 2003)العواملة،  العصبية العجز الدائم نتيجة العدوى، أو بعض األمراض -

 .(29-28ص 
إن خصائص المعاقين حركيا متباينة حسب نوع اإلعاقة التي خصائص المعاقين حركيا:  8-2

من ذلك نجد خصائص مشتركة، تميز المعاقين حركيا، و   أصيبوا بها، و حسب شدتها، و بالرغم
تظهر بوضوح في سلوكا تهم و تصرفاتهم، و تجعل اآلخرين يدركون أن هذا الشخص لديه وضع 

 حركي غير طبيعي، و يمكن تصنيف خصائص المعاقين حركيا فيما يلي:

ختلفة يتصف األطفال المعاقين حركيا بنواحي العجز الم- الخصائص الجسمية:8-2-1
في اضطراب، ونمو عضالت الجسم التي تشمل اليدين، واألصابع والقدمين، والعمود 

 الفقري.

 هشاشة العظام و التواءها.-

و انخفاض معدل الوزن، ومشكالت في الحجم و شكل العظام ومشكالت في  -
 عضالت الجسم كالوهن العضلي.



 االحتياجات الخاصة  اتجاهات ذوي                                               الفصل األول

31 

 

ة يتصفون باالنسحاب و الخجل واالنطواء، والعزل :الخصائص النفسية 8-2-2
والحزن وعدم الرضا عن الذات و عن اآلخرين، والشعور بالذنب والعجز  واالكتئاب،
وبعدم   وغيرها من االضطرابات النفسية العصبية، واالختالف عن اآلخرين والقصور،

التصال مع و القدرة على حل المشكالت و ضبط الذات و مشاكل في ا توكيد الذات،
 . (335، ص 2001)العزة س.،  اآلخرين، والشعور بالحرمان

               يتصف المعاق حركيا بمظاهر حركية منها: الخصائص الحركية 8-2-3
                                  ضعف التآزر الحركي، وقلة االتزان الحركي. -   
                  الوضع الحركي للمعاق.قلة اللياقة البدنية، و تشوه و اختالل   -   
عدم التمتع باألنشطة البدنية و الرياضية التي يتمتع بها أو يمارسها األفراد  -    

                                                .(35، ص1997)إبراهيم،  العاديين

، باسلالطعام و اللديهم مشكالت في عادات  الخصائص التربوية و االجتماعية: 8-2-4
     و عادات في مشاكل التبول و ضغط المثانة، و األمعاء و االنطواء االجتماعي، 

و قلة التفاعل االجتماعي، و االنسحاب، و األفكار الهازمة للذات، و يعانون من نظرة 
المجتمع نحو قصورهم الجسمي، وعدم اللياقة، و لزمات حركات غير مناسبة، تجلب 

رين، و التبول و مشاكل في االستحمام، و مشكالت ضبط الوقوف ، استهزاء اآلخ
                                              ومشكالت أخرى مع األقران و اإلخوة.

      لدى هؤالء األطفال مشاكل تتعلق بتلف في الدماغ،: الخصائص العصبية 8-2-5
  يهم مشاكل خاصة بالحبل الشوكيخلل وظيفي في عمل الخاليا الحركية فيها، ولد أو
 و السمع، و لديهم مشكالت خاصة كالصرع و مشكالت في مجال الرؤيا،  

العقلية التي قد تكون أورام الدماغ أحد أسبابها ، فهم يعانون من مشاكل  االضطرابات
، ص 2001)العزة س.،  القراءة و الكتابة في المدرسة، ألن حواسهم غير سليمة

387).                                                                                     
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لديهم مشكالت في االنتباه و تشتته، و صعوبة في  :الخصائص التعليمية 8-2-6
ونقص في تأزر حركات الجسم، ال يتعلمون بسهولة، وسرعة، حيث  التذكر،و  التركيز

   (388، ص 2001)العزة س.،  و البصر أحياناأن لديهم مشكالت في حالة السمع 

ال يستطيعون االلتحاق بأي عمل، بسبب العجز، والقصور  الخصائص المهنية: 2-7 -8
     الجسمي لديهم، فهم غير قادرين على القيام باألعمال المهنية الشاقة مثل الحدادة،
و      أو العمل في مجال البناء، كما تلعب إعاقتهم في الحد من استعداداتهم و قدراتهم

 .ميولهم المهنية، التي يرغبون فيها، و هذه المشكالت تدفع بهم لإلحجام عن العمل
فئة المعاقين حركيا كغيرها من فئات ذوي االحتياجات   تحتاجحاجات المعاقين حركيا: -9

ن المتطلبات و الحاجات سواء كانت صحية، نفسية، اجتماعية، الخاصة، إلى كثير م
تربوية، مهنية أو غيرها، و بطبيعة الحال فإن هذه الحاجات تختلف حسب نوع اإلعاقة 

يشير كل من عبد العزيز الشخص و حسام هيبة إلى عدة حاجات  و مؤثراته و درجتها
           :صوصا ونذكر منهخاصة لذوي اإلعاقة البدنية عموما و اإلعاقة الحركية خ

   يحتاج الطفل المعاق إلى أجهزة تعويضية، و أجهزة مساعدةالحاجات التعليمية:  9-1
  و بالتالي يجب على المعلم مالحظة هذه األجهزة و معرفة مدى مالءمتها للطفل. 

يحتاج هؤالء إلى تعديالت في نظم االختبارات مثل زيادة الوقت المخصص لالختبار، 
.                                 وتعديل أسلوب االختبار بما يتناسب و إعاقة الطفل

يحتاج المعاقين إلى التقبل من اآلخرين، مما يشعرهم : االحتياجات االجتماعية 9-2
باالرتياح عند استخدام األجهزة المساعدة، أو األجزاء التعويضية، كما يحتاجون إلى 

قران، و من هنا تحتل االتجاهات االيجابية نحو هؤالء األطفال التفاعل االيجابي مع األ
                                                                     أهمية خاصة

  مثل االهتمام بالعوامل النفسية المساعدة على التكيف: احتياجات نفسية إرشادية 9-3
الل االستشارات الشخصية، و العالج وتنمية الشخصية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خ
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         .(60،ص2002)حالوة،  النفسي اإلرشادي، و التشجيع و التدعيم االجتماعي

و يرى عبد الرحمان سيد سليمان أن المعاق حركيا  :مشكالت المعاقين حركيا -10
                                )المبتور( يعاني من جملة من المشكالت نذكر منها:

                                                المشكالت النفسية:              10-1
                  رفض المصاب قبوله بذاته الجديدة، و مقاومته لواقعه الجديد. -   
                                         انتقاصه لقيمة ذاته. والشعور بالنقص  -  
مشاعر جديدة نتيجة اإلعاقة ) كالشعور بالذنب(.ظهور  -    

 و يمكن إيجازها فيما يلي:المشكالت االجتماعية:  10-2

من أكثر المشكالت حدة، هي تلك الناجمة عن اإلصابة  المشكالت األسرية: -أ
االبن الوحيد(، وما يترتب على  –المفاجئة ألحد أفراد العائلة ) كرب العائلة 

المعيشة، أو اضطراب العالقات، و ما قد يحيط بهذه  ذلك من أثار على مستوى 
 اإلصابة من ظروف يحمل أحد الوالدين اآلخرين مسؤوليتها.

إن المعاق أو الفرد المصاب  المشكالت الجسمية ومشكالت استخدام األجهزة التعويضية:-ب
تلبية ببتر أحد أعضائه، يفقد وظيفة هذا العضو، وال يستطيع الحصول على إشباع، أو 

                                        .(187،ص 1988)القذاف، حاجاته من نشاط أو حركة
                                                                       المشكالت الطبية: 10-3

                         عدم معرفة األسباب الحاسمة لبعض أنواع و أشكال اإلعاقة. -

                       ارتفاع تكاليف العالج. طول فترة العالج الطبي لبعض اإلعاقات، و -

عدم انتشار مراكز كافية للعالج المتميز للمعوقين، و كذلك المراكز المتخصصة  -
                                                                             .(54)إبراهيم، ص  الطبيعيج للعال
إن الوقاية من الوقوع في اإلعاقة الحركية تقتصر على  :الوقاية من اإلعاقة الحركية -11
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محاولة منع حدوثها، لكنها تشمل تنفيذ إجراءات عديدة على ثالثة مستويات موازية 
 لتطور حالة االضطراب وهي:

 الوقاية األولية: 11-1
والزوجة لبعضهما البعض، بعد إجراء الفحوصات عديدة تتعلق اختيار الزوج  .أ

بأمراض الدم، والعامل الريزيسي، تفاديا لحدوث تشوهات خلقية لها عالقة 
 باإلعاقة الحركية.

تقديم اإلرشاد المستمر لألم الحامل من دور الحضانة و الرعاية األسرية، كأخذ  .ب
 الجدري والسل.....الخ.المطاعيم الخاصة بأمراض الحصبة األلمانية، و 

مراجعة األم الحامل للطبيب، وعدم تناولها لألدوية دون استشارة خاصة في  .ج
 .   الشهور الثالثة األولى

 تنصب الجهود وحتى حدوث المرض و قبل حدوث العجزالوقاية الثانوية:  11-2
 يلي:اإلعاقة، الحد من شدة المرض ما أمكن، و تشمل طرق الوقاية الثانوية ما و  
 الكشف المبكر عن حاالت اإلصابة بالعجز الجسمي. .أ

 التدخل العالجي و الجراحي المبكر.  .ب
 استعمال األساليب التعويضية و الترميمية للتخفيف من شدة اإلعاقة لديهم. .ج

و تكون هذه الوقاية بعد حدوث العجز و تهدف إلى الحد من الوقاية الثالثية: 11-3
 تدهور الحالة و تتضمن ما يلي:

 توفير خدمات اإلرشاد األسري. .أ
 استعمال األطراف الصناعية. .ب
)العزة،  مساعدة الطفل على االستفادة من خدمات التأهيل مختلف المراكز .ج

 .(94-92،ص 2001
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تختلف نسبة اإلعاقة الحركية من مجتمع  :نسبة حدوث اإلعاقة الحركية و انتشارها-12
     ألخر تبعا للعديد من العوامل، التي لها عالقة بالوراثة والوعي الصحي، والثقافي 
واإلرشادي، و بالمعايير المستخدمة في تعريف كل شكل من أشكال هذه اإلعاقة، 

إصابات  باإلضافة إلى العوامل المكتسبة التي تتمثل في حدوث اإلصابات الناتجة عن
 %0.5العمل، و الحوادث و الحروب و الكوارث الطبيعية، ففي أمريكا تقدر بحوالي 

و تجدر اإلشارة إلى أن لكل حالة إعاقة جسمية نسبة خاصة  ،1975حسب إحصاء 
                                                                         بها.

فقط من  %20( أن نسبة ليهر ونونانل عام فقد بين ) وبالنسبة لإلعاقة الحركية بشك
                                              األطفال الذين يعانون من اإلعاقات الحركية يمكن أن توصف إعاقتهم بالمزمنة.

( من األطفال في  %2-1و زمالئه أن حوالي )  هوبسو تشير التقارير التي قدمها 
إعاقات حركية شديدة و مزمنة و يعيشون في حالة جهل الناس  أي مجتمع يعانون من

                                                                      بهم و بأوضاعهم.
( من مجموع األطفال الذين %2،5أن حوالي )  1991سنة  Kaufmanو كشف 

لي لألطفال المدارس ( من المجموع الك%0.0027يتلقون التعليم الخاص و حوالي )
                                                                          .(376)الجراح، ص  1994المعاقين حركيا 

 تأهيل المعاقين حركيا: -13

يعرف الـتأهيل بأنه استعادة الشخص المعوق ألقصى ما  :مفهوم التأهيل 13-1
تسمح له قدراته في النواحي: الجسمية، و العقلية و االجتماعية و المهنية و 
 االقتصادية، كما ينظر إلى التأهيل بأنه إعادة التكيف أو إعادة اإلعداد للحياة.

 هناك أنواع عدة للتأهيل نذكر منها: أنواع التأهيل: 13-2
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 عرفه ) الوزنة( بأنه " إعادة التكيف النفسي للمعاق في المجتمع يل النفسي:التأه .أ
الذي يعيش فيه، و ذلك عن طريق مساعدته على تقبل وضعه الجديد، و التأقلم 

مع اإلعاقة الموجودة لديه، حتى ال تكون هذه اإلعاقة سببا في اعتزاله من 
األمراض النفسية التي المجتمع، و تكون عامال مسببا لحدوث لكثير من 

 المعاقين. بعض   تصاحب
   و تتمثل خدمات التأهيل النفسي في معاونة المعاق في مقاومة الشعور بالنقص،

أو نتيجة لنظرة بعض األفراد إليه، و مقارنة نفسه باآلخرين، و التغلب على الحالة 
 النفسية التي تصاحب العجز أو اإلعاقة.

إعادة تكيف المعوق للمجتمع الذي يعيش فيه عن طريق بأنه التأهيل االجتماعي:  .ب
      تسهيل الوسائل التي تساعده على االنخراط في المجتمع، و إعطاءه الثقة
و مساعدة المعاق على حل مشاكله الفردية الناجمة عن اإلعاقة و إيجاد 

التوافق بينه و أسرته، ومساعدته على تكوين عالقات اجتماعية، و تسهيل تقبل 
 لمجتمع له، و التعامل معه على أنه فرد طبيعي يؤدي دورا معينا في الحياة، ا

ويهدف التأهيل االجتماعي إلى مساعدة المعاق على التكيف االجتماعي ، 
ليستطيع أن يندمج و يشارك في نشاطات الحياة المختلفة في المجتمع، وذلك 

 .من خالل الوسائل و الخدمات المختلفة

 تتضمن خدمات التأهيل الطبي ما يلي: والتأهيل الطبي:  .ج

 العمليات الجراحية التي تساعد الفرد على استعادة قدراته الجسدية التي فقدها. -
 العالج باألدوية و العقاقير الستعادة القدرات العقلية و الجسدية. -
استعمال األجهزة المساعدة، وذلك لتقليل من أثر اإلعاقة مثل العكازات، األطراف  -

 األجهزة الطبية. الصناعية،

 و يهدف التأهيل المهني إلى: التأهيل المهني:  -د
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 التقليل من اإلعاقة و ذلك بالرعاية الطبية و العالج الطبيعي. -
 مساعدة المعوق على تطوير قابليته للقيام بالمتطلبات اليومية ضمن حدود اإلعاقة. -
ب مع غير كما يهدف إلى إعداد المعاق لاللتحاق بعمل مناسب جنبا إلى جن -

 المعوقين أو في أعمال ال تعرض الفرد للخطر و بعيدا عن تحمل المسؤولية
 .(17-16، ص 2006)الزراع، 

                                                                   خالصة جزئية:
في األخير تجدر اإلشارة إلى أن فئة ذوي الحاجات الخاصة متعددة و متنوعة يتعدد 
نوع اإلعاقة كما الفئة الواحدة من هذه الفئات تتنوع هي األخرى، حسب شدة و درجة 

اإلعاقة المصابة بها، لذلك فهي بحاجة إلى خدمات رعاية و تأهيل خاص حسب 
خصوصية كل فئة، حيث تناولنا من خالل هذا الفصل مختلف فئات ذوي الحاجات 

كية كونها نموذج الدراسة، حيث الخاصة، مركزين االهتمام على فئة اإلعاقة الحر 
إلى أهم أسباب اإلعاقة الحركية، وخصائص حركيا، وتصنيف  الطالب الباحث تطرق 

اإلعاقة الحركية، و الذي يشمل اإلعاقات عن خلل في الجهاز العظمي، اإلعاقات 
الناجمة عن خلل في الجهاز العضلي، اإلصابات الناجمة عن الحوادث المختلفة وأهم 

   عاقين حركيا ومشكالتهم و طرق تدريسهم وتعليمهم وأهم أنواع الرعايةحاجات الم
 التأهيل لهذه الفئة.و 
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  تمهيد :

الرياضــي مــن األنشــطة البدنيــة التربويــة األكثــر انتشــارا فــي أوســاط الشــباب ويعــد النشــاط 
خاصــة فــي المؤسســات والمــدارس التربويــة والمراكــز الطبيــة البيداغوجيــة المتكفلــة بتربيــة 
ورعايــة المعــوقين، وممــا ســاعد علــى ذلــك أن النشــاط الرياضــي يعــد عــامال مــن عوامــل 

 هاما في استثمار وقت الفـراغ، باإلضـافة إلـى الراحة اإليجابية النشطة التي تشكل مجاال
ذلك يعتبر من األعمال التـي تـؤدي لالرتقـاء بالمسـتوى الصـحي و البـدني للفـرد المعـاق، 
إذ يكســبه القــوام الجيــد، ويمــنح لــه الفــرح والســرور، ويخلصــه مــن التعــب والكــره، وتجعلــه 

 فردا  قادرا على العمل واإلنتاج.
للقيــام بدراســة النشــاط البــدني الرياضــي المكيــف دراســة  وعليــه فقــد خصصــنا هــذا الفصــل

 تحليلية.
النشـاط البـدني الرياضـي إن الباحـث فـي مجـال مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيـف: . 1

يواجــه مشــكلة تعــدد المفــاهيم التــي تــداولها المختصــون والعــاملون فــي الميــدان,  المكيــف 
واسـتخدامهم المصـطلح الواحـد بمعـان مختلفــة, فقـد اسـتخدم بعـض البـاحثون مصــطلحات 
      النشـــــاط الحركـــــي المكيـــــف أو النشـــــاط الحركـــــي المعـــــدل أو التربيـــــة الرياضـــــية المعدلـــــة 

ربيـــة الرياضـــية الخاصـــة، فـــي حـــين اســـتخدم الـــبعض أو التربيـــة الرياضـــية المكيفـــة أو الت
 األخر مصطلحات األنشطة الرياضية العالجية

أو أنشــطة إعـــادة التكييــف، فبـــالرغم مــن اخـــتالف التســميات مـــن الناحيــة الشـــكلية يبقـــى  
الجــوهر واحــدا أي أنهــا أنشــطة رياضــية وحركيــة تفيــد األفــراد ذوي االحتياجــات الخاصــة 

 أو موهوبين أو مضطربين نفسيا وانفعالينا. رين دراسياسواء كانوا معاقين متأخ
 التعاريف ما يلي: ذكر من هذهن
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يعنــي الرياضــات واأللعــاب والبــرامج التــي يــتم  تعريــف حلمــي إبــراهيم ليلــى الســيد فرحــات: -
تعـــديلها  لـــتالئم حـــاالت اإلعاقـــة وفقـــا لنوعهـــا  وشـــدتها ,ويـــتم ذلـــك وفقـــا الهتمامـــات 

 .(223، ص1998)فرحات، األشخاص غير القادرين وفي حدود قدراتهم 

نعنـي بـه كـل الحركـات والتمرينـات وكـل الرياضـات التـي يـتم  (: storeتعريف  سـتور) -
مـــن طـــرف أشـــخاص محـــدودين فـــي قـــدراتهم مـــن الناحيـــة البدنيـــة ,النفســـية  ممارســـتها

 ,العقلية ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسـمية الكبـرى 
(A.stor ،1993 10، ص). 

تعريـــف الرابطـــة األمريكيـــة للصـــحة والتربيـــة البدنيـــة والتـــرويي والـــرقص والتربيـــة الرياضـــية  -
للنمـــــو مـــــن خـــــالل األلعـــــاب واألنشـــــطة الرياضـــــية  هـــــي البـــــرامج المتنوعـــــة :الخاصـــــة

واألنشــطة اإليقاعيــة لتناســب ميــول وقــدرات وحــدود األطفــال الــذين لــديهم نقــص فــي 
    ليشتركوا بنجاح وأمان في أنشـطة البـرامج العامـة للتربيـة.                                                القدرات أو االستطالعات،

ومن خالل هذا العرض لمختلف التعاريف فالمقصود بالنشاط الرياضـي المكيـف هـو 
إحــداث تعــديل فــي األنشــطة الرياضــية المبرمجــة لتتماشــى مــع الغايــات التــي وجــدت 
ألجلهــا، فمــثال فــي الرياضــات التنافســية هــو تكييــف األنشــطة الرياضــية حســب الفئــة 

                                      .وتـدريبها للوصـول إلـى المسـتويات العاليـة 
أمـــا فـــي حالـــة األمـــراض المزمنـــة كـــالربو والســـكري فهـــو تكييـــف األنشـــطة الرياضـــية 
لتساعد على التقليـل مـن هـذه األمـراض، وبالنسـبة لحـاالت اإلصـابات الرياضـية فـان 
الالعب الذي يتعرض لإلصابة يحتاج إلى برنامج حركـي تـأهيلي خـاص حسـب نـوع 

اإلصــابة، أمــا تكييــف األنشــطة الرياضــية للمعــاقين جعلهــا تتماشــى مــع حالــة ودرجــة 
النشاط البدني الرياضي المكيف فـي هـذه ب ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتالي فالمقصود

الدراســـة هـــو مجمـــوع األنشـــطة الرياضـــية المختلفـــة والمتعـــددة والتـــي تشـــمل التمـــارين 
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ا مـــع حـــاالت اإلعاقـــة ونوعهـــا وشـــدتها واأللعـــاب الرياضـــية التـــي يـــم تعـــديلها وتكييفهـــ
 ,بحيث تتماشى مع قدراتها البدنية واالجتماعية والعقلية.

تعتبـر التربيـة  والرياضـية فـي العصـر التطور التاريخي للنشاط البـدني الرياضـي المكيـف: -2
ـــات العصـــرية بالنســـبة لكـــل شـــرائح المجتمـــع ولهـــا مكانـــة وموقـــع  الحـــديث كأحـــد المتطلب

 اهتمامات الشباب خاصة .معتبر في قيم و 
ويعود الفضل فـي بعـث فكـرة ممارسـة النشـاط البـدني الرياضـي مـن طـرف المعـوقين إلـى 

( وهـــو طبيـــب فــــي LEDWIG GEUTTMANالطبيـــب اإلنجليـــزي لـــدوج يوتمـــان ) 
 مستشفى ) استول ماند يفل( بإنجلترا.

ا الطبيـب وبدأت هذه النشاطات فـي الظهـور عـن طريـق المعـاقين حركيـا , وقـد نـادى هـذ
باالســتعانة بالنشــاطات الرياضــية إلعــادة التكيــف الــوظيفي للمعــاقين والمصــابين بالشــلل 

ذه النشـــاطات كعامـــل رئيســـي واعتبـــر هـــ (PARAPLIGIQUE)فـــي األطـــراف الســـفلية 
إلعادة التأهيل البدني والنفسي ألنها تسمح للفرد المعـوق إلعـادة الثقـة بـالنفس واسـتعمال 
الـذكاء والــروح التنافســية والتعاونيــة وقــد نظــم أول دورة فــي مدينــة اســتول مانــد يفــل شــارك 

م وضـحايا معوق وكانوا من المشلولين الذين تعرضوا لحـادث طارئـا ثنـاء حيـاته 18فيها 
ج يوتمـان هـذه لـدو الحرب العالمية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الـدكتور 

الرياضـــة بـــبعض الكلمـــات التـــي كتبهـــا فـــي أول رســـالة وعلقهـــا فـــي القاعـــة الرئيســـية فـــي 
ملعب استول ماند يفل فـي انجلتـرا والتـي الزالـت لحـد اآلن وجـاء فيهـا " إن هـدف ألعـاب 

يفل هو تنظيم المعوقين مـن رجـال ونسـاء فـي جميـع أنحـاء العـالم فـي حركـة  استول ماند
رياضية عالمية وان سيادة الروح الرياضية العالمية سوف تزجي األمـل والعطـاء واإللهـام 
للمعـــوقين ولـــم يكـــن هنـــاك اجـــل خدمـــة وأعظــــم عـــون يمكـــن تديمـــه للمعـــاقين أكثـــر مــــن 

 تفاهم والصداقة بين األمم ".مساعدتهم من خالل المجال الرياضي لتحقيق ال
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وبدأت المنافسة عـن طريـق األلعـاب فـي المراكـز ) المستشـفى ( ثـم تطـورت إلـى منافسـة 
بين المراكز ثم بعدها أنشأت بطولة المعـوقين وعنـد توسـيع النشـاطات البدنيـة والرياضـية 

 المكيفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركية. 
بداية الستينيات النشاط الرياضي بوجه عام عـرف تطـورا كبيـرا ة ومعتبـرا وكـذا كـان وفي 

ــــي  ــــث أدمجــــت ف ــــدني والرياضــــي المكيــــف نفــــس المســــار ونفــــس االتجــــاه حي النشــــاط الب
ن ظهور النشاطات النشاطات في المشاريع التربوية والبيداغوجية في مدارس خاصة وكا

ـــة وهـــذه  ـــأخر نوعـــا مـــا بالنســـبة لإلعاقـــات الحركي ـــة ت الرياضـــية المكيفـــة لإلعاقـــات العقلي
فــي شــيكاغو)الواليات المتحــدة  1968العشــرية عرفــت تنظــيم أولــي لأللعــاب خاصــة فــي 

جويليــــة وعرفــــت مشــــاركة ألــــف رياضــــي مثلــــوا كــــل مــــن  20و 19األمريكيــــة( مــــا بــــين 
- 1970يــة وكنــدا وفرنســا ثــم تلتهـــا عــدة دورات أخـــرى لسنــــة الواليــات المتحــدة األمريك

 ...الخ، وقـد عرفـت هذه الدورات تزايد مستمر. 72-75
فـــي عـــدد الرياضـــيين المشـــاركين وبالتـــالي توســـيع هـــذه النشـــاطات الرياضـــية فـــي أوســـاط 
ا المعوقين لمختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخيرة في هـذا القـرن تطـورا كبيـر 

في جميع المجاالت وهناك اكتشـاف عـام للجسـم وأهميتـه فـي التكيـف وا عـادة التكيـف مـع 
العالم وقيمته االتصالية ودوره الوسيط في تخصيص وامـتالك المعلومـات المختلفـة مهمـا 
كانت معرفية او انفعاليـة و كـان لغـزو الرياضـة مـن خـالل المالعـب واإلعـالم واالشـهار 

ة العضـــلية وكـــل األفكـــار المتعلقـــة الرياضـــة جعلـــت األفـــراد التـــي تظهـــر األجســـام األنيقـــ
ـــى المســـتوى العالجـــي  ومـــنهم المعـــاقين يعتقـــدون باألهميـــة البالغـــة للنشـــاط الرياضـــي عل

 ويلعب دورا كبيرا في النمو البدني النفسي واالجتماعي لألفراد الممارسين له.
ــر:-3 ــي الجزائ ــف ف ــدني والرياضــي المكي تأســيس الفيدراليــة الجزائريــة لرياضــة  تــم النشــاط الب

وتــم اعتمادهــا رســميا بعــد ثالثــة ســنوات  1979فيفــري  19المعــوقين وذوي العاهــات فــي 
ـــة عـــدة صـــعوبات بعـــد تأسيســـها  1981مـــن تأسيســـها فـــي فيفـــري  وعرفـــت هـــذه الفيدرالي
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خاصــة  فــي الجانــب المــالي وكــذا مــن انعــدام اإلطــارات المتخصصــة فــي هــذا النــوع مــن 
( فــي تقصــرين وكــذلك  CHUوكانــت التجــارب األولــى لنشــاط الفيدراليــة فــي )  الرياضــة

( فـي بـو سـماعيل وتـم فـي نفـس CMPPفي مدرسة المكفوفين في العاشور وكذلك فـي )
انضـمت  1981السنة تنظيم األلعاب الوطنية وهذا بإمكانيـات محـدودة جـدا , وفـي سـنة 

( وكـــذلك للفيدراليـــة ISMGFالدوليـــة ) االتحاديـــة الجزائريـــة لرياضـــة المعـــوقين لالتحاديـــة
تــم تنظــيم األلعــاب الوطنيــة  1983( وفــي ســنة  IBSAالدوليــة للمكفــوفين كليــا وجزئيــا ) 

( ســـبتمبر حيـــث تبعتهـــا عـــدة ألعـــاب وطنيـــة أخـــرى فـــي  30الـــى 24فـــي وهـــران ) مـــن 
 السنوات التي تلتها في مختلف أنحاء الوطن.

 في مصر. 1991نة وشاركت الجزائر في أول ألعاب افريقية س
فـي  1992وكانت أول مشـاركة للجزائـر فـي األلعـاب االولمبيـة الخاصـة بـالمعوقين سـنة 

برشلونة بفوجين أو فريقين يمثالن ألعاب القوى وكـرة المرمـى وكـان لظهـور عـدائين ذوي 
رابطــة والئيــة تمثــل  36المســتوى العــالمي دفعــا قويــا لرياضــة المعــوقين فــي بالدنــا وهنــاك 

    رياضـــي لهـــم إجـــازات وتتـــراوح أعمـــارهم بـــين  2000جمعيـــات تظـــم أكثـــر مـــن مختلـــف ال
 ( سنة. 35- 16) 

اختصاصــات رياضــية مكيفــة مــن طــرف المعــوقين كــل حســب نــوع  10و تمــارس حــوالي 
 إعاقته ودرجتها وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة:

 المعوقين الذهنيين* المعوقين المكفوفين       المعوقين الحركيين                  
 ألعاب القوى  -ألعاب القوى                          -ألعاب القوى                -
 كرة القدم بالعبين  -كرة السلة فوق الكراسي المتحركة      -كرة المرمى             -
 السباحة -             رفع األثقال              -السباحة                   -
 تنس الطاولة -السباحة                                -الجدو                     -
 كرة الطائرة -تنس الطاولة                            -التندم ) االستعراضي (     -
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كاملــة وقــد ســطرت الفيدراليــة الجزائريــة لرياضــة المعــوقين وذوي العاهــات عــدة أهــداف مت
 في بينها وعلى رأسها

تطــوير النشــاطات البدنيــة و الرياضــية المكيفــة الموجهــة لكــل أنــواع اإلعاقــات باختالفهــا 
 ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق:

 العمل التحسسي واإلعالم الموجه -
 للسلطات العمومية  -
 مختلف الشرائح الشعبية وفي كل أنحاء الوطن وخاصة منهم األشخاص المعوقين  -
العمـــل علـــى تكــــوين إطـــارات متخصصـــة فــــي هـــذا الميـــدان ) ميــــدان النشـــاط البــــدني  -

 والرياضي المكيف( وهذا بالتعاون مع مختلف المعاهد الوطنية والوزارات.
 عدة فيدراليات دولية وعالمية منها:والفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين منخرطة في 

 ( I.C.Cاللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العالمي للرياضات المكيفة )  -
 (  IPCاللجنة الدولية للتنظيم العالمي لرياضة المعوقين ذهنيا ) -
 ( INAS-FMHالجمعية الدولية لرياضة المتخلفين و المعوقين ذهنيا )  -
 ( ISMWضات الكراسي المتحركة ) الفيدرالية الدولية لريا -
 ( IWPFالفيدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة )  -
ـــة) - ـــة للرياضـــات الخاصـــة لألشـــخاص ذوي إعاقـــات حركيـــة مخي -CPالجمعيـــة الدولي

ISRA) 
 وفيها من الفيدراليات و الجمعيات واللجان الدولية العالمية.

مختلــف األلعــاب علــى المســتوى العــالمي وعلــى رأســها وقــد كــان للمشــاركة الجزائريــة فــي 
فــــي اطلنطــــا نجاحــــا كبيــــرا  1996فــــي برشــــلونة وســــنة  1992األلعــــاب االولمبيــــة ســــنة 

وظهور قوي للرياضيين المعوقين الجزائريين وخاصة في اختصاص ألعاب القـوى ومـنهم 
 عالق محمد في اختصاص
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) معـوق بصـري(  B3 ( متر وكذلك بوجليطية يوسف في صـنف 100-200-400)  
( 1500و 800متــر و 5000وفــي نفــس االختصاصــات وبــالل فــوزي فــي اختصــاص) 

 متر.
إن أهداف النشاط البدني الرياضي للمعاقين أسس النشاط البدني الرياضي المكيف: -4

ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرياضي من حيث تحقيق النمو العضوي 
الجتماعي ، حيث أوضحت الدراسات إن احتياجات الفرد والعصبي والبدني والنفسي وا

 المعاق ال تختلف عن احتياجات الفرد العادي، فهو كذلك يريد أن يسبح ، يرمي بقفز. 
يشير انارينو وآخرون "إن كل ما يحتويه البرنامج العادي مالئم للفرد المعاق، ولكن  

   لبرنامج تالءم إصابة يجب وضع حدود معينة لمستويات الممارسة والمشاركة في ا
، 1990)الخولي، اسس بناء برامج التربية الرياضية،  أو نقاط ضعف الفرد المعاق"

  (194ص 
يرتكز النشاط البدني الرياضي للمعاقين على وضع برنامج خاص يتكون من ألعاب 
وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتيه تتناسب مع ميول وقدرات وحدود المعاقين 

ال يستطيعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العام، وقد تبرمج مثل  الذين
 هذه البرامج في المستشفيات

أو في المراكز الخاصة بالمعاقين، ويكون الهدف األسمى لها هو تنمية أقصى قدرة  
ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه، باإلضافة إلى االندماج في األنشطة 

 رياضية المختلفة، ويرعى عند وضع أسس النشاط البدني الرياضي المكيف ما يلي: ال
 العمل على تحقيق األهداف العامة للنشاط البدني الرياضي    -

 إن يهدف البرنامج إلى التقدم الحركي للمعاق والتأهيل و العالج  -

 جية أن ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العال -
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أن يمكن البرنامج المعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته، وحدود إعاقته  -
          حتى يستطيع تنمية القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات. 

وبشكل عام يمكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقين من خالل الطرق 
 التالية :

 التقليل من مدة النشاط ، تعديل مساحة الملعب، تعديلتغيير قواعد األلعاب )  -
ارتفاع الشبكة أو هدف السلة ، تصغير أو تكبير أداة اللعب، زيادة مساحة 

 التهديف 

 الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -

االستعانة بالشريك من األسوياء أو مجموعة من الوسائل البيداغوجية، كاألطواق  -
 بال.والح

)فرحات،  تقسيم النشاط على الالعبين تبعا للفروق الفردية و إمكانيات كل فرد -
  .(50-49-47، ص1998

لقـــد تعــددت األنشـــطة الرياضــية  وتنوعـــت . تصــنيفات النشـــاط البـــدني الرياضــي المكيـــف: 5
 أشكالها فمنها التربوية و التنافسية، ومنها العالجية والترويحية أو الفردية والجماعية.

 على أية حال فإننا سنتعرض إلى أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثين إلى:
هو نشاط يقوم بـه الفـرد مـن تلقـائي نفسـه بغـرض تحقيـق .النشاط الرياضي الترويحي: 5-1

الســعادة الشخصــية التــي يشــعر بهــا قبــل أثنــاء  أو بعــد الممارســة وتلبيــة حاجاتــه النفســية 
 جة كبيرة إلى تنميتها وتعزيزها للمعاقين. واالجتماعية، وهي  سمات في حا

إن مزاولــــة النشــــاط البــــدني ســــواء كــــان بغــــرض اســــتغالل وقــــت الفــــراغ أو كــــان بغــــرض 
التـــدريب للوصـــول إلـــى المســـتويات العاليـــة ، يعتبـــر طريقـــا ســـليما نحـــو تحقيـــق الصـــحة 
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ي العامـــة، حيـــث أنـــه خـــالل مزاولـــة ذلـــك النشـــاط يتحقـــق للفـــرد النمـــو الكامـــل مـــن النـــواح
البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة باإلضــافة إلــى تحســين عمــل كفــاءة أجهــزة الجســم المختلفــة 

 .(09، ص 1998)رحمة، كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصبي 
يــرى رملــي عبــاس أن النشــاط البــدني الرياضــي يخــدم عــدة وظــائف نافعــة, إذ أن النشــاط 

كمـا يــزودهم بوسـائل التعبيــر عـن الــنفس , العضـلي الحـر يمــنح األطفـال إشــباعا عاطفيـا 
والخلق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنجـاز وتمـد األغلبيـة بـالترويح الهـادف 
بـــدنيا وعقليـــا.... والغـــرض األساســـي هـــو تعزيـــز وظـــائف الجســـم مـــن اجـــل لياقـــة مقبولـــة 

 .(79، ص 1991)شحاتة،  وشعور بالسعادة والرفاهية
المجيد " أن النشاط البدني الرياضي الترويحي يشكل جانبـا هامـا فـي كما أكد "مروان ع 

ـــة فـــي  ـــذات والصـــبر , الرغب ـــة لل نفـــس المعـــاق اذ يمكنـــه مـــن اســـترجاع العناصـــر الواقعي
اكتســاب الخبــرة , التمتــع بالحيــاة ويســاهم بــدور ايجــابي كبيــر فــي إعــادة التــوازن النفســي 

مـــــا بعـــــد اإلصـــــابة , وتهـــــدف الرياضـــــة للمعـــــاق والتغلـــــب علـــــى الحيـــــاة الرتيبـــــة والمملـــــة 
الترويحيــة إلــى غــرس االعتمــاد علــى الــنفس واالنضــباط وروح المنافســة والصــداقة لــدى 
الطفــل المعــوق  وبالتــالي تــدعيم الجانــب النفســي والعصــبي إلخــراج المعــوق مــن عزلتــه 

 . (112-111، ص 1997)إبراهيم،  التي فرضها على نفسه في المجتمع
 يح الرياضي كما يلي: ويمكن تقسيم الترو 

هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة متعـــددة مـــن األلعـــاب الصـــغيرة الترويحيـــة: 5-1-1
األلعــاب الجــري، وألعــاب الكــرات الصــغيرة وألعــاب الرشــاقة، ومــا إلــى غيــر 
ذلــك مــن األلعــاب التــي تتميــز بطــابع الســرور والمــرح والتنــافس مــع مرونــة 

 قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها.
ـــة التـــي تمـــارس ال لعـــاب الرياضـــية الكبيـــرة: ا 5-1-2 وهـــي األنشـــطة الحركي

   باســتخدام الكــرة ويمكــن تقســيمها طبقــا لوجهــات نظــر مختلفــة ألعــاب فرديــة
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 اللعبـة ألعـاب شـتوية أو صـيفية  جماعية، أو بالنسـبة لموسـم أو زوجية أو
 تمارس طوال العام. أو

فـــي المـــاء مثـــل الســـباحة، كـــرة  وهـــي أنشـــطة ترويحيـــة تمـــارسالرياضـــات المائيـــة: 5-1-3
أو التجديف، اليخوت والـزوارق، وتعتبـر هـذه األنشـطة وخاصـة السـباحة مـن أحـب  الماء

 ألوان الترويح خاصة في بالدنا.
عرفـــت الجمعيـــة األهليـــة للتـــرويح العالجـــي، بأنـــه خدمـــة النشـــاط الرياضـــي العالجـــي: 5-2

ســتخدم للتــدخل اإليجــابي فــي خاصــة داخــل المجــال الواســع للخــدمات الترويحيــة  التــي ت
بعـــض نـــواحي الســـلوك البـــدني أو االنفعـــالي أو االجتمـــاعي إلحـــداث تـــأثير مطلـــوب فـــي 
الســلوك ولتنشــيط ونمــو وتطــور الشخصــية ولــه قيمــة وقائيــة وعالجيــة ال ينكرهــا األطبــاء 

  .(66-65-64)خطاب، ص 
العموميــــة كمــــا أصــــبح النشــــاط الرياضــــي يمــــارس فــــي معظــــم المستشــــفيات والمصــــحات 

والخاصـــة وفـــي مراكـــز إعـــادة التأهيـــل والمراكـــز الطبيـــة البيداغوجيـــة وخاصـــة فـــي الـــدول 
المتقدمــة، ويراعــى فــي ذلــك نــوع النشــاط الرياضــي، وطبيعــة ونــوع اإلصــابة، فقــد تســتخدم 
حركـــات موجهـــة ودقيقـــة هـــدفها اكتســـاب الشـــخص المعـــوق تحكـــم فـــي الحركـــة واســـتخدام 

 . (Randain ،1993 ،p 5-6) عضالت أو أطراف مقصودة
ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة المستويات النشاط الرياضي التنافسي: 5-3

المرتبطة باللياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا،  هي النشاطات الرياضية، العالية
هدفه األساسي االرتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن 

 وظائف والعضالت المختلفة للجسم.لل
قررت الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية : نشاط البدني الرياضي المكيفأهمية ال. 6

، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقـه فـي التـرويح 1978والترويح في اجتماعها السنوي عام 
الوقـت بـدأت الذي يتضمن الرياضة إلى جانب األنشطة الترويحيـة األخـرى، ومـع مـرور 
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المجتمعات المختلفـة فـي عـدة قـارات مختلفـة تعمـل علـى أن يشـمل هـذا الحـق الخـواص، 
وقد اجتمع العلماء على مختلف تخصصاتهم فـي علـم البيولوجيـا والـنفس واالجتمـاع بـأن 
األنشــــطة الرياضـــــية والترويحيــــة هامـــــة عمومـــــا وللخــــواص بالـــــذات وذلــــك ألهميـــــة هـــــذه 

 ، نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسياسيا.األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا
إن البنـاء البيولـوجي للجسـم البشـري يحـتم ضـرورة الحركـة حيـث األهمية البيولوجية:  6-1

اجمــــع علمــــاء البيولوجيــــا المتخصصــــين فــــي دراســــة الجســــم البشــــري علــــى أهميتهــــا فــــي 
االحتفــاظ بســالمة األداء اليــومي المطلــوب مــن الشــخص العــادي، أو الشــخص الخــاص، 

غم اخـــتالف المشـــكالت التـــي قـــد يعـــاني منهـــا الخـــواص ألســـباب عضـــوية واجتماعيـــة بـــر 
، 1984)أحمـد،  وعقلية فان أهميته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على الحركـة

 .(61ص
إن مجال اإلعاقة يمكـن للنشـاط الرياضـي أن يشـجع علـى تنميـة األهمية االجتماعية: 6-2

اد ويخفف من العزلة واالنغالق )أو االنطـواء( علـى الـذات، العالقة االجتماعية بين األفر 
ويســتطيع أن يحقــق انســجاما وتوافقــا بــين األفــراد، فــالجلوس جماعــة فــي مركــز أو ملعــب 
أو فــي نــادي أو مــع أفــراد األســرة وتبــادل اآلراء واألحاديــث مــن شــأنه أن يقــوي العالقــات 

 الجيدة بين األفراد.
تــه عــن التــرويح فــي مجتمــع القــرن التاســع عشــر بأروبــا فــي كتابا Veblenفقــد بــين قــبلن 

أن ممارســـة الرياضـــة كانـــت تعبـــر عـــن انتمـــاءات الفـــرد الطبقيـــة، أو بمثابـــة رمـــز لطبقـــة 
اجتماعيــة خصوصــا للطبقــة البورجوازيــة، إذ يتمتــع أفرادهــا بقــدر أوفــر مــن الوقــت الحــر 

متنافسون على أنهم أكثـر يستغرقونه في اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا 
سرافا  .(sue ،p63) لهوا وا 

وقــد اســتعرض كــوكيلي الجوانــب والقــيم االجتماعيــة للرياضــة و التــرويج فيمــا يلــي: الــروح 
الرياضية التعاون تقبل اآلخرين بغـض النظـر عـن اآلخـرين، التنميـة االجتماعيـة، المتعـة 
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القيـــادة والتبعيـــة، االرتقـــاء والتكيـــف  والبهجـــة، اكتســـاب المواطنـــة الصـــالحة، التعـــود علـــى
 .(65، ص 1984)أحمد،  االجتماعي

بــدأ االهتمــام بالدراســات النفســية منــذ وقــت قصــير، ومــع ذلــك حقــق األهميــة النفســية: 6-3
ــم الــنفس نجاحــا كبيــرا فــي فهــم الســلوك اإلنســاني، وكــان التأكيــد فــي بدايــة الدراســات  عل

وك وكان االتفـاق حينـذاك  أن هنـاك دافـع فطـري النفسية على التأثير البيولوجي في السل
يــؤثر علــى ســلوك الفــرد، واختــار هــؤالء لفــظ الغريــزة علــى أنهــا الــدافع األساســي للســلوك 
البشري، وقد أثبتت التجـارب التـي أجريـت بعـد اسـتخدام كلمـة الغريـزة فـي تفسـير السـلوك 

ال يلعبـــون فـــي  أن هـــذا األخيـــر قابـــل للتغيـــر، تحـــت ظـــروف معينـــة إذ أن هنـــاك أطفـــاال
حـــاالت معينـــة عنـــد مرضـــهم عضـــويا أو عقليـــا، وقـــد اتجـــه الجيـــل الثـــاني إلـــى اســـتخدام 
الدوافع في تفسير السلوك اإلنسـاني وفرقـوا بـين الـدافع والغريـزة بـان هنـاك دوافـع مكتسـبة 
علــى خــالف الغرائــز الموروثــة، لهــذا يمكــن أن نقــول أن هنــاك مدرســتين أساســيتين فــي 

ة ومدرسـة التحليـل النفسـي )سـيغمون فرويـد (، وتقـع أهميـة هـذه النظريـة الدراسات النفسـي
 بالنسبة للرياضة والترويح أنها تؤكد مبدئين هامين: 

 .السماح لصغار السن للتعبير عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب.1
.أهميةاالتصــــاالت فــــي تطــــوير الســــلوك، حيــــث مــــن الواضــــح أن األنشــــطة الترويحيــــة 2

 لالتصاالت بين المشترك والرائد، والمشترك األخر.تعطي فرصا هائلة 
، كالحاجـــة إلـــى األمـــن  أمــا نظريـــة مـــا ســـلو تقـــوم علـــى أســاس إشـــباع الحاجـــات النفســـية

ثباتهـا، والمقصـود بإثبـات الـذات  شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الـذات وا  والسالمة، وا 
من واالنتمـاء، وممـا أن يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باأل

الشـــك فيـــه أن األنشـــطة الترويحيـــة تمثـــل مجـــاال هامـــا يمكـــن للشـــخص تحقيـــق ذاتـــه مـــن 
 .(20، ص 1978)القزوني،  خالله
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ال شـــك أن اإلنتـــاج يـــرتبط بمـــدى كفـــاءة العامـــل ومثابرتـــه علـــى األهميـــة االقتصـــادية: 6-4
ت فــراغ جيــدة فــي راحــة العمــل واســتعداده النفســي والبــدني، وهــذا ال يــأتي إال بقضــاء أوقــا

، وان االهتمام بالطبقة العاملة في ترويحهـا وتكوينهـا تكوينـا سـليما قـد يـتمكن مـن  مسلية
" فـــي هـــذا دفبرنـــار اإلنتاجيـــة العامـــة للمجتمـــع فيزيـــد كميتهـــا ويحســـن نوعيتهـــا، لقـــد بـــين "

سـاعة فـي األسـبوع قـد يرفـع  55سـاعة إلـى  96المجال أن تخفيض سـاعات العمـل مـن 
 .(560، ص 1967)توفيق،  في األسبوع % 15اإلنتاج بمقدار 

فــالترويح إذا نتــاج االقتصــادي المعاصــر، يــرتبط بــه أشــد االرتبــاط ومــن هنــا تبــدو أهميتــه 
يـــرون أهميـــة التـــرويح نتجـــت مـــن االقتصـــادية فـــي حيـــاة المجتمـــع، لكـــن مفكـــرين آخـــرين 

ظــروف العمــل نفســه، أي مــن آثــاره الســيئة علــى اإلنســان، كــاالغتراب والتعــب واإلرهــاق 
العصبي، مؤكدين على أن الترويح يزيـل تلـك اآلثـار ويعوضـها بالراحـة النفسـية والتسـلية 

(sue ،p 49-50). 
بــالرغم مــن ان الرياضــة والتــرويح يشــمالن األنشــطة التلقائيــة فقــد األهميــة التربويــة:  6-5

 اجمع العلماء على ان هناك فوائد تربوية تعود على المشترك، فمن بينها ما يلي: 
 :هنــاك مهــارات جديــدة يكتســبها األفــراد مــن خــالل  تعلــم مهــارات وســلوك جديــدين

ترويحــــي تكســــب األنشــــطة الرياضــــية علــــى ســــبيل المثــــال مداعبــــة الكــــرة كنشــــاط 
الشــخص مهــارة جديــدة لغويــة ونحويــة، يمكــن اســتخدامها فــي المحادثــة والمكاتبــة 

 مستقبال.

 :ـــذاكرة ـــة ال ـــاء نشـــاطه الرياضـــي  تقوي ـــاك نقـــاط معينـــة يتعلمهـــا الشـــخص أثن هن
والترويحــــي يكــــون لهــــا اثــــر فعــــال علــــى الــــذاكرة، علــــى ســــبيل المثــــال إذا اشــــترك 

ور يساعد كثيرا على تقوية الذاكرة حيـث الشخص في ألعاب تمثيلية فان حفظ الد
  »مخــازن   «أن الكثيــر مــن المعلومــات التــي تــردد أثنــاء اإللقــاء تجــد مكــان فــي
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فــي المــخ عنــد الحاجــة إليهــا   »مخازنهــا   «المــخ ويــتم اســترجاع المعلومــة مــن 
 عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار الحياة العادية.

 :اب معلومـــات وخبـــرات عـــن طريـــق الرياضـــة والتـــرويح ان اكتســـ اكتســـاب القـــيم
يســــاعد الشــــخص علــــى اكتســــاب قــــيم جديــــدة ايجابيــــة، مــــثال تســــاعد رحلــــة علــــى 
اكتســـاب معلومـــات عـــن هـــذا النهـــر، وهنـــا اكتســـاب لقيمـــة هـــذا النهـــر فـــي الحيـــاة 

 اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية.

يرى بعـض المختصـين فـي الصـحة العقليـة، أن الرياضـة التـرويح : جيةاألهمية العال 6-6
يكــاد يكــون المجــال الوحيــد الــذي تــتم فيــه عمليــة "التــوازن النفســي" حينمــا تســتخدم أوقــات 
فراغنا استخداما جيـدا فـي التـراويح:) تلفزيـون، موسـيقى، سـينما رياضـة، سـياحة( شـريطة 

هــذا مــن شــأنه أن يجعــل اإلنســان أكثــر  أال يكــون الهــدف منهــا تمضــية وقــت الفــراغ، كــل
 توافقا مع البيئة وقادرا على الخلق واإلبداع.

وقــد تعيــد األلعــاب الرياضــية والحركــات الحــرة تــوازن الجســم، فهــي تخلصــه مــن التــوترات 
العصــبية ومــن العمــل اآللــي، وتجعلــه كائنــا أكثــر مرحــا وارتياحــا فالبيئــة الصــناعية وتعقــد 

نحرافــات كثيــرة، كــاإلفراط فــي شــرب الكحــول والعنــف، وفــي هــذه الحيــاة قــد يؤديــان إلــى ا
الحالة يكـون اللجـوء إلـى ممارسـة الرياضـة و البيئـة الخضـراء والهـواء الطلـق والحمامـات 
المعدنيــة وســيلة هامــة للــتخلص مــن هــذه األمــراض العصــبية، وربمــا تكــون خيــر وســيلة 

 .(al, 1986, p. 589) لعالج بعض االضطرابات العصبية
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 خالصة:
وما يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أن النشاط البدني والرياضي الموجهة 

للمعاقين مستمد من النشاط البدني والرياضي الذي يمارسه األفراد العاديين لكنه يكيف 
والوسائل المستعملة، حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد المعاق من حيث القوانين 

ويعد هذه النشاط الرياضي حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديين وله 
جوانب عديدة تعود بالفائدة  على األفراد، فهو يعتبر وسيلة تربوية وعالجية ووقائية إذا 
تم استغاللها بصفة منتظمة ومستمرة، إذ يسهم في تكوين شخصية األفراد من جميع 

انب، الجانب الصحي، الجانب النفسي ، الجانب الخلقي واالجتماعي، وبالتالي الجو 
تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي والنظرة المتفائلة 

 للحياة.
هذه القيمة للنشاط البدني والرياضي المكيف تفتح لنا إمكانية دراسته على مستوى 

واآلفاق التي يمكن تسطيرها في هذا المجال. األطفال المتخلفون عقليا  
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 تمهيد
إن كل باحث يتحقق من الفرضيات التي وضعها من خالل بحثه ، ويتم ذلك 

مجموعة من المواد العلمية، وذلك بإتباع  الستخدامبإخضاعها إلى التجريب العلمي 
الدراسة على المنهج الوصفي كمنهج هذه  اعتمدتمنهج يتالءم وطبيعة الدراسة، حيث 

ظاهرة من الظواهر ويعمل على تشخيصها  استقصاءعلمي مالئم كونه يعتمد على 
                                                         وكشف جوانبها المختلفة.

ويشمل الجانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلين، الفصل األول ويمثل الطرق المنهجية 
للبحث والتي تشمل على الدراسة االستطالعية والمجال الزماني والمكاني وكذا الشروط 

 اختيارهاعلى عينة البحث وكيفية  اشتملالعلمية لألداة مع ضبط متغيرات الدراسة كما 
 وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق الميداني وحدود الدراسة. والمنهج المستخدم

أما الفصل الثاني فيحتوي على عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء 
 الفرضيات مع الخالصة العامة للبحث.

لحل أي مشكلة في مجال البحث العلمي يجب اختيار المنهاج  منهج البحث: -1
س على طبيعة المشكلة، وتختلف المناهج من بحث المناسب وذلك يتوقف باألسا

 الى اخر باختالف الهدف الذي يرغب الباحث التوصل اليه.
ومن اجل دراسة ومناقشة وتحليل المشكلة التي بين ايدينا واستجابة لطبيعة 

في البحث على انه مجموعة من  موضوع البحث المقترح، ويعرف المنهج
 الوصول الى الحقيقة. القواعد واالسس يتم وضعها من اجل

وانطالقا من هذا المفهوم اتجهنا نحن الباحثان الى اتباع المنهج الوصفي 
بأسلوب المسح الذي يقوم بوصف ما هو كائن وهو يهتم بتحديد الظروف 
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والعالقات التي توجد بين الوقائع، كما يهتم بتحديد الممارسات الشائعة  
تجاهات عند االفراد و الجماعات او السائدة والتعرف على المعتقدات ة اال

 و طرائقها في النمو و التطور.
تم اختيار عينة  نـظرا لطبيعـة بحثنا وتطلعنا للموضوعية في النتائج،  عينة البحث: -2

الى  15تختلف اعمارهم من  فردا معاق حركيا 50وهي   ،مقصودبحثنا بشـكل 
 كلهم ينتمون  الى المركز السابق الذكر. سنة 22

                                                                        متغيرات البحث: -3

لهذا يمكننا القول أنه  تكسب مرحلة تحديد وضبط متغيرات البحث أهمية كبيرة،
البد من العمل على صياغة  لكي تكون فرضية البحث قابلة للتحقيق ميدانيا،

إذ إنه البد أن يحرص كل باحث  سليم ودقيق،وتجميع كل متغيرات البحث بشكل 
                                           البحث محل الدراسة. حرصا شديدا على التمييز بين متغيرات

اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة)إعاقة حركية(نحو ممارسة  :موضوع الدراسة
                                            النشاط البدني الرياضي المكيف                        

االتجاهات.                                                        :المتغير المستقل
 النشاط البدني الرياضي المكيف. المتغير التابع:

                                                                        مجاالت البحث:   -4

                                .المعاقين حركيا بالمركزفرد من  50تم اختيار :المجال البشري  -أ

تمت لقد ارتأينا في بحثنا هذا إلى إجراء الدراسة الميدانية  :المجال المكاني-ب
ا نحيث أجري،حركيا، الواقع بوادي الجمعة للمعاقينالدراسة بمركز التكوين المهني 

 الدراسة الميدانية هناك                                               
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                                                                       المجال الزماني:    -ج
                                          تمت دراستنا هذه على مجالين زمانيين هما: 

 2016 فيفري  24 الى غاية 2016فيفري 15الجانب النظري امتد من مجال خاص ب
          2016 أفريل06الى غاية  2016 مارس 16منمجال خاص بالجانب التطبيقي: امتد 

                                                                                                    أداة البحث:            -6
سؤاال  (34)فرضيات البحث على أداة االستبيان والتي تضم لاعتمدنا في قياسنا 

اتجاهات  05تتوزع عـلى االفراد المعاقين حركيا بالمركز. والذي تم توجيهه إلى 
                                                                                          :شكل التاليعلى الوهي 

                                                                   .(7. 6. 5. 4.  3. 2. 1 ويضم األسئلة التالية:) :االتجاه االجتماعي
                                                                       .(8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1سئلة التالية:)ويضم األ  االتجاه النفسي:
 (.6. 5. 4. 3. 2. 1ويضم األسئلة التالية:) :االتجاه االداري 

 (.6. 5. 4. 3. 2. 1ويضم األسئلة التالية: ) االتجاه الترويحي:
                                                                    .(7. 6. 5. 4.  3. 2. 1 التالية:)ويضم األسئلة  االتجاه الصحي:

اعتمدنا في بحثنا هذا على مقياس كينون لالتجاهات النفسية وصف االداة: 6-1
نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي وقد وضع هذا القياس من طرف العالم كينون 

عنوان االتجاهات النفسية نحو النشاط البدني و أعده الدكتور تحت  1968سنة
و الجدول التالي يحدد  34محمد حسن عالوي في صورته العربية، يشتمل على 

 درجات العبارات الموجبة و السالبة وفقا لراي المخيرين:
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 درجات العبارات السالبة درجات العبارات الموجبة اآلراء
 1 5 موافق بدرجة كبيرة جدا

 2 4 موافق بدرجة كبيرة
 3 3 موافق بدرجة متوسطة

 4 2 موافق بدرجة قليلة
 5 1 موافق بدرجة قليلة جدا

 (: يبين درجات العبارات الموجبة و السالبة.1الجدول رقم )
ان الغرض من الدراسة االستطالعية هو التأكد من مصداقية الدراسة االستطالعية: -6

البحث والوصول إلى أفضل طريقة إلجراء االختبارات وتهيئة االختبار المستخدم في 
                                  الظروف التي تؤدي بدورها إلى نتائج مضبوطة.

وبعد عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين هم ومجموعة من دكاترة المعهد، 
عاقين حركيا وعددهم قمنا نحن البحاثان بإجراء تجربة استطالعية على عينة من الم

              معاقين حركيا و الغرض من هذه التجربة هو:                      10
                                              مدى تفهم العينة لعبارات االستمارة. -
                                         التحقق من مدى صدق وثبات االختبار. -
 اختيار االسلوب المناسب لشرح مراحل االختبار وظيفة التعامل مع مختلف -

المعادالت االحصائية المستعملة للحساب حتى يسهل العمل عند القيام بالدراسة 
                                                                        االساسية.

حتى تكون لالختبار صالحية في استخدامه  :االسس العلمية لالختبارات المستخدمة -7
وتطبيقه البد من مراعاة الشروط واألسس العلمية التالية:                                           

االختبار هو ان يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد على  يقصد بثبات :ثبات المقياس– 7-1
هو  عن ثبات االختبار: أن االختبارنفس االفراد وفي نفس الظروف، ويقول فان دلين 
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يعتبر ثابتا إذا ما تكرر تطبيقه على نفس العينة تحت نفس الشروط وقد قام الباحثان 
                                                               بتطبيق االختبار االول على عينة من االفراد المعاقين حركيا     و أعيد االختبار.

االختبار ويقصد به أن  يعتبر صدق االختبار من أهم شروط :المقياسدق ص 7-2
يقيس االستبيان الذي وضع من أجله.                                              

للتأكد من صدق االختبار استخدم الباحثان معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق 
و الذي يقاس بحساب الجذر لتربيعي  الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات الحقيقية،

 لمعامل ثبات االختبار، وقد تبين بأن االختبار يتمتع بدرجة صدق عالية.

 توجهات المقياس
 القياس البعدي القياس القبلي

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.91 0,95 1,51 24,73 1,16 24,07 االجتماعيالتوجه 

24. 1,97 25,21 التوجه النفسي 12 1,93 0,96 0.92 

 0.89 0,94 1,17 15,54 1,43 16,15 التوجه اإلداري 

 0.92 0,96 2,54 23,41 2,55 23,64 التوجه الترويحي

 0.94 0,97 2,37 25,11 2,38 24,71 التوجه الصحي

 العلمية للمقياس.(: يوضح االسس 2الجدول )

الموضوعية تعني عدم تأثر االختبار بتغير المجموعتين وأن االختبار الموضوعية:  7-3
يعطي نفس النتائج و تعرف الموضوعية كونها درجة االتساق بين درجات أفراد 

مختلفين لنفس االختبار وعبر عنه بمعامل االرتباط، كما أنها تعني أن يقيس االختبار 
ختبار كينون صمم لقياس االتجاهات نحو النشاط الرياضي ولذلك وضع لقياسه وا

فالموضوعية متوفرة كما أن االختبار واضح و سهل وغير قابل للتأويل وبعيد عن 
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التقويم الذاتي و الشك وعدم الموافقة من طرف المختبرين واختبار كينون اختبار عالمي 
                                            معترف به.                                      

و مما تقدم كله يكمن في االستنتاج أن االستبيان عند استخدامه كان تقبل علمي أنها 
 تميزت بالثبات و الصدق و الموضوعية، وهذا ما يجعلها صالحة.

                                                                        :الوسائل اإلحصائية _8

 .المتوسط الحسابي و الوسيط -
 االنحراف المعياري. -
 النسبة المئوية. -

                                                                       خالصة :
منهجية البحث  واالجراءات الميدانية لقد تطرق الطالب الباحث في هذا الفصل الى 

خالل  التجربة االستطالعية واالساسيات تماشيا مع طبيعة البحث العلمي ومتطلباته 
العلمية حيث اشير من خالل التجربة االستطالعية الى عدة خطوات علمية انجزت 
تمهيدا للتجربة االساسية التي بدأت بتوضيح المنهج المستخدم في البحث ثم عينة 

 لالختباراتأدوات البحث األسس العلمية  ، مجاالت البحث البحث ،متغيرات البحث،
 .الدراسة اإلحصائية  ، المستخدمة
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عرض وتحليل النتائج:                                                                          -1
البحث نحو ممارسة النشاط البدني عرض وتحليل نتائج ابعاد القياس التجاهات عينة  -1-

 والرياضي المكيف:

 بعد التوجه االجتماعي 

 يوضي نتائج قياس بعد التوجه االجتماعي لعينة البحث 03جدول رقم 

المتوسط  البعد
 نسبة الوسيط االنحراف المعياري  الحسابي

 التقييم العالي
 %81.08 25 1.14 25.38 التوجه االجتماعي

 سلم القياس النظري 
07162635 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
أعاله والذي يوضح قياس بعد التوجه االجتماعي  03من خالل الجدول رقم 

لعينة البحث قصد الدراسة حيث قدر المتوسط الحسابي لقياس البعد بـ 
عليها تم تقدير واستنادا 25لتحدد قيمة الوسيط بـ  1.14وبانحراف معياري قدره 25.38

، حيث يتضح من خالل سلم القياس النظري والمتوسط %81.08نسبة التقييم العالي بـ 
الحسابي للقياس في هذا البعد ان توجه عينة البحث االجتماعي نحو ممارسة النشاط 
البدني والرياضي المكيف كان بدرجة متوسطة، والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب 

ي والمنخفض لعينة البحث وتوجهها االجتماعي نحو ممارسة النشاط البدني التقييم العال
 والرياضي المكيف.
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يبين فارق نسب التقييم العالي والمنخفض في التوجه االجتماعي لعينة  03الرسم البياني رقم 
 البحث

 

 بعد التوجه النفسي 

 يوضي نتائج قياس بعد التوجه النفسي لعينة البحث 04جدول رقم 

المتوسط  البعد
 نسبة الوسيط االنحراف المعياري  الحسابي

 التقييم العالي
 %78.38 26 2.49 26.14 التوجه النفسي

 سلم القياس النظري 
08192940 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
أعاله والذي يوضح قياس بعد التوجه النفسي لعينة  04من خالل الجدول رقم 

وبانحراف 26.14البحث قصد الدراسة حيث قدر المتوسط الحسابي لقياس البعد بـ 
واستنادا عليها تم تقدير نسبة التقييم 26لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.49معياري قدره 

، حيث يتضح من خالل سلم القياس النظري والمتوسط الحسابي %78.38العالي بـ 
النفسي نحو ممارسة النشاط البدني  للقياس في هذا البعد ان توجه عينة البحث
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والرياضي المكيف كان بدرجة متوسطة، والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب التقييم 
العالي والمنخفض لعينة البحث وتوجهها النفسي نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي 

 المكيف

ي التوجه النفسي لعينة يبين فارق نسب التقييم العالي والمنخفض ف 04الرسم البياني رقم 
 البحث

 

  بعد التوجه االداري 

 يوضي نتائج قياس بعد التوجه االداري لعينة البحث 05جدول رقم 

المتوسط  البعد
 نسبة الوسيط االنحراف المعياري  الحسابي

 التقييم العالي
 %56.76 16 3.17 15.49 التوجه االداري 

 سلم القياس النظري 
06142230 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
أعاله والذي يوضح قياس بعد التوجه االداري لعينة  05من خالل الجدول رقم 

وبانحراف 15.49البحث قصد الدراسة حيث قدر المتوسط الحسابي لقياس البعد بـ 

0%

20%

40%

60%

80%

التقييم العالي 
التقييم المنخفض

التقييم العالي  التقييم المنخفض



 حليل ومناقشة النتائج ت                                                               الفصل الثاني

69 

 

تقدير نسبة التقييم واستنادا عليها تم 16لتحدد قيمة الوسيط بـ  3.17معياري قدره 
، حيث يتضح من خالل سلم القياس النظري والمتوسط الحسابي %56.76العالي بـ 

للقياس في هذا البعد ان توجه عينة البحث االداري نحو ممارسة النشاط البدني 
والرياضي المكيف كان بدرجة متوسطة، والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب التقييم 

لعينة البحث وتوجهها االداري نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي العالي والمنخفض 
   المكيف.

 يبين فارق نسب التقييم العالي والمنخفض في التوجه االداري لعينة البحث 05الرسم البياني رقم 

 

 بعد التوجه الترويحي 

 يوضي نتائج قياس بعد التوجه الترويحي لعينة البحث 06جدول رقم 

 المتوسط البعد
 نسبة الوسيط االنحراف المعياري  الحسابي

 التقييم العالي
 %91.89 22 2.72 23.41 التوجه الترويحي

 سلم القياس النظري 
06142230 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
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أعاله والذي يوضح قياس بعد التوجه الترويحي لعينة البحث  06من خالل الجدول رقم 
وبانحراف معياري 23.41الدراسة حيث قدر المتوسط الحسابي لقياس البعد بـ قصد 
واستنادا عليها تم تقدير نسبة التقييم العالي بـ 22لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.72قدره 

، حيث يتضح من خالل سلم القياس النظري والمتوسط الحسابي للقياس في 91.89%
نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي هذا البعد ان توجه عينة البحث الترويحي 

المكيف كان بدرجة مرتفعة، والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب التقييم العالي 
والمنخفض لعينة البحث وتوجهها الترويحي نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي 

  المكيف.

في التوجه الترويحي  يبين فارق نسب التقييم العالي والمنخفض 06الرسم البياني رقم       
لعينة البحث
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 بعد التوجه الصحي 

 يوضي نتائج قياس بعد التوجه الصحي لعينة البحث 07جدول رقم 

المتوسط  البعد
 نسبة الوسيط االنحراف المعياري  الحسابي

 التقييم العالي
 %94.59 23 2.97 24.70 التوجه الصحي

 سلم القياس النظري 
07162635 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
أعاله والذي يوضح قياس بعد التوجه الصحي لعينة  07من خالل الجدول رقم 

وبانحراف 24.70البحث قصد الدراسة حيث قدر المتوسط الحسابي لقياس البعد بـ 
نسبة التقييم واستنادا عليها تم تقدير 23لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.97معياري قدره 

، حيث يتضح من خالل سلم القياس النظري والمتوسط الحسابي %94.59العالي بـ 
للقياس في هذا البعد ان توجه عينة البحث الصحي نحو ممارسة النشاط البدني 
والرياضي المكيف كان بدرجة متوسطة، والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب التقييم 

بحث وتوجهها الصحي نحو ممارسة النشاط البدني العالي والمنخفض لعينة ال
 والرياضي المكيف.

لعينة  والمنخفض في التوجه الصحييبين فارق نسب التقييم العالي  07الرسم البياني رقم 
البحث
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عرض وتحليل نتائج مقياس االتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف  -1-2
لعينة البحث:                                                                                                  

                               ترتيب توجهات القياس                                                
نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي يوضي نتائج ترتيب توجهات المقياس  08جدول رقم 

 لعينة البحثالمكيف 

المتوسط  توجهات المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 نسبة الوسيط المعياري 

 التقييم العالي
ترتيب توجهات 

 القياس
 3 %81.08 25 1.14 25.38 التوجه االجتماعي

 4 %78.38 26 2.49 26.14 التوجه النفسي

 5 %56.76 16 3.17 15.49 التوجه اإلداري 

 2 %91.89 22 2.72 23.41 التوجه الترويحي

 1 %94.59 23 2.97 24.70 التوجه الصحي

نتائج ترتيب توجهات المقياس أعاله والذي يوضح  08من خالل الجدول رقم 
قصد الدراسة حيث قدر  لعينة البحثنحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف 

 27.70المتوسط الحسابي لقياس التوجه الصحي و الذي جاء في المرتبة االولى بـ 
واستنادا عليها تم تقدير نسبة  23لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.97وبانحراف معياري قدره 

س هذا الوعي الكبير لعينة البحث نحو المردود ، و يعك%94.59التقييم العالي بـ 
وعي بأهمية ممارسة الصحي لممارسة النشاط البدني و الرياضي و يعزى ذلك الى ال

و الرياضي لهم خاصة األلعاب التي تهتم بالجسم و اللياقة البدنية حيث  النشاط البدني
يرى في هذا "عالوي" ان الكثير من االفراد يدركون ان هناك من يرون ان ممارسو 
النشاط البدني و الرياضي ذو طابع صحي و جمالي او قد ترتبط بنوعيات فنية او 

لتذوق الجمالي و الفني لدى البعض اجمالية معينة ،او قد تمتلك القدرة على اشباع 
،اما المتوسط الحسابي لقياس التوجه الترويحي الذي جاء في المرتبة الثانية فقدر بـ 
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واستنادا عليها تم  22لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.72وبانحراف معياري قدره  23.41
 رياضيةال األنشطة تلكمن هذا  لمقصود،اذ ان ا%91.89تقدير نسبة التقييم العالي بـ 

 تظهر قد والتير. بالتوتا شعور  لديه وتثير الفرد هاكيدر  معينة جوانب على تشتمل التي
 السريع التغير أو الزائدة السرعة ستخداماب تتميز التي الرياضية األنشطة بعض في

 بصفة الفرد قدرة فتراضا مع األخطار لبعض التعرض توقع أو اتكللحر المفاجئ 
 الرياضي النشاط يكون  قد،و  عليها والسيطرة المواقف هذه مثل في التحكم على عامة
 ضغوط من الناشئة اإلحباطات عن الناجمة التوترات لخفض وسيلة البعض نظر في

 للترويح وسيلة الحالة هذه في الرياضي النشاط يصبحذلك  وعلى العصرية، الحياة
للترويح ،  وبالتالي المكبوتةاالنفعاالت  تفريغ في مساعد عاملكو  الفراغ وقت وقضاء

الذي جاء في المرتبة الثالثة  قدر المتوسط الحسابي لقياس التوجه االجتماعيفي حين 
واستنادا عليها تم  25لتحدد قيمة الوسيط بـ  1.14وبانحراف معياري قدره  25.38بـ 

ن هناك عالقة عضوية تفاعلية أالشك  ،حيث %81.08تقدير نسبة التقييم العالي بـ 
ن الفرد يولد داخل أكما إطاره، بين ثقافة المجتمع وشخصية الفرد الذي يعيش في 

طار فالثقافة هي اإل،يضا داخل ثقافة خاصة تشكل شخصيته أمجتمع ما فانه يولد 
فكاره واتجاهاته وميوله أساسي والوسط الذي تنمو فيه الشخصية وهي التي تؤثر في األ

ان الفرد يكتسب معظم ، اته وخبراته ودوافعه وطرق تعبيره عن انفعاالته ورغباتهومهار 
و اتجاهاته وقيمه ومثله من المجتمع الذي يعيش فيه مما يؤكد عملية التفاعل  ميولته

ويقول  ،والتيالم و  بين الفرد والبيئة االجتماعية التي ينتج عنها اكتساب االتجاهات
ثر العوامل الوراثية أثر العوامل االجتماعية ال يقل على أن أعلماء النفس واالجتماع ب

العوامل المتفاعلة المكونة لشخصية  ذهنسان، واالتجاه هو نتيجة لهلتشكيل شخصية اإل
السائدة في المجتمع تؤثر في سلوك الناس  االتجاهاتن أب "مرتون"نسان، ويقول اإل

فحة ، ص1974يسوي عبد الرحمان ،ن كانوا ال يؤمنون بها ايمانا شخصيا. )العوا  حتى 



 حليل ومناقشة النتائج ت                                                               الفصل الثاني

74 

 

، ليليه في المرتبة الرابعة قياس التوجه النفسي الذي قدر المتوسط (145-146
 26لتحدد قيمة الوسيط بـ  2.49وبانحراف معياري قدره  26.14الحسابي فيه بـ 

ن الفرد يتصل ويتعامل ،اذ إ %78.38واستنادا عليها تم تقدير نسبة التقييم العالي بـ 
مراحل حياته المختلفة مع كثير من المواقف الرياضية ويتحقق ذلك عن طريق خالل 

لعاب ة ألوهذا النشاط قد يكون ايجابيا كالممارسة العملي ،نشاطه في هذا الموقف 
و قد ،أو في أي مكان يسمح له بذلك أالتربية الرياضية بالنادي  ممارسةمختلفة خالل 

و من خالل برامج أات هذه االلعاب في الملعب يكون هذا النشاط سلبيا كمشاهدة مباري
،و أخيرا في المرتبة الخامسة قدر المتوسط الحسابي لقياس التوجه االداري بـ  التلفزيون 
واستنادا عليها تم  16لتحدد قيمة الوسيط بـ  3.17وبانحراف معياري قدره  15.49

، حيث يعبر ها على ان جل عينة البحث ترى  %56.76تقدير نسبة التقييم العالي بـ 
النقص و اإلهمال في متابعة الممارسة للنشاط البدني و الرياضي المكيف ،هو ما 

والرسم البياني الموالي يبين يشير الى النظرة السلبية لعينة البحث نحو التجه اإلداري 
النشاط البدني  فارق نسب التقييم العالي لعينة البحث وقياس توجهاتها نحو ممارسة

 والرياضي المكيف.
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يبين فارق نسب التقييم العالي في توجهات عينة البحث نحو ممارسة  08الرسم البياني رقم 
 النشاط البدني والرياضي

 

 )درجة القياس الكلية )كل المقياس 

 يوضي نتائج درجة القياس الكلية لعينة البحث 09جدول رقم 

المتوسط  المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 نسبة الوسيط المعياري 

 التقييم العالي
التوجهات نحو ممارسة النشاط 

 %67.56 114 3.75 114.11 البدني والرياضي المكيف

 سلم القياس النظري 
3479125170 

 منخفض             متوسط             مرتفع           
القياس الكلية أعاله والذي يوضح نتائج درجة  09من خالل الجدول رقم 

لتوجهات عينة البحث قصد الدراسة نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف 
لتحدد  3.75وبانحراف معياري قدره  114.11حيث قدر المتوسط الحسابي للقياس بـ 

، حيث %67.56واستنادا عليها تم تقدير نسبة التقييم العالي بـ  114قيمة الوسيط بـ 
قياس النظري والمتوسط الحسابي للقياس ان توجهات عينة يتضح من خالل سلم ال

81% 78%

57%

92% 95%

التوجه االجتماعي التوجه النفسي التوجه اإلداري  التوجه الترويحي التوجه الصحي
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وذلك  البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف كان بدرجة متوسطة،
تلعب دورا هاما في االرتقاء بالنشاط الرياضي التي اصبحت االتجاهات النفسية ألهمية 

 الممارسة بصورة منتظمةفي  واالستمرارالذي يحرك الفرد ويثيره لممارسة هذا النشاط 
النفسية نحو التربية البدنية  االتجاهات، كما تتميز خاصة لذوي االحتياجات الخاصة 

نشطة األنحو  الفرد الممارساستجابات يملكها  تعبر عنوالرياضية بعدة خصائص 
نحو  االتجاهاتفي اكتساب  الممارسحيث يمكن أن تطبق الكثير من ،رياضية ال

ينبعث عن معتقدات معينة كما أن الفرد يشعر نحو النشاط الرياضي النشاط الرياضي، 
شعورا إما إيجابيا أو سلبيا وذلك في تفضيله أو حبه للنشاط الرياضي أو العكس 

،  (165، صفحة 1998)قطامي،  ويدخل هذا العنصر االنفعالي في اتجاهه النفسي.
و هذا يفسر نتائج التوجه اإليجابي بدرجة متوسطة نحو ممارسة النشاط البدني و 
الرياضي لعينة البحث و التي يولى اهتمام كبير لها قصد بعثها ضمن نطاق المجتمع 
و التصرف بعفوية دون التقيد بفكرة اإلعاقة الحركية ،هذا من اجل الصحة و ما الى 

ية العادية والرسم البياني الموالي يبين فارق نسب ذلك من سيرورة الحياة االجتماع
التقييم العالي والمنخفض لعينة البحث وتوجهاتها نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي 

 المكيف.
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يبين فارق نسب التقييم العالي والمنخفض في التوجه الصحي لعينة  09الرسم البياني رقم 
 البحث

 

                                                                                 االستنتاجات: -2
درجة التوجه االجتماعي لعينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف  -

.                                                % 81.08متوسطة وبنسبة تقييم عالي بلغت 

ه النفسي لعينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف درجة التوج -
                                                  .% 78.38متوسطة وبنسبة تقييم عالي بلغت 

درجة التوجه االداري لعينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف  -
                                                % 56.76متوسطة وبنسبة تقييم عالي بلغت 

درجة التوجه الترويحي نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف كان بدرجة  -
 % 91.89مرتفعة، وبنسبة تقييم عالي بلغت 

درجة التوجه الصحي لعينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي  -
 .                             % 94.59م عالي بلغت المكيف متوسطة وبنسبة تقيي
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80%
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ترتيب قياس توجهات عينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي  -
المكيف على التوالي )التوجه الصحي، التوجه الترويحي، التوجه االجتماعي، 

 التوجه النفسي، التوجه اإلداري(.

نشاط البدني والرياضي درجة مقياس توجهات عينة البحث نحو ممارسة ال -
 .% 67.56المكيف متوسطة، وبنسبة تقييم عالي بلغت 

مناقشة الفرضيات:                                                                        -3
الفرض األول: يحدد ترتيب ابعاد توجهات عينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي 

          المكيف                                                                                 
والذي يوضح ترتيب ابعاد توجهات عينة البحث نحو  08من خالل الجدول رقم 

ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف يتحقق لدينا الفرض المدون أعاله في تحديد 
ترتيب ابعاد توجهات عينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف على 

 التوجه -3  %91.89التوجه الترويحي  –  2%94.59ي التوجه الصح-1النحو التالي: 

                                 .%56.76التوجه اإلداري  -5 %78.38التوجه النفسي  -4 %81.08الجتماعي 
الفرض الثاني: يحدد قياس توجهات عينة البحث نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف 

بدرجة مرتفعة                                                                                    
قياس توجهات عينة البحث والذي يوضح  04،05،06،07 من خالل الجدول رقم

نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي المكيف ينفى لدينا الفرض الصفري المدون 
أعاله ليتحقق الفرض البديل الذي يدلي بان قياس توجهات عينة البحث نحو ممارسة 

 النشاط البدني والرياضي المكيف يحدد بدرجة متوسطة.
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 التوصيات: -4

  االستمرارية في تعزيز االتجاه اإليجابي نحو ممارسة النشاط البدني والرياضي
 المكيف من قبل مشرفي ومسؤولي األنشطة 

  زيادة الثقافة والمفاهيم الرياضية الخاصة بأهمية ممارسة النشاط البدني
النفسية عند و  والرياضي المكيف لمختلف نواحي الحياة االجتماعية و الصحية

 اجات الخاصة.ذوي االحتي

  العمل على زيادة اإلمكانات الرياضية في اإلنشاءات وداخل الجمعيات لتسهيل 

 و تفعيل عملية الممارسة لذوي االحتياجات الخاصة 

 التركيز على رياضية لذوي االحتياجات الخاصة و االهتمام بتفعيل الممارسة ال
 كل جوانب الممارسة )صحي ...الخ(.

                                                                                                       خالصة عامة: -5

من خالل انجازنا لهذا البحث المتواضع تم استخالص صورة واضحة عن   
اهمية اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة نحو ممارسة النشاط البدني 

وهو ما ظهر جليا في الجانب النظري اين تبين لنا الدور  والرياضي المكيف.
لفئة ذوي  والرياضية المكيفةالذي تلعبه االتجاهات في ممارسة االنشطة البدنية 

انه هنالك عدة انواع لالتجاهات  (، فوجدنااالحتياجات الخاصة )اعاقة حركية
ني والرياضي عند المعاقين حركيا وانه هنالك دوافع للممارسة هذه النشاط البد

  المكيف.

 المعاقين حركياحيث وجدنا ان  اهم النتائجاما الجانب التطبيقي فقد كشف لنا عن 
الترويحي واالجتماعي واقل  واالتجاه يميلون بدرجة كبيرة نحو االتجاه الصحي 

                               درجة نحو التجاه النفسي و االداري.
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سة هو معرفة اتجاهات المعاقين حركيا نحو ممارسة وكان الهدف من هذه الدرا 
  النشاط البدني والرياضي المكيف وتحديد االبعاد السائدة لالتجاهات.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر 
 و 

 المراجع 
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضة

 .الرياضية و البدنيةاستبيان لقياس االتجاهات نحو ممارسة األنشطة 

 تحية طيبة وبعد...

 في إطار القيام ببحث علمي تحت عنوان: 

نتقدم إليكم بهذا اعاقة حركية( نحو ممارسة النشاط البدني المكيف (اتجاهات ذوي االحتياجات الخاصة

 .بعناية خدمة للبحث العلمي االستبيان الذي نتمنى مأله

و كل ما   أخرى خاطئة بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي،تأكدوا بأنها ال توجد إجابات صحيحة و 

 تدلون به يبقى سرا بيننا و ال يستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االتجاه االجتماعي:

 الرقم

 

 أوافق الفقرات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 أوافق

 بدرجة

 كبيرة

 أوافق

 بدرجة

 متوسطة

 أوافق

 بدرجة

 قليلة

 أوافق

 بدرجة

قليلة 

 جدا

أعتقد أن ممارسة األنشطة الرياضية  1

 تساعد في تكيفي االجتماعي.   

     

أن ممارسة األنشطة الرياضية تقوي أرى  2

 العالقات االجتماعية بين المعاقين

     

أجد بعضا من التشجيع من األفراد  3

المحيطين بي على ممارسة األنشطة 

 الرياضية.      

     

الرياضية   أعتقد أن ممارسة األنشطة 4

 يجعل لي مكانة بين زمالئي.

     

أشعر بأن ممارسة األنشطة الرياضية  5

 تحقق الشهرة للفرد. 
     

أفضل المشاركة في األنشطة الرياضية  6

 للتخلص من االنعزال و الوحدة.  
     

أرغب بممارسة األنشطة الرياضية لتكوين  7

 صداقات جديدة.
     

 

 

 

 

 



 

 

 االتجاه النفسي:

 أوافق الفقرات الرقم

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 أوافق

 بدرجة

 كبيرة

 أوافق

 بدرجة

 متوسطة

 أوافق

 بدرجة

 قليلة

 أوافق

 بدرجة

قليلة 

 جدا

أشعر باالرتياح النفسي عند ممارسة  1

 األنشطة الرياضية.

     

أشعر أن ممارسة األنشطة الرياضية تساعد  2

 على التخفيف من التوتر.

     

      الرياضة تعيد الثقة بالنفس.أرى أن  3

ممارسة األنشطة الرياضية تعطي الشعور  4

 بالحرية.

     

األنشطة الرياضية تقلل من الشعور  5

 باإلحباط.

     

تزداد قناعتي بأهمية ممارسة األنشطة  6

 الرياضية من حين آلخر. 

     

أرغب بممارسة األنشطة الرياضية ألنها  7

 الذات.تعمل إثبات 

     

ممارسة األنشطة الرياضية تساعد في  8

 التخفيف من عملية الكبت.  

     

 

 

 



 

 

 االتجاه اإلداري:

 أوافق الفقرات الرقم

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 أوافق

 بدرجة

 كبيرة

 أوافق

 بدرجة

 متوسطة

 أوافق

 بدرجة

 قليلة

 أوافق

 بدرجة

قليلة 

 جدا

ال أحبذ ممارسة األنشطة الرياضية لوجود  1

نقص في الكوادر و المدربين المؤهلين في 

 مجال الرياضة الخاصة.  

     

أعتقد أن المالعب مناسبة لممارسة األنشطة  2

 الرياضية للمعاقين حركيا.

     

أرى وفرة األدوات الرياضية الخاصة  3

 بممارسة األنشطة الرياضية لهذه الفئة.

     

أجد أن المرافق الصحية مناسبة لذوي  4

 االحتياجات الخاصة.

     

أحب ممارسة األنشطة الرياضية لتوفر  5

المشرفين المتخصصين للتعامل مع هذه 

 الفئة. 

     

ينتابني الشعور بالرغبة في المشاركة  6

باألنشطة الرياضية نظرا لتوفر الدعم و 

 التشجيع على الممارسة من إدارة النادي.

     

 

 

 

 



 

 

 االتجاه الترويحي:

 الرقم

 

 أوافق الفقرات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 أوافق

 بدرجة

 كبيرة

 أوافق

 بدرجة

 متوسطة

 أوافق

 بدرجة

 قليلة

 أوافق

 بدرجة

قليلة 

 جدا

أحب قضاء معظم أوقات الفراغ في  1

 ممارسة األنشطة الرياضية.

     

األوقات المخصصة لممارسة األنشطة  2

استغاللها في أعمال الرياضية يمكن 

 أخرى.

     

أفضل ممارسة أنشطة أخرى على  3

 ممارسة األنشطة الرياضية. 
     

أرى أن ممارسة األنشطة الرياضية  4

 استثمار للوقت.
     

أشعر بأن ممارسة األنشطة الرياضية مع  5

 أقراني فيها مرح وتسلية. 
     

أشعر بأن ممارسة األنشطة الرياضية تتيح  6

لي فرصة مرافقة الفرق الرياضية في 

 رحالتها الداخلية و الخارجية. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 االتجاه الصحي:

 الرقم

 

 أوافق الفقرات

 بدرجة

كبيرة 

 جدا

 أوافق

 بدرجة

 كبيرة

 أوافق

 بدرجة

 متوسطة

 أوافق

 بدرجة

 قليلة

 أوافق

 بدرجة

قليلة 

 جدا

النشاط البدني يساعد أشعر بأن  1

 على اكتساب الصحة الجيدة.

     

أعتقد أن ممارسة النشاط الرياضية  2

 يفيد صحتي أكثر مما يضرها.
     

أرى بأن حالتي الصحية تساعد  3

 على ممارسة األنشطة الرياضية.
     

ممارسة األنشطة الرياضية  4

تساعدني على الرقي بالعادات 

 الصحية و الغذائية.

     

أفضل ممارسة األنشطة الرياضية  5

لكي أحافظ على سالمة أجهزتي 

 الحيوية.

     

أحبذ ممارسة األنشطة الرياضية  6

ألعوض قلة الحركة الناتجة عن 

 إصابتي.

     

ال أحبذ ممارسة األنشطة الرياضية  7

 خوفا من تطور إعاقتي.
     

 

 


