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 5102/5102 :الجامعية السنة

لممعاقين عقميا في النشاط  المربينالصعوبات التي يواجهها 
 الحركي المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية

بحث مسحي اجري بالمراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب 
 )وهران ، شمف ، معسكر(

 بعنوان:



 
 بسم اهلل الرحمان الرحيم

َواخِْفضْ َلُهَما جََناحَ الذُّلِّ ِمَن الزَّحَْمِة  قال تعالى: 

  َوُقل رَّبِّ اْرحَْمُهَما َكَما َربَّيَاِني َصِغيزا  

                               

    :42اإلسزاء   

عمى وىن، إلى التي أوصاني بيا المولى خيرا وبرا، إلى التي حممتني وىنا 
إلى التي سيرت الميالي ألنام ممئ أجفاني إلى منبع الحب والحنان إلى رمز 

ورعاىا في  اهلل حفظيا* حميمة*:الصفاء والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالية
 .التنامكل وقت بعينو التي 

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافيا ليوصمني إلى ما 
 *.مختار* العزيز بيوصمت إليو اليوم، إلى أ

 قارب.األو  ىلوكل األ ؛اخوالي و خاالتي الىو  والي كل اإلخوة واألخوات

ناء عماتي كل أب والي مبيالى من يجري في عروقي حبيم و ينبض قمبي بح
 .وأعمامي

والى اعز ،اسامة،عبد الباقي،يعقوبي،،ياسين بوعمرة الي كل األصدقاء:
في  صديقيو ،  والى جميع افراد عائمتو سي محمد االصدقاء مصطفى

االصدقاء داخل القطب  ى جميعالبتيش محمد و :موصبره وتفي ىالبحث عم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوالالجامعي وخارجو 

  .الذيـن لـم يذكـرىم المسـان ويذكـرىم القـمـب           
                                  

                           يمينة شاية بن



 
 

 

 بسم ّللاه والصالة والسالم على رسول ّللاه وعلى آله ومن وااله :
فقنً فً إنجاز هذا العمل ، الحمد هلل الذي و وبنعمته تتم الصالحات الحمد هلل الذي 

 فال هادي إاله وال موفق سواه 
 أهدي ثمرة جهدي هذه :

          الغالٌةً أمـ إلى  روح إلى منبع الحب و الحنان إلى رمز الو فاء و العطاء
    رحمة ّللا علٌها

. الغالً ـًبأإلى من وطأ األشواك حافٌا لٌوصلنً إلى المجد   
بكايو   بطٌشو إلى كل أفراد عائلة  إلى العائلة الصغٌرة أختً و إخوتً  

 عبد الزحمن      ،  رقيقرضا ، الياشمي ، ياسين ، عبد القادر ، إلى األصدقاء 

رفيق الدرب شاية بن يمينة  

إلى كل من ساعدنا في انجاس ىذا البحث المتٌاضع ً إلى كل طلبة المعيد خاصة 

.6102دفعة   

 إلى كل من ًسعو قلبي ً لم يذكزه لساني.

بطيش محمد   



 

 

 

 

 

 

 

في إنجاز هذا البحث نشكر اهلل سبحانه وتعالى عمى فضمه وتوفيقه لنا 
 المتواضع

 تيال " حيمودي عايدة: "  ةالمشرف ةنتقدم بالشكـر  الخالص إلى األستاذ و
،  بن زيدان حسين/ أو كل أساتذة المعهد خاصة  لنـا طريق العمل تسهم

  ، زبشي نور الدين، أ/  جبوري عبد القادرأ/ 
 و ال ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل عمال المعهد 

من ساعدنا ، من قريب أو  من بعيد في انجاز هذا البحث  كل إلى و
  المتواضع

الذين تتممذنا عمى  األساتذةجميع  إلىنتقدم بالشكر الجزيل  أنال ننسى  و
 .هذا احتى يومن أيديهم

 عمينا بإنهاء هذا العمل . وفي األخيـر نحمد اهلل جال وعال الذي انعم
 

 
 
 
 

 . شاية بن يمينة ، بطيش محمد
 



 

 ملخص البحث:

لممعاقين عقميا في النشاط الحركي  المربين"الصعوبات التي يواجهها في دراسة بعنوان تمثل 

معسكر(  شمف، المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية لبعض واليات الغرب )وهرن،

معرفة الصعوبات التي يواجهها المربون والمربيات لممعاقين عقميا في  إلىوتهدف الدراسة 

ومدى  بالمعاق  النشاط الحركي المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية وعالقة المربي

والوسائل المساعدة عمى ممارسة النشاط  األدواتومعرفة  اهتمامه بالنشاط الحركي المكيف

 .ف الحركي المكي

ما الصعوبات التي يواجهها المربون والمربيات  التساؤل التالي:و تمثل فرض البحث في طرح 

 لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف لممعاقين عقميا ؟

المربين داخل المراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض و تمثمت عينة البحث في 

، و تم اختيارها  مربي 51و كان حجم العينة  معسكر(واليات الغرب )وهران ، شمف ، 

 بطريقة عشوائية ، مستخدمين االسبيان كأداة لجمع المعمومات.

أهم إستنتاج: هناك نقص في األدوات و الوسائل داخل المراكز الطبية البيداغوجية األمر الذي 

 من شانه أن يزيد من حدة الصعوبات لدى المربين .

 لممارسة الخاصة الميادين و المجهزة القاعات كذا و الوسائل و دواتاأل توفيرأهم توصية: 

 .المراكز الطبية البيداغوجية داخل عقميا لممعاقين الرياضية األنشطة



Résumé de la recherche: 

Représenter le titre dans l'étude des "difficultés rencontrées par les éducateurs pour 

handicapés mentaux de l'activité motrice de réglage à l'intérieur des centres médicaux 

pédagogiques certains États du Midwest (et Hearn, étagère, Camp) L'étude vise à connaître 

les difficultés rencontrées par les éducateurs et les nounous pour les handicapés mentaux de 

l'activité motrice de réglage à l'intérieur des centres médicaux pédagogiques et relation 

éducateur Balamaaq et l'étendue de son intérêt pour l'activité locomotrice de réglage et 

d'apprendre les outils et les aides à l'exercice de l'activité motrice du climatiseur. 

Et représente l'imposition de Recherche ont été invités à la question suivante: Quelles sont les 

difficultés rencontrées par les éducateurs et les nounous pour les handicapés mentaux de 

l'activité motrice de réglage pour les handicapés mentaux? 

Et représentés dans l'échantillon d'éducateurs dans les centres médicaux pour l'enseignement 

des handicapés mentaux pour certains États du Midwest (Oran, Chlef, camp) et la taille de 

l'échantillon était de 15 éleveurs, et ont été choisis au hasard, les utilisateurs Alaspaan comme 

un outil pour recueillir des informations. 

La conclusion la plus importante: Il y a un manque d'outils et de méthodes pédagogiques dans 

les centres médicaux, ce qui augmenterait la gravité des difficultés avec les éducateurs. 

La recommandation la plus importante: fournir des outils et des méthodes et des salles bien 

équipées et des champs privés pour les activités sportives pour les handicapés mentaux dans 

les centres médicaux pédagogiques. 



Research Summary: 

Representing the title in the study of "the difficulties faced by educators for the mentally 

disabled in motor activity adjuster inside medical centers pedagogical some Midwestern states 

(and Hearn, shelf, Camp) The study aims to find out the difficulties faced by educators and 

nannies for the mentally disabled in motor activity adjuster inside the pedagogical medical 

centers and relationship educator Balamaaq and the extent of his interest in locomotor activity 

adjuster and learn the tools and aids to exercise conditioner motor activity. 

And represent the imposition of Search were asked the following question: What are the 

difficulties faced by educators and nannies for the mentally disabled in motor activity adjuster 

for the mentally disabled? 

And represented in the sample of educators within the medical centers for teaching the 

mentally disabled for some Midwestern states (Oran, Chlef, camp) and the sample size was 15 

breeders, and have been selected at random, users Alaspaan as a tool to gather information. 

The most important conclusion: There is a lack of tools and pedagogical methods within 

medical centers, which would increase the severity of the difficulties with the educators. 

The most important recommendation: providing tools and methods and well-equipped halls 

and private fields for sports activities for mentally disabled within the pedagogical medical 

centers 
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 مقدمة:

ولحكمة ال ،سبحان الذي خمق االنسان وزينو بنعمة العقل وخصو بعمارة االرض 

يعمميا إال ىو شاءت قدرتو ان يوجد بين البشر صفات عدة وسمات شتى ميزت ىذا 

بيا  هتسمب البعض جزء من بشريتو فتميز باب ان عن ذاك فشاءت قدرتو بمسببات اس

ليصبح  شاءعن سائر بن جنسو فأعطى مشاء القدرات واإلمكانيات وحرم االخر مما 

فاإلعاقة العقمية عمى مختمف ،وكثير..... انسان غير سوي فيذا سمب منو العقل فكثير

 اشكاليا حال موغل منذ القدم مصاحبة لإلنسان اينما وجد وعاش حال لم يرغبو

مجتمع من المجتمعات نسبة حيث يوجد في اي  ويستيدفواحبو ولم يسعى اليو ولم ص

ال يستيان بيا من أفراده ممن يواجيون الحياة وقد أصيبوا بنوع أو أخر من اإلعاقات 

من  ات األمم المتحدة انو يوجد بالعالم أكثر إحصائيبما فيو العقمية وقد أوضحت 

من  ٪ 5.0وتشير أخر اإلحصائيات أن التخمف العقمي يمثل  مميون معوق  055

عمى مختمف   ( 8995)ايمان فؤاد و محمد كاشف، حجم اإلعاقات بشكل عام 

 أشكاليا فيي متعددة الجوانب حيث تتداخل فييا الطبية واالجتماعية والتعميمية

ف الميادين العممية في مختم يا ورغم كل التطوراتوالتأىيمية بصورة يصعب الفصل في

والن الحركة اساس تحقيق كل ىدف في الحياة لكونيا  .عدالت حدوثيا لم يتغيرفان م

أصبحت أىمية النشاط  اذل،مبعث النشاط والحيوية ونواة الخمية الحية في االنسان 

كيف ليذه الفئة إحدى المجاالت األساسية لتخفيف ما يشعر بو ىؤالء من مالحركي ال
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ما يعتبر جزءا متكامال مع المعالجة الطبيعية وان يكون عبئ نفسي وجسمي معا ك

التدخل المبكر بممارسة األنشطة الحركية وما تعود بو من فائدة من رفع القدرات البدنية 

)خالد عبد الرزاق، وتحسين السموك التكيفي وتحسين عممية التآزر والنمو الحركي 

لذا أصبح من  فالنشاط الحركي لممعاقين جزء من التربية الخاصة ،،  (4552

الضروري ممارستو داخل المدارس الخاصة تحت إشراف  مربين مختصين في ىذا 

الجانب،فمن الميم أن يكون المربي واعيا ليذه النقطة فكما يقال في عمم النفس 

عوق قدرا من النشاط لذلك عمى المربي أن يعطي الم )الشيء ينجح مثل النجاح نفسو(

الذي ينجح فيو،فإذا تمكن المعوق بمساعدة مربيو من أن يجسد ويثق في نفسو ويصبح 

حيث يمكنو أن يقوم ،عضوا فعاال في مجتمعو فيناك عائدا اقتصادي محمي وقوي 

إذا أتينا  لكن (4585)حسام بشير،  بعمل ما ويستطيع أن يؤدي ميمة بنفسو وىكذا

إلى ارض وجدنا أن ىناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تقف حاجزا أمام 

دفع  ما المربين في النشاط الحركي المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية وىذا

و    بالباحث إلى اختيار الموضوع ومناقشتو وتحميمو حيث تناولنا الجانب النظري

 ، الفصل الثاني النشاط الحركي المكيفالعاقة العقميةاالفصل األول  فصمينتضمن 

 .المربينو 
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تطرقنا من خالليا إلى منيجية البحث و  ينمانب التطبيقي تم توزيعو عمى  فصأما الج

 .حميل ومناقشة النتائج والفرضياتالميدانية الثاني تطرقنا إلى عرض وت إجراءاتو

 مشكمة البحث:

لكي يتكيفوا مع ذواتيم  المعاقين عقميا تأىيلالمكيف النشاط الحركي من بين اىدف 

في مؤسسات  عالجية  الترويضية ومجتمعاتيم عبر مجموعة من التدريبات والتمارين

خاصة وعامة كالمراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا وغيرىا من المؤسسات من 

طاقتيم ومواىبيم ىم ىذه الفئة في التنمية الشاممة حسب إمكانيتيم و ااجل أن تس

وميوليم،وال يتم ذلك إال بوجود مربيين ومربيات مختصين عاممين كل حسب 

ان بحثنا ىذا لم يكون وليد الصدفة  وانم االسباب عديدة تتجمى في اختصاصو،حيث 

الجوىر األساسي في  والذين ىم  المربيين والمربيات في النشاط الحركي المكيفان 

مردود يم يواجيون مجموعة من الصعوبات مما تؤثر عمى إنجاح ىذه العممية، إال أن

ذا ما أدى بنا إلى طرح ميامو  فيما ينعكس سمبا عمى فئة العاقين عقميا وى أثناء أداء

لممعاقين عقميا داخل المراكز  المربينىا ىي الصعوبات التي يواجيو  ألتي ماالتساؤل ا

 الطبية البيداغوجية ؟

 

 واألسئمة الفرعية التالية:
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نقص في لدييم ىل و ىل المربين و المربيات من المختصين في النشاط البدني المكيف 

 الخبرة والتكوين؟

 ممارسة النشاط الحركي المكيف؟والمعاق اثناء لمربي ىناك تواصل بين  ا ىل -

  لنوع و درجة اإلعاقة ؟ مناسبةرياضية   وسائليتوفر المركز عمى أدوات و ىل  -

 أهداف البحث: 

لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف  المربينمعرفة الصعوبات التي يواجييا  -

                                    داخل المراكز الطبية البيداغوجية.               

          .عالقة المربي بالمعاق ومدى اىتمامو بممارسة النشاط الحركي المكيف   -

 . لنوع و درجة اإلعاقة  مناسبةالرياضية  الوالوسائل  األدوات توفر معرفة -

  الفرضيات:

وليس لدييم في الخبرة مختصين في النشاط البدني المكيف ومربيات  غير  مربينىناك 

 والتكوين الكافي في ىذا المجال .

والمعاق اثناء ممارسة النشاط الحركي لمربي نفترض عدم وجود تواصل بين  ا -

 المكيف.

  لنوع و درجة اإلعاقة  رياضية مناسبة وسائلعدم توفر المركز عمى أدوات و  نفترض -
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 مصطمحات البحث:

                                   . الصعوبة لغة مشتقة من صعب بمعنى العسرلغة:  الصعوبات:

أي ظرف مكاني بيئي أو ذاتي أو تعميمي يعيق أو يقيد تعمم التمميذ   اصطالحا: 

جميع الظروف و المعوقات التي يواجييا المربون و المربيات لممعاقين عقميا  إجرائيا:

 .ه( 8249)ناصر بن سميمان العمر، في النشاط الحركي المكيف 

و يوجييا نحو إصالح النفس و المجتمع ىو من يربي األجيال عمى الفضائل  :نالمربي

و خدمة األجيال و البالد و األمة ، و يوجد في البيت أبا أو ابنا أو غيرىما ، و قد 

يكون في المدرسة أستاذا أو مديرا أو مشرفا ، و ال يغيب المربي في المسجد عالما أو 

في مكان العمل  إماما    و تجده في النادي مدربا و في المستوى االجتماعي مسؤوال و

)ناصر بن سميمان زميال ، و األصل أن المربي لو أمور أساسية و أخرى فرعية 

 .ه( 8249العمر، 

 النشاط الحركي المكيف:

ففي الرياضات واأللعاب التي ينجز فييا التغير لدرجة يستطيع المعوق غير القادر 

نشطة الرياضية، ومعنى ذلك ىي البرامج االرتقائية عمى  الممارسة، المشاركة في األ

والوقائية المتعددة، والتي تشمل عمى األنشطة الرياضية واأللعاب، والتي يتم تعديميا 

بحيث تالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا، ويتم ذلك تبعا الىتمامات األشخاص، 
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)حممي ابراىيم ، ليمى السيد فرحات ، غير القادرين في حدود إمكانياتيم وقدراتيم 

  .(25، صفحة  8995

لمضعف العقمي  بأنيا "نقص دال في  األمريكيةحيث عرفت الجمعية  اإلعاقة العقمية:

المعدل العام لموظائف العقمية،يصاحبو قصور في السموك التكيفي والمستوى الوظيفي 

 .تحدث خالل فترة النمو"لمذكاء اقل من المتوسط و 

 المراكز الطبية البيداغوجية: 

ىي مراكز تعمل في شكل مؤسساتي تقوم باستقبال األطفال و المراىقين ذوي اإلعاقة 

الذىنية الخفيفة و المتوسطة و العميقة و األطفال ذوي االضطرابات النفسية لالستفادة 

)المراكز سنة  85إلى  50و يتراوح السن ما بين  من التكفل التربوي  و إعادة التربية ،

 . ( 4558الطبية التربوية لالطفال المتخمفين ذىنيا ، ديسمبر 

 الدراسات السابقة والمشابهة: -7

                                                              دراسة تركي رابح: -7-1

قدمو  يمكن تمخيص ما  :8954في الجزائر وواجب المجتمع والدولة نحوىم، المعوقون 
تاريخية حول المعوقين في  رابح تركي في دراستو حول اإلعاقة الحركية أنو أعطى نبذة

كما أشار إلى أىم المشاكل التي تعانييا  االستقاللالجزائر وجيود الدولة نحوىم منذ 
في عجمة التنمية االجتماعية  طرف المجتمع جيا منىذه الفئة،إال أنو نوه بأىمية إدما

               واالقتصادية وطرح بعض االقتراحات العممية لمعالجة مشاكل المعوقين.
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 ولفت أنظار أإلعاقةويمكن اعتبار أن ىذه الدراسة لم تكن إال محاولة لطرح مشكمة 
 د من الدول حولالمجتمع الجزائري إلييا، خاصة وأنيا جاءت عقب رد فعل العدي

 . 8958الذي توج بالعام الدولي لممعوقين سنة  أإلعاقة موضوع

عنوان " معوقات  تحت 2113دراسة فغمول محمد و جعفر عبد الرحمان سنة  -7-2

ممارسة النشاط البدني المكيف في مراكز االطفال المتخمفين عقميا من وجية نظر 

 المربين"

 اإلشكالية التالية:تمثمت مشكمة البحث في طرح 

ــــــــ ما ىي جممة معوقات ممارسة النشاط البدني المكيف في مراكز األطفال المتخمفين 

 عقميا من وجية نظر مربييم؟

معوقات التكوين و التأطير العممي عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في  ـــــ ما اثر

 مراكز األطفال المتخمفين عقميا؟

وقات اإلمكانيات المادية والبشرية عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في ـــــ ما اثر مع

 مراكز األطفال المتخمفين عقميا؟

ـــــ ما اثر معوقات المناىج التربوية عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في ىذه 

 المراكز؟
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مكيفة في مراكز ـــــ ما اثر معوقات التحفيز والتشجيع عمى ممارسة األنشطة البدنية ال

 األطفال المتخمفين عقميا؟

 ـــــ أهداف الدراسة:

عمى معوقات ممارسة النشاط البدني المكيف في مراكز األطفال المتخمفين  ـــ الوقوف

 عقميا من وجية نظر المربين)ة(.

تحديد معوقات المؤىل العممي الخبرة عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في   -

 المتخمفين عقميا. مراكز األطفال

التأطير عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في مراكز  تحديد معوقات التكوين و -

 األطفال المتخمفين عقميا.

تحديد معوقات اإلمكانيات عمى ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في مراكز األطفال  -

 المتخمفين عقميا.

المكيفة في مراكز األطفال المتخمفين  تحديد معوقات المناىج عمى ممارسة األنشطة -

 عقميا.   

 فرضيات البحث: 
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مجموعة من المعوقات الرئيسية تؤثر سمبا عمى ممارسة األطفال المتخمفين  ىناك -

 عقميا لألنشطة البدنية المكيفة.

غياب التكوين و التأطير يعيق ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في مراكز األطفال  -

 ميا.المتخمفين عق

قمة اإلمكانيات واألجيزة تعيق ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في مراكز األطفال  -

 المتخمفين عقميا.

غياب المناىج )التخطيط والتنفيذ(تعيق ممارسة األنشطة البدنية المكيفة في مراكز  -

 األطفال المتخمفين عقميا.

 المنيج الوصفي ىو المناسب إلجراء ىذه الدراسة ميدانيا. منهج البحث: ــــ

  مربي)ة(  05تم اختيارىا عشوائيا تتمثل في  عينة البحثـــــ عينة البحث:

 مربي)ة(. 85ــــــ مركز المساعدة لمعاقين عقميا بيبينيار ـــ مستغانم 

 45ران ــ مستغانم ــــــ المركز الطبي البيداغوجي لألطفال المتخمفين عقميا ممحقة مزغ

 مربي)ة(

 45ــــــ المركز الطبي البيداغوجي لألطفال المتخمفين ذىنيا واد الجمعة ــ غميزان 

 مربي)ة(.
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 مربي)ة(. 45ـــــ اتحاد ذوي العاىات الذىنية تممسان 

 ع وتحميل المعطيات النظرية والخبرية(جم8ــــــ أداة البحث:

 (االستبيان:وتشكل من خمسة محاور.4

 (الحكيم،المقابمة،استخدام شبكة االنترنت0

أىم ما توصل إليو الباحثان ىو انعدام األطر العممية المتخصصة في النشاط البدني 

المكيف بمراكز األطفال المتخمفين عقميا باإلضافة إلى غياب المناىج الخاصة بتدريس 

ة عمى ذلك غياب ىذه األنشطة المكيفة مع قمة وغياب المنشآت واألجيزة المكيفة زياد

عممية التحفيز والتشجيع مما يعرقل ويخمق صعوبات لألطفال داخل المراكز لالستفادة 

 من ممارسة األنشطة المكيفة وايجابياتيا ومزاياىا المتعددة.

 اقتراحات:  ـــــ أهم

 (توفير المؤىمين والمختصين في النشاط البدني المكيف بيذه المراكز.8

 (القيام بدورات تكوينية وممتقيات عممية عمى المستوى المحمي.4

 بوحاللة حبيب دراسة بوحاللة مجيد  -7-3
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"واقع النشاط تحت  4580مذكرة تخرج ضمن متطمبات لنيل شيادة الماستر سنة 

البدني المكيف في مراكز األطفال المتخمفين ذىنيا" بحث وصفي اجري عمى بعض 

 ين ذىنيا في واليتي غميزان ـــ مستغانممراكز األطفال المتخمف

 النشاط البدني المكيف في مراكز األطفال المتخمفين ذىنيا؟ ما واقع مشكمة الدراسة:

 ـــــ ما ىي أىم المشاكل والعراقيل التي تؤون دون تطور ورقي رياضة المتخمفين ذىنيا؟

 أهداف الدراسة:  

المراكز البيداغوجية لألطفال المتخمفين معرفة واقع النشاط البدني المكيف داخل  -
                                                                             ذىنيا.

 المشاكل والعراقيل التي تؤول دون تطور ورقي رياضة المتخمفين ذىنيا. أىممعرفة  -

في ىذا المجال  لفت االنتباه ليذه الفئة وتشجيعيا وتحسين المؤسسات العاممة -
 ىذه الفئة في مختمف الرياضات. إدماجبضرورة 

 

 

 

 فرضيات الدراسة:

المتخمفين  األطفالرياضة  تأخرالمادية والبشرية ساىم في  اإلمكانياتنقص  (8
 ذىنيا.
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المتخمفين ذىنيا لمنياج وبرامج خاصة بالنشاط الحركي  األطفالافتقار مراكز  (4
 المطموب. المكيف مما جعميا بعيدة عن المستوى

       ي بكونو يتالءم مع طبيعة المشكمة المدروسة.المنيج الوصف منهج البحث المستخدم

المتخمفين ذىنيا بواليتي  األطفالة من المربين والمدراء لمراكز مجموععينة البحث:

 مدراء  52مربي و  05غميزان و مستغانم حيث كان 

النسبة  اإلحصائيةالوسائل ،  االستبيانيةاالستمارة ، المقابمة الشخصية البحث:   أدوات

 المئوي اختبار كا تربيع

 الباحثان: إليهانتيجة توصل  أهم

المتخمفين ذىنيا لمواليات  األطفالن خالل دراستي لواقع النشاط الكيف داخل مراكز م 

 النشاط الحركي المكيف يعيش وضعية متدىورة . أنالتالية استطيع القول 

                                                                                التوصيات: أهم

الرياضية المكيفة في مراكز ذوي االحتياجات  األنشطةضرورة االىتمام باستخدام 

 الخاصة برعاية المعوقين.

 والمعدات الرياضية المكيفة. األجيزةضرورة توفير المنشات،الوسائل، -
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 الدراسات:التعميق عمى 

 ( تركي رابحفي ضوء ما سبق تناولو في دراسات سابقة يتضح لنا أن الدراسة األولى )

"، أما الدراسة الثانية  المعوقون في الجزائر وواجب المجتمع والدولة نحوىمتناولت " 

معوقات ممارسة النشاط البدني المكيف  ( تناولت "فغمول محمد و جعفر عبد الرحمان)

" ، وأما الدراسة الثالثة  فال المتخمفين عقميا من وجية نظر المربينفي مراكز االط

لواقع النشاط البدني المكيف في مراكز األطفال ( تطرقت بوحاللة مجيد بوحاللة حبيب)

 .المتخمفين ذىني

النشاط أما دراستنا الحالية فقد تطرقت و اتفقت مع الدراسات السابقة في موضوع 

 المربينالصعوبات التي يواجييا إال أننا عالجنا  العقمية البدني المكيف و اإلعاقة

وقد  لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية

          اشتركنا مع الدراسات السابقة عموما منيج البحث .

    كمة وبصـــفة عامـــة لقـــد اســـتفدنا مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي صـــياغة و تحديـــد أبعـــاد المشـــ

 .و طرق جمع المعمومات 

وعموما الجديد الذي جاءت بو دراستنا الحالية مقارنة مع الدراسات السابقة تطرقنا إلى 
الصعوبات التي يواجييا المربون والمربيات لممعاقين عقميا في النشاط الحركي 

 .المكيف



 النظريةالدراسة                                                             الباب األول

 

 مقدمة الباب األول :

،    إلعاقة العقمية لخصص الفصل األول حيث فصمين ، لقد تم تقسيم ىذا الباب إلى 

 و أسبابيا و تصنيفاتيا و عالجيا ،   إلعاقة العقميةاتعريف  و ذالك من خالل عرض

و ذالك من خالل عرض  المكيف الرياضي البدني النشاطأما الفصل الثاني فتمثل في  

و مجاالتو و نظرياتو و اىميتو ، و كذا عرض  المكيف الرياضي البدني النشاطتعريف 

 .المربي دوره و صفاتو
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 تمهػػػػػػػػػػػيد:

 ،اإلعاقةالعقمية باألمر السيؿ ألسباب ترجع الى طبيعة ىذه  اإلعاقةلـ يكف تعريؼ  

والجوانب وفي نفس الوقت تيـ قطاعات مختمفة مف المتخصصيف  األبعادفيي متعددة 

لذلؾ  ،أيضافاإلعاقة العقمية مشكمة طبية،نفسية،تربوية،واجتماعية،وعممية  في المجتمع،

وعندما عرفيا  ،األوؿكمشكمة طبية في المقاـ  إلييانظروا  األطباءعندما عرفيا 

 لمتعرؼ عمى الشخص المعوؽ عقميا وىكذا. أساسيكمعيار  بيااالجتماعيوف اىتموا 

                    تعريؼ اإلعاقة العقمية: -1-1

عدـ اكتماؿ لمنمو العقمي تحدث في سف مبكرة بسبب  أوتأخر  أوىي حالة توقؼ 

نقص في الذكاء وقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور في مستوى  إلىبيئية تؤدي  أومرضية  أوعوامؿ وراثية 

                         . الفرد في مجاالت النضج والتعمـ والتكيؼ أداء

يوضح مظاىر القصور التي  أخرتعريؼ  إلىتوصؿ جرو سماف  (7755ي عاـ)ػػػػػػ وف

حيث يعرؼ الفرد المعوؽ  تظير عمى الفرد في نواحي الذكاء والسموؾ التكيفي،

 وقصور في القدرة العقمية، بأنو"الشخص الذي يعاني مف قصور في السموؾ التكيفي،

فترة  أثناءذه الحالة تحدث والمستوى الوظيفي لمذكاء يكوف اقؿ مف المتوسط،واف ى

 .النمو
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 األمريكيةالرابطة  أعمنتواحدث التعريفات لئلعاقة العقمية فيو التعريؼ الذي  أماػػػػػػ 

وألحقت بو تحديدا لمشروط الواجب توافرىا لمتعرؼ عمى  (7765لمضعؼ العقمي)

 الشخص المعوؽ عقميا. 

العقمية بأنيا"نقص داؿ في المعدؿ العاـ لموظائؼ العقمية،يصاحبو  اإلعاقةحيث عرفت 

قصور في السموؾ التكيفي والمستوى الوظيفي لمذكاء اقؿ مف المتوسط وتحدث خبلؿ 

  .  (00، صفحة  0222)عبلء عبد الباقي ابراىيـ ،  فترة النمو"

 الفرؽ بين اإلعاقة العقمية والمرض العقمي: -2 -7

ىناؾ مف يخمط بيف التخمؼ العقمي والضعؼ العقمي وبيف المرض العقمي والجنوف وقد 

ىناؾ بعض الحاالت التي قد تجمع  أف إذ ذلؾيعتبرونو شيئا واحدا،ولكف الواقع غير 

التخمؼ العقمي حالة  أفحيث  واحدفييا التخمؼ العقمي مع المرض العقمي في شخص 

    وليس مرضا.

التخمؼ العقمي فيو عبارة  أما ألعقميػػػػػ فالمرض العقمي عبارة عف اختبلؿ في التوازف 

عف نقص في درجة الذكاء،وذلؾ نتيجة لتوقؼ النمو في الذكاء،بحيث يجعؿ الفرؽ بيف 

ذا يحدث ناقص الذكاء وبيف الشخص العادي فرؽ في الدرجة وليس فرقا في النوع وى

 في الطفولة وال يحدث في النضج.
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فاف المرض العقمي عبارة عف مشكبلت في الشخصية واضطرابات  أخرىومف ناحية 

 إلىمف مرحمة الطفولة  أيفترة مف مراحؿ العمؿ عند الفرد  أيفي السموؾ ويحدث في 

 لطفولة.ا أثناء أوفترة الحمؿ  أثناءمرحمة الرشد،بينما حالة التخمؼ العقمي تحدث فقط 

ما يتعرض لو الفرد مف توتر وضغوط نفسية بينما ال  إلىالمرض العقمي  أسبابوتعود 

 .(721، صفحة  0222)عبيد، يكوف ذلؾ لمتخمؼ العقمي 

أف ىناؾ استخداميف ليذا المفيـو االستخداـ الضيؽ  ومف جية أخرى يرى )زازو(

مف سمـ القصور العقمي وىو  أىميةدرجة اقؿ  إلى األوؿواالستخداـ الواسع،حيث يشير 

الثاني فيو يشمؿ جميع مياديف القصور العقمي  أما أالجتماعيةما يتحدد بالمتطمبات 

التخمؼ  إلىفيو يشير  والثاني فيو يتدخؿ معو،وعندما يكوف القصور شامبل وأساسيا

 .كاف بسيطا نسبيا فيو يشير إلى الضعؼ العقمي  إذا أما ألعقمي

 العقمية: اإلعاقة أسباب -1-3

 إلى اإلصابةالعقمية وفؽ توقيت  اإلعاقة أسبابتقسيـ  إلىلقد درجت معظـ الدراسات 

 بعد الوالدة. الوالدة وعوامؿ ما أثناءقبؿ الوالدة وعوامؿ  عوامؿ ما

لتحديد العوامؿ المسببة    أجريتنتائج العديد مف الدراسات التي  إلىىنا  اإلشارةوستتـ 

 فعالة لموقاية والعبلج.    أساليب إلىلئلعاقة العقمية كأساس لموصوؿ 
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 عوامل ما قبل الوالدة: -1-3-1 

ه ذى أتنش إذ عقميو إعاقة إلىىي العوامؿ التي تؤثر الطفؿ قبؿ ميبلده والتي تؤدي  

 متعددة أنواعانتيجة لعوامؿ تؤثر عمى الطفؿ قبؿ الوالدة،وتتضمف ىذه العوامؿ  األخيرة

العقمية عف طريؽ جينيات معينة وىي  اإلعاقةمنيا ما ىو وراثي حيث تورث 

 إنماالعقمية  اإلعاقةوىناؾ حاالت ال تورث فييا  ألوراثيةالجسيمات التي تحمؿ الصفات 

مف االضطرابات  أنواععنيا  أينش األجنةتكويف  ناءأثتحدث طفرات في الجينات في 

تمؼ في  إلىالتي قد تؤدي  اإلنزيماتفي بعض النواحي الفسيولوجية كاضطراب 

يرث فييا الجنيف  أخرىوىناؾ حاالت  ألعقمية اإلعاقة إلىالخبليا المخية،مما يؤدي 

)عبد السبلـ عبد الغفار و العقمية  إعاقتو إلىعيوبا في تكويف الخبليا العصبية تؤدي 

 .   (14، صفحة 7763يوسؼ محمود الشيخ ، 

 العوامل الجينية: -1-3-1-1

بيف العوامؿ التي تؤدي  أساسيااحتمت العوامؿ الوراثية مركز عوامل وراثية مباشرة :   أ/

% مف العوامؿ التي تؤدي 72بعض الدراسات،شادت باف  أفحتى  ألعقمية اإلعاقة إلى

 أفنتائج الدراسات الحديثة تظير  أفغير  العقمية يمكف اعتبارىا وراثية، اإلعاقة إلى

العوامؿ الوراثية المباشرة بدأت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف تفقد مكاف 

 عقمية. ال اإلعاقة إلىالصدارة الذي احتمتو بيف العوامؿ المؤدية 
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تضـ ىذه المجموعة مف العوامؿ تمؾ ما ىو الحاالت التي  مباشرةعوامل وراثية غير  ب/

حالة العاقة العقمية،وفي ىذه الحاالت فاف ما  إلىتؤدي  أخرىيرث فييا الجنيف صفات 

 إلى أدىالعيب في تكويف المخ  أوالخمؿ  أوانتقؿ وراثيا ىو نوع مف االضطرابات 

 ومنيا8 (03، صفحة  0227)ايماف فؤاد كاشؼ ، العقمية  اإلعاقة

تخمؼ  إلىوتنتقؿ ىذه العيوب عف طريؽ الجينات وتؤدي حاالت العيوب المخية :  ج/

 صغره . أوعقمي وقد يصاحبيا نمو شاذ في الجمجمة كما في حاالت كبر السف 

العيب عف طريؽ  أوىذا النوع مف االضطرابات : حاالت االضطرابات في تكوين الخاليا  د/

)ايماف وقد يحدث في خبليا المخ  جينات معينة،ويؤثر في مدى سبلمة تكويف الخبليا،

                    .(03-02، الصفحات  0227فؤاد كاشؼ ، 

وىو احد مكونات الدـ ويتحدد وراثيا،فإذا كاف العامؿ الريزيسي :  RHحاالت العامل   ه/

كاف العامؿ الريزيسي  إذا أما مشكموموجبا فبل  توجد  أوواألب سالبا  األـعند كؿ مف 

وعدـ  األكسجيفمضادة والى اضطراب في توزيع  أجساـتكويف  إلىمختمفا فيذا يؤدي 

وبالتالي يؤثر في تكويف المخ  ألجنيف نضج خبليا الدـ وتدمير كرات الدـ الحمراء عند

موتو  أو اإلجياض أومما ينتج عنو تمؼ المخ والضعؼ العقمي وربما موت الجنيف 

  H R* األبال يوجد لدييا ىذا العامؿ (و  أي) H R  األـكانت  إذافمثبل  والدتوبعد 
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)حامد نوع دمو حدث ىذا االضطراب  أبيولديو ىذا العامؿ( ورث الجنيف عف  أي) 

 . (177، صفحة  7775عبد السبلـ زىراف ، 

تحدث نتيجة اضطرابات في الجينات وفيما يمي عرض يض : ألاضطرابات في عممية ا و/

 ىذه االضطرابات 8 أنواعلبعض 

 إليوانتقؿ  إذامرض وراثي ناتج عف جينات متنحية يصاب بو الطفؿ ػػػػػػػػػ الجالكتموسيا : 

الذي يحوؿ  األنزيـفيحدث خمؿ في التمثيؿ الغذائي نقص  والديةطفرياف مف  جنياف

تمؼ خبليا الدماغ  إلىغموكتوز فيتراكـ الجبلكتوز في دـ الطفؿ ويؤدي  إلىالجبلكتوز 

 والجياز العصبي .

العقمية وىو  اإلعاقة إلىيؤدي  األطفاؿمرض يصيب : R K Hػػػػػػػػػ الفنيل كيتون بوريا 

جيناف طفرياف  إليوانتقؿ  إذا إالوراثي ناتج عف جينات متنحية،ال يصاب بو الطفؿ 

فيحدث خمؿ في عممية التمثيؿ الغذائي بسبب  أألـمف  األخرو  األباحدىما مف 

 بروتيف.  إلىالذي يحوؿ حامض الفينيؿ النيف  األنزيـنقص 
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الرئيسية في  األسباب إحدىتشكؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامل الغير الجينية :   -1-3-1-2

 العقمية،نتيجة عدـ توافر البيئة الصحية المبلئمة ومف ىذه العوامؿ 8 اإلعاقة

الحامؿ لمعدوى قبؿ ميبلد الطفؿ قد تنتقؿ عنو  األـفتعرض معدية :   بإمراض اإلصابة  أ/

 شيوعا8 أكثرىاومف  ،أمواشرة الى دماغ الجنيف في بطف العدوى بطريقة مب

الجنيف عف طريؽ  إلىفاألـ المصابة بالزىري قد تنقؿ عدوى الزىري ألزهري:  ب/

الوالدي ويموت عادة بعد  أوالزىري الميبلدي  إعراضالمشيمة،ويظير عمى الطفؿ 

 الوالدة. 

خبلؿ الشيور الثبلثة  األلمانيةفاألـ الحامؿ التي تصاب بالحمى   8 األلمانيةالحصبة  ج/

تحدث تشوىات في  أومصابا بالصمـ  أومف الحمؿ قد تنجب طفبل معاقا عقميا  األولى

 عتامة في عدسة العيف.   أوقمب الطفؿ 

والغدة الدرقية  الغدة التيموسية إفرازاتخمؿ قد يوجد في  أياضطرابات الغدد الصماء :  د/

 الضعؼ العقمي.   إلىوالطفولة المبكرة يؤدي  األجنةفي مرحمتي 

 إلىذلؾ  أدى الغدة التيموسية ضعؼ في الطفولة، أصاب إذا( ػػػػ الغدة التيموسية  :   1

-04، الصفحات  0227)ايماف فؤاد كاشؼ ، في المشي والضعؼ العقمي  التأخر

05). 
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تفرزا لغدة الدرقية ىرموف الثيروكسيف الذي يساعد عمى التمثيؿ ( ػػػػػػػ الغدة ألدرقية  2

الغذائي في الجسـ وفي تكويف الخبليا الجديدة وىو ضروري لمنمو الطبيعي والتطور 

الضعؼ العقمي وقصر القامة وتعرؼ  إلىالطفؿ يؤدي  أوالعقمي،ونقصو في الجنيف 

 .(772، صفحة  7772)صبحي عمراف شمش ، بالقصاع ىذه الحالة 

العيب في  أوالخمؿ  أووفي ىذه الحاالت فاف ما انتقؿ وراثيا ىو نوع مف االضطرابات 

 العقمية ومنيا8 اإلعاقة إلى أدىتكويف المخ 

يعتبر سوء التغذية مف اكبر المشاكؿ الصحية الحامل لسوء ألتغذية  األمتعرض  ه/

مميوف نسمة في الدوؿ النامية ، وليا نتائج   322العالمية حيث يصيب ما يقارب عف 

سمبية عمى الحوامؿ وتساىـ  بمعدالت عالية في ارتفاع نسبة اإلعاقة العالمية 

 .(725، صفحة 7777)الرحمف، 

سوء تغذية الفئراف الحوامؿ  أفعمى الفئراف كشفت  أجريتفي بعض الدراسات التي 

% مف مجموع خبليا الدماغ العصبية لدى الفئراف المولودة 7نقص حوالي  إلى أدى

وقد  األطفاؿ أوزافنقص مف  إلىالحوامؿ  األمياتسوء تغذية  أدت اإلنسافوفي 

)عبد الرحماف عسوي رة العقمية كذلؾ يعكس ذلؾ نقص مف وزف الدماغ ونقصا في القد

 .(65، صفحة  7772، 
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 األـتعرض  أف ( 7777أكد كوؼ ماف وىبل ىاف )تعرض الجنين لإلشعاعات  و/ 

 تشوه الجنيف واإلصابة بالتخمؼ العقمي . إلىالحامؿ لئلشعاع يؤدي 

 الوالدة:   أثناءعوامل  -1-3-2

بالمرحمة التي قبميا،وتترؾ بصماتيا  تتأثرتعتبر الوالدة مرحمة مف مراحؿ حياة الطفؿ 

 تمت الوالدة طبيعيا مرت بسبلـ دوف مشاكؿ، فإذا عمى الطفؿ في مراحؿ حياتو التالية،

ذا  الضعؼ العقمي. إلىذلؾ  أدىحدثت والدة عسرة  وا 

دة لظروؼ قاسية تؤذيو وتتمؼ الوال أثناءوفي حاالت الوالدة العسيرة يتعرض الوليد 

 الوالدة العسيرة كثيرة منيا8 وأسبابالضعؼ العقمي  إلىخبليا جيازه العصبي،وتؤدي بو 

 ػػػػػػػػ حجـ الجنيف.

 . األـػػػػػػػػ ضعؼ صحة 

 ػػػػػػػػػ طوؿ فترة الوالدة .

 ػػػػػػػػػ الوالدة الجافة .

 .(747، صفحة  0227)ايماف فؤاد كاشؼ ، ػػػػػػػػػ وضع الجنيف في الرحـ 
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عممية الوالدة وتكوف سببا في  أثناءكذلؾ مف بيف العوامؿ التي يتعرض ليا الطفؿ 

 العقمية ما يمي 8 اإلعاقة إحداث

 األجيزةوتحدث نتيجة استخداـ التي تصيب راس الجنين :  اإلصابات -1-3-2-1

 والوسائؿ الطبية لتسييؿ عممية الوالدة .

مف  أكثرالنقص باستمرار  أفحيث عممية الوالدة :  أثناء األكسجيننقص   -1-3-2-2

،  7777)عبد المحي محمود حسف صالح ، تمؼ خبليا المخ  إلىثبلثة دقائؽ يؤدي 

 .( 747صفحة 

يولدوف قبؿ النضج  األطفاؿكبيرة مف  أعدادىناؾ الميالد المبكر لمطفل :  -1-3-2-3

،  7772)عبد الرحماف عسوي ، الكافي ونسبة كبيرة منيـ يبدوا عمييـ الضعؼ العقمي 

 .(67صفحة 

 وىيعوامل ما بعد الوالدة :  -1-3-4

 أو،األذفالتياب  أووينتج ىذا االلتياب عف خراج بالدماغ التهاب المخ :  -1-3-4-1

المخ فتتمؼ خبلياه وتسبب  إلىبكتيريا  أوفيروسات  أوطفيميات  أوعف دخوؿ فطريات 

 الضعؼ العقمي .
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فيو تتصؿ  أجزاء أوينتج ىذا الشمؿ عف تمؼ يصيب المخ شمل المخ :   -1-3-4-2

 أربعةالتي تصيب قشرة المحاء وىي خطورة حالة الشمؿ  أكثرىابحركة الجسـ ومف 

 8 شمؿ اختبلبي ،شمؿ تصمبي،شمؿ تشنجي،شمؿ حمزوني. أنواع

 سحابا إلىمرض ناتج عف دخوؿ نوع مف البكتيريا التهاب السحايا :  -1-3-4-3

بكتيريا السؿ،الحمى  األنفمونزاىذه البكتيريا بكتيريا  أىـالدماغ فتسبب التيابا،ومف 

  الشوكية.  

والحصبة والحمى الشوكية  األطفاؿمثؿ مرض شمؿ الطفولة :  أمراض -1-3-4-4

الضعؼ العقمي  إلى أدتعبلجيا  أىمؿفإذا  والتياب الغدد النكفية، السعاؿ الديكي،

 والى مضاعفات خطيرة .

مجموعة مف  إلى األولىفي المراحؿ العمرية  األطفاؿيتعرض  الحوادث :  -1-3-4-5

تـ عمى  إذاالصمبة خاصة  األجساـالحوادث المنزلية كالسقوط واالرتطاـ ببعض 

خبليا الجياز العصبي ومف ثـ حدوث  إيذاء إلىفانو قد يؤدي  الرأسمستوى منطقة 

 حاالت الضعؼ العقمي.

المموثات الكيميائية في عبلقتو  أكثريعتبر الرصاص التموث البيئي :  -1-3-4-6

باإلعاقة العقمية،فانتشار مركبات الرصاص بصوره المختمفة وبشكؿ كبير حولنا يعمؿ 

بشكؿ مباشر في مرحمة نمو الطفؿ عمى الحد مف ذكائو،حيث تبيف اف نسبة انتشار 
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    0 إلىالضعؼ العقمي عمى مستوى مدينة القاىرة مرتفع نتيجة ىذا التموث  ويصؿ 

  .   (07-06، الصفحات  0227)ايماف فؤاد كاشؼ ، %  2و 

ما يثير  إلىويقصد بيا تمؾ البيئات التي تفتقر البيئات المحرومة ثقافيا :  -1-3-4-7

نسبة كبيرة  أففقد وجد كؿ مف )كوليف( و)ني(  ،األولىذكاء الطفؿ في مراحؿ نموه 

مف البيئات  يأتوفالفصوؿ الخاصة بالمعاقيف عقميا في مدينة شيكاغو  أطفاؿمف 

 . ( 274، صفحة  7767)يوسؼ مصطفى القاضي و اخروف ، المحرومة ثقافيا 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصنيفات اإلعاقة العقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية :  -1-4

لتصنيؼ حاالت  أساساعقميا  اإلعاقة أبعادلقد ظيرت تصنيفات متعددة تتخذ معظـ 

ووضعيا في فئات تبعا لما يجمع بينيما مف مظاىر متعددة مف النواحي  اإلعاقةىذه 

تحديد البرامج العبلجية لكؿ فئة وفقا لما  إلىالعقمية و الجسمية والنفسية،وتيدؼ 

لعقمية والجسمية واالنفعالية و االجتماعية وفيما وما يتناسب مع خصائصيـ ا أفرادىا

 العقمية 8 اإلعاقةيمي شرح ألىـ بعض التصنيفات التي ظيرت في 

وضع المعاقيف عقميا  إلىييدؼ ىذا التصنيؼ :  األسباب أساسالتصنيؼ عمى  -1-4-1

ة في فئات تبعا لمنشأ اإلعاقة العقمية،فقد تنشأ نتيجة لعوامؿ وراثية وقد تنشأ نتيج

 لعوامؿ بيئية مكتسبة .
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 فئتيف ىما 8 إلىوتبعا لمنشأ اإلعاقة تنقسـ حاالت اإلعاقة العقمية 

وتضـ الحاالت التي تنشأ مف عوامؿ وراثية :  األوليةفئة اإلعاقة العقمية  -1-4-1-1

وفقا لقوانيف الوراثة،كما تضـ الحاالت التي تحدث  الكرموزمات أوعف طريؽ الجينات 

نتيجة الضطرابات في الكروموزمات كما في حالة المنغولية،وكذلؾ تشمؿ ىذه الفئة 

حاالت اإلعاقة العقمية الناتجة عف اضطراب الغدد الصماء كما في حالة  أيضا

مى الحاالت التي الغدد الدرقية كما تشمؿ ع إفرازالقزامة التي يسببيا نقص  أوالقصاع 

 تسببيا اضطرابات التمثيؿ الغذائي مثؿ اضطراب تمثيؿ الدىوف والبروتيف والكربوىدرات      

وتضـ الحاالت التي تنشأ عف عوامؿ بيئية فئة اإلعاقة العقمية الثانوية :   -1-4-1-2

الحامؿ لبعض  األـ إصابةوليس ليا عبلقة بالمورثات كما في الحاالت الناتجة عف 

 األشعةمثؿ  اإلشعاع أنواعمف تعرضيا لبعض  أوالزىري  مثؿ الحصبة، مراضاأل

مثؿ  األمراضالطفؿ ببعض  إصابةالحاالت الناتجة عف  أيضاالسينية وتشمؿ 

 االلتياب السحائي،والتياب الدماغ ومضاعفات الحمى القرمزية والحمى الشوكية،

)عبلء عبد الباقي ر عمى المخ مباشرة تؤث إصابةالدماغ  إصابةوالحاالت الناتجة عف 

 .(31-30، الصفحات  0222ابراىيـ ، 
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ثبلثة  إلىتقسـ اإلعاقة العقمية تبعا ليذا التصنيؼ التصنيؼ السيكولوجي :   -1-4-2

 فئات حسب نسبة الذكاء 8

 52و  32الذيف تتراوح نسبة ذكائيـ بيف  األفرادوتضـ :  األولىالفئة  -1-4-2-1

 ويطمؽ عمى الفرد الواحد مف ىذه الفئة اسـ المأفوف ) الموروف(. 

 32و  03الذيف تقع نسب ذكائيـ بيف  األفرادوتشمؿ الفئة الثانية :   -1-4-2-2

 . األبموويسمى الفرد المعاؽ مف ىذه الفئة باسـ 

 ،03عف  أفرادىاالتي تقؿ نسب ذكاء  وتضـ الحاالتالفئة الثالثة :   -1-4-2-3

 ويطمؽ عمى الفرد الواحد مف ىذه الفئة اسـ المعتوه .

معرفة المستوى الوظيفي لمقدرة العقمية العامة والتي يمكف  إلىييدؼ ىذا التصنيؼ 

 قياسيا بواسطة اختبارات الذكاء المقننة. 

  التصنيؼ تبعا لممظاهر الجسمية )التصنيؼ الكمينكي(:  -1-4-3

اضطراب صبغي كروموزومي يتميز بوجود زممة )متالزمة( داون :   -1-4-3-1

(ويفصح االضطراب 00(و بعض الحاالت يكوف الصبغي الزائد)07صبغي زائد)رقـ 

 أوعف نفسو فيما يسمى المبلمح المنغولية ووجو مستدير مسطح،عيوف تبدو مائمة 

منحدرة،و يكوف المخ اقؿ مف المتوسط مف حيث الحجـ والوزف،وعادة ما يتصؼ 
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الدرجة  إلىالمرضى بيذا االضطراب بالتخمؼ الذي يتراوح مف الدرجة البسيطة 

، صفحة  0227)عبد الرحماف السيد سميماف ، المعتدلة )البسيطة( إلى الدرجة الشديدة 

762 ). 

وىي حالة ضعؼ عقمي تتصؼ بقصر القامة فقد القصاع :  أوالقماءة    -1-4-3-2

سـ ميما كاف عمره الزمني،و لذا تعرؼ باسـ " القزامة" وال يزيد  72 إلىال يصؿ الفرد 

العقمية المتوسطة والشديدة ومف ابرز  اإلعاقةمستوى الذكاء في ىذه الحالة عف 

ليذه الحالة النمو المتأخر الشعر خشف خفيؼ،الشفتاف  األخرىالخصائص 

 غميظتاف،المساف متضخـ الرقبة قصيرة و سميكة . 

ىي حالة ضعؼ عقمي تتميز بكبر محيط الجمجمة وزيادة  كبر الدماغ :  -1-4-3-3

حجـ الدماغ،ويصاحبو زيادة في حجـ المخ وخاصة المادة البيضاء والخبليا الضامة 

ضعؼ العقمي في ىذه الحالة بيف البمو والعتو وىي حالة نادرة ويتراوح مستوى ال

الحدوث ومف الخصائص المميزة ليذه الحالة كبر حجـ الجمجمة عف المعتاد وخاصة 

 و خاصة فوؽ الحاجبيف واألذنيف رغـ نمو الوجو بالحجـ الطبيعي . 

س وىي حالة ضعؼ عقمي والدي تتميز بصغر حجـ الرأ صغر الجمجمة : -1-4-3-4

او الجمجمة وصغر حجـ المخ وقمة نموه وال يزيد مستوى الذكاء في ىذه الحاالت عف 

العتو والبمو ومف الخصائص المميزة صغر حجـ الجمجمة وخاصة فوؽ الحاجبيف 
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،  7774)حامد عبد السبلـ زىراف ، الشكؿ المخروطي  إلىواألذنيف،ويميؿ الرأس 

  .(272-227فحات الص

وىذه حاالت ضعؼ عقمي نادر ترتبط  حاالت العامل الرزيسي في الدم : -1-4-3-5

باختبلؼ دـ األـ عف دـ الجنيف مف حيث العامؿ الرزيسي وىو احد مكونات الدـ 

 يتحدد وراثيا .

وىذه حاالت ضعؼ عقمي نادر تنتج عف وجود  حاالت البول الفينيمكيتوني : -1-4-3-6

،ومف 03الفينيمكتوف في الدـ،وعادة تكوف نسبة الذكاء في ىذه الحاالت اقؿ مف 

عصبية مثؿ الرعشة  أعراضجانب الضعؼ العقمي  وجود  إلىمظاىر ىذا المرض 

والتشنج والصرع واضطراب االتساؽ العضمي وتموف الجمد وكثرة العرؽ والرائحة الظاىرة 

 لمبوؿ،وكذلؾ يجب فحص الوليد .

وىي حالة ضعؼ عقمي نتيجة مرض في الجياز العته العائمي المظمم : -1-4-3-7

مف عمر  األوؿالحالة بعد النمو،قد يكوف سويا خبلؿ العاـ  إلىالعصبي يؤدي 

الطفؿ،وىذه الحالة وراثية،وفيما تتأثر الخبليا العصبية فتنتفخ وتتوـر وتمتمئ بالدىف مما 

العمى والضعؼ العقمي حتى العتو،وقد يصاحبيا الشمؿ والتشنج والصرع  إلىيؤدي 

-277، الصفحات  7775)حامد عبد السبلـ زىراف ، وفقداف الضبط االنفعالي 

270). 
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   التصنيؼ الطبي : -1-4-4

الطبية  لؤلسبابالعقمية في فئات تبعا  اإلعاقةوفقا ليذا التصنيؼ توضع حاالت 

        لمحالة،وعادة ما يكوف الغرض مف ىذا التقسيـ التعرؼ عمى الحالة الباثولوجية

 إلىالعبلج الطبي البلـز لبعض الحاالت التي تحتاج   أنواعمف اجؿ تحديد  أسبابياو 

الوقاية مف  إجراءاتفي تحديد  أيضاذلؾ النوع مف العبلج،كما يفيد ىذا التقسيـ 

  العقمية.  اإلعاقة

عشر  إلىيصؼ الضعؼ العقمي  (:H A R Rتصنيؼ الجمعية األمريكية ) -1-4-4-1

   فئات رئيسية ىي8

 إذاوالزىري وخاصة  األلمانيةػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بأمراض معدية8مثؿ الحصبة 

  مف الحمؿ .  األولىفي الشيور الثبلثة  اإلصابةحدثت 

 األـالمخ الناتجة عف تسمـ  إصابةػػػػػػػػ تخمؼ عقمي مرتبط بأمراض التسمـ8مثؿ 

 .( 03، صفحة  7774)كماؿ ابراىيـ مرسي، بالرصاص وأكسيد الكربوف وغيرىا 

 أثناءالدماغ  إصابةجسمية مثؿ  إصاباتػػػػػػػػػػ تخمؼ عقمي مرتبط بأمراض ناتجة عف 

 .األسباببعدىا ألي سبب مف  أوالوالدة 

 ػػػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بأمراض اضطرابات التمثيؿ الغذائي.
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 ػػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بخمؿ الكروموزمات مثؿ عرض داوف.

 غريبة مثؿ الدرف. أوراـػػػػػػػػػ ضعؼ عقمي ناتج عف 

 حدث قبؿ الوالدة.ػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بأمراض غير معروؼ سببيا ت

 ػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط باضطراب عقمي مثؿ التوحد الطفمي.

 ػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بأمراض غير معروؼ سببيا تحدث بعد الوالدة.

ػػػػػػػػ ضعؼ عقمي مرتبط بأسباب غير عضوية مثؿ التخمؼ العقمي الناتج عف عوامؿ 

 ما يسمى بالحرماف الثقافي. أووثقافية  أسرية

 تصنيؼ تػػػػػػػػػػػػػػػرد جولد:   -1-4-4-2 

 أسبابوراثية و  أسباب إلىالضعؼ العقمي بحسب مصدرىا  أسبابقسـ ترد جولد 

 8األتي إلى األسبابمكتسبة وصنؼ فئات الضعؼ بحسب ىذه 

 وراثية . أسباب إلىيرجع  أوليػػػ  ضعؼ عقمي 

 أوبالمرض  اإلصابة بيئية مكتسبة مثؿ أسباب إلىػػػ ضعؼ عقمي ثانوي يرجع 

 وبعد الوالدة. أثناءالحوادث التي يتعرض ليا الطفؿ قبؿ و 

 عوامؿ بيئية ووراثية معا. إلىػػػػ ضعؼ عقمي مختمط يرجع 
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 .أسبابوػػػػ ضعؼ عقمي غير معروؼ 

 فئتيف8 إلىيصؼ الضعؼ العقمي تصنيؼ ستراوس: -1-4-4-3

 والطفؿ الذيوراثية تحدث قبؿ الوالدة  أسباب إلىيرجع  األسبابضعؼ عقمي داخمي  أ/

يستجيب لمعبلج االجتماعي والتعميـ والتأىيؿ  األسبابيعاني مف ضعؼ عقمي داخمي 

 الميني.

بيئية مكتسبة مثؿ األمراض والحوادث  أسباب إلىيرجع  األسبابضعؼ عقمي خارجي  ب/

 األسبابالتي تحدث قبؿ وأثناء الوالدة والطفؿ الذي يعاني مف ضعؼ عقمي خارجي 

 مف العبلج االجتماعي. أكثريستجيب لمعبلج الطبي 

يعتمد ىذا التصنيؼ عمى درجة النضج االجتماعي  التصنيؼ االجتماعي: -1-4-5

 اآلخريفنفسو في تصريؼ شئونو،والتعامؿ مع  لمفرد،وكذا قدرتو عمى االعتماد عمى

نشاء عبلقات اجتماعية وتقاس درجة النضج االجتماعي لمفرد بمقياس النضج  وا 

االجتماعي أو مقياس السموؾ التكيفي وىذه المقاييس تحدد مدى الصبلحية االجتماعية 

ليذا لمفرد ومدى مقدرتو عمى التكيؼ منذ الطفولة المبكرة وحتى سف الرشد وتبعا 

 العقمية كما يمي8 اإلعاقةالتصنيؼ تقسـ حاالت 
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الذيف لدييـ انحراؼ سمبي بسيط عف المعايير االجتماعية  األفرادويضـ  :األولالمستوى 

في  أنفسيـالمقبولة،ويمكنيـ التوافؽ بدرجة مقبولة نوعا،و يستعطوف االعتماد عمى 

 كثير مف شؤونيـ الشخصية.

انحراؼ سمبي عف المعايير  أفرادىات التي لدى ويشمؿ الحاالالمستوى الثاني:

في كثير  اآلخريفويمكنيـ التوافؽ في نطاؽ ضيؽ ويعتمدوف عمى  ألمقبولةاالجتماعية 

 مف شؤونيـ الشخصية.

الذيف يعانوف مف انحراؼ سمبي شديد  األفرادويندرج تحت ىذا المستوى المستوى الثالث:

في كؿ  اآلخريفالتوافؽ ويعتمدوف عمى  يستعطوفعف المعايير االجتماعية المقبولة وال 

 شؤونيـ تقريبا.

ويضـ الحاالت التي لدييا انحراؼ سمبي ىائؿ عف المعايير االجتماعية المستوى الرابع:

)كماؿ ابراىيـ في جميع شؤونيـ  اآلخريفالمقبولة وال يستطعوف التوافؽ،ويعتمدوف عمى 

 .(04، صفحة  7774مرسي، 
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ثبلث  إلىالعقمية تبعا لدرجتيا  اإلعاقةتصنؼ  :اإلعاقةالتصنيؼ تبعا لدرجة  -1-4-6

 فئات8

اقؿ مف  إلىحالة تنخفض فييا نسبة ذكاء الشخص  الشديدالعقمية  اإلعاقة -1-4-6-1

 1عمى مقياس ذكاء فردي ويتوقؼ نموه العقمي عند مستوى طفؿ في سف اقؿ مف  03

تشوىات  األحيافعوامؿ عضوية،ويصاحبو في كثير مف  إلى إعاقتووترجع  سنوات

الزماف  إدراؾتمؼ في الحواس،كما انو غير متوافؽ اجتماعيا وغير قادر عمى  أوخمقية 

               . (17، صفحة  7774)كماؿ ابراىيـ مرسي، والمكاف والفشؿ في تعمـ الخبرات اليومية 

 32و  03تتراوح نسبة الذكاء ىذه الفئة بيف  المتوسطالعقمية  اإلعاقة -1-4-6-2 

 25 إلى 21درجة،حيث يتوقؼ النمو العقمي عند مستوى طفؿ عادي في سف مف 

عقمية  إعاقةومف الخصائص العقمية المعرفية لمشخص الذي يعاني مف  سنوات

عمى بعض الميارات  اإلشراؼانو قابؿ لمتدريب تحت  إالمتوسطة انو غير قابؿ لمتعمـ 

،المادية الخارجية كالنار األخطارالتي تساعده عمى المحافظة عمى حياتو ضد 

والسيارات والغرؽ وىو ال يستطيع التوافؽ االجتماعي ويكوف غير مسؤوؿ 

يكوف  االنفعاالت رتيبة وواضحة،فبعضيـ أفاجتماعيا،ومف الناحية االنفعالية يبلحظ 

مرحا وبعضيـ متوعؾ المزاج وبعضيـ يكوف ىادئا وبعضيـ غير مستقر وعدواني 

 .(225، صفحة  7775)حامد عبد السبلـ زىراف ، ومخرب 
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مستويات الضعؼ  أفضؿ األشخاصيمثؿ ىؤالء  البسيطةالعقمية  اإلعاقة -1-4-6-3

 أو األلفةويظير سموكيـ عادة درجة مف  52ػػػ  37العقمي وتتراوح نسب ذكائيـ بيف 

العشرة التي تميز المراىقيف ولكف قدر ضئيؿ مما يكوف لدى المراىؽ السوي مف 

 .( 072 ، صفحة 7774)جابر عبد الحميد جابر ، التصور واالبتكار والحكـ 

 العقمية : اإلعاقةتشخيص  -1-5

انو بالغ الصعوبة  إما الخطورةالعقمية ألمر بالغ الصعوبة  اإلعاقةإف دراسة وتشخيص 

العقمية وتداخميا والى فردية الحاالت بمعنى  اإلعاقة أسبابتعدد  إلىفذلؾ راجع 

ذلؾ ضعؼ استجابة  إلى أضؼ أألخرىاختبلؼ خصائص كؿ حالة عف الحالة 

االعتماد عمى  أفكما  المعاييرالمعاؽ لمواد االختبار نتيجة صعوبات النطؽ وضعؼ 

فيو قصور واضح وذلؾ الف ىذه االختبارات  اإلعاقةبعض اختبارات الذكاء لتشخيص 

دوف تمثيؿ لعينة المعاقيف  األسوياءقننت عمى عينة مف  أنيا إالرغـ ثباتيا وصدقيا 

 عقميا .

وأما انو بالغ الخطورة فبلف تشخيص الفرد عمى انو معاؽ عقميا يؤثر عمى نفسيتو 

لذلؾ ال يجوز التعجؿ في الحكـ عمى الطفؿ بالضعؼ العقمي في ضوء  ،أسرتووعمى 

نتائج بعض االختبارات فبلبد مف مبلحظة الطفؿ لفترة  طويمة واالعتماد عمى التقييـ 

)يوسؼ مصطفى يداعو في مؤسسات التربية الفكرية الشامؿ لمتمميذ قبؿ اتخاذ قرار بإ
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لذا يجب اف يتـ التشخيص   (275-274، الصفحات  7767القاضي واخروف ، 

 عمى النحو التالي8

،ويبلحظ سموكو 52وفيو تحدد نسبة ذكاء الطفؿ اقؿ مف الفحص النفسي:  -1-5-1

،وقدرتو عمى التعبير عف نفسو ضعيفة،ومحصولو المغوي)متأخر العاـ )غريب بدائي(

 غير واضح(،وشخصيتو)غير ناضجة(،وتوفقو االنفعالي)سيء(.

ويبلحظ فيو نقص نسبة التحصيؿ والتقدم الدراسي:  األكاديميالتحصيل  -1-5-2

  والرسوب في المدرسة ونقص المعمومات العامة.

وفيو يفحص النمو الجسمي العاـ مع  الفحص الطبي والعصبي والمعممي: -1-5-3

والنمو الحركي،وفحص الحواس وفحص  مبلحظة عبلمات الضعؼ العقمي الكمينيكي،

الجياز العصبي، والبوؿ والدـ والسائؿ النخاعي الشوكي ووظائؼ الغدد الصماء وعمؿ 

  السنية والمقطعية لمرأس والمخ............. الخ. األشعة

ويدرس  وأسرتووفيو يؤخذ تاريخ واؼ لمطفؿ عف حالتو  البحث االجتماعي: -1-5-4

ومدى اعتماده  مستوى نضجو وتوافقو االجتماعي)متأخر وغير متوافؽ واقؿ شعبية(

 في سموكو االجتماعي . اإلشراؼ إلىوحاجتو  اآلخريفعمى 



اإلعاقة العقمية                                                                 :األول الفصل  

 

41 
 

يجب المقارف بيف الضعؼ العقمي وبيف التخمؼ الدراسي التشخيص الفارؽ:  -1-5-5 

)حامد عبد السبلـ زىراف ، لحسية واضطرابات الكبلـ..............الخ والعاىات ا

 .(773، صفحة  7775

 العقمية: اإلعاقةعالج  -1-6

والمشكبلت  اآلثارثـ تعدد  إليياالمؤدية  األسبابالعقمية وتعدد  اإلعاقة أبعادنظرا لتعدد 

 . اإلعاقةالعبلج البلـز لمواجية ىذه  أنواعفقد تعددت  المترتبة عمييا،لذا

 العقمية8  لئلعاقةالعبلج البلـز  أنواع أىـوفيما يمي 

 إلنقاذالتدخؿ الطبي  إلىالعقمية  اإلعاقةتحتاج بعض حاالت  العالج الطبي: -1-6-1

ب مف الوالدة حيث تتطم األولىوالشيور  األسابيعالحالة مف التدىور وذلؾ مف خبلؿ 

الناتجة عف اختبلؼ دـ  اإلعاقةبعض الحاالت نقؿ دـ مف والى الطفؿ كما في حالة 

جراحة سريعة كما في  إجراءوحاالت تتطمب  HRعف دـ الجنيف مف حيث العامؿ  األـ

يقاؼ  الضاغط  أثرهحالة استسقاء الدماغ حيث يتـ تصحيح مسار السائؿ الشوكي وا 

العقمية في وصؼ نظاـ غذائي معيف  عاقةلئلوقد يشمؿ العبلج الطبي  عمى المخ،

لبعض الحاالت منذ الوالدة ويستمر ىذا النظاـ لمدة طويمة مف عمر الطفؿ كما في 

 أو حالة البوؿ الفينيمكيتوني وىي الحالة الناجمة عف ترسيب حمض البروفيؾ في الدـ،

 أوف نقص القماءة التي تنتج م أوبعض اليرمونات لمطفؿ كما في حالة القزامة  إعطاء
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 انعداـ ىرموف الغدة الدرقية . 

يمـز العبلج السيكولوجي لكؿ مف المعوقيف وذوييـ،حيث العالج السيكولوجي:  -1-6-2

العقمية برامج العبلج النفسي والسموكي لمعالجة االضطرابات  اإلعاقةتتطمب حاالت 

العقمية،والتي قد تنشأ مف الظروؼ االجتماعية  اإلعاقةاالنفعالية والسموكية التي تسببيا 

العبلج السيكولوجي اذوي  أما المحيطة بالطفؿ واالتجاىات السالبة لآلخريف نحوه،

النفسي لموالديف لمساعدتيما عمى تقبؿ  اإلرشادالمعاقيف عقميا فانو يشمؿ في برامج 

، والتوقيت  طفميما،وطرؽ معاممتو والتوجيات العبلجية الصحية البلزمة لمطفؿ

البرامج التروية و التأىيمية المبلئمة لو حسب المرحمة  إلىالمناسب لمتقدـ بالطفؿ 

 .   إعاقتوالعمرية التي يمر بيا وحسب درجة 

وأحيانا يطمؽ عميو "تعديؿ السموؾ " ويتضمف البرامج العالج السموكي  -1-6-3

القضاء  أورغوب العبلجية التي تعتمد مف اجؿ خفض معدؿ ممارسة سموؾ غير م

اكتساب الطفؿ سموكا  إلىعميو نيائيا،كما يتضمف البرامج التدريبية التي تيدؼ 

ونوع السموؾ  اإلعاقةوتبعا لدرجة  أخرى إلىجديدا،ويختمؼ العبلج السموكي مف حالة 

 .( 724، صفحة  0222)عبلء عبد الباقي ابراىيـ ، المراد تعديمو لدى الطفؿ 

ويشمؿ رعاية النمو االجتماعي سعيا لتحقؽ التوافؽ العالج االجتماعي :  -1-6-4

االجتماعي لضعاؼ العقوؿ ويتضمف ذلؾ اإلشراؼ العممي المتخصص عمى عممية 
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والتدريب  ،أخبلقواليومية وتنمية ميولو وتيذيب  باألعماؿالتنشئة االجتماعية لمقياـ 

)حامد عبد السبلـ زىراف سموؾ خاطئ  أيعمى السموؾ االجتماعي المقبوؿ وتصحيح 

 .(274، صفحة  7775، 

ونقصد بو البرامج التربوية الخاصة والتي يقـو بإعدادىا العالج التربوي :  -1-6-5

القدرات  إخراج إلىبلج التربوي المتخصصوف في عمـ النفس والتربية وييدؼ الع

وتنميتيا عف طريؽ التدريب عمى الميارات الشخصية  األفراد ىؤالءالمحدودة لدى 

واالجتماعية لمواجية الحياة االجتماعية اليومية والتفاعؿ االيجابي مع  واألسرية

ممف يعشوف بينيـ واالندماج في المجتمع وبيذا تقؿ المشكبلت النفسية  اآلخريف

، صفحة  0222)عبلء عبد الباقي ابراىيـ ، العقمية  اإلعاقةواالجتماعية المترتبة عف 

724 ). 

لعيوب المقصود بيذا النوع مف العبلج تصحيح بعض االعالجي التصحيحي : -1-6-6

والتشوىات الجسمية التي يعاني منيا الفرد المعوؽ عقميا والتي يؤثر عميو سمبا عمى 

تقبمو لذاتو وتزيد مف مشكبلتو النفسية واالجتماعية ومف ثـ تؤثر عمى توافقو العاـ 

تحسيف المظير الخارجي لمجسـ لمساعدتو  عمى بناء الثقة  إلىوييدؼ ىذا العبلج 

واالندماج في  اآلخريفوالتغمب عمى مشكبلتو النفسية واالجتماعية والتفاعؿ مع 

 المجتمع الذي يعيش فيو .
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 تمهيد:

عرف اإلنسان منذ القدم القيمة اإليجابية لمممارسة الرياضية كعالج لممرض والمعاقين، 

حيث أن حركة الجسم ذو تأثير فعال في تخفيف اآلالم كما أن ليا دورا في عالج كثير 

من األمراض في مختمف مراحل العمر لألصحاء والمعاقين، حيث ثبت أنيا أحسن 

والقدرة عمى األعمال بكفاءة، وقد بدأت المجتمعات  وسيمة لالحتفاظ بالصحة والمياقة

منذ الحرب العالمية الثانية في االىتمام بالمعاقين عندما أصيب الماليين من األفراد 

بإعاقات مختمفة نتيجة الحروب، وأصبح ىناك ضرورة لتأىيل ىؤالء األفراد حتى تتالءم 

يل الطبي االجتماعي الميني مع قدراتيم ودرجة إعاقتيم، لذلك بدأ االىتمام بالتأى

لممعاقين، وبدأت الحكومات تيتم برعايتيم وتأىيميم من خالل ىيآت حكومية وأىمية، 

وذلك بتوفير العديد من المجاالت الرياضية والترويحية، ونجد أن المجال الرياضي 

مكانياتو.   خصب بأنشطتو المتنوعة، حيث يجد المعاق ما يتناسب مع قدراتو وا 

، فيي ضرورية لتأدية كافة اإلنسانيارات الحركية دورا بالغ األىمية في حياة وتمعب الم

النشاطات في الحياة اليومية، وتعتبر أساسية في تأدية الواجبات الحياتية والمينية، 

كذلك تمعب دورا حيويا في النمو المعرفي الذي يعتمد عمى قدرة الفرد عمى التنقل 

تعقيداتو وتناقضاتو، فحدوث اإلعاقة الحركية يعني  والحركة والتعامل مع المحيط بكل

أن المعوق قد فقد القدرة عمى القيام ببعض األعمال، حيث ال تقتصر فقط عمى 
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صعوبة التنقل، بل تشمل وظائف األطراف التي تعتمد عمى عممية التحرك، فتؤثر 

عجز اإلعاقة الحركية عمى سموك الفرد وتصرفاتو، حيث يصبح الشعور بالنقص وال

عامال فعاال في النمو النفسي لمفرد، وتنشأ عنيا اضطرابات نفسية مختمفة تعيق الحياة 

 الطبيعية لمفرد.

 النشاط البدني الرياضي المكيف: -2-1

يعد النشاط الرياضي المكيف من الوسائل التربوية الفعالة لتنمية الفرد المعاق في جميع 

ىي تساىم في عممية اإلدماج االجتماعي النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية، و 

وتحسين العالقة مع األفراد اآلخرين واالتصال معيم، وىي نشاطات ليا تقريبا نفس 

القوانين مع األنشطة الرياضية عند العاديين في شكميا العام مع مراعاة بعض 

خصوصيات المعاقين. وىي تعمل عمى إعادة أكبر عدد ممكن من المعاقين من ذوي 

كانيات المحدودة إلى ميادين اإلنتاج والتفاعل مع المجتمع، ونيدف أيضا إلى اإلم

االعتبار المادي والمعنوي إلى الشخص المعاق وتمكينو من االستفادة من طاقاتو 

 المتبقية ومواصمة نشاطو كفرد يبحث عن إشباع رغباتو وطموحاتو المشروعة. 

الرياضية الجماعية منيا والفردية  وىذه النشاطات تتمثل في العديد من االختصاصات

 وكل نوع منيا يالئم فئة معينة من المعاقين حسب درجة نوع إعاقتيم.
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وقد عرف النشاط البدني والرياضي تطورا كبيرا لمعاديين في األلعاب األولمبية، حيث 

 أصبحت منافسة المعاقين تجرى في نفس الوقت مع العاديين.

 ياضي المكيف:تعريف النشاط البدني والر  -2-2

النشاطات البدنية والرياضية المكيفة ىي كل الحركات والتمارين وأنواع الرياضيات التي 

يستطيع ممارستيا الفرد المحدود القدرات من الناحية البدنية أو النفسية أو العقمية، 

وذلك بفعل تمف بعض الوظائف الجسمية الكبرى وىي عبارة عن مجموعة من 

الجماعية تتضمن )ألعاب القوى، السباحة، الفروسية، سباق الرياضات الفردية و 

الدراجات، الجمباز، التنس، تنس الطاولة، الجيدو، الرمي بالقوس، رفع األثقال، 

الريقبي، التزحمق، تنس الريشة، كرة القدم، كرة السمة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة 

 دنية والرياضية المكيفة. المرمى...( وغيرىا من األنواع الرياضية واألنشطة الب

 النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر: -2-3

 1979فيفري  19تم تأسيس الفيديرالية الجزائرية لرياضية المعاقين وذوي العاىات في 

وعرفت ىذه  1981وتم اعتمادىا رسميا بعد ثالث سنوات من تأسيسيا في فيفري 

من الجانب المالي وكذا من انعدام  الفدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسيا خاصة

اإلطارات المختصة في ىذا النوع من الرياضية وكانت التجارب األولى لنشاط الفدرالية 
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في بوسماعيل  CMPPفي تقصراين وكذا في مدرسة المكفوفين في العاشور كذلك في 

 وتم نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنية وىذا بإمكانيات محدودة جدا. 

إنظمت االتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين لالتحادية الدولية  1981وفي سنة 

ISMGF  تم تنظيم  1983وكذلك لمفدرالية الدولية لممكفوفين كميا وجزئيا وفي سنة

سبتمبر حيث تبعيا عدة ألعاب وطنية  30إلى  24األلعاب الوطنية في وىران من 

وشاركت الجزائر في األلعاب  أخرى في السنوات التي تمتيا في مختمف أنحاء الوطن

 في مصر. 1991اإلفريقية سنة 

في  1992وكانت أول مشاركة لمجزائر في األلعاب األولمبية الخاصة بالمعاقين سنة 

برشمونة بفوجين يثالن ألعاب القوى وكرة المرمى كان لظيور عدائين ذوي المستوى 

 ئر.العالمي في الجزائر دفعا قويا لرياضة المعاقين في الجزا

رياضي  2000رابطة والئية تمثل مختمف الجمعيات تظم أكثر من  36وىناك حوالي 

 سنة. 35إلى  16ليم إنجازات وتتراوح أعمارىم من 

اختصاصات رياضية مكيفة من طرف المعاقين كل حسب نوع  10وتمارس حوالي 

 .  (1996لرياضة المعاقين، )منشورات الفيدرالية الجزائرية  إعاقتو ودرجتيا
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 مجاالت النشاط البدني والرياضي المكيف: -2-4

 المجال التنافسي: -2-4-1

وىو النشاط الرياضي المرتبط بالمياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا، وىو ما ييدف 

أساسا إلى االرتقاء بمستوى المياقة والكفاءة البدنية وفيما يسمى أيضا برياضة النخبة أو 

 رياضة المستويات العميا. 

المعدات والخدمات ويعتمد تقدم الرياضة التنافسية عمى التدريب العممي السميم وتقدم 

التسييالت المعاونة لألداء وتقدم الطب الرياضي الحديث ذلك في قطاعي الرياضة 

 التنافسية لألصحاء والمعاقين.

وعمى سبيل المثال فإن تطور صناعة القفز بالزانة لتصبح من "الفيرجالس" وتطور 

ر العموم صناعة المراتب التي يسقط عمييا الالعب قد تساىم إلى حد كبير في تطو 

الرياضية والطبية مثل عمم التدريب والميكانيكا الحيوية وعمم النفس الرياضي مما ساىم 

في تطور األداء وتقدمو في الرياضة مثل رمي السيام لألصحاء أو المعاقين من 

 مستخدمي الكراسي المتحركة.

ين األداء ويقتضي األمر عند ممارسة الرياضة التنافسية إلى االلتزام بالقواعد وقوان

لتوفير عدالة المنافسة الرياضية، كما سيتضح بعد ذلك أىمية االلتزام بتمك القواعد عند 

 ممارسة الرياضة التنافسية لممعاقين.
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كما تتضح الحاجة أيضا إلى وجود تقسيمات فنية واضحة تعتمد عمى لياقة المعاق 

التنافسية تجنبا لحدوث  البدنية والعصبية والنفسية قبل مشاركتو في األنشطة الرياضية

مضاعفات طبية خطيرة ولتحقيق االستفادة الكاممة من إشراكو في تمك المنافسات 

  . (10، صفحة 2000)اسامة رياض ، 

 المجال الترويحي: -2-4-2

وتزيد النشاطات الترويحية ميمة في أي برنامج تدريبي، وىي تساعد عمى منع التعب 

من إقبال األفراد عمى التمرين وتقمل الممل الذي قد ينشأ من استمرار التدريب لسنوات 

طويمة، وتحقيق الجانب الروحي وزيادة السعادة في التدريب يجب أن تتوفر العناصر 

 التالية:

 إذا استطعت أن تؤدي األنشطة بمعدل متوسط من النجاح. -1

 االجتماعية بين األفراد.إذا استطعت أن تحقق فرص التنمية  -2

 إذا كانت التكاليف المادية لمممارسة معقولة وتتناسب مع الدخل. -3

إذا كانت األنشطة المتنوعة تشد االنتباه وتدعو إلى السعادة واالستمتاع أثناء  -4

 ممارستيا.

إذا كانت تمك األنشطة تنمي اليوايات الداخمية التي لم تستطع تنميتيا ففي مراحل  -5

 سابقة.
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ن كنا ال وىي ا لرياضة التي تيدف إلى تنمية الجانب الترويحي بدرجة كبيرة نسبيا وا 

 ننكر ما لمرياضة التنافسية من جوانب إيجابية ترويحية مفيدة.

وتندرج ىذه الرياضة الترويحية من أنواع ىادئة نسبيا مثل ألعاب التسمية إلى أنواع 

 عنيفة مثل تسل الجبال مثال.

حية عن التنافسية في نسبة الجيد البدني والعصبي المبذول وتختمف الرياضة التروي

فالمجيود المبذول في لعبة الشطرنج مثال ال يوازي الجيد المبذول في ممارسة رياضات 

تنافسية مثل السباحة أو الفروسية أو اإلسكواش أو الجري، وتدخل في نطاق الرياضة 

صيد، كما تدخل تمك الرياضات الترويحية رياضات أخرى مثل البمياردو، البوليق وال

، صفحة  2002)بياء الدين ابراىيم سالمة ، أيضا في أنواع الرياضات التنافسية 

39) . 

 المجال العالجي: -2-4-3

ويقصد بو التمرينات العالجية في تأىيل المرضى والمعاقين مثل )مبتوري األطراف 

بعد التدخالت الجراحية أو الخروج من الجبس... الخ، والتي انضمت والمكفوفين( وما 

بشكل عام إلى الجوانب العالجية التقميدية ما بعد الحرب العالمية األخيرة وخاصة في 

تأىيل مصابي العمود الفقري والنخاع الشوكي، مثل مرضى الشمل النصفي السفمي 

 والشمل الرباعي.
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ارسة الرياضة لتأىيل المعاقين بدنيا ونفسيا واجتماعيا وقد أدى االنعكاس اإليجابي لمم

إلى استمرار عدد كبير منيم في ممارسة تمك الرياضات بعد خروجيم من المستشفيات 

 ومراكز التأىيل في نطاق حياتيم العادية.

 وتحتل الرياضة التأىيمية حاليا جانبا ىاما وكبير في المجال الرياضي والطب الطبيعي

 . (12، صفحة 2000)اسامة رياض ، 

 أنواع النشاطات البدنية والرياضية المكيفة: -2-5

 تقسم النشاطات البدنية والرياضية المكيفة إلى قسمين رئيسيين وىما:

النشاطات البدنية والرياضية الفردية والنشاطات البدنية والرياضية الجماعية وكل قسم 

يتضمن العديد من التخصصات الرياضية ولدى العاقين بمختمف أنواعيا ودرجة 

إعاقتيم مختمف ىذه التخصصات ولكن بعد تكييفيا من حيث الوسائل والقوانين 

 . (1996الية الجزائرية لرياضة المعاقين، )منشورات الفيدر 

 بعض أساليب تعديل األنشطة الرياضية لممعاقين:    -2-6

 تقميل الزمن الكمي لمعبة ووقت كل شوط وعدد األشواط والنقاط الالزمة في المباراة.

 تعديل مساحة الممعب لتقميل الجيد المبذول في النشاط. -1

 فترات الراحة النسبية. التعديل في قواعد المعبة وزيادة -2
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زيادة عدد أفراد الفريق، وذلك لتقميل المسؤولية بتوزيع األداء عمى عدد أكبر من  -3

 الالعبين.

تغيير الالعبين في المراكز المختمفة داخل المعبة حتى ال يتحمل أي العب عبئا  -4

 أكبر عميو من الجيد.

ويأخذ فترة راحة أثناء السماح بالتغيير المستمر بحيث يشارك كل فرد من المعب  -5

 المباراة.

التغيير في وزن األداء والتخفيف منيا مثل الجمة والرمح أو ارتفاع الشبكة حتى ال  -6

 يشكل عبئا عمى المعاق أثناء الممارسة.

مكانيات كل فرد كما يجب عمى  -7 تقسيم النشاط عمى الالعبين تبعا لمفروق الفردية وا 

لخروج من المباراة عند التعب أو ظيور المدرس أو المدرب السماح ألي العب با

أي أغراض لإلرىاق نتيجة إلشراكيم في المعب أو لزيادة حمل التدريب عمييم، 

وعمى المدرس أو المدرب التقييم المستمر لمبرنامج والالعبين ليتعرف عمى نواحي 

جراء التعديالت المالئمة عمى البرنامج،  الضعف والقوة وتشخيص الحالة التدريبية وا 

)حممي مع العمم أن النشاط البدني الرياضي يخص كل فئات اإلعاقة المتعددة 

 . (48، صفحة  1998ابراىيم ، 
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 نظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيف :ال  -2-7

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفيوم الترويح بسبب تعدد العوامل المؤثرة عميو 

والمتأثرة بو في الحياة االجتماعية المعقدة، إال انو يمكن تحديد أىم مفاىيمو حسب ما 

 Seg Mundجاء في التعاريف السابقة، خاصة تمك التي قدميا سيجموند فرويد 

Freud  وجان بياجيوGean Piaget  ل جروس وكاروKarl Gros  ىذه التعاريف

 نابعة من نظريات مختمفة نذكر منيا :

 نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سينسر وشيمر (: -2-7-1

تقول ىذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة، وخاصة لألطفال، تختزن أثناء 

يس الذي أدائيا لوظائفيا المختمفة بعض الطاقة العضمية والعصبية التي تتطمب التنف

 ينجم عنو المعب .

وتشير ىذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصمت إلى قدرات عديدة، ولكنيا ال 

تستخدم كميا في وقت واحد، وكنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، ال 

يستخدمان في تزويد احتياجات معينة، ومع ىذا فان لدى اإلنسان قوى معطمة لفترات 

ة، وأثناء فترات التعطيل ىذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السميمة النشطة طويم

ويزداد تراكميا وبالتالي ضغطيا حتى يصل الى درجة يتحتم فييا وجود منفذ لمطاقة 
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عادل خطاب،  )محمد والمعب وسيمة ممتازة الستنفاذ ىذه الطاقة الزائدة المتراكمة 

 .(57 – 56الصفحات 

ومن جية ثانية ان المعب يخمص الفرد من تعبو المتراكم عمى جسده، ومن تأثراتو 

العصبية المشحونة من ممارسة واجباتو المينية واالجتماعية، ويعتبر وسيمة ضرورية 

،  Serae moyenca)لمتوازن اإلنساني النفسي وموافقة مع البيئة التي   يعيش فييا 

 .( 163، صفحة  1982

 نظرية اإلعداد لمحياة : -2-7-2

" الذي نادى بيذه النظرية بان المعب ىو الدافع العام  Karl Grosيرى كارل جروس "

لتمرين الغرائز الضرورية لمبقاء في حياة البالغين، وبيذا يكون قد نظر إلى المعب عمى 

انو شيء لو غاية كبرى، حيث يقول   أن الطفل في لعبو يعد نفسو لمحياة المستقبمية، 

والولد عندما يمعب بمسدسو يتدرب فالبنت عندما تمعب بدميتيا تتدرب عمى األمومة، 

 عمى الصيد كمظير لمرجولة .

وىنا يجب أن ننوه بما قدمو كارل جروس خاصة في العالقة بين األطفال في 

 مجتمعات ما قبل الصناعة .
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"يعوض الترويح لمفرد ما  R . Mills أما في المجتمعات الصناعية يقول رايت ميمز  "

لم يستطع تحقيقو  في مجال عممو، فيو مجال لتنمية مواىبو واإلبداعات الكامنة لديو 

منذ طفولتو األولى والتي يتوقف نموىا لسبب الظروف المينية، كما انو يشجع عمى 

ممارسة اليوايات المختمفة الرياضية، الفنية أو العممية ويجد الياوي من ممارسة 

تو، فرصة لمتعبير عن طاقاتو الفكرية وتنميتيا يصاحبو في ذلك نوع من االرتياح ىوايا

ت عامة وخاصة في االداخمي، بعكس الحياة المينية التي تضمر نمو المواىب واإلبداع

 مجال العمل الصناعي .

 نظرية اإلعادة والتخميص : -2-7-3

ن المعب ما ىو إال " الذي وضع ىذه النظرية أ Stanley Hoolيرى ستانمي ىول "

تمثيل لخبرات وتكرار لممراحل المعروفة التي اجتازىا الجنس البشري من الوحشية إلى 

عادة لما مر بو اإلنسان في  الحضارة، فالمعب كما تشير ىذه النظرية ىو تخميص وا 

 تطوره عمى األرض، فمقد تم انتقال المعب من جيل إلى آخر منذ اقدم العصور .

ظرية يكون ستانمي ىول قد اعترض لرأي كارول جروس ويبرر ذلك من خالل ىذه الن

بان الطفل خالل تطوره يستعيد مراحل تطور الجنس البشري، اذ يرى أن األطفال الذين 

يتسمقون األشجار ىم في الواقع يستعيدون المرحمة القردية من مراحل تطور اإلنسان 

 .(227، صفحة 1990أمين الخولي ، -درويش)كمال 
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 نظرية الترويح : -2-7-4

يؤكد "جتسي مونس" القيمة الترويحية لمعب في ىذه النظرية ويفترض في نظريتو أن 

الجسم البشري يحتاج إلى المعب كوسيمة الستعادتو حيويتو فيو وسيمة لتنشيط الجسم 

 بعد ساعات العمل الطويمة .

والراحة معناىا إزالة اإلرىاق أو التعب البدني والعصبي وتتمثل في عممية االستراحة، 

االسترخاء في البيت  أو في الحديقة أو في المساحات الخضراء أو عمى الشاطئ 

 الخ . ……

كل ىذه تقوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، ليذا نجد السفر 

ة خير عالج لمتخمص من العمل النفسي والضجر الناتجين والرحالت واأللعاب الرياضي

، F . Balle  &Al ،1975) عن األماكن الضيقة والمناطق الضيقة ومزعجاتيا

 . ( 221صفحة 

 نظرية االستجمام :  -2-7-5

أسموب العمل في تشبو ىذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح، فيي تذىب إلى أن 

أيامنا ىذه أسموب شاق وممل، لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة لمعين واليد، وىذا 

األسموب من العمل يؤدي إلى اضطرابات عصبية إذا لم تتوفر لمجياز البشري وسائل 

 االستجمام والمعب لتحقيق ذلك .
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طات قديمة ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخالء وممارسة أوجو نشا

الصيد والسباحة والمعسكرات، ومثل ىذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما  مثل:

 يساعدانو عمى االستمرار في عممو بروح طيبة .

 نظرية الغريزة :  -2-7-6

تفيد ىذه النظرية بان البشر اتجاىا غريزيا نحو النشاط في فترات عديدة من حياتيم، 

ويزحف وتنصب قامتو ويقف ويمشي ويجري ويرمي فالطفل يتنفس ويضحك ويصرخ 

 في فترات متعددة من نموه وىذه أمور غريزية وتظير طبيعية خالل مراحل نموه .

فالطفل ال يستطيع أن يمنع نفسو من الجري وراء الكرة وىي تتحرك أمامو شانو شان 

سائل القطة التي تندفع وراء الكرة وىي تجري، ومن ثم فالمعب غريزي، وجزء من و 

 التكوين العام لإلنسان، وظاىرة طبيعية تبدو خالل مراحل نموه .

 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال -2-8

قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعيا السنوي عام 

، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقو في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى جانب  1978

األنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختمفة في عدة 

الحق الخواص، وقد اجتمع العمماء عمى قارات مختمفة تعمل عمى أن يشمل ىذا 

تخصصاتيم في عمم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية مختمف 
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والترويحية ىامة عموما ولمخواص بالذات وذلك ألىمية ىذه األنشطة بيولوجيا، 

 اجتماعيا، نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسياسيا .

 األهمية البيولوجية : -2-8-1

اء البيولوجي لمجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث اجمع عمماء البيولوجيا إن البن

المتخصصين في دراسة الجسم البشري عمى أىميتيا في االحتفاظ بسالمة األداء 

اليومي المطموب من الشخص العادي، أو الشخص الخاص، برغم اختالف المشكالت 

ان أىميتو البيولوجية لمخواص التي قد يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية وعقمية ف

 .( 61، صفحة  1984)لطفي بركات أحمد،  ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة

يؤثر التدريب وخاصة المنظم عمى التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة الجسم        

وزمالئو تأثير خمسة شيور وثقل سمنتو دون تغيرات تذكر عمى وزنو وقد فحص ويمز 

مراىقة وأظيرت النتائج تغيرات واضحة في  34من التدريب البدني اليومي عمى 

التركيب الجسمي، حيث تزداد نمو األنسجة النشطة ونحافة كتمة الجسم  في مقابل 

،  1992كمال راتب ،  )أمين أنور الخولي ، أسامة تناقص في نمو األنسجة الذىنية

 . ( 150صفحة 

 



المكيف الرياضي البدني النشاط                                                  :الثاني الفصل  

 

60 
 

 األهمية االجتماعية : -2-8-2

إن مجال اإلعاقة يمكن لمنشاط الرياضي  أن يشجع عمى تنمية العالقة االجتماعية بين 

األفراد ويخفف من العزلة واالنغالق )أو االنطواء( عمى الذات، ويستطيع أن يحقق 

جماعة في مركز أو ممعب  أو في نادي أو مع  انسجاما وتوافقا بين األفراد، فالجموس

 أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحاديث من شأنو أن يقوي العالقات الجيدة بين األفراد .

ويجعميا أكثر إخوة وتماسكا، ويبدوا ىذا جميا في البمدان األوربية االشتراكية حيث دعت 

الفراغ إلحداث المساواة  الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات

 المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي. 

في كتاباتو عن الترويح في مجتمع القرن التاسع عشر بأوربا أن  Veblenفقد بين قبمن 

ممارسة الرياضة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقية، أو بمثابة رمز لطبقة 

ع أفرادىا بقدر أوفر من الوقت الحر اجتماعية خصوصا لمطبقة البورجوازية، إذ يتمت

يستغرقونو في الميو والمعب منفقون أمواال طائمة وبذخا مسرفا متنافسون عمى أنيم أكثر 

سرافا   .ليوا وا 

وقد استعرض كوكيمي الجوانب والقيم االجتماعية لمرياضة و الترويج فيما يمي : الروح 

خرين، التنمية االجتماعية، المتعة الرياضية  التعاون تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآل
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القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف  والبيجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود عمى

 .(65، صفحة  1984)لطفي بركات أحمد،  االجتماعي

" محمد عوض بسيوني " أن أىمية  النشاط الرياضي تكمن في  مساعدة  كما أكد 

الشخص المعوق عمى التكيف مع األفراد والجماعات التي يعيش فييا ، حيث أن ىذه 

 الممارسة تسمح لو بالتكيف واالتصال بالمجتمع.

"من أن الممارسة الرياضية تنمي في الشخص  وىو ما أكده كذلك "عبد المجيد مروان

عوق الثقة بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره بالمذة والسرور ....، كما الم

 أن لمبيئة والمجتمع واألصدقاء األثر الكبير عمى نفسية الفرد المعاق .

 األهمية النفسية : -2-8-3

بدأ االىتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصير، ومع ذلك حقق عمم النفس نجاحا كبيرا 

سموك اإلنساني، وكان التأكيد في بداية الدراسات النفسية عمى التأثير في فيم ال

البيولوجي في السموك وكان االتفاق حينذاك  أن ىناك دافع فطري يؤثر عمى سموك 

الفرد، واختار ىؤالء لفظ الغريزة عمى أنيا الدافع األساسي لمسموك البشري، وقد أثبتت 

الغريزة في تفسير السموك أن ىذا األخير قابل التجارب التي أجريت بعد استخدام كممة 

لمتغير، تحت ظروف معينة إذ أن ىناك أطفاال ال يمعبون في حاالت معينة عند 

مرضيم عضويا أو عقميا، وقد اتجو الجيل الثاني إلى استخدام الدوافع في تفسير 



المكيف الرياضي البدني النشاط                                                  :الثاني الفصل  

 

62 
 

الف السموك اإلنساني وفرقوا بين الدافع والغريزة بان ىناك دوافع مكتسبة عمى خ

الغرائز الموروثة، ليذا يمكن أن نقول أن ىناك مدرستين أساسيتين في الدراسات 

النفسية ومدرسة التحميل النفسي )سيجموند فرويد (، وتقع أىمية ىذه النظرية بالنسبة 

 لمرياضة والترويح أنيا تؤكد مبدئين ىامين : 

 . السماح لصغار السن لمتعبير عن أنفسيم خصوصا خالل المعب .1

. أىمية االتصاالت في تطوير السموك، حيث من الواضح أن األنشطة الترويحية 2

 تعطي فرصا ىائمة لالتصاالت بين المشترك والرائد، والمشترك األخر .

الشم  –أما مدرسة الجشطالت حيث تؤكد عمى أىمية الحواس الخمس : الممس 

في التنمية البشرية .وتبرز أىمية الترويح في ىذه النظرية   النظر  السمع –التذوق  –

في أن األنشطة الترويحية تساىم مساىمة فعالة  في الممس والنظر والسمع إذ وافقنا 

عمى أنو ىناك أنشطة ترويحية مثل ىواية الطبخ، فيناك احتمال لتقوية ما سمي التذوق 

مة عند تطبيق مبادئ المدرسة والشم، لذلك فان الخبرة الرياضية والترويحية ىا

 الحبشطالتية .

، كالحاجة إلى األمن  أما نظرية ماسمو تقوم عمى أساس إشباع الحاجات النفسية

ثباتيا، والمقصود بإثبات  شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات وا  والسالمة ، وا 

 النتماءالذات أن يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باألمن وا
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، ومما الشك فيو أن األنشطة الترويحية تمثل مجاال ىاما يمكن لمشخص تحقيق ذاتو 

 .( 20، صفحة  1978)حزام محمد رضا القزوني ،  من خاللو

 األهمية االقتصادية : -2-8-4

العمل واستعداده النفسي ال شك أن اإلنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرتو عمى 

، وان االىتمام  والبدني، وىذا ال يأتي إال بقضاء أوقات فراغ جيدة في راحة مسمية

بالطبقة العاممة في ترويحيا وتكوينيا تكوينا سميما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة 

لممجتمع فيزيد كميتيا ويحسن نوعيتيا، لقد بين "فرنارد" في ىذا المجال أن تخفيض 

  15ساعة في األسبوع قد يرفع اإلنتاج بمقدار  55ساعة إلى  96ساعات العمل من 

 .( 560، صفحة  1967)محمد نجيب توفيق ،  في األسبوع %

فالترويح إذا نتاج االقتصادي المعاصر، يرتبط بو أشد االرتباط ومن ىنا تبدو أىميتو 

االقتصادية في حياة المجتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أىمية الترويح نتجت من 

السيئة عمى اإلنسان، كاالغتراب والتعب واإلرىاق  ظروف العمل نفسو، أي من آثاره

 العصبي، مؤكدين عمى أن الترويح يزيل تمك اآلثار ويعوضيا بالراحة النفسية والتسمية.

 

 



المكيف الرياضي البدني النشاط                                                  :الثاني الفصل  

 

64 
 

 األهمية التربوية : -2-8-5

 أنالرياضة والترويح يشمالن األنشطة التمقائية فقد اجمع العمماء عمى  أنبالرغم من 

 ىناك فوائد تربوية تعود عمى المشترك، فمن بينيا ما يمي : 

  : ىناك ميارات جديدة يكتسبيا األفراد من خالل األنشطة  تعمم مهارات وسموك جديدين

الرياضية عمى سبيل المثال مداعبة الكرة كنشاط ترويحي تكسب الشخص ميارة جديدة 

 تبة مستقبال .لغوية ونحوية، يمكن استخداميا في المحادثة والمكا

  : ىناك نقاط معينة يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي والترويحي  تقوية الذاكرة

يكون ليا اثر فعال عمى الذاكرة، عمى سبيل المثال إذا اشترك الشخص في ألعاب 

تمثيمية فان حفظ الدور يساعد كثيرا عمى تقوية الذاكرة حيث أن الكثير من المعمومات 

 المخ ويتم استرجاع المعمومة من   »مخازن   «ء اإللقاء تجد مكان فيالتي تردد أثنا

في المخ عند الحاجة إلييا عند االنتياء من الدور التمثيمي وأثناء مسار   »مخازنيا   «

 الحياة العادية .

 : التمكن منيا،  إلىىناك معمومات حقيقية يحتاج الشخص  تعمم حقائق المعمومات

ذا اشتمل البرنامج الترويحي رحمة بالطريق مثال المسافة بين نقطت ين أثناء رحمة ما، وا 

اإلسكندرية فان المعمومة تتعمم ىنا ىي الوقت الذي تستغرقو  إلىالصحراوي من القاىرة 

 ىذه الرحمة .
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 : اكتساب معمومات وخبرات عن طريق الرياضة والترويح يساعد  أن اكتساب القيم

الشخص عمى اكتساب قيم جديدة ايجابية، مثال تساعد رحمة عمى اكتساب معمومات 

عن ىذا النير، وىنا اكتساب لقيمة ىذا النير في الحياة اليومية، القيمة االقتصادية، 

،  1978)حزام محمد رضا القزوني ، القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية 

 . (32-31الصفحات 

 األهمية العالجية :  -2-8-6

يرى بعض المختصين في الصحة العقمية، أن الرياضة الترويح يكاد يكون المجال 

الوحيد الذي تتم فيو عممية "التوازن النفسي" حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا 

في التراويح : ) تمفزيون، موسيقى، سينمان رياضة، سياحة ( شريطة أال يكون اليدف 

ىذا من شأنو أن يجعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة منيا تمضية وقت الفراغ، كل 

وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم، ، وقادرا عمى الخمق واإلبداع 

فيي تخمصو من التوترات العصبية ومن العمل اآللي، وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتياحا 

فالبيئة الصناعية وتعقد الحياة قد يؤديان إلى انحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب 

مارسة الرياضة و البيئة الخضراء الكحول والعنف، وفي ىذه الحالة يكون المجوء إلى م

واليواء الطمق والحمامات المعدنية وسيمة ىامة لمتخمص من ىذه األمراض العصبية، 
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،  A . Domart  &al)وربما تكون خير وسيمة لعالج بعض االضطرابات العصبية 

 .( 589، صفحة  1986

 البدني الرياضي المكيف :معوقات النشاط  -2-9

ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي لممعوقين، فيو نتاج مجتمع 

 أنيتأثر ويؤثر في الظروف االجتماعية وتكفي المالحظة العممية لمحياة اليومية من 

 – Marie)تكشف عن متغيراتو السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية 

Chorlotte Busch  ،1975  93، صفحة ) . 

وتشير كل الدراسات التي جرت في بعض الدول األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيو 

األفراد في العديد من نشاطات الرياضة الترويح إال أن كل من حجم الوقت والترويح 

 أىميا:ونشاطاتو يتأثر بالعديد من المتغيرات 

 الوسط االجتماعي : -2-9-1

إن العادات والتقاليد تعتبر عامال في انتشار كثير من نشاطات الميو والتسمية والمعب، 

كثير من سكان  أنيرى "دومازودين " ، و وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى 

 قميال، الن عادات ىؤالء الريفيين تمقت السينما إالالمناطق الريفية ال يشاىدون السينما 

(J . Dumazadier ،1982  26، صفحة ) ،أن  وقد جاء في استقصاء جزائري ،

شباب المدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرياضية من شباب األرياف، وتزيد الفروق اكثر 
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من ناحية الجنس، ومن أسباب ذلك أن تقاليد الريف ال تشجع عمى ىذا النشاط 

وتختمف ،  ( Ministère de la jeunesse et des sport)وخاصة عند الفتيات 

أشكال الميو والمعب في ممارسة األفراد ليذا النوع من التسمية أو كرىيم ليا، بحسب 

" في دراستو لمنشاط  Luschenثقافة المجتمع ونظمو المؤثرة، فقد بين لوسشن "

شخص في  1880الرياضي وعالقتو بالنظام الديني، في دراستو عمى عينة بمغت 

ألمانيا الغربية تمارس ديانات مختمفة، إلى أن النشاط الترويحي يتأثر بعوامل ثقافية 

 .( 168، صفحة  Norber sillamy  ،1978) ودينية والوسط االجتماعي عموما

 المستوى االقتصادي : -2-9-2

تعالج ىذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال إلشباع حاجاتيم الترويحية في حياة 

 اجتماعية يسيطر عمييا اإلنتاج المتنامي لوسائل الراحة والتسمية والترفيو .

يبدوا من خالل كثير من الدراسات ان دخل العامل يحدد بدرجة كبيرة استيالكو لمسمع 

 اإلطارات السامية . أوواختياراتو لكيفية قضاء وقت الفراغ عند الموظفين أو التجار 

كما الحظ " سوتش " أن ىناك بعض األنواع من الترويح ترتبط بكمية الدخل فكمما 

بالترويح ، كالخروج إلى المطاعم ومصروفات  ارتفعت زادت المصاريف الخاصة

 العطل والسياحية، أو تزايد الطمب عمى الحاجات الترويحية .
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وجاء في دراسة مصرية أن نسبة كبيرة من العمال يفضمون قضاء وقت فراغيم في 

بيوتيم عمى الذىاب    إلى السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منيا في نظر 

 .( 319، صفحة  1980)حسن الساعاتي ، العمال 

والذي يمكن استنتاجو من خالل ما سبق أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاتو الحرة أو 

 أسموب نشاطو الترويحي ونمطو يتأثر بمستوى مداخل األفراد وقدرتيم المادية لذلك .

 السن : -2-9-3

إلى أن العاب األطفال تختمف عن العاب الكبار وأن الطفل  تشير الدراسات العممية

                                 كمما نمى وكبر في السن قل نشاطو في المعب .

" إلى أن األطفال في نياية مرحمة الطفولة المتأخرة  Sullengerيشير سولينجر "

وبداية مرحمة المراىقة تأخذ نشاطاتيم أشكاال أخرى غير التي كانوا يمارسونيا من قبل 

، وذلك كالقيام بمشاىدة التمفزيون واالستماع لمموسيقى والقراءة وممارسة النشاط 

 الرياضي .

ا تو الترويحية الخاصة ، فالطفل يمرح أن كل مرحمة عمر يمر بيا اإلنسان بيا سموك

والشيخ يرتاح ، في حين ان الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقيم، ففي دراسة بفرنسا 

" وجد ان مزاولة الرياضة تقل تدريجيا مع التقدم في العمر حتى تكاد تنعدم  1967" 

 .(72-71، الصفحات  Roymond Tomas ،1983)عاما  60في عمر 



المكيف الرياضي البدني النشاط                                                  :الثاني الفصل  

 

69 
 

 الجنس : -2-9-4

تشير الدراسات العممية إلى أن أوجو النشاط التي يمارسيا الذكور تختمف عن تمك التي 

تمارسيا البنات فالبنات في مرحمة الطفولة تفضل المعب بالدمى واأللعاب المرتبطة 

وبالمعب اآللية والعاب بالتدبير المنزلي ، بينما يفضل البنين المعب بالمعب المتحركة 

                                                                      المطاردة .

 أكثر" أن البنين يميمون إلى المعب العنيف  Honzikولقد أوضحت دراسات ىونزيك "

من البنات  وان الفروق بين الجنسين تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة واالستماع إلى 

  برامج اإلذاعة ومشاىدة  برامج التمفزيون

إن البنات والبنين في مرحمة  "E . Child كما أوضحت دراسة اليزابيث تشايمد "

 والتخيمية .سنة يميمون إلى النشاطات البدنية واإلبداعية  12 – 3الطفولة من سن 

إال أن ترتيب تمك النشاطات لدى البنين تختمف حيث تأتي ممارسة النشاطات البدنية  

، صفحة  1997)كمال درويش ، محمد الحماحمي ،  لدى البنات في الترتيب األخير

63 ) . 

 درجة التعمم :  -2-9-5

لقد أكدت كثير من الدراسات االجتماعية إن مستوى التعميم يؤثر عمى أذواق األفراد 

نحو تسمياتيم وىواياتيم ، منيا ما جاء بيا "دوما زودبي" إذ بين أن التربية والتعميم 
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، خاصة وأن إنسان اليوم يتمقى كثيرا  …توجو نشاط الفرد عموما في اختياره لترويحو 

من التدريبات في مجال الترويح أثناء حياتو الدراسية ، مما قد يربي أذواقا معينة 

                                               ت ربما قد تبقى مدى الحياة .اليواي

ية المقدمة تتنوع كما أوضحت دراسة بمجيكية إن اختيار األفراد ألنواع البرامج اإلذاع

                       ( . …حسب المستوى التعميمي ) ابتدائي ، ثانوي ، جامعي 

وان الجامعيون يفضمون الموسيقى والحصص العممية واألدبية بينما ذوي المستوى 

                           االبتدائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائية واأللعاب المختمفة.

كن استنتاجو من خالل نتائج الدراسات أن ىناك اختالف واضح في كيفيات والذي يم

 قضاء الوقت الحر وممارسة التراويح بحسب مستوى تعميم األفراد .

                                                               الجانب التشريعي : -2-9-6

فية في رعاية ذوي االحتياجات بمعنى أن معظم المجتمعات ليس لدييا تشريعات كا

الخاصة والتكفل بيم خاصة منيا الحق في ممارسة األنشطة الرياضية بمختمف ألوانيا 

خصوصا في الدول العربية وتوفير الخدمات الرياضية والترويحية لمخواص، مما يشكل 

 عائقا في تقديم الخدمات الضرورية ليذه الفئة.  
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 المربين:  -2-11

  تعريف المربي:  -2-11-1

النفس و المجتمع و خدمة  إصالحو يوجييا نحو عمى الفضائل  األجيالىو من يربي 

غيرىما ، و قد يكون في  أوابنا  أو أبا، و يوجد في البيت  األمةو البالد و  األجيال

 إماما    أومشرفا ، و ال يغيب المربي في المسجد عالما  أومديرا  أو أستاذاالمدرسة 

و في المستوى االجتماعي مسؤوال و في مكان العمل زميال ، و تجده في النادي مدربا 

)ناصر بن سميمان العمر، و األصل أن المربي لو أمور أساسية و أخرى فرعية 

 .ه( 1429

 : أخالقيادور المربين  -2-11-2

جيد التكوين عمميا و ثقافيا و لكن ىذا ال يكفي ليكون مربيا  إنسانالمدرس  أوالمربي 

يتمتع بالخصال المجيدة ، و الصفات الكريمة ليثقف بو المجتمع و يسند  أن، بل البد 

 . لألطفاليقدم القدوة و النموذج  أن، لذا عميو  األجيالميمة تكوين  إليو

ق الحسن و الخصال يكون عمى جانب عظيم من الخم أنلذا يجب عمى المربين  

 الجميمة و الخصال الكريمة.

 يكون ذا ثقافة و عممية عالية ، مدركا شيء عن كل شيء فالمربي عالم و مثقف . أن
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   و الرحمة و الصبر ،  األمانةمن حيث الصدق و  األنبياء بأخالقيكون متخمفا  أن

 و النضج و الموضوعية.

 . األوالديحسن التعامل مع  أنيكون كثير االطالع بعيد عن التعصب و  أن

      و قدراتيم العقمية و الوجدانية  األوالديتعامل مع جميع  أنمن واجب المربي  إن

 و السموكية و الحركية .

 برمجة.و ما يتعمق بيا من بوسائل االتصال الحديثة  يأخذوا أنعمى المربين 

)الشيخ مارون  األخالقيربط المربي بين العمم و العمل و  أنمن كل ىذا ىو  أىمو 

 . (01/09/2014سامسا، 

 صفات المربي:  -2-11-3

كانت  فإذاعسير انو التعامل مع الند و القرين ،  أمرىو  اإلنسانالتعامل مع  إن

    ، بل و ليس حمل المفاىيم الصحيحة  إنسانتتاح لكل  أنالتربية كذالك فال يمكن 

 يتأىل أنو الخمفية العممية و القدرة عمى الحديث و الحوار: ليس ذالك وحده كافيا 

     الحديث عن صفة المربي و تحديد ىذه الصفات يأتيالشخص لمتربية ، و من ثم 

 و ىي : 
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 / العمم: و العمم الذي يحتاجو المربي يشمل جوانب عدة منيا:1

 العمم الشرعي 

  لما يدور في عصره إدراكوالثقافة العامة المناسبة: و 

  كطبيعة لممرحمة التي يتعامل معيا:  إنسانيةمن دراسات  إليوالعمم بما يحتاج

 ، مراىقين ، رجال ، .. الخ. أطفال

  إمكاناتوالمعرفة بالشخص نفسو من حيث قدراتو و استعداداتو و 

  عامة المعرفة لمبيئة التي يعيش فييا المربي بصفة 

و من ثم  تألقو  أداءو  إعطاءمن المربي: فالتربية عطاء و  أعمىيكون  أن/ 2

 سنا. أعمىيكون المربي من يربي و ليس بالضرورة  أنكان البد 

 يممك المربي ما يقدمو: تتمثل ىذه الحصيمة في جوانب عدة منيا: أن/ 3

 الرصيد العممي الشرعي 

  عمى التساؤالت اإلجابةالقدرة عمى 

 القدرة العقمية و الخبرة العممية 

تعطي ، و من ثم  أنيممك القدرة عمى العطاء: ىناك شخصيات ال تستطيع  أن/ 4

 تربي ، ىو في ذاتو شخصية فائقة التكوين. أنال تستطيع 
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يكون لديو ما يعطيو ليس كافيا في شؤون  أنيكون حسن العطاء: فمجرد  أن/ 5

 كذالك.يعطيو بطريقة حسنة  إنماالتربية ، 

ليا  أخرىفيي تتضمن جوانب  إعطاء أنيا/ القدرة عمى القيادة: و التربية كما 6

 و ىي صفة ال يممكيا كل الناس. إدارتيمتتمثل في قيادة الناس و  أىميتيا

 توجيو عابر.ة عمى المتابعة: فيي عممية مستمرة ال يكفي فييا ر / القد7

 التربية و ال يستغني عنو./ القدرة عمى التقييم: التقويم ال يفارق 8

 .اإلنسانية/ القدرة عمى البناء العالقات 9

 اإلنسانيةالمربي يتعامل مع الناس و مع الطبيعة  أن/ االستقرار النفسي: حيث 10

  يممك قدرا من االستقرار النفسي. أنالمعقدة ، فالبد 

د منو في تحقيق نتائج مرضية شرط الب إمكانيةيشعر بالنجاح و  أن/ التفاؤل: 11

 .اإلنسانعممية يعمميا  أي

ىذا  نك / القدرة عمى النمو: قد يممك المربي قدرات و معارف و خبرات جيدة ال12

يممك قدرات عن النمو و تعتبر ىذه الصفة ضرورية  أنوحده ال يكفي، فالبد 

 . (2008)محمد بن عبد اهلل الدويش، لممربي 
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 خالصة:

كان ىذا الفصل أداة فعالة لتحميل مفيوم النشاط البدني الرياضي  وعالقتو بالمعاقين ، 

ظيار  وقد أجرينا محاولة لشرح النشاط البدني الرياضي المكيف من كافة جوانبو وا 

الدراسات التربوية والسوسيولوجية حولو وما ساىمت ىذه الدراسات في مضمار فيم 

ن خالل ما أشرنا إليو أن النشاط البدني والرياضي وما يمكن استخالصو م، ماىيتو 

الموجية لممعاقين مستمد من النشاط البدني والرياضي الذي يمارسو األفراد العاديين 

لكنو يكيف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد المعاق من حيث القوانين والوسائل 

بالنشاط الرياضي عند  المستعممة ، ويعد ىذه النشاط الرياضي حديث النشأة مقارنة

العاديين ولو جوانب عديدة تعود بالفائدة  عمى األفراد، فيو يعتبر وسيمة تربوية 

وعالجية ووقائية إذا تم استغالليا بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ يسيم في تكوين 

شخصية األفراد من جميع الجوانب ، الجانب الصحي ، الجانب النفسي ، الجانب 

، وبالتالي تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي  الخمقي واالجتماعي

  واالستقرار العاطفي والنظرة المتفائمة لمحياة .



 الدراسة النظرية                                                            الباب األول

 2 

 

 خاتمة الباب:

عمى إعداد الباب األول و الذي خصص لمدراسة النظرية حيث تضمن  الطمبةعمل 

بينما الفصل الثاني ،  اإلعاقة العقمية، حيث تم التطرق في الفصل األول إلى  فصمين

و كذا  هو ذالك من خالل عرض مفهوم المكيف الرياضي البدني النشاطخصص 

 .الرياضي البدني النشاطالمتعمقة ب نظرياتال

 



 التطبيقيةالدراسة                                                       الثانيالباب 

 

 مقدمة الباب األول :

لمنهجية البحث     خصص الفصل األول حيث فصلين ، لقد تم تقسيم هذا الباب إلى 

مجتمع و عينة و  منهج البحث و ذالك من خالل عرض،  و اإلجراءات الميدانية

األسس العلمية ألدوات و عرض  أدوات البحثو متغيرات الضبط و  همجاالتو  البحث

عرض و تحليل و مناقشة أما الفصل الثاني فتمثل في   ، الدراسة اإلحصائيةو  البحث

 .النتائج
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 تمهيد:

يعتبر ىذا الفصل من أىم الفصول المتعمقة بالبحث كونو يبرز الجانب الميداني الذي 

يمي الجانب النظري ،ويبين المنيج المتبع في الدراسة وكذا مجاالت البحث البشرية 

الزمنية والمكانية ،ىذا باإلضافة إلى التطرق إلى األدوات المستخدمة لجمع البيانات   

ىذا البحث ، وأىم العمميات اإلحصائية وشرح العينة التي جرى التي تساعدنا في إتمام 

 العمل معيا والصعوبات التي تمقيناىا خالل إنجاز ىذا البحث . 

 منهج البحث: -1

يرتبط استخدام الباحث لمنيج دون غيره بطبيعة الموضوع الذي يتطرق إليو و في 

لوصفي ىو المنيج المالئم دراستنا ىذه و لطبيعة المشكمة المطروحة نرى أن المنيج ا

و كذا باعتماد األسموب المسحي و ىذا االختيار نابع أساسا من كون ىذا المنيج 

يساعد عمى الحصول عمى المعمومات الشاممة حول متغيرات المشكمة و استطالع 

الموقف العممي أو الميداني الذي تجري فيو قصد تحديدىا، و صياغتيا صياغة عممية 

 دقيقة.

  و عينة البحث: مجتمع -2

من أجل الوصول إلى نتائج أكثر دقة و موضوعية ومطابقة لمواقع قمنا باختيار عينة 

الدراسة البحث من المجتمع بطريقة عشوائية فيي تمثل المجتمع األصمي، و شممت 
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المربين داخل المراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران 

و كان حجم العينة  مميزات   أو و لم نخص العينة بأي خصائص  ر(، شمف ، معسك

 .مربي  15

و العينة العشوائية تعطي فرص متكافئة لكل األفراد ألنيا ال تأخذ أي اعتبارات أو تميز 

، 1997)خير الدين عمة عويس،  أو إعفاء أو صفات أخرى غير التي حددىا البحث.

 .(58صفحة 

 ضبط متغيرات البحث: -3

إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة لمدراسة يتوفر عمى متغيرين أوليما متغير  

 مستقل و اآلخر متغير تابع.

)محمد حسن المتغير المستقل:  إن المتغير المستقل ىو عبارة عن السبب في الدراسة  

و في دراستنا المتغير  (220-219، الصفحات 1999عالوي، أسامة كامل راتب، 

 .المربينىو الصعوبات التي يواجييا المستقل 

المتغير التابع: ىو نتيجة المتغير المستقل و في ىذه الدراسة ىناك متغير واحد تابع  

 .النشاط الرياضي المكيف لدى المعاقينىو 
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 مجاالت البحث: -4

داخل المراكز الطبية البيداغوجية  مربي 15و يتكون من  المجال البشري: -1 -4

 .لممعاقين عقميا

المراكز الطبية في  لممربينتم توزيع االستبيان الموجو  المجال المكاني: -4-2

 البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران ، شمف ، معسكر(.

أشير من بداية  07شرعنا في انجاز ىذا البحث في مدة قدرىا  المجال الزماني: -4-3 

 .2016 جويميةحتى أواخر شير  2016جانفي 

 أدوات البحث: -5

إلضفاء الموضوعية و الدقة الالزمة ألي دراسة عممية البد من استعمال األدوات 

النقاب عن الظاىرة  العممية و الوسائل التقنية التي بواسطتيا يصل الباحث إلى كشف

 محل االىتمام و الدراسة و قد إستخدمنا في دراستنا ما يمي:

 

 

 

 



الميدانية اإلجراءاتمنهجية البحث و                                            األول الفصل  

08 
 

و ىذا من خالل االستعانة بالدراسات السابقة التي تناولت ىذا أوال: المصادر و المراجع:  

الموضوع و كذا من خالل االطالع عن القراءات النظرية و تحميل محتوى المراجع 

 .اإلعاقة العقمية النشاط الرياضي المكيف لدى المعاقينجال العممية المتخصصة في م

      في البداية تم تصميم االستمارة اعتمادا عمى الدراسات المشابية  ثانيا: االستبيان:

و المصادر و المراجع، بعد ذلك قمنا بتقديم االستمارة لمتحكيم من طرف بعض 

أ/ صدوقي محمد ، أ/ جبوري بن عمر ، أ/  التوالي:األساتذة في المعيد و ىم عمى 

بن زيدان حسين ، أ/ زبشي نور الدين ، أ/ بوعزيز محمد ، أ/ سنوسي عبد الكريم . 

لنخرج في األخير باستمارة نيائية مع األخذ بعين االعتبار المالحظات الخاصة 

 باألساتذة المحكمين.

 محاور. 04سؤال و  26و احتوت االستمارة عمى  

 أسئمة.  05 المعمومات الشخصيةألول: المحور ا 

 06عالقة المربي بالمعاق و مدى اىتمامو بالممارسة الرياضية 07المحور الثاني:  

 أسئمة. 

 أسئمة.  05 اإلمكانات و الوسائل الرياضيةالمحور الثالث:  

 أسئمة.  08المحور الرابع: التنظيم و التسيير 
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 األسس العممية ألدوات البحث: -6

 :الصدق -

قمنا بتحكيميا  ةالمشرف  ةبعد عرض االستمارة في البداية عمى األستاذصدق المحكمين: 

أ/ صدوقي  التوالي:و ذالك من خالل عرضيا عمى مجموعة من األساتذة و ىم عمى 

محمد ، أ/ جبوري بن عمر ، أ/ بن زيدان حسين ، أ/ زبشي نور الدين ، أ/ بوعزيز 

 .محمد ، أ/ سنوسي عبد الكريم

 صدق االستبيان و نعني بو المدى الذي يؤدي الغرض يوضع من اجمو الصدق الذاتي: 

 .(119، صفحة 1995)حسنين ، 

يتمثل الثبات من خالل توزيع االستبيان و إعادة توزيعو مرة أخرى و ذالك الثبات:  -

   اختيروا بطريقة عشوائية من المجتمع األصمي. مربين 04بعد أسبوع عمى عينة قواميا 

 الموضوعية: -

االستبيان الموضوعي يقل فيو التقدير الذاتي لممحكمين، فموضوعية االستبيان تعني 

قمة و عدم وجود اختالف في طريقة التقويم ميما اختمف المحكمون، و كمما قل التباين 

عي يجب أن تكون مستويات بين المحكمين دل ذالك عمى أن االستبيان الموضو 

 االستبيان واضحة و مفيومة و كمما تحقق الثبات تحققت الموضوعية.
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 الدراسة اإلحصائية: -6

لغرض الخروج بنتائج عممية استخدمنا الطرق اإلحصائية في بحثنا، لكون اإلحصاء  

مي ىو الوسيمة و األداء الحقيقية التي تعالج بيا المعطيات و البيانات و ىو أساس فع

 يستند عميو في البحث و االستقصاء و عمى ضوء ذلك استخدمنا:

العينة و ىي  اإلجابات من الموضوع الكمي ألفرادىي نسبة عدد  :النسبة المئوية-6-1

 معرفة بالعالقة التالية:

       X 100النسبة المئوية=                       

 (09، صفحة 1984)محمد صبحي أبو صالح،                                           

 (:²كااختبار حسن المطابقة ) -6-1

و ىو يستخدم الختبار مدى داللة الفرق بين تكرار حصل عميو و يسمى بالتكرار 

يسمى ىذا االختبار المشاىد، و تكرار متوقع مؤسس عمى الفرض الصفري، و 

باختبار حسن المطابقة أو اختبار التطابق النسبي و ىو من أىم الطرق التي تستخدم 

عن مقارنة مجموعة من النتائج المشاىدة أو التي يتم الحصول عمييا من تجربة 

حقيقية، بمجموعة من البيانات الفرضية التي وضعت عمى أساس النظرية الفرضية 

 التي يراد اختبارىا.

 عدد اإلجابات
  المجموع الكلي
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 وفق المعادلة التالية: ²كاو يتم حساب 

 (2002)محمد نصر الدين رضوان،                            =   ²كا  

 حيث أن:  ك ش : التكرارات المشاىدة

 ك ت: التكرارات المتوقعة                        

      1 –درجة الحرية = ن         

بحيث )ن( تدل عمى عدد الفئات أو المجموعات إلعداد األفراد أو المشاىدات في      

 العينة

 المحسوبة: ²ماذا تعني كا 

فان ذلك ال يدل عمى أن ىناك فروقا  0المحسوبة = ²* في حالة ما إذا كانت قيمة كا 

      بين القيم المشاىدة و القيم المتوقعة.

الجدولية معناه أن الفروق  ²المحسوبة أكبر من كا ²* في حالة ما إذا كانت قيمة كا

 بين التكرارات المشاىدة و التكرارات المتوقعة فروقا معنوية و إنما ال ترجع لمصدفة.

 ² ك ت( –) ك ش 
 ك ت       
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الجدولية معناه أن الفروق بين  ²المحسوبة أقل من كا ²* في حالة ما إذا كانت قيمة كا

)حسن  المشاىدة  و التكرارات المتوقعة فروق غير معنوية راجعة لمصدفة.التكرارات 

 .(2004أحمد الشافعي، 

 الدراسة اإلستطالعية: -7

إن الدراسة االستطالعية ىي عممية يقوم بيا الباحث قصد تجربة وسائل البحث لمعرفة 

صالحيتيا، و كذا صدقيا لضمان دقة و موضوعية النتائج المحصل عمييا في النياية 

  .(230)إخالص محمد عبد الحفيظ ، مصطفى حسين باىي ، صفحة 

لممنيجية العممية في إجراء البحوث وقصد الوصول إلى نتائج دقيقة ومضبوطة طبيقا تو 

 02عمى  و إعطاء المصداقية و الموضوعية لمبحث قام الطالبان بتوزيع االستبيان

مربين داخل المراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا ، لنقوم باستبعادىم من الدراسة 

عة من المالحظات و األخطاء لتفادييا في الدراسة األساسية و قد أغنت التجربة مجمو 

األساسية .                                                                                 

                                                                         صعوبات البحث: -8

 .عدم تعاون بعض أفراد العينة -

 عراقيل من قبل المدراء و صعوبات الدخول ليذه المراكز. -

   وجود ىذه المراكز في أماكن بعيدة عن بعضيا. -
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 تمييد: 

 نعرض في ىذا الفصل تحميل البيانات المتحصل عمييا من خالل تطبيق االستمارة،

ا الفصل بتحميل نتائج االستبيان التي تم تقسيميا إلى أربع محاور حيث قمنا في ىذ

 و عرض النتائج في جداول  توضيحات لكل نتيجة توصمنا إلييا، إلعطاء

 عرض المعمومات الشخصية:  -1

 * الجنس: 

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس11الجدول رقم )

 اناث ذكور  
 11 10 التكرار

 %27 %72 النسبة المئوية
 * المستوى العممي: 

 المستوى العممي(: يبين توزيع أفراد العينة حسب 17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار 
  % 71 17 ليسانس
 % 17 17 ماستر

 % 72 11 شيادة كفاءة
 % 11 11 شيادة أخرى 
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 * عدد سنوات الخبرة: 

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار 
 % 77 11 سنوات 5إلى  1من 
  % 71 17 سنوات 9إلى  7من 

 % 10 17 سنوات 11أكثر من 
 

 عالقة المربي بالمعاق ومدى اىتمامو بالممارسة الرياضيةالمحور األول: 

العقمية لمعينة المتواجدة بالمركز الممارسة لمنشاط الرياضي  اإلعاقةما ىي درجة  -1

 المكيف ؟

درجة اإلعاقة العقمية لمعينة المتواجدة بالمركز الممارسة لمنشاط : يبين  (10)الجدول رقم 

 الرياضي المكيف

إعاقة عقمية  االقتراحات

 بسيطة

إعاقة عقمية 

 متوسطة

إعاقة عقمية 

 شديدة
درجة  المجموع

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044 7.6 2020 20 15 0 08 07 التكرارات
النسبة 
 المئوية

72 53  00 122% 

(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 0(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

     23بتكرار إعاقة عقمية بسيطة حيث دالة لصالح  ،المربين إحصائية بين إجابات 

       تكرار 22بمغت  إعاقة عقمية متوسطةفي حين أن إجابات  ، % 05بنسبة   و
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                       0 شديدة إعاقة عقميةلم تسجل أي إجابة  ، و %72و بنسبة  

درجة اإلعاقة العقمية لمعينة المتواجدة بالمركز الممارسة لمنشاط و منو نستنتج أن 

  0 وسطةإعاقة عقمية متىي  الرياضي المكيف

درجة اإلعاقة العقمية لمعينة المتواجدة بالمركز الممارسة لمنشاط ( يوضح : 11شكل بياني رقم )

 الرياضي المكيف

 

 الرياضية التي تمارس داخل المركز ؟ األنشطةما ىي  -0

 األنشطة الرياضية التي تمارس داخل المركز: يبين  (15)الجدول رقم 

أنشطة  االقتراحات
 فردية

أنشطة 
 جماعية

درجة  المجموع
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 15.6 2020 21 15 12 03 التكرارات

النسبة 
 المئوية

20 80 122% 

 درجة اإلعاقة العقلية للعينة 

 إعاقة عقلية بسيطة

 إعاقة عقلية متوسطة

 إعاقة عقلية شديدة
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(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

        10بتكرار  أنشطة جماعيةحيث دالة لصالح  ،المربين إحصائية بين إجابات 

و بنسبة   تكرار 25بمغت فردية  أنشطةفي حين أن إجابات  ، % 32بنسبة   و

02%0                                                                            

ىي األنشطة  األنشطة الرياضية التي تمارس داخل المركزو منو نستنتج أن 

  0الجماعية

 األنشطة الرياضية التي تمارس داخل المركز( يوضح : 17شكل بياني رقم )

 

 

 

 األنشطة الرياضية التي تمارس داخل المركز

 أنشطة فردية

 أنشطة جماعية
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 أثناء التطبيق ىل ترتكزون عمى الجانب  -5

 األنشطةالجوانب الفنية التي يركزون عمييا في تطبيق : يبين  (17)الجدول رقم 

درجة  المجموع العاطفي النفسي المياري البدني الترفييي االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 4 1.2 2020 04 15 03 06 00 00 06 التكرارات

النسبة 
 المئوية

40 00 00 40 20 122% 

(الجدولية 0من )كا اصغر(المحسوبة و ىي 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

و ىذا ما يرجعو الطمبة لصغر حجم (،7(  و درجة الحرية)2020عند مستوى الداللة)

لكل  % 72بنسبة   والجانب الترفييي و الجانب النفسي حيث دالة لصالح  ،العينة 

                                                                            0%02و بنسبة  تكرار  25الجانب العاطفي  في حين أن إجابات ،منيما 

في تطبيق المربين يركزون عمى الجانبين الترفييي و النفسي و منو نستنتج أن 

  0الرياضية التي تمارس داخل المركزاألنشطة 

 

 

 

 



النتائجالفصل الثاني:                                                  عرض وتحليل ومناقشة   
 

94 

 

 الجوانب الفنية التي يركزون عمييا في تطبيق األنشطة( يوضح : 17شكل بياني رقم )

 

 طريقة التواصل مع ىذه الفئة بالنسبة لك  -7

 طريقة التواصل مع ىذه الفئة بالنسبة لممربي  : يبين  (12)الجدول رقم 

درجة  المجموع صعبة   متوسطة سيمة   االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044 3.6 2020 20 15 23 20 05 التكرارات
النسبة 
 المئوية

57 15  05 122% 

(الجدولية 0من )كا اصغر(المحسوبة و ىي 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

و ىذا ما يرجعو الطمبة لصغر حجم (،0(  و درجة الحرية)2020عند مستوى الداللة)

 في حين أن إجابات ، % 05بنسبة   و 23بتكرار صعبة حيث دالة لصالح  ،العينة 

 الجوانب الفنية التي يركز عليها في تطبيق االنشطة

 الترفيهي

 البدني

 المهاري

 النفسي

 العاطفي
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                                                                            %15و بنسبة  20بتكرار  متوسطة، و إجابات %57و بنسبة  تكرار  20 سيمة

  0متوسطة التواصل مع ىذه الفئة صعوبات في و توجدو منو نستنتج أن

 طريقة التواصل مع ىذه الفئة بالنسبة لممربي  ( يوضح : 10شكل بياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التواصل مع هذه الفئة بالنسبة للمربي  

 سهلة  

 متوسطة

 صعبة  
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 ىل ىناك رغبة لممعاقين عقميا في ممارسة األنشطة الرياضية داخل المركز ؟ -0

 رغبة لممعاقين عقميا في ممارسة األنشطة الرياضية داخل المركز: يبين  (10)الجدول رقم 

درجة  المجموع أحيانا ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044 101 2020 20 15 22 25 20 التكرارات
النسبة 
 المئوية

57 02 71 122% 

(الجدولية 0من )كا اصغر(المحسوبة و ىي 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

و ىذا ما يرجعو الطمبة لصغر حجم  (،0(  و درجة الحرية)2020عند مستوى الداللة)

 في حين أن إجابات ، % 71بنسبة   و 22أحيانا بتكرار حيث دالة لصالح  ،العينة 

                                                                          %02و بنسبة  25، و إجابات ال بتكرار %57و بنسبة  تكرار  20نعم 

ىناك رغبة لممعاقين عقميا في ممارسة األنشطة أحيانا ما تكون  وو منو نستنتج أن

 0الرياضية داخل المركز
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 رغبة لممعاقين عقميا في ممارسة األنشطة الرياضية داخل المركز( يوضح : 15شكل بياني رقم )

 

 أيوجد طرق خاصة لتحفيز و تحبيب النشاط الرياضي المكيف ليذه الفئة ؟ -1

طرق خاصة لتحفيز و تحبيب النشاط الرياضي مدى وجود : يبين  (19)الجدول رقم 

 المكيف ليذه الفئة

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 12 2020 21 15 12 20 التكرارات

النسبة 
 المئوية

57 11 122% 

 

 

 رغبة للمعاقين عقليا في ممارسة األنشطة الرياضية داخل المركز

 نعم

 ال

 أحيانا
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(الجدولية 0من )كا اصغر(المحسوبة و ىي 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

و ىذا ما يرجعو الطمبة لصغر حجم  (،0(  و درجة الحرية)2020عند مستوى الداللة)

 في حين أن إجابات ، % 11بنسبة   و 22أحيانا بتكرار حيث دالة لصالح  ،العينة 

                                                                          %02و بنسبة  25، و إجابات ال بتكرار %57و بنسبة  تكرار  20نعم 

ىناك رغبة لممعاقين عقميا في ممارسة األنشطة و أحيانا ما تكون و منو نستنتج أن

 0الرياضية داخل المركز

مدى وجود طرق خاصة لتحفيز و تحبيب النشاط الرياضي يبين ( يوضح : 17شكل بياني رقم )
 المكيف ليذه الفئة

 

 

 

 

 طرق خاصة لتحفيز و تحبيب النشاط الرياضي المكيف 

 نعم

 ال
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 و الوسائل الرياضية  اإلمكانات:  الثانيالمحور 

 و الوسائل المتوفرة في المركز تتناسب مع األنشطة المبرمجة ؟   األدواتىل -2

األدوات و الوسائل المتوفرة في المركز تتناسب مع األنشطة : يبين  (11)الجدول رقم 

 المبرمجة

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 1007 2020 21 15 11 27 التكرارات

النسبة 
 المئوية

02 25 122% 

(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

 ، % 25بنسبة   و  10بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينإحصائية بين إجابات 

                                                                            0%02و بنسبة   تكرار 27بمغت نعم في حين أن إجابات 

تتناسب مع األنشطة  ال و الوسائل المتوفرة في المركزاألدوات و و منو نستنتج أن

 المبرمجة
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األدوات و الوسائل المتوفرة في المركز تتناسب مع األنشطة يبين ( يوضح : 12شكل بياني رقم )
 المبرمجة

 

 ىل تمارسون ىذه األنشطة في  قاعات مخصصة ؟ -3

 مخصصةاألنشطة في  قاعات مدى ممارسة : يبين  (11)الجدول رقم 

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 1007 2020 21 15 11 27 التكرارات

النسبة 
 المئوية

02 25 122% 

 

 

األدوات و الوسائل المتوفرة في المركز تتناسب مع األنشطة 
 المبرمجة

 نعم

 ال
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(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1درجة الحرية)(  و 2020مستوى الداللة)

 ، % 25بنسبة   و  10بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينإحصائية بين إجابات 

                                                                            0%02و بنسبة   تكرار 27بمغت نعم في حين أن إجابات 

 األنشطة في  قاعات مخصصةأغمبية المربين ال يمارسون  أن و منو نستنتج

 األنشطة في  قاعات مخصصةمدى ممارسة يبين ( يوضح : 10شكل بياني رقم )

 

 

 

 

 

 مدى ممارسة األنشطة في  قاعات مخصصة

 نعم

 ال
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 الرياضية بالبذلة الخاصة  بالنشاط الممارس ؟ األنشطةىل تمارس -9

بالنشاط األنشطة الرياضية بالبذلة الخاصة  ممارسة مدى : يبين  (17)الجدول رقم 

 الممارس

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 0707 2020 21 15 17 21 التكرارات

النسبة 
 المئوية

2 45 122% 

(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1(  و درجة الحرية)2020الداللة)مستوى 

 ، % 45بنسبة   و  17بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينإحصائية بين إجابات 

                                                                            0%22و بنسبة   تكرار 21بمغت نعم في حين أن إجابات 

األنشطة الرياضية بالبذلة الخاصة  أغمبية المربين ال يمارسون  و منو نستنتج أن

 بالنشاط الممارس
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األنشطة الرياضية بالبذلة الخاصة  ممارسة مدى يبين ( يوضح : 19شكل بياني رقم )
 بالنشاط الممارس

 

 : التنظيم و التسيير  الثالثالمحور 

 من ىم األطفال المعاقين عقميا الممارسين لمنشاط الرياضي المكيف ؟    -12

من ىم األطفال المعاقين عقميا الممارسين لمنشاط الرياضي : يبين  (17)الجدول رقم 

 المكيف

 3-0من االقتراحات

 سنوات

 15 -4من 

 سنة

-15من 

سنة 11  
درجة  المجموع

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044 12 2020 20 15 20 12 22 التكرارات
النسبة 
 المئوية

22 12 55 122% 

 

 ممارسة األنشطة الرياضية بالبذلة الخاصة  بالنشاط الممارس

 نعم

 ال
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(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

         12بتكرار  سنة 15 -4من حيث دالة لصالح  ،المربينإحصائية بين إجابات 

و بنسبة   تكرار 21بمغت  سنة 11-15من في حين أن إجابات  ، %12بنسبة   و

55%0                                                                            

األطفال المعاقين عقميا  يمثمون أغمبية سنة 15 -4الفئة العمرية  و منو نستنتج أن

 الممارسين لمنشاط الرياضي المكيف

من ىم األطفال المعاقين عقميا الممارسين لمنشاط يبين ( يوضح : 11شكل بياني رقم )
 الرياضي المكيف

 

 

 

 الفئة العمرية للمعاقين عقليا الممارسين للنشاط الرياضي المكيف

 سنوات 8-5من

 سنة 13 -9من 

 سنة 16-13من 
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 كم تبرمجون من حصة نشاط رياضي مكيف في األسبوع ؟  -11

 مكيف في األسبوعالرياضي النشاط المبرمجة لمحصة ال: يبين  (10)الجدول رقم 

 0-1من  االقتراحات

 حصة

 7-5من

 حصص

 7أكثر من 

 حصص
درجة  المجموع

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044  501 2020 20 15 20 20 23 التكرارات
النسبة 
 المئوية

07 55 15 122% 

(الجدولية 0من )كا اصغر(المحسوبة و ىي 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

و ىذا ما يرجعو الطمبة لصغر حجم  (،0(  و درجة الحرية)2020عند مستوى الداللة)

في حين  ، % 07بنسبة   و 23بتكرار  حصة 0-1من حيث دالة لصالح  ،العينة 

 7أكثر من ، و إجابات %55و بنسبة  تكرار  20 حصص 7-5من أن إجابات

                                                                          %15و بنسبة  20بتكرار  حصص

نشاط رياضي مكيف في  حصة 0-1من أغمبية المربين يبرمجون  و منو نستنتج أن

 0األسبوع
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مكيف في الرياضي النشاط المبرمجة لمحصة اليبين ( يوضح : 11شكل بياني رقم )
 األسبوع

 

 ىل تقومون بدورات تنافسية ؟   -10

 بدورات تنافسية مدى القيام : يبين  (15)الجدول رقم 

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037  1007 2020 21 15 11 7 التكرارات

النسبة 
 المئوية

02 25 122% 

(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0)كا نالحظ من خالل الجدول أعاله أن

(،مما يعني أن ىناك فروق ذات داللة 1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

 ، % 25بنسبة   و  11بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينإحصائية بين إجابات 

 عدد الحصة المبرمجة للنشاط الرياضي المكيف في األسبوع

 حصة 2-1من 

 حصص 4-3من

 حصص 4أكثر من 
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                                                                            0%02و بنسبة   تكرار 27بمغت نعم ت في حين أن إجابا

 0في المركز بدورات تنافسيةأغمبية المربين ال يقومون  و منو نستنتج أن

 بدورات تنافسية مدى القيام يبين ( يوضح : 17شكل بياني رقم )

 

 إذا كانت ىذه اإلجابة بنعم فما  نوع تمك الدورات ؟

 دورات تنافسيةال نوع : يبين  (17)الجدول رقم 

داخل  االقتراحات
 المركز 

درجة  المجموع بين المراكز
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037 3 2020 21 27 22 27 التكرارات

النسبة 
 المئوية

122 22 122% 

 

 القيام  بدورات تنافسية

 نعم

 ال
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(الجدولية عند 0ىي اكبر من )كا(المحسوبة و 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

         (،مما يعني أن ىناك فروق ذات1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

      12بتكرار داخل المركز حيث دالة لصالح  ،المربينداللة إحصائية بين إجابات 

                                                                            0%55و بنسبة   تكرار 20بمغت  بين المراكزفي حين أن إجابات  ، %12بنسبة   و

 المنظمة تكون داخل المركز0 دورات تنافسيةأغمبية ال و منو نستنتج أن

 دورات تنافسيةال نوع يبين ( يوضح : 17شكل بياني رقم )

 

 

 

 

 

 نوع  الدورات تنافسية

 نعم

 ال
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 داخل المركز ىل تطبق البرنامج الوزاري لممربي ؟  -15

 داخل المركز ق البرنامج الوزاري لممربييتطب: يبين  (12)الجدول رقم 

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037  1001 2020 21 15 10 25 التكرارات

النسبة 
 المئوية

02  32  122% 

(الجدولية عند 0من )كا(المحسوبة و ىي اكبر 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

         (،مما يعني أن ىناك فروق ذات1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

بنسبة   و  10بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينداللة إحصائية بين إجابات 

                                                                            0%02و بنسبة   تكرار 25بمغت  نعمفي حين أن إجابات  ، 32%

 0داخل المركز البرنامج الوزاري لممربييطبقون ال أغمبية المربين  و منو نستنتج أن
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 تطبيق البرنامج الوزاري لممربي داخل المركزيبين ( يوضح : 10شكل بياني رقم )

 

 ىل يوجد مختص بالنشاط الرياضي داخل المركز ؟ -17

 بالنشاط الرياضي داخل المركزمدى وجود مختص : يبين  (10)الجدول رقم 

درجة  المجموع ال نعم االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 5037  307 2020 21 15 24 21 التكرارات

النسبة 
 المئوية

72 12 122% 

(الجدولية عند 0)كا(المحسوبة و ىي اكبر من 0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

         (،مما يعني أن ىناك فروق ذات1(  و درجة الحرية)2020مستوى الداللة)

بنسبة   و  24بتكرار  الحيث دالة لصالح  ،المربينداللة إحصائية بين إجابات 

 تطبيق البرنامج الوزاري للمربي داخل المركز

 نعم

 ال



النتائجالفصل الثاني:                                                  عرض وتحليل ومناقشة   
 

111 

 

                                                                            0%72و بنسبة   تكرار 21بمغت  نعمفي حين أن إجابات  ، 12%

 0مختص بالنشاط الرياضيبيا يوجد أغمبية المراكز ال  و منو نستنتج أن

 مدى وجود مختص بالنشاط الرياضي داخل المركزيبين ( يوضح : 15شكل بياني رقم )

 

 ؟ أثناء حصة النشاط الحركي المكيف ىل تراعون -10

 الجوانب التي يراعييا المربي أثناء حصة النشاط الحركي : يبين  (19)الجدول رقم 

درجة  المجموع الكثافة الشدة الحمل االقتراحات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 0044  1203 2020 20 15 11 20 20 التكرارات
النسبة 
 المئوية

17 15 25 122% 

 

 وجود مختص بالنشاط الرياضي داخل المركز

 نعم

 ال
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(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا

               مما يعني أن ىناك فروق ، (1) (  و درجة الحرية2020) مستوى الداللة

       11بتكرار  الكثافةحيث دالة لصالح  ،المربينذات داللة إحصائية بين إجابات 

 17و بنسبة  20الحمل و الشدة بمغت تكرار في حين أن إجابات  ، %25بنسبة   و

%0                                                                               

 0أثناء حصة النشاط الحركي المكيفأغمبية المربين يراعون الكثافة  و منو نستنتج أن

الجوانب التي يراعييا المربي أثناء حصة النشاط يبين ( يوضح : 17شكل بياني رقم )
 الحركي

 

 

 

 الجوانب التي يراعيها المربي أثناء حصة النشاط الحركي 

 الحمل

 الشدة

 الكثافة
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 ؟ الجوانب التي يتم التركيز عمييا أثناء حصة النشاط الحركي المكيف  -11

يتم التركيز عمييا أثناء حصة النشاط الحركي التي   الجوانب: يبين  (71)الجدول رقم 

 المكيف  

نفس  عقمية االقتراحات

 حركية

درجة  المجموع اجتماعية وجدانية
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ²كا
 المحسوبة

 ²كا
 الجدولية

 2044 304 2020 20 15 7 25 23 2 التكرارات
 %122 15 12 02 22 النسبة المئوية

(الجدولية عند 0(المحسوبة و ىي اكبر من )كا0نالحظ من خالل الجدول أعاله أن )كا 

               مما يعني أن ىناك فروق ، (1) (  و درجة الحرية2020) مستوى الداللة

       23بتكرار  نفس حركيةحيث دالة لصالح  ،المربينذات داللة إحصائية بين إجابات 

،  % 15و بنسبة  27اجتماعية بمغت تكرار في حين أن إجابات  ، %02بنسبة   و

                                                                             0 % 12و بنسبة  25بمغت تكرار  وجدانية إجابات أنفي حين 

أثناء حصة  يركزون عمى الجانب النفسي حركيأغمبية المربين  و منو نستنتج أن

 0النشاط الحركي المكيف 
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يتم التركيز عمييا أثناء حصة النشاط التي   الجوانبيبين ( يوضح : 12شكل بياني رقم )
 الحركي المكيف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجوانب التي  يتم التركيز عليها أثناء حصة النشاط الحركي 
 المكيف  

 عقلية

 نفس حركية

 وجدانية

 اجتماعية



النتائجالفصل الثاني:                                                  عرض وتحليل ومناقشة   
 

115 

 

 االستنتاجات: 

يزيد من حدة الصعوبات التي  أنالذي من شانو  األمرمربيات أغمبية أفراد العينة  -

لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف داخل المراكز الطبية  المربينيواجييا 

 0البيداغوجية

و ىذا من  لممربي عالقة بمدى اىتمام المعاق بممارسة النشاط الحركي المكيف -

النشاط  التام بخصائص اإللمامو كذا  و التحصيل الدراسي المستوى العمميخالل 

 الرياضي المكيف ليذه الفئة 0

داخل المراكز  ىناك نقص في األدوات والوسائل المناسبة لمنشاط الحركي المكيف -

، من وسائل متوفرة في المركز و قاعات مخصصة النشاط  الطبية البيداغوجية

الرياضي ، األمر الذي من شانو أن يزيد من حدة الصعوبات التي يواجييا المربون    

 و المربيات0

، و ىذا من  داخل المراكز الطبية البيداغوجيةىناك نقص في التنظيم والتسيير  -

يف و كذا الجوانب الفنية          خالل قمة الحصص المبرمجة لمنشاط الرياضي المك

 و البيداغوجية التي يتم التركيز عمييا اثناء حصة النشاط الحركي المكيف 0 
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 مقابمة النتائج بالفرضيات:

 مناقشة الفرضية األولى:

المربين داخل بعد عرض و تحميل نتائج االستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع عمى  

لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران ، شمف ، المراكز الطبية البيداغوجية 

و بعد عممية التحميل تم الوصول إلى أغمبية الحقائق التي قد طرحنا من  معسكر(

ىناك خالليا فرضيات بحثنا،  و انطالقا من الفرضية األولى في بحثنا التي نقول5 

ىناك  وعال أن( تبين لنا ف7،0،11و من خالل الجداول ) نقص في الخبرة والتكوين

و ىذا ما  ، و بالتالي التوصل إلى صدق ىذه الفرضية ، نقص في الخبرة والتكوين

و ىذا ، معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف يتفق مع الجانب النظري في عرض 

بوحاللة مجيد بوحاللة حبيب تحت "واقع النشاط البدني المكيف في  ما يتفق مع دراسة

 و ىذا ما يخدم فرضيتنا0   فين ذىنيامراكز األطفال المتخم

 مناقشة الفرضية الثانية:

المربين داخل بعد عرض و تحميل نتائج االستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع عمى 

المراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران ، شمف ، 

و بعد عممية التحميل تم الوصول إلى أغمبية الحقائق التي قد طرحنا من   معسكر(

لممربي  الثانية في بحثنا التي نقول5 خالليا فرضيات بحثنا،  و انطالقا من الفرضية



النتائجالفصل الثاني:                                                  عرض وتحليل ومناقشة   
 

117 

 

عالقة بمدى اىتمام المعاق بالنشاط الحركي المكيف وىناك صعوبات يواجييا المربي 

 0مع المعاقين عقميا

لممربي عالقة بمدى ( تبين لنا فعال انو 1،2،3،4،12،11ل )و من خالل الجداو 

اىتمام المعاق بالنشاط الحركي المكيف وىناك صعوبات يواجييا المربي مع المعاقين 

و ىذا ما يتفق مع الجانب ، و بالتالي التوصل إلى صدق ىذه الفرضية  ،  عقميا

و جعفر  فغمول محمد و ىذا ما يتفق مع دراسة   ، صفات المربيالنظري في عرض 

عبد الرحمان سنة تحت عنوان " معوقات ممارسة النشاط البدني المكيف في مراكز 

 و ىذا ما يخدم فرضيتنا0   ، المتخمفين عقميا من وجية نظر المربين" األطفال

 :الثالثةمناقشة الفرضية 

داخل المربين بعد عرض و تحميل نتائج االستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع عمى 

المراكز الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران ، شمف ، 

و بعد عممية التحميل تم الوصول إلى أغمبية الحقائق التي قد طرحنا من   معسكر(

ىناك  في بحثنا التي نقول5 الثالثة خالليا فرضيات بحثنا،  و انطالقا من الفرضية

 . مناسبة لممارسة النشاط الحركي المكيفنقص في األدوات والوسائل ال

ىناك نقص في األدوات ( تبين لنا فعال انو 10،15،17،10و من خالل الجداول )

و بالتالي التوصل إلى صدق  ، والوسائل المناسبة لممارسة النشاط الحركي المكيف

و ىذا  ، صفات المربيو ىذا ما يتفق مع الجانب النظري في عرض ، ىذه الفرضية 
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بوحاللة مجيد بوحاللة حبيب تحت "واقع النشاط البدني المكيف في  يتفق مع دراسة ما

 و ىذا ما يخدم فرضيتنا0   مراكز األطفال المتخمفين ذىنيا

 :الرابعةمناقشة الفرضية 

المربين داخل بعد عرض و تحميل نتائج االستبيان الذي قمنا بو و الذي وزع عمى 

معاقين عقميا لبعض واليات الغرب )وىران ، شمف ، المراكز الطبية البيداغوجية لم

و بعد عممية التحميل تم الوصول إلى أغمبية الحقائق التي قد طرحنا من   معسكر(

ىناك  في بحثنا التي نقول5 الرابعة خالليا فرضيات بحثنا،  و انطالقا من الفرضية

 0نقص في التنظيم والتكوين

ىناك نقص في التنظيم ( تبين لنا فعال انو 11،12،13،14،02و من خالل الجداول )

و ىذا ما يتفق مع الجانب ، ، و بالتالي التوصل إلى صدق ىذه الفرضية  والتكوين

و ىذا ما يتفق مع ،  معوقات النشاط البدني الرياضي المكيفالنظري في عرض 

بوحاللة مجيد بوحاللة حبيب تحت "واقع النشاط البدني المكيف في مراكز  دراسة

 و ىذا ما يخدم فرضيتنا0   األطفال المتخمفين ذىنيا
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 عامة: خالصة -

معرفة الصعوبات التي يواجييا المربون والمربيات لممعاقين عممنا في ىذا البحث عمى  

،  و من خالل  الطبية البيداغوجيةعقميا في النشاط الحركي المكيف داخل المراكز 

بحثنا النظري المدعم بالبحث الميداني خرجنا بنتائج يمكننا أن نقول عمى أساسيا أن 

داخل  المربون والمربيات لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف يواجيون صعوبات

المناسبة نقص في األدوات والوسائل و ىذا من خالل ال،  المراكز الطبية البيداغوجية

 0نقص في التنظيم والتكوين، و كذا ال لممارسة النشاط الحركي المكيف

الصعوبات التي يواجييا المربون والمربيات و بيذا نتائج ىذا البحث حول موضوع  

تتفق مع  لممعاقين عقميا في النشاط الحركي المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية

 0الفرضيات التي تم طرحيا 

يذه الفئة من المجتمع  ألن تجاىميا يزيد من اآلثار ب را نوصي بضرورة االىتمامو أخي

 السمبية النفسية و االجتماعية عمييا بصفة خاصة  و المجتمع بصفة عامة 0
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 االقتراحات و التوصيات: -2

 0 في النشاط الحركي المكيف المربين المختصينضرورة توفير  -

انب البدني من خالل العمل الج تحسين قصد الرياضية األنشطة استخدام ضرورة -

 في إدماجيم و عزلتيم من إخراجيم وكذا ،عقميا لممعاقينعمى صفة المرونة لدي 

 .المجتمع

المراكز  داخل عقميا لممعاقين الخاص البرنامج ضمن الرياضية األنشطة توظيف -

 0الطبية البيداغوجية لممعاقين عقميا 

 لممارسة الخاصة الميادين و المجيزة القاعات كذا و الوسائل و األدوات توفير -

 .المراكز الطبية البيداغوجية داخل عقميا لممعاقين الرياضية األنشطة

 0تطوير و فتح مجال الدراسات الخاصة بيذه الفئة  -
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 خاتمة الباب:

حيث تضمن  التطبيقيةو الذي خصص للدراسة  الثانيعلى إعداد الباب  الطلبةعمل 

 منهجية الحث و اإلجراءات الميدانية، حيث تم التطرق في الفصل األول إلى  فصلين

ذالك من خالل  عرض و تحليل و مناقشة النتائج ولبينما الفصل الثاني خصص ، 

و في  الخاتمة العامةو  مقابلة النتائج بالفرضياتاالستنتاجات و  النتائج و عرض 

 . االقتراحات و التوصياتاألخير تقديم مجموعة من 
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 هؿ تقوموف بدورات تنافسية ؟   -3

 ال                           نعـ 

 إذا كانت هذه اإلجابة بنعـ فما  نوع تمؾ الدورات ؟

 بيف المراكز                          داخؿ المركز 



 داخؿ المركز هؿ تطبؽ البرنامج الوزاري لممربي ؟  -4

 ال                    نعـ 

 هؿ يوجد مختص بالنشاط الرياضي داخؿ المركز ؟ -5

 ال                                    نعـ 

 أثناء حصة النشاط الحركي المكيؼ هؿ تراعوف -6

 الكثافة                                الشدة                             الحمؿ 

 الجوانب التي يتـ التركيز عميها أثناء حصة النشاط الحركي المكيؼ   -7

           وجدانية                               نفس حركية                                  عقمية 

 اجتماعية             

 حسب رأيؾ ماذا تقترح لمواجهة هذه الصعوبات ؟ سؤال مقترح :
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