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 إن انحمد هلل، وحمدي َوشكزي ػهى إتماو ٌذا انؼمم انمتُاضغ.

 :إنى مه قال هللا تؼانى فٍٍماأٌدي ثمزج جٍدي 

َاوًِ ""  ٍَُما َكَما َرتٍَّ قُْم َربِّ اْرَحْم ََ ْحَمِح  لِّ ِمَه انزَّ ٍَُما َجىَاَح انذُّ اْخفِْض نَ ََ

 ( مه سُرج اإلسزاء42" اٌَح) َصِغًٍزا

 '' أمً '' حفظٍا هللا. إنى رمش انُفاء َانؼطاء َانى وثغ انحىان انذي ال ٌىفد -

إنى انذي جؼم مىً رجال َانذي وشع مه ػىدي َأػطاوً َأفىى ػمزي مه أجم  -

 انؼشٌش.” أتً ” راحتً َسؼادتً َػهمىً كٍف أَاجً انصؼاب 

 إنى جمٍغ اإلخُج َ األخُاخ . -

 األصدقاء َ األحثاب َخاصح انذٌه ساػدَوً فً إوجاس انمذكزج. إنى  جمٍغ-

  .إنى كم مه ٌؼزفىً مه قزٌة أَ تؼٍد - 
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 انحمد هلل انذي َفقىً إلتماو ٌذا انؼمم انمتُاضغ .

 أٌدي ٌذا انىجاح إنى انُاندٌه انكزٌمٍه حفظٍما هللا

 َإنى جمٍغ انؼائهح 

 َ األحثاب  َإنى األصداقاء

 َإنى كم مه  ٌؼزفىً مه قزٌة أَ تؼٍد

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 يقول اهلل تعالى في محكم تنزيلو: 
  ََوق َالَ َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَمل

 َصالًِحا َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك  ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحيَن  
: } من لم يشكر الناس لم يشكر    اهلل عليو وسلمصلى  ويقول رسول اهلل  

 اهلل {
 الليم أعنا على شكرك على الوجو الذي ترضى بو عنا.

   د بن دحمان نصر الديننتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الف اضل : 
 على حسن إشرافو وتشجيعو المتواصل لنا

ضية  معيد التربية البدنية والرياونتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة  
  بمستغانم

 وأخيرا نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرف ان  
 إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد  

 في انجاز ىذا العمل من األساتذة والزمالء في الدراسة .
 

 سليم
 عيسى               

 



 

 ملخص الدراسة  :

 باللغة العربية

 عنوان الدراسة: 

 واقع النشاط الرٌاضً لذوي اإلعاقة الذهنٌة فً المراكز البٌداغوجٌة .

 تهدف إلى معرفة واقع النشاط الرٌاضً لذوي اإلعاقة الذهنٌة فً المراكز البٌداغوجٌة .

 فرضيات الدراسة: 

 اإلعاقة الذهنية في المراكز البيداغوجية.ذوي لتكفل رياضي ال نقائص في  هناك -
 تفتقر المراكز البيداغوجية إلى التأطير والتنظيم في النشاط البدني الرياضي. -
 هناك عجز مادي و نقص في الوسائل واألدوات الرياضية . -
 .لهذه الفئةالمقدم  برنامجال هناك نقص في -

 تم إختيارها  مربيا04وقد شملت العينة  أجريت الدراسة على مربي المراكز البيداغوجية  :العينة ،

 داغوجية لوالية النعامة.يالب من المراكز

 إستبيان األداة المستخدمة :  

 أهم اإلستنتاجات:  

 هناك  نقص أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية . -
 ونقص في الميزانية المخصصة لمنشاط الرياضي . نقص في الدعم المادي لممراكز البيداغوجية -
 نقص المراقبة الطبية واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة الرياضية  -
 الحجم الساعي ال  يكفي لممارسة النشاط الرياضي. -
 :أهم اإلقتراحات 
  تخصيص أساتذة مختصين في النشاط الحركي المكيف 

 الرياضية.  تخصيص ميزانية خاصة  باألنشطة 
 .توفير الخدمات الصحية والتأهيمية في المراكز البيداغوجية 
 .إنشاء منشاة رياضية تتوفر عمى وسائل وأجهزة مكيفة عمى حسب اإلعاقة 
 مكيف عمى حسب نوع ودرجة اإلعاقة إعداد برنامج رياضي 



 Résumé de l'étude: 
En francais 

Titre de l'étude:  
La réalité de l'activité sportive pour les personnes ayant une déficience 

montale  dans les centres pédagogiques. 

Vise à apprendre la réalité de l'activité sportive pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle dans les centres pédagogiques. 

 Hypothèses d'étude:  
- Il existe des déficiences dans la fourniture de sports pour les personnes 

ayant une déficience intellectuelle dans les centres pédagogiques. 

- Les centres pédagogiques manquent de formation et de régulation dans 

l'activité physique. 

- Il y a un déficit physique et un manque de moyens et d'outils sportifs. 

- Il manque un programme pour cette catégorie. 

 Échantillon:  
 L'étude a été réalisée sur les éleveurs des centres pédagogiques. 

L'échantillon comprenait 40 éducateurs, sélectionnés parmi les centres 

pédagogiques de wilayat naama 

 Outil utilisé: questionnaire 

 Principales conclusions:  
- Il y a une pénurie de professeurs spécialisés en éducation physique et 

sportive. 

- Manque de soutien financier pour les centres pédagogiques et manque de 

budget alloué aux activités sportives. 

- Manque de supervision médicale et de premiers soins dans l'exercice 

d'activités sportives 

- La taille du courrier ne suffit pas à faire de l'exercice. 

 Principales suggestions:  
-preservation  de professeurs spécialisés dans le domaine de l'activité 

aérodynamique 

-preservation  un budget pour les activités sportives. 

-Prestation de services de santé et de réadaptation dans les centres 

pédagogiques. 

-creeation  Établissement d'une installation sportive équipée d'outils et 

d'équipements adaptés au handicap. 

-Préparation d'un programme sportif adapté au type et au degré de handicap. 
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 التعريف بالبحث
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 مــقـدمــــــــــــــــــــــــة:

     وبدنية، تسعى الدول إلى رعاية شريحة المعاقين رعاية نفسية واجتماعية و      
 والتكفل الرعاية بغرضوليذا قامت الدولة الجزائرية ببناء مراكز طبية بيداغوجية 

 وتأىيميم لعالجيم الطرق أفضل تقديم بغية وذلك الشريحة ليذه الحياة متطمبات وتحقيق
 . المجتمع في إدماجيم ألجل

ذا كان توفير الرعاية لممتخمفين عقميا يعد واجبا من واجبات الدولة والمجتمع        وا 
باعتبار النشاط عمى مجموعة من أبنائيم ,فان ىذا البحث يمثل خطوة في ىذا االتجاه 

 .البدني الرياضي التربوي يمثل فضاءا واسعا في العناية بيذه الفئة من المعاقين

عن واقع التكفل الرياضي لذوي اإلعاقة الذىنية   برازاإلوفي ىذا الموضوع نريد     
 والبسيط المتواضع البحث ىذا في سنتناوليا التي فالخطوةفي المراكز البيداغوجية 

 . التطبيقي والجانب النظري الجانب ينشق من متكونة

 : وىي فصول ثالث إلى قسم : النظري الجانب : أوال
ذوي االحتياجات الخاصة بصفة  حول الفصل ىذا في الحديث جاء : األول الفصل

عامة مع تعريف شامل لإلعاقة وأسبابيا ، وواقع رياضة المعاقين في الجزائر و أخيرا 
 .األلعاب التي تتناسب مع فئة المعاقين 

إلى حصة البدنية البدنية والرياضية  الفصل ىذا في التطرق تما : الثاني الفصل
 حصة تربية بدنية ورياضية. مفيوميا و أىدافيا و أىميتيا وكيفية بناء

 :ىما فصمين إلى قسم والذي: التطبيقي الجانب :ثانيا
 و والمستخدم المنيج من المتكونة البحث إجراءات إلى فيو تطرقنا : األول الفصل
 في المستعممة األدوات وكذا العينة و الدراسة مجتمع من وكل االستطالعية الدراسة
 .البيانات جمع
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 ورسم اإلحصائية بالمعالج القيام و الجداول في النتائج بتفريغ قمنا فيو : الثاني الفصل
ومناقشة النتائج  العامة بالخالصة والخروج عمييا المتحصل النتائج المخططات وتحميل

 وتوصيات. اقتراحات وتقديمبالفرضيات 
 

 الية:ـــــاإلشك
شيدت المجتمعات العالمية تطورات عمى مختمف المجاالت والميادين ، ويعتبر      

المجال الرياضي المجال الذي نال قسطا من االىتمام و التطور حيث أصبح  يولي 
االىتمام إلى األشخاص األسوياء والمعاقين عمى حد سواء ، ىذه األخيرة التي تعاني 

 .ة خاصة في وسط المجتمعات  والتي تحتاج إلى رعاي

دماجيم في  واليدف من ىذه الرعاية ىو الرفع من مستوى قدراتيم العقمية والبدنية وا 
 ذوي دمج إلى جاىدة تسعى التي المجاالت أىم من الرياضة تعد لذا المجتمع،

 رياضات بمختمف ااٍلىتمام إلى تسعى الدولة ،فٍان المجتمع في الخاصة ااٍلحتياجات
 إلعادة مراكز فتح خالل من الخاصة ااٍلحتياجات ذوي رياضة باألحرى أو ، الفئة ىذه

 : ىي ىنا مشكمتنا فٍان وبذلك، التأىيل

 ؟ ما واقع التكفل الرياضي بذوي اإلعاقة الذىنية في المراكز البيداغوجية 

 : التالية األسئمة صياغة ويمكن
 ىل ىناك تأطير وتنظيم جيد لمقيام بحصة التربية البدنية والرياضية 
  تتوفر ىناك إىتمام مادي لتشجيع ممارسة حصة التربية البدنية والرياضة ىل

 داخل المراكز البيداغوجية؟
 ىل  برنامج التربية البدنية والرياضية المقدم مناسب ليذه الفئة ؟ 

 :اتــــالفرضي
اإلعاقة الذىنية في المراكز ذوي لتكفل رياضي ال نقائص في  : ىناكالعامة الفرضية

 البيداغوجية.
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 :الجزئية الفرضيات
 .تفتقر المراكز البيداغوجية إلى التأطير والتنظيم في النشاط البدني الرياضي 
 . ىناك عجز مادي و نقص في الوسائل واألدوات الرياضية 
 ليذه الفئة المقدم  برنامجال نقص في ىناك. 

 
 :األساسية والمفاهيم المصطمحات 3-

 االعتياق و التعريف ومنو وحسبو صونو عوقا يعوقو الشيء، عائق :اإلعاقة مفهوم
 نشاطو أداء من يمنعو ...المنع يعني والتعريف صرفا، عنو صرفو أمرا أراد إذا وذلك
 خارجية أو داخمية جسميا أو ماديا العائق ىذا كان سواء عادية بكيفية

(www.spneeds.org, 17/12/2011).  
 متطمبات الفرد تمبية عمى القدرة عدم من حالة ىي: العالمية الصحة منظمة تعريف
 والثقافية االجتماعية وخصائصو وجنسو بعمره المرتبط الحياة في الطبيعي  دوره أداء
 زالعج .أو اإلصابة نتيجة وذلك
 : المعوق -

 أو عقمية أو حسية حالة من يعاني شخص كل ىو " : عبيد السيد ماجدة تعريف
 المجتمع أعضاء يمارسيا أنشطة في باالشتراك لو تسمح ال اجتماعية أو جسمية
  ." اآلخرين

  : الخاصة ااٍلحتياجات ذوي
 في أوالمتوسط العادي المستوى عن ينحرفون الذين األفراد أولئك بأنيم تعريفيم مكن

 الدرجة ٍالى الشخصية جوانب من أكثر أو ما جانب في أو ، الخصائص من خصية
 وذلك ، العاديين أقرانيم ٍالى يقدم عما تختمف خاصة خدمات ٍالى ٍاحتياجاتيم تحتم التي

 والتوافق. النمو من بموغو يمكن ما أقصى تحقيق عمى لمساعدتيم
 التخلف العقلي :    
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يقصد بالتخلف العقلي ] توقف نمو الذهن قبل اكتمال نضوجه، ويحدث قبل سن 

)حنورة،  .، المعوقالثانية عشرة لعوامل فطرية وبيئية، ويصاحبه سلوك توافقي سيئ  

 (48، صفحة 1991

  . رعى فعل من الشيء عمى المحافظة من: الرعاية
 المحتاج لمفرد المساعدة وتقديم والتكفل االىتمام ىي: لمرعاية االجرائي التعريف

 عمى والعمل احتياجاتو ودراسة بيئتو مع عالقاتو تحسين الى عمييوالسعي والمحافظة
 .الفرد ىذا متطمبات لمواجية الالزمة االمكانات وتعزيز الضغوط تخفيف
 تعتمد بحيث العامة التربية من متكامل جزء ىي : والرياضية البدنية التربية حصة
 البدنية النشاطات من مختمفة الوان طريق عن االفراد لتكوين  الترويحي الميدان عمى

 االىداف لتحقيق الوسائل من ىامة وسيمة والرياضية البدنية التربية حصة ،وتعتبر
 جميع من ومكوناتو االنسان بدن وتحسين تنمية عمى وتعمل الفرد تكوين في المسطرة
 وتطوره الفرد تكوين لضمان والصحية والخمقية والنفسية العقمية الجوانب
  .ووطنو مجتمعو في وانسجامو

 :الدراسة أهداف 4-
تيدف الى معرفة واقع النشاط الرياضي في المراكز البيداغوجية لفئة المتخمفين عقميا 

 من ناحية المنشاة الرياضية و والمساعدات المادية والبرامج الرياضية 
 :والمشابهة السابقة الدراسات -5
 وألننا الحساسة الشريحة وىذي الموضوع بيذا اىتمامنا من انطالقا ىذه دراستنا تأتي  
 ، والرياضة ذىنيا بالمعاق يتعمق موضوع ٍاختيار في ٍارتأينا الرياضي المجال في

 عمى واالطالع اكثر الفئة ىذه من التقرب محاولة ىو الدراسة ليذه ٍاختيارنا وسبب
 فبٍاعتبار لمتعمم قابمية واكثرىا انتشار الفئات اكثر من تعتبر النيا معيا العمل ظروف

 ىذه ٍالى التطرق ٍالى سبقا كان بحثنا أن
 من الجامعات بعض في مطابقة دراسات ٍايجاد عمينا تعثر العادية المدارس في الفئة

 :في تتمخص مشابية دراسات وجدنا أننا الوطن،ٍاال
    (2002/2001)بوسكرة،   . 2001/2002دراسة احمد بوسكرة  -
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الترويحي لدى االطفال المتخمفون عقميا موضوع الدراسة :  "النشاط الرياضي 
     .بالمراكز النفسية التربوية

 سنة " 21-99دراسة عن االطفال ذوي التخمف العقمي البسيط  –

النشاط الرياضي الترويحي لدى  ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى اثر 
سنة،  21-99االطفال المتخمفون عقميا تخمفا بسيطا بالمراكز النفسية التربوية السن  

 وبحثت في االجابة عن التساؤالت التالية :

 ما ىي األنشطة الرياضية التي يفضميا األطفال المتخمفون عقميا ؟ -1
 ما مكانة النشاط الرياضي الترويحي من بين األنشطة الترويحية األخرى ؟  -1

ىل توجد فروق بين األطفال الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي -3
 الترويحي من حيث النمو  في المجال الحسي الحركي ؟

 ىل توجد فروق بين األطفال الممارسين وغير الممارسين لمنشاط الرياضي  -4
 الترويحي من حيث النمو في المجال االجتماعي العاطفي ؟

 . فرضيات الدراسة:

 تعتبر األلعاب الرياضية الجماعية من األنشطة الرياضية الترويحية المفضمة -2
 لدى األطفال المتخمفون عقميا تخمفا بسيطا أكثر من األلعاب الفردية .

يحتل النشاط الرياضي الترويحي مكانة عالية ومرموقة من بين األنشطة  -1
 الترويحية األخرى ، لدى األطفال المتخمفون عقميا تخمفا بسيطا .

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الممارسين وغير الممارسين -3
لمنشاط الرياضي الترويحي  في نمو المجال الحسي الحركي لصالح المجموعة 

 الممارسة .
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الممارسين وغير الممارسين  -4
لمنشاط الرياضي الترويحي في نمو المجال االجتماعي العاطفي لصالح المجموعة 

 الممارسة .
تتراوح  طفال متخمفا عقميا تخمفا بسيطا  49من أجريت الدراسة عمى عينة تتكون  

سنة مقسمة إلى مجموعتين)مجموعة تمارس النشاط الرياضي  21-99اعمارىم ما بين
طفال  19الترويحي بالمركز ، مجموعة التمارس النشاط الرياضي الترويحي بالمركز(  

في كل مجموعة ، استخدم الباحث المنيج الوصفي معتمدا عمى الدراسة السببية 
المقارنة بتوظيف القسم االول من  مقياس السموك التكيفي ، باالضافة الى استخدام 

 استماراتين استبيانيتين موجيتين الى كل من المربين واالولياء .

 الدراسة ما يمي :وبعد جمع المعمومات والبيانات اظيرت نتائج   

اعتماد المراكز النفسية التربوية في رعاية األطفال المتخمفين عقميا عمى مربين ذوي -
مستوى نيائي ، حيث نجد معظم ىؤالء المربين ليس لدييم فكرة واضحة في كثير من 

المسائل المتعمقة بجوىر ومضمون تعميم وتدريب ىؤالء األطفال عمى التصرفات 
 أىيل الميني ، االستقاللية والت

كل المراكز النفسية التربوية ال تعتمد في تعميم أطفاليا عمى برنامج عممي مسطر من -
طرف أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين يستمد مبادئو وأسسو من العموم المتصمة 

 الخ. …بالتربية الخاصة كعمم النفس اإلكمينيكي سيكولوجيا األطفال غير العاديين 

امج المعتمد يحضر عمى مستوى المركز من طرف المربين حيث نجد أن البرن
 واإلداريين الذين يفتقرون إلى أنجع الوسائل والطرق العممية المتبعة في ىذا المجال .
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افتقار المراكز النفسية التربوية إلى أخصائيين في عمم النشاط الرياضي أو الترويحي  -
 .بصفة عامة 

المتخمفون عقميا )بسيط( يفضمون االستماع أجمع المربون عمى أن األطفال  -
لمموسيقى وممارسة األنشطة الرياضية الترويحية والميل إلى األلعاب الرياضية 

 الجماعية .
قمة العتاد والوسائل الترويحية التي تستعمل في تدريب األطفال عمى العمميات الذىنية -

نمو الجوانب الحسية الحركية  والبدنية واالجتماعية والتي تعتبر أداة فعالة وناجعة في
 واالجتماعية العاطفية ليذه الفئة .

ىناك فروق ذات داللة إحصائية والخاصة بمستوى داللة االستبيان بين المجموعة  -
الممارسة والمجموعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي في نمو المجال 

 الحسي الحركي لصالح المجموعة الممارسة .

ذات داللة إحصائية والخاصة بمستوى داللة االستبيان بين أولياء ىناك فروق -
المجموعة الممارسة والمجموعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي في نمو 

 المجال االجتماعي العاطفي  لصالح المجموعة الممارسة .

ين ىناك فروق ذات داللة إحصائية والخاصة بمستوى داللة مقياس السموك التكيفي ب-
المجموعة الممارسة والمجموعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي الترويحي في نمو 

 المجال الحسي حركي لصالح المجموعة الممارسة .

 (2996)المطر،    . 1991دراسة الدكتور عبد المجيد المطر وآخرون  -

 المممكة العربية السعودية "موضوع الدراسة : " واقع رياضة المعوقين في 



 التعريف بالبحث

 

9 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع رياضة المعوقين في المممكة العربية 
السعودية من ناحية برامجيا ومستوياتيا والمشاركين فييا ووسائل تطويرىا ,حيث بحثت 

 ىذه الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية :

ضات ,وما مدى إلمام المدرسين ليذه ما أىداف ممارسة المعوقين ليذه الريا -
 األىداف ؟

ما أىداف برامج التربية البدنبة والرياضية في مراكز المعاقين ,وما مدى وجود  -
 برامج زمنية لتحقيقيا ؟

 ما الييئات التي تدعم رياضة المعوقين في المممكة العربية السعودية ؟ -
العربية السعودية,وما مدى ما البرامج التي يشارك فييا المعوقين في المممكة  -

 مشاركتيم فييا ؟
مدرسا لمتربية  81ومديرا لمركز المعوقين  46أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

معوق تم اختيارىم بطريقة عشوائية  2114في مراكز المعوقين ,و  البدنية والرياضية
واداة المنيج المستخدم ىو المنيج الوصفي ،  من مراكز المعوقين ذكور فقط , 

 اإلختبار عبارة عن إستبيان موجو لممدراء و المربيين .

 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :

 ىناك أربع ىيئات فقط تدعم برامج رياضة المعوقين وىي : -2

 الرئاسة العامة لرعاية الشباب , جامعة الممك سعود . -

 وزارة المعارف , وزارة العمل والشؤون االجتماعية . -

ة القدم المرتبة األولى من حيث الممارسة لدى المعاقين ,عدى المعوقين تحتل كر  - 1
 بصريا حيث تعتبر كرة اليدف رياضتيم األكثر شعبية .
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أىم أىداف ممارسة المعوقين لمرياضة , الترويح والتسمية واكتساب المياقة البدنية  -3
قامة  والمحافظة عمى الصحة وتعمم واكتساب ميارات حركية واكتساب صداقات وا 

 عالقات اجتماعية .

 قمة عدد البطوالت الرياضية لممعوقين ومحدودية عدد المشاركين فييا . -4

انخفاض عدد مدرسي التربية البدنية والرياضية لممعوقين في المراكز , وقصور  -5
 تأىيميم .

 عدم توفر االمكانات المادية الضرورية لتنفيذ البرامج الرياضية . -6

 الوعي بأىمية ممارسة األنشطة الرياضية لممعوقين .وعدم وجود  -7

دراسة بوليفة عبد الرؤوف تحت عنوان واقع التكفل بذوي االحتياجات الخاصة -
)إحتياج حركي( خالل حصة التربية البدنية والرياضية . دراسة ميدانية عمى 

 .تقرت دائرة  بعض ثانويات 

معرفة واقع تعامل أستاذ تربية البدنية والرياضية مع ذوي اإلحتياج  هدف هذه الدراسة :
 الحركي 

ما واقع  تكفل استاذ التربية البدنية و الرياضية بفئة اإلحتياج الحركي  مشكمة الدراسة :
 في حصة التربية البدنية والرياضية؟

ة التربية قائي مع فئة ذوي االحتياجات الخاصة خالل حصىناك تعامل تم  الفرضيات :
 البدنية والرياضية

 تراعي الفروق الفردية في التعامل مع االشخاص العاديين و فئة االحتياج الحركي 
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ليس لالستاذ القدرة والكفاءة في التعامل مع فئة االحتياج الحركي خالل حصة التربية 
 البدنية والرياضية

 ثانويات  29استاذ من ثانويات دائرة تقرت و المقدرة ب  11اجريت الدراسة عمى 
 المنيج المستخدم : الوصفي واستعمل فيو استبيان موجو لالساتذة   

تم التوصل إلى النتائج التالية :  معاممة االستاذ لذوي االحتياجات الخاصة تكون عمى  
التعامل مع العاديين ، ووجود كفاءة وقدرة  اساس انساني  مع مراعاة الفروق الفردية في

 .لالستاذ عمى التصرف الجيد وىذا ما يعكس تكوين االستاذ 
 اإلقتراحات و التوصيات :

 .اجراء دورات تكوينية لالستاذ في التعامل مع ىذه الفئة-
 .ادراج برنامج خاص بالتربية البدنية والرياضية -
  .مكيفة عمى حسب نوع ودرجة االعاقةانشاء منشاة رياضية تتوفر عمى وسائل -
 .تشجيع ادماج ىذه الفئة في المدارس العادية-



 الفصل األول :                                                                     اإلعاقة الذهنية
 

 
14 

 

 

 : الخاصة االحتياجات ذوي عن تاريخية نبذة 1-
 أصحاب من التخمص إلى أدى مما لألصح البقاء فكرة القديمة العصور في كانت

 ليم يجمبون المعاقين األطفال أن يعتقدون الناس كان وقد عناية دون وتركيم العاىات
 النيرين مابين بالد في أن إلى ويشير والدتيم، بمجرد قتميم يفضل كان لذلك الشر
 عالج وطرق والعقاب الجزاء قوانين االحجاز عمى "البابميين ممك حامورابي،" سجل
 المعاقين باألطفال يمقون الناس كان اليونان في قديما والمبتورين، البصر فاقدي

 وقد المعاق، معاقبة ىو السائد المبدأ كان حيث منيم والتخمص بيم لمفتك لموحوش
 السماوية األديان جاءت أن إلى المجتمعات تمك في سائدة الخاطئة األفكار تمك ظمت

 الديانة ففي الشريحة ليذه والود الرأفة عمى تحث والتي األفكار، ىذه من لمتخمص
 العيش في العاجزين حق عن كتعبير العشرين و العشر الوصايا ظيرت مثال الييودية
 .والحماية

 

 :المعاقين رياضة ظهور تاريخ2-
 ) فيل موند سطوك(بمستشفى الطبيب )مان قوت لدفيك( إلى المعاقين رياضة نشأة تعد

 الثقة فقدان الحظ عندما أنو حيث وبعدىا، الثانية العالمية الحرب إبان وذلك بإنجمترا
 ألعاب إنشاء في ،فكر نشاط أي دون بالمستشفى والمقيمين بالشمل المصابين عند

 رفع عمى المعاقين يساعد لكي م 1984 سنة في وىذا لممشمولين )مان قوت(
عادة الجسمي النفسي وتوازنيم معنوياتيم  رياضة بنشاطات االجتماعي إدماجيم وا 
  .والحركية البدنية قدراتيم تناسب
 العالمية الحرب بعد أنو المعوقين رياضة ظيور عمى ساعدت التي األسباب بين ومن

 معيم التعاطف إلى اتجيوا ،حيث الشريحة ىذه نحو اتجاىاتيم المجتمع نظرة تغيرت
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 بحركة بالنيوض الرياضي والطب الطبيعي العالج أساليب تطور أدى ،كما وتكريميم
 فضال المعوقين، رياضة بارتقاء يسمح مما التعويض، أجيزة وتطوير البدني التأىيل

  (1996)الخولي،  بالمعاقين خاصة ودستورية اجتماعية تشريعات ظيور عن

 في لممعاقين خدمات تقديم عمى األولى بالدرجة تربوي كنظام البدنية التربية تتأخر لم و
 من التقميل عمى تعمل والتي الحركي والتحسين البدني والتأىيل التكييف إعادة مجال
 . اإلعاقة عن الناجمة السمبية اآلثار

 جراء من ينتج ضرر ىي اإلعاقة أن ترى  لإلعاقة: لمصحة العالمية المنظمة تعريف 3- 
 أو كميا متعو سواء والمناسبة العادية بأعمالو القيام من اإلنسان تمنع بقصور اإلصابة

 والثقافية االجتماعية ووضعيتو وجسمو لسنو المناسبة الممنوعة واألعمال جزئيا 
 (1985)بوسنة، 

 
 الجزائري التشريع في المعوق تعريف3-1

 بالصحة التعمق 85805 رقم القانون من 89 المادة نص في المعوق تعريف جاء - :
 كالتالي

 : يمي يما مسن أو بالغ شخص أو مراىق أو طفل كل معوقا شخصا يعد
 فيزيولوجي أو نفسي نقص إما -
ما -  البشري لمكائن عادية حدوده تكون بنشاط القيام عن عجز وا 
ما -  (1985الرسمية، ) تمنعيا أو عادية اجتماعية حياة دون تحول عاىة وا 

 :اإلعاقة أسباب -4
 ما مدى و االقتصادية و االجتماعية الظروف تفاوت نتيجة اإلعاقة أسباب تختمف "

 عن مسئولة تعتبر كثيرة عوامل توجد حيث لألفراد الرعاية لتحقيق مجتمع كل يوفره
 :كالتالي بعضيا رصد يمكن و الخاصة االحتياجات ذوي أعداد ارتفاع
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 :الوراثية العوامل  4-1

 من كل من ( الجينات وشذوذ الكروموزومات شذوذ) شاذة وراثية صفات انتقال مثل
 الغدد اضطرابات الجنين، RH إضافة ويمكن الحمل أثناء األم دم في إلى واألم األب

 بالعوامل بأخر أو بشكل الرتباطيما أيضا التالية العوامل عنصر في اختالل الصماء،
 :الوراثية
 الحمل أثناء الجنين لمخ األكسوجين وصول توقف أو نقص. 
 صابة الحمل أثناء لإلشعاع التعرض  الحمى:مثل) الحميات ببعض األم وا 

 .الحمل أثناء (.....األلمانية والحمى الروماتيزمية
 األنيميا أو السمنة من األم معانات الحمل أثناء.  
 والمناطق والبدوية الريفية المناطق في خاصة بصفة يكثر الذي األقارب زواج 

 .العشوائية الحضرية
 :البيئية العوامل 4-2

 اإلعاقة حدوث في واضحا دورا تمعب التي البيئية الضروف أو العوامل أمثمة ومن
 :بذكر الشخص  "لدى
 والجيل والفقر والمجاعات واألوبئة المختمفة والدمار وأشكاليا الحروب.  
 الصحية والخدمات الوقائية البرامج كفاية عدم.  
 واالجتماعية النفسية المشكالت من وغيرىا العصبية والضغوط البيئة تموث.  
 ساءة لألدوية المفرط االستعمال  عالج في والخطأ والمنبيات العقاقير استعمال وا 

 الوالدة أثناء تحدث التي واإلصابات التغذية وسوء الكوارث أثناء في المصابين
 .(ىدى)حسن  .الدادة يد عمى تتم التي
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 الخيالية القضايا من كثير مع التعامل في الشعبية المعتقدات تؤثر قد كذالك
 من جميعيا وىي والتغذية واإلعاقة واإلنجاب والصحة الطفولة مرحمة في وخاصة
   (1989)المرنوقي،  * ."اإلعاقة حدوث مسببات

 مفهوم اإلعاقة الذهنية: -5
] توقف نمو الذهن قبل اكتمال نضوجه، وٌحدث قبل سن الثانٌة عشرة لعوامل  -

، صفحة 1991)حنوزة،  )سالمة د.( .فطرٌة وبٌئٌة، وٌصاحبه سلوك توافقً سٌئ  [ 

48)  

كما ٌمكن تعرٌف التخلف العقلً بأنه انخفاض ملحوظ فً األداء العقلً العام  -

للشخص و ٌصاحبه عجز فً السلوك التكٌفً، وٌظهر فً مرحلة النمو مما ٌؤثر سلبا 

 (48حسن، مصر، صفحة )  .على األداء التربوي 

 تصنيف التخمف العقمي :  -6

اليدف الجوىري من استخدام نظام لمتصنيف في مجال التخمف العقمي ىو 
المساعدة عمى وضع وتخطيط برامج وخدمات مالئمة لألفراد والذين يقع مدى أدائيم 

 العقمي في نطاق المستويات المختمفة لمبحث العقمي .

انو فرد يممك درجات إن الشخص المتخمف عقميا ال بد من النظر إليو عمى 
مختمفة من القدرات في المجاالت المختمفة، ىذه القدرات تتغير كمما تقدم الفرد تجاه 

 تحقيق النضج وكمما حصل عمى التدريب والتعميم الالزمين والمساعدة المستمرة .

 ويمكن تصنيف التخمف العقمي إلى ما يمي :

 . التصنيف عمى أساس األسباب :6-1

 مى حسب األسباب العناصر التالية :يشمل التصنيف ع
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اإلعاقة العقمية األولية و التي يرجع السبب فييا إلى ما قبل الوالدة و يقصد بيا   -
العوامل الوراثية مثل أخطاء الجينات و الصفات ) الكروموزومات ( و يحدث في 

 من حاالت الضعف العقمي العائمي . % 80حوالي 

التي تعود إلى أسباب تحدث أثناء فترة الحمل ، أو أثناء  اإلعاقة العقمية الثانوية و  -
فترة الوالدة ، أو بعدىا وغالبا ما يطمق عمى ىذه العوامل األسباب البيئية، و ىذه 
العوامل تؤدي إلى إصابة الجياز العصبي في مرحمة من مراحل النمو بعد عممية 

من حاالت اإلعاقة العقمية ، ومن أمثمة  % 20اإلخصاب ، و يحدث ذلك في حوالي 
 (84، صفحة 1998لعٌسوي، )ا . ذلك حاالت استسقاء الدماغ و حاالت القصاع

 . التصنيف عمى أساس الشكل الخارجي :6-2

تقسم اإلعاقة العقمية إلى فئات حسب الشكل الخارجي المميز لكل فئة ومن ىذه 
 ما يمي : الفئات

 . المنغولية:6-2-1

 JOHNو تسمى ىذه الحالة باسم عرض داون  نسبة إلى الطبيب اإلنجميزي  ) 

DOWN  ) 

و يتميز األطفال المنغوليون بخصائص جسمية و عقمية و اجتماعية مميزة 
تختمف عن فئات اإلعاقة العقمية األخرى ، تتمثل ىذه الخصائص في شكل الوجو 

المسطح ، و العيون الضيقة ذات االتجاه العرضي، و صغر  حيث الوجو المستدير
حجم األنف، و كبر حجم األذنين، و ظيور المسان خارج الفم، و قصر األصابع 

 واألطراف، و ظيور خط ىالمي واحد في راحة اليد بدال من خطين .
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 – 45أما الخصائص العقمية فتتمثل في القدرة العقمية التي نسبة ذكائيا ما بين 

عمى منحنى التوزيع الطبيعي لمقدرة العقمية، و يمكن تصنيف ىذه الفئة ضمن فئة  70
 (2004)النور،  األطفال القابمين لمتعمم، أو األطفال القابمين لمتدريب .

أما الخصائص المغوية ليذه الفئة فيو يواجو مشكالت في المغة التعبيرية إذ 
التعبير عن ذواتيم لفظيا ألسباب متعددة أىميا القدرة العقمية وسالمة يصعب عمييم 

 جياز النطق وخاصة المسان واألسنان .

 

 . القماءة  :6-2-2

تعتبر القماءة مظيرا من مظاىر اإلعاقة العقمية ، و يقصد بيا حاالت قصر 
القامة الممحوظ مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إلييا الفرد ، و من المظاىر 

الجسمية المميزة ليذه الحالة قصر القامة حيث ال يصل طول الفرد حتى في نياية سن 
سم و يصاحبيا كبر في حجم الرأس وجحوظ  80البموغ و المراىقة إلى اكثر من 

العينين و جفاف الجمد و اندالع البطن و قصر األطراف و األصابع . أما الخصائص 
العقمية ليذه الحاالت فتتمثل في تدني األداء العقمي ليذه الفئة عمى مقياس الذكاء 

 التقميدية .

ة ، و تواجو ىذه درج 50 – 25 وفي الغالب تتراوح نسب ذكاء ىذه الفئة ما بين
الحاالت مشكالت تعميمية تتمثل في القراءة و الكتابة و الحساب و حتى ميارات الحياة 

 اليومية .
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 . التصنيف عمى أساس نسبة الذكاء   :6-3 

و ىنا يصنف التخمف العقمي إلى فئات حسب معيار نسبة الذكاء المقاسة  
باستخدام مقاييس القدرة العقمية ، كمقياس ستانفورد بينيو ، أو مقياس وكسمر لمذكاء . 

  و عمى ضوء ذلك تصنف اإلعاقة العقمية إلى الفئات التالية :

 – 55لفئة ما بين تتراوح نسبة ذكاء ىذه ا . التخمف العقمي البسيط  :6-3-1

سنوات،  10 – 7درجة ، كما يتراوح العمر العقمي ألفرادىا في حده األقصى  70
ويطمق عمى ىذه مصطمح القابمون لمتعمم ، حيث يتميز أفراد ىذه الفئة من الناحية 

العقمية بعدم القدرة عمى متابعة الدراسة في الفصول العادية، مع العمم أنيم قادرون عمى 
ء وخاصة إذا وضعوا في مدارس خاصة، و يمكن ليذه الفئة أن تتعمم القراءة التعمم ببط

والكتابة و الحساب، وال يتجاوز أفراد ىذه الفئة في الغالب المرحمة االبتدائية، وتشكل 
 من األطفال المعاقين عقميا . % 10ىذه الفئة ما نسبتو 

درجة ،  55 – 40الفئة تتراوح نسبة ذكاء ىذه  . التخمف العقمي المتوسط  :6-3-2 
سنوات في حده األقصى، ويتميز أفرادىا من  7 – 3كما تتراوح أعمارىم العقمية بين 

الناحية العقمية بأنيم غير قابمين لمتعمم ، في حين انيم قابمين لمتدريب عمى بعض 
الميارات التي تساعدىم في المحافظة عمى حياتيم ضد األخطار  حيث يمكن تدريبيم 

 عمى قطع الشارع بسالم أو تفادي حريق . . .إلخ .

لقابمين لمتدريب ، أما الخصائص الجسمية و الحركية قريبة من لذا يطمق عمييم ا   
مظاىر النمو العادي ليذه الفئة، ولكن يصاحبيا أحيانا مشكالت في المشي أو 

تقريبا من   % 10الوقوف، كما تتميز بقدرتيا عمى القيام بالميارات البسيطة، وتشكل 
 األطفال المعاقين عقميا .
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درجة، كما  20تقل نسبة ذكاء ىذه الفئة عن  د  :. التخمف العقمي الشدي6-3-3
يعاني أفرادىا من ضعف رئيسي في النمو الجسمي  وفي قدرتيم الحسية الحركية 

شراف دائمين .  وغالبا ما يحتاجون إلى رعاية وا 

وتجدر اإلشارة إلى أن خصائص كل فئة الجسمية والعقمية واالجتماعية توازي  
في التصنيف التربوي في وصف حاالت اإلعاقة  خصائص األطفال المماثمين ليم

 العقمية حسب تغير الذكاء .

 :. تصنيف الجمعية األمريكية لمتخمف العقمي  6-4
يعتمد ىذا التصنيف في تقسيم اإلعاقة العقمية عمى حسب متغيري القدرة العقمية 

السموك والسموك التكيفي  إذ يؤخذ بعين االعتبار مقياس الذكاء والدرجة عمى مقياس 
التكيفي، ويشبو ىذا التصنيف تصنيف التخمف العقمي عمى حسب نسب الذكاء  مع 

التركيز عمى نسبة مظاىر السموك التكيفي في كل فئة من فئات اإلعاقة العقمية و ىي 
 حسب ىذا التصنيف تتمثل فيما يمي :

 اإلعاقة العقمية البسيطة -أ

 اإلعاقة العقمية المتوسطة -ب

 العقمية الشديدةاإلعاقة  -ج

 (85)الروسان، صفحة اإلعاقة العقمية الشديدة جدا أو االعتمادية   -د
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 خصائص المعاقين ذهنيا:7-

 الخصائص المعرفية:  1-7-

ضعف القدرةعمى االنتباه لممثيرات وصعوبات في التركيز ،يعاني المعاقين عقميا من -
ضعف القدرة عمى االنتباه و القابيمية العالية لمتشتت ،كما ان ضعف االنتباه و الذاكرة 

ىما السببان الرئيسيان لضعف التعمم ،وتزداد درجة ضعف االنتباه بازدياد درجة 
 )الروسان، سيكولوجية االطفال غير العاديين(االعاقة  

 ضعف القدرة عمى التذكر لفظيا وحسابيا ومكانيا  -

 ضعف القدرة عمى التمييز بين االحجام وااللوان والروائح-

 خبرة سابقة في المستقبل والحاضر ضعف القدرة عمى التفكير وتوظيف-

 ضعف القدرة عمى التخيل و التصرف-

 القدرة عمى التعممضعف  -

 الخصائص المغوية: 2-7

يعاني المعاقون عقميا من بطء في النمو المغوي بشكل عام ، ومن الصعوبات االكثر -
 شيوعا التأتأة ، أخطاء في المفظ ، قمة عدد المفردات .

 بطء اكتساب قواعد المغة وجودة المفردات  -

 تأخر في جوانب  القدرة التعبيرية -

 النطقتأخر في  -
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 يتصف المعاقون عقميا بعدة صفات منيا: الخصائص اإلجتماعية واإلنفعالية: 3-7

العدوانية ، واالنسحاب االجتماعي ،والسموك التكراري ، والتردد ،و النشاط الزائد ، -
عالقات اجتماعية مع الغير ، مشاركة وعدم القدرة عمى ضبط االنفعاالت وعمى انشاء 

 ب ، واليشعر باألمن والكفاية .االصغر منو سنا في المع

المعاق عقميا يعيش في عالم ال يواجو فيو سوى الفشل المستمر و الشعور بالتدني ،  -
وىذا يظير في سموكو فيو ال ييتم بنظافتو  ، ويتصف في معظم االحيان بالبالدة 

 وعدم االكتراث ، وعدم التحكم في االنفعالت .

يقوم بتصرفات غير الئقة ، ويشعر بانو عاجز  يرى نفسو يختمف عن االخرين لذلك -
 وقميل الشأن .
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النعامة –بالمشرية )مسعودي عمارة(المركز النفسي البيداغوجي لممتخمفين ذهنيا  -8   

:تقديم المركز -أوال  

 :لمحة تاريخية1-8 
ىو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل 

.المادي تابعة لوزارة التضامن الوطني   
المؤرخ في  07/264أنشاء المركز بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

سات الخاصة بالمعاقين ذىنيا من أجل المتضمن أنشاءىذه المؤس 09/09/2007
 التكفل بيم و تعميميم و ادماجيم في الحياة االجتماعية.

والية النعامة أبوابو الستقبال األطفال  بالمشربةو فتح المركز النفسي البيذاغوجي 
  05/11/2008ذو االعاقة الذىنية بتاريخ 

 سمي المركز نسبة الى الشييد مسعودي عمارة.
يستقبل األطفال المتخمفين ذىنيا من كال الجنسين الذين تتراوح أعمارىم مابين 

  18إلى 3
مقعد. 120يستوعب المركز حوالي قدرة استيعاب المركز:*  
إناث موجيين كاألتي:29ذكور و 50طفل بينيم 79عدد األطفال التكفل بيم:-   
أفواج 10-   
ورشتين02-   

 الوسائل المادية و البشرية: 2-8 

الوسائل المادية:*  

 ( أجيزة كمبيوتر06قاعة اعالم آلي تحتوي عمى )-

 غرفة النشاطات-

 العيادة الطبية -
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 قاعة لأللعاب ) طاولة البيار و طاولة البابي فوت(-

 آالت موسيقية-

 لإلناث 01لمذكور و  01مراقد -

 مطعم -

 حافمتين و سيارة اسعاف 02سيارتين نفعيتين و  02مرآب بو -

 النفسية الحركيةالقاعة -

 مكتبة -

 و شة الرمل و ورشة التدابير المنزلية-

 ممعب-

 *الوسائل البشرية لممؤسسة:

العمال االداريين:-  

المدير -  

المقتصد -  

ممحق اداري رئيسي-  

أمانة المدير -  

عون إداري -  

(02محاسب إداري رئيسي )-  

مخزن نأمي-  
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الحراس و السائقين-  

النظافةعمال المطعم و عامالت -  

عمال متعاقدين-  

 *العمال التربويين:

المراقب العام -  

الطبيبة -  

نفساني عيادي أخصائينفسانية تربوية و  أخصائية-  

نفساني متخصص في تصحيح النطق  أخصائي-  

مربون متخصصون رئيسيون 08-  

 مربون متخصصون-09
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 :والرياضية البدنية التربية مفهوم-1
 فإن شكميا في اختالف نجد وان العمماء عند البدنية التربية مفاىيم تعددت لقد  

 تجريبي وميدان العامة التربية من متكامل جزء البدنية فالتربية يتغير لم واحد مضمونيا
 واالنفعالية والجسمية والعقمية البدنية الناحية من الالئق او الصالح الفرد تكوين ىدفو
 . البدني النشاط من الوان طريق عن ودلك

 اجل من الجسم لوظائف وتطويرية تربوية عممية بانيا البدنية التربية لوبوف ويعرف
 .الممارسة لمحاالت حسن تكييف حالة في في الفرد وضع
 توافق التي التربوية العممية من المتكامل الجزء تمك بانيا ارنولد بيتر ذكر بريطانيا ومن

 عبر رئيسي بشكل الفرد لشخصية والوجدانية واالجتماعية والعقمية البدنية الجوانب
 (4891)العزيز،   البدني النشاط

 
 

 والرياضية :األسس العممية لمتربية البدنية 2-
تيتم التربية البدنية والرياضية بالدرجة االولى بجسم االنسان األسس البيولوجية: 1-2

ونشاطو الحركي حيث يتميز ىذا الجسم بميكانيكية معقدة ، لذلك ييجب عمى مدرس 
التربية البدنية و الرياضية أن يكون عمى دراية حول الجسم و ووظائفو وتركيبو 

،وكذا الوقود الطاقوي لمجسم سواء عن طريق الجياز الدوري او وميكانيزمات حركاتو 
 التنفسي او اليضمي .

تعد الدراية بالجانب  النفسي تعطي تحميال الىم نواحي النشاط  االسس النفسية :2-2
 وتساىم في التحميل الدقيق لمعمميات المرتبطة بالنشاط الحركي. البدني و الرياضي 

 (4891)ومحمود، 
إن المحممين النفسانيين ينظرون الى المعب انو الطريقة االسمى لفيم المحاوالت التي 
يقوم بيا الطفل بين الخبرات المعارضة التي يمر بيا الذي يعاني من مشكمة خاصة 
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)عموي،  عن نفسو وعن مشكمتو عن طريق المعب بشكل ال تعادلو طريقة اخرى .
4881) 
تساعد االسس االجتماعية عمى التكيف مع الجماعة فتغرس  االسس االجتماعية:3-2

فيو روح الجماعة وتبعده عن كل اشكال العنف ، فالتربية البدنية تقدم الكثير لتغطية 
 حاجيات الفرد : المنافسة ، التعاون ، تقبل راي االخرين ...

 البدنية  لذوي االحتياجات الخاصة:أهداف مادة التربية  3-
 العناية بالقوام السميم وتصحيح االنحرافات القوامية-
 العمل عمى اكساب المياقة البدنية و التوافق العضمي-
 تنمية روح الرياضة والسموك الرياضي السميم-
 تدريب التالميذ عمى احترام القوانين و القواعد -
 المدرسين واكساب التالميذ ثقافة رياضيةنشر الوعي الرياضي بين التالميذ و -
 اشتراك التالميذ في تنظيم مخطط النشاط وتاىيميم لمقيادة الرشيدة وتحمل المسؤولية-
 التقميل من االثار السمبية عمى  وجود االعاقة سواء كانت اجتماعية او نفسية-
 استغالل اوقات الفراغ في االنشطة الرياضية-

 :والرياضية البدنية التربية درس 4-
 في ومميز فعال دور لو األخرى، المنيجية الدروس من كغيره البدنية التربية درس إن

 المدرسي البرنامج أجزاء مجموع من األىم الجزء يمثل حيث األىداف التربوية، تحقيق
 التي التعميمية والمواد الخبرات كافة تقدم خاللو التربوي، ومن الرياضي البدني لمنشاط
 التعميمية لمطبيعة ونظرا كل التالميذ، منو يستفيد أن ويفترض المنيج، أىداف تحقق
 والوسائل بطرق التدريس المتعمقة االعتبارات كافة المدرس فيو يراعي أن يجب لمدرس

 .والتعميم القياس وطرق المتعمقة الخبرات لتتابع التعميمي والتدرج التعميمية
 :والرياضية البدنية التربية درس تعريف 1-4-

 الشاممة الخطة في والرياضية البدنية لمتربية الدراسي البرنامج في الصغيرة الوحدة ىو
 يريد التي األنشطة أوجو كل تشتمل وىي بالمدرسة، البدنية والرياضية التربية لمنياج
 ىذه تتضمنيا التي الميارات يكتسبوا المدرسة، وأن ىذه تالميذ يمارسيا أن المدرس
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 مباشر وتعميم غير مباشر تعمم من ذلك يصاحب ما إلى باإلضافة األنشطة،
  (4881)الشاطئ، 

 والكيمياء الطبيعة، عموم مثل األكاديمية المواد أشكال أحد البدنية التربية درس ويعتبر
 وخبرات بميارات فقط ليس التالميذ يمد لكونو المواد ىذه عن ولكنو يختمف والمغة،
 الجوانب نعطي التي والمعمومات المعارف بالكثير من أيضا يمدىم ولكنو حركية

 العممية الجوانب التي تعطي المعمومات إلى باإلضافة واالجتماعية النفسية الصحية،
واأللعاب  التمرينات مثل الحركية األنشطة باستخدام وذلك اإلنسان جسم بتكوين
 ليذا أعدوا مربين طريق عن التربوي اإلشراف تحت وتتم والفردية الجماعية المختمفة
  (4881)شمتوت،  الغرض

ذا  اإلنسان وقوام النمو توجيو عممية بأنيا عرفت والرياضية البدنية التربية كانت وا 
 مع تشترك التي األخرى األساليب وبعض الصحية البدنية والتدابير التمارين باستخدام
 أن يعني بذلك فإن والخمقية، النفسية واالجتماعية النواحي تنمية في التربوية الوسائط
 األىداف ىذه تحقق أيضا ليا الممارسات أوجو كأحد والرياضية البدنية التربية درس
 احتياجاتيم ويحقق لمتالميذ، والمتزن الشامل النمو فمن المدرسة مستوى عمى ولكن
 التربية درس فإن الشكل وبيذا الحركية، قدراتيم وتدرج السنية لمراحميم طبقا البدنية
 التي التربوية األغراض يحقق ولكنو فقط زمنية مساحة ال يعطي والرياضية البدنية
)شمتوت، التنظيم و  لمتالميذ والصحي النمو البدني مجال في التعميمية السياسة ترسميا

 (4881و الرياضية ،  االدارة في التربية
 لمتربية منياج كل أساس وىو الدراسي البرنامج في البدنية التربية درس يعتبر كما

 . ورغباتيم ميوليم إلى باإلضافة الطمبة يراعي حاجات كما البدنية،
 

 :والرياضية البدنية التربية درس بناء 2-4
 فإن ىذا رغم ولكن والرياضية البدنية التربية درس بناء حول النظر وجيات اختمفت لقد

 :ىي أقسام ثالثة يقسمونو إلى أغمبيتيم
 .التحضيري القسم
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 وتتمثل.(البدني اإلعداد) اإلحماء اإلدارية، األعمال :يمي ما الجزء ىذا ويتضمن
 لدرس المخصص المكان إلى الفصل من لمتالميذ اصطحاب األستاذ في األعمال
 والعضالت المختمفة واخذ بتغيير المالبس التالميذ قيام مع والرياضية البدنية التربية

 يخدم فيو اإلحماء الخاص أما والمعنوية، النفسية الناحية من التمميذ وتييئة والمفاصل
 بكل الخاصة التمرينات وتدخل كاممة بصورة الرئيسي القسم في ستشارك التي األجزاء

 .حدة عمى تالرياضيا من نوع
  :الرئيسي لقسما

 أكانت سواء تعمميا الواجب والخبرات الميارات يقدم الذي التعميمي النشاط ويتمثل
 لممادة التالميذ استيعاب في كبير دور تمعب التعمم وطريقة أو جماعية، فردية المعبة

 .والجزئية الكمية الطريقة استخدام أو اإليضاح أسموب عن تعبر وىي المعممة
 التعميمي النشاط جزء من التالميذ تعممو ما تطبيق إلى فييدف التطبيقي النشاط أما

 في البدء ثم الغيابات والتدريب بالتمرين التالميذ ويبدأ تالميذ القسم، بتقييم وذلك
 الجسم أجيزة تييئة بقصد واأللعاب التمرينات في يتمثل الذي العام اإلحماء :اإلحماء
 مراقبة ىو الشاغل شغمو يكون الذي األستاذ وتوجيو إشراف تحت الحصة طبيعة حسب

بداء األخطاء وتصحيح المجموعة  .الحصة أىداف خدمة أجل من النصح وا 
  :الختامي القسم
عادتيا الداخمية الجسم أجيزة تيدئة إلى القسم ىذا ييدف  كانت ما إلى اإلمكان بقدر وا 
 واالسترخاء التنفس، كتمرينات بأنواعيا التييئة تمرينات الجزء ىذا سابقا ويتضمن عميو

 بإجراء األستاذ يقوم التالميذ انصراف وقبل اليادئ، ذات الطابع الترويحية واأللعاب
 أثناء حدثت التي واألخطاء والسمبية الجوانب اإليجابية إلى ويشير التربوية النتائج تقويم

 1 .(4899)الصفار،  نصيحة ختامية أو القسم شعار يكون الدرس وختام الدرس،

 : البدنية التربية درس أهمية5- 
 بناء عممية في كبيرة مكانو الرياضية البدنية لمتربية أن وآخرون المندالوي قاسم يرى

 الحركة إلى التالميذ ويحتاج واجتماعيا، ونفسيا وعقميا بدنيا التمميذ وتطويرىا شخصية
 والظروف االحتماالت لكامل وتتكيف أجيزتيم الداخمية وتتكامل تنمو لكي والمعب
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 التربية وتعد األوبئة واألمراض ضد والمعارضة المناعة الكتساب والعممية الحياتية
 االجتماعية النفسية التمميذ شخصية وتكوين لبناء األساسية الوسيمة والرياضية البدنية
 يتعمم المدرسة في التدريسية والوحدات  . والرياضية البدنية التربية درس خالل من

 : مثل واالجتماعية والتربوية النفسية الصفات من الكثير التمميذ
 األوامر وتنفيذ والنظام والتعميمات القوانين بتطبيق االلتزام ، االحترام التعاون،
 مكانة لتطوير األساسي الركن تعد الرياضية التربية ولما كانت وغيرىا واإلشارات
 ومتطمبات إمكانيات من إليو تحتاج .وما  مادتيا إلى االىتمام وجب لذا التمميذ ميارات
  (4881)اخرون ا.،  حديثة ومناىج وبرامج وأدوات وأجيزة مساحات من ومادية بشرية
ذا  لإلنسان والقوام البدني لمنمو توصية عممية بأنيا عرفت البدنية التربية كانت وا 

 تشارك التي األخرى األساليب وبعض الصعبة والتدريبات التمرينات البدنية باستخدام
 أن يعني ذلك فإن والخمفية واالجتماعية النواحي النفسية بتنمية التربوية األوساط مع

 األىداف ىذه أيضا لما يحقق الممارسات أوجو كأحد والرياضية البدنية التربية درس
 لمتالميذ والمشرف الشامل النمو من يضمن فيو المدرسة مستوى عمى ولكن

 الف ويعطي الحركية قدرتيم وتدرج السنية، لمراحميم طبقا البدنية احتياجاتيم لتحقيق
 بيذا التربوية، المؤسسة وخارج داخل النشاط أوجو في لالشتراك المتميزين منيم رصة
 يحقق ولكنو فقط زمنية مساحة يغطي ال البدنية والرياضية التربية درس فإن الشكل

 لمتالميذ والصحي البدني .النمو  مجال في السياسة رسمتيا التي التربوية األغراض
 )بسيوني( المستويات كل عمى

 : البدنية التربية درس أهداف 6-
 البدنية التربية ولدرس رسمي، منياج لكل الزاوية حجر مادة أي في الدرس يعتبر

 ثم أوال المدرسي المجال في التربوية العممية عمى متعددة تنعكس أغراض والرياضية
 بالكفاءة االرتقاء مثل عديدة تحقيق أىداف إلى يسعى كما ثانيا؛ كمو المجتمع عمى

 الرياضية والقدرات الميارات الحركية واكتساب البدنية والصفات الجسم ألجيزة الوظيفية
كتساب  الوطنية القومية االتجاىات وتكوين والصحية الرياضية المعارف وا 
  )فرج( –السوية السموك وأساليب
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 :يمي فيما والرياضية البدنية التربية درس أىداف أىم تمخيص ويمكن
 :الحركية والمهارات البدنية الصفات تنمية 1-6.

 الرياضية التربية حصة أغراض أىم أن بسطوسي وأحمد السامرائي أحمد عباس يرى
 والمرونة والرشاقة والمطاولة والسرعة العضمية كالقوة األساسية البدنية الصفات تنمية
 بدنية وصفة عنصر كأنيم العضمية والقوة
 إلعطاء متطمبة العضمية القوة فتنمية ...صحية أو نفسية أو اجتماعية بعوامل ترتبيا
 لمقوة كان فإذا الحياة أعباء مواجية عمى القدرة وكذلك الدفاعية الشخصية الفرد

 ، المجتمع أو المدرسي المحيط في سواء البدنية العناصر بين خاصة أىمية العضمية
 من قدرىا ليا والمرونة ، والرشاقة ، المطاولة ،و كالسرعة األخرى العناصر بقية فإن

 والوظيفية العفوية األجيزة تقوية عمى تعمل الصفات ىذه مثل وبتنمية أيضا األىمية
 ، الخ.. الدموية والدورة والرئتين كالقمب بالجسم
 بعض عمى التغمب وعمى الحيوية بوظائفو القيام إمكانية عمى الجسم تساعد والتي

  .األمراض وبعض التعب كمقاومة الخارجية المؤثرات

 بيجتو ولإلنسان الحياة أمل النفس في وتبعث وحيوية نشاطا لمجسم تعطي أنيا كما
 وقناعتو الفرد اطمئنان و راحة مصدرىا يكون قد والسعادة والبيجة الحياة فأمل وسعادتو

 إعطائو في تساعد والتي العناصر أو الصفات ليذه مستوى من إليو وصل بيا
 ، جية من العناصر من عنصر بكل االىتمام يجب ولذلك ومتزنة كاممة شخصية
 من لغرض خارجيا أو الصحة مجال في وذلك أخرى جية من المركبة والعناصر
 عند الصفات ىذه تنمو حتى إحداىما إىمال دون الرياضية لمتربية اليامة األغراض
 الصفات تنمية لغرض البدنية التربية حصة عن تكممنا لقد ، زنا مت نموا التالميذ
 وفي جية من المختمفة الرياضية األلعاب أو بالفعاليات سواء ارتباط ليا والتي البدنية

 فعاليات لجميع كبيرة وأىمية وقاعدة أساس تشكل وكما أخرى جية من المجتمع
 .خاصة بدنية صفة إلى تحتاج األلعاب من لعبة أو فعالية فكل واأللعاب
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 : العقمية التنمية 2.6-
 ىذه وتفسير التفكير عمى العناية أو المعارف تجميع إلى العقمية التنمية غرض يشير

 من التفكير إلى حاجة فيناك ذلك وعمى تعمم أن يجب ، البدني النشاط وأوجو المعارف
 مثل بمسائل الشخص فيمم ، المعرفة اكتساب عن ذلك وينتج الذىني الجياز جانب
 نتخذ أن ويمكن والرياضي النشاط البدني أوجو في واإلستراتيجية األداء وفنون فوانيين

 عديدة يمم بجوانب أن الممارس عمى يجب الرياضة ىذه ففي كنموذج ىنا السمة كرة
ستراتيجية المعبة كقانون  أن البد وأخيرا ، المختمفة التمريرات وأنواع واليجوم الدفاع وا 
 . الرياضة ىذه ممارسة من المستمدة والقيم الفوائد يعرف

 يكتسبيا أن الفرد عمى معارف عنيا ينتج بالخبرة الشخص يتعمميا التي الفنية والخبرات
 تمريرىا عند بخطوة قام إذا ر أكبر وبدقة أسرع تسير الكرة أن يعرف الشخص فمثال ،

  (4881)الخولي ا.،  بعض اكتساب لممرء يمكن كما
 عمى واالعتماد والشجاعة والقيادة التبعية مثل األىمية في غاية تعتبر التي المعارف
 وحصيمة البرنامج في ىاما مكانا بالصحة الخاصة نؤخذ المعرفة أن ويجب النفس

 التي الجديدة المواقف وتفسير عمى تفيم وتساعد بخيرات الشخص تمد المعمومات
 قرارات إلى عمى الوصول أكبر قدرة يممك أنو يعني وىذا آخر، إلى يوم من تقابميا
 األلعاب في خبراتو طريق فعن والصواب الخطأ بين يفرق أن يستطيع وأنو حكيمة،

 والمقدرة اليقظة وتنمية بالقيم إحساسو ينمي أن الشخص يستطيع المختمفة والرياضيات
 والرياضية البدنية التربية حصة أن ونرى باالنفعال المشحون شخصية الموقف عمى
 عن والمعمومات واكتسابيم المعارف التفكير عمى والمقدرة الحواس تنمية إلى تيدف
 القيادة الرشيدة قابمية وتنمية ليا المنظمة والممارسة الرياضية الحركات أداء كيفية

 .لدييم الالئق والسموك اإلرادية والسمات المعنوية الصفات وتدعيم
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 : والخمقية االجتماعية التنمية 3-6-
 عديدة اجتماعية مجاالت في تتم الرياضية الفعاليات أن وآخرون العبادي جالل يرى
 واالجتماعي الحضاري لمتطور الضرورية العناصر من واحدة فإنيا تظير االتجاه وبيذا
 عممية في فعالة أداة بصفتيا والرياضية التربية البدنية أىمية يؤكد مما المجتمع في

 تقدم في لمفرد الممارسة اإليجابية تساىم كما ؛ والمجتمع لمفرد المتكامل اإلعداد
 الفراغلوقت  واألفضل األمثل االستخدام في أىمية ليا يكون وازدىاره؛كما المجتمع
 في مكانتيا وكذلك المختمفة األمراض مقاومة عمى المجتمع ألبناء الصحية القدرة ودعم

 وبتطويرىا اإلنسانية الحضارات مراحل مختمف في وأىميتيا االجتماعية البناء والتنشئة
 1 . والبدنية النفسية أىميتيا عن فضال والروابط االجتماعية لمعالقات

 الجو تنمية في تتمثل االجتماعية األغراض أن وآخرون جمون درويش عدنان ويرى
نكار التعاون إظيار من يمكن الطالب الذي المالئم  الصادقة واإلخوة ، الذات وا 

عدادىم تاحة المجتمع الصالح في بنجاح لمتكيف وا   النفس عن لمتعبير الفرصة وا 
شباع واالبتكار  . واجتماعيا نموا نفسيا الطالب ينمو حتى المخاطرة في الرغبة وا 

 : المكيفة الرياضية و البدنية النشاطات تعريف 7-
 تاالرياض أنواع و التمارين و الحركات كل ىي المكيفة الرياضية و البدنية النشاطات

 الوظائف بعض تمف الناحية من القدرات المحدود الفرد يستطيع ممارستيا التي
 تتضمن الجماعية و الفردية تاالرياض من عن مجموعة عبارة وىي ، الكبرى الجسمية

 ،الجيدو، الطاولة التنس الدرجات ،الجمباز، سباق ، الفروسية القوى، ألعاب السباحة، )
)اخرون ج.،  األثقال رفع ، بالقوس ،الرمي الطائرة الكرة ، السمة كرة ، القدم كرة

4898) 
 و البدنية، الرياضية األنواع من وغيرىا ( المرمى كرة الريقبي اليد، ،كرة الفني التزحمق
 تنمو الشخصية عناصر أن إلى " وكموس لومبر" يشير كما  .المكيفة البدنية األنشطة

 واالستعداد القدرة تنمية عاتقيا عمى المدارس يقع وان الجيد والتعمم النشاط خالل من
 مرآة ىي الرياضية أن التربية فرويل ويرى. الفرد حياة مدى عمى الذاتي التعمم الستمرار

 تخدم دائما وىي أجمو، من يتعمم أن عميو الذي العالم عن لمحة لمطفل تعطي ، لمحياة
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 وقدراتو الستعداداتو وانعكاسا الداخمية الطفل إنسانية عن تعبيرا فيي ما، غرضا
 .الخالقة
 :المكيف الرياضي البدني النشاط أغراض  8-
 ، العامة التربية من قسط الكتساب لو الناس مساعدة البدني العيب ذو الطفل يمتمس

 ىؤالء ان والواقع ، األىداف ىذه لتحقيق الفعالة الفرص كل لو تتاح والواجب أن
 المناسب االيجابي النشاط والى ، التربوية غيرىم لمخبرات من احتياجا أكثر األطفال
 المجتمع، في مكانو يأخذ أقرانو حتى يمارسو ما مع اإلمكان بقدر والمشابو لقدراتيم
 اكتساب ميارات عمى تعاونو بطريقة ميولو وتحقيق نفسو وقاية عمى تدريبو ومحاولة

 اجتماعية وفوائد سيكولوجية قيم من عميو يحصل ما ذلك الى يضاف ، األلعاب في
 الترويحي النشاط ممارسة عمى قدرتو وازدياد لألجيزة الوظيفي والعمل وعقمية وحركية

  .(4811)حسن، 

 : البدني النمو غرض 1-8
 ، الحي الكائن جسم تعتري التي التغيرات عن عبارة ىو البدني النمو عامة بصفة
  (4881)دواشين،  2 لمفر المناسب النمو حدوث في اليام ودوره إكتمال النضج غايتيا

 

 عن البدنية الكفاءة بناء عمى ساعد لممعوقين الرياضية والفعاليات األنشطة ممارسة إن
 تحمل من المعوق الفرد وتمكن الفعاليات ىذه بواسطة الجسم تقوية وبناء طريق

 . التعب ومقاومة البدني المجيود
 خاللو من المجتمع ليرى كرسيو عمى ويجمس العالم عن ينعزل الذي المعوق فالشخص

 وترىل المفاصل في وتصمب الجسم في خوار عنو سينتج ، الرياضية وتركو األنشطة
 الجسمي التركيب في تشوه الى الحال بطبيعة يؤدي وضمورىا، وىذا العضالت في

 . الطويل نتيجة الجموس القوام في التشوىات بعض وظيور
 العيوب ىذه محاربة عمى ستعمل الرياضية لألنشطة المعوق ممارسة فإن لذا

 القوي الجسم تكوين من عنيا ينتج وما الطبيعي عمى النمو وتساعد ، والتشوىات
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 وتأىيمو المعوق الشخص بالنمو وبناء كفيمة الرياضية التربية فان وبذلك المتناسق
 . واإلبداع العمل عمى قادرا يصبح كي سميما، تأىيال
 : الحركي الحسي النمو غرض 2-8
 والبصر والسمع والقراءة الكتابة مثل انتقالو و الجسم حركة نمو الحركي بالنمو يقصد
  .الحياة في المختمفة النشاط أوجو يمزم ذلكمما وغير
  (4891)راتب، 

 تكوين عمى وتساعد والصحة واإلقدام والشجاعة النشاط تنمي البدنية التمارين أن كما
 تكوين عمى وتساعد والصحة واالقدام والشجاعة النشاط تنمي وتربيتو البدنية الجسم
 كبيرة النطاق واسعة بحركات القيام تمكنو فتكسبو مرونة متزنة تربية وتربيتو الجسم
 في انتفاعو من تزيد أنيا وتناسق كما باتزان المختمفة اجزاءه وتقوي المفاصل في المدى
 حركة االجزاء عدم أن كما ، الحركة عدم جراء تحصل التي القوام تشوىات عالج

 الحركي العمل عمى قادرة غير وجعميا العضالت ضمور عمى تعمل لمجسم الصحيحة
 . المعوق لدى والكفاءات لبناء القدرات ميم

 : العقمي النمو غرض 3-8
 الرياضية الحركات آداء الن وذلك قويا نشيطا الجسم جعل الى الرياضية التربية تسعى
 فالنشاط العمل عمى قادرا صحيحا الجسم تجعل أنيا كما ، ذىني الى تركيز تحتاج

 جانبا يعد وانما الفراغ وقت لقضاء المعوق ألعاب يمارسيا مجرد أو زينة ليس الرياضي
 المعمومات واكتسابو المعوق قابمية الفرد الزدياد تسعى فيي التربوية العممية في أساسيا
 . المختمفة
 الخاص تفكيره يستعمل ان يجب فانو ما لعبة أو معينة رياضية ميارة يتعمم ولكي
 الى يقوده ذلك أن كما. الفعالية أو الميارة لتمك المعرفة تحدث ليذا االستعمال ونتيجة

 . العضمي العصبي التوافق استعمال
 أكثر االبداع عمى قادرا تجعمو وفنونيا وخططيا المعبة بتمك الخاصة القوانين معرفة إن
 أن أجل من وذلك تفكيره استعمال بمدى ومرتبطة اال الالعب يمارسيا من رياضة وما

 . االيجابية النتيجة الى واضحا لموصول اليدف يكون
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 أو معرفة ىناك يكن لم اذا ألنو اليو بالنسبة ميمة الفرد يكتسبيا التي المعرفة إن إذن
 مستحيال أمرا يكون ثم ومن الصحيحة القرارات بناء يصعب سابقة فانو خبرة

 )ابراىيم(

 : االجتماعي النمو غرض 4-8
 األفراد مع لمتكيف المعوق الشخص مساعدة الرياضية التربية أغراض من إن

 تسمح الرياضية واألنشطة لمفعاليات ممارستو أن حيث ، يعيش معيا التي والجماعات
 . بالمجتمع واالتصال بالتكيف لو

 في رغبة لو والتي الرياضية العمميات آداء في انغمر كمما أنو عمى تدل والتجارب
 المرغوبة االجتماعية العادات اكتسابو الى يؤدي بدوره ىذا خبرات متنوعة اكسبنو ادائيا

.  
 والشجاعة واألقدام والتعاون بالنفس الثقة بو تنمي المختمفة الرياضية األلعاب فممارسة
 تساعده كذلك الفوز، طريق عن النجاح الى لموصول والسرور شعوره بالمذة عن فضال
 في يساعد والذي الرياضية الحياة ونحو (االنتماء) الجماعة  نحو الشعور تنمية في
 والبيئة لممجتمع أن كما ، لمساعدة مجتمعو يعمل صالحا مواطنا ليكون المعوق نمو

 المجتمع فان نظرة ولذلك ، المعوق الفرد نفسية عمى الكبير األثر واألصدقاء واالسرة
 . وممارساتيا أىدافيا وليا ضرورية اليو

 : التالية األىداف تحقيق عمى تعمل الرياضية التربية فان ذلك الى إضافة
 المعوق لمفرد الشخصية والقدرات المواىب تنمية . 
 والسموكية الخمقية القيم غرس .  
 االجتماعية العالقات تنمية .  
 والخارجية الداخمية الرياضية المقاءات خالل من بالمجتمع االتصال إعادة .  
 العقمية والقدرات النفسية الميول تنمية .  
 والتعاون والمثابرة والشجاعة كاإلرادة المعوق اإلنسان في الحميدة الصفات تربية 

  وتطبيق النفس وضبط
 الدقيقة والمالحظة النظام . 



 الفصل الثاني:                                                  حصة التربية البدنية والرياضية
 

39 
 

 المشترك والعمل واإلخوة الصداقات تكوين الى تسعى .  
 . لألصحاء أىميتيا يفوق بما لممعوقين ميمة الرياضية الممارسة تعد ىذا ومن

 : عالجي غرض 5-8-
 عالجية تمرينات ىيئة عمى لمعالج طبيعية وسيمة لممعوقين الرياضية الممارسة تعد

 في كبيرة بدرجة تساىم والتي ، الطبيعي لمعالج اليامة وكأحد المكونات ، تأىيمية
 العضمي والتوافق العضمية، لمقوة مثل استعادتو ، لممعوق البدنية المياقة استعادة
  الحياة في العامة ولياقتو لكفاءتو استعادتو وبالتالي المرونة، السرعة، العمل، ، العصبي

 خاصة عضمي إرىاق من يصادفو ما عمى المعاق تغمب في التمرينات تمك تساىم كما
 .التأىيمية المرحمةبداية  في
 والمشكمة االنفعال من اإلقالل في تساعد والترويحية الرياضية األنشطة في االشتراك و

 عمى ىذا وينطبق العظام، وكسر شرح سيولة ىي السن كبير التي تواجو الكبرى
 . لحياتو األولى السنوات كثيرا أثناء يتحرك لم الذي الخاص الشخص
 : وجداني ترويحي غرض 6-8-
 ميما جانبا تشكل كما المعوق، نفس عمى لمترويح ناجحة وسيمة الرياضية التربية تعتبر
 عمى والتغمب بالحياة، والتمتع والرغبة والصبر الذاتية لعنصر الواقعية استرجاعو من

 ومتنفسا النفعاالتو منفذا الرياضية التربية في اإلنسان يجد كما والمممة الروتينية الحياة
 كما غيره، من وأصدقائو لعممو أكثر تحمسا الرياضي الشخص نجد كما ، لمضغوط
 لعواطفو، وشعوره باالستجابة واالستمتاع والسرور المرح لمفرد الترويحي النشاط يضيف
  )خطاب( منيا بد ال إنسانية حاجة الترويح عامة وبصفة

 : المكيف الرياضي البدني النشاط تصنيفات 9-
 ومنيا ، التنافسية و التربوية فمنيا أشكاليا وتنوعت الرياضية األنشطة تعددت لقد

 . والجماعية الفردية أو والترويحية العالجية
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 : إلى الباحثين أحد قسمو فقد ، التقسيمات أىم إلى سنتعرض فإننا حال أية عمى
 : الترويحي الرياضي النشاط1-9
 من بو يتميز لما الترويح برامج في األساسية األركان من الرياضي الترويح يعتبر
 الشاممة التنمية في أىميتو إلى باإلضافة ، لمفرد المتعة الشاممة في كبرى أىمية

 كان سواء البدني النشاط مزاولة إن .واالجتماعية والعقمية البدنية النواحي من الشخصية
 ، العالية المستويات إلى لموصول التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت استغالل بغرض
النشاط  ذلك مزاولة خالل أنو حيث ، العامة الصحة تحقيق نحو سميما طريقا يعتبر
 إلى باإلضافة  واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو لمفرد يتحقق
 والعضمي والتنفسي الدوري كالجياز المختمفة الجسم أجيزة كفاءة عمل تحسين

 إذ ، نافعة وظائف عدة يخدم الرياضي البدني النشاط أن عباس رممي و يرى عصبيوال
 عن التعبير بوسائل يزودىم كما عاطفيا إشباعا يمنح األطفال الحر العضمي النشاط أن

 بالترويح األغمبية وتمد اإلنجاز عمى بالثقة والقدرة واإلحساس واالبتكار والخمق ، النفس
 لياقة اجل من الجسم وظائف تعزيز ىو األساسي والغرض ....وعقميا بدنيا اليادف
  (4889)رحمة،  - 1 .1والرفاىية بالسعادة وشعور مقبولة

 

 في ىاما جانبا يشكل الترويحي الرياضي البدني النشاط أن " المجيد ع مروان" أكد كما
 في الرغبة ، والصبر لمذات الواقعية العناصر استرجاع من يمكنو المعاق اذ نفس

 النفسي التوازن إعادة في كبير ايجابي بدور بالحياة ويساىم التمتع ، الخبرة اكتساب
 الرياضة وتيدف ، بعد اإلصابة ما والمممة الرتيبة الحياة عمى والتغمب لممعاق

 والصداقة المنافسة وروح واالنضباط النفس عمى االعتماد غرس إلى الترويحية
 عزلتو من المعوق إلخراج والعصبي النفسي الجانب تدعيم وبالتالي المعوق الطفل لدى
 . المجتمع في عمى نفسو فرضيا التي

 : يمي كما الرياضي الترويح تقسيم ويمكن
 : الترويحية الصغيرة األلعاب -أ
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 وألعاب الصغيرة الكرات وألعاب ، الجري األلعاب من متعددة مجموعة عن عبارة ىي
 مع والتنافس والمرح السرور بطابع تتميز التي األلعاب من ذلك إلى غير وما ، الرشاقة
 . ممارستيا أدواتيا وسيولة وقمة قواعدىا مرونة

 : الكبيرة الرياضية األلعاب -ب
 نظر لوجيات طبقا تقسيميا ويمكن الكرة باستخدام تمارس التي الحركية األنشطة وىي

 أو شتوية ألعاب المعبة لموسم بالنسبة أو ، جماعية أو زوجية أو ألعاب فردية مختمفة
 . العام طوال تمارس أو صيفية

 : المائية الرياضات -ج
 التجديف، أو ، الماء كرة ، السباحة مثل الماء في تمارس ترويحية أنشطة وىي

 الترويح ألوان أحب من السباحة وخاصة األنشطة ىذه ، وتعتبر والزوارق اليخوت
 . بالدنا في خاصة
 : العالجي الرياضي النشاط2-9-
 الواسع المجال داخل خاصة خدمة بأنو ، العالجي لمترويح األىمية الجمعية عرفت

 أو البدني السموك نواحي بعض في اإليجابي لمتدخل تستخدم التي لمخدمات الترويحية
 وتطور ونمو ولتنشيط السموك في مطموب تأثير االجتماعي إلحداث أو االنفعالي
 الناحية من الرياضي ينكرىا األطباء فالنشاط ال وعالجية وقائية قيمة ولو الشخصية
 من التخمص عمى والمعاقين النفسية األمراض مرضى يساعد العالجية

 أكثر ويجعميم ، لو اآلخرين وتقبل بالنفس الثقة استعادة وبالتالي ، النفسية االنقباضات
 ، الشفاء سرعة تحقيق عمى األخرى العالجية الوسائل بمساعدة ، ويسيم وتعاونا سعادة

 األطفال وشمل كالربو األمراض بعض عالج تستعمل في التي العالجية كالسباحة
 . التأىيل إعادة وحركات

 العمومية والمصحات المستشفيات معظم في يمارس الرياضي النشاط أصبح كما
 الدول في وخاصة البيداغوجية الطبية والمراكز التأىيل إعادة وفي مراكز والخاصة
 فقد ، اإلصابة ونوع وطبيعة ، النشاط الرياضي نوع ذلك في ويراعى ، المتقدمة
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 الحركة في المعوق تحكم الشخص اكتساب ىدفيا ودقيقة موجية حركات تستخدم
 1 . (Randain, 1993) مقصودة أطراف أو عضالت واستخدام

 

 : التنافسي الرياضي النشاط3-9.
 الرياضية النشاطات ىي ، العالية المستويات رياضة أو النخبة بالرياضة أيضا ويسمى
 بمستوى االرتقاء األساسي ىدفو ، نسبيا كبيرة بدرجة البدنية بالمياقة والكفاءة المرتبطة
  لمجسم المختمفة والعضالت لموظائف ممكن حد واسترجاع أقصى البدنية والكفاءة المياقة
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 تمهيد :

بناء عمى ما أثير من تساؤالت تبحث عن اإلجابات  التي تمثل أبعاد اإلشكالية      
التي تدور حوليا الدراسة الحالية،وطبقا لما أسفرت عميو الدراسات السابقة التي  أنارت 

اإلجابات المحتممة لتمك التساؤالت التي صيغت في صورة فرضيات، الطريق ،الستنتاج 
لزم عمينا القيام بدراسة تطبيقية وذلك من صحة الفروض إلثباتيا أو نفييا ،حتى تمكنا 
الوصول إلى نتائج محددة وسنتطرق في الفصل إلى الدراسة االستطالعية، التعريف 

و و حدود الدراسة ،مع تحديد بمنيج البحت و نتائجو ،عرض مجتمع البحت و عينت
 متغيرات الدراسة و في األخير عرض األساليب اإلحصائية المستعممة في البحت.

 الدراسة االستطالعية -1
إن إجراء الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا في كثير من البحوث،نظرا      

توجب عمى الطبة  الرتباطيا بالميدان من خالليا نتأكد من وجود عينة الدراسة ، لذا
القيام بتجربة استطالعية قصد اإلطالع عمى الصعوبات والعوائق التي قد تواجينا في 

 الدراسة األساسية عمى سبيل المثال:
 معرفة مدى وضوح العبارات وفيميا من العينة المختبرة.-
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجيو في مختمف مراحل البحث.-
 ل طريقة إلجراء البحث.التوصل إلى أفض-
 طرق جمع البيانات ومعالجتيا وىذا لموضوعية البحث. -

مجاالت الدراسة حيث تم االختيار الباحثان المراكز النفسية البيداغوجية لوالية النعامة  
 حيث تم توزيع استمارة عمى المربيين وبعد أربعة أيام تم قيام بنفس إجراء السابق.
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تبار وتتمثل في اإلجابة عمى العبارات الموجودة في استمارة وتم شرح طريقة أداة االخ
استبيان الخاص بواقع التكفل الرياضي باالطفال المتخمفين ذىنيا خالل حصة التربية 

 البدنيو والرياضية. وبعد عممية الفرز و التصحيح تم  مناقشتيا وتحميميا.
 

 منهج البحث: 2-
الصحيح لحل مشكمة يعتمد باألساس عمى في مجال البحث العممي، اختيار المنيج 

طبيعة المشكمة نفسيا، فالمنيج ىو الطريق المؤدي إلى اليدف المطموب أو الخيط 
غير المرئي الذي يشد البحث من بدايتو حتى نيايتو قصد الوصول إلى نتائج معينة، 

 وتختمف المناىج المتبعة في البحث العممي تبعا إلختالف اليدف الذي يود الباحث
التوصل إليو، وفي بحثنا ىذا استخدمنا المنيج الوصفي الذي يعتبر من أكثر المناىج 

 استخداما في الدراسات المسحية ولتالؤمو مع مشكمة بحثنا .

 مجتمع البحث: 3-

العمل  إن اختيار العينة المناسبة لمبحث من العناصر األساسية والميمة في بداية
لتقنيات المساعدة عمى جمع المعمومات من مجتمع الميداني، فالعينة ىي احدى ا

الدراسة حيث يمجا الباحث إلييا عند استحالة أو صعوبة المسح الشامل لممجتمع 
األصمي لمدراسة، كما يجب أن تحتوي العينة المختارة عمى مجموعة الشروط 

الموضوعية لمعينة الممثمة لمجتمع البحث، حتى يتمكن الباحث من تعميم النتائج 
المتحصل عمييا من خالل العينة عمى المجتمع الدراسة كمو، وانطالقا من موضوع 

 البحث فان العينة في ىذه الدراسة تم اختيارىا بعناية حسب موضوع الدراسة وطبيعتيا
 حيث تم إختيار المراكز النفسية البيداغوجية لمدينة المشرية و العين الصفراء
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 عينة البحث:-4
النموذج الذي يجري الباحث مجمل بحثو عمييا، في بحثنا ىذا إن العينة ىي      

 مربي بمراكز بيداغوجية. 40العينة كانت
 متغيرات  البحث:5-

 
( و 1مى نتيجة ما )ىو المعالجة التي يتوقع أن نحصل منيا ع المتغير المستقل: 1-

 بذوي االحتياجات الخاصة." بحثنا ىذا "واقع التكفل الرياضي المستقل فييتمثل المتغير 

ىو النتيجة المتوقع ظيورىا بعد معالجة ماو معنى ذلك أنو يتبع  المتغير التابع: 2-
( و يتمثل المتغير التابع في بحثنا ىذا في" في المراكز 2أو يعتمد عمى المعالجة )

 خالل حصة التربية البدنية والرياضية.البيداغوجية "

 البحث:الضبط اإلجرائي لمتغيرات -6

 أوال :السن
 : يبين توزيع أفراد العينة حسب السن. 1الجدول رقم 

 العينة  السن
 ين المربي (25/45)

 (25/45يتراوح سن أفراد العينة ما بين )
 ثانيا : الجنس

ناث.  أفراد البحث ىم ذكور وا 
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 مجاالت البحث:-7

 مربي بالمراكز البيداغوجية40أجريت عمى  مجال بشري:

 في والية النعامة عمى مستوى المراكز البيداغوجية: أجريت الدراسةمكاني:مجال 

 المركز النفسي البيداغوجي لألطفال  لممعاقين ذىنيا بالمشرية  -  

 المركز النفسي البيداغوجي لألطفال  لممعاقين ذىنيا بالعين الصفراء  -  

  مجال زماني:

وتنقسم 2012و شير جوان 2012مارس أجريت الدراسة في الفترة الممتدة مابين شير 
 ىذه المدة الزمنية إلى مرحمتين ىما:

و تعتبر ىذه المرحمة 2012إلى شير أفريل 2012المرحمة األولى: من شير مارس -
 مرحمة البحث النظري وجمع المعمومات حول الدراسة.

و تم خالليا توزيع 2012إلى شير جوان2012المرحمة الثانية: من شير ماي-
 يان وجمع البيانات و اإلحصاءات وتحميل النتائج الخاصةبالجانب التطبيقي.اإلستب

 أدوات البحث: -8

يعتمد المنيج  الوصفي في البحث عمى البيانات الخاصة بالظواىر والموضوعات    
التي يدرسيا وعمى وسائل وأدوات القياس التي تساعد عمى جمع البيانات وتصنيفيا 

تمييدا لتحميميا واستخالص النتائج منيا،وليذا اعتمدنا عمى استمارة تتضمن مجموعة 
 لمربين داخل المراكز البيداغوجية.من األسئمة موجية إلى األساتذة وا
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 االستبيان : 

يعتبر االستبيان من أدوات البحث األساسية الشائعة االستعمال في العموم اإلنسانية 
حيث يستخدم في الحصول عن معمومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو 

قبل غيره عمى في المجال المبحوث،لكونيا معمومات ال يممكيا إال صاحبيا المؤىل 
البوح بيا،وىو تمك القائمة من األسئمة التي يحضرىا الباحث بعناية في تعبيرىا عن 

الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعية لتقدم إلى المبحوث  من اجل 
الحصول عمى إجابات تتضمن المعمومات والبيانات المطموبة لتوضيح الظاىرة 

  (220، صفحة 2003)موسمي،  ختمفة.المدروسة وتعريفيا من جوانبيا الم

وفيما يخص موضوع بحثنا فقد قمنا بإعداد استبيان وزع عمى مربي األطفال    
 المتخمفين ذىنيا , وتم تقسيم االستبيان إلى ثالث محاور:

تيدف إلى معرفة المعمومات 3إلى 1: يضم ثالث أسئمة مرقمة من  المحور األول
 الشخصية لألساتذة المربين.

تيدف إلى معرفة  14الى 4: يضم إحدى عشرة أسئمة مرقمة من  المحور الثاني
 الرياضي التأطير والتنظيم 

و تيدف إلى معرفة البرامج 11إلى 15يضم خمسة أسئمة مرقمة من المحور الثالث:
 الرياضية المسطرة ونوع األنشطة وعدد الحصص.
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 األسس العممية لإلختبارات:-9
 :الصدق 
الصدق الذاتي ىو صدق الدرجات التجريبية لممقياس بالنسبة لمدرجات الحقيقية     

التي خمصت من أخطاء استبيان.وبالتالي تصبح الدرجات الحقيقية استبيان كمحك 
 الذي ننسب إليو صدق االختبار.

ولموقوف عمى مدى تناسب أسئمة االستبيان مع أىداف البحث قمنا بعرضيا عمى 
مجموعة من األساتذة دكاترة بمعيد عموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة 

مستغانم ،وبعد إيذاء أرائيم وتقديميم لممالحظات تم استبعاد وحذف عدد من 
دراج عبارات أخرى من تم تعديل خراجو بصورتو النيائية ليتم  المالحظات وا  االستبيان وا 

 توزيعو عمى عينة بحثنا ىذا.
 

 الجدول يبين قائمة االساتذة المحكمين
 :الثبات 

 الجامعة أسماء المحكمين             
 د عتوتي نور الدين 
 د زبشي نور الدين
 د بن زيدان حسين 

 د جبوري عمر 
  د مقراني جمال 

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم
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نعني بثبات االستمارة استبيان أن نحصل عمى نفس النتائج تقريبا عند إعادة     
 تطبيقو عمى نفس المجموعة من األفراد.

قام الطالبان بتطبيق استمارة استبيان عمى عينة الدراسة االستطالعية في ظروف 
نا بتوزيع القبمي عمى خمس مربين كما وردت حيث قممساعدة بحيث اتبع التعميمات 

معالجتيا، توصمنا إلى تقارب في التكرارات ونفس النتائج وىذا ما بالمراكز البيداغوجية 
 يدل عمى أن الثبات االستبيان مقبول مما يعني االستبيان يتمتع بالثبات.

 
 التجربة األساسية: -11
األساتذة قمنا بتوزيع االستمارات عمى المربي  بعد تحكيم استمارة استبيان من طرف     

بمختمف المراكز ،فيما يخص المربيين بمراكز فقد ذىبنا إلى  المتخمفين ذىنيا األطفال ا
، كما قمنا في البداية بالتعريف المشرية  والعين الصفراءالمركز النفسي البيداغوجي ب

ة وتمت اإلجابة عنيا في مدة عمى أنفسنا ،فتجاوب معنا المربين فشرحنا ليم االستمار 
مدة أسبوعين،وبعدىا تم استرجاع استمارات وتحميميا ومعالجتيا إحصائيا حيث تم 

 .، والنسبة المئوية2استعمال كا
 الدراسة اإلحصائية:-11

 كما يمكن حسابو بالمعادلة التالية:
 تكرار المشاىدة     ت ش
 تكرار المتوقع      ت م

 ومنو

م ت) (ش ت 
 

مج
م ت

كا 
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التكرار    النسبة المئوية =
مجموع التكرارات

 

 صعوبات البحث :-12
لقد تمقينا صعوبات في توزيع االستمارات عمى المربين بمراكز البيداغوجية     

 والمتمثمة في:
 عدم سماح بعض اإلداريين لنا بتوزيع االستمارات ، نظرا لضيق الوقت . -
اإلجابة، مما جعمنا القيام برفضيا وتوزيع وجود بعض االستمارات غير كاممة في  -

 استمارات أخرى .
 قيام البعض بإىمال االستمارات ، وعدم إعادتيا مع باقي االستمارات . -
 صعوبة التعامل مع بعض األشخاص بسبب تحفظيم عمى اإلجابة . -
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 المحور األول: المعمومات الشخصية
 ماىي مؤىالتك العممية؟السؤال األول : 

 .معرفة درجة األستاذ العممية الغرض منو:
 

 يمثل المؤىالت العممية لألساتذة 10الجدول رقم 
 
 

 تحميل نتائج السؤال األول :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

والذين  األساتذة المربيينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع  2واالختبار كا
 مربي  01فإن وعند تفريغ اإلجابات  00أجابوا حول سؤال رقم  مربي 40كان عددىم 

يحممون شيادة %0223بنسبة  مربيين 03و سيحممون شيادة ليسان%1223بنسبة 
 ولداللة الفروق بين المستجوبين ليم شيادات أخرى 33%مربي بنسبة  22ماستر و 
وىي أكبر  00203المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاإ الطالباناستخدم 

 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى2 

النسبة  التكرار اإلجابات
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  1223 01 ليسانس
01.01 

 
4.03 

 
2 

 
1.11 

 
 دال
 
 

 0223 03 ماستر
 33 22 شيادة أخرى
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 ( يمثل المؤىالت العممية لألساتذة10الشكل البياني رقم :)
 اإلستنتاج:

 
من  خالل الجدول و التمثيل البياني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  ،حيث     

 2أن معظم إجابات األساتذة كانت إجابية فيما يخص المؤىالت العممية 

 ومنو نستنتج أن كل األساتذة لدييم شيادات عممية تسمح ليم بمزاولة مياميم2   

 

 
 
 

 ليسانس 
32% 

 ماستر 
13% 

 شهادة أخرى
55% 

Titre du graphique 
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 الجنس   السؤال الثاني:
  معرفة جنس األساتذة سواء ذكر أم انثى الغرض منو :

 : الثانينتائج السؤال اتحميل 
 

بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية    
والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا

بنسبة  مربي 23فإن وعند تفريغ اإلجابات  02أجابوا حول سؤال رقم  مربي40
 ىن اناث 2 %1.23بنسبة  03و ىم ذكور 5223%

 
 
 
 

النسبة  التكرار اإلجابات
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  52.1 21 ذكر

2.1 
 

4.03 
 
2 

 

1.11 
 

 غير دال
 1..4 01 أنثى

 
 

 يمثل جنس األساتذة المربيين 12الجدول رقم:
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 ( يمثل طبيعة الجنس بين األساتذة12الشكل البياني رقم )

 اإلستنتاج:
 

نالحظ من خالل الجدول و التمثيل البياني أن اإلجابات تبين نسبة األساتذة     

 في المراكز النفسية  البيداغوجية 2 إناث( ))ذكور( ىي المرتفعة مقارنة بالجنس 

 
 
 

 أنثى
37% 

 ذكر 
63% 
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 2 ماىي طبيعة عممك؟14السؤال

 معرفة تخصص األستاذ المربي داخل المركز البيداغوجي الغرض منو:

 ( يمثل طبيعة عمل االساتذة14رقم ) الجدول
 
 
 

 : الثالثتحميل نتائج السؤال ا
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
بنسبة  مربيين 00أجاب فإنوعند تفريغ اإلجابات  01مربية أجابوا حول سؤال رقم 40
ليم إختصاص مربي  %0.بنسبة  مربي 20و ىم أساتذة تربية بدنية ورياضية 20%
 ليم شيادة كفاءة 2 00مربيين بنسبة 04و
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 2ك
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 2ك
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 1. 20 مربي
 01 13 ذو شيادة كفاءة
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 األساتذة( يمثل طبيعة عمل 14الشكل البياني رقم )

 
 :االستنتاج

من خالل الجدول والتمثيل البياني يتضح لنا أن إجابات األساتذة حول  طبيعة     
األساتذة المربيين داخل المراكز البيداغوجية  كانت متفاوتة حيث أن أغمب عمل 

 2 األساتذة ىم مربيين فقط ، بينما نسبة قميمة لتخصص أستاذ تربية بدنية ورياضية

ومنو نستنتج أن نقص أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية يؤثر عمى    
 ستيم لمنشاط الرياضي2التكفل بفئة المتخمفين ذىنيا وعدم ممار 

 ذو شهادة كفاءة
10% 

 مربي
70% 

أستاذ تربية بدنية 
 ورياضية 

20% 

Titre du graphique 
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 التأطير والتنظيمالمحور الثاني :
ىل لحصة التربية البدنية والرياضية دور إيجابي في مساعدة الطفل  :13السؤال 

 المعاق ذىنيا؟
 معرفة دور  حصة التربية البدنية والرياضية الغرض منو:

 يبين الدور اإليجابي لحصة التربية البدنية والرياضية  13الجدول رقم 

 : الرابعتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية    

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 14أجابتوعند تفريغ اإلجابات  04أجابوا حول سؤال رقم  مربي40
استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين %03نسبة أجابوا بال ب مربيين  05و 03%

وىي أكبر من قيمة  0125المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إ
وعميو ىناك  00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204كا الجدولية التي بمغت 

 فرق دال لصالح قيمة الكبرى2 
 

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 
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الداللة 
 اإلحصائية

  03 14 نعم
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حصة التربية البدية والرياضية عمى الطفل المعاق  يبين دور 13الشكل البياني رقم 

 ذىنيا

 االستنتاج:
من خالل الجدول والتمثيل البياني يتضح لنا أن إجابات األساتذة حول  دور حصة     

التربية البدنية والرياضية عمى األطفال المتخمفين ذىنيا  ،حيث أن أغمب األساتذة يرون 
 دور إيجابي عمى األطفال المتخمفين ذىنيا لحصة التربية البدنية والرياضية أن

ومنو نستنتج أن لحصة التربية البدنية والرياضية دور فعال عمى فئة األطفال     
 المتخمفين ذىنيا من النواحي النفسية والذىنية واإلجتماعية2

 

 ال
15% 

 نعم
85% 

Titre du graphique 
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 ىل يوجد أساتذة مختصين في النشاط الحركي يشرفون عمى ىذه الفئة؟: 11السؤال 

 2وجود أساتذة مختصين داخل المراكز البيداغوجية إمكانيةمعرفةالغرض منو:
 

 

 مختصين داخل المراكز البيداغوجيةنسبة وجودأساتذة يبين  11رقم : جدولال

 

 : خامسالتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 01أجابتوعند تفريغ اإلجابات  03أجابوا حول سؤال رقم  مربي40

 ولداللة الفروق بين المستجوبين %5.23أجابوا بال بنسبة  مربي  .2و 1223%
وىي أكبر من 421المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم 

ميو وع 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى2 
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 نسبة وجودأساتذة مختصين داخل المراكز البيداغوجية يبين  11الشكل البياني رقم :

 اإلستنتاج:

يتضح لنا أن نسبة كبيرة من اإلجابات كانت من خالل الجدول والتمثيل البياني     
 2في النشاط الحركيسمبية وىي عدم وجود أساتذة مختصين 

وبتالي نستنتج نقص أساتذة في مجال إختصاص أستاذ تربية بدنية ورياضية يعيق     
 بنسبة كبيرة ممارسة األطفال المعاقين ذىنيا لمرياضة 2

 

 

 ال
67% 

 نعم
33% 

Titre du graphique 
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 األلعاب المبرمجة عبارة عن؟:15لسؤال ا

 الدراسي البرنامجمعرفة نوع األلعاب  المقررة في  الغرض منو :

 المبرمجة األلعابيبين إجابات األساتذة حول  15الجدول رقم 

 السادس:تحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي فإن وعند تفريغ اإلجابات  05أجابوا حول سؤال رقم  مربي40

 ولداللة الفروق بين المستجوبين %5.23أجابوا بال بنسبة  مربي  .2و 1223%
وىي أكبر من 421المحسوبة  2حسن المطابقة حيث بمغت كا ختباراالطالبان استخدم 

وعميو  00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى2 
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 يبين طبيعة األلعاب المبرمجة 15الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول و التمثيل البياني فإن اإلجابات كانت متقاربة حول طبيعة     
يستخدمون األلعاب  األلعاب المبرمجة لفئة المعاقين ذىنيا ، حيث أن أغمب األساتذة

الترويحة ،بينما نجد البعض يستخدمون األلعاب العالجية وألعاب لتنمية القدرات 
 العقمية2

 كبير عمى الطفل المعاق ذىنيا2ومنو نستنتج أن لأللعاب الترويحية أثر    

 

 ترويحية
47% 

 عالجية
20% 

 تنافسية
8% 

 تنمية
25% 

Titre du graphique 
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 ىل توجد فرق خاصة لممعاقين ذىنيا عمى مستوى المركز؟ :.1السؤال 

 معرفة وجود الفرق الرياضية بالمراكز البيداغوجية الغرض منو:

 الرياضيةيبين إجابات األساتذة حول  وجود الفرق  .1الجدول رقم 

 

 : السابعتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 15أجابتوعند تفريغ اإلجابات 07أجابوا حول سؤال رقم مربي40

 ولداللة الفروق بين المستجوبين %62.5أجابوا بال بنسبة  مربي  25و 37.5%
 أصغروىي 2.5المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم 

 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 الكبرى2دال لصالح قيمة  غير فرق  وعميو ىناك
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 يبين نسبة  وجود الفرق الرياضية داخل المراكز البيدغوجية .1الشكل البياني رقم 

 :االستنتاج

من خالل الجدول والتمثيل البياني فإن اإلجابات حول إمكانية وجود فرق رياضية     
 داخل المراكز البيداغوجية كانت معظيما عدم وجود فرق رياضية2

وعدم تشجيع وبالتالي نستنتج عدم وجود فرق رياضية يدل عمى نقص تسيير     
 النشاط الرياضي داخل المراكز البيداغوجية2

 

 ال
62% 

 نعم
38% 

Titre du graphique 
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قين لمرابطات اىل تشاركون في األنشطة و الدورات الرياضية مع المع :10السؤال 
 الوالئية؟

 2معرفة مدى مشاركة األطفال المعاقين في الدورات الرياضيةالغرض منو:

 المعاقين ذىنيا في الدورات الرياضيةاألطفال يبين مشاركة  10الجدول رقم 

 : الثامنتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية    

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 00أجابتوعند تفريغ اإلجابات 00 أجابوا حول سؤال رقم مربي40
استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين %3.أجابوا بال بنسبة  مربي  10و 23%

من قيمة كا  كبرأوىي 00المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إ
  وعميو ىناك 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت 

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق
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يبين مدى مشاركة األطفال المعاقين ذىنيا في الدورات  10رقم الشكل البياني 
 الرياضية

 اإلستنتاج:  

حول مشاركة األطفال  اإلجابات خالل الجدول و التمثيل البياني نالحظ أن    
 في الدورات الرياضية جاءت سمبية 2المعاقين ذىنيا 

ومنو نستنتج  عدم تنظيم دورات رياضية لألطفال المعاقين ذىنيا داخل المراكز     
 البيداغوجية يوحي إلى عدم إعطاء فرصة لألطفال لممشاركة وتنمية روح المنافسة2 

 ال
75% 

 نعم
25% 

Titre du graphique 



 الفصل الثاوي:                                                             عرض وتحليل الىتائج
 

71 
 

 

 المحور  الثالث : الوسائل واألدوات

ىل يتوفر المركز عمى األدوات و المالعب التي تساىم في تقديم : 15السؤال 
 الرياضية؟ الحصص

 معرفة مدى توفر المراكز عمى العتاد الالزم و المالعبالغرض منو:

 المراكز عمى العتاد الرياضييبين مدى توفر  15الجدول 

 

 : التاسعتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 04أجابوعند تفريغ اإلجابات 01 أجابوا حول سؤال رقم مربي40
استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين %53أجابوا بال بنسبة  مربي  25و 13%

من قيمة  أصغروىي 125المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إ
  اكوعميو ىن 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204كا الجدولية التي بمغت 

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق
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 يبين مدى توفر المراكز عمى العتاد الرياضي 15الشكل البياني رقم

 :االستنتاج

من خالل الجدول والتمثيل البياني فإن نسبة كبيرة من إجابات األساتذة قالت عدم    
 توفر العتاد الرياضي الكافي لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية2

وبالتالي نقص العتاد الرياضي ال يسمح لألستاذ بالقيام بحصة التربية البدنية     
 والرياضية2

 ال
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 نعم
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 2 ماىي األنشطة التي يوفرىا المركز لممعاقين ذىنيا؟01السؤال 

 معرفة األنشطة الممارسة بكثرةالغرض منو:

 يبين األنشطة الممارسة داخل المركز01الجدول رقم 

 : العاشرتحميل نتائج السؤال 
االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية بعد تفريغ    

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
 %20بنسبة  مربيين00فإن وعند تفريغ اإلجابات 00 أجابوا حول سؤال رقم مربي40

ليم نشاط كرة السمة  األكثر  %00بنسبة  مربي  04ليم نشاط كرة اليد االكثرممارسة و
مربي 22بينما  ،لدييم الكرة الطائرة األكثر ممارسة%03مربيين بنسبة 05و  ،ممارسة
الطالبان استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين فإن لدييم ألعاب أخرى%33بنسبة 

جدولية ال2كبر من قيمة كاأوىي 20المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاإ
دال   فرق  وعميو ىناك 01ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة 200.التي بمغت 

 لصالح قيمة الكبرى2

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية 

 2ك
 المحسوبة

 2ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  20 00 االيدكرة 
 

20 

 
 

.200 

 
 

01 

 
 

0203 

 
 

 دال
 00 04 كرة السمة

 03 05 الكرة الطائرة
أنشطة وألعاب 

 أخرى
22 33 
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 يبين االنشطة الممارسة داخل المركز 01الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

نالحظ من خالل الجدول والتمثيل البياني األنشطة الممارسة داخل المراكز     
حيث كانت إجابة  ألعاب مختمفة مرتفعة البيداغوجية، حيث أن اإلجابات كانت متقاربة 

 بنسبة متوسطة2

ومنو نستنتج أن األساتذة يستخدمون ألعاب متنوعة وىذا ما يساعد األطفال المعاقين    
 الرياضة2 ذىنيا عمى ممارسة

 

أنشطة وألعاب 
 أخرى
55% 

 الكرة الطائرة
15% 

 كرة السلة
10% 

 كرة اليد
20% 

Titre du graphique 
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 ماىي األماكن المتوفرة لممارسة األنشطة الرياضية؟: 00السؤال 

 معرفةإن كان ىناك أماكن لمممارسة  النشاط الرياضي2الغرض منو: 

 يبين  األماكن المتوفرة لممارسة النشاط الرياضي 00الجدول رقم  

 : الحادي عشرتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب      

والذين كان  ينمدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيكما ىو  2المئوية واالختبار كا
بنسبة  مربي 22فإنوعند تفريغ اإلجابات 00 أجابوا حول سؤال رقم مربي40عددىم 

يمارسون  %43بنسبة مربي  00لدييم ممعب لممارسة حصة ت ب ر،في حين 33%
 حصة ت ب ر داخل الساحة ، أما بالنسبة لمقاعة المكيفة فال توجد ولم تكن أي إجابة

ختبار حسن المطابقة حيث بمغت الطالبان إاستخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين
عند مستوى 3211من قيمة كا الجدولية التي بمغت  أكبروىي 20250المحسوبة  2كا

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك 02ودرجة حرية  0203داللة 

 

النسبة  التكرار اإلجابات
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  11 22 ممعب
21.51 

 
1.55 

 
2 

 
1.11 

 
 دال  
 
 

 11 11 قاعة مكيفة
 31 00 ساحة
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 يبين األماكن المتوفرة لممارسة النشاط الرياضي 00الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

معظم اإلجابات حول األماكن المتوفرة من خالل الجدول والتمثيل البياني فإن     
 مكيفة2كانت حول الممعب والساحة في حين نالحظ إنعدام وجود قاعة 

ومنو نستنتج أن األماكن الموجودة  داخل المركز البيداغوجية  ىي عبارة عن     
مالعب وساحات إال أن المالعب والساحات المكشوفة ال تتوفر عمى معايير السالمة 

 واألمان  وىذا ما يشكل خطرا عمى حصة األطفال المعاقين ذىنيا2

 

 

 ملعب 
55% 

 قاعة مكيفة
0% 

 ساحة
45% 

Titre du graphique 
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 من طرف المسؤولين ؟ىل تتمقون مساعدات و إعانات : 02السؤال 

 معرفة إمكانية توفر مساعدات مادية من طرف المسؤولين الغرض منو: 

 يبين مدى توفر المساعدات من طرف المسؤولين 02الجدول رقم 

 

 : الثاني عشرتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 00أجابوعند تفريغ اإلجابات 02 أجابوا حول سؤال رقم مربي40
استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين %33أجابوا بال بنسبة  مربي  22و ،43%

من قيمة  أصغروىي 024المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إ
  وعميو ىناك 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204كا الجدولية التي بمغت 

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  45 18 نعم
0.4 

 
1204 

 
0 

 
0203 

 
 55 22 ال غيردال
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 يبين مدى توفر المساعدات من طرف المسؤولين02الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول و التمثيل البياني فإن اإلجابات حول إمكانية توفر مساعدات    
 جاءت تدل وبنسبة قميمة عمى نقص المساعدات المادية2ولين مادية من طرف المسؤ 

 ومنو نستنتج أن أغمب المراكز البيداغوجية ال تتوفر عمى مساعدات مادية2    

 

 ال
55% 

 نعم
45% 

Titre du graphique 
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 ىل يتوفر المركز عمى أطباء مختصين يشرفون عمى العالج؟ :04السؤال 

 معرفة إمكانية وجود أطباء أخصائيين الغرض منو:

 يبين مدى توفر المركز عمى األطباء المختصين04الجدول رقم 

 : الثاني عشرتحميل نتائج السؤال 
ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية بعد تفريغ االستمارة استبيان     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 21أجابوعند تفريغ اإلجابات 01 أجابوا حول سؤال رقم مربي40

 المستجوبينولداللة الفروق بين  %4223أجابوا بال بنسبة مربي  .0و ،3.23%
 أصغروىي 021المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم 

 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا
 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك

 

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  57.5 23 نعم
0.9 

 
1204 

 
0 

 
0203 

 
 42.5 17 ال غيردال
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 المختصينيبين مدى توفر المركز عمى األطباء  04الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل  الجدول و التمثيل البياني نالحظ أن معظم إجابات األساتذة حول    
أطباء يشرفون إمكانية توفر المراكز البيداغوجية عمى أطباء مختصين تدل عمى وجود 

 عمى فئة المعاقين ذىنيا 2

والمتابعة وبتالي نستنتج أن وجود أطباء مختصين داخل المراكز يسمح بالكشف   
 لألطفال المعاقين ذىنيا2

 

 ال
42% 

 نعم
58% 

Titre du graphique 
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ىل تتوفر المراقبة الطبية واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة :03السؤال 
 الرياضية؟

 2معرفة إمكانية توفر المراقبة الطبية عند ممارسة األنشطة الرياضية الغرض منو:

مدى توفر المراقبة الطبية واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة  03الجدول رقم 
 الرياضية

 : عشر رابعالتحميل نتائج السؤال 
إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي 02أجابوعند تفريغ اإلجابات 04 أجابوا حول سؤال رقم مربي40
استخدم  ولداللة الفروق بين المستجوبين %0.أجابوا بال بنسبة مربي  20و ،10%

من قيمة  كبرأوىي 524المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إ
  وعميو ىناك 00ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت  2كا

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  30 12 نعم
6.4 

 
1204 

 
0 
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األولية عند يبين مدى توفر المراقبة الطبية و اإلسعافات  03الشكل البياني رقم 

 ممارسة األنشطة الرياضية

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني نالحظ نقص في توفر المراقبة الطبية     
 واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة الرياضية2

ومنو نستنتج أن نقص المراقبة الطبية واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة     
 سمبيا عمى سير حصة التربية البدنية والرياضية2يؤثر  الرياضية

 

 

 ال
70% 

 نعم
30% 

Titre du graphique 
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 المحور الرابع: البرنامج السنوي والرياضي

 ىل يتوفر المركز عمى برنامج مسطر من قبل الوزارة؟ :01السؤال 

 معرفة إمكانية توفر المراكز عمى برنامج مسطر من قبل الوزارة2 الغرض منو:

 يبين توفر المراكز البيدغوجية عمى البرنامج  التعميمي 01الجدول رقم 

 : عشر خامسالتحميل نتائج السؤال 
ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب بعد تفريغ االستمارة استبيان      

والذين كان  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2المئوية واالختبار كا
بنعم  مربي 23أجابوعند تفريغ اإلجابات 03 أجابوا حول سؤال رقم مربي40عددىم 
ولداللة الفروق بين  %1.23أجابوا بال بنسبة مربي  03و ،%5223بنسبة 

المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم  المستجوبين
 0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا أصغر وىي 223

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك 00ودرجة حرية 

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  62.5 25 نعم
2.5 

 
1204 

 
0 

 
0203 

 
 37.5 15 ال دال
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 البرنامج التعميميغوجية عمى ايبين  توفر المراكز البيد 01الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول و التمثيل البياني نالحظ أن ىناك برنامج تعميمي سنوي مسطر     
 من طرف الوزارة خاص بفئة ذوي اإلحتياجات الخاصة 2

ومنو نستنتج وجود برنامج تعميمي خاص بفئة المعاقين ذىنيا يمبي حاجياتيم و   
 حسب إعاقتيم2

 

 ال
37% 

 نعم 
63% 

Titre du graphique 
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 ىل الحجم الساعي كافي ليذه الفئة؟  :05السؤال 

 معرفة مناسبة التوقيت ليذه الفئة2 الغرض منو2 

 يبين إن كان الحجم الساعي كافي ليذه الفئة 05الجدول رقم

 : عشر سادس التحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنعم بنسبة  مربي .0أجابوعند تفريغ اإلجابات 05 أجابوا حول سؤال رقم مربي40

 ولداللة الفروق بين المستجوبين %3.23أجابوا بال بنسبة مربي  21و ،4223%
 أصغر وىي 021المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم 

 00ودرجة حرية  0203ة عند مستوى دالل 1204الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا
 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك

 

 

 

النسبة  التكرار اإلجابات 
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
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درجة 
 الحرية 
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  4223 .0 نعم
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1204 
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 يبين إجابات األساتذة حول الحجم الساعي05الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني يتبين لنا أن أغمبية اإلجابات حول الحجم    
 الساعي تشير إلى عدم كفايتو2 

نستنتج أن الحجم الساعي ال  يكفي لمساعدة الطفل المعاق ذىنيا عمى وبتالي      
 ممارسة النشاط الرياضي2

 

 

 ال
12% 

 نعم 
88% 
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 كم عدد الحصص المبرمجة في األسبوع؟  :.0السؤال 

 2معرفة عدد الحصص المبرمجة في األسبوع الغرض منو:

 

 يبين نسبة الحصص المبرمجة في األسبوع .0الجدول رقم 

 : السابع عشرتحميل نتائج السؤال 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب      

كما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربيات والذين كان  2المئوية واالختبار كا
  مربي 21 فإن وعند تفريغ اإلجابات .0أجابوا حول سؤال رقم  مربي40عددىم 
 %4223بنسبة   مربي .0بينما  وع ،يدرسون حصة واحدة في األسب%3.23   بنسبة 

 ولداللة الفروق بين المستجوبين حصص في األسبوع 1، في حين لم نجد من يدرس 
وىي أكبر  20250المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم 

 02ودرجة حرية  0203عند مستوى داللة  3211من قيمة كا الجدولية التي بمغت
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى2 

 

النسبة  التكرار اإلجابات
 المئوية

 2ك
 المحسوبة

 2ك
 الجدولية

درجة 
 الحرية
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الداللة 
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1.55 

 
2 

 
1.11 

 
 دال  
 
 

 32.1 .0 حصتان
 1أكثر من 
 حصص
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 يبين نسبة الحصص المبرمجة في االسبوع .0الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول والتمثيل البياني فإن اإلجابات حول عدد الحصص المبرمجة في     
 األسبوع جاءت لصالح حصة واحدة في األسبوع2

ومنو نستنتج وجود حصة تربية بدنية و رياضية واحدة في األسبوع وىذا ال يكفي     
 لألطفال المعاقين ذىنيا2

 

 

 

 حصة
57% 

 حصتان
43% 

 حصص 3أكثر من 
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 ما نوع األلعاب المفضمة لدى االأطفال؟  :00السؤال 

 معرفة نوع األلعاب المفضمة لدى األطفال 2 الغرض منو

 يبين نوع األلعاب المفضمة لدى األطفال 00الجدول رقم 

 : الثامن  عشرتحميل نتائج السؤال 
التكرارات والنسب المئوية بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال     

والذين كان عددىم  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2واالختبار كا
بنسبة مربي  13فإن وعند تفريغ اإلجابات 00 أجابوا حول سؤال رقم مربي40

مربيين   23بينما  يرون أن األلعاب الجماعية ىي المفضمة لدى األطفال ، 0.23%
ولداللة الفروق  ن أن األلعاب الفردية ىي المفضمة عند األطفال،يرو  %0223بنسبة 

المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم  بين المستجوبين
 0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا أكبر وىي 2223

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك 00ودرجة حرية 
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 يبين نوع االلعاب المفضمة لدى األطفال 00الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

من خالل الجدول و التمثيل البياني فإن اإلجابات حول نوع األلعاب المفضمة      
 ة 2لدى األطفال كانت األلعاب الجماعية بنسبة مرتفع

وبتالي نستنتج أن لأللعاب الجماعية مكانة كبيرة لدى األطفال المعاقين ذىنيا و     
 تساىم في تنمية روح لجماعة2
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 ىل ىناك تجاوب لدى األطفال عند ممارسة النشاط البدني؟  :05السؤال 

 معرفة مدى تجاوب األطفال عند ممارسة النشاط البدني2 الغرض منو:

 يبين نسبة تجاوب األطفال عند ممارسة النشاط البدني 05الجدول 

 : الثامن  عشرتحميل نتائج السؤال 
االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب بعد تفريغ      

والذين كان  ينكما ىو مدون في جدول أعاله فإن مجموع المربي 2المئوية واالختبار كا
مربي أجابوا  12فإن وعند تفريغ اإلجابات 01 أجابوا حول سؤال رقم مربي40عددىم 
ولداللة الفروق بين  ، %20بنسبة مربيين أجابو بال  00بينما  ، %00بنسبة بنعم  

المحسوبة  2ختبار حسن المطابقة حيث بمغت كاالطالبان إاستخدم  المستجوبين
 0203عند مستوى داللة  1204الجدولية التي بمغت  2من قيمة كا أكبر وىي 2223

 دال لصالح قيمة الكبرى2  فرق  وعميو ىناك 00ودرجة حرية 
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 يبين نسبة تجاوب األطفال عند ممارسة النشاط الحركي 05الشكل البياني رقم 

 اإلستنتاج:

مه خالل الجدول والتمثيل البياوي والحظ أن وسبت كبيرة مه األطفال يتجاوبىن      

 عىد ممارست الىشاط البدوي  .

ومىه وستىتج أن للىشاط البدوي أثر كبير على األطفال المعاقيه ذهىيا الوه يتيح      

 ح والمىافست بيىهم.لهم بالتروي
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 اإلستنتاجات:

 كل األساتذة لدييم شيادات عممية تسمح ليم بمزاولة مياميم2 02
 ىناك  نقص أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية 2 22
 األلعاب الترويحية ىي األكثر ممارسة في المراكز البيداغوجية 2 12
 عدم وجود فرق رياضية داخل المراكز البيداغوجية2 42
 .عدم تنظيم دورات رياضية لألطفال المعاقين ذىنيا داخل المراكز البيداغوجية  32
 نقص العتاد الرياضي ال يسمح لألستاذ بالقيام بحصة التربية البدنية والرياضية2 52
األماكن الموجودة داخل المركز البيداغوجية ىي عبارة عن مالعب وساحات  2.

 فقط2
ية ونقص في الميزانية المخصصة نقص في الدعم المادي لممراكز البيداغوج 02

 لمنشاط الرياضي 2
 .نقص المراقبة الطبية واإلسعافات األولية عند ممارسة األنشطة الرياضية  12

وجود برنامج تعميمي خاص بفئة المعاقين ذىنيا يمبي حاجياتيم و حسب  002
 إعاقتيم2

الحجم الساعي ال  يكفي لمساعدة الطفل المعاق ذىنيا عمى ممارسة  002
 رياضي2النشاط ال

لأللعاب الجماعية مكانة كبيرة لدى األطفال المعاقين ذىنيا و تساىم في  022
 تنمية روح الجماعة2

للىشاط البدوي أثر كبير على األطفال المعاقيه ذهىيا ألوه يتيح لهم  .31

 الترويح والمىافست بيىهم.
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 الفرضيات:ب النتائج  مناقشة-2
 مناقشة الفرضية األولى:2-0
ا من خالل التي قمنا بيا و النتائج التي تحصمنا عمييعمى ضوء الدراسة  -

من خالل  ومربية    مربي 40قمنا بتوزيعيا عمى  ذياستمارة االستبيان ال
 تحميل مناقشة نتائج الجداول فقد توصمنا إلى2

 المراكز البيداغوجية تفتقر   أن في سبيل تحقيق الفرضية األولى التي مفادىا
 إلى التأطير والتنظيم في النشاط البدني الرياضي2

(  بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة 0،.،3حيث وضحت الجداول رقم ) -
كما ىو مدون في  2إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية و االختيار كا

مربي فقد كان رأييم  40والذين كان عددىم  ينالجداول أعاله فإن مجموع المربي
و  يوجد نقص في أساتذة التربية البدنية والرياضية عمى أن 3من خالل س

فرق يوجد ال بامائة يرون أنو52أكثرمن .،وفي سمستوى المراكز البيداغوجية
فقد  بين أنو ال توجد مشاركة في األنشطة  و  0أما س خاصة لممعاقين ذىنيا،

  تو النتائج2وىذا ما حققضية الدورات الريا

 نجد أن ىناك نقص في التنظيم والتسيير عمى مستوى المراكز وبالتالي  -
 تتحقق2نقول أن الفرضية ومنو   
 
 مناقشة وتفسير الفرضية الثانية: -2-2
 ىناك عجز مادي و نقص في الوسائل واألدوات الرياضية 2 -
 ( اتضح لنا أن1،00،02من خالل النتائج المتوصل إلييا في الجداول رقم ) -

، وىذا ما يؤثر عمى القيام بحصة جل المراكز التحتوي عمى الوسائل الرياضية 
   التربية البدنية والرياضية2

اك نقص في التغطية نجد أن ىن 2(00،01،04ومن خالل النتائج الجداول )  -
األمر الذي ،أطباء مختصين  إضافة إلى المراقبة الطبية  الصحية من حيث 
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يجعل ممارسة حصة التربية البدنية و الرياضية عند الطفل المعاق ذىنيا تكون  
    .في ظروف خطيرة 

اتضح لنا  يا وبعد تحميمنا إلجابات المربيينوبالنظر إلى النتائج المتحصل عمي -
أن إفتقار المراكز البيداغوجية إلى الوسائل الرياضية إضافة إلى عدم وجود 

نقص الخدمات الصحية كميا ليا تأثير عمى ممارسة الدعم  المادي الكافي و 
2وىذا ما أكدتو ىذه الفرضية التربية البدنية والرياضية  من طرف المعاقين ذىنيا

 وعميو يمكن القول أن الفرضية تحققت2 
 مناقشة الفرضية الثالثة:  2-4
 ليذه الفئة المقدم  برنامجال نقص في ىناك     

وجود برنامج معرفة ما مدى  إلى رتأيناإ( 04،03،05من خالل النتائج الجداول ) -
حصة التربية أىمية بارزة في جعل  لمبرنامج التعميمي نستنتج أن حيث  تعميمي  

 أن أغمب المربيينحيث  ،البدنية والرياضية تكون مكيفة عمى حسب ىذه الفئة 
 أجابوا عمى وجود برنامج مكيف ليذه الفئة وىذا ما يبطل صحة ىذه الفرضية ،

إال أننا نجد عدد الحصص المبرمجة في األسبوع غير كافية أو تكون منعدمة في 
  2 بعض األحيان 

فإن أغمب األطفال يحبون األلعاب  (  00،.0نتائج الجداول) ومن خالل  -
أقرانو  شاركة طفل المعاق ذىنيا عد حافز من أجل موىذا ي الجماعية ، 

فإن ىناك تجاوب لألطفال عند إضافة إلى ذالك ، وربط عالقتو معيم
يشاركون أقرانيم في ، وذلك عندما  ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية

وعميو يمكن القول بان الفرضية  المعب ألن الطفل بطبعو يميل إلى المعب
 2 لم تححقق

 
 
 

 2العاممناقشة الفرض -4
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عدم وجود تكفل رياضي  فعمي بفئة من خالل النتائج المتوصل والتي تشير  -
السابقة التي  المعاقين ذىنيا في المراكز البيداغوجية ، وىذا ما أكدتو النتائج 

 سبق لنا ذكرىا في مناقشة النتائج بالفرضيات2 
 

 :والتوصيات قتراحاتاإل-3
  في المراكز البيداغوجية المكيفتوفير مناصب ألساتذة النشاط الحركي  02
 تكوين أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية والنشاط الحركي المكيف2 22
 توفير العتاد الرياضي الالزم و إنشاء مالعب رياضية  12
 إنشاء فرق رياضية و تنظيم دورات رياضية  42
 2توفير الخدمات الصحية والتأىيمية في المراكز البيداغوجية 32
 2خاصة  باألنشطة  الرياضية ميزانيةتخصيص  52
 2إعداد برنامج رياضي مكيف عمى حسب نوع ودرجة اإلعاقة 2.
 زيادة عدد الحصص الرياضية من أكثر من حصة في األسبوع2 02
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 : ةـــخاتم

 

من خالل ما توصمنا إليو في النياية بعد دراستنا ليذا الموضوع، وبعد الدراسة       
التكفل الرياضي باالستمارة االستبيانية وجدنا أن واقع  الميدانية المنجزة باالستعانة 

 لوالية النعامة ال يرقى إلى األحسن 2  بذوي اإلعاقة الذىنية في المراكز البيداغوجية

حيث أظيرت نتائج الدراسة ان ىناك نقائص في التكفل الرياضي بالمتخمفين         
ذىنيا، وىذا راجع إلى عدة عوامل منيا غياب التأطير والتنظيم و إفتقار المراكز 
البيداغوجية إلى االدوات الرياضية إضافة نجد نقص في المربيين المختصين في 

وىذا ما أثر عمى بشكل كبير عمى  التكفل  المجال الرياضي  وقمة التشجيع المادي
 بيذه الفئة2

وفي األخير نتمنى من الساىرين و المسؤولين عمى فئة األطفال المعاقين         
ذىنيا  انطالقا من وزارة التضامن الوطني إلى  زيادة االىتمام بالنشاط الرياضي و  

جتماعية لتوفير لي  م كل مطالب الحياة اليومية2رعاية ىذه الفئة رعاية بدنية وصحية وا 

 

 

 



 قائمة المراجع:

  .االلعاب الرٌاضٌة للمعوقٌن مروان عبد المجٌد  ,ابراهٌم

 .جامعة بغداد .دلٌل الطلب فً التطبٌقات المٌدانٌة للتربٌة الرٌاضٌة  .(1990) .المندالوي و اخرون 

 .مطبعة الوصل :بغداد .علم االجتماع الرٌاضً .(1989) .جالل العبادي  واخرون

 الجزائر1980مارس  11 الرسمٌة الجرٌدة

 .المؤسسة الكبرى للطباعة :بٌروت .طالب الكفاءة التربوٌة (1980) .انطوان الجوزي

 .دار الفكر العربً .اصول التربٌة البدنٌة مدخل تارٌخ الفلسفة .(1996) .و امٌن انور الخولً

 .عالم المعارف :الكوٌت .الرٌاضة و الجمٌع .(1996) .وامٌن انور الخولً

 .سلسلة عالم المعرفة :الكوٌت .الرٌاضة و المجتمع .(1996) .وامٌن انور الخولً

 .08العدد  :الجزائر ..(1985) .الجرٌدة الرسمٌة

  .سٌكولوجٌة االطفال غٌر العادٌٌن .اروق ف /.د الروسان

 الجزائر  .نظرٌات و طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة  .(1992) .محمد عوض بسٌونً فٌصل ٌاسٌن

 .دار الكتاب  :جامعة الموصل .التربٌة البدنٌة  .(1988) .غسان محمد صادقالصفار

 .دارالمعارف للنشر  :مصر .التربٌة وطرق التدرٌس .(1984) .صالح عبد العزٌز

  .التربٌة الرٌاضٌة لللحاالت الخاصة .صالح عبد هللا الزغبً احمد سلٌمان العواملة

 .دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر :بٌروت .العقلً  التخلف .(1994) .بد الرحمنع .د ,العٌسوي

 .1.2.3.4االٌة  .سورة عبس  .(القرءان الكرٌم 

منشأة  :االسكندرٌة مصر .طرق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .(1993) .عفاف عبد الكرٌم

 .المعارف

 .ادارة التربٌة :مصر .مجلة فً قراءات التربٌة الخاصة .(1989) .منصف المرنوقً

مركز البحوث  .واقع رٌاضة المعوقٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة .(1996) .عبد الحكٌم جواد المطر

 .التربوٌة

  .نظرٌات و طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  .حمد عوضم ,بسٌونً



بالمراكز النشاط الرٌاض التروٌحً لدى االطفال المتخلفون ذهنٌا  .(2002/2001) .احمد بوسكرة

 .كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة :1جامعة الجزائر .البٌداغوجٌة

 .المطبعة الجزائرٌة :الجزائر .المعوقٌن فً العالم .(1985) .بوسنة

الجزائرالشركة  :الجزائر  .المعوقون فً الجزائر و واجب المجتمع نحوهم  .(1982) .رابح التركً

 .الوطنٌة للنشر و التوزٌع 

 .الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب1977 .الرٌاضة للمعوقٌن .(مصرحلمً ابراهٌم  حسن 

 .دار الفكر العربً :القاهرة .رعاٌة الطفل المعوق .(1991) .د/ مصري عبد الحمٌد حنوزة

 .ملتزم الطبع و النشر  :القاهرة  .النشاط التروٌجً و برامجه  .محمد عادل خطاب 

 .دار الفكر  :عمان  .النمو البدنً عند الطفل  .(1996) .زٌدان نجٌب الدواشٌن 

 .دار الفكر العربً :القاهرة .التربٌة الحركٌة للطفل .(1982) .انور الخولً راتب اسامة كامل 

 .دار الفكر  :عمان  .تاثٌر الجوانب الصحٌة على النشاط البدنً الرٌاضً  .(1998) .ابراهٌم  رحمة

 .دار الفكر للطباعة و النشر :عمان .الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة .د/ سالمة عبد الحفٌظ 

 .دار المعارف :القاهرة  .التنظٌم فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .(1996) .حسن معوض شلتوت حسن

اثار التحضٌر النفسً على الالعبٌن المعاقٌن حركٌا فً أندٌة كرة  .(2002) .طارق الحٌة جمال الدٌن 

 .مذكرة لنٌل شهادة اللٌسانس فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة :جامعة دالً براهٌم .لة صنف اكابرالس

دار الفكر  :مصر .دلٌل مدرسً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً التعلٌم االساسً .عناٌات احمد محمد فرج

 .العربً

 .دار الفكر الطبعة االولى .للمعاقٌنالتربٌة الرٌاضٌة و التروٌح  (1998) .حلمً ابراهٌم لٌلى السٌد : 

 .دار المعارف :مصر .المعلم و مشكالت التعلٌم زالتعلم .(1972) .نثنٌال كانتور

 .دار الفكر العربً :القاهرة .األسس العلمٌة و العنلٌة للتمرٌنات و التمارٌن الفنٌة .(1992) .هرانز ,لٌلى

دٌوان  :بن عكنون .وم االعالم واالتصال مناهج البحث العلمً فً عل .(2003) .حمد ا ,موسلً

 .المطبوعات الجامعٌة 

تاثٌر ممارسة حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة على التكٌف النفسً االجتماعً  .(2010) .حمد أ ,ٌونس

  .لتالمٌذ المتوسط

 

 هدى حسن  التروٌح واهمٌته فً التوافق النفسً واالجتماعً لمتحدي االعاقة الذهنٌة 



 4002النور ، سٌكولوجٌة االطفال ذوي االعاقة الذهنٌة  كلٌة االدب جامعة الزقازٌق عصام 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس   

 معهد التربية البدنية والرياضية 

النشاط الحركي مكيفقسم   

 

 

 إستمارة إستبيان

 

 

النشاط حركي مكيف ،          يف  ماسرت يف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة   

ولعلمكم أنو ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى  ،ىذه االستمارة  باإلجابة عن ىذه األسئلةنرجو من سيادتكم ملئ 
    خاطئة.

 لذا فإن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية أملنا كبري إلجناح ىذه الدراسة.

 ولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات االمتنان.

 

 

جابة.يف مربع اإل)×( وضع عالمة مالحظة:  



 

 المحور االول : المعلومات الشخصية

 

 ماهي مؤهالتك العلمية : -1

 ليسانس                   ماستر                              شهادة أخرى 

 الجنس :                              ذكر                      أنثى      -2

 طبيعة العمل : -3

 أستاذ تربية بدنية ورياضية                مربي                            ذو شهادة كفاءة 

 

 التأطير و التنظيم :المحور الثاني

 هل لحصة التربية البدنية والرياضية دور ايجابي في مساعدة الطفل المعاق -4

 نعم                       ال

 

 النشاط الرياضي يشرفون على هذه الفئة هل يوجد أساتذة مختصين في  -5

 نعم                  ال

 نوع االلعاب المبرمجة هي عبارة عن : -6

 ألعاب ترويحية                  عالجية             تنافسية                 تنمية القدرات البدنية والعقلية

 

 لمركز :هل توجد فرق خاصة للمعاقين ذهنيا على مستوى ا-7

 نعم               ال                           

 هل تشاركون في االنشطة والدورات الرياضية مع المعاقين للرابطات الوالئية  -8

 نعم                      ال                          

 

 



 المحور الثالث : الوسائل واالدوات 

 والمالعب التي تساهم في تقديم الحصص الرياضيةهل يتوفر المركز على االدوات -9

 نعم                                             ال                       

 

 مــــــــــــــاهي االنشطة التي يوفرها المركز للمعاقين ذهنيا  -11

 أنشطة وألعاب أخرى                 كرة قدم               كرة يد       كرة سلة              كرة طائرة 

 ماهي االماكن المتوفرة لممارسة االنشطة الرياضية -11

 ملعب                    قاعة مكيفة             ساحة    

 هل تتلقون مساعدات و اعانات من طرف المسؤولين  -12

 نعم                      ال                       

 توفر المركز على أطباء مختصين يشرفون على العالج :هل ي-13

 نعم                        ال                        

 هل تتوفر المراقبة الطبية واالسعافات االولية عند ممارسة االنشطة الرياضية -14

 نعم                         ال                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابع : البرنامج السنوي الرياضيالمحور 

 هل يتوفر المركز على برنامج مسطر من قبل الوزارة  -15

 نعم                                          ال                   

 هل الحجم الساعي كافي لهذه الفئة -16

 نعم                                ال                   

 كم عدد الحصص المبرمجة في االسبوع-17

 حصة                         حصتان                            أكثر من ثالثة حصص 

 ما نوع االنشطة المفضلة لدى االطفال -18

 جماعية                                               فردية 

 النشاط الرياضي هل هناك تجاوب لدى االطفال عند ممارسة -19

 نعم                                      ال                           
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