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إسهبهبث هوبرست األًشطت البذًُت والرَبضُت الوكُفت فٍ الخٌشئت 

 ب هي وجهت الوشرفُي.الوعبقُي حركُذي لاالجخوبعُت 

وٌ االحخُبجبث الخبصت ) الوعبقُي حركُب ( بىالَت بحث هسحٍ اجرٌ علً بعض هراكز ر

 غلُزاى وشلف



 
 

 اإلهـــــــــــــــذاء

 عهى سسىنه انكشٌى الووانس الحانزي ثعىَه رزى انصبنحبد وانص هللانحًذ 

 وأفضم انزسهٍىحالَب وحجٍجُب يحًذ عهٍه أصكى انصسٍذ 

  .عهٍه وعهى آنه وصحجه أجًعٍٍ هللاصهى 

َاخَ و َ)لبل رعبنى: ََفض 
 
لَمَاوَ اَجَ مَ هَ ل َالذُّ َح  َقَ ةَوَ مَ حَ الرَ َن  َرَ َل  سورة  42 الآية-(غيراهيَصَ يَ بَ اَر َمَ اَكَ مَ هَ مَ حَ ارَ َب 

 .الإرساء

 ، أهذي هزا انعًم انًزىاضع إنى يٍاأليبٌيب سسذ سفٍُخ ثحثُب عهى شىاطئ ثعذ 

رفبسق سوحً ودعبئهى سش َجبحً، انهزٌٍ ٌعجض  الب فً وجىدي و سوحهًب كبَىا سجج  

هذ إنٍه انٍىو وانذاي انهسبٌ عٍ وصف جًٍههًب نً وفضههًب انكجٍش فً يب وص

  .وسعبهًب وأطبل فً عًشهًب هللاحفظهًب 

ب ب وحُبَ  إنى انزً عجض انهسبٌ عٍ وصف يآثشهب َحىي إنى انًشأح انزً غًشرًُ حج  

أو فً انسًبء،  األسضو ٌسكٍ فً الو ألبثههب أثكالأدسي ثؤي ك الإنى حكبٌخ انعًش انزً 

ًشرًُ ثعطفهب وحُبَهب انى انزً ٌعجض أثعجبساد انهٍم أو ثعجبساد انُهبس إنى يٍ غ

 .انغبنٍخ أيًلشح انعٍٍ انهسبٌ عٍ وصفهب إنى 

ف وثشد حش انصٍ إنى يٍ كبٌ ٌحزشق كبنشًعخ نٍضًء دسثً إنى انزي صجش عهى

ب فً وجىدي إنى يٍ انشزبء يٍ أجم أٌ ٌؤيٍ نً نمًخ انعٍش إنى يٍ كبٌ سجج  

وهجًُ أعض يب أيهك إنى يٍ عهًًُ يجبدئ انحٍبح ولًٍهب إنى يٍ ضحى ثؤغهى يب 

 خمتار بوسدرة.سحًه هللا ًأصم إنى يب وصهذ إنٍه أثً انغبنًٌهك كً 



 
 

 

 شكــــش ورمـــــذٌش

 

حًذا كثٍشا ٌهٍك ثًمبيه وعظٍى سهطبَه وصهً انههى عهى سٍذَب نههانحًذ 

 .و انًشسهٍٍ األَجٍبءخبرى يحًذ 

  سجحبَه ورعبنى عهى فضهه ورىفٍمه نُب وانمبئم فً يحكى رُضٌهه  هللاَشكش 

ٍ  ن  )  ٌ  أل    ى  ر  ش  ك  ش   ئ  .سىسح إثشاهٍى – 07 اٌَخ-(   ى  ك  َ  ذ  ص

وَزمذو ثبنشكش إنى كم يٍ سبهى فً اَجبص هزا انعًم يٍ لشٌت أو يٍ ثعٍذ 

عًش ثٍ  : انًششف و انًىجه األسزبرنخبنص إنى كًب َزمذو ثبنشكش انجضٌم ا

 ججىسي

انزي سهم نُب طشٌك انعًم،وثٍٍ نُب انخطؤ ووجهُب إنى انصىاة فؤنف شكش  

 .ورمذٌش نه عهى كم شًء لذيه نُب يٍ أجم اَجبص هزا انعًم انًزىاضع

 

خمتار بوسدرة 



 
 

 اإلهـــــــــــــــذاء
 عهى سسىنه انكشٌى الووانس الحانزي ثعىَه رزى انصبنحبد وانص هللانحًذ 

 وأفضم انزسهٍىالحسٍذَب وحجٍجُب يحًذ عهٍه أصكى انص 

  .عهٍه وعهى آنه وصحجه أجًعٍٍ هللاصهى  

َاخَ و َ)لبل رعبنى: ََفض 
 
لَمَاوَ اَجَ مَ هَ ل َالذُّ َح  َقَ ةَوَ مَ حَ الرَ َن  َرَ َل  سورة  42 الآية-(غيراهيَصَ يَ بَ اَر َمَ اَكَ مَ هَ مَ حَ ارَ َب 

 .الإرساء

، أهذي هزا انعًم انًزىاضع إنى يٍ األيبٌثعذ يب سسذ سفٍُخ ثحثُب عهى شىاطئ 

رفبسق سوحً ودعبئهى سش َجبحً، انهزٌٍ ٌعجض  الكبَىا سججب فً وجىدي و سوحهًب 

انهسبٌ عٍ وصف جًٍههًب نً وفضههًب انكجٍش فً يب وصهذ إنٍه انٍىو وانذاي 

  .وسعبهًب وأطبل فً عًشهًب هللاحفظهًب 

إنى انزً عجض انهسبٌ عٍ وصف يآثشهب َحىي إنى انًشأح انزً غًشرًُ حجب وحُبَب 

أو فً انسًبء،  األسضو ٌسكٍ فً الو ألبثههب أثكالأدسي ثؤي ك الإنى حكبٌخ انعًش انزً 

أثعجبساد انهٍم أو ثعجبساد انُهبس إنى يٍ غًشرًُ ثعطفهب وحُبَهب انى انزً ٌعجض 

 .انغبنٍخ أيًعٍٍ لشح انانهسبٌ عٍ وصفهب إنى 

إنى يٍ كبٌ ٌحزشق كبنشًعخ نٍضًء دسثً إنى انزي صجش عهى حش انصٍف وثشد 

انشزبء يٍ أجم أٌ ٌؤيٍ نً نمًخ انعٍش إنى يٍ كبٌ سججب فً وجىدي إنى يٍ 

وهجًُ أعض يب أيهك إنى يٍ عهًًُ يجبدئ انحٍبح ولًٍهب إنى يٍ ضحى ثؤغهى يب 

 امحد بوقطاية .سحًه هللا انغبنًًٌهك كً أصم إنى يب وصهذ إنٍه أثً 



 
 

 شكــــش ورمـــــذٌش

 

حًذا كثٍشا ٌهٍك ثًمبيه وعظٍى سهطبَه وصهً انههى عهى سٍذَب نههانحًذ 

 .و انًشسهٍٍ األَجٍبءيحًذ خبرى 

  سجحبَه ورعبنى عهى فضهه ورىفٍمه نُب وانمبئم فً يحكى رُضٌهه  هللاَشكش 

ٍ  ن  )  ٌ  أل    ى  ر  ش  ك  ش   ئ  .سىسح إثشاهٍى – 07 اٌَخ-(   ى  ك  َ  ذ  ص

وَزمذو ثبنشكش إنى كم يٍ سبهى فً اَجبص هزا انعًم يٍ لشٌت أو يٍ ثعٍذ 

عًش ثٍ  : انًششف و انًىجه األسزبركًب َزمذو ثبنشكش انجضٌم انخبنص إنى 

 .ججىسي

انزي سهم نُب طشٌك انعًم،وثٍٍ نُب انخطؤ ووجهُب إنى انصىاة فؤنف شكش  

 .ورمذٌش نه عهى كم شًء لذيه نُب يٍ أجم اَجبص هزا انعًم انًزىاضع

 

 

امحد بوقطاية 
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 ملخص الدراسة :  -

األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في  مدى مساىمةىدفت ىذه الدراسة الى         
التنشئة االجتماعية عند ذوي االحتياجات الخاصة وباألخص المعاقين حركيا ،ومن ىذا 
كمو جاء موضوع بحثنا والذي كان اليدف من ورائو عمى العالقة الموجودة بين 

شكالية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة والتنشئة االجتماعية ،وقد قمنا بطرح اإل
التالية : ىل تساىم ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في التنشئة االجتماعية 

 لذوي االحتياجات الخاصة ) المعاقين حركيا (؟

لممارسة ومن خالل ىذه اإلشكالية قمنا باقتراح فرضية عامة وتمثمت في         
لتنشئة االجتماعية لذوي االحتياجات األنشطة البدنية والرياضية المكيفة دوًرا ىاًما في ا

 الخاصة ) المعاقين حركيا(.

األنشطة البدنية والرياضية ان  فرضيات جزئية وتمثمت في ناوكذلك اقتراح        
 من خالل دورىا التربويالمعاقين حركيا لدى  في التكامل االجتماعيتساىم المكيفة 

إيجابي في تقوية وتعزيز عناصر  كما ان لألنشطة البدنية والرياضية المكيفة اثر،
االنسجام والتفاعل بين األفراد المعاقين ،وكذلك ان لألنشطة البدنية المكيفة اثر إيجابي 

 في تحقيق شخصية متوازنة وفاعمة من الناحية التربوية ليذه الشريحة.

ومن اجل إثبات صحة ىذه الفرضيات أو نفييا تم إخضاعيا لمتطبيق ،فتمثمت         
 لممعاقين حركيا راسة الميدانية ببعض المراكز البيداغوجية لذوي االحتياجات الخاصةالد

شمف أين تم القيام بتحديد عينة الدراسة والمتمثمة في ووالية  غميزان واليةالموجودة ب
وفي مجمل الدراسة الميدانية البد ومختصين في مجال النشاط المكيف  المدربين

االعتماد عمى منيج معين باإلضافة الى تحديد األداة المناسبة لجمع البيانات التي 



أما أداة جمع ،إذ اعتمدنا عمى المنيج الوصفي لمالئمتو الكبير ، تخدم موضوع الدراسة
 81في  ومتمثمة البيانات فتجسدت في االستبيان الذي وزع عمى المدربين والمختصين

،وبعد تفريغ البيانات وتحميل النتائج ومناقشتيا تم التوصل الى  سؤال بنوعية مغمقة
األنشطة البدني والرياضية المكيفة تمعب دورا فعاال في عممية التنشئة االجتماعية من 

التربوي في التكامل االجتماعي وتقوية عناصر االنسجام والتفاعل بين  اخالل دورى
 لخاصة وتكوينيم شخصية متوازنة من الناحية التربوية.ذوي االحتياجات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- English Abstract : 
 

        This study aimed at the extent of the contribution of physical and 

sports activities in the socialization of people with special needs, especially 

those with motor disabilities , All of this was the subject of our research, 

which was aimed at the relationship between physical and sports activities 

and socialization. We have raised the following problem: Does the exercise 

of physical and sports activities in the socialization of people with special 

needs (handicapped)? 

         Through this problem, we proposed a general hypothesis, which was 

to play in the physical and sports activities adapted to play an important 

role in the socialization of people with special needs (handicapped). 

        We also propose partial hypotheses that the physical and sports 

activities contribute to the social integration of the physically disabled 

through their educational role. The physical and sports activities have a 

positive effect on strengthening and strengthening the elements of harmony 

and interaction among disabled individuals. Personally balanced and 

educationally effective for this segment. 

        The field study consisted of some pedagogical centers for people with 

special needs for the physically disabled in the state of Gleizan and the 

state of Chlef where the sample of the study was conducted. The study was 

conducted by trainers and specialists in the area of the adapted activity. In 

addition to identifying the appropriate tool to collect data that serve the 

subject of the study, as we relied on the descriptive approach to its 

relevance , The data collection tool was included in the questionnaire 

distributed to the trainers and specialists in 18 closed-quality questions. 

After the data was unloaded and the results analyzed and discussed, the 

physical and sports activities were found to play an active role in the 

process of socialization through their educational role in social integration 

and strengthening the elements of harmony and interaction Among persons 

with special needs and their composition as an educationally balanced 

person. 
 

 

 



- Résumé en français: 
 

        Cette étude a porté sur l'ampleur de la contribution des activités 

physiques et sportives à la socialisation des personnes ayant des besoins 

spéciaux, en particulier ceux qui ont des incapacités motrices. Tout cela a 

fait l'objet de nos recherches visant à établir un lien entre les activités 

physiques et sportives Et la socialisation. Nous avons soulevé le problème 

suivant: L'exercice des activités physiques et sportives dans la socialisation 

des personnes ayant des besoins spéciaux (handicapés)? 

        Grâce à ce problème, nous avons proposé une hypothèse générale, qui 

devait jouer dans les activités physiques et sportives adaptées pour jouer un 

rôle important dans la socialisation des personnes ayant des besoins 

spéciaux (handicapés). 

         Nous proposons également des hypothèses partielles selon lesquelles 

les activités physiques et sportives contribuent à l'intégration sociale des 

handicapés physiques grâce à leur rôle éducatif. Les activités physiques et 

sportives ont un effet positif sur le renforcement et le renforcement des 

éléments d'harmonie et d'interaction entre les personnes handicapées. 

Personnellement équilibré et éducatif efficace pour ce segment. 

        L'étude sur le terrain a consisté en quelques centres pédagogiques pour 

les personnes ayant des besoins spéciaux pour les handicapés physiques 

dans l'état de Rleizan et l'état de Chlef où l'échantillon de l'étude a été 

mené. L'étude a été menée par des formateurs et des spécialistes dans le 

domaine de l'activité adaptée. En plus d'identifier l'outil approprié pour 

recueillir des données qui servent le sujet de l'étude, car nous nous sommes 

appuyés sur l'approche descriptive de sa pertinence, L'outil de collecte de 

données a été inclus dans le questionnaire distribué aux formateurs et aux 

spécialistes dans 18 questions de qualité fermée. Une fois que les données 

ont été déchargées et les résultats analysés et discutés, les activités 

physiques et sportives ont joué un rôle actif dans le processus de 

socialisation grâce à leur rôle éducatif dans l'intégration sociale et au 

renforcement des éléments d'harmonie et d'interaction Parmi les personnes 

ayant des besoins spéciaux et Leur composition en tant que personne 

équilibrée sur le plan de l'éducation. 
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 ـة :مقدمـ -

المجتمعات الحديثة تنافسا ممحوظا في االىتمام بفئة ذوي االحتياجات الخاصة  عرفت
ىذه الفئة مينيا و اجتماعيا و حاولت توفير مختمف سبل  إدماج،حيث عممت عمى 

بالشكل الصحيح  تأىيموتو و يساىم في نمو و بناء شخصي الراحة لمفرد المعاق ،مما
 باختالفالتنشئة االجتماعية  أنما نجد اإلبداع ،ككي يصبح قادرا عمى العمل و 

الفرد الصالح و توجيييو توجييا سميما ،يتناسب مع قيم  إعدادمؤسساتيا تمعب دورا في 
ميع شرائح المجتمع و معتقدات مجتمعو فيي عممية مستمرة مدى الحياة و تشمل جو 

احد  تعتبر ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفةجميع الفترات العمرية لمفرد ،و 
ذوي االحتياجات  األفرادالمجاالت المساىمة في عممية التنشئة االجتماعية عند 

ماعية في المجتمعات عتبر احد وسائل التنشئة االجتقين حركيا( ،حيث تالخاصة )المعا
تواجدىم في مكان واحد  أثناءالمعاقين  األفرادمن دور في توجيو سموك  ،لما لياعموما 

 .(1891)ليمى السيد فرحات.حممي ابراىيم، و فترة زمنية محددة 

ممارسة إالأنو بالرغم من ظيور المؤسسات متخصصة في مجال التنشئة االجتماعية 
ا واضح في ىذا المجال ،نظرا لكوني تأثيرالي أصبحوالرياضية المكيفةاألنشطة البدنية 

في إطار منيجي و تربوي متكامل من نواحي مختمفة كاإلشراف و التوجيو و تم ت
التربية و النشاطات المختمفة ،التي تمعب دورا مؤثرا في سموكات األفراد المعاقين و 

 . (2002)نعيمة،  مختمف األدوار االجتماعية ألداءإعدادىم 

من احدث الوسائل لتنمية الفرد  تعتبرممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفةكما 
من تأثير في مختمف الجوانب سواء لتنمية القدرات و االستعدادات  االمعاق ،لمالي
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في تنشيط الفرد البدنية و الذىنية و استرجاع بيض العضالت التي أصابيا التمف أو 
 او الترويح عنو .

اتممارسة األنشطة البدنية ىإسيامومن خالل ىذه الدراسة سنحاول تسميط الضوء عم
في مساعدة الفرد المعاق و تمكينو من االندماج في المجتمع بطريقة  والرياضية المكيفة
،و  كيفةسة األنشطة البدنية والرياضية المر مما نتعرف عمى أن أردنافعالة ،و من ىنا 

صالحين و قادرين عمى تحمل  أفراداالجتماعية في مجتمعنا لخمق  ةفي التنشئ ادورى
 مسؤولياتيم فيما بعد،حيث قسمنا موضوع بحثنا الى بابين : 

 الجانب النظري لمدراسة ويشمل ::  الباب األول -1

 ني المكيف .دالنشاط الب : الفصل األول 

 التنشئة االجتماعية .: الفصل الثاني 

 الجانب الميداني التطبيقي فاحتوى عمى ::  الباب الثاني -2

  اإلجراءات المنيجية لمدراسة .: األولالفصل 

  عرض و مناقشة نتائج الفرضيات .: الثانيالفصل 

 . ثم االستنتاج العام و الخاتمة و المصادر و المراجع و المالحق 
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 اإلشكالية : -1

فئة  معب دورا في تربية وتكوينت األنشطة البدنية والرياضية المكيفةممارسة  إن        
و حق شرعي البد من توفيره لكل ىؤالء  مطالببمثابة  ذوي االحتياجات الخاصةّ ،وىي

األشخاص ،لخدمتيم و مساعدتيم الطبيعية و القانونية ،فالخدمات ذات الطابع التربوي 
االجتماعي و الصحي تسمح لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و ذي الصعوبات 

،وتكون ليم مكانة حقيقية ضمن مجتمعنا ليشاركوا و يساىموا  أنفسيميعبروا عن  أن
و مراقبة  مساعدةفي التنمية الوطنية الشاممة ،كما تيدف عن طريق خصوصيتيا الى 

البدنية و النفسية و الحركية ،و  قدراتيمكفاءاتيم و  إبرازكل األشخاص المعاقين عمى 
طات التعبيرية الحركية و النشاطات البنية الترفييية ي تنمى وتستغل عن طريق النشاالت

اإلنسانإحدى قدراتو أو حواسو لرياضية و ربما قد يفقد ،أو عن طريق النشاطات ا
 ،ولكن ىذا ال يقمل من قيمتو االجتماعية .

ومن خالل األنشطة البدنية المكيفة التي تعتبر كعممية منظمة ليا تأثير كبير         
عمى األبناء في مختمف مراحميم العمرية ،الن ليا دور أساسي في تشكيل شخصياتيم 
و تكامميم ،فيي تعد إحدى عمميات التعمم التي عن طريقيا يكسب األبناء العادات و 

ة في بيئتيم االجتماعية التي يعيشون فييا،كما أن التقاليد و االجتياد و القيم السائد
عممية التنشئة االجتماعية تتم من خالل وسائط متعددة ،و تعد أالسرة أىم ىذه الوسائط 
،فاألبناء يتمقون عنيا مختمف الميارات و المعارف األولية كما أنيا تعد بمثابة الرقيب 

 عمى وسائط التنشئة األخرى . 

س الرياضة نوعا من الضغط و التوجيو ليس فقط في مجال و كذلك تمار         
و القيم ،وكذلك الناحية  األخالقة أو الميارة ،و لكن في جوانب كأو الحر السموك 
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المعاقين و دورىم داخل المجتمع ،فالرياضة  لفئةالنفسية واالجتماعية و التربية الخاصة 
 األفرادفي عممية تنشئة  آلياتياو الممعب نموذج مشابو لممدرسة و أالسرة تستخدم نفس 

المعاقين ،والتنشئة من خالل الرياضة ليا نفس أدوار التنشئة االجتماعية في مختمف 
 (52، صفحة 6991)الخولي، اصول التربية البدنية والرياضية، مؤسسات المجتمع.

و  األنشطة البدنية والرياضية المكيفةممارسة عمى طبيعة  أكثرو لمتعريف         
 بالتنشئة االجتماعية ،قمنا بطرح العديد من التساؤالت عمى النحو التالي : اعالقتي

 دىي التنشئة االجتماعية لف األنشطة البدنية والرياضية المكيفة ممارسة تساهم "هل
 " ؟ من وجهة المشرفينالمعاقين حركيا 

 التساؤالت الفرعية : -1-1
  في  التربوي امن خالل دورىاألنشطة البدنية والرياضية المكيفة ما مدى تأثير

 ؟المعاقين حركيا  دىالتكامل االجتماعي ل
 عناصر االنسجام في تقوية نشطة البدنية والرياضية المكيفةاأل ما مدى تأثير 

 ؟المعاقين حركيا  األفرادبين  التفاعل و 

 تنمية بعض السمات في األنشطة البدنية والرياضية المكيفة ممارسة  تساىم ىل

 الشخصية لدى المعوقين حركيا؟
 

 

 

 الفرضيات : .2
 الفرضية العامة : -2-1
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في التنشئة االجتماعية  ىاًما ادورً األنشطة البدنية والرياضية المكيفة لممارسة  "
 ."المعاقين حركيا

 الفرضية الجزئية : -2-2
  التربوي في التكامل  امن خالل دورىاألنشطة البدنية والرياضية المكيفة تؤثر

 .المعاقين حركيا  لدى االجتماعي
  فراداألتقوية عناصر االنسجام بين  في األنشطة البدنية والرياضية المكيفةتؤثر 

 .المعاقين حركيا 

  تنمية بعض السماتفي  يفةاألنشطة البدنية والرياضية المك ممارسةتساىم 

  .الشخصية لدى المعوقين حركيا
 أهداف البحث : 2-3

  لدى في التنشئة االجتماعية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة ممارسة إبراز دور
 .المعاقين حركيا

 التربوي  امن خالل دورىاألنشطة البدنية والرياضية المكيفة ممارسة  ريأثت معرفة
 .المعاقين حركيافي التكامل االجتماعي عند 

  عناصر االنسجام  تقويةفي األنشطة البدنية والرياضية المكيفة مدى تأثير معرفة 
 .المعاقين حركيا فراداألبين 

  بعض سمات  في تنمية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة دور مساىمةتبيين 
 .المعاقين حركيا شخصية ال

 أهمية البحث : -4

 لدى المعاقين حركيا. تشجيع المدربين عمى إعطاء الرعاية الكاممة 
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 المقترحة أو نفييا.يات الوصول الى إثبات صحة الفرض 
 .محاولة الوصول الى تحقيق عممية التنشئة االجتماعية لدى المعاقين حركيا 
 .تشجيع الباحثين عمى إجراء بحوث جديدة خاصة بيذه الفئة 

 أسباب اختيار الموضوع : -5

الى القيام بيذا البحث ىو ان الدراسات الجادة حول ىذا  أدتالدوافع التي  إن        
الموضوع تكاد تكون معدومة خاصة في الجزائر ،و من خالل االطالع عمى الدراسات 

 إنفي مجال النشاط البدني المكيف ،فقد الحظنا  األطروحاتو األبحاث و الرسائل و 
يزيولوجية و الحالة النفسية االىتمام األكبر في ىذه الدراسة كان منصب حول الحالة الف

يناك نقص كبير في الدراسات التي تيتم بالتنشئة االجتماعية عند وأنلمفرد المعاق ،
 المعاقين و باألخص ذوي اإلعاقة الحركية.

 تحديد المصطمحات : -6

  : النشاط البدني الرياضي -6-1

يف  اليعد عنصرا فعاالرياضية خصوصا ،و بية البدنية و ر تميدان من ميادين ال         
موه البدين و نى توجيو لميارات و خربات حركية تؤدي إبل تزويده الإعداد الفرد من خ

ل خدمة الالفرد نفسو من خدمة خلجابية االيخمقي و الوجية الجتماعي و االالنفسي و 
 (12، صفحة 6991)حسين،  .تمعجلما

  الحركات: و نعني بالنشاط البدني كل شخص بأداء مجموعة من اإلجرائيالتعريف 
 من اجل الوصول الى تحقيق ىدف ما.

 : فالنشاط الحركي المكي -6-2
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 ملتالئي يتم تعديلها تال االلعابالرياضات و  ين" يع الخوليتعريف أمني أنور       

غري  شخاصاأل هتماماتالو شدهتا ، و يتم ذلك وفقا و فقا لنوعها  عاقةاإلت الحا

 (6991)الخولي، اصول التربية البدنية والرياضية،  .متهالقادرين و يف حدود قدرا

  : التعريف اإلجرائي  -
ىو جمموعة من التمرينات و األمعاب و اممباريات و اممسابقات اليت        

تنمية مياراتو احمركية و البدنية ،أو يؤدييا الفرد داخل اممدرسة أو خارجيا قصد 
 .قصد الرتفيو و الرتويح عن النفس يف أوقات الفراغ

 التنشئة االجتماعية : -6-3
ىي عممية اكتساب الفرد ثقافة مجتمعو و لغتو و الرموز و القيم التي تحكم 
سموكو ،و توقعات الغير و سموكا تيم و التنبؤ باالستجابات اآلخرين و إيجابية 

 التفاعل معيم.
  العممية التي بيا الفرد واعيا بالقيم و الميارات االجتماعية ،و  أنياروبر""يرى

مكتسبا لحساسية اجتماعية تؤىمو الى كيفية التعامل مع الجماعية ،في التمقين و 
المحاكاة و التوحد مع األنماط العقمية و األخالقية عند الطفل و الراشد و ىي 

 قافة في نسق الشخصية و ىي عممية مستمرة.عممية دمج عناصر الث
  اإلجرائيالتعريف: 

د التكامل االجتماعي و ة من األسئمة التي تحمل كل من بعيمثل في مجموع        
 بعد تقويتو لعناصر االنسجام و البعد الثالث تكوين الشخصية المتوازنة.

 المعاق : -6-4

الميني  التأىيلالتعريف الصادر من منظمة العمل الدولية في دستور  إن        
الفرد الذي  بأنويعرف المعاق  6992لممعوقين الذي اقره مؤتمر العمل لمدول سنة
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الجسمية  لمعاىةلمحصول عمى عمل مناسب و االستقرار فيو نظرا  إمكانياتونقصت 
 العالية .

  الطفل أو الفرد الذي يممك من القدرات  بأنوالمعوق  "عبد المنعم الحفاني "يعرف
ماىو دون المستوى أو الذي بو عيب أو نقص تشريحي أو وظيفي يجعمو غير 

 (6991)فرحات ح.، . أقرانوقادر عمى منافسة 

ىو فقدان القدرة عمى القيام ببعض األعمال  "كالبريجير "تعريف الحركية : اإلعاقة -6-5
حيث ال نخص ىنا بالذكر التنقل بل تشمل وظائف األطراف العموية أيضا و ىذا 
القصوريرجع إلصابة أو تشويو خمقي أي ضعف التحكم في العضالت اإلرادية و ىذا 

 نتيجة خمل في الجياز العصبي .

 الدراسات السابقة : -7

 الدراسة األولى : -7-1

 االجتماعي  اإلدماجدور النشاط الرياضي التنافسي المكيف في : عنوان الدراسة
 لممعاقين حركيا.

  5111:تركي احمد،سنة اسم الباحث. 
 : ممخص الدراسة 

إيجابا  يتأثرلممعاقين حركيا كمتغير  اإلدماجاالجتماعيتناول الباحث موضوع         
بممارسة النشاط البدني الرياضي التنافسي المكيف ،استخدم الباحث المنيج الوصفي ، 
و بعد التطبيق أدوات البحث المتمثمة في مقياس تقبل اإلعاقة و االستبيان عمى 

القوى ،و أخرى غير  أللعابمجموعتين ،مجموعة ممارسة في األندية الرياضية 
و تقبل اإلعاقة ،و ذلك من خالل إثبات المكيف  ممارسة لمنشاط البدني التنافسي
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الفروق بين الممارسين و غير الممارسين لمنشاط البدني الرياضي ،كذلك و جود عالقة 
بين الخصائص الفردية لمفرد المعوق حركيا و اندماجو االجتماعي ،و وجود فرق في 

ن لمنشاط البدني السموك االجتماعي بين الممارسين و غير الممارسين لصالح الممارسي
 (5112)احمد، التنافسي المكيف.

 الدراسة الثانية : -7-2

 أىمية ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف في تحقيق التكيف عنوان الدراسة:
 التأىيلكيا داخل مراكز إعادة جتماعي لفئة المراىقين المعاقين حر النفسي اال
 الوظيفي .

  5116:خوجة عادل،الباحثاسم. 
 : موضوع الدراسة 

درس الباحث موضوع ممارسة النشاط البدني الرياضي و دوره في تحقيق         
الوظيفي ،استخدم  التأىيلالتكيف النفسي االجتماعي لممعوقين حركيا داخل مراكز 

الباحث المنيج التجريبي ،و بعد تطبيق أدوات البحث و التي تمثمت في المقياس 
لسوسيوميتري و االستبيان ،عمى المجموعتين التجريبية و الضابطة ،توصل الباحث ا

 ألفرادالى أىمية ممارسة البرنامج المقترح في تحقيق التكيف النفسي االجتماعي 
 الرياضيةو األجيزة  الوسائلالنقص في  الىأن المجموعة التجريبية ،توصل كذلك

ذا يؤدي الى عرقمة الدور اإليجابي لمنشاط و كذا اإلطارات المتخصصة ،كل ىالمكيفة 
البدني الرياضي ،كذلك فان الفراغ القانوني في التشريع الرياضي المعمول بو حاليا 
،حيث ال يوجد قانون خاص ينص عمى إلزامية ممارس النشاط البدني الرياضي داخل 

ى ىذه الفئة المراكز الخاصة بفئة المعوقين و بالتالي فانو ال يحقق أىدافو عمى مستو 
 (5115)عادل، .
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 الدراسة الثالثة : -7-3

 في إعادة بناء اليوية لدى فئة : دور النشاط البدني و الرياضي عنوان الدراسة
 . المعاقين حركيا

 5112: فتحي بمغول ،سنة اسم الباحث. 
 : موضوع الدراسة 

النشاط البدني و الرياضي في إعادة بناء ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد دور         
اليوية لدى فئة المعاقين حركيا، حيث انطمق من فكرة أن ممارسة ىذه الشريحة ليذا 
النوع من النشاط يمكنيم من الحصول عمى أدوار و ميام جديدة في فريقيم الرياضي، 

ميم عمى و بعد إجراء دراستو عمى أربعين معاق إعاقة حركية مكتسبة وىذا بعد تقسي
( ال يمارس معتمدا في ذلك عمى إستبيان خاص  51ممارس و ) )  51فوجين، )

باليوية الشخصية، و مقياس خاص بالمعاش الجسمي و مقابمة لتحديد مرحمة الحداد، 
توصل في نياية دراستو بأن الفئة الممارسة لمنشاط البدني الرياضي تمتاز بتكوين 

مارسة في تنشيط عمل الحداد و حفظو عكس الفئة صورة إيجابية لمجسم، وتساعدىم الم
 (5112)بمغول،  . غير الممارسة ليذا النمط من النشاط
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 الدراسة الرابعة : -7-4

 العالقة بين ممارسة النشاط البدني المكيف وتقبل اإلعاقة .عنوان الدراسة : 
 5116: رواب عمار ،سنة اسم الباحث. 
 : موضوع الدراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل العالقة بين ممارسة النشاط البدني المكيف         
وتقبل اإلعاقة، و تمثمت عينة بحثو في العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
بالنسبة لمممارسين، و المعاقين حركيا بمراكز التكوين الميني لغير الممارسين، و 

زاد العمر زاد تقبل اإلعاقة عند  كمماl;* : الدراسة عمى النتائج التاليةأسفرت ىذه 
كمما إرتفع  * . المعوق حركيا، و كمما كانت اإلعاقة مكتسبة كان تقبل اإلعاقة أفضل

المستوى الدراسي نقصت درجة تقبل اإلعاقة، و إذا كان الفرد المعوق ال يعمل ينقص 
نشاط البدني المكيف أآثر تقبال لإلعاقة من غير لديو تقبل اإلعاقة، و الممارسين لم

 (5116)عمار، الممارسين لو .
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 تمهيد:

يعتبر ممارسة النشاط البدني الرياضي من العمميات التربوية التي تنمي الجوانب     
البدنية و العقمية و االجتماعية  والنفسية لتحقيق النمو المتكامل لمفرد ،فعندما وضعت 
أسس وقوانين النشاط الرياضي وجيت أىدافو وفمسفتو إلى أىداف سامية ،واىتم حديثا 

سانية ،ومنيا بشكل خاص فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة ، بمعالجة القضايا اإلن
فأصبح ييدف إلى مساعدة ىذه الفئة في االندماج في المجتمع وتنمية الصفات 
المرغوبة ،لتشكيل شخصية الفرد ذو االحتياجات الخاصة و التغمب عمى اآلثار النفسية 

  السمبية التي تفرضيا اإلعاقة .
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 النشاط البدني الرياضي:-1

 :ياضيوم النشاط البدني الر مفه -1-1

أن استخدام كممة النشاط البدني كتعبير يقصد بو الخولي أمين أنور "يرى "        
عممية التدريب والتنشيط والتربص في  كذلكو الجمال الكمي و اإلجمالي لحركة اإلنسان،

 مقابل الكسل والوىن والخمول .

ض ىو تعبير عام ،يتسع ليشمل العريوفي الواقع فإن النشا ط البدني بمفيومو         
ألوان النشاط البدني التي يقوم بيا اإلنسان و التي يستخدم فييا بدنو بشكل عام ،و كل 

أكثر منو اجتماعي ، ألنو جزء مكمل، ومظير رئيسي لمختمف  بولوجيانثر ىو مفيوم 
االجتماعية الجوانب الثقافية لبنى اإلنسان ،فنجد انو تغمغل في كل المظاىر و األنشطة 

 (22، صفحة 9969)انور، .

ذلك الجزء المتكامل من التربية العامة ،و  الرياضيان النشاط البدني  "تشارلز"و يرى 
ميدان تجريبي ىدفو تكوين المواطن الصالح الالئق من الناحية البدنية والعقمية و 

، وذلك عن طريق مختمف ألوان النشاط البدني الذي أختير بيدف  االنفعاليةواالجتماعية
 )عوض( تحقيق ىذه الميام.

فيعتبر النشاط البدني الرياضي ميدانا ىاما من الميادين  "قاسم حسن حسين"أما        
التربية عموما ،والتربية البدنية خصوصا ،ويعد عنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح ، 

،بخبرات وميارات حركية تؤدي الى توجيو نموه البدني والنفسي واالجتماعي و وتزويده
)حسين،  الل خدمة المجتمع .الخمقي لموجية اإليجابية لخدمة الفرد نفسو ومن خ

 (65، صفحة 9991
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السالف لمتعاريف المختمفة لمنشاطات البدنية و  العرضوعميو من خالل         
الرياضية نجد انو يمكن استخراج العناصر المشتركة لمفيوم النشاط البدني الرياضي و 

 ىي:

 جزء مكمل لمنظام التربوي العام.رياضي الأن النشاط  البدني  -
مختمف األنشطة  في مجال النشاط البدني الرياضي ىي وسائل إلكتساب الخبرات  -

 لسموكية .ا
أن النتائج و المكتسبات السموكية الناتجة عن ممارسة النشاط البدني الرياضي ال  -

 تنمي الجانب البدني فقط بل تنمي جميع الجوانب األساسية لمشخصية .

 عالقةالنشاط البدني الرياضي بالتربية العامة : -1-2

ي إعداد فيعد النشاط البدني ميدانا من الميادين التربية العامة إذ يمعب دورا         
يف مع عة ، وخبرات كبيرة تسمح لو بالتكالفرد الصالح ،حين يزوده بميارات واس

ما زاد في أىمية   مجتمعو الذي يعيش فيو وتمكنو من مسايرة الركب الحضاري ، ىذا
 النشاط البدني و صورتو التربوية الجديدة ونظمو ، وقواعده السميمة .

بالنشاط البدني تمك العممية التربوية الي تتم عند ممارسة أوجو  "بيوتشير"ويقصد 
النشاط لتي تنمي وتصون جسم اإلنسان ، فحينما يمعب اإلنسان أو يسبح أو يمشي 

مارس التزحمق أو يباشر لون من ألوان النشاط البدني التي أويتدرب عمى المتوازي أو ي
تساعد عمى تقوية جسمو وسالمتو ،فإن عممية التربية تتم في النفس الوقت ،وىذه 
التربية ىي التي تجعل حياة اإلنسان أكثر رغدا ، فعن طريق برنامج النشاط البدني 

ضاء وقت فراغيم بطريقة الالزمة  لق األطفااللمياراتالموجو توجييا صحيحا يكتسب 
،كما أنيم يشتركون في النشاط من النوع الذي يضفي عمى  إجتماعيامفيدة ، وينمون 



 النشاط البدني المكيف     :                                           الفصل األول
 

 

18 
 

، صفحة 9964)بيوتشر،  ابيم  الصحة البدنية  والعقمية .حياتيم الصحية بإكتس
34.33) 

يرجع بالفائدة عمى الصحة  ""عوض محمود بسيوني فالنشاط البدني حسب         
الجسدية و الميارات الحركية األساسية تؤدي إلى حيات أبيج ،كما أنيا تقوي الخمق 
وترقى بالعادات اإلنسانية ،كما نالحظ ان الممارسة الرياضية في صورتيا التربوية 

ين الجديدة ونظميا وقواعدىا وأسسيا السميمة وبألوانيا المتعددة تعد ميدانا من المياد
رات المواطن الصالح بتزويده بخبرات وميا إعدادو قويا في  التربية وعنصرا خصبا

يتكيف مع مجتمعو وتجعمو قادرا عمى أن يشكل حياتو تمكن الممارس من ان  واسعة
وتمكنو وتساعده عمى مسايرة العصر في تطوره ،ونموه ويستطيع المرء أن يدرك 
بسيولة تامة أىمية الدور الذي يمعبو النشاط البدني الرياضي في التربية الشاممة 
نفعاليا  الحديثة إذا عمم بمدى مشاركتو في التنمية الشاممة لإلنسان جسميا وعقميا وا 

جتماعيا .  (99.93، صفحة 9969)بسيوني، وا 

بين النشاط البدني و الرياضي و التربية الشاممة عندما وقد جاء ىذا الربط         
سعى عمماء النفس وعمماء التربية من خالل بحوثيم بالسعي لمحاولة التوصل إلى 

أن ذلك  واتضحأقرب الطرق التي تساىم في زيادة حصيمة الفرد وتزويد بالخبرات ،
بهاء الدين ح "يتحقق عن طريق النشاطات الرياضية ،اعتبر النضج البدني كما يوض

ىو المحور الذي دارت حولو فمسفة النشاطات الرياضية ،ألن اإلنسان يعتبر  سالمة"
وحدة متكاممة ال يمكن تقسيمو إلى عقل وبدن ونفس ،لذلك تطورت فمسفة النشاط 
البدني الرياضي من مجرد وسيمة لممساعدة عل النضج البدني إلى أنيا وسيمة تساعد 

 سان في النواحي العقمية و اإلجتماعية و النفسية و البدنية .عمى النضج الكامل لإلن
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النشاط البدني و الرياضي يعتبر جزءا بالغ األىمية في  ممارسة ومن ىنا نرى        
عممية التربوية العامة و يعتبر أيضا جزءا حيويا منيا ، عن طريق النشاط الرياضي 

شراف يكسب األطفال الميار  ات الالزمة لقضاء وقت فراغيم الذي يمارس بتوجيو وا 
الصحة الجسمية و العقمية  واكتساب بطريقة مفيدة ، تساعدىم عمى النضج اإلجتماعي

،ليذا كان النشاط البدني و الرياضي ميدانا تجريبيا ىدفو تكوين المواطن الصالح الالئق 
األنشطة ،وذلك عن طريق ممارسة  واالجتماعيةمن الناحية البدنية و العقمية والنفسية 

، 9992)سالمة، بطريقة معينة لتحقيق ىذه األغراض. الرياضية المتنوعة التي اختيرت
 (29.28صفحة 

 ـ النشاطات البدنية والرياضية المكيفة : 2

 ـ مفهومها:1ـ2

الرياضات التي  النشاطات الرياضية المكيفة ىي كل الحركات والتمارين وأنواع         
يستطيع ممارستيا الفرد المحدود القدرات من ناحية قصور بعض الوظائف الجسمية 

لرياضات الفردية والجماعية ) العاب القوى الكبرى ،وىي عبارة عن مجموعة من ا
الطاولة،الجيدو،الرمي بالقوس،رفع ،الجمباز،تنس سباق الدرجات،الفروسية،،السباحة

وغيرىا من األنواع سمة،كرة اليد،الكرة الطائرة،كرة الرمي( األثقال،التزحمق،كرة ال
الرياضية واألنشطة البدنية والرياضية المكيفة ىي مجموعة من االختصاصات 

ذوي االحتياجات الخاصة   األفرادالرياضية تمارس من طرف مجموعتين وقسمين من 
مى مستوى االختالف ،األفراد الذين ليم محدودية في القدرة عمى اقتناء المعمومات وع

 الوظيفي وعامل التنظيم النفسي االجتماعي .
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 اضي المكيف:يـ أغراض النشاط البدني والر 2ـ2

لمنشاط البدني المكية أغراض عديدة منيا النمو العقمي والنمو الحركي والنمو         
و االحتياجات الخاصة لمفعاليات الجتماعي والنفسي حيث أن ممارسة ذالبدني والنمو ا

 واألنشطة الرياضية تحقق لو ىذه األغراض منيا: 

 : النمو البدني 

االحتياجات الخاصة تساعد والفعاليات الرياضية لذوي  األنشطةإن ممارسة         
عمى بناء الكفاءة البدنية عن طريق تقوية وبناء أجيزة الجسم بواسطة ىذه الفعاليات 

ذو االحتياجات الخاصة من تحمل المجيود البدني ومقاومة التعب ،وتمكن الفرد 
،وتمعب الفعاليات الرياضية التي تشمل العضالت الكبيرة دورا في بناء أجيزة الجسم 
الحيوية كالجياز الدوري والجياز التنفسي ويرى مروان عبد المجيد ان الشخص ذو 

كرسيو ليرى المجتمع من حتياجات الخاصة الذي ينعزل عن العالم يجمس عمى اال
وار في الجسم وتصمب في المفاصل و ركو األنشطة الرياضية سينتج عنو خخاللو وت

فتور في العضالت وضمورىا ، وىذا سيؤدي بطبيعة الحال الى تشوه في التركيب 
الجسمي و ظيور بعض التشوىات في القوام نتيجة لمجموس الطويل ، لذا فإن ممارسة 

الرياضية ستعمل عمى محاربة ىذه العيوب  لألنشطةصة ذو االحتياجات الخا
والتشوىات ، وتساعد عمى النمو الطبيعي وما ينتج عنيا من تكوين الجسم القوي 
المتناسق ، وبذلك فإن النشاط البدني والرياضي كفيل في نمو و بناء الشخص ذو 

العمل و  الخاصة وتأىيمو تأىيال صحيحا و سميما كي يصبح قادرا عمى االحتياجات
 (991.919، صفحة 9997)المجيد،  اإلبداع .

 أن الممارسة الرياضية تعمل عمى رفع القدرات العممية       "HANIF" ويقول         
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تطوير القوة العضمية وكذلك الرشاقة والميارات الحركية المختمفة ، والتي  إلىإضافة 
عمى التنسيق بين الحركات وبين مختمف عمل  أيضاىي في المستطاع ، وتعمل 

األعضاء سواء في القسم السفمي أو العموي وتسمح الميارات الحركية لممستفيدين من 
متالك  ي .إستقالل ذات خفض االصطدام مع اإلعاقة وا 

فإن الممارسة البدنية تسمح بتسريع االسترجاع  "DECHAVANNE" وحسب         
يجاد بعض اإلستقاللية في الحركات ،وكذلك  كتساب ردود أفعال جديدة وا  العضمي وا 

اإلحتياجات الخاصة الوسيمة في البحث عن القدرات جديدة أي البحث عن  يتعطي لذو 
 (DECHAVANNE, 1990, p. 189) القدرات التعويضية وتحريضيا .

 : النمو العقمي 

يسعى النشاط البدني الرياضي الى جعل الجسم نشيطا قويا ، وذلك ألن أداء         
الحركات الرياضية تحتاج إلى تركيز ذىني كما أنيا تجعل الجسم صحيحا قادرا عمى 

 العمل .

المجيد مروان أن النشاط الرياضي ليس زينة أو مجرد ألعاب ويقول عبد         
نما يعد جانبا أساسيا في  يمارسيا ذو االحتياجات الخاصة لقضاء وقت الفراغ ، وا 

كتسابو المعمومات  العممية التربوية فيي الزدياد قابمية الفرد ذو االحتياجات الخاصة وا 
بة ما فإنو يجب أن يستعمل تفكيره المختمفة ، ولكي يتعمم ميارة رياضية معينة أو لع

الخاص و نتيجة ليذا االستعمال تحدث المعرفة لتمك الميارة أو الفاعمية ، كما أن ذلك 
يقود إلى استعمال التوافق العضمي العصبي فعن طريقة الممارسة المستمرة لمنشاط 

 اع .البدني و الرياضي تنمو قدرة الفرد عمى التفكير و التصور و التخيل و اإلبد
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 : النمو الحركي 

يقصد بالنمو الحركي أداء الحركة الرياضية بأقل جيد ممكن و برشاقة و كفاءة         
عالية و ىذا يعتمد عمى العمل المتناسق الذي يقوم بو الجيازان العصبي و العضمي 

مساعدة الفرد في عممو اليومي بكفاءة و  إلىلمشخص المعوق ، وىي بذلك تسعى 
اقتدار و تعمل عمى مساعدتو في السيطرة عمى درجة أدائو لمميارات الحركية ، ولذلك 

أن يمارس األنشطة الرياضية و الميارات البدنية لكي  الفرد المعوقكان لزاما عمى 
 يكسب التوافق الالزم ألداء الحركة .

تنمي النشاط و الشجاعة و الصحة و تساعد عمى  كما أن التمارين لبدنية        
تكوين الجسم و تربيتو تربية متزنة فتكسب مرونة تمكنو القيام بحركات واسعة النطاق 
كبيرة المدى في المفاصل ، وتقوي أجزائو المختمفة بإتقان و تناسق ، كما أنيا تزيد من 

ة كما أن عدم حركة إنتفاعو في عالج تشوىات القوام التي تحصل جراء عدم الحرك
األجزاء الصحيحة لمجسم تعمل عمى ضمور العضالت و جعميا غير قادرة عمى العمل 

، 9997)المجيد،  الحركي الميم لبناء القدرات و الكفاءات لذي االحتياجات الخاصة .
 (919.918صفحة 

 : النمو التفسي و اإلجتماعي 

أن من أغراض النشاط الرياضي مساعدة  "محمد عوض بسيوني "يقول        
الشخص ذوي االحتياجات الخاصة لمتكيف مع األفراد و الجماعات التي يعيش معيا ، 

بالتكيف و االتصال  الفعاليات و األنشطة الرياضية تسمح لو حيث أن ممارسة
الفزيولوجية و النفسية بالمجتمع ، وىو ييدف الى تطوير قدرات الفرد من الناحيتين 



 النشاط البدني المكيف     :                                           الفصل األول
 

 

23 
 

بالقضاء عمى االضطرابات و التصرفات النفسية و التحكم أكثر في الجسم و تكيفو 
 (97)عوض، صفحة  المستمر مع الطبيعة .

فممارسة األلعاب الرياضية المختمفة حسب عبد المجيد مروان تنمي في         
اصة الثقة بالنفس ، والتعاون و الشجاعة فضال عن الشخص ذو االحتياجات الخ

شعوره بالمذة و السرور لموصول الى النجاح عن طريق الفوز ، كذلك تساعده في تنمية 
تساعده في نموه لكي  ضية ،و التي)االنتماء( ونحو الحياة الريا لجماعةا نحوالشعور 

يكون مواطنا صالحا يعمل لمساعدة مجتمعو ، كما أن لممجتمع و البيئة و األسرة و 
األثر الكبير في نفسية الفرد ذي االحتياجات الخاصة ،و لذلك فإن نظرة  األصدقاء
 (991، صفحة 9997)المجيد،  ضرورية وليا أىدافيا و ممارستيا . إليوالمجتمع 

من خالل المعب بشكل واسع  األطفاليتعمم "عباس عبد الفتاح رممي"و يقول         
جوا إجتماعيا و  نشاط البدني في الحياة المتقدمةو يييئ ال اجتماعيينليصبحوا أفرادا 

اط ،ومن خالل ذلك يجب حث األفراد لبعضيم البعض لممشاركة في مثل ىذا النش
و  اآلخرينلمجيودات ضة يتعمم المشاركون تقدير كل فرد ممارسة الرياالمعب و 
عادة الكرم في شكل إجتماعي  واكتسابمكانات التنفيس عن الغضب إنجازاتيم وا  

بعض األنواع من  أخرى تستمد من االشتراك في اجتماعيةمقبول ،وىناك فوائد 
، وأن  باالنتماءحساس األنشطة البدنية التي تتضمن توثيق الصداقات الجديدة و اإل

، صفحة 9999)رممي،  والنضج . العاطفييكون عضوا في الفريق وتحسين الثبات 
916) 

و يقول سميمان مخول نظرا لما يوفره النشاط البدني من صحة ونمو سميمين فإن         
عدة تجارب أقيمت تشير الى ما يمكن فعمو مع المراىقين المرفوضين من أقرانيم ،ومن 
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ن ماألىمية تحسين الميارات الرياضية ألولئك المراىقين الضعفاء بدنيا ،بحيث تتأكد 
 .رانيمأعينأقجديد صورىم اإليجابية في 

 أسس النشاط الرياضي المكيف : -2-3

ىناك حقيقة ىي أن أىداف التربية الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة تنبع         
من األىداف العامة لمتربية الرياضية،من حيث النمو العضوي والعصبي و النفسي و 

خاص امج اإلجتماعي ، حيث ترتكز رياضة ذوي االحتياجات الخاصة عمى وضع برن
األلعاب و أنشطة رياضية و حركات إيقاعية و توقيتية  لمنشاط التربوي ،يتكون من

الخاصة ، الذين ال يستطيعون  الحتياجاتتتناسب مع ميول و قدرات و حدود ذوي 
يصيبيم أي ضرر،و قد تؤدي تمك  أناالشتراك في برنامج التربية الرياضية العام دون 

أو المراكز الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة أو البرامج المعدلة في المستشفيات 
المدارس ،ويكون اليدف األسمى ليا ىو الوصول الى تنمية أقصى قدرة لذي 

في  االندماجعمى نفسو باإلضافة إلى  واعتمادهاالحتياجات الخاصة ،وتقبمو لذاتو 
ويح فيو التر  أماواألنشطة الرياضية بأنواعيا المختمفة ىي وسيمة ال غاية ،،المجتمع 

غاية حيث يستغل الفرد فراغو بطريقة ىادفة وبناءة ويراعي عند وضع أسس التربية 
 الرياضية المكيفة :

 أىداف التربية الرياضية العامة . العمل عل تحقيق 
 . تقوم عمى أسس التربية العامة 
  ييدف إلى إتاحة الفرص لألفراد و الجماعات لمتمتع بنشاط بدني و تنمية مياراتيم

 ركية وقدراتيم البدنية .الح
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  ييدف البرنامج إلى تأىيل و العالج و التقدم الحركي لذي االحتياجات الخاصة و
 غير القادر و ذلك لتنمية أقصى القدرات و اإلمكانيات لديو.

 . يمكن تنفيذ تمك البرامج في المدارس و المستشفيات و المؤسسات العالجية 
 يم الحق في اإلستفادة من برامج التربية لذوي االحتياجات الخاصة بمختمف فئات

 الرياضية كجزء من البرنامج التربوي بالمدارس .
  تمكن ذوي االحتياجات الخاصة من التعرف عمى قدراتو و إمكاناتو وحدود إعاقتو

 ما لدييم من القدرات. و واكتشافحتى يستطيع تنمية القدرات الباقية ل
 حساسو بالقبول من الثقة بالنفس و صة من تنمية تمكن ذو االحتياجات الخا ا 

المجتمع الذي يعيش فيو ،و ذلك من خالل الممارسة الرياضية لألنشطة الرياضية 
 المعدلة .
 و يمكن تمخيص أىداف التربية الرياضية المعدلة فيما يمي :        

لمواجية متطمبات الحياة كالمشي و الجري و  األساسيةتنمية الميارات الحركية  -
، وحفظ التوازن و التوافقات التي تساعده عمى المشاركة في أنشطة  االتجاهتغيير 

أجزاء الجسم  باستخدامالحياة المتعددة وتنمية التوافق العضمي العصبي ،وذلك 
 االتزانالسميمة ألداء النمط الحركي المناسب والنغمة العضمية لمعضالت السميمة و 

اسب لبدنية الشاممة و المياقة المينية بما يتنا المياقةألجيزة الجسم الوظيفية ،تنمية 
ٌأقرب ما يكون طبيعيا ،و ذلك مع نوع اإلعاقة ودرجتيا ، وذلك لعودة الجسم إلى 

 بزيادة قدرتو عمى العمل و كفاءتو في مواجية متطمبات الحياة .
لجميع أجيزة الجسم المختمفة  حيوية واالتزانالعمل عمى تقوية أجيزة الجسم ال -

غيرىا من األجيزة ،تصحيح ي و العضمي و الدوري و التنفسي و العصب كالجياز
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التي توجد نتيجة  االنحرافاتو الحد منيا و عالج بعض  القوامية االنحرافات
 كاممة . وظائفيااإلعاقة حتى تتاح ألجيزة الجسم الحيوية فرصة أداء و 

تنمية اإلحساس بأوضاع الجسم المختمفة و اإلحساس بالمكان و معرفة الحجم و  -
المساحة التي يتحرك فييا الجسم و إمكانية حركتو في البيئة المحيطة بو و زيادة 

وقت الفراغ في أنشطة ترويحية تعود عمييم  استغاللقدراتو من الممارسة الترويحية 
موك التعاوني و تنمية حب الجماعة و حب الس اكتساببالفائدة ، مما يساعد عمى 

و  االنتباهأجيزة حركية تساعد عمى زيادة  اكتسابالوطن و رفع الروح المعنوية ،و 
 حسن التصرف والتفكير في ممارسة األنشطة الرياضية .

السميمة نحو الشخصية السوية و الحساسية الزائدة وزياد الثقة  االتجاىاتتنمية  -
 اكتسابميولو بطريقة تعاونو عمى  نزاعاتوراتو و تكيف بالنفس بمن حولو و قد

عمى  االعتمادعمى النفس في قضاء حاجاتيم المختمفة ،وعدم  االعتمادالميارات و 
 (51، صفحة 9998)ابراىيم،  الغير مع إمكانية العيش مستقال معتمدا عمى ذاتو .

 تصنيف الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة : -2-4

يوجد العديد من اآلراء في تصنيفات الرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ،و         
 نظر كما من بينيم إبراىيم حممي: فيما يمي تصنيف جامع و شامل لعدد من وجيات ال

 *  الرياضة العالجية : 

الخاصة إحدى وسائل العالج حيث  جاتاالحتياتعد ممارسة الرياضة لذوي         
تؤدي عمى ىيئة تمرينات عالجية كإحدى طرق العالج الطبيعي التي تسيم في تأىيل 

الخاصة باإلضافة الى إمدادىا بعد الجراحة و الجبس ،وخاصة في  االحتياجاتذي 
الكسور و تأىيل مصابي العمود الفقري و النخاع الشوكي كالشمل النصفي و الرباعي 
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 استعادةويستمد ىذا األثر اإليجابي لمتمرينات في تأىيل المعوقين و مساعدتيم عمى 
لياقة الفرد  استعادةعضمي عصبي و  المياقة البدنية من قوة و مرونة و تحمل و توافق

لمحياة العامة و ما يصادف فييا الى ما بعد خروجو من المستشفى و مراكز التأىيل 
 حيث تمعب الرياضة التأىيمية دورا ىاما في ىذا المجال .

 *الرياضة الترويحية :

ويحي الخاصة تنمية الجانب التر  االحتياجاتاإليجابية لرياضة ذوي من اآلثار         
الخاصة ، فيو يكتسب خبرات  االحتياجاتحيث تعد وسيمة ناجحة لمترويح لذي 

ىادئة رياضة الترويحية تندرج من ألعاب تساعده عمى التمتع بالحياة فمن المعموم أن ال
كألعاب التسمية إلى ألعاب عنيفة مثل تسمق الجبال ،كما يختمف المجيود المبذول في 

عن المجيود المبذول في رياضة تنافسية كالسباحة أو  الرياضة الترويحية كالشطرنج
 ألعاب المضمار 

ويتعدى أثر الميارات الترويحية االستمتاع بوقت الفراغ إلى تنمية الثقة بالنفس         
عمى ذاتو و الروح الرياضية ، وعمل صداقات تخرجو من عزلتو ،وتدمجو  االعتمادو 

 في المجتمع .

ييدف ىذا النوع من النشاط الرياضي إلى االرتقاء بمستوى و الكفاءة البدنية         
كما تتضمن رياضات المستويات العميا ،و الواقع أن الرياضة التنافسية تعتمد عمى 

،و الطب الرياضي ، و  اإلمكاناتالتدريب العممي السميم و التطوير في األدوات و 
ية بالقواعد و القوانين الخاصة باألداء كما يجب يجب االلتزام في تمك الرياضة التنافس

االلتزام بالتقسيمات الفنية و الطبية ،التي تعتمد عمى درجة المياقة البدنية أو النفسية و 
العصبية لذوي االحتياجات الخاصة،و مستوى اإلصابة وذلك قبل المشاركة في 
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ستفادة الكاممة من األنشطة التنافسية حتى يتحقق مبدأ العدالة باإلضافة إلى اال
المشاركة وتجنبا لحدوث أي مضاعفات طبية تؤثر عمى حياة ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

 *رياضات المخاطرة:

إلى األنشطة التي تزداد فييا المخاطرة بدرجة  الرياضياتيشير ىذا النوع من         
لسيارات و كبيرة و قد تمارس فردية أو جماعية ، مثل التزحمق عمى الجميد ،سباق ا
 الرياضياتالدراجات ، لذلك البد من إتباع تعميمات األمن و السالمة و خاصة في 

 التي تحتاج إلى درجة من األداء الفني.

 *الرياضة االجتماعية :

حيث يرتبط بالتأىيل الميني الذي يساعد ذو االحتياجات الخاصة عمى إعادة         
تياجات الخاصة عمى ممارسة مينة سابقة أو تكيفو مع المجتمع و ذلك بتدريب ذو االح

ذوي االحتياجات الخاصة  إشراكجديدة تبعا لنوع إعاقتو ودرجتيا و ميولو ، كما يمكن 
مع األسوياء في الممارسة حتى يعتادوا االندماج بالمجتمع و نذكر بعضا من تمك 

سباحة لذوي المنافسات المشتركة ،كرماية السيم ، تنس الطاولة ،)الشمل و البتر( ال
 ،الصم. المكفوفيناالحتياجات الخاصة بالبتر ،

 *المشاركة السمبية :

من المعموم أن ىذا النوع يقوم عمى المشاركة المعتمدة عمى المشاىدة الرياضية         
سواء أمام التمفزيون أو الحضور المباريات في المالعب ،ومثال ذلك كرة القدم و كرة 

يشترك األسوياء مع ذوي االحتياجات الخاصة في ىذا النوع ،  السمة و كرة اليد ...، و
حيث تساىم في إزالة القمق و التوتر النفسي و الحد من العدوان ، ومما ال شك فيو ان 
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ذلك يؤدي الى التغمب عمى روتين الحياة ، و يقطع الممل باالندماج في المشاىدة 

 (52.59صفحة  ،9998)ابراىيم، .

 أهمية النادي الرياضي في تنمية التكامل النفسي لذوي االحتياجات الخاصة : -2-5

يقف النادي الرياضي و المختصون فيو عند قمة المسؤولية في معاممة ذوي         
لمفرد ذي االحتياجات  الواضحاالحتياجات الخاصة فإن اإلفراط في العناية و التمييز 

الخاصة لو أثر سيء ومن الضروري تقديم المساعدة بصورة معتدلة ال مبالغ فييا ، 
 خالية من مظاىر التحسر و الشفقة فتشعر المرء بعجزه .

التشابو بينو و بين غيره من األسوياء ، و  أوجوو عمينا أن نتيح الفرصة لتأكيد         
و كفاءاتو ليشعر  إمكاناتويتمكن من تطوير  حتىبذل جيد مضاعف في سبيل ذلك 

تنمية صفتي بالحركة ، و المشاركة و األخذ و العطاء ، و تييئة الجو المساعد في 
المبادرة واالستقالل في العمل و االعتماد عمى النفس مما يعينو عمى قضاء حاجاتو 

 النفسية . الشخصية التي ال تستوجب المساعدة فعال ، و ىذا ما يوفر لو الصحة

فالرياضة تستيدف تربية شاممة ، وتعمل عمى تحقيق النمو الشامل لمفرد ذو 
االحتياجات الخاصة عن طريق دعم قدراتو و تطويرىا ، و تنمية الثقة في النفس ،و 
التعديل المستمر لمسموك ، والتحرر من مظاىر الصراع النفسي الذي يواجو ذو 

 االحتياجات الخاصة .
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 : النشاط البدني و الرياضي لذوي االحتياجات الخاصة  حركيا ممارسة ةأهمي -2-6

 تعد الممارسة الرياضية ذات أىمية قصوى لذوي االحتياجات الخاصة        

حركيا لما يفوق أىميتيا لألصحاء فضال عن كونيا ذات أىداف عالجية وبدنية ونفسية 
و تأىيمية ، وفيما يمي سنتناول أىمية النشاط الرياضي لذوي   االحتياجات الخاصة 

 .حركيا   

 *النشاط البدني و الرياضي كوسيمة عالجية :

صة حركيا وسيمة طبيعية تعد ممارسة النشاط البدني لذوي االحتياجات الخا        
لمعالج عمى ىيئة تمارين عالجية تأىيمية ،وكأحد المكونات العامة لمعالج الطبيعي و 

المياقة البدنية لذي االحتياجات الخاصة مثل:  استعادةالتي تساىم بدرجة كبيرة في 
استعادتو لمقوة العضمية و ميارات التوافق العضمي العصبي ، التحمل ، 

، 2111)رياض،  ،وبالتي استعادتو لكفاءتو ولياقتو العامة في الحياة .السرعة،المرونة
 (22صفحة 

ويعد النشاط الرياضي وسيمة مرغوبة ومؤثرة في العالج النفسي االجتماعي من         
والمجتمع عموما ،وىي وسيمة عالج غير مباشر تبتعد عن فكرة تخصيص  األفرادقبل 

الفرد أو إخباره بأنو مريض ، لكن شأن النشاط الرياضي مثل كل وسائل العالج 
 بأفضل مستوى.األخرى يجب أن تتبع أسس ومبادئ عممية سميمة لتحقيق اليدف 

 *النشاط البدني الرياضي كوسيمة ترويحية:

وي االحتياجات الخاصة جوانب إيجابية عميقة توافق كونيا عالجا لرياضة ذ        
بدنيا ليم فيتعدى األمر كونيا وسيمة ناجحة لمترويح عن نفس ذوي االحتياجات 
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الخاصة، كما تشكل جانبا ميما من استرجاعو لعنصر الواقعية الذاتية والصبر و 
ة الترويحية بدور إيجابي الرغبة في اكتساب الخبرة والتمتع بالحياة ،وتساىم الرياض

الخاصة ، لمتغمب عمى الحياة الرتيبة  االحتياجاتكبير في إعادة التوازن النفسي لذوي 
و المممة ما بعد اإلصابة ، وتيدف الرياضة الترويحية ىنا الى غرس االعتماد عمى 

وبالتالي وروح المنافسة و الصداقة لدى ذوي االحتياجات الخاصة، واالنضباطالنفس 
الخاصة من عزلتو التي  االحتياجاتالجانب النفسي والعصبي إلخراج ذو  متدعي

 (992، صفحة 9997)المجيد،  فرضيا عمى نفسو في المجتمع .

ولقد ظير أن األنشطة البدنية الترويحية كما يقول "رممي عباس" ذات قيمة         
الخاصة في االحتفاظ وتحسين أقصى حالة بدنية ولزيادة مرتفعة لذوي االحتياجات 

الطاقة ، ولمحفاظ عمى االسترخاء ، وأيضا لممساعدة كوسيمة لمتعبير عن الذات و التزود 
تاحة الفرصة ليؤالء  بخبرات ذات أشياء ممموسة ، وذلك بالتعرض لمواقف واقعية ،وا 

 بالمجتمع . لالختالطالمنطوين 

 والرياضي كوسيمة إلدماج ذي االحتياجات الخاصة حركيا في المجتمع :النشاط البدني  -2-7

من األىداف النبيمة لممارسة النشاط البدني والرياضي لذوي االحتياجات         
 استفادتيمبالمجتمع المحيط بيم بمعنى تسييل وسرعة  والتحاميمالخاصة إعادة تأقمميم 

فادتيم لممجتمع ويقول "أسامة رياض" إن ا لنشاط الرياضي يمعب دورا في التأثير عمى وا 
الفرد لمتخمص من االنطوائية والعدوانية واألزمات النفسية إضافة إلى بعض األمراض 
األخرى كعدم االنتباه أو عدم التركيز أو عدم تقييم المسافة أو عدم تقدير الزمن إضافة 

األمراض  إلى كل ما تقدم فالنشاط الرياضي يكون فعاال أيضا في عالج بعض
االجتماعية ويعمل عمى لم شمل األفراد وجعميم جماعة واحدة تعتز بنفسيا مما يحقق 
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قامة وتطوير  أساساالعمل الجماعي واحترام الذات كما أنو مبني  عمى االختالط وا 
البعض كالعبين أو  يبعضيمالى االختالط  والجماعاتالعالقات فيو يضطر األفراد 

 (912، صفحة 9999)رممي،  مشاىدين .

فاندماج الفرد في المجتمع كما يقول "محمد عوض بسيوني " يفرض عميو         
حقوقا وواجبات ويعممو التعاون و المعامالت والثقة بالنفس كما يتعمم كيفية التوفيق بين 

 احترامماىو صالح لو وما ىو صالح لمجماعة والمجتمع ويتعمم من خالليا أىمية 
فرد ال يمكن أن ينمو نموا سميما إال إذا كان األنظمة والمعتقدات وقوانين المجتمع فال

بطبعو ، والنشاط البدني والرياضي يحضر الفرص  إجماعيداخل الجماعة ، حيث أنو 
المناسبة لمنمو السميم لألفراد ويساعدىم عمى فيم العالقات االجتماعية وتكيفيم معيا 

 (97، صفحة 9969)بسيوني، .
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 صة :الخال

بطابعو االجتماعي من أىم الوسائل  النشاط البدني الرياضي المكيف يعتبر        
الفعالة في تنمية السمات المرغوبة والمقبولة لممعوقين حركيا ، والذين يعانون من 

مثل األشخاص العاديين ،  اعتبارىماالنطوائية والعزلة ، حيث بفضل الممارسة يمكن 
مكانياتيم البدنية  أين تعطى ليم الفرصة لمفعل والمعب والترفيو ، وكذا تبين قدراتيم ،وا 

 واجتماعيوالتقنية ، ىذا ما يساعدىم في األخير عمى نمو بدني سميم وكذا نمو نفسي 
 صالحين .
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 د :ــتمه

تعد التنشئة االجتماعية أدق عممية نفسية واجتماعية يواجييا الفرد و يخضع         
لكي يصبح شخصا اجتماعيا مواكبا لمؤثراتيا وسيرورتيا من ميالده حتى وفاتو ، 

بيا ويعيش فييا ، فيي إذا ال يمكن تجاوزىا أو إنكارىا في لممراحل العمرية التي يمر 
زاء ذأي مرحمة من مراحل حيات لك عميو ان يتكيف مع كل و الفردية واالجتماعية ، وا 

مرحمة منيا وبعد انتياء فترتيا الزمنية عميو تركيا واكتساب ظروفيا وشروطيا ذات 
 المراحل المختمفة في مضمونيا وشكميا.
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 االجتماعية  :مفهوم التنشئة -1

ىي اندماج الفرد في المجتمع في مختمف أنماط الجماعات  االجتماعيةالتنشئة         
بو لعناصر يعافي مختمف فعاليات المجتمع وذلك عن طريق است واشتراكواالجتماعية 

سمات الفرد ذات أساسيا الثقافة و المعايير والقيم االجتماعية والتي تتكون عمى 
األىمية االجتماعية والتي تجعمو يتماثل مع األشياء المسموح بيا في الثقافة والتوقعات 

وطرق الحياة االجتماعية ، ويمكن تعريف التنشئة  ألفاظفي يعبر عنيا الثقافية التي 
من  أصبحعممية التعمم والتعميم وتربية والتتوقف عمى الطفولة ، فقد  االجتماعيةأنيا

، 2002)محمد س.، التنشئة االجتماعية تستمر طوال حيات الفرد. أنمؤكد األن ال
 (00صفحة 

التنشئة  ان"كالوسن"ىناك عدة تعريفات لمتنشئة االجتماعية فيرى  أنوكما         
االجتماعية تحتوي عمى العمميات التي بيا يتم دمج الطفل في اإلطار العام ألسرتو 

والمجتمع بكفاءة ،وقد اعتبرىا  األسرة،ومجتمعو فيما بعد عمى أداء واجبو تجاه 
و القيم والحاجات التي تشكل مكسبة لممعارف و الميارات ، واالتجاىات  "انكميس"

،ويمخص  ةوالفيزيقياالجتماعية  والفرد لثقافتتماعية عند تكيف عممية التنشئة االج
:الوجدانية واالجتماعية ، والمعرفية ،واالدراكية  األبعادبتفاعل مجموعة من  "ماكنيل"

لموقف ما،وتفكيرنا في  إدراكناوالسموكية ،فعممية التطبيع االجتماعي تؤثر في كيفية 
 (22.22، صفحة 2002)النيال، ىذا الموقف،ومدى انفعالنا بو.

العمميات شأنا من اخطر  االجتماعيةتعتبر التنشئة  هدى قناوي نأفي حين         
في حيات الفرد ألنيا تمعب دورا أساسيا في تكوين الشخصية االجتماعية لمفرد والتنشئة 
االجتماعية في معناىا العام ىي العمميات التي يصبح فييا الفرد واعيا ومستجيبا 



 التنشئة االجتماعية                        :                          الثاني الفصل
 

 

37 
 

التنشئة االجتماعيةبأنيا عممية تيدف الى "سعيد فرح"لممؤثرات االجتماعية ويعرف
 األسرةلثقافة في نسق الشخصية وىي مستمرة تبدأ من الميالد داخل عناصر ا إدماج

ة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعة الرفاق وبنسق المينة ومن ثم تستمر عممية التنشئ
العناصر الثقافية تسعى لتحقيق التكامل والتوحد مع  باتساع دائرة أنساق التفاعل مع

 (22، صفحة 2002)نعيمة، واالجتماعية.

 الصفات العامة لمتنشئة االجتماعية: -2

  عممية التنشئة االجتماعية عممية التعمم اجتماعي ويرىNewcombان الفرد 

ويشمل تعمم المعايير J.piagetيتعمم من خالل التفاعل االجتماعي ويسانده في ىذا  
 واالتجاىات .

  عممية التنشئة االجتماعية مستمرة فيي تبدأمنذ الميالد و تنتيي بانتياء الفرد 

 مارًابجميع المراحل النمائية.

  والعطاء . األخذعممية التنشئة االجتماعية عممية ديناميكية تتضمن عممية 
  عممية التنشئة االجتماعية عممية معقدة تشتمل عمى ثقافة المجتمع وطرق تنشئة

 ا أخرى كثيرة.الطفل وقضاي
  عممية التنشئة االجتماعية نمو، فالطفل يبدأ متمركزا نحو ذاتو وينتيي بو

 (222، صفحة 2992)رفاعي، متفاعال في جماعتو. عضوا
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 أهداف التنشئة االجتماعية : -3

 :ضبط السموك 

يتم تدريب الطفل عمى التحكم في سموكو فمن خالل عممية التنشئة االجتماعية         
وضبط تصرفاتو بداية بالمغة والعادات والتقاليد ، وصوال إلى كل ما يتعمق بأساليب 

 توجيو الحاجات النفسية واالجتماعية والقدرة عمى توقع سموكا ألخر.

 :اكتساب المعاييراالجتماعية 

يا إلفراده من خالل التنشئة لكل مجتمع مجموع قيم اجتماعية ونظم ثقافية يحاول اكتساب
 االجتماعية التي تغرس اتجاىات معينة وتحدد المعايير الواجب إتباعيا.

 :تعمم األدوار االجتماعية 

يضع تنظيما محددا باالدوار والمراكز االجتماعية التي ليحافظ المجتمع عمى ذاتو 
ة وثقافة يشغميا كل فردفي جماعة معينة ،وتختمف ىذه المراكز حسب السن والمين

 المجتمع.

 :اكتساب المعرفة 

 وىي تشمل خاصة أساليب التعامل والتفكير الخاصة بالجماعة او التفكير.

 من خالل تثبيت العناصر الثقافية في شخصية الفرد  :اكتساب العناصر الثقافية
 وتحديد نمط شخصيتو والفوارق الفردية واالجتماعية.

 

 



 التنشئة االجتماعية                        :                          الثاني الفصل
 

 

39 
 

  كائن اجتماعي:تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى 

وذلك من خالل مجموع الصفات االجتماعية داخل المجتمع ،ومن خالل         
الى فرد قادر عمى تحمل المسؤوليات ،كما تختمف األىداف  اآلخرينفرديعتمد عمى 

 (20، صفحة 2002)خواجة، حسب المجتمعات والثقافات.

 االجتماعية :التنشئة  أشكال -4

 :التنشئة االجتماعية المقصودة 

 فاألسرةوالمدرسة ،  األسرةويتم ىذا النمط من التنشئة االجتماعية في كل من         
 تعمم أبنائيا المغة وآداب الحديث والسموك ، وفق نظاميا الثقافي ومعاييرىا ،وتحددليم
الطرق واألساليب واألدوات التي تتصل بتسرب ىذه الثقافة ، وقيميا ومعاييرىا، كما ان 

واسالبو  ن تعميما مقصودا لو أىدافو وطرقالتعمم المدرسي في مختمف مراحمو يكو 
 وتنشئتيم بطريقة معينة. األفرادونظمو ومناىجو التي تتصل بتربية 

 :التنشئة االجتماعية غير مقصودة 

واإلذاعة  اإلعالميتم ىذا النمط من التنشئة من خالل المسجد ووسائل و         
والتمفزيون والسينما والمسرح ، وغيرىا من المؤسسات التي تسيم في عممية 

 (20.22، صفحة 2992)جادو، التنشئة.

 شروط التنشئة االجتماعية : -5

 :الشرط األول 

ينطوي عمى ان الطفل حديث الوالدة يدخل مجتمعا موجودا بالفعل لو قواعده        
ومعاييره وقيمو واتجاىاتو كما ا نبو بناءات اجتماعية عديدة منتظمة ومنضمة ،ومع 
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أي عمم بيذه باستمرار واليكون لمطفل الوليد غير المييأ اجتماعيا  لمغيرذاك تتعرض 
وتكون وظيفة أنماط التفكير والشعور والعمل في  العمميات او البناءات او التغيرات ،

)السيد، ل عممية التنشئة االجتماعية.شكمثل ىذا المجتمع تحديدالوسائل والطرق التي ت
 (220دون تاريخ، صفحة 

ان يعيش بمعزل عن الجماعة فيو منذ  كائن حي اجتماعي اليستطيع واإلنسان        
حاجاتو  إشباعان يولد يمر بجماعات مختمفة فينتقل من جماعة الىاخرى محققا بذلك 

المختمفة،والمجتمع يمثل المحيط الذي ينشأفيو الطفل اجتماعيا وثقافيا،وبذلك تتحقق 
باقي افراد التنشئة االجتماعية من خاللنقل الثقافة والمشاركة في تكوين العالقات مع 

 بيدف تحقيق تماسك المجتمع . األسرة

 :الشرط الثاني 

،وذلك ان العقل  ىو الميراث البيولوجي الذي يسمح لعمميات التعمم بالحدوث        
الجياز اليضمي والقمب النابض ،كميا متطمبات أساسية وضرورية من اجل التنشئة و 

يتيا إال أنيا غير كافية ،الن ىناك االجتماعية ،وبالرغم من أىمية ىذه المتطمبات وحيو 
العقل او الصم ، وكذلك الطول الشديد او العكس او أو عوامل معينة مثل إصابة المخ 

والذقن ومجموعة كبيرة من الشروط الجسمية قد تعيق او تؤثر في عممية  األنفشكل 
 (222صفحة  ،2992)الخولي، التفاعل والتنشئة االجتماعية.

فتوفير البيئة البيولوجية السميمة لمطفل يمثل أساس جوىري وذلك الن عممية         
كان الطفل معتال او معتوىا ،وخاصة ان  إذاالتنشئة االجتماعية تكون شبو مستحيمة 

ىذه مالزمة ودائمة تميزه عن غيره ،وبالرغم من ذلك فان المجتمع ممزم بتوفير كافة 
الوسائل التي من شأنيا تسيل عممية التنشئة االجتماعية ليذه الفئة من الناس،فمن 
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ا تأثير كبير تكون وتشكل الجسم ،وىي بذلك لي لإلنسانالواضح ان الطبيعة البيولوجية 
 في التنشئة االجتماعية وال يمكن عزل العوامل البيولوجية عن الواقع االجتماعي.

 :الشرط الثالث 

،وقادرا عمى ان يقيم يكون الطفل او الفردذو طبيعة إنسانية سميمة  أنوىو         
عن غيره من الحيوانات  اإلنسانالذي يميز  ،وىذا الشيءاآلخرينعالقات وجدانية مع 

 العواطفركة ىي اكبر من العواطف،وتعتبر المشا اإلنسانية وتتألف الطبيعة
أىمية،وىي تدخل في عواطف أخرى كالحب والكراىية والطموح والشعور بالخطأ 

الموجودة في العقل اإلنساني تكتسب عن طريق المشاركة،وتزول  العواطف والصواب،و
الى المشاركة الفعالة  اإلنساندور التنشئة االجتماعية في دفع بفعل االنطواء وىنا يأتي 

 في واقعو االجتماعي المحيط بو.

عوامل معينة وعالمية بين بني البشر في حالة  إلىتشير فالطبيعة اإلنسانية         
ويؤكد عمماء االجتماع وخاصة أصحاب مدخل  مقارنتو بالحيوانات األخرى 

عموما المقدرة عمى التعامل بالرموز،وىذا  أوالمقدرة عمى الشعور مثميم  ،وكذلكاآلخرين
،واالماءات وبصمة واألصواتالمجردة،ومعرفة الكممات  لألفكاريعني إعطاء المعنى 

ىذه األشياء الطبيعية ينفرد بيا البشر دون غيرىم من  أننقول  أنعامة نستطيع 
 (22، صفحة 2992دو، )جاالمخموقات.

 آليات التنشئة االجتماعية: -6

ق وظائفيا في التنشئة االجتماعية،وىذه آليات متعددة لتحقي األسرةتستخدم         
اآلليات تدور حول مفيوم التعميم االجتماعي الذي يعتبر اآللية المركزية لمتنشئة 
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في التنشئة،وميما  وأساليبيااالجتماعية في كل المجتمعات ميما اختمفت نظرياتيا 
 في التربية والتنشئة حمس آليات ىي: مضامينياوتنوعت  تعددت

 رفقائو.بعض  أو:فالطفل يقمد والديو ومعمميو وبعض الشخصيات اإلعالمية التقميد 
 يتم التعمم فييا من خالل المالحظة لنموذج سموكي وتقميدىحرفيا.المالحظة: 
 بو التقميد الالشعوري وغير مقصود لسموك النموذج. :يقصدالتوحد 
 بما يتفق ويتوافق مع ثقافة المجتمع ومعاييره.:تنظيم سموك الفرد الضبط 
 السموك غير :استخدام الثواب في تعمم السموك المرغوب،والعقاب لكفي الثواب والعقاب

 المرغوب.

 أطوار التنشئة االجتماعية : -7

  بعيدا المدرسة حيث يعيش  إلىدخول الطفل  األسرةإلىيمتد من داخل : الطور األول
عن الضغوط االجتماعية،مع تعممو عدة ميارات خاصة،الميارات االتصالية 
واالستجابة لمرغبات مع إخضاعو من طرف األسرة لبعض أساليب الضبط 

 االجتماعي.
  الطفل تدريب مرحمة ل أخصبيمتد عمى طول مرحمة الدراسة،وىي  :الطور الثاني

عمى األدوار المتخصصة،وتعتبر المدرسة استمرارية لشخصية األم وموضوع التوحد 
 معيا.

  عالم الشغل وال ينتيي بالحصول  إلىيبدأ بخروج الطفل من التعمم  :الطور الثالث
عمى المينة،إنما يستمر ويؤىل الفرد لمتكيف و التغير مع التحوالت التي يشيدىا 

 المجتمع.
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  الطور الجديدة ويتداخل ىذا الطور مع  لألسرةينطمق من تكوين الفرد  :الطور الربع
 (02، صفحة 2002)خواجة، الثالث. 

 مؤسسات التنشئة االجتماعية : -8

عممية التنشئة االجتماعية ليست عممية تعميمرسمي يتمقاه الطفل في  إن        
نما الرسميةو المؤسسات  يدخل فييا اكتساب الفرد  إذىي أوسع من ذلك بكثير ،ا 

السموك و العادات الفردية والميارات واالتجاىات والقيم وىي كميا أمور تنتقل  ألساليب
الى الطفل عن طريق المحيطين بو وفي المواقف الحياتية المتعددة ،ومن خالل 

تعمل معا في  فإنياوتنوعيا،مؤسسات متنوعة وبالرغم مناختالف ىذه المؤسسات 
،حتى وان كانت تختمف وتتفاوت فيما بينيا في نوع التأثير،ومن تشكيل شخصية الطفل
 بين ىذه المؤسسات:

 : أالسرة 

الوحدة االجتماعية األولى التي يحتك بيا الطفل احتكاكا مستمرا  أألسرةتعد         
نشئة االجتماعية التي تشكل "الميالد تعد المكان األول الذي تنمو فيو أنماط الت أنياكما 

ثقافية تنتمي الى مجتمع بعينو  اجتماعيةالثاني"في حيات الطفل أي تكوينو كشخصية 
كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية وديناميكية،وليا وظيفة تيدف نحو نمو واألسرة

ن الطفل نموا اجتماعيا وتنشئتو تنشئة اجتماعية،ويتحقق ىذا اليدف بصفة مبدئية ع
طريق التفاعل العائمي الذي يحدث داخل أالسرة والذي يمعب دورا ىاما في تكوين 

من خالل   أألسرةما يتعممو الطفل في  أىمشخصية الطفل وتوجيو سموكيو ومن 
 التنشئة االجتماعية األمور اآلتية :
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  االلتزام بالعادات وطرق التصرف المالئمة واآلداب االجتماعية ىذا فضال عن
اتجاىات معينة نحو اآلخرين،ونحو المبادئ والسمطة ونحو الوالدين 
واألسرة،باإلضافة الى تعميم الذكور واإلناث األدوار المعينة التي يرسميا المجتمع 

 لكممنيما.
  معينة. معينة في أوقات  بأعمالاالنضباط والتعود عمى التوقيت المنظم أي القيام

 (22.22، صفحة 2002)محمد س.، 
  كان إذاذلك الدور الذي يتماشى مع جنسو،أي ما  وأىميامعينة محددة  بأدوارالقيام

 ذكر أو أنثى.
 .التعود عمى كف الدوافع المرغوبة او الحدمنيا 
  معظم والكبار وذلك في  اآلخرينواألبويناالستحياء الجنسي وكف العدوان عمى

 المجتمعات.
 : المدرسة 

باعتبار المدرسة المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم بدور التربية والتعميم         
فيي تعمل عمى توفير الظروف المناسبة لمنمو جسميا وعقميا واجتماعيا بطرق عممية 

في تشكيل منظم  االجتماعيةمدروسة،ففي المدرسة يتعمم الطفل المزيد من المعايير 
ق و الوجبات وضبط االنفعاالت تماعية جديدة،فيو يتعمم الحقو اجومنمط و يتعمم أمورا 

والتوافق بين حاجاتو وحاجات الغير،كما انو يتم في المدرسة نقل الميارات والمعمومات 
 رسة في عممية التنشئة االجتماعيةالى التالميذ،وفيما يمي بعض مسؤوليات المد

 (220صفحة ، 2992)العيسوي، :

في الفرد،بما تتبعو المدرسة من تعمم  ألسرةاتكممة البناء االجتماعي الذي بدأتو  -
 .خبرات جديدة
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 عندما يخالط المجتمع المدرسي. االجتماعيالتحكم في سموك التمميذ  -
 القيمإكساب الفرد ميارات الربط بين الواقع الذي يعيش مع والديو وزمالئو وبين -

 والمثل التي يجب عميو أن يحتكم إلييا في تصرفاتو وتفكير ىو حكميعمى األشياء.
شباعالفرصة لمفرد لالنتماء لجماعة الرفاق  إتاحة - حاجاتو االجتماعية كالمحبة  وا 

 وحب الظيور. واألمن
 تحصين الفرد من االنحراف السموكي. -
 تمقين الفرد التراث الثقافي والحضاري لممجتمع. -
 من المجتمع المحدود الى المجتمع الواسع.االنتقال  -
 تدريبو كيف يحقق أىدافو بنفسو. -
 : المجتمع 

آخرومن عصر الى تختمف أساليب التنشئة االجتماعية من مجتمع الى         
عصر،كما تختمف داخل المجتمع الواحد،الختالف الطبقات االجتماعية ،بل إنما يعتبر 

ونحن مرضا أو شذوذا أو انحرافا في مجتمع آخر،معيارا مطموبا في مجتمع ما قد يعد 
ما قرنا أساليب التنشئة ،األطفال في مجتمعنا العربي منذ مائة عام وتمك األساليب  إذا

لوجدناىا مختمفة اختالفا جوىريا وبيذا المعنى فكل مجتمع يخضع لتنشئة ثقافة  اآلن
معينة ،و ال نقصد بالثقافة ىنا مفيوم ثقافة الفنانين والمثقفين ،إنما نمط الحياة والقيم 
والخصائص التي تميز كل مجتمع عن أخر ،وىكذا ال يمكن لإلنسان ان يعرف حقيقة 

 (22، صفحة 2999)سميمان، أمنو وحياتو.

 نظريات التنشئة االجتماعية : -9

اىتمام واسع لدى عمماء االجتماع لما تحممو من لقد القت التنشئة االجتماعية         
دور في بناء وترسيخ ثقافة المجتمعات والحفاظ عمى ثوابتيا و قيميا ،وكذا لتعداد 
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تحقيقيا ،مما أدى الى اختالف اآلراء وتعدد االتجاىات المؤسسات المساىمة في 
 ،وبذلك ظيرت عدة نظريات منيا :

 نظرية التحميل النفسي : -9-1

ىي نظرية في سموك اإلنساني تفسر نمو الكائن الحي وتطوره،فعممية التطبيع         
النمو  عممية نمائية تطورية ،فيناك مراحل" فرويد "االجتماعي التنشئة االجتماعية 

بالغ في شخصية الفرد في مراحل حياتو ،وقدوضع  تأثيرذات أساسية حتمية ومتداخمة 
( الذي ىو مجموعة معقدة من الدوافع أليوالطفل يولد ب ) أنفرويد ىذه النظرية ليقول 

نموه يتعرض لمكبح بطرق  أثناءحاجاتو ،ولكن  وىم الطفل إشباع،والشيوةالغريزية 
العنان لغضبو،ونتيجة لعممية الكبح والضبط  ال يستطيعإطالق،فيو  أبويومختمفة من 

ل وىو ذلك الجزء الواعي من الشخصية الذي يعم األناالى  أليوىذه يتحول جزء من 
 األناالواقع وكل مايجده في  مبدأمطالب المذة بالتحكم ويوجو النشاط وفق  إخضاعى عم

وىو تمك القدرة الالشعور "" الى ما يسميو فرويد صعبا في مواجيتو يكبت ويدفع 
 شرود الذىن. وفي حالة، اإلمراضالنفسية و األحالمالكبيرة التي تجد تعبيرا ليا في 

فالتنشئة االجتماعية في نظرية مدرسة التحميل النفسي تتضمن اكتساب الطفل         
 الديواألعمى " ،فيي تؤكد عمى عالقة الطفل بو  األناواستدخالو لمعايير والديو وتكوين "

 أألسرةاالجتماعية داخل  التعالتفاذلك في نموه النفسي واالجتماعي ،وتتجاىل  وتأثير
)جعنيني، أو خارجيا مثل جماعة الرفاق. أألسرةالجوانب الثقافية الطبقية ليذه  وتأثير
 (22، صفحة 2992

 

 



 التنشئة االجتماعية                        :                          الثاني الفصل
 

 

47 
 

 :)ايرفنككوفمان( نظرية التفاعل الرمزي  -9-2

عمى تصوير وتشكيل  اآلخرونعمى كيف يؤثر  " كوفمان" انصب اىتمام         
حيط االجتماعي والمتفاعمين الميمين في الم اآلخرينانطباعات عن طمبات ورغائب 

المتفاعل بالبحث عن  يبدأليم )سمبا أو إيجابا ( ومن ثم  استجابةكي يحدد معو ،م
قفو ويطعم انطباعاتو بشكل منسجم مع ،لكي ينمي مو  اآلخرينمعمومات حول رموز 

استجاباتيم ،لذا فان المتفاعل يقوم بجمع المعمومات حول المكانة االجتماعية 
واالقتصادية لممتفاعل معيم،وذلك تساعده في تحديد معالم موقفو معو ،وفي نفس 

 اآلخرينأو قادم في تصرفو معو أو مع  آتالوقت نفيو يضع توقعات حول ماىو 
لكفان المعمومات التي يجمعيا المتفاعل حول المتفاعل معو تعينو عمى ذفضال عن 

دارتو في السيطرة عمى تفاعمو ،ومنحو خبرة تفاعمية ال سابقة عنده ،إذ أن  تحكمو وا 
 االنطباع األول بين المتفاعمين يحدد و يوجو طبيعة التفاعل.

الذين يشكمون موضع اىتمام المتفاعل  اآلخرينعالوة عمى ذلك فان وجود         
تحدد معالم المظير الخارجي في سموكو وتفكيره ومنطقو فيتعامل معيم عمى ىذا 

 األساس وبيذا االتجاه.

 نظرية الدور االجتماعي : -9-3

رائد ىذه النظرية ان ىناك مفيومين رئيسيين في نظرية  " جور ميد "يرى         
وىما :المكانة ( ( Social statusكانة االجتماعية الدور االجتماعي وتعني الم

االجتماعية وضع في بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا وترتبط بو واجبات وحقوق ولكل 
 (92، صفحة 2992)جعنيني، مثال مكانة السن ومكانة الوظيفة.  مكناتفرد عدة 
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ويرتبط بكل مكانة نمط من السموك المتوقع أو مجموعة من التوقعات         
االجتماعية فالذكر لو وضع اجتماعي يترتب عميو سموكيات اجتماعية متوقعة ،بعكس 

وخاصة  اآلخرين،ويكتسب الطفل مكانتو ويتعمم دوره خالل تفاعمو مع  األنثى
ا ارتباطا عاطفيا قويا،فعندما المذين يرتبط بيم كاألبوأالماألشخاص الميمين في حياتو 

خوتويرى الطفل والده  فانو يتعمم ىذه يعاممون رجل الدين معاممة تتسم باالحترام ، وا 
الميمين ،وىو  اآلخرينالمشاعر تجاه رجل الدين عن طريق التعاطف االجتماعي مع 

 ىنا يتعامل مع دور اجتماعي مرتبط بمكانة اجتماعية معين.

 نظرية دوركايم : -9-4

التنشئة االجتماعية عممية انتقال الفرد من حالتو االجتماعية  " دوركايم"يعتبر        
البيولوجية الى حالتو االجتماعية الثقافية،فوظيفة التنشئة تتمثل في إزاحة الجانب 

 البيولوجي من تركيبة الطفل لصمح النماذج الخاضعة لمسموك االجتماعي المنظم.

الذي تمارسو األجيال  ألنياالعملوتعمل التنشئة في تكوين الضمير الجمعي،        
 اإلنسانالرشيدة عمى األجيال غير الرشيدة لالندماج في الحياة االجتماعية ،فيي تكون 

التي  الوسيمةعمى غرار ما يريده المجتمع ،وىي ال عمى غرار ما حددتو الطبيعة إنما 
، 2002)خواجة، روط الحياة االجتماعية الثقافية.ش إلعادةإنتاجيستخدميا المجتمع 

 (22صفحة 
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 نظرية التعمم : -9-5

إن التطبيع االجتماعي ىو ذلك الجانب من التعمم الذي يعني بالسموك         
االجتماعي عند الفرد، أو يمكن أن ننظر الى التطبيع باعتباره تعمما يسيم في قدرة 

من أقطاب ىذه  "دوالرد و ميممر"معينة،ويعتبر العالمان  بأدواريقوم  أنالفرد عمى 
ماعي وىي الدوافع ،اإلشارات أو النظرية حيث عددت أربع شروط لمتعمم االجت

 .توالمكافآالموجيات واالستجابات 

الذي ( ( Imittationىو التقميد السموك االجتماعي طبقا ليذه النظرية  وأساس        
نمط استجابات متعممة وفق الظروف والشروط السابقة لمتعميم  "ميممر و دوالرد"يعتبره 

 المكافأة عمى قياميم بإعمال اآلخرين. ا،فيتعمم األطفال عادة التقميد إذا نالو 

 التنشئة االجتماعية من خالل الرياضة : -14

اجتماعيا في الرياضة  األفرادانو بعد ان تتم تنشئة ماكفرسون و برون " يرى "        
في بيئة اجتماعية بيا احتمال تعزيز أو تثبيط  البدنية ،يجد األفرادأنفسيمأو األنشطة 

نتائج التعمم االجتماعي تكون محتممة  أنضمنيا نموىم الشخصي ،ويعني ذلك افتراضا 
 من خالل المشاركة في النشطة البدنية و الرياضية.

موضوع التنشئة االجتماعية عن طريق الرياضة يعني االعتقاد بان المعب  إن        
واأللعاب عبارة عن عناصر أساسية في عممية التنشئة االجتماعية الشاممة وتعتبر 
جانبا أساسيا وجوىريا في الخبرات األولية في الحياة االجتماعية ،كما تفترض معظم 

المشاركة  إنجتماعية من خالل الرياضة ،عمى التنشئة اال إجراءىااألبحاث التي تم 
في األنشطة البدنية تعمم األطفال مجموعة متنوعة من الميارات الضرورية 

 أكدالفعالة من الناحية االجتماعية والسياسية و االقتصادية حينما يكبرون ولقد لممشاركة
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و السموكيات  األنشطة الرياضية بمثابة أدوات فعالة بالنسبة النتقال القيم أنالباحثين 
، 2002)حسين، ليا دور ىام في عممية التنشئة االجتماعية العامة. أنوبمعنى أخر ،

 (22صفحة 

 معيقات التنشئة االجتماعية : -11

عمى  سات التنشئة االجتماعية التي تعملرغم أىمية و اختالف و تعدد مؤس        
عوائق تصادف وتعرقل وتصعب من  عدةىناك  إالأنتكوين الناشئين تكوينا صالحا 

 ميمة ىذه العممية ومنيا :

 لمعمل وحرمان الطفل من الحنان والعطف. األمخروج  -
جاء الطفل بنتا بعد خمس سنوات  إذاغير مرغوب فيو خصوصا  بأنوشعور الطفل  -

 أو جاء الطفل بالرغم من موانع الحمل التي تتعامل بيا النساء.
 والتدليل الزائد لدى الطفل. اإلفراط -
 .األطفالضيق المسكن وكبت حرية  -
 من طالق وغيره. األسريةالخالفات  -
 (209، صفحة 2992)رفاعي، عن البيت.باىتماماتيم وغيابيم انشغال اإلباء  -
، 2922)زيدان، أو العكس. كاألنثىعدم مراعاة التنميط الجنسي ،أي معاممة الذكر  -

 (02صفحة 
 التميف والقمق المفرط عمى األطفال. -

 اآلثارالى  األنبعد ان تطرقنا الى التنشئة االجتماعية بصفة عامة نتطرق         
االجتماعية لممعاق والتي نعني بيا المشكالت االجتماعية والمواقف التي تضرب فيا 
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يمكن ان  عالقات الفرد بمحيطو أالسرة وخارجيا ،خالل أدائو لدوره االجتماعي ،أو ما
 نسميو بمشكالت سوء التوافق مع البيئة االجتماعية الخاصة لكل فرد.

  األسريةالمشاكل : 

في نفس الوقت ،حيث ان أالسرة بناء  ألسرتواقة الفرد ىي أعاق ة ان إع         
اجتماعي ،يخضع لقاعدة التوازن االجتماعي والتوازن الحي ،والتوازن ىو المستوى 

 اإليجابية التي تتميز بالتساند والتكامل واالستمرار. األسريةاألمثل لمعالقات 

الغضب أو القمق أو االكتئاب كما ان سموك ذوي االحتياجات الخاصة المسرف في 
من توازن  تقابل من المحيطين بو سموك مسرف في الشعور بالذنب ،والحيرة مما يقمل

أالسرة وتماسكيا يتوقف عمى مستوى تعميم الولدين وثقافتيما ومدى االلتزام الديني بين 
 أالسرة . أفراد

 : وتتمثل فما يمي :مشاكل العمل 
العمل في توظيف وتعيين ذوي االحتياجات  أربابالمعارضة من قبل  -

 الخاصة .
 عدم تكيف جوانب العمل مع قدرات ذوي االحتياجات الخاصة . -

ئص احالة توفر العنصرين السابقين قد يطرد الفرد المعاق من عممو نظرا لمخصوفي 
 الوظيفية و الميارات الحركية التي تتطمبيا.

مينيا  وتأىيمو فرد المعاقال إلعدادالميني  التأىيلعدم توفر مراكز  -
 لتقميص البطالة ليذه الفئة.
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الفرد المعاق في  عدم وجود القوانين واألنظمة التشريعية التي ترعى حقوق -
 مجال عممو وخارجو.

 : مشاكل الصداقة 

تمثل جماعة الصداقة حاجة أساسية لمفرد في المراحل األولى من العمر ،وال          
، يستطيع احد ان ينكر اثر عالقات الصحبة المباشرة عمى النمو االجتماعي السميم

وبالقدر الذي تتجانس فيو سيمات أعضاء الجماعة بالقدر الذي يتحقق لكل عضو فييا 
م يؤدي شعور الفرد المعاق بالمساواة مع زمالئو وعد النمو و الشعور بالسعادة ومن ث

شعور ىؤالء بكفايتو ليم الى اتجاىات سمبية لينطوي الفرد المعاق عمى نفسو وينسحب 
 .(222.222، صفحة 2002)عبد الرحمان سميمان، ة من ىذه الجماع

 : المشاكل التعميمية 
مشكمة تعميمو اذا كانوا صغارا ،فكيثرا ما يفضل المعوق المعوقين  يثرفئة     

نفسو عن االخرين ،وليس فقط الن مظيره الجارجي أو سموكو غير مالئم ولكن 
يجد صعوبة في مشاركة االخرين خمصة في تصوراتيم وشعورىم وفي متابعة 

،فالتخاق  االخرين كما يتطمب ذلك تشجيعيم عمى االبتعاد عنو النو مختمف عنيم
 الفرد المعاق حركيا بالمدارس العادية يترتب عميو عددمن العراقيل واالثاروىي :

النفسية التي يحدثيا التحاق الطفل بالمدارس العادية والناتج عن قمة  اآلثار -
لحاق بو األذى ذ والطالب العادين يالوعي ،لدى التالم في إثارة الفرد المعاق وا 

مظير حسي ظاىر غير سميم يمكن ان يؤدي  المفظي الجسدي ، كما ان كل
الى عزلة الفرد المعاق وابتعاده عن اآلخرين  ،كما ان اإلثارة المفظية باستعمال 

   .التسميات والسخرية واالستيزاء بإعاقة الفرد ليا اثأر نفسية
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المصاحبة لمثل ىذه  تواالضطراباعدم مراعاة قدرات اإلعاقة الجسمية  -
كيف المدرسي سواء بالمناىج أو المرافق العامة ووسائل الحاالت في عممية الت

 الموصالت.
ب التشريع التربوي الذي ينص عمى تعمم المعوق ،وتاىميو اكادميا ضمن اغي -

)ماجد السيد عابدين، البرامج التربوية العادية لفئات ذوي االحتياجات الخاصة 
2999). 

النفسية و التربوية حول ردود أفعال ذوي العاىات تبين أنيم خالل الدراسات  ومن
،لذا ينصح المختصين في التربية العالجية الى عاىاتيم إزاء  سية مفرطةابحس يتمتعون

بل من خالل قدراتيم وكفاءتيم في األداء من  عدم معاممتيم من خالل تمك العاىة
خالل التكيف و التعويض ىذا الستعادتيم و المشاركة بيا في النشاطات اليومية 

  ومواجية المواقف والظروف التي تفرضيا الحياة االجتماعية.
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 خالصة :

التنشئة االجتماعية  ىذه، نستخمصأنفي دراستنا  إليومن خالل ما تطرقنا         
تتدخل فييا عدة شروط ومؤسسات تعمل عمى تحقيق عممية صعبة ومعقدة 

صالحوتمعب دور ىامفي تكوين المجتمع السميم  غاياتياوأىدافيا، فيي وفق قيم  وا 
 وعقائدوثقافة كل مجتمع.

ىذه العوامل و الوسائل التي تعمل عمى  أىمالتربية والبدنية والرياضية من         
،لكونيا أداة تفاعل اجتماعي ميم تعمل عمى نقل  أىدافحقيق ذلك بما تحويو من ت

 الثقافات من جيل الى جيل وكذا المحافظة عمى التماسك واالتزان االجتماعي. 
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 تمهيد :

في ىذا الفصل سنحاول أن نوضح أىم اإلجراءات الميدانية التي اتبعناىا في         
الدراسة ،ومن اجل الحصول عمى نتائج عممية ،يمكن الوثوق بيا واعتبارىا نتائج 
موضوعية قابمة لمتجريب مرة أخرى ،وبالتالي الحصول عمى نفس النتائج األولى، كما 

مدى قابميتو لمموضوعية العممية وىذا  ىو معروف فان الذي يميز أي بحث عممي، ىو
 اتبع صاحب الدراسة منيجية عممية دقيقة وموضوعية. إالإذاال يتحقق 
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 الدراسة االستطالعية : -1

مما الشك فيو أن ضمان السير الحسن ألي بحث ميداني البد عمى الباحث         
الدراسة إلجراءات البحث الميدانية القيام بدراسة استطالعية لمعرفة مدى مالئمة ميدان 

 والتأكد من صالحية األداة المستخدمة والصعوبات التي قد تعترض الباحث.

ميو فقد قمنا بإجراء دراسة استطالعية لبعض المراكز البيداغوجية لألطفال المعاقين عو 
 حركيا بوالية الشمف وغميزان والتي كان الغرض منيا ما يمي :

 فييا. والمختصينلداخمي لممراكز وعدد المدربينالتعرف عمى النظام ا 
  العينة قيد الدراسة من خالل االطالع عمى الممفات اإلدارية. أفرادالتعرف عمى 

 المنهج المتبع :-2

يحدد  إذيعتبر اختيار منيج الدراسة مرحمة ىامة في عممية البحث العممي،         
كيفية جمع البيانات والمعمومات حول الموضوع المدروس، لذا فان منيج الدراسة لو 

البحث،  وبإشكالية، (43، صفحة 6993)الرحمان، عالقة مباشرة بموضوع الدراسة
ع ضو طبيعة الموضوع ىي التي تحدد اختيار المنيج المتبع، وانطالقا من مو  أنحيث 

إسهامات ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في التنشئة  :"دراستنا 
سنتطرق الى ظاىرة من  "دى المعاقين حركيا من وجهة المشرفيناالجتماعية ل

 الظواىر النفسية واالجتماعية.

كما اعتمدناالمنيج الوصفي الذي يعرف بـ:تصور دقيق لمعالقات المتبادلة بين         
اتي يصورة لمواقع الح يعطيوالتصور بحيث  والرغباتالمجتمع واالتجاىات والميول 

 (969، صفحة 6996)محجوب، ووضع مؤشرات وبناء تنبؤاتمستقبمية.
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 اختيار العينة : مجتمع البحث وكيفية-3

في كتابو المنطمق الحديث ومناىج البحث ،ينظر الى  "محمود قاسم "يقول         
:فان "إبراهيم بسيوني عميرة "البعض من المجتمع،وجزء من الكل أو  أنياالعينة عمى 

التي يشمميا الكل الذي تنتمي إليو أو يتضمنيا الجميع الذي يحتوييا كبيرا الت االح
الصعوبة بمكان بل من المستحيل دراسة جميع ىذه الحاالت، وليذا يمجأ أصبح من 

 (34، صفحة 6941)عميرة، الباحث الى اختيار عدد محدود من الكل.

بالمراكز البيداغوجية  المشرفيننطمق يتكون مجتمع البحث من ومن ىذا الم        
 ومختص مدرب 92ة البحث من مجتمع قدر بـ :لممعاقين حركيا وقد قمنا باختيار عين

مع وتم اختيارىم تمدرب وىذا نظرا لقمة المج 61لتالي كانت عينة البحث مقدرة ب : وبا
 بشكل عشوائي .   

 عدد المدربين اسم المركز البيداغوجي

 88 حركيا بالشمفالمركز البيداغوجي لممعاقين 

 86 المركز البيداغوجي لممعاقين حركيا بغميزان

 تقسيم عينة البحث. 81الجدول رقم : 
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 مجاالت البحث :-4

 المجال الزمني : -4-1

 أواسط شير مارس. :تم ابتداء من أوائل جانفي الى غايةالجانب النظري 
 وفي  9164الى غاية شير ماي  9164:فقد دام من شير افريلالجانب التطبيقي

ىذه المدة تم التطبيق الميداني ومعالجة النتائج المحصل عمييا بالطرق اإلحصائية 
 المناسبة.

 المجال المكاني : -4-2

 اجري ىذا البحث في والية الشمف وغميزان في المراكز التالية :

  بالشمف.المركز البيداغوجي لممعاقين حركيا 
 اقين حركيا بغميزان.المركز البيداغوجي لممع 

 تحديد متغيرات الدراسة : -5

 األنشطة البدنية والرياضية المكيفة.المتغير المستقل: 
 التنشئة االجتماعية.المتغير التابع : 

 أدوات البحث : -6

:استمارةاالستبيان-أ

كان اعتمادنا فً قٌاس وجمع المعلومات بنسبة كبٌرة علـى أداة االسـتبٌان، 

محاور مرتبطة بجوانب الدراسة وتحتوي هذه  ثالثةواسـتعملنا استمارة متكونة من 

سؤال وكل سؤال له عالقة باآلخر لضمان اإلجابة على  81المحـاور علـى 
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من الدكاترة وأساتذة فروض البحث المقدمة آنفـا، وهـذا بمساعدة مجموعة 

 .متخصصٌن فً مجال علم النفس وعلم االجتماع وكذلك التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

"هو أسلوب جمع البٌانات التً تستهدف  –محمد عبد الحمٌد –واالستبٌان حسب 

األفـراد المبحوثٌن بطرٌقة منهجٌة ومقننة لتقدٌم حقائق وآراء وأفكار معٌنة فً 

بطة بموضوع الدراسة وأهدافها، دون تدخل الباحث فً إطار البٌانات المرت

ولقد قسمت أسئلة االستمارة إلى البٌانات ،التقرٌـر الـذاتً للمبحـوثٌن فـً هـذه 

 . (811، صفحة 8991)الحمٌد،  محاور ثالثة

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث العممي : -7

 المئوية :النسبة  -

 

 : 2قانون كـــــا -

لحساب الفروق بين إجابات المدربين الرياضيين  9كما اعتمدنا عمى طريقة كا
 والقانون عمى النحو التالي :

 
 عـــــدد التكرارات                                                                                                         

                                            611 النسبة المئوية
 حجـــــم العينة                                      



 اإلجراءات المنهجية لمبحث                                           :األولالفصل 
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 2( ك    -مج ) ك                                   

2كا                       
 

 ك                                                

 ىو التكرار المشاىد. ك: حيث

 ىو التكرار المتوقع. ك           
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 خالصة :  -

نظرا لطبيعة مشكمة بحثنا الحالي استدعى من التعريف بالبحث ومنيج         
جراءاتو في ىذا الفصل فطرحنا من خالل مشكمتنا معتمدين في ذلك عمى المعاينة  وا 
الميدانية ألجل تثمينيا بدراسة استطالعية لمتأكد من أن المشكمة موجودة فعال ويعتبر 

ول الوقوف معنا عمى األرض الواقع مع ىذا الفصل بمثابة الدليل والمرشد الذي يحا
 بحثنا ىذا. 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 تمهيد : -

بعد عرض مختمف اإلجراءات المنيجية الدراسية من مجاالت ومنيج وجمع         
مختمف البيانات، تم في ىذا الفصل عرض وتحميل البيانات المحصل عمييا ميدانيا 
المتعمقة بالمحاور الثالثة من استمارة االستبيان ومناقشة ىذه الدراسة باستخدام أساليب 

 م النتائج وعرضيا إحصائيا .متنوعة ثم التفسير واستخراج أىإحصائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 عرض وتحميل النتائج : -1
 عرض نتائج الفرضية األولى : 1-1
  األنشطة البدنية والرياضية المكيفة من خالل دورها التربوي في التكامل تؤثر

 المعاقين حركيا . لدى االجتماعي

 : المعارف ىل تساىم األنشطة البدنية والرياضية المكيفة عمى نقل السؤال األول
 لألفراد المعاقين؟

 : معرفة مدى مساىمة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة عمى نقل الغرض من السؤال
 المعارف لألفراد المعاقين .

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 الجدولية 2كا
مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %85.71 12 أكيد

 دالة 0.05 07.81 28.28

 %14.28 02 أحيانا

 00% 00 نادرا

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 يبين إجابات المدربين والمختصين حول عمل مساهمة األنشطة البدنية :  02الجدول رقم
 والرياضية المكيفة عمى نقل المعارف لألفراد المعاقين.



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 المختصين حول مساهمة األنشطة :دائرة نسبية توضح إجابات المدربين 01الشكل رقم

 البدنية والرياضية المكيفة عمى نقل المعارف إلفراد المعاقين.
 01تحميل نتائج السؤال : 

 ²ىي اكبر من كاو ( ،02.02المحسوبة ) ²كاأن 20الجدول رقم  يتضح من خالل 
 أن( ،مما يعني 20( ودرجة الحرية )2.20ى الداللة )عند مستو (28.20الجدولية )

ين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدربين والمختص
 وبنسبةا تكرار  20بمغت "أحيانا"إجابات أن،وفي حين %20.80ونسبة 00بتكرار "أكيد"

 .%22كرارا وبنسبة  22بمغت"نادرا وكال"اإلجابتينفي حين 02202%

كل  أن: نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين االستنتاج  -
 نقال أكثرالمعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 رف.الممع

 

 

 النسبة المئوية

 كال نادرا أحيانا اكيد



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 : ىل تشكل األنشطة البدنية والرياضية المكيفة حافزا لتربية األفراد السؤال الثاني
 المعاقين؟

 : كانت األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تشكل حافزا  أنمعرفة الغرض من السؤال
 لتربية األفراد المعاقين؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %92.85 13 نعم

 دالة 0.05 5.990 22.45
 %07.14 01 ربما

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 األفرادحول حافز التربية عند  المختصين: يبين حافز المدربين  03الجدول رقم 
 .المعاقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 

 

 

65 
 

 
 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين المختصين حول حافز التربية عند 02ل رقمكالش :

 المعاقين. األفراد
  02تحميل نتائج السؤال : 

 ²ىي اكبر من كاو ( ،00.20المحسوبة ) ²أن كا 20يتبين من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )20.00الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
 20بمغت "ربما"،وفي حين أن إجابات%00.20بنسبةو  00بتكرار  "نعم"لصالح 

 .%22نسبةبتكرارا و  22بمغت "كال"،في حين أن إجابات %28.02تكرارا وبنسبة 
كل  أننستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين  االستنتاج : -

 متربية.تحفيًزالأكثر المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 

 

 

93% 

7% 

0% 
 النسبة المئوية  0%

 كال ربما نعم 
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 المكيفة دورىا في تعميم األفراد لتشكيل : ىل تؤدي النشاطات الرياضية السؤال الثالث
 مجتمع متماسك؟

 دورىا : معرفة إن كانت األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تؤدي الغرض من السؤال
 في تماسك المجتمع .

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %85.71 12 نعم

 دالة 0.05 05.99 17.33
 %14.28 02 أحيانا

 %00 00 ال

 %100  المجموع

 يبين إجابات المدربين حول دور األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في  04الجدول رقم :
 تماسك المجتمع .

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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والرياضية : دائرة نسبية توضح إجابات المدربين حول دور األنشطة البدنية 03الشكل رقم -

 المكيفة في تماسك المجتمع .

 03السؤال نتائج تحميل : 
ىي اكبر من و ( ،08.80المحسوبة ) ²أن كا 22من خالل  الجدول رقم  لنا يتضح

( ،مما 20( ودرجة الحرية )2.20الداللة ) ( عند مستوى20.00الجدولية ) ²كا
ين والمختصين ،وىي يعني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب

 20بمغت "أحيانا"،وفي حين أن إجابات  %20.80ونسبة 00بتكرار"نعم"دالة لصالح 
 .%22 تكرارا ونسبة 22بمغت "ال"،في حين أن إجابات %02.02تكرارا وبنسبة 

 أننستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين  االستنتاج : -
من  ياضية المكيفة أكثرمعظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والر 

 تماسًكا في المجتمع.غيرىم 

 

 

86% 

14% 

0% 0% 
 النسبة المئوية 

 ال أحيانا نعم 
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 :ىل تساىم برامج النشاط البدني المكيف عمى تشكيل الفرد السوي؟السؤال الرابع 
 معرفة إن كانت لبرامج النشاط البدني الرياضي المكيف دور في الغرض من السؤال :

 تشكيل الفرد السوي؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 الجدولية 2كا
مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %64.28 09 أكيد

 دالة 0.05 07.81 12.85

 %21.42 03 أحيانا

 %14.28 02 نادرا

 %00 00 أبدا

 %100 14 المجموع

 المدربين حول دور برامج النشاط البدني الرياضي المكيف في : يبين إجابات 05الجدول رقم
 تشكيل الفرد السوي .

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين حول دور برامج النشاط البدني الرياضي 04الشكل رقم :

 المكيف في تشكيل الفرد السوي .
 04تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كاو ( ،00.20المحسوبة ) ²أن كا 20يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
تكرارا  20بمغت "أحانا"،وفي حين أن إجابات %82.02وبنسبة  20بتكرار  "أكيد"

،في  %02.02ة تكرارا ونسب 20بمغت "نادرا"،في حين أن إجابات%00.20وبنسبة 
 .%22تكرارا وبنسبة  22"بمغت أبدا"حين ان إجابات 

نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان معظم االستنتاج : -
ثر األفراد المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة أك

 لمفرد السوي . تشكيالً 

 

 

64% 

22% 

14% 

0% 0% 
 النسبة المئوية 

 ابدا نادرا أحيانا اكيد
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 ىل يواكب النشاط البدني المكيف التطورات التربوية والترفييية السؤال الخامس :
 برأيك؟

 :معرفة إن كان النشاط البدني المكيف يواكب التطورات التربوية الغرض من السؤال
 والترفييية .

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 الجدولية 2كا
مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %57.14 08 دائما

 دالة 0.05 07.81 14.56

 %42.85 06 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %00 00 أبدا

 %100 14 المجموع

 يبن إجابات المدربين والمختصين حول مواكبة النشاط البدني الرياضي 05الجدولرقم :
 والترفيهية .المكيف لتطورات التربوية 

 

 

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول مواكبة النشاط البدني 05الشكل رقم :

 الرياضي المكيف لمتطورات التربوية والترفيهية.
  05تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كاو ( ،02.08وبة )المحس ²أن كا 28يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني 20( ودرجة الحرية )2.20عند مستوى الداللة )( 28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
 28" بمغت نا"أحيا،وفي حين أن إجابات %08.02ونسبة  22" بتكرار دائما"لصالح 

ونسبة تكرارا  22بمغت "وأبدا"نادرا باقي إجابات ،في حين أن%20.20تكرارا وبنسبة
22%. 

نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -
 أكثراألفرادمعظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 .والترفيييةفي مواكبة التطورات التربوية 

 

 

57% 

43% 

0% 
 النسبة المئوية  0% 0%

 ابدا نادرا أحيانا دائما



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 والرياضية المكيفة عمى رفع مستوى الفرد : ىل تساىم األنشطة البدنية 06السؤل رقم
 من الناحية التعميمية؟

 كانت األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تساىم في  إن: معرفة الغرض من السؤال
 رفع مستوى الفرد من الناحية التعميمية؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 دوليةـالج

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %85.71 12 نعم

 دالة 0.05 05.99 17.73
 %14.28 02 أحيانا

 %00 00 ال

 %100 14 المجموع

 يبين إجابات المدربين والمختصين حول مساهمة األنشطة البدنية والراضية 07الجدول رقم :
 المكيفة في رفع مستوى الفرد من الناحية التعميمية.

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول مساهمة األنشطة : دائرة 06الشكل رقم

 البدنية والرياضية المكيفة في رفع مستوى الفرد من الناحية التعميمية.
  06تحميل نتائج السؤال: 

ىي اكبر من و ( ،08.80المحسوبة ) ²أن كا 28من خالل  الجدول رقم  بين لنايت
( ،مما 20( ودرجة الحرية)2.20)( عند مستوى الداللة 20.00الجدولية ) ²كا

ين والمختصين ،وىي يعني أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
بمغت  "أحيانا"،وفي حين أن إجابات  %20.80بنسبة و 00بتكرار"نعم"دالة لصالح 

 تكرارا ونسبة 22بمغت "ال"،في حين أن إجابات %02.02رارا وبنسبة تك 20
22%. 

: نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان االستنتاج  -
ىم معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 .عميمية من زمالئيم الغير الممارسينمن الناحية الت مستوىأكثر 

 

 

86% 

14% 

 النسبة المئوية  0%

 ال أحيانا دائما



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 عرض نتائج الفرضية الثانية:  -1-2

  فراد األتقوية عناصر االنسجام بين  المكيفة في األنشطة البدنية والرياضيةتؤثر
 المعاقين حركيا .

 ىل تساىم األنشطة البدنية المكيفة عمى امتثال الفرد داخل السؤال السابع :
 المجموعة؟

 كانت األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تساىم عمى  إن: معرفة الغرض من السؤال
 امتثال الفرد داخل المجموعة؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %100 14 نعم

 %00 00 ال دالة 0.05 03.84 14

 %100 14 المجموع

 مدى مساهمة األنشطة البدنية  : يبين إجابات المدربين والمختصين حول08الجدول رقم
 المكيفة عمى امتثال الفرد داخل المجموعة.

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول مدى مساهمة 07الشكل رقم :

 األنشطة البدنية المكيفة عمى امتثال الفرد داخل المجموعة.
  07السؤالتحميل نتائج: 

 ²( ،وىي اكبر من كا02المحسوبة ) ²أن كا 22يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )20.22الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
 .%22وبنسبة تكرارا  22بمغت "ال"،وفي حين أن إجابات %022وبنسبة 02بتكرار "نعم"
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان كل  االستنتاج : -

 ىم األفراداألكثر المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة
 الجماعة. في امتثاالً 

 

 

 

100% 

 النسبة المئوية  0% 0%

 ال نعم



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 

 

 

76 
 

 ىل يؤدي الفرد المعاق دوره كما يجب مع أقرانو أثناء ممارسة 08السؤال رقم :
 البدنية والرياضية المكيفة؟ األنشطة

 كان الفرد المعاق يؤدي دوره كما يجب مع أقرانو أثناء  إن: معرفة الغرض من السؤال
 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 50 07 نعم

 دالة 0.05 05.99 15
 42.85 06 أحيانا

 07.14 01 ال

 100  المجموع

 الفرد المعاق دوره كما  تأدية: يبين إجابات المدربين والمختصين حول 09الجدول رقم
 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة. أقرانهأثناءيجب مع 

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 الفرد المعاق تأدية : دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول 08الشكل رقم

 البدنية والرياضية المكيفة. األنشطةممارسة  أقرانهأثناءدوره كما يجب مع 
 08تحميل نتائج السؤال: 

الجدولية  ²ىي اكبر من كا( ،00المحسوبة ) ²أن كا 20يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن ىناك 20( ودرجة الحرية )2.20مستوى الداللة ) ( عند20.00)

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
ة تكرارا وبنسب 28بمغت  "أحيانا"،وفي حين أن إجابات %02ونسبة  28بتكرار "نعم"

 .%28.02 نسبةبتكرارا و   20بمغت "ال"،في حين أن إجابات  20.20%
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

ىم األفراد معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 
 الذين يقومون بدورىم كما يجب مع أقرانيم.

 

 

 

50% 

43% 

7% 

 النسبة المئوية 

 ال أحيانا نعم



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 الفرد المعاق وتؤدي الى ىل تؤثر برامج النشاط البدني المكيف عمى التاسع: السؤال
 تغيير سموكو؟

 :كانت برامج النشاط البدني المكيف تؤثر عمى الفرد  إنمعرفة الغرض من السؤال
 المعاق وتؤدي الى تغيير سموكو؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %24.42 02 عموما

 دالة 0.05 07.81 08.28

 %35.71 05 أحيانا

 %42.85 07 دائما

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 برامج النشاط البدني المكيف  تأثيريبين إجابات المدربين والمختصين حول : 10الجدول رقم
 عمى الفرد المعاق.

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 

 

 

79 
 

 
 برامج النشاط  تأثير: دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول 09الشكل رقم

 البدني المكيف عمى الفرد المعاق.
 09تحميل نتائج السؤال : 

 ²ىي اكبر من كا( ،22.02المحسوبة ) ²أن كا 02يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

صين ،وىي دالة لصالح المدربين والمختىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات 
تكرارا  20بمغت  "أحيانا"،وفي حين أن إجابات  %20.20ونسبة  28بتكرار "دائما"

،في %00.20بنسبة تكرارا و  20بمغت  "عموما"،في حين أن إجابات%00.80وبنسبة 
 .%22تكرارا وبنسبة  22كانت  "كال"حين أن إجابات 

نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -
 األكثرىم معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 سموك.تغيًرا في ال

 

 

14% 

36% 

50% 

0% 0% 
 النسبة المئوية 

 كال دائما أحيانا عموما
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 ىل يمتزم الفرد المعاق بالنظام داخل المجموعة؟السؤال العاشر : 
 كان الفرد المعاق يمتزم بالنظام داخل المجموعة؟ إن: معرفة الغرض من السؤال 

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %14.28 02 دائما

 غير دال 0.05 07.81 04.20

 %42.85 06 أحيانا

 %42.85 06 نادرا

 %00 00 أبدا

 %100 14 المجموع

 يبن إجابات المدربين والمختصين حول التزام الفرد المعاقبالنظام داخل 11الجدول رقم :
 المجموعة.

 

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول التزام الفرد المعاق 10الشكل رقم :

 بالنظام داخل المجموعة.
  10تحميل نتائج السؤال: 
 ²من كا وىي اقل( ،22.02المحسوبة ) ²أن كا 00من خالل  الجدول رقم  بينيت

ال ( ،مما يعني 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )
كانت  حيثبين إجابات المدربين والمختصين ، اللة إحصائيةد ذاتفروق ل وجود

 28بمغت  "أحيانا"إجابات  ،وفي حين أن %02.02ونسبة  20بتكرار  "دائما"إجابات
تكرارا"  28بمغت "نادرا"،في حين أن إجابات %20.20تكرارا وبنسبة

 .%22تكرارا وبنسبة 22كانت "أبًدا"،في حين أن إجابات %20.20وبنسبة
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة اقل 
 عة.و جممبالنظام داخل الاالتزامً 

 

 

 

14% 

43% 

43% 

0% 
 النسبة المئوية  0%

 ابدا نادرا أحيانا دائما
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 :المعاقين حافزا لالنسجام؟ األفرادىل يشكل عدد السؤال الحادي عشر 
 :المعاقين يشكل حافزا لالنسجام؟ األفرادكان عدد  إن معرفةالغرض من السؤال 

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %92.85 13 نعم

 دالة 0.05 05.99 22.45
 %07.14 01 أحيانا

 %00 00 ال

 %100 14 المجموع

 المعاقين حافزا  تشكيل عدد األفراد والمختصين حول المدربين: يبين إجابات 12الجدول رقم
 لالنسجام.
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 األفرادحول تشكيل عدد  : دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين11الشكل رقم 

 المعاقين حافزا لالنسجام.
  11تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كا( ،00.20المحسوبة ) ²أن كا 00يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )20.00لية )الجدو 

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
تكرارا  20بمغت  "أحيانا"،وفي حين أن إجابات  %00.20ونسبة  00بتكرار "نعم"

 .%22 تكرارا ونسبة 22بمغت "ال"أن إجابات ،في حين %28.02وبنسبة
عدد نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان االستنتاج : -

ا حافزً يشكل المعاقين الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة  األفراد
 .لالنسجام 

 

 

 

93% 

7% 

 النسبة المئوية  0%

 ال أحيانا نعم
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 والرياضية المكيفة عمى ربط األفراد : ىل تعمل األنشطة البدنية السؤال الثاني عشر
 المعاقين بالمجتمع؟

 كانت األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تعمل عمى  إن: معرفة الغرض من السؤال
 ربط األفراد المعاقين بالمجتمع؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %100 14 أكيد

 دالة 0.05 07.81 42

 %00 00 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 والرياضية  : يبين إجابات المدربين والمختصين حول عمل األنشطة البدنية13الجدول رقم
 المكيفة.
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 األنشطة البدنية  جابات المدربين والمختصين حول عمل: دائرة نسبية توضح إ12الشكل رقم

 والرياضية المكيفة عمى ربط األفراد المعاقين بالمجتمع.
 12تحميل نتائج السؤال : 

 ²( ،وىي اكبر من كا02المحسوبة ) ²أن كا 00من خالل  الجدول رقم  لنا يتضح
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح إحصائية بين إجابات المدربىناك فروق ذات داللة 
 22بمغت "أحيانا ونادرا وكال"باقي اإلجابات ،وفي حين أن  %022ونسبة  02بتكرار"أكيد"

 .%22تكرارا وبنسبة 
عمل نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

 .بالمجتمع المعاقين األفرادفي ربط  تساىماألنشطة البدنية والرياضية المكيفة 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
 النسبة المئوية  0%

 كال نادرا أحيانا اكيد
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 :عرض نتائج الفرضية الثالثة 
  تنمية بعض السمات األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في  ممارسةتساهم

 .الشخصية لدى المعوقين حركيا
 المكيفة حقال تربويا خصبا : ىل تشكل األنشطة البدنية الرياضية السؤال الثالث عشر

 لمتنشئة االجتماعية السميمة؟
 كانت األنشطة البدنية الرياضية المكيفة تشكل حقال  أن: معرفة الغرض من السؤال

 تربويا خصبا لمتنشئة االجتماعية السميمة؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %78.57 11 نعم

 دالة 0.05 05.99 13.87
 %21.42 03 أحيانا

 %00 00 ال

 %100 14 المجموع

 المدربين والمختصين حول تشكيل األنشطة البدنية والرياضية  إجابات: يبين 14الجدول رقم
 المكيفة حقال تربويا خصبا لمتنشئة االجتماعية السميمة.

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول تشكيل األنشطة : دائرة 13الشكل رقم

 البدنية والرياضية المكيفة حقال تربويا خصبا لمتنشئة االجتماعية السميمة.
 13تحميل نتائج السؤال: 

 ²( ،وىي اكبر من كا00.28المحسوبة ) ²أن كا 02يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20)( عند مستوى الداللة 20.00الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
تكرارا  20بمغت  "أحيانا"،وفي حين أن إجابات  %82.08ونسبة  00بتكرار "نعم"

 .%22را ونسبةتكرا 22" بمغت "ال،في حين أن إجابات %00.20وبنسبة 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

ا لمتنشئة االجتماعية خصب اتربوي األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تشكيل حقال
 .السميمة

 

 

 

79% 

21% 

 النسبة المئوية  0%

 ال أحيانا نعم
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 ىل يعتبر االنضباط أثناء ممارسة األنشطة البدنية والرياضية السؤال الرابع عشر :
 ؟المكيفة معدال لسموك الفرد المعاق

 :كان االنضباط أثناء ممارسة األنشطة البدنية والرياضية  أنمعرفة الغرض من السؤال
 المكيفة يعتبر معدال لسموك الفرد المعاق؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %100 14 أكيد

 دالة 0.05 07.81 42

 %00 00 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 أثناءالمعاقين  األفراد: يبين إجابات المدربين والمختصين حول انضباط 15الجدول رقم 
 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة.

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 األفراد: دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول انضباط 14الشكل رقم 

 ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة. أثناءالمعاقين 
 14تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كا( ،20المحسوبة ) ²أن كا 00من خالل  الجدول رقم  بين لنايت
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح إحصائية بين إجابات المدربىناك فروق ذات داللة 
" بمغت "أحيانا ونادرا وكالباقي اإلجابات ،وفي حين أن  %022ونسبة 02" بتكرار أكيد"

 .%22تكرارا وبنسبة 22
حصل عمييا من إجابات المدربين ان : نستنتج من خالل النتائج المتاالستنتاج  -

لسموك  يعتبر معداًل األنشطة البدنية والرياضية المكيفة ممارسة  أثناءاالنضباط 
 الفرد المعاق.

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
 النسبة المئوية  0%

 كال نادرا أحيانا اكيد
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 ضابطا لمسموك  النشاط البدني والرياضي المكيفمثل ي: ىل السؤال الخامس عشر
 االجتماعي السميم؟

 سموك مضابطا ل كانالنشاط البدني والرياضي المكيفيمثل أن: معرفة الغرض من السؤال
 االجتماعي السميم.

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %71.42 10 دائما

 دالة 0.05 07.81 19.14

 %28.57 04 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %00 00 أبدا

 %100 14 المجموع

 النشاط البدني والرياضي : يبين إجابات المدربين والمختصين حول تمثيل 16الجدول رقم
 ضابطا لمسموك االجتماعي السميم. المكيف

 

 

 



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول تمثيل النشاط البدني 15الشكل رقم :

 والرياضي المكيف ضابطا لمسموك االجتماعي السميم.
  15نتائج السؤالتحميل: 

 ²ىي اكبر من كا( ،00.02المحسوبة ) ²أن كا 08يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
تكرارا  22بمغت "أحيانا"ن إجابات،وفي حين أ %80.20ونسبة  02" بتكرار "دائما

بنسبة تكرارا و  22بمغت "وأبًدا "نادرًاينباقي اإلجابت ،في حين أن%02.08وبنسبة 
22%. 
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

 أكثرية المكيفة معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياض
 ضبطا لمسموك االجتماعي السميم.

 

 

71% 

29% 

0% 

0% 
 النسبة المئوية  0%

 ابدا نادرا أحيانا دئما
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 التزاما بالنشاطات المكيفة أحسنيم تربية؟ األفراد: أكثر السؤال السادس عشر 
 التزاما بالنشاطات المكيفة أحسنيم  األفرادكان أكثر  أن: معرفة الغرض من السؤال

 تربية؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 %92.85 13 أكيد

 دالة 0.05 07.81 34.56

 %07.14 01 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %00 00 كال

 %100 14 المجموع

 التزاما بالنشاطات المكيفة  أكثراألفراد: يبين إجابات المدربين والمختصين حول 17الجدول رقم
 تربية. أحسنهم
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 التزاما  أكثراألفراد: دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول 16الشكل رقم

 تربية. أحسنهمبالنشاطات المكيفة 
 16تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كا( ،02.08المحسوبة ) ²أن كا 08يتضح من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20الحرية )( ودرجة 2.20( عند مستوى الداللة )28.20الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
كرارا وبنسبة ت 20بمغت ا""أحيانً إجابات،وفي حين أن  %00.20ونسبة  00بتكرار "أكيد"

 .%22تكرارا ونسبة 22وكال" بمغت  ارً "ناداإلجابتينباقي  ،في حين أن28.02%
: نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان ستنتاج الا -

معظم المعاقين حركيا الذين يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة 
 تربية. األحسنوىم التزاما بالنشاطات األفراداألكثرىم

 

 

 

93% 

7% 

 النسبة المئوية  0% 0% 0%

 كال نادرا أحيانا اكيد



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 

 

 

94 
 

 النشاط لتعديل سموكيم؟ أثناءبغيرىم  األفراد: ىل يتأثر السؤال السابع عشر 
 :النشاط البدني الرياضي  أثناءبغيرىم  تأثراألفرادمعرفة مدى الغرض من السؤال

 سموكيم. المكيف لتعديل

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 57.14 08 نعم

 دالة 0.05 05.99 07.43
 42.85 06 ربما

 00 00 كال

 100 14 المجموع

 النشاط  أثناءبغيرهم  تأثراألفراد: يبين إجابات المدربين والمختصين حول 18الجدول رقم
 البدني الرياضي المكيف لتعديل سموكهم.
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 بغيرهم  تأثراألفراد: دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول 17الشكل رقم

 البدني الرياضي المكيف لتعديل سموكهم.النشاط أثناء
 17تحميل نتائج السؤال: 
 ²ىي اكبر من كا( ،28.20المحسوبة ) ²أن كا 02من خالل  الجدول رقم  بينيت

( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )20.00الجدولية )
ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب

تكرارا وبنسبة  28بمغت "ربما"،وفي حين أن إجابات %08.02ونسبة  22بتكرار "نعم"
 .%22 تكرارا ونسبة 22بمغت"كال"،في حين أن إجابات20.20%

: نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان االستنتاج  -
 أكثراألفرادرسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة معظم المعاقين حركيا الذين يما

 لتعديل سموكيم.تأثرا بغيرىم 
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 ىل التربية عن طريق األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تمثل السؤال الثامن عشر :
 نموذج مثالي لعناصر المجتمع؟

 كانت التربية عن طريق األنشطة البدنية والرياضية  إن: معرفة الغرض من السؤال
 المكيفة تمثل نموذج مثالي لعناصر المجتمع؟

 التكرار اإلجابات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 الجـدولية

مستوى 
 الداللة

دالة/غير 
 دالة

 92.85 13 نعم

 دالة 0.05 05.99 22.45
 07.14 01 أحيانا

 00 00 ال

 100 14 المجموع

 يبين إجابات المدربين والمختصين حول دورالتربية في تمثيل نموذج مثالي : 19الجدول رقم
 المجتمع عن طريق األنشطة البدنية المكيفة. لعناصر
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 دائرة نسبية توضح إجابات المدربين والمختصين حول دور التربية في تمثيل 18الشكل رقم :

 المجتمع عن طريق األنشطة البدنية المكيفة. لعناصرنموذج مثالي 
 18تحميل نتائج السؤال: 

 ²ىي اكبر من كا( ،00.20المحسوبة ) ²أن كا 00يتضح لنا من خالل  الجدول رقم 
( ،مما يعني أن 20( ودرجة الحرية )2.20( عند مستوى الداللة )20.00الجدولية )

ين والمختصين ،وىي دالة لصالح ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المدرب
تكرارا وبنسبة  20بمغت أحيانا""،وفي حين أن إجابات  %00.20ونسبة  00بتكرار "نعم"

 .%22ونسبة تكرارا  22بمغت "ال"،في حين أن إجابات 28.02%
نستنتج من خالل النتائج المتحصل عمييا من إجابات المدربين ان  االستنتاج : -

 أكثرىم يمارسون األنشطة البدنية والرياضية المكيفة معظم المعاقين حركيا الذين
 عمى تمثيل نموذج مثالي لعناصر المجتمع. تربيتا
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 النسبة المئوية  0%

 ال أحيانا  نعم



 النتائجعرض ومناقشة                                              : الثانيالفصل 

 

 

98 
 

 مناقشة النتائج عمى الفرضيات : -2

لمناقشة نتائج البحث و إعطاء تفسيرات واضحة، و ذلك بربط الجانب التمييدي 
 :بالجانب التطبيقي، ومناقشة محور بمحور نستنتج

 الفرضية األولى :مناقشة  -2-1

مساىمة كبيرة من البدنية والرياضية المكيفة  مألنشطةعمى انتتضمن فرضيتنا األولى 
خالل دورىا التربوي في التكامل االجتماعي لدى المعاقين حركيا ،وىذا مايتضح من 

العينة يدركون  أفراد، حيث تؤكد ان (20،20،22،20،28،28الجداول رقم ) خالل 
عمييم جميعا وىذا  تأثيرلمجانب التربوي والترفييي لمنشاط البدني المكيف من ماجيدا 
ومن ثم عمى الوسط أفراده فق مع دراسة تركي احمد ،وذلك لتدعيم التكامل بين اما يتو 

البدنية والرياضية المكيفة يساىم في  لألنشطةاالجتماعي ،وليذا فان الدور التربوي 
 المجتمع. دأفراتقوية عناصر التكامل بين 

 مناقشة الفرضية الثانية : -2-2

تنص الفرضية الجزئية الثانية عمى ان لممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة اثر 
المعاقين حركيا، وىذا ما ظير في  األفرادبين  عناصر االنسجامايجابي في تقوية 

العينة ، حيث تميل الى  أكدىاأفرادالتي  ( 22،20،02،00،00،00الجداول رقم ) 
الموافقة الى حد ما ،عمى اعتبار ان لممارسة األنشطة البدنية المكيفة ليا دور تربوي 
ورياضي وفني متنوع وواضح يكمل مختمف النشاطات األخرى كما يتناسب مع نتائج 

تقوي عناصر االنسجام والتفاعل بين  فإنياالدراسة لمباحث خوجة عادل ،وبالتالي 
 .المعاقين  األفراد
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 مناقشة الفرضية الثالثة : -2-3

تنمية بعض في البدنية والراضية المكيفة  األنشطةممارسة تبين ىذه الفرضية ان ل

من خالل الجداول رقم  ،وىذا ما تبين السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا
( حيث بينت كيفية بناء المثالية والمتوازنة والفاعمة التي تعمل 02.08.00.02.00)

ة  بواسطة مختمف البرامج البدنية والرياضية المكيفمن اجميا ممارسة األنشطة 
والنشاطات التربوية اليادفة عمى تشكيل شخصية اجتماعية متوازنة سميمة كما تؤيد 

،وعميو تحققت الفرضية الثالثة  بمغول فتحي وعمار روابكل من  أعدىا الدراسة التي
والمتمثمة في لممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة اثر إيجابي في تحقيق 

 شخصية متوازنة وفاعمة من الناحية التربوية.
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      االستنتاج العام : -
بعد انتهائنا من عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها استخمصنا مجموعة من          

هذا البحث  ثناءأصحة الفرضيات التي قمنا بطرحها  ،توصمنا خاللها الى إثبات النتائج
،فتبين لنا أن ممارسة األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تساهم بدور كبير في التنشئة 
االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة ) المعاقين حركيا ( ،إذ تبين لنا أن هناك فروق 
ذات داللة إحصائية في دراجات التكامل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة ،وهذا 

 صل إليها وهو ما يحقق الفرضية األولى.حالنتائج المتما تؤكده 

وكذلك فيما يخص بعد تقوية وتعزيز عناصر االنسجام التفاعل في الفرضية         
الثانية نجد أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعد االنسجام والتفاعل عند األفراد 

 المعاقين فكانت درجة التواصل االجتماعي عندهم مرتفعة.

ومن خالل ما سبق ذكره وبعد تحقق الفرضيات الجزئية يمكننا القول أن         
األنشطة البدنية والرياضية المكيفة تساهم بشكل كبير في التنشئة االجتماعية لذوي 

 االحتياجات الخاصة )المعاقين حركيا (.
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 التوصيات واالقتراحات : -

محاولة بسيطة محصورة في حدود اإلمكانيات  إالان ىذه الدراسة المتواضعة ما ىي 
 المتوفرة ،ورغم ذلك نود ان تكون نقطة انطالق بحوث أخرى. 

في دراستنا نحبذ ان نضع بعض  إليياوبعد ان تم عرض النتائج التي توصمنا 
االقتراحات التي من شانيا حسب اعتقادنا ان تكون عوامل مساىمة في تطوير النشاط 

نتفق مع الكثير الذين  فإنناالبدني والرياضي المكيف داخل المراكز شبو البيداغوجية ،
بحكم وجود مؤسسات وعرضو يص الداء يرون بان دور الباحث يتوقف عند تشخ

عمى ماتم  إصالحاتوالتي من شانيا ان تعالج وتحاول تقديم وىيئات مختصة ،
تشخيصيم من طرف الباحثين ،ولكن ليس ىناك أي مانع ان يقدم الباحث نفسو ،أي 
الذي قام بالتشخيص والكشف عن بعض االقتراحات لمييئة الوصية القادرة عمى معالجة 

أو عمى األقل التخفيف من حدتو ،وتبرير ذلك يكمن في ان ىذه لما شخصو 
 االقتراحات غالبا ما تكون مستوحاة من واقع الدراسة في حد ذاتيا.

يجب اإلشارة الى ان العديد من االقتراحات التي سيتم ذكرىا  أكثرولنكون موضوعيين  
قفنا من خالل المالحظات والوقائع التي و  أىممن بين  األمرالحقا ىي في حقيقة 

 دراستنا :

  الرياضية المالئمة حتى  والمنشئاتباألدواتضرورة تجييز المراكز الخاصة
 .أغراضياتتكيف مع نوع اإلعاقة لتسييل الممارسة وتحقيق 

 .ضرورة دعم المراكز بأكبر عدد من المختصين في ميدان التربية الخاصة 
 ليذه الشريحة من  الرياضيين المختصينتوفيراكبر عدد ممكن من المؤطرين

 المجتمع.
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  نشر الوعي الطبي والنفسي والرياضي ألىمية ممارسة األنشطة البدنية
 والرياضية المكيفة وتوجيو أالسرة لذلك.

 من الناحية النفسية  وتأثيرىاالصورة الحقيقية لمممارسة الرياضة  إبراز
قين كل المعا أمامالفرصة  إتاحةواالجتماعية في حياة المعاق مع ضرورة 

 لممارستيا داخل المراكز الخاصة.
 .العمل عمى حل المشاكل النفسية واالجتماعية لممعاقين 
  اىتمام السمطات المحمية تجاه ىذه الفئة الخاصة في مجال األنشطة البدنية

 والرياضية المكيفة.
  طمب البرامج التدريبية واالىتمام بالتخطيط العممي الحديث وذلك عن طريق

 تدريبية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.وضع البرامج ال
 



 الخاتمــــة
 

 

501 
 

 اتمة : ـــخ -

لقد حاولنا عمى مدار أبواب وفصول ىذه المذكرة ان نجد إجابة شافية وواضحة         
عن التساؤل المركزي الذي تم طرحو في إشكالية البحث والذي كان عمى الشكل 

 التالي:

 دىاألنشطة البدنية والرياضية المكيفة في التنشئة االجتماعية ل ممارسة "هل تساهم
  ؟ " من وجهة المشرفينالمعاقين حركيا 

ا عمى الدراسات التطبيقية التي قمنا بيا، ومن خالل بحثنا ىذا واستناد          
باستعمال أدوات البحث وبعد تحميل واستخالص النتائج وجدنا أن األنشطة البدنية 

المكيفة تساىم في التنشئة االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة حركيا والرياضية 
معاق ،فيي تساعد الفرد ال وىذا من خالل وجية المدربين والمختصين  بصفة خاصة

تساعد كذلك في تحسين السموك كما مع اآلخرين ، حركيا في تفتحو وحسن تعاممو
تساىم في  والتي ة متوازنةاالجتماعي االيجابي كالتكامل و االنسجام وبناء شخصي

تحقيق النجاح ،كما تزيد من قدرتيا عمى إقامة العالقات االجتماعية ،والصدقات مع 
الغير وتكسبو التفاؤل في الحاضر والمستقبل وتنمي صفة المسؤولية لديو في مختمف 

ا عمى تفاعمو واندماجو في المجتمع،كما تتيح متطمبات الحياة ،مما ينعكس إيجاب  
خضاعيا األنشط ة البدنية والرياضية المكيفة لمفرد المعاق فرصا لمتحكم في انفعاالتو وا 

 لسيطرتو.

ىكذا بمغنا ىدفنا المنشود من خالل ىذه الدراسة بعدما قمنا بمعاجمة نظرية و و         
تطبيقية لموضوعنا ،حيث اتبعنا منيجية عممية مكنتنا من الوصول إلى نتائج 

  .بواسطتيا الفرضيات المبنية في بداية دراستناموضوعية أثبتنا 
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نتمنى في األخير أن نكون قد وفقنا و لو بالقميل في اإلحاطة بموضوع بحثنا و         
من كل الجوانب ،و إذا كنا قد تركنا جانب من الجوانب فيذا ما يتميز بو البحث 

 العممي باالستمرارية.
 .مموا الدرب في ىذا المجالفنطمب من زمالئنا الطمبة أن يك         
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية  

****** 

 المختصين استمارة استبيا نية موجهة لممدربين

 

ووضوح  بتأنيهذه االستمارة االستبيانية بقصد اإلجابة عميها  أيديكمنضع بين  أنيسرنا 
خدمة لمفائدة العممية ألننا نصبوا من وراء هذا العمل انجاز بحث وعية ،وذلك وبكل موض

ممارسة  إسهامات" ماستر في النشاط البدني المكيف تحت عنوان : اللنيل شهادة 
دى المعاقين حركيا من األنشطة البدنية والرياضية المكيفة في التنشئة االجتماعية ل

لذا نرجوا من سيادتكم مساعدتنا و اإلجابة بكل موضوعية بوضع  " وجهة المشرفين
ا أن أرائكم الدقيقة والقيمة ستزيد البحث قيمة في المكان المناسب ،عمم  ( X) عالمة 

 عممية كبيرة .

 وفي األخير لكم منا جزيل الشكر واالحترام عمى مساعدتكم لنا.             

 

 الطمـــــــــبة :

 بوقطاية احمد -
 سدرة مختاربو  -



 -االستبيان-

 - : المحور األول 

 -  األنشطة البدنية والرياضية المكيفة من خالل دورها التربوي في تؤثر

 المعاقين حركيا . لدى التكامل االجتماعي

لى نقل المعارف لألفراد ع المكٌفة والرٌاضٌة األنشطة البدنٌة ساهمتهل  :1س

 المعاقٌن؟

ا                     اأحٌان               أكٌد           كــــلا  نادر 

 المعاقٌن؟ األفرادحافزا لتربٌة  والرٌاضٌة المكٌفة األنشطة البدنٌةشكل هل ت: 2س

              كــــلا             ربما           نعم         

االفراد لتشكٌل لٌم دورها فً تع هل تؤدي النشاطات الرٌاضٌة المكٌفة: 3س

 مجتمع متماسك؟

 ا               ال        أحٌان            نعم         

 نً المكٌف على تشكٌل الفرد السوي؟برامج النشاط البد تساهمهل : 4س

ا         أح     ا          دائم     ا             نادر  ا   ٌان          أبد 

 والترفٌهٌة برأٌك؟هل ٌواكب النشاط البدنً المكٌف التطورات التربوٌة : 5س

ا           أحٌا   دائما               ا             نادر  ا  ن              أبد 

ستوى الفرد من على رفع م األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة المكٌفة ساهمتهل : 6س

 الناحٌة التعلٌمٌة؟

 ال                 أحٌانا                    نعم      



 - الثاني:المحور 

 -  تقوية عناصر االنسجام بين  األنشطة البدنية والرياضية المكيفة فيتؤثر

 فراد المعاقين حركيا .األ

 الفرد داخل المجموعة؟ امتثالعلى  تساهم األنشطة البدنٌة المكٌفةهل : 6س

 ال                            نعم       

ممارسة األنشطة البدنٌة  اءأثن أقرانههل ٌؤدي الفرد المعاق دوره كما ٌجب مع  :7س

 والرٌاضٌة؟

ا                        نعم           ال              أحٌان 

 على الفرد وتؤدي الى تغٌٌر سلوكه؟هل تؤثر برامج النشاط البدنً المكٌف : 8س

ا               ا            ا             أحٌان  عموم             كــلا   دائم 

 داخل المجموعة؟ هل ٌلتزم الفرد المعاق بالنظام: 01س

ا                         ا  دائم      ا              نادر  ا  أحٌان      أبد 

 االفراد المعاقٌن حافزا للنسجام؟هل ٌشكل عدد : 00س

 ا                 ال           أحٌان      نعم                 

المعاقٌن  األفرادى ربط عل المكٌفة والرٌاضٌة تعمل األنشطة البدنٌةهل : 01س

 بالمجتمع؟

ا                             أكٌد   ا               نادر          كــلا  أحٌان 

 

 -: المحور الثالث  



 -  تنمية بعضاألنشطة البدنية والرياضية المكيفة في  ممارسةتساهم 

 .السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا

للتنشئة حقل تربوٌا خصبا  المكٌفة الرٌاضٌة تشكل األنشطة البدنٌةهل : 02س

 االجتماعٌة السلٌمة؟

 ا                ال   أحٌان     نعم              

معدال  المكٌفة والرٌاضٌة األنشطة البدنٌةممارسة  أثناءهل ٌعتبر االنضباط : 03س

 لسلوك الفرد المعاق؟

ا               ا              أحٌان                أكٌد            كــلا   نادر 

 ضابطا للسلوك االجتماعً السلٌم؟ المكٌفة والرٌاضٌة تمثل األنشطة البدنٌةهل : 04س

ا              ا              أحٌان     ا           دائم    ا     نادر   أبد 

 تربٌة؟ أحسنهمالتزاما بالنشاطات المكٌفة  األفراد أكثر: 05س

ا              ا             أحٌان                 أكٌد   كـــلا    نادر 

 بغٌرهم اثناء النشاط لتعدٌل سلوكهم؟ األفرادهل ٌتأثر : 06س

ا                    نعم               كــلا  ربم 

تمثل نموذج مثالً  المكٌفة والرٌاضٌة األنشطة البدنٌةهل التربٌة عن طرٌق : 07س

 ؟لعناصر المجتمع

 ال             ا              أحٌان        نعم          
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