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 إهــــداء 

 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 هذه ثمرة من الجهد واالجتهاد

أهدي هذا العمل المتواضع إلى منبع الحنان رمز العطف والمحبة على التي لن 

أوافيها حقها مهما قدمت لها، إلى من تقع الجنة تحت أقدامها وأمرنا الرحمان 

 بطاعتها "أمي الغالية" 

إلى رمز الفخر واالعتزاز الذي شق لي درب الحياة من أجل راحتي إلى الذي لن 

 حني "أبي العزيز" رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانه.أرد له القليل مما من

 وإلى من تقاسم معي حلو الحياة ومرها 

، بن عمر، عمار، ياسين، رضا، نور pilotإلى كل األهل واألقارب واألصدقاء )

 الدين، عثمان، اسماعيل ..(

 

                                                         

                       

 بوعناني زكرياء                                                    

 

 اإلهــداء 

 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 



 هذه ثمرة من الجهد واالجتهاد

أهدي هذا العمل المتواضع إلى منبع الحنان رمز العطف والمحبة على التي لن 

أوافيها حقها مهما قدمت لها، إلى من تقع الجنة تحت أقدامها وأمرنا الرحمان 

 بطاعتها "أمي الغالية" 

إلى رمز الفخر واالعتزاز الذي شق لي درب الحياة من أجل راحتي إلى الذي لن 

 أطال هللا في عمرهحني "أبي العزيز" أرد له القليل مما من

 وإلى من تقاسم معي حلو الحياة ومرها 

 وإلى كل األهل واألقارب واألصدقاء.

 

"جمعي                                                                           

 صايم"

 

 

 

ترضاه "رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا 

 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"



 من سورة النمل( 19)اآلية 

ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى 

أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين 

 .األمة من جديدبذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث 

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين 

 .حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل وعلى وجه الخصوص "د. حرباش إبراهيم"

ضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا ي

 طريقنا.

إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت واألفكار 

 والمعلومات، ربما دون أن يشعروا بدورهم بذلك فلهم منا كل الشكر والتقدير.

                                      



 ملخص البحث

 المكيف في دمج المعاقين حركيا في المجتمع يأهمية النشاط البدني و الرياض

 "دراسة ميدانية مركز التكوين و التمهين للمعاقين حركيا بمستغانم "

 الطلبة : بوعناني زكرياء                                          إشراف الدكتور: حرباش إبراهيم

 جمعي صايم              

تضمنت  هذه الدراسة بابين األول للجانب النظري و الباب الثاني خاص بالجانب التطبيقي 

 ،كما خصصنا في البداية جانب تمهيدي و مقدمة البحث.

إن موضوع دمج المعاقين حركيا في المجتمع من المواضيع االجتماعية و التي لها عالقة 

 خالل التفاعل مع عناصر بيئته.بشخصية الفرد و مكانته االجتماعية و هذا يأتي من 

كما أن دمج المعاقين حركيا له عالقة مباشرة مع ممارسة المعاق حركيا للنشاط البدني و -

الرياضي حيث يكتسب من خالله الكثير من الصفات و القيم االجتماعية،كما تضمن الفصل 

 التمهيدي اإلشكالية التالية :

 عاقين حركيا في المجتمع ؟دور النشاط البدني و الرياضي في دمج الم

 و استنادا إلى ذلك هدفت الدراسة إلى:

 التعرف على قيمة  و تأثير النشاط البدني و الرياضي في دمج المعاقين حركيا في المجتمع -

أما الفرضيات الجزئية فوجدنا أن هنالك دور هام للنشاط البدني والرياضي في التعويض 

جتماعية لديهم ،و تنمية مهارات التواصل بينهم و بين المجتمع النفسي للمعاقين و تنمية القيم اال

 و قد تحققت كلها .

 الباب األول: الجانب النظري تمحور على ثالثة فصول و هي كاآلتي :

 الفصل األول: النشاط البدني و الرياضي .

 الفصل الثاني: الدمج.

 الفصل الثالث: المعاقون حركيا.

 

 التطبيقي و هو كاآلتي: و الباب الثاني مخصص للجانب



 *منهجية الجانب التطبيقي:

لقد شمل منهج البحث الذي كان وصفيا فضال عن مجتمع البحث الذي كان المعاقون حركيا و 

اختير منه  مجتمع البحث الذي هو العينة بطريقة عشوائية و المتكون من أربعة وعشرون 

 "  معاق حركيا من مجتمع البحث . 24"

االستبيان حيث قام األستاذ ونوقي يحي بتحكيمه، ثم قمنا بعرض و تحليل و و قد استعملنا 

 مناقشة النتائج و قد توصلنا إلى عدد من االستنتاجات و هي كاآلتي:

 * النشاط البدني و الرياضي وسيلة لربط عالقات أكثر متانة بين المعاقين حركيا أنفسهم

 *حركيا في المجتمع.في دمج المعاقين للنشاط البدني و الرياضي دور 
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 المصادر والمراجع

المالحق

 الفصل الثاني : عرض وتحليل ومناقشة النتائج



   مقدمة عامة

النشاط البدني المكيف أو رياضة المعاقين حركيا هي عملية تربوية هادفة، صممت         

المشكالت والمساعدة على حلها، وتقديم الخدمات من النواحي النفسية للتعرف على 

والحركية واالجتماعية وتشتمل هذه األخيرة على المساعدات الحركية والبرامج التربوية 

الفردية والتدريب والتدريس لهذه الفئة لمساعدتهم على النمو السليم واالندماج االجتماعي 

ى تأهله لهم إمكاناتهم وقدراتهم سعيا لتحقيق حياة أفضل اإليجابي، والوصول على أقصى مد

لهم، وأن هذه الخدمات يجب أن تقدم من طرف أشخاص مؤهلين و متخصصين في هذا 

 النوع من الرياضة أو من طرف أشخاص لهم خبرة في هذا المجال.

الذي ينجم وتكيف وتأقلم الفرد المعوق مع ضغوط الحياة المعاصرة، والشعور بالنقص         

من فكرة أن الهيئة العامة لكل شخص هي مقياس لتفكيره ومشاعره ومزاجه، والهيئة الجيدة 

للشخص تعطي انطباعا جيدا و تعكس صورة تفاؤل وحب للمبادرة والثقة بالنفس وضعف 

 (. 32ص ، 1990 الشخصية والظهور بمظهر التعب الدائم )غسان محمد محمد صادق،

ديد المنظمات الدولية والمعاهد المختصة والمتابعة لشؤون المعاقين بما ولقد اهتمت ع        

يرتقي بهذه الفئة من خالل سن قوانين لحماية حقوق هذه الفئة ووضع سياسة إلعداد 

اإلطارات المتخصصة في مجال تأهيل المعوقين وهذا بإسهام وسائل اإلعالم في عمليات 

ل معهم مما يحفز في جعل المعوق عضوا عامال التوعية لمشكلة المعوقين وكيفية التعام

ونافعا في المجتمع، ويعتبر النشاط البدني المكيف أحد أحدث الوسائل لتنمية المعوق، لما له 

من تأثير في مختلف الجوانب سواء في تنمية القدرات واالستعدادات البدنية والذهنية 

 ترويح عنه.واسترجاع بعض التي أصابها تلف أو في تنشيط المعوق وال

وسنحاول من خالل هذا البحث تسليط الضوء على إسهام النشاط البدني المكيف لما له         

من تأثير فعال على النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية للمعاقين حركيا، ذلك أنها تمثل 

عية خيارا تربويا من شأنه أن يخلق بيئة تربوية خالية إلى حد كبير من القيود االجتما

والنفسية، ويستطيع المعوق حركيا أن يحقق أسمى طموحاته، ويشغل أقص حد ممكن لقدراته 

المتبقية بتطوير االستعدادات والسلوكات التي تنعكس إيجابا على بعض السمات لقدراته 

المتبقية بتطوير االستعدادات والسلوكات التي تنعكس إيجابا على بعض السمات الشخصية 

 ولة في المجتمع كاالنبساطية واالجتماعية، واالستقرار االجتماعي.المرغوبة والمقب

ويهدف هذا البحث الذي نقوم به إلى معرفة أهمية النشاط البدني المكيف في فك عزلة         

المعوق وإدماجه في المجتمع لتمكينه من أداء دوره المنوط به في المجتمع كباقي األفراد وكذا 

 ي تواجهها رياضة المعوقين وسبل تطويرها.التعرف على العوائق الت



   مقدمة عامة

ولقد تضمن هذا البحث إطارين: )نظري وتطبيقي( واحتوى اإلطار النظري ثالثة         

فصول، حيث تناول الفصل األول النشاط البدني المكيف، أما الفصل الثاني فتناول موضوع 

 .الدمج، في حين تناول الفصل الثالث موضوع المعاقون حركيا

أما بالنسبة لإلطار التطبيقي فتضمن فصلين هما: الفصل األول منج البحث وإجراءاته          

 الميدانية، أما الفصل الثاني بعنوان عرض و تحليل ومناقشة النتائج.     

 



 
 
 

الجانب 

 التمهيدي
 

 

 اإلشكالية:

والحسية في سلوك الشخص يقدم"حمزة مختار" نتائج  عند دراسة أثر العاهات الحركية       

توصل إليها بعض الباحثين السيكولوجيين حيث وجدو أن تأثير هذه العاهات يختلف 

باختالف شخصية المعوق، كما أن العوامل المؤثر في استجابة البيئة االجتماعية  وموقفها 

بالنقص فالشخص ذو من صاحب العاهة هي التي تكون الصراع النفسي وتزيد الشعور 

المظهر الحسن يجعل الناس يتصرفون نحوه بشكل مغاير لتصرفاتهم لو كان قصيرا وغير 

 (.10، ص1976ذي مظهر حسن، وذلك بصرف النظر عما يقوله ويفعله )حمزة مختار، 



   الجانب التمهيدي

وأكثر ما يلفت النظر إلى أهمية النشاط البدني المكيف هي النتائج الباهرة التي يحققها        

التي انتزعها باستحقاق  تالميداليانتخب الوطني لرياضة ألعاب القوى في كل مرة، وعدد الم

 وجدارة أثناء المنافسات القارية والعالمية، إنه لتشريف هؤالء األبطال أنفسهم ولبلدهم.

وبما أن النشاط البدني المكيف يعتبر أحد الوسائل الهامة التي تلعب دورا في ترقية        

الصحي والنفسي واالجتماعي، واندماج المعوق حركيا في محيطه االجتماعي، الجانب 

والدور الذي يعطيه هذا األخير في التقبل االجتماعي وكذا تقبل اإلعاقة عن طريق ممارسته 

 ألحد األنشطة البدنية والرياضية وهذا تعويض إلعاقته .

 كل هذا يقودنا إلى طرح التساؤالت التالية:

 ام:* التساؤل الع

 هل للنشاط البدني المكيف دور في دمج المعاقين حركيا في المجتمع ؟ -

 التسِاؤالت الفرعية: *

 هل للنشاط البدني المكيف دور في تحسين الجانب النفسي للمعاقين حركيا ؟ -

 هل للنشاط البدني المكيف دور في تنمية القيم االجتماعية للمعاقين حركيا ؟ -

 في تنمية مهارات التواصل بين هذه الفئة والمجتمع ؟ هل للنشاط المكيف دور -

 

 

 الفرضيات:

 الفرضية العامة:

 للنشاط البدني المكيف دور في دمج المعاقين حركيا في المجتمع.

 الفرضيات الجزئية:

 للنشاط البدني المكيف دور هام في التعويض النفسي للمعاقين حركيا. -

 ة القيم االجتماعية للمعاقين حركيا.النشاط البدني المكيف يساهم في تنمي -

 عد في تنمية مهارات التواصل بين هده الفئة و المجتمع.يسا المكيفالنشاط البدني  -

 أهداف البحث:



   الجانب التمهيدي

 هدف عام:

محاولة إثبات الدور الذي يلعبه النشاط البدني المكيف في إدماج المعوقين اجتماعيا،        

 اإليجابي للمعاقين. ومدى تأثير هذا النشاط في دعم السلوك

 أهداف فرعية:

معرفة أهمية النشاط البدني المكيف وانعكاساته اإليجابية على السمات الشخصية للفرد  -

 المعق حركيا.

 التعرف على دور النشاط البدني المكيف في دمج المعاقين حركيا في المجتمع . -

على المعوق حركيا إعطاء صورة على تأثير ممارسة النشاط البدني المكيف اإليجابي  -

 من كل الجوانب ) البدنية، النفسية، االجتماعية (.

 أهمية البحث:

تسليط الضوء على دور النشاط البدني المكيف في دمج المعاقين حركيا وتكييفهم في  -

 المحيط االجتماعي.

 معرفة األسس الواجب توفرها لكي تلعب األنشطة البدنية المكيفة دورها في عملية اإلدماج -

 االجتماعي للمعوق.

 الكشف على واقع النشاط البدني المكيف في الجزائر والخاصة بفئة المعاقين حركيا. -

 تحديد المصطلحات الواردة:

 النشاط البدني المكيف:  -أ

هو ميدان من ميادين التربية عموما والتربية البدنية خصوصا و يعد عنصرا فعاال في         

يده بخبرات ومهارات حركية تؤدي إلى توجيه نموه البدني إعداد الفرد من خالل تزو

 والنفسي واالجتماعي والخلقي للوجهة اإليجابية لخدمة الفرد لنفسه وخالله خدمة المجتمع.

 الدمج: -ب

الدمج هو التحاق األطفال المعاقين مع غير المعاقين في الصفوف العادية طوال الوقت أو 

 لجزء من اليوم الدراسي.

 عاق حركيا:الم-جـ 

هو الشخص الذي لديه عائق جسدي يمنعه من القيام بوظائفه الحركية بشكل طبيعي        

نتيجة مرض أو إصابة أدتا إلى ضمور العضالت و يرى الباحثون أن المعاق حركيا هو 



   الجانب التمهيدي

الفرد الذي حالته المرضية تحد من قدرته بوظيفة أو بعدة وظائف التي تعتبر العناصر 

 تنا اليومية من العناية بالذات و ممارسة العالقات االجتماعية. الضرورية لحيا

 المجتمع: -د

هو جماعة من الناس يعيشون في منطقة تجمعهم ثقافة مشتركة مختلفة عن غيرها ،و        

شعورا بالوحدة كما ينظرون إلى أنفسهم ككيان متميز ،و يتميز المجتمع بفنيات من األدوار 

التي تتبع في سلوكها المعايير االجتماعية و يتضمن المجتمع جميع النظم المتصلة يبعضها و 

 االجتماعية الضرورية لمواجهة الحاجات البشرية األساسية.

هو مستقل ال يعني اكتفاؤه الذاتي التام اقتصاديا و لكن بمعنى شموله لجميع األشكال 

 التنظيمية الضرورية لبقائه.

 

 

 الدراسات السابقة:

دور النشاط البدني والرياضي التنافسي المكيف في (، 2004د تركي )دراسة أحم -1

اإلدماج االجتماعي للمعوقين حركيا، وهي رسالة ماجستير بمعهد التربية البدنية والرياضية 

 بجامعة الجزائر.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثير النشاط الرياضي المكيف في إدماج المعاقين حركيا في 

 المجتمع.

العب معاق حركيا  50استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بلغت عينة البحث 

 مسجلين ببعض  األندية الوطنية والمراكز المهنية في الجزائر.

توصل الباحث إلى جملة من النتائج حول التأثير اإليجابي للنشاط البدني والرياضي التنافسي 

 كيا.المكيف في اإلدماج االجتماعي للمعوقين حر

، دور النشاط البدني الرياضي المكيف في (2008دراسة بن حاج الطاهر عبد القادر ) -2

تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعوقين حركيا، وهي رسالة ماجستير، تخصص النشاط 

 البدني الرياضي المكيف بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر. 

ة أهمية الممارسة الرياضية وانعكاساتها اإليجابية على هدفت الدراسة إلى معرف        

السمات الشخصية للفرد المعوق حركيا، كما هدفت إلى تحديد الفروق في السمات الشخصية 

 بين الممارسين للنشاط الرياضي البدني المكيف وغير الممارسين له.

 اعتمد الباحث المنهج الوصفي.



   الجانب التمهيدي

أفراد ممارسين لرياضة كرة السلة على  45قا حركيا، فردا معو 90تكونت العينة من         

فردا غير ممارسين ألي رياضة، متمثلون في طلبة مراكز التكوين  45الكراسي المتحركة، و

 المهني لذوي االحتياجات ومركز واحد للتأهيل الوظيفي. 

وغير إستنتج الباحث أن هناك فروقا في سمات الشخصية قيد البحث بين الممارسين        

 الممارسين للنشاط البدني الرياضي المكيف، ولصالح الممارسين.

 ه اإلستفادة من الدراسات السابقة:أوج

من خالل ما ثم عرضه من دراسات مشابهة، يرى الباحثان أنها ترمي غاية واحدة، من        

سمات للمعوقين حركيا وال خالل المتغير التابع لهاتين الدراستين ) اإلدماج االجتماعي

الشخصية لدى المعوقين حركيا (، ولقد تمكن الباحثان من االستفادة من هذه الدراسات من 

 حيث:

 اإلطار النظري. -

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية. -

 عينة البحث. -

 الوسائل اإلحصائية. - 
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 تمهيد:

و الرياضي المجال الكلي و اإلجمالي لحركة اإلنسان و هو يعتبر يقصد بالنشاط البدني        

شامل لكل النشاطات البدنية و الرياضية التي يقوم بها الفرد و التي يستخدم فيها بدنه بشكل 

 عام.

وهو النشاط البدني المنظم و الموجه الذي تحكمه قواعد و أسس منظمة تهدف إلى        

بدنيا و اجتماعيا و عقليا و نفسيا كما يعتبر النشاط المفعم باللعب  إعداد الفرد إعدادا متكامال،

التنافسي، داخلي و خارجي المردود ،يتضمن أفرادا تشترك في مسابقة و تقر النتائج على 

 ضوء التفوق في المهارة البدنية و الخططية.

ي تهدف إلى و في حين أن النشاط البدني و الرياضي هو ذلك العملية التربوية الت       

 تحسين أداء المعاق و إثراء الجوانب البدنية و العقلية و النفسية و االجتماعية لديه.

و في هذا الفصل سنتطرق إلى تعريف النشاط البدني الرياضي ،أوجهه و أنواعه و كذا        

 خصائصه و أهميته .والرياضات التي يمارسها المعاقون حركيا. دوافعه و أهدافه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       تعريف النشاط: -1
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هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خاللها إشباع حاجات المعاق        

محمد ) و دوافعه و ذلك من خالل تهيئة المواقف التي يقابلها المعاق في حياته اليومية 

 .(29، ص1990، يلأمين أنور الخو -الحمامي

عملية عقلية أو سلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن كما يعتبرها اآلخرون أنها        

 .(08، ص1997، احمد زكي البدوي)الحي و تمتاز بالتلقائية أكثر منا االستجابة

 تعريف النشاط البدني: -1-1   

تستخدم كلمة النشاط البدني كتعبير يقصد بها المجال الكلي لحركة اإلنسان،و كذالك        

و التنشيط و التربص في مقابل الكسل و الوهن و الخمول،و الواقع أن النشاط عملية التدريب 

البدني و الرياضي في مفهومه العريض هو تعبير لكل أنواع النشاطات البدنية التي يقوم بها 

 اإلنسان و التي يستخدم فيها بدنه بشكل عام.

ار أنه في المجال الرئيسي و لقد استخدم بعض العلماء تعبير النشاط البدني على اعتب       

" على ألوان و أشكال الثقافة البدنية  LARSENالمشتمل الذي اعتبر النشاط البدني " 

 لإلنسان، و منهم

، يلأمين أنور الخو)بمنزلة نشاط رئيسي تندرج ضمنه  كل األنظمة الفرعية األخرى

 .(22، ص1996

 تعريف النشاط البدني الرياضي: -2

البدني الرياضي أحد األشكال الراقية في الظاهرة الحركية لدى اإلنسان  يعتبر النشاط       

،و هو    أنه نشاط بشكل خاص   جوهرة المنافسة المنظمة من أجل قياس القدرات و ضمان 

أقصى تحديد لها ،و بذالك فان ما يميز النشاط البدني و الرياضي نتاج ثقافي للطبيعة التنافسية 

 ئن اجتماعي و ثقافي.لإلنسان من حيث أنه كا

و يتميز النشاط البدني و الرياضي عن بقية ألوان األنشطة باالندماج البدني الخاص و       

بدونه ال يمكن أن نعتبر أي نشاط رياضي أو ننسبه إليه ، كما أنه مؤسس أيضا على قواعد 

ء قديما أو حديثا لتنظيم المنافسة بعدالة و نزاهة و هذه القواعد تكونت على مدى التاريخ سوا

،و  النشاط البدني و الرياضي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارسة و في شكله 

 الثانوي على عناصر أخرى مثل الخطط و طرق اللعب.

جوهرة المنافسة المنظمة من أجل قياس القدرات و ضمان أقصى تحديد لها، و بذالك فان ما 

نتاج ثقافي للطبيعة التنافسية لإلنسان من حيث أنه كائن يميز النشاط البدني و الرياضي 

 اجتماعي و ثقافي.
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و يتميز النشاط البدني و الرياضي عن بقية ألوان األنشطة باالندماج البدني الخاص و        

بدونه ال يمكن أن نعتبر أي نشاط رياضي أو ننسبه إليه، كما أنه مؤسس أيضا على قواعد 

لة و نزاهة و هذه القواعد تكونت على مدى التاريخ سواء قديما أو حديثا لتنظيم المنافسة بعدا

،و  النشاط البدني و الرياضي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارسة و في شكله 

 الثانوي على عناصر أخرى مثل الخطط و طرق اللعب.

كن أن يعرف بأنه نشاط إلى أن النشاط البدني و الرياضي يم) و يشير )كوستين وشج       

مفعم باللعب التنافسي الداخلي و الخارجي، و المردود العائد يتضمن أفرادا أو فرقا تشترك 

أمين أنور )  في مسابقة و تقرر النتائج في ضوء التفوق في المهارة البدنية و الخطط

 . (390، ص1996، الخوري

عبير األصح لمجمل الحركات و أما فيما يخص النشاط البدني و الرياضي فهو الت       

المهارات البدنية األكثر دقة ،إذا هو تتويج الحركات و األنشطة الرياضية التي تقوم على 

أساس و هدف معين مبنيا على خطط و مهارات محددة في إطار تنافسي نزيه و ذلك من أجل 

 الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها .

 

 تعريف النشاط البدني المكيف: -3

النشاط البدني المكيف أو رياضة المعاقين حركيا هي عملية تربوية هادفة، صممت        

للتعرف على المشكالت والمساعدة على حلها، وتقديم الخدمات من النواحي النفسية 

والحركية واالجتماعية وتشتمل هذه األخيرة على المساعدات الحركية والبرامج التربوية 

س لهذه الفئة لمساعدتهم على النمو السليم واالندماج االجتماعي الفردية والتدريب والتدري

اإليجابي، والوصول على أقصى مدى تأهله لهم إمكاناتهم وقدراتهم سعيا لتحقيق حياة أفضل 

لهم، وأن هذه الخدمات يجب أن تقدم من طرف أشخاص مؤهلين و متخصصين في هذا 

 هذا المجال . النوع من الرياضة أو من طرف أشخاص لهم خبرة في

 

 أوجه النشاط البدني الرياضي: -4

 النشاط البدني الداخلي: - 1 - 4

و هو الذي يقدم خارج أوات الجدول المدرسي داخل المؤسسة و الغرض منه إتاحة        

الفرص لكل تلميذ لممارسة النشاط المفضل لديه و تطبيق المهارات التي يبنى عليها تخطيط 

 النشاط الداخلي.
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و يختلف النشاط الداخلي من مدرسة إلى أخرى ،و ذلك ألنه يخضع لإلمكانيات        

المتوفرة و طبيعة البيئة،و النشاط الداخلي يحتوي على كل األنشطة المتوفرة في المدرسة 

الفردية و الجماعية ،و يتم النشاط الداخلي عادة في أوقات الراحة الطويلة و القصيرة في 

تحت إشراف المدرسين و الطالب الممتازين  و الذين يجدون فرصة جيدة اليوم المدرسي و 

لتعلم إدارة النشاط الرياضي و كذلك التحكم، و بشكل عام فان هذا النشاط يتيح الفرصة 

 للتالميذ بالتدريب على المهارات و األلعاب الرياضية خارج وقت الدرس.

 النشاط البدني الخارجي: - 2- 4

 م خارج أوقات الجدول المدرسي و خارج المدرسة و هذا النشاط يشمل:هو النشاط الذي يت

 نشاطات الفرق المدرسية: -أ

فكما هو معروف أن لكل مدرسة فريق يمثلها في دوري المدارس سواءا في األلعاب        

الفردية أو الجماعية و هذه الفرق تعتبر الواجهة الرياضية للمدرسة و عنوان تقدمها في مجال 

ربية البدنية و الرياضية و هؤالء التالميذ يعتبرون نواة األندية و األحياء و من هنا كان من الت

، 1986، محمد حسن عالوي) الواجب االهتمام بهذه الفرق و إمدادها بيد المساعدة

 .(160ص

 .النشاطات الخلوية )المعسكرات و الخرجات - ب 

التالميذ راحتهم ويعبرون عن شخصيتهم بحرية ،و هي أحد أهم األنشطة التي يجد فيها        

في هذه الرحالت و المعسكرات تقام العديد من األنشطة و يتعلم فيها التالميذ الكثير من 

األمور التي تساعدهم في حياتهم المستقبلية باإلضافة إلى الصفات النفسية األخرى فالنشاط 

 البدني له أهداف أهمها:

اضية للتنمية االجتماعية و النفسية و ذلك باالحتكاك مع غيرهم من فسح المجال للفرق الري -

 تالميذ المدارس األخرى.

 االرتقاء بمستوى األداء الرياضي . -

 إتاحة الفرصة لتعلم االعتماد على النفس و تحمل المسؤولية . -

 

 النشاطات البدنية من حيث الوسائل  و الشدة: -3- 4

 ألعاب هادئة: –أ 

تحتاج إلى جهود جسماني يقوم به الفرد وحده أو مع أقرانه في جو هادىء كقاعة ال       

 األلعاب للراحة بعد الجهد المبذول طول اليوم.

 ـ ألعاب بسيطة:  ب

ترجع بساطتها إلى حلولها من التفاصيل و كثرة القواعد و تتمثل في شكل أناشيد أو       

 اسب مع األفراد.  قصص مقرونة ببعض الحركات البسيطة التي تتن

 جـ ـ ألعاب المنافسة:
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تحتاج إلى مهارة و توافق عضلي عصبي و مجهود جسماني يتناسب مع نوع األلعاب،       

يتنافس فيها األفراد، إذا بما أن في المنافسة يشترط تفر خصمين فال بد من توف جميع 

 الشروط من قبل أحد المتنافسين من أجل تحقيق الفوز.

 ليوناردو للنشاط الرياضي:تقييم  -5

 النشاطات الرياضية الفردية:المالكمة المصارعة، ألعاب القوى،...الخ. أوال:

 النشاطات الرياضية الجماعية: كرة القدم، كرة السلة،...الخ. ثانيا:

 النشاطات الرياضية االستعراضية:الفروسية سباق السيارات،...الخ. ثالثا:

 ائية:السباحة الغطس،...الخالنشاطات الرياضية الم رابعا:

 المعسكرات و تسلق الجبال،...الخ. خامسا:

 . (161، ص1986، محمد حسن عالوي)الشتوية: التزلج على الثلج و الجليد،...الخ

 

 

 أنواع النشاط البدني الرياضي: -6

 النشاط الرياضي و البدني الترويحي: -1- 6

 : مفهوم الترويح:-6-1-1

"الترويح حالة انفعالية تنتج عن شعور الفرد باالرتياح في المجتمع و في الحياة ، و       

يتصف بمشاعر ايجابية كااليجادة و االنتعاش و القبول و النجاح و البهجة و قيمة الذات،و 

،كما أنه يستجيب للخبرة الجمالية و يحقق الفردهو بذلك يدعم الصورة االيجابية لذات 

و يتخذ الترويح أنشطة مستقلة لوقت الفراغ تكون مقبولة  األغراض الشخصية

 .(43، ص1990، درويش و أمين أنور الخولي)اجتماعيا"

 

 مفهوم النشاط الرياضي الترويحي: -6-1-2

تتصل الرياضة اتصاال وثيقا بالترويح، و قد ولدت و ترعرعت في كنف الترويح، و       

باطا بالرياضة، و ربما أقدم من نشاط التربية في لعل الترويح أقدم النظم االجتماعية ارت

اتصاله بالرياضة، فطالما استخدم اإلنسان الرياضة كمتعة و تسلية و نشاط ترويح في وقت 

فراغه، و يعتقد رائد الترويح "أن دور مؤسسات الترويح و أنشطة الفراغ في المجتمع 

ألنشطة الرياضية و البدنية، المعاصر قد أصبحت كثيرة و متنوعة، و خاصة فيما يتصل با

بحيث تتوزع مشاركة األفراد و المجتمعات في ضوء االعتبارات المختلفة كالسن، الميول، و 

مستوى المهارة  ...الخ، األمر الذي يعمل على تخطي االنفصال بين األجيال و تضييق 

من خالل األسرة  الفجوة بينهما، و بالتالي يرتبط المجتمع بشبكة من االهتمامات و االتصاالت
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درويش و ) فيما يتيح قدرا كبيرا من التماسك و التفاهم و االتصال داخل المجتمع الواحد"

 .(44-43، ص1990، أمين أنور الخولي

 

 النشاط الرياضي التنافسي: -6-2

 مفهومه: -6-2-1

يستخدم تعبير المنافسة استخداما و استخداما واسعا و عريضا في األوساط الرياضية، و       

يعتبر المنافس و المتنافس غالبا ما يكون بديال أو مرادفا لكلمة رياضي، كما يستخدم تعبير 

المنافسة بشكل عام من خالل وصف عملياتها، و تتحقق عندما يكافح اثنان أو أكثر في سبيل 

هدف معين، و على الرغم من أن الفرد إذا حقق غرضه بالتحديد فانه يحرم ما لتحقيق 

المنافسين اآلخرين منه ،إال أنه يحرر بعض األهداف إذا كافح و بذل الجهد ،و هكذا تشتد 

باب نهاية المبارات، و لقد قدم "شو" نقال عن "روس" و "هاج"  المنافسة كلما اقتربت من

 هي على النحو التالي: تصنيفا للمنافسات الرياضية و

 * منافسة بين  الفردين 

 * منافسة بين فريقين

، 1990، أمين أنور الخولي) * منافسة بين أكثر من فرد ضد بعض العناصر الطبيعية .

 .(190ص

وعموما فان األشخاص عندما يمارسون النشاط الرياضي فإنهم يتوقعون المسابقة أو       

تحقيق هدف معين ،فكل هذه المضامين تندرج تحت مفهوم المنازلة أو التباري في سبيل 

التنافس الذي يحتوي على مشاعر كثيرا ما يعتمد األشخاص إلى إخفاءها و عدم إبرازها 

بوضوح في الحياة العامة، لكن الرياضة ال تتجاهل هذه المشاعر ،بل تظهرها و تبرزها في 

المفهوم األكثر التصاقا بالنشاط إطارها االجتماعي الصحيح، و يعتبر مفهوم المنافسة 

الرياضي عن غيره في سائل أشكال النشاط البدني كالترويح و اللعب ...الخ، ذلك باعتبار 

روعة االنتصار و بهجته ال يتم إال من خالل إطار تنافسي ،كاحترام قوانين األلعاب و قوانين 

و التنافس الشريف، و غيرها التنافس و االلتزام باللوائح  و التشريعات و الروح الرياضية 

 من التعابير التي تعمل على تدريب األطفال و الشباب على عملية للتعاون و التنافس.

فممارسة النشاط البدني و الرياضي شكل يتصف ببذل الجهد لتحقيق الفوز على الخصم       

اللوازم ،يندرج هذا ضمن ما يدعى بالنشاط الرياضي التنافسي الذي يتسم بإعطاء الدفع 

للرياضة من خالل أمور معنوية و رمزية،كالنصر و الهزيمة و غيرها تعمل على تقبل 

و ذلك ألن النشاط الرياضي التنافسي يعلما أننا قد نهزم  الهزيمة و ألعاب النصر بالتواضع ،

 .(191، ص1996، أمين أنور الخولي) و لكن ال مانع أن نفوز في المرة القادمة

 النشاط الرياضي:ايجابيات  -6-2-2
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يحوي النشاط الرياضي التنافسي على ايجابيات عديد  و سنذكر من خالل هذه الدراسة       

 نموذجين من العمليات االيجابية التي يحتويها  النشاط الرياضي التنافسي.

 عمليات التوافق االجتماعي: -1

 و هو كالتالي:

و هو القبول بنتيجة  في المنافسة الرياضية،و هو عملية اجتماعية تتبع الهزيمة * االستسالم: 

 المباراة التي أقيمت على دعائم من إدارة محايدة وفق قواعد اللعب.

و تقوم على الجمع بين األطراف المتصارعة في محاولة لخلق جو مالئم بينهم * الوساطة: 

اع على رغبة في حل النزاع و يساهم النشاط التنافسي في خلق مثل هذه الظروف لحل الصر

 كل المستويات من خالل المنافسة الرياضية.

و يتم ذلك  يعتمد النشاط الرياضي التنافسي على الحكيم في تقرير الفرق الفائزة،* التحكيم: 

وفق قواعد منضبطة إلى حد كبير ،مؤسسة على مبادئ كالعدالة و النزاهة و االعتبارات 

 التربوية و الخلقية.

راعات ال تقبل أي وساطة أو أي تحكيم، فإن الحل هو التسامح عندما تشتد الص* التسامح: 

الذي يسهم النشاط الرياضي بقدر كبير في توفيره، حيث تقبل فرق من عقائد مختلفة على 

 الساحة الرياضية وفق قواعد لعب محايدة، ال صلة لها بهذه العقائد.

ممارسات الفردية التي و تلعب صفة التسامح على الممارسين الرياضيين حتى في ال      

تتسم باالحتكاك البدني كالمالكمة و المصارعة، و غالبا ما تنص قواعد اللعب على آداب 

 معينة كتقدير المنافس أو الحكم و األمر الذي يضفي جوا من التسامح و اإلخاء على المنافسة.

اكتسابه للممارسين يقدم النشاط الرياضي التنافسي طرقا ثرية لتحقيق التعاون و * التعاون: 

و باعتبار االنجازات الرياضية من خالل المنافسة في مجملها، بينما هي ثمرة و تآزر 

الالعبين فيما بينهم و من هذا يمكن ألن نقول أن النشاط الرياضي التنافسي يمزج بين 

سلوكات التعاون و سلوكات التنافس في آن واحد، و مثال ذلك الرياضة الجماعية، حيث نجد 

أمين أنور )  أن أفراد الفريق الواحد يتعاونون جميعا لتحقيق الفوز على الفريق الخصم

 . (191، ص1996، الخولي

 سلبيات النشاط الرياضي التنافسي: -6-2-3

تعالت األصوات في اآلونة األخيرة مطالبة بالحد من التركيز على الفوز في المنافسات       

طالبو إعادة النظر في طبيعة التنافس الرياضي بعد أن الرياضية، حتى أن بعض الباحثين 

تحولت أغلب المنافسات الرياضية األصلية إلى العنف و العدوان و الغش و تعاطي 

المنشطات، و وصل األمر بالرياضة المعاصرة إلى تقديم رشاوي مباشرة كانت أو غير 

 في المجال الرياضي.مباشرة للمسؤولين و الرسميين، و هذا ما يزيد من تفشي الفساد 

 النشاط الرياضي البدني النفسي: -3- 6 
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في الحقيقة أن مفهوم النشاط الرياضي النفسي هو مختلف أنواع األنشطة الرياضية       

النفعية التي تعود بالفائدة و النفع من ناحية التعبير، يقصد به النفسية العقلية االجتماعية البدنية 

 و الصحية.

اع النشاط البدني تعتبر نفعية ،كالنشاط الترويحي، التنافسي،إال أن هناك و مع أن كل أنو

 . (193، ص1996، أمين أنور الخولي)  أنواع أخرى نفعية و هامة

من خالل برامج اإلذاعة و  تعتبر من التمرينات التي تقدمالتمرينات الصباحية:  -6-3-1

أنها ال تحتاج إلى أماكن كبيرة للممارسة أو التلفزة أكثر البرامج انتشارا و أقلها تكلفة، حيث 

تمرين يشمل كل العضالت األساسية  12الى 06وقتا طويال إلجراءها فهي عادة تتكون من 

مستخدمة تمرينات نمطية مبتدئة بالذراعين و البطن و مختلف عضالت الجذع و الرجلين، ثم 

أداءها في أوقات فراغهم تتبع بتمرينات التهدئة في اإللقاء و تشجيع الممارسين على 

دقيقة في  20الى 10،باإلضافة إلى شرح قيمة و أهمية هذه التمارين ،و مدة البرامج من 

 اليوم.

و هذا النوع من التمارين يمارسه العمال داخل الوحدات اإلنتاجية تمارين الراحة:  -6-3-2

كل جماعي و أحيانا أثناء فترات الراحة، بدال من قضاءها في حاالت سلبية و هي تزاول بش

 دقائق.10الى 00بشكل فردي و كذلك تقدم هذه التمارين قبل العمل و مدتها من 

 المسابقات الرياضية المفتوحة: -6-3-3

يؤدي برنامج هذا النوع من المسابقات بين الفرق الهاوية إلى إتاحة الفرصة للمواطنين غير 

في ممارسة األنشطة المختلفة و يختار  المشتركين في األندية الرياضية االشتراك االيجابي

فيها األنشطة األكثر شعبية لهذا البرنامج مع استخدام قواعد مبسطة لتحطيمها في ضوء 

 الروح العامة للقانون وتحت إشراف قيادات مدربة هذا النشاط.

 تمارين من أجل الصحة: -6-3-4

تجمعات رياضية،  الحصص التي تقوم من أجل الصحة لمجموعات من السكان في      

وتقدم هذه التمارين في مجموعات مستقلة  والغرض األساسي للممارسة هو اكتساب الصحة،

الذكور عن اإلناث خاصة عند الشباب، أما األعمار المتأخرة متقدم في مجموعة مختلطة، 

 وتؤدي بشكل منظم

بيرة كالظهر، وتقدم فيها تمارين العضالت الك دقيقة،15الى 10وفي وقت ثابت، مدتها من 

 . (193، ص1996، أمين أنور الخولي) البطن لفئة الكبار في السن 

 

 

 المهرجانات الرياضية: -6-3-5
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و يتجلى ذلك في مجتمع  أعداد  تعد المهرجانات الرياضية نموذجا الرتفاع مستوى التنظيم،

رغباتهم في غفيرة من المواطنين بهدف المشاركة،على اختالف أعمارهم و مستوياتهم و 

أو لمجرد المشاهدة مما قد يؤدي إلى تخلص الكثيرين منه من عامل  مختلف أنواع النشاط،

الخجل في المشاركة و التفاعل مع المجتمع و األشخاص ،كما تعد فرصة لنشر الوعي بين 

أعداد كبيرة في منافسة واحدة، و من جانب آخر يمكن استعمال تلك المهرجانات في انتقاء و 

 ه الموهوبين لرياضة المنافسة و البطولة.توجي

 

 التدريب الرياضي: -6-3-6

هو أحد األشكال المنظمة لممارسة النشاط الرياضي و يخضع لقوانين و قواعد و يتم       

 و هذا النوع يتم في األندية الرياضية و الفرق المدرسية. تحت إشراف المدربين،

 

 النشاط  البدني الرياضي: دوافع -7

 قسم "روديك" الدوافع المرتبطة بالدوافع للنشاط إلى: لقد

 الدوافع المباشرة: -7-1

 تتلخص أهم الدوافع المباشرة الخاصة بالنشاط البدني فيما يلي:

 اإلحساس بالرضا و اإلشباع كنتيجة للنشاط البدني الرياضي. -

 المتعة الجماعية بسبب رشاقة و جمال و مهارة الحركات الذاتية. -

عور باالرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية التي تتميز بصعوبتها و التي تتطلب الش -

 المزيد من الشجاعة الرياضية و ما يرتبط من الخبرات الفعالية المتعددة .

 تسجيل األرقام القياسية و البطوالت و إثبات التفوق و إحراز الفوز . -

توفر الراحة النفسية للفرد عند قيامه بنشاط نستخلص مما سبق أن الدوافع المباشرة  -

  . (161-160، ص1986، محمد حسن عالوي) رياضي ما  

 الدوافع الغير مباشرة: -7-2

 من أهم الدوافع الغير مباشرة للنشاط البدني الرياضي تتمثل فيما يلي:   

 .محاولة اكتساب اللياقة و الصحة البدنية على طريق ممارسة النشاط الرياضي  -

 فان سألت الفرد عن سبب ممارسته للنشاط البدني فانه يجيب كاآلتي:

 الرياضة تكسبني الصحة و تجعلني قويا. -

ممارسة النشاط البدني يساهم في رفع مستوى قدرته في عمله و يرفع مستوى إنتاجه في  -

 العمل.

 بدأت في ممارسة النشاط الرياضي ألنه من الضروري علي حضور حصص التربية -

 البدنية و الرياضية بالمدرسة نظرا ألنها إجبارية تدخل ضمن برنامج الدراسة .

 الوعي بالدور االجتماعي الذي تقوم به الرياضة إذ يرى الفرد أنه يريد أن يكون رياضيا. -
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للنشاط البدني الرياضي دور فعال في حياة    من خالل ما ذكرنا سابقا يمكن القول بأن      

يكتسبون اللياقة البدنية الجيدة و يزداد نشاطهم العملي و يندرجون في الوسط  األفراد، فمنه

 االجتماعي و يبرز أثره خاصة عند المراهقين.

 

 أهداف النشاط البدني الرياضي: -8

 هدف التنمية البدنية: -8-1

تقاء يعتبر هدف التنمية البدنية و الرياضية عن إسهام النشاط البدني الرياضي في االر       

فهو يعد من أهم أهداف  باألداء الوظيفي اإلنساني و ألنه يتصل بصحة الطفل و لياقته البدنية،

البدني الرياضي ،إن لم يكن أهمها على اإلطالق ،و تطلق عليه أهم المدارس  النشاط

المختصة هدف التنمية العضوية ألنه يعتمد على تحسين وظائف أعضاء الجسم من خالل 

البدنية الحركية المختارة وكذلك المحافظة على مستوى أداء هذه الوظائف و األنشطة 

صيانتها و تتمثل أهمية هذا الهدف على أنه من األهداف المقصورة على النشاط البدني 

و ال يدعي أي علم أو نظام آخر  يستطيع أن يقدم ذلك  اإلسهام لبدن اإلنسان ،بما  الرياضي،

ر المواد التربوية و التعليمية األخرى بالمدارس أو خارجها في ذلك الطب و هذا في سائ

كاألندية مثال، هدف التنمية البدنية والعضوية قيم بدنية جسمية مهمة لها أغراض مالئمة و 

 مهمة على المستوى التربوي و االجتماعي و تتمثل فيما يلي:

 القوام السليم و الخالي من العيوب.* 

 و الجسم الجميل.*التركيب الجسمي المتنافس 

 .(18، ص1982، عصام عبد الخالق) *السيطرة على البدانة و التحكم في الوزن.

 

 هدف التنمية المعرفية: -8-2

تتناول التنمية المعرفية العاقة بين ممارسة النشاط البدني الرياضي  و بين القيم و       

ممارسة هذا النشاط و التحكم في الخبرات و المفاهيم المعرفية التي يمكن اكتسابها من خالل 

 أداءاته بشكل عام.

و يهتم الهدف المعرفي بتنمية المعلومات و المهارات المعرفية كالفهم و التطبيق و التخيل و 

 التقدير لجوانب معرفية  في جوهرها رغم اكتسابها النشاط الرياضي و البدني مثل:

 تاريخ الرياضة و سيطرة األبطال. -

 وات و األجهزة و التسهيالت.مواصفات األد -

 قواعد اللعب و لوائح المنافسة. -

 الخطط و إستراتيجية المنافسة. -

 الصحة و الرياضة و المنافسة. -
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 أنماط التغذية و طرق ضبط الجسم. -

 

 هدف التنمية النفسية: -8-3

ة المقبولة يعتبر هدف التنمية النفسية من مختلف القيم و الخبرات و الخصائل االنفعالي      

التي تكسب برامج النشاط البدني الرياضي  الممارس لها، حيث يمكن إجمال هذه التأثيرات 

في تكوين الشخصية المتزنة لإلنسان والتي تتصف بالشمول والتكامل، كما يؤثر النشاط 

 البدني الرياضي على الحياة االنفعالية للفرد بتغلغله إلى مستويات السلوك.

 الحركية له منافع كبيرة وفوائد ذات أبعاد نذكر منها: فاكتساب المهارة

 المهارة الحركية تنمي مفهوم الذات وتكسب الثقة بالنفس. -

 المهارة الحركية توفر طاقته للعمل وتساعد على اكتساب اللياقة البدنية. -

 المهارة الحركية تمكن الفرد من الدفاع عن النفس وزيادة فرص األمان. -

 

 التنمية االجتماعية:هدف  -8-4

تعد التنمية االجتماعية عبر النشاط الرياضي والبدني احد األهداف المهمة الرئيسية       

فاألنشطة الرياضية تتميز بثراء المناخ االجتماعي ووفرة العمليات والتفاعالت االجتماعية 

برات والخصائل التي من شأنها اكتساب الرياضة والمشاط البدني عددا كبيرا من القيم والخ

وتساعده في التطبع  االجتماعية المرغوبة والتي تنمي الجوانب االجتماعية في شخصيته،

والتنشئة االجتماعية واألخالقية وقد استعرض كل الجوانب واألهداف االجتماعية للنشاط 

 الرياضي فيما يلي :

 الروح الرياضية. -

 تقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق. -

 على القيادة والتبعية .التعود  -

 التعاون. -

 متنفس الطاقات . -

 التنمية االجتماعية. -

 االنضباط الذاتي. -

كما يعمل النشاط الرياضي و البدني على نمو العالقات االجتماعية كالصداقة و 

األلفة، و يجعل الفرد يتقبل دوره في المجتمع، و يعلمه االنضباط االجتماعي و 

 . (19، ص1982، عصام عبد الخالق)  تمعاالمتثال لنظم المج

 

 خصائص  النشاط و البدني الرياضي: -9
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 يتميز النشاط البدني الرياضي بعدة خصائص متنوعة منها:

* النشاط  البدني عبارة عن نشاط جماعي و هو يعبر عن نشاط اجتماعي و هو يعبر عن 

 تالقي متطلبات الفرد مع متطلبات المجتمع.

 رياضي و البدني يلعب البدن و حركاته الدور األساسي.* خالل النشاط ال

 * أصبحت الصور التي يتسم بها النشاط الرياضي هو تدريب ثم تنافس.

* يحتاج التدريب و المنافسة الرياضية و أركان النشاط الرياضي إلى درجة كبيرة من 

لنفسية للفرد ألنها المتطلبات و األعباء البدنية، يؤثر المجهود الكبير على يسر العمليات ا

 تتطلب درجة عالية من االنتباه و التركيز.

ال يوجد رأي نوع من أنواع النشاط اإلنساني أثر واضح الفوز أو الهزيمة أو النجاح أو الفشل 

بصورة واضحة و مباشرة مثلما يظهره النشاط الرياضي باستقطاب جمهور غفير من 

فروع الحياة ،كما أنه يحتوي على مزايا عديدة المشاهدين األمر الذي ال يحدث في كثير من 

و مفيدة تساعد الفرد على التكيف مع مجتمعه و محيطه، حتى يستطيع إخراج العبق الداخلي 

 و االستراحة  من عدة حاالت عالقة في ذهنه.

 

 أهمية النشاط البدني الرياضي: -10

الفرد من الناحية البدنية فقط، يعتقد البعض أن النشاط الرياضي و البدني يختص بتكوين       

و لكن هذا غير صحيح، فالفرد عبارة عن وحدة متكاملة غير منفصلة، حيث أكدت 

االتجاهات العلمية الحديثة أن هناك وحدة بين جميع النواحي الجسمية و العقلية و االجتماعية، 

ل يؤثر على و أن أي نمو في ناحية من هذه النواحي يؤثر بسائر النواحي األخرى، فالعق

مجهود الجسم،و  الجسم يؤثر على مجهود العقل، و ال يمكن فصل عمل االثنين أحدهما على 

فال يقتصر دور النشاط البدني و  اآلخر، كما يقول المثل:"العقل السليم في الجسم السليم"،

و الرياضي على تنمية الجسم فقط كما يعتقد البعض بل يتعداه إلى أبعد من ذلك كتنمية النم

البدني،الحساسية الباطنية ألعضاء الحس من حيث العضالت و األوتار و المفاصل فهو 

يبعث الرضا و االرتياح لدى الفرد، لهذا فالمراهق بحاجة إلى تفريغ الطاقة في النشاط 

 . (19، ص1982، عصام عبد الخالق)  الرياضي الذي يتفق مع قدراته

 

 وظائف النشاط الرياضي البدني: -11

 النشاط البدني لشغل أوقات الفراغ: -11-1

إذ أردنا أن يكون قويا و سليما في بنيته ،عامال للخير متطلعا لغد أفضل فال بد أن نعمل        

على استغالل أوقات الفراغ و تحويله من وقت ضائع إلى وقت نافع و مفيد تنعكس فوائده 

 على كل أفراد المجتمع.
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و البدني أحسن مصدر لكل الناس الذين يودون االستفادة  قد يكون  النشاط الرياضي       

على األقل من وقت فراغهم من نشاط بناء يعود عليهم بالصحة و العافية رغما من وجود 

المفيدة، كالرسم و النحت و قيادة السيارات و غيرها، إال أنه ال  يجب  أن  الكثير من األنشطة

تكون بديلة النشاط الرياضي، و الوسيلة الوحيدة لتنمية الكفاية البدنية و الحركية الالزمة 

للحياة المتدفقة و لكن أن تكون هذه األنشطة وسائل مساعدة لشغل أوقات الفراغ بطريقة 

 مفيدة.

يساهم النشاط البدني الرياضي في حسن استغالل وقت الفراغ و حل إحدى و هكذا       

مشكالت العصر الخطيرة الكثيرة من المدمنين على الكحول و الخدمات، كان سبب إدمانهم 

 عدم االستغالل مفيد لوقت فراغهم.

 النشاط البدني الرياضي لتنشيط الذهن: -11-2

دني بحيوية و صدق ،و يكون في حالة تهيأ عقلي إن الفرد الذي يقبل على النشاط الب      

أفضل من اإلنسان الذي يركن إلى الكسل و الخمول من حيث تكافؤ العوامل األخرى المؤثرة 

على النشاط الذهني مثل، الثقافة، السن، الجنس، كما يبدو منطقيا أن الممارسين لألنشطة 

اخرة بالمواقف التي تتطلب إدراكا الرياضية فان القدرة العقلية في المجاالت الرياضية ز

بصريا للحركة ،األمر الذي يؤدي إلى تنمية و تطوير القدرة،و بالتالي تنمية و تطوير التفكير 

و الذكاء العام و هذا يعني بوضوح عام أن النشاط الرياضي يساهم في إنعاش الذهن و 

النشاط الرياضي ليست استخدامه استخداما أكثر فائدة و تأثير، باإلضافة إلى أن ألوان 

مقتصرة على الناحية البدنية فقط، بل يصاحبها االكتساب الكثير من المعلومات و المعارف 

 . (42، ص1980، علي منصور) ذات األهمية البالغة في تنمية الثقافة العامة.

 

 النشاط البدني لتنمية التفكير: -11-3

ي يتمثل في التفكير في الحركة قبل إن األداء الرياضي الحركي جانبين ،جانب فكر      

أدائها ،و تحديد غرضها و مسارها " القوة، السرعة، االتجاه"، وهذا التحديد العقلي هو ما 

يسمى بالتوقيع الحركي إلى المداومة الفكرية الرياضية و جانب آخر عملي و هو يتعلق 

ره المسبق للعالقات بتطبيق الحركة فعليا كما فكر الفرد، وصاغها عقليا على ضوء اقتصا

 الكائنة بين الوسيلة و الهدف، و هو ما يسمى باإليقاع الحركي.

و المؤكد أن التفكير المسبق للحركة و مدى صياغة العقل و أبعادها هو الذي يتوقف عليه 

نجاحه،فكلما كان التفكير سليم كلما كان األداء ناجح محقق ألغراضه و أهدافه و العكس 

الرياضي ال يتم بصورة آلية و لكنه يتأسس على التفكير الذي يؤثر فيه و صحيح، فاألداء 

 يتبين أثر به، وهناك تكمن أهمية األنشطة الرياضية في تنمية التفكير.
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 النشاط البدني لدعم مقومة اإلنسان لمتاعب الحياة الحديثة: -11-4

و البريئة الهدف التي تساهم  يحتل النشاط الرياضي مكانة بارزة بين الوسائل الترويحية      

بدرجة كبيرة في تحقيق الحياة المتوازنة،و التخلص من حدة التوتر العصبي،ذلك أن الفرد 

حينما يستغرق في األداء الرياضي الذي يكون يمارسه أو يتراخى تبعا من قبضة التوتر الذي 

طريق النشاط البدني و يشد   أن السرعة المتزايدة للحياة الحديثة يمكن أن تخفف وطأتها عن 

أن المالعب و الساحات و الشواطئ بمثابة معامل ممتاز يستطيع أن يمارس فيها التحكم في 

، علي منصور)عواطفه و يطرح أعصابه، و يرى القلق جانبا و يشعر بالثقة النابعة من قلبه 

 . (43، ص1980

   

 النشاط البدني إلثراء العالقات االجتماعية: -11-5

النشاط البدني و الرياضي هو الذي يتخذ مرتبة العناية في مجالها للفرد نطاق العضالت       

البارزة و المنافسة المستعصية، والفرد الذي يعرف من خالل الرياضة ذاته و يتحكم فيها و 

يتغلب فيها و يطوعها في خدمة اآلخرين و النشاط الرياضي ال يقتصر على تقديم وسائل 

االقتراب من بعضهم فقط، و لكنه يساعد هؤالء الشباب أيضا على  تتيح للشباب فرص

التكيف االجتماعي و إثراء العالقات االجتماعية و الروح الرياضية ليست في المجال 

 الرياضي فحسب، بل في مجال الحياة داخل المجتمع.

 النشاط البدني الرياضي لصيانة الصحة و تحسينها: -6 -11

البدني الذي كان يقوم به اإلنسان و حتى المجهودات البدنية االعتيادية فهي إن المجهود       

محدودة و متكررة و هذا جعلها تفقد اإلنسان مرونته و حساسيته  و قدرته على مقاومته 

لألمراض من األمراض مثل السمنة و يشتكي من أمراض لم يكن يشتكي منها من قبل مثل 

لعصبي، األمراض النفسية لقد استطاع الطب أن يسيطر أمراض الدورة الدموية، الجهاز ا

على مختلف العظام، و لكنه وقف  حائرا أمام الكثير منها و الراجعة من انتقال اإلنسان من 

حياة النشاط و الحركة إلى حياة الكسل و الخمول ،مما جعله يتجه للمزيد من التحليل البدني و 

ه األساسية ألن ذلك يتطلب منه قدرا كبيرا من اللياقة بالتالي عدم القدرة على النهوض بواجبات

 البدنية التي تمكنه من القيام بهذه الواجبات.

 

 

 

 دور النشاط الرياضي في تطوير الجانب االجتماعي: -12
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اجتمع علماء االجتماع على أن فرص التفاعل االجتماعي و العالقات االجتماعية       

ة من خالل متضمناتها كالتدريب، المنافسة،...الخ، تساعد المتبادلة و المتاحة عبر الرياض

بشكل واضح في خلق القيم االجتماعية المقبولة، و اكتساب المعايير االجتماعية المتميزة و 

و إذا ما نظرنا إلى الواقع فان  االهتمام بتشجيع منتخب الدولة، و المشاركة في الشعور العام،

عاون و تكيف و امتثال،...الخ، كلها تزخر بالتفاعالت و العمليات االجتماعية من صراع و ت

 المواقف داخل إطار الفريق الرياضي.

و يظهر دور الرياضة في هذا الجانب في الروح الرياضية التي يبديها الخاسر بعد نهاية       

المقابلة و تقبله الخسارة و تعتبر بمثابة إحباط ،فهو نوع من تقبل الفشل في أحد جوانبه 

الجتماعية و تغلبه على اإلحباط ،و يدرك بعدها أن الخسارة ماهي إال خسارة مقابلة و ليست ا

كل المقابالت، و هذا ما ال يتوفر في الفرد أو المراهق غير الرياضي الذي يتعرض ألزمة 

 نفسية بمجرد تضارب أهدافه و طموحاته مع الواقع.

عدم التكيف و تقبل اآلخرين و رفض و مما يميز مرحلة المراهقة بصفة خاصة هو       

السلطة المفروضة و االبتعاد عن االحتكاك االجتماعي، و هذا ما يهيء الظروف لدخوله 

عالم االنحراف السلوكي و الوقوع في آفة المخدرات إال أنه يفضل الرياضة ،كانت هناك 

منفعة رغم اختالف فرق تتمتع بالتعاون و التفاهم في تحقيق الهدف الذي يعود على الفرد بال

العقائد و لون البشرة ،و المستويات االجتماعية  ،و يكون هناك احترام للرأي الجماعي و 

رأي قائد الفريق، و الحكم و القوانين العامة للعب المنظم،كما تخلق جوا عائليا أخويا بين 

 .(134، ص1980، أمين أنور الخولي) أفراد الفريق 

 

 

 رياضة المعاقين: -13

 مفهوم رياضة المعاقين: -13-1

و إنما هي ، إن الرياضة للمعاقين ليست مجرد جزء مكمل للعالج أو العملية التأهيلية     

التدريب لألشخاص ،نظام متكامل من جميع النواحي الحركية و البرامج التربوية الفردية

اضية للمعاقين فيذكر و هذا ما يشير إليه قاسم حسن حسين عند تعريفه للتربية الري، المعاقين

و تشمل ، بأنها نظام خدمي متكامل يساعد على حل المشكالت في الجوانب النفسية و الحركية

فضال عن ، المساعدات الحركية و البرامج التربوية الفردية في تدريب األفراد المعاقين

، الدورات و تنظيم الندوات و، الخدمات االستشارية و التعاونية في مجاالت برامج المعاقين

و تقديم أفضل السبل في إعطاء دروس التربية الرياضية الخاصة بالمعاقين لألطفال و 

 (.454ص ،1998،الشباب و كبار السن )قاسم حسن حسين
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، إذن هي عملية تربوية موجهة لها أغراضها و أهدافها و أهميتها في الوقت الحالي      

فرد المعاق في جميع الجوانب البدنية و النفسية و تهدف أساسا إلى التربية الشاملة المتزنة لل

، الحركية و االجتماعية و لهذا نجد جميع دول العالم المتقدمة و النامية تهتم برياضة المعاقين

و اهتمت بأساليبها و أهدافها و أولتها عناية خاصة و درست جوانبها الروحية و الجسمية و 

ربوح اقها و مدى االستفادة منها. )العقلية دراسة عملية لغرض التوسع في آف

 (.95ص ،2008محمد،

 :ـ أساس فكرة رياضة المعاقين2ـ  13

والذي قدر بالماليين   ،بعد الحرب العالمية الثانية و ما أفرزته من عدد كبير من المعاقين      

و لذلك بدأ االهتمام بالعلوم الطبية ، أصبح من الضروري تأهيل هؤالء المعاقين و رعايتهم

فأصبح في إمكان المعاقين بمختلف صنوف ، الوظيفية لترتبط ارتباطا وثيقا بالتربية الرياضية

اإلعاقة الشديدة أن يمارسوا أنواع الرياضات المناسبة لهم ,باعتبار أن المجال الرياضي 

حيث يجد المعاق ما يتناسب مع قدراته و إمكانياته كما تطور ، خصب بأنشطته المتنوعة

بتوفير العديد من المجاالت الرياضية ، العالمي بمنظمات رعاية المعاقين الرياضيةاالهتمام 

في  G.LUDWIG.Sirو يعود الفضل في هذا إلى السير لودفيج جوتمان ، المتنوعة

مستشفى أستوك مانديفل ببريطانيا خالل الخمسينات و الستينات الذي أظهر رغبة األفراد 

في األنشطة الرياضية المختلفة و أن أغلب هذه األنشطة  المعاقين و حماسهم على االشتراك

يمكن أن تمارس في مستوى قدراتهم و إمكانياتهم البدنية و الذي نظم أول دورة لأللعاب 

مشلوال  18و التي أشترك فيها فريق من ، بستوك مانديفل 1948األولمبية للمعاقين في عام 

و ، يوم افتتاح الدورة األولمبية العامة بلندنمن قدامى المحاربين من بينهم سيدتان في نفس 

التي افتتحها الملك جورج السادس و حول هذه األلعاب كتب السير لود فيج جوتمان في عام 

ما زال إلى حد اآلن محتفظ بها و التي علقت بالة الرئيسية في إستاد ستوك مانديفيل ، 1965

نديفيل هو تنظيم المعوقين من رجال و بانجلترا و التي جاء فيها :" أهداف ألعاب ستوك ما

و إن سيادة الروح الرياضية العالية  ،نساء من جميع أنحاء العالم في حركة رياضية عالمية

و لم يكن هناك أعظم عونا يمكن تقديمه ، سوف تزجي األمل و العطاء و اإللهام للمعوقين

ي لتحقيق الصداقة و للمجتمع من المعاقين أكثر من مساعدتهم من خالل المجال الرياض

 (.75ص، 2000، التفاهم بين األمم ".)أسامة رياض

مشارك 5000من ذلك الحين هناك زيادة مستمرة في عدد المشاركين الذي بلغ حوالي      

دولة مشاركة في دورة برلين ,ومن المالحظ تزايد اإلقبال و االشتراك في  130في أكثر من 

مر مع سرعة انتشار األدوات و األجهزة العلمية ألعاب و رياضات المعاقين بشكل مست

الحديثة و خاصة في سباقات الجري بالكرسي المتحرك، كرة السلة، القوس و السهام، ركوب 

 الخيل، كرة الطاولة، التزحلق على الجليد، التجديف و التسلق.
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عليه  و على هذا األساس أصبحت الرياضة جزءا ال يتجزأ من عملية التأهيل ككل، و      

تشجع المعاق على ممارسة األنشطة الرياضية بالقدر الذي تسمح له بذلك قدراته البدنية حتى 

يستطيع أن يعوض النقص الموجود به، فعلى سبيل المثال يجب على المعاقين المصابين 

بالشلل النصفي أن يعملوا باجتهاد على تنمية قوة عضالت الذراعين حتى يستطيعوا و بنجاح 

سي المتحرك لألمام، و االعتماد على أنفسهم، كذلك المصابين بالبتر الطرفي يجب دفع الكر

أن يعملوا على التحكم في الطرف الصناعي، و ذلك من خالل تقوية العضالت المحركة له، 

 و بهذا أصبحت الرياضة لها دور مهم في الخطة التأهيلية لفئة المعاقين.

اضية متعددة و يمكن ممارستها تبعا إلمكانياتهم و و في الوقت الحالي األنشطة الري      

قدراتهم ميولهم و استعدادهم الفطري، فهي ليست وسيلة لقضا ء وقت الفراغ فحسب و إنما 

 تعود عليهم بالفائدة و تفتح أمامهم آفاقا مليئة بالسعادة و البهجة.

 

 :المعاقين في العالم رياضة نبذة تاريخية عن - 3 - 13

عرفت رياضة المعاقين منذ القدم على أنها شبه لعبة يتسلى بها المعاق فحسب إلى لقد       

غاية القرن السابع, وبقيت هذه الصورة راسخة في أذهان المعنيين، فقد واجهت رياضة 

المعاقين ما واجهته رياضة المرأة من نقص االهتمام و عدم تكافؤ الفرص في المشاركة في 

 سبة لهم.المسابقات الرياضية المنا

أدخل الطبيب االنجليزي "سير لود فيج جوتمان" رياضة المعاقين في  1944في عام       

مستشفى ستوك مانديفيل ببريطانيا، و ذلك إلصابات العمود الفقري و حاالت الشلل بأنواعها 

لشغل وقت فراغ المعاقين، و أسس بعد ذكر اتحاد من بعض الدول األوربية اإلشراف على 

ورات رياضية للمعاقين حيث كان يؤمن بأهمية الرياضة في إعادة المعوق إلى تنظيم د

 المجتمع.

 و في ما يلي سوف نشرح أهم األحداث التاريخية التي مر بها تاريخ رياضة المعاقين عالميا:

 أقيمت أول بطولة تنافسية للمعاقين في ستوك مانديفيل . 1948 -

 المعاقين ,دورة أولمبية بروما.انشيء االتحاد الدولي لرياضة  1960 -

 دورة للمعاقين في طوكيو، تأسست المنظمة الدولية لرياضة المعاقين. 1964 -

استقالل االتحاد الدولي لرياضة المعاقين عن تسيير "جوتمان" و سكرتيره  1967 -

 "جوان" سيكترون في ستوك مانديفيل.
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كفوفون،صم...الـخ( تحت رعاية أول بطولة عالم لمختلف أنواع اإلعاقة )شلل،م 1970 -

 االتحاد الفرنسي لرياضة المعاقين في سانت إتيان.

الدورة العالمية للمعاقين و شارك فيها فقط المصابون بالشلل فقط في مدينة هايد  1972 -

 ليزج بألمانيا.

 دولة . 26بطولة العالم لمختلف أنواع اإلعاقة في انجلترا شاركت فيها  1973 -

 1700الدورة األولمبية للمعاقين )مختلف أنواع اإلعاقة ( في تورنتو بكندا شارك  1976 -

 رياضي.

الدورة األولمبية للمعاقين في مدينة أرنيم بهولندا )مختلف أنواع اإلعاقة( مواكبة  1980 -

لدورة األلعاب الصيفية في موسكو, وفاة الدكتور لود فيج جوتمان، و بدء   االنفصال عن 

 ت الرياضية للمعاقين.االتحادا

تأسيس اتحاد منفصل لرياضة المكفوفين، تأسس اتحاد منفصل لرياضة  الشلل  1981 -

 التشنجي.

الدورة األولمبية للمعاقين )مختلف أنواع اإلعاقة( في نيويورك بأمريكا، و  افتتحها  1984 -

ظهور اللجنة  الرئيس رونالدريغن، دورة ستوك مانديفيل لرياضة إصابات العمود الفقري،

الدولية الرئيسية لأللعاب التي ضمت مندوبين من االتحاديات   الدولية  الرئيسية األربعة. 

 (.33،32،31،ص 2000)أسامة رياض ،

ثم توالى إنشاء اتحادات عربية لرياضة المعاقين، فبعد فرنسا وألمانيا و انجلترا، جاءت       

نرويج، وألمانيا و السويد وسويسرا و غيرهم من النمسا و يوغسالفيا وكندا و لكسمبورغ وال

 (.27الدول األوربية و معظم الدول العربية.)أسامة رياض,ص 

الدورة األولمبية للمعاقين في مدينة أرنيم بهولندا )مختلف أنواع اإلعاقة( مواكبة  1980 -

االنفصال عن لدورة األلعاب الصيفية في موسكو، وفاة الدكتور لود فيج جوتمان، و بدء 

 االتحادات الرياضية للمعاقين.

تأسيس اتحاد منفصل لرياضة المكفوفين، تأسس اتحاد منفصل لرياضة الشلل  1981 -

 التشنجي.

الدورة األولمبية للمعاقين )مختلف أنواع اإلعاقة( في نيويورك بأمريكا،و افتتحها  1984 -

ات العمود الفقري، ظهور اللجنة الرئيس رونالدريغن، دورة ستوك مانديفيل لرياضة إصاب

الدولية الرئيسية لأللعاب التي ضمت مندوبين من االتحاديات  الدولية  الرئيسية 

 (.33،32،31، ص 2000األربعة.)أسامة رياض ،
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ثم توالى إنشاء اتحادات عربية لرياضة المعاقين، فبعد فرنسا وألمانيا و انجلترا، جاءت 

 النمسا و  

لكسمبورغ و النرويج، وألمانيا و السويد و سويسرا و غيرهم من الدول يوغسالفيا وكندا و 

 (.27األوربية و معظم الدول العربية. )أسامة رياض،ص 

 

 تاريخ رياضة المعوقين في الجزائر: - 4 - 13

لقد عانى المعوق قبل االستقالل الكثير من المشاكل و التهميش كباقي أفراد الشعب  -

الجزائري في جميع المجاالت بسبب السياسة المتعفنة للمستعمر الذي حاول طمس هوية 

 الشعب الجزائري.        

مختلفة وبعد االستقالل بدأ االهتمام بوضعية المعوقين يتحسن تدريجيا من خالل البرامج ال -

التي تهدف إلى إعادة إدماج هذه الفئة بإنشاء مراكز التكوين المهني و إعادة التكفل بهم 

بطريقة منظمة، و بعد ظهور فكرة إنشاء الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين و ذوي 

، فبدأ العمل  1981تم اعتمادها كهيئة مكلفة بالتنظيم عام  1979فيفري  19العاهات في 

 116رابطة والئية مسجلة و  36و تطوير الرياضة عند فئة المعوقين حيث توجد لتحسين 

رياضي معاق و تمارس عدة أنواع من الرياضات منها ألعاب  2000جمعية تظم ما يفوق 

 القوى، كرة السلة، الثقافة البدنية، السباحة، تنس الطاولة، كرة الطائرة بالجلوس .          

التي تعاني منها فئة المعوقين اليوم إال أن النتائج تدعوا إلى المزيد وبالرغم من المشاكل   -

من االهتمام وبذل الجهد في سبيل الوصول إلى ضمان حقوق المعاق و أحقيته بأن ينعم 

بالراحة و األمان في وطنه و بين أفراد أسرته على أساس أنه مواطن عادي له حقوقه و عليه 

النفسي و االجتماعي انطالقا من تقبله لما له و تقديره واجبات، و هذا يضمن له التكيف 

اإليجابي لما لديه من قدرات و إمكانيات، و من أجل تحقيق ذلك ظهرت الفيدرالية الجزائرية 

 هدفها:و التي كان (  fashiلرياضة المعوقين) 

 بالمعوقين.النشاطات التربوية و الرياضية الخاصة  تنمية -1 

 اإلعالمي:العمل التحسيسي و  -2

 نحو السلطات العمومية. -أ  

 نحو الرأي العام و بالخصوص المعاقين و عائالتهم. -ب 

 و يتجسد هذا من خالل:

 التظاهرات الرياضية و الثقافية بالتعاون مع وسائل اإلعالم و مختلف مسؤولي القطاعات. -
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لفيدرالية  كما تنظيم مراكز العطل لألشخاص المعوقين من خالل مؤطرين متكونين في ا -

  اركة الجماعية و المتكافئة "تهدف الفيدرالية من جهة أخرى إلى تجسيد الشعار " المش

(Mr. noureddine boutaiba- : 1996  ) 

كما تعتبر الفيدرالية أن الرياضة و األنشطة التربوية الموجهة نحو المعوقين هي وسيلة  -

 هامة إلدماج هده الفئة اجتماعيا. 

 

 :تصنيف الرياضة للمعاقين ـ 5ـ  13

 : الرياضة العالجية -1ـ  5ـ  13

تسهم في تأهيل المعاقين حيث تؤدى على هيئة ، تكون على شكل إحدى و سائل العالج        

و ، تمرينات عالجية كإحدى طرق العالج الطبيعي باإلضافة إلى امتدادها بعد الجراحة

العمود الفقري و النخاع الشوكي كالشلل النصفي و تأهيل مصابي ، و خاصة الكسور، الجبس

و الرباعي كما أن التمرينات تساعد هؤالء المعاقين على استعادة لياقتهم البدنية من قوة و 

مرونة و تحمل و توافق عضلي عصبي و استعادة لياقة الفرد للحياة العامة و ما يصادفه فيها 

ل حيث تلعب الرياضة التأهيلية دورا هاما إلى ما بعد خروجه من المستشفى و مراكز التأهي

 (.51ص  ،1998 ،ليلى السيد فرحات، في هذا المجال )حلمي إبراهيم

، و هذا طبقا لرأي علماء الفسيولوجي, الرياضة و الطب الرياضي كالسير سارلزشيرنجتون

الدكتور جوتمان الذين يؤكدون على أنه يجب أن يتضافر العالج الطبي مع نشاط رياضي 

أهيلي طبقا لقدرات المريض و يكون تدريجيا مما يحدث تأثير ايجابي ملحوظ على وظائف ت

 (.57ص ، 2000،أعضائهم )أسامة رياض 

 و عليه أصبحت الرياضة جزءا مهما من التأهيل الوظيفي فهي تساعد المعاق على أخذ

   عاقة مباشرة.الوضعيات األساسية الجيدة خاصة في المراحل األولى من اإلعاقة أو بعد اإل

     

    

 :الرياضة الترويحية -2ـ  5ـ  13

تعمل الرياضة الترويحية لهذه الفئة على تنمية الجانب الترويحي حيث تعد وسيلة        

ناجحة للترويح النفسي للمعاق فهو يكتسب خبرات تساعده على التمتع بالحياة و تتضمن 

كالشطرنج و البلياردو و الكروكي إلى أنشطة رياضية ترويحية تتدرج من ألعاب هادئة 

و يتعدى أثر المهارات الترويحية إلى االستمتاع بوقت ، ألعاب عنيفة مثل: تسلق الجبال



النشاط البدني الرياضي         الفصل األول                                   

 المكيف

28 

 

الفراغ إلى تنمية الثقة بالنفس و االعتماد على ذاته و الروح الرياضية و عمل صداقات 

، 1998، رحاتليلى السيد ، تخرجه من عزلته و تدمجه في المجتمع. )حلمي إبراهيم

 (.51ص

من اآلثار اإليجابية لرياضة المعاقين تنمية الجانب الترويحي، حيث تعد وسيلة ناجحة  -

للترويح النفسي للمعاق فهو يكتسب خبرات تساعده على التمتع بالحياة، فمن المعلوم أن 

الجبال، الرياضة الترويحية تندرج من ألعاب هادئة كألعاب التسلية، إلى ألعاب عنيفة كتسلق 

كما يختلف الجهد المبذول في الرياضة الترويحية التي تعتمد على الجهد العقلي و الفكري 

كالشطرنج و البيلياردو.... إلخ، عن الجهد المبذول في الرياضة التنافسية كالسباحة و ألعاب 

ت المضمار و كرة السلة .... إلخ ، و يتعدى أثر المهارات الترويحية جانب االستمتاع بوق

الفراغ إلى تنمية الثقة بالنفس و اإلعتماد على الذات، و الروح الرياضية و عمل صداقات و 

 عالقات تخرجه من عزلته و تدمجه في مجتمعه .

 الرياضة التنافسية: - 3ـ 5ـ  13

يهدف هذا النوع من النشاط الرياضي إلى االرتقاء بمستوى اللياقة و الكفاءة البدنية كما  -

 المستويات العليا. تتضمن رياضة 

و الواقع أن الرياضة التنافسية  تعتمد على التدريب السليم و التطوير في األدوات و  -

اإلمكانات و المتابعة الطبية للرياضي، حيث يجب االلتزام في تلك الرياضة التنافسية 

لفنية و بالقواعد و القوانين الخاصة باألداء، كما يجب االلتزام بالتصنيفات و التقسيمات ا

الطبية التي تعتمد على درجة اللياقة البدنية و النفسية و العصبية للمعاق، و مستوى اإلصابة 

لديه و ذلك قبل المشاركة في األنشطة التنافسية حتى يتحقق مبدأ العدالة، باإلضافة لالستفادة 

 الكاملة من المشاركة. 

 

 أسس تصنيف األنشطة الرياضية: -14

 األنشطة الرياضية بناءا على األسس التالية: كما قد يتم تصنيف -

 التصنيف على أساس المشاركة:  - 1 - 14

 المشاركة السلبية: - 1 - 1 - 14

و تعتمد على تتبع المعاق األنشطة الرياضية و البدنية التي يمارسها األسوياء بدون مشاركة  -

 المعاقين في النشاط و ذلك من خالل المشاهدة و تتبع األخبار.
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 المشاركة اإليجابية: -2ـ  1ـ  14

 و تعتمد أساسا على المشاركة الفعلية سواء بالمساعدة أو بدونها . -

 ـ  التصنيف على أساس األغراض: 2ـ  14

 تتعدد األنشطة بتعدد أغراضها و يمكن ذكر ما يلي: -

 أنشطة بدنية مكيفة لتنمية القدرات البدنية و المهارية. •

 ج و التأهيل .أنشطة بدنية مكيفة للعال •

 أنشطة بدنية مكيفة لتنمية اإلدراك الحركي. •

 أنشطة بدنية مكيفة للتنافس. •

 أنشطة بدنية مكيفة للترويح و أوقات الفراغ. •

 

 ـ  التصنيف على أساس الفئة الموجهة إليها:  3ـ  14

 حيث يتم التصنيف على أساس نوع اإلعاقة و سن المعاق و نذكر ما يلي:  -

 يفة للمعاقين حركيا.أنشطة بدنية مك •

 أنشطة بدنية مكيفة ألصحاب األمراض المزمنة. •

 أنشطة بدنية مكيفة للمتخلفين عقليا. •

 أنشطة بدنية مكيفة ألطفال الحضانة. •

 أنشطة بدنية مكيفة للمسنين. •

أنشطة بدنية مكيفة لذوي االضطرابات النفسية. ) مروان عبد المجيد إبراهيم :  •

 ، ص (1997

 كيفية اختيار األلعاب الرياضية للمعوقين: – 15    

إن العمل مع المعوقين ليس باألمر الهين كما يتصوره البعض، بل يجب أن يتخصص  -

العاملون مع هذه الفئة نفسيا و رياضيا و اجتماعيا، و أن يكون لديهم القدرة على العمل، وأن 

رين الرياضي لكل فرد يتصرف مع طبيعة كل منهم، و كذلك يجب أن يكون اختيار التم

بمنتهى الدقة و الحذر ليكون مالئما مع نوع اإلعاقة و الحالة التي يعيشها  فلذلك يجب األخذ 

 :في الحسبان النقاط التالية عند اختيار التمارين أو األلعاب الرياضية

يجب أن يتم اختيار األنشطة و الفعاليات و المهارات الرياضية بصورة متنوعة لكي تؤثر * 

 في أجسامهم و إال تختصر بأجزاء معينة من الجسم دون األخرى.  
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 ـ تنظيم رياضة المعاقين حركيا في الجزائر:  16

 تتم عملية تنظيم و تخطيط البرامج الرياضية لفئة المعاقين حركيا من طرف كل من:

 (.C.A.S.H.I) لمعوقين وذوي العاهات الكنفدرالية اإلفريقية لرياضة ا - 01

 (.F.A.S.H.I)  الفدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين و ذوي العاهات - 02

 الرابطات الوالئية لرياضة المعاقين. - 03

 الفروع البلدية لرياضة المعوقين. - 04 

 وصاية إدارية  - 02وصاية تقنية /  - 01كما أنه يوجد نوعان من الوصاية:  -

الجدول التالي يوضح مختلف الوصايات التقنية واإلدارية والهيئات المنظمة لرياضة  و -

 ذوي االحتياجات الخاصة وفق الرابطة و الفروع و البلديات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين مختلف الوصايات و الهيئات الخاصة برياضة المعوقين.  جدول -

 الوصاية اإلدارية الهيئات الوصايات التقنية
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وصاية تقنية في ال توجد 

الجزائر و لهذا بل ضمت 

 إلى التنظيمات العالمية

F.A.S.H.I 

الفيدرالية الجزائرية لرياضة 

 المعوقين و ذوي العاهات

 (F.A.S.H.I) 

 

 الرابطة الوالئية

 وزارة الشباب و الرياضة

 

 

 

 مديريات تنشيط الشباب

 البلديات الفروع الرابطة

 

 لرياضة المعوقين من:كما تتكون الرابطات الوالئية  -

 نائب الرئيس. - 02 /الرئيس.  - 01    

 األمانة العامة. - 04 / أمين الخزينة. - 03    

 المسؤول اإلداري و ثالثة أعضاء آخرين - 06 /المدير التقني للوالية.  - 05    

 

 

 

 

 

 

 خالصـة:

إن ما يمكن أن نستخلصه من خالل ما اشرنا إليه حول النشاط البدني و الرياضي و عن   

أنواعه المتعددة و فوائده الكثيرة أنه ينطوي على قيم مختلفة و يشبع حاجات و رغبات 

األفراد األصحاء أو المعاقين حركيا المتباينة باإلضافة إلى كونه نشاطا اجتماعيا وترفيهيا 

عتبر وسيلة تربوية و وقائية و فعالية للفرد إذا ما تم استغالله بصفة منظمة و ،ممتعا،فهو ي

مستمرة ،كما أن النشاط البدني و الرياضي له دور كبير في تطور قدرات الفرد مثل:القوة و 

المداومة و المرونة و أنها وسيلة مهمة في تربية روح الجماعة و التعاون و االحترام 

ق حركيا للعمل على الوصول إلى أرفع المستويات في المهارة و األداء لآلخرين و تدفع المعا

وبعد ذلك تطرقنا إلى االهتمام برياضة المعاقين،  و تدفعه إلى ممارسة  النشاط البدني

تاريخها، أنواعها من األنشطة البدنية، الترويحية والعالجية والتنافسية، مما يدل على التطور 
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المعاقين في العالم سواء من حيث المشاركين أو من حيث أنواع الهائل الذي عرفته رياضة 

توجد أنشطة األنشطة المبرمجة في الدورات العالمية التي تقام.و خرجنا بنتيجة هي انه 

 خاصة بهذه الفئة تتالءم و نوع اإلعاقة.

 



 

 
 

 الفصل الثاني
 الدمـــــج

 



 

 الفصل الثاني
 

 الدمــــــــج

 تمهيد

 تعريف الدمج -1

 تعريف الدمج اإلجتماعي -2

 وسائل دمج المعاق -3

 مبررات الدمج -4

 أهداف مشروع الدمج -5

 آراء المؤيدين والمعارضين للدمج -6

 شروط يجب مراعاتها للدمج -7

 أسس يجب مراعاتها عند إعداد المعاقين للدمج -8

 مشاكل دمج المعاقين في المجتمع -9

 االجتماعيالتأهيل  -10

 خالصة     
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 تمهيد:

القضررايا إثررارة للجرردل بررين مؤيررد تعتبررر قضررية دمررج المعرراقين فرري الحيرراة اليوميررة مررن أكثررر 

 ومعارض لبرامج الدمج.

ولررذا رأينررا أنرره مررن الضررروري التطرررق فرري فصررلنا هررذا إلررى مفهرروم الرردمج وأهدافرره واهررم 

الدراسرررات التررري قرررام بهرررا العلمررراء فررري هرررذا المجرررال، وآراء المؤيررردين والمعارضرررين لهرررذه 

 .للمعاقين االجتماعيالتأهيل  األخيرالعملية، ثم نتناول في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الدمج: -1

 هناك كثير من الباحثين عرفوا الدمج ومن هذه التعريفات:

أو التربوي لألطفال المعاقين مع  االجتماعييعرف "هيد ستار" أنه التجانس أو الدمج  -

األطفال غير المعاقين في صفوف المدرسة العادية، وذلك لتوفير الفرصة لمشاركة 

 األطفال غير المعاقين في المواقف المشابهة للحياة.طفال المعاقين مع األ
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الحديثة في التربية والذي يهدف إلى  االتجاهات(" أنه احد 1978ويعرف "كوفمان ) -

وضع األطفال المعاقين والمؤهلين باإلستفادة مع األطفال غير المعاقين في صفوف 

ة فيه المدرسة العادية، وذلك بتصميم وتخطيط تربوي منظم ومبرمج وموضح

 المسؤوليات للقائمين على تعليم األطفال العاديين والمعاقين.

والتعليمي لألطفال المعاقين وغير  االجتماعيويعرف "تير نبل" على أنه التكامل  -

.)ماجدة السيد  المعاقين في الصفوف العادية ولجزء من اليوم الدراسي على األقل.

الدمج هو  أنج الباحثون ومن خالل هذه التعاريف يستنت (215،ص1999عبيد،

التحاق األطفال المعاقين مع األطفال العاديين في الصفوف العادية طوال الوقت أو 

لجزء من اليوم الدراسي حيث يتلقى هؤالء األطفال برامج تعليمية مشتركة، وبشروط 

 .توافر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا الدمج

 .االجتماعيوفي بحثنا هذا سنتناول الدمج في المجتمع أي الدمج 

 (:Nomalisationاالجتماعي)تعريف الدمج  - 2

دمرررج األفرررراد غيرررر العررراديين فررري مجرررال السررركن والعمرررل  االجتمررراعييقصرررد بالررردمج       

 NORMALISATIONويطلررررررق علررررررى النرررررروع مررررررن الرررررردمج بالرررررردمج الرررررروظيفي 

OCCUPTIONEL  مررررن الرررردمج إلررررى ترررروفير الفرررررص المناسرررربة ويهرررردف هررررذا النرررروع

 الطبيعية بين األفراد العاديين وغير العاديين. االجتماعيةوالحياة  االجتماعيللتفاعل 

وتبرردو عمليررة الرردمج هررذه فرري مظهرررين رئيسرريين، األول هررو الرردمج فرري مجررال العمررل       

منتجررررين فرررري وترررروفير الفرررررص المهنيررررة المناسرررربة لألفررررراد غيررررر العرررراديين للعمررررل كررررأفراد 

، وعررررف هرررذا المفهررروم بالسرررم الررردمج فررري مجرررال العمرررل اجتماعيررراالمجتمرررع وقبرررول ذلرررك 

(Vocational أمررررا المظهرررررر الثررررراني لهرررررذا المفهررررروم فيبررررردو فررررري دمرررررج األفرررررراد غيرررررر .)

العررراديين فررري الحيررراة العاديرررة مرررع أفرررراد عرررادين وهرررو مرررا يسرررمى بالررردمج فررري مجرررال اإلقامرررة 

( وخاصرررة بعرررد تأهيرررل األفرررراد غيرررر العررراديين مهنيرررا Social Intégrationوالسررركن )

واجتماعيررا للعررريش بكرررل مسررتقل فررري األحيررراء السرركنية والتجمعرررات العاديرررة وتقبررل ذلرررك لررردى 

األفرررراد العررراديين، ممرررا يعمرررل علرررى تحقيرررق هرررذا المفهررروم بشررركل عملررري ويحقرررق األهرررداف 

ل هررررذا ومررررن خررررال (215ص ،1999 )ماجرررردة السرررريد عبيررررد،المتوخرررراة فرررري هررررذا المفهرررروم 

هررررو دمررررج األفررررراد المعرررراقين فرررري المجتمررررع فرررري  االجتمرررراعييسررررتنتج البرررراحثون أن الرررردمج 

جميررع الميررادين المتعلقررة بالحيرراة اليوميررة، وهدفرره هررو ترروفير نفررس الفرررص لتحقيررق العدالررة 

 .االجتماعية

 وسائل دمج المعاق: -3

 عالقة الفرد المعاق بنفسه: -3-1
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لتررري نررردعو لهرررا لتطررروير عالقرررة الفررررد المعررراق بنفسررره، إن إحررردى الوسرررائل العالجيرررة ا      

تررأتي مررن خررالل التررأثير علررى الحالررة الداخليررة وإيقرراظ الشررعور وتحفيررز الرروعي لرردى الفرررد 

المعررراق وتخليصررره مرررن عقررردة الرررنقص تجررراه األسررروياء وشرررفائه مرررن الشرررلل النفسررري أو اليرررأس 

ثقتررره بنفسررره الرررذي يحررردث لررره عرررن طريرررق اسرررتبطائه لصرررورة ذاتيرررة تعمرررل علرررى تحطررريم 

وتوجرررد عنرررده نوعرررا مرررن اآلليرررات الدفاعيرررة ترررأتي بشررركل عررردم تقبلررره للعرررالج أو الرررتعلم أو 

تجعلرررره يتصرررررف بشرررركل يعكررررس أنرررره أقررررل شررررأنا وأل ذكرررراء وطاقررررة وموثقيررررة وتنسررررحب 

 مقولتان هذه على األفراد المعاقين طبيعيا أو اجتماعيا.

المرررادي الرررذي  االسرررتغاللء ويحتمرررل تصرررورنا هرررذا بعررردا معياريرررا فررري ضررررورة انتقرررا      

، كمررررا يفترررررض إعررررادة تعريررررف اإلنسرررران طبيعيررررا فرررري أذهرررران االجتمرررراعيتسرررربب العرررروق 

النررراس والرررتخلص مرررن النظررررة االسررربراطية التررري تررررى فررري أن شخصرررية البطرررل تتمثرررل فررري 

إذ أن فرررري ذلررررك تقييمررررا لإلنسرررران  ،اإلنسرررران الصررررحيح برررردنيا والرررروي مررررن الناحيررررة العضررررلية

لغلبرررة واسرررتبدالها بنظررررة تحكرررم عليررره مرررن خرررالل إسرررهامه فررري بنررراء وفرررق نظريرررة القررروة وا

 االجتمررراعيالمجتمررع وفقررا لقدراتررره وحقرره فرري العررريش بكرامررة تليرررق برره، وفرري حالرررة العرروق 

نفتررررض فررري الترررأثير علرررى الحالرررة الداخليرررة التوجررره إلرررى تحريرررر المعررراقين مرررن العبوديرررة 

والمشررراركة فررري اتخررراذ  اعيرررةاالجتموالجهرررل وإتاحرررة صررريغ العمرررل الجمررراعي والتنظيمرررات 

القرررررارات وتبصرررريرهم بضرررررورة احترررررام أنمرررراطهم السررررلوكية وعرررردم الشررررعور بررررالنقص 

 منها، ومحاولة تقليد اآلخرين في موقع القوة.

 عالقة الفرد المعاق بالمجتمع: -3-2

إن فهمنرررا لعالقرررة الفررررد برررالمجتمع يلعرررب دورا أساسررريا فررري المسررراعي الراميرررة إلعرررادة       

 بالصورة المطلوبة. واالجتماعيلمعاقين وتمهد غلى دمجهم المعني تأهيل ا

 االجتماعيررررةمرررررتبط أساسررررا بطبيعررررة الحاجررررات والتناقضررررات  تمرررراعيجاالإن التكيررررف       

الطبقررري والجرررنس  فاالنتمررراء، لرررذا االجتمررراعيوبموقرررع الفررررد أو الجماعرررة فررري سرررلم التررردرج 

فررري رسرررم صرررورة  أساسررريةوالعمرررر واألصرررل والموقرررع مرررن عمليرررة اإلنتررراج كلهرررا محتمرررات 

أو الجريمرررررة التررررري تكثرررررر برررررين إحررررردى العوائرررررل المعاقرررررة  فاالنحرافالتكيرررررف وطبيعتررررره،

اجتماعيرررا هرررو نررروع مرررن التكيرررف يفرضررره واقرررع النظرررام التررروزيعي وال يمكرررن أن نتصرررور 

الترري تقرررر شرركل التكيررف ثابتررة، بررل حركيررة تتبرردل بتغيررر  االجتماعيررةبررأن تلررك المتغيرررات 

،كما ال يمكرررن أن ندرسرررها كمتغيررررات مسرررتقلة برررل متفاعلرررة واالقتصرررادية االجتماعيرررةالقررريم 

يفيرررد تصرررورنا هرررذا  االجتمررراعي، ففررري عرررالج العررروق االقتصرررادي االجتمررراعيداخرررل البنررراء 

تاحررة الفرررص لهررا للتغلررب المفهرروم التكيررف وشرركل عالقررة الجماعررة المعاقررة بررالمجتمع فرري إ

التررري تحجرررم إبرررداعها والتررري غالبرررا مرررا يجهرررض إلرررى الدرجرررة  االقتصررراديةعلرررى المحرررددات 
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)مررررروان  علررررى جماعررررات خارجيررررة لتحديررررد احتياجاتهررررا وأهرررردافها. لالعتمررررادالترررري تقودهررررا 

 (107،108،ص2002عبد المجيد ابراهيم،

 عالقة الفرد المعاق باآلخرين: -3-3

عي بالررذات الررذي تحرردثنا عنرره فرري تطرروير عالقررة الفرررد المعرراق بذاترره ال شررك بررأن الررو      

وطبيعرررة عالقتررره برررالمجتمع تلعرررب دورا هامرررا فررري تحديرررد عالقتررره بررراآلخرين وفررري مجرررال 

العرررروق الطبيعرررري يؤكررررد الكثيررررر مررررن البرررراحثين بررررأن فهررررم الشررررخص المعرررراق لذاترررره ونشررررأته 

فرررراد تجاهررره لرررذا فقرررد أبررردى ولطبيعرررة إنجرررازه يترررأثر إلرررى حرررد كبيرررر بسرررلوك األ االجتماعيرررة

 االجتمررراعيالتربويرررون المعنيرررون ببررررامج التعلررريم الخررراص اهتمامرررا بالغرررا بصررريغ التفاعرررل 

بررررين األشررررخاص األسرررروياء وجرررراء التركيررررز علررررى كيفيررررة توظيررررف أنمرررراط مررررن التفاعررررل 

 اإليجابي الذي يساعد في عالج المعاقين.

 

 

 مبررات الدمج: -4

المجتمعررررات وخاصررررة الرررردول الناميررررة بررررالرغم مررررن زيررررادة عرررردد المعرررراقين فرررري بعررررض  -1

 برامج الوقاية وبرامج التدخل المبكر وقلة عدد مراكز التربية الخاصة.

 من أجل تغيير اتجاهات الناس ونظرتهم لألطفال غير العاديين. -2

 زيادة عزلة األطفال المعاقين. -3

 مشروع الدمج: أهداف -5

 هناك هدفين أساسين لمشروع الدمج:

ن يسرررررمح للطلبرررررة الرررررذين يلتحقرررررون بالمررررردارس الخاصرررررة ليكونررررروا منررررردمجين ضرررررمن أ -1

 المدارس العادية ومساعدتهم في تطوير قدراتهم التعليمية.

تمكررررين المرررردارس العاديررررة مررررن خررررالل المسرررراعدة والتسررررهيالت اإلضررررافية مررررن تنفيررررذ  -2

مرررن  %20إلرررى  15المشرررروع والتعامرررل مرررع المشررركالت التررري قرررد يعررراني منهرررا مرررا نسررربة 

 الطالب في المدارس.

إن مشرررروع الررردمج لررريس محاولرررة دمرررج الطرررالب المعررروقين حركيرررا فررري مررردارس عاديرررة       

فقررط بررل محاولرررة لتغييررر المرردارس العاديرررة وتشررجيعها لتبررين أسررراليب أكثررر تطررورا أو أكثرررر 
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ماجررردة ) حساسرررية وتمكينهرررا مرررن تقرررديم هرررذه األسررراليب إلرررى الغالبيرررة العظمرررى مرررن األطفرررال

 (108 -107ص ،2002 بيدالسيد ع

 آراء المؤيدين والمعارضين للدمج: -6

 آراء المؤيدين للدمج: 6-1

 توفير الجهود المبذولة. -1

 توفير النفقات. -2

 زيادة مفهوم الذات عند المعوقين. -3

 زيادة عدد المستفيدين من الخدمات األكاديمية. -4

 توفير األجهزة واألدوات الالزمة في عملية الدمج. -5

تخلررريص الطفرررل وأسررررته مرررن الوضرررعية التررري يمكرررن أن يخلفهرررا وجررروده فررري المدرسرررة  -6

 الخاصة.

 والنفسية بين األطفال أنفسهم. االجتماعيةالتقليل من الفوارق  -7

 آراء المعارضين )الجوانب السلبية(: -6-2

 زيادة الهوة بين األطفال العاديين والمعوقين. -1

 الخاصة.حرمان المعوقين من العناية  -2

 زيادة عزلة المعوقين. -3

 عدم وجود متخصصين بدرجة كافية يساعدون في عملية الدمج. -4

قرررد يسررراهم الررردمج فررري تررردعيم فكررررة الفشرررل عنرررد الطالرررب وبالترررالي يقلرررل مرررن الدافعيرررة  -5

 وتدعيم المفهوم السلبي بالذات.

 شروط يجب مراعاتها للتخطيط لعملة الدمج: -7

 صحيح.اختيار المدرسة بكل   -1

 التعامل مع أولياء األمور.  -2

 التشخيص والقياس لإلعاقة.  -3

 أسس يجب مراعاتها عند إعداد المعاقين للدمج: -8
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 أن يكون المعاق في نفس المرحلة العمرية.  -1

 أن يكون المعاق من سكان البيئة المدرسية.  -2

 اإلعاقة(. ازدواجأن ال يكون هناك إعاقة أخرى لدى المعاق )عدم وجود   -3

 على نفسه. االعتمادأن يكون المعاق قادرا على   -4

 أن يتم اختياره من قبل لجنة.  -5

 مشاكل دمج المعوقين في المجتمع: -9

حرمرررران المعرررروقين مررررن الدراسررررة بسرررربب صررررعوبة الحركررررة وعرررردم عنايررررة بعررررض   -1

 أولياء أمورهم بقضية تعليمهم.

مررررن  نقررررص خرررردمات التوجيرررره واإلرشرررراد النفسرررري لمررررن يكمررررل دراسررررته أو تدريبرررره  -2

 المعوقين حتى يمكن إلحاقهم بعمل مضمون أو بدورات تحسيسية عالية.

عررردم تررروفر أمررراكن العمرررل المناسررربة للمعررروقين ونقرررص الفررررص الكافيرررة للحصرررول   -3

 على عمل منتج.

عررردم ضرررمان حرررق العمرررل لشرررديدي اإلعاقرررة أو لشرررديدي التخلرررف الرررذهني فررري أمررراكن   -4

 تتوفر فيها وسائل األمن والحماية.

فررررص مواصرررلة التعلررريم لمرررن يريرررد مرررن المعررروقين الرررذين لرررديهم القررردرة عررردم تررروفر   -5

 وعدم توفر التسهيالت المالئمة لظروف إعاقتهم.

عرررردم ترررروفر فرررررص الترررردريب للمعرررروقين للرفررررع مررررن مسررررتوى كفرررراءتهم اإلنتاجيررررة   -6

 ولفتح باب الترقي أمامهم.

خصرررهم عررردم إتاحرررة الفرصرررة للمعررروقين بالقررردر الكرررافي لمناقشرررة القررررارات التررري ت  -7

 والمتعلقة بشؤونهم.

عررردم اتخررراذ إجرررراءات التسرررهيل علرررى المعررروقين فررري ارتيررراد األمررراكن العامرررة عرررن   -8

طريررررق تنفيررررذ مررررا جرررراء فرررري التوصرررريات الخاصررررة بررررذلك، والترررري تقصررررد مسرررراعدة 

المعررررروقين فررررري التغلرررررب علرررررى مشررررراكل السررررراللم واألبرررررواب ومواقرررررف السررررريارات 

 وغيرها.

 :االجتماعيالتأهيل  -10

بإعرررداد المعررراق للعررريش برررين أفرررراد أسررررته ومجتمعررره، ونظررررا لتعررررض المعررراق  يهرررتم      

التررري قرررد ترررؤدي إلرررى رفضررره أو تقبلررره أو حبررره أو كراهيتررره  االجتماعيرررةللكثيرررر مرررن العوامرررل 

مررن قبرررل األسررررة باإلضررافة إلرررى مرررا قرررد يصرراحب ذلرررك مرررن الحمايررة الزائررردة وشررردة الخررروف 

يصررربح أمررررا ضرررروريا  االجتمررراعي أهيرررلالتفرررن  أمامررره،عليررره أو حرمانررره ووضرررع القيرررود 

األخرررررى  االجتماعيررررةإلعررررادة التوافررررق وتغيررررر اتجاهررررات كررررل مررررن المعرررروق واألطررررراف 
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 .مرررروان عبرررد المجيرررد إبرررراهيم د)إلحرررداث التررروازن المطلررروب لسرررالمة الصرررحة النفسرررية. 

 (74 111،112،ص2002

علرررى مجموعرررة مرررن النشررراطات التررري تهررردف إلرررى تعلررريم  االجتمررراعيويشرررتمل التأهيرررل        

مررررن النشرررراطات الترفيهيررررة سررررواء  واالنتفرررراعمررررن وقررررت الفررررراغ  االسررررتفادةالمعرررروق كيفيررررة 

 مثل: اجتماعيةكانت فردية أو 

 أوال:

ممارسررررة النشرررراطات الهادفررررة إلررررى زيررررادة السرررررور والشررررعر بررررالمرح مثررررل القررررراءة       

يررررة بالبيررررت أو الحديقررررة وحضررررور الحفررررالت وزيررررارة وممارسررررة األلعرررراب الرياضررررية والعنا

 األصدقاء وممارسة الهوايات.

 ثانيا:

عررررررن طريررررررق األعمررررررال  االجتماعيررررررةفرررررري النشرررررراطات  االنخررررررراطالتشررررررجيع علررررررى       

التطوعيرررة كمرررا فررري التررردريب الرياضررري والتمرررريض والمشررراركة فررري المنافسرررات العامرررة، 

 وتقديم دروس تقوية للمحتاجين وغيرها من النشاطات التي يتقنها المعاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

أن قضرررية دمرررج المعررراق فررري المجتمرررع دمجرررا كليرررا هررري قضرررية إنسرررانية قبرررل كرررل شررريء آخرررر 

إراديرررة تتوقرررف عنرررد استصررردار قررررار أو الئحرررة، كمرررا هرررو الحرررال فررري  فهررري ليسرررت قضرررية
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بعررررض القضررررايا التنفيذيررررة الترررري يبرررردأ تحقيقهررررا فررررور صرررردور قرررررار التنفيررررذ ولكنهررررا تتعلررررق 

 بالمجتمع ككل وتحتاج إلى كامل جهوده لكي تبني قضية المعوق واحتضانها.

 



 

 

 

 الفصل الثالث
 اإلعاقة الحركية



 

 

 الفصل الثالث
 

 اإلعاقة الحركية

 تمهيد

 اإلعاقةتعريف  -1

 المعاقتعريف  -2

 اإلعاقة الحركيةتعريف  -3

 درجات اإلعاقة -4

 أنواع اإلعاقة الحركية -5

 أسباب اإلعاقة الحركية -6

 وضع المعاق وظروفه في المجتمع -7

 اآلثار الناتجة عن اإلعاقة -8

 مستلزمات حركة المعاقين -9

 الخدمات المتوفرة في الجزائر حول اإلعاقة الحركية -10

 الصعوبات التي يتلقاها التأهيل وإعادة تأهيل المعوقين حركيا بالجزائر -11

 العوامل المؤثرة في شخصية المعوق -12

 خالصة           

 

 تمهيد:

تعتبرررر اإلعاقرررة الحركيرررة حررراجزا مانعرررا للفررررد فررري حياتررره اليوميرررة، فهررري تعنررري عررردم       

قررردرة الفررررد علرررى القيرررام بررربعض األعمرررال حيرررث ال تقتصرررر فقرررط علرررى صرررعوبة التنقرررل، برررل 

التحررررك فتررؤثر اإلعاقرررة الحركيرررة علرررى تشررمل وظرررائف األطرررراف التررري تعتمررد علرررى عمليرررة 
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سررلوك الفرررد و تصرررفاته، حيررث يصرربح الشررعور بررالنقص والعجررز عررامال فعرراال فرري النمررو 

 النفسي للفرد، وتنشا عنها اضطرابات نفسية مختلفة تعيق الحياة الطبيعية للفرد.

ولرررم يكرررن االهتمرررام بشرررريحة المعررروقين حركيرررا وليرررد الصررردفة وإنمرررا رغبرررة فررري دمرررج       

 المعوقين حركيا في المجتمعات.

وسرررنتناول فررري هرررذا الفصرررل شرررريحة المعررراقين حركيرررا وكرررذا مفهررروم اإلعاقرررة الحركيرررة       

 وتصنيفاتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف اإلعاقة: -1

مرررن الناحيرررة اللغويرررة جررراء فررري المعجرررم الوسررريط أن اإلعاقرررة لغرررة تعنررري منعررره وشرررغله،        

، وتعرررروق أي امتنررررع وتثرررربط، ويشررررير المصررررباح فمعنررررى عوائررررق الرررردهر شررررواغله وأحداثرررره

المنيررر علررى اإلعاقررة بمعنررى المنررع، أمررا مررا جرراء فرري المنجررد فرري اللغررة و اإلعررالم فرري شرررح 

مررادة عرروق عرراق وعوقرره عررن كررذا أي صرررفه وثبطرره وأخررره عنرره والعائقررة مؤنررث العررائق 

ال  أي مررا يعيررق عررن العمررل، ورجررل وعيررق يعرروق النرراس عررن الخيررر والعرروق الرجررل الررذي

 خير عنده، والعوق كذلك الجوع والعائقة هي العقبة.

أمرررا اصرررطالحا فيراهرررا مرررروان عبرررد المجيرررد إبرررراهيم هرررو كرررل فررررد مصررراب بعجرررز        

بررردني أو عقلررري مسرررتديم بشررررط أن يكرررون هرررذا العجرررز سرررببا فررري عررردم تكيفررره مرررع المجتمرررع 
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، 1997هيم وبالترررررالي يمنعررررره مرررررن قيامررررره بعملررررره الطبيعي.)،مرررررروان عبرررررد المجيرررررد إبررررررا

 ( 66ص

ويشررررير حلمرررري إبررررراهيم وليلررررى السرررريد فرحررررات أن اإلعاقررررة تتجلررررى فرررري عرررردم قرررردرة       

الشررخص علررى تأديررة عمررل يسررتطيع غيررره مررن النرراس تأديترره وهررذا نتيجررة لنرروع مررن العجررز 

حلمرري الررذي يحررد مررن قرردرة الشررخص علررى القيررام بمررا هررو متوقررع منرره فرري مرحلررة معينررة. )

 ( 38، ص8199 يد فرحات،ليلى الس -مد إبراهيمحم

ويعرررف عبررد الرحمرران سرريد سرررليمان اإلعاقررة أنهررا عبررارة عرررن حالررة مررن عرردم القررردرة       

علررررى تلبيررررة الفرررررد لمتطلبررررات أداء دوره الطبيعرررري فرررري الحيرررراة المرتبطررررة بعمررررره وجنسرررره 

وخصائصرررره االجتماعيررررة والثقافيررررة وذلررررك نتيجررررة اإلصررررابة أو العجررررز فرررري أداء الوظررررائف 

 (38ص ،2001 أو السيكولوجية )عبد الرحمان سيد سليمان، الفسيولوجية

ومررن خررالل هررذه التعرراريف يتضررح لنررا أنهررا جميعررا تتفررق علررى أن اإلعاقررة مررا هرري إال       

حالررة معينررة تشررير إلررى ذلررك العجررز الررذي يصرريب الفرررد، كيفمررا كرران نوعرره ويحرردد قدراترره 

 يث العمر والجنس.ويجعله غير قادر على منافسة أقرانه المكافئين له من ح

 

 تعريف المعاق: -2

المعرررراق فرررري رأي العامررررة هررررو مصررررطلح يطلررررق علررررى كررررل مررررن برررره نقررررص جسررررمي       

ظرراهري فرري بدنرره وعقلرره أو حواسرره تجعلرره غيررر قررادر علررى مسررايرة حياترره العاديررة، فكرران 

ثرررم أطلرررق عليررره ذوي العاهرررات ليتطرررور هرررذا التغييرررر عنررره  ،يطلرررق عليررره فيمرررا مضرررى المعقرررد

العررراجز، رغرررم أن هرررذا التغييرررر قاسررريا عليررره إذ يشرررير غلرررى كرررل مرررن بررره صرررفة اصرررطالح 

 ،1997تجعلرررره عرررراجزا فرررري جانررررب مررررن جوانررررب الحيرررراة )مررررروان عبررررد المجيررررد إبررررراهيم ،

 ( 65ص

ويعررررف كرررذلك أنررره كرررل فررررد تررردنى مسرررتوى أدائررره عرررن أقرانررره بشررركل ملحررروظ فررري       

متابعرررة اآلخررررين إال بتررردخل مجرررال مرررن مجررراالت األداء، بشررركل يجعلررره غيرررر قرررادر علرررى 

خررارجي مررن اآلخرررين أو بررإجراء تعررديل كلرري فرري الظررروف المحيطررة برره.) عبررد الرحمرران 

 ( 8ص ،1997العيسوي

ويرررى آخرررون أن الفرررد الررذي لديرره قرردرات أقررل مررن الفرررد العررادي مررن حيررث القرردرة       

ان نوعهررررا أو اإلسررررتعداد لممارسررررة مهررررام حياترررره العاديررررة بسرررربب إصررررابته بعاهررررة كيفمررررا كرررر

سررررواء كرررران ذلررررك بررررالميالد أو اإلكتسرررراب بحيررررث تصرررربح تلررررك اإلعاقررررة مزمنررررة أيررررا كانررررت 

 ( 117ص ،1999مصري عبد الحميد صنورة ، -درجتها.)أحمد السعيد يونس
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 1957أمرررا الجمعيرررة العامرررة لألمرررم المتحررردة عنرررد إعالنهرررا عرررن حقررروق المعررراقين عرررام       

كفرررل لنفسررره كليرررا أو جزئيرررا ضرررروريات عررررف المعررراق بأنررره كرررل شرررخص ال يسرررتطيع أن ي

 الحياة الفردية واالجتماعية نتيجة نقص فطري في قواه الجسمية أو العقلية.

ويعرررف مرررؤتمر السرررالم العرررالمي والتأهيرررل المعررراق بأنررره كرررل فررررد يختلرررف عمرررن يطلرررق       

عليرررره لفررررظ سرررروي أو عررررادي جسررررميا أو عقليررررا أو نفسرررريا أو اجتماعيررررا إلررررى الحررررد الررررذي 

مليرررات تأهيليرررة خاصرررة حترررى يحقرررق أقصرررى تكيرررف تسرررمح بررره قدراتررره الباقيرررة. يسرررتوجب ع

 ( 38ص ،1998، ليلى السيد فرحات -حلمي مجمد إبراهيم)

لسرررنة  02أمرررا إعرررالن حمايرررة المعررراقين الرررذي أقرتررره الجريررردة الرسرررمية فررري المرررادة رقرررم       

المعرررراق  للدولررررة الجزائريررررة والررررذي يهرررردف إلررررى حمررررايتهم وترررررقيتهم تعرررررف الفرررررد 2002

بأنررره كرررل شرررخص مهمرررا كررران سرررنه وجنسررره يعررراني مرررن إعاقرررة أو أكثرررر، ووراثيرررة أو خلقيرررة 

أو عررردة نشررراطات أوليرررة فررري حياتررره  طأو مكتسررربة تحرررد مرررن قدراتررره علرررى ممارسرررة النشرررا

اليوميرررررة والشخصرررررية واالجتماعيرررررة، نتيجرررررة إلصرررررابة وظائفررررره الذهنيرررررة أو الحركيرررررة أو 

 (2002مايو  14الثالثاء العضوية الحسية.)الجريدة الرسمية، 

ومما سبق ذكره نستنتج أن الفرد المعاق هو كل فرد احتوى على نوع معين من العجز،       

جسمي أو عقلي أو حسي أو اجتماعي، يجعله يختلف عن الفرد العادي مما يستدعي تقديم 

جتمع خدمات خاصة تسمح بتنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن وتساعده على االندماج في الم

 وتجاوز إعاقته.

 تعريف اإلعاقة الحركية: -3

يعررررف "فررراروق الروسررران" اإلعاقرررة الحركيرررة بأنهرررا حررراالت األفرررراد الرررذين يعرررانون       

مررررن خلررررل فرررري قرررردرتهم الحركيررررة أو نشرررراطهم الحركرررري: بحيررررث يررررؤثر ذلررررك الخلررررل علررررى 

الخاصرررة، مظررراهر نمهرررم العقلررري واالجتمررراعي واالنفعرررالي ويسرررتدعي الحاجرررة إلرررى التربيرررة 

وينرررردرج تحررررت هررررذا التعريررررف العديررررد مررررن مظرررراهر االضررررطرابات الحركيررررة أو اإلعاقررررة 

 ،1998العقليرررة التررري تسرررتدعي الحاجرررة إلرررى خررردمات التربيرررة الخاصرررة. )فررراروق الروسررران،

 ( 240ص

ويشررررير "سرررريد جمعررررة " اإلعاقررررة الجسررررمية بأنهررررا هرررري الترررري تنررررتج بسرررربب الحرررروادث       

ة عرررن الوراثرررة والبيئرررة، ويرررؤدي إلرررى حرمررران الفررررد مرررن والحرررروب، أو األمرررراض الناتجررر

 ( 24ص ،2001الوظائف العادية لجهازه الحركي )عبد الرحمان سيد سليمان،

أمرررا "سررريد فهمررري" فيعرفهرررا بأنهرررا كرررل مرررا يتصرررل برررالعجز فررري وظيفرررة أعضررراء الجسرررم       

به ذلرررك سرررواء كانرررت أعضررراء متصرررلة بعمليرررة الحيررراة البيولوجيرررة كالقلرررب والررررئتين ومرررا أشررر

والترررري تميزهررررا صررررفة الرررردوام، بحيررررث تررررؤثر تررررأثيرا حيويررررا علررررى ممارسررررة الفرررررد لحياترررره 
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 37ص ،2001الطبيعيرررة سرررواء كررران ترررأثيرا تامرررا أو نسررربيا.)عبد الرحمررران سررريد سرررليمان، 

) 

ومرررررن خرررررالل هرررررذه التعريفرررررات يسرررررتنتج البررررراحثون أن فئرررررة المعررررراقين حركيرررررا تضرررررم       

ولكرررن الصرررفة التررري تجمعهرررم هررري أنهرررم يعرررانون مجموعرررات تختلرررف عرررن بعضرررها الررربعض، 

 من عجز بدني.

أمرررا االختالفرررات الموجرررودة بيرررنهم فهررري نررروع العاهرررة أو العجرررز الرررذي يعرررانون منررره،       

والررررذي يحررررد مررررن قرررردراتهم البدنيررررة وبالتررررالي يررررؤثر علررررى حيرررراتهم ممررررا يجعلهررررم يشررررعرون 

 بالنقص.

 درجات اإلعاقة: -4

 يما يلي:لإلعاقة درجات متفاوتة وتتمثل ف

 اإلعاقة الخفيفة: -4-1

وهذا بسبب إمكانية خدمة نفسه في تلبية  يكون الشخص مستغنيا عن مساعدة اآلخرين      

حاجياته بمفرده، ويخص هذا النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من آالم العظام 

 ، وانفصال العظام.scolioseوالمفاصل وعلى سبيل المثال االنحراف الفقري 

 اإلعاقة المتوسطة: -4-2

تكون للشخص فرصة إلعادة تكيفه المهني واالجتماعي بواسطة مختصين، ويخص هذا       

النوع من اإلعاقة األشخاص الذين يعانون من النقص في المناطق المحيطة بعصب أو عدة 

شلل األطفال مثال  –أعصاب، ويكون مصحوبا بانخفاض في القوة العضلية 

(Ipoliomyélité )-. 

و من هذا يستنتج الباحثون أن اإلعاقة المتوسطة يمكن تخطيها أو تجنب آثارها إذا قام       

 المختصون بإعادة تأهيل المعاق وتكييفه بشكل مناسب.

 اإلعاقة الخطيرة: -4-3

في هذا المستوى من اإلعاقة نجد األشخاص ممتنعون من الحصول على درجة كافية من       

اق هنا في حاجة ماسة إلى مساعدة اآلخرين لقضاء حاجاته الضرورية منها، الحركة، فالمع

والسبب في ذلك هو أن هذه اإلعاقة خطيرة ويكمن خطرها في إصابة المناطق العصية 

المركزية، كالنخاع الشوكي والممر الحركي أو مناطق أخرى، وهذا يؤدي إلى الشلل 

 Spinaاألطراف األربعة، ومرض والذي يصيب  Myopathicsكمرض الضمور العضلي 

bifida ( .الذي يصيب نخاع العظمPierre Dileon ،19 ، P11) 
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ومنه يستنتج الباحثون أن اإلعاقة الخطيرة هي مشكلة كبيرة يجب الحذر من آثارها،       

حيث أنه ليس ألصحابها أي فرصة للحركة وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة لقضاء الحاجات 

 الضرورية.

 أنواع اإلعاقة الحركية: -5

من الصعب تحديد أنواع اإلعاقة الحركية وتصنيفها وذلك الختالف اإلعاقة مما أدى إلى       

تصنيفها بطرق مختلفة حسب األعضاء المصابة في الجسم، وحسب سبب اإلصابة وتطورها 

لعظمي وكذلك نوع الضرر مثل الشلل، إذ قد يكون الجهاز المصاب هو الجهاز العصبي أو ا

 أو العضلي، وفي هذا نكتفي باإلشارة إلى بعض اإلعاقات األكثر شيوعا.

 (:Poliovirusشلل األطفال ) -5-1

هو مرض فيروسي التهابي دقيق وصغير الحجم يؤثر على الخاليا العصبية الموجودة       

الكبار،  في الجزء األمامي الرمادية، ويسمى بهذا االسم ألنه غالبا يصيب األطفال أكثر من

من حاالت األطفال ما بين سنة إلى ست سنوات ونادرا ما يصيب الكبار حتى  %90حيث أن 

سن، وينتقل عدوى ذلك المرض عن طريق اإلنسان، حيث ينقل الميكروب عن  45سن 

طريق الرصاص أو االختالط بالمرضى أو تناول أطعمة ملوثة، حيث ينفذ الفيروس بواسطة 

الهضمية، أو عن طريق التجويف األنفي البلعومي وذلك عبر الغدد  الغشاء المخاطي للقناة

اللمفاوية القريبة من األعصاب إلى الجهاز العصبي المركزي في النخاع الشوكي، ويتضح 

من ذلك أن الفيروس يهاجم الجهاز العصبي ومعنى ذلك أن تصل الجرثومة إلى األمعاء ثم 

 ا أن هناك ثالثة أنواع من شلل األطفال وهي:تنتقل إلى النخاع الشوكي وتحدث شلال، كم

تتركز اإلصابة على العضالت حيث تبدأ في أجزاء متعددة من الجسم،  النوع األول: -

ثم تنكمش اإلصابة وتتركز في جزء معين من العضالت حيث يصاحبه ضمور 

 تدريجي في العضلة المصابة مع حدوث تشوهات.

از التنفسي والحجاب الحاجز مع ضيق في تتركز اإلصابة في الجه النوع الثاني : -

التنفس وظهور زرقة في جسم الطفل، ويحتاج الطفل إلى وضعه في رئة حديدية 

 وإمداده باألكسجين.

إصابة عضالت البلعوم والحنجرة، ويترتب عدم القدرة على بلع  النوع الثالث : -

حلمي ق.)الصوت، وتصل إلى تقلص في الحبال الصوتية و اإلختنا الطعام، وتغير

 .( 106 -108، ص1998،ليلى السيد فرحات  -مجمد إبراهيم

 الشلل الدماغي )المخي(: -5-2

هو أي تغير غير طبيعي يطرأ على الحركة، أو الوظائف  الحركية ينجم عنه تشوه أو       

إصابة األنسجة العصبية الموجودة داخل الجمجة، ويقصد به حالة عجز في قدرة العضلة 
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والناتج عن إصابة المخ، مما يؤدي إلى التقلص في الدرة على التحكم في العضالت العصبية 

اإلرادية، ويظهر ذلك في عدم تناسق شكل المهارات الحركية للفرد وسبب ذلك هو 

اضطرابات في الجهاز العصبي وغالبا ما يصحبه إعاقات في السمع والبصر، وقد تكون 

ليا، وهذا ال يزداد سوء وال يؤدي إلى الموت ويمكن إعاقة إدراكية أو سلوكية أو تخلفا عق

 عالج وظائف الخاليا.

 المخي التشنجي: لالشل -5-3

عادة يظهر ذلك في شكل تقلص إلتوائي لألطراف حيث تكون األطراف العليا مقابل       

األطراف السفلى، وفي الغالب يصيب جانبا واحدا من الجسم، وتتراوح نسبة المصابين من 

من مرضى الشلل، وهو النمو المبالغ فيه، وعلى أي حال فإن شدة التوتر  %70لى إ 60%

 العضلي تعتمد على الحالة العامة للطفل ومدى اإلثارة التي يتعرض لها.

 الشلل المخي اإلسترخائي: -5-4

 ويظهر ذلك في ترهل العضالت مما يؤدي إلى عدم تناسق الحركات لدى المعاق.

 لكنعاني )اإللتوائي(:الشلل الدماغي ا -5-5

وتكون نسبة العجز كبيرة في هذا النوع، ويظهر ذلك في اإلهتزاز المستمر والحركة       

غير المعتدلة مع إلتواء في الوجه، مع عدم إتزان الرأس والرقبة والكتفين، ويزيد عن ذلك 

فئة إلى تقلص العضالت الالإرادية كما يكون الجسم في حالة تغير مستمر، وتصل نسبة ال

من حاالت الشلل التشنجي، كما يالحظ زيادة الحركات الالإرادية وخاصة عندما يكون  30%

 .في حالة هياج أو عصبية وتقل عند الهدوء

 الشلل المخي التيبسي: -5-6

في هذا النوع نجد أن المرونة غير متواترة في األطراف، ويترتب عن ذلك عدم       

إراديا ويضاف إلى ذلك الصعوبة في المشي أو في نوع  استطاعة المعاق تحريك مفاصله

الحركات، ومن أكثر االنحرافات القوامية شيوعا لدى ذاك المعاق تصلب الفقرات العنقية 

 ( 68، ص1998والظهرية بالعمود الفقري )جمال الخطيب ،

 الشلل الدماغي التخلجي )الالتوازني(: -5-7

ركز ومنسق حركات العضالت والتوازن، وتكون ينتج عن إصابة المخيخ الذي هو م      

حركات الطفل غير متزنة، يسير بسهولة لعدم القدرة على التوازن، كما أنه يؤدي إلى 

صعوبة التوجيه الحركي المكاني، ويكتشف عندما يبدأ الطفل في المشي، فيمشي ويداه 

 ممددتان إلى األمام ليحافظ على توازنه، لذا يتم وصفهم بالسكارى.
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 الشلل الدماغي اإلرتعاشي: -5-8

يظهر في هذا النوع من الشلل الدماغي أشكاال مختلفة من اإلرتعاش، فقد يكون شديدا أو       

خفيفا، كما قد يكون سريعا أو بطيئا، إال أن اإلرتعاش يكون عادة قاصرا على مجموعات 

تماما، وتحدث هذه الحالة معينة من العضالت، ويبدو على وتيرة واحدة، ويكون ال إراديا 

 ( 119، ص1998نتيجة لعدم المقاومة ألي حركة للعضالت.) ماجدة السيد عبيد ،

 تصنيف الشلل الدماغي حسب أطراف الجسم المصابة: -5-9

 وهو الشلل المخي الذي تقتصر فيه اإلصابة على أحد جانبي الجسم. الشلل النصفي: ▪

 يقتصر على األطراف السفلى فقط من الجسم )األرجل(. الشلل السفلي: ▪

في هذه الحالة تصاب األطراف األربعة بالشلل، وتكون متفاوتة في  الشلل الرباعي: ▪

 األطراف العلوية أكثر من السفلية.

وهذه الحالة نادرة أيضا عند األطفال المشلولين  الشلل الثالثي )ثالثة أطراف(: ▪

 دماغيا.

 الدماغي حسب شدة اإلعاقة: تصنيف الشلل -5-10

يعاني المصاب من مشكالت بسيطة ال تستلزم العالج ويستطيع العناية بنفسه  البسيط: ▪

 والمشي دون أجهزة مساعدة.

يكون النمو الحركي فيه بطيئا جدا، إال أنه لدى األطفال المصابين به القدرة المتوسط: ▪

 عمال األدوات المساعدة.على ضبط حركات العضالت الدقيقة ويتعلمون المشي باست

تكون اإلعاقة فيه شديدة فتحد من قدرة الطفل على العناية الذاتية والحركة  الشديد: ▪

 المستقلة والكالم، لذا فهو بحاجة إلى عالج مكثف ومنظم ومتواصل.

 الشلل النصفي السفلي: -5-11

ما يحدث  يقصد به ضعف الساقين بسبب إصابة أو مرض في العمود الهرمي، وعادة      

ذلك في مستويات مختلفة من الجهاز العصبي وغالبا في النخاع الشوكي وأحيانا أخرى في 

عنق المخ أو التجويف المخي، وهو يصيب اإلنسان في أي مرحلة عمرية في الطفولة أو 

 كبار السن، ويوجد نوعان من هذا الشلل هما:

 الشلل المخي:  -/

جما أو انسداد التجويف الهالمي العلوي أو شكل وهو يحدث في أمراض مثل المينو      

 تشنج وراثي وقد ينتج عن حوادث تصيب الجمجمة.

 الشلل في النخاع الشوكي: -/
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وينتج عن إصابة التروما كطلقة نارية نافذة أوفي حادث مرور، كما قد يحدث من       

دموية أو نزيف، وربما إلتهاب أو تحلل أو ضمور، كما قد ينتج من انسداد أو تجلط األوعية ال

، 1998، جمال الخطيبيحدث من الضغط على النخاع الشوكي كاألورام والنزيف الداخلي )

 ( 68ص

 البتر: -5-12

وهو إزالة طرف من جسم اإلنسان وذلك للحفاظ على حياة الفرد من جهة نتيجة إصابة       

 وينقسم إلى:في حادث أو غرغرينة أو تشوه خلقي، ويتم ذلك عن طريق الجراحة 

ويكون في مستوى منخفض وذلك للسيطرة على العدوى ومنع التسمم بطرق البتر األولي:  -

ليلى  -حلمي مجمد إبراهيمالخياطة الجراحية.) –بتر أولي  –مختلفة وهي: طريقة المفصلة 

 ( 120،121، ص1998،السيد فرحات 

يتم ذلك بعد انتهاء البتر االبتدائي حتى يكون الجزء المتبقي من البتر البتر النهائي:  -

المائلة  –الطريقة الدائرية  –نموذجيا والطرق المتبقية في عملية البتر هي طريقة المقصلة 

 التغطية شريحة من الجلد. –المضرب  –الهاللية 

 وللبتر حاالت مختلفة هي:

 بتر الطرف العلوي. -1

 بتر الطرف السفلي. -2

 بتر الطرفين العلويين. -3

 بتر الطرفين السفليين. -4

، 1998،ليلى السيد فرحات  -حلمي مجمد إبراهيمبتر طرف علوي مع طرف سفلي. )   -

 (     121ص

 أسباب البتر: -15-13

 .من حاالت البتر %20حوادث العمل وحوادث الصدمات وغيرها تشكل حوالي  -1

من  %60األطراف السفلى وتشكل هذه نسبة عدم وصول كميات كافية من الدم إلى  -2

 حاالت البتر، وتظم هذه المجموعة عدة أمراض:

 إصابة األوعية الدموية والشرايين. -أ

 تضييق األوعية الدموية والشرايين. -ب

 أمراض السكري. -ج
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 من حاالت البتر. %6أمراض األورام الخبيثة والسرطان العظمي وغيره وتشكل حوالي  -3

ت العظام والكسور التي يستحيل إعادة العظم إلى وضعه وتعفن األنسجة المحيطة التهابا -4

من حاالت البتر، وهناك أنواع عدة من اإلعاقة الحركية  %80به وتشكل  هذه النسبة حوالي 

 –أمراض القدم  –الكساح  –حاالت التخلف العقلي  –والجسمية وهي: الضمور العضلي 

 –الصرع  –خلع الورك الوالدي  –لمفاصل والروماتيزم أمراض ا –الجنف  –االحديداب 

 )مرض السكري( والكسور. اضطرابات الجهاز الغدي

 أسباب اإلعاقة الحركية: -6

 األسباب الوراثية: -6-1

ضغط الدم  –تلعب دورا كبيرا في انتقال بعض األمراض كمرض السكري والزهري       

لف العقلي والصم والبكم والعمى من جيل إلى جيل ...الخ، أو انتقال بعض اإلعاقات مثل التخ

عن طريق الجينات الموجودة على الكروموزومات وترجع األسباب الوراثية إلى حصيلة 

 المؤثرات الداخلية للكائنات الحية والمتصلة بالجانب الجيني.

 األسباب البيئية: -6-2

اإلخصاب وتشمل العوامل المادية البيئة هي كل العوامل التي تؤثر على الفرد منذ       

واالجتماعية والثقافية والحضارية، وقد أظهرت بعض الدراسات فقر البيئة الثقافي والتعليمي 

وسوء التغذية قد يؤدي للتأخر العقلي والضعف في القدرات العقلية، وتشمل البيئة بعض 

 المؤثرات منها:

 مؤثرات قبل الوالدة: -6-2-1

خالل الثالثة أشهر األولى من الحمل بالحصبة األلماني قد تصيب الجنين إن إصابة األم       

 بالضعف العلي وبعض األمراض.

 مؤثرات أثناء الوالدة: -6-2-2

أثناء الوالدة يمكن أن يحدث إصابات للرأس والتهاب السحايا واألورام العصبية أو       

الوالدة، وهذه األعراض تؤثر اضطرابات الغدد الصماء أو نقص األكسجين واإلختناق عند 

، 90، ص1998على الجهاز العصبي وتؤدي إلى الضعف العقلي. ).ماجدة السيد عبيد ،

 ( 91ص

 مؤثرات بعد الوالدة: -6-2-3

هذه الحاالت متعددة وكثيرا ما تحدث، منها الحوادث المرورية وإصابات المالعب       

طفال والحمى والروماتيزم والدرن وإصابات العمل واإلصابة ببعض األمراض كشلل األ
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واالرتفاع الشديد لدرجة حرارة الجسم كلها تؤدي إلى أمراض خطيرة بالجهاز العصبي أو 

 (17-16 ، ص1998العقلي وتؤدي إلى التشوهات. )محمد كامل عفيفي عمر ،

 وضع المعاق وظروفه في المجتمع: -7

 في مرآة الذات )نظرة المعاق إلى نفسه(: -7-1

يكون كل إنسان صورة نفسية عن جسمه وحالته المعنوية سواء كان سليما أو عليال،        

بدينا أو نحيفا، قويا أو ضعيفا، وإن لهذه الصورة النفسية أهمية كبرى في تكون شخصيته 

وتحديد اتجاهه وتحقيق مستقبلها الشخصي، والمصاب ينظر إلى نفسه نظرة قلق، سواء تقبل 

تقبلها فإنه يملك عن نفسه صورة أمنه، ويتجلى ذلك في عدم االطمئنان عاهته بالمرض أو لم ي

إلى حالته النفسية، وعدم االطمئنان إلى اآلخرين، ومن الناحية الجسدية يدرك المصاب أنه 

محروم من العديد من المزايا العضوية التي يملكها غيره ومن جميع التسهيالت أنه يعيش في 

ليمين في بدنهم في كثير من األحيان. فالحفالت ووسائل الركوب عالم يهتم فقط باألفراد الس

والمدارس وحدائق التنزه كل هذه الوسائل والمرافق تصنع على قدرة مقياس األفراد 

 السليمين.

 نظرة المعاق في المجتمع: -7-2

عن  إن اإلعاقة الشديدة مثل فقدان األطراف )البتر(، الشلل الجزئي أو الكلي، ينتج عادة      

مرض عضلي أو إصابة خطية تسبب تحرك الجسم بصورة ونمط غير سوي، بطريقة 

خاصة كما في حاالت الشلل وكنتيجة للضعف أو التقلصات العضلية العصبية المصاحبة 

للمرض واإلصابة، ود يصاب المعاق بتغير في النطق الكالمي وعدم التوفيق في السرد 

األحيان وكنتيجة لتلك الحركات غير الطبيعية في  والحديث اللفظي، ويؤدي ما سب في معظم

الجسم إلى ضغوط نفسية على الشخص صاحب اإلعاقة الشديدة ويسبب له صعوبة كبيرة 

الستحالة التأقلم مع المجتمع المحيط به واإلندماج به، مما قد يؤثر في نظرة المعاق بنفسه 

دان الثقة بالنفس، وتدفعه غلى وتتغلب عليه نظرة االضطهاد والتشاؤم والخجل والقلق وفق

العزلة والتقوقع، بل وقد يصل األمر إلى مرحلة العداء مع المجتمع غدا لم يجد المعاونة 

والرعاية الالزمة، ويدخل في هذا النطاق اإلعاقة المرضية مثل الشلل المخي والشلل 

 الجزئي.

 

قة مثل الشعور بالنقص والعجز ومما سبق ذكره يستنتج الباحثون أن اآلثار النفسية لإلعا      

لها أثر في نظرة المعاق إلى المجتمع، حيث يصبح الشخص المعاق عدوانيا وحساسا ويلزم 

أن يلقى المعاق العناية والرعاية الخاصة به في المجال الرياضي مع مراعاة ظروفه 
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اكبة لهذا االهتمام وإمكانياته البدنية المحدودة نسبيا مع إيجاد المعاونات النفسية والطبية المو

 ( 30-29، ص1983الرياضي. )مصطفى غالب ،

 نظرة المجتمع لإلعاقة والمعاقين: -7-3

منذ الحرب العالمية الثانية والتي نتج عنها الماليين من المعاقين، تطورت حاليا نظرة       

جابية المجتمعات إلى اإلعاقة والمعاقين بصورة جذرية فبعدما كانت النظرة سلبية صارت إي

ومن تواجد هامشي خارج المجتمع، إلى تواجد فعلي فعال بتأهيل والوظائف ومنهن جديد 

ما بعد اإلعاقة وفد توازى ذلك مع تطور االهتمام بالتأهيل الطبي  تتناسب وإمكانياتهم

للمعاقين إعاقة شديدة خاصة بعد هذه الحروب ليصبحوا جزءا مقبوال وإيجابيا في مجتمعاتهم. 

 (55، ص1997عبد المجيد إبراهيم ،)مروان 

 اآلثار الناتجة عن اإلعاقة: -8

ال يمكن أن تحدد بصفة شاملة اآلثار المترتبة عن اإلعاقة ألن هذه اآلثار تختلف حسب       

اإلعاقة فالصم الكلي أو العمى الكلي ال يتركان اآلثار السلبية التي يتركها التخلف الذهني 

لعب عامال أساسيا في تحديد اآلثار المترتبة عن اإلعاقة فكلما اشتد العميق، فدرجات اإلعاقة ت

 هذا األخير ازدادت صعوبة الدمج، وتنقسم هذه اآلثار إلى أنواع:

 اآلثار البدنية: -8-1

نشير إلى جميع حاالت اإلعاقة في القصور الوظيفي بدرجات مختلفة، لكن يمكن أن       

 رض؟نتساءل ما الفرق بين اإلعاقة والم

إن القصور الوظيفي البيولوجي يؤدي إلى استحالة أو صعوبة القيام ببعض النشاطات       

المهنية لكن ال يكفي وحده لتحديد درجة العجز المهني بصفة إجمالية، فليس هناك أي تطابق 

بين الخلل الوظيفي والعجز المهني والعمل ورفع تميل نواحي العجز إلى درجة طمس نواحي 

فكانت العيون ال ترى واآلذان التي ال تسمع استفزت كل الطبقات المتبقية، ومن القدرة، 

الضروري أن نركز ونحسن برامج دمج المعاقين في عالم الشغل على نواحي القدرة على 

 نواحي العجز بمعنى على ما هو موجود ال على ما هو مفقود.

 اآلثار النفسية: -8-2

طرابات في نفسية اإلنسان عند إصابته بها فليس من رغم ما تحدثه اإلعاقة من اض      

الواقع في شيء أن نجاري أو نقول أن اإلعاقة في كل األحوال تؤدي إلى إضعاف معنويات 

اإلنسان وإلى فقدان العمل. لكن محدودية االندماج للمعاقين ال تكمن في االستجابة بقدر ما 

 واحد باإلعاقة.تكمن في تحقيق مجال االختصاصات المرتبطة في آن 
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 اآلثار االجتماعية: -8-3

عندما نتحدث عن اآلثار االجتماعية لإلعاقة يتحتم الرجوع إلى طبيعة المجتمع الذي       

يعيش فيه المعاق، حيث نجد أن المجتمع العربي يعتقد ضرورة مساعدة المعاق عن طريق 

سب اعتقادنا، اإلحسان وجعله يتجنب مشقة العمل ألن ذلك يرهق جسمه الضعيف ح

وضرورة توفير المساعدات المادية إلى المعاقين غير القادرين على العمل بقدر ما نعتقد أن 

التأهيل يمثل أحسن مساعدة نقدمها للمعاقين القادرين على العمل، وسيطرة النظرة العاطفية 

هيله. المبنية على الشفقة وحمايته على الجانب العملي المتمثل في وضع خطط لتربيته وتأ

 (68، ص1989)المجلة العربية ،

ومنه نستنتج الباحثون أن اإلعاقة تؤثر بدرجة كبيرة على النمو العام للفرد سواء على       

 المستوى المعرفي أو الوجداني، وتؤثر على العالقات بين األفراد المعاقين واألسوياء.

 

 

 االقتصادية:اآلثار  -8-4

مادية قاسية ترجع إلى المشاكل االقتصادية العالمية و عدم توفر للمعوق و أسرته مشاكل       

مناصب العمل للمعوقين بحيث تتالءم مع إعاقتهم , ولتخفيف الضغط قامت السلطات بوضع 

مجلة التقويم المهني في الوطن 2) .ضمانات اجتماعية للتقليل من تكاليف المعوق

 .(25، ص1990العربي.

 مستلزمات حركة المعاقين: -9

 :chair wheelالكراسي المتحركة : -9-1

" الحاجة أم االختراع "...لقد كانت و ال تزال هذه المقولة مثال في اختراع كافة        

الوسائل التي يستخدمها اإلنسان في حركاته و حاجاته في كافة المجاالت و منها جانب تعوق 

 اإلنسان...و حين ذلك برزت مسألة كيف تسهل حركة اإلنسان المعوق؟

اإلنسان ,تعد أفضل السبل في تقديم األسهل و األيسر و لكون اآللة هي إحدى مبتكرات       

لإلنسان المعوق فقد " ابتدأ بإيجاد كرسي متحرك كأول األفكار منذ القدم و نستعرض كيفية 

صنع و استخدام هذا الكرسي و أهم أنواعه و بشكل موجز لتكون لدينا فكرة عن أهمية و 

ين لقد تم صنع كراسي ذات عجالت كيفية استخدامات الكراسي المتحركة من قبل المعوق

مسطحة أي تكون بدون قضبان متقاطعة في بداية األمر و يقوم شخص مساعد بدفع الشخص 

المعوق الجالس عليها ثم كانت الحاجة إلى إيجاد شكل آخر من أشكال الكراسي للمعوق 



 اإلعاقة الحركية                                           لثالثفصل اال

57 

 

( وكذلك حركة أسهل واستقاللية أكثر مما دفع إلى ابتكار نقل الحركة بالسالسل )باي دار

أصبحت العجالت المستخدمة غير مسطحة تحتوي على قضبان متقاطعة بشكل قطري أدى 

إلى خفة وزن العجلة و سهولة حركتها و تكون عملية إدارة الكراسي باستخدام اليدين لتدوير 

الذراع المتحرك و نقل الحركة بواسطة التروس و السلسلة إلى العجالت ,يحتاج هذا النوع 

ى قوة الذراعين نسبيا و أن هذا النوع من الكراسي ال يزال يستخدم من قبل فقراء من العمل إل

المعوقين ,و من ثم تطور الحال و أصبح يسير بثالث عجالت و لكن باستخدام فكرة نقل 

 (.45الحركة التروس و السالسل.)محمد رفعت حسن,ص 

 

 

 : folding chairكراسي تنطوي:  -9-2

ن طيها فتصبح أقل حجما وتشغل حيزا أصغـر ويمكن حملهـا و وهذه الكراسي يمك      

تحميلها بسهولة، وهي تتميز بالقدرة على المناورة )سهولة الحركة والدوران حول نقطة ( 

ثنتان صغيرتان و إثنتان كبيرتان، ويفضل أن تكون إوللكراسي المتحركة أربعة عجالت، 

لى طريق غير مستوية، و إذا كان من العجلتان الصغيرتان في الخلف في حالة السير ع

 (.75ص ، 2008،.)حربي سليمالمقرر أن يدفع الكرسي بواسطة شخص أخر

 

                                                 :  pushing chair كراسي الدفع: -9-3

بأنفسهم تستخدم هذه الكراسي ألشخاص ممن تكون قدرتهم الذاتية على دفع الكراسي        

ضعيفة جراء ضعف بدني أو حالة التعوق التي أصابتهم، فيلزم وجود شخص مساعد للدفع 

كما يمكن طي هذه الكراسي، حيث تتوفـر أنواع للبالغين و األشخاص البدينين وكذلك 

 األطفال، و تكون العجالت األربعة في هذا النوع من الكراسي صغيرة ومتوازية .

 :  Electric floding chair وي:كراسي كهربائية تنط -9-4

يستخدم هذا النوع من الكراسي للسير مسافات طويلة خارج األبنية و يصمم على أساس       

متوسط قدرة المعوق في اعتماده على نفسه مصدرا للطاقة،  ففي هذا النوع من الكراسي 

و تكون العجالت محرك صغير يعمل ببطارية كهربائية كالتي تستخدم في الدراجات النارية، 

 ( 68ص  ،2003الصغيرة إلى األمام من النوع القابل للدفع .     ) أحمد تركي : 



 اإلعاقة الحركية                                           لثالثفصل اال

58 

 

كما تستخدم هذه المركبات لنقل األشخاص ذوي القابلية البدنية المحدودة أو الضعيفة أو  -

كبار السن في المباني الكبيرة أو المطارات أو محطات القطار، و تكون لهذه المركبات قدرة 

 متوسطة على صعود المنحدرات و قدر متوسط من السهولة .

 

 

 : staps driversمركبة صعود الساللم:  -9-5

و تصمم هذه المركبات على أساس ستة عجالت في أن واحد، و تصلح لصعود الساللم       

المستقيمة ) غير المنحنية أو الدائرية ( و يمكن للشخص المعوق تشغيلها بمقوده و بدون 

 حاجة إلى مساعدة اآلخرين.

 : petro poyered chairsكراسي تسير بالوقود:  -6 -9

و تستخدم لسير مسافات طويلة حيث أنها مجهزة بمحرك يعمل بالوقود السائل و تشبه       

إلى مدى بعيد الدراجات النارية بثالث عجالت، و يمنع األشخاص المعوقون بعوق مزدوج 

 ( 69 68،ص2003ال تنطوي و صعبة الحمل .     ) أحمد تركي : من استخدامها، كما أنها 

 الخدمات المتوفرة في الجزائر حول اإلعاقة الحركية :          -10

سمحت العـدة التشريعيـة المتبعـة في الجزائـر فيما يخص إدماج ذوي العجـز )المعوقين(  -  

يل وإعادة التأهيل موزعة عبر بإحداث شبكة من الهياكل المختصة في مختلف عمليات التأه

 (  1994واليات الوطن .    ) بوسنة محمود : 

وبالعودة إلى المراكز والمؤسسات التي تعتني بالتدريب والتأهيل الرياضي و المهني       

للمعوقين حركيا، نجد أن عددها قليل جدا إذ ما قورن بالحاجة الماسة لمثل هذه المراكز من 

مرة لنسبة اإلعاقة جراء حوادث مختلفة في الجزائر من جهة ثانية جهة، والزيادة المست

إلى أن التأهيل بأشكاله يتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة لوضع خطط تسيير  ةباإلضاف

قصيرة وطويلة المدى إلنجاح هذه العملية، إال أنه يجب األخذ بعين اإلعتبار أن هناك عددا ال 

متنوعة خاصة باإلعاقة الحركية في الجزائر يمكن  بأس به من المراكز توفر خدمات

 توضيحها في الجدول اآلتي:

 : يبين المـراكـز المتوفـرة للمعوقيــن حركيــا في الجزائـر:(  01جدول رقم  )  -

 

 تسميــة المراكــز

 

 طبيعــة الكفــل

 

 الســـن

 

 عــدد المـراكــز
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مــراكـز طبيـــة 

 وجيـةبيداغ

متكيف تعليم أساسي 

 وتكفل طبي

 مراكــز 05 سنـة 15ـ  5

مراكز التكوين 

 ـيفالمهني المك

 ـزمراكـ 02 سنة فما فوق 15 فتكويـن مهني متكـي

مراكز إعادة التأهـيل 

 فيالوظي

تكفــل طبـي وشبــه 

 ـيطب

 ـزمراكـ 04 كل األعمار

 58محمود ، ص. )بوسنة مخطط الشبكة الوطنية للهياكل المختصة في إعادة التأهيل

،1994) 

 

 برامج وأهداف المراكز الخاصة بالمعوقين حركيا:   -10-1

 تتعامل مع المعوقين حركيا إلى ثالث فئات رئيسية و هي:  التي تقسم المراكز  

 فئة المصابين بشلل األطفال. -أ  

 فئة المصابين بالشلل السفلي و حوادث العمل و الطرقات و البتر. -ب 

 فئة المصابين بالشلل الدماغي .   -ج  

  هوتقدم هذه المراكز برامج مختلفة و ذلك حسب سن المعوق، و درجة إعاقته و كذا ميوالت -  

و رغباته و باألخص قدرته، و فيما يلي سنشير إلى األهداف األساسية لهذه البرامج و بعض 

 الصعوبات التي تواجه عملية التأهل ككل: 

 كاديمي:البرنامج األ -10-2

ويشمل في التعليم األساسي المتكيف و ذلك في المراكز الطبية البيداغوجية، حيث تقدم  -

برامج دراسية تتناسب و طبيعة اإلعاقة عن طريق إستعمال بعض الوسائل البيداغوجية و 

 يقوم على تطبيق هاته البرامج أخصائيين في مجال التربية الخاصة .

 برنامج العالج الطبي: -10-3

ويتمثل في مجموعة من الخدمات األساسية تقدمها مراكز إعادة التأهيل الوظيفي بتكفلها  -

الطبي عن طريق تشخيص بعض حاالت اإلعاقة الحركية، و السهر على الحالة الصحية 

ألصحابها مع إمكانية توجيه بعض الحاالت إلى المستشفيات المختصة إلجراء العمليات 
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لح إعادة التدريب الوظيفي برامج رياضية طبية إلعادة و تحسين الجراحية، كما تتابع مصا

 عمل بعض األعضاء المصابة للمعوقين حركيا.

 البرنامج المهني: -10-4

تقدم مراكز التكوين المهني المكيف الخاصة بالمعوقين حركيا خدمات عديدة، حيث تحتوي  - 

توفر هذه المراكز على أخصائيين على فروع للتكوين مناسبة لطبيعة اإلعاقة الحركية، كما ت

في التكوين المهني يسهرون على تطبيق البرامج التي يقوم بتخطيطها المكلفون ببناء البرامج 

و تكييفها، و ذلك على مستوى بعض المراكز مثل ما هو الشأن بالنسبة للمركز الوطني 

على مكتب  ( حيث يحتوي غواطحمد محجوبي باألأللتكوين المهني للمعوقين حركيا ) 

دراسات يهتم بإعداد و تكييف البرامج و التقنيات العملية المستعملة في التكوين المهني، و 

 يتحصل المعوقين على شهادات في نهاية تكوينهم  تتيح لهم المجال للبحث عن مناصب عمل.

 برنامج التأهيل النفسي و االجتماعي : -10-5

طة أساسية و مرحلة جوهرية لنجاح عملية التأهيل يعتبر التأهيل النفسي و االجتماعي نق -  

ككل ألنه يضمن حالة التوافق النفسي االجتماعي لدى الفرد، و تساعده على قبول إعاقته و 

التكيف معها و مع البيئة المحيطة به، لذلك كان من الضروري أن توفر الدولة مناصب و 

برامج خاصة بالتأهيل النفسي  مكاتب المتابعة النفسية و االجتماعية تقوم على تطبيق

االجتماعي على مستوى المراكز السابقة الذكر، وبالفعل فإن عدد من هاته المراكز يضم إليه 

 ( 1989بعض األخصائيين المتخرجين من معاهد علم النفس .     ) دافية زيتوني : 

 الصعوبات التي يتلقاها التأهيل وإعادة تأهيل المعوقين حركيا بالجزائر:  -11

بالرغم من الخدمات التأهيلية المقدمة للمعوقين حركيا و التي تمس جوانب متعددة )   -

المهنية، الطبية، النفسية، األكاديمية (، إال أن هناك مجموعة من الصعوبات تواجه هذه 

 الخدمات منها:

 صعوبات تتعلق باإلطارات البشرية الفنية العاملة بهذا المجال:  -11-1

اهتمت الدولة الجزائرية بتكوين المكونين و األخصائيين في ميدان التربية الخاصة وذلك  -

الموجود بقسنطينة حيث   ) cnfpsبإنشائها للمركز الوطني لتكوين اإلطارات المختصة ) 

م في مجاالت متعددة ألنواع اإلعاقات الجسمية و مكـون لتكوينه 200لديه قدرة استيعاب 

الذهنية، إال أن هذا العدد يبقى قليل جدا مع الحاجة الماسة لهؤالء األخصائيين باإلضافة إلى 

نقص التكوين في المجال النفسي االجتماعي، هذا األخير الذي يحتاج إلى دراسات عميقة و 

المراكز قصيرة المدى،  كما يجد خبرات في التخصص إال أن مدة التكوين في تلك 
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 المتخرجين من هذا المركز صعوبات ميدانية يردونها إلى قلة األجهزة و الوسائل التطبيقية .

 (Boussena(m) 1995 11-2- قين:وصعوبات يواجهها المتدربون المع  

 يواجه المعوقون حركيا صعوبات عديدة تعرقل عملية تأهيلهم من مختلف النواحي ومن بين -

هذه الصعوبات نجد العوائق المعمارية، ونقصد بها البنايات سواء كانت المنازل أو المدارس 

و المراكز، حيث أن هذه البنايات ال تتوفر على شروط من شأنها أن تسهل عملية تنقل 

المعوق حركيا بها كالمصاعد مثال، باإلضافة إلى ندرة األجهزة الالزمة التي تساعد المعوق 

قضاء جزء كبير من حاجياته بفضلها مثل ) الكراسي، والدراجات الخاصة حركيا على 

بالمعوقين حركيا المستعملة في الحياة اليومية، أو تلك الخاصة بممارسة بعض األنشطة 

الرياضية(، كما أن عدم اهتمام بعض أسر المعوقين بانشغاالتهم يشكل عائق كبير في تقدم 

، و يتسبب في إحساس المعوق بالذنب الذي يؤدي اعياالجتمالنفسي عملية التأهيل خاصة 

إلى عدم تقبل الذات و نكرانها هذا من جهة، و من جهة ثانية يعتبر النقص الملحوظ لعدد 

بالمراكز و المؤسسات الخاصة بهم  االجتماعيةاألخصائيين القائمين على الكفالة النفسية و 

 (1982رابح : عامل أخر يزيد من تعقيد وضعية المعوق . ) تركي 

 صعوبات التشغيل بعد التكوين:  -11-3

تعاني هذه الشريحة من المجتمع مشاكل متعددة خاصة بعالم الشغل، فالمعوق بعد أن  -

يتحصل على شهادة في التكوين المهني يبقى أمامه البحث عن عمل يتوافق مع اختصاصه 

شغيل المعوقين تدفع بهم إلى ويتناغم مع طبيعة إعاقته، إال أن االتجاهات السلبية نحو ت

البطالة أو تشغيلهم بسبب الشفقة، األمر الذي يزيد من حدة معاناتهم ليس فقط من الناحية 

االقتصادية المادية و إنما أيضا من الناحية النفسية ) الشعور بالنقص، التهميش، النبذ .....( 

هائل للمعوقين الطالبين كما أن نقص المشاغل المحمية و مناصب العمل مقارنة بالعدد ال

لمناصب العمل يعتبر عائق أخر يزيد من شدة تأثير اإلعاقة على حياة الفرد. )بوسنة محمود: 

1994 ) 

 العوامل المؤثرة في شخصية المعوق : -12

إن الدراسات العلمية دحضت االفتراضات القائلة بأن كل نوع من أنواع اإلعاقة الجسمية  -

خصية، وأن بعض األنواع والمستويات من اإلعاقة الجسمية تنتهي يرتبط بنمط محدد من الش

، فليس صحيحا أن نفترض أن اإلعاقة ال )  shontez 1970 (حتما بسوء التوافق النفسي 

يمكن إال أن تترك تأثيرات سلبية و تحدث خلال في التنظيم السيكولوجي للفرد  وقد أكدت 

األبعاد  اإلعاقة الجسمية وهذه الحقيقة في كتابها المعروف ) ( Wright 1982  رايت

، فذكرت أن البحوث العلمية ال تدعم الرأي القائل بأن أنماطا سيكولوجية محددة السيكولوجية

جمال الخطيب:   ترتبط بإعاقات محددة وأن شدة اإلعاقة ترتبط بدرجة التكيف النفسي . )

 (256ص ، 1998
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 (warm et alluisi 1967) ألويسيو  ورام و (pringle 1964) برنجل وقد قام -   

بتحليل نتائج الدراسات المتعلقة باألبعاد االنفعالية و االجتماعية لإلعاقات الجسمية فتوصلوا 

إلى الحقيقة ذاتها، فليس ما يمكن وصفه بأنه سيكولوجية خاصة ألي إعاقة، و أستنتج هؤالء 

النفسية إلعاقتهم ترتبط باتجاهات األسرة نحوهم أكثر  الباحثون أيضا أن ردود فعل األطفال

 مما يرتبط بفئة اإلعاقة، و فيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على شخصية المعوق :

 أصل اإلعاقة :  -12-1

يجب التميز بين تأثيرات اإلعاقة الخلقية و اإلعاقة المكتسبة، فاإلعاقة الخلقية تؤثر على  -

اقة المكتسبة تحدث اضطرابا في أنماط الحياة المألوفة، وإذا حدثت عملية النمو، واإلع

اإلعاقة بعد الوالدة مثال و نتج عنها شلل أو فقدان لجزء، فإن اإلحساس بالخسارة يصبح 

عامال يجب مراعاته، ففقدان جزء من الجسم غالبا ما يحدث مشاعر بالحداد و الحزن و 

 ( 52، ص1997: فقدان األمل .  ) عبد الرحمان العيسوي

 نظرة المجتمع:    -12-2

إن الناس غالبا ما يتعاملون مع الشخص المعوق بوصفه مختلفا، وهو غالبا ما ينظر إلى  -

نفسه أيضا على أنه مختلف مما يقود إلى إعطائه وضعا اجتماعيا خاصا، و يخلــق له 

 صعوبات في العالقات االجتماعية.

 عاقة أو المرض :العوامل ذات العالقة باإل  -12-3

وهذه العوامل تشمل أنواع األعراض وموقعها، هـل هي مؤلمة أو في أماكن حساسة في  -

الجسم، أو معيقة كلية عن الحركة... ؟  فاألعضاء و الوظائف الجسمية المختلفة قد يكون لها 

 دالالت نفسية خاصة .

 البنية الشخصية قبل حدوث اإلعاقة: - 4 -12

يعتمد كثيرا  على الغير قبل اإلعاقة، فإن اإلعاقة قد تزيد من مستوى فإذا كان الشخص  -

إعتماديته، أما إذا كان الشخص نشطا جسميا و معتمدا على ذاته فغالبا ما تجعله اإلعاقة يشعر 

 باإلحباط  و ربما اليأس.

 ردود فعل الشخص لألزمات في الماضي: -12-5

يمر الفرد بمثلها في الماضي،  فمشاعر القلق و فإذا كانت اإلعاقة تشكل خبرة جديدة لم  -

اإلرتباك ستتطور لديه وتبقى لفترات طويلة، أما إذا كان الفرد قد واجه أزمات شخصية أو 

 أسرية في الماضي فعلى األغلب أن يكون لديه آليات مقبولة للتعايش مع حالة اإلعاقة.

 مستوى الرضا المهني لدى الشخص:  -12-6
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خص قادرا على الحفاظ بعمله و المشاركة في األنشطة الترويحية فعبئ اإلعاقة فإذا كان الش -

سيكون أقل بالنسبة له، أما إذا فقد القدرة على العمل فإنه يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل تشكل 

 (  54، ص1997له صعوبة في التأقلم مع الوضعية الجديدة . ) عبد الرحمان العيسوي : 

 ج و الخدمات العالجية :توفر البرام  -12-7

إن التدخل العالجي المبكر و االتجاهات اإليجابية لدى المعالجين قد يكون له أثر هام في  -

التكيف النفسي للشخص، ومن الضروري في هذه الحالة أن تتوفر المراكز الخاصة 

 .بالمعوقين على أخصائيين نفسانيين للعمل مع الفريق الطبي والمهني

 العمرية / النمائية للفرد: المرحلة  -12-8

إن موعـد حدوث اإلعاقـة في دورة حيـاة اإلنسان يلعب دورا هامـا، و التهاب المفاصل في  -

مرحلة المراهقة لها مضامين مختلفة عن المراحل العمرية المتقدمة، فالشخص الذي تقدم به 

اعده في الحياة و السن غالبا ما يكون مـر بخبرات متنوعة في حياته، و تلك الخبرات تس

التعايش، أما المراهق فهو غالبا ما يواجه صعوبة كبيرة ألن اإلعاقة بالنسبة له تشكل عبئا 

إضافيا يثقـل كاهله وهو الذي يواجه أصال صعوبات على صعيد النضج و تطور الهوية 

 الذاتية .

 :مدى الخوف من المرض  - 12-9

يوجد بعض الخوف و يتركز حول القيود  يختلف هذا الخوف من مريض إلى أخر غير أنه -

التي سيفرضها المرض على حركة المريض خاصة بعد انتهاء العالج، ويزيد هذا الشعور 

عندما يتطلع المريض على تصرفات المجتمع ونوعية المعاملة نحو ذوي العجز مثال، وهنا 

  يبني المريض فكرة على أنه شخص غير كامل من الناحية الجسمانية.

 الدين و الفلسفة الحياتية: -12-10

يخفض مشاعر و اإليمان بقضائه و قدره  – سبحانه و تعالى – هللاإن رجوع اإلنسان إلى  -

واقعية لدى  الحزن و اإلكتئاب، ويبعث في النفس األمل، و ذلك من شأنه أن يطور اتجاه أكثر

 (1998ه "         )جمال الخطيب : ذاتره لـديقالفرد ويرفع من " ت
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 خالصة:

ينبغي أن نذكر أن كل إنسان عاجز عن أداء كل شيء، فهذا قدرته الموسيقية محدودة،       

وذلك ال يستطيع التصرف تجاه أيسر المشاكل، وآخر ال يستطيع قول بيت من الشعر وهكذا، 

 وينبغي أن ندرك أن كل إنسان عادي قد يصبح في يوم ما معاقا، ولقد جاء فصلنا هذا بمفهوم

اإلعاقة وأنواعها وتصنيف المعاقين حركيا وأدبيا حدوثها وكذلك وضع المعاق وظروفه 

داخل المجتمع، وفي األخير اآلثار المترتبة عن اإلعاقة ورأينا أيضا األدوات التي يستعملها 

المعاقون حركيا والعوامل التي تؤثر في شخصية المعاق و الخدمات المقدمة من الدولة لهذه 

 الفئة.
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  تمهيد :

هو إلى دراسة ألهم المشاكل التي تواجه المعاقين حركيا ، و تؤدي إلى عدول  إن بحثنا هذا ما -

إمكانيتهم و تمثلت هذه الدراسة في " دور النشاط البدني و الرياضي في دمج المعاقين  استغالل

 حركيا في المجتمع.

ستمارة إستبيانية إلى و بغرض حصر موضوع بحثنا و تحديد جوانب لدراسته قمنا ، بتوزيع ا -

حمد محجوبي  و بعد استرجاعها قمنا بعرض أالمعاقين حركيا بمركز التكوين و التمهين 

البيانات و النتائج و إعطاء التحاليل و التفسيرات الممكنة بما يتوافق مع طبيعة السؤال و األخذ 

 حث . الفرضيات المقترحة و كذا الدراسة النظرية في موضوع الب االعتباربعين 

التي قمنا بها ثم طرق  االستطالعيةفبدأنا في هذا الفصل إلبراز الدراسة الميدانية و الدراسة  -

  البحث.و منهجية 

  .اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي من خالله قمنا بدراسة الموضوع من كل جوانبه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المتبع:المنهج  ـ 1

هذا المنهج نظرا لتالئمه مع طبيعة  اختيارفي بحثنا هذا المنهج الوصفي و تم  استخدمنا      

ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي  استقصاءالموضوع المعالج  و الذي هو عبارة عن 
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محمد ) قائمة في الحاضر قصد تشخيصها و كشف جوانبها و تحديد العالقة يبين  عناصرها

 (.1994،  مكي

هج الوصفي بوصف ظاهرة المراد دراستها و المعلومات الدقيقة عنها و يعتمد يقوم المن      

على دراستها كما هي موجودة في الواقع ثم التعبير عنها كيفا و ذلك بوصفها و توضيح 

خصائصها و بعد ذلك التعبير الكمي و ذلك إلعطائها وصف رقمي يصف حجم الظاهرة و 

من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي و منظم من يمكن تعريف المنهج الوصفي انه طريقة 

، و يتضمن ذلك عدة عمليات  اجتماعيةأجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية أو مشكلة 

كتحديد الغرض منه و تعريف المشكلة وتحليلها و تحديد نطاق و مجال المسح و فحص جميع 

ألغراض معينة  استخدامهاو  اتاستنتاجالوثائق المتعلقة بها و تفسير النتائج للوصول إلى 

يرتكز المنهج الوصفي على عدة أسس و منها اإلستعانة بتقنيات جمع البيانات كالمقابلة 

اإلستبيانية ،والمالحظة و كذا وصف الظاهرة المدروسة كما و كيفا و دراسة  االستمارة،

للجهد و الوقت عينات ممثلة لمجتمع البحث ذلك توفيرا  اختيارتصحيحها و  أسبابها و شروط

 التجريد لتميز الظاهرة المدروسة. واصطناع

 :االستطالعيةالدراسة  -2

تعد الدراسة االستطالعية عملية يقوم بها الباحث قصد تجربة وسائل بحثه لمعرفة       

 صالحيتها، وصدقها لضمان دقة وموضوعية النتائج المحصل عليها في النهاية .

االستطالعية العمل الميداني، وتهدف لقياس مستوى الصدق وتسبق هذه الدراسة        

والثبات الذي تتمتع به األداة المستخدمة في الدراسة الميدانية) اإلستبيان ، كما تساعد الباحث 

 على معرفة مختلف الظروف المحيطة بعملية التطبيق .

تطالعية كان الغرض ساوبناء على هذا قمنا قبل المباشرة بإجراء الدراسة الميدانية بدراسة 

 منها ما يلي:

معرفة حجم المجتمع األصلي )المركز النفسي البيداغوجي للمعاقين حركيا لوالية مستغانم(  -

 ومميزاته و خصائصه. 

 التأكد من صالحية أداة البحث من خالل التعرض للجوانب التالية: -

 وضوح المحاور و الفقرات ومالئمتها لمستوى العينة وخصائصها. -أ

 التأكد من الخصائص السيكومترية لإلستبيان المستخدم ) الصدق والثبات (. -ب

  مجتمع البحث: - 3
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المجتمع الذي تمت عليه الدراسة المعاقين حركيا في مركز التكوين و التمهين للمعاقين       

ها بطريقة عشوائية دون النظر في  مستوياتهم و  اختيارحركيا لوالية األغواط و تم 

 .ئصهمخصا

   البحث:عينة  - 4 

للبحث وكان مجموع المعاقين حركيا هو الجزء الذي يجري عليه البحث من المجتمع الكلي  -

 24عينة عشوائية ليقدر عدد أفرادها بـ : البحث  مجتمع ولقد اخترنا من   45في هذا المركز 

   فردا.

 أدوات الدراسة : –5

 من األدوات المستعملة كثيرا في المنهج الوصفي نجد اإلستبيان تصميم األداة:   5-1

يمكن تعريف االستبيان بأنه سلسلة من االقتراحات التي لها شكل معين و التي  :االستبيان 5-2 

من األسئلة تختلف باختالف  االستبيان مجموعةتنم عن رأي أو حكم و يتضمن هذا 

  .نواع البيانات بقياس متغيرات البحثالموضوعات المتعلقة و يتعلق كل نوع من أ

 أنواع األسئلة الموجودة في اإلستبيان: -

 هي األسئلة التي تتضمن أجوبة محددة )اإلجابة بنعم أو ال أو إلى حد ما(  األسئلة المغلقة : -1

  خصائصها :

 التقليل من الخطأ على تفسير المعلومات. *

 المفتوحة.ئلة عدم حاجته للوقت و الجهد المطلوبين لألس *

   .تسهيل عمل الباحث على تلخيص النتائج و تحليلها *

هي األسئلة التي تتضمن مزيج من األسئلة  :مفتوحة(النصف المغلقة )نصف  األسئلة -2

  .المغلقة و المفتوحة و هي األكثر شيوعا

 خصائصها:

  .مساعدة الباحث في الحصول على معلومات بطريق  مختلفة *

  .بوضوح رأيهتعطي الفرصة للمستجوب في التعبير عن  *

 محتوى االستبيان:  1 - 5-2
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ن استمارة االستبيان التي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه المعاقون حركيا و البالغ عددهم إ      

سؤال و يتم تصميم هذا االستبيان على أساس الفرضيات  21معاق حركيا و تحتوي على  15

 ثالث محاور: إلىي هي ثالثة حيث قسم الجزئية و الت

 خاص بالفرضية األولى. 7-1المحور األول: 

 خاص بالفرضية الثانية. 14- 8 :المحور الثاني  

 خاص بالفرضية الثالثة. 22-15:المحور الثالث 

 إبراز الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:  – 6

 :الصدق -

يعد صدق المحكمين أو الصدق الظاهري أحد أنواع صدق أدوات  صدق المحكمين: 1- 6

ستعان الباحثان بهذا النوع من الصدق، بحيث تم عرض االستبيان على االبحث، ولقد 

مجموعة من الخبراء واألساتذة المختصين في المعهد، وبفضل توجيهات ومساعدة هؤالء 

 .ن من الصياغة النهائية لإلستبياناألساتذة تم الباحثا

إن ثبات االختبار هو أن يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس  الثبات: 2- 6

األفراد وفي نفس الظروف، ويقاس هذا الثبات إحصائيا بحساب معامل االرتباط بين 

الدرجات التي حصل عليها األفراد في المرة األولى وبين نتائج االختبار في المرة الثانية، 

أفراد من مجتمع البحث وخارج عينة البحث  10م توزيع االستبيان على وفي بحثنا هذا ت

وهذا خالل الدراسة االستطالعية وتم توزيع االستبيان على نفس اإلفراد وفي نفس 

الظروف وتم جمع النتائج، وبعد أسبوعين تمت إعادة توزيع االستبيان على نفس األفراد 

 رنتها بالنتائج األولى.وفي نفس الظروف وتم جمع النتائج، وتمت مقا

 وقد دلت النتائج أن االستبيان يتمتع بدرجات ثبات عالية.

السهولة والوضوح كما أنه غير بيتمتع االستبيان المستخدم في البحث الموضوعية:  3- 6

 قابل للتخمين والتقويم الذاتي.

 اإلحصائية : األساليب - 7

 انون:على ق االعتمادفي دراستنا للجانب التطبيقي تم  

 )كاف تربيع( : 2قانون معالجة التكرارات كا 1 - 7

                                                                                  وهو:عليه  دناماعت

 2مجموع )التكرارات المشاهدة ـــــــ التكرارات النظرية(     2   
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 ــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــكا  

 )التكرارات النظرية(

 حيث درجة الحرية :

D f   عدد األسطر ــــــ عدد األعمدة  = 

D f         =3  2=       1ــــــــــα 

 .α = 0.05Tapez une équation iciمستوى 

 النسبة المئوية: 2- 7
عدد التكرارات×𝟏𝟎𝟎

المجمع التكراري
 

𝟕معمل   − 𝟑 

يهدف معامل إرتباط "بيرسون " إلى معرفة إن كانت معامل اإلرتباط لبيرسون:  3 - 7

 هناك عالقة بين متغيرين، واستعمل في هذا البحث لحساب أدوات البحث بالقانون اآلتي:

=ر
ن مج(س×ص)−(مج س)×(مج ص)

√ [
ن مج ص−(مج ص)

]

 

 حيث:

 عددأفراد العينة . ن: ➢

 س: قيم اإلختبار األول . ➢

 الثاني .ص: قيم اإلختبار  ➢

     :البحثمجاالت  -8

 :الجغرافيالمجال  8-1 

و يقصد به النطاق المكاني إلجراء الدراسة وقد قمنا بإجراء بحثنا في  مركز التكوين و  

  بمستغانمالتمهين المهنيين للمعاقين حركيا 

 :الزمانيالمجال  8-2

 و هنا تحدد الوقت الذي إستغرقته  مراحل بحثنا و هي:
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 2017فيفري   02حيث تم تقديم البحث إلى األستاذ المشرف يوم  :مرحلة الجانب النظري 

في الدراسة النظرية و كذا إعداد  الفصول الدراسية و صياغتها بعد عرضها على األستاذ 

 .المشرف و تغطية مالحظته

المركز و  حيث قمنا بتوزيع االستبيان على المعاقين حركيا في هذامرحلة الجانب التطبيقي:

 .2017أفريل 30و أخذنا أجوبة الخاصة بهذا االستبيان يوم  2017أفريل 23ذلك يوم 
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 الثانيالفصل 
 عرض وتحليل

 النتائج ومناقشة
 

 

 

 األول:المحور 

 للنشاط البدني و الرياضي دور هام في التعويض النفسي للمعاقين حركيا  الفرضية األولى:

 تعوض وقت فراغك ؟كيف  السؤال األول:
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 .معرفة المكان الذي يقضي وقت فراغه فيه: السؤالالغرض من 

 

من المعاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  01نالحظ من خالل الجــدول رقم  :تحليل الجدول

من المعاقين حركيا و  05 يقضون أوقات فراغهم بممارسة الرياضة، أما % 66.66نسبتهم 

من المعاقين  03فيقضون أوقات فراغهم في المطالعة، أما  %20.83الذين تبلغ نسبتهم

 .فيقضون أوقات فراغهم في الجلوس مع الزمالء %12.5 حركيا والذين تبلغ نسبتهم

 إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  المجدولة،  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  

إذن نستخلص من التحليل السابق  أن عامل الرياضة و كذا جو حصص النشاط البدني       

الرياضي تمكن المعاق من التخلص من الشعور بالنقص و االكتئاب حيث يجد المعاق حركيا 

 نشاط البدني و الرياضي المتنفس األكثر شيوعا .عند ممارسته ال

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

درجة  الجدولية ²كا

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 الرياضة

 

 

 نعم

16 

08 

66.66 % 

 دالة 0.05 2 5.99 12.24

 المطالعة

 

05 

08 

20.83% 

      

الجلوس 

مع 

 الزمالء

03 

      08 

 

12.5% 

 100% 24 المجموع
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المكان الذي يقضي وقت  شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق معرفة

.فراغه فيه  

 

 

 

 

 

تمارس الرياضة قصد الترويح؟ سؤال الثاني: هلال  

 الرياضة.معرفة لماذا يمارس المعاقون حركيا  الغرض من السؤال:

66.66%

%20.83

%12.5

الرياضة

المطالعة

الجلوس مع الزمالء

 الداللةمستوى درجة  الجدولية ²كا ²كا النسبة التكرارات 
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من العاقين حركيا و التي تبلغ  14أن  02نالحظ من خالل الجدول رقم  الجدول:تحليل 

 % 58.33نسبتهم

 07يمارسون الرياضة قصد الترويح عن النفس و الخروج من دائرة التفكير في  اإلعاقة أما 

% ليس هدفهم من ممارسة النشاط البدني و  29.16من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

من المعاقين حركيا و التي تبلغ  03الترويح عن النفس بصورة مباشرة ،ثم يأتيالرياضي 

 .% ال تمارس الرياضة قصد الترويح 12.5نسبتهم 

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

ممارستهم للنشاط إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا الهدف من 

 البدني و الرياضي الترويح عن النفس و الخروج من المشاكل النفسية التي يعانون منها.

 الداللة الحرية المحسوبة

 المجيبون

 بنعم 

 

 

 نعم

14 

08 

58.33% 

 دالة 0.05 2 5.99 7.74

المجيبون 

ب:       الى 

 حد ما

 ال

07 

08 

29.16% 

 

 المجيبون

 بال 

 

03 

08 

12.5% 

 

 100% 24 المجموع
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معرفة لماذا يمارس المعاقون شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

الرياضة.حركيا   

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تمارس الرياضة قصد ملء الفراغ؟     - السؤال الثالث:  

 ممارسة الرياضة نمعرفة القصد م الغرض من السؤال:

58%29%

13%
المجيبون

بنعم

الى حد ما:       المجيبون ب

المجيبون
بال

 الداللةمستوى درجة  ²كا المحسوبة ²كا النسبة التكرارات 
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من العاقين حركيا و التي تبلغ  12أن 03من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

من المعاقين حركيا و 06يمارسون الرياضة قصد ملئ وقت فراغهم ، أما  % 50نسبتهم  

% ليس هدفهم من ممارسة النشاط البدني و الرياضي ملئ وقت  25.00التي تبلغ نسبتهم 

% ليس  25.00من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 06الفراغ بصورة مباشرة ،أما  

  .هدفهم من ممارسة النشاط البدني و الرياضي ملئ وقت الفراغ 

 داللة إحصائية. المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا 

إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا الهدف من ممارستهم للنشاط 

 البدني و الرياضي ملئ وقت الفراغ و التخلص  من المشاكل النفسية التي يعانون منها.

 

 الداللة الحرية الجدولية
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ممارسة  نمعرفة القصد مشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

.الرياضة  

 

 

 

 

 

فضل ممارسة النشاط البدني و الرياضي مع اآلخرين الذين يجعلون هل ت السؤال الرابع:

 األداء في صورة تنافسية.

 معرفة هل  يتم النشاط البدني و الرياضي في صورة تنافسية. الغرض من السؤال:

50%

25%

25% المجيبون 
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من العاقين حركيا و التي تبلغ  14أن  04من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

 06%يحببون ممارسة النشاط البدني و الرياضي في صورة تنافسية، أما 58.33نسبتهم  

ال يحبون ممارسة النشاط البدني و  %25.00من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

نسبتهم  من المعاقين حركيا و التي تبلغ 04أما  الرياضي بطريقة تنافسية  بصورة مباشرة،

  .% ينبذون ممارسة النشاط البدني و الرياضي بصورة تنافسية 16.66

 المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية.   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

إذن نسررررتخلص مررررن التحليررررل السررررابق أن معظررررم المعرررراقين حركيررررا يفضررررلون  ممارسررررتهم 

ة و ذلررررك لمررررا يخلفرررره مررررن أثررررر ايجررررابي فرررري للنشرررراط البرررردني و الرياضرررري بصررررورة تنافسرررري

 ²كا النسبة التكرارات 
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.الررررررررررررررررررررررتخلص  مررررررررررررررررررررررن العزلررررررررررررررررررررررة  الترررررررررررررررررررررري يعررررررررررررررررررررررانون منهررررررررررررررررررررررا

 

معرفة هل  يتم النشاط البدني و شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 الرياضي في صورة تنافسية.

 

 

 

 

 

 

هررررل للنشرررراط البرررردني و الرياضرررري دور فرررري الحفرررراظ علررررى الترررروازن  السؤؤؤؤؤال الخؤؤؤؤامس:

 لديك؟

 .معرفة أهمية النشاط البدني و الرياضي الغرض من السؤال:

58,33%
25%

16.66%
المجيبون

بنعم
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من العاقين حركيا و التي تبلغ 16أن  05من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

يرون أن للنشاط البدني و الرياضي دور الحفاظ على التوازن لديهم ، أما  %66.66نسبتهم  

% ال يرون أن للنشاط البدني و الرياضي 25.00 المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهممن  06

من المعاقين حركيا و التي تبلغ  02أما  دور الحفاظ على التوازن لديهم بصورة مباشرة،

  .الحفاظ على التوازن لديهمف  % ال يرون أن للنشاط البدني و الرياضي دور 08.33نسبتهم 

 المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية.   2لمحسوبة أكبر من كاا  2و بما أن كا  
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إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا يرون أن للنشاط البدني و 

. الرياضي دور هام في الحفاظ على التوازن لديهم و هذا اللياقة  البدنية التي يكتسبونها

 

معرفة أهمية النشاط البدني و شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

.الرياضي  

 

 

 

 

 

 

 هل تشعر بعد الحصة التدريبية بالراحة ؟ السادس:السؤال 
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 معرفة مدى تأثير النشاط البدني و الرياضي لدى المعاق. الغرض من السؤال:

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  17أن 02نالحظ من خالل الجدول رقم تحليل الجدول: 

% يتحررون من الشعور بالنقص عند ممارسة النشاط البدني و الرياضي و  70.83نسبتهم 

 16.66من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 04الخروج من دائرة التفكير في  اإلعاقة أما 

حركيا و التي تبلغ  من المعاقين 03 ثم يأتي يشعرون بالراحة البدنية و النفسية، فإنهم% 

عند ممارستهم للنشاط البدني و  فيكونون في حالة نفسية عادية %  12.50نسبتهم 

المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  الرياضي،

  .إحصائية

إذن نسررررتخلص مررررن التحليررررل السررررابق أن معظررررم المعرررراقين حركيررررا يكررررون شررررعورهم بعررررد 

ة للنشرررراط البرررردني و الرياضرررري التحرررررر مررررن الشررررعور بررررالنقص و الخررررروج مررررن ممارسرررر

 المشاكل النفسية التي يعانون منها

 

درجة  الجدولية ²كا المحسوبة ²كا النسبة التكرارات 
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معرفة مدى تأثير النشاط بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 البدني و الرياضي لدى المعاق.

 

 

 هل ترى أن في النشاط البدني و الرياضي فرصة إلخراج الضغوط لديك؟ السؤال السابع:
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  النشاط البدني و الرياضي في الترويح لدى المعاق. معرفة  أهميةالغرض من السؤال: 

 

من المعاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  07نالحظ من خالل الجــدول رقم  تحليل الجدول:

الضغوطات،  إلخراجيرون أن في النشاط البدني و الرياضي فرصة  % 66.66نسبتهم 

فال يرون أن في النشاط البدني و  %20.83من المعاقين حركيا و الذين تبلغ نسبتهم 05أما

من المعاقين حركيا والذين  03الضغوطات بصورة مباشرة، أما  إلخراجالرياضي فرصة 

 إلخراجلبدني و الرياضي فرصة فال يرون بتاتا أن النشاط ا12.5% تبلغ نسبتهم

   .الضغوطات

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا 
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 إلخراجإذن نستخلص من التحليل السابق  معظم يرون أن النشاط البدني و الرياضي فرصة 

الضغوط التي يعانون منها

 

النشاط البدني و  معرفة  أهميةبشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 الرياضي في الترويح لدى المعاق.

 استنتاج المحور األول:

 األول:مما سبق ذكره من تحليل نتائج المحور 

تساعد التي تتطلب العمل الجماعي و باألنشطةالمعاقين حركيا  يولون اهتماما  أنتتبين لنا 

 5-4على التعاون واالتصال وهذا حسب الجدول:

-1وهذا نتائج من الجدول:  لالسترخاء والترويجالبدنية هي وسيلة  األنشطة ممارسةحب  إن

2-3 

وهذا من الضغوط و المشاكل النفسية  إخراجتساعد على  باألنشطةبأن القيام  أيضاوترى 

 7-6 الجدول:من  نتائج
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 الفرضية الخاصة بالمحور األول قد تحققت.وبهذه النتائج نجد بأن  -

 .هام في التعويض النفسي المعاقين حركيا للنشاط البدني الرياضي دور أنوهي 

 المحور الثاني:

النشاط البدني و الرياضي يساهم في تنمية القيم االجتماعية لدي المعاقين الفرضية الثانية:

 حركيا

و الرياضي دور في الحفاظ على اللياقة البدنية هل ترى أن للنشاط البدني السؤال الثامن : 

 لك؟

معرفة هل توجد للنشاط البدني و الرياضي فائدة للحفاظ على اللياقة  الغرض من السؤال:

  البدنية لديه.

من العاقين حركيا و التي تبلغ  11أن 08نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

مهما في الحفاظ على اللياقة % يرون في النشاط البدني و الرياضي عامال 45.83نسبتهم 

% فال يرون في  33.33من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  08أما  البدنية لديهم،

 ²كا النسبة التكرارات 
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ثم  النشاط البدني و الرياضي دور فعال في الحفاظ على اللياقة البدنية لديهم  بصورة مباشرة،

القا أن النشاط % فال يرون إط 20.83من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  05يأتي

المحسوبة أكبر   2و بما أن كا البدني و الرياضي له أثر في الحفاظ على اللياقة البدنية لديهم،

إذن نستخلص من التحليل السابق أن .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية   2من كا

و انطباع  النشاط البدني و الرياضي أن له دور هام إلىمعظم المعاقين حركيا ينظرون 

واضح على اللياقة البدنية لديهم و يتجلى ذلك في الجو المرح الذي نلمسه في الحصص 

 .التدريبية

. 

معرفة هل توجد للنشاط البدني بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 و الرياضي فائدة للحفاظ على اللياقة البدنية لديه.

 

 تمارس النشاط البدني و الرياضي قصد مصاحبة األصدقاء؟هل  - السؤال التاسع:
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 معرفة مدى قيمة النشاط البدني و الرياضي في االختالط مع الزمالء. الغرض من السؤال:

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  14أن 09نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

أما  األصدقاء،% الهدف من ممارستهم للنشاط البدني و الرياضي مصاحبة 58.33نسبتهم 

% فال يهدفون إلى مصاحبة األصدقاء  20.83من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  05

من المعاقين  025ثم يأتي من خالل  ممارسة النشاط البدني و الرياضي   بصورة مباشرة،

% فال يهدفون بتاتا إلى مصاحبة األصدقاء من خالل  20.83حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

إذن  المجدولة،  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  النشاط البدني و الرياضي، ممارسة

  .نقول فإنها ذات داللة إحصائية

إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا يمارسون النشاط البدني و 

 الرياضي لهدف مصاحبة األصدقاء و التخلص من العزلة التي تطغى عنهم.
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معرفة مدى قيمة النشاط بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 البدني و الرياضي في االختالط مع الزمالء.

 

 

 

 

و النظر إلى الحياة بنظرة  التفاؤلهل النشاط البدني و الرياضي يمثل لك  السؤال العاشر: 

 طموحة؟

كان النشاط البدني و الرياضي يساعد على اكتساب الثقة  إنمعرفة ما  الغرض من السؤال:

 بالنفس.
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من العاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  10من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

ل و النظر إلى الحياة نظرة فالنشاط البدني و الرياضي يمثل لهم التفاؤ %66.66نسبتهم  

% فان النشاط البدني و 25.00من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم06، أما طموحة

من المعاقين  02أما  الرياضي ال يمثل لهم النظر إلى الحياة نظرة طموحة  إلى حد ما ،

% ال يرون أن للنشاط البدني و الرياضي عامال يساعد  08.33حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

 .في النظر إلى الحياة نظرة طموحة

 لة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية. المجدو  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا يرون أن للنشاط البدني و 

 الرياضي  يمثل لهم النظر إلى الحياة نظرة طموحة .
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كان النشاط  إنمعرفة ما بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

 البدني و الرياضي يساعد على اكتساب الثقة بالنفس.

 

هل النشاط البدني و الرياضي يساعد في التغلب على العزلة  السؤال الحادي عشر:

 االجتماعية التي تعيشها في المجتمع؟
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المجيبون
بال

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

17 

08 

70.83% 
 دالة 0.05 2 5.99 15.24
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معرفة مدى مساهمة النشاط البدني و الرياضي في القضاء على الوحدة  الغرض من السؤال:

  و العزلة داخل المجتمع.

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  17أن  11نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

% يساعدهم النشاط البدني و الرياضي في القضاء على الوحدة و العزلة 70.83نسبتهم 

% فال يرون في 16.66من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 04داخل المجتمع ،أما 

 ،و العزلة داخل المجتمع إلى حد مافي القضاء على الوحدة  النشاط البدني و الرياضي دور

% فال يرون بتاتا أن النشاط  12.50من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  03 ثم يأتي

إذن نقول فإنها  البدني و الرياضي له دور في القضاء على الوحدة و العزلة داخل المجتمع ،

  .ذات داللة إحصائية

تحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ينظرون إلى النشاط البدني و إذن نستخلص من ال

الرياضي أن له دور هام و انطباع واضح في القضاء على الوحدة و العزلة التي يعيشها 

المجيبون ب: 

 إلى حد ما

 ال

04 

08 

16.66 % 

 

 المجيبون بال

 

03 

08 

12.5% 

 

 %100 24 المجموع
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المجتمع.

 

معرفة مدى مساهمة النشاط بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق 

على الوحدة و العزلة داخل المجتمع.البدني و الرياضي في القضاء   

 

 

 

 

هل النشاط البدني و الرياضي يساعد في غرس معاني األخوة و  لسؤال الثاني عشر:ا

 التسامح لديك؟

معرفة دور  النشاط البدني و الرياضي في تعزيز و تأطير أواصر  الغرض من السؤال:

 األخوة و التسامح لدى المعاق.

70.83%

16.66%

12.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: لمجيبون ب

المجيبون بال



 عرض وتحليل ومناقشة المعطيات  الثاني: الفصل 

98 

 

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  14أن  12نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

% يرون في النشاط البدني و الرياضي يساعد في غرس معاني األخوة و  66.66نسبتهم 

 إلى% فال ينظرون  20.83من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  05أما  التسامح لديهم،

النشاط البدني و الرياضي عامال مساعدا في غرس معاني األخوة و التسامح لديهم بصورة 

% فال يرون إطالقا أن  12.5من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  03 ثم يأتي مباشرة،

 .النشاط البدني والرياضي يساعد في غرس معاني األخوة و التسامح لديهم

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  2من كا المحسوبة أكبر  2و بما أن كا 

إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ينظرون أن النشاط البدني و له 

 أثر واضح في غرس معاني األخوة و التسامح و  توطيد العالقات بين األفراد

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

14 

08 

66.66 % 

 دالة 0.05 2 5.99 12.24

المجيبون ب: 

 إلى حد ما

 ال

05 

08 

20.83 % 

 

 المجيبون

 بال

 

03 

08 

12.5% 

 

 %100 24 المجموع
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معرفة دور  النشاط البدني و ق بشكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعل

 الرياضي في تعزيز و تأطير أواصر األخوة و التسامح لدى المعاق.

 

 

 

 

 هل ترى في النشاط البدني و الرياضي وسيلة لالحتكاك بالزمالء أكثر؟ السؤال الثالث عشر:

66.66%

20.83%

12.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

15 

08 

62.5% 
 دالة 0.05 2 5.99 9.24
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 معرفة دور  النشاط البدني و الرياضي في االختالط بالزمالء ليه.الغرض من السؤال:

 

من المعاقين حركيا و التي تبلغ  15أن 13نالحظ من خالل الجــدول رقم  تحليل الجدول:

 %يرون في النشاط البدني و الرياضي وسيلة لالحتكاك بالزمالء أكثر، أما 62.50نسبتهم 

فال يرون أن في النشاط البدني و  %20.83من المعاقين حركيا و الذين تبلغ نسبتهم 05

من المعاقين حركيا والذين تبلغ  04حد ما، أما  إلىء الرياضي وسيلة لالحتكاك بين الزمال

فال يرون بتاتا أن النشاط البدني و الرياضي وسيلة و عامال لالحتكاك 16.66% نسبتهم

 .بالزمالء أكثر

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

المجيبون ب: 

 إلى حد ما

 ال

05 

08 

20.83% 

 

 المجيبون

 بال

 

04 

08 

16.66% 

 

 %100 24 المجموع
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معظم المعاقين حركيا يرون أن النشاط البدني و الرياضي إذن نستخلص من التحليل السابق  

وسيلة لالحتكاك بالزمالء أكثر و االختالط بهم و التخلص من العزلة.

 

معرفة دور  النشاط البدني و شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

ليه.إالرياضي في االختالط بالزمالء   

 

 

 

 

 

 

هل يعتبر النشاط البدني و الرياضي عامال مساعدا في ربط صداقات  عشر:السؤال الرابع 

 مع الزمالء؟

62.5%

20.83%

16.66%
المجيبون 

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال
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كان للنشاط البدني و الرياضي في تعزيز و ربط صداقات  إنمعرفة ما  الغرض من السؤال: 

  مع األصدقاء .

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  17أن 14نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

من 04النشاط البدني و الرياضي ربط صداقات مع الزمالء ،أما % يساعدهم 70.83نسبتهم 

% فال فال يعتبرون أن للنشاط البدني و  16.66المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

من المعاقين حركيا و  03الرياضي دور في ربط صداقات مع الزمالء إلى حد ما ،ثم يأتي

نشاط البدني و الرياضي دور في دور في % فال يرون بتاتا أن لل 12.50التي تبلغ نسبتهم 

 .ربط صداقات مع الزمالء

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  2المحسوبة أكبر من كا  2أن كاوبما ان 

إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ينظرون إلى النشاط البدني و 

 .في ربط صداقات مع الزمالءالرياضي أن له دور هام و انطباع واضح 

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

درجة  الجدولية ²كا

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

17 

08 

70.83% 

 دالة 0.05 2 5.99 15.24

المجيبون ب: 

 الى حد ما

 ال

04 

08 

16.66% 

 

 المجيبون

 بال

 

03 

08 

12.5% 

 

 %100 24 المجموع

 



 عرض وتحليل ومناقشة المعطيات  الثاني: الفصل 

103 

 

 

كان للنشاط  إنمعرفة ما شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

.البدني و الرياضي في تعزيز و ربط صداقات مع األصدقاء   

 استنتاج المحور الثاني:

 الثاني:مما سبق ذكره من تحليل نتائج المحور    

المعاقين حركيا  يرون في النشاط البدني و الرياضي فرصة لربط عالقات  أنتتبين لنا 

 .14-13-9الصداقة بينهم هم المعاقين حركيا و هذا نلمسه من خالل الجداول رقم:

إن حب ممارسة النشاط البدني و الرياضي يعتبر فرصة للمعاقين حركيا للتغلب على العزلة 

-10امح لديهم و نلمسه من خالل الجداول رقم:االجتماعية و غرس معاني األخوة و التس

11-12. 

على اللياقة البدنية لديهم و  الحفاظبأن النشاط البدني و الرياضي فائدة كبيرة في  أيضاونرى 

 8هذا ما نلمسه من خالل الجداول رقم:

 وبهذه النتائج نجد بأن الفرضية الخاصة بالمحور الثاني قد تحققت. -

 الرياضي يساهم في غرس القيم االجتماعية للمعاقين حركيا.وهي أن النشاط البدني 

70.83%

16.66%

12.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال
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 المحور الثالث:

 النشاط البدني و الرياضي يساعد في تنمية مهارات التواصل بين هذه الفئة.الفرضية الثالثة:

مع هل عند ممارستك النشاط البدني والرياضي تكون عالقتك  : السؤال الخامس عشر

 ؟حسنة زمالئك المعاقين

 العالقة بين المعاق و زمالءه.معرفة طبيعة  الغرض من السؤال:

من العاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  15من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

من المعاقين حركيا و التي 04فعالقتهم مع زمالءهم المعاقين حسنة، أما  %66.66نسبتهم  

من  04 أما ما،حد  إلى% فعالقتهم مع زمالءهم المعاقين مقبولة 16.66 تبلغ نسبتهم

 .% فعالقتهم مع زمالءهم المعاقين سيئة16.66المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

 المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية.   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  

 ²كا النسبة راتالتكرا 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون :

 حسنة

 

 

 نعم

16 

08 

66.66% 

 دالة 0.05 2 5.99 12

المجيبون ب: 

 مقبولة

 ال

04 

08 

16.66% 

 

 المجيبون

 سيئة

04 

08 

16.66% 

 

 %100 24 المجموع
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إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا عالقتهم بعضهم ببعض حسنة ما 

األثر هو النشاط البدني و الرياضي.خلف هذا 

 

بين  طبيعة العالقةمعرفة شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

 المعاق و زمالءه.

 

 

 ما إحساسك و أنت تعيش بين أفراد عائلتك؟ السؤال السادس عشر:

66.66%

16.66%

16.66%
:المجيبون 

حسنة

مقبولة: المجيبون ب

المجيبون
سيئة

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

17 

08 

70.83% 
 دالة 0.05 2 5.99 15.74
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 معرفة عالقة المعاق مع أسرته.الغرض من السؤال:

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  17أن 16نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

من 05 مقبولين، أما% فيحسون و هم يعيشون بين أفراد عائالتهم أنهم 70.83نسبتهم 

% فيحسون و هم يعيشون بين أفراد عائالتهم  20.83المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم 

% فيحسون و هم  08.33يا و التي تبلغ نسبتهم من المعاقين حرك 02يأتي بالالمباالة، ثم

 مرفوضون.يعيشون بين أفراد عائلتهم أنهم 

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية  2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  

المجيبون ب: 

 الى حد ما

 ال

05 

08 

20.83% 

 المجيبون

 بال

 

02 

08 

8.33% 

 

 %100 24 المجموع
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إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا يحسون و هم يعيشون بين أفراد 

مقبولين. عائالتهم أنهم

 

معرفة عالقة المعاق مع شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

 أسرته.

 

 

 

 

 

 

 

 هل تحب جميع زمالئك دون تمييز بغض النظر عن تصرفاتهم؟ السؤال السابع عشر:

 .معرفة مدى المفاهمة و المحبة  بين المعاق و زمالءه الغرض من السؤال:

70.83%

20.83%

8.33%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون 
بال
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من المعاقين حركيا و التي تبلغ  13أن 17نالحظ من خالل الجــدول رقم  تحليل الجدول:

من المعاقين حركيا و الذين تبلغ  04 أما بينهم،%متفاهمين و متحابين فيما  54.66نسبتهم 

من المعاقين حركيا  07حد ما، أما  إلىفال وجود للتفاهم و المحبة بينهم  % 16.66نسبتهم

 بينهم،فال يوجد معنى للتفاهم و المحبة % 29.16 والذين تبلغ نسبتهم

 .الة إحصائي  اد غيرإذن نقول فإنها  المجدولة،  2من كا صغرأالمحسوبة   2و بما أن كا

 

 متفاهمين و متحابين فيما بينهم إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا

 .ولكن مع مراعات تصرفات تكون هذه التصرفات حسنة

 

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

13 

08 

54.66% 

 دالة 0.05 2 5.99 5.24

المجيبون ب: 

 الى حد ما

 ال

04 

08 

16.66% 

 

 المجيبون

 بال

 

07 

08 

29.16% 

 

 
 %100 24 المجموع
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معرفة مدى المفاهمة و بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق بشكل 

.المحبة  بين المعاق و زمالءه  

 

 

 

 

 هل تشعر أنك وحيد دائما عند ممارسة النشاط البدني و  الرياضي ؟ السؤال الثامن عشر:

54.66%
16.66%

29.16%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال

 ²كا المحسوبة ²كا النسبة التكرارات 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة
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معرفة شعور و نفسية المعاق أثناء ممارسة النشاط البدني و   الغرض من السؤال: 

 الرياضي.

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم   18أن 18من خالل الجدول رقم  نالحظ الجدول:تحليل 

من المعاقين  04أما  يشعرون بالوحدة أثناء ممارسة النشاط البدني و الرياضي، 75.00%

 إلى% فأثناء النشاط البدني و الرياضي ال يشعرون بالوحدة 16.66حركيا و التي تبلغ نسبتهم

فال مكان للشعور بالوحدة  %08.33من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  02حد ما ،أما 

 .عندهم أثناء ممارسة النشاط البدني و الرياضي

 المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية.   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

18 

08 

75% 

 دالة 0.05 2 5.99 19

المجيبون ب: 

 الى حد ما

 ال

04 

08 

16.66% 

 

 المجيبون

 بال

 

02 

08 

8.33% 

 

 %100 24 المجموع
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بالوحدة أثناء ممارسة إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ال يشعرون 

.النشاط البدني و الرياضي،و يتخلصون من الشعور بالنقص الذي يعانونه

 

معرفة شعور و نفسية المعاق شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

 أثناء ممارسة النشاط البدني و  الرياضي.

 

 

 

 

 

 

 هل عالقتك محددة مع الزمالء؟ السؤال التاسع عشر:

  معرفة عالقة المعاق مع زمالئه. الغرض من السؤال:

75%

16.66%

8.33%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال
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من العاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  19نالحظ من خالل الجدول رقم تحليل الجدول:

من المعاقين حركيا و التي تبلغ 05% فعالقتهم بعضهم ببعض محددة أما  66.66نسبتهم 

من المعاقين حركيا و  03ثم يأتي حد ما، إلى% فعالقتهم فيما بينهم محددة  20.83نسبتهم 

المجدولة   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  فغير محددة، % 12.5التي تبلغ نسبتهم 

 .،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية

 

 

 إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا عالقتهم بعضهم ببعض محددة. 

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم
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08 
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08 

20.83% 
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 %100 24 المجموع
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معرفة عالقة المعاق مع تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب شكل بياني يمثل نسب

 زمالئه.

 

 

 

 

 

 

 هل تشعر أن عالقتك مع اآلخرين سطحية؟ السؤال العشرون:

 معرفة نوعية العالقة مع اآلخرين.الغرض من السؤال:

66.66%

20.83%

12.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال
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من المعاقين حركيا و التي تبلغ  13أن  20نالحظ من خالل الجــدول رقم  تحليل الجدول:

من المعاقين حركيا و الذين تبلغ  09فعالقتهم مع اآلخرين سطحية، أما % 54.16نسبتهم 

من المعاقين حركيا  02نوعا ما، أما  إلىفعالقتهم مع اآلخرين سطحية  %37.50نسبتهم

 .آلخرين وطيدة و متعمقةافعالقتهم ب %08.33والذين تبلغ نسبتهم

 .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

13 

08 

54.16 % 

 دالة 0.05 2 5.99 7.74

المجيبون ب: 

 إلى حد ما
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08 

37.5% 
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08 

8.33% 

 

 
 %100 24 المجموع
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آلخرين وطيدة و متعمقة و ليست االمعاقين عالقتهم ب السابق معظمإذن نستخلص من التحليل 

بالعالقة السطحية.

 

معرفة نوعية العالقة مع شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

 اآلخرين.

 

 

 

 

 

 

54.16%

8.33%

37.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
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هل يسمح لك ممارسة النشاط البدني و الرياضي النظر إلى  العشرون:السؤال الحادي و 

 ؟ كعنصر مؤثر في المجتمع نفسك

معرفة مدى  انعكاس النشاط البدني و الرياضي على الثقة بالنفس و   الغرض من السؤال:

 .النظر بايجابية و الفعالية داخل المجتمع

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  16أن  21من خالل الجدول رقم  نالحظ تحليل الجدول:

أنفسهم بفضل ممارسة النشاط البدني و الرياضي كعناصر  إلىينظرون  %66.66نسبتهم  

% ينظرون إلى 20.83من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم05مؤثرة في المجتمع، أما 

لتي تبلغ من المعاقين حركيا و ا 03أما  أنفسهم كعناصر مؤثرة في المجتمع  الى حد ما ،

 .% فهم ينظرون إلى أنفسهم كعناصر ال أهمية لها داخل المجتمع 12.50نسبتهم 

 المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية.   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا  

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

درجة  الجدولية ²كا

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة

 المجيبون

 بنعم

 

 

 نعم

16 

08 

66.66% 

 دالة 0.05 2 5.99 12.24

المجيبون ب: 

 الى حد ما

 ال

05 

08 

20.83% 

 

 المجيبون
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 %100 24 المجموع
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إذن نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ينظرون إلى أنفسهم بفضل 

البدني و الرياضي كعناصر مؤثرة في المجتمع و ذو أهمية.ممارسة النشاط 

 

معرفة مدى  انعكاس النشاط شكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

.البدني و الرياضي على الثقة بالنفس و  النظر بايجابية و الفعالية داخل المجتمع  

 

 

66.66%
20.83%

12.5%
المجيبون

بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال

 ²كا النسبة التكرارات 

 المحسوبة

 ²كا

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الداللة
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هل النشاط البدني و الرياضي في رأيك وسيلة لتنمية مهارات  السؤال الثاني و العشرون:

 التواصل بين الجماعات أثناء النشاط؟

معرفة دور النشاط البدني و الرياضي في تعزيز و تنمية مهارات  الغرض من السؤال:

   التواصل  بين الجماعات

 .أثناء النشاط

 

من العاقين حركيا و التي تبلغ  19أن  22نالحظ من خالل الجدول رقم  تحليل الجدول:

% ينظرون إلى النشاط البدني و الرياضي وسيلة لتنمية مهارات التواصل 79.16نسبتهم 

%  08.33من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  02بين الجماعات أثناء النشاط،أما 

ماعات أثناء فينظرون إلى النشاط البدني و الرياضي وسيلة لتنمية مهارات التواصل بين الج

% فال  12.50من المعاقين حركيا و التي تبلغ نسبتهم  03حد ما ،ثم يأتي إلىالنشاط 

ينظرون إلى النشاط البدني و الرياضي وسيلة لتنمية مهارات التواصل بين الجماعات أثناء 

  .النشاط مطلقا

إذن .المجدولة ،إذن نقول فإنها ذات داللة إحصائية   2المحسوبة أكبر من كا  2و بما أن كا 

نستخلص من التحليل السابق أن معظم المعاقين حركيا ينظرون إلى النشاط البدني و 

 المجيبون

 بنعم
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الرياضي وسيلة لتنمية مهارات التواصل بين الجماعات أثناء النشاط.

 

اط البدني و معرفة دور النششكل بياني يمثل نسب تكرار اإلجابات حول السؤال المتعلق ب

    الرياضي في تعزيز و تنمية مهارات التواصل  بين الجماعات

 استنتاج المحور الثالث

تتبين لنا أن المعاقين حركيا  يرون في النشاط البدني و الرياضي وسيلة لتوطيد عالقات مع 

-16-15األسرة و بناء عالقات غير محددة مع الزمالء و هذا نلمسه من خالل الجداول رقم:

19 

إن ممارسة النشاط البدني و الرياضي يعتبر فرصة للمعاقين حركيا وسيلة إلرساء معاني 

 . 18-17الحب و الصداقة بينهم و هذا ما نلمسه من خالل الجداول رقم:

ونرى أيضا بأن النشاط البدني و الرياضي وسيلة يستطيع المعاق حركيا النظر من خاللها 

لنفسه على أنه عنصر ايجابي و مؤثر في المجتمع و وسيلة لتنمية مهارات التواصل بين هذه 

 الفئة و المجتمع. 

 وبهذه النتائج نجد بأن الفرضية الخاصة بالمحور الثالث قد تحققت.

 .البدني الرياضي يساعد في تنمية مهارات التواصل بين هذه الفئة و المجتمعوهي أن النشاط 

79.16%

8.33%
12.5%

المجيبون
بنعم

الى حد ما: المجيبون ب

المجيبون
بال
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 االستنتاج العام: 

بعد عرضنا وتحليلنا للنتائج المتعلقة باالستبيان الخاص بالمعاقين حركيا نرى بأن 

وقد توصلنا  -الفرضيات التي تم وضعها مسبقا قد تحققت وتم إثباتها من خالل نتائج التحليل

 إلى استنتاجات عامة أهمها: 

يق من النشاط البدني و الرياضي هو عامل مساعد في االسترخاء والترويح والتحق -

 الضغوطات بأنواعها التي من يعاني منها المعاقون حركيا .

 النشاط البدني و الرياضي وسيلة لربط عالقات أكثر متانة بين المعاقين حركيا أنفسهم. -

 النشاط البدني و الرياضي يعتبر وسيلة في إعداد المعاق إعدادا  سليما. -

فرضيات الجزئية قد تحققت و أيضا في ضوء هذه النتائج واالستنتاجات نجد بأن كل ال

 تحققت. دالفرضية العامة ق

 .وهي أن للنشاط البدني الرياضي دور في دمج المعاقين حركيا في المجتمع
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الناس تحيا حياة من االنعزالية و هذه  الشريحة من المجتمع أال و هي  فئة توجد فئة من 

المعاقين حركيا يحتاجون إلى التعويض النفسي و االندماج في المجتمع و ذلك بإيجادها 

و ذلك  ة للعقل،تللنشاط البدني و الرياضي و الذي راو فيه مخرجا من تلك األفكار المشت

دي بغرض ممارسة النشاط الرياضي ،و البعض يمارسها باندماجهم في  جمعيات و نوا

  .بمفرده سواء في البيت أو في الساحات العمومية مع الزمالء

و تغيرت النظرة بذلك ليصبح النشاط البدني و الرياضي بمفاهيمه و وسائله أكثر شيوعا       

هدف األكبر من في أوساط المعاقين حركيا ،و منهم من اتخذه كوسيلة لكسب عيشه غير أن ال

ممارسة النشاط البدني و الرياضي هو مساعدة المعاقين على تحقيق نمو بدني و عقلي و 

على أنفسهم في قضاء  اإعاقتهم و يتعايشوا معها و يعتمدويتقبلوا اجتماعي و نفسي حتى 

في  اعبئ على المجتمع بل قوة منتجة في جميع المجاالت و يشاركو احاجاتهم ،حتى ال يكونو

 .وال يتأتى ذلك إال بتضافر جهود الجميع، تقدم المجتمع

و في هذا السياق جاء هذا البحث إلى دور ممارسة النشاط البدني و الرياضي في دمج       

وانطالقا من هذه المعاقين حركيا في المجتمع ليزيل نوع من اللبس عن هذه الفئة من المجتمع 

البحث نأمل أن تكون الدراسة الحالية خطوة أولى لقيام النتائج التي تبقى في حدود عينة 

دراسات مستقبلية بهدف التعرف على أثر العوامل السابقة الذكر على شخصية المعوق 

 حركيا أو فئات أخرى من المعوقين .

و في األخير نوفي ببعض االقتراحات العلمية و العملية التي نرى بأنها بالغة األهمية       

اضة المعاقين بصفة عامة و المعاق بصفة محددة للتخفيف من عبئ اإلعاقة و بالنسبة لري

 ثقلها من جهة و االستفادة بما تستطيع هذه الشريحة تحقيقه إذا أحسنت تقديرها إلمكانياتها.
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بعد ما ذكرنا في بحثنا هذا و رغم المشاكل العديدة التي تعاني منها فئة المعاقين استنتجنا     

و يمكننا أن ندرج بعض  و كذا االندماج، ألن هذه الفئة ال ترى العمل و إثبات الذات،

االندماج االجتماعي نذكر منها أن التالميذ التوصيات للتخفيف من معاناة هذه الفئة و تحقيق 

المعاقين حركيا ال يقلون شأنا عن باقي الفئات و لذلك وجبت تعديالت على البرامج الرياضية 

المدرسية |،بحيث تتضمن نشاطات بدنية و  تاألخرى و لهذا ندعو إلى إجراء الرياضا

االستثنائية العفاءهم كليا من رياضية خاصة بالتالميذ المعاقين حركيا و إبطال اإلجراءات 

ممارسة النشاط البدني و الرياضي و تركهم بحجة عدم القدرة على الممارسة و يجب تصميم 

مراكز و مالعب و تجهيزات بديلة تتالءم مع نوع اإلعاقة في المدارس و تتكيف معهم و 

 لمعاقين.إقامة دورات و ندوات تكوينية خاصة باإلطارات و مدربين في اختصاص رياضة ا

إقامة مهرجانات و مسابقات فكرية و رياضية للمعاقين عامة و المعاقين حركيا بصفة  -

 خاصة مقابل حوافز للمشاركين و جوائز للفائزين

الكشف عن أهمية التعويض بالممارسة الرياضية لفئة المعوقين حركيا و دور ذلك في  -

الشخصية، و استغالل القدرات و اإلمكانات تخطي بعض المشاكل التي تتركها اإلعاقة على 

 للرفع من درجة ثقة هذا األخير في نفسه .

العمل على تغيير نظرة المجتمع اتجاه المعاقين و ذلك من خالل دور اإلعالم للعمل على  -

 تحقيق العدالة االجتماعية .

ة بأكبر عدد ضرورة دعم المراكز و المستشفيات و الجمعيات التي تتعامل مع هذه الشريح -

من المختصين في ميدان التربية الخاصة، و إيالئهم األهمية و المكانة الالزمة حتى يتسنى 

 لهم القيام بعملهم على أحسن وجه في توجيه المعوقين ، و الرفع من معاناتهم .

و في األخير نطلب من المسئولين و الهيئات العامة المخول لها االهتمام بهذه الشريحة       

 ندماج االجتماعي بمعناه الشموليالمجتمع تقديم المساعدة   للوصول بها إلى اال من
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 .2000-القاهرة -أسامة رياض, رياضة المعاقين )األسس الطبية( ، دار الفكر العربي  -
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 .1989العربية للتربية والثقافة والعلوم

 .1994المنظمة العربية للتربية والثقافة: قراءات في التربية الخاصة وتأهيل المعوقين  -
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 .1982ر طنية للنشر التوزيع، الجزائوتركي رابح: المعوقون في الجزائر. الشركة ال -

 .1998جمال الخطيب: مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية، دار الشروق  -

. دار الفكر 1ليلى السيد فرحات:الرياضة والترويح للمعاقين،ط -إبراهيمحلمي محمد  -

 .1998العربي القاهرة 

عبد الرحمان العيسوي: سيكولوجية اإلعاقة الجسمية والعقلية، دار الرتب بيروت  -

1997. 

 .2001الرحمان سيد سليمان: اإلعاقة البدنية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،عبد  -

عبد الرحمان سيد سليمان: سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة، الجزء األول مكتبة  -

 .2001زهراء الشرق، القاهرة 

بخوش محمد محمود الدنيبات: مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،  –عمار  -

 .1995الجامعية ، الجزائر، ديوان المطبوعات 

 .1998، دار الفكر ، األردن، 3فاروق الروسان: سيكولوجية األطفال غير العاديين. ط -

 1999, دار الفكر, األردن 1قاسم حسن حسين: الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة ط -

محجوب جاسم: طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية البدنية والرياضية, مطبعة  -

 .1985ع الموصل العراق جام

أمين أنور الخولي: أسس بناء برامج التربية البدنية والرياضية دار  –محمد الحمامي  -

 .1990الفكر العربي مصر 

 .1992دار المعارف, القاهرة  8محمد حسن عالوي: علم النفس الرياضي, ط -

دار حراء  1طمحمد كامل عفيفي عمر: التربية البدنية للمعوقين بين النظرية والتطبيق,  -

 .1998القاهرة 

عدنان محمد عوض: مقدمة اإلحصاء ديوان المطبوعات  -محمد صبحي أبو صالح -

 .1984الجزائرية 

 .1997مروان عبد المجيد إبراهيم: األلعاب الرياضية للمعوقين دار الفكر عمان  -

 الدار العلمية 1مروان عبد المجيد إبراهيم: الموسوعة الرياضية لمتحدي اإلعاقة ط -

 .2002الدولية للنشر والتوزيع األردن 

 .1983مصطفى غالب: نقطة ضعف في سبيل الموسوعة النفسية مكتبة الهالل لبنان  -

مركز الكتاب للنشر  1محمد سعد زغلول: التربية الرياضية ط -مكارم حلمي أبو مرجة   -

 .2002القاهرة 

 1994الوطنية للكتاب  سةالمؤسرابح تركي،منهاج البحث في علوم التربية و النفس ،    -

 ،الجزائر.

،المكتب العلمي  االجتماعيةمحمد شفشق،البحث العلمي مع تطبيقات في المجال الدراسة    -

 .2006الحديث 
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 1994محمد مكي ،محاضرات في علم النفس التربوي،المدرسة العليا لألساتذة ،دن ، -

 .1989ب.محمد رفعت حسن،الرياضة للمعاقين،الهيئة المصرية للكتا -

( : أسس سيرورة إعادة التأهيل لذوي العجز، المجلة الجزائرية  1995بوسنة محمود )  -

 .، جامعة الجزائر6لعلم النفس و علوم التربية، العدد

للفتاة المعوقة حركيا، رسالة  االجتماعي( : التكيف النفسي  1989)  دافية زيتوني -

 . ماجستير في علم النفس و علوم التربية، جامعة الجزائر

( : مقدمة في اإلعاقة الجسمية والصحية، دار الشروق للنشر   1998جمال الخطيب )  -

 .والتوزيع، عمان

( : سيكولوجية النمو، دار النهضة العربية للطباعة و  1987عبد الرحمان العيسوي )  -

 .نشر، بيروت، بدون طبعةال

( : مقدمة في اإلعاقة الجسمية والصحية، دار الشروق للنشر   1998جمال الخطيب ) -

 .والتوزيع، عمان

 .2002مايو  14الجريدة الرسمية ، الثالثاء -

 .1990غسان محمد صادق، فريق عبد الحسن كمونة، رياضة المعوقين، مطبعة بغداد،  -

 .1976المرضى وذوي العاهات، دار المعارف، القاهرة، حمزة مختار، سيكولوجية  -

 

 

 

 

 

 قائمة األطروحات بالعربية :

( : دور النشاط البدني و الرياضي التنافسي المكيف في اإلدماج  2003أحمد تركي )  .1

االجتماعي للمعوقين حركيا، رسالة ماجستير في التربية البدنية و الرياضية   جامعة الجزائر 

. 

( :ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف و عالقته بمستوى تقدير  2008 سليم حربي ) .2

 جامعة الجزائر.، الذات لدى المعاقين حركيا
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دافعية االنجاز عند المعاقين حركيا الممارسين للنشاط البدني و ( : 2008ربوح محمد)  .3

 .جامعة الجزائر. الرياضي التنافسي المكيف.

 

 

قائمة المصادر  المراجع باللغة األجنبية 

*- Basquin M : le jeune handicapé est sa famille –A pport de la 

Psychiatrie de l'enfant ,E.S.F Paris 1982 

*- Maurice anger : initiation pratique à la mythologie des sciences 

humaines. Cabh université, Alger 1997 

*- Petite larousse illustré, librairie larousse, Paris 1982. 

*- Pierre Dileron : l'éducation de enfants Phyiquement handicaps 

p.u.f.france.   

 *-  boutaiba Noureddine, F.A.S.H.I, 1996 
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