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الشكر و الحمد � الرحيم الغفار ، الكريم ، القهار 
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 : مقدمة

 الحدیثـة باألفكـار واضـحا كبیرا تأثیرا والصحة المكیف الریاضي البدني النشاط تأثر لقد

 طرق تحسنت كما مجوالبرا والمناهج واألهداف الصیاغات وتعددت التربوي المجال في

 العصـور عبـر التدریسـیة العملیـة علـى المشـرفین أفكـار إلى راجع وهذا والتعلیم التدریس

 حیـث التعلـیم مجـال فـي المـربیین إلیـه توصـل مـا إلـى ذلـك یرجع, ذاتها المعرفة وطبیعة

 اساسـیة وهـي العامـة التربیـة مـن كبیـرا جـزءا المكیـف الریاضـي البـدني النشـاط یعتبـر

 فـي كبیـرة اهمیـة مـن فیـه لمـا الخاصـة االحتیاجـات ذوي مـن الفئـة هذه رعایة في وهامة

 البدنیـة اللیاقـة تطـویر فـي المكیـف الریاضـي البـدني النشـاط ممارسـة أثنـاء حیـاتهم

 مثـل األساسـیة الحركیـة المهـارات تنمیـة وكـذا المزمنـة األمـراض محاربـة فـي والصـحیة

 باألنشـطة األخـرى المهـارات وتطـویر لاألطفـا فئـة عنـد خاصـة والمشـي والوثـب الجـري

 التـوتر مـن التقلیـل خـالل مـن وذلـك والنفسـي الصـحي وتنمیـة الرمـي, كالركـل الریاضـیة

 النشـاط مـن النوع هذا یساهم كما, النفسیة واالضطرابات االكتئاب على والقضاء والقلق

 المجتمـع يف فعال بشكل وٕادماجهم االجتماعي والتفاعل االجتماعیة العالقات تقویة في

 بـین التواصـل علـى یسـاعد كمـا الترویحیـة الریاضـیة البدنیة النشاطات بعض خالل من

 ومعلومـات معرفیـة خبـرات واكتسـاب أیضـا األسـویاء ومـع بیـنهم مـا فـي الفئـة هـذه

 الـوطن اإلـى االنتمـاء روح وتنمیـة واالنطـواء العزلـة محاربـة إلـى أیضـا ویسـعى,مختلفـة
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 علـي سـعد(والعالمیـة  القاریـة البطـوالت مختلـف فـي الفئـة هـذه المشـاركة خـالل مـن وذلـك

  .)05ص2005 اللیل أبو أحمد ودكتور

 الممارسـة تقنیـات علـوم مـن یتجـزأ ال جـزءا المكیـف الریاضـي البـدني النشـاط أن وبمـا

 التربیة المعهد مستوى على والتخصصات للدراسات حتمیة ضرورة أصبح فإنه الریاضة

 بحثنـا فـي اعتمادنا تم حیث , بمستغانم بادیس بن الحمید عبد بجامعة والریاضة البدنیة

 السـنة المعهد الطلبة على االستمارات توزیع خالل من وذلك الوصفي المنهج على هذا

 فیه األول الباب بابین على بحثنا أشتمل حیث مكیف وریاضي بدني نشاط ماستر ثانیة

 التعریـف فیـه تناولنـا الثـاني لوالفصـ المعهـد علـى تاریخیـة لمحـة األول الفصـل فصـلین

 وعینـة المجتمـع  البحـث ومصـطلحات البحـث فرضیات البحث أهداف المشكلة بالبحث

 البحـث منهجیـة األول الفصـل فصـول ثالثـة علـى أشـتمل الثـاني البـاب أمـا البحـث

 بالبـاب لنخـتم لبیانـات وتحلیـل اإلحصـائیة الوسـائل الثـاني والفصـل اإلحصـائیة والدراسة

  . والتوصیات استنتاجات یتضمن الذي فصل رأخ الثاني

    



 

  ت

 

  مشكلة البحث 

یــرى الكثیـــر مــن العلمـــاء والبــاحثین فـــي مجـــال  النشــاط البـــدني الریاضــي المكیـــف علـــى 

ضــرورة االهتمــام بالنشــاط البــدني الریاضــي المكیــف لمــا لــه مــن فوائــد لهــذه الفئــة حیــث 

بة لـذوي االحتیاجـات الخاصـة یعتبر النشاط البدني جـزءا هامـا للفـرد بصـفة عامـة وبالنسـ

فهـي تعــود علیـه مـن جـراء ممارســة األنشـطة البدنیـة و الریاضـیة التــي ال ,بصـفة خاصـة 

تتوقف على الجانب البـدني فقـط وٕانمـا تمتـد مزایاهـا اإلیجابیـة علـى الجوانـب االجتماعیـة 

  .والنفسیة والمعرفیة والحركیة و المهاریة لذوي االحتیاجات الخاصة 

اهتمــــام الكثیــــر مــــن المجتمعــــات فــــي عصــــرنا الحاضــــر بــــذوي االحتیاجــــات  ولهــــذا ازداد

وتجلــى هــذا االهتمــام بــالتطور فــي البــرامج التربویــة و التأهلیــة لهــذه الفئــة مــن ,الخاصــة 

خالل ممارستها للنشاط البدني الریاضي المكیـف والـذي تضـمن تطـویر بعـض المهـارات 

ثنـــاء المشـــاركة فـــي االنشـــطة البدنیـــة الحركیـــة االساســـیة وٕاتقانهـــا بشـــكل ســـلیم وصـــحیح أ

واعتمــاده علــى ,كمــا تســاهم فــي االرتقــاء بالصــحة واللیاقــة البدنیــة لهــذه الفئــة ,الریاضــیة 

  .02ص 2002المطر عبد المجید \النشاط البدني الریاضي المكیف كوسیلة للتواصل

ولة فـي ونظرا لما یتمیز به النشاط البدني الریاضي المكیف من مرونة في المنـاهج وسـه

  :تعدیل االنشطة ومن هذا المنطلق یمكن طرح عدة تساؤالت 

   



 

  ث

 

  :السؤال الرئیسي 

معرفـــــة مـــــا مـــــدى أهمیـــــة ممارســـــة النشـــــاط البـــــدني الریاضـــــي المكیـــــف علـــــى فئـــــة ذوي 

االحتیاجـــات الخاصـــة مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة المعهـــد التربیـــة البدنیـــة والریاضـــة بجامعـــة 

  .مستغانم 

  :الفرعیة  األسئلة 

میـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف لـــذوي االحتیاجـــات مـــا مـــدى أه -1

الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهـد التربیـة البدنیـة والریاضـیة بجامعـة مسـتغانم 

  ؟من جانب النفسي االجتماعي 

مـــا مـــدى أهمیـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف لـــذوي االحتیاجـــات   -2

بیـة البدنیـة والریاضـیة بجامعـة مسـتغانم الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهـد التر 

  ؟من جانب الفیزیولوجي 

مـــا مـــدى أهمیـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف لـــذوي االحتیاجـــات   -3

الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهـد التربیـة البدنیـة والریاضـیة بجامعـة مسـتغانم 

  ؟من جانب البدني

  



 

  ج

 

  :أهداف البحث 

یحتـــل أهمیـــة كبیـــرة علـــى جمیـــع الجوانـــب مـــن حیـــث  النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف

ممارسة على فئة ذوي االحتیاجات الخاصة من وجهـة نظـر طلبـة المعهـد التربیـة البدنیـة 

  . والریاضیة بجامعة مستغانم

أهمیة ممارسة النشاط البدني الریاضـي المكیـف لـذوي االحتیاجـات الخاصـة مـن وجهـة -

ـــة والر  ـــة البدنی ـــة المعهـــد التربی ـــى الجانـــب النفســـي نظـــر طلب یاضـــیة بجامعـــة مســـتغانم عل

  .االجتماعي في حیاتهم

أهمیـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف لـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة مـــن  --

وجهــــة نظــــر طلبــــة المعهــــد التربیــــة البدنیــــة والریاضــــیة بجامعــــة مســــتغانم علــــى الجانــــب 

  .الفیزیولوجي و معرفة التغیرات التي تطرق علیهم

ة ممارسة النشاط البدني الریاضي المكیف لذوي االحتیاجات الخاصة مـن وجهـة أهمی -

نظر طلبـة المعهـد التربیـة البدنیـة والریاضـیة بجامعـة مسـتغانم علـى الجانـب البـدني  مـن 

  .خالل اكتساب اللیاقة البدنیة الجیدة

أهمیـــة ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف لـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــة مـــن  - 

جهــــة نظــــر طلبــــة المعهــــد التربیــــة البدنیــــة والریاضــــیة بجامعــــة مســــتغانم علــــى الجانــــب و 

  .الصحي یساعد في محاربة االمراض المزمنة

   



 

  ح

 

  :الفرضیات البحث  

لـــه  ممارســـة النشـــاط البـــدني الریاضـــي لـــذوي االحتیاجـــات الخاصـــةیـــرى الطلبـــة ان  -1

  .بجامعة مستغانممن وجهة نظر طلبة معهد التربیة البدنیة والریاضیة  أهمیة

لــــــذوي لــــــه أهمیــــــة ممارســــــة النشــــــاط البــــــدني الریاضــــــي المكیــــــف یــــــرى الطلبــــــة ان  -2

االحتیاجـــات الخاصـــة مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة المعهـــد التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة بجامعـــة 

  .مستغانم من جانب النفسي االجتماعي

ذوي لــــــلـــــه أهمیــــــة ممارســـــة النشــــــاط البــــــدني الریاضـــــي المكیــــــف یـــــرى الطلبــــــة ان   -3

االحتیاجـــات الخاصـــة مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة المعهـــد التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة بجامعـــة 

  .مستغانم من جانب الفیزیولوجي

ممارســـــة النشـــــاط البـــــدني الریاضـــــي المكیـــــف لـــــذوي االحتیاجـــــات  یـــــرى الطلبـــــة ان  -4

مــــن وجهــــة نظــــر طلبـــة المعهــــد التربیــــة البدنیــــة والریاضــــیة بجامعــــة لــــه أهمیــــة الخاصـــة 

  .نم من جانب البدنيمستغا
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 لمحة تاریخیة عن المعهد:  

بعـد تنقـل . ر.ب.لقد مر المعهد بعدة مراحل انطالقا من قسم حتى معهد ت            

لقسم من جامعة وهران إلى مركز الجامعي بمستغانم كان قسما تابع لمعهـد البیولوجیـا و 

م، إلــى المدرســة العلیــا ألســاتذة 86/87تــم تحویــل هــذا القســم فــي نهایــة الســنة الدراســیة 

مــــارس  22المــــؤرخ فــــي  88-64التربیـــة البدنیــــة و الریاضــــیة  بالمرســــوم الرئاســـي رقــــم 

  .م1988

، تـــم 07/07/1998المـــؤرخ فـــي  220-98و بعـــد هـــذا و بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي 

 حــل المرســة العلیــا ألســاتذة التربیــة البدنیــة الریاضــیة و انشــاء جامعــة مســتغانم و ضــمها

معاهـــد لهـــذه  )7(إلـــى جامعـــة لتصـــبح معهـــد التربیـــة البدنیـــة و الریاضـــیة مـــن بـــین ســـبع

ثم إنشاء كلیات داخل الجامعة لیتغیر اسـم  )6(الجامعة، و في مدة ال تتعدى ستة أشهر

المعهـــد إلـــى كلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة و التربیـــة البدنیـــة و الریاضـــیة و الـــذي كـــان قســـم 

، و التدریب الریاضي و النشـاط الحركـي المكیـف مـن األقسـام التربیة البدنیة و الریاضیة

و المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي  98/398المكونـــــــــــة لـــــــــــه، و هـــــــــــذا بمقتضـــــــــــى المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي 

و المـــؤرخ  04/256م بمقتضــى المرســوم الرئاســي 2004م و فــي ســنة 02/12/1998

ـــة و الریاضـــیة  مســـتقال عـــن كلیـــة 29/08/2004فـــي  ـــة البدنی ـــم إنشـــاء معهـــد التربی م ث

  .و هو بهذه الصفة إلى حد اآلن. وم االجتماعیة و التربیة البدنیة و الریاضیةالعل

  أسماء المدیرون الذین تداولوا على إدارة المعهد 

مــن ( مــدیر المدرســة العلیــا ألســاتذة التربیــة البدنیــة الریاضــیة : طــایري عبــد الــرزاق  -د

  .)م1991م إلى غایة 1989سنة 
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مـن سـنة (لمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة الریاضـیة  مدیر ا: لحمر عبد الحــــق  -د

  .)م1998م إلى غایة 1991

مـن سـنة (عمید كلیـــــــة العلـوم االجتماعیـة التربیـة البدنیـة الریاضـیة  : بن قـــــــــوة علي  -د

  .)م2004م إلى غایة 1998

إلـى غایــة  2004ن سـنة مــ(مـدیر معهــد التربیـة البدنیـة الریاضـیة  : رمعـون محمـــــــد  -د

  .)م2007

إلــى  2007مــن ســنة (مــدیر معهــد التربیــة البدنیــة الریاضــیة  : ســعید عیســى خلیفــة  -د

  .)م2009غایة 

مـــن شـــهر (مـــدیر معهـــد التربیـــة البدنیـــة الریاضـــیة  : بـــن قاصـــد علـــي الحـــاج محمـــد  -د

  .)م  إلى یومنا هذا2009جویلیة  

 یة و الریاضیة إستراتیجیة التكوین بمعهد التربیة البدن:  

معهــد التربیــة البدنیــة و الریاضــیة مؤسســة تعلیمیــة تابعــة لــوزارة التعلــیم العــالي و         

البحــث العلمــي، تســهر علــى التكــوین فــي میــدان النشــاطات البدنیــة و الریاضــیة للطلبــة 

الحاصــلین علـــى البكالوریـــا، فـــي مرحلـــة التـــدرج، ماجیســـتیر أو دكتـــوراه مـــن خـــالل تقـــدیم 

و یهـدف المعهـد إلـى نشـر . و مقررات ذات صلة بأهداف التكوین و خصوصیاته برامج

و تطبیــــق و تطــــویر المعرفــــة مــــن أجــــل إعــــداد االطــــارات ذات المســــتوى العلمــــي عــــالي 

الجودة بقاییس علمیة معترف بها في مجـاالت التعلـیم و التـدریب، للقیـام بـدور فعـال فـي 

  :ل ما یليو هذا من خال. خدمة المجتمع و البحث العلمي
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 :األھداف التعلیمیة و التربویة  - 1

مــن أجــل مســاعدة . إثــراء البیئــة األكادیمیــة و الفكریــة لتحســین العملیــة التعلیمیــة         

  .الطلبة في مجاالت التكوین المفتوحة لیكونوا أعضاء فاعلین في المجتمع

 :البحث العلمي  - 2

ساتذة على حد سواء و هـذا مـن الرقي بمستوى البحث، في صفوف الطلبة و األ        

و . خـــالل تـــدعیم البحـــوث األصـــلیة و المبتكـــرة فـــي میـــدان األنشـــطة البدنیـــة و الریاضـــیة

التشجیع علـى النوعیـة فـي البحـث، و تـدعیم عرضـها فـي المـؤتمرات العلمیـة، الوطنیـة و 

  .الدولیة

 : خدمة المجتمع  - 3

ســاهمة فــي الرقــي بالصــحة القیــام بــدور فعــال فــي خدمــة المجتمــع، و هــذا مــن خــالل الم

العمومیـــة مـــن خـــالل ممارســـة األنشـــطة البدنیـــة و الریاضـــیة، و كـــذا إجـــراء الدراســـات و 

كمــا یســعى المعهــد إلــى إعــداد . البحــوث التــي مــن خاللهــا نحــل المشــكالت االجتماعیــة

  .برامج شاملة للتنمیة و التطویر و رفع مستوى الكفاءة المهنیة

 بمصلحة التدرج الشهادات التي یقدمها المعهد:  

التحضــر لهــذه الشــهادة یتطلــب النجــاح فــي ســتة سداســیات  :شــهادة اللیســانس  - أ

قرضــا فــي كــل سداســي، منهــا سداســیان جــدع  30قرضــا بمعــدل  180بمجمــوع 

مشــــترك و أربعــــة سداســــیات تخصــــص إمـــــا تربیــــة بدنیــــة و ریاضــــیة أو تـــــدریب 

 .ریاضي أو نشاط حركي مكیف

. د.م.علـــى شـــهادة اللیســـانس لكـــل طالـــب متحصـــل :  شـــهادة الماســـتر  - ب

تخصــص مــن بــین التخصصــات ســابقة الــذكر لــه الحــق فــي طلــب التســجیل فــي 

 .الماستر وفق قدرة استیعاب المعهد و بشروط معینة تحددها اللجنة



 

12 
 

یمكن لكل متحصل علـى شـهادة الماسـتر تخصـص مـن بـین  :شهادة الدكتوراه  -ج

الــدكتورة بعــد موافقــة اللجنــة التخصصــات ســابقة الــذكر فــي اللیســانس أن یســجل فــي 

  .البیداغوجیة المكلفة بالدكتوراه و بشروط معینة تحددها اللجنة

  شھادات ماجیستر نظام كالسیكي:  

إن التســجیل فــي مســابقة الــدخول شــهادة الماجیســتیر مفتــوح  :ش��ھادة ماجیس��تر   - أ

لكل حامل لشهادة اللیسانس نظـام كالسـیكي فـي جمیـع العلـوم و ذلـك بعـد دراسـة 

 .مع إجراء امتحان المسابقة. لفات من طرف لجنة مخصصا لذلكالم

یمكــــن لكــــل متحصــــل علــــى شــــهادة الماجیســــتر فــــي  :ش����ھادة ال����دكتوراه  - ب

مختلـــــف التخصصـــــات أن یســـــجل فـــــي الـــــدكتورة بعـــــج موافقـــــة المجلـــــس العلمـــــي 

 .للمعهد

  شروط االلتحاق:  

  .)التسجیل مفتوح لكل الشعب(الحصول على شهادة البكالوریا  -

ختبارات صحیة للطالب من طرف طبیـب المعهـد لتثبیـت أن باسـتطاعته ممارسـة إجراء إ

جمیــع الریاضــات و ذلــك یكــون للقبــول المبــدئي بعــد ذلــك یجــر الطالــب اختبــارات الكفــاءة 

: البدنیــة و حــدد تاریخهــا مــن طــرف مــدیر مكلــف بالتــدرج و تحتــوي االختبــارات مــایلي 

اختبــار  –اختبــار القفــز العــریض  – متــر إنــاث 80متــر ذكــور و  100اختبــار الســرعة 

 –اختبـــار الرشـــاقة  –اختبـــار المرونـــة  –متـــر إنـــاث  600متـــر ذكـــور و  800التحمـــل 

.)لقــــــاء مــــــع أســــــاتذة و دكــــــاترة المعهــــــد(اختبــــــار شــــــفهي  –الســــــباحة  –اختبــــــار القــــــوة 
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique 

  وزارة التعلیم العالــــي و البحـــــث العلمـــــــــي

 Université Abdelhamid Ibn Badis              مستغانم –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

Mostaganem 

 Istitut d'Education Physique                                                       معهد التربیة البدنیة و الریاضیة

et Sportive 

  جدول إحصــــاء الطلبــــــــــة المسجلیــــــن السنــــــــة األولـــــى ل م د
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  حسب التخصصات جــــــدول خاص بإحصـــاء طلبة المعهد

  التخصصــــــــــــــــــــــــات  الذكــــــــــــــــــــــــــــــور  إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث  المجمـــــــــــــــــــــــوع

358  19  339  1en LMD 

72  12  60  2en LMD – APSE 

75  03  72  – APSE 

72  02  70    – ES  

103  04  99  3en LMD – APSE 

32  02  30  – APSE 

94  03  91    – ES  

118  13  105  1en MASTER  - MHM 
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152  03  149  – EPPH 

130  03  127  – PAPAS 

110  08  102  – S.S 3en Ag 

101  10  91  2en MASTER  - MHM 

103  04  99  – EPPH 

123  08  115  – PAPAS 

96  04  92  – S.S 3en Ag 

  وعالمجمــــــــــ  1641  98  1739
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  جــــــدول خاص بإحصـــاء األساتــــــــــــذة حسب الرتب

 

  

  

 "ب"أستـاذ مساعـــــد  قسم  "أ"أستاذ مساعـــد  قسم  "ب"أستـاذ محاضر قسم  "أ"أستـاذ محاضر قسم   أستــاذ تعلیم العالــي

13  20  11  10  06 
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  2011نوفمبر  03مؤرخ في  712قرار رقم 

  والتدرج والتوجیه في طوري الدراساتكیفیات التقییم  یتضمن

  و الماستر اللیسانسلنیل شهادتي 

  واالنتقال مالتقیی:الباب الثاني-2-1

  مراقبة المعارف و المؤهالت:األولالفصل -2-1-1

یــتم فــي كــل سداســي تقیــیم المــؤهالت و اكتســاب المعــارف لكــل وحــدة تعلیمیــة :18المــادة

او عـن طریـق امتحـان نهـائي او كالهمـا معـا عن طریق مراقبة المسـتمرة و المنظمـة  إما

  .لتطبیق طریقة المراقبة المستمرة والمنتظمة اإلمكانقدر  األولویةتعطى 

ینشــر رئــیس القســم بالتشــاور مــع فریــق التكــوین فــي بدایــة كــل سداســي عــدد :19المــادة

  .قةاالختبارات وطبیعتها ومدتها وكذا طریقة او طرق المراقبة المعتمدة والموازنة المطب

  :یشتمل تقییم الطالب حسب مسلك التكوین على ما یلي :20المادة 

ـــــدروس  -  –الخرجـــــات المیدانیـــــة  –الموجهـــــة  األعمـــــال –التطبیقیـــــة  األعمـــــال –ال

 العمل الشخصي –الملتقیات  –التربصات التطبیقیة 
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مــن عالمــات  األمــریحســب معــدل عالمــات العمــال الموجهــة كلمــا اقتضــى : 21المــادة

كتابیـــة وفـــروض  وأســـئلةشـــكل عـــروض  يالتقییمـــات فـــب یمكـــن تنظـــیم هـــذه تقیـــیم الطالـــ

  .لهده العناصر لتقدیر الفرقة البیداغوجیة ةعملیة الموازنالخ تترك ..منزلیة وعمل فردي 

معــدل عالمــات االختبــارات  أســاسعلــى  ةالتطبیقیــ األعمــالتحســب عالمــة : 22المــادة 

  .البیداغوجیةوعالمات التقاریر وفق موازنة تقدرها الفرقة 

تـــنظم فــي كـــل سداســـي دورتـــین لمراقبــة المعـــارف والمـــؤهالت وتعتبـــر الـــدورة :23المـــادة 

  .الثانیة بمثابة دورة استدراكیة

شـــهر  أقصـــاهتـــنظم الـــدورات االســـتدراكیة لكـــل سداســـي لـــنفس الســـنة الجامعیـــة فـــي اجـــل 

  .سبتمبر

صـــل علـــى كـــل تكتســـب الوحـــدة التعلیمیـــة نهائیـــا مـــن طـــرف كـــل طالـــب تح: 24المـــادة 

  .المواد المكونة لهذه الوحدة

كانت العالمة المحصل علیها في هـذه المـادة تسـاوي او تفـوق  أذاتعتبر المادة المكتسبة 

كـــان معـــدل مجمـــوع  إذاعـــن طریـــق التعـــویض، أیضـــاتكتســـب الوحـــدة التعلیمیـــة  10/20

الخاصــة  العالمـات المحصـل علیهـا فـي المـواد المكونــة لهـذه الوحـدة وموزونـة بالعالمـات

  . 10/20بها یساوي او یفوق 
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تكتســب الوحــدة التعلیمیــة ایضــا عــن طریــق التعــویض اذا كــان معــدل مجمــوع العالمــات 

  10/20المحصل علیها في المواد المكونة لها موزونة بعالماتها یساوي او یفوق 

ینجم عن اكتساب الوحدة التعلیمیة ایضـا اكتسـاب االرصـدة المسـندة لهـا فـي هـذه الحالـة 

تعتبر االرصدة المحصل علیهـا قابلـة لالحتفـاظ فـي نفـس مسـلك التكـوین وقابلـة للتحویـل 

  .في اي مسلك تكوین اخر یتضمن هذه الوحدة

ال یســمح االقصــاء مــن المــادة مكونــة للوحــدة التعلیمیــة باكتســاب هــذه الوحــدة مــن خــالل 

  .حدةحساب معدل العالمات المحصل علیها في المواد الخرى المكونة لذات الو 

یعتبــر السداســي مكتســبا بالنســبة لكــل طالــب تحصــل علــى مجمــوع الوحــدات :25المــادة

  .اعاله 24التعلیمیة المكونة له وفقا لشروط المحددة في المادة 

یعتبــر السداســي مكتســبا ایضــاعن طریــق التعــویض مــا بــین مختلــف الوحــدات التعلیمیــة 

معدالت الوحـدات التعلیمیـة  یحسب معدل العام للسداسي على اساس: على النحو االتي

المكونــة للسداســي موزونــة بالمعــامالت الخاصــة بهــا وعندئــذ یعتبــر السداســي مكتســبا اذا 

  .10/20كان هذا المعدل یساوي او یفوق 

  رصیدا 30ینجم عن اكتساب السداسي اكتساب ارصدة المسندة له والبالغ عددها 

  .ة االستفادة من التعویصال یسمح للطالب المقصى من مادة او من وحدة تعلیمی
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فـــي حالـــة االخفـــاق فـــي الـــدورة االولـــى یتقـــدم الطالـــب للمشـــاركة فـــي الـــدورة :26المـــادة 

االستدراكیة بالنسبة للختبارات المتعلقة بالوحـدات التعلیمیـة غیـر مكتسـبة فـي هـذه الحالـة 

تبــارات المـذكورة اعـاله ویتقــدم فقـط لالخ 24یحـتفظ الطالـب بــالمواد المكتسـبة طبقـا للمــادة

  .المتعلقة بالمواد غیر المكتسبة

اعـاله یمكـن  25في حالة اكتساب وحدة تعلیمیة عن طریق التعویض المقرر في المـادة 

الســـماح للطالـــب المشـــاركة فـــي الـــدورة االســـتدراكیة بالنســـبة لالختبـــارات المتعلقـــة بـــالمواد 

  غیر مكتسبة لهذه الوحدة

العالمة الخاصة بكل مادة معنیة علـى اسـاس خالل الدورة االستدراكیة تحدد :27المادة 

العالمة المحصل علیها في الدورة االسـتدراكیة وفـق كیفیـات مراقبـة المعـارف والمـؤهالت 

  اعاله 19المحددة طبقا الحكام المادة 

یعتمـــد المعـــدل االفضـــل المحصـــل علیـــه بـــین الـــدورة االولـــى والـــدورة االســـتدراكیة عالمـــة 

  نهائیة

ة االستدراكیة تعتبر الوحدة التعلیمیة وكذا السداسي محصـل علیهمـا اثر الدور :28المادة 

  والمذكورتین اعاله 25و25وهو نفس احكام المادتین 
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المـذكورةاعاله فـان ارصـدة  24في حالة عـدم اكتسـاب وحـدة تعلیمیـة طبقـا الحكـام المـادة

  .المسندة للمواد المكتسبة والمكونة لها یتم االحتفاظ بها

  :التعویض على یطبق: 29الماجة 

یســـمح التعـــویض باكتســـاب الوحـــدة التعلیمیـــة مـــن خـــالل : الوحـــدة التعلیمیـــة -

 .حساب معدل نقاط المواد المشكلة لها والموزونة بمعامالتها

  .تحتفظ الوحدة التعلیمیة المكتسبة بالتعویض باالرصدة المسندة الیها

یســـمح التعـــویض باكتســـاب السداســـي مـــن خـــالل حســـاب معـــدل : السداســـي -

یحـتفظ . المات الوحدات التعلیمیة المشـكلة للسداسـي والموزونـة بمعامالتهـاع

 .رصیدا المسندة الیه 30السداسي المكتسب بالتعویض الثالثون 

مـــن )3،ل2،ل1ل(یســمح التعــویض باكتســاب الســنة ) 3،ل2،ل1ل(: الســنة -

خـــالل حســـاب معـــدل عالمـــات الوحـــدات التعلیمیـــة المشـــكلة لهـــا والموزونــــة 

 .بمعامالتها

  رصیدا المسندة الیها 60تحتفظ السنة المكتسبة بالتعویض بالستین 

  التدرج في الدراسات:الفصل الثاني  -2-1-2

یعتبــــر االنتقــــال مــــن السداســــي االول الــــى السداســــي الثــــاني لــــنفس الســــنة : 30المــــادة 

  .الجامعیة ولنفس المسلك التكوین حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة
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  التدرج في دراسات اللیسانس: الفرع االول -2-1-2-1

یعتبــر االنتقــال مــن الســنة االولــى الــى الســنة ثانیــة لیســانس مكتســبا للطالــب :31المــادة 

  الذي تحصل على السداسین االولین لمسار التكوین بالتعویض او بدون تعویض

یســمح للطالــب بالنتقــال مــن الســنة االولــى الــى الســنة الثانیــة لیســانس اذا تحصــل علــى 

  في السداسي االخر 2/3رصیدا على االقل في السداسي و 30ثالثین 

یعتبر االنتقال من السنة الثانیة الـى السـنة الثالثـة لیسـانس اذا تحصـل علـى : 32المادة 

رصـــیدا علـــى االقـــل واكتســـب الوحـــدات التعلیمیـــة االساســـیة المطلوبـــة مســـبقا  90تســـعین

  .لمواصلة الدراسات في التخصص

المسموح له بالنتقـال مـن مسـلك التكـوین وفـق شـروط االنتقـال  یمكن للطالب: 33المادة 

المــذكورتین اعــاله االحتفــاظ بــالمواد المكتســبة وفــي هــذه 32و31الــواردتین فــي المــادتین 

الحالة یعتبـر اجبـار او اعفـاء الطالـب مـن متابعـة الـدروس واالعمـال الموجهـة واالعمـال 

  .الحیات فریق التكوینالتطبیقیة بالنسبة للمواد غیر المكتسبة من من ص

یمكن حسب الحالة السماح للطالب الراسب في السـنة الثانیـة او السـنة الثالثـة :34المادة

فــي مســلك التكــوین باعــادة التســجیل فــي نفــس المســلك او التوجیهــه نحــو مســلك تكــوین 

  .اخر من طرف فریق التكوین
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حالــة اخفــاق ضــمن  تعطــى قــدر المســتطاع االولویــة لعملیــة توجیــه الطلبــة الــذین هــم فــي

  .مسلك التكوین االولي

ینبغي ان تؤدي هذه العملیة عن طریق المعابر الـى بنـاء مسـلك یتوافـق وقـدرات الطالـب 

  .تسمح له بتدرج افضل في مساره الدراسي التي من شانها ان

 5فـــي كـــل الحـــاالت ال یمكـــن للطالـــب المســـجل فـــي اللیســـانس البقـــاء اكثـــر مـــن خمـــس 

عـــادة توجیـــه بینمـــا یمكـــن الســـماح للطالـــب الـــذي تحصـــل علـــى ســـنوات حتـــى فـــي حالـــة ا

  .رصیدا او اكثر باعادة التسجیل لسنة اضافیة استثنائیا120

  الفرع الثاني التدرج في دراسات الماستر -2-1-2-2

یعتبر االنتقال من السنة االولى الى السنة الثانیة ماستر مكسبا للطالب الـذي :35المادة

  ولین لمسار التكوینالسداسیین اال تحصل على

مــن الســـنة االولـــى الــى الســـنة الثانیـــة ماســتر اذا تحصـــل علـــى  لباالنتقـــایســمح للطالـــب 

رصــــیدا علـــــى االقــــل وتحصـــــل ایضــــا علـــــى الوحــــدات التعلیمیـــــة  45 أربعـــــین خمســــة و

  .المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص

 النتقـال الـواردة فـيیسمح للطالب بالتدرج في مسلكه التكـویني وفـق شـروط ا: 36المادة 

 إجبـــار المـــذكورة اعـــاله واالحتفـــاظ بـــالمواد المكتســـبة وفـــي هـــذه الحالـــة فـــان 35المـــادة 
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الطالــب او اعفــاءه مــن متابعــة الــدروس واالعمــال الموجهــة واالعمــال التطبیقیــة بالنســبة 

  .للمواد غیر مكتسبة من صالحیات فریق التكوین

الســـماح للطالـــب الـــذي لـــم یـــتمكن مـــن  یمكـــن لفریـــق التكـــوین حســـب الحالـــة: 37المـــادة

االنتقال في السنة الثانیة في مسلك تكوین باعادة التسجیل في نفس المسـلك او بتوجیهـه 

  .نحو مسلك تكوین اخر من طرف فریق التكوین

قـدر المسـتطاع لعملیـة التوجیـه الطلبـة الـذین هـم فـي حالـة اخفـاق ضـمن  تعطى االولویـة

  .مسلك التكوین

هذه العملیة عن طریق المعابر الـى بنـاء مسـلك یتوافـق وقـدرات الطالـب ینبغي ان تؤدي 

  .تسمح له بالتدرج افضل في مساره الدراسي التي من شانها ان

.سـنوات 3في كل الحاالت ال یمكن للطالب المسجل في الماستر البقـاء اكثـر مـن ثـالث
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   :تمهید . 

ــــف  قطــــع أشــــواطا كبیــــرة خــــالل القــــ ــــه لمــــن المؤكــــد أن النشــــاط الریاضــــي المكی رنین ان

األخیـــرین وشـــهدت مختلـــف جوانبـــه ووســـائله تطـــورا معتبـــرا ، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بطـــرق 

  .ومناهج التعلیم والتدریب 

وفــي وقتنــا الحاضــر مــا فتــئ الخبــراء والبــاحثون فــي میــدان الریاضــة والتــرویح وغیــرهم ، 

یمـــدوننا بأحـــدث الطـــرق والمنـــاهج التربویـــة ، مســـتندین فـــي ذلـــك إلـــى جملـــة مـــن العلـــوم 

ألبحــاث المیدانیــة التــي جعلــت الفــرد الممــارس لنشــاطاته موضــوعا لهــا ، وهــو مــا جعــل وا

الدول المتقدمة تشهد تطـورا مـذهال فـي مجـال تربیـة ورعایـة المعـوقین وبلغـت المسـتویات 

العالیة ، وأصبح اآلن یمكننا التعـرف علـى حضـارة المجتمعـات مـن خـالل التعـرف علـى 

  .في هذا المجال  األدوات والوسائل التي تستخدمها

ویعــد النشــاط الریاضــي مــن األنشــطة البدنیــة التربویــة األكثــر انتشــارا فــي أوســاط الشــباب 

خاصة    في المؤسسات والمدارس التربویة والمراكز الطبیة البیداغوجیة المتكفلـة بتربیـة 

ورعایة المعوقین  ، ومما ساعد   على ذلك أن النشاط الریاضي یعد عـامال مـن عوامـل 

راحة اإلیجابیـة النشـطة التـي تشـكل مجـاال هامـا فـي اسـتثمار  وقـت الفـراغ ، باإلضـافة ال

إلـــى ذلـــك یعتبـــر مـــن األعمـــال التـــي تـــؤدي لالرتقـــاء بالمســـتوى الصـــحي و البـــدني للفـــرد 
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المعاق، إذ یكسبه القوام الجید ، ویمنح له الفرح والسـرور، ویخلصـه مـن التعـب والكـره ، 

  .العمل واإلنتاج  وتجعله فردا  قادرا   على

وعلیــه فقــد خصصــنا هــذا الفصــل للقیــام بدراســة النشــاط البــدني الریاضــي المكیــف دراســة 

  .تحلیلیة 

النشاط البدني الریاضي المكیف في ضـوء التعـاریف المختلفـة بتحدید مفهوم سنقوم  :أوال

،ثــم للمــربین، ثــم نتبــع ذلــك بدراســة تطــوره عبــر التــاریخ وفــي الجزائــر علــى وجــه التحدیــد 

وأهمیتـه للمعـاقین مـن النـواحي  ) تربوي تنافسـي، عالجـي  ترویحـي (نتطرق إلى أنواعه 

  .البیولوجیة (

ســنقوم بتحلیــل نظریاتــه وخصائصــه، وأخیــرا العوامــل المــؤثرة علیــه وأثنــاء معالجــة  :ثانیــا 

هـــــذه المواضـــــیع ســـــنحاول تـــــدعیم مختلـــــف المفـــــاهیم بالشـــــرح بمـــــا أمكـــــن مـــــن دراســـــات 

ء مختلـف البـاحثین فـي هـذا المضـمار  وذلـك فـي محاولـة منهـا إلظهـار وٕاحصائیات وآرا

دور وأهمیـــــة النشـــــاط البـــــدني الریاضـــــي المكیـــــف فـــــي حیـــــاة المعـــــافین  التـــــي أصـــــبحت 

تستخدمه الهیآت والمراكز التربویة  كوسیلة من الوسـائل التربویـة الفعالـة فـي تنمیـة الفـرد 

  .النفسیة المعاق من جمیع النواحي البدنیة، االجتماعیة،
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  :مفهوم النشاط البدني الریاضي المكیف. 1

یواجـــه مشـــكلة تعـــدد المفـــاهیم  النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف إن الباحــث فـــي مجـــال 

واســتخدامهم المصــطلح الواحــد بمعــان , التــي تــداولها المختصــون والعــاملون فــي المیــدان

لمكیــف أو النشــاط فقــد اســتخدم بعــض البــاحثون مصــطلحات النشــاط الحركــي ا, مختلفــة

الحركـــي المعـــدل أو التربیــــة الریاضـــیة المعدلـــة أو التربیــــة الریاضـــیة المكیفـــة أو التربیــــة 

الریاضـــیة الخاصـــة، فـــي حـــین اســـتخدم الـــبعض األخـــر مصـــطلحات األنشـــطة الریاضـــیة 

العالجیة أو أنشطة إعادة التكییف، فبـالرغم مـن اخـتالف التسـمیات مـن الناحیـة الشـكلیة 

واحـــدا، أي أنهـــا أنشـــطة ریاضـــیة وحركیـــة تفیـــد األفـــراد ذوي االحتیاجـــات یبقـــى الجـــوهر 

  .بین أو مضطربین نفسیا وانفعالیناالخاصة سواء كانوا معاقین متأخرین دراسیا أو موهو 

  :التعار یف ما یلي ذكر من هذهن

یعني الریاضات واأللعـاب والبـرامج التـي یـتم  :تعریف حلمي إبراهیم لیلى السید فرحات 

ویــــتم ذلــــك وفقــــا الهتمامـــــات ,لها  لــــتالئم حــــاالت اإلعاقــــة وفقــــا لنوعهــــا  وشــــدتها تعــــدی

حلمــي إبــراهیم لیلــى الســید فرحــات ، التربیــة األشــخاص  غیــر القــادرین وفــي حــدود قــدراتهم  

  .223: ، ص  1998، القاهرة ،  1الریاضیة والترویح للمعاقین ، دار الفكر العربي ، ط
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ه كــل الحركــات والتمرینــات وكــل الریاضــات التــي یــتم نعنــي بــ ): stor(تعریــف  ســتور

العقلیـة ,النفسـیة ,ممارستها من طرف أشخاص محدودین في قدراتهم من الناحیـة البدنیـة 

 وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة   من بعض,

 الوظائف الجسمیة الكبرى

A.stor:U.C.L:ET Outer activité physique et sportives adaptées pour 

personne handicapes mentale :print marketing sprl : belgique 

:1993:p10... 

  

تعریــف الرابطــة األمریكیــة للصــحة والتربیــة البدنیــة والتــرویح والــرقص والتربیــة  - 

للنمــــو مــــن خــــالل األلعــــاب واألنشــــطة  هــــي البــــرامج المتنوعــــة :الریاضــــیة الخاصــــة

رات وحـــدود األطفـــال الـــذین لـــدیهم الریاضـــیة واألنشـــطة اإلیقاعیـــة لتناســـب میـــول وقـــد

نقـــص فـــي القـــدرات أو االســـتطالعات ، لیشـــتركوا بنجـــاح وأمـــان فـــي أنشـــطة البـــرامج 

 .العامة للتربیة 

هــي تلــك البــرامج المتنوعــة مــن النشــاطات اإلنمائیــة  :محمــد عبــد الحلــیم البــوالیز - 

لیـــه واأللعـــاب التـــي تنســـجم ومیـــول وقـــدرات الطفـــل المعـــاق والقیـــود التـــي تفرضـــها ع

 .                                                  اإلعاقة 

ومــن خــالل هــذا العــرض لمختلــف التعــاریف فالمقصــود بالنشــاط الریاضــي المكیــف هــو  

إحـــداث تعـــدیل فـــي األنشـــطة الریاضـــیة المبرمجـــة لتتماشـــى  مـــع الغایـــات التـــي وجـــدت 
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نشــطة الریاضــیة حســب الفئــة ألجلهــا   ، فمــثال فــي الریاضــات التنافســیة هــو تكییــف األ

،أمــــا فــــي حالــــة األمــــراض المزمنــــة كــــالربو وتــــدریبها للوصــــول إلــــى المســــتویات العالیــــة 

ـــل مـــن هـــذه األمـــراض ،  ـــى التقلی والســـكري فهـــو تكییـــف األنشـــطة الریاضـــیة لتســـاعد عل

وبالنسـبة لحــاالت اإلصــابات الریاضـیة فــان الالعــب الــذي یتعـرض لإلصــابة یحتــاج إلــى 

تأهیلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكییـف األنشـطة الریاضـیة برنامج حركي 

النشــاط ب للمعــاقین جعلهــا تتماشــى مــع حالــة ودرجــة ونــوع اإلعاقــة ، وبالتــالي فالمقصــود

ـــدني الریاضـــي المكیـــف فـــي هـــذه الدراســـة هـــو مجمـــوع األنشـــطة الریاضـــیة المختلفـــة  الب

ة التـي یـم تعـدیلها وتكییفهـا مـع حـاالت والمتعددة والتي تشمل التمارین واأللعاب الریاضـی

  .بحیث تتماشى مع قدراتها البدنیة واالجتماعیة والعقلیة ,اإلعاقة ونوعها وشدتها 

  :التطور التاریخي للنشاط البدني الریاضي المكیف. -2

تعتبر التربیة  والریاضیة في العصر الحـدیث كأحـد المتطلبـات العصـریة بالنسـبة     

  .لها مكانة وموقع معتبر في قیم واهتمامات الشباب خاصة لكل شرائح المجتمع و 

ویعود الفضل فـي بعـث فكـرة ممارسـة النشـاط البـدني الریاضـي مـن طـرف المعـوقین إلـى   

وهـــو طبیـــب فـــي ) LEDWIG GEUTTMAN( الطبیـــب اإلنجلیـــزي لـــدویج جوتمـــان 

  .بانجلترا ) استول ماندیفل( مستشفى 
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وقـد نـادى هـذا الطبیـب , ریـق المعـاقین حركیـا وبدأت هذه النشاطات فـي الظهـور عـن ط

باالســتعانة بالنشــاطات الریاضــیة إلعــادة التكیــف الــوظیفي للمعــاقین والمصــابین بالشــلل 

ذه النشـــاطات كعامـــل رئیســـي واعتبـــر هـــ (PARAPLIGIQUE)فـــي األطـــراف الســـفلیة 

فس واسـتعمال إلعادة التأهیل البدني والنفسي ألنها تسمح للفرد المعـوق إلعـادة الثقـة بـالن

الــذكاء والــروح التنافســیة والتعاونیــة وقــد نظــم أول دورة فــي مدینــة اســتول مانــدیفل شــارك 

معوق وكانوا من المشلولین الذین تعرضوا لحـادث طارئـا ثنـاء حیـاتهم وضـحایا  18فیها 

الحــرب العالمیــة الثانیــة الــذین فقــدوا أطــرافهم الســفلیة ولقــد ادخــل الــدكتور لــودیج جوتمــان 

لریاضة ببعض الكلمات التي كتبها فـي أول رسـالة وعلقهـا فـي القاعـة الرئیسـیة فـي هذه ا

إن هــدف ألعــاب " ملعــب اســتول مانــدیفل فــي انجلتــرا والتــي الزالــت لحــد اآلن وجــاء فیهــا 

استول مانـدیفل هـو تنظـیم المعـوقین مـن رجـال ونسـاء فـي جمیـع أنحـاء العـالم فـي حركـة 

لریاضیة العالمیة سوف تزجي األمـل والعطـاء واإللهـام ریاضیة عالمیة وان سیادة الروح ا

ـــر مـــن  ـــم یكـــن هنـــاك اجـــل خدمـــة وأعظـــم عـــون یمكـــن تدیمـــه للمعـــاقین أكث للمعـــوقین ول

  ".مساعدتهم من خالل المجال الریاضي لتحقیق التفاهم والصداقة     بین األمم 

لـى منافسـة ثـم تطـورت إ) المستشـفى ( وبدأت المنافسة عـن طریـق األلعـاب فـي المراكـز 

بین المراكز ثم بعدها أنشأت بطولة المعـوقین وعنـد توسـیع النشـاطات البدنیـة والریاضـیة 

  المكیفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركیة 
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عـرف تطـورا كبیـرا ة ومعتبـرا وكـذا كـان بدایة الستینیات النشاط الریاضي بوجه عام وفي 

ــــي  ــــث أدمجــــت ف ــــدني والریاضــــي المكیــــف نفــــس المســــار ونفــــس االتجــــاه حی النشــــاط الب

النشـــاطات فـــي المشـــاریع التربویـــة والبیداغوجیـــة      فـــي مـــدارس خاصـــة وكـــان ظهـــور 

النشاطات الریاضیة المكیفة لإلعاقات العقلیـة تـأخر نوعـا مـا بالنسـبة لإلعاقـات الحركیـة 

الوالیـــات (فـــي شـــیكاغو 1968هـــذه العشـــریة عرفـــت تنظـــیم أولـــي لأللعـــاب خاصـــة فـــي و 

جویلیة وعرفت مشاركة ألف ریاضي مثلـوا كـل مـن  20و 19ما بین ) المتحدة األمریكیة

- 1970الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وكنــدا وفرنســا ثــم تلتهـــا عــدة دورات أخـــرى لسنــــة 

  تزاید مستمر  الخ، وقـد عرفـت هذه الدورات...72-75

فــي عــدد الریاضــیین المشــاركین وبالتــالي توســیع هــذه النشــاطات الریاضــیة فــي أوســاط  

المعوقین لمختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشریة األخیرة في هذا القرن تطـورا كبیـرا 

في جمیع المجاالت وهناك اكتشاف عام للجسـم وأهمیتـه فـي التكیـف وٕاعـادة التكیـف مـع 

ه االتصـــالیة ودوره الوســـیطي فـــي تخصـــیص وامـــتالك المعلومـــات المختلفـــة العـــالم وقیمتـــ

مهمـــا كانـــت معرفیـــة او انفعالیـــة و كـــان لغـــزو الریاضـــة مـــن خـــالل المالعـــب واإلعـــالم 

واالشهارات التي تظهر األجسام األنیقة العضـلیة وكـل األفكـار المتعلقـة الریاضـة جعلـت 

ــــة ال ــــدون باألهمی ــــى المســــتوى األفــــراد ومــــنهم المعــــاقین یعتق بالغــــة للنشــــاط الریاضــــي عل

  .العالجي ویلعب دورا كبیرا في النمو البدني النفسي واالجتماعي لألفراد الممارسین له 
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  : النشاط البدني والریاضي المكیف في الجزائر -3

 1979فیفــري  19تأســیس الفیدرالیــة الجزائریــة لریاضــة المعــوقین وذوي العاهــات فــي تــم 

وعرفـــت هـــذه  1981بعـــد ثالثـــة ســـنوات مـــن تأسیســـها فـــي فیفـــري وتـــم اعتمادهـــا رســـمیا 

الفیدرالیـــة عـــدة صـــعوبات بعـــد تأسیســـها خاصـــة  فـــي الجانـــب المـــالي وكـــذا مـــن انعـــدام 

اإلطــــارات المتخصصــــة فــــي هــــذا النــــوع مــــن الریاضــــة وكانــــت التجــــارب األولــــى لنشــــاط 

شـور وكـذلك في تقصرین وكـذلك فـي مدرسـة المكفـوفین فـي العا)  CHU( الفیدرالیة في 

فـــــي بوســـــماعیل وتـــــم فـــــي نفـــــس الســـــنة تنظـــــیم األلعـــــاب الوطنیـــــة وهـــــذا ) CMPP(فــــي 

انضـــــمت االتحادیـــــة الجزائریـــــة لریاضـــــة  1981وفـــــي ســـــنة , بإمكانیـــــات محـــــدودة جـــــدا 

( وكذلك للفیدرالیة الدولیة للمكفوفین كلیـا وجزئیـا ) ISMGF(المعوقین لالتحادیة الدولیة 

IBSA  ( م األلعــاب الوطنیــة فــي وهــران تــم تنظــی 1983وفــي ســنة ) 30الــى 24مــن  (

سبتمبر حیث تبعتها عدة ألعاب وطنیة أخرى في السنوات التـي تلتهـا فـي مختلـف أنحـاء 

  .الوطن 

  .في مصر  1991وشاركت الجزائر في أول ألعاب افریقیة سنة 

فـي  1992وكانت أول مشـاركة للجزائـر فـي األلعـاب االولمبیـة الخاصـة بـالمعوقین سـنة 

برشلونة بفوجین أو فریقین یمثالن ألعاب القوى وكـرة المرمـى وكـان لظهـور عـدائین ذوي 

رابطــة والئیــة تمثــل  36المســتوى العــالمي دفعــا قویــا لریاضــة المعــوقین فــي بالدنــا وهنــاك 
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 16( ریاضي لهم إجازات وتتراوح أعمارهم بـین 2000مختلف الجمعیات تظم أكثر من 

  .سنة )  35-

اختصاصــات ریاضــیة مكیفــة مــن طــرف المعــوقین كــل حســب نــوع  10وتمــارس حــوالي 

  :إعاقته ودرجتها وهذه االختصاصات هي نوع اإلعاقة 

  المعوقین المكفوفین                  * 

  المعوقین الحركیین                       * 

  المعوقین الذهنیین* 

  ألعاب القوى  -

  كرة المرمى                       -

  كرة السلة فوق الكراسي المتحركة   -

  كرة القدم بالعبین  -

  السباحة                         -

  رفع األثقال                        -

  الجیدو                          -
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  تنس الطاولة -

  )      االستعراضي ( التندام  -

  كرة الطائرة -

هــات عــدة أهــداف متكاملــة وقــد ســطرت الفیدرالیــة الجزائریــة لریاضــة المعــوقین وذوي العا

تطــویر النشــاطات البدنیــة و الریاضــیة المكیفــة الموجهــة لكــل  فــي مــا بینهــا وعلــى رأســها

  :أنواع اإلعاقات باختالفها ویتم تحقیق هذا الهدف عن طریق 

  العمل التحسیسي واإلعالم الموجه -

  للسلطات العمومیة  -

  ة منهم األشخاص المعوقین لمختلف الشرائح الشعبیة وفي كل أنحاء الوطن وخاص -

میــــدان النشـــاط البــــدني ( العمـــل علـــى تكــــوین إطـــارات متخصصــــة فـــي هــــذا المیـــدان  -

  .وهذا بالتعاون مع مختلف المعاهد الوطنیة والوزارات ) والریاضي المكیف 

  :والفیدرالیة الجزائریة لریاضة المعوقین منخرطة في عدة فیدرالیات دولیة وعالمیة منها 

  ) I.C.C( لدولیة للتنسیق والتنظیم العالمي للریاضات المكیفة اللجنة ا -

  )  IPC(اللجنة الدولیة للتنظیم العالمي لریاضة المعوقین ذهنیا  -
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  ) INAS-FMH( الجمعیة الدولیة لریاضة المتخلفین والمعوقین ذهنیا  -

  ) ISMW( الفیدرالیة الدولیة لریاضات الكراسي المتحركة  -

  ) IWPF( دولیة لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة الفیدرالیة ال -

 - CP( الجمعیة الدولیة للریاضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركیـة مخیـة  -

ISRA (  

  .وفیها من الفیدرالیات والجمعیات واللجان الدولیة العالمیة 

ا وقــد كــان للمشــاركة الجزائریــة فــي مختلــف األلعــاب علــى المســتوى العــالمي وعلــى رأســه

فــــي اطلنطــــا نجاحــــا كبیــــرا  1996فــــي برشــــلونة وســــنة  1992األلعــــاب االولمبیــــة ســــنة 

وظهور قوي للریاضیین المعوقین الجزائریین وخاصة في اختصاص ألعاب القـوى ومـنهم 

متــر وكــذلك بوجلیطیــة یوســف فــي )  400-200-100( عــالق محمــد فــي اختصــاص 

( وزي فــي اختصــاصوفــي نفــس االختصاصــات وبــالل فــ) معــوق بصــري (  B3صــنف 

  .متر ) 1500و 800متر و 5000

  أسس النشاط البدني الریاضي المكیف-4

إن أهــداف النشــاط البــدني الریاضــي للمعــاقین ینبــع أساســا مــن األهــداف العامــة للنشــاط 

الریاضـــي مـــن حیـــث تحقیـــق النمـــو العضـــوي والعصـــبي والبـــدني والنفســـي واالجتمـــاعي ، 
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لفـــرد المعـــاق ال تختلـــف عـــن احتیاجـــات الفـــرد حیـــث أوضـــحت الدراســـات إن احتیاجـــات ا

  .. العادي ، فهو كذلك یرید أن یسبح ، یرمي بقفز 

إن كــل مــا یحتویــه البرنــامج العــادي مالئــم للفــرد المعــاق ، "یشــیر انــارینو وآخــرون    

ولكــن یجــب وضــع حــدود معینــة لمســتویات الممارســة والمشــاركة فــي البرنــامج تــالءم 

اس�س بن�اء : محمد الحماحمي ، امین انور الخ�ولي  "المعاق إصابة أو نقاط ضعف الفرد

  194: ، ص  1990برامج التربیة الریاضیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 

یرتكــز النشــاط البــدني الریاضــي للمعــاقین علــى وضــع برنــامج خــاص یتكــون مــن ألعــاب 

ود المعــاقین وأنشــطة ریاضــیة وحركــات إیقاعیــة وتوقیتیــة تتناســب مــع میــول وقــدرات وحــد

الــذین ال یســتطیعون المشــاركة فــي برنــامج النشــاط البــدني الریاضــي العــام ، وقــد تبــرمج 

مثـــل هـــذه البـــرامج فـــي المستشـــفیات أو ي المراكـــز الخاصـــة بالمعـــاقین ، ویكـــون الهـــدف 

األســمى لهــا هــو تنمیــة أقصــى قــدرة ممكنــة للمعــاق وتقبلــه لذاتــه واعتمــاده علــى نفســه ، 

  .دماج في األنشطة الریاضیة المختلفة باإلضافة إلى االن

  : ویرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الریاضي المكیف ما یلي 

  العمل على تحقیق األهداف العامة للنشاط البدني الریاضي    - 

إتاحــــة الفرصــــة لجمیــــع األفــــراد للتمتــــع بالنشــــاط البــــدني وتنمیــــة المهــــارات  - 

 الحركیة األساسیة والقدرات البدنیة 
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 ف البرنامج إلى التقدم الحركي للمعاق والتأهیل والعالج إن یهد - 

أن ینفــذ البرنــامج فــي المــدارس الخاصــة أو فــي المستشــفیات والمؤسســات  - 

 .العالجیة 

أن یمكــن البرنــامج المعــاق مــن التعــرف علــى قدراتــه و إمكانیاتــه ، وحــدود  - 

 قدرات إعاقته حتى یستطیع تنمیة القدرات الباقیة لدیه واكتشاف ما لدیه من 

أن یمكن البرنامج المعاق من تنمیة الثقة بالنفس واحتـرام الـذات وٕاحساسـه  - 

بـــالقبول مـــن المجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه ، وذلـــك مـــن خـــالل الممارســـة الریاضـــیة 

 .  لألنشطة الریاضیة المكیفة 

وبشكل عام یمكن تكییف األنشطة البدنیـة والریاضـیة للمعـاقین مـن خـالل الطـرق 

  :التالیة 

التقلیل من مدة النشاط ، تعـدیل مسـاحة الملعـب ، ( قواعد األلعاب تغییر  - 

ـــادة  ـــر أداة اللعـــب ، زی ـــاع الشـــبكة أو هـــدف الســـلة ، تصـــغیر أو تكبی تعـــدیل ارتف

  مساحة التهدیف 

 تقلیل األنشطة ذات االحتكاك البدني الى حد ما  - 

 الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب  - 
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ریك مــن األســویاء أو مجموعــة مــن الوســائل البیداغوجیــة ، االســتعانة بالشــ - 

 ...كاألطواق والحبال 

إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في اللعبـة عـن طریـق السـماع بـالتغییر  - 

 المستمر والخروج في حالة التعب 

حلمي ابراهیم ، لیلـى  .تقسیم النشاط على الالعبین تبعا للفروق الفردیة وٕامكانیات كل فرد 

  . 50، 49،  47:التربیة الریاضیة والترویح للمعاقین ، مرجع سابق ، ص : سید فرحات ال

  :تصنیفات النشاط البدني الریاضي المكیف . 5

ـــة و التنافســـیة ، ومنهـــا  ـــد تعـــددت األنشـــطة الریاضـــیة وتنوعـــت أشـــكالها فمنهـــا التربوی لق

  .العالجیة والترویحیة  أو الفردیة والجماعیة 

  : نا سنتعرض إلى أهم التقسیمات ، فقد قسمه أحد الباحثین إلىعلى أیة حال فإن

هــو نشــاط یقــوم بــه الفــرد مــن تلقــائي نفســه بغــرض : النشــاط الریاضــي الترویحــي .5-1

تحقیــق الســعادة الشخصــیة التــي یشــعر بهــا قبــل أثنــاء  أو بعــد الممارســة وتلبیــة حاجاتــه 

  .تنمیتها وتعزیزها للمعاقین  النفسیة واالجتماعیة ، وهي  سمات في حاجة كبیرة إلى

یعتبر الترویح الریاضي من األركـان األساسـیة فـي بـرامج التـرویح لمـا یتمیـز بـه مـن    

أهمیــــة كبــــرى فــــي المتعــــة الشــــاملة للفــــرد ، باإلضــــافة إلــــى أهمیتــــه فــــي التنمیــــة الشــــاملة 

  .الشخصیة من النواحي البدنیة والعقلیة واالجتماعیة 
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ســــواء كــــان بغــــرض اســــتغالل وقــــت الفــــراغ أو كــــان بغــــرض  إن مزاولــــة النشــــاط البــــدني  

التـــدریب للوصـــول إلـــى المســـتویات العالیـــة ، یعتبـــر طریقـــا ســـلیما نحـــو تحقیـــق الصـــحة 

العامــة ، حیــث أنــه خــالل مزاولــة ذلــك النشــاط یتحقــق للفــرد النمــو الكامــل مــن النــواحي 

زة الجســم المختلفــة البدنیــة والنفســیة واالجتماعیــة باإلضــافة إلــى تحســین عمــل كفــاءة أجهــ

تأثیر الجوانـب الصـحیة علـى : إبراهیم رحمة   كالجهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصـبي

: ، ص  1998النشاط البدني الریاضي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة األولـى ، عمـان ، 

09 ..  

ن النشـاط إذ أ, یرى رملي عبـاس أن النشـاط البـدني الریاضـي یخـدم عـدة وظـائف نافعـة 

, العضـلي الحـر یمــنح األطفـال إشــباعا عاطفیـا كمـا یــزودهم بوسـائل التعبیــر عـن الــنفس 

والخلق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنجـاز وتمـد األغلبیـة بـالترویح الهـادف 

والغـــرض األساســـي هـــو تعزیـــز وظـــائف الجســـم مـــن اجـــل لیاقـــة مقبولـــة .... بـــدنیا وعقلیـــا

اللیاقــة والصــحة :محمــد إبــراهیم شــحاتة , ع الفتــاح رملــي عــبس   والرفاهیــةوشــعور بالســعادة 

  .79: ص ,  1991,القاهرة ,دار الفكر العربي ,

أن النشاط البدني الریاضي الترویحي یشكل جانبـا هامـا فـي " مروان ع المجید "كما أكد   

ـــذات والصـــبر  ـــة لل ـــة فـــي الرغ, نفـــس المعـــاق اذ یمكنـــه مـــن اســـترجاع العناصـــر الواقعی ب

التمتــع بالحیــاة ویســاهم بــدور ایجــابي كبیــر فــي إعــادة التــوازن النفســي , اكتســاب الخبــرة 

وتهـــــدف الریاضـــــة , للمعـــــاق والتغلـــــب علـــــى الحیـــــاة الرتیبـــــة والمملـــــة مـــــا بعـــــد اإلصـــــابة 
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الترویحیــة إلــى غــرس االعتمــاد علــى الــنفس واالنضــباط وروح المنافســة والصــداقة لــدى 

دعیم الجانــب النفســي والعصــبي إلخــراج المعــوق مــن عزلتــه الطفــل المعــوق  وبالتــالي تــ

األلعاب الریاضیة للمعوقین : مروان ع المجید إبراهیم   التي فرضها على نفسه في المجتمـع 

  . 112 – 111: ص ,  1997, األردن , عمان ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع , 

  : ویمكن تقسیم الترویح الریاضي كما یلي 

هــــي عبــــارة عــــن مجموعــــة متعــــددة مــــن : الصــــغیرة الترویحیــــة  األلعــــاب  - أ

األلعـاب الجـري ، وألعــاب الكـرات الصــغیرة وألعـاب الرشــاقة ، ومـا إلــى غیـر ذلــك 

من األلعاب التي تتمیز بطابع السرور والمرح والتنـافس مـع مرونـة قواعـدها وقلـة 

  .أدواتها وسهولة ممارستها 

طة الحركیة التي تمارس باسـتخدام وهي األنش: األلعاب الریاضیة الكبیرة   - ب

ـــة أو  ـــة أو زوجی ـــة ألعـــاب فردی ـــا لوجهـــات نظـــر مختلف الكـــرة ویمكـــن تقســـیمها طبق

جماعیــة ، أو بالنســبة لموســم اللعبــة ألعــاب شــتویة   أو صــیفیة أو تمــارس طــوال 

  .العام 

ــة  -ج وهــي أنشــطة ترویحیــة تمــارس فــي المــاء مثــل الســباحة ، كــرة : الریاضــات المائی

أو التجـــدیف، الیخـــوت والـــزوارق ، وتعتبـــر هـــذه األنشـــطة وخاصـــة الســـباحة مـــن  المــاء ،

  .أحب ألوان الترویح خاصة في بالدنا 



 

44 
 

  : النشاط الریاضي العالجي . 5-2

عرفـــت الجمعیـــة األهلیـــة للتـــرویح العالجـــي ، بأنـــه خدمـــة خاصـــة داخـــل المجـــال الواســـع   

بعـض نـواحي السـلوك البـدني أو  للخدمات الترویحیة  التي تستخدم للتدخل اإلیجابي في

االنفعـــالي أو االجتمـــاعي إلحــــداث تـــأثیر مطلــــوب فـــي الســـلوك ولتنشــــیط ونمـــو وتطــــور 

 الشخصــیة ولــه قیمــة وقائیــة وعالجیـــة ال ینكرهــا األطبــاء 
أوقـــات  :عطیــات محمـــد خطــاب 

  . 66-65-64: الفراغ والترویح ، مرجع سابق ، ص

اعد مرضـــى األمـــراض النفســـیة والمعـــاقین  فالنشـــاط الریاضـــي مـــن الناحیـــة العالجیـــة یســـ

على التخلص مـن االنقباضـات النفسـیة ، وبالتـالي اسـتعادة الثقـة بـالنفس وتقبـل اآلخـرین 

لــه ، ویجعلهــم أكثــر ســعادة وتعاونــا ، ویســهم بمســاعدة الوســائل العالجیــة األخــرى علــى 

مـــراض تحقیـــق ســـرعة الشـــفاء ، كالســـباحة العالجیـــة التـــي تســـتعمل فـــي عـــالج بعـــض األ

  .كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهیل 

كمــــا أصــــبح النشــــاط الریاضــــي یمــــارس فــــي معظــــم المستشــــفیات والمصــــحات العمومیــــة   

والخاصـــة وفـــي مراكـــز إعـــادة التأهیـــل والمراكـــز الطبیـــة البیداغوجیـــة وخاصـــة فـــي الـــدول 

، فقـد تسـتخدم المتقدمة ،ویراعى في ذلك نوع النشاط الریاضي ، وطبیعة ونـوع اإلصـابة 

حركــات موجهــة ودقیقــة هــدفها اكتســاب الشــخص المعــوق تحكــم فــي الحركــة  واســتخدام 

  . عضالت أو أطراف مقصودة 
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 Roi Randain:sur le chemin de sport avec les personnes handicapes 
physique , plint marketing sport , 1993 ,p 5-6 

ى أیضـــــا بالریاضـــــة النخبـــــة أو ریاضـــــة ویســـــم: النشـــــاط الریاضـــــي التنافســـــي . 5-3

المرتبطــة باللیاقــة والكفــاءة البدنیــة بدرجــة  هــي النشــاطات الریاضــیة،  المســتویات العالیــة

كبیرة نسبیا ، هدفـه األساسـي االرتقـاء بمسـتوى اللیاقـة والكفـاءة البدنیـة واسـترجاع أقصـى 

ــة : لطفــي بركــات أحمــد للجســم   حــد ممكــن للوظــائف والعضــالت المختلفــة  ــة التربوی الرعای

  . 61:، ص 1984، الریاض،  Iللمعوقین عقلیا ، دار المریخ للنشر، الطبعة 

  : نشاط البدني الریاضي المكیف أهمیة ال. 6

قــررت الجمعیــة األمریكیــة للصــحة والتربیــة البدنیــة والتــرویح فــي اجتماعهــا الســنوي عــام 

من الریاضـة إلـى جانـب ، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقه في الترویح الـذي یتضـ 1978

األنشـــطة الترویحیـــة األخـــرى، ومـــع مـــرور الوقـــت بـــدأت المجتمعـــات المختلفـــة فـــي عـــدة 

ـــى أن یشـــمل هـــذا الحـــق الخـــواص، وقـــد اجتمـــع العلمـــاء علـــى  قـــارات مختلفـــة تعمـــل عل

مختلـــف تخصصــــاتهم فــــي علــــم البیولوجیــــا والـــنفس واالجتمــــاع بــــأن األنشــــطة الریاضــــیة 

لخــــواص بالـــــذات وذلـــــك ألهمیــــة هـــــذه األنشـــــطة بیولوجیـــــا، والترویحیــــة هامـــــة عمومـــــا ول

  .اجتماعیا، نفسیا، تربویا، اقتصادیا وسیاسیا 
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  :األهمیة البیولوجیة . 6-1

إن البنــاء البیولــوجي للجســم البشــري یحــتم ضــرورة الحركــة حیــث اجمــع علمــاء البیولوجیــا 

مة األداء المتخصصــــین فــــي دراســــة الجســــم البشــــري علــــى أهمیتهــــا فــــي االحتفــــاظ بســــال

الیومي المطلوب من الشخص العادي، أو الشـخص الخـاص، بـرغم اخـتالف المشـكالت 

التي قد یعاني منها الخواص ألسباب عضویة واجتماعیـة وعقلیـة فـان أهمیتـه البیولوجیـة 

الرعایــة التربویــة للمعــوقین : لطفــي بركــات أحمــد للخــواص هــو ضــرورة التأكیــد علــى الحركــة 

   61:، ص 1984، الریاض،  Iلنشر، الطبعة عقلیا ، دار المریخ ل

یؤثر التدریب وخاصة المنظم على التركیب الجسـمي، حیـث تـزداد نحافـة الجسـم وثقـل   

ســمنته دون تغیــرات تــذكر علــى وزنــه وقــد فحــص ویلــز وزمالئــه تــأثیر خمســة شــهور مــن 

ب مراهقــة وأظهــرت النتــائج تغیــرات واضــحة فــي التركیــ 34التــدریب البــدني الیــومي علــى

الجسمي، حیث تزداد نمـو األنسـجة النشـطة ونحافـة كتلـة الجسـم  فـي مقابـل تنـاقص فـي 

التربیـة الحركیـة للطفـل ، دار : أمـین أنـور الخـولي ، أسـامة كمـال راتـب  نمو األنسجة الذهنیة 

  . 150: ، ص  1992، القاهرة  IIالفكر العربي ، الطبعة 

  :األهمیة االجتماعیة . 6-2

یمكن للنشاط الریاضي  أن یشجع على تنمیة العالقة االجتماعیة بـین إن مجال اإلعاقة 

علــى الــذات، ویســتطیع أن یحقــق ) أو االنطــواء(األفــراد ویخفــف مــن العزلــة واالنغــالق  
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انسجاما وتوافقا بین األفـراد، فـالجلوس جماعـة فـي مركـز أو ملعـب  أو فـي نـادي أو مـع 

  .أنه أن یقوي العالقات الجیدة بین األفراد أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحادیث من ش

ویجعلها أكثر إخوة وتماسكا، ویبدوا هذا جلیا في البلدان األوربیة االشتراكیة حیـث دعـت 

الحاجـــة الماســـة إلـــى الـــدعم االجتمـــاعي خـــالل أنشـــطة أوقـــات الفـــراغ إلحـــداث المســـاواة 

  . المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي

في كتاباته عن الترویح في مجتمع القرن التاسع عشر بأوربا أن  Veblenفقد بین قبلن 

ــــة رمــــز لطبقــــة  ــــة، أو بمثاب ممارســــة الریاضــــة كانــــت تعبــــر عــــن انتمــــاءات الفــــرد الطبقی

اجتماعیــة خصوصــا للطبقــة البورجوازیــة، إذ یتمتــع أفرادهــا بقــدر أوفــر مــن الوقــت الحــر 

ذخا مسرفا متنافسون على أنهم أكثـر یستغرقونه في اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وب

  . R . sue : Le loisir . O P . cit , P : 63 .لهوا وٕاسرافا

الـروح : وقد استعرض كوكیلي الجوانب والقـیم االجتماعیـة للریاضـة و التـرویج فیمـا یلـي 

الریاضیة  التعاون تقبل اآلخرین بغض النظر عن اآلخرین، التنمیة االجتماعیـة، المتعـة 

القیـــادة والتبعیـــة، االرتقـــاء والتكیـــف  ، اكتســـاب المواطنـــة الصـــالحة، التعـــود علـــىوالبهجـــة

  . 65: الرعایة التربویة للمعوقین عقلیا ، مرجع سابق ، ص : لطفي بركات أحمد االجتماعي  
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أن أهمیـــة  النشـــاط الریاضـــي تكمـــن فـــي  مســـاعدة " محمـــد عـــوض بســـیوني "  كمـــا أكـــد  

فـراد والجماعـات التـي یعـیش فیهـا ، حیـث أن هـذه الشخص المعوق علـى التكیـف مـع األ

  .الممارسة تسمح له بالتكیف واالتصال بالمجتمع

مـن أن الممارسـة الریاضـیة تنمـي فـي الشـخص " عبد المجید مـروان"وهو ما أكده كذلك  

، كمـا ....المعوق الثقة بالنفس والتعـاون والشـجاعة ، فضـال عـن شـعوره باللـذة والسـرور 

  .جتمع واألصدقاء األثر الكبیر على نفسیة الفرد المعاق أن للبیئة والم

  :األهمیة النفسیة . 6-3

بدأ االهتمام بالدراسات النفسیة منذ وقت قصیر، ومع ذلك حقق علم النفس نجاحـا كبیـرا 

فــــي فهــــم الســــلوك اإلنســــاني، وكــــان التأكیــــد فــــي بدایــــة الدراســــات النفســــیة علــــى التــــأثیر 

التفــاق حینــذاك  أن هنــاك دافــع فطــري یــؤثر علــى ســلوك البیولــوجي فــي الســلوك وكــان ا

الفرد، واختار هـؤالء لفـظ الغریـزة علـى أنهـا الـدافع األساسـي للسـلوك البشـري، وقـد أثبتـت 

التجارب التي أجریت بعد استخدام كلمة الغریزة فـي تفسـیر السـلوك أن هـذا األخیـر قابـل 

ن فــــي حــــاالت معینــــة عنــــد للتغیــــر، تحــــت ظــــروف معینــــة إذ أن هنــــاك أطفــــاال ال یلعبــــو 

مرضـــهم عضـــویا أو عقلیـــا، وقـــد اتجـــه الجیـــل الثـــاني إلـــى اســـتخدام الـــدوافع فـــي تفســـیر 

ـــى خـــالف  ـــاك دوافـــع مكتســـبة عل ـــان هن ـــزة ب ـــدافع والغری ـــین ال الســـلوك اإلنســـاني وفرقـــوا ب

الغرائــــز الموروثــــة، لهــــذا یمكــــن أن نقــــول أن هنــــاك مدرســــتین أساســــیتین فــــي الدراســــات 
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، وتقــع أهمیــة هــذه النظریــة بالنســبة )ســیجموند فرویــد (التحلیــل النفســي النفســیة ومدرســة 

  : للریاضة والترویح أنها تؤكد مبدئین هامین 

  .السماح لصغار السن للتعبیر عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب . 1

أهمیــة االتصـــاالت فـــي تطــویر الســـلوك، حیـــث مــن الواضـــح أن األنشـــطة الترویحیـــة . 2

  .تعطي فرصا هائلة لالتصاالت بین المشترك والرائد، والمشترك األخر 

 –الشـــم  –اللمـــس : أمـــا مدرســـة الجشـــطالت حیـــث تؤكـــد علـــى أهمیـــة الحـــواس الخمـــس 

ة الترویح في هذه النظریـة فـي وتبرز أهمی.في التنمیة البشریة   النظر  السمع –التذوق 

أن األنشطة الترویحیـة تسـاهم مسـاهمة فعالـة  فـي اللمـس والنظـر والسـمع إذ وافقنـا علـى 

أنــه هنــاك أنشــطة ترویحیــة مثـــل هوایــة الطــبخ، فهنــاك احتمـــال لتقویــة مــا ســمي التـــذوق 

والشــــم، لـــــذلك فـــــان الخبــــرة الریاضـــــیة والترویحیـــــة هامـــــة عنــــد تطبیـــــق مبـــــادئ المدرســـــة 

  .شطالتیة الحب

، كالحاجـــة إلـــى األمـــن  أمـــا نظریـــة ماســـلو تقـــوم علـــى أســـاس إشـــباع الحاجـــات النفســـیة

والســـالمة ، وٕاشـــباع الحاجـــة إلــــى االنتمـــاء وتحقیـــق الــــذات وٕاثباتهـــا، والمقصـــود بإثبــــات 

 الذات أن یصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور بـاألمن واالنتمـاء

شـطة الترویحیـة تمثـل مجـاال هامـا یمكـن للشـخص تحقیـق ذاتـه ، ومما الشك فیـه أن األن
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 مــن خاللــه 
التربیــة الترویحیــة ، دار العربیــة للطباعــة ، بغــداد ، : حــزام محمــد رضــا القزونــي 

  . 20: ، ص 1978

ال شـــك أن اإلنتـــاج یـــرتبط بمـــدى كفـــاءة العامـــل ومثابرتـــه :األهمیـــة االقتصـــادیة . 6-4

بــدني، وهــذا ال یــأتي إال بقضــاء أوقــات فــراغ جیــدة فــي علــى العمــل واســتعداده النفســي وال

ـــا ســـلیما قـــد  راحـــة مســـلیة ـــة فـــي ترویحهـــا وتكوینهـــا تكوین ، وان االهتمـــام بالطبقـــة العامل

فـي " فرنـارد"یتمكن من اإلنتاجیة العامة للمجتمع فیزید كمیتهـا ویحسـن نوعیتهـا، لقـد بـین 

ســاعة فــي األســبوع قــد  55ســاعة إلــى  96هــذا المجــال أن تخفــیض ســاعات العمــل مــن 

الخـــدمات العمالیـــة بـــین : محمـــد نجیـــب توفیـــق فـــي األســـبوع   % 15یرفـــع اإلنتـــاج بمقـــدار 

  . 560، ص  1967التطبیق والتشریع ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، الطبعة األولى ، 

فـالترویح إذا نتــاج االقتصــادي المعاصـر، یــرتبط بــه أشـد االرتبــاط ومــن هنـا تبــدو أهمیتــه 

ادیة فـــي حیـــاة المجتمـــع، لكـــن مفكـــرین آخـــرین یـــرون أهمیـــة التـــرویح نتجـــت مـــن االقتصـــ

ظــروف العمــل نفســه، أي مــن آثــاره الســیئة علــى اإلنســان، كــاالغتراب والتعــب واإلرهــاق 

 العصبي، مؤكدین على أن الترویح یزیل تلك اآلثار ویعوضها بالراحـة النفسـیة والتسـلیة 

R . sue : Le loisir : O P . cit , P : 49 – 50 
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  :األهمیة التربویة . 6-5

بــالرغم مــن ان الریاضــة والتــرویح یشــمالن األنشــطة التلقائیــة فقــد اجمــع العلمــاء علــى ان 

  :هناك فوائد تربویة تعود على المشترك، فمن بینها ما یلي 

  هنـاك مهـارات جدیـدة یكتسـبها األفـراد مـن خـالل  :تعلم مهـارات وسـلوك جدیـدین

على سبیل المثال مداعبة الكرة كنشـاط ترویحـي تكسـب الشـخص  األنشطة الریاضیة

  .مهارة جدیدة لغویة ونحویة، یمكن استخدامها في المحادثة والمكاتبة مستقبال 

  هنــــاك نقــــاط معینــــة یتعلمهــــا الشــــخص أثنــــاء نشــــاطه الریاضــــي  :تقویــــة الــــذاكرة

ترك الشـخص والترویحي یكون لها اثر فعـال علـى الـذاكرة، علـى سـبیل المثـال إذا اشـ

فـي ألعــاب تمثیلیــة فــان حفــظ الــدور یسـاعد كثیــرا علــى تقویــة الــذاكرة حیــث أن الكثیــر 

المـــخ ویـــتم   »مخـــازن   «مـــن المعلومـــات التـــي تـــردد أثنـــاء اإللقـــاء تجـــد مكـــان فـــي

في المـخ عنـد الحاجـة إلیهـا عنـد االنتهـاء مـن   »مخازنها   «استرجاع المعلومة من 

  .الحیاة العادیة  الدور التمثیلي وأثناء مسار

  ــم حقــائق المعلومــات هنــاك معلومــات حقیقیــة یحتــاج الشــخص الــى الــتمكن  :تعل

منها، مثال المسافة بین نقطتین أثناء رحلـة مـا، وٕاذا اشـتمل البرنـامج الترویحـي رحلـة 

بالطریق الصحراوي مـن القـاهرة الـى اإلسـكندریة فـان المعلومـة تـتعلم هنـا هـي الوقـت 

  .لرحلة الذي تستغرقه هذه ا
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ان اكتســاب معلومــات وخبـــرات عــن طریــق الریاضــة والتــرویح یســـاعد  :اكتســاب القــیم 

الشــخص علــى اكتســاب قــیم جدیــدة ایجابیــة، مــثال تســاعد رحلــة علــى اكتســاب معلومــات 

عــن هــذا النهــر، وهنــا اكتســاب لقیمــة هــذا النهــر فــي الحیــاة الیومیــة، القیمــة االقتصــادیة، 

 مة السیاسـیة القیمة االجتماعیة كذا القی
مرجع . التربیة الترویحیة : حزام محمد رضا القزوني 

  . 32 – 31: ص . سابق 

یـــرى بعـــض المختصـــین فـــي الصـــحة العقلیـــة، أن الریاضـــة : األهمیـــة العالجیـــة . 6-6

حینمـا تسـتخدم " التـوازن النفسـي"الترویح یكـاد یكـون المجـال الوحیـد الـذي تـتم فیـه عملیـة 

تلفزیــــون، موســــیقى، ســــینمان ریاضــــة، : ( جیــــدا فــــي التــــراویح أوقــــات فراغنــــا اســــتخداما 

شریطة أال یكون الهدف منها تمضیة وقت الفراغ، كل هذا من شأنه أن یجعـل ) سیاحة 

  .اإلنسان أكثر توافقا مع البیئة وقادرا على الخلق واإلبداع 

ترات وقــد تعیــد األلعــاب الریاضــیة والحركــات الحــرة تــوازن الجســم، فهــي تخلصــه مــن التــو 

العصــبیة ومــن العمــل اآللــي، وتجعلــه كائنــا أكثــر مرحــا وارتیاحــا فالبیئــة الصــناعیة وتعقــد 

الحیــاة قــد یؤدیــان إلــى انحرافــات كثیــرة، كــاإلفراط فــي شــرب الكحــول والعنــف، وفــي هــذه 

الحالة یكـون اللجـوء إلـى ممارسـة الریاضـة و البیئـة الخضـراء والهـواء الطلـق والحمامـات 

امــة للــتخلص مــن هــذه األمــراض العصــبیة، وربمــا تكــون خیــر وســیلة المعدنیــة وســیلة ه

  لعالج بعض االضطرابات العصبیة 
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  A . Domart & al : Nouveau Larousse Médical , Librairie Larousse , 

Paris , 1986 , P : 589 . 

  :نظریات المرتبطة بالنشاط البدني الریاضي المكیف ال.  -7

حــول مفهــوم التــرویح بســبب تعــدد العوامــل المــؤثرة علیــه  مــن الصــعب حصــر كــل اآلراء

والمتأثرة به فـي الحیـاة االجتماعیـة المعقـدة، إال انـه یمكـن تحدیـد أهـم مفاهیمـه حسـب مـا 

 Seg Mundجــاء فــي التعــاریف الســابقة، خاصــة تلــك التــي قــدمها ســیجموند فرویــد 

Freud  وجــان بیاجیــهGean Piaget  وكــارول جــروسKarl Gros لتعــاریف هــذه ا

  :نابعة من نظریات مختلفة نذكر منها 

  ):نظریة سینسر وشیلر (نظریة الطاقة الفائضة . 7-1

ـــاء  تقـــول هـــذه النظریـــة أن األجســـام النشـــیطة الصـــحیحة، وخاصـــة لألطفـــال، تختـــزن أثن

أدائهــا لوظائفهــا المختلفــة بعــض الطاقــة العضــلیة والعصــبیة التــي تتطلــب التنفــیس الــذي 

  .ینجم عنه اللعب 

وتشــیر هــذه النظریــة إلــى أن الكائنــات البشــریة قــد وصــلت إلــى قــدرات عدیــدة، ولكنهــا ال 

تستخدم كلها فـي وقـت واحـد، وكنتیجـة لهـذه الظـاهرة توجـد قـوة فائضـة ووقـت فـائض، ال 

یستخدمان في تزویـد احتیاجـات معینـة، ومـع هـذا فـان لـدى اإلنسـان قـوى معطلـة لفتـرات 

هـذه تتـراكم الطاقـة فـي مراكـز األعصـاب السـلیمة النشـطة طویلة، وأثنـاء فتـرات التعطیـل 



 

54 
 

ویــزداد تراكمهــا وبالتــالي ضــغطها حتــى یصــل الــى درجــة یتحــتم فیهــا وجــود منفــذ للطاقــة 

النشــاط : محمــد عــادل خطــاب واللعــب وســیلة ممتــازة الســتنفاذ هــذه الطاقــة الزائــدة المتراكمــة 

  . 57 – 56: اهرة الحدیثة ، صالترویحي وبرامجه ، ملتزم الطبع والنشر ، مكتبة الق

ومـــن جهـــة ثانیـــة ان اللعـــب یخلـــص الفـــرد مـــن تعبـــه المتـــراكم علـــى جســـده، ومـــن تأثراتـــه 

العصــبیة المشــحونة مــن ممارســة واجباتــه المهنیــة واالجتماعیــة، ویعتبــر وســیلة ضــروریة 

  .للتوازن اإلنساني النفسي وموافقة مع البیئة التي   یعیش فیها 

 Serae moyenca : Sociologie et action sociale , Editions labor , Bruxelles 

, 1982 , P : 163 . 

  :نظریة اإلعداد للحیاة . 7-2

الذي نادى بهـذه النظریـة بـان اللعـب هـو الـدافع العـام "  Karl Gros"یرى كارل جروس 

علـى  لتمرین الغرائز الضروریة للبقاء في حیاة البالغین، وبهذا یكون قد نظـر إلـى اللعـب

انه شيء له غایة كبرى، حیـث یقـول   أن الطفـل فـي لعبـه یعـد نفسـه للحیـاة المسـتقبلیة، 

فالبنــت عنــدما تلعــب بــدمیتها تتــدرب علــى األمومــة، والولــد عنــدما یلعــب بمسدســه یتــدرب 

  .على الصید كمظهر للرجولة 

وهنــــا یجــــب أن ننــــوه بمــــا قدمــــه كــــارل جــــروس خاصــــة فــــي العالقــــة بــــین األطفــــال فــــي 

  .عات ما قبل الصناعة مجتم
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یعـوض التـرویح للفـرد مـا " R . Mills "أما في المجتمعات الصناعیة یقول رایـت میلـز  

لم یستطع تحقیقـه  فـي مجـال عملـه، فهـو مجـال لتنمیـة مواهبـه واإلبـداعات الكامنـة لدیـه 

منــذ طفولتــه األولــى والتــي یتوقــف نموهــا لســبب الظــروف المهنیــة، كمــا انــه یشــجع علــى 

ــــة ویجــــد الهــــاوي مــــن ممارســــة  ممارســــة ــــة أو العلمی الهوایــــات المختلفــــة الریاضــــیة، الفنی

هوایاته، فرصة للتعبیر عن طاقاته الفكریـة وتنمیتهـا یصـاحبه فـي ذلـك نـوع مـن االرتیـاح 

ت عامـة وخاصـة فـي االداخلي، بعكس الحیاة المهنیة التي تضمر نمو المواهب واإلبداع

  .مجال العمل الصناعي 

  :اإلعادة والتخلیص نظریة . 7-3

الــذي وضــع هــذه النظریــة أن اللعــب مــا هــو إال "  Stanley Hool"یــرى ســتانلي هــول 

تمثیل لخبرات وتكـرار للمراحـل المعروفـة التـي اجتازهـا الجـنس البشـري مـن الوحشـیة إلـى 

الحضــارة، فاللعــب كمــا تشــیر هــذه النظریــة هــو تخلــیص وٕاعــادة لمــا مــر بــه اإلنســان فــي 

  .ض، فلقد تم انتقال اللعب من جیل إلى آخر منذ اقدم العصور تطوره على األر 

من خالل هذه النظریة یكون سـتانلي هـول قـد اعتـرض لـرأي كـارول جـروس ویبـرر ذلـك 

بان الطفل خالل تطوره یستعید مراحل تطور الجنس البشري، اذ یـرى أن األطفـال الـذین 

   یة من مراحل تطور اإلنسانیتسلقون األشجار هم في الواقع یستعیدون المرحلة القرد
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أصـول التـرویح وأوقـات الفـراغ ، دار الفكـر العربـي ، الطبعـة : كمال درویش ، أمـین الخـولي / د 

  . 227: ، ص  1990األولى ، القاهرة ، 

القیمـة الترویحیـة للعـب فـي هـذه النظریـة " جتسـي مـونس"یؤكـد : نظریة التـرویح . 7-4

یحتاج إلى اللعب كوسیلة الستعادته حیویتـه فهـو ویفترض في نظریته أن الجسم البشري 

  .وسیلة لتنشیط الجسم بعد ساعات العمل الطویلة 

والراحــة معناهــا إزالــة اإلرهــاق أو التعــب البــدني والعصــبي وتتمثــل فــي عملیــة االســتراحة، 

االســـترخاء فـــي البیـــت  أو فـــي الحدیقـــة أو فـــي المســـاحات الخضـــراء أو علـــى الشـــاطئ 

  .الخ  ……

تقــــوم بإزالــــة التعــــب عــــن الفــــرد، وخاصــــة العامــــل النفســــي، لهــــذا نجــــد الســــفر كــــل هــــذه 

والرحالت واأللعاب الریاضیة خیر عالج للتخلص من العمل النفسـي والضـجر النـاتجین 

  عن األماكن الضیقة والمناطق الضیقة ومزعجاتها 

F . Balle & al : Ecyclopédie de la sociologie , Librairie Larousse , Paris 
, 1975 , P : 221 . 

  : نظریة االستجمام . 7-5

تشبه هذه النظریة إلـى حـد كبیـر نظریـة التـرویح، فهـي تـذهب إلـى أن أسـلوب العمـل فـي 

أیامنـــا هـــذه أســـلوب شـــاق وممـــل، لكثـــرة اســـتخدام الفضـــالت الدقیقـــة للعـــین والیـــد، وهـــذا 
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البشـري وسـائل  األسلوب من العمل یؤدي إلـى اضـطرابات عصـبیة إذا لـم تتـوفر للجهـاز

  .االستجمام واللعب لتحقیق ذلك 

هذه النظریة تحـث األشـخاص علـى الخـروج إلـى الخـالء وممارسـة أوجـه نشـاطات قدیمـة 

الصید والسباحة والمعسكرات، ومثل هذا النشاط یكسب اإلنسـان راحـة واسـتجماما : مثل 

  .یساعدانه على االستمرار   في عمله بروح طیبة 

ــزة. 7-6 ــة الغری تفیــد هــذه النظریــة بــان البشــر اتجاهــا غریزیــا نحــو النشــاط فــي :  نظری

فتـــرات عدیـــدة مـــن حیـــاتهم، فالطفـــل یتـــنفس ویضـــحك ویصـــرخ ویزحـــف وتنصـــب قامتـــه 

ویقــف ویمشــي ویجــري ویرمــي فــي فتــرات متعــددة مــن نمــوه وهــذه أمــور غریزیــة وتظهــر 

  .طبیعیة خالل مراحل نموه 

ي وراء الكــرة وهــي تتحــرك أمامــه شــانه شــان فالطفــل ال یســتطیع أن یمنــع نفســه مــن الجــر 

القطــة التــي تنــدفع وراء الكــرة وهــي تجــري، ومــن ثــم فاللعــب غریــزي، وجــزء مــن وســائل 

  .التكوین العام لإلنسان، وظاهرة طبیعیة تبدو خالل مراحل نموه 

ثمـة عوامـل اجتماعیـة واقتصـادیة مـؤثرة :معوقات النشاط البـدني الریاضـي المكیـف . 8

الریاضي للمعوقین، فهو نتـاج مجتمـع یتـأثر ویـؤثر فـي الظـروف االجتماعیـة في النشاط 

وتكفـــي المالحظـــة العلمیـــة للحیـــاة الیومیـــة مـــن ان تكشـــف عـــن متغیراتـــه السوســـیولوجیة 

  والنفسیة والبیولوجیة واالقتصادیة 
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  Marie – Chorlotte Busch : La Sociologie Du Temps Libre Mouton , 

Paris , 1975 , P : 93 . 

وتشیر كل الدراسـات التـي جـرت فـي بعـض الـدول األوروبیـة لتقـدیر الوقـت الـذي یقضـیه 

األفــراد فــي العدیــد مــن نشــاطات الریاضــة التــرویح إال أن كــل مــن حجــم الوقــت والتــرویح 

  :ونشاطاته یتأثر بالعدید من المتغیرات أهمها 

  :الوسط االجتماعي . 8-1

 في انتشـار كثیـر مـن نشـاطات اللهـو والتسـلیة واللعـب، إن العادات والتقالید تعتبر عامال

  .وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى 

ان كثیــر مــن ســكان المنــاطق الریفیــة ال یشــاهدون الســینما اال قلــیال، " دومــازودین "یــرى 

  الن عادات هؤالء الریفیین تمقت السینما 

J . Dumazadier : Vers une civilisation du loisir ? , Editions du seuil , 

Paris , 1982 , P : 26 . 

، أن شباب المدینة أكثر ممارسة لألنشطة الریاضـیة مـن  وقد جاء في استقصاء جزائري

شـــباب األریـــاف، وتزیـــد الفـــروق اكثـــر مـــن ناحیـــة الجـــنس، ومـــن أســـباب ذلـــك أن تقالیـــد 

  عند الفتیات  الریف ال تشجع على هذا النشاط وخاصة

Ministère de la jeunesse et des sport : Enquête nationale sur les besoins 

et aspiration de la jeunesse en matiere de loisirs de culture et 

animation éducative et sportive .       
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وتختلف أشكال اللهـو واللعـب فـي ممارسـة األفـراد لهـذا النـوع مـن التسـلیة أو كـرههم لهـا، 

في دراسته للنشـاط "  Luschen"افة المجتمع ونظمه المؤثرة، فقد بین لوسشن بحسب ثق

شـــخص فـــي  1880الریاضـــي وعالقتـــه بالنظـــام الـــدیني، فـــي دراســـته علـــى عینـــة بلغـــت 

ألمانیــا الغربیــة تمــارس دیانــات مختلفــة، إلــى أن النشــاط الترویحــي یتــأثر بعوامــل ثقافیــة 

  ودینیة والوسط االجتماعي عموما 

Norber sillamy : Dictionnaire de psychologie , Larousse , Paris , 1978 , 

Art « Loisirs » , P : 168 . 

  :المستوى االقتصادي . 8-2

تعالج هذه النقطة من حیث استطاعة دخل العمال إلشـباع حاجـاتهم الترویحیـة فـي حیـاة 

  .الترفیه اجتماعیة یسیطر علیها اإلنتاج المتنامي لوسائل الراحة والتسلیة و 

یبدوا من خالل كثیر مـن الدراسـات ان دخـل العامـل یحـدد بدرجـة كبیـرة اسـتهالكه للسـلع 

  واختیاراته لكیفیة قضاء وقت الفراغ عند الموظفین أو التجار او اإلطارات السامیة 

J . Dumaze Dier : Vers une civilisation du loisir ? OP. Cit , P 260 . 

هنــاك بعــض األنــواع مــن التــرویح تــرتبط بكمیــة الــدخل فكلمــا أن " ســوتش " كمــا الحــظ 

ــــى المطــــاعم ومصــــروفات  ــــالترویح ، كــــالخروج إل ارتفعــــت زادت المصــــاریف الخاصــــة ب

  .العطل والسیاحیة، أو تزاید الطلب على الحاجات الترویحیة 
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وجــاء فــي دراســة مصــریة أن نســبة كبیــرة مــن العمــال یفضــلون قضــاء وقــت فــراغهم فــي 

الـــذهاب    إلـــى الســـینما وذلـــك لتفـــادي مصـــاریف ال طائـــل منهـــا فـــي نظـــر  بیـــوتهم علـــى

التطبی��ع والعم��ران ، دار النھض��ة العربی��ة ، الطبع��ة الثالث��ة ، بی��روت ، : حس��ن الس��اعاتي  العمــال

  . 319: ، ص  1980

والذي یمكن استنتاجه من خالل ما سـبق أن اختیـار الفـرد لكیفیـة قضـاء أوقاتـه الحـرة أو 

  .الترویحي ونمطه یتأثر بمستوى مداخل األفراد وقدرتهم المادیة لذلك  أسلوب نشاطه

  :السن . 8-3

تشــیر الدراســات العلمیــة إلــى أن العــاب األطفــال تختلــف عــن العــاب الكبــار وأن الطفــل 

  .كلما نمى وكبر في السن قل نشاطه في اللعب 

لــــة المتــــأخرة إلــــى أن األطفــــال فــــي نهایــــة مرحلــــة الطفو "  Sullenger"یشــــیر ســــولینجر 

وبدایة مرحلة المراهقة تأخذ نشاطاتهم أشكاال أخـرى غیـر التـي كـانوا یمارسـونها مـن قبـل 

، وذلــــك كالقیـــــام بمشـــــاهدة التلفزیــــون واالســـــتماع للموســـــیقى والقــــراءة وممارســـــة النشـــــاط 

  .الریاضي 

أن كـل مرحلـة عمـر یمـر بهـا اإلنسـان بهــا سـلوكا تـه الترویحیـة الخاصـة ، فالطفـل یمــرح 

لشیخ یرتاح ، في حین ان الشباب یتعاطون أنشطة حسب أذواقهم، ففـي دراسـة بفرنسـا وا
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وجــد ان مزاولــة الریاضــة تقــل تــدریجیا مــع التقــدم فــي العمــر حتــى تكــاد تنعــدم "  1967" 

  عاما 60في عمر 

Roymond . Tomas : Psychologie du sport , P.U . F , 1er Edition , Paris , 

1983 , P : 71 – 72 

  :الجنس . 8-4

تشیر الدراسات العلمیة إلى أن أوجه النشاط التي یمارسها الذكور تختلف عن تلـك التـي 

تمارســها البنــات فالبنـــات فــي مرحلـــة الطفولــة تفضـــل اللعــب بالـــدمى واأللعــاب المرتبطـــة 

بالتــدبیر المنزلــي ، بینمــا یفضــل البنــین اللعــب باللعــب المتحركــة وباللعــب اآللیــة والعــاب 

  .ردة المطا

أن البنــین یمیلــون إلــى اللعــب العنیــف اكثــر "  Honzik"ولقــد أوضــحت دراســات هونزیــك 

مـن البنــات  وان الفــروق بــین الجنسـین تبــدو واضــحة فیمــا یـرتبط بــالقراءة واالســتماع إلــى 

   برامج اإلذاعة ومشاهدة برامج التلفزیون

نین فـي مرحلـة الطفولـة إن البنات والب "E .Child "كما أوضحت دراسة الیزابیث تشایلد 

  .سنة یمیلون إلى النشاطات البدنیة واإلبداعیة والتخیلیة 12-3من سن
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إال أن ترتیب تلك النشاطات لـدى البنـین تختلـف حیـث تـأتي ممارسـة النشـاطات البدنیـة  

رؤیـة عصـریة للتـرویح : كمال درویـش ، محمـد الحمـاحمي /د لدى البنات في الترتیب األخیر

  . 63: ، ص  1997مركز الكتاب للنشر ، الطبعة األولى ، القاهرة ،  وأوقات الفراغ ،

  : درجة التعلم . 8-5

ــیم یــؤثر علــى أذواق األفــراد  لقــد أكــدت كثیــر مــن الدراســات االجتماعیــة إن مســتوى التعل

إذ بـــین أن التربیـــة والتعلـــیم " دومـــا زودبـــي"نحـــو تســـلیاتهم وهوایـــاتهم ، منهـــا مـــا جـــاء بهـــا 

، خاصـة وأن إنسـان الیـوم یتلقـى كثیـرا  …عموما في اختیـاره لترویحـه  توجه نشاط الفرد

مـــن التـــدریبات فـــي مجـــال التـــرویح أثنـــاء حیاتـــه الدراســـیة ، ممـــا قـــد یربـــي أذواقـــا معینـــة 

  .ت ربما قد تبقى مدى الحیاة الهوای

كمــا أوضــحت دراســة بلجیكیــة إن اختیــار األفــراد ألنــواع البــرامج اإلذاعیــة المقدمــة تتنــوع 

  ) . …ابتدائي ، ثانوي ، جامعي ( ب المستوى التعلیمي حس

وان الجــــامعیون یفضــــلون الموســــیقى والحصــــص العلمیــــة واألدبیــــة بینمــــا ذوي المســــتوى 

  االبتدائي أكثر ولعا بالمنوعات الغنائیة واأللعاب المختلفة

J – Cozcheuve : Sociologie de la Radio – Télévision , P.U.F , 5em 

Edition , Paris , 1980 , P : 87 . 

والـذي یمكـن اســتنتاجه مـن خــالل نتـائج الدراسـات أن هنــاك اخـتالف واضــح فـي كیفیــات 

  .قضاء الوقت الحر وممارسة التراویح بحسب مستوى تعلیم األفراد 
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  : الجانب التشریعي.  8-6

بمعنـــى أن معظـــم المجتمعـــات لـــیس لـــدیها تشـــریعات كافیـــة فـــي رعایـــة ذوي االحتیاجـــات 

اصة والتكفل بهم خاصة منها الحق فـي ممارسـة األنشـطة الریاضـیة بمختلـف ألوانهـا الخ

خصوصا في الدول العربیة وتوفیر الخدمات الریاضیة والترویحیـة للخـواص، ممـا یشـكل 

  .  عائقا في تقدیم الخدمات الضروریة لهذه الفئة
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  :خالصة  

الریاضـي  وعالقتـه بالمعـاقین ،  كان هذا الفصل أداة فعالة لتحلیل مفهوم النشاط البـدني

وقـــد أجرینـــا محاولـــة لشـــرح النشـــاط البـــدني الریاضـــي المكیـــف مـــن كافـــة جوانبـــه وٕاظهـــار 

الدراســات التربویــة والسوســیولوجیة حولــه ومــا ســاهمت هــذه الدراســات فــي مضــمار فهــم 

 .ماهیته 

جهــة ومــا یمكــن استخالصــه مــن خــالل مــا أشــرنا إلیــه أن النشــاط البــدني والریاضــي المو 

للمعاقین مستمد من النشاط البدني والریاضـي الـذي یمارسـه األفـراد العـادیین لكنـه یكیـف 

حسب نوع ودرجـة اإلعاقـة وطبیعـة الفـرد المعـاق مـن حیـث القـوانین والوسـائل المسـتعملة 

، ویعد هذه النشـاط الریاضـي حـدیث النشـأة مقارنـة بالنشـاط الریاضـي عنـد العـادیین ولـه 

بالفائدة  على األفراد، فهـو یعتبـر وسـیلة تربویـة وعالجیـة ووقائیـة إذا جوانب عدیدة تعود 

تـم اســتغاللها بصــفة منتظمــة ومســتمرة ، إذ یســهم فـي تكــوین شخصــیة األفــراد مــن جمیــع 

الجوانب ، الجانب الصـحي ، الجانـب النفسـي ، الجانـب الخلقـي واالجتمـاعي ، وبالتـالي 

اعي واالســتقرار العـاطفي والنظـرة المتفائلــة تكـوین شخصـیة متزنـة تتمیــز بالتفاعـل االجتمـ

خاصــة لألطفــال المعــاقین والــذین تضــیق دائــرة نشــاطهم بســبب مــرض أو عجــز .للحیــاة 

جسمي أو عقلي ، وقد أوضح العلماء أن الهدف األساسي الذي یجـب تحقیقـه للمعـوقین 

تربــوي هــو تعلــیمهم االشــتراك بفعالیــة فــي نشــاطات الریاضــة والتــرویح مــن خــالل برنــامج 
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یشــجع علــى ممارســة كــل ألــوان النشــاط البــدني الریاضــي واســتغالل أوقــات الفــراغ والــذي 

  .یجني من خالله المعوقون ، فوائد جسمیة ، اجتماعیة ، تربویة ،نفسیة ومعرفیة 

كمــا أن للنشــاط الریاضــي تــأثیر ایجــابي علــى انــدماج وٕاعــادة تأهیــل المعــاق وتقبلــه فــي 

مهــور بــان المعــاق یســتطیع ممارســة النشــاط الریاضــي المجتمــع مــن خــالل تحســیس الج

بمــــزات الریاضــــي العــــادي مــــن الدقــــة والتركیــــز والــــتحكم فــــي الــــنفس ، و بمتعــــة وانــــدفاع 

كبیــــــرین دون إي عقــــــدة ، وانــــــه بواســــــطة اإلرادة والرغبــــــة والتــــــدریب المســــــتمر یســــــتطیع 

ر والسـعادة المعاقین تحقیق نتائج مذهلة في مختلف االختصاصـات تجلـب الفـرح والسـرو 

  لآلخرین 

هـــذه القیمـــة للنشـــاط البـــدني والریاضـــي المكیـــف تفـــتح لنـــا إمكانیـــة دراســـته علـــى مســـتوى 

األطفال المتخلفون عقلیا واآلفاق التي یمكن تسطیرها في هـذا المجـال ، وهـو مـا نتطـرق 

  . إلیه بنوع من التفصیل في الفصل القادم  
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  :تمھید 

  

اس�یا للبح�ث حی�ث ی�تم فیھ�ھ معالج�ة المش�كلة المطروح�ة مس�بقا ف�ي یعتبر ھذا الفصل أس

عینة البحث ، حیث یعتمد ھذا البحث على طرق منھجیة البحث و وسائل تس�اعد العملی�ة 

على كشف جوانب الموضوع و الوصول إلى نتیجة عامة تخدم ھ�دف البح�ث و محاول�ة 

  .تحقیقھ و لو نسبیا 
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 :منھج البحث 

مي إختیار المنھج الصحیح لحل مشكلة یعتم�د عل�ى طبیع�ة المش�كلة في مجال البحث العل

  .نفسھا و ھذا جعلنا نستعین بالمنھج الوصفي  و ذلك لمناسبتھ لطبیعة الدراسة

  :مجتمع و عینة البحث 

  .طالب  140: عدد أفراد العینة  

  .طالب  50: العینة الضابطة 

  :مجاالت البحث 

  .السنة الثانیة ماستر نشاط بدني مكیف  طالب 50لقد شملت عینة البحث على  

  .لقد تم تطبیق التجربة اإلستطالعیة و ذالك بمعھد التربیة البدنیة  :المجال المكاني 

تم توزیع اإلستمارات على طلبة معھ�د التربی�ة  15/04/2016بتاریخ  :المجال الزماني 

  .فالبدنیة و الریاضیة السنة الثانیة ماستر نشاط بدني و ریاضي مكی

  .تم جمع اإلستمارات  25/04/2016بتاریخ 

  :توزیع اإلستمارات على الطلبة حیث اشتملت اربع محاور   :األدوات 

  الجانب النفسي االجتماعي .1

 .الجانب البدني الحركي .2

 الجانب الفیسیولوجي .3

 الجانب الفیزیولوجي  .4

  .النشاط البدني و الریاضي المكیف    :المتغیر المستقل 

   ذوي اإلحتیاجات الخاصة:  المتغیر التابع -

  :الوسائل اإلحصائیة  -1

:    المتوسط الحسابي 
		القیم	مجموع

ن
  

  المجموع الكلي   %100النسبة المئویة 

  عدد اإلجابات         س 

- )K2 (  
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  :تمهید

  

تطلــب منهجیــة البحــث عــرض وتحلیــل النتــائج ومناقشــتها، وعلــى هــذا األســاس اقتضــى ت 

 .التـي ألـت إلیهـا الدراسـة وفـق طبیعـة البحـث و إجراءاتـه عـرض وتحلیـل النتـائج األمـر

تفریـــغ االســـتمارات االســـتبیانیة فـــي جـــداول قصـــد معالجـــة بحیـــث قـــام الطالبـــان الباحثـــان 

  .نتائجها الخام إحصائیا

سنتطرق في هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسـة المیدانیـة، وهـذا مـن خـالل المعالجـة  

ـــــ ـــــات أفـــــراد العین ـــــاع المـــــنهج الوصـــــفي، اإلحصـــــائیة إلجاب ـــــارة فـــــي البحـــــث، بإتب ة المخت

وباســتعمال أدوات البحــث المتمثلــة فــي أداة االســتبیان ، كمــا ســنقوم بمناقشــة هــذه النتــائج 

بتحلیــل القــیم المحســوبة بمختلــف الطــرق اإلحصــائیة فــي ظــل اإلطــار النظــري الخــاص 

  .بالدراسة
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اســتر تخصــص نشــاط االســتبیان الخــاص بطلبــة ســنة ثانیــة معــرض نتــائج .2-2-1

  :بدني مكیف

على ضوء أهـداف البحـث و فروضـه یعـرض الطالبـان الباحثـان نتـائج البحـث فـي       

  :جداول وجاءت على نحو األتي

تــــأثیر ممارســــة النشــــاط البــــدني المكیــــف علــــى الجانــــب النفســــي : المحــــور األول*

  .االجتماعي

 ؟هل یشعر باالرتیاح عند ممارسته لنشاط البدني المكیف -1

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـة فیمـا یخـص تـأثیر  2یوضـح التكـرارات والنسـب المئویـة وقـیم كـا ):1(الجدول رقـم 

  .المكیف على الجانب النفسي االجتماعيممارسة النشاط البدني 

یتضح لنا بأنـه توجـد  1حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن ممارسـة النشـاط البـدني المكیـف لـه : اجاالستنت

  .تأثیر على الجانب النفسي االجتماعي
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یمثـــل النســـب المئویـــة للطلبـــة فیمـــا یخـــص تـــأثیر ممارســـة النشـــاط البـــدني ): 01(الشـــكل

 .المكیف على الجانب النفسي االجتماعي

 اط البدني المكیف؟   هل یشعر بالحیویة أثناء ممارسته للنش-2س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـة فیمـا یخـص شـعور  2یوضح التكرارات والنسب المئویـة وقـیم كـا ):2(الجدول رقم 

  .حیویة أتناء ممارسة النشاط البدني المكیفبال
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یتضح لنا بأنـه توجـد  2حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســــتنتج أن أغلــــب الطلبــــة یوافقــــون علــــى أن التلمیــــذ یشــــعر بالحیویــــة أثنــــاء : ســــتنتاجاال

  .ممارسة النشاط البدني المكیف

  

یمثـــل النســب المئویـــة للطلبــة فیمـــا یخــص شـــعور بالحیویــة أثنـــاء ممارســـة ): 02(الشــكل

  .النشاط البدني المكیف

 هل یخشى اإلصابة عند ممارسته للنشاط البدني المكیف؟ : 3س

  المجموع  ال  نعم  إلجاباتا

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة
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للطلبة فیما یخـص الخشـیة  2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):3(الجدول رقم 

  .النشاط البدني المكیفمن اإلصابة أثناء ممارسة 

یتضح لنا بأنـه توجـد  3حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

أغلـــــب الطلبـــــة یوافقـــــون علـــــى أن التلمیـــــذ یشـــــعر بالخشـــــیة مـــــن نســـــتنتج أن : االســـــتنتاج

  .اإلصابة أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف

  

یمثل النسب المئویة للطلبة فیما یخص شعور بالخشیة مـن اإلصـابة أثنـاء ): 03(الشكل

  .ممارسة النشاط البدني المكیف
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  هل یشعر بالخوف عند ممارسته للنشط البدني المكیف؟: 4س

  المجموع  ال  نعم  إلجاباتا

  50  45  5  السنة الثانیة ماستر

 %100  %90 %10  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـة فیمـا یخـص شـعور  2یوضح التكرارات والنسب المئویـة وقـیم كـا ):4(الجدول رقم 

  .البدني المكیف بالخوف أثناء ممارسة النشاط

یتضح لنا بأنـه توجـد  4حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

لطلبـــة یوافقـــون علـــى أن التلمیـــذ ال یشـــعر بـــالخوف أثنـــاء نســـتنتج أن أغلـــب ا: االســـتنتاج

  .ممارسة النشاط البدني المكیف
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یمثـــل النســـب المئویـــة للطلبـــة فیمـــا یخـــص شـــعور بـــالخوف أثنـــاء ممارســـة ): 04(الشـــكل

  .النشاط البدني المكیف

هل یسـتخدم تلمیـذ مـن فئـة ذوي االحتیاجـات الخاصـة لغـة الجسـد للتواصـل مـع :5س

  اآلخرین؟

  المجموع  ال  نعم  اباتاإلج

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمــــا یخــــص  2یوضـــح التكــــرارات والنســــب المئویـــة وقــــیم كــــا ):5(الجــــدول رقــــم 

  . ات الخاصة لغة الجسد للتواصل مع اآلخریناستخدام تلمیذ من فئة ذوي االحتیاج
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یتضح لنا بأنـه توجـد  5حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن تلمیذ یسـتخدم لغـة الجسـد للتواصـل : ستنتاجاال

  .مع اآلخرین

  

  

  

یمثـــل النســـب المئویـــة للطلبـــة فیمـــا یخـــص اســـتخدام التلمیـــذ لغـــة الجســـد ): 05(الشـــكل

  .للتواصل مع اآلخرین
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ة هــل للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي تنمیــة عملیــة االتصــال والتواصــل مقارنــ:6س

  بمواد األخرى؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبة فیمـا یخـص للنشـاط  2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):6(الجدول رقم 

  .المكیف دور في تنمیة عملیة االتصال والتواصل مقارنة بمواد األخرىالبدني 

یتضح لنا بأنـه توجـد  6حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2أكبر من كاالمحسوبة 2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي : االســتنتاج

  .تنمیة عملیة االتصال والتواصل مقارنة بمواد األخرى
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي ): 06(الشــكل

  .نة بمواد األخرىتنمیة عملیة االتصال والتواصل مقار 

للنشاط البدني المكیف یوفر جو استمرار عملیة االتصال والتواصـل لهـذه الفئـة : 7س

  مع األسویاء؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  15  35  السنة الثانیة ماستر

 %100  %30 %70  النسبة المئویة 

  8  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبة فیمـا یخـص النشـاط  2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):7(الجدول رقم 

  .البدني المكیف یوفر جو استمرار عملیة االتصال والتواصل لهذه الفئة مع األسویاء
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یتضح لنا بأنـه توجـد  7حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

ة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــ

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن النشــاط البــدني المكیــف یــوفر جــو : االســتنتاج

  .استمرار عملیة االتصال والتواصل لهذه الفئة مع األسویاء

  

  

  

یمثل النسـب المئویـة للطلبـة فیمـا یخـص النشـاط البـدني المكیـف یـوفر جـو ): 07(لالشك

  .استمرار عملیة االتصال والتواصل لهذه الفئة مع األسویاء
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  هل للنشاط البدني المكیف دور في تعزیز الثقة مع اآلخرین؟:8س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبة فیمـا یخـص النشـاط  2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):8(الجدول رقم 

  . البدني المكیف له دور في تعزیز الثقة مع اآلخرین

یتضح لنا بأنـه توجـد  8الجدول رقمحسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في 

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي : االستنتاج

  . لثقة مع اآلخرینتعزیز ا
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف لــه دور ): 08(الشــكل

  .في تعزیز الثقة مع اآلخرین

  هل النشاط البدني دور فى دمج هذه الفئة اجتماعیا؟:9س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  00  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبة فیمـا یخـص النشـاط  2یوضح التكرارات والنسب المئویة وقیم كا ):9(الجدول رقم 

  .البدني دور فى دمج هذه الفئة اجتماعیا
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ه توجـد یتضح لنا بأنـ 9حسب نتائج التحلیل اإلحصائي كما هو موضوع في الجدول رقم

فـــروق معنویــــة أو ذات داللــــة إحصـــائیة بــــین إجابــــات الطلبــــة وهـــذا عنــــد مســــتوى داللــــة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نسـتنتج أن أغلـب الطلبـة یوافقـون علــى أن النشـاط البـدني دور فـى دمـج هــذه : االسـتنتاج

  .الفئة اجتماعیا

  

  

  

ثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف دور فــي یم): 09(الشــكل

  .دمج هذه الفئة اجتماعیا
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  .تأثیر ممارسة النشاط البدني المكیف على الجانب الفیزیولوجي: المحور الثاني

   هل للنشاط البدني المكیف دور في أحداث تغیرات فیزیولوجیة  مرغوب فیها؟-1س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):10(الجـــدول رقـــم 

  . جیة  مرغوب فیهاالنشاط البدني المكیف له دور في أحداث تغیرات فیزیولو 

یتضــح لنــا بأنــه  10حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

ب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي نستنتج أن أغل: االستنتاج

  . أحداث تغیرات فیزیولوجیة  مرغوب فیها
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف دور فــي ): 10(الشــكل

  . أحداث تغیرات فیزیولوجیة  مرغوب فیها

  الحاجات الفیزیولوجیة؟ هل النشاط البدني المكیف ال یشبع بطریقة مباشرة: 2س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):11(الجـــدول رقـــم 

  .ط البدني المكیف ال یشبع بطریقة مباشرة الحاجات الفیزیولوجیةالنشا
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یتضــح لنــا بأنــه  11حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2ر من كاالمحسوبة أكب2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن النشــاط البــدني المكیــف ال یشــبع : االســتنتاج

  . بطریقة مباشرة الحاجات الفیزیولوجیة

  

  

یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف ال یشــبع ): 11(الشــكل

  . بطریقة مباشرة الحاجات الفیزیولوجیة
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  النشاط البدني المكیف دور في تقلیل من ضغط الدم؟هل : 3س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):12(الجـــدول رقـــم 

  . النشاط البدني المكیف له دور في تقلیل من ضغط الدم

یتضــح لنــا بأنــه  12حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2حسوبة أكبر من كاالم2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي : االستنتاج

  . تقلیل من ضغط الدم
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف دور فــي ): 12(الشــكل

  .تقلیل من ضغط الدم

ي التقلیـل مـن الـدهون فـي الجسـم ویسـاهم هل النشاط البدني المكیف له دور ف:4س

  احتراق الذهني؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2م كـــایوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــی ):13(الجـــدول رقـــم 

  . النشاط البدني المكیف له دور في تقلیل من الدهون في الجسم ویساهم احتراق الذهني
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یتضــح لنــا بأنــه  13حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1جة الحریة ودر  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي : االستنتاج

  . تقلیل من الدهون في الجسم ویساهم احتراق الذهني

  

  

  

دور فــي  یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف): 13(الشــكل

  .تقلیل من الدهون في الجسم ویساهم احتراق الذهني
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هل للنشاط البدني المكیف دور في توفیر الطاقـة للجسـم مـن خـالل التفـاعالت : 5س

  الداخلیة الناتجة عنه؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):14(الجـــدول رقـــم 

النشــاط البــدني المكیــف لــه دور فــي تــوفیر الطاقــة للجســم مــن خــالل التفــاعالت الداخلیــة 

  . الناتجة عنه

یتضــح لنــا بأنــه  14الجــدول رقــم حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي : االســتنتاج

  .طاقة للجسم من خالل التفاعالت الداخلیة الناتجة عنهتوفیر ال
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي ): 14(الشــكل

  .توفیر الطاقة للجسم من خالل التفاعالت الداخلیة الناتجة عنه

ـــث * ـــدني : المحـــور الثال ـــب الب ـــى الجان ـــف عل ـــدني المكی ـــأثیر ممارســـة النشـــاط الب ت

  . الحركيو 

  هل للنشاط البدني المكیف دور في اكتساب المهارات والقدرات البدنیة والحركیة؟-1

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):15(الجـــدول رقـــم 

  . النشاط البدني المكیف له دور في اكتساب المهارات والقدرات البدنیة والحركیة
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یتضــح لنــا بأنــه  15حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

وهـذا عنـد مسـتوى داللـة  توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي : االستنتاج

  . اكتساب المهارات والقدرات البدنیة والحركیة

  

  

  

ا یخــص للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــ): 15(الشــكل

  .اكتساب المهارات والقدرات البدنیة والحركیة
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 هل للنشاط البدني المكیف دور في زیادة قدرة على التحمل؟: 2س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  3  47  السنة الثانیة ماستر

 %100  %6 %94  النسبة المئویة 

  38،72  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):16(الجـــدول رقـــم 

  . النشاط البدني المكیف له دور في زیادة قدرة على التحمل

یتضــح لنــا بأنــه  16حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

ات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة توجد فروق معنویة أو ذ

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي  : االستنتاج

  .زیادة قدرة على التحمل
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ة للطلبــة فیمــا یخــص للنشــاط البــدني المكیــف دور فــي یمثــل النســب المئویــ): 16(الشــكل

  .زیادة قدرة على التحمل

  هل للنشاط البدني المكیف دور في اكتساب مهارات جدیدة؟: 3س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  ةدرجة الحری

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):71(الجـــدول رقـــم 

  .النشاط البدني المكیف له دور في اكتساب مهارات جدیدة
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یتضــح لنــا بأنــه  17حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة  توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي : االستنتاج

  .اكتساب مهارات جدیدة

  

  

النشــاط البــدني المكیــف لــه دور یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص ): 17(الشــكل

  .في اكتساب مهارات جدیدة
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هل للنشاط البدني المكیف یسـاعد الجسـم علـى قیـام بـبعض الحركـات الریاضـیة :4س

  بشكل جید؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  رجة الحریةد

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):18(الجـــدول رقـــم 

  .النشاط البدني المكیف یساعد الجسم على قیام ببعض الحركات الریاضیة بشكل جید

یتضــح لنــا بأنــه  18حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

روق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة توجد ف

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســـتنتج أن أغلـــب الطلبـــة یوافقـــون علـــى أن النشـــاط البـــدني المكیـــف یســـاعد : االســـتنتاج

  .یدالجسم على قیام ببعض الحركات الریاضیة بشكل ج
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف یســاعد ): 18(الشــكل

  .الجسم على قیام ببعض الحركات الریاضیة بشكل جید

  هل النشاط البدني المكیف دور في زیادة صلبة العظام ومحاربة هشاشتها؟: 5س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  المئویة  النسبة

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):19(الجـــدول رقـــم 

  .النشاط البدني المكیف له دور في زیادة صلبة العظام ومحاربة هشاشتها
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یتضــح لنــا بأنــه  19صــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــمحســب نتــائج التحلیــل اإلح

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

مكیـف لـه دور فـي نستنتج أن أغلب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني ال: االستنتاج

  .زیادة صلبة العظام ومحاربة هشاشتها

  

  

  

یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف لــه دور ): 19(الشــكل

  . في زیادة صلبة العظام ومحاربة هشاشتها
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  هل للنشاط البدني المكیف دور في تحسین المهارات الحركیة األساسیة؟: 6س

  جموعالم  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):20(الجـــدول رقـــم 

  . لحركیة األساسیةالنشاط البدني المكیف له دور في تحسین المهارات ا

یتضــح لنــا بأنــه  20حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

ب الطلبة یوافقون على أن النشاط البدني المكیـف لـه دور فـي نستنتج أن أغل: االستنتاج

  .تحسین المهارات الحركیة األساسیة
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص النشــاط البــدني المكیــف لــه دور ): 20(الشــكل

  . في تحسین المهارات الحركیة األساسیة

  .الجانب الفسیولوجيتأثیر ممارسة النشاط البدني المكیف على : المحور الرابع *

  هل تعاني من ضیق في التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف؟: 1س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  10  40  السنة الثانیة ماستر

 %100  %20 %80  النسبة المئویة 

  18  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):21(الجـــدول رقـــم 

  . معاناة الطفل من ضیق في التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف
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یتضــح لنــا بأنــه  21حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

مسـتوى داللـة  توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســــتنتج أن أغلــــب الطلبــــة یوافقــــون علــــى أن الطفــــل یعــــاني مــــن ضــــیق فــــي : االســــتنتاج

  .التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف

  

  

  

ن ضـــیق فـــي یمثـــل النســـب المئویـــة للطلبـــة فیمـــا یخـــص معانـــاة الطفـــل مـــ): 21(الشـــكل

  . التنفس أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف
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هــل تعــاني مــن ضــیق فــي التــنفس بعــد االنتهــاء مــن ممارســة النشــاط البــدني : 2س

  المكیف؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  35  15  السنة الثانیة ماستر

 %100  %70 %30  النسبة المئویة 

  8  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  حریةدرجة ال

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):22(الجـــدول رقـــم 

  . معاناة الطفل من ضیق في التنفس بعد انتهاء ممارسة النشاط البدني المكیف

یتضــح لنــا بأنــه  22حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

ة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة توجد فروق معنوی

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علـــى أن الطفــل ال یعــاني مــن ضــیق فـــي : االســتنتاج

  .التنفس بعد انتهاء ممارسة النشاط البدني المكیف
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یمثـــل النســـب المئویـــة للطلبـــة فیمـــا یخـــص معانـــاة الطفـــل مـــن ضـــیق فـــي ): 22(الشـــكل

  . التنفس بعد انتهاء من ممارسة النشاط البدني المكیف

هل تعاني من انخفاض أو ارتفاع الضغط الدموي أثناء ممارسة النشاط البـدني  :3س

  المكیف؟   

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  50  00  السنة الثانیة ماستر

 %100  %100 %00  نسبة المئویة ال

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):23(الجـــدول رقـــم 

معانـــاة الطفـــل مـــن انخفـــاض أو ارتفـــاع الضـــغط الـــدموي أثنـــاء ممارســـة النشـــاط البـــدني 

  .المكیف
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یتضــح لنــا بأنــه  23نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم حســب

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

أن  الطفـل ال یعـاني مـن انخفـاض أو نستنتج أن أغلب الطلبـة یوافقـون علـى : االستنتاج

  .ارتفاع الضغط الدموي أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف

  

  

  

یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص معانــاة الطفــل مــن انخفــاض أو ): 23(الشــكل

  .ارتفاع الضغط الدموي أثناء ممارسة النشاط البدني المكیف
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  ى قوام جسم سلیم؟هل النشاط البدني المكیف یحافظ عل: 4س

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):24(الجـــدول رقـــم 

  .اط البدني المكیف على قوام جسم سلیممحافظة النش

یتضــح لنــا بأنــه  24حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســـتنتج أن أغلـــب الطلبـــة یوافقـــون علـــى أن النشـــاط البـــدني المكیـــف یحـــافظ : تاجاالســـتن

  .على قوام جسم سلیم
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص محافظــة النشــاط البــدني المكیــف ): 24(الشــكل

  .على قوام جسم سلیم

هــل ممارســة النشــاط البــدني المكیــف یســاعد علــى تجنــب اإلصــابة مــن بعــض : 5س

  األمراض؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  0  50  السنة الثانیة ماستر

 %100  %00 %100  النسبة المئویة 

  50  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):25(الجـــدول رقـــم 

  . یساعد على تجنب اإلصابة من بعض األمراض ممارسة النشاط البدني المكیف
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یتضــح لنــا بأنــه  25حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2، بحیث نجد أن كا 1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن ممارســة النشــاط البــدني المكیــف : الســتنتاجا

ـــــــــــــــــــــــــى تجنـــــــــــــــــــــــــب اإلصـــــــــــــــــــــــــابة مـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــض األمـــــــــــــــــــــــــراض  .یســـــــــــــــــــــــــاعد عل

  

  

یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص ممارســة النشــاط البــدني المكیــف ): 25(الشــكل

  .یساعد على تجنب اإلصابة من بعض األمراض
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دني المكیـــف ضـــروري فـــي تحســـین كفـــاءة الجســـم هـــل ممارســـة النشـــاط البـــ: 6س

  العضویة؟

  المجموع  ال  نعم  اإلجابات

  50  5  45  السنة الثانیة ماستر

 %100  %10 %90  النسبة المئویة 

  32  المحسوبة 2كا

  3.84  الجدولیة 2كا

  1  درجة الحریة

  0.05  مستوى الداللة

للطلبـــة فیمـــا یخـــص  2یوضـــح التكـــرارات والنســـب المئویـــة وقـــیم كـــا ):26(الجـــدول رقـــم 

  .ممارسة النشاط البدني المكیف ضروري في تحسین كفاءة الجسم العضویة

یتضــح لنــا بأنــه  26حســب نتــائج التحلیــل اإلحصــائي كمــا هــو موضــوع فــي الجــدول رقــم

توجد فروق معنویة أو ذات داللة إحصـائیة بـین إجابـات الطلبـة وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 

  .الجدولیة2المحسوبة أكبر من كا2نجد أن كا، بحیث  1ودرجة الحریة  0.05

نســتنتج أن أغلــب الطلبــة یوافقــون علــى أن ممارســة النشــاط البــدني المكیــف : االســتنتاج

  . ضروري في تحسین كفاءة الجسم العضویة
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یمثــل النســب المئویــة للطلبــة فیمــا یخــص ممارســة النشــاط البــدني المكیــف ): 26(الشــكل

  .العضویةضروري في تحسین كفاءة الجسم 
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فــــي حــــدود طبیعــــة الدراســــة ومجاالتهــــا فــــي جانبیهــــا النظــــري والتطبیقــــي ، وفــــي ضــــوء 

الفرضیات والمنهج المتبع ومن خالل التحلیل اإلحصائي للبیانـات والنتـائج المحققـة مـن 

خـــالل توزیـــع اســـتمارات علــى طلبـــة المعهـــد الســـنة الثانیــة ماســـتر نشـــاط بـــدني و خــالل 

  .ضي مكیف ریا

   



 

 
 

  استنتاجات الدراسة النظریة  -

أن إشــكالیة التخلــف العقلــي تكمــن فــي  التبــاین بــین البــاحثین واالختصــائیین ، 

خاصة الباحثین العرب في تحدید المفاهیم والمصطلحات والتصنیفات المختلفة للتخلـف 

فـالبعض العقلي ، والتي تصبو في اتجاه واحـد ، والسـبب فـي ذلـك یعـود إلـى ترجمتهـا ، 

یترجمهــا ترجمــة حرفیــة ، بینمــا الــبعض اآلخــر یعــود إلــى ترجمتهــا علــى حســب معناهــا 

ومدلولها وكذلك النظرة الذاتیة للمعنیین في تحدید ماهیة التخلف العقلـي بدقـة ، یضـاف 

إلى هذا مسألة انتشار هذه الظاهرة فـي المجتمعـات المتطـورة والضـعیفة علـى حـد سـواء 

البــاحثین إلــى ضــرورة البحــث عــن العوامــل واألســباب التــي  ، والتــي زادت مــن حاجــات

تــــؤدي إلــــى هــــذه الظــــاهرة ، ورغــــم التقــــدم العلمــــي الكبیــــر الــــذي شــــهدته العقــــود القلیلــــة 

الماضــیة ، إال أن أســباب بعــض حــاالت اإلعاقــة العقلیــة مــا زالــت غیــر معروفــة حتــى 

  .من األسباب المعروفة فقط  %25اآلن ، حیث ینصب الحدیث  عن 

یعتبـــر قـــانون الصـــحة الجزائـــري مـــن أهـــم النصـــوص التشـــریعیة التـــي تحـــدد السیاســـة  -

  .  العامة للبالد في مجال الصحة

غیــاب هیئــة مختصــة بمجــال  حمایــة األمومــة والطفولــة ،حیــث أن العدیــد مــن أســباب  -

اإلعاقـــة یرجـــع إلـــى عوامـــل وراثیـــة، وعوامـــل  أثنـــاء الحمـــل و أثنـــاء الـــوالدة، ووجـــدنا أن 

البـــاحثین غـــي مجـــال اإلعاقـــة یشـــیرون إلـــى أهمیـــة اإلرشـــاد الجینـــي ، والتثقیـــف معظـــم 

الصحي ، وٕارشاد األمهات والحوامل وتوعیتهن فیما یتعلق بالحفـاظ علـى صـحة الجنـین 

،واالنتبـــاه إلـــى األمـــراض الفیروســـیة والمعدیـــة وطـــرق الوقایـــة منهـــا، وفقـــا لنتـــائج المســـح 

بالمائــة ممــن شــملهم  30.8یات حیــث صــرح  الــذي قــام بــه الــدیوان الــوطني لإلحصــائ

  .المسح صرحوا بأن إعاقتهم ناتجة عن مرض وراثي 



 

 
 

أن القــانون الخــاص بحمایــة األشــخاص المعــوقین وتــرقیتهم ، لــم یشــر بشــكل واضــح  -

إلــى الوقایــة مــن مختلــف األســباب التــي تــؤدي إلــى اإلعاقــة كحــوادث العمــل واألمــراض 

  .األخرى التي یمكن أن تحدث في المدارس وغیرهاالمهنیة وحوادث  الطرق والحوادث 

إن النشـــاط البـــدني والریاضـــي الموجهـــة للمعـــاقین یســـتمد مبادئـــه وأسســـه مـــن النشـــاط  -

  .البدني الریاضي الذي یمارسه األفراد العادیین 

لكنــــه یكیــــف حســــب نــــوع ودرجــــة اإلعاقــــة وطبیعــــة الفــــرد المعــــاق مــــن حیــــث القــــوانین  

  .والوسائل المستعملة 

یعــد النشــاط البــدني الریاضــي المكیــف حــدیث النشــأة مقارنــة بالنشــاط الریاضــي عنــد  -

العــادیین ولــه جوانــب عدیــدة تعــود بالفائــدة  علــى األفــراد الممارســین ، فهــو یعتبــر وســیلة 

تربویــة عالجیــة ووقائیــة إذا تــم اســتغالله بصــفة منتظمــة ومســتمرة ، إذ یســهم فــي تكــوین 

  ...).البدنیة، االجتماعیة، النفسیة(نب شخصیة األفراد من جمیع الجوا

   



 

 
 

   : البحثاستنتاجات 

ـــة الســـنة         ـــى الطلب إن النتـــائج المتحصـــل علیهـــا مـــن خـــالل االســـتبیان امـــوزع عل

الثانیة ماستر نشاط بدني و ریاضي مكیـف الـذي حصـلنا علـى نتائجـه مـن طـرف طلبـة 

  :المعهد  توصل الباحث إلى ما یلي 

ة تواجـــه ممارســـة النشـــاط البـــدني المكیـــف فـــي المراكـــز الطبیـــة هنـــاك عراقیـــل كثیـــر   -1

  : البیداغوجیة نذكر منها 

ـــة البیداغوجیـــة تحضـــر مـــن  - ـــاهج الدراســـیة المطبقـــة علـــى مســـتوى المراكـــز الطبی المن

  .طرف المربین والمختصین على مستوى المركز 

صـین فـي النشـاط تفتقر المراكز الطبیة البیداغوجیـة للمتخلفـین عقلیـا إلـى مـربین مخت -

البدني الریاضي المكیـف إذ یشـرف  علـى تنفیـذه فـي بعـض المراكـز  مـربین ذو مسـتوى 

  .الثالث ثانوي  

تفتقــــر المراكــــز الطبیــــة البیداغوجیــــة للمتخلفــــین عقلیــــا إلــــى برنــــامج خــــاص بالنشــــاط  -

  البدني المكیف ،

شـــاط البـــدني یمـــارس األطفـــال المتخلفـــون عقلیـــا فـــي المراكـــز التـــي تطبـــق برنـــامج الن -

 –القفــــز ( واأللعـــاب الفردیـــة ) كـــرة الشــــلة  –كــــرة القـــدم ( المكیـــف األلعـــاب الجماعیـــة 

  .والجمباز في حین یمارس أطفال بعض المراكز السباحة ) الجري  –الرمي 

التـــــرویح والتســـــلیة , أهـــــم أهـــــداف ممارســـــة المتخلفـــــین عقلیـــــا  لألنشـــــطة الریاضـــــیة  -

وتعلــــم واكتســــاب مهــــارات حركیــــة , فظــــة علــــى الصــــحةواكتســــاب اللیاقــــة البدنیــــة والمحا

  .واكتساب صداقات وٕاقامة عالقات اجتماعیة 



 

 
 

تحتل كرة القدم المرتبة األولى من حیث الممارسة لدى المتخلفین عقلیـا حیـث تعتبـر  -

  .ریاضتهم األكثر شعبیة 

ت تفتقــر المراكــز الطبیــة البیداغوجیــة إلــى منشــات ریاضــیة قاعدیــة ووســائل وتجهیــزا -

 .ریاضیة تسمح تنفیذ برنامج النشاط البدني المكیف لهذه الفئة 

قلــة التشــجیع الكــافي والتــدعیم المــادي للممارســة الریاضــیة ، إذ هنــاك ثــالث هیئــات  -

  .فقط تدعم برامج النشاط الریاضي للمعوقین 

  .مدیریات الشبیبة والریاضیة   -

  .مدیریات النشاط االجتماعي   -

  .ة الجماعات المحلی -

عـــدم اطـــالع مـــدراء المراكـــز الطبیـــة البیداغوجیـــة علـــى القـــوانین والمبـــادئ واألهـــداف -

  .والقواعد العامة التي تسیر وتنظم النشاط البدني الریاضي للمعوقین 

إن اهمیة  ممارسة النشاط البدني و الریاضي المكیف لـذوي اإلحتیاجـات الخاصـة  -2

قـد أدى إلـى ارتفـاع فـي مسـتوى نمـوا المهـارات بسیطا في المراكز الطبیة البیداغوجیـة   

  : الحركیة األساسیة والمهارات االجتماعیة ، ویظهر هذا  بوضوح من خالل 

   



 

 
 

  :الفرضیات البحث 

  

اهمیــة ممارســة النشــاط  0.05وجــود فــروق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  -1

معهــد التربیــة البدنیــة  البــدني الریاضــي لــذوي االحتیاجــات الخاصــة مــن وجهــة نظــر طلبــة

  .والریاضیة بجامعة مستغانم

أهمیــة ممارســة النشــاط  0.05وجــود فــروق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  -2

البدني الریاضي المكیف لذوي االحتیاجات الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهد التربیـة 

  .البدنیة والریاضیة بجامعة مستغانم من جانب النفسي االجتماعي

أهمیــة ممارســة النشــاط  0.05وجــود فــروق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  -3

البدني الریاضي المكیف لذوي االحتیاجات الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهد التربیـة 

  .البدنیة والریاضیة بجامعة مستغانم من جانب الفیزیولوجي

أهمیــة ممارســة النشــاط  0.05وجــود فــروق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  -4

البدني الریاضي المكیف لذوي االحتیاجات الخاصة من وجهة نظر طلبة المعهد التربیـة 

  .البدنیة والریاضیة بجامعة مستغانم من جانب البدني

   





 

 
 

 

  

    



 

 
 

  قائمة المصادر و المراجع

  

  :المراجع باللغة العربیة  

 اللیل أبو أحمد ودكتور علي سعد. 

 سید فرحات ، التربیة الریاضیة والترویح للمعاقین ، دار حلمي إبراهیم لیلى ال

 .، القاهرة  1الفكر العربي ، ط

  اسس بناء برامج التربیة الریاضیة ، : محمد الحماحمي ، امین انور الخولي

 .دار الفكر العربي ، القاھرة 

  تأثیر الجوانب الصحیة على النشاط البدني الریاضي ، دار : إبراهیم رحمة

 .لطباعة والنشر ، الطبعة األولى ، عمان الفكر ل

  دار الفكر العربي ,اللیاقة والصحة :محمد إبراهیم شحاتة , ع الفتاح رملي

 .القاهرة,

  دار الفكر للطباعة , األلعاب الریاضیة للمعوقین : مروان ع المجید إبراهیم

 .األردن , عمان ,والنشر والتوزیع 

  لترویح اوقات الفراغ و ا: عطیات محمد خطاب. 

  رؤیة عصریة للترویح و اوقات الفراغ ، : كمال درویش ، محمد الحماحمي

 .مركز الكتاب للنشر ، الطبعة االولى ، القاهرة 



 

 
 

  الرعایة التربویة للمعوقین عقلیا ، دار المریخ للنشر، : لطفي بركات أحمد

 . ، الریاض Iالطبعة 

  لحركیة للطفل ، دار الفكر التربیة ا: أمین أنور الخولي ، أسامة كمال راتب

 .، القاهرة  IIالعربي ، الطبعة 

    ة ، دار العربیة للطباعة ، التربیة الترویحی: حزام محمد رضا القزوني

 .بغداد

  الخدمات العمالیة بین التطبیق والتشریع ، مكتبة : محمد نجیب توفیق

 .القاهرة الحدیثة ، الطبعة األولى 

  رویحي وبرامجه ، ملتزم الطبع والنشر ، النشاط الت: محمد عادل خطاب

 .مكتبة القاهرة الحدیثة 

   أصول الترویح وأوقات الفراغ ، دار الفكر : كمال درویش ، أمین الخولي

 . العربي ، الطبعة األولى ، القاهرة

  التطبیع والعمران ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الثالثة ، : حسن الساعاتي

 .بیروت 
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