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بسـ هللا الرحماف الرحيـ 

بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني  ]:قال تعالى ْحَمِة َوُقي رَّ َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح اللُّلِّ ِمَن الرَّ

 24: اإلسراء [َصِغيراًا 

إلى التي أكصاني بيا المكلى خيرا كبرا، إلى التي حممتني كىنا عمى كىف، إلى التي 

سيرت الميالي ألناـ ممئ أجفاني إلى منبع الحب كالحناف إلى رمز الصفاء كالكفاء 

. حفظيا هللا كرعاىا في كل كقت بعينو التي التناـ: كالعطاء، إلى أمي الغالية

 ، إلى رمز العز كالشمكخ إلى مف كطأ األشكاؾ حافيا ليكصمني إلى ما كصمت إليو اليـك

. إلى أبي العزيز

 .كالي كل اإلخكة كاألخكات

 .الي كل األصدقاء الذيػف لػـ يذكػرىـ المسػاف كيذكػرىـ القػمػب
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نشكر هللا سبحانو كتعالى عمى فضمو كتكفيقو لنا ، كالقائل في محكـ تنزيل 

  لئف شكرتـ ألزيدنػػػكـ    

  : كنتقدـ مصداقا لقكؿ النبي  

  مف لـ يشكر الناس لـ يشكر هللا 

. بالشكر إلى مف ساىـ مف قريب أك مف بعيػد في إنجاز ىذا العمػل 

 الذؼ سيل لنػا طريق العمل حرباشي ابراأيم: كبتشكراتنا الخالصة إلى األستاذ المشرؼ
كلـ يبخل عمينا بنصائحو القيمػة، فكجينا حيف الخطػأ كشجعنػا حيف الصكاب، فكاف نعـ 

. المشرؼ

 عبد الحكيـ  ،نكر الديف عتكتي:  كمػا نتقدـ بالشكر الجزيل إلى كل مف األساتذة
 .  حجار، كالى كل اساتذة المعيد

كما نتقدـ بالشكػر إلى كل مف ساىـ بالكثير أك القميل ، مف قريب أك حتى مف بعيد في 
. إخراج ىذا العمل المتكاضع إلى النكر 

.كفي األخيػر نحمد هللا جبل كعبل الذؼ أعاننا في إنياء ىذا العمل 



 

 

: ممخص الدراسة
تيدؼ الدراسة الى الكشف عف الحالة النفسية كالضغط لدػ االطفاؿ المتكحديف ككذا 

المساىمة الفعمية في تقديـ الرعاية التربكية ليذه الفئة، كمدػ تضافر جيكد المربييف في 
ىل لمتأىيل : تسخير االنشطة الكفيمة لضماف نمك متكامل ككاف الغرض مف الدراسة
 الرياضي انعكاس عمى عممية االندمج لدػ االطفاؿ المصابيف بالتكحد؟ 

 مصاب بالتكحد، مف مركزيف 22 مربي ك24 اختيار عينة قصدية تككنت مف حيث تـ
 , بكالية مستغانـ

كاستخدمت الدراسة االستبياف كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات، كتكصمت الدراسة الى 
اف لمتأىيل الرياضي انعكاس عمى عممية الدمج لدػ : مجمكعة مف االستنتاجات اىميا

 . االطفاؿ المصابيف بالتكحد
  االتصاؿ الفردؼ ضركرؼ بالنسبة لنشاطات الرياضية الفردية فيك يساىـ بشكل

 فعاؿ في الرفع مف نتائج المصابيف بالتكحد
 عبلقة التي تربط المربييف بالمصابيف بالتكحد ىي عبلقة عبلج قبل أف ا اؿإف

يستدعي أحيانا نتيجة ىذا الحرص المربييف عمى د تككف شيء آخر كىذا ما ؽ
  بيدؼ تقكيـاألطفاؿ المصابيف بالتكحد أثناء العمل ال

باالىتماـ كالحب كالرعاية الف ىذه الفئة أخطائيـ كتصكيبيا كتيدئتيـ كتحسيسيـ 
. حساسة

: مع االستنتاجات التي تكصمت الييا الدراسة كمنيا كقد تـ تقديـ اقتراحات بشكل يتبلئـ
 .ضركرة تنظيـ ندكات كمؤتمرات قصد التعرؼ بيذا االضطراب،أسبابو كأعراضو

 . تخصيص مراكز تشخيصية مجانية ليذا االضطراب لفائدة عامة الناس-
 .  الرياضي، الدمج االجتماعي، الطفل المتكحد التأىيل:الكممات المفتاحية

 



 

 

Study Summary: 

      

           The study aims to reveal the psychological state and stress in autistic children as 

well as the actual contribution to the provision of educational care for group; and the 

extent of concerted efforts of educators in the activities to ensure the growth of 

integrated and the purpose of study:  

- Is the réhabilitation of athletes  reflecting on the integration process in children 

with autism. 

- Where a target sample was chosen 24 breeders and 22 autistic people in the state 

in Mostaganem. 

          The study used the questionnaire as a tool for collecting data and informaition ; 

and the study reached a number of conclusion are : 

1- The athletic qualification is a reflection of the integration process in children 

with autism. 

2- Individual contact is essential for sports activities. It contributes effectively to 

raising the autcome of autism. 

            The Relationship between trainers and people withe autism is a treatment 

Relationship before it is something else and this is what sometimes called due to the 

keenness of the trainers on autistic children during work is not aimed at correcting their 

mistakes ,correcting and calming them and sensitizing them to attention, love, and care 

now this category  is sensitive. 

Keywords: sports qualification, social integration, autistic child..           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé d'étude 

           L’étude vise à révéler l’état psychologique et le stress chez les enfants autistes, 

ainsi que la contribution réelle à la prise en charge éducative de ce groupe et la mesure 

dans laquelle les efforts des éducateurs dans la sélection d’activités visant à assurer la 

croissance de l’intégration et le but de l’étude. 

          Est-ce que la rééducation des athlètes réfléchit sur le processus d’intégration chez 

les enfants autistes  

         Nous avons choisi un groupe de 24 éducateurs et 22 patients autistes de l’état de 

Mostaganem.  

        L’étude a utilisé le questionnaire comme outil de collecte de données et 

d’information et a abouti à un certain nombre de conclusion, dont les plus importante 

sont :  

- Cette qualification sportive est le reflet du processus d’intégration des enfants 

autistes. 

- Le contact individuel est nécessaire pour les activités sportives individuelles, 

car il contribue effectivement à améliorer les résultats de l’autisme.  

         La relation entre les éducateurs et les personnes atteintes d’autisme est une 

relation de traitement avant que ce ne soit autre chose. 

         C’est parfois le résultat de l’acuité des formateur envers les enfants autistes au 

travail, de ne pas corriger leurs erreurs, ou de les calmer, mais leur montrer l’attention, 

l’amour et la protection. 

          Mots-clés: qualification sportive, intégration sociale, enfant autiste.           
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قائمة الجداول

ص الموضوع الجدول 

 85اسيامات طرؽ العبلج بيف المصابيف بالتكحد كالمربيف عمى مختمف الجكانب  01جدول رقم 

 86 .تأثير الرياضة في دمج المعاقيف 02جدول رقم 

 88 رأؼ المربييف حكؿ البرامج المخصصة ليذه الفئة 03جدول رقم 

 89 طبيعة التأىيل الرياضي لدػ المصابيف بالتكحد 04جدول رقم 

 90 كاالجتماعييبيف ىل يكجد رابط بيف التأىيل الحركي  05جدول رقم 

 91 .أسباب عدـ مساعدة المربييف المصابيف بالتكحد في التكازف االنفعالي 06جدول رقم 

 92 عكاقب سكء التفاىـ بيف المدربيف كالبلعبيف 07جدول رقم 

 93 دالالت تقرب المربي مف المصابيف بالتكحد 08جدول رقم 

 95 ىل االتصاؿ لو دكر في إنجاح عممية العبلج 09جدول رقم 

 96 كيفية التعامل مع المصابيف بالتكحد 10جدول رقم 

 97 أحسف الطرؽ التعامل مع المصابيف بالتكحد 11جدول رقم 

 98 كالمربيتأثير طريقة االتصاؿ بيف المصاب  12جدول رقم 

 99.  تأثير في تحسيف نتائج العبلجكالمصابيف بالتكحدالعبلقة بيف المربي  13جدول رقم 

 101 اإلعاقةىل لممربيف دراية بيذا النكع مف  14جدول رقم 
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قائمة االشكاؿ 

ص الموضوع الشكي 

 مختمف عمى كالمربييف بالتكحد المصابيف بيف العبلج طرؽ  إسيامات 01شكي رقم 
 الجكانب

86 

 87 المعاقيف دمج في الرياضة تأثير 02شكي رقم 

 88 الفئة ليذه المخصصة البرامج حكؿ المربييف رأؼ يكضح 03شكي رقم 

 89  الرياضي لدػ المصابيف بالتكحدالتأىيلطبيعة  04شكي رقم 

 90 كاالجتماعي الحركي التأىيل رابط يكجد ىل يبيف 05شكي رقم 

 التكازف  في بالتكحد المصابيف المربييف مساعدة عدـب أسبا يبيف 06شكي رقم 
 االنفعالي

92 

 93 كالبلعبيف المدربيف بيف التفاىـ سكء عكاقب يبيف 07شكي رقم 

 94 بالتكحد المصابيف مف المربي تقرب دالالت يبيف 08شكي رقم 

 96 العبلج عممية إنجاح في ليدكر االتصاؿ ىل يكضح 09شكي رقم 

 97 بالتكحد المصابيف مع التعامل كيفية يكضح 10شكي رقم 

 98 بالتكحد يفبالمصا مع لمتعامل الطرؽ  أحسف 11شكي رقم 

 99 كالمربي المصاب بيف االتصاؿ طريقة تأثير 12شكي رقم 

 نتائج تحسيف في تأثير بالتكحد كالمصابيف المربي بيف العبلقة تكضح 13شكي رقم 
 العبلج

100 

 102 اإلعاقة مف النكع بيذا دراية لممربييف ىل يكضح 14شكي رقم 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف بالبحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 التعريف بالبحث  

 مقدمة .1

 مشكمة البحث .2

 أأداف البحث .3

  رضيات ال .4

 .مصطمحات البحث .5

 .الدراسات المشابهة .6

 

 



 التعريف بالبحث

2 
 

 : مقدمة- 01
 تجريبي كميدافالنشاط البدني الرياضي التربكؼ ىك جزء متكامل مف التربية العامة، 

ىدفو تككيف المكاطف البلئق مف الناحية البدنية كالعقمية كاالنفعالية االجتماعية، كذلؾ 
مف " شارلز بيكتشر"عف طريق ألكاف مف النشاط البدني اختبرت بغرض تحقيق المياـ 

خبلؿ التعريف الكارد يتجمى لنا أف النشاط البدني الرياضي بمصطمحو التربكؼ يكتسي 
طابعا خاصا كىاما في بناء المجتمعات لما ليا مف األىمية في إعداد األفراد صحيا، 

عنصر  كاجتماعيا كبدنيا، كعقميا كانفعاليا، كأضحت اليـك تكتسي مف األىمية ما يجعمو
 حتى صار عمما قائما بذاتو لو فمسفتو الخاصة كنظمو المجتمعات،فعاؿ في بناء 

. كقكانينو كأسس كقكاعد يسير عمييا
 مختمف الجماعات المكجكدة في كتنسيق بيفاالندماج االجتماعي ىك عممية ضـ ك 

. مجتمع كاحد لمحصكؿ عمى مجتمع ذك كحدة متكاممة
 كالتكيف االجتماعي ىك إزالة الحكاجز بيف المجمكعات المختمفة لمعيش كبمعنى آخر
 كالتدابير فيفاالندماج االجتماعي ىك مجمكعة اإلجراءات . كمتضامفبشكل متناغـ 

. مجتمع ما غايتيا تسييل انخراط فرد جديد في ىذا المجتمع
التكحد فئة مف فئات التربية الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية كالعناية كاالىتماـ مف قبل 

إف مجاؿ اضطراب  ك القائميف عمى ميداف التربية الخاصة بمختمف تخصصاتيـ
التكحد حديث العيد في الكطف العربي، كىك بحاجة ماسة لكجكد مراجع تفيد اآلباء 
كالمختصيف كالباحثيف لمطمبة ففي الستينات كاف التكحد يعتبر اضطرابا نادرا كخبلؿ 
السنكات الماضية القميمة، أصبح ىناؾ عكامل متعددة أدت إلى ازدياد نسبة انتشار 

. اضطراب التكحد
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تيميشا ممحكظا  نبلحع أف األطفاؿ ذكؼ االحتياجات الخاصة يعانكف كبرجكعنا لمكاقع
 مف خبلؿ ضعف بنية االستقباؿ الخاصة بيـ أك مف حيث ندرة األطر التربكية سكآءا

المؤىمة كالمتخصصة لبلستجابة لحاجياتيـ أك مف حيث ضعف الدعـ الذؼ يقدـ 
. لجمعيات المجتمع المدني الممارسة في ىذا المجاؿ

 فإنو لـ يعد إغفاؿ حق تمدرس لمجميع،كتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص كحق النجاح 
 كالحالة ىذه يجب العمل كل مف مكقعو عمى مقبكال،األطفاؿ ذكؼ االحاجات الخاصة 

 يتعمق باألشخاص في كضعية إعاقة كنصكص اتفاقيات فيماتطبيق مقتضيات الدستكر 
كال شؾ أف . حقكؽ الطفل مع العمل عمى إدماجيـ كضماف فرص ليـ في سكؽ الشغل

ىذه الشريحة مف المجتمع تتطمب إمكانيات مادية ىائمة قد ال تتكفر لكثير مف 
المجتمعات كخاصة النامية منيا كصعكبة تحديد مقاييس مقننة تقيس قدرات ذكؼ 

االحتياجات الخاصة سكاء نفسيا لتقبل اإلعاقة كالتعايش معيا أك اجتماعيا أك عمى 
. مستكػ الدمج

دكر التأىيل الرياضي في " كمف ىذا المنطمق جاء مكضكع بحثنا الذؼ ييدؼ إلى 
لتحقيق ذلؾ قسمنا ". عممية االندماج لذكؼ االحتياجات الخاصة المصابيف بالتكحد

 :فصميف كفيو تـ التطرؽ إلى :النظرؼ الجانب : دراستنا ىذه إلى جانبيف
 كالتأىيل الرياضي إعادة التأىيل :األكؿ الفصل• 
 عممية االندماج  :الثاني الفصل• 
المصابيف بالتكحد : الفصل الثالث• 
:   فشمل بدكره إلى فصميفالتطبيقيأما الجانب  • 
 .كاإلجراءات الميدانية المنيجية المتبعة :األكؿالفصل • 
 كتحميل كمناقشة النتائج عرض: الثاني الفصل• 
 االستبياف الذؼ كزعناه عمى المربييف حيث كتحميل كمناقشة نتائجضمف عرض تكؼ 

. كتأکيد فرضياتناتكصمنا كفي األخير إلى اإلجابة عف اإلشكالية المطركحة 
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 :مشكمة البحث-1

تعد اإلصابات العقمية مف المشكبلت الخطيرة التي يمكف أف تكاجو الفرد، كالتي يمكف 
أف يتمثل أثرىا المباشر في تدني مستكػ أدائو الكظيفي العقمي كذلؾ إلى الدرجة التي 
تجعمو يمثل كجية أساسية منأكجو القصكر العديدة التي يعاني منيا ذلؾ الفرد حيث أف 

 متعددة يعد ىك أصل اإلعاقة مشكبلتالجانب العقمي رغـ ما يعانيو مثل ىذا الفرد مف 
 عديدة في جكانب النمك األخرػ، كفي مشكبلتالتي يعاني منيا، كالتي تترتب عمييا 

غيرىا مف الميارات المختمفة التي تعتبر ضركرية كي يتمكف الفرد مف العيش كالتعايش 
 .مع اآلخريف كتحقيق التكافق معيـ، كالتكيف مع البيئة المحيطة

كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ أنماط متعددة لئلعاقة العقمية بتمعف أف األمر ال يقف عند 
 بل يتخطى إلى ما ىك أكثر مف اإلعاقات،حدكد نمط كاحد بعينو تشير إليو مثل ىذه 

ف ظمت ىناؾ أنماط ثبلثة رئيسية تعد األكثر انتشارا  ذلؾ، فتعدد مثل ىذه األنماط كا 
بينيا عمى مستكػ العالـ بأسره كقد تتأثر مثل ىذه األنماط بعكامل أك أسباب معينة تعد 

 .مشتركة بينيا جميعا، كما أف ىناؾ أسبابا خاصة بكل نمط مف تمؾ األنماط
 إلى أف التأىيل يمثل مجمكعة مف الجيكد كاألنشطة (1995)القريوتي كيشير 

كالبرامج المنسقة كالمنظمة كالمتصمة التي تقدـ لؤلفراد بقصد تدريبيـ أك إعادة تدريبيـ 
 .التعميمية الجسمية أك العقمية أك النفسية أك تولمساعدتيـ عمى مكاجية مشكبل

 بأنو تمؾ العممية التأىيل)1993كعرؼ الزعمط في كتابو التأىيل الميني لممعكقيف 
المنظمة المستمرة التي تيدؼ إلى إيصاؿ الفرد المعكؽ إلى أعمى درجة ممكنة مف 

 (.النكاحي الطبية كاالجتماعية
 كبالنسبة لكالديوفالتكحد يعد مف أكثر اإلعاقات التطكرية صعكبة بالنسبة لمطفل 

 محيرا كمؤلما لآلباء يصعب عمييـ فيمو حيث اضطرابا كما يعتبر بأجمعياكالعائمة 
يتميز الطفل التكحدؼ بنمك غير طبيعي عمى مستكػ التكاصل، السمكؾ، العبلقات 

 . سنكات(2 - 3) كردكد األفعاؿ كيظير التكحد في السنكات األكلى لمطفل االجتماعية
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لذا رأينا دراسة المشكمة ككضع الحمكؿ المناسبة لمكصكؿ إلى إنجازات أفضل كعميو 
 .نطرح التساؤالت التالية

 :التساؤل العام
ىل لمتأىيل الرياضي انعكاس عمى عممية الدمج لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد؟ - 

: التساؤات الجزئية
 لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد؟  لبلندماجىل لمتأىيل الرياضي دكر في اإلقباؿ. 
ىل لمتأىيل الرياضي دكر في عممية االتصاؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد؟  . 

 :أأداف البحث-03
:  ييدؼ بحثنا ىذا إلى التعرؼ عمى

. ىدؼ التأىيل الرياضي ىك مدػ اإلقباؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد- 
 .الرياضي التأىيل اتجاهدكر عممية االتصاؿ في تفعيل المصابيف بالتكحد  - 
. إبراز تأثير التأىيل الرياضي عمى الصحة العقمية لؤلطفاؿ المصابيف بالتكحد- 
: أأمية البحث-04

إف ىذا البحث يبرز مدػ أىمية التأىيل في حياة اإلنساف كامتداد أبعاده خاصة البعد 
 .كاالجتماعيالنفسي 

إف األىمية الكبيرة ليذا البحث ىك أنو يبرز الدكر الفعاؿ لمعبلج بالتأىيل الرياضي 
الذؼ يمعبو في تنمية مختمف جكانب القصكر النمائي التي يعاني منيا الطفل التكحدؼ 

 .ككذا التخفيف كالحد مف بعض السمككيات الشاذة
ف األىـ أجمو،إف قيمة أؼ بحث عممي تكمف في أنو يحقق اليدؼ الذؼ سعى مف   كا 

خص إليو بحثنا، ؿاقتراحات جديدة مطركحة لمدراسة كىذا فعبل ما بمف ذلؾ أف يختميا 
.  اضطراب التكحد لدػ األطفاؿكعبلج أعراضفقد طرح اقتراحات 

  رضيات  -05
: الفرضية العامة

 . لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحداالندماجلمتأىيل الرياضي انعكاس عمى عممية - 
 :الجزئيةالفرضية

. لمتأىيل الرياضي دكر في اإلقباؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد. 
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 .لمتأىيل الرياضي دكر في عممية االتصاؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد. 
:   تحديد المصطمحات والمفاأيم-06

: التتأيي ااجتماعي الرياضي
 عممية التأىيل الذؼ يرمي إلى مساعدة الشخص الرياضي عمى التكيف مع :لغة

 أعباء اجتماعية كاقتصادية قد تعكؽ عممية كتخفيف أيةمتطمبات األسرة كالمجتمع 
 .الشاممةالتأىيل 

 .فيو ادماجو أك إعادة إدماجو في المجتمع الذؼ يعيش كبالتالي تسييل
كما يشير  ( التعميمية كالمينيةالطبية) ىك جزءا حيكيا في جميع عمميات التأىيل :اجرائيا

أيضا إلى خبرة كجيكد المعكؽ الذاتية لمتغمب عمى مختمف الحكاجز كالحدكد البيئية 
 كمف بينيا الحكاجز القانكنية كالسمككية كالبدنية كأية معكقات كحكاجز أخرػ 

 :الدراسات السابقة-07
 عمى الكثير مف المكاضيع في مختمف المعاىد خاصة في الرياضة كجدنا اطبلعنابعد 

: بعض الدراسات المشابية كمف بينيا
 الدراسة األولى  :

 دكر النشاط الرياضي التنافسي (23، صفحة 2004احمد، )"2004"تركي أحمد 
 . االجتماعي لممعاقيف حركيااالندماجالمكيف في 

.  مذكرة ماجستير، قسـ التربية البدنية ك الرياضية، جامعة الجزائر
 االجتماعي لممعكقيف حرکياکمتغير يتأثر االندماج الباحث مكضكع ؿ تناك:الدراسةأدف 

الباحث المنيج ، كقد اتبع جابا بممارسة النشاط البدني الرياضي التنافسي المكيفؼإ
 . مفردة20حجـ العينة، ككاف الكصفي

كجكد ارتباط بيف ممارسة النشاط البدني التنافسي المكيف كتقبل اإلعاقة : نتائج الدراسة
كذلؾ مف خبلؿ إثبات الفركؽ بيف الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي 
كذلؾ كجكد عبلقة بيف الخصائص الفردية لمفرد المعكؽ حركيا كاندماجو االجتماعي 

ككجكد فركؽ في السمكؾ االجتماعي االيجابي بيف الممارسيف كغير الممارسيف لصالح 
 مقياسأدكات البحث المتمثمة في . الممارسيف لمنشاط البدني الرياضي التنافسي المكيف
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تقبل اإلعاقة كاالستبياف عمى مجمكعتيف مجمكعة ممارسة تمثمت في األندية الرياضية 
أللعاب القكػ، كأخرػ غير ممارسة النشاط البدني الرياضي، تمثمت في طمبة مراكز 

 .المينيالتككيف 
  الدراسة الثانية: 
تطبيق نظرية تداخل "(105، صفحة 2004حمداف، ) دمحم آؿ حمداف ؼعلسعيد

" المحتكؼ كتدريب الدمج كأثرىا عمي تعمـ ميارة حركية لذكؼ التخمف العقمي البسيط 
المنظـ، )ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى معرفة أفضل أنكاع التدريب 

لتعميـ التبلميذ ذكؼ التخمف العقمي البسيط دقة التصكيب عمى  (كالعشكائي، كالدمج
ىدؼ ثابت ك سرعة رد الفعل كالزمف الكمي األداء في مرحمتي االكتساب كاالنتقاؿ ك 

شبو التجريبي : دراسة التفاعل بيف أنكاع التدريب الثبلثة كمراحل التعمـ، المنيج المتبع
اختيركا عمديا مف مركزؼ التأىيل الميني بالرياض  ( مفحكصا45)حجـ العينة مف 

ق، كبمغ متكسط 1423/ 1422كالدماـ بالمممكة العربية السعكدية في العاـ الدراسي 
، كتـ تكزيعيـ لثبلث مجمكعات ( درجة62)، كبمعدؿ ذكاءقدره ( سنة8. 16)أعمارىـ 

 محاكلة 45)، كقد أعطي كل مفحكص (المنظـ كالعشكائي كالدمج)متساكية عشكائيا 
، بعدىا أعطى كل ( دقائق10تدريبية في مرحمة االكتساب، ثـ أعطي فترة راحة مدتيا 

. ، كذلؾ لقياس انتقاؿ أثر التعمـ( محاكالت9)مفحكص 
كتدريب الدمج، حيث أشارت النتائج . دعـ جزئي لنظرية تداخل المحتكؼ :الدراسةنتائج 

أثناء مرحمة االكتساب في  (05 .0)إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكؼ 
 مجمكعة ىدؼ ثابت، كسرعة زمف رد الفعل الصالح عمىمتكسط دقة تصكيب الكرة 

.  التدريب المنظـ مقارنة بمجمكعة التدريب العشكائي
بيف مجمكعة التدريب  (05. 0)ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكؼ 

بالدمج مقارنة بمجمكعة التدريب العشكائي لصالح مجمكعة التدريب بالدمج في دقة 
 بيف طرؽ (0.05)تصكيب الكرة، ككذلؾ ىناؾ تفاعل ذك داللة إحصائية عند مستكؼ 

 في سرعة زمف رد الفعل لصالح طرؽ التدريب أثناء مرحمة كمرحمة التعمـالتدريب 
 النتائج التي تـ التكصل إلييا، فاف الباحث يكصي باستخداـ عمىاالكتساب، كبناء 
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 ذكؼ التخمف العقمي البسيط الميارات الحركية قيد الدراسة، كالمنظـ لتعميـتدريب الدمج 
. ككذلؾ إجراء المزيد مف الدراسات

 الدراسة الثالثة: 
:  2004عبد العزيز الخميفة 

اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا القابميف ": موضوع الدراسة 
 (2004الخميفة، )"لمتعمـ في دركس التربية البدنية العادييف

 :الدراسةأدف
 اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا عمى تيدؼ إلى التعرؼ 

 اختبلؼ اتجاىات ػالقابميف لمتعمـ في دركس التربية البدنية العادييف، كتحديد مد
الحالة االجتماعية، العمر، المؤىل " المعمميف كفقا لمتغيرات الدراسة كالتي تضمنت 

الدراسي، سنكات الخبرة، الدكرات في مجاؿ العمل، دراسة مقررات في التربية البدنية 
لممعاقيف، التعامل السابق مع متخمف عقميا، كالقدرة عمى تدريس التربية البدنية 

". لممتخمفيف عقميا مع أقرانيـ العادييف
:   كلتحقيق أىداؼ الدراسة تـ طرح عدد مف األسئمة عمي النحك اآلتي

ما ىي اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ في - 1
دركس التربية البدنية كالرياضية العادييف؟ 

ما مدؼ اختبلؼ اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا القابميف - 2
الحالة "لمتعمـ في دركس التربية البدنية العادييف كفقا لمتغيرات الدراسة كالتي تضمنت 

الحالة االجتماعية، العمر، المؤىل الدراسي، )االجتماعية، العمر، المؤىل الدراسي 
سنكات الخبرة، الدكرات في مجاؿ العمل، دراسة مقررات في التربية البدنية لممعاقيف، 

 تدريس التربية البدنية لممتخمفيف عقميا مع عمىالتعامل السابق مع متخمف عقمي كالقدرة 
كمقياس اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا . (أقرانيـ العادييف

 .(Rizzo ,1993)القابميف لمتعمـ في دركس التربية البدنية العادييف لمباحث ريزك 
 الدراسة، كقد صمـ مجتمعكذلؾ بعد ترجمتو إلى المغة العربية ثـ تكييفو كتعديمو ليبلئـ 

 . فقرة12، كما اشتمل عمى Likert المقياس كفقا لطريقة ليکرت
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 المحكميف كىـ عدد مف األساتذة المختصيف عمىكلمتأكد مف صدؽ األداة تـ عرضيا 
أما الثبات .  حكؿ األداة كالتي أخذت جميعا في االعتباركممحكظاتيـكالذيف أبدكا آرائيـ 

 عينة مف مجتمع الدراسة حيث بمغت قيمة عمىفقد تـ حسابو بطريقة إعادة االختبار 
(.  0،93)الثبات 

 عينة الدراسة كقد تـ التطبيق عمى مدؼ مناسبة األداة لمتطبيق عمى كبيذا تـ الكقكؼ 
 الدراسة كامبل في محاكلة لمكصكؿ إلي أكبر قدر مف الدقة كصدؽ النتائج مجتمع عمى

، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي المسحي ( معمـ520)حيث بمغ عدد أفراد الدراسة 
 .في عممية جمع المعمكمات كتحميميا

 األداة بصكرتيا النيائية كتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة، كبعد تطبيق
:  تـ التكصل إلى نتائج الدراسة كالتي مف أبرزىا ما يمي

أف اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا القابميف لمتعمـ في - 1
الخميفة، ). دركس التربية البدنيةلمعادييف تتسـ بالسمبية مع ميل طفيف نحك الحياد

2004) .
أنو ال يكجد اختبلؼ في اتجاىات معممي التربية البدنية خك دمج المتخمفيف عقميا - 2 

الحالة : "القابميف لمتعمـ في دركس التربية البدنية لمعادييف كفقا لمتغيرات الدراسة التالية
 عدد سنكات الخبرة، الدكرات في مجاؿ العمل، الدراسي، العمر، المؤىل االجتماعية،

". دراسة مقرر في التربية البدنية لممعاقيف مف عدمو
أنو يكجد اختبلؼ في اتجاىات معممي التربية البدنية نحك دمج المتخمفيف عقميا القابميف 

التعامل : " لمتعمـ في دركس التربية البدنية العادييف كفقا لمتغيرات الدراسة التالية
 تدريس التربية البدنية لممتخمفيف عقميا مع عمىالسابق مع متخمف عقمي، كالقدرة 

  "أقرانيـ العادييف

عند مقارنة الدراسات المشابية المذككرة سابقا نجد أف جل  :التعقيب عمى الدراسات 
.كاستخداميا لؤلساليب االحصاىية , الدراسات اتفقت في استخداـ المنيج الكصفي  
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مف خبلؿ العرض السابق لمدراسات السابقة كالمشابية تبيف : نقد الدراسات السابقة
لطالباف الباحثاف بعض االختبلفات كنقاط التشابو ما بيف الدراسات المشابية كالدراسة 

:ما يمي الحالية كمف أىميا  

, باستخداـ المنيج الكصفي لمبحث, اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات المشابية
تركي احمد  )كىذا في دراسة , كاستخداـ الكحدات التعميمية ككذلؾ حجـ العينة المحددة

سعيد عمي دمحم حمداف ) كتختمف مع دراسة (. عبد العزيز الخميفة )كدراسة  (2004
 40في المنيج باستخدامو المنيج شبو تجريبي كفي حجـ العينة حيث فاؽ  (2004

  مفحكصا 22مفحكصا مقارنة بالدراسة الحالية حجميا 

.اتفقت جل الدراسات في استخداـ االندماج كمتغير تابع   
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: تمهيد
 تجريبي كميدافالنشاط البدني الرياضي التربكؼ ىك جزء متكامل مف التربية العامة، 

ىدفو تككيف المكاطف البلئق مف الناحية البدنية كالعقمية كاالنفعالية االجتماعية، كذلؾ 
مف " شارلز بيكتشر"عف طريق ألكاف مف النشاط البدني اختبرت بغرض تحقيق المياـ 

خبلؿ التعريف الكارد يتجمى لنا أف النشاط البدني الرياضي بمصطمحو التربكؼ يكتسي 
طابعا خاصا كىاما في بناء المجتمعات لما ليا مف األىمية في إعداد األفراد صحيا، 

كاجتماعيا كبدنيا، كعقميا كانفعاليا، كأضحت اليـك تكتسي مف األىمية ما يجعمو 
 حتى صار عمما قائما بذاتو لو فمسفتو الخاصة المجتمعات،عنصر فعاؿ في بناء 

. كنظمو كقكانينو كأسس كقكاعد يسير عمييا
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 : الرياضيالتتأيي- 1-1 
: تعريف التتأيي إجرائيا- 

 العممية الكمية التي تتضافر فييا جيكد فريق مف المتخصصيف في مجاالت مختمفة 
لمساعدة الشخص المعاؽ عمى تحقيق أقصى ما يمكف مف التكافق في الحياة مف خبلؿ 

.  المجتمعكاالندماج فيتقدير طاقاتو كقدراتو 
 كيعتمد بصكرة أساسية عمى التعرؼ عمى لممصاب،التأىيل ىك إعادة الكظيفة الكاممة 

 كيتـ تأىيل المصاب العادؼ عبلجيا،أسباب اإلصابة كالتقكيـ الصحيح ليا كطرؽ 
بحيث يستطيع القياـ بالكظائف كاألعباء الضركرية دكف اضطراب مثل المشي كصعكد 

 كالتأىيل الرياضي يعتبر في .طبيعيةالسبللـ كتأدية مطالب الحياة اليكمية بصكرة 
ؽ عبلجي متكامل ـ ف األطباء المعالجيف ؼحقيقة األمر عممية جماعية أك فر

 الفريق بيدؼ استعادة إمكانيات كالنفسي كالرياضي كمديركأخصائي العبلج الطبيعي 
 .الفريقكقدرات الفرد مف أجل العكدة لبلشتراؾ مع 

كيعتبر التأىيل مف المحاكر األساسية في عبلج العديد مف اإلصابات ألنو ييدؼ إلى 
 عف طريق العناية بمظاىر الضعف في المصاب،إزالة حاالت الخمل الكظيفي لمجزء 

إلى أف  (1991) كيشير عبد الباسط صديق .كالمفاصلبعض العضبلت كاألربطة 
 ييدؼ أساسا إلى تعكيض الفرد عما فقده مف عناصر المياقة (البدني)التأىيل الرياضي 

 كذلؾ باستخداـ العبلج الطبيعية،البدنية كالكصكؿ بو إلى المستكػ األقصى لحالتو 
الطبيعي المناسب كالذؼ تستخدـ فيو عكامل طبيعية مثل كسائل التدفئة ككسائل 

كيربائية كالتدليؾ ك التمرينات التأىيمية كالشد كقبل البدء في البرنامج العبلجي يمـز 
 درجة إصابتو اكتشاؼ المصاب كظيفية كتشريحية مع (2005الديف، )تقييـ حالة الجزء

. كذلؾ حتى يمكف الحصكؿ عمى نتيجة مرضية 
 أف التأىيل ىك إعادة الكفاءة البدنية كالكظيفية في (1994) كيذكر جيمس كجراؼ 

 كالحركية اليكميةالجزء المصاب بالجسـ بحيث يؤدػ الشخص احتياجاتو البدنية 
 .كيسربسيكلة 
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أف التأىيل يعني إعادة كل  (1985) عف بكىر كثيبكدا (1996)كككؾ كيذكر محدؼ 
 أما التأىيل الرياضي اإلصابة،مف الكظيفة الطبيعية كالشكل الطبيعي لمعضك بعد 

كيشير . فيعني تدريب الرياضي المصاب ألعمى مستكػ كظيفي في أقصر كقت ممكف
 بأف التأىيل بعد اإلصابة يعتبر مف أىـ المراحل Prentice W .E (1990 (برينتس

 كىي التي تحدد عكدة البلعب إلى الممعب كيحتاج الرياضية،في عبلج اإلصابات 
الفرد الرياضي إلى التأىيل كخاصة بعد اإلصابة بدرجة كبيرة مف احتياجات الفرد 

العادؼ ألف الفرد العادؼ يحتاج أف تعكد أعضاؤه المصابة إلى أدائيا الكظيفي الطبيعي 
فقط بينما يحتاج الفرد الرياضي عبلكة عمى ذلؾ أف يعكد إلى كفاءتو البدنية كمستكاه 

 .ممكف الذؼ كاف عميو قبل اإلصابة كفي أسرع كقت (الفكرما لرياضية)الرياضي 
 إعادة تأىيل كل مف الكظيفة كالشكل نيالتأىيل يع: تعريف التتأيي الرياضي- 1-2 

الطبيعي بعد اإلصابة أما التأىيل الرياضي فيعف إعادة تدريب الرياضي المصاب 
ألعمى مستكػ كظيفي كفي أسرع كقت ىك عبلج كتدريب المصاب الستعادة القدرة 
الكظيفية في أقل كقت ممكف كذلؾ باستعماؿ كسائل التي تتناسب مع نكع كشدة 

 (2001شرؼ، ).اإلصابة
 :أأمية التتأيي الرياضي- 1-3

 قامت مجمكعة مف األطباء في مستشفى في كالية كاليفكرنيا بأمريکا 1992في عاـ 
بدراسة أىمية التأىيل الميف الرياضي عند اإلصابات الرياضية الشائعة كأكضحت 

 :يميالدراسة ما 
 أنو عند حدكث إصابة المفصل يحدث ضعف كضمكر في العضبلت المحيطة بيذا 
المفصل كيككف ىذا العامل مساعد لتكرار اإلصابة أثبتت النتائج أف استخداـ التأىيل 
الرياضي ينتج عنو زيادة في حجـ كقكة العضبلت المحيطة بمفصل المصاب ككذلؾ 

 الدراسة أف التأىيل الرياضي يعمل عمى الكقاية يكمف استنتاجاتزيادة في المدػ الحرک
 .المستقبلمف تكرار اإلصابات في 
 أف Mongine 1992 نقمون ك Lead 1988 Betterكيرؽ كبل مف ليد بكتر 

التأىيل يمثل أىمية كبرػ خاصة بعد التدخل الجراحي كنجاحو في ىذه الحالة يمثل 
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كتقع عمى عاتق األىيل كالمصاب نفسو لذلؾ % 75أما النسبة الباقية كتمثل % 25
 تتأثر بدرجة كبيرة عمى مستكػ التأىيل ككفاءتوفإف عكدة الجزء المصاب إلى كظائفو 

 كظيفتو ككفاءتو في أقل فترة استعادةكمستكاه ك تتكقف سرعة عكدة الجزء المصاب إلى 
زمنية ممكنة عمى سرعة البدء في عممية التأىيل كذلؾ عقب تحديد درجة كطبيعة 

. اإلصابة
 إلى أىمية التمرينات التأىيمية فإنيا تساعد عمى سرعة 1990يشير عزت الكاشف 

 أف تمارس تمؾ كضركرة العضبلت كالمفاصل لكظائفيا بيذا إذا ما أدر استعادة
التمرينات التأىيمية مع التمرينات البدنية األخرػ بتنسيق كامل تحت المبلحظة المباشرة 

 كأخصائي اإلصابات الرياضية كيشير أيضا إلى أف عمـ كالطبيب المعالجمف المدرب 
الطب الرياضي في األعكاـ العشرة األخيرة لو إنجازاتكبيرة في حل المشكبلت المرتبطة 

بعبلج كتأىيل الرياضييف مف اإلصابات التي قد يتعرضكا ليا نتيجة لمسعي كراء 
.  تحطيـ األرقاـ القياسية

 :الرياضي أشكال التدخي التتأيمي - 1-4
 إلى أف ىناؾ فرؽ بيف التدخل الطبي كالتدخل التأىيمي ، 2007يشير دافيد لب 

فالتدخل الطبي ييدؼ إلى عكس أك إيقاؼ عمميات التأخر المرضي، بينما التدخل 
 أك الحماية مف زيادة الحالة سكءا أك تخفيف االعتبلؿ لعكسالتأىيمي يشمل أؼ تدخل 

كمحاكلة تخفيض العجز أك اإلعاقة ، ككل ىذا يؤخذ بعيف االعتبار في التدخل 
 (2007حسف، ):التأىيمي ، كينقسـ التدخل التأىيمي إلى 

 .الداخميالتدخل - 
 .الخارجيالتدخل - 
تدخل ذك اثر إيجابي عمى حالة االعتبلؿ كالتي بتحسنيا تؤدؼ لتخفيف االعتبلؿ - 

. تحسف لياقة الجياز الدكرؼ التنفسي : األساسي مثل 
 
  الداخميالتدخي: 
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كاستخداـ بعض العناصر الدكائية التي تؤثر في تحسف :  العامل الذؼ يزيد الكظيفة 
.  الحالة الكظيفية لممريض ، كما في بعض حاالت الشمل الدماغی 

كالجراحة العبلجية لممشية المنحنية لمرضي الشمل : اإلجراء الجراحي لتحسيف الحالة 
ىذه الجراحة لف تقـك بعكس العمل المرضي لمحالة كلكنيا تتدخل بشكل )الدماغي 
يقـك التغيير في سمكؾ كأسمكب : التدخل بتغيير سمككيات كتفكير المريض " تأىيمي

 العديد مف المشكبلت كما تشير بذلؾ الكثير مف الدراسات ، باجتيازتفكير المريض 
كمثاؿ ذلؾ ما يحدث في آالـ الظير مف تمقيف لمسمكؾ كالعادات الصحية السميمة 

. لمتعامل مع ىذه الحالة 
 التدخي الخارجي  :

مثل أجيزة العبلج الطبيعي )األدكات كاألجيزة التي تساعد في تحسيف الكظيفة • 
كالتنبيو 

. (إلخ... الكيربائي، كالمكجات فكؽ الصكتية، كالكرسي المتحرؾ 
 .المينيالتدريب  • 
. األجيزة التعكيضية المستخدمة أك التي تعمل عمي تدعيـ الجسـ في بعض األمراض• 
. ترتيب اىتمامات المريض • 
 .(ككلكما في المنزؿ، أك العمل، أك في المجتمع  )التكيف البيئي لممريض، • 
العمل االجتماعي، الخدمات االجتماعية، الخدمة العامة،  )التكامل االجتماعي  • 

. (المجمكعاتالمتناظرة، باإلضافة إلى تقبل اآلخريف في المجتمع
 التدخي لو األثر اإليجابي غير المباشر  :
مريض جاء لمتأىيل بعد جراحة لمكرؾ أثناء قيامة بالبرنامج التأىيمي مف  :مثاؿ 

.  الممكف أف يحدث تحسف لؤلطراؼ العميا لو بعد برنامج مف المشي مثبل
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 :التتأيي أنواع الحركات العالجية الخاصة  ي - 1-5
  القصريةالحركات: 

 عندىا يقـك المعالج لممرض، في حالة عجز المصاب عف أداء الحركة بنفسو نتيجة 
 كتقدؼ تمؾ الحركات إلي تحسيف القكة العضمية كالحفاظ عمييا المصاب،بيا لمجزء 

 مما يساعد في المفصمي،كزيادة مركنة تمؾ العضبلت كالحيمكلة دكف حدكث التيبس 
 .كظيفتوالحفاظ عمي العضك نشطة كتحسيف 

كدؼ تمؾ الحركات في اتجاه الحركة الطبيعي كفي حدكد درجة األلـ، مع الشعكر الجيد 
 تنبيو الجياز العصبي المركزؼ إلى حيث تؤدؼ ىذه الحركات المريض،بما مف خبلؿ 

 بحيث تنبو االنعكاسات العصبية الطبيعية لمجمكعة العضبلت الحركة،إلى مسار 
 .الحسيةالمضادة كبناء األعصاب 

  المساعدةالحركات: 
 يقـك المعالج بمساعدة المريض في إكماؿ المدػ الحركي بعد أداء المريض لمحركة 

 مراعيا في ذلؾ إزالة المعكقات الخارجية أماـ الحركة مثل عكامل جزئية،بصكرة 
 :لمتأىيلالتأثيرات الرئيسية .  المبلبساألدكات،االحتكاؾ الجاذبية، 

 .األيضية التفاعبلت تنفايازيادة التخمص مف - 
 .الرخكية التي تحدث باألنسجة االلتصاقاتالتخمص مف  - 
. تأثيرات رد الفعل العصبية عمى األجزاء البعيدة عف منطقة التطبيق  - 
. تأثيرات رد الفعل العصبية عمى الجياز الدكرؼ - 

 .لؤللـالتخمص السريع مف المكاد الكيمائية المجيزة أك المسببة 
.  التخمص مف التكتر العضمي كاآلالـ العضمية كالتقمص العضمي

. الزيادة المكضكعية في محيط الشعيرات الدمكية - 
. تنظيـ النغمة العضمية - 
. تنشيط اليرمكنات بالجسـ - 
. تنشيط الدكرة الدمكية كرفع درجة الحرارة - 
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، صفحة 2007حسف، ).الممفاكيةزيادة سرعة سرياف الدـ الكريدؼ كسرعة الدكرة - 
34) 
 (.التأثيرات العصبية الميدئة  )تأثيرات مسكنة  - 
 .المبلعبالتئاـ األنسجة المصابة خاصة عند تطبيق التدليؾ عمى إصابات - 
.  يقكؼ المناعة في الجسـ- 
. يعالج اإلصابات الناتجة عف حركات غير سميمة - 
. ينشط الدكرة الدمكية - 
 .الدـيخفف مف ضغط  - 

 .الظيريخفف مف آالـ الرأس كالرقبة كآالـ 
 .المفاصليخفف التشنج كالشد العضمي كيساعد عمى مركنة 

. يفيد الجمد كيزيد مف نعكمتو - 
 .الركماتيـزيعالج آالـ المفاصل كأمراض - 

 .الجسـعمى تكزيع الشحـك المتراكمة في أماكف معينة مف 
 .الجسـينظـ درجة حرارة - 

. يساعد عمى كظيفة اليضـ 
 (34، صفحة 2007حسف، ).يساعد عمى االسترخاء - 
: التصنيف التتأيمي عمى أساس الفئة الموجهة إليها-1-6

:  حيث يتـ التصنيف عمى أساس نكع اإلعاقة ك سف المعاؽ ك نذكر مايمي
.  أنشطة بدنية مكيفة لممعاقيف حرکيا• 
.  أنشطة بدنية مكيفة ألصحاب األمراض المزمنة• 
. أنشطة بدنية مكيفة لممتخمفيف عقميا • 
. أنشطة بدنية مكيفة األطفاؿ الحضانة  • 
. أنشطة بدنية مكيفة لممسنيف • 
.   النفسيةاالضطراباتأنشطة بدنية مكيفة لذكؼ • 
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 : المشروعأأداف- 1-7
  (.المنزؿ)تقديـ برنامج التأىيل المبكر داخل البيئة المألكفة . 
االكتشاؼ المبكر لئلعاقة أك اإلصابة كذلؾ مف خبلؿ إجراء التقييـ لمكبار في سف . 

 (1997ابراىيـ، ).مبكرممكف
  كىي إحدػ الكسائل الفعالة لمتأثير عمىالتدريبية،إشراؾ األىل المباشر في العممية . 

. األشخاص، كتزكيدىـ بالميارات الضركرية لرعايتو كعمى التكيف في الحياة اليكمية
. تزكيد األىل بالتدريب المستمر فيما يتعمق بالكسائل الضركرية لرعايتو. 
، تتضمف مكاضيع في التعميـ الخاص إضافة إلى كالثقافة المحميةتقديـ مناىج تتبلءـ . 

.  كالجسمية كالعناية بالنفسالمؤثراتالحسية 
.  تطبيق الخطكات العممية لمبرنامج دكف إرباؾ ترتيبات الحياة اليكمية لؤلسرة. 
 المعاؽ بيدؼ تصميـ برنامج خاص بو مبنيا عمى كالقكة لدػتحديد نقاط الضعف . 

. المعرفةالحالية لقدراتو بالتعاكف مع األىل
 (الحسيف).استخداـ منيج متسمسل مف حيث التطكر ك يستخدـ كأداة لمتعميـ. 
: اإلصابات التي يتعرض لها المهنيين- 1-8
 إلى إصابة العمكد الفقرؼ نتيجة لحكادث الطريق أك كيرجع ذلؾ:الحوادثإصابات - أ

 كما قد تنتج مف إصابات المشي، مرتفعة،اإلصابات بالمصانع أك السقكط مف أماكف 
كذلؾ الحركب عندما يتعرض جزء مف العمكد الفقرؼ لمكسر فيؤدؼ إلي قطع بالنخاع 

 .الشككي مف العظاـ إلى نسيج النخاع كدخكؿ أجزاءالشككي 
 مف المعمـك أف إصابات الكبار ينتج مف اإلصابة بفيركس :المرضيةاإلصابات - ب 

 بالمائة 60 كيصاب بو الكبار في السف بنسبة عدكػ،في النخاع الشككي عف طريق 
 .المخ كذلؾ التيابات ذلؾ،أما النسبة الباقية تحدث في سف متقدمة عف 

 كالنخاع الشككيكاضطرابات الدكرةالدمكية،كضمكر العضبلت،كشمل المخ،كعدـ القدرة
 .اإلراديةعمى السيطرة عمى العضبلت 

 كذلؾ كفقا لدرجة اإلعاقة، لتمؾ كتأىيمي جيد البد مف تخطيط برنامج عبلجي :العالج
 .كسف المريضاإلعاقة 
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 كذلؾ العبلج،كحماس المعاؽ بحيث يتناسب مع اإلمكانية ليحقق اليدؼ مف برنامج 
 تنظيـ كتشترؾ فيالبد أف األسرة في المنزؿ تككف عمى دراية بكل جكانب المشكمة 

 (1998فرحات، ).المعاؽعبلج 
 في فصكؿ أك مراكز خاصة أك مستشفيات أك كمكانيا سكاءكذلؾ اختيار األنشطة 
. مراكز تأىيل متخصصة

 :الرياضيةأثر األنشطة - 1-9
: ؼما يلىناؾ حقيقة ىامة كىي اآلثار اإليجابية لؤلنشطة الرياضية نذكر منيا 

 (1984عكيس، )
  البدنيالجانب: 
 المصابة مما يؤثر عمى تنمية الشدة كخاصة األعضاءتقكية الجياز العضمي _ 

 .العضمية
 .يمارستنمية القدرات الحركية الخاصة لكل نشاط رياضي _ 
كأنشطتو اكتساب الميارات الحركية التي تساعد الفرد عمى أداء ميامو الحيكية _ 

 .اليكميةبكفاءة
 .التدريبية تنشيط الجياز العصبي ليقـك بدكره في العممية -
           .كالقكاـ الحركي الكظيفي القكاميةكتنمية االتزافيساعد عمى الحد مف االنحرافات - 
   .  القدرات عمى األداءكذلؾ بزيادةيعمل عمى تحسيف الحالة الصحية العامة لممعاؽ - 
 .كالزماف لدىالمعاؽينمي اإلحساس بالمكاف - 
 .كمكاجية الحياةتنمية المياقة البدنية لبلعتماد عمى نفسو _ 

 الجانب التتأيمي: 
 .التعب المساعدة في التغمب عمى -
 .الطبيعيتنمية كتحسف المياقة البدنية ككذلؾ الميارية كما تعد جزءا مف العبلج - 
 .لممعاؽتكفر الراحة النفسية كالتركيحية - 

  النفسيالجانب: 
 .لذاتو زيادة الثقة بالنفس لممعاؽ كتقديره -
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 .المجتمع الشعكر بأىميتو في -
 كما تحقق نكعا مف اإلشباع لئلعاقة،الممارسة الرياضية تزيل اآلثار النفسية - 

. النفسي
 .كلآلخريفتسيـ في رفع الركح المعنكية لممعاؽ كتقبمو لذاتو - 

 الجانب الترويحي :
 عمى النفس كالخمكية كاالعتماد استغبلؿ كقت الفراغ في ممارسة األنشطة التركيحية -
مكاناتو إتاحة الفرصة لممعاؽ لممارسة األنشطة التركيحية التنافسية كفقا لقدراتو -  كا 

. البدنية
 رفع الركح المعنكية لممعاؽ بخركجو مف الحياة الركتينية الرتيبة إلى النشاط -

 (44، صفحة 1998فرحات، ).كالسعادة
 .الرياضي تنمية القدرات العقمية عند ممارسة النشاط التركيحي -
 عادات صحية سميمة كرياضية مف خبلؿ ممارسة حياة أقرب ما تككف إلى اكتساب- 

 .الطبيعة
  ااجتماعيالجانب: 
اكتساب خبرات تعميمية كتربكية تتأسس عمى الميكؿ كاالتجاىات المشتركة بيف - 

.  األفراد
 تككيف اتجاىات سمككية سكية لمساعدة المعاؽ عمى التفاعل االجتماعي كاالندماج -

 .المجتمعفي 
 .األفراد ترشيد العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية بيف -
تساعد المباريات الرياضية عمى إعادة االتصاؿ بالمجتمع كتنمية عبلقات اجتماعية - 

 .إيجابيةكغرس قيـ خمقية 
 إلى االنتماء كالتعاكف ك كالحاجة إشباع الحاجات النفسية لممعاؽ -

 (79-78، الصفحات 1984عكيس، ).الذاتإثبات
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: عممية التكيف لإلعاقة- 1-10
إف جميع العامميف مع المعاقيف يتفقكف عمى أف ىناؾ عبلقة ما بيف اتجاىات الشخص 
نحك إعاقتو كما بيف نجاح تأىيمو الجسدؼ أك الميني، فالمعاقيف الذيف يرفضكف تقبل 
إعاقتيـ أك الذيف يتميزكف بانخفاض الدافعية كدائمي الشككػ كالتذمر فإنيـ يحبطكف 

 .ناحيةاألشخاص الذيف يحاكلكف مساعدتيـ مف 
 .التأىيلكمف ناحية أخرػ يفشمكف في االستفادة القصكػ مف خدمات 

 لذلؾ فإف المعرفة عف عممية تكيف المعاؽ ىي ميمة جدا لجميع الذيف يعممكف مع 
المعاقيف كخصكصا المرشديف المينييف كاألخصائييف االجتماعييف، إف عممية تكيف 

: المعاؽ لئلعاقة تتككف مف مراحل كىي كالتالي
 مرحمة الصدمة : 

كىي مرحمة التشخيص األكلى كفترة العبلج، فالفرد ىنا لـ يستكعب أف جسده مريض 
.  كال يعرؼ عف حالتو الجسدية حتى أنو ال يظير أؼ قمق

 تبدأ ىذه المرحمة بعدما يتبيف لمفرد بأنو مريض، فيعتقد بأنو  :مرحمة توقع الشفاء
.  سيشفي مف إصابتو

  كفي ىذه المرحمة يككف الفرد في حالة يأس شديد، فكل شيء  :مرحمة الحزن
ضاع كىك يشعر بأنو ال يستطيع أف يعمل أؼ شيء أك يحقق أؼ ىدؼ لو 

. كيمكف أف يفكر في االنتحار
 وتنقسم إلى قسمين:الد اعمرحمة : 
 كفي ىذه المرحمة يبدأ الفرد بالتعامل مع إصابتو كالتكيف معيا  :الد اعاإليجابي 

 (1995رشيدؼ، ).كيبدأ حياتو بالرغـ منيا
  يستعمل الفرد الميكانزمات الدفاعية المختمفة كخصكصا كىنا:السمبيالد اع 

  (.نکراف تأثير اإلعاقة عميو)النكراف 
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 التكيفمرحمة: 
إف جسمي مختمف، كا عاقتي مختمفة ، كلكنيا )تراكد الشخص المعاؽ األفكار التالية 

ؼ مختمف، كلكف ذلؾ ال يمنعني مف عمل أشياء مختمفة فليست سيئة، إف اإلعاقة تجعل
 (163، صفحة 1995رشيدؼ، ).(كمفيدة

 :التتأيميالعوامي التي تؤثر عمى  اعمية جمسات العالج 1-11
 .التأىيميةاالختيار الصحيح لمتمرينات - 
 .المستخدمةعدد التمرينات - 
 .تمريفالكضع االبتدائي الذؼ يبدأ منو كل - 
 .تمريفا كل قدرجة الشدة التي يؤدؼ ب- 
 .تمريفإيقاع األداء لكل - 
 .لمتمريفالمدػ الحركي - 
 (2001الحميد، ).منح الحمل الفسيكلكجي لمتمرينات التأىيمية - 
 :العالجية  مبادئ التمارين -1-12

التماريف  McMahon ,Patrick( " 2007)مؾ ماىكف كباتريؾ ج ؿ " يصف 
العبلجية بأنيا تمؾ الحركات المؤداة الستعادة أقصي قدر كظيفي ممكف في أقصر 

 فالتماريف العبلجية نكع مف التماريف تعطي لتحسيف األداء العضمي العاـ لمجسـ مدة،
.  مستكؼ بدبي عاليإلىكتقكية العضبلت كالعظاـ كالمفاصل كاألربطة كلمكصكؿ 

 (مساعدينتمريض) تربية رياضية طبيعي،عبلج )كيجب بداية عمي أخصائي التأىيل 
 ؼقبل البدء في برنامج التمرينات العبلجية أف يأخذ الحذر كأف يضع في اعتباره نكاه

 كذلؾ يتمتخصيص كثافة شدتيا،استعماؿ التمرينات باعتباره لطبيعة اإلصابة ك 
 كالكضع التقدمي الشفاء، مرحمة االلتياب،التمريف كدكامو كشدتو بحسب شدة 

 .البرنامج كما يجب مراعاة التقدـ كالتطكر في لممصاب،
 :العالجية التمرينات تقسيمات- 1-13

 أف التمرينات ػإؿ McMahon ,Patrick J (2007)مؾ ماىكف كباتريؾ جي " يشير 
، كتتضمف التمرينات  (الشكل التالي) كمتحركة ة ساكفػ تمريناتالعبلجية تصنف إؿ



 الفصي األول                                                                  التتأيي الرياضي

36 
 

، كتحتكؼ التمرينات  (isometric)الساكنة التدريبات ذات االنقباض العضمي الثابت 
المتحركة عمى التمرينات النشطة ك السمبية ، كتككف التمرينات النشطة باالنقباض 

العضمي اإلرادؼ بدكف استعماؿ مقاكمات خارجية إضافية ، كتتضمف تمرينات المدػ 
 المدػ الحركي في حدكد المدػ الحرکی المتاح تمريناتالحركي كاإلطالة ، كتككف 

لمحركة بيدؼ المحافظة عمى الحركة ، كيقـك الفرد خبلؿ تمرينات اإلطالة النشطة 
تجاكز المدػ  )باستخداـ الجيد اإلرادؼ لمكصكؿ إلى ما يتعدػ المدػ الحرکی المقيد 

أف  Arnheim( " 1987) أرنيايـ"كيذكر . بيدؼ زيادة الحركة (الطبيعی ؼ الحرک
 (2008دمحم، ): التمرينات العبلجية تنقسـ إلى أربع مجمكعات 

  السمبيةالتمرينات :Exercise passives  كفييا يتـ تحريؾ الجزء المصاب
 المصاب، جيد عضمي مف  كبدكف أدنىبكاسطة شخص أك جياز ميکانيکی

 Mechanicكأحيانا تسمى التمرينات السمبية كاإليجابية بالعبلج الحركي 
therapy كعقب كل إصابة يبدأ برنامج التمرينات بالعبلج بتطبيق التمرينات 

 مساعدة ثـ يمي كتمرينات بدكف  مساعدة تمريناتالسمبية ثـ يتدرج إلى استخداـ 
– السكست - أثقاؿ - الجاذبية األرضية ) باستخداـ المقاكمة مثل تمريناتذلؾ 

 :عمي كتشتمل تأثيرات التمرينات السمبية ،(مقاكمة المعالج
 .االلتصاقاتمنع تيبس المفاصل كتككف - 
 .العصبيتزيد اإلحساس بالتنبيو الداخمي لمجياز - 
 .لمعضمةتحفع طكؿ االسترخاء  - 
. التييئة كاإلعداد لمتمرينات النشطة- 

 كفييا يقـك المصاب بتحريؾ الجزء المصاب بمساعدة :  المساعدة التمرينات
 كتشتمل تأثيرات التمرينات انقباضيا،شخص آخر المساعدة العضمة أثناء 

 :عميالمساعدة 
 .حجمياتقكية العضبلت كزيادة - 
 .كالتكازف  مثل ىذه التمرينات تخمق لممريض القدرة عمى التحكـ تكرار- 
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 اإليجابية التمرينات :  
كفي ىذا النكع يقـك المصاب بتنفيذ الحركة المطمكبة بدكف مساعدة معتمد اعتماد كميا 

 :عميعمى انقباض العضمة كتشتمل تأثيرات التمرينات اإليجابية
 .قكتياالمحافظة عمى النغمة العضمية كزيادة - 
 .تمرينوتحسيف تكازف العضك الذؼ يمكف - 
 .منتظمةإحداث انبساط في العضبلت حيث تككف الحركة - 
 .فييااكتساب ثقة المريض في قدرتو عمى عمل العضبلت كالتحكـ - 
 التمرينات بمقاومة: 

كفييا يؤدػ المصاب الحركة ضد مقاكمة ثقل أك يد المعالج كتشتمل تأثيرات تمرينات 
 :عميالمقاكمة 

 .تحمميازيادة قكة العضمة كقكة  - 
 .العضبلتزيادة كمية الدـ التي تسرؼ في   -
 .الزائدةتمدد األكعية الدمكية لمتخمص مف الحرارة  - 

 :اآلتيكيمكف تقسيـ التمرينات العبلجية إلى فئتيف حيث تشتمل عمى 
  (63، صفحة 2008دمحم، )التمرينات الساكنة 
  التمرينات المتحركة

كعادة ما يطبق النكعاف معا في الجمسة الكاحدة فيبدأ بالتمرينات الساكنة كيعقبيا 
 .المتحركةاستخداـ التمرينات 

 التمرينات الساكنة     
تعتبر عامبل حاسما في سرعة الشفاء خاصة في حاالت إصابة المفصل باإلضافة إلى 

أنيا تزيدالدكرة الدمكية في الطرؼ المقابل لطرؼ اإلصابة كذلؾ تزيد مف قكة 
 .العضبلت
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  الساكنةمميزات التمرينات: 
 .بالمفاصلال يحدث أثناء تطبيقيا حركة - 
 .بشدةتزداد أثناء استخداميا النغمة العضمية - 
 حيث أنيما أثناء القياـ بما المتحركة،تسبب إجيادا لممصاب أكثر مف األنكاع - 

األلياؼ العضمية عمى الشعيرات الدمكية التي تمر مف خبلليا فيقل األكسجيف  تضغط
 ككذلؾ تقل قدرة العضمة عمى التخمص مف نفايات التفاعبلت لمعضبلت،الكاصل 

 العضمة،كيؤدؼ القياـ بالتمرينات الساكنة إلى زيادة ممحكظة في حجـ  اقاأليضية ب
  ثكاني،10ك 6المجاؿ باستمرار االنقباض لمدة تتراكح بيف | كينصح الباحثكف في ىذا 

كأف يسمح بزيادة عدد االنقباضات في كل مرة عندما يشعر المصاب بقدرتو عمى ذلؾ 
 كيستخدـ ىذا النكع مف التمرينات .يكميا مرات 5 إلى 3عمى أف يكرر نفس العدد مف 

 .عبلجيلمحد مف ضمكر العضبلت كضعفيا عند تثبيت المفصل ألؼ سبب 
 كىذه التمرينات الساكنة تسيـ في اإلسراع بالشفاء، كما لكحع زيادة الدكرة الدمكية في 

الطرؼ األيسر لممصاب عندما استخدمت التمرينات الساكنة لمطرؼ األيمف غير 
 كتمتاز التمرينات الساكنة بالقدرة عمى تقكية العضبلت بسرعة تفكؽ سرعة المصاب،

التمرينات العضمية المتحركة، كتكجد بعض نقاط الضعف التي تشكب ىذا النكع مف 
 :كىيالتمرينات 

 تفقد العضمة قكتيا سريعا إذا ما أكقفت التمرينات الساكنة بعكس استخداـ التمرينات- 
.  المتحركة

ال تقـك ىذه التمرينات بتنشيط التكافق العضمي العصبي كما يحدث عند التمرينات - 
 .المتحركة

ال يستخدـ ىذا النكع مف التمرينات مع مرضى القمب حيث يسبب ضغطا شديدا - 
 .الدكرؼ الجياز  عمى
ال يكجد دكر لمتمرينات الساكنة في رفع مستكػ سرعة انقباض األلياؼ - 

 (2010صالح، ).العضمية
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  (الديناميكية)التمرينات المتحركة: 
 حيث الثابتة، تستخدـ التمرينات المتحركة في المرحمة التي تمي تطبيق التمرينات 

 .العضميتعمل التمرينات الثابتة عمى إعداد الجزء المصاب لبلستجابة لمزيد مف العمل 
كالتمرينات المتحركة تساعد التمرينات الثابتة في الكصكؿ لميدؼ الذؼ كضعت مف 

كتنقسـ التمرينات . أجمو كىك استعادة الكظائف األساسية الطبيعية لمعضك المصاب
 :إلىالديناميكية المتحركة 

 .العضميةالعمل العضمي أثناء حدكث قصر في طكؿ األلياؼ - 
 .العضميةالعمل العضمي أثناء حدكث زيادة في طكؿ األلياؼ - 
 .خاصةالعمل العضمي ذؼ االنقباض المقنف باستخداـ أجيزة - 

كال بد مف األخذ في االعتبار أنو لمكصكؿ إلى الغاية المنشكدة أال كىي تقكية جميع 
أنكاع ألياؼ كل عضمة بشكل جيد يجب عمينا تطبيق جميع أنكاع التمرينات مف خبلؿ 
البرنامج التأىيمي المنظـ لكل مجمكعة عضمية ، حيث إف كل نكع مف ىذه األلياؼ 

بكل عضمة يستجيب لنكع معيف مف المجيكد العضمي ، كما يجب أف نعمـ أف استخداـ 
األنكاع المختمفة مف التمرينات ال بد أف يككف بالقدر الذؼ يتناسب مع حالة كشدة 

، (أؼ قدراتو البدنية  )اإلصابة لكل مصاب ، كأيضا حسب التككيف األساسي لجسده
كمف األىمية بمكاف أف يبدأ برنامج التمرينات التأىيمية بتطبيق التمرينات الساكنة ثـ 

 بدكف مساعدة كال مقاكمة ثـ ضد تمرينات بمساعدة ، ثـ تمريناتنتدرج إلى استخداـ 
، استخداـ األثقاؿ ،  (ثقل الجسـ  )مقاكمة كقد تتمثل المقاكمة في الجاذبية األرضية 
فالتمرينات ضد مقاكمة ليا أىمية . سكست ، مقاكمات مطاطية، استخداـ كسط مائي

كبيرة في تحسيف كتنمية العمل العضمي لمعضمة التي أصابيا القصكر كاالرتفاع بيذه 
 .مضاعفاتالمقاكمة تدريجيا لمكصكؿ بيا إلى أحسف مستكػ ممكف بدكف حدكث أؼ 

  (بالمفاصي وجود حركة مع)التمرينات المتحركة: 
 كتشمل نكعيف مف العمل التمرينات،المصاب بيذه )تتحرؾ المفاصل أثناء قياـ 

 : العضمي
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تقصر العضمة عند قياـ المصاب بتحريؾ المفصل ضد مقاكمة خارجية أؼ يقترب - 
.  إدغاميامنشأالعضمة مف 

 أؼ يبتعد منشأ Eccentricتطكؿ العضمة أثناء قياـ المصاب بتحريؾ المفصل - 
 .العضمي أثناء القياـ بالعمل إدغامياعند  العضمة

كالنكع األكؿ مف التمرينات المتحركة لو صفات خاصة تميزه عف بقية التمرينات كىي 
 :كالتالي
صالح، )(.الثابتة)يقل فيو زمف االنقباض العضمي عنو في التمرينات الساكنة - 

 (45، صفحة 2010
 األكلى عندما يقصر طكؿ األلياؼ العضمية كىي :متتاليتافىناؾ مرحمتاف  - 

كالثانية عندما يزداد فييا طكؿ األلياؼ العضمية كىي مرحمة االنقباض،مرحمة 
 .العضمةاالرتخاء عندما تقل فييا النغمةالعضمية كتستريح خبلليا 

في كل حركة كفي أؼ مفصل مف مفاصل الجسـ تقصر أك تطكؿ العضبلت - 
المكاجية فعندماتقصر العضبلت المنفذة لمتمريف تطكؿ العضبلت المكاجية ليا 

 .العضبلتكبذلؾ يسيل ىذا النكع مف التمرينات االتصاؿ العصبي بيف 
 ما يمكف أف تبذلو (5/ 1)حتى إذا كاف االنقباض العضمي مساكيا لخمس - 

 فإف ذلؾ يدفع الدـ الكريدؼ بقكة في اتجاه القمب مما يساعد عمى زيادة العضمة،
.  الدكرة الدمكية

 ضعفا 20-15أثناء فترة ارتخاء العضمة يزداد الدـ في الشعيرات الدمكية إلى - 
 .التمريفعما كانتعميو قبل البدء في 

 .يزداد عدد الشعيرات الدمكية التي تتسع كتممئ بالدـ أثناء القياـ بيذه التمرينات- 
 التخمص مف ككذلؾ زيادةيساعد عمى زيادة كصكؿ األكسجيف إلى األنسجة - 

 .نفاياتيا
تساعد ىذه التمرينات عمى تحسف الدكرة الدمكية كزيادة تغذية العضبلت كتسيل - 

 . القمبعمل
 .  ىذا النكع مف التمرينات سرعة إجياد العضمة كما التمرينات الساكنةبال يسب
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 .العظمىىدؼ ىذه التمرينات إلى الزيادة قكة ت- 
 مف سرعة العصبي، ككذلؾ تزيدتساعد أيضا في تحسيف التكافق العضمي - 

 . العضميةانقباض األلياؼ
تسبب انقباض العضبلت ك ارتخاؤىا حركة بالمفاصل تؤدؼ لزيادة الدكرة - 

 (46، صفحة 2010صالح، ).الدمكية
  التتأيياإلرشادات العامة خالل مراحي: 
  المعتل أثناء فترة تثبيت الطرؼ :األولىالمرحمة:Treatment During Fix 

 :اآلتيةتتضمف التمرينات التأىيمية 
 .لمجسـ لمعضبلت باألجزاء السميمة كتمرينات متحركة ساكنة تمرينات- 
 لمعضبلت كتمرينات متحركة ساكنة تطبق بحرص عمى العضبلت المصابة تمرينات- 

 .اإلصابةالمجاكرةعمى أال تسبب آالما بمنطقة 
 لتنشيط الدكرة الدمكية كيستخدـ فييا االنقباض المتكرر لعضبلت نياية تمرينات- 

 .األطراؼ
 كيستخدـ فييا العضبلت العاممة عمى الجياز التنفسي، لتنشيط الجياز تمرينات– 

 .التنفسي
  الثانيةالمرحمة: 

 :المعتلعند السماح لممصاب بتحريؾ العضك 
 .كالسميمة ساكنة لمعضبلت بالمناطق المصابة تمرينات- 
 .السميمة متحركة ضد مقاكمة شديدة لمعضبلت تمرينات- 
المعالج،كتسمی  مساعدة بكاسطة بتمرينات متحركة لمعضبلت المصابة تبدأ تمرينات- 
 ضد مقاكمة تمريناتقسرية ثـ تبدأ التمرينات الحرة أؼ بدكف مقاكمة يمييا تمرينات _

 .العضميبداية باستخداـ كزنالطرؼ المقاكمة العمل 
 .كالمتحرؾ يتداخل فييا العمل العضمي الثابت تمرينات- 
 .كالتنفسي تنمية كفاءة عمل الجيازيف الدكرؼ تمرينات- 
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  الثالثةالمرحمة: 
 :المعتلعند السماح لممصاب باالستخداـ الشامل لمجزء 

 تقكية ساكنة كمتحركة لمعضبلت السميمة كالمعتمة مع التركيز عمى الجزء تمرينات- 
.  المصاب منالجسـ

 متداخمة ساكنة كمتحركة لجميع عضبلت الجسـ مع التركيز عمى الجزء تمرينات- 
 .المعتل

تمرينات لتنشيط اتصاؿ العصب العضمي بجميع أجزاء الجسـ مع التركيز عمى - 
 .الجزء المعتل

 .كالقفز الجرؼ تمريناتتمرينات المشي إذا كانت اإلصابة باألطراؼ السفمية يمييا - 
 تقكية العضبلت الذراعيف في حالة إصابة األطراؼ العميا تستخدـ فييا تمرينات- 

الككر الطبية ذات األثقاؿ كاألحجاـ المختمفة كعقمة الحائط ك ساندك الحائط كغيرىا 
المركنة، ككذلؾ لزيادة مركنة األنسجة الرخكة كتنشيط تمرينات كيفضل استخداـ 

. االتصاالت العصبية كالعقمية 
التمرينات اإلرادية المقننة أثناء تطبيق ىذه التمرينات فإف المقاكمة المطمكبة تككف - 

متساكية في جميع مراحل الحركة، كقد تستخدـ فييا أجيزة معينة حيث تكفر ىذه 
األجيزة لجميع عضبلت الجسـ الكمية المطمكبة مف المقاكمة كالسرعة المطمكبة في 
األداء، مما يساعد في رفع مستكػ األداء الكظيفي لجميع أنكاع األلياؼ بالعضبلت 

 (2008عبيد، ).الييكمية 
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 :خالصة
 مف خبلؿ ما سبق يتبيف لنا أف التأىيل السميـ لمرياضييف أك المعاقيف يكفر لو سببل

  في نمك كبناء شخصيتو، حيث أف التأىيل الميني الرياضيكيجعميـ كفيبللراحة ا
لممعاؽ كالمصابيف سكاء بيدؼ العبلج أك مف أجل التركيح يساعده عمى التكيف سكاء 
مع نفسو أك مجتمعو أك حتى مع المينة التي قد يزاكليا في حياتو، إذ تعتبر الرياضة 

 كالمصابيف كاالجتماعي لممعاؽ التكافق النفسي كالشاممة إلعادةعمكما الركيزة األساسية 
.الخ... كاجتماعيا كنفسيا بدنيا المجاالت مختمف في



 

 






 الفصلالثاني
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 :مهيدت
 مختمف الجماعات المكجكدة في كتنسيق بيفاالندماج االجتماعي ىك عممية ضـ 

. مجتمع كاحد لمحصكؿ عمى مجتمع ذك كحدة متكاممة
 كالتكيف االجتماعي ىك إزالة الحكاجز بيف المجمكعات المختمفة لمعيش كبمعنى آخر
 كالتدابير فيفاالندماج االجتماعي ىك مجمكعة اإلجراءات . كمتضامفبشكل متناغـ 

. مجتمع ما غايتيا تسييل انخراط فرد جديد في ىذا المجتمع
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:  ااندماج ااجتماعي- 2-1
 مختمف الجماعات المكجكدة في مجتمع كاحد لمحصكؿ كتنسيق بيفىك عممية ضـ 

. عمى مجتمع ذك كحدة متكاممة
 كالتكيف االجتماعي ىك إزالة الحكاجز بيف المجمكعات المختمفة لمعيش كبمعنى آخر
. كمتضامفبشكل متناغـ 

 مجتمع ما غايتيا تسييل كالتدابير في فاالندماج االجتماعي ىك مجمكعة اإلجراءات 
.   في ىذا المجتمعجديدانخراط فرد 

 ج ااجتماعي لممعاقينادمناا  :
 الحاجات الخاصة، لممعكقيف، ذكؼ  االندماج االجتماعي أيضا بالنسبة كتظير أىمية

 بالنفع عمى الصحة النفسية كسميمة تعكدالذيف يجب دمجيـ في المجتمع بطرؽ ايجابية 
 ففي الكقت الذؼ نرػ عقمية، نكع أعاقتو إف كانت جسدية أك كالعقمية لممعاقكذلؾ حسب

 كل شيء بطريقة تساعدىـ كتؤمف ليـفيو أف المجتمعات المتحضرة تفكر بالمعاقيف 
 فإننا ما نزاؿ نمحع أف بمدانا كثيرة كالتعايش معياعمى تجاكز اإلعاقة قدر اإلمكاف 

تيمميـ كال تمكنيـ مف االندماج بالمجتمع بشكل فعاؿ فيـ ما زالكا معزكليف عف 
 .بالمجتمعاالنخراط 

 إف ما تقدمو الدكلة مف الخدمات العامة مثل المكاصبلت ك (العملمثبل المدرسة أك )
الطرقات المعدة لمساعدة المقعد مثبل مف التحرؾ بكرسيو بسيكلة أك الكفيف مف عبكر 

أك كضع الطفل في صفكؼ دراسية عادية مع أطفاؿ .. .صحيحإشارة المركر بشكل 
بعمره ك مدرسيف مؤىميف لذلؾ أك قميئة أمكنة العمل الستيعابيـ كلك لساعات معينة ك 
ضمف شركط ك ظركؼ معينة تمكف المعاؽ مف التفاعل مع اآلخريف ك المحيط بشكل 

 .كاالجتماعي لممعاؽ كلذكيو كما تقدـ الدكؿ المتحضرة الدعـ النفسي .عاـ
 فحقكؽ المعاؽ كاإلعاقة بشكل عاـ، نشر الكعي بالمجتمع حكؿ المعاقيف كتعمل عمى

 .اإلنسافتنطكؼ ضمف حقكؽ 
شراكو فيكمف الميـ تربية ثقة المعاؽ بنفسو  .  كىكايات يحبيا أنشطة كا 
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 :جادمنتعريف اا-  2-2
ىناؾ العديد مف التعريفات لعممية الدمج ك الدمج الشامل كلكف سأحاكؿ عرض بعض 

الدمج عبارة عف أسمكب كىج تربكؼ متبع في : التعريفات المختصيف في ىذا المجاؿ
، حيث يتـ فيو دمج األطفاؿ أك الطبلب مف ذكؼ االحتياجات كالمطالب (حديثا)الحياة 

الخاصة كالذيف تكاجييـ صعكبات في جياز التربية كالتعميـ، كتتميز عممية الدمج التي 
عمر، الطفاؿ ذكؼ ).نتحدث عنيا بككنيا عممية تربكية مشتركة لممتخمفيف ك العادييف

 (2002االحتياجات الخاصة كتاثيرىـ عمى المجتمع، 
دمج المعكقيف في ": كيتفق السر طاكؼ مع نصر هللا حيث عرؼ الدمج عمى أنو

الفصل الدراسي العادؼ كذلؾ ألكثر كقت ممكف في البرنامج التعميمي كاالجتماعي في 
المدرسة، حيث يتـ تكييف البرنامج التعميمي في الفصل الدراسي العادؼ لمكاكبة 

" احتياجاتيـ التعميمية المساندة كاألسرة
ىذا المصطمح يستخدـ لكصف الترتيبات التعميمية عندما : "عمى أف  عبد الجبارقكيعرؼ

يككف جميع الطبلب بغض النظر عف نكع أك شدة اإلعاقة التي يعانكف منيا، يدرسكف 
في فصكؿ مناسبة ألعمارىـ مع أقرانيـ العادييف في مدرسة الحي إلى أقصى حد 

نبلحع ىنا اتفاؽ التعريفات عمى أف ". ممكف مع تكفير الدعـ ليـ في ىذه المدارس
الدمج ىك دمج المعاقيف مع الطبلب العادييف في المدارس العادية دمج شاـ بغض 

ىك التكامل االجتماعي كالتعميمي لؤلطفاؿ مف ذكؼ , النظر عف درجة إعاقتيـ
 اليـك الدراسي كلجزء مفاالحتياجات الخاصة كاألطفاؿ األسكياء في الفصكؿ العادية 

كىذا التعريف يرتبط بكجكد الطالب في الصف الدراسي بالمدارس العادية . عمى األقل
. لجزء مف اليـك الدراسي، كما يرتبط باالختبلط االجتماعي المتكامل

 كمف خبلؿ ذلؾ التعريف تتمكف جمعيات تنمية المجتمع المحمي أف تساىـ في تكفير 
عناصر أساسية تككف دعامة التعميـ كتأىيل المعاقيف ذىنيا حيث كجكد القاعات 

كالفصكؿ الدراسية، المبلعب كالمسارح، كال يخفي عمينا أف جمعيات تنمية المجتمع 
تمتمؾ المقكمات، كيمكف أف تحدث تكامل في عممية تقديـ الخدمات بأكثر مف كسيمة 

.  مثل
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  تكفير مقاعد دراسية داخل فصكؿ التقكية بالجمعيات الستيعاب المعاقيف ذىنيا
.  مف الفئة المتكسطة كالبسيطة القابمة لمتعميـ كالتدريب

  اشتراؾ المعاقيف ذىنيا كأسرىـ في الرحبلت التي تنظميا الجمعيات كتككف
. مجانية إذا لـز األمر أك بسعر رمزؼ 

  تدريب كتأىيل المعاقيف ذىنيا عمى بعض الميف مثل أعماؿ التريكك كالطباعة
 (2000كآخركف، ).داخل مقر الجمعية كالكرش المحمية

 كمف خبلؿ ىذا تتمكف . تشغيل نسبة مف المعاقيف ذىنيا داخل الجمعية
الجمعيات األىمية مف المساىمة في التكامل في عممية الرعاية كتككف دعامة 

 (1998العزيز، ).أساسية في نجاح سياسة الدمج المجتمعي
:  شروط عممية ااندماج-2-3

 يجب العمل عمى تدريب المعمميف العادييف : إعداد كتدريب المدرسيف الميرة
 كينبغي تكجيو برامج الخاصة،عمى العمل مع التبلميذ ذكؼ االحتياجات 

التدريب بحيث تناسب االتجاىات المكجكدة في تكفير التربية، أؼ بالنظر إلى 
 .المجتمعالتربية المتكاممة كالتأىيل في إطار 

 :كلعل مف أىـ مبلمح ىذا اإلعداد كالتدريب لممدرسيف يتمخص
  تدريب المدرسيف األكفاء يعد أحد المفاتيح لنجاح البرنامج التعميمي المكجو

لؤلشخاصشديدؼ كمتعددؼ اإلعاقة، كمازالت ىناؾ أمكر كثيرة لـ تكتمل بعد 
 .النامية نقل الخبرات مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ كتحتاج إلى

 الضركرؼ أف يأخذ المدرسيف في اعتبارىـ مفيـك الحاجات التعميمية الخاصة مف
أك النكعية لؤلطفاؿ كالمراىقيف مف المعاقيف الذيف يتـ دمجيـ في المدارس العادية، كأف 
يعمل المدرسكف عمى تبيف الفركؽ الفردية بيف التبلميذ، ليس ببساطة كي نتقبل التبايف 

كلكي نبتكر الطرؼ  بينيـ، كلكف بيدؼ حشد أفضل الكسائل الممكنة لمتعامل معيـ
 .عزلتيـلصقميـ بعيدا عف 
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  تشجيع برامج التدريب المفتكحة التي تعد المعمميف لمتعامل مع األطفاؿ
المصابيف بأنكاع مختمفة مف اإلعاقة، كما ينبغي التشجيع عمى تكفير إمكانية 

 .لئلعاقةالتخصص لممعمميف في محاؿ كاحد أك أكثر مف المجاالت المحددة 
  أف تتضمف البرامج التدريبية لمدرسي المعاقيف تدريبا نفسيا بيدؼ تنمية

اتجاىات صحيحة نحك األشخاص المعاقيف، كتحقيق فيـ أفضل لمعجز 
 (2005، .كآخركف ا).كاإلعاقة بشكل عاـ

 تحديد اإلعاقات القابمة لمدمج .
  تكفير الخدمات الطبية المناسبة لممعكؽ، كالمنيج كمركنتو، كالمدرس كا عداد

 .بالمعكؽ التعامل مع الطفل المعكؽ، كالكسائل التعميمية الخاصة 
  إعداد المناىج كالبرامج التربكية مف متطمبات الدمج ضركرة إعداد المناىج

الدراسية كالبرامج التربكية المناسبة التي تتيح لممعكقيف فرص التعميـ، كتنمية 
.  الميارات الشخصية كاالجتماعية كالتربكية، كميارات الحياة اليكمية

 تطمب عممية الدمج اختيار إحدػ مدارس الحي أك : اختيار مدرسة الدمج
المنطقة التعميمية لتككف مركزا لمدمج كفق شركط محددة ككثيرة منيا قرب 

 كاألنشطة التربكية، تكفير كتكفير الخدماتالمدرسة، تعاكف اآلباء كالمعمميف 
.  بناء مدرسي مناسب

  كتييئتيـإعداد األسر. 
 (رجاء).ك انتقاء األطفاؿ الصالحيف لمدمج. إعداد التبلميذ كتييئتيـ 

: أنواع عممية ااندماج- 2-4
 الدمج التعميمي :

 العامة، مف أشكاؿ الدمج األكاديمي، حيث يمتحق الطبلب بالمدارس ؿ كيعتبر شک
 صف دراسي مشترؾ كتحت برنامج كالمعاقيف فيكفيو يتـ إلحاؽ الطبلب األسكياء 

 كبل الجانبيف عممية التعميـ فيو، كيتحقق ذلؾ مف خبلؿ إنشاء يتمقىأكاديمي مكحد، 
كالمعاقيف ممحقة الدمج بجمعيات تنمية المجتمع كيتـ بيذا استقباؿ الطبلب األسكياء 

  فترات لشرح أجزاء معينة مف المحتكػ األكاديمي،عمى
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کادر تنسيقي ناجح يستطيع التكاصل مع المدارس كالتنسيق معيـ   كىذا يتطمب كجكد
. الستقباؿ الطبلب بالجمعية

 ااجتماعي جادمناا: 
يقصد بو دمج المعاقيف مع األسكياء في السكف كالعمل، كيمكف لمجمعية أداء دكرىا في 

:  ىذا المجاؿ مف خبلؿ
 اإلعداد لرحبلت لممعاقيف ذىنيا كاألسكياء  .
 تدريب المعاقيف ذىنيا داخل كرش الجمعية مع األسكياء  .
  محاكلة االستفادة مف قدرات المعاقيف ذىنيا قدر اإلمكاف في الجمعية

 . المختمفة كفقا القدر اىـكمشاركتيـ األنشطة
 قص شريط الحفل  : عمل لقاءات كمحاضرات كندكات يساىـ فييا المعاقيف مثل
   تقديـ المشركبات لمحضكر
   اشتراكيـ في أعماؿ الضيافة بالجمعية
  إشراكيـ في رحبلت / اإلعبلف عف حمبلت التبرع بالماؿ أثناء مكسـ الزكاة

.  األيتاـ كأنشطة دكر األيتاـ
كما يمكف إشراؾ المعاؽ ذىنيا في أعماؿ الخير التي تنفذىا الجمعية مثل زيارة 

.  المرضى بالمستشفى كتقديـ المساعدات ليـ
 الكمي جادمناا: 

كيضـ ىذا النكع الدمج التعميمي كاالجتماعي معا حيث نقـك بعممية دمج الطبلب 
. المتخمفيف في اإلطار التعميمي كاالجتماعي

 ااجتماعي جادمناا: 
أف ىذا النكع يعني أف الطبلب المتخمفيف يتعممكف الميارات العممية كالمعرفية بصكرة 

منفردة عف الطبلب العادييف كيتـ الدمج االجتماعي بينيـ مف خبلؿ األنشطة 
 . فقط كالفعاليات التربكية المشتركة
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 ج المهنيادمناا :
أف ىذا النكع ييدؼ إلى قياـ الطالب بتعمـ قكانيف كأنظمة العمل في الميف المختمفة 

 .المدرسة إطار كالحياة خارج
 المكاني جادمناا: 

يقصد بيذا الدمج اشتراؾ مؤسسة التربية الخاصة مع مدارس التربية العامة بالبناء 
عمر، األطفاؿ ذكؼ االحتياجات الخاصة ).المدرسي دكف أف يككف أؼ اشتراؾ آخر

 (213، صفحة 2002كتأثيرىـ عمى المجتمع، 
 ج المجتمعيادمناا: 

 يقصد بو إعطاء المتخمفيف كالمعكقيف الفرصة المناسبة لبلندماج في جميع الفعاليات 
.  كاألنشطة التي تحدث في المجتمع

 : وائد عممية ااندماج- 2-5 
أما فيما يتعمق بفكائد الدمج لؤلطفاؿ العادييف فإف الدراسات أثبتت أف التحصيل 

الدراسي لجميع الطمبة يرتفع في بيئة مدمجة كأف المخرجات التعميمية لمجميع تككف 
أفضل باإلضافة إلى أف الدمج يساعد الطفل العادؼ عمى أف يتعكد عمى تقبل الطفل 

كأضافت أنو فيما يتعمق بفكائد . المعاؽ كيشعر باالرتياح مع أشخاص مختمفيف عنو
الدمج عمى اآلباء فانو يشعرىـ بعدـ عزؿ أبنائيـ مف ذكؼ اإلعاقة عف المجتمع كما 
أنيـ يتعممكف طرقا جديدة التعميـ الطفل، كفيما يتعمق بفكائد الدمج األكاديمية فيي 
عديدة كمختمفة فاألطفاؿ مف ذكؼ اإلعاقة في مكاقف الدمج الشامل يحققكف انحازا 

أكاديميا مقبكال بدرجة كبيرة في الكتابة كفيـ المغة أكثر مما يحققكف في مدارس التربية 
 (1992خضر، ).العزؿالخاصة في نظاـ 

كما أف العمل مع الطفل ذؼ اإلعاقة كفق نظاـ الدمج يعتبر فرصة لممعمـ لزيادة 
ج يتيح الفرصة الكاممة لممعمـ لبلحتكاؾ بالطفل ادـفالخبرات التعميمية كالشخصية فاال

 (2007, مريـ).مف ذكؼ اإلعاقة
لدمج ذكؼ االحتياجات الخاصة في " يدا بيد" أشارت مريـ الزيكدؼ صاحبة دعكة

المدارس العادية، في حممتيا اإلنسانية فكائد الدمج ك مزاياه المتعددة منيا أكال فكائد 
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دمج الطفل مف ذكؼ اإلعاقة حيث أثبت أف دمج األطفاؿ مف ذكؼ اإلعاقة مع األطفاؿ 
العادييف ليا آثار ايجابية عمى تحصيميـ العممي كيزيد مف ثقتيـ بالنفس كيصبحكف 
مكانياتيـ في كقت مبكر كيشعرىـ بانتمائيـ لممجتمع، كما أف  أكثر إدراكا لقدراتيـ كا 
الطفل مف ذكؼ اإلعاقة في فصكؿ الدمج يكتسب ميارات جديدة مما يجعمو يتعمـ 

. مكاجية صعكبات الحياة كيكتسب فرصة تعميمية مختمفة 
 ايجابيات عممية ااندماج: 
  عامةيعمل عمى التقميل مف الفركؽ االجتماعية كالنفسية بيف األطفاؿ بصكرة. 
 يخمص األطفاؿ المتخمفيف كالمعكقيف مف الكصمة االجتماعية  .
  يساعد الطفل المعاؽ عمى النمك كالتطكر المناسب أكاديمية كتعميميا كاجتماعيا

.  كانفعاليا كسمككيا
  نحك دافعتييـالدمج الصحيح يساعد األطفاؿ المعكقيف عمى تحقيق ذاتيـ كيزيد 

. عبلقات اجتماعية سميمة مع اآلخريف التعمـ كتکكيف
  يعمل عمى تغيير اتجاىات الناس بصكرة عامة كاتجاىات األسرة كالمعمميف

. ـ بالنسبة لؤلطفاؿ المعاقيفتوكالطبلب بصكرة خاصة كتكقعا
  يعمل عمى مساعدة األطفاؿ العادييف كالمعمميف في المدارس العامة العادية

. عمى التعرؼ عنقرب كالتعامل المباشر مع األطفاؿ المعاقيف
  يعمل عمى تخفيض الكمفة االقتصادية التي تتطمبيا خدمات التربية الخاصة في

عمر، الطفاؿ ذكؼ االحتياجات الخاصة كتاثيرىـ عمى ).الخاصةالمؤسسات 
 (216، صفحة 2002المجتمع، 

 سمبيات عممية ااندماج  :
  مف الممكف أف يؤدؼ الدمج إلى زيادة الفركؽ كالبعد كالرفض بيف األطفاؿ

.  المتخمفيف كالطبلب العادييف في المدرسة
  مف الممكف أف تؤدؼ إلى حرمانيـ مف االىتماـ الفردؼ الخاص الذؼ يحظى بو

.  كل طفل في مراكز التربية الخاصة
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  في بعض األحياف يساعد الدمج عمى إثبات كتدعيـ فكرة الفشل التي يشعر بيا
 . األطفاؿ المعاقيف مما يؤدؼ عمى مستكػ الدافعية لدييـ لمتعمـ

جادك، ):يمي كمف أىـ أنكاع العبلقات االجتماعية ما :أنواع العالقات ااجتماعية-2-6
2002) 
 العالقات ااجتماعية الجوارية : 

إقامة السكاف بعضيـ قرب " بأنو . .التجاكر”ككريتديمكف "يعرؼ األستاذ الفرنسي 
كيشترؾ . " كىؤالء السكاف غالبا ما يتعاشركف كيتزاكركف كيتعاكنكف فيما بينيـبعضو،

 لذلؾ اعتبرت عبلقة الجار جاره كاجبا كأحزانيـ،الجيراف بعضيـ مع بعض في أفراحيـ 
مقدسا السيما عند الشعكب العربية اإلسبلمية مف خبلؿ قياـ الجار برعاية جاره في 

حالة غيابو كفي الكقت الحالي أصبحت عبلقات الحكار قميمة جدا فقد ال يشاىد الجار 
جاره فترة طكيمة بسبب االنشغاؿ الدائـ ككثر االلتزامات االجتماعية سكاء بالنسبة لممرأة 

. أك الرجل
  األسريةالعالقات ااجتماعية : 

يقصد بيا تمؾ العبلقات التي تقـك بيف أدكار الزكج كالزكجة كاألبناء كيقصد بيا أيضا 
طبيعة االتصاالت كالتفاعبلت التي تقع بيف أعضاء األسرة الذيف يقيمكف في منزؿ 

 .أنفسيـكاحد كمف ذلؾ العبلقة التي تقع بيف الزكج كالزكجة كبيف األبناء 
 كتعتبر األسرة الحضرية أسرة ممتدة كأبكية كتتميز ىيمنة الرجل عمى المرأة ككذلؾ 

.  ىرمي لمسمطة كتككف السمطة في يد الرجلتكزيعالكبار عمى الصغار لذا يككف ىنالؾ 
كيبلحع أف ىناؾ تحكالت أساسية بسبب التغيرات البنيكية في األكساط الحضرية 

العربية مف قياـ األسرة النككية كتحديد االقتصاد كالحرية كاالستقبلؿ مف خبلؿ ىذا كمو 
ندرؾ أف العبلقات االجتماعية األسرية تحتكؼ عمى ثبلث مجمكعات مف 

 (347، صفحة 2002جادك، ):العبلقات
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  والزوجةالعالقات ااجتماعية بين الزوج : 
 ففي الماضي كاف األب ىك الذؼ يرأس األسرة كيصدر القرارات الخاصة بالمنزؿ 
كيعمل جاىدا في تكفير الحاجات األساسية لمحياة األسرية كما أف عبلقة الزكجة 

 .كرعايتيـبزكجيا عبلقة الطاعة كالخضكع كيشتمل عمل المرأة عمى تربية أطفاليـ 
 كمع التطكر الذؼ حدث تقطعت تمؾ الصكرة التقميدية بسبب التصنيع كالتحضر كتبيف 

 .المنزليةمساعدة الزكج لزكجتو في األعماؿ : مدػ ذلؾ التغير الذؼ حدث مف حيث
تحمل المرأة المسؤكلية في حاؿ غياب الزكج عف . * الخبلؼ بيف الزكجة كالزكج*

. المنزؿ
  واألبناءالعالقات بين اآلباء : 

 دائما بكثرة كيتباىىأف اإلنساف خصكصا العربي ما زاؿ محبا لؤلكالد فيك يفخر 
 .ذككراإلنجاب كخاصة إذا كانكا 

ذا لـ يرزؽ الشخص بكلد كرزؽ ببنات فإنو يظل راغبا في إنجاب الذككر ألنو يعتبر   كا 
 .اعتزازالذكر مصدر 

 كىذا غالبا ما نجده ينطبق عمى مناطق كثيرة سكاء كانت حضرية أك ريفية كما أنو 
يكجد تشابو بيف الريف كالحضر في الرغبة في كثرة اإلنجاب كخاصة إنجاب الذككر 

. كيفترض في العبلقات بيف أعضاء األسرة أف تقـك عمى التعاكف كالمكدة
  أنفسهمالعالقات ااجتماعية بين األبناء : 

أطفاؿ األسرة ىـ مكاطنكف يعيشكف في عالـ الصغار كفيو يتمقكف مجمكعة مختمفة مف 
 .المشتركةالخبرات خبلؿ معيشتيـ 

كتتميز العبلقات بيف األخكة باإلشباع كالشمكؿ كما تتسـ بالصراحة كالكضكح كمما 
القادر، ).تجدر اإلشارة إليو أف مكانة األبناء تختمف حسب تسمسميـ داخل األسرة

1999) 
 االجتماعية تنشأ عندما يتفاعل األفراد فيما بينيـ مككنيف إف الحياة كمحمل القكؿ 

جماعات بشرية ينتج عنيا مجمكعة مف العبلقات االجتماعية كالتفاعبلت التي تعتبر 
 (1988سناء، )". المحكر األساسي في حياة البشر



 الفصي الثاني                                                               ااندماج ااجتماعي                              

55 
 

كعف أىـ صفات الكائف البشرؼ كجكد عبلقات بينو كبيف اآلخريف كمف األفضل 
تسميتيا بالعبلقات البشرية بغض النظر ع ف ككنيا عبلقات إيجابية أك سمبية كىي 
بالتالي تختمف عف مفيـك العبلقات اإلنسانية كالتي أصبح متعارؼ عمييا بالعبلقات 

 (1992، .حسف ـ)".اإلنجابية
كنرػ أف االتصاالت المتعددة تقل في القرية عنيا في المدينة كيقل نطاؽ نسق التفاعل 

 .المدينةفي القرية بينمايتسع في 
 كيتسـ الريف باالتصاالت األكلية كتتسـ العبلقات بالدكاـ ، بينما تككف فترة التفاعل 

 (1988أحمد، ).قميمة نسبيا في الحضر
كيتخذ التفاعل االجتماعي صكر كأساليب متعددة فقد يحدث ىذا التفاعل بطريق مباشر 

 .كبيرأك غير مباشر بيف عدد محدكد مف األفراد أك عدد 
 كيككف عف طريق استخداـ اإلشارة كالمغة كاإليماء في مصنع أك منزؿ أك بيف 

 .جكارأشخاص بينيـ صبلت قرابة أك 
كالمنافسة كيأخذ التفاعل االجتماعي أنماط مختمفة تتمثل في التعاكف كالتكيف 

 .كالصراعكالقير
 كحينما تستقر أنماط التفاعل كتأخذ اشكاال منتظمة فإنما تتحكؿ إلى عبلقات اجتماعية 

 .كالسيطرةكعبلقات األبكة كاألخكة كالزمالة كالسيادة كالخضكع 
كقد جرت العادة بيف العمماء عمى التفرقة بيف العبلقات المؤقتة كالعبلقات الدائمة مف 
حيث درجة الثبات كاالنتظاـ كاالستقرار فيطمقكف عمی األكلى منيا اصطبلح العمميات 
االجتماعية بينما يطمقكف عمى الثانية اصطبلح العبلقات االجتماعية كىذا يعني أف 
العممية االجتماعية ما ىي إال عبلقة اجتماعية في مرحمة التككيف فإذا ما استقرت 
كتبمكرت كأخذت شكبل محدد تحكلت إلى عبلقة اجتماعية كبذلؾ يككف الفرؽ بيف 

 (1998نيى، ).النكعالعممية كالعبلقة االجتماعية مجرد فرؽ في الدرجة كليس في 
 :الجماعةةديناميكيأأمية دراسة - 2-7
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 فييا،كالتي يمكف الجماعة تتـ في فيـ العكامل المؤثرة ةديناميكيإف أىمية دراسة 
 لتحقيق األىداؼ االجتماعية .الجماعةاستخداميا االستخداـ األمثل لمتأثير عمى 

 :المحسفعبدالحميد عبد / أف تحدد في نقاط حسب دكعمكما يمكفالمبتغاة 
  مكانيات ؼالديناميؾمف خبلؿ التفاعل  في الجماعة يمكف اكتشاؼ قدرات كا 

 .االجتماعيةأعضائياكما تتـ عممية اكتساب أك تعديل خصائصيـ 
  يمكف أف يككف ليا تأثير عمى نمك الجماعة كالعكامل التي معرفة أىـ القكؼ 

 . بما تحقق لمجماعةالنمك السكؼ كتكجيو القكػ 
 كالعمل تدريبياكتنميتيا القيادات داخل الجماعة اكتشاؼ  .
  كغير الرسميةالتعرؼ عمى أنماط اإليصاؿ الرسمية  .
  الجماعيمساعدة األعضاء عمى إشباع حاجاتيـ مف خبلؿ تكجيو التفاعل. 
  عمى مكاجية المكاقف التي كمشكبلت الجماعةككذا قدرتياالتعرؼ عمى احتياجات 

 .بياتمر 
 (1990المحسف، ).مساعدة الجماعة عمى تعديل أىدافيا ك برامجيا كنظميا 
 :(والطبيعةالتعريف ) ديناميكية الجماعة - 2-8

، كىذه الجماعة تعرؼ اليدؼمجمكعة مبنية مف األفراد ك مكجية نفس  "(جماعة)نسمي 
مف التفاعبلتكالركابط بيف أفرادىا، ك ينتج منيا كحدة الجماعة ككعى األفراد بانتمائيـ 

" . ليذه الجماعة
  ،جممة أفراد صغيرة نسبيا" أف الجماعة عبارة عف" ايدكارد االمير" في حيف يرػ 

تحكؼ أشخاص تجمعيـ أىداؼ مشتركة كاعية كمحددة ك محفزة لما ليا مف ارتباط القيـ 
بشـ ك بتكقعاتيـ ، كما تجمعيـ عبلقات عميقة ك متماثمة، دكف ادني تحيز، كال رفض 
لبعض األفراد المنتسبيف لمجماعة دكف نسي عامل العشرة، التراث المشترؾ ك االنتماء 

 (EDWARD, 1980)".لنفس الماضي، بتاريخو كمغامراتو كذكرياتو 
عمى العمميات التي تتـ في الجماعات ك نتائج ىذه  "ديناميكية"يستخدـ مصطمح 

العمميات كما تطمق بالتحديد في التجريب عمى الجماعات باألسمكب الذؼ بدأه 



 الفصي الثاني                                                               ااندماج ااجتماعي                              

57 
 

ا في حركة دائمة، ك تغير مستمر، كما أنيا قأؼ جماعة ىي ديناميكية ألف: "كريتنكيف
 (جبلؿ)".قد تتعرض لمنمك أك االضمحبلؿ

 الجماعة ةديناميكي، (االجتماعيعمـ النفس ) كما يعرؼ الدكتكر عبد العزيز سبلمة 
عمى أنيا ذلؾ الفرع مف العمـك اإلنسانية الذؼ ييتـ بالدراسة العممية المنظمة لمجماعة 

نتاجيا، كتككينيا،كنمكىا،  بيف أفرادىا بغية الكصكؿ إلى كالتفاعبلت القائمة نشاطيا كا 
كرفاىية  مستكػ الجماعة كعمميا لتحسيفالقكانيف العممية لتنظيـ ىذه الجكانب تطبيقا 

 .المجتمع
، كىك صاحب (1945" )کارتموينىك "كنضيف تعريفا لديناميكية الجماعة مف مؤسسيا 

التفاعبلت "  فكرؼ أثر كثيرا في سيككلكجية الجماعات المصغرة، حيث يرػ أف تيار
بيف األفراد تمعب أساس التأثيرات االجتماعية، ك سمكؾ الفرد ينتج مف عبلقتو بمحيطو  
التي ىي عبلقة إيجابية أك سمبية، فديناميكية الجماعة مؤسسة عمى فكرة تداخل األفراد 
في الجماعة، ك البحث في ديناميكية الجماعة يتطكر فيما بعد مف طرؼ عمماء النفس 

الذيف يركف أف الجماعة عبارة عف مخبر أيف تؤسس عناصر البناء االجتماعي 
 (207جبلؿ، صفحة )"

أما في جكىرىا تعني دراسة التفاعل مضافا " حامد عبد السالم زأران"كيرػ الدكتكر 
 .إليو عنصر التغير

ضركرة النظر إلى الجماعات الصغيرة كنظـ اجتماعية (BALES)بالز كما يؤكد 
  ( COOLEY )" کكلي“الكبير، أما العالـ  المجتمعمصغرة تحدد الطريق لدراسة 

فيرػ أف لمكحدات الرئيسية لممجتمع ىي التي تتبادؿ أفرادىا التأثير كجيا لكجو، كأف 
الجماعات الصغيرة ىي التي تمعب الدكر الرئيسي في النشأة االجتماعية ك تككف 

التغيير، ك الذؼ تمتد إلى الميارات ك الميكؿ ك االىتمامات ك االتجاىات ك سمات 
. الشخصية مف خبلؿ التفاعل ك عف طريقو
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 :ااندماج أدوات وأدوار األخصائي ااجتماعي  ي ضوء عممية - 2-9
يعتبر األخصائي االجتماعي ىك المنشط الفعاؿ في أداء الجمعيات األىمية لدكرىا في 

الكقاية مف اإلعاقة الذىنية كعممية العبلج أيضا كيمكف لؤلخصائي االجتماعي أف 
:  كذلؾ مف خبلؿ اآلتي. .كاألداةيربط عممية الدمج بالدكر 

 حصكؿ : مثاؿ. تحديد المشكمة تحديدا دقيقا كفقا لمسجبلت كاإلحصائيات المكجكدة
األخصائي عمی معمكمات بخصكص كجكد ىركب كعزكؼ مجتمعي مف األىالي 

.  عف عدـ المشاركة في مخيمات المعاقيف التي ترعاىا الجمعية
 تحديد األدكار كاألدكات كالفترة الزمنية لعممية التدخل الميني تجاه تمؾ القضية .

: كيمكف التعامل مع ىذه المشكمة المجتمعية كالتالي
يقـك األخصائي االجتماعي بتنظيـ كا عداد مناقشات مع المجتمع يحاكؿ بما العمل - 

كخبير، يجمع معمكمات عف اإلعاقة كيقدميا ليـ في كسائل عرض، كيككف حريصا 
عمى دعكة أعضاء الجمعية الذيف ليس لدييـ أبناء معكقيف حتى يحاكؿ أف يخفف مف 

.   كيككف الحضكر مشتركامجتمعيكطأة اإلعاقة كيكلد تعاطف 
يقـك األخصائي االجتماعي بتنظيـ زيارات لمقيادات الشعبية داخل المحافظة كالتي - 

ليا فاعمية في اتخاذ القرار بمشاركة أكلياء أمكر المعاقيف ذىنيا كبعض المعاقيف 
 حيث مف الممكف أف مشكبلتيـ،اف الخفيف كاإلعاقة المتكسطة كيعرض كرمنحاالت الد

يعمل األخصائي عمى تدعيـ العبلقة مع مدارس التعميـ العاـ ، كنجد أف األخصائي 
يمجأ لمعبلقات العامة كأداة كككسيمة مف خبلؿ دكره في العمل مع الجماعات، حيث 

الحصكؿ عمى خدمات مع منظمات كتنسيق الجيكد مع الييئات المعنية بقضية 
 (eili.r, 1980).اإلعاقة كالغير مختصة

 االجتماعي في تعاممو مع قضية اإلعاقة الذىنية يستخدـ نتاج دكره، مما  األخصائي-
يمكنو مف تفعيل مشاعر المجتمع كاآلراء حكؿ اإلعاقة مف خبلؿ كسائل العرض مثبل 

 .كاألنديةالفتات تكزع عمی المدارس كالمساجد – عمى حائط في مقر الجمعية 
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: بعض النمالج المطبقة لعممية ااندماج- 2-10
  األمريكية الوايات المتحدة : 

 الدمج كنتيجة لمطالبة أكلياء أمكر التبلميذ المعاقيف استراتيجية ظير االتجاه نحك 
كبناء عميو قامت . كجماعات ضغط تطالب بحق تعميـ أبنائيـ في مدارس األسكياء
 mainstreamingالدكلة بالسعي لتنفيذ استراتيجيات لمدمج مف خبلؿ برامج الدمج 

كتضـ دراسة لبعض الكقت في الفصكؿ العادية كأخرػ في غرؼ المصادر بالمدرسة 
كيقكمبرعايتيـ معمـ التربية الخاصة أثناء كجكدىـ في غرفة المصادر أك دراسة كل 

الكقت في فصكؿ عادية مع متابعة كتكجيو مف معمـ التربية الخاصة عف كيفية 
إعدادالفصكؿ العادية لمدمج كالتكامل أك الحصكؿ عمى المصادر البلزمة لتعميميـ، 

كدراسة كل الكقت في مدارس التعميـ العادؼ مع كجكد خدمات خاصة في حدكد ضيقة 
. مف معمـ التربية الخاصة

 (المممكة المتحدة) بريطانيا: 
تكفر الحككمة البريطانية تعميـ إلزامية لممعاقيف مف سف الخامسة حتى السادسة عشر، 

كيتعمـ األطفاؿ المعاقيف بالمدارس العادية مادامت ىذه المدارس تستطيع سد 
احتياجاتيـ، فيناؾ أطفاؿ يدرسكف في الفصكؿ العادية مع مساعدة شخصية، كأطفاؿ 
ينتظمكف في فصكؿ خاصة داخل المدارس العادية،كآخركف يدرسكف بمدارس خاصة 

، كمستكاهمنفصمة، كيجد كل طفل التسييبلت التعميمية المناسبة مع طبيعة إعاقتو 
 تربية المعاقيف في ظل النظاـ الديحي بثبلث Mary Warnockكبذلؾ يحقق تقرير 

دماج كظيفي دماج اجتماعي كا   (مناؿ).أساليب إدماج جغرافي كا 
 ألمانيا: 

 أنشأت شبكة كاسعة مف المراكز االستشارية التي تتناكؿ التعميـ الخاص باألطفاؿ 
المعاقيف كذلؾ مف أجل التعرؼ المبكر عمييـ لمتمكف مف تقديـ الخدمات التربكية عمى 
الكجو األكمل، كيتكامل المعاقيف مع المجتمع عمى أساس برنامج حككمي شامل يقدـ 
ليـ إجراءات تنسيقية في مجاالت مختمفة مف الحياة االجتماعية كخاصة في مجاؿ 
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 الكامل أك ؼحؼالتعميـ كالصحة العامة كالثقافة كالعمل، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ النظاـ الد
 .حسب ظركؼ اإلعاقة كدرجتيا

 دكلة (اإلنسانية عف مدينة الشارقة لمخدمات منشكرات)أعداد مف مجمة المناؿ - 
. اإلمارات المتحدة
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 : خالصة
بشكل عاـ يمكف القكؿ أف عممية االندماج االجتماعي ترتبط بالتنشئة االجتماعية التي 

 ك تربية مستمرة، قائمة عمى التفاعل االجتماعي ، ىدفيا تعميـتعتبر عممية تعمـ ك 
إكساب الفرد السمكؾ ك المعايير كاالتجاىات المناسبة لتمكينو مف أداء ادكار اجتماعية 
معينة، ك لتؤىمو لمتكافق االجتماعي مع محيطو، ك لتساعده عمی االندماج في الحياة 
االجتماعية ليغدك فردا فاعبل في المجتمع ، ك إف نمط التنشئة االجتماعية التي يمر 
بيا األفراد منذ بداية حياتيـ ك خبلؿ كل مؤسسات التنشئة االجتماعية المحيطة بـ 

يؤثر بشخصيتيـ كطرؽ اندماجيـ في المجتمع ك المجتمعات األخرػ التي يكجدكف بما 
. في أؼ مرحمة مف مراحل أعمارىـ

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 التكحد
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 :تمهيد
التكحد فئة مف فئات التربية الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية كالعناية كاالىتماـ مف قبل 

. القائميف عمى ميداف التربية الخاصة بمختمف تخصصاتيـ
إف مجاؿ اضطراب التكحد حديث العيد في الكطف العربي، كىك بحاجة ماسة لكجكد 

مراجع تفيد اآلباء كالمختصيف كالباحثيف لمطمبة ففي الستينات كاف التكحد يعتبر 
اضطرابا نادرا كخبلؿ السنكات الماضية القميمة، أصبح ىناؾ عكامل متعددة أدت إلى 

. ازدياد نسبة انتشار اضطراب التكحد
كما أطمق عمى اضطراب التكحد الكثير مف المصطمحات المغكية التي تعددت مع 

. اختبلؼ رأؼ العمماء كالباحثيف في مجاالت شتى
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 : نبلة تاريخية عن التوحد- 3-1
 التطور التاريخي عن التوحد: 

 صنف اضطراب التكحد عمى أنو ضمف اإلعاقات باالنفعالية الشديدة 1980كفي عاـ 
 مف)APA) صنفتو الجمعية األمريكية لمكبت النفسي 1980إلى أنو في العاـ نفسو 

 (DSM3)خبلؿ الدليل التشخيصي كاإلحصائي لبلضطرابات العقمية إلصدار الثالث 
 كاالضطرابات (autisme)ىك أحد االضطرابات النمائية الشاممة كالذؼ ضـ التكحد 

 .النمائية الشاممة مرحمة الطفكلة المبكرة
 :تعاريف خاصة بالتوحد- 3-2

  التوحد تعريف :
مشتقتاف مف األصل اليكناني " ATISTIC"كتكحدؼ " AUTISM"كممة التكحد 

"AUTOS "(2011الشربيني، ).تعني النفس 
 سنكات األكلى مف عمر الطفل كتتميز 3كالتكحد إعاقة نمائية تطكرية تتضح قبل 

 (2004زيقاط، ).بقصكر في التفاعل االجتماعي كاالتصاؿ 
عمى أنو مف اضطرابات النمك :"وعبد الغفار الدماطي الشخص عبد العزيزكيعرفو 

كالتطكر الشامل، بمعنى أنو يؤثر عمى عمميات النمك بصفة عامة، كعادة ما يصيب 
األطفاؿ في الثبلث سنكات األكلى كيتصفكف باالنطكاء كما أنيـ يفتقركف لمغة كالكبلـ 

 (2000الرحماف، )."المفيـك
فيعرفو عمى أنو مصطمح يطمق عمى أحد اضطرابات النمك :HOWLIN "أولين"أما 

االرتقائي الشاممة التي تتميز بقصكر أك تكقف في نمك اإلدراؾ الحسي 
 (26، صفحة 2011الشربيني، )."المغكؼ 

كيتداكؿ الكثير مف المختصيف كالعامميف في التربية الخاصة عدة مصطمحات في 
اضطراب طيف التكحد، كاالضطرابات : ميداف اضطراب التكحد، ىذه المصطمحات ىي

 .النمائية الشاممة، كاضطراب التكحد
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كتعني النفس أك الذات " out"مف الكممة اإلغريقية " autism"كما تشتق كممة التكحد 
عمى أنو اضطراب سمككي يتمثل " عادؿ األشكاؿ"كيعرفو . كتعني انطبلؽ" sim"ككممة 

 (285، صفحة 2000الرحماف، ).في عدـ القدرة عمى التكاصل 
عمى أف التكحد تفكير محكـك بالحاجات الشخصية أك بالذات " كحدده فاخر عاقل

دراؾ العالـ الخارجي مف خبلؿ كالرغبات بدال مف  .  كاالنكباب عمى الذاتالكاقع،كا 
 :أنواع التوحد-3-3

 يظير أفراد ىذه المجمكعة العدد األقل مف ":ATYPICAL: "المجمكعة الشاذة
.  الخصائص التكحدية كالمستكػ األعمى مف الذكاء

يظير أفراد ىذه المجمكعة مشكبلت اجتماعية، كحاجة  ::"المجمكعة التكحدية البسيطة
قكية لؤلشياء كاألحداث، لتككف ركتينية كما يعاني أفراد ىذه المجمكعة أيضا تخمفا 

. عقميا بسيطا كالتزاما بالمغة الكظيفية
استجابات : تتميزىذه المجمكعة بالخصائص التالية: المجمكعة التكحدية المتكسطة

 (مثل التأرجح كالتمكيح باليد)اجتماعية محدكدة، كأنماط شديدة مف السمككيات النمطية 
 (32-31، الصفحات 2011الشربيني، ).عقميلغة كظيفية محدكدة كتخمف 
أفراد ىذه المجمكعة معزكلكف اجتماعيا، كال تكجد لدييـ :المجمكعة التكحدية الشديدة

 (هللا).ميارات تكاصمية كظيفية، كتخمف عقمي عمى مستكػ ممحكظ
 : انتشار التوحد معدات-3-4

 كمعدالت انتشاره في الطفكلة،يعد التكحد مف أكثر االضطرابات العميقة في مرحمة 
 1000 طفبل لكل 20 مكلكد، كيبمغ 10000لكل % 15ازدياد فتبمغ معدالت التكحد 

طفل، كتبمغ معدالت انتشار التكحد في كالية نيكجيرسي في الكاليات المتحدة األمريكية 
 األداء الكظيفي العالي  ذك كمعدالت انتشار اضطراب طيف التكحد،1000 لكل 7 .6

.  في الكاليات المتحدة األمريكية1000 لكل 6بمغت 
 لكل 6كتبمغ معدالت انتشار اضطرابات طيف التكحد كاالضطرابات النمائية الشاممة 

. كآخريف" تشف"  ركفقا لمنظمة الصحة العالمية عبر العالـ كفقا لنتائج دراسة 1000
 (24، صفحة 2011الشربيني، ). طفبل 150 لكل 1فإف معدالت انتشاره كانت 
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 :التوحد أسباب - 3-5
 العوامي الجينية : 

يرجع حدكث التكحد إلى كجكد خمل كراثي فأكثر البحكث تشير إلى كجكد عامل جيني 
 (285، صفحة 2000الرحماف، ).ذؼ تأثير مباشر في اإلصابة بيذا االضطراب

 المناعية  العوامي : 
أشارت العديد مف الدراسات إلى كجكد خمل في الجياز المناعي فالعكامل الجينية 

. ككذلؾ شذكذات في منظكمة المناعة مقررة لدػ التكحدييف
  العصبية العوامي : 

النسبة الكبيرة مف الزيادة في الحجـ حدثت في كل مف الفحص القفكؼ كالفحص 
الجدارؼ كأظير الفحص العصبي لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف التكحد انخفاضا في 

معدالت ضخ الدـ ألجزاء مف المخ التي تحتكؼ عمى الفحص الجدارؼ مما يؤثر عمى 
 (2007قطب، ).كالمغةالعبلقات االجتماعية كاالستجابة السرية 

  الحيوية العوامي الكيميائية: 
في " homovanilic" العديد مف الدراسات بينت ارتفاعا في مادة حمض اليكمكفانيميؾ 

السائل النخاعي كىذه المادة ىي النتائج الرئيسي أليض الدكباميف مما يشير إلى 
 (2007الميدؼ، ).احتماالت ارتفاع مستكػ الدكباميف في مخ األطفاؿ المصابيف

 التموث البيئي : 
تثبت عبلقة اإلصابة بالتكحد كنتيجة لمتمكث البيئي ببعض الكيماكيات كالتركيزات 
مرتفعة مف اليكاء المممكء بالزئبق كالكاديـك في كالية كاليفكرنيا ارتبطت بمعدالت 

. مرتفعة مف التكحد
 العقاقير : 

ارتبطت اإلصابة بالتطعيمات كخاصة التطعيـ الثبلثي ، كيعزز ىذا االفتراض زيادة 
 تطعيما قبل بمكغ الطفل 41التطعيمات التي تعطي لؤلطفاؿ إلى أف كصمت إلى 

 (58-57، الصفحات 2007قطب، )؟.العاميف
 التدخين : 
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لى ارتباط" ىيميف"انتيت نتائج دراسة   التدخيف األمكؼ أثناء الحمل بإصابة الطفل كا 
 (26-25، الصفحات 2011الشربيني، ).بالتكحد
 أكضحت بعض الدراسات بأف األعراض التي نراىا : إصابة األم بتمراض معدية 

 مف المحتمل أف ADSفي األطفاؿ المصابيف باضطراب الطيف التكحدؼ 
. تككف ناتجة عف العدكػ 

 :  خصائص األ راد المصابين بالتوحد- 3-6
الخصائص السمككية ابتداء عند المقارنة بيف سمكؾ الطفل المصاب بالتكحد كالطفل 

 كسذاجتيا كالقصكر الكاضح تالسمككياغير التكحدؼ نجد أف األكؿ يتصف بحدكدية 
في التفاعل مع التغيرات البيئية بشكل سميـ كناضج فضبل عف أنيا تبتعد عف التعقيد 

فيؤالء األطفاؿ يعيشكف في عالميـ الخاص ال ينتبيكف كال يركزكف عمى ما ىك 
مطمكب منيـ بل يركزكف عمى جانب محدكد ال يممكف منو كتركيزىـ عمى جزء صغير 

. آلة كبيرة مف
 الخصائص ااجتماعية: 

يعاني األطفاؿ ذك اضطراب التكحد مف الصعكبات في بدء العبلقات االجتماعية 
. المحافظة عمييا مع أقرانيـ

 صعوبة استخدام التواصي البصرو  ي المواقف ااجتماعية : 
في بداية مراحل نمكىـ قد يتجنب األطفاؿ ذك اضطراب التكحد النظر في أعيف 

كما أنيـ . اآلخريف، كلكف مع مركر الكقت تتبلشى ىذه الصعكبة في معظـ الحاالت
. يجدكف صعكبة في فيـ المشاعر كالتعبير عنيامف خبلؿ العينيف

  و هم مشاعر اآلخرين صعوبة  ي التعبير عن المشاعر اللاتية: 
يجد الفرد ذك اضطراب التكحد صعكبة في فيـ المشاعر، كمع أنو قد يفيـ المشاعر 

 صعكبة فيـ المشاعر المعقدة كالحزف كالغضب كتستمر لديوالسعادة : البسيطة مثل
. التي تتطمب درجة مرتفعة مف التحميل اإلدراكي مثل الخجل كالشعكر بالذنب

  والمحا ظة عميها صعوبة  ي تكوين عالقات اجتماعية: 
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كجدا الدراسات أف األفراد ذكؼ االضطراب بالتكحد لدييـ انسحاب اجتماعي، كلدييـ 
كلعدـ معرفتيـ . قصكر في القدرة عمى فيـ المثيرات االجتماعية ككيفية االستجابة ليا

، .حسف ف). بالعادات كالتقاليد، فإنيـ ال يستطيعكف تككيف عبلقات اجتماعية مناسبة
2006) 
 الخصائص المغوية : 

مف الخصائص التي يتصف بيا األطفاؿ المصابكف بالتكحد التقميدؼ كالتي تككف 
مشتركة لدػ جميعيـ في إعاقة التكاصل حيث يتبار إلى الذىف ألكؿ كىمة عندما تمتقي 
ىؤالء األطفاؿ بأنيـ بكـ ألف الكثير منيـ ال يستخدمكف المغة المنطكقة ككذلؾ المغة 

 .الجسديةالغير منطكقة كالتكاصل البصرؼ كاالبتسامات كاإلشارات كالتكجييات 
 الخصائص المعر ية: 

يبدؼ معظـ األفراد ذكؼ اضطراب التكحد العديد مف أكجو القصكر المعرفية التي تشبو 
. ما يبديو أقرانيـ ذك اإلعاقة العقمية

كما تشير الدراسات إلى ثبلثي األطفاؿ التكحدييف تقريبا عندما يخضعكف الختبارات 
الذكاء تككف درجاتيـ دكف المتكسط أؼ أنيـ يعانكف مف إعاقة عقمية باإلضافة إلى 

 (2000، .هللا ح). أما الثبلثي األخير فتككف درجاتيـ ضمف المتكسطالتكحد،
: ذكر بعض الخصائص المعرفية اليامة كاآلتيكبالتالي يمكف 

 الموأوبيننالتوحيديو  : 
عندما يتـ قياس شخص ما خبلؿ فترات مختمفة مف مراحل نمكه فإنو مف المتكقع أف 

ف كجد فرؽ فإنو ال يتجاكز   درجة، فعمى 15تككف نتائج تمؾ القياسات متشابية، كا 
 يتكقع أف يكاجو مشاكل 70سبيل المثاؿ الطفل الذؼ تككف نسبة درجة ذكاءه أقل مف 

مختمفة كبالتالي فإنو يككف بحاجة لخدمات تربكية خاصة كيطمق عمى مثل ىذه الحالة 
. معكؽ عقميا

  لمقدراتوالجزر الصغيرةالتوحد  : 
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أف تمؾ السمة مف سمات التكحد، كيقصد أف ىذا النكع مف القدرات " يعتقد اليككانز
كالميارات شائع لدػ التكحدييف عمى الرغـ مف عدـ ظيكرىا عند كل التكحدييف، كما 

 (2003نايف، ).يمكف عرض أىـ جزر القدرات الصغيرة المصاحبة لمتكحد
يمكف لبعض أطفاؿ التكحد سماع المكسيقى كالبعض اآلخر يككف ماىرا في استعماؿ 

 سنة ياباني الجنسية 12آلة مكسيقية معينة، كلقد كاف طفبل تكحديا عمره حكالي 
ف كانت عالمية في ثكاف بدكف نكتة مكسيقية  يستطيع أف يعزؼ أؼ مقطكعة حتى كا 

. فقط بعد سماعيا لمرة كاحدة كيستغرؽ في العزؼ كأؼ محترؼ آخر
إف معظـ األطفاؿ يحبكف المكسيقى كاألصكات اإليقاعية كبعضيـ يستطيع أف يغني 

أحمد ).حتى في سف مبكر كالقميل منيـ يستطيع العزؼ عمى بعض اآلالت المكسيقية
 (2001، .ج

كما قد يظير الطفل التكحدؼ قدرات مكسيقية جديدة إنما ال يمكف أف نفترض بأف 
العبلج بالمكسيقى قد يحدث لنا معجزة مع الطفل كلكف يمكنيا أف تزكد الطفل 

 (2000عائشة، ).باالستماع كبذلؾ تزيد مف قدرتو عمى التجاكب مع اآلخريف
فقد لكحع أف الطفل التكحدؼ يظير حساسية غير عادية لممكسيقى كبعضيـ يمعبكف 

باآلالت المكسيقية بطريقة غير عادية ك يبدأ المعالج عمى العزؼ عمى اآللة مع الغناء 
 (سيي).فيقمده األطفاؿ التكحديكف 

 األكاديمية الخصائص  : 
 ين الحقيقة والخيال بالتوحد : 

بالرغـ مف القصكر في الجكانب االجتماعية كالسمككية كالمغكية كاألكاديمية كالمعرفية 
كاالنفعالية لؤلطفاؿ المصابيف بالتكحد، لكف النظر القميل قد يمتمؾ مف القدرات الخارقة 

. التي ال تصدؽ أحيانا
:  كلقد أكردت حاالت كاقعية كما جاء بيا عمى لساف المربيف مع حاالت التكحد كىي

.  قدرة خارقة عمى األقراص المدمجة- 
. قدرة خارقة في مجاؿ الجغرافيا- 
 .الكبريتأعكاد - 
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:  والتقويم التشخيص - 3-7
كممة التشخيص مأخكذة في األصل عف الطب كالتشخيص ىك الفف أك السبيل الذؼ 

.  المرضكطبيعة كنكع بو التعرؼ عمى أصل يتسنى
 أأداف التشخيص: 
  تزكد األخصائييف كاألسر بتسييبلت كاضحة في التكاصل فيما بينيـ
 تساعد عمى التزكد بأسباب إجراء البحكث العممية .
 تمكف اتخاذ إجراءات مناسبة لمكقاية بأشكاليا المختمفة .
  تزكد بإطار معمكماتي مرجعي يساعد عمى كصف األسباب كالمشكبلت المرتبطة

بيا 
  تصميـ برامج تربكية كتعميمية مناسبة ألفراد كقدراتيـ
  إيجاد قاعدة بيانات كمعمكمات تشخيصية عند الطفل التكحدؼ لمتعامل معو

. أكاديميا كاجتماعياكنفسيا مف قبل المعمـ األخصائي النفسي
 تحديد مدػ نجاح البرامج التربكية كالتأىيمية المقدمة .
  تقميل الطاقة التعميمي كتكثيف الجيكد مف خبلؿ تحديد أىداؼ كاقعية حقيقية

 (1997حامد، ).لقدرات الطفل
 الواجب تو رأا  ي التشخيصالشروط   : 
 كصف السمككيات بأسمكب يتصف بالمكضكعية كاإلجرائية .
 بتحديد درجة كل سمكؾ كمقداره  .

. البيئات التي يظير فييا السمكؾ المستيدؼ
 الكثير مف سمككيات التي يمارسيا الطفل تستخدـ كشكل : الكظيفة المقصكدة

.  مف أشكاؿ التكاصل منالممكف أف تككف كسيمة فعالة لمسمكؾ
 أف يقـك بعممية التشخيص مف خبلؿ الفريق التشخيصي المتعدد االختصاص .
  أف تشمل إجراءات التشخيص الفارقي تشابو التكحد مع حاالت أخرػ  .
  30مراعاة العمر عند التشخيص كاضطراب التكحد الذؼ يظير في عمر قبل 

.   شيرا36شيرا إلى 
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 استخداـ أكثر مف مقياس في التعرؼ عمى التكحد .
  استخداـ أدكات قياس كتشخيص رسمية كغير رسمية كأدكات تشخيص مباشرة

.  (مسحية كغير مسحية)
   إعطاء كقت مناسب لممبلحظة قبل تشخيص الطفل
 أىمية التدريب عمى استخداـ أدكات كتشخيص حاالت .
 تنقسم إلى أربعة مراحي كاآلتي: مراحي التشخيص : 

 اإلعداد لمتشخيص كتتـ ىذه المرحمة قبل عممية التشخيص كتشمل (:1)المرحمة 
جمع المعمكمات تكف عف طريق دراسة الحالة المكافقة لؤلىل، كتحديد اختبارات 

. مناسبة التي تتضمف التكاصل كأدكات التقييـ
 كىي مرحمة تمقي المعمكمات كتتضمف عقد المقاببلت الشخصية التي (:2)المرحمة 

. ، كتصحيح االختبارات كتنظيـ النتائجكالمفحكصتتـ بيف األخصائي 
 مرحمة معالجة المعمكمات كىي خطكة استخراج النتائج اإلحصائية (:03)المرحمة 

. كما يتصل بيا مف تنبؤات بشأف المستقبل كتفسيرىا لبلستفادة منيا
 معوقات عممية التشخيص : 
 االختبارات لمفئات العمرية المكجكدة. عدـ كجكد اختبارات كافية كمناسبة  .
 عدـ كجكد اختبارات مقنعة لمبيئة التي سيطمق فييا المقياس أك االختبار .
 (2003ككاجل، ).كجكد مكاف مناسب لتطبيق االختبار 
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 :خالصة
 مما قاد كثيرا مف العمـك الطبيعية األخيرة،لقد ناؿ التكحد اىتماما بالغا في اآلكنة 

كالتربكية كالنفسية كاالجتماعية كغيرىا إلى البحث في أفضل طرؽ التدخل العبلجي، 
كما ييدؼ لمشفاء أك عمى األقل تحسيف حاالت اضطراب التكحد، كىذا بدكره أدػ إلى 

 .ظيكر العديد مف البرامج التي تراكحت فعاليتيا بيف األقل إلى األكثر تأثيرا
إف عممية تحديد التدخل المناسب بعينو أمر يصعب عمى الجميع تحقيقو، كذلؾ بسبب 

. التداخبلت المعقدة ليذا االضطراب
 التكيف مع حقيقة أنو ال التشخيص،كفي األخير يتكجب عمى الكالديف بعد إتماـ عممية 

يكجد عبلج شاؼ لمتكحد كلكنو قابل لمتحسف عف طريق مختمف التدخبلت سكاء مف 
. كالتكيفالناحية النفسية أك الحركية لمساعدتو عمى التكاصل 



 



 

 

 

الباب الثاني 

 الدراسة التطبيقية
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

الفصي األول 
منهجية البحث واإلجراءات 

الميدانية
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 :تمهيد

يعتمد كل بحث مف البحكث العممية عمى دراسة تعميمية كفق مناىج مختمفة باستعماؿ 
طرؽ جمع البيانات ، كمف ىذه المناىج ىناؾ المنيج الكصفي التحميمي الذؼ بكاسطتو 

. نستطيع الكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية العناصر مشكمة أك ظاىرة معينة
حيث استعممنا فيو االستبياف الذؼ يعد مف أىـ أدكات جمع المعمكمات كىك عبارة عف 
مجمكعة مف األسئمة المفتكحة نصف مفتكحة كالمغمقة كالتي تناكلناىا في بحثنا ىذا مف 

. أجل الكصكؿ إلى نتائج أك حمكؿ لئلشكالية المطركحة
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 :الميدانيةالدراسة

 الرياضي في تحقيق االندماج دكر التأىيل" مف خبلؿ دراستنا حكؿ مكضكع 
 . التكحدؿاالجتماعي لؤلطفا

 التي يقكمكف بيا الرياضيكاتصمنا باألخصائييف مف أجل الكقكؼ عمی كاقع التأىيل 
. ذكؼ االحتياجات الخاصةؿكعف دكره في تحقيق الدمج 

كتـ مف خبلؿ ىذه الدراسة تقديـ االستبياف لؤلخصائييف كىذا مف أجل تخصيص كجمع 
.  المعمكمات كاألفكار كالتحقق مف الفرضيات

 إف مناىج البحث عديدة كمتنكعة كمتباينة تبايف :المنهج المستخدم-1-1
المكضكعات كاإلشكاليات كال يمكف أف ننجز ىذا البحث دكف االعتماد عمى منيج 
كاضح يساعد عمى دراسة كتشخيص اإلشكالية التي يتناكليا بحثنا، إذ يعتمد عمى 

"  قائـ فيو بالفعل لذا استخدـ المنيج الكصفيكما قاتصاؿ الباحث بالميداف كدراسة 
مجمكعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لكصف الظاىرة محل " الذؼ يعرؼ بأنو

." الدراسة

ذلؾ العامل الذؼ مف خبللو نقـك بتحديد طبيعة كخصائص بعض : "كيمكف تعريفو بأنو
الظكاىر المعينة ألجل تحميل العبلقات بيف مختمف المتغيرات محاكليف بذلؾ قياسيا 

بطريقة كمية في قالب كأسمكب أخصائي ىادفيف مف خبلؿ ذلؾ إلى استخبلص نتائج 
". المكضكع كتنبؤاتو عف تطكر مختمف الظكاىر

 : كتـ إتباع الخطكات التالية 

.  كصف مكضكع الدراسة كصفا دقيقا كذلؾ مف خبلؿ جمع المعمكمات الكافية• 
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التحقق مف المعمكمات المجمعة حكؿ مكضكع الدراسة بالكصف الدقيق ك التحميل • 
ذؼ النتائج الجيدة اعتمادا عمى الظركؼ المصاغة ك المحددة سابقا بغية استخبلص 

.  التعميمات ذات النتائج الجيدة

 يقتصر المجتمع اإلحصائي في بحكث التربية البدنية :عينة البحثومجتمع - 1-2
كالرياضية كالصحة كالتركيج في معظـ الحاالت عمى األفراد، كالذؼ يمكف تحديده عمى 
انو كل األشياء التي تمتمؾ الخصائص أك السمات القابمة لممبلحظة كالقياس كالتحميل 

. اإلحصائي

 تمؾ المجمكعات األصمية التي تؤخذ منيا منيجية ؼ ق:الناحية ااصطالحية 
أك - سکاف -كتب - تبلميذ -فرؽ -مدارس)العينة كقد تككف ىذه المجمكعة 

. (أية كحدات أخرػ 
 ينظر إلى العينة عمى أنيا جزء مف الكل أك البعض مف  ":تعريف العينة

"  الجميع في محاكلة الكصكؿ إلى تعميمات الظاىرة معينة

كبما أنو كاف مف الصعب عمينا االتصاؿ بعدد كبير مف المعنييف بدراستنا فإنو ال مفر 
مف المجكء إلى أسمكب أخذ عينة مقصكدة تمثل المجتمع األصمي حتى نستطيع أف 
 نأخذ صكرة مصغرة عف التفكير العاـ، كعميو فقد تـ اختيار عينة بحثنا تتككف مف

. مستغانـمربي مف مركز 24

ضبط متغيرات الدراسة -  1-3

عند القياـ بتحديد المتغيرات الخاصة بالبحث يجب التقميل قدر المستطاع مف تأثير 
 العامل الميـ الذؼ يجب أف يبقى ثابتا كما قالمتغيرات العارضة، كعميو أف يقرر 

. كماذا يقيس كماذا يتجاىل
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 تعريف المتغير المستقي: 

كيسمى في بعض األحياف بالمتغير التجريبي كىك الذؼ يحدد المتغيرات ذات األىمية 
أؼ ما يقـك الباحث بتثبيتو لمتأكد مف تأثير حدث معيف، كتعتبر ذات أىمية خاصة مف 
حيث أنو يتـ التحكـ فييا كمعالجتيا كمقارنتيا، ك المتغير المستقل عبارة عف المتغير 

الذؼ يفرض الباحث أنو السبب أك أحد األسباب لنتيجة معينة كدراستو تؤدؼ إلى 
.  معرفة تأثيره عمى متغير آخر

: كفي دراستنا ىذه فإنو تـ تحديد المتغير المستقل أؼ السبب مف مكضكع الدراسة كىك
 .التأىيل الرياضي

 تعريف المتغير التابع :

ىك المتغيرات الناتجة مف العمميات التي تعكس األداء أك السمكؾ ، كعمى ذلؾ فإف 
المثير ىك المتغير المستقل بينما االستجابة تمثل المتغير التابع كالذؼ يبلحظو الباحث 

. مف خبلؿ معالجتو لمظركؼ المحيطة بالتجربة

 .الدمج االجتماعي: كمف خبلؿ مكضكع الدراسة فإنو تـ تحديد المتغير التابع

 :مجاات الدراسة-1-4

  لقد تـ تحضير األسئمة المكجية لؤلساتذة كتحكيميا في الفترة:المجال الزماني  
تـ جوان  ( 08-01)  كفي الفترة ما بيف وما ( 28- 25) مابيف الممتدة

  . تكزيع االستبياف عمى المربييف المعنييف

 عمكمية ذات طابع إدارؼ مرسـك ىي جمعية : التعريف بالجمعية :المجال المكاني
  .1979 سبتمبر 01 في المكرخ  182:االنشاء

 جمعية مساعدة المعكقيف ذىنيا:تسمية الجمعية . 
 رمز الجمعية: A.A.H.M 
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 مستغانـ:الواية . 
 01/09/1979/ 182رقـ : رقم العقد 
 مستغانـ2700 شارع عبد الدمحم 42 :العنوان . 
 زاكشي عبد القادر: سم ولقب رئيس الجمعةا. 
 نكركؼ فكزية: اسم ولقب مدير الجمعية. 
 البريد االكتروني :association_handi@yahoo.fr  
 الموقع االكتروني :www.aahn-mosta.com 
 00500425418009756009: رقم الحساب الرقمي  
 أأداف الجمعية : 

 .اإلدماج في الحياة االجتماعية -
 .التنمية كالتنشيط مف الجانب الذىني لممعاقيف ذىنيا -

 أعداد مراكز الجمعية : 

 مريض ك 264 تعمل حاليا، حيث ينخرط فييا 06 مراكز، منيا 07تممؾ الجمعية 
 :  عامل، ك تتفرع ىذه المراكز كاألتي69

 1979مركز األطفاؿ أنشئ سنة  :  ااولالمركز . 
 1986مركز المراىقيف أنشئ سنة : المركز الثاني. 
 مركز التككيف الميني المتخصص لرعاية المرضي أنشئ سنة : المركز الثالث

1994. 
 1989 أنشئ سنة (01رقم )مركز المساعدة بالعمي : المركز الرابع  . 
 1996 أنشئ سنة (02رقم )مركز المساعدة بالعمي : المركز الخامس  . 
 1997 أنشئ سنة (03رقم )مركز المساعدة بالعمي : المركز السادس  . 

http://www.aahn-mosta.com/
http://www.aahn-mosta.com/
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 1998 أنشئ سنة (04رقم )مركز المساعدة بالعمي : المركز السابع   . 

  المجال البشرو: 
 24:عدد المكظفيف  
 سنوات6:مفأكثر كميـ  :الخبرة  
 22 :عدد المصابيف بالتكحد 

:  أدوات البحث- 1-5

التي تعد " مف أجل اإلحاطة بالمكضكع مف كل جكانبو تـ استخداـ استمارة االستبياف
" أداة رئيسية لجمع البيانات الكمية عف كقائع محدكدة كعدد كبير نسبيا مف األشخاص

ككذلؾ تعرؼ استمارة االستبياف " كىي مجمكعة األسئمة المترابطة بطريقة منيجية"
مجمكعة مف األسئمة المرتبطة حكؿ مكضكع معيف تـ كضعيا في استمارة : "بأنيما

ترسل لؤلشخاص المعنييف بالبريد أك تسميميا باليد تمييدا لمحصكؿ عمى أجكبة األسئمة 
الكاردة فييا كبكاسطتيا يمكف التكصل إلى حقائق جديدة عف المكضكع كالتأكد مف 

أداة لجمع :"كيعرؼ كذلؾ عمى أنو " معمكمات متعارؼ عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائق
البيانات المتعمقة بمكضكع البحثي العممي عف طريق االستمارة يجرؼ تعبئتيا منت 

إف المقصكد بصدؽ : صدؽ االستبياف: الشركط العممية لؤلداة. " قببللمستجيب
االستبياف ىكاف يقيس االختبار بالفعل القدرة أك الظاىرة التي كضع لقياسيا ، كيعتبر 

الصدؽ مف أىـ المعامبلت ألؼ مقياس أك اختبار حيث أنو مف شركط تحديد صبلحية 
. االختبار

 

 

 



 جراءات الميدانيةواإل البحثمنهجية الفصل األكؿ                                    

82 
 

 :الدراسات ااحصائية-  1-6

 أسموب التحميي اإلحصائي :
 بصكرة كاضحة كسيمة قمنا بأسمكب التحميل االستمارةلكي يتسف لنا التعميق كالتحميل عف نتائج 

 إلى أرقاـ عمى االستمارةاإلحصائي كىذا عف طريق تحكيل النتائج التي تحصمنا عمييا مف خبلؿ 
:  المعركفة بشكل نسب مئكية كىذا عف طريق إتباع القاعدة الثبلثية

   %100              س

 x   ع

  x100 ع   إن  

X                 =س 

X  :النسبية المئوية .

 .(عدد التكرارات)عدد اإلجابات : ع

. عدد أ راد العينة:  س

لنا ىذا االختبار بإجراء مقارنة بيف مختمف النتائج ح يسـ:" 2کا " اختبار كاؼ تربيع
: المحصل عمييا مف خبلؿ االستبياف كىي كما يمي

.  القيمة المحسكبة مف خبلؿ االختبار2:کا *

 (المشاىد)التكرارات الحقيقية -  ت ح

 (المتكقعة)التكرارات النظرية - تف

. تمثل عدد الفئات"ه"حيث 1-ق  =  درجة الحرية ف
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 :خالصة

لقد تمحكر مضمكف ىذا الفصل حكؿ منيجية البحث كاإلجراءات الميدانية التي أنجزىا 
الطالب تماشيا مع طبيعة البحث العممي كمتطمباتو العممية كالعممية، حيث تطرقنا في 

جراءاتو تمييدا لمتجربة الرئيسية حيث تـ إلى اإلشارة  بداية الفصل إلى منيجية البحث كا 
العينة، المجاالت )عدة خطكات عممية تمثمت في تكضيح المنيج المستخدـ في البحث 

لى كيفية تطبيق الكحدات التعميمية مع عينة البحث ثـ إلى الكسائل  (كاألدكات كا 
.اإلحصائية المستخدمة، كأخيرا إلى أىـ صعكبات البحث



 



 
 

 الفصي الثاني
 تحميي ومناقشة النتائج
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 االقباؿ االجتماعي:المحور األول- 2-1

 أؼ الطرؽ تركنيا ناجحة في جعل المصابيف بالتكحد يتجاكبكف معكـ؟ :السؤال األول
معرفة إسيامات الطرؽ بيف المصابيف بالتكحد عمى مختمف : الغرض مف السؤاؿ

إسيامات طرؽ العبلج بيف المصابيف بالتكحد كالمربييف : (01)الجدكؿ رقـ . الجكانب
. عمى مختمف الجكانب

. اسهامات طرق العالج بين المصابين بالتوحد والمربين عمى مختمف الجوانب: 01الجدول رقم 

عدد    االجابة 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

طريقة ايصال ا كاركم لكي 
مصاب عمى حدى 

09 37.5%  
 

1.5 

 
 

12 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

 غير دالة
طريقة ايصال ا كاركم 
استعمال صيغة العمي 

بالورشات 

15 62.5% 

 %00 00طريقة اخرى 
 %100 24مجموع 

 مف أفراد العينة 09 مف خبلؿ البيانات الجدكؿ يتبيف لنا أف :تحميي ومناقشة النتائج
 بينما حدا،يركف بأف طريقة إيصاؿ أفكاركـ لكل مصاب عمى  %37.5نسبة 

اآلخر يركف بأف ىذه طريقة إيصاؿ أفكاركـ باستعماؿ  % 62.5منتكرارات بنسبة 15
 كال يكلي أؼ كاحد منيـ يرػ أف ىناؾ طريقة أخرػ حسب ما بالكرشات،صيغة العمل 
.  يبينو الجدكؿ

 ناجحة في جعل يركنياأف الطرؽ التي 01  نستنتج مف خبلؿ نتائج الجدكؿ:ااستنتاج
المصابيف بالتكحد يتجاكبكف معيـ ىي اليدؼ الرئيسي لممربي مف خبلؿ عممية اإلقباؿ 
االجتماعي بينيـ كبيف المصابيف بالتكحد دكف إبداء أؼ اىتماـ لتكطيد العبلقة بينيـ 
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كبيف المصابيف بالتكحد ألف دكر المربي الرئيسي يكمف في تحسيف الكفاءة التي تنعكس 
إيجابا عمى النتائج العامة لمعبلج كالتي تؤدؼ بالضركرة إلى تحسيف كتكطيد العبلقة 
بينيـ كبيف المصابيف بالتكحد كالذؼ يتجمى مف خبلؿ رغبة المصابيف بالتكحد في 
استمرار عممية العبلج ، كىذا ما الحظناه مف خبلؿ دراستنا الميدانية عمى مختمف 

. تصريحات المربييف

 
 االندماج؟ ما ىي األنشطة الرياضية التي تحدىا تساعد عمى :السؤال الثاني

 .المعاقيفمعرفة تأثير الرياضة في دمج : الغرض مف السؤاؿ
.  تأثير الرياضة في دمج المعاقيف(:02)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %16.66 04  ردية
 

10.66 

 
 

12 

 
 

01 

 
 

0.05 

 
 

 غير دالة

 %83.33 20 جماعية
 %00 00 كالأما
 %100 24 مجموع
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:  تحميي ومناقشة النتائج
 أف 20 ذات التكرار 83.33% مف خبلؿ القراءة الكمية لبيانات الجدكؿ نرػ نسبة 

كل أفراد العينة يركف بأف خدمات النشاط الجماعي مف أسباب العبلج لممصابيف 
 ذات 16.66 % كنرػ نسبةبالتكحد تعمل عمى تيدئتيـ ال عمی نرفزتيـ أك إحراجيـ 

 .ايجابيق دكر ؿ مف أفراد العينة يركػ أف النشاط الفردؼ ک04التكرار 
:  ااستنتاج

أف األنشطة الرياضية التي يراىا المربي تساعد  (02)نستنتج مف مناقشة نتائج الجدكؿ 
. عمى اندماج المصابيف بالتكحد ىي األنشطة الجماعية

 
في رأيكـ ىل البرامج المخصصة ليذه الفئة تراعي الخصائص التككينية  : السؤال الثالث

 ليا؟
.  معرفة رأؼ المربيف حكؿ البرامج المخصصة ليذه الفئة: الغرض من السؤال
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. يكضح رأؼ المربييف حكؿ البرامج المخصصة ليذه الفئة: (03)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %100 24 نعم
-   

 
  1   

 
 1 

 
0.05 

 
 %00 00 ا دالة

 %00 00 نوعا ما
 %100 24 مجموع
 : ومناقشة النتائج تحميي

، (نعـ)مف المربييف كانت إجابتيـ % 100مف خبلؿ نتائج الجدكؿ تبيف لنا أف نسبتو 
 أما ليا،أؼ أنيـ يركف أف البرامج المخصصة ليذه الفئة تراعي الخصائص التككينية 

مف المربيف، كمف خبلؿ ذلؾ نجد أف كل المربييف % 00فكانت بنسبة  (ال)اإلجابة 
. يسممكف البرامج تراعي الخصائص التككينية ليذه الفئة

 مناقشة كتحميل نتائج الجدكؿ نستنتج أف البرامج المخصصة ليذه الفئة  مف:ااستنتاج
. تراعي الخصائص التككينية فالفئة ذكؼ االحتياجات الخاصة فئة المصابيف التكحد
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ىل لمتأىيل الرياضي دكر في تحقيق جك االحتكاؾ بيف ذكؼ االحتياجات :السؤال الرابع
 الخاصة؟

. معرفة طبيعة التأىيل الرياضي لدػ المصابيف بالتكحد : الغرض من السؤال
 .طبيعة التأىيل الرياضي لدػ المصابيف بالتكحد : (04)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %75 18 نعم
06    

 
12 

 
1 

 
0.05 

 
 %00 00 ا غير دالة

 %25 06 نوعا ما
 %100 24 مجموع

 : تحميي ومناقشة النتائج
مف المربييف يركف % 75مف خبلؿ قراءتنا الكمية لبيانات الجدكؿ يتبيف لنا أف نسبة 

أف لمتأىيل الرياضي دكر في تحقيق جك االحتكاؾ بيف ذكؼ االحتياجات الخاصة، سبة 
. مف المربييف يركف عکس ذلؾ% 25

 : ااستنتاج 
نستنتج مف تحميل كمناقشة نتائج الجدكؿ أف لمتأىيل الرياضي دكر في تحقيق جك 

. االحتكاؾ بيف ذكؼ االحتياجات الخاصة فئة األطفاؿ المصابيف بالتكحد
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؟ الغرض مف كاالجتماعي ؼىل في رأيؾ يكجد رابط بيف التأىيل الحرک : السؤال الخامس
 .كاالجتماعيمعرفة ىل يكجد رابط بيف التأىيل الحركي : السؤاؿ

. كاالجتماعييبيف ىل يكجد رابط بيف التأىيل الحركي  : (05)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %79.16 19 نعم
22.75 

 
08 

 
02 

 
0.05 

 
 %8.33 02 ا دال

 %12.5 03 نوعا ما
 %100 24 مجموع

:  تحميي ومناقشة النتائج
مف عينة  % 79.16 مف خبلؿ النتائج الكمية البيانات الجدكؿ يتبيف لنا أف نسبة 

 في حيف أف نسبة المقدرة ب كاالجتماعية،الدراسة يركف أف يكجد رابط التأىيل الحركي 
. كانت إجابا ىـ نكعا ما % 12.5إما نسبة . ال يركػ عكس ذلؾ % 8.33

:   ااستنتاج
 في كاالجتماعي دكرنستنتج مف تحميل كمناقشة نتائج الجدكؿ أف لمتأىيل الحركي 

. تحقيق جك االحتكاؾ بيف ذكؼ االحتياجات الخاصة فئة األطفاؿ المصابيف بالتكحد
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 ىل األنشطة المطبقة داخل المركز تساعد المصابيف بالتكحد عمى :السؤال السادس
  النفعالي؟االتكازف 

معرفة أسباب عدـ مساعدة المربييف لممصابيف بالتكحد في التكازف : الغرض من السؤال
.  االنفعالي

 يبيف أسباب عدـ مساعدة المربييف المصابيف بالتكحد في التكازف (:06): الجدول رقم
 .االنفعالي
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %79.16 19 نعم
22.75 

 
08 

 
02 

 
0.05 

 
 %8.33 02 ا دال

 %12.5 03 نوعا ما
 %100 24 مجموع

 :تحميي ومناقشة النتائج
مف عينة الدراسة يركف % 100مف خبلؿ النتائج الكمية لبيانات الجدكؿ يتضح لنا أف 

.  أف األنشطة المطبقة داخل المركز يساعد المصابيف بالتكحد عمى التكازف االنفعالي
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:  ااستنتاج
 الجدكؿ لنتائج المدربيف أف األنشطة المطبقة داخل كتحميل نتائجنستنتج مف مناقشة 

 .االنفعاليالمركز تساعد األطفاؿ المصابيف بالتكحد عمى التكازف 

 
ما ىك اليدؼ مف ممارسة األنشطة الحركية المبرمجة ليؤالء في : السؤاؿ السابع
المراكز؟  

. معرفة عكاقب سكء التفاىـ بيف المدربيف كالبلعبيف: الغرض مف السؤاؿ
.  يبيف عكاقب سكء التفاىـ بيف المدربيف كالبلعبيف(:07)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %54.16 13 عالجي
0.16 

 
12  

 
02 

 
0.05 

 
 %45.83 11 ترويحي دالةغير

 %00 00 تربوو 
 %100 24 مجموع

:  النتائجتحميي ومناقشة

 يركف أف اليدؼ مف %54.16 مف خبلؿ بيانات الجدكؿ نرػ أف المربيف بنسبة 
نرػ أف المربيف بنسبة . ممارسة األنشطة الحركية المبرمجة ليؤالء في المراكز عبلجي
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يركف أف اليدؼ مف ممارسة األنشطة الحركية المبرمجة ليؤالء في المراكز  % 45.83
. تركيحي
: ااستنتاج

يسعى المربي الناجح دكما إلى خمق جك مف اإلقباؿ االجتماعي يتسـ بالتفاىـ كحسف 
العبلقة لما لو مف تأثير كبير عمى عممية التأىيل فيك بيذا يحظى باحتراـ كطاعة أكبر 
مف طرؼ المعاقيف فيتمكف بذلؾ مف إيصاؿ خبراتو كأفكاره إلييـ كالتي تظير جمية مف 

قباليـ عل .  حصص التأىيل الرياضيػخبلؿ تحسف مستكاىـ االنفعالي كزيادة رغبتيـ كا 

 
ااتصال : المحور الثاني- 2-2

: ىل تعتبر أف عممية االتصاؿ بينكـ كبيف المصابيف بالتكحد تساىـ في: السؤاؿ الثامف
.   معرفة دالالت تقرب المربي مف المصابيف بالتكحد:الغرض من السؤال

. يبيف دالالت تقرب المربي مف المصابيف بالتكحد(:08)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

ر ع كفاءة المصابين 
 بالتوحد

10 41.66%  
0.66 

 
12 

 
02 

 
0.05 

 
 %58.33 14 تحسين العالقة دالةغير

 %100 24 مجموع
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 :تحميي ومناقشة النتائج

نبلحع مف خبلؿ نتائج تكرارات الجدكؿ أف أفراد العينة مف المربييف كالممثميف بنسبة 
 المصابيف بالتكحد دليل عمى كجكد كتقربكـ مفيركف أف تحسيف العبلقة 58.33%

 اما بنسبة .منيمااتصاؿ حيد بينيما إضافة إلى االحتراـ كالتقدير دكف الفصل بيف أؼ 
.  يركف أف رفع كفاءة المصابيف بالتكحد % 41.66
: ااستنتاج

نستنتج مف خبلؿ ما سبق أف تقرب المربييف مف المصابيف بالتكحد ىدفو الرئيسي ىك 
تحسيف العبلقة بينيما ككذا تحقيق االحتراـ كالتقدير مف أجل ضماف نجاح العممية 

التفاعل االجتماعي كالذؼ ال يتـ في ظركؼ غير ىذه ألف المربي الذؼ يحظى بعبلقة 
جيدة مع المصابيف بالتكحد ككذا باالحتراـ كالتقدير يتمكف مف إيصاؿ جميع أفكاره 

كخبراتو ليـ عمى عكس المربي الذؼ ال يحظى سكػ بالنفكر كعدـ اإلقباؿ عميو، كىذا 
. ما يجب عمى المدرب أف يسعى لتفاديو مف خبلؿ تقربو مف المصابيف بالتكحد
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 يؤدؼ إلى كالمصابيف بالتكحدىل تركف أف ضعف االتصاؿ المربييف :السؤال التاسع
معرفة ىل االتصاؿ لو دكر في إنجاح عممية : فشل عممية العبلج؟ الغرض مف السؤاؿ

. العبلج
.  يكضح ىل االتصاؿ لو دكر في إنجاح عممية العبلج(:09)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %95.83 23 نعم
20.16 

 
12  

 
01 

 
0.05 

 
 %4.16 01 ا دال

 %100 24 مجموع
 :تحميي ومناقشة النتائج 

 مف المربيف أفراد العينة يركف أف %95.83مف خبلؿ بيانات الجدكؿ نبلحع أف 
 في حيف أف العينة الباقية كالمقدرة ب العبلج،االتصاؿ لو دكر في إنجاح عممية 

 ال يؤدؼ إلى فشل عممية كالمصابيف بالتكحديركف ضعف االتصاؿ المربييف % 4.16
. العبلج

: ااستنتاج
نستنتج مما سبق أف عمى المربييف الراغبيف في تحقيق أىداؼ كغايات مرضاىـ أف 

 كتكجيياتيـ المتكاصمة لممصابيف بالتكحد بيف ةلمياـ العبلجيايجمعكا أثناء تأديتيـ 
التكجييات الحماسية كاليادئة أؼ أنو يجب عمى المربي أف يتحمى بصفي الحماس 

- اليدكء - يحفز كيشجع المصابيف بالتكحد أما الثاني - الحماس- كاليدكء ألف األكؿ 
. فيمنح المربي حسف اتخاذ القرارات المبلئمة
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 بالتكحد؟كيف تركف طبيعة العبلقة التي تربطكـ بالمصابيف :السؤال العاشر

.  معرفة كيفية التعامل مع المصابيف بالتكحد:  الغرض مف السؤاؿ
. يكضح كيفية التعامل مع المصابيف بالتكحد(:10)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %25 06 عالقة عمي  قط
06 

 
12  

 
01 

 
0.05 

 
 %75 18 عالجية دالةغير

 %100 24 مجموع
 تحميي ومناقشة النتائج

نبلحع مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف كل أفراد العينة مف المربييف كالممثميف بنسبة 
يركػ أف عبلقتيـ % 25يركػ أف عبلقتيـ بالمصابيف عبلقة عبلجية، اما نسبة % 75

. بالمصابيف عبلقة عمل فقط
 :ااستنتاج

تمعب طبيعة العبلقة دكرا كبيرا في تحسيف أداء المكرد البشرؼ إذ يكلي المركز أىمية 
. كبيرة ليذه العممية لما ليا مف تأثير عمى مستكػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد
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 رأيكـ ىل المربي الناجح في عبلقتو مع المصابيف بالتكحد ىك  في:عشرالسؤال الحادو 

معرفة أفضل الطرؽ كاألساليب في التعامل مع : الغرض مف السؤاؿ: الذؼ تتكفر لديو
. المصابيف بالتكحد مما يساعد عمى تحقيق األىداؼ كالغايات الخاصة

. أحسف الطرؽ التعامل مع المصابيف بالتكحد(:11)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %83.33 20 الخبرة الكا ية
10.66 

 
5.99 

 
01 

 
0.05 

 
 %16.66 04 الشهادة العميا دالة

 %100 24 مجموع
: تحميي ومناقشة النتائج

مف المربييف كانت إجاباتيـ أف %83.33مف خبلؿ نتائج الجدكؿ تبيف لنا أف نسبتو 
 %16.66الخبرة ليا دكر كبير في التعامل مع ذكؼ االحتياجات الخاصة كانت نسبة 

مف المربييف، كمف خبلؿ ذلؾ نجد أف رأييـ يميل أف الشيادة ىي مف تؤدؼ بتطكر 
 .الخاصة مراكز ذكؼ االحتياجات كتحسيف حالة

 :ااستنتاج
يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ أف جل المربييف يركف أف المربي الناجح في عبلقتو 

. مع المصابيف بالتكحد ىك الذؼ تتكفر لديو الخبرة الكافية
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ىل تركف بأف طريقة االتصاؿ المنتيجة بينكـ كبيف المصابيف : السؤال الثاني عشر

 العبلجية؟بالتكحد تؤثر إيجابيا عمى تحسيف نتائج 
 .كالمربيمعرفة تأثير طريقة االتصاؿ بيف المصاب : الغرض مف السؤاؿ

 .كالمربيتأثير طريقة االتصاؿ بيف المصاب (:12): الجدول رقم
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %83.33 20 نعم
10.66 

 
5.99  

 
02 

 
0.05 

 
 %16.66 04 ا دالة

 %100 24 مجموع
 : النتائجتحميي ومناقشة

مف خبلؿ البيانات الجدكؿ المبيف أعبله نبلحع أف أفراد العينة كالممثميف بنسبة  
يركف أف الطريقة تعامميـ مع المصابيف بالتكحد أثر كبير عمى أداء عممية 83.33%
. مف المربييف يركػ عكس ذلؾ % 16.66كانت نسبة . االتصاؿ
: ااستنتاج

 أنيـ يركف أف مستغانـلقد أثبتت الدراسة الميدانية التي قمنا بما عمى المربيف بمركز 
األداء العاـ لممصابيف بالتكحد يتأثر بطريقة تعامميـ معيـ، حيث أف المربي الذؼ 

يعامل المصابيف بالتكحد معاممة حسنة مف خبلؿ االحتراـ كحسف التقدير كاالستماع 
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يكسبيـ ثقة بأنفسيـ كقدرة أكبر عمى تحسيف أدائيـ عمى عكس المربي الفع الذؼ 
يسعى دكما لفرض سمطتو كىيمنتو عمى عممية العبلج دكف مراعاتو لضركرة تحسيف 
العبلقة مع البلعبيف كالتي تنعكس سمبا عمى أدائيـ كبالتالي عمى النتائج العامة كىك 

. ما تظيره الدراسة النظرية التي قمنا بيما

 
ىل لنكع العبلقة بينكـ كبيف المصابيف بالتكحد تأثير عمى مرد كدية : السؤال الثالث عشر

 تأثير كالمصابيف بالتكحدمعرفة ىل العبلقة بيف المربي : الغرض مف السؤاؿالعبلج؟ 
 .العبلجفي تحسيف نتائج 

 تأثير في تحسيف كالمصابيف بالتكحد تكضح العبلقة بيف المربي (:13) الجدول رقم 
. نتائج العبلج
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %4.16 01 ا
20.16 

 
12  

 
01 

 
0.05 

 
 %95.83 23 نعم دال

 %100 24 مجموع
:  ومناقشة النتائجتحميي 
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   مف خبلؿ القراءة اإلحصائية لبيانات الجدكؿ يتبيف لنا كل أفراد العينة كالمقدريف بنسبة 
يركف بأف العبلقة بيف المصابيف بالتكحد كالمربييف في المركز تأثير إيجابي 95.83%

. إجابتيـ ببل مف المربيف كانت  %4.16كانت نسبة . عمى نتائج مرد كدية العبلج
:  ااستنتاج

يتجو المربييف إلى أف عبلقة االتصاؿ بينيـ كبيف ذكؼ االحتياجات الخاصة تؤثر كثيرا 
عمى نتائج مردكدية العبلج حيث أف عبلقة التكاصل تختمف مف مربي آلخر، فيناؾ 

مف يرػ بضركرة تطبيق االتصاؿ الشخصي لككف التأىيل الرياضي يتكاصل مع 
المعاؽ مباشرة كىناؾ مف يرػ بضركرة االتصاؿ الجماعي لككف ىذه الرياضة ىي 
رياضة عبلجية تعتمد عمى األداء العاـ إال أف األداء العاـ ال يتحقق إال إذا أتى كل 
المصابيف بالتكحد دكره في عممية العبلج كىذا ما لمسناه مف خبلؿ الدراسة الميدانية 

حيث أف المربييف في ىذا التخصص يفضمكف االتصاؿ الشخصي مع المصابيف 
بالتكحد إلكسابو أكبر خبرة، كاالتصاؿ الجماعي إليصاؿ بعض األفكار، أؼ أنيـ 

. يفضمكف المزاكجة بيف الطريقتيف ألىمية كل كاحدة منيا لؤلخرػ 

 
 

ىل تمقيتـ تككينا خاصا في كيفية التعامل مع ذكؼ االحتياجات  :السؤال الرابع عشر
 ؟(المصابيف بالتكحد)الخاصة 
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. معرفة ىل لممربييف دراية بيذا النكع مف اإلعاقة: الغرض مف السؤاؿ
 .اإلعاقةيكضح ىل لممربيف دراية بيذا النكع مف (:14)الجدول رقم 
عدد     االجابة

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 2كا
 المحسوبة

 2كا
 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدالة

الدالة 
 ااحصائية

  %95.83 23 نعم
20.16 

 
12  

 
01 

 
0.05 

 
 %4.16 01 ا دال

 %100 24 مجموع
 :النتائج تحميي ومناقشة

مف أفراد %95.83 مف خبلؿ القراءة اإلحصائية لبيانات الجدكؿ الكمية يتبيف أف نسبة 
العينة تحصمكا عمى تككيف خاص في كيفية التعامل مع ذكؼ االحتياجات الخاصة 

 .تككيفمف المربييف لـ يتمقكا 4.16% كانت نسبة. (المصابيف بالتكحد)
 :ااستنتاج

نستنتج بأف المربي يجب عميو أف يعتمد في التجديد العممي كخاصة بالمشاركة العممي 
في الممتقيات اك المحاضرات كالدكرات التككينية ليككف دائـ عمى عمـ بـ يحدث مف 
جديد في العالـ مف ناحية طرؽ ككسائل العبلج الحديثة المطبقة عمى ىذه الفئة مف 

. البشر ذكؼ االحتياجات الخاصة بصفة عامة كاألطفاؿ المصابيف بالتكحد خاصة

 
:  مناقشة النتائج بالفرضيات- 2-3
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اإلقبال :  الفرضية األول
 .التأىيل الرياضي دكر في اإلقباؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد:  التي تنص عمى

يتبيف لنا مف خبلؿ قراءتنا لنتائج المحكر األكؿ كالمتعمق باالتصاؿ، أف ىذه األخيرة 
: صمة مباشرة باألطفاؿ المصابيف بالتكحد لما ليا مف أىمية كبيرة حيث أف

 مف خبلؿ االستنتاجات المحكر األكؿ مف األسئمة نستنتج أف المربي المسمح بالخبرة 
الكافية كالشيادة العميا مف جية، كالمتسـ بالحماسة كاليدكء أثناء تأديتو لميامو مف جية 

يجابية عف غيره مف المدربيف . أخرػ ىك األكثر فعالية كا 
 مف نتائج ىذه الجداكؿ كاستنادا عمى النتائج المتحصل عمييا يمكف إثبات فانطبلقا

الفرضية القائمة بأنو لمتأىيل الرياضي دكر في اإلقباؿ لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد 
االتصاؿ  : ة قد تحققت، الفرضية الثانيػكمف ثمة نستطيع أف نقكؿ بأف الفرضية األكؿ

لمتأىيل الرياضي دكر في عممية االتصاؿ لدػ األطفاؿ : حيث تنص الفرضية الثانية
المصابيف بالتكحد إف طريقة كنكع االتصاؿ بيف المدربيف ك األطفاؿ المصابيف بالتكحد 
بصفة عامة يمعب دكرا فعاال في التأثير عمى نتائج العمل مف جية، كضركرؼ كىاـ 

:  لمكصكؿ بنتائج عممية التكاصل إلى أعمى مستكياتو، حيث أف
نستنتج كذلؾ أنو عمى المربييف الحرص في انتقاء طريقة إيصاؿ أفكارىـ كخبراتيـ 

المصابيف بالتكحدكذلؾ لتأثيرىا المباشر عمى نتائج عممية االتصاؿ إما باإليجاب أك 
. بالسمب

 النتائج المتحصل عمييا يمكف إثبات كاستنادا عمى انطبلقا مف قراءة ىذه الجداكؿ 
الفرضية القائمة بأنو لمتأىيل الرياضي دكر في عممية االتصاؿ لدػ األطفاؿ المصابيف 
بالتكحد كمف ثمة نستطيع أخذ القرار بأف الفرضية الثاني قد تحققت، كعمى ضكء ذلؾ 

لمتأىيل الرياضي انعكاس : كالتي تنصيمكف استنتج أف الفرضية العامة قد تحققت 
. عمى عممية الدمج لدػ األطفاؿ المصابيف بالتكحد
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 : العامااستنتاج- 2-4
:   نستنتج أفكالمحاكر السابقة مف خبلؿ النتائج المتحصل عميو مف الجداكؿ 

االتصاؿ الفردؼ ضركرؼ بالنسبة لنشاطات الرياضية الفردية فيك يساىـ بشكل فعاؿ - 
 فبما أف التأىيل الرياضي يعتمد عمى بالتكحد،في الرفع مف نتائجالمصابيف 

كدرجة التخصصات كجب إعطاء أىمية أكثر لطريقةإيصاؿ األفكار لكل فرد عمى حد 
.   أك إصابتوإعاقتو
إف التأىيل الرياضي برغـ اعتمادىا عمى تخصص كل األطفاؿ المصابيف بالتكحد  - 

إال أنيا ال تخرج عننطاؽ النشاط الجماعية التي يعتمد عمى أداء المعاؽ ككل، كبالتالية 
 االستغناء عمى االتصاؿ كليس بمعنىعمى المربي إعطاء أىمية كبيرة لبلتصااللجمعي 

.  الفردؼ
مف خبلؿ تتبعنا لنتائج الفرؽ عينة الدراسة كحسب تصريحات مربييف بأنيـ تمقكا - 

تككينا خاصا في كيفيةالتعامل مع المصابيف بالتكحد يتبيف لنا أنو لتحقيق نتائج جيدة 
.  يجب أف يتسمح المربي بالخبرة الكافيةكالشيادة العممية

 بالتكحد يساىـ بشكل فعاؿ في كاألطفاؿ المصابيفإف لبلتصاؿ الجيد بيف المربييف - 
بالتكحد كتحسيف نتائج العبلج في حيف أف ضعف االتصاؿ  رفع كفاءة المصابيف

  .بينيـ
. كمردكدية العبلج يؤدؼ حتما إلى فشل عممية التأىيبللرياضي  -
إف عبلقة التي تربط المربييف بالمصابيف بالتكحد ىي عبلقة عبلج قبل أف تككف  - 

شيء آخر كىذا ما قديستدعي أحيانا نتيجة ىذا الحرص المربييف عمى األطفاؿ 
 أخطائيـ كتصكيبيا كتيدئتيـ كتحسيسيـ تقكيـالمصابيف بالتكحد أثناء العمل ال ىدؼ 

.  الف ىذه الفئة حساسةكالحب كالرعايةباالىتماـ 
 :ااقتراحات- 2-5
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 التي فرضياتنا تؤكد جميع كالتي كانت المتحصل عمييا كمناقشة النتائجفبعد عرض 
كالنتائج بدكرىا تدعـ فرضيتنا األساسية المتضمنة لمدكر اإليجابي الذؼ يحققو 

:  إلييا كبعد تحميميا كاف لزاما عمينا أف نقترح ككانت االقتراحات التاليةالمتكاصل
 االضطراب،أسبابو،أعراضو،ضركرة تنظيـ ندكات كمؤتمرات قصد التعرؼ بيذا 

كمراكز  أياـ تخصيص) انتشاره كنسبة ارتفاعالبحكثكالدراسات حكلو ككذا خطكرتو 
 دكرات تكعكية لفائدة تنظيـ) مجانية ليذا االضطراب لفائدة عامة الناس تشخيصية

أكلياء األطفاؿ التكحدييف خاصة في سبيل تعامميـ معيـ ككذاتعاكنيـ مع األخصائييف 
. في العبلج

ضركرة تقديـ التكعية الكافية كالتشجيع الدائـ ألفراد المجتمع ككل بشأف التعامل مع  - 
.  حتى يغيركا مف اتجاىاتيـ نحكىـ بما يدفعيـ إلى االندماج معيـلمتكحديفاألطفاال

 مدارس خاصة بيؤالء األطفاؿ يتـ مف خبلليا تقديـ الخدمات المختمفة ليا إلى إنشاء)
.  جانب إعدادالمعمميف المؤىميف لمتعامل معيـ ككذا األخصائييف

.  االجتماعي كتكييفيا كفق حاالت معينةكالدمجتطكير برامج العبلج -
ضركرة االىتماـ باإلرشاد األسرؼ كتدريب الكالديف عمى كيفية استخداـ جداكؿ  -

النشاط اليكمي في سبيل المساىمة في التأىيل البلـز لؤلطفاؿ التكحد خاصة األميات 
 األـ مع الطفل كالتكعية بتعامل بتقديـ البرامج اإلرشادية الخاصة اىتمكاإذا 

 كاألخصائي لمناقشة تحديد دكرية ثابتة مف خبلليا عقد لقاءات بيف األـ بالتكحدالمصاب
. حالة الطفل

 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                 تحميل كمناقشة النتائج

105 


 :خاتمة

اضطراب التكحد ليس مشكمة حديثة فقد كجد بيننا منذ مئات السنيف كقد كردت قصص 
تاريخية عديدة أشارت إلى كجكد أشخاص تكحدييف أشيرىا تجربة الطبيب الفرنسي 

الذؼ حاكؿ تعميـ صبي صغير عاش كحيدا في  (17751838 )ايتاردكجاسبار جونمار
الغابات بمعزؿ عف أىمو كعف المدنية تعمـ الصبي فيكتكر كلكنو لـ يتمكف مف 

االستقبلؿ بذاتو ك استمرت لديو العديد مف سمات التكحد إال أف أكؿ مف استخدـ تعبير 
الذؼ استخدمو في كصف  (بمولور)تكحد طفكلي كاف الطبيب النفسي السكيسرؼ 

مرضی الفصاـ كتحديدا انعزاليـ عف الناس كفيميـ غير الكاقعي ىا مرحمة معينة يمر ب
 عما استخدمو طبيب نفسي 1943لمحقيقة كقد ظل ىذا التعريف عمى حالو إلى عاـ 

 كما نعرفيا فيكقتنا ة في اإلشارة إلى مف يعانكف اضطرابات تكحدؼ"کانر "يدعی
  .الحاضر

دراسة تناكلت فحصو  ( أانز اسبر جر)بعد ذلؾ التاريخ بعاـ نشر طبيب نمساكؼ ىك 
ك کانرلعدد مف األطفاؿ ممف تنطبق عمييـ السمككيات التي كردت في دراسة ليك 

استخدـ التعبير ذاتو إال أف دراستو كتبت بالمغة األلمانية مما أعاؽ نشرىا عمى الصعيد 
العالمي إلى ترجمت إلى المغة االنجميزية في الثمانينات ظل بعض الخبلؼ قائمة حكؿ 

المعايير التشخيصية الضطرابات التكحد إال أف أكثر المعايير تداكال عمى المستكػ 
 حيث 1979العالمي في كقتنا الحاضر كىك ما طكرتو الباحثتاف كينج كجكلد عاـ 

حددتا ثبلثة مبلمح رئيسية ىي التأخر كالقصكر المغكؼ كالقصكر في التفاعل 
االجتماعي كعدـ المركنة في التفكير كالتخيل كىي ما تعرؼ مجتمعة باسـ ثالكث 

التكحد كمما ال شؾ فيو أف البحث في مجاؿ التكحد قد قطع شكطا كبيرا منذ اكتشافو 
 كأصبح معركفا أف التكحد ال يعكد إلى سيطرة قكػ خفية أك شيطانية كال 1943عاـ 

نما ينتج عف اضطرابات عضكية تؤدؼ إلى  إلى سكء في التنشئة مف قبل الكالديف كا 
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حدكث تأخر شديد كقصكر في نمك الميارات المغكية كالجتماعية كاإلدراكية كذلؾ 
أصبحنا نعي أيضا أف التكحد يظير في أشكاؿ تتفاكت درجات شدىما مف شخص إلى 
آخر كأف ىناؾ أكثر مف نكع مف اضطرابات التكحد كأخيرا كليس آخرا قد أصبح مف 

الممكف مف خبلؿ برنامج تعميمي قد يصاحبو تدخل طي التغمب عمى كثير مف أعراض 
التكحد دكف شفائيا تماما كيظل ىناؾ تساؤالت عف األسباب العضكية كالنفسية لمتكحد 
كبالرغـ مف التكصل إلى معرفة بعضيا إال أنيا لـ تنطبق عمى جميع حاالت التكحد 
كأخيرا ثبتت فعالية بعض كسائل التدخل مع بعض الحاالت كليس جميعيا كال يعرؼ 

 .بعد ما ىك العبلج األمثل لكل األكقات كمع جميع الحاالت 
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