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 :ةـــاإلشكالي

بتكوين فرد صاحل  إالالسامية و اليت ال تكون  األهدافحتقيق العديد من  اإلنسانيإىليطمح اجملتمع 
صحيح القوام معاىف جسميا و عقليا و نفسيا حىت يتسىن له املشاركة يف بناء جمتمعه ووطنه، لكن دائما هناك 

الفرد  يتأثراملراد بلوغه حبيث  األمثلمبتغيات اجملتمع و طموحاته يف التطور حنو الطريق  أماممعوقات كثرية تقوم 
. أخرىمن جهة  يتأثرحتول دون حتقيق اهلدف املنشود،فهو يؤثر من جهة و  ابلعديد من العوائق و املشاكل اليت

تعكر  أصبحتوعاهات مثال صعوابت التعلم اليت  إعاقاتو  أمراضفقد ال جند تفسريا هلا نالحظه من وجود 
ها و يعترب اليت توجد هبا هذه احلاالت اليت المناص من لألسرعلى احلياة اليومية  وأتثرصفوا احلياة االجتماعية، 

الطرق اجتماعيا واليت يلجا هلا الفرد مثال مللئ الفراغ يف حياته و تفريغ املكبواتت و  أحسنالنشاط الرايضي من 
و االنتباه، فهو نشاط تربوي يعمل على تربية النشئ تربية متزنة و  اإلدراكتعلم بعض املهارات مثل الرتكيز و 

عية و البدنية و العقلية عن طريق برامج خمصصة و جماالت رايضية متكاملة من النواحي الوجدانية و االجتما
العامة  األهدافالنشاط الرايضي ملا يسهم يف حتقيق  إشرافقيادة متخصصة تعمل على حتقيق أهدافمتعددة حتت 

 العامة لسياسة التعليمية. األسسللرتبية البدنية يف مراحل التعليم و ينطلق من 
 تواجهنا مشكلة على النحو التايل:خالل ما سبق  و من
  الرايضية املكيفة دور يف تنمية بعض القدرات العقلية لدى فئة ذوي صعوابت التعلم؟ لألنشطةهل 

 ويندرج ضمن هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعية التالية:
  صعوابت التعلم؟ الرايضية املكيفة دور يف حتسني مهارة االنتباه لدى فئة ذوي لألنشطةهل 

 هل لألنشطة الرايضية املكيفة دور يف تنمية مهارة اإلدراك لدى فئة ذوي صعوابت التعلم؟ 

 هل لألنشطة الرايضية املكيفة دور يف تنمية مهارة الذكاء لدى فئة ذوي صعوابت التعلم؟ 
 الفرضيات:

 الفرضية العامة: 
 العقلية لدى فئة ذوي صعوابت التعلم.الرايضية املكيفة دور يف تنمية بعض القدرات  لألنشطة

 الفرضيات اجلزئية:
 الرايضية املكيفة دور يف حتسني مهارة االنتباه لدى فئة ذوي صعوابت التعلم. لألنشطةـ 
 ذوي صعوابت التعلم لدى فئة  اإلدراكالرايضية املكيفة دور يف تنمية مهارة  لألنشطةـ 
 الرايضية املكيفة دور يف تنمية مهارة الذكاء لدى فئة ذوي صعوابت التعلم لألنشطةـ 
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 البحث: أمهية

 العلمية: األمهية
العلمية هلذا البحث  لتكوين مربني و مشرفني رايضيني يف تدريب ذوي صعوابت التعلم واالطالع  األمهيةـ تكمن 

فائدة التكنولوجيا و تعميم العمل هبا  إىللفت االنتباه  ابإلضافةإىلعلى املناهج العصرية احلديثة يف هذا اجملال و 
 االستفادة الكاملة منها إطاريف 
الدور املهم الذي يؤديه النشاط البدين الرايضي املكيف على مستوايت هذه الفئة من انحية تنمية مهارات  إبرازـ 

 و الرتكيز و االنتباه. اإلدراك
 االجيابية للممارسة الرايضية على اجلوانب النفسية و العقلية و االجتماعية هلذه الفئة. أواآلاثرـ معرفة التغريات 

 العملية: األمهية
ـ لفت انتباه املسؤولني نقص املراكز و النشاطات اليت من خالهلا ميكن معاجلة و حماربة مثل هذه الظواهر و 

 احلاالت املشاهبة.
 و اجملتمع. األسرالظواهر يف الوقاية من حدوث هذه  أوـ كيفية التصدي 

 الرايضية املكيفة اخلاصة هبذه الفئة " ذوي صعوابت التعلم"  األنشطةواقع  إبرازـ 
تصميم خمطط و برامج مستقبلية، تتناسب مع القدرات العقلية و اجلسمية و النفسية لذوي  أوخلق  إىلـ التطلع 

 صعوابت التعلم.
 اختيار املوضوع: أسباب
 ذاتية: أسباب
  أسباهبافضويل ملعرفة  أاثرمالحظة بوجود هذه الفئة يف اجملتمع وانتشارها بصورة كبرية مما. 

  و السبب وراء انتشارها وأعراضهاالرغبة يف تسليط الضوء على هذه الفئة التعريف هبا 

  ظل يف حياته سينعكس مباشرة على شخصية املستقبلية و على  وأيالطفل سيكون رجل املستقبل  أنمبا
 جملتمع هلذا وقع اختيار الباحثة على هذا املوضوع دون غريه.ا

 الرايضية األنشطةاملناسبة ملمارسة  الظروفمعاجلة هذه الفئة من خالل توفري  بضرورةالقوي  إمياين 

 موضوعية: أسباب
  ؤولني يف هذا اجملالاملس األسرةأونظرا لنقص التوجيه و الوعي االجتماعي سواءا عند 

 ذه احلاالت يف اجملتمع.ارتفاع نسبة ه 

  إبراز أمهية النشاط البدين الرايضي ودوره على مستوى فئة ذوي صعوابت التعلم يف حتظي بعض املشاكل
 اليت ترتكها اإلعاقة على الشخصية

 قابلية املوضوع للدراسة و املناقشة من مجيع جوانبه 
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 أهداف البحث:

  العاهات االجتماعية و اليت تكون عواقبها متفاقمة على تعترب حاالت ،صعوابت التعلم من الظواهر أو
اجملتمع و األسرة خاصة سواء على الصعيد االقتصادي لألسرة أو املعنوي و هذا اهلاجس أصبح مصدر 

 ختوف للمجتمع و من خالل هذا البحث حاولت إن أهدف إىل معاجلة هذه النقاط التالية:

 لبدين الرايضي على مستوى هذه الفئةمعرفة الدور الذي يؤديه ممارسة النشاط ا 

 .السبل و الطرق املنشودة يف التصدي وحماربة هذه احلاالت 

  صعوابت التعلم من اجل رسم مستقبل أبنائهم يمعرفة الصعوابت اليت توجهها اسر ذو 

  إعطاء صورة واضحة على أتثري ممارسة النشاط الرايضي االجيايب على كل اجلوانب النفسية االجتماعية
 لعقلية و الرتبوية لدى ذوي صعوابت التعلم.ا

 

 حتديد املفاهيم و املصطلحات:
 1يف العمل اإلخالصهو اخلفة و السرعة و  النشاط:
 2، القوة،حيويةهو النشاط النشاط:
 النشاط هو احلركة و احليوية يف احلياة اليومية للفرد. :اإلجرائيتعريف 

النشاط البدين الرايضي: هو ذلك اجلزء املتكامل من الرتبية العامة، و ميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الصاحل 
النشاط البدين،  ألوانالالئق، من الناحية البدنية و العقلية و االنفعالية و االجتماعية،و ذلك عن طريق خمتلف 

 3الذي اخترب هبدف حتقيق هذه املهام
 إتباعاخلويل" النشاط الرايضي على انه وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة مير من خالهلا  أنورأمينـ ويعرف "

 حاجيات الفرد و دوافعه و ذلك من خالل هتيئة املرافق اليت يتلقاها الفرد يف حياته.
بتنظيم و  األول" انه ذلك اجلانب من الرتبية الذي يهتم يف املقام CLARK .W.HETHEVINCTOMـ ويعرفها"

 إقامةالعضالت الكتساب التنمية و التكوين من املستوايت االجتماعية و الصحية و  أنشطةقيادة الفرد من خالل 
من اجل استمرار العمليات الرتبوية دون  األنشطةتلك  الظروف املالئمة كنمو الطبيعي و يرتبط ذلك بقيادة

 معوقات هلا.

                                  

 .5،5ص1،،999القاموس العريب الشامل عريب اهليئة األحباث و الرتمجة بدار الراتب اجلامعية طأمل عبد العزيز: األداء 1

 .55يوسف حممد رضا: الكامل الوسيط،مكتبة لبنان انشرون، طبعة جديدة دس،ص2

عهد الرتبية البدنية زيوش امحد: دور النشاط البدين الرايضي يف تنمية بعض قدرات التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة الثانوية،م3
 82،ص ،80029800،ريتوالرايضة سيدي عبد هللا ختصص النشاط البدين الرايضي الرتبوي+جامعة اجلزائر رسالة ماجس
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 ي هو عبارة من اجل حتقيق غاية معينة.: النشاط البدين الرايضاإلجرائيتعريف 
 

 تعريف النشاط البدين الرايضي املكيف:
و الربامج اليت يتم تعديلها لتالئم حاالت  األلعابليلى السيد فرحات: يعين الرايضات و  إبراهيمـ تعريف حلمي 

 دود قدراهتمغري القادرين و يف ح األشخاصوفقا لنوعها وشدهتا، ويتم ذلك وفقا الهتمامات   اإلعاقة
نعين به كل احلركات و التمرينات و كل الرايضات اليت يتم ممارستها من طرف ( STORـ تعريف ستور)

من بعض  أوإصابةبفعل تلف  أومحدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية، النفسية، العقلية، وذلك بسبب أشخاص
 1الوظائف اجلسمية الكربى

و التمرينات الرايضية  األنشطةالنشاط البدين الرايضي املكيف هو عبارة عن جمموعة من  :اإلجرائيتعريف ال
و التمرينات الرايضية اليت يتم  األلعاباملتنوعة و املتعددة املوجودة داخل املراكز البيداغوجية اخلاصة و هي تشمل 

ها، وتتالئم مع قدراهتم البدنية و حتسب نوعها و شدهتا وطبيعتاإلعاقة تعديلها وتكييفها لكي تالئم حاالت 
 العقلية و االجتماعية و النفسية.

من االضطراابت النابعة من داخل الفرد  متغايرةجمموعة  أهنا: ميكن تعريف صعوابت التعلم على صعوابت التعلم
خلل وظيفي يف اجلهاز املركزي تتجلى على شكل صعوابت ذات داللة يف اكتساب و  إىلتعود  أهنااليت يفرتض 

توظيف املهارات اللفظية و الفكرية يف حياة الفرد و تكون مرتبطة مبشكالت يف التنظيم الذايت و التفاعل 
ؤثرات خارجية  اجتماعية ومن م أوانفعالية  أوعقلية  أوحسية  إعاقاتاالجتماعي وقد تتواقت مبا يعد سببا من 

 .2التعليم غري املالئم أوكاالختالفات الثقافية 
هم فئة من ذوي اإلحتياجات اخلاصة الذين لديهم صعوابت سواءا منائية أو أكادميية منائية  التعريف اإلجرائي :

 .كاإلنتباه والذكاء واألكادميية كالتعبري و الكتابة
 تعريف القدرات العقلية:

 :ABILITYالقدرة:
تسميع  أواالختبار: مثل ركوب الدراجة  ابألداءأومنها  إثباتهاملهارة احلاضرة. ما ميكن  أوهي املعرفة 

 القيام ابملهمة. أواالستجابة لالختبار  إمكانياتقصيدة، حالة كون املرء تتوفر لديه 

                                  

ات وم وتقنيكرمي جاب هللا: النشاط البدين الرايضي املكيف و أتثريه على األطفال املتخلفني عقليا، معهد العلوم اإلنسانية و االجتماعية قسم العل  1
 8092ـ8098البدنية و الرايضية ختصص نشاط لدى مكيف اجللفة، مذكرة ماسرت  1النشاطات ص

لرايضي صاحل الراشد، حممد العبد الغفور، البعد األخالقي و االجتماعي ملشكلة صعوابت التعلم، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر دويل بصعوابت التعلم، ا2
 08،ص8005دط، 
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، قوي عليه ـ قدرا الشيءعلى وقدارا و قدرا  أانتعريف القدرة لغة: القدرة من قدر و مقدرة وقدارة و قدورا و قدر 
 اقتدر ومجع وامسكه واليه عظمه. الشيءعلى 

 
 

فعل معني سواءا كان  أداءالقدرة عبارة عن قوة متوفرة فعال بدى الشخص، متكنه من  تعريف القدرة اصطالحا:
 1مكتسبة. وأنتيجة لعوامل فطرية  أوالرتبية  أوعقلي و سواءا كانت هذه القوة تتوفر ابملران  أونشاط حركي 

 نشاط معني. أوفعل  أداءاملتوفرة من  إمكاانتهاستطاعة الفرد من خالل  أوالقدرة هي مقدرة  :اإلجرائيالتعريف 
: االنتباه هو من العمليات املعرفية اليت تعددت وتباينت وجوهات النظر اليت اهتمت هلا حيث يذكر االنتباه

يكون مستعد ملالحظتها عن  أواالنتباه هو عملية معرفية بواسطتها انتقاء املثريات اليت يالحظها الفرد  أنجيلفورد 
 2.األخرىبقية املثريات 

جيري  أومتنبه و مستعدا ملا يدور  أيو يكون الشخص نبه  للشيءاالنتباه و هو التفطن  :اإلجرائيالتعريف 
 حوله.

املعىن من خالل احلواس، و تعترب حواس  إىلعملية نفسية تسهم يف الوصول  اإلدراكبأنهيعرف  :اإلدراك
 3املثري. إدراكابحلاسة اليت يستخدمها يف  اإلدراك، ويرتبط اإلنساأندوااتإلدراك
 واس الفرد.حاإلدراك هو عبارة عن معرفة الشيء وإدراكه عن طريق  التعريف اإلجرائي:

 4يف املواقف املختلفة اليت يتعرض هلا يف حياته و حكمته وبديهته حنو ذلك يعين فطنة الفرد وحسن تصرفه الذكاء:
 هو حسن التصرف يف إجياد احللول املناسبة يف املواقف الصعبة. التعريف اإلجرائي:
 الدراسات السابقة:

يتعاون مع  أنكل عامل ينبغي   أنالعلم يف جوهره مسالة تعاونية، ويقصد بذلك  إلىأنيشري احد الباحثني 
عمله يتضمن خطا ما ، يقوم  أنما فهو من  شيءمن  متأكدكان العامل   وإذامن اجل كشف الواقع،  اآلخرين

 أنفسهمبعضهم كعمال متعاونني واندرا ما يعتربون  إىليف وقت ما، و العلماء ينظرون  آخربتصحيحه عامل 

                                  

سة بعض القدرات العقلية لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية رسالة ماجستري، كلية الرتبية قسم علم النفس اجلامعة نضال محدان سامل شراب: درا 1
 80.،9،صص8001اإلسالمية، غزة،

 32،ص.8001انجي حممد قاسم، علم النفس التعليمي، كلية الرتبية،دط، جامعة اإلسكندرية،2

 .29.ص8001ية للنشر و التوزيع، الطبعة العربية، عمان، األردن،عصام جدوع: صعوابت التعلم، دار اليازوري العلم3

 .902؛ص9،25إبراهيم وجيه حممود: القدرات العقلية، دار املعارف،دط،دب،4
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اليت متت  األخرىيتضمن دراسة البحوث  أني ينبغي قبلت هذه العبارة على ماهية عليه ، فان حبث فإذا 1متنافسني
 يف هذا املضمار، ملاذا؟

مسامهة  ألنهمن الصغر، فهو حلقة من سلسلة تسبقه حلقات و تلحقه حلقات، يبدأالن البحث العلمي ال 
اخصص جانبا للدراسات  أنبدا يل مفيدا  األفكار، حتت ضوء هذه األخرىاملسامهات العلمية  إىلتضاف 

 السابقة حول هذا املوضوع، حيث قمت مبسح بعض املكتبات اجلزائرية منها املكتبات اجلامعية يف املسيلة و اجللفة 
 

اليت اعتمدهتا ولكن متكنت من بعض  املتغرياتيف احلصول على دراسات سابقة تعاجل املوضوع بنفس  أوفقومل 
 وضوع من احد متغرياته.الدراسات املشاهبة و اليت تدرس امل

نتائجها فالنسبة للدراسات اليت تعرضت للموضوع من اجلانب النشاط البدين املكيف ميكن تلخيصها او تلخيص 
 فيما يلي:
 األطفالم" دراسة النشاط البدين الرايضي املكيف لدى 1002/1001: دراسة امحد بوسكرة"األوىلالدراسة 

سنة،امحد  21ــ 9ذوي التخلف العقلي البسيط من األطفالالرتبوية، دراسة عن املتخلفني عقليا ابملراكز النفسية 
، جامعة اجلزائر، غري اإلنسانيةم، بقسم الرتبية البدنية، كلية العلوم 1001ـ1002بوسكرة رسالة دكتوراه سنة

املتخلفني  الاألطفالتعرف على اثر النشاط البدين الرايضي املكيف لدى  إىلمنشورة ولقد هدفت هذه الدراسة 
 التالية: األهدافسنة،و حبثت يف 21ــ09الرتبوية السن من عقليا ختلفا بسيطا ابملراكز النفسية

 املتخلفون عقليا. األطفالالرايضية اليت يفضلها  األنشطةـ معرفة 2
 الرتوحيية. الناشطةـ حتديد مكانة النشاط البدين الرايضي املكيف من بني 1
املمارسني و غري املمارسني للنشاط البدين الرايضي ـ املكيف من حيث  األطفالـ معرفة الفروق املوجودة بني 3

 النمو يف اجملال احلسي احلركي.
املمارسني و غري املمارسني للنشاط البدين املكيف من حيث النمو يف  األطفالـ معرفة الفروق املوجودة بني 4

 اجملال االجتماعي العاطفي.
 نتائج الدراسة:

املتخلفني عقليا على مربني ذوي مستوى منائي ـ،حيث جند معظم  األطفالـ اعتماد املراكز النفسية الرتبوية يف رعاية 
هؤالء املربني ليس لديهم فكرة واضحة يف كثري من املسائل املتعلقة جبوهر و مضمون تعليم و تدريب هؤالء 

 املهين. التأهيلعلى التصرفات االستقاللية و  األطفال

                                  

1-malcom .arnoule : fundamontale of scientific methad in psychology.w.c brown ,20m 

ed,Dubuque in wa,1972,P 8 
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اجتماعيني  أخصائينيعلى برانمج علمي مسطر من طرف  أطفاهلاـ كل املراكز النفسية الرتبوية تعتمد يف تعليم 
 األطفالسيكولوجيا  اإلكلينيكيمن العلوم املتصلة ابلرتبية اخلاصة كعلم النفس  وأسسهيستمد مبادئه  ونفسانيني

الذين يفتقرون  واإلدارينيالربانمج املعتمد حيضر على مستوى املركز من طرف املربني  أنغري العاديني حيث جند 
 اجنح الوسائل و الطرق العلمية املتبعة يف هذا اجملال. إىل

 املكيف بصفة عامة. أويف علم النشاط البدين الرايضي  إلىأخصائينيـ افتقار املراكز النفسية الرتبوية 
شويطة عيسى، شعبان بولنوار، دور النشاط البدين الرايضي املكيف يف ه الدراسة كل من : قام هبذالدراسة الثانية

حتقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال املعاقني ذهنيا، مذكرة ماسرت، معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و 
البدين املكيف دور يف التساؤل كان كالتايل، هل للنشاط  1024/1022الرايضية، جامعة زاين عاشور اجللفة،

 حتقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال املتخلفني عقليا.
 

 مريب21عينة الدراسة متمثلة يف 
 أداة الدراسة،االستبيان.

أهداف الدراسة، الكشف عن مدى حتقيق النشاط البدين الرايضي املكيف يف املساعدة على تكييف الطفل 
 املتخلف عقليا داخل حميطه االجتماعي.

 لتعرف مبدى أمهية النشاط البدين الرايضي املكيف وعالقته يف تعزيز مطالب التكيف االجتماعي.ا
 الدراسة الثالثة:
م بعنوان>>ممارسة النشاط البدين الرايضي املكيف وعالقته مبستوى تقدير الذات لدى املعاقني يدراسة حريب سل

 حركيا
)رسالة( ماجستري يف نظرية املتحركة ابجلزائر العاصمة. مذكرةدراسة ميدانية لنوادي كرة السلة على الكراسي 

 1002ومنهجية الرتبية البدنية والرايضية، معهد الرتبية البدنية والرايضية، سيدي عبد هللا ـ زرلدة. جامعة اجلزائر 
قدير .كان التساؤل كالتايل: هل هناك عالقة بني ممارسة النشاط البدين الرايضي املكيف و مستوى ت1002ـ

 لدى املعوقني حركيا؟ تالذا
 معاق. 20حركية سفلى عددهم إعاقةعينة الدراسة املعاقني حركيا 

 الدراسة استمارة معلومات. أداة
مدى مسامهة النشاط البدين الرايضي املكيف يف حتسني نظرة املعاق حركيا لنفسه و تقيمه  إبرازالدراسة  أهداف

 وجود عالقة بني ممارسة هذا النشاط ومستوى تقدير الذات إثباتهلا ابلتايل 
التعويض ابملمارسة الرايضية كفئة املعوقني حركيا ودور ذلك يف ختطي بعض املشاكل اليت  أمهيةـ الكشف عن 

 يف نفسه األخريللرفع من درجة ثقة هذا  اإلمكاانتعلى الشخصية ، واستغالل القدرات و  اإلعاقةترتكها 
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اسة: بعد التحقق من صحة الفرضيات اجلزئية املقرتحة يف بداية الدراسة نستطيع القول ابن الفرضية نتائج الدر 
ارتباطية بني ممارسة املعوقني حركيا للنشاط البدين و الرايضي املكيف ودرجة تقدير  العامة و اليت تقول توجد عالقة

 ري املمارسني قد حتققت.الذات، فاملمارسني هلم مستوى مرتفع لتقدير الذات مقارنة بتغ
 الدراسة الرابعة:

دراسة اليت قام هبا رواب عمار بعنوان" حتليل العالقة بني ممارسة النشاط البدين الرايضي املكيف و تقبل اإلعاقة يف 
 حميط رايضي جزائري ـ لذوي االحتياجات اخلاصة".

 البدين الرايضي املكيف يف اجملتمع اجلزائري؟ التساؤل>> العالقة االرتباطية بني تقبل اإلعاقة للممارسني للنشاط
 .1002ـ 1002رسالة دكتوراه، معهد الرتبية البدنية و الرايضية ، بسيدي عبد هللا، جامعة اجلزائر،

 اخلاصة من فئتني تممارس للنشاط الرايضي املكيف لذوي االحتياجا 200مت اختيار عينة البحث:
 مت استعمال االستبيان مجع املعلومات: أداة
 

 اهلدف من الدراسة:
 هناك عاملني حيددان اهلدف من البحث مها، الدافع العلمي و الدافع العملي.

للتحليل النفسي كخلفية نظرية تتمثل يف الشعور ابلقصور  adlerيهدف الختبار نظرية ادلر ا/ الدافع العلمي:
 العضوي

انطالقا من النتائج املتحصل عليها يف الدراسة امليدانية و هي عبارة عن حلول املشكلة أو  :ب/ الدافع العملي
ظاهرة نفسية اجتماعية و ذلك لالستفادة املباشرة من هذه احللول يف خدمة أفراد اجملتمع وفئة ذوي االحتياجات 

و هذا عن طريق املعرفة العلمية و  اخلاصة بصفة خاصة و للتعرف على املشكالت و كيفية صياغة احللول االجيابية
 العملية.

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني درجة تقبل اإلعاقة للممارسني لنشاط البدين الرايضي  نتائج الدراسة:
 املكيف.

 ـ أصل اإلعاقة )إما وراثية ، أو مكتسبة( ال أتثر على الدرجات تقبل اإلعاقة لفئة املكفوفني
املكيف اثر أتثري اجيابيا ابلدرجة األوىل على تقبل اإلعاقة للفئتني من ذوي االحتياجات ـ ممارسة النشاط البدين 

 اخلاصة حركيا و املكفوفني.
 بعض الدراسات السابقة اخلاصة بذوي صعوابت التعلم:

 :األوىلـ الدراسة 
لدى طلبة ذوي دراسة جنات بنت عبد اللطيف بن عبد هللا القبطان حتت عنوان>> بعض االضطراابت النفسية 

النفسي، كلية  اإلرشادمبحافظة مسقط،رسالة ماجستري يف الرتبية،  األساسيالتعلم يف مدارس التعليم  صعوابت
 1022ـ1020، سلطنة عمان، جامعة نزوى،اإلنسانيةو العلوم، قسم الرتبية و الدراسات  اآلداب
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 تساؤالت الدراسة على النحو التايل:
االضطراابت النفسية انتشارا لدى طالب صعوابت التعلم من حيث النوع و الدرجة كلصفوف:)  أكثرـ ما 

 ؟األساسياخلامس و السادس و السابع و الثامن( يف احللقة الثانية من التعليم 
يف حدة االضطراابت النفسية: القلق،و االكتئاب، و املخاوف املرضية تبعا  إحصائيةـ هل هناك فروق ذات داللة 

 النوع) احلسي(، واملرحلة التعليمية ،و املنطقة السكنية؟ ملتغري
عينة الدراسة: تكونت من عينة الدراسة من طلبة الصفوف اخلامس،و السادس،و السابع،و الثامن يف احللقة الثانية 

 طالبا و طالبة من ذوي صعوابت التعلم. 32مت اختبار  األساسيمن التعليم 
 الدراسة استعملت املقياس. أداة
 
 
 

 الدراسة: أهداف
 التعرف على: إىلهتدف الدراسة احلالية 

ذو وصعوابت التعلم يف الصفوف)اخلامس و السادس و  انتشارا لدى الطلبة األكثرـ االضطراابت النفسية 2
 السابع و الثامن( من التعليم األساسي من حيث النوع و الدرجة

اإلحصائية يف حدة االضطراابت النفسية القلق و االكتئاب و املخاوف املرضية وفق متغري ـ داللة الفروق 1
 النوع)اجلنس( و املرحلة التعليمة و املنطقة السكنية.

 نتائج الدراسة:
تعزو الباحثة الدراسة احلالية إىل اهتمام املعلمني املختصني هبذه الفئة من ذوي صعوابت التعلم، من 

اهتم و أدائهم التعليمي إبشراكهم يف خمتلف األنشطة و الربامج لتعليمية املتخصصة لتعزيز خالل تنمية مهار 
القدرات اليت ميتلكوهنا، وبدجمهم مع األقران عند تنفيذ معظم األنشطة الصفية و الالصفية مما جيعلهم غري قلقني 

 ها.جسواءا داخل البيئة املدرسية و خار 
 الدراسة الثانية:
وحاجاهتم  األكادمييةقامت هبابشقة مساح ، املشكالت السلوكية لدى ذوي صعوابت التعلم  أوقام هبا 

نفسي مدرسي، جامعة احلاج خلضر ـ ابتنة، كلية  إرشاد، رسالة ماجستري يف علم النفس، ختصص اإلرشادية
 1002،1002، قسم علم النفس وعلم الرتبية،اإلنسانيةو العلوم  اآلداب

 :اآلتيةلخص مشكلة البحث يف التساؤالت التساؤل املطروح تت
 انتشارا لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟ األكثريف القراءة و الكتابة و الرايضيات  األكادمييةـ ماهي صعوابت التعلم 

 من تالميذ التعليم االبتدائي؟ األكادمييةالسائدة لدى ذوي صعوابت التعلم  ـ ماهي املشكالت السلوكية
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 مدارس من مدن ابتنة،امسول و اريس.20 اختيار عينة البحث من عينة الدراسة:مت
 الدراسة: أداة

 .األكادمييةـ هي االستبيان) استبيان صعوابت التعلم 
 الدراسة: أهداف

 السائدة بني تالميذ التعليم االبتدائي ببعض مدارس والية ابتنة األكادمييةـ التعرف على صعوابت التعلم 
 األكادمييةـ التعرف على املشكالت السلوكية السائدة لدى ذوي صعوابت التعلم 

 .األكادمييةـ التعرف على الفروق بني اجلنسني يف صعوابت التعلم 
 كنتيجة عامة.  اإلشارةإليهميكن  نتائج الدراسة:

ون الرتكيز على الفروق عموم الدراسات السابقة قصرت اهتمامها على نسبة انتشار ظاهرة صعوابت التعلم د أنـ 
 بني اجلنسني يف هذه الظاهرة فجاءت هذه الدراسة كمحاولة لتقصي هذه الفروق.

 
هلذه الفئة من  اإلرشاديةالتشخيص ومل تعني احلاجات  أوعموم الدراسات السابقة اكتفت ابلتعرف  أن

اإلرشادية لعينة الدراسة احلاجات  إذأبرزأتهمالتالميذ.فجاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة لتدارك هذا الفراغ 
 انطالقا من جانب األكادميي، اجلانب السلوكي.

 ة:ـــالدراسة الثالث
حل املشكالت يف عالج صعوابت تعلم الرايضيات لدى  إسرتاتيجيةدراسة عماد رمضان حممد شبري، اثر 

، رسالة ماجستري يف املناهج و طرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة األساسيطلبة الصف الثامن 
حل املشكالت يف عالج صعوابت تعلم  إسرتاتيجيةه كان التساؤل كالتايل ما اثر 2431م،1022،غزة،األزهر

 مبحافظة خان يونس؟. األساسيالرايضيات لدى طلبة الصف الثامن 
 .األساسيالصف الثامن طالبا و طالبة من  223عينة الدراسة: كونت من 

 الدراسة: أهداف
مبحافظة خان يونس.كما يقسها  األساسيلدى طلبة الصف الثامن  تالرايضياـ التعرف على صعوابت تعلم 

 االختبار.
( بني متوسط درجات طلبة 0002≥£عند مستوى الداللة) إحصائياكانت توجد فروق دالة   إذاـ الكشف عما 

 طلبة اجملموعة الضابطة يف اختبار صعوابت تعلم الرايضيات. أقراهنم يبية واجملموعة التجر 
( بني متوسط درجات 0002≥£عند مستوى الداللة) إحصائيةكانت توجد فروق ذات داللة   إذاـ الكشف عما 

 طلبة اجملموعة التجريبية يف اختبار صعوابت تعلم الرايضيات تعزى ملتغري اجلنس.
 لنتائج التالية:ا إىلنتائج الدراسة: توصلت الدراسة 

 مجيع فقرات االختبار التشخيصي بوحدة حساب املثلثات تشكل صعوبة تعلم لدى الطلبة عدا فقرة واحدة إنـ 2
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 ةالتجريبي( بني متوسط درجات  طلبة اجملموعة 0002≥£عند مستوى الداللة) إحصائياـ وجود فروق دالة 1
ة اجملموعة الضابطةالذين درسوا ابلطريقة التقليدية يف طلب أقراهنم حل املشكالت، و إبسرتاتيجيةالذين درسوا 

 اختبار صعوابت تعلم الرايضيات البعدي و لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية.
ب اجملموعة التجريبية ( بني متوسط درجات طال0002≥£عند مستوى الداللة) إحصائياـ وجود فروق دالة 3

حل  إبسرتاتيجيةطالبات اجملموعة التجريبية الاليت درسن  مأقراهن وحل املشكالت  إبسرتاتيجيةا الذين درسو 
 املشكالت يف اختبار صعوابت تعلم الرايضيات يف تطبيق البعدي ـ تعزى ملتغري اجلنس و لصاحل الذكور.

 
 
 
 
 

 ة:ــة الرابعــالدراس
ت التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية حسب هذه الدراسة مرابطي ربيعة، بعض العوامل املفسرة لصعواب أجرت

و العلوم االجتماعية، قسم علم  اإلنسانيةاملعلمني، رسالة ماجستري يف علم النفس املدرسي، كلية العلوم  آراء
 1020،1022النفس و علوم الرتبية و االطفونيا جامعة منتورى ـ،قسنطينة،

 رحلة االبتدائية صعوابت التعلم لدى التالميذ؟عوامل يرجع معلمو امل إلىأيكان التساؤل كمايلي: 
 معلما و معلمة للتعليم االبتدائي. 12عينة الدراسة: تضمنت عينة الدراسة 

الدراسة: منها: حماولة الكشف عن العوامل املفسرة لصعوابت التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية من  أهداف
 وجهة نظر املعلمني.

 ملستعملة يف هذه الدراسة هي االستمارةا األداةالدراسة:  أداة
 إليهامن خالل هذا البحث تتوافق بشكل ما مع النتائج اليت توصلت  إليهانتائج الدراسة: النتائج املتوصل 

بصعوابت التعلم  دراسات سابقة يف صعوابت التعلم )دراسة لنور الشرقاوي ـ حول دراسة بعض العوامل املرتبطة
بتدائية ابلكويت، دراسة سيف الدين عبدون حول التعرف على العالقة بني صعوابت التعلم لدى تالميذ املرحلة اال

و عوامل عز و أسباب هذه الصعوابت يف املرحلة االبتدائية ابألزهر،حيث أكدت هذه الدراسات أن صعوابت 
 جي.التعلم ترجع إىل عوامل داخلية متعلقة ابلتلميذ وعوامل خارجية متعلقة ابملناخ البيداغو 

 أما ابلنسبة للدراسات األجنبية اليت تطرقت هلذا املوضوع :
 ـ الدراسة األوىل:

( استهدفت معرفة ماهية اخلدمات اليت تقدم للطلبة ذوي صعوابت maylor،2993يف دراسة قام هبا مايلر)
التعلم، وما يواجهه املعلم من مشكالت يف التعامل معهم، و توصلت الدراسة إىل بعض العوامل اليت تسهم يف 
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حتسني تعليم طلبة ذوي صعوابت التعلم، ومنها ضرورة تقليل حجم طلبة الصف، وتقليل عدد الطلبة من ذوي 
واسرتاتيجيات التعلم، و العمل  أساليبالتعلم داخل الصف العادي ، وحتسني ظروف العمل و تطوير  صعوابت

، وكذلك العمل على اآلابءعلى حل مشكلة الطلبة ذوي صعوابت التعلم، وحتسني عملية التواصل بني املعلمني و 
 إدخالدرسية و املقررات الدراسية، منو الطفل بشكل متكامل، مث توافر قدركايف ومناسب من الكتب و املناهج امل

 زايدة الوقت املخصص لتعاون معلم الطلبة ذوي  وأخرياما يلزم من تعديالت عليها، 
 صعوابت التعلم مع زمالئه من املعلمني العاديني.

 الدراسة الثانية:
دراسة وجهات نظر الطالب حول التعليم و مشاكل السلوك،  إىل( هدفت 2992loiyed"لويد")أجرهتادراسة 

زايدة مشاكلهم، وتكونت عينة  أوهل يستطيع املعلمون مساعدهتم يف حل مشكالهتم التعليمية والسلوكية، 
 كأداةصعوابت متوسطة ملتحقني بغرف املصادر، ومت استخدام املقابالت  ( طالبا يعانون من 40الدراسة من )

 
 أناملعلمني الذي من املمكن  أداءالرئيس يف الطالب كان يتمثل يف  إلىأانلتأثريالنتائج  أشارتمجع البياانت،وقد 

ابلنسبة للخدمات املقدمة يف غرف املصادر فكانت ذات اثر اجيايب على  أمايزيد من مشاكل الطلبة التعليمية، 
 تقدمهم التعليمي:
 الدراسة الثالثة:

الزايدات يف حجم  أتثريجبامعة نيويورك لدراسة  (gottilieb and alter1997ا جوتليب والرت)و يف دراسة قام هب
ارس العامة مبدينة نيويورك عن طريق فحص املصادر، وخدمات الطلبة يف املد اجلم وعات التعليمية يف غرف

 و املديرين، ووزعت عليهم و املعلمني اآلابء، ومتوسطة،واثنوية، ومتت مقابلة أساسية( مدرسة 42الزايدات يف )
النتائج  وأشارتاستبيان جلمع املعلومات عن مستوى اخلدمات،واثر زايدة عدد املتعلمني يف مستوى اخلدمات، 

متتع اخلدمات املقدمة يف غرف املصادر مبستوى فعال، وان الزايدة يف حجم  إلىأن معلمي غرف املصادر أشارواإىل
 بليتهم يف مساعدة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.التعليمية يضعف من قا اجملموعات

 الدراسة الرابعة:
 لتقييم مدى فاعلية غرف مصادر التعلم للطالب ذوي( weiner1999"وينر") أجرهتاكما هدفت الدراسة اليت 

( غرفة من غرف مصادر التعلم موزعة 21( طالبا يدرسون يف )211عينة الدراسة من) صعوابت التعلم، تكونت
( مدرسة ابتدائية يف خمتلف مناطق والية ويسكونسن التعليمية يف الوالايت املتحدة األمريكية ، وأشارت 23على)

م الطالب الذين يتم نتائج الدراسة إىل أن غرف مصادر التعلم كانت فاعلة يف حتسني املستوى األكادميي ملعظ
 حالتهم على غرف مصادر التعلم

 حتليل ومناقشة الدراسات السابقة:
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الدراسات اليت عرضت ابختصار عاجلت موضوع ممارسة النشاط البدين الرايضي املكيف و الدور الذي  أنميكن 
ي صعوابت التعلم فان من دراسة فئة ذو  إىلالدراسات اليت تطرقت  أنواعاإلعاقاتباإلضافةإىليؤديه على الكثري من 

وجهة نظران.انطلقن من حماولة لتحديد املفاهيم ومن مث البحث عن مؤثرات هلا يف امليدان، وهنا نالحظوجود 
حيث هناك ارتباط و عالقة قوية بني النشاط الرايضي  وأنواعاإلعاقاتالتداخل بن النشاط البدين الرايضي املكيف 

 اإلعاقةاملكيف و 
هناك تشاهبا واختالف يف كيفية ممارسة النشاط البدين الرايضي املكيف تبعا  أنهذه الدراسات عموما لقد بينت 

على  أاثرهالذي يعيش فيه الفرد و الذي يعكس  األسريفضال عن احمليط  اإلعاقةوشدهتا و نوع  اإلعاقةلطبيعة 
 سلوك الفرد.

 الرايضية مبا خيدم الفرد و اجملتمع البدنية األنشطةكلما تقدم اجملتمع و تضع كلما تنوعت و تطورت 
 
 
 
من الدوافع نوع  إىلالنشاط البدين الرايضي املكيف يتضمن يف جوهره التخلص من الضغوطات اخلارجية  أن

له  فاإلنسانو الظواهر االجتماعية،  األمراضالداخلية، ورمبا يكون وسلة وغاية يف نفس الوقت، ملعاجلة بعض 
 ددة ابستمرار تواجهها جمموعة من االلتزامات و الضغوطات و العراقيل اليت حتول رغبات و دوافع عديدة ومتج

 
اليت تساهم يف عالج بعض احلاالت و  تاجملاال إحدىويعترب النشاط البدين الرايضي املكيف من  إشباعهادون 

 الطيب للتأهيلالرايضي الذي يعد الساق الرابعة  التأهيلالظواهر عن طريق 
 الباحثة من االستفادة من هذه الدراسات يف تنظيم هذا البحث حبيث:لقد متكن 

العريب، يف جمال النشاط البدين  اإلنساناليت يهتم هبا  األنشطةا/ االستفادة من البحوث العربية اليت ركزت على 
بني عالج بعض احلاالت املرضية وجتنب. بعض هفواهتا خاصة مبا يتعلق ابلتداخل  إىلاملكيف الذي يهدف 

 .أنواعاإلعاقاتالنشاط البدين الرايضي املكيف و 
مجع البياانت و  وأدواتب/ االستفادة من هذه البحوث فيما يتعلق ابجلانب املنهجي للدراسة يف حتديد املنهج 

 االستبيان أسئلةحتديد 
مقارنة نتائج هذه  الدراسة،و مبوضوعالنظرية املتعلقة  األفكارج/ االستعانة ببعض نتائج هذه الدراسات يف ظل 

 أساساالباحثة فقد اختارت معاجلة موضوع يتعلق  أمامن خالل هذا البحث.  إليهاالدراسات ابلنتائج املتوصل 
"صعوابت التعلم ابلنشاط البدين الرايضي املكيف يف تنمية بعض القدرات العقلية لدى فئة ذوي صعوابت التعلم

ذكر تناولت أما النشاط البدين من جهة أو صعوابت التعلم من جهة النمائية"حيث الحظنا أن الدراسات سابقة ال
أخرى لكن الربط بني املوضوعني مل جنده بصريح العبارة و هذا ما أردان دراسته من خالل الربط بني النشاط البدين 
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بدين و صعوابت التعلم حيث يعترب هذا املوضوع من أوائل الدراسات اليت حتاول الكشف عن عالقة النشاط ال
 .الرايضي بصعوابت التعلم


