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 االشكالية : -1

يقول كارل ماركس الفيمسوف االلماني الشيير ان اردت ان تعرف مقدار تطور      
المجتمع فانظر الى مكانة المراة فيو ومن بعد اذن فيمسوفنا الكبير نضيف عمى 
عبارتو الخالدة ىذه وانظر الى اوضاع االشخاص ذوي االعاقة فيو فمقدار ما تكون 

نتيا االصحيحة في المجتمع يكون ىذا المجتمع ىذه الشريحة محترمة وليا مكا
حضاريا ومتقدما مدركا ألىمية ان يكون لجميع ابناءه ذات الحقوق المتساوية ،وذات 
القدرة عمى العيش بكرامة في ضل قانون يحمي الجميع دون تمييز وبعض النظر 

 عن مختمف االعتبارات التي قد يساقيا البعض .
ام غير معاق ،فميو الحق في الحياة والتعميم والعمل ان سواء اكان معاقا فاالنس      

،وىذه الحقوق ال بد ان تكمفيا الدولة اوال تسمح الحد بالمساس بيا ،فاالشخاص من 
ذوي االعاقة قادرون عمى االنخراط في مجتمعيم واثبات ذواتيم كجزء اصيل منو 

واالزدىار ،وال  ،من خالل دعمو ومساندتو يستطيع ان يقدم لمجتمعو كثير من التقدم
يحتاج ذلك الى االيمان من قبل االشخاص غير المعاقين بما يمكن ليذه الفئة ان 
تقدمو في حال توفرت ليا ظروف مالئمة ولعل ابرز ىذه الظروف يتعمق بعممية 

 الدمج .
ودمج االشخاص من ذوي االعاقة في مجتمعيم ليس بالعممية البسيطة كما      

حتاج الى الكثير من الدراسة والتجارب الميدانية عمى يتخيل البعض ،بل ىو عممية ت
ارض الواقع كي ال يتم الوقوع في مطبات ال التحمد عقباىا ،فدمج المعاقين ال بد 
من ان تسبقو العديد من الدراسات واالبحاث واالستبيانات القائمة عمى الدقة 

كي يكون الدمج والموضوعية والشفافية ،بيدف تييئة البيئة االجتماعية بشكل عام 
 فعال مثمرا كما يراد لو .

ومن االخطاء التي قد تقع فييا بعض الجيات التعميمية او المؤسسات الحكومية      
والخاصة ،القيام بدمج الشخص المعاق دون االخذ بعين االعتبار درجة االعاقة 
وطبيعتيا ،وما ىي افضل الظروف المواتية التي يمكن ان تساعده في العممية 

مية او تمك المتعمقة بالعمل ،وىنا تبرز اىمية الجانب التخصصي في ىذا التعمي
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المجال ووجود فرق في الدراسات تقوم بواجبيا في تحديد ماىيسة البيئة التي يستعمل 
 بيا او يتعمم ضمنيا  الشخص ذوي االعاقة .

او وىذه الدراسات واالستبيانات الميدانية البد ان يقوم بيا واطالع عمييا خبراء      
اختصاصيون في المجال ،يعرفون بدقة افضل المعايير الواجب اتباعيا لتييئة البيئة 
المالئمة ،وما يجب القيام بيا لذلك ،وال ضير ان لم يكن ال بد ان يكون ضمن ىذه 
الفارق التي ستقوم بيذه الميام اشخاص من ذوي االعاقة ،فمن اقدر منيم عمى 

مة لتحقيق افضل بيئة لمدمج تمكنيم من تحديد متطمباتيم ووضع االطر الالز 
 تحصيل عمميم واالرتقاء بامكانيتيم صوب ميدان العمل بكل ثقة واقتدار.

ان ممارسة الرياضات الجماعية تعد احد االنشطة االنسانية الميمة بحيث      
اصبحت جزء ىام من البرامج التي تيدف المى دمج المعاقين في المجتمع ذلك 

معاقين في كل النواحي الصحية والعقمية واالجتماعية والخمقية لكونيا تستيدف نمو ال
ناىيك عن اسياماتيا في مجال الخدمة االجحتماعية بحيث تستفيد ىذه االخيرة من 
االنشطة وبرامج الرياضات الجماعية كوسائل وقائية وعالجية لتوجيو االجتماعي 

 لممعاقين وجماعات المجتمعات في ان واحد
ط الرياضي نستطيع مالحظة واتباع انواع السموك وعالقات فعن طريق النشا      

االجتماعية التي تظير خالل ىذه االنشطة الجماعية اذا ىي اساس وطيد لصحة 
االجسام وسالمة العقول وقوة النفوس بل ان مكانيا في ميدان رعاية فئة الصم البكم 

معو في كل  في المجتمع وترتيبيم يجب ان يكون الى جانب حركة التعميم تسير
مرحمة وتصاخبو في جميع مستوياتو ، ولعل اىم مرخمة من مراحل الدمج ىي مرحمة 
الممارسة الرياضية التي تعتبر مرحمة حاسمة يمر بيا المعاق خالل نموه االجتماعي 
ةالجسماني والعقمي والنفسي والوجداني حيث تنفتح فييا القدرات االستعدادية والميول 

شخصيتو التي يحاول من خالليا ان يبرىن ويثبت مدى نضجو والرغبات المحددة ل
االجتماعي ،اذ يكون في بدايتيا معرضا النفجارات االنفعالية وتذبذب في العالقات 

 االجتماعية ومن ىنا ممكن ان نطرح التساؤل التالي :
ىل ممارسة الرياضات الجماعية )كرة القدم داخل القاعة ( ليا دور في دمج  -

 الصم البكم في المجتمع ؟. المعاقين 
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ىل االنتظام في ممارسة الرياضات الجماعية من شأنو احداث التوازن النفسي  -
 لدى المعاق ؟

ىل ممارسة الرياضات الجماعية تعتبر من العوامل المساعدة في تحسين نفسية  -
 المعاق وتخفيف من المعاناة التي يتخبط فييا خاصة فئة الصم البكم ؟

الرياضات الجماعية تمثل التنفاؤل والنظر الى الحياة بنظرة طموحو  ىل ممارسة -
 لممستقبل بالنسبة لممعاق ؟

 الفرضيات-2
 الفرضيات العامة :  

لممارسة الرياضات الجماعية )كرة القدم داخل القاعة ( دور في دمج المعاقين الصم 
 البكم في المجتمع.

 الفرضيات الفرعية :
رسة الرياضات الجماعية من شأنو احداث توازن نفسي االنتظام الجيد في مما -

 لممعاق.
 لمرياضات الجماعية دور ميم في تحسين نفسية المعاقين الصم البكم. -
ممارسة الرياضات الجماعية من شأنيا المساعدة في تنمية القيم االجتماعية  -

 وميارات التواصل بين ىذه الفئة .
 اهمية الدراسة : -3

مام اكثر بيذا توث الموالية وبو يفتح ويعرج لالىذا يعد موطئة لمبحان بحثنا ى     
المجال والجانب الثري والخصب ويعمل ايضا عمى ايجاد التكامل والتقارب بين 
العممين )الرياضي واالجتماعي ( سواء مفاىيميا النظرية او في ممارستيا العممية 

ضواء عن المشكالت والظروف وتكمن اىمية ىذا البحث في لفت االنتباه وتسميط اال
التي تعيشيا فئة من المجتمع تعاني النقص واالىمال والنبذ والحرمان في بعض 

يار ظإ كل مزيد من الجيد والطاقة وكذلالحالت فئة تسعى إلثبات خاصيتيا وبذ
االحتياطات في مجال الحياة وبذلك لفت انتباه المسؤولين الى تكوين اطارات 

جيا في الحياة وتوفير التجييزات ادما يل ىذه الفئة وكذامتخصصين في اعادة تأى
والوسائل المساعدة ليا ،وتسعى الدراسة ايضا الى دمجيا في الحياة وتوفير 
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التجييزات والوسائل المساعدة ليا وايضا  ابراز دور كل من الرياضات الجماعية 
والبكم لياتو ونخص بالذكر كرة القدم داخل القاعة وكيفية ممارسة المعقين الصم 

 الرياضة.
 اهداف الدراسة : -4

 أ / اىداف ذاتية : 
التعرف عمى مدى اىمنية ممارسة الرياضة لدى ىذه الفئة من المجتمع التعرف عمى 

 االحتياجات الرياضية لفئة المعاقين الصم البكم .
 ب/ اىداف موضوعية : 

التعرف عمى دور ممارسة الرياضات الجماعية في دمج العاقين الصم البكم في 
 المجتمع :

 لتطرق لمثل ىذه المواضيع التي ليا بعد خاص .ا 
 . زيادة اثراء مكتبة القسم ويمثل ىذه المذكرات 
 . ليكن ىذا البحث دراسة سابقة لدراسات مستقبمية 
 . ابراز القدرات التي يممكيا المعاقون الصم البكم خاصو وادماجيم اجتماعيا 
 . المساعدة لمتغمب عمى العزلة التي تسود المجتمع 
  لة وضع طريقة لالحتكاك واالندماج مع االخرين بالنسبة ليذه الفئة .محاو 

 تحديد المفاهيم والمصطلحات :  -5
 الممارسة :  - أ

ىي التطبيق العممي لالفتراضات وىي طريقة االمتحان صحة او اخطاء تمك 
ولما ىو مستحيل  ناالفتراضات والممارسة ىي المقياس السميم لما ىو ممك

وتقتضي الممارسة لتحقيق اىداف الفرد توفر الحرية والمسؤولية ويقال فترة 
ممارسة التي ينبغي عمى المتدربين اثنائيا اشتراك فعميا في العمل ليحيطوا انفسيم 

 بظروف العمل او ليمارسوا كيفية تنفيذ عمميات محددة .
 الدمج: - ب

التعميمي لالفراد المعاقين وغير المعاقين  بأنو التكامل االجتماعي يعرفو" تيرنبل"
في الصفوف العادية ولجزء من العادية ولجزء من اليوم الدراسي عمى االقل ومن 
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خالل ىذا التعريف نجد ان الدمج ىو التحاق االطفال المعاقين مع غير المعاقين 
 فى صفوف طوال الوقت او لجزء من اليوم الدراسي

 المجتمع: - ت
س يعيشون فى منطقة تجمعيم ثقافة مشتركة ومختمفة عن ىو جماعة من النا 

ات من غيرىا وشعور بالوحدة كما ينظرون الى انفسيم ككيان متميز المجتمع بفني
لتي تتبع فى سموك المعايير االجتماعية ويتضمن االدوار المتصمة ببعضيا وا

جات الحا ةلنظم االجتماعية الضرورية لمواجيالمجتمع ويتضمن المجتمع جميع ا
 البشرية االساسية .

 وىو مستقل ال يعني اكتفاؤه الذاتي التام اقتصاديا.. 
االعاقة:" يالحظ" تاريو في التصنيف ان اصل االعاقة يعود الى اعاقة عضوية 
تختمف عن باقي االعاقات كما تختمف ىذه الخيرة من فئة الى اخرى حسب نوع 

 حيانااالعاقة وقد تكون مصحوبة باعاقة ذىنية وحسية ا
المعاقين الصم البكم:عند حدوث االعاقة السمعية مبكرا وقيل ظيور الكالم والمغة 
بسبب وراثى او مكتسب في مرحمة  عمرية مبكرة تكمن المشكمة االساسية ىنا حيث 

كالم والمغة بطريقة طبيعية فعدم مقدرة الطفل ال طفل اليستطيع اكتساب الان ال
ريقة طبيعية فعدم مقدرة الطفل عمى سمع الكالم يستطيع اكتساب الكالم والمغة بط

تعني عدم القدرة عمى تقميد الكالم او عمى مراقبة الكالم االخرين ولذلك فيذا الطفل 
 مرغم عل  تعمم الكممات المكتوبة .

 الرياضة الجماعية : -ج
ىي نشاط اجتماعي يشترك فييا اكثر من شخص في جو تنافسي لتحقيق ىدف 

يحصل فييا التفاعل بين الرياضيين وفييا تنظيم عالقة الفرد اجتماعي مشترك و 
 الواحد بالفريق وعالقتو بالخصم .

 : الدراسات السابقة والمشابهة-6
 .1990.دراسة اولى : ىاني الربضي وحسن الحياري 1

 موضوع الدراسة :



 لجانب التمهيدي ا

 

9 

 

مة " اثر برنامج تدريب مقترح لتحسين التوافق عمى تطوير االداء المياري في كرة الس
 لدى المعاقين عقميات ذوي االعاقة المخففة "

ارات كرة السمة ىدفت الدراسة الى التعرف عمى اثر التنمية التوافق عمى بعض مي
ؤالت بحثت الدراسة في اجابة عن التسا ذوي االعاقة المخففة ، حيثلممعاقين عقميا 

 االتية :
ة عمى التوافق لدى عينة ىل البرنامج المقترح لو تاثير ايجابي ذو داللة احصائي -

 البحث ؟
ىل البرنامج المقترح لو تاثير ايجابي ذو داللة احصائية عمى تحسين االداء  -

 المياري في كرة السمة لدى عين البحث ؟ 
 فرضيات الدراسة : 

 تم صياغة الفرضيات عمى النحو االتي :
 لبحث .البرنامج المقترح لو تاثير ايجابي ذو داللة احصائية لدى عينة ا-
البرنامج المقترح لو تاثير ايجابي ذو داللة احصائية عمى تحسين االداء المياري -

 في كرة السمة لدى عينة البحث.
حاالت اعاقة  10طفل متخمف عقميا منيم  15اجريت الدراسة عممى عينة قواميا 

سنة ومتوسط  14.5حاالت اعاقة نتيجة مرضية متوسطة عمرىم  5منذ الوالدة و
كغ واعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي 62.52سم متوسط وزنيم  159.40طوليم 

 ذو المجموعة الواحدة .
اسابيع  8ولمتحقق من اىداف الدراسة اعتمد الباحث عمى تطبيق برنامج مقترح لمدة 

وحدات في كل اسبوع كل وحدة تجريبية  3وحدة تجيريبية بواقع  15موزعة عممى 
وعة التجريبية ولتاكد من صحة الفرضيات المقترحة دقيقة عمى المجم 60تستغرق 

 استخدم الباحث ادوات القياس االتية : 
 القياسات الجسمية) الطول والوزن ( تم من طرف طبيب خاص بيم .-
 ثواني (. 10االختبارات البدنية )اختبارات التوافق، تمرير الكرة عمى الحائط لمدة -
السمة ) التصويب نحو السمة ، التصويبة تقويم مستوى االداء المياري في كرة -

 السممية ، التمكرير ، المحاورة ( .



 لجانب التمهيدي ا

 

01 

 

قام الباحثان باجراء تعديل عمى الميارات وعمى االختبارات البدنية المستخدمة بما 
يتماشى وقدرات العينة ، واجريا ليا المعامالت العممية الالزمة من ثبات وصدق 

 وموضوعية .
 0.01د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اظيرت نتائج الدراسة وجو -

بين القياس االول والقياس الثاني في اختبار التوافق مما يؤكد صدق البرنامج المقترح 
 وبالتالي تحقق الفرضية االولى .

بين القياس االول  0.01وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة -
داء المياري لكرة السمة مما يؤكد صالحية البرنامج والقياس الثانس في اختبار اال

 المقترح في تحسين االداء المياري لكرة السمة وبالتالي تحقق الفرضية الثانية لمبحث 
 
  الدراسة الثانية :-2

 دراسة الباحثة سبأ نجيب محمود ابو عزيزة 
 موضوع الدراسة :

 معاقين حركيا " " اثر االنشطة الرياضية المعدلة عمى البعد النفسي لم
ىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى واقع البعد النفسي عند المعاقين حركيا وبالتنالي 
التعرف عمى اثر ممارسة االنشطة الرياضية المعدلة تبعا لعدد المتغيرات المستقمة 

 وذلك من خالل البحث في االجابة عن التساؤالت االتية : 
 عد النفسي ؟ بما يتصف المعوقين حركيا في مجال الب-
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى البعد -

 النفسي لممعاقين حركيا ؟
ة لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى ىل توجد فروق ذات داللة احصائي-

 كتئاب عند المعاقين حركيا ؟مجال اال
االنشطة الرياضية المعدلة عمى ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لممارسة -

 مجال الشخصية عند المعاقين حركيا ؟
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى  -

 الدعم االجتماعي عند المعاقين حركيا ؟
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ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة العدوان -
 حركيا ؟.عند المعاقين 

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى  -
 مجال الذات االجتماعية عند المعاقين حركيا .

 فرضيات الدراسة : 
 تام صياغة الفرضيات كما يمي : 

 يتصف المعاقين حركيا بمظاىر خاصة في مجاالت البعد النفسي قيد الدراسة . -
داللة احصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى البعد  توجد فروق ذات -

 النفسي لممعاقين حركيا .
حصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى توجد فرووق ذات داللة اال -

 مجال االكتئاب عند المعاقين حركيا .
حصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى توجد فروق ذات داللة اال -

 الشخصية عند المعوقين حركيا .
حصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى الدعم توجد فروق ذات داللة اال -

 االجتماعي عند المعوقين حركيا .
حصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى توجد فروق ذات داللة اال -

 العدوان عند المعاقين حركيا .
حصائية لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى مجال التوجد فروق ذات داللة ا -

 الذات االجتماعية عند المعاقين حركيا .
طفل معاق حركيا متوسط اعمارىم  96اجريت الدراسة عمى عينة تتكون من      
معوق ضمن المجموعة  36سنة مقسمة الى مجموعتين وقامت الباحثة باختيار  22

يبي لمتحقق من صحة الفرضيات واعتمدت في جمع التجريبية باتباع المنيج التجر 
المعمومات والبيانات عمى اختبار نفسي تم تصميمو وتطويره من قبل الباحثة يقيس 

 االبعاد المراد قياسيا .
النفسي كان مرتبط الى حد كبير بالعمر  اظيرت نتائج الدراسة حدوث تطور في البعد

االت التي اكتسب فييا المعوق خبرة اشير اي في الح 6و 5التدريبي المتراوح بين 



 لجانب التمهيدي ا

 

01 

 

االعاقة لم يعطي الداللة المتوقعة والتي تؤكد عمييا  جديدة وان متغيرات سبب ونوع
ائية صالدراسة الى وجود اثر ذو داللة احالكثير من الدراسات ، وبالمقابل توصمت 

 لممارسة االنشطة الرياضية المعدلة عمى البعد النفسي في حين لم تظير دالالت
ي التي احصائية عمى باقي متغيرات الدراسة وخمصت الدراسة الى الدور االيجاب

معدلة في سبيل الحد من المظاىر السمبية ليذه الحاالت لتمعبو االنشطة الرياضية ا
وتطوير النواحي االيجابية من مشاعر وسموكيات المعوق وبالتالي تخمصو من 

 المظاىر السمبية المرتبطة باالعاقة .
 
 


