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 امللخص :

ال يخفـــــن  لينـــــا ال النشـــــا  البـــــد ا الرياعـــــي  املشيـــــ   ـــــو ا ـــــدا   عـــــدي   ـــــ  ا  شـــــ ة 

ىــا املىشــا رل ير ــت النشــا  البــد ا الرياضــية املمجمجــة لششىامــيل مــت التايــات اللــ  فجــدت  جلهــا،  

للششيـ  فالـشعل   ا طفـا   ـ  فضـعيةق ا ة املشي  الشحدي لشفضي  املشاركة )الـدم(  االنسـبة ل ـ 

شجسيد ثقا ة اإل ا ـة، البدنية فالرياضية املخشلفة فالل   عشمج فسيلة ل للنشاطات ىارسةاواس ة امل

 عالــة اللــ  سمســا    ــ  انــاو مجشىــت توا ــ  ، ف ســا د ال محالــة  ــ  انــاو  ل ــة توا ــلية  ــريحة ف 

فما  نا يهدف النشا  البد ا املشي   ا طريق "خصو ـيات"" قىـم مسـا دة فمرا قـة ألـ  ا طفـا  

 ـــ   الـــة ق ا ـــة   ـــم قاـــرات كفـــاوته  فمـــي لته  ف ـــدراته  التاتيـــة املخشلفـــة ل ـــا تن ـــل ف ســـشت   ـــا 

ىشـا ا شبـار  ـتا النشـا  اسـججاتيجية  سـا   طريق النشاطات الحركية املخشلفـة، فمـا خـل   ـتا ي

فبش   كبيج    تنىية القدرات املخشلفة لألطفا  فالل  ادفر ا تـنش    ـم ادمـاجه  مـت اـاف  الف ـات 

العاديــة فخا ــة مــا الجانــم االألــادي   الــتي يســالم اىــم تــدري  االطفــا   في اال شياجــات ال ا ــة 

مشــججكة، فمــا  نــا جــاوت  شــرة احمنــا ملعر ــة مــد  اجانــم تملو ــ  العــادييل فتلقــا اــرام(  عليىيــة 

ا شبار النشا  البد ا الرياعي  املشي  اىخشلـ  خصو ـيات" املسـا دة  ـ  تنىيـة مخشلـ  القـدرات 

الدراســة امليدانيـــة  رجــرااســججاتيجية  عالــة إلنجــاا  ــتا النــو  مــا الـــدم( )الــدم( االألــادي   ، فبعــد 

 سة الص  البش  االبويرة، ت  اسشنشاج ما ي  :  م أل  ما املركز النفسي  البيداغوج  فمدر 

ا طفا   في اال ا ة السىعية فالعقلية    لدم(  يعشمج اسججاتيجيةنشا  البد ا الرياعي  ال -

 املدارس العىومية.

 االنشا  البد ا الرياعي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو  املراكز ال ا ة. ناك مربا خاص  -

اال ا ة السىعية فالت نية مت   في  ا طفا  دم(   دفر  الرياعي  البد ا للنشا ال  تبيلفاخيج 

 .العادييل    املدارس العىومية

االعاقدة العقليدة، االعاقدة السدمعية، املددارس ، الددمج، النشاط البدني الرياض يالكلمات الدالة:

 العمومية.

Abstract: 
 It is no secret that adaptive physicalactivityis a modification of 

programmedsports to match the goals for whichitwasfound. Adaptive 

physicalactivitymayraise the challenge of favoring participation for all 

children in a situation of disability for adaptation and learning by practice 

of variousphysical and athleticactivities It is a means to embody the 

culture of disability and helps to build an explicit and effective 

communication relationshipthatwillcontribute to the building of a 

communicative society. Hence, physicalactivityadaptedthroughits 

"specificities" aims to assist and accompany all children in the event of 

disability to highlighttheircompetence and qualifications 

Theycanbeconsidered as a strategythatcontributessignificantly to the 
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development of differentcapacities of children, which in 

turnreducestheirintegrationwithother normal groups, especiallyfrom the 

academicside, whichseeks to teachchildrenwithspecialneeds Along 

withtheircommoncolleagues and receive joint educational programs. 

Hence, the idea of ourresearchinto the extent to which sports 

physicalactivityadapted to itsvariouscharacteristicshelps to 

developvariouscapacitiesis an effective strategy for the success of this 

type of integration (academicintegration) The fieldstudywasconducted on 

both the PedagogicPsychological Center and the Deaf-Blind School in 

Bouira. 

- Sports physicalactivityis a strategy for integratingchildrenwithhearing 

and mental disabilitiesinto public schools. 

- There isateacher of physicalactivity sports but without a program at the 

level of privatecenters. 

Finally, sports physicalactivity has been instrumental in 

integratingchildrenwithhearing and mental disabilitieswithordinary 

people in public schools. 

Keywords: physicalactivity, physicalactivity, integration, mental 

disability, sensorydisability, public schools. 
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 التعريف بالبحث: -1

 الدراسة: ليةوإشكامقدمة  -1-1

يعد النشا  البد ا الرياعي  ما اال ش ة االكثج انمشارا لد  مخشل  الف ات العىرية، 

ف   مخشل  امليسسات الججاوية فاملراكز ال ا ة اججاية فر اية املعا يل ااخشلف انوا  ا ا اته ، 

النشا    ضل   م املحيط االسري التي يعيش  ي" الفرد فالتي يعش  اثاره   م مىارسة  تا

 التي نجد  ي"  دة رلوال مخشلفة، منها النشا  البد ا الرياعي  املشي .

يعد النشا  البد ا الرياعي  املشي  ما الوسائ  الججاوية الفعالة التي يهدف قىم 

ق شاو الفرد الصالح    املجشىت ما خل  الشنىية الشاملة لجىيت جوانم الش صية سواو 

فاالجشىا ية فكتلك البدنية فالصحية فبا شبار رل للنشا  البد ا النفسية رف الحركية املعر ية 

الرياعي  املشي   دة ربعاد تربوية ف   ري مر لة ما مرا    ىر اإل سال ادوا اال فولة، تلك 

 املر لة البنائية الل  ترس   يها ال  و  العريضة ا فىم لش صية الفرد ف مسشقبل".

 في ا شياجات ال ا ة رمرا ضرفريا ف شىيا بعد ظهور  شىعات اا طفا  ماملج بح ا شىام اا

العديد ما املششلت، سواو ألانت اجشىا ية، نفسية، رف سلوكية فالل  ظهرت كنميجة  شىية 

  ر راد معو يل فلي  ما  في اإل شياجات نهشىت    املاعي   يث ألال ينظر قليه    م رملجلنظرة ا

  فجدفا نهشىعات ا  ألال ينظر قليه    م رملجد      اال ا ة فبالشاى  ال جدف  منه  رف ما فجو 

شىعات  و تجىيعه  ملجإل ا ة مسيجة ري مجشىت فقيقاف  ىليات الشقدم فر صيل ما تىنح"  ته ا

   ميسسات خا ة، ما  نا ساد لديه  شعور اانه  ر   ما ا  راد العادييل،  تا الشعور 

شىعات تأخت اإ شبار اججاية ملج، مىا جع  اشىت التي يعيشول  ي"ملجيشسب"  دم الششي  مت ا

 ش  ار اية  ته الف ات داخ  ميسسات تربوية.ته في ا شياجات ال ا ة 

كىا يقصد االدم( ا ألادي   الشحاق ال لبة غيج العادييل مت ال لبة العادييل    الصفوف العادية  

   مم   تا النو  ما  طوا  الو ت،  يث يشلقن  يالو ال لبة ارام(  عليىية مشججكة فيشجج 

الدم( تو ر الظرفف فالعوام  الل   سا د   م قنجاا  تا النو  ما الدم(، فمنها تقب  ال لبة 

 
ً
العادييل لل لبة التيج العادييل    الص  العادي، فتو يج مدرس الججاية ال ا ة التي يعى  جنبا

رق الل   عى    م قيصا  قىم جنم مت املدرس العادي    الص  العادي ف لك بهدف تو يج ال 

املادة العلىية قىم ال لبة غيج العادييل، ق ا ت لم ا مر كتلك، فكتلك تو يج اإلجراوات الل   عى  

  م قنجاا  تا االتجاه فاملشىملة    الشتلم   م الصعوبات الل  تواج" ال لبة غيج العادييل    

 فقجراو االمشحانات فتصحيحهاالصفوف العادية، فاملشىملة    االتجا ات االجشىا ية، 

(http://aahsu.ahlamontada.net/t12-topic  

فما خل  ما تقدم اتت  شرة احمنا املوسوم االنشا  البد ا الرياعي  املشي  

ألاسججاتيجية    الدم( االألادي   لألطفا   في اال شياجات ال ا ة يث ما خلل"  سالم اىم تبيال 
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" املشي  فاملىارس    املراكز ال ا ة اتفي اال شياجات ال ا ة دفر النشا  البد ا الرياعي  انو 

    ادماجه  األاديىيه  ألاسججاتيجية  عالة     لك، فلهتا  ىنا ا را المساؤ  العام الشاى :     

االعاقة السمعية والذهنية مع العاديين  ذوي  األطفال دمج الرياض ي دورفي البدني لنشاطلهل 

 في املدارس العمومية؟

 طالقا من هذا التساؤل العام نطرح التساؤالت التالية:ان

   يعشمج النشا  البد ا الرياعي  اسججاتيجية لدم( ا طفا   في اال ا ة السىعية فالعقلية     -

 املدارس العىومية؟

    ناك ارام( رياضة فمربا خاص االنشا  البد ا الرياعي  املشي    م مسشو  املراكز -

 ؟ال ا ة

 

 ية العامة للبحث:الفرض -1-2

اال ا ة السىعية فالت نية مت العادييل      في  ا طفا  دم(    الرياعي  دفر  البد ا للنشا 

 املدارس العىومية.

 الفرضيات الجزئية: -

يعشمج النشا  البد ا الرياعي  اسججاتيجية لدم( ا طفا   في اال ا ة السىعية فالعقلية     -

 املدارس العىومية.

االنشا  البد ا الرياعي  املشي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو  املراكز خاص  ناك مربا  -

 ال ا ة.

 

 اهمية البحث: -1-3

ال يخفن  لينا ال النشا  البد ا الرياعي  املشي   و ا دا   عدي     ا  ش ة 

الرياضية املمجمجة لششىاميل مت التايات الل  فجدت  جلها،  ىا املىشا رل ير ت النشا  البد ا 

للششي  فالشعل   ا طفا     فضعيةق ا ة ملشي  الشحدي لشفضي  املشاركة )الدم(  االنسبة ل  ا

شجسيد ثقا ة اإل ا ة، البدنية فالرياضية املخشلفة فالل   عشمج فسيلة ل للنشاطات ىارسةاواس ة امل

وا   ، ف سا د ال محالة    اناو  ل ة توا لية  ريحة ف عالة الل  سمسا      اناو مجشىت ت

فما  نا يهدف النشا  البد ا املشي   ا طريق "خصو يات"" قىم مسا دة فمرا قة أل  ا طفا  

    الة ق ا ة   م قارات كفاوته  فمي لته  ف دراته  التاتية املخشلفة ل ا تن ل ف سشت   ا 

 سا   طريق النشاطات الحركية املخشلفة، فما خل   تا يىشا ا شبار  تا النشا  اسججاتيجية 

فبش   كبيج    تنىية القدرات املخشلفة لألطفا  فالل  ادفر ا تنش    م ادماجه  مت ااف  الف ات 

العادية فخا ة ما الجانم االألادي   التي يسالم اىم تدري  االطفا   في اال شياجات ال ا ة 

عر ة مد  اجانم تملو   العادييل فتلقا ارام(  عليىية مشججكة، فما  نا جاوت  شرة احمنا مل
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ا شبار النشا  البد ا الرياعي  املشي  اىخشل  خصو يات" املسا دة    تنىية مخشل  القدرات 

 اسججاتيجية  عالة إلنجاا  تا النو  ما الدم( )الدم( االألادي   .

 أهداف البحث: -1-4

قل ل   دراسة  دف رف غرض يجعلها  ات  يىة  لىية فالهدف ما الدراسة  و السبم التي ما 

 جل"  ىنا اإ داد  ته الدراسة فتهدف دراسمنا قىم:ا

اال ا ة السىعية فالت نية مت العادييل   في  ا طفا  دم( الرياعي     البد ا معر ة دفر النشا  -

    املدارس العىومية. 

معر ة ا شبار يعشمج النشا  البد ا الرياعي  اسججاتيجية لدم( ا طفا   في اال ا ة السىعية  -

   املدارس العىومية.فالعقلية  

االنشا  البد ا الرياعي  املشي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو  املراكز معر ة مد  فجود خاص  -

 ال ا ة.

 تحديد املصطلحات: -1-5

الاد  ي اا ث ال يقوم اشعري  املص لحات الل  سوف يسشخدمها    احم" اف الل   ش    نوال 

تفه  ادالالت غيج دالالتها املقصودة، فلقد فرد    احمنا  البحث اف الدراسة  لل ال يساو  هىها رف 

 دة مفا ي  فمص لحات اسشوجم  لينا الشعري  بها إلتالة التىوض  ولها ف تا اشعريفها 

 ا  ل يا فقجرائيا كىا ي  :

 * النشاط البدني الرياض ي: 

د  نصرا  عاال ميدال ما مياديا الججاية فالججاية الرياضية خصو ا، فيعتعريف قاسم حسين: 

   ق داد الفرد ما خل  تزفيده اىهارات فخمجات  ركية تيدي قىم توجي" نىوه البد ا فالنفسي  

فاالجشىاع  فال لقا، الوجهة االيجااية ل دمة الفرد نفس" ما خل  خدمة املجشىت ) اس   سا 

  .65، ص1990 سيل: 

 *النشاط البدني الرياض ي املكيف:

 رياض ي املكيف:مفهوم النشاط البدني ال

قل البا ث    مجا  النشا  البد ا الرياعي  املشي  يواج" مش لة  عدد املفا ي  الل  تدافلها  

املخشصول فالعاملول    امليدال فاسشخدامه  املص لح الوا د معال مخشلفة  قد اسشخدم بعض 

الرياضية  البا مول مص لحات النشا  الحرألا املشي  رف النشا  الحرألا املعد  رف الججاية

املعدلة رف الججاية الرياضية املشيفة رف الججاية الرياضية ال ا ة     يل اسشخدم البعض ا خر 

مص لحات ا  ش ة الرياضية العلجية رف ر ش ة ق ادة الششيي   بالرغ  ما اخشلف المسىيات 

 راد املصاايل ما النا ية الش لية يبقن الجو ر فا دا ري رنها ر ش ة رياضية ف ركية تفيد ا  

 نتكر ما  ته الشعاري :

يعن  الرياضات فا لعاب فالمجام( الل  يش   عديلها تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات:  -
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لشلئ   االت اإل ا ة ف قا لنو ها فشدتها ف يش   لك ف قا اال شىامات ا ش اص غيج القادريا ف 

     دفد  دراته .

أل  الحرألات فالشىرينات ف أل  الرياضات الل  يش  مىارستها ما طرف  عن  ا"  أما تعريف ستور: -

رش اص محدفديا     دراته  ما النا ية البدنية، النفسية، العقلية ف لك بسم رف افع  تل  

 رف ق ااة ما بعض الوظائ  الجسىية الشمج .

التربية  كذلك تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح و الرقص و  -

ه  تلك المجام( املشنو ة للنىو ما خل  ا لعاب ف ا  ش ة الرياضية ف الرياضية الخاصة: 

ا  ش ة اإليقا ية لشناسم ميو  ف درات ف  دفد ا طفا  التيا لديه  نقص    القدرات رف 

 االسش ل ات ليشججألوا انجاا ف رمال    ر ش ة المجام( العامة للججاية .

ه  تلك المجام( املشنو ة ما النشاطات اإلنىائية فا لعاب عبد الحليم البواليز: تعريف محمد  -

 فميو  ف درات ال ف  املعاق ف القيود الل  تفرضها  لي" اإل ا ة. تنسج  الل 

ف ما خل   تا العرض تخشل  الشعاري   املقصود االنشا  الرياعي  املشي   و 

لششىاميل مت التايات الل  فجدت رجلها  ىما      ق دا   عدي   يألنش ة الرياضية املمجمجة

الرياضات الشنا سية  و تشييفا  ش ة الرياضية  سم الف ة ف تدريبها للو و  قىم املسشويات 

  223، ص1998العالية ) ل   اارا ي  لي م السيد  ر ات، 

 *الدمج االكاديمي:

طفا  العادييل بش    و فضت ا طفا  غيج العادييل مت ا   :كوفمان و تعريف هلهان

مي ت رف دائ     الص  العادي،    املدرسة العادية، مىا يعى    م تو يج  رص ر ض  للشفا   

ا ألادي   فاالجشىاع ، فبحيث يبنل  تا املفهوم   م رساس توضيح للشرف  الل  يش   يها الدم( 

درسة العادية فمعل   ف وام  نجا "، فخا ة املسيفليات املججتبة   م أل  ما قداري فمعل   امل

 (Hallhan&Kauffman , 1981)  الججاية ال ا ة

 * ذوي االحتياجات الخاصة:

صور القدرة   م  عل  رف اكمساب "
ُ
   ر راد يعانول نميجة  وام  فراثية رف ايئية مشمسبة ما  

 لفية خمجات رف مهارات فرداو ر ىا  يقوم بها الفرد العادي السلي  املىاث  له     العىر فال

 .المقا ية رف اال شصادية رف االجشىا ية

ف ر ت منظىة الصحة العاملية اإل ا ة   م رنها: " الة ما القصور رف ال ل     القدرات 

الجسدية رف الت نية ترجت قىم  وام  فراثية رف ايئية  عيق الفرد  ا  عام بعض ا  ش ة الل  

  8، ص2014 يدرف لد   الشعبيج الر   ، يقوم بها الفرد السلي  املشاا"    الِسا.)مركز 

 اجراءات البحث: -2

يعشمج اإلطار املنهج  للبحث ر د الجوانم الهامة الل  ال يىشا  ي اا ث رل يشخ م  ن"، ف ناك 

 ل ة فطيدة ايل موضو  البحث فمنهج"،  ل ا يش  تأسي   ى  منهج  منظ  الاد ما توضيح 
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لقيام بها رثناو  ىلية الدراسة ل ا ي ول البحث موضوع ، جىيت الجوانم فاإلجراوات الل  ت  ا

 فتيسر للى لت  ه  فتفسيج النشائ(   م ضوو املعلومات الواردة  ي".

 الدراسة االستطالعية:  -

الدراسة االسش ل ية ه   ىلية يقوم بها البا ث  ب  اداية العى  امليدا ا فكتلك، ه   ىلية 

الظا رة الل  يرغم البا ث    دراستها فالشعرف   م ر   االسش ل    م الظرفف املحي ة ا

، 2000)مرفال  بد املجيد قارا ي  ،  الفرفض الل  يىشا فضعها فقخضا ها للبحث العل  

 يث  ىنا ادراسة اسش ل ية    معهد  لوم فتقنيات النشاطات البدنية فالرياضية   .38 فحة 

 االبويرة.

 

 :املنهج -2-1

املجىو ة ما القوا د فا نظىة العامة الل  يش  فضعها ما رج  يقصد ااملنهج تلك 

الو و  قىم  قائق مقبولة  و  الظوا ر موضو  اال شىام ما  ب  البا ميل    مخشل  مجاالت 

رل  كىا ، 35ص، 1999محىد  بيدات، محىد راو نصار،  قلة مبيضيل: )املعر ة اإل سانية 

مش لة البحث فر دا ها، فكتا ااخشلف امل لوب مناهج البحث تخشل     البحو  ااخشلف 

البحث  ن"  يىشا رل يمبت البا مول مناهج  لىية مخشلفة، فما  تا املن لق فنظرا ل بيعة 

االعاقة السمعية  ذوي  األطفال دمج في الرياض ي البدني دور النشاطموضو نا املشىم     

رتأينا رل  عشىد   م املنهج الو فا ، اوالذهنية مع األطفال العاديين في املدارس العمومية

 مللئىش" ل بيعة الدراسة الحالية.

 متغيرات البحث: -2-2

ما خل   نوال الدراسة ف  م ضوو الفرضيات املوضو ة يىشا تحديد مشتيجات الدراسةالحالية 

 كىا ي  :

املشتيج الشابت  و العام  التي يمنافل" البا ث االشتييج للشحقق ما  ل ش" اتقل: املتغير املس -أ

 . 74، ص1999موضت الدراسة ) سا ا ىد الشا ال ، سوتال ا ىد    : 

 .النشاط البدني الرياض ي املكيف   دراسمنا يشىم  املشتيج املسشق     ف     

 و الظا رة الل  توجد رف تشتيج  ينىا ي بق البا ث املشتيج رف يبدل" ) سا املتغير التابع:  -ب

 . 74، ص1999ا ىد    : ر ىد الشا ال ، سوتال 

 الدمج االكاديمي.  ف   دراسمنا يشىم  املشتيج الشابت   

 املجتمع:  -2-3

يعشمج املجشىت مجىو ة ما املفردات رف ف دات املعاينة الل  سشجىت  نها البيانات،  قد ي ول      

ا الديا مجىو ة ما الس ال داخ  الدفلة رف س ال محا ظة معينة رف مدينة معينة )محىد  ل 

 ، فما خل   تا الشعري  يىشا تحديد مجشىت دراسمنا الحالية 82، ص2010مص فن فرخرفل: 
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    جىيت املربيل العاميليل    املركز النفسي  البيداغوج  فمدرسة الص  البش  االبويرة. 

 العينة:  -2-4

ا ا ريقة معينة  عرف العينة   م رنها  بارة  ا مجىو ة جزئية ما مجشىت الدراسة يش  اخشيار 

فقجراو الدراسة  ليها فما ث  اسشخدام تلك النشائ( ف عىيىها   م ألام  مجشىت الدراسة ا    " 

 ر ا للو و  قىم نشائ( ف  ، 84، ص1999)محىد  بيدات، محىد راو نصار،  قلة مبيضيل: 

ا فمربية    مرب14د يقة فموضو ية م ااقة للوا ت  ىنا ااخشبار  ينة البحث  شوائيا، فتىم     

 أل  ما املركز النفسي  البيداغوج  فمدرسة الص  البش  االبويرة.

 مجاالت البحث: -2-5

ما رج  معالجة الفرضيات فالو و  قىم نشائ( تخدم ر داف الدراسة  ىنا اشحديد مجاالت 

 للبحث ه :

رنجزت يشى  املجا  البشري  دد ا  راد التيا رنجزت الدراسة  ليه  رف املجال البشري:  -

املربيل العاميليل    املركز النفسي  فتىم  مجا  دراسمنا البشري    الدراسة ما خلله ، 

 البيداغوج  فمدرسة الص  البش  االبويرة.

   املراكز ال ا ة االعناية لقد ارتأينا    احمنا  تا قىم قجراو الدراسة امليدانية املجال املكاني:  -

 .اتفي اال شياجات ال ا ة

 أدوات البحث: -2-6

   احمنا  ىنا ااسشخدام اسشىارة االسشبيال اا شباره ا مم  فرنجت ال رق للشحقق ما      

اإلش الية الل   ىنا ا ر ها، كىا رن" يسه  لنا  ىلية جىت املعلومات املراد الحصو   ليها ان ل ا 

 ما الفرضيات.   

    م الحقائق فالبيانات فاملعلومات  يش  فيعرف االسشبيال   م رن": رداة ما ردفات الحصو      

جىت  ته البيانات  ا طريق االسشبيال ما خل  فضت اسشىارة ا س لة، فما ايل مزايا  ته 

ال ريقة رنها ا شصاد    الجهد فالو ت كىا رنها  سه     الحصو    م ايانات ما العينات    ر   

سوتال ر ىد ،  سيل ر ىد الشا ال )ف ت اشو يج شرف  الشقنيل ما  دق فثبات فموضو ية

  .205-203ص،1999،     مرسي 

 يث ت  ق داد رس لة االسشىارة الل   افلنا رل ت ول شاملة لدراسة املش لة الل  يسالم      

، ف د را ينا  ند  ياغة ا س لة سياال) 16)البحث اىم معالجتها، ض  االسشبيال  ائىة مش ول ما 

 ما ي  :

  ريقة فاضحة فسهلة. ياغة ا س لة ا -

 ربط ا س لة اا  داف املراد الحصو   ليها. -

  م رس لة متلقة، فرس لة شب" مفشو ة تشحدد لها قجااات يخشار ا شواو  ته االسشىارة  -

فه  موج" قىم ر راد العينة ما رج  الحصو    م معلومات  و   ،املسشقصي  من" ق دا ا
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 .دراستهااملوضو  رف املش لة املراد 

 * أشكال االستبيان:

 .فه  ا س لة الل  يحدد  يها البا ث قجااات" مسبقا فغالبا ما ت ول اـ:  ع  رف ال األسئلة املغلقة: -

فه   ش  املتلقة ق  يع ا املسشجوب الحرية الشامة لإلجااة  ليها فاإلدالو  األسئلة املفتوحة: -

 ارري" ال اص.

مضبوطة اأجوبة مشعددة فيخشار املجيم التي يراه  فه  رس لة األسئلة املتعددة األجوبة: -

  .83، ص2000مناسبا )قخلص محىد  بد الحفيظ، مص فن  سيل ااه ، 

 صدق االستبيان:  -

صدق االسشبيال  ىنا اشقديى" قىم مجىو ة ما ا ساتتة املحشىيل  يث ت   عديل"  ا طريق من

ا س لة الل  ا جج ها املحشىول   تييج بعض ا س لة ف تف البعض منها فكتلك قضا ة بعض

 يث ت  تحشي  اسشبيال دراسمنا ما طرف رساتتة فدألاترة ما  االسشبيال يشىيز االصدق. فبالشاى 

 معهد  لوم فتقنيات النشاطات البدنية فالرياضية االبويرة. 

 الوسائل اإلحصائية:  -2-7

هىا ألال نو  الدراسة الل  يقوم ال يىشا  ي اا ث رل يسشتن   ا ال رق فا ساليم اإل صائية م

بها سواو ألانت اجشىا ية رف نفسية رف ا شصادية رف غيج ا ما الدراسات،  يث رل الوسائ  

ه  الل  تىد االو   املوضوع  الد يق  البا ث ال يىشن" اال شىاد   م املل ظة  اإل صائية

يح فالنشائ( الصحيحة يقود البا ث قىم ا سلوب الصح اإل صاولو د ا، لشا اال شىاد   م 

قىم محافلة الشو   قىم ميشرات كىية دالة  سا د  اإل صائيةفالصاد ة، كىا تهدف الوسائ  

البا ث   م الشحلي  فالشفسيج املوضوع  للنشائ( فالحش   ليها، كىا تىشننا ما تصني  البيانات 

  74، ص1970محىد السيد: الل  تجىت ف تججج  اىوضو ية )

 اسشخدام الوسائ  اإل صائية الشالية:     احمنا  تا ت 

يس ل ااخشبار الش ااق النسب  ف و ما ر   ال رق الل   سشخدم  ند )كاف تربيع(:  2كااختبار  -

مقارنة مجىو ة ما النشائ( املشا دة رف الل  يش  الحصو   ليها، كىا يسىح لنا  تا االخشبار 

ما خل  االسشبيال املوج" للعينة،  لك اىقارنة اإجراو مقارنة ايل مخشل  النشائ( املشحص   ليها 

 ريد ألام  راو تينة،  بد الحا ظ الشايم: الششرارات الحقيقية املشا دة فالششرارات املشو عة )

  . 213، ص2006
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 :االستنتاج اإلحصائي

 :املجدفلة  إ ا 2املحسوبة نقوم اىقارنتها ب ألا  2بعد الحصو    م نشائ( ألا

 .املجدفلة  إن" توجد  رفق  ات داللة ق صائية2ركمج ما ألا املحسوبة2ألانت ألا

املجدفلة  إن" ال توجد  رفق ايل النشائ( فقنىا يعود  لك قىم  2املحسوبة ر   ما ألا 2فق ا ألانت ألا

 . امل الصد ة

 

 عرض وتحليل النتائج:   -3

 اال شياجات ال ا ة. للنشا  البد ا الرياعي  املشي  دفر    الدم( االألادي   لتفي املحور االول:

 يمثل نتائج فرضية الدراسة االولى. (01)جدول 

 2كا التكرار االقتراحات االسئلة

 املحسوبة

 2كا

 املجدولة

 درجة

 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 الداللة

    يىارس ا طفا   في اال شياجات ال ا ة

  شاطات تربوية رياضية؟

  0 ا يانا

27.97 

 

 

5.99 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 

 14 دائىا دالة

 0 اادا

 ما الهدف ما مىارسة  ته اال ش ة الرياضية

 لتفي اال شياجات ال ا ة؟

  7 تربوي 

10.57 

 

7.82 

 

03 

 

 6 اجشىاع  دالة

 1  لج 

 0 تنا سي 

    يسا د النشا  البد ا املشي     تحسيل

  ة؟تفا  االطفا   في اال شياجات ال ا

  5 ا يانا

8.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 9 دائىا دالة

 0 اادا

    ا  ش ة الرياضية ما الوسائ  الججاوية

 الل   سا      تهتيم السلوك ا طفا   في 

 اال شياجات ال ا ة؟

  4 ا يانا

10.84 

 

 10 دائىا دالة

 0 اادا

 عي  املشي  يزيد   مىارسة النشا  الريا

 ما  ىاسته  ف به  للىىارسة فمشاركته 

    ا  ش ة االخر ؟

  4 ا يانا

3.99 

 

 

 8 دائىا دالة

 2 اادا

    مشا ال نقو  ال النشا  البد ا املشي 

 يسا      دم( االطفا   في اال شياجات

 ال ا ة؟

  7 ا يانا

7.00 

 

 7 دائىا دالة

 0 اادا

    يسا د النشا  البد ا الرياعي  املشي    

 مسا دة ا طفا   في اال شياجات ال ا ة   م

 الشعايش مت ا طفا  العادييل    الص  العادي؟

  1 ا يانا

17.26 

 

 دالة
 12 دائىا

 1 اادا

    للنشا  البد ا املشي  دفر    تقدي  ألا ة

 شياجات ال ا ةال دمات فالر اية لتفي اال 

    اي ة بعيدة  ا العز  فه  اي ة الفص 

 الدراسي  العادي ااملدرسة العادية؟

  3 ا يانا

9.55 

 

 10 دائىا دالة

 1 اادا

 جدول يمثل نتائج فرضية الدراسة االولى.

سالم اىم ما خل  الجدف  التي يىم  نشائ(  رضية الدراسة االفىم، التي يعرض وتحليل النتائج:

للنشا  البد ا الرياعي  املشي  دفر    الدم( االألادي   لتفي الشحقق منها فالل  تنص   م رل 
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، فما خل  النشائ( املشو   قليها لشحلي  قجااات املربيل   م اس لة اال شياجات ال ا ة

الل  ألانت التي يسىح للبا ميل اىعر ة مد  فجود داللة إليجاااتاملربيل ف  2ألااإلسشبيال، ف انول 

 2املحسوبة الل  جاوت اكمج ما  ي  ألا 2 ي  ألااغلبيتها  ات داللة ق صائية، ف تا ما خل  

، ف تا ما يمبت انها دالة ا صائيا    اغلبية 0.05املجدفلة    جىيت االس لة  ند مسشو  الداللة 

 اس لة االسشبيال الل  تدفر  و  دراسة الفرضية املوضو ة.

فرضية الجزئية االفىم   م ان" للنشا  البد ا الرياعي  املشي  دفر    الدم( تنص ال* االستنتاج:

االألادي   لتفي اال شياجات ال ا ة، فما خل  النشائ( املشحص   ليها نجد ال اغلبية املربيل 

ألانت اجبته  تصم    اتجاه الفرضية املوضو ة ما خل  الشحلي  السااق التكر  يث تبيل ال 

واال للنشا  البد ا املشي  دفر    الدم( االألادي   لتفي اال شياجات ال ا ة، جىيت املريا رشح

مىا يعن  ق دا   تيجات مرغوبة    سلوك  في اال شياجات ال ا ة،لضىال اندماجه  ملا  عاني" 

" رل اللعم يعد ميشرا ثقا يا  اما  اال هوبزينكاا  ف تا ما ييكده"ملج ته الف ة     تا ا

ات، ال ا  رساس ثقا ة ل ون" سلوك ف يد التي ال يجزر قىم العنا ر، فييكد لل قوس فالعاد

ريضا رل اللعم  و ر   أل  امليسسات االجشىا ية فباملقاا   ىا امليكد ان" ق ا ألال اللعم يش ور 

شىت، فالشاريخ، ىا امليكد ان" ملجبعىق    الشقاليد المقا ية للشعم،  ان" يش ور ريضا مت ت ور ا

شىت ملجاللعم يش ور بعىق    الشقاليد المقا ية للشعم،  ان" يش ور ريضا مت ت ور اق ا ألال 

رل ا  ش ة الرياضية تلعم  كمال عروسف لي"  اللعم اىمااة مرآة ال ا ة،كىا ركدت دراسة 

دفر كبيج    اإل داد املعاق ف ت ية النقص التي يعا ا من"  تا رخيج ف لك ما خل  قدماجه  

 .دي  الر اية اللتمةاجشىا يا فتق

فما خل  أل   تا  سشنش( ان" توجد  رفق  ات داللة ق صائية، ف لي"  سشنش( رل الفرضية  

ان" للنشا  البد ا الرياعي  املشي  دفر    الدم( االألادي   لتفي الجزئية االفىم  د تحققت ري 

 .     اال شياجات ال ا ة

الرياعي  املشي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو   االنشا  البد ا ناك مربا خاص املحور الثاني:

 .املراكز ال ا ة

 ( يمثل نتائج فرضية الدراسة الثانية.02جدول ) 

 2كا التكرار االقتراحات االسئلة

 املحسوبة

 2كا

 املجدولة

 درجة

 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 الداللة

     ناك ارام( خا ة االنشا  البد ا

 الرياعي  لهته الف ة؟

 6.13 2  ع 

 

5.99 02  

 

 

 

 

 

 

 غير دالة

 9 ال

 3 ال ادري 

 دالة 03 7.82 34.57 01 جىا ية ما ه  انوا  النشاطات الرياضية الل  يش  مىارستها؟

 0  ردية

 13 كل ىا
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  0 اخر  

 

0.05 
 ما يقوم ااإلشراف   م النشا  البد ا الرياعي 

 املشي  لهته الف ة؟

 دالة 02 5.99 28 14 خاصاسشا  

 0 اي مربا ألال

 0 اخر  

    يشجافب االطفا  مت اال ش ة الرياضية

 املقدمة؟

 14 14  ع 

 

 

 

 

3.84 

 

 

 

 

 

 

01 

 دالة

 00 ال

    تشو ر ميسساتش    م الوسائ  الرياضية

 ال ا ة لشحقيق  ته المجام( ؟

 14 14  ع 

 

 دالة

 0 ال

 مىارسة النشا  الرياعي  يزيد    درجة   

 تفاو  ا طفا  مشخلفيل فتو عه  نحو ر ض ؟

 دالة 4.57 11  ع 

 3 ال

     ناك اجتهادات ما طر ش  لوضت ارام(

 رياضية خا ة لألطفا  املشخلفيل   نيا؟

 دالة 7.14 2  ع 

 12 ال

    تجدفل  عوبة    تنفيت المجنام( رياعي 

 هته الف ة؟ل

 5.99 9.55 3 دائىا

 

 دالة 02

 10 ا يانا

 1 اادا

ما خل  الجدف  التي يىم  نشائ(  رضية الدراسة المانية، عرض وتحليل النتائج:

االنشا  البد ا الرياعي   ناك مربا خاص الشحقق منها فالل  تنص   م رل التي يسالم اىم 

، فما خل  النشائ( املشو   قليها لشحلي  املراكز ال ا ة املشي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو  

التي يسىح للبا ميل اىعر ة مد  فجود داللة  2ألاقجااات املربيل   م اس لة اإلسشبيال، ف انول 

املحسوبة الل   2 ي  ألاإليجااات املربيل فالل  ألانت اغلبيتها  ات داللة ق صائية، ف تا ما خل  

، ف تا ما يمبت انها 0.05ملجدفلة    جىيت االس لة  ند مسشو  الداللة ا 2جاوت اكمج ما  ي  ألا

 دالة ا صائيا    اغلبية اس لة االسشبيال الل  تدفر  و  دراسة الفرضية املوضو ة.

 

 :االستنتاج 

:هناك مربي خاص بالنشاط البدني الرياض ي املكيف تنص الفرضية الجزئية المانية   م ان"     

، فما خل  النشائ( املشحص   ليها نجد ال اغلبية على مستوى املراكز الخاصةولكن دون برنامج 

املربيل ألانت اجبته  تصم    اتجاه الفرضية املوضو ة ما خل  الشحلي  السااق التكر،  يث 

تبيل ال  ته املراكز تحشوي   م اساتتة اف مربيل خا يل االنشا  البد ا فالرياعي  فلشا لألس  

( خاص بها،  يث ال نقص المجام( الرياضية يعود قىم  لة خمجة املربيل    ق داد دفل فجود ارنام

المجام(، ف دم ا شىاد المجام(   م ارنام(  ل   مس ر ما طرف املشخصصيل فما يمبت صحة 

أل  المجام( ال  عشىد   م ارنام(  ل   مس ر ما طرف - رضيشنا ما ركدت" دراسة ر ىد اوسشرة 

ف  دم فضت ارنام(  ل   مس ر ما طرف الدفلة، ف دم ا شىام املركز     د ا شقار ا -املخشصيل

  ات" اإ داد ارام( خا ة لألطفا  تشلوم احسم نو  فشدة فدرجة اإل ا ة لديه .
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فما خل  أل   تا  سشنش( ان" توجد  رفق  ات داللة ق صائية، ف لي"  سشنش( رل الفرضية      

 ناك مربا خاص االنشا  البد ا الرياعي  املشي  فلشا دفل  ان"الجزئية المانية  د تحققت ري 

 ارنام(   م مسشو  املراكز ال ا ة.

 

 االستنتاج العام:

بعد دراسة فتحلي  مخشل  نشائ(  ينة الدراسة فاملبينة    الجداف  الل  جاوت    

ضيات مخشل  املعلومات اإل صائية ال ا ة اىشتيجات  ر  الجانم الش بيقا فالل  تحشوي   م

 األطفال دمج في الرياض ي دور  البدني هل للنشاطدراسمنا فالل  دارت  و  اإلش الية الشالية: 

 االعاقة السمعية والذهنية مع العاديين في املدارس العمومية؟ ذوي 

فما خل  أل  ما سبق فاالسشنشاجات الل  تو لنا قليها ما خل  رجوبة ا ساتتة بعد 

 ما ي  : تحليلها فمنا شتها اسشنشجنا

النشا  البد ا الرياعي  يعشمج اسججاتيجية لدم( ا طفا   في اال ا ة السىعية فالعقلية     -

 املدارس العىومية.

 االنشا  البد ا الرياعي  فلشا دفل ارنام(   م مسشو  املراكز ال ا ة. ناك مربا خاص  -

االعاقة  ذوي  ألطفالا دمج في الرياض ي دور  البدني للنشاطفاخيج اينت الدراسة ال       

 السمعية والذهنية مع العاديين في املدارس العمومية.
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 خاتمة:

   أل  احث يقام    النشا  البد ا الرياعي  املشي   ا ربعاده فر دا " فر ضال"   م الفرد ف      

 املجشىت قال فيحرر ما تلك الصورة الل  رافدت" ف ا رت"    ألون"  شاطا ترفيح  رف تنا سي  يشصار 

را ال" للحصو    م املا  فالشهرة، فيع ي"  يىش" الحقيقية كنظام تربوي ل" رسس" فمبادئ" 

ر دا " فكتا مناهج"، يشى  بها ا  راد ا سوياو ف  في اال شياجات ال ا ة  هو ال يفرق ايل  لك 

  م  فال  اك   له  سواسية االنسبة ل"،  ها  و احمنا اليوم يحرر  يدا ما تلك القيود، فيضفا

 يىة النشا  البد ا فالرياعي  ا  ف يقر اأن"  لك التصا    الو   لشلك الشجرة املباركة الل  

تأ لت جتفر ا    ر دم الحضارات فتفر ت رغصانها لججفي اظللها الوا رة   م جىيت   ات 

 املجشىت السوية منها فاملعا ة.

  املشي  تأثيج كبيج    الدم( االألادي    إل دراسمنا اثىرت اال للنشا  البد ا الرياعيفمن"       

للطفا   في اال شياجات ال ا ة،قل  تا الدفر التي يلعب" النشا  البد ا الرياعي  املشي  ف 

التي يسا د ا" طف  األ ينع  احيات"     دفد سواو ل" ف سرت" الل   عا ا الشميج لدفر  عا  

 خا ة    ظ  غياب، ف دم فجود العالج الشا   له .

ف   ال شام ا  يسعنا قال رل نقو  األ النشا  البد ا الرياعي  املشي  ل  يقشصر   م تربية          

الفرد ادنيا ف سم ا  ا ست ن ا " لمشى  ش ص" ف  ات" ف ل  يقشصر   م الفرد السوي  قط 

 .ا  رفىم ا شىام" ااملعا يل   نيا رف ادنيا رف ما يعانول رم ارضا نفسية  صبية

 

 حات والتوصيات:االقترا

اية  ته الدراسة، ف  م ضوو النشائ( الل  ت  الشو   قليها فمنا شتها فتفسيج ا، رف نه     

 ما خل  ما يىشا رل يسشخلص ما ردايات املوضو ، يىشا ال رفج االشو يات الشالية:

 تو يج المجام( الرياضية الل  تمناسم مت ا طفا   في اال شياجات ال ا ة. -

 .وسائ  الرياضية ف لك ما رج  تحقيق ا  داف البيداغوجيةتو يج ال-

  شجيت ا طفا   في اال شياجات فتو يته    م  وائد الرياضة فق شاو نوادي ملخشل  الف ات.-

يجم   م املخشصيل مرا اة الفرفق الفردية ايل ا طفا  فمرا اة درجة فمرا اة درجة اال ا ة -

 .االنشا  الرياعي  فمبدر ا ما فسلمة رثناو القيام

 اكز.تو يج الوسائ  البيداغوجية الجج يهية اقوة داخ  املر  -

 .ا شىام السل ات املحلية اتجاه  ته الف ة    مجا  ا  ش ة البدنية فالرياضية الججاوية-

فاخيجا نأم  رل ن ول  د سا ىنا بهتا العى  املشواضت بش   قيجابا لعرض فمعالجة الجوانم     

هتا البحث، فالشك رل رمور رخر  ألانت  سشحق منا الشفسيج فالشعىق، قال رننا ل  نوا يها املشعلقة ب

 قها فنرجو بهتا البحث رننا  د رتحنا ر ا ا جديدة  احا  فدراسات     تا املوضو  اجوانب" 

 املخشلفة. 
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