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 :عنوان المداخلة
 للخواص في ظل العوامل المؤثرة ونظريات الترويحط البدني الرياضي المكيف أسس النشا

 عبد القادر  االستاذ نعمي                  الطاهر الدكتور مسعودي
 3الجزائر // جامعة       الجزائر الجلفة // بجامعة              

 : مقدمة
بيرة خالل القرنين األخيرين وشةةةهدت أشةةةواطا ك المكيف قطعانه لمن المؤكد أن النشةةاط الرياضةةةي 

 خاصة فيما يتعلق بطرق ومناهج التعليم والتدريب . معتبرا،مختلف جوانبه ووسائله تطورا 
وفي وقتنا الحاضةةةةةةةةةةةةةر ما فتئ الخبراء والباحثون في ميدان الرياضةةةةةةةةةةةةةة والترويح وغيرهم ، يمدوننا 

تي من العلوم واألبحاث الميدانية البأحدث الطرق والمناهج التربوية ، مستندين في ذلك إلى جملة 
جعلت الفرد الممارس لنشةةةةاطاته موضةةةةةوعا لها ، وهو ما جعل الدول المتقدمة تشةةةةةهد تطورا مذهال 
في مجال تربية ورعاية المعوقين وبلغت المسةةةةةةةةتويات العالية ، وأصةةةةةةةةبح اآلن يمكننا التعرف على 

 لتي تستخدمها في هذا المجال .حضارة المجتمعات من خالل التعرف على األدوات والوسائل ا
ويعد النشةاط الرياضةي من األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في أوساط الشباب خاصة  في 
المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات والمدارس التربوية والمراكز الطبية البيداغوجية المتكفلة بتربية ورعاية المعوقين  ، 

عوامل الراحة اإليجابية النشةةةةطة التي ومما سةةةاعد على ذلك أن النشةةةةاط الرياضةةةي يعد عامال من 
تشةةةةكل مجاال هاما في اسةةةةتثمار  وقت الفراا ، باإلضةةةةافة إلى ذلك يعتبر من األعمال التي تؤدي 
لالرتقاء بالمسةةةةةةةةةةةتوى الصةةةةةةةةةةةحي و البدني للفرد المعاق، إذ يكسةةةةةةةةةةةبه القوام الجيد ، ويمنح له الفرح 

 را  على العمل واإلنتاج .والسرور، ويخلصه من التعب والكره ، وتجعله فردا  قاد
 وعليه فقد خصصنا هذا الفصل للقيام بدراسة النشاط البدني الرياضي المكيف دراسة تحليلية .

النشةةاط البدني الرياضةةي المكيف في ضةةوء التعاريف المختلفة للمربين، بتحديد مفهوم سةةنقوم  أوال:
أنواعه  لتحديد ،ثم نتطرق إلىثم نتبع ذلةك بةدراسةةةةةةةةةةةةةة تطوره عبر التةاري  وفي الجزائر على وجةه ا

 .)البيولوجية وأهميته للمعاقين من النواحي  )تربوي تنافسي، عالجي  ترويحي ( 
سنقوم بتحليل نظرياته وخصائصه، وأخيرا العوامل المؤثرة عليه وأثناء معالجة هذه المواضيع  ثانيا :

حصائي ثين ات وآراء مختلف الباحسنحاول تدعيم مختلف المفاهيم بالشرح بما أمكن من دراسات وا 
في هذا المضمار  وذلك في محاولة منها إلظهار دور وأهمية النشاط البدني الرياضي المكيف في 
حياة المعافين  التي أصبحت تستخدمه الهيآت والمراكز التربوية  كوسيلة من الوسائل التربوية 

 تماعية، النفسية.الفعالة في تنمية الفرد المعاق من جميع النواحي البدنية، االج
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 مفهوم النشاط البدني الرياضي المكيف:. 1
ا يواجه مشكلة تعدد المفاهيم التي تداوله النشاط البدني الرياضي المكيف إن الباحث في مجال 

المختصون والعاملون في الميدان، واستخدامهم المصطلح الواحد بمعان مختلفة، فقد استخدم بعض 
لحركي المكيف أو النشاط الحركي المعدل أو التربية الرياضية الباحثون مصطلحات النشاط ا

المعدلة أو التربية الرياضية المكيفة  أو التربية الرياضية الخاصة، في حين استخدم البعض األخر 
مصطلحات األنشطة الرياضية العالجية أو أنشطة إعادة التكييف، فبالرغم من اختالف التسميات 

الجوهر واحدا، أي أنها أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد ذوي  من الناحية الشكلية يبقى
االحتياجات الخاصة سواء كانوا معاقين متأخرين دراسيا أو موهوبين أو مضطربين نفسيا وانفعالينا 

. 
 التعار يف ما يلي: ذكر من هذهن
تم تعديلها  ي يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات : -

لتالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها  وشدتها ،ويتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص  غير القادرين 
 . (1)وفي حدود قدراتهم 

نعني به كل الحركات والتمرينات وكل الرياضات التي يتم ممارستها  (: storتعريف  ستور) -
 ،النفسية ،العقلية ،وذلك بسب أو من طرف أشخاص محدودين في قدراتهم من الناحية البدنية
 . (2)بفعل تلف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسمية الكبرى

تعريف الرابطة األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية  -
للنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرياضية واألنشطة اإليقاعية  هي البرامج المتنوعة الخاصة:

يشتركوا ل االستطالعات،تناسب ميول وقدرات وحدود األطفال الذين لديهم نقص في القدرات أو ل
 بنجاح وأمان في أنشطة البرامج العامة للتربية .

هي تلك البرامج المتنوعة من النشاطات اإلنمائية واأللعاب التي  محمد عبد الحليم البواليز: -
 التي تفرضها عليه اإلعاقة .                                                  تنسجم وميول وقدرات الطفل المعاق والقيود 

ومن خالل هذا العرض لمختلف التعاريف فالمقصود بالنشاط الرياضي المكيف هو إحداث تعديل  
في األنشطة الرياضية المبرمجة لتتماشى  مع الغايات التي وجدت ألجلها   ، فمثال في الرياضات 

أما ،ة هو تكييف األنشطة الرياضية حسب الفئة وتدريبها للوصول إلى المستويات العالية التنافسي
في حالة األمراض المزمنة كالربو والسكري فهو تكييف األنشطة الرياضية لتساعد على التقليل من 

                                                           
، القهرة ،  1حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات :  :  النربية الرياضية والترويح للمعاقين ، دار الفكر العربي ، ط (1)

 223، ص :  1889

 (2) A.stor:U.C.L:ET Outer activité physique et sportives adaptées pour personne 

handicapes mentale :print marketing sprl : belgique :1993:p10... 
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هذه األمراض ، وبالنسبة لحاالت اإلصابات الرياضية فان الالعب الذي يتعرض لإلصابة يحتاج 
برنامج حركي تأهيلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة، أما تكييف األنشطة الرياضية للمعاقين  إلى

المكيف  النشاط البدني الرياضيب جعلها تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة ، وبالتالي فالمقصود
لعاب في هذه الدراسة هو مجموع األنشطة الرياضية المختلفة والمتعددة والتي تشمل التمارين واأل

الرياضية التي يم تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدتها ،بحيث تتماشى مع قدراتها 
 البدنية واالجتماعية والعقلية .

 . التطور التاريخي للنشاط البدني الرياضي المكيف:-.
تعتبر التربية  والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطلبات العصرية بالنسبة   
 ائح المجتمع ولها مكانة وموقع معتبر في قيم واهتمامات الشباب خاصة .لكل شر 
ويعود الفضل في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي من طرف المعوقين إلى  

( وهو طبيب في مستشفى ) LEDWIG GEUTTMANالطبيب اإلنجليزي لدويج جوتمان ) 
 استول مانديفل( بانجلترا .
ي الظهور عن طريق المعاقين حركيا ، وقد نادى هذا الطبيب باالستعانة وبدأت هذه النشاطات ف

بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقين والمصابين بالشلل في األطراف السفلية 
(PARAPLIGIQUE) ذه النشاطات كعامل رئيسي إلعادة التأهيل البدني والنفسي ألنها واعتبر ه
دة الثقة بالنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أول تسمح للفرد المعوق إلعا

معوق وكانوا من المشلولين الذين تعرضوا لحادث  11دورة في مدينة استول مانديفل شارك فيها 
طارئا ثناء حياتهم وضحايا الحرب العالمية الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور 

جوتمان هذه الرياضة ببعض الكلمات التي كتبها في أول رسالة وعلقها في القاعة الرئيسية  لوديج
في ملعب استول مانديفل في انجلترا والتي الزالت لحد اآلن وجاء فيها " إن هدف ألعاب استول 
مانديفل هو تنظيم المعوقين من رجال ونساء في جميع أنحاء العالم في حركة رياضية عالمية وان 
سيادة الروح الرياضية العالمية سوف تزجي األمل والعطاء واإللهام للمعوقين ولم يكن هناك اجل 
خدمة وأعظم عون يمكن تديمه للمعاقين أكثر من مساعدتهم من خالل المجال الرياضي لتحقيق 

 التفاهم والصداقة     بين األمم ".
اكز ( ثم تطورت إلى منافسة بين المر  وبدأت المنافسة عن طريق األلعاب في المراكز ) المستشفى

ثم بعدها أنشأت بطولة المعوقين وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية المكيفة صنفت المنافسة 
 حسب نوع اإلعاقة الحركية 

اضي بوجه عام عرف تطورا كبيرا ة ومعتبرا وكذا كان النشاط بداية الستينيات النشاط الريوفي 
البدني والرياضي المكيف نفس المسار ونفس االتجاه حيث أدمجت في النشاطات في المشاريع 
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التربوية والبيداغوجية  في مدارس خاصة وكان ظهور النشاطات الرياضية المكيفة لإلعاقات العقلية 
الحركية وهذه العشرية عرفت تنظيم أولي ل لعاب خاصة في تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات 

جويلية وعرفت مشاركة ألف  25و 19في شيكاغو)الواليات المتحدة األمريكية( ما بين  1911
رياضي مثلوا كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا ثم تلتهةا عدة دورات أخةرى لسنةة 

ه الدورات تزايد مستمر في عدد الرياضيين المشاركين ...ال ، وقةد عرفةت هذ22-20- 1925
وبالتالي توسيع هذه النشاطات الرياضية في أوساط المعوقين لمختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت 
العشرية األخيرة في هذا القرن تطورا كبيرا في جميع المجاالت وهناك اكتشاف عام للجسم وأهميته 

عادة التكيف مع العال م وقيمته االتصالية ودوره الوسيطي في تخصيص وامتالك في التكيف وا 
المعلومات المختلفة مهما كانت معرفية او انفعالية و كان لغزو الرياضة من خالل المالعب 
واإلعالم واالشهارات التي تظهر األجسام األنيقة العضلية وكل األفكار المتعلقة الرياضة جعلت 

همية البالغة للنشاط الرياضي على المستوى العالجي ويلعب األفراد ومنهم المعاقين يعتقدون باأل
 دورا كبيرا في النمو البدني النفسي واالجتماعي ل فراد الممارسين له .

 أسس النشاط البدني الرياضي المكيف-3
إن أهداف النشاط البدني الرياضي للمعاقين ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرياضي من 

ات إن حيث أوضحت الدراس واالجتماعي،نمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي حيث تحقيق ال
مي فهو كذلك يريد أن يسبح ، ير  العادي،احتياجات الفرد المعاق ال تختلف عن احتياجات الفرد 

 بقفز .. 
يشير انارينو وآخرون "إن كل ما يحتويه البرنامج العادي مالئم للفرد المعاق ، ولكن يجب وضع    
ود معينة لمستويات الممارسة والمشاركة في البرنامج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد المعاق" حد
(1) 

يرتكز النشاط البدني الرياضي للمعاقين على وضع برنامج خاص يتكون من ألعاب وأنشطة رياضية 
مشاركة لوحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود المعاقين الذين ال يستطيعون ا

في برنامج النشاط البدني الرياضي العام ، وقد تبرمج مثل هذه البرامج في المستشفيات أو ي 
المراكز الخاصة بالمعاقين ، ويكون الهدف األسمى لها هو تنمية أقصى قدرة ممكنة للمعاق وتقبله 

 فة .لذاته واعتماده على نفسه ، باإلضافة إلى االندماج في األنشطة الرياضية المختل
 ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الرياضي المكيف ما يلي : 

 العمل على تحقيق األهداف العامة للنشاط البدني الرياضي    -
                                                           

، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  اسس بناء برامج التربية الرياضيةمحمد الحماحمي ، امين انور الخولي :  (1)

 184، ص :  1881
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إتاحة الفرصة لجميع األفراد للتمتع بالنشاط البدني وتنمية المهارات الحركية األساسية  -
 والقدرات البدنية 

 معاق والتأهيل والعالج إن يهدف البرنامج إلى التقدم الحركي لل -
 أن ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العالجية  -
أن يمكن البرنامج المعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته ، وحدود إعاقته حتى يستطيع  -

 تنمية القدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات 
حساسه بالقبول من أن يمكن البرنامج المعاق م - ن تنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وا 

المجتمع الذي يعيش فيه ، وذلك من خالل الممارسة الرياضية ل نشطة الرياضية المكيفة 
  . 

 وبشكل عام يمكن تكييف األنشطة البدنية والرياضية للمعاقين من خالل الطرق التالية :
لنشاط ، تعديل مساحة الملعب ، تعديل ارتفاع تغيير قواعد األلعاب ) التقليل من مدة ا -

الشبكة               أو هدف السلة ، تصغير أو تكبير أداة اللعب ، زيادة مساحة 
 التهديف 

 تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدني الى حد ما  -
 الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب  -
مجموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق والحبال  االستعانة بالشريك من األسوياء أو -

... 
إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في اللعبة عن طريق السماع بالتغيير المستمر والخروج  -

 في حالة التعب 
مكانيات كل فرد . -  (1) تقسيم النشاط على الالعبين تبعا للفروق الفردية وا 

 كيف :. تصنيفات النشاط البدني الرياضي الم5
لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكالها فمنها التربوية و التنافسية ، ومنها العالجية 

 والترويحية  أو الفردية والجماعية .
 على أية حال فإننا سنتعرض إلى أهم التقسيمات ، فقد قسمه أحد الباحثين إلى :

ق السعادة لقائي نفسه بغرض تحقيهو نشاط يقوم به الفرد من ت.النشاط الرياضي الترويحي : 5-1
الشخصية التي يشعر بها قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية ، وهي  

 سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتها وتعزيزها للمعاقين .

                                                           
  51، 48،  41، مرجع سابق ، ص : التربية الرياضية والترويح للمعاقينراهيم ، ليلى السيد فرحات : حلمي اب (1)
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ى ر يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برامج الترويح لما يتميز به من أهمية كب  
في المتعة الشاملة للفرد ، باإلضافة إلى أهميته في التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية 

 والعقلية واالجتماعية .
إن مزاولة النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل وقت الفراا أو كان بغرض التدريب  

،  ا نحو تحقيق الصحة العامةللوصول              إلى المستويات العالية ، يعتبر طريقا سليم
حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية 
واالجتماعية باإلضافة إلى تحسين عمل كفاءة أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري والتنفسي 

 .(1)والعضلي والعصبي 
ضي يخدم عدة وظائف نافعة ، إذ أن النشاط يرى رملي عباس أن النشاط البدني الريا  

العضلي الحر يمنح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبير عن النفس ، والخلق 
واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة على اإلنجاز وتمد األغلبية بالترويح الهادف بدنيا وعقليا.... 

 (2)ل لياقة مقبولة وشعور بالسعادة والرفاهية والغرض األساسي هو تعزيز وظائف الجسم من اج
كما أكد "مروان ع المجيد " أن النشاط البدني الرياضي الترويحي يشكل جانبا هاما في نفس  

المعاق اذ يمكنه من استرجاع العناصر الواقعية للذات والصبر ، الرغبة في اكتساب الخبرة ، التمتع 
ة عادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على الحياة الرتيببالحياة ويساهم بدور ايجابي كبير في إ

والمملة ما بعد اإلصابة ، وتهدف الرياضة الترويحية إلى غرس االعتماد على النفس واالنضباط 
وروح المنافسة والصداقة لدى الطفل المعوق  وبالتالي تدعيم الجانب النفسي والعصبي إلخراج 

 (3)نفسه في المجتمع المعوق من عزلته التي فرضها على 
 ويمكن تقسيم الترويح الرياضي كما يلي : 

هي عبارة عن مجموعة متعددة من األلعاب األلعاب الصغيرة الترويحية :  -أ
الجري ، وألعاب الكرات الصغيرة وألعاب الرشاقة ، وما إلى غير ذلك من 

لة قاأللعاب التي تتميز بطابع السرور والمرح والتنافس مع مرونة قواعدها و 
 أدواتها وسهولة ممارستها .

وهي األنشطة الحركية التي تمارس باستخدام الكرة األلعاب الرياضية الكبيرة :  -ب
ويمكن تقسيمها طبقا لوجهات نظر مختلفة ألعاب فردية أو زوجية أو جماعية 

 أو صيفية أو تمارس طوال العام . النسبة لموسم اللعبة ألعاب شتوية، أو ب
                                                           

، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة  تأثير الجوانب الصحية على النشاط البدني الرياضيإبراهيم رحمة :   (1)

 . 18، ص :  1889األولى ، عمان ، 
 18، ص :  1881،دار الفكر العربي ،القاهرة ، :اللياقة والصحةإبراهيم شحاتة  عبس ع الفتاح رملي ، محمد  (2)
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، األردن  : األلعاب الرياضية للمعوقينمروان ع المجيد إبراهيم   (3)

 112 - 111، ص :  1881، 
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وهي أنشةةةةةطة ترويحية تمارس في الماء مثل السةةةةةباحة ، كرة الماء ، أو ئية : الرياضــــات الما -ج
التجديف، اليخوت والزوارق ، وتعتبر هذه األنشةةةةةةةطة وخاصةةةةةةةةة السةةةةةةةةباحة من أحب ألوان الترويح 

 خاصة في بالدنا .
 . النشاط الرياضي العالجي : .-5

المجال الواسع للخدمات  عرفت الجمعية األهلية للترويح العالجي ، بأنه خدمة خاصة داخل 
الترويحية  التي تستخدم للتدخل اإليجابي في بعض نواحي السلوك البدني أو االنفعالي أو 
االجتماعي إلحداث تأثير مطلوب في السلوك ولتنشيط ونمو وتطور الشخصية وله قيمة وقائية 

 .(1)وعالجية ال ينكرها األطباء 
اعد مرضى األمراض النفسية والمعاقين  على التخلص فالنشاط الرياضي من الناحية العالجية يس

من االنقباضات النفسية ، وبالتالي استعادة الثقة بالنفس وتقبل اآلخرين له ، ويجعلهم أكثر سعادة 
وتعاونا ، ويسهم بمساعدة الوسائل العالجية األخرى على تحقيق سرعة الشفاء ، كالسباحة العالجية 

 مراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل .التي تستعمل في عالج بعض األ
كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظم المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة  

وفي مراكز إعادة التأهيل والمراكز الطبية البيداغوجية وخاصة في الدول المتقدمة ،ويراعى في ذلك 
 ، فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكتسابنوع النشاط الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة 

   (2)الشخص المعوق تحكم في الحركة  واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة .
 ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة المستويات العالية. النشاط الرياضي التنافسي : 5-3
األساسي  درجة كبيرة نسبيا ، هدفهالمرتبطة باللياقة والكفاءة البدنية ب هي النشاطات الرياضية، 

االرتقاء بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت المختلفة 
 ( 3للجسم .)

 : نشاط البدني الرياضي المكيف أهمية ال. 6
، بأن  1921قررت الجمعية األمريكية للصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعها السنوي عام 

حقوق اإلنسان تشمل حقه في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى جانب األنشطة الترويحية األخرى، 
ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختلفة في عدة قارات مختلفة تعمل على أن يشمل هذا الحق 

ع بأن االخواص، وقد اجتمع العلماء على مختلف تخصصاتهم في علم البيولوجيا والنفس واالجتم
األنشطة الرياضية والترويحية هامة عموما وللخواص بالذات وذلك ألهمية هذه األنشطة بيولوجيا، 

 اجتماعيا، نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسياسيا .
                                                           

 . 22-25-24بق ، ص: ، مرجع سا : أوقات الفراغ والترويحعطيات محمد خطاب  (1)

  )2(Roi Randain:sur le chemin de sport avec les personnes handicapes physique , plint 

marketing sport , 1993 ,p 5-6 
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 األهمية البيولوجية :. 6-1
إن البناء البيولوجي للجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث اجمع علماء البيولوجيا المتخصصين 

راسة الجسم البشري على أهميتها في االحتفاظ بسالمة األداء اليومي المطلوب من الشخص في د
العادي، أو الشخص الخاص، برغم اختالف المشكالت التي قد يعاني منها الخواص ألسباب 

 . (1)عضوية واجتماعية وعقلية فان أهميته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على الحركة
وخاصة المنظم على التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة الجسم وثقل سمنته دون يؤثر التدريب 

تغيرات تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه تأثير خمسة شهور من التدريب البدني اليومي 
مراهقة وأظهرت النتائج تغيرات واضحة في التركيب الجسمي، حيث تزداد نمو  34على         

 . (2)ة كتلة الجسم  في مقابل تناقص في نمو األنسجة الذهنية األنسجة النشطة ونحاف
 األهمية االجتماعية :. .-6

إن مجال اإلعاقة يمكن للنشاط الرياضي  أن يشجع على تنمية العالقة االجتماعية بين األفراد 
ين بويخفف من العزلة واالنغالق    )أو االنطواء( على الذات، ويستطيع أن يحقق انسجاما وتوافقا 

األفراد، فالجلوس جماعة في مركز أو ملعب  أو في نادي أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء 
 واألحاديث من شأنه أن يقوي العالقات الجيدة بين األفراد .

ويجعلها أكثر إخوة وتماسكا، ويبدوا هذا جليا في البلدان األوربية االشتراكية حيث دعت الحاجة 
اعي خالل أنشطة أوقات الفراا إلحداث المساواة المرجوة والمرتبطة الماسة إلى الدعم االجتم

 بظروف       العمل الصناعي. 
في كتاباته عن الترويح في مجتمع القرن التاسع عشر بأوربا أن ممارسة  Veblenفقد بين قبلن 

طبقة لالرياضة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقية، أو بمثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا ل
البورجوازية، إذ يتمتع أفرادها بقدر أوفر من الوقت الحر يستغرقونه في اللهو واللعب منفقون أمواال 

سرافا   .( 3)طائلة وبذخا مسرفا متنافسون على أنهم أكثر لهوا وا 
وقد استعرض كوكيلي الجوانب والقيم االجتماعية للرياضة و الترويج فيما يلي : الروح الرياضية  

تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية االجتماعية، المتعة والبهجة، اكتساب  التعاون
 .(4)القيادة والتبعية، االرتقاء والتكيف االجتماعي  المواطنة الصالحة، التعود على

                                                           
،  1894، الرياض،  I، دار المريخ للنشر، الطبعة  : الرعاية التربوية للمعوقين عقليالطفي بركات أحمد   (1

 . 21ص:
، القاهرة  II، دار الفكر العربي ، الطبعة  : التربية الحركية للطفلر الخولي ، أسامة كمال راتب أمين أنو  (2)

 . 151، ص :  1882

 )3( R . sue : Le loisir . O P . cit , P : 63 . 
 . 25، مرجع سابق ، ص :  : الرعاية التربوية للمعوقين عقليالطفي بركات أحمد  (4
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 الشخص في مساعدةالرياضي تكمن  أهمية النشاط" محمد عوض بسيوني " أن  كما أكد 
حيث أن هذه الممارسة تسمح له  فيها،فراد والجماعات التي يعيش المعوق على التكيف مع األ
 بالتكيف واالتصال بالمجتمع.

"من أن الممارسة الرياضية تنمي في الشخص المعوق  وهو ما أكده كذلك "عبد المجيد مروان 
ع مالثقة بالنفس والتعاون والشجاعة ، فضال عن شعوره باللذة والسرور ....، كما أن للبيئة والمجت

 واألصدقاء األثر الكبير على نفسية الفرد المعاق .
 األهمية النفسية :. 6-3

بدأ االهتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصير، ومع ذلك حقق علم النفس نجاحا كبيرا في فهم 
السلوك اإلنساني، وكان التأكيد في بداية الدراسات النفسية على التأثير البيولوجي في السلوك وكان 

تفاق حينذاك  أن هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد، واختار هؤالء لفظ الغريزة على أنها اال
الدافع األساسي للسلوك البشري، وقد أثبتت التجارب التي أجريت بعد استخدام كلمة الغريزة في 

ي فتفسير السلوك أن هذا األخير قابل للتغير، تحت ظروف معينة إذ أن هناك أطفاال ال يلعبون 
حاالت معينة عند مرضهم عضويا أو عقليا، وقد اتجه الجيل الثاني إلى استخدام الدوافع في تفسير 
السلوك اإلنساني وفرقوا بين الدافع والغريزة بان هناك دوافع مكتسبة على خالف الغرائز الموروثة، 

ل النفسي تحليلهذا يمكن أن نقول أن هناك مدرستين أساسيتين في الدراسات النفسية ومدرسة ال
 )سيجموند فرويد (، وتقع أهمية هذه النظرية بالنسبة للرياضة والترويح أنها تؤكد مبدئين هامين : 

 . السماح لصغار السن للتعبير عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب .1
. أهمية االتصاالت في تطوير السلوك، حيث من الواضح أن األنشطة الترويحية تعطي فرصا 2

 الت بين المشترك والرائد، والمشترك األخر .هائلة لالتصا
النظر   –التذوق  –الشم  –أما مدرسة الجشطالت حيث تؤكد على أهمية الحواس الخمس : اللمس 

في التنمية البشرية .وتبرز أهمية الترويح في هذه النظرية في أن األنشطة الترويحية تساهم   السمع
ذ وافقنا على أنه هناك أنشطة ترويحية مثل هواية مساهمة فعالة  في اللمس والنظر والسمع إ

الطب ، فهناك احتمال لتقوية ما سمي التذوق والشم، لذلك فان الخبرة الرياضية والترويحية هامة 
 عند تطبيق مبادئ المدرسة الحبشطالتية .

شباع و ، كالحاجة إلى األمن والسالمة ،  أما نظرية ماسلو تقوم على أساس إشباع الحاجات النفسية ا 
ثباتها، والمقصود بإثبات الذات أن يصل الشخص إلى مستوى  الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات وا 

، ومما الشك فيه أن األنشطة الترويحية تمثل  عال من الرضا النفسي والشعور باألمن واالنتماء
 .(1)مجاال هاما يمكن للشخص تحقيق ذاته من خالله 

                                                           
 . 21، ص:  1819، دار العربية للطباعة ، بغداد ، : التربية الترويحية وني حزام محمد رضا القز  (1)
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 األهمية االقتصادية :. 6-4
 شك أن اإلنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل واستعداده النفسي والبدني، وهذا ال

 ، وان االهتمام بالطبقة العاملة في ترويحها ال يأتي إال بقضاء أوقات فراا جيدة في راحة مسلية
نوعيتها، لقد  نوتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها ويحس

ساعة في األسبوع  00ساعة إلى  91بين "فرنارد" في هذا المجال أن تخفيض ساعات العمل من 
 .(2)في األسبوع % 10قد يرفع اإلنتاج بمقدار                   

فالترويح إذا نتاج االقتصادي المعاصر، يرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تبدو أهميته االقتصادية 
المجتمع، لكن مفكرين آخرين يرون أهمية الترويح نتجت من ظروف العمل نفسه، أي في حياة 

من آثاره السيئة على اإلنسان، كاالغتراب والتعب واإلرهاق العصبي، مؤكدين على أن الترويح 
 .(1)يزيل تلك اآلثار ويعوضها بالراحة النفسية والتسلية 

 األهمية التربوية :. 6-5
والترويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد اجمع العلماء على ان هناك فوائد  بالرغم من ان الرياضة

 تربوية تعود على المشترك، فمن بينها ما يلي : 
 : هناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خالل األنشطة  تعلم مهارات وسلوك جديدين

ة جديدة ار الرياضية على سبيل المثال مداعبة الكرة كنشاط ترويحي تكسب الشخص مه
 لغوية ونحوية، يمكن استخدامها في المحادثة والمكاتبة مستقبال .

 : هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرياضي والترويحي  تقوية الذاكرة
يكون لها اثر فعال على الذاكرة، على سبيل المثال إذا اشترك الشخص في ألعاب تمثيلية 

تقوية الذاكرة حيث أن الكثير من المعلومات التي تردد  فان حفظ الدور يساعد كثيرا على
  »مخازنها   «الم  ويتم استرجاع المعلومة من   »مخازن   «أثناء اإللقاء تجد مكان في

 في الم  عند الحاجة إليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار الحياة العادية .
 : يقية يحتاج الشخص الى التمكن منها، هناك معلومات حق تعلم حقائق المعلومات

ذا اشتمل البرنامج الترويحي رحلة بالطريق  مثال المسافة بين نقطتين أثناء رحلة ما، وا 
الصحراوي من القاهرة الى اإلسكندرية فان المعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه 

 هذه الرحلة .
 : الرياضة والترويح يساعد ان اكتساب معلومات وخبرات عن طريق  اكتساب القيم

الشخص على اكتساب قيم جديدة ايجابية، مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن 
                                                           

 1821، مكتبة القاهرة الحديثة ، الطبعة األولى ،  : الخدمات العمالية بين التطبيق والتشريعمحمد نجيب توفيق   (2)

 . 521، ص 

 1 R . sue : Le loisir : O P . cit , P : 49 – 50 . 
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هذا النهر، وهنا اكتساب لقيمة هذا النهر في الحياة اليومية، القيمة االقتصادية، القيمة 
 .(2)االجتماعية كذا القيمة السياسية 

 األهمية العالجية : . 6-6
ين في الصحة العقلية، أن الرياضة الترويح يكاد يكون المجال الوحيد الذي تتم يرى بعض المختص

فيه عملية "التوازن النفسي" حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا في التراويح : ) تلفزيون، 
موسيقى، سينمان رياضة، سياحة ( شريطة أال يكون الهدف منها تمضية وقت الفراا، كل هذا من 

 يجعل اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على الخلق واإلبداع . شأنه أن
وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم، فهي تخلصه من التوترات العصبية ومن 
العمل اآللي، وتجعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد الحياة قد يؤديان إلى 

كاإلفراط في شرب الكحول والعنف، وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلى ممارسة  انحرافات كثيرة،
الرياضة و البيئة الخضراء والهواء الطلق والحمامات المعدنية وسيلة هامة للتخلص من هذه 

 .(1)األمراض العصبية، وربما تكون خير وسيلة لعالج بعض االضطرابات العصبية 
 البدني الرياضي المكيف :نظريات المرتبطة بالنشاط . ال -0

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الترويح بسبب تعدد العوامل المؤثرة عليه والمتأثرة به 
في الحياة االجتماعية المعقدة، إال انه يمكن تحديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء في التعاريف 

 Geanبياجيه وجان  Seg Mund Freudالسابقة، خاصة تلك التي قدمها سيجموند فرويد 
Piaget  وكارول جروسKarl Gros : هذه التعاريف نابعة من نظريات مختلفة نذكر منها 

 نظرية الطاقة الفائضة )نظرية سينسر وشيلر (:. 0-1
تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة، وخاصة ل طفال، تختزن أثناء أدائها لوظائفها 

 عصبية التي تتطلب التنفيس الذي ينجم عنه اللعب .المختلفة بعض الطاقة العضلية وال
وتشير هذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصلت إلى قدرات عديدة، ولكنها ال تستخدم كلها 
في وقت واحد، وكنتيجة لهذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض، ال يستخدمان في تزويد 

قوى معطلة لفترات طويلة، وأثناء فترات التعطيل هذه  احتياجات معينة، ومع هذا فان لدى اإلنسان
تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وبالتالي ضغطها حتى يصل 
الى درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة المتراكمة 

(2). 
                                                           

 . 32 – 31. مرجع سابق . ص :  التربية الترويحيةضا القزوني : حزام محمد ر  (2)

 )1( A . Domart & al : Nouveau Larousse Médical , Librairie Larousse , Paris , 1986 , 

P : 589 . 
 – 52، ملتزم الطبع والنشر ، مكتبة القاهرة الحديثة ، ص:  : النشاط الترويحي وبرامجهمحمد عادل خطاب   (2

51 . 
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يخلص الفرد من تعبه المتراكم على جسده، ومن تأثراته العصبية المشحونة  ومن جهة ثانية ان اللعب
من ممارسة واجباته المهنية واالجتماعية، ويعتبر وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساني النفسي وموافقة 

 .(3)مع البيئة التي   يعيش فيها 
 نظرية اإلعداد للحياة :. .-0

بهذه النظرية بان اللعب هو الدافع العام لتمرين " الذي نادى  Karl Grosيرى كارل جروس "
الغرائز الضرورية للبقاء في حياة البالغين، وبهذا يكون قد نظر إلى اللعب على انه شيء له غاية 
كبرى، حيث يقول   أن الطفل في لعبه يعد نفسه للحياة المستقبلية، فالبنت عندما تلعب بدميتها 

 يلعب بمسدسه يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة .تتدرب على األمومة، والولد عندما 
وهنا يجب أن ننوه بما قدمه كارل جروس خاصة في العالقة بين األطفال في مجتمعات ما قبل 

 الصناعة .
"يعوض الترويح للفرد ما لم يستطع  R . Mills أما في المجتمعات الصناعية يقول رايت ميلز  "

مية مواهبه واإلبداعات الكامنة لديه منذ طفولته األولى تحقيقه  في مجال عمله، فهو مجال لتن
والتي يتوقف نموها لسبب الظروف المهنية، كما انه يشجع على ممارسة الهوايات المختلفة 
الرياضية، الفنية أو العلمية ويجد الهاوي من ممارسة هواياته، فرصة للتعبير عن طاقاته الفكرية 

ب رتياح الداخلي، بعكس الحياة المهنية التي تضمر نمو المواهوتنميتها يصاحبه في ذلك نوع من اال
 ت عامة وخاصة في مجال العمل الصناعي .اواإلبداع

 نظرية اإلعادة والتخليص :. 0-3
" الذي وضع هذه النظرية أن اللعب ما هو إال تمثيل لخبرات  Stanley Hoolيرى ستانلي هول "

ر لجنس البشري من الوحشية إلى الحضارة، فاللعب كما تشيوتكرار للمراحل المعروفة التي اجتازها ا
عادة لما مر به اإلنسان في تطوره على األرض، فلقد تم انتقال اللعب  هذه النظرية هو تخليص وا 

 من جيل إلى آخر منذ اقدم العصور .
من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعترض لرأي كارول جروس ويبرر ذلك بان الطفل 

ل تطوره يستعيد مراحل تطور الجنس البشري، اذ يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار هم خال
 .(1)في الواقع يستعيدون المرحلة القردية من مراحل تطور اإلنسان 

 
 

                                                           
 )3( Serae moyenca : Sociologie et action sociale , Editions labor , Bruxelles , 1982 , P : 

163 . 

، دار الفكر العربي ، الطبعة األولى ، القاهرة  أصول الترويح وأوقات الفراغد / كمال درويش ، أمين الخولي : (1) 

 . 221، ص :  1881، 
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 نظرية الترويح :. 0-4
يؤكد "جتسي مونس" القيمة الترويحية للعب في هذه النظرية ويفترض في نظريته أن الجسم البشري 

  .حتاج إلى اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل الطويلةي
والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدني والعصبي وتتمثل في عملية االستراحة، االسترخاء 

 ال  . ……في البيت  أو في الحديقة أو في المساحات الخضراء أو على الشاطئ 
قوم بإزالة التعب عن الفرد، وخاصة العامل النفسي، لهذا نجد السفر والرحالت واأللعاب كل هذه ت

الرياضية خير عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناتجين عن األماكن الضيقة والمناطق 
 .(2)الضيقة ومزعجاتها 

 نظرية االستجمام : . 0-5
ذه هي تذهب إلى أن أسلوب العمل في أيامنا هتشبه هذه النظرية إلى حد كبير نظرية الترويح، ف

أسلوب شاق وممل، لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة للعين واليد، وهذا األسلوب من العمل يؤدي 
 إلى اضطرابات عصبية إذا لم تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق ذلك .

ممارسة أوجه نشاطات قديمة مثل : الصيد هذه النظرية تحث األشخاص على الخروج إلى الخالء و 
والسباحة والمعسكرات، ومثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما يساعدانه على االستمرار       

 في عمله بروح طيبة .
 نظرية الغريزة : . 0-6

يتنفس  لتفيد هذه النظرية بان البشر اتجاها غريزيا نحو النشاط في فترات عديدة من حياتهم، فالطف
ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف ويمشي ويجري ويرمي في فترات متعددة من نموه 

 وهذه أمور غريزية وتظهر طبيعية خالل مراحل نموه .
فالطفل ال يستطيع أن يمنع نفسه من الجري وراء الكرة وهي تتحرك أمامه شانه شان القطة التي 

لعب غريزي، وجزء من وسائل التكوين العام لإلنسان، تندفع وراء الكرة وهي تجري، ومن ثم فال
 وظاهرة طبيعية تبدو خالل مراحل نموه .

 معوقات النشاط البدني الرياضي المكيف :. 0
ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة في النشاط الرياضي للمعوقين، فهو نتاج مجتمع يتأثر ويؤثر 

مية للحياة اليومية من ان تكشف عن متغيراته في الظروف االجتماعية وتكفي المالحظة العل
 .(1)السوسيولوجية والنفسية والبيولوجية واالقتصادية 

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

221 . 

 )1( Marie – Chorlotte Busch : La Sociologie Du Temps Libre Mouton , Paris , 1975 , 

P : 93 . 
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وتشير كل الدراسات التي جرت في بعض الدول األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيه األفراد في 
بالعديد  رالعديد من نشاطات الرياضة الترويح إال أن كل من حجم الوقت والترويح ونشاطاته يتأث

 من المتغيرات أهمها :
 الوسط االجتماعي :. 0-1

إن العادات والتقاليد تعتبر عامال في انتشار كثير من نشاطات اللهو والتسلية واللعب، وقد تكون 
 حاجزا أمام بعض العوامل األخرى .

عادات  نيرى "دومازودين " ان كثير من سكان المناطق الريفية ال يشاهدون السينما اال قليال، ال
، أن شباب المدينة أكثر ممارسة  .وقد جاء في استقصاء جزائري(2)هؤالء الريفيين تمقت السينما 

ل نشطة الرياضية من شباب األرياف، وتزيد الفروق اكثر من ناحية الجنس، ومن أسباب ذلك أن 
ل اللهو واللعب .وتختلف أشكا(3)تقاليد الريف ال تشجع على هذا النشاط وخاصة      عند الفتيات 

في ممارسة األفراد لهذا النوع من التسلية أو كرههم لها، بحسب ثقافة المجتمع ونظمه المؤثرة، فقد 
" في دراسته للنشاط الرياضي وعالقته بالنظام الديني، في دراسته على  Luschenبين لوسشن "
 النشاط الترويحي شخص في ألمانيا الغربية تمارس ديانات مختلفة، إلى أن 1115عينة بلغت 

 .(4)يتأثر بعوامل ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما 
 المستوى االقتصادي :. .-0

تعالج هذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال إلشباع حاجاتهم الترويحية في حياة اجتماعية 
 يسيطر عليها اإلنتاج المتنامي لوسائل الراحة والتسلية والترفيه .

ل كثير من الدراسات ان دخل العامل يحدد بدرجة كبيرة استهالكه للسلع واختياراته يبدوا من خال
 . (1)لكيفية قضاء وقت الفراا عند الموظفين أو التجار او اإلطارات السامية 

كما الحظ " سوتش " أن هناك بعض األنواع من الترويح ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت زادت 
يح ، كالخروج إلى المطاعم ومصروفات العطل والسياحية، أو تزايد المصاريف الخاصة بالترو 

 الطلب على الحاجات الترويحية .

                                                           
(2)  J . Dumazadier : Vers une civilisation du loisir ? , Editions du seuil , Paris , 1982 , 

P : 26 . 
(3)  Ministère de la jeunesse et des sport : Enquête nationale sur les besoins et 

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

sportive .       
(4)  Norber sillamy : Dictionnaire de psychologie , Larousse , Paris , 1978 , Art 

« Loisirs » , P : 168 . 
(1)  J . Dumaze Dier : Vers une civilisation du loisir ? OP. Cit , P 260 . 
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وجاء في دراسة مصرية أن نسبة كبيرة من العمال يفضلون قضاء وقت فراغهم في بيوتهم على 
 .(2)الذهاب    إلى السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منها في نظر العمال 

ستنتاجه من خالل ما سبق أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاته الحرة أو أسلوب والذي يمكن ا
 نشاطه الترويحي ونمطه يتأثر بمستوى مداخل األفراد وقدرتهم المادية لذلك .

 السن :. 0-3
تشير الدراسات العلمية إلى أن العاب األطفال تختلف عن العاب الكبار وأن الطفل كلما نمى وكبر 

 نشاطه في اللعب .في السن قل 
" إلى أن األطفال في نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة  Sullengerيشير سولينجر "

المراهقة تأخذ نشاطاتهم أشكاال أخرى غير التي كانوا يمارسونها من قبل ، وذلك كالقيام بمشاهدة 
 التلفزيون واالستماع للموسيقى والقراءة وممارسة النشاط الرياضي .

أن كل مرحلة عمر يمر بها اإلنسان بها سلوكا ته الترويحية الخاصة ، فالطفل يمرح والشي  يرتاح 
" وجد ان مزاولة  1912، في حين ان الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقهم، ففي دراسة بفرنسا " 

 .(3)عاما  15الرياضة تقل تدريجيا مع التقدم في العمر حتى تكاد تنعدم في عمر 
 جنس :ال. 0-4

تشير الدراسات العلمية إلى أن أوجه النشاط التي يمارسها الذكور تختلف عن تلك التي تمارسها 
البنات فالبنات في مرحلة الطفولة تفضل اللعب بالدمى واأللعاب المرتبطة بالتدبير المنزلي ، بينما 

 يفضل البنين اللعب باللعب المتحركة وباللعب اآللية والعاب المطاردة .
" أن البنين يميلون إلى اللعب العنيف اكثر من البنات   Honzikد أوضحت دراسات هونزيك "ولق

وان الفروق بين الجنسين تبدو واضحة فيما يرتبط بالقراءة واالستماع إلى برامج اإلذاعة ومشاهدة          
  برامج التلفزيون

بنين في مرحلة الطفولة من سن        إن البنات وال "E . Child كما أوضحت دراسة اليزابيث تشايلد "
 سنة يميلون إلى النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية .12 - 3
إال أن ترتيب تلك النشاطات لدى البنين تختلف حيث تأتي ممارسة النشاطات البدنية لدى البنات          

 . (1)في الترتيب األخير
 
 

                                                           
 . 318، ص :  1891، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، بيروت ،  : التطبيع والعمرانحسن الساعاتي   (2)

(3)  Roymond . Tomas : Psychologie du sport , P.U . F , 1er Edition , Paris , 1983 , P : 

71 – 72 . 
، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة  رؤية عصرية للترويح وأوقات الفراغد/كمال درويش ، محمد الحماحمي :  (1)

 . 23، ص :  1881األولى ، القاهرة ، 
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 درجة التعلم : . 0-5
دراسات االجتماعية إن مستوى التعليم يؤثر على أذواق األفراد نحو تسلياتهم لقد أكدت كثير من ال

وهواياتهم ، منها ما جاء بها "دوما زودبي" إذ بين أن التربية والتعليم توجه نشاط الفرد عموما في 
، خاصة وأن إنسان اليوم يتلقى كثيرا من التدريبات في مجال الترويح أثناء  …اختياره لترويحه 

 ت ربما قد تبقى مدى الحياة .اه الدراسية ، مما قد يربي أذواقا معينة لهوايحيات
كما أوضحت دراسة بلجيكية إن اختيار األفراد ألنواع البرامج اإلذاعية المقدمة تتنوع حسب المستوى 

 ( . …التعليمي ) ابتدائي ، ثانوي ، جامعي 
أكثر  ية بينما ذوي المستوى االبتدائيوان الجامعيون يفضلون الموسيقى والحصص العلمية واألدب

 .(2)ولعا بالمنوعات الغنائية واأللعاب المختلفة 
والذي يمكن استنتاجه من خالل نتائج الدراسات أن هناك اختالف واضح في كيفيات قضاء الوقت 

 الحر وممارسة التراويح بحسب مستوى تعليم األفراد .
 : . الجانب التشريعي 0-6

مجتمعات ليس لديها تشريعات كافية في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة والتكفل بمعنى أن معظم ال
بهم خاصة منها الحق في ممارسة األنشطة الرياضية بمختلف ألوانها خصوصا في الدول العربية 
وتوفير الخدمات الرياضية والترويحية للخواص، مما يشكل عائقا في تقديم الخدمات الضرورية 

 لهذه الفئة.  
 صة :خال 

يمكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أن النشاط البدني والرياضي الموجهة للمعاقين      
مستمد من النشاط البدني والرياضي الذي يمارسه األفراد العاديين لكنه يكيف حسب نوع ودرجة 

لرياضي ااإلعاقة وطبيعة الفرد المعاق من حيث القوانين والوسائل المستعملة ، ويعد هذه النشاط 
حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند العاديين وله جوانب عديدة تعود بالفائدة  على األفراد، 
فهو يعتبر وسيلة تربوية وعالجية ووقائية إذا تم استغاللها بصفة منتظمة ومستمرة ، إذ يسهم في 

لقي ، الجانب الختكوين شخصية األفراد من جميع الجوانب ، الجانب الصحي ، الجانب النفسي 
واالجتماعي ، وبالتالي تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي واالستقرار العاطفي والنظرة 
المتفائلة للحياة .خاصة ل طفال المعاقين والذين تضيق دائرة نشاطهم بسبب مرض أو عجز جسمي 

الشتراك معوقين هو تعليمهم اأو عقلي ، وقد أوضح العلماء أن الهدف األساسي الذي يجب تحقيقه لل
بفعالية في نشاطات الرياضة والترويح من خالل برنامج تربوي يشجع على ممارسة كل ألوان 

                                                           
(2)  J – Cozcheuve : Sociologie de la Radio – Télévision , P.U.F , 5em Edition , Paris , 

1980 , P : 87 . 
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النشاط البدني الرياضي واستغالل أوقات الفراا والذي يجني من خالله المعوقون ، فوائد جسمية ، 
 اجتماعية ، تربوية ،نفسية ومعرفية .

عادة تأهيل المعاق وتقبله في المجتمع من كما أن للنشاط الرياضي تأ ثير ايجابي على اندماج وا 
خالل تحسيس الجمهور بان المعاق يستطيع ممارسة النشاط الرياضي بمزات الرياضي العادي من 
الدقة والتركيز والتحكم في النفس ، و بمتعة واندفاع كبيرين دون إي عقدة ، وانه بواسطة اإلرادة 

مستمر يستطيع المعاقين تحقيق نتائج مذهلة في مختلف االختصاصات تجلب والرغبة والتدريب ال
 الفرح والسرور والسعادة لآلخرين 

هذه القيمة للنشاط البدني والرياضي المكيف تفتح لنا إمكانية دراسته على مستوى األطفال المتخلفون 
يل في بنوع من التفصعقليا واآلفاق التي يمكن تسطيرها في هذا المجال ، وهو ما نتطرق إليه 
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