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 تقديرو شكر 

 

َََوفَْوَقَ" :محكم التنزيل إذيقولالعقل والدين.  تي:أنعم عليَّ بنعمالقدير الذي  أشكر اهلل العلي   ذِيَلّك

 . صدق اهلل العظيم."ِعلٍْمََعلِيمَ 

 

 .مني بالجميل اعتراف  اا و اء  وتقدير  ا على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وفحسن   أثني ثناء       

، في مساعدتنا في مجال البحث العلمي   اوا جهد  خلصين الذين لم يألم بجزيل الشكر ألولئك المُ أتقد  و 

وصاحب الفضل في توجيهي  ،راسةعلى هذه الد  المشرف  الدكتور الفاضل مؤيد شناعةبالذكر  وأخص  

لى  ،ة إنجاز البحثاعدتي في كيفي  ومس  .ني بآرائهم ومقترحاتهمدو زوَّ من وا 

لى  .راسةهذه الد   فترة وجهي طيلةوقام بت ،من دعمنيلكل   م بجزيل الشكرأتقد   أنْ  ىوال أنس    كل  وا 

 .على أكمل وجه هاإظهار في  همسأو يد العون  لي   مد   نْ م  

 

 ةـــالباحث                                                                         

 حميرفت محمد مصلح مصل



 

 ج 
 

 :ةــراسدّ ــات الــطلحص  م   
 

عناصره، وهو  وعنصر من ،جتماعي  إلا من التنظيم ها جزء  بأن   دوارألأولسن ا ف مارفلنعر   :رو  الدَّ 

 جتماعي  إلالتنظيم اوتوقعات  ،سلوك متوقع من العضو يجب أن يراعي المعايير السائدة في الجماعة

 (2002،. )فهميهومطالب

 

 خالل وذلك من ،في المجتمعالُمعاق ندماج إ سهم فيتُ تربوي   رياضي   صرح هية: الرياضيّ األندية 

 من الكوادر ذوي اإلعاقة المتخصصة لفئةالنفسي ة  والرعاية ،جتماعي ةإلوا ،ةوالثقافي   ،الرياضي ةاألنشطة 

 (2002،بو الليلأ)والمقيمين. الوطني ة 

 

 ،منعه منهأي   قاوْ ء ع  يط في شرح مادة )عوق( عاقة عن الششير المعجم الوسييُ  اإلعاقة في اللغة:

أي   قوهي عائقة الدهر وشواغله وأحداثه وتعو   ،عوائق ولغيره   ،وق للعاقلمع عُ عنه عائق، والج وشغلهُ 

 (2012،براهيمإمتنع وتثبط. )إ

إلى  في حاجة مستمرة وجعلهُ  ،كتفاء الذاتيإلعدم تمكن الفرد من الحصول على ا :اطالحً ص  إاإلعاقة 

 (2012،هيمبراإبه على إعاقته. )ة خاصة تغل  تربي  إلى  إعالة اآلخرين وبالتالي

 لنمو اإلنسان وتطوره البدني   اسبب ضرر  ة تُ بدني  أو  ،ةعقلي   أو ،ةها إصابة نفسي  بأن  ا يض  أاإلعاقة  فعرّ وت  

 (2002،بو الليلأة. )والتدريبي   ،ةوالتعليمي   ،النفسي ة ؤثر في حالتههما، وقد تُ يكلأو  ،والعقلي  

د ة الفر ة من عدم القدرة على تلبي  حال :هياإلعاقة  (WHO)العالمّية  تعريف منظمة الصحة
ة والثقافي  جتماعي ة إلا وخصائصه ،وجنسه ،المرتبط بعمرهو ، الحياةفي  أداء دوره الطبيعي   لمتطلبات

أو  ةأداء الوظائف الفسيولوجي   في (Disability) العجزأو (، Imparirment)وذلك نتيجة اإلصابة 
 (2002،)عليوة ة.السيكولوجي  



 

 د 
 

 

 مع (اجزئي   أو ان يكفل نفسه )كلي  أشخص ال يستطيع كل   هو :(cappedHandi) الم عاق 

ة، وهو شخص ال يستطيع العقلي  أو  ةمكتسب في قواه الجسمي  أو  قي  لْ ضروريات الحياة نتيجة لنقص خ  

عمال في بعض تقل قدرته في قيامه بهذه األأو  ،ةة اليومي  عتماد على نفسه في األعمال الحياتي  إلا

بسبب أو  ،ة نتيجة لمرضالجسم الحيوي  أعضاء  لبت منه وظيفة ألحدنسان الذي سُ وهو اإل حيان،األ

عاق ليس ة، وعلى ذلك فالمُ حتياجاته الحياتي  إوعدم القدرة على تحقيق  ،ونتج عن ذلك العجز ،الوراثة

ن   ،العاهة الظاهرة التي نراها اذ الشخص    (2002،لليلأبو اة. )نقص في وظائف الجسم الحيوي  كل   ماوا 

 

ة مع أقرانهم في المدارس والفصول العادي  اإلعاقة  ذوياألطفال  دمج :(Integration)الدمج: 

عداد هم للعمل في المجتمع مع العاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة وا 

 (2012،. )بطرسالعاديين

 

اإلعاقة  ب ذويكساإوهو  ،اد لتحرير أنفسهمالتمكين في جوهره العام يعني تمكين األفر التمكيــن: 

 ة الفعالة في مختلفوالمؤهالت التي تؤهلهم للمشاركة اإليجابي   ،موالقي   ،تجاهاتإلوا ،مختلف المعارف

تغيير ثقافة إلى  ضافةإمكانياتهم وقدراتهم إتؤهله لهم  قصى حد  أإلى  ةوفعاليات الحياة اإلنساني  أنشطة 

 (2009،)القصاص ثقافة التمكين.إلى  واإلعاقة من ثقافة التهميشالُمعاق ين  المجتمع نحو



 

 ه 
 

 :ة ـــالّدراس لخصم  
 

 نظر من وجهةاإلعاقة  ذويوتمكين دمج في الرياضي ة األندية  روْ د   إلىالتعرف إلى الد راسة  دفتْ ه      

األندية ا د ْور م في اإلجابة عن األسئلة التالية:الد راسة  ن، وتحددت مشكلةفلسطي  في  ذوي اإلعاقة

 ،جتماعي ةإلا في النواحي ذوي اإلعاقة من وجهة نظراإلعاقة  ذويوتمكين في دمج الرياضي ة 

عند إحصائي ة  فروق ذات داللةهل توجد  ة؟والناحية المعرفي   ،ةالصحي  ة والبدني   ،ةوالسلوكي   ،ةوالنفسي  

من وجهة اإلعاقة  ذوي وتمكين دمجي ة عمل فيالرياضي ة األندية  روْ ن د  بي   (α≤0.05)مستوى الداللة 

الجنس، ونوع اإلعاقة، وسبب اإلعاقة، " المتمثلة فية ديمغرافي  ال راتلمتغي  اإلى ُتعزى  ذوي اإلعاقة نظر

بإجراء دراستها  ةالباحث  قامت تحقق من ذلك ل" ولمارسالمُ الرياضي   والمستوى التعليمي، والنشاط

 والعبة من ذوي االعب  ( 223على )الد راسة عي نة  شتملتإوقد  ،ي  المسح الوصفي   المنهجعلى ا تماد  عإ

نة  ستبانةإ فيبها الباحثة  ستعانتإالتي الد راسة أداة  ، وقد تمثلتاإلعاقة ة محاور من خمسمكو 

 ة المتمثلة فيالمحاور الفرعي  إلى  إضافة  الد راسة  نةة لعي  المتغيرات الديمغرافي   المحور الرئيس" ةيرئيس

، و المحور السلوكي  و  ،جتماعي  إلاور المح ، و  المحور البدني  ، والمحور النفسي   "المحور المعرفي  الصحي 

الد راسة  وقد توصلت، لتحليل النتائج (SPSS)ة م برنامج الرزم اإلحصائي  استخدإتمَّ  البيانات جمعوبعد 

تولي ة ة والبرامج الرياضي  األنشط من خالل ما تقدمه من أن األندية الرياضية النتائج التالية:إلى 

ة بإعتبار األندية ة، والمعرفي  ة الصحي  ة، والبدني  والسلوكي   ة،والنفسي   ة،إهتمام ا كبير ا بالمجاالت اإلجتماعي  

ة، وتفريغ الطاقات، والمهارات والقدرات الرياضية المكان الوحيد لممارسة األنشطة والبرامج الرياضي  

عند إحصائي ة  ال توجد فروق ذات داللةراسة إلى أنه توصلت الد   كما ،ونة بداخل ذوي اإلعاقةنالمك

ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة  في المتوسطات (α≤0.05)مستوى الداللة 

 والنشاط الرياضي   ،ي  يملتعال والمستوى وسبب اإلعاقة، الجنس، ونوع اإلعاقة،ة "للمتغيرات الديمغرافي  

 أن  : هاهم  وكان من أ ،اتمن التوصيّ  إلى عدد الد راسة خرجتنتائج ال هذه  وبناء  على ،  "الممارس



 

 و 
 

 ،ةوالسلوكي   ،جتماعي ةإلا ةمن الناحي  الُمعاق  ةفي تنمي  يتمثل  اإيجابي   ادور  الرياضي ة  لألنشطة والبرامج

الخاصة الرياضي ة األندية  كافة لبضرورة تفعي راسةالد   وأوصت ،ةي  والمعرف ،ةالصحي   ةوالبدني   ،ةوالنفسي  

همشة من حيث مشاركتها مُ األندية هذه  عتبرتُ  إذالفلسطيني ة  خيماتالمُ في خاصة بو  بذوي اإلعاقة

الخاصة الرياضي ة  والبرامجاألنشطة  هتمام بتصميمإلاو  ،األخرى األندية وزيادة تفاعلها مع ،ةبالرياض

 ،النفسي ة تمكين من النواحي:الدمج و الدريب و ت  المجال في  ةة الحديث  جاهات التربوي  ت  إلوفق ا ل ابه

وزيادة ، عاقةير التدريب المناسب لذوي اإل، وتوفةوالمعرفي   ،ةجتماعي  إل، واةوالبدني   ،ةوالسلوكي  

 ،الرياضي ة والبرامجاألنشطة  من تفعيل ناد   كل   ليتمكن ؛الرياضي ة نديةاألالخاصة ب المخصصات المالية

نتساب بال إق وزيادة  .ة الرياضي ةلألندي اإلعاقة ذويوا 
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Abstract 
  The study aims to identify the role of sports clubs in integrating and empowering people 

with disabilities from the point of view of the disabled in Palestine. The problem of the 

study was determined by answering the following questions: What is the role of sports 

clubs in integrating and empowering people with disabilities from the point of view of the 

disabled in the social, psychological, behavioral, and physical and health aspects ?Are 

there statistically significant differences in the level of (α≤0.05) between the role of sports 

clubs in the integration of persons with disabilities from the point of view of the disabled 

due to demographic variables such as gender, type of disability, cause of disability, 

educational level, and sports activity? From this, the researcher conducted her study based 

on the descriptive and survey method, which is defined as one of the forms of analysis and 

scientific change organized to describe a phenomenon or specific problem. The sample 

included (223) players and disabled people.The tool used by the researcher was a 

questionnaire consisting of five interlocutors, which included the main axis of the 

demographic variables of the study sample, in addition to the sub-axes of the social axis - 

the behavioral axis, the psychological axis, the physical and health axes and the cognitive 

axis. Statistical packages (SPSS) was used to analyze the results . The results of the study 

showed that the Sports Clubs " sports activities and programs "attaches great importance to 

the social, psychological, behavioral, and physical and health aspects. considering that 

sports clubs have a positive impact on the lives of people with disabilities as the only place 

to practice sports activities and programs and to discharge their energies, and skills.The 

study showed that there are no statistically significant differences at the level of 

significance (α0.05) in the total arithmetic mean in estimating the answers of the sample 

due to the demographic variables gender, type of disability, cause of disability and sports 

activity.Based on the results of the study, a number of recommendations were suggested by 

the researcher. The most important of these was that sports activities and programs should 

be taken care of because they have a positive role in the development of the disabled from 



 

 ح 
 

the social, behavioral, psychological, physical and health aspects, especially in the 

Palestinian camps, where these clubs are marginalized in terms of their participation in 

sports. An increase of their interaction with other clubs and interest in the design of sports 

activities and programs should be activated, in accordance with the modern educational 

trends in the field of appropriate training and integration of psychologically and 

behaviorally, physically, socially and cognitively people. Appropriate training for people 

with disabilities should be provided, and the financial budget for sports clubs should be 

increased so as to enable each club to activate its sports activities and programs, and the 

appeal of people with disabilities should be enhanced                                                                                         
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 الفصل األول: 

_______________________________________________________________________ 

 :راسةة الدّ لفيّ خ  
 

 ة:ـــــــدمــقم   5.5

 ،ختالف أنواعهاإى طور من وجود اإلعاقات علقدم والت  بل الت  مجتمع مهما بلغ من سُ أي   ال يخلو  

هتمام كبير إتحظى باإلعاقة  يجعل مشكلة األمر والحماية، وهذاخذت من إجراءات الوقاية ت  إمهما 

بذوي هتمام إلوا وتطويره، ه  ئفي بنا عتمد عليهم المجتمعالذين يها مشكلة ترتبط بكفاءة األفراد ألن  

من قيود الُمعاق ين  ا وراء تحرير هؤالء  تها سعي  اولويأبين  وتضعهُ  ،واجب تحرص عليه الدول اإلعاقة

في الحق   فردلكل   ن  إمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة حيث يمانا با  و  .اإلعاقة زلة التي تفرضها طبيعةالعُ 

 (2002،عامر)اته. إلمكاني  ا وفق   ن يقوم بدور فعال في مجتمعه  أ

 

اأُلسرة  خاصة وهامة من رعاية  إلى  اجفئة وشريحة واسعة في المجتمع، وهذه الفئة تحت  اإلعاقة  وذو 

تكون نتيجة أو  ،تكون نتيجة مرضأو  ،ةلقي  ن تكون خ  أم ا إ فاإلعاقة لديهم عام، والمجتمع بشكل

 (2010،زهرياأل)خاصة. رعاية إلى  تعرضهم لحادث، لذلك تتطلب الحاجة

 

متحنهم اهلل من إا لرغم مم  هذه الفئة على ا ن  أ، ذلك مؤثرة في مجتمعناو فئة هامة اإلعاقة  ويعتبر ذو و 

أو  ،عض اآلخر مخترعببعضهم موهوب بالفطرة، وال ن  إنهم صابرون وجادون ومجتهدون، بل فإ ،بالء
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ه ليس فإن   ،ا كان الحال كذلكة، ولم  فنان يجيد رسم اللوحات التعبيري  أو  ،شاعرأو  ،مثقفأو  ،أديب

والتقدير الذي تستحقه، ال أن يبقى هتمام إلا كل  جتماعي ة إلا ولي هذه الشريحةمن أن نُ  هناك بديل  

مثل  ا يعبر عن الشفقة والحنو، إن  واللياقة في التعامل، مم   ،في إطار التعاطفا تعاملنا معها محصور  

نْ  ،هذا التصرف يضا أن نقدم لهذه أالواجب  جتماعية، فإن  إله حسن اللياقة اضيفر ا كان واجب   وا 

غير قادرين على المشاركة أو  ، فهم ليسوا ناقصي عقلوالنفسي   ،مي  تعليوال ،العون المادي  كل   الشريحة

 اهم ما زالو ن  أرهم بعشوتُ  ،سهل لهم المشاركةبسيطة تُ  مستلزمات  إلى  هم بحاجةالوطن، لكن   في بناء  

ل ة تستطيع التعامي  ر  س  من وجوب ثقافة أُ  وال بدَّ  ،غيرهم من األسوياءمثل اء والعطاء قادرين على البن  

ستغاللها بالطريقة ا  ، و دفينة، ومن ثم تسليط الضوء عليهاكتشاف مواهبها وقدراتها الا  مع هذه الشريحة و 

 (2012،.)بطرسريوخأو  ن يقدمأال يمكن  ضافي  إوعبء  عالةن ها أ علىإليها  وعدم النظر الصحيحة

 

نساني   واجب أخالقي   أصابتها درجة من درجات العجز هوجتماعي ة إ كفئةاإلعاقة  ذويرعاية  إن       وا 

 وحق   ،جتماعي  إلا طبيعة التكافل ، بل هو واجب تفرضهُ ة المختلفةالقيم المتساوية واإلنساني   تفرضهُ 

ندماجهم في إهو عدم  ذوي اإلعاقةبرز المشكالت التي يعاني منها أولعل من  ،الفرد على المجتمع

 كبيرة في حياتهمبالناس له أهمي ة  همندماجا  و  ذوي اإلعاقةتفاعل عملي ة  ن  أ، و المجتمع وتفاعلهم معه

 وفهم   ي  وعإلى  اجوخدمة تحت   ،ةنساني  إة قضي   عد  يُ الُمعاق ين  العمل مع ة، ولهذا فإن  جتماعي  إلواالنفسي ة 

اع من مواهبهم نتفإلوجيههم وتقديم العون والمساعدة لهم من أجل امن خالل ت حيث يتم   ،دقيقين

 (2002،براهيمإ) .وقدراتهم المختلفة

 

وكذلك الصعوبات والعقبات التي تقف أمام  ،ستبعادإلص من مفاهيم التهميش وامن التخل فال بد      

من الرياضي ة األندية  عتبرتُ و ، هم مشاركتهم وتفاعلهم مع المجتمعفقدانإلى  والتي أدت، اإلعاقةذوي 
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تهدف في المقام األندية  هذه حيث إن  هم، وتؤثر في ذوي اإلعاقة، الجماعات المؤسسية التي ترعى أهم  

 ة قدراتهم وتمكينهم، وذلك من خالل تنظيم الفعاليات المختلفة سواء  العناية بتلك الفئة وتنمي  إلى  األول

هتماماتها ا  ة كجزء من أولوياتها و تدريبي   مة أتثقيفي   مة أتوعوي   مة، أثقافي   مأ ،ةفني   مأ ،ةرياضي   كانتأ

تراعي هذه و نخراطهم بالمجتمع، كما ا  دراتهم وتمكينهم ودمجهم و غية بناء قُ ب   لتلك الفئات ةوجهالمُ 

م ، وغرس القي  نعزالإلنفراد واإلوالتخلص من ا ،والتطوعي   ،المؤسسات إشاعة روح العمل الجماعي  

خرى، كما أة من جهه يوي  والحُ  ،ةنصري  والعُ  ،ةوالفئوي   ،ةطائفي  لة كاوحمايتهم من األفكار السلبي  ة اإليجابي  

حالل العادات والتقاليد التي تنسجم مع التراث الحضاري   ، تقوم بمحاربة العادات والتقاليد البالية، وا 

 (2012،)مسافر ة.مستوى متقدم من المشاركة والفاعلي  إلى  والوصول

 

  :الّدراسة مشكلة 2.5

من وجهة نظر ذوي  اقةاإلعذوي وتمكين في دمج الرياضي ة األندية  الحالية دورالد راسة  تستقصي

، حيث الحظت الباحثة من خالل عملها في المجلس األعلى للشباب والرياضة كعضوة في اإلعاقة

والتمكين، ندماج إلا إلى بحاجة ماسةاإلعاقة  ذويفئة ن من المتقدمي   ة المقابالت للتوظيف، بأن  لجن  

ا إليصال صوتها للتعبير عم  أُلسرة ا أفراد أحدإلى  عن نفسها وبحاجة التعبير لىكونها غير قادرة ع

يجاد حلول للتخلص  ،هتمامإلبداخلها، مما دفعني ل  فكان لألندية، منها التخفيف أو من تلك المشاكلوا 

للخروج من الرياضي ة  لألنشطةاإلعاقة  نصيب في هذا المجال من خالل ممارسة ذويالرياضي ة 

تبي ن  حسب ما -جدا   محدودة  اإلعاقة  برامج الدمج لذوي كما أن   ،النفسي ة والخروج من المشاكل ،زلةعُ ال

ودورها الرياضي ة  والبرامجاألنشطة  ه ال توجد دراسات وبيانات موثقة حولن  إ :ويمكن القول - للباحثة

في خفض المشاكل والصعوبات التي تحد واألنشطة  ة تلك البرامجومدى فاعلي   ،اإلعاقة في دمج ذوي

قة يضا إكساب تلك الفئة الث  ألهم، و  هوتقدير المجتمع حترام ا  و  ها،وتقليلالمجتمع من مشاركة تلك الفئة ب
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 الرياضي ةاألندية  بيان دورإلى  الحالية تسعىالد راسة  فإن   ،بالنفس، فهي أساس تقدير الذات، ولذا

 ل هذهعمإلى  ا ولد لدى الباحثة الحاجةمم   ،الدمجعملي ة  فيواألنشطة  من خالل البرامج تهاوفاعلي

 رتقاء بمستوىإلساعد في االتي قد تخرج بنتائج تُ والتعرف على هذه المشكلة " الدمج " و الد راسة 

ة الحالية في إضافة علمي  الد راسة  سهم، كذلك تُ اإلعاقةلذوي الرياضي ة  والبرامج "األلعاب"األنشطة 

من القضايا اإلعاقة  مشكلة ذوي تعد  و  .بفلسطينالرياضي ة األندية  هاقدمتي تالالرياضي ة  ةلمجال التربي  

مستوى العناية والرعاية  ن  أشامل، كما  وحضاري   كمبدأ إنساني  هتمام إ الدول بكلإليها  التي تنظر

حدى إين ق  اعشكل رعاية المُ وتُ  تطورها،مم ومدى لقياس حضارة األا أساسي  ا معيار   عد  ي بذوي اإلعاقة

 أولويات الدول والمنظمات المعاصرة.

 

 :راسةرات الدّ برّ م   1.5
 

 بررات تتلخص في:من المُ  ملة  على جُ  بناء  الد راسة  هذهختيار إ تم  

 لما لهذهاإلعاقة  وتمكين ذويدمج في الرياضي ة األندية  دورالتي تناولت سابقة الالد راسات  ندرة   .1

 في المجتمع. ذوو اإلعاقة تمكينو  لدمج أهمي ة منالد راسات 

من حيث اإلعاقة  بذوي ةتعلقالمالرياضي ة األندية  لدى والمدونة  الموجودةلحقيقية المعلومات اقل ة    .2

المنتسبين للُمعاقين  ةتغيرات الديمغرافي  والمعلومات حول المُ  ،قدمةالمُ الرياضي ة واألنشطة  البرامج

 " .ياضي  والنشاط الر  ،ي  تعليمال والمستوى ،نوع اإلعاقة، وسبب اإلعاقة " الجنس،حيث لألندية من 

التي وغيرها والصحية البدنية  ةوالسلوكي   ةوالنفسي  جتماعي ة إلا المشاكل حل  في  الرغبة باإلسهام   .3

 في التقليل من بالغةأهمي ة  منلما لها الرياضي ة  لألندية نتسابإلمن خالل ااإلعاقة  ذوي تواجه

 المناسبة.يجاد الحلول المشاكل وا  هذه 
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األندية  دوربهتمام إلا وزيادة ،من تسليط الضوء فال بد   "اإلعاقة  و" ذو  مجتمع البحثأهمي ة     .2

 .والتمكينالدمج عملي ة  لتحقيق لذوي اإلعاقة قدمةالمُ الرياضي ة  والبرامجواألنشطة  ،الرياضي ة

 هذه ن  إحيث  .عاقةإلافي دمج وتمكين ذوي الرياضي ة األندية  دور :وهوالد راسة  حداثة موضوع   .1

وتحقيق الذات،  الحياة لحب  اإلعاقة  ذويالوحيد لخرج الم   فهي ،اقبال عليها حديث  اإل زاداألندية 

 .في المجتمعوالشعور بالثقة واألمان، والتفاعل واإلندماج مع أقرانهم 

 

 :الدراسةأهمّية   4.5
  

ذوي مكين في دمج وتالرياضي ة  والبرامجاألنشطة  دور إللقاء الضوء علىالد راسة  هذهأهمي ة تأتي    

اإلعاقة  في هذا المجال من خالل ممارسة ذوي نصيب  الرياضي ة  فكان لألنشطة والبرامج اإلعاقة،

تفعيل إلى  الحاجة في فلسطين زادتْ اإلعاقة  زدياد أعداد ذويإ عة، ومالرياضي  لألنشطة والبرامج 

من مشكالت اإلعاقة  وعاني منه ذو ما يُ من خالل تذليل  والنهوض بها هاوتطوير والبرامج األنشطة 

 .اوتقليله وصعوبات

 

 التالية: بالنقاط الّدراسة أهمّية  وتتمثل 

 إذ ،اإلعاقةعتبر من أهم القضايا لذوي يُ الرياضي ة  والبرامجاألنشطة  موضوعها، فموضوعأهمي ة   .1

تهم وقدراة، وتعمل على صقل مهاراتهم وصحي  ة وسلوكي  ة ة ونفسي  ة وثقافي  ة تربوي  لق لهم بيئتخْ ان ها 

ة والنفسي  جتماعي ة إلا والتخلص من القيود ة،المجتمعي  ة ندماجي  إلللنهوض بهم نحو المشاركة وا

 الهادمة.
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 وذو  منها يعاني التي ةة والصحي  والسلوكي  جتماعي ة إلوا النفسي ة للمشكالت تحليال  الد راسة  هذه عد  تُ     .2

الرياضي ة األندية هتمام إ مدى عن للكشف ولةمحاو المشاكل، لهذه المناسبة الحلول وتضع ،اإلعاقة

  .لديهم المتاحة اإلمكانات ضمناإلعاقة  بذوي

من خالل اإلعاقة  بعملية دمج وتمكين ذويالرياضي ة األندية  حداثة تجربةالد راسة  هذهرسخ تُ  .3

 .نحو مستقبل مشرق وطموحات بحاجة لتحقيقهااإلعاقة  لألخذ بذويالرياضي ة واألنشطة  البرامج

تخلو من دراسة اإلعاقة  البحث في مجال ذوي دبياتْ أ ن  إ سابقة، حيثجهود إلى  ضافة علميةإ .2

عامة، العالمي ة  الد راساتقل ة  بسببالد راسة  موضوعوبرامج رياضية" أنشطة  "الرياضي ة األندية  دور

 ضافة علمية جديدة.إ عد  يُ سفر عنه من نتائج ، وما ستُ ةخاص وفي فلسطين

 

 :اف الدراسةأهد 1.5
 

من  اإلعاقة ذوي وتمكين في دمجالرياضّية األندية  دور إلىالتعرف الهدف الرئيس للدراسة هو 

 ويتفرع منه اآلتي: نظر ذوي اإلعاقةوجهه 

 ة،جتماعي  إلا " من الناحيةاإلعاقة  ذويوتمكين دمج عملي ة  فيالرياضي ة األندية  روْ د  إلى  التعرف .1

 عاقة.نظر ذوي اإلوجهة  ة " منالمعرفي  و  ،ةالصحي  ة البدني  و  ة،السلوكي  و  ،النفسي ةو 

من وجهة اإلعاقة  ذوي وتمكين دمجعملي ة  فيالرياضي ة األندية في د ْور  الفروقإلى  التعرف .2

نس، ونوع اإلعاقة، وسبب اإلعاقة، والمستوى الج  تتمثل في: ة ديمغرافي  متغيرات إلى  اتبع  هم نظر 

 مارس.المُ ضي  الريا ، والنشاطالتعليمي  
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 :ةـــة الدراسـأسئل 0.5
 

 اآلتية: تفي اإلجابة عن التساؤلالّدراسة  أسئلةتتمثل 

ة والنفسي   ،جتماعي ةإلا واحي "الن   فياإلعاقة  ذويوتمكين دمج عملي ة  فيالرياضي ة األندية ما د ْور ( 1 

  ؟اقةذوي اإلع من وجهة نظر ةرفي  ة المعوالناحي   ،ةة الصحي  ة والبدني  ي  والسلوك

اإلعاقة  ذويوتمكين دمج عملي ة  فيالرياضي ة األندية في د ْور  إحصائي ة وجد فروق ذات داللةيهل ( 2

سبب اإلعاقة،  نوع اإلعاقة، الجنس،المتغيرات الديمغرافية "إلى ُتعزى  ذوي اإلعاقة ظرمن وجهة ن  

 ؟النشاط الرياضي  الممارس ،التعليمي  المستوى 

 

 :الدراسة ةهيكليّ  2.5

 وفصولها الّدراسة  ة( يوضح هيكليّ 1.1جدول )

 المحتوى الفصل

الد راسة  راسة، أسئلةراسة، أهداف الد  الد  أهمي ة  راسة، الد  راسة، مبررات المقدمة، مشكلة الد   الفصل األول
 .راسةة الد  هيكلي  

 الفصل الثاني
 والدراسات السابقة النظري  اإلطار 
 .السابقةالد راسات  التعقيب على، ةأجنبي   ة،عربي   سابقة:دراسات 

 الفصل الثالث
حدود وثباتها الد راسة أداة  صدق، راسةالد  أداة  تصميم ،الطريقة واإلجراءات ،راسةة الد  منهجي  
 خصائصالدراسة، عي نة  ،راسةمجتمع الد  ، راسةمتغيرات الد  ، الد راسة  محدداتراسة، الد  

 .ةصائي  المعالجة اإلحالدراسة، عي نة 
 .أسئلة الدراسةنتائج اختبار ، راسةنتائج تحليل بيانات الد   الفصل الرابع

 .راسةمقترحات الد  و  التوصيات، استنتاجات الدراسة، ،راسةنتائج الد  مناقشة ملخص   الفصل الخامس
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 ي:ــانـــل الثــلفصا

___________________________________________________________ 
 ةــقات الساب  ــراسوالدّ  ظريّ ار الن  ــاإلط

 
  :النظريّ  اإلطار 5.2

ختصاص وعلماء إلات التي كتبها أهل اواألدبي   ،اإلطار النظري  الد راسة  عرضفي هذا الفصل ت  

ومفردات من أبحاث متخصصة في مفاهيم  سبق نشرهُ راسة، وما وباحثون سابقون في مجال الد  

في تزويد  اإلسهامتعريفات ومفاهيم إجرائية؛ و مثل: المقصود منها  ديدوتح ،العنوان ومصطلحات

وبناء المؤسسات وتنمية الموارد  ،ةستحدثة في مجال العلوم اإلداري  ات المُ المكتبة العربية باألدبي  

 ة.البشري  
 

 ةـــدمــمق 5.5.2

في مسيرتها ا ؤثر سلب  وتُ  ،غير قليل من المجتمعات اإلعاقة في مجمل معناها مشكلة تعصف بعدد     

افر كافة الجهود ضتإلى  ة تحتاجة وطني  ، وهي مسؤولي  جتماعي  إ وخلل   قتصادي  إسببه من نزيف تُ  لما

عادة اعمجرد رعاية المُ  هي ليستْ اإلعاقة  ةلة لمسأالعلمي  الرؤية  وأن   ،لمعالجتها ةة واألهلي  الرسمي   قين وا 

 ة أهدرها المجتمعقتصادي  ا  ة و تماعي  جا  م طاقة بشرية و إليهم بوصفه تأهليهم فحسب، بل ينبغي النظر

، هاوننظم ،مهد الطريق لإلستفادة من هذه الطاقات المتعددةؤسس الوسائل التي تُ علينا أن نُ  وينبغي

لها  ةموجهعملي ة  ، فهيةتأهيلي  البرامجها وأنشطتها خالل  منوالرياضي ة  البدني ة وهنا تبرز التربية
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ها وسيلة لتحقيق غاية ولكن   ،وبطوالتا لم تعد ألعاب  و  ،في الوقت الحاضرأهميتها أغراضها وأهدافها و 

 متكامال  ا متزن  ا ق نمو  اعد المُ نمو الفر إلى  ها تهدف، فهي ركن من أركان الحياة ألن  دف شاملينوه

 إلعاقة ذوي اتصال إحيث تسعى إلعادة  انافع  ا فيه إنسان   الُمعاق صبحيُ المستوى الذي إلى  رتقاءإلوا

 (2012،)ابراهيم .بالمجتمع والعالم

 

اإلعاقة  هي السبب فياإلعاقة  عاني منها ذووها والصعوبات التي يُ نواعأبكافة  المعيقات ن  أيعتقد و    

ة من مسار الحياة الطبيعي  اإلعاقة  وذو األشخاص  شعلى ذلك ُهم   وبناء   بها. والمشكالت المرتبطة

ة البيئي  و جتماعي ة إلا م فيها نتيجة العقبات والموانعمحدودية مشاركتهأو  دانفق ىإل ىا أدمم    وا،بعدواستُ 

مع المجتمع واإلنخراط اإلنعزال وعدم التواصل إلى  التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع وأدى

صابتهم بجانب بها نتيجة العزلة والوحدة   ايمرو  نأالتي يمكن النفسي ة  الكثير من األمراضاإلعاقة  وا 

 ز ضدالتحي  كاإلعاقة  ذويإلى  يضا هناك الكثير من المشاكل التي تكمن من وراء نظرة المجتمعأو 

ر وجود وسائل المواصالت تعذة اإلجراءات و التنميط وبيروقراطي  الوصم و  إلى الميلو ، عاقينالمُ و اإلعاقة 

تلك في التسامح مع فشل المجتمع  ىإلعزى يُ  ماإن  السبب األساسي في هذه المشكالت  ن  أو  ،المناسبة

الحياة من المشاركة العادية في فعاليات الُمعاق ين  الفروق بينختالفات و إلل ل المجتمع، وتقب  الفئة

 (2012،)مسافر .هاوخبرات تهاة وأنشطجتماعي ة اليومي  إلا

 

عدادق اعالفرد المُ من إعادة تأهيل  ال بد  و      قصى درجة أى إل اوحركي   ،اوجسدي   ،اونفسي   ،اعملي   هوا 

، وهذا لن يتحقق إال من خالل العمل والمشاركة دمجه في المجتمع ومع اآلخرينإلى  ممكنة تؤدي

شخص  ي  أك والبناء المجتمعي  جتماعي ة إلا يةالتنمعملي ة  ا فيوشريك  ا عتباره مواطن  إبالحياة  والدمج في

المهارات و  ،والقيم ،تجاهاتإلوا ،رفمختلف المعااإلعاقة  إكساب ذويمن  ، فال بد  امعافى وسليم   رآخ
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 أقصي حد   ىإل هاوفعالياتة الحياة اإلنساني  أنشطة  ة الفعالة في مختلفالتي تؤهلهم للمشاركة اإليجابي  

 الثقافة السائدة عن غييرداخل المجتمع وتاإلعاقة  ذويإدماج  فإن   ،تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم

 المجتمع ومؤسساته لتحقيق التطبيعأفراد  سهم بهامكن أن يُ وار التي يُ تحديد األدْ من خالل  يتم  اإلعاقة 

 ىسياسات وآليات تعمل عل وضع ىوذلك بغرض الوصول إل، مع هذه الفئة وقبولهمجتماعي  إلا

تحقيق إلى  الراميةالرياضي ة األنشطة  همهاأالتي من  ة وبكافة األنشطةإدماجهم في كافة قضايا التنمي  

م أة كانت داخلي  أسواء  تهماطموحاتهم ومشاركإلى  ئة ومساعدتهم واألخذ بيدهم للوصولهداف تلك الفأ

 (2009،)الزيات .المختلفةالرياضي ة  األنشطةفي ا للتنافس معهاألخرى  ةة مع الدول العربي  خارجي  

ذا كان لألنشطة القائمة على اللعب ما تأكد من المساهمة الفعالة في تنمي       و المختلفةة جوانب النموا 

ة الحركي  األلعاب  عن طريق هُ وتكوين الفسيولوجي   الجانب الجسمي  سهم في بناء حيث ت   عاق،لدى المُ 

من خالل التفاعل النشط مع مؤثرات البيئة  المعرفي  العقلي   سهم في بناء الجانبوت   بأنواعها المختلفة،

سهم في بناء ومهارات، كما ت   ،كتشافاتا  و  ،وما ينتج عن ذلك من معارف ،ةة والبشري  وعناصرها المادي  

 ،وتعاون ،من مشاركة وما يتطلبهُ  ،وذلك من خالل اللعب التعاوني   ،والوجداني  جتماعي  إلا الجانب

 (2002،)كاشف ومعرفة بالقواعد والقوانين. ،ةؤولي  سوتحمل الم ،ونظام ،افسوتن  

لتفريغ  انفعالي  إ اوتنفس   ورغباته، وحاجاته  عن ذاته الُمعاق  يعتبر اللعب وسيلة يعبر عنها الطفلو     

ة، كما ه وسيلة ترفيهي  ن  أإلى  ة باإلضافةة تربوي  ويعتبر وسيلة عالجي   مشاعره المكبوتة، وتنمية مهاراته،

النفسي   على النمو لما له تأثير إيجابي  الُمعاق ين األطفال  اللعب في حياةأهمي ة على الد راسات  دتأك  

 ،ةوالفاعلي   ،الوسيلة التي توفر الفرصة لألطفال لكي يشعروا بالكفاءة هو واللعب، جتماعي  إلوا

بحاجة الطفل للمساعدة  العالج باللعب يهتم   أن   ( Allen Taft)د وأك   والرضا عن أنفسهم، ،والسرور

ات ويدرك ما له من قدر  ،المستقل الشخصي   ويدرك كيانهُ  ،بالمعالجه يجد نفسه من خالل عالقته ألن  

 (2010،)األزهري .خاصه به



 

11 
 

   ةـــاقـــاإلع وذو اص ـــاألشخ :ث األولــالمبح 2.5.2

من ا بعض  أو  النفسي ةأو  ،ةالعقلي  أو  ،ةمن قواه الجسمي  ا ه هو شخص فقد نصيب  ق بأن  اعالمُ ف عر  يُ    

نسان الذي فقد جتماعية، واإلإلة نفسه والقيام بمسؤولياته ادرجة تحول بينه وبين رعايإلى  هذه القوى

على قيامه بمسؤولياته ا كبير   ادون أن يؤثر ذلك تأثير  النفسي ة أو  ،ةالعقلي  أو  ،ةمن قدرته الجسمي  ا نصيب  

 (2012،براهيمإ).ق في عمل آخراعفي عمل ما وغير مُ ا عوق  تجاه اآلخرين قد ال يعتبر مُ ا  تجاه نفسه و إ

 

  ى:علتشتمل ة ــاإلعاق ذوياألشخاص  ةــفئ 5.2.5.2

 عاقون حسيا .ويندرج تحتها المُ  ،ن بإعاقة واحدة فقطو فراد المصابوهم األ بسيطة،بإعاقة  نعاق يالمُ  .1

هذا العضو ال يقوم بوظيفة كما  أن  أو  ،الحس  من أعضاء ا يفقدون عضو   نْ : وهم م  ان حسي  و عاقالمُ  .2

 ينبغي أن يكون وتشمل:

  ُا ن سمعي  يعاق  الم(The Hearing impaired.) 

 ا ن بصري  يعاق  مُ ال(The Visually impaired.) 

  ُا جسمي   نعاق يالم(The Physical impaired):   أعضاء جسمهم منا يفقدون عضو   نْ وهم م 

 هذا العضو ال يقوم بوظيفة كما ينبغي أن يكون. أن  أو 

في  نقص في الذكاء ومشكالتإلى  ضطرابات في عقلهم تؤديإلديهم  نْ وهم م   :اعقلي   نعاقيالمُ  .3

 .والمهني   ،والنفسي   ،جتماعي  إلا فم، والتكي  للتعل  ة القابلي   مالتحصيل، وعد

أو  ،ةنفعالي  إأو  ،ةضطرابات سلوكي  إوهم من لديهم  (:اسلوكي   نالمضطربي)أي   ،اجتماعي  إ ينعاق  المُ  .2

 مثل.هم مع المجتمع الذي يعيشون فيه على الوجه األف  ق تكي  عو  ة غير سوية بحيث تُ خالقي  أ

 .االفوبيا، السيزوفريني :مثل لديهم مرض نفسي   نْ : وهم م  انفسي   نيعاق  المُ  .2

 ويشمل الفئات التالية: ،اتواصلي   نيعاق  المُ  .2
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   الكالم.أو  ،النطقأو  ،ضطرابات في اللغةإلديهم  نْ م 

   م.صعوبات التعل   وذو 

كون إحداهما تمن إعاقة بحيث ال لمصابين بأكثر ن بإعاقة مركبة مزدوجة: وتشمل األفراد ايعاق  المُ  .2

في بصره،  كف   وفي نفس الوقت لديه   ،صاب بفقد في السمعمثل: شخص مُ األخرى  ناتجة عن

 (2002،وآخرون ،عامرمزمن. )مرض  شخص مبتور األيدي ولديه  و 

 

 ات:ـــعاقاب اإلـــأسب 2.2.5.2

 

حسب  عاقة في المجتمع الفلسطيني  ول لإلاأل ة حيث تعتبر السبب الرئيسقي  لْ خ  الأو  ة. العوامل الوراثي  1

حيث  ،(2002)في عام  الفلسطيني  اإلحصائي   التي قام بها الجهازالد راسات إليه  شارتما أ

 ة.الفلسطيني  راضي في األ (%30)اإلعاقة  بلغت نسبة

 القإطحتالل وبشكل مدروس على إلحيث عمدت قوات ا ة،جراءاته التعسفي  وا   سرائيلي  اإلحتالل إل. ا2

ضة افنتإلخالل اصيب أُ حيث  عاقته،إجل أ نسان مناإلالناس على المناطق الحساسة في جسم 

 عاقات.وا  صابات شديدة إ امواطن (332)و ا،ألف   (23)نحو

حيث  والعمال منغياب تطبيق قانون العمل  ن  إحيث  العمل،صابات إعاقات الناتجة عن . اإل 3

 عاقة.ة خصبة لإللفئة المستهدفة شكل تربطبيعة العمل وا

 مراضاأل بسبباإلعاقة  حيث بلغت نسبة نواعها:أختالف إعلى  مراضالسير، واأل . حوادث2

 (2012 ،جتماعية) تقرير وزارة الشؤون اال .(29.2%)
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  :ةــــاإلعاق ذويالت ــــمشك 1.2.5.2

 في اآلتي: ذوي اإلعاقة( أهم المشكالت التي يواجهها 1992لخص )الخطيب وآخرون.

المشكالت يشعرون عادة بإحباطات كبيرة وصعوبات بالغة عند محاولة حل   الُمعاق ين األشخاص  ن  أ .1

 التي تعترضهم.

 هم يواجهون الرفض والتمييز أكثر من غيرهم.ن  أ .2

. والصحي   يواجهون صعوبة في تطوير مفهوم الذات الواقعي  الُمعاق ين األشخاص  ن  أ .3

 (2012،)القمش

 

 :ةــــذوي اإلعاقوق ـــــــحق 4.2.5.2

تحدة في التاسع من ديسمبر سنة صدرته الجمعية العامة لألمم المُ أالذي الُمعاق ين  عالن حقوقإ إن      

خذته على ألتزام الذي إللمنطمة األمم المتحدة با ةمن الدول األعضاء المنتميا كان وعي   (م1922)

وجه العالج والتربية أمع المنظمة لتوفير منفردة أو  عاتقها وفقا للميثاق نحو السعي بصورة مشتركة

ا، جتماعي  إأو  ،انفسي  أو  ،اذهني  أو  ،اجسدي  الُمعاق  وجه الرعاية الخاصة التي تفرضها حالةأوكافة 

 عضاء على الصعيد القومي  عالن هو مسؤولية كافة األتطبيق هذا اإل عالنها أن  ا  قناعتها و إلى  ضافةإ

ه الحقوق وتفعيلها. ويبرز هذا جل حماية هذأا من ترك  ا مشاعدة ومرجع  حتى يكون بمثابة ق والدولي  

 خرىة األة التي تمنح للكائنات البشري  ة والسياسي  نفس الحقوق المدني  الُمعاق ين  لألشخاص عالن أن  اإل

 :وقـــــذه الحقـــومن ه

 ختالالت ووجوهإلدر اللُمعاق مهما كان مصة، و حترم كرامته اإلنساني  ن تُ أساسي في أحق   للُمعاق .1

 .نفسه السن   ة التي للمواطنين منخطورتها نفس الحقوق األساسي  أو  ،طبيعتهاأو  ،لديهاإلعاقة 

 التي لغيره من بني اإلنسان.ها نفسة ة والسياسي  الحقوق المدني  للُمعاق  .2
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، وفي جتماعي  واإل الطبي  التأهيل  عادةإ، وفي والوظيفي   ،والنفسي   ،في العالج الطبي  حق   للُمعاق .3

، وفي المساعدات واإلرشادات وغيرها من الخدمات التي المهني  التأهيل  عادةا  التربية والتدريب، و 

ادة إدماجه إعأو  وتسرع بمسار إدماجه ،تضمن أقصى ما يتسنى له من توظيف قدراته ومؤهالته

 في المجتمع.

 وله ،إلمكانياتها الئق، وفق   يشي  وفي مستوى مع جتماعي  إلوا ،قتصاديإلفي األمن االحق   للُمعاق .2

عمل مفيد منتج دون مقابل، وفي في ممارسة أو  في الحصول على عمل والمحافظة عليه،الحق  

عتبار إلبعين اإليها  حاجياته الخاصة ينظر في أن  الحق   للُمعاقة، و المنظمات النقابي  إلى  نضمامإلا

 .جتماعي  إلوا ،قتصادي  إلمراحل التخطيط اكل   في

 ،جتماعي  إنشاط كل   مأوى يعوضه، وفي المشاركة فيأو  ،سرتهأُ ن يعيش بين أفي الحق   للُمعاق .2

أو  على معاملة متميزة ال تتطلبها حالته ذوي اإلعاقة مفيد، وال يمكن إكراه أحد من ترفيهي  أو 

ا مؤسسة مختصة أمر  في الُمعاق  ذا كانت إقامة الشخصإالتحسن الذي يمكن أن يحقق له، ف

محيط وظروف الحياة الإلى  ، فيجب أن يكون المحيط وظروف الحياة أقرب ما تكوناضروري  

 ه.سن   الطبيعية لألشخاص اآلخرين من نفس

 حط  الو كرامته معاملة مهنية فيها تجاوز أو  ،جراءإأو  ،ستغاللإكل   منالُمعاق  ىحم  ن يُ أيجب  .2

 .هامن

مثل هذه  ن  أة قانونية مناسبة عندما يتبين عدمن التمتع بمساالُمعاق  ن يتمكن الشخصأيجب  .2

 المساعدة ضرورية لحماية شخصه وممتلكاته.

 ين.عاق  في المسائل المتعلقة بحقوق المُ  بشكل جاد  الُمعاق ين  ستشار منظماتن تُ أيجب  .2

سبة بالحقوق التي الوسائل المناكل   سرته بصورة كاملة وبواسطةأُ و الُمعاق  عالمإ ن يتم  أيجب  .9

 عالن.هذا اإل يتضمنها
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ن يتعرف بهذه أق المذكورة في هذا اإلعالن ويجب بكل الحقو الُمعاق  ن يتمتع الشخصأيجب  .10

أو  ،اللونأو  ،تمييز قائم على الجنسأو  ودون تفرقه ،ستثناءإدون أدني الُمعاق ين لكل   الحقوق

 (2012،)المعايطةرى.خأة وضعي   ةي  أقائم على أو  ،درجة الثروةأو  ،األصلأو ، الديانهأو  ،اللغة

 

 ":ات للمجتمع الفلسطينيّ في فلسطين "اإلعاقة في إحصائيّ اإلعاقة  ع ذويواق 1.2.5.2

باليأس  ونشعر ية العظمى منهم ، فالغالبي  واقع مأساوي  الفلسطيني ة  راضيألفي ا ينالُمعاق   واقع ن  إ     

، خلل مجتمعي  إلى  ، وهذا يؤديفي فقر متقع ينمهمشق اقو الُمع مل بالحياة، حيث يعيشوفقدان األ

المجتمع. أفراد  ها البقاء والعيش ضمنوليس من حق   ،من عالم آخرن ها أ تشعرالُمعاق ين  شريحة ن  أل

 مختلف بسببوضعه  لكن   سرائيلي،حتالل اإلإلامن  يسطيني كغيره من الفلسطينين يعانعاق الفلوالمُ 

 ليون المتواجدونيسرائاإل العسكرية فالجنودجز على الحوا معاناة كبيرةوضعه الخاص، حيث يواجه 

فيقومون بتعطيلهم والمماطلة في السماح لهم بعبور  ذوي اإلعاقة على الحواجز اليهتمون بوضع

 ة خطيرة تزيد من معاناته  سبب له مشاكل صحي  للطرق الوعرة الصعبة تُ الُمعاق  لك سلوككذ الحواجز،

 وتهميشه. 

بلغت نسبة مرتفعة مقارنة لعدد  المجتمع الفلسطيني   فيالُمعاق ين  سبةن ن  أالد راسات  غلبأوتؤكد 

في فلسطين لم يتلق الُمعاق   أن  ال  إ حتالل بجرائمه،إلازه عز   الذيالملحوظ رتفاع إلورغم ا السكان،

دراجه ينتظر من يطبقه، فالمجتمع أداخل  حيث بقي   الفلسطيني،كفلها له القانون  تيال بسط حقوقه  أ

الُمعاق ين  تعتبر نسبةحيث  وشكلها،وحجمها اإلعاقة  في شيء حتىكل   ة فيطيني له خصوصي  الفلس

صابة اإلحداث ا  سرائيلية التي تتعمد القتل و إلفي فلسطين من أعلى النسب في العالم نتيجة الممارسات ا

 حيان.في كثير من األاإلعاقة  بقصد
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شارت أكما  .أعلى منها بين اإلناث بين الذكور الفلسطيني ة في األراضياإلعاقة  نتشارإ ةبون س  

حوالي إلى  وصلتاإلعاقة  أعداد ذوي ن  إ (.2011)في العام  اإلحصاء الفلسطيني بيانات الجهاز

ة، في الضفة الغربي   األف (22)منهم  ،من مجمل السكان( %2.7) أي   ألف فرد، (113)

 في قطاع غزة، أي األف( 32)الي ة، وحو من مجمل السكان في الضفة الغربي   (%2.9)يشكلون

مقابل ( % 2.9 )بين الذكوراإلعاقة  كما بلغت نسبة ،من مجمل السكان في قطاع غزة( %4.2)

 .بين اإلناث( % 2.5)

 

 
 (% 1.3)بين الذكور و( 1.8%)سنة؛  (12-0)األطفال  بين( % 1.5)فيما وصلت هذه النسبة  

 (22)لألفراد ( 31.4%)حسب المنطقة والعمر، فقد بلغت ة اإلعاق نتشارإلبالنسبة أم ا  .بين اإلناث

 (12 0)بين ( %1.5) قطاع غزة، في حين بلغت في (33.6%)مقابل الغربي ة  سنة فأكثر في الضفة

الجهاز المركزي لإلحصاء  )تقرير .في قطاع غزة( % 1.4)الغربي ة  في الضفة( %1.6) سنة؛

 (2011، الفلسطيني  
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وع األفراد في من مجم (%2.1) في محافظة جنين وأدناها في محافظة القدس:أعلى نسبة إعاقة 

في ( % 1.2)، وبلغت هذه النسبة (%3.2)إعاقة، تليها محافظة الخليل بنسبة  ومحافظة جنين هم ذو 

ورفح غز ة  ، تليها محافظات شمال(%2.2)كانت أعلى نسبة بواقع ف ،قطاع غزةأم ا  محافظة القدس،

 .(%2.2)، وأدناها في محافظة خانيونس  اهبنفس النسبةب

 

اإلعاقة  فراد ذويجمال األإمن  (%22.2) عاقة:فراد ذوي اإلبين األا نتشارً إة األكثر عاقة الحركيّ اإل

في ( %22.2) مقابلالغربي ة  في الضفة (%29.2)ة،إعاقات حركي   وهم ذو الفلسطيني ة  راضيفي األ

 (%22.2)مقابل الغربي ة  في الضفة (%23.2)، بواقع (%22.2)م التعل   ءقة بطقطاع غزة، تليها إعا

  .هنفس الوقتفي عاقة إن يكون لدى الفرد أكثر من أعتبار إلقطاع غزة، آخذين بعين ا في

 (2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )تقرير 
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من ( %23.2: )ة أكثر األسباب وراء اإلعاقةهي األسباب المرضيّ اإلعاقة  أسباب    

لإلعاقة  (% 29.1)ل هذا السبب ما نسبته ، وشك  اكان سببها مرضي  البصري ة  الصعوبات/اإلعاقات

إلعاقة  (% 22.2)و ،ر والتركيزإلعاقة التذك   (% 22.2)ة، ولإلعاقة الحركي   (% 22.9)و ،السمعية

 ألكثر وراء إعاقة التواصل؛ة اقي  لْ فيما كانت األسباب الخ   ،ةلإلعاقة النفسي   (% 22.2)و ،مبطء التعل  

(33.2%.)  

 

من األفراد  %(8.7)سنة فأكثر  (12)اإلعاقة  ة على حياة األفراد ذوية والمادي  عوقات البيئي  أثر المُ و    

 لهمدائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة اآلخرين الفلسطيني ة  في األراضياإلعاقة  ذوي

في اإلعاقة  من األفراد ذوي %( 76.4)، وفي قطاع غزة (% 2.2)و ،الغربي ة في الضفة (9.5%)

الالزمة لتمكينهم  ةال يستخدمون المواصالت العامة بسبب عدم وجود البنية التحتي  الفلسطيني ة  األراضي

من األفراد  %(2.34) .في قطاع غزة (%1.22)و ،الغربي ة في الضفة (% 2.22)ستخدامها؛ إمن 

هم ال يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية إطالقا داخل أفادوا بأن  لفلسطيني ة ا في األراضياإلعاقة  ذوي

 في قطاع غزة. (% 32.2) ،الغربي ة في الضفة (% 32.1)عوقات البيئة والمادية؛ بيوتهم بسبب المُ 

عوقات البيئية بقليل تركوا التعليم بسبب المُ اإلعاقة  ذويمن س األفراد مْ ما يزيد عن خُ و    

تركوا التعليم بسبب المعوقات الفلسطيني ة  في األراضياإلعاقة  من األفراد ذوي %(22.2)والمادية
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بين الذكور ( % 21.2)في قطاع غزة. ( % 19.2)الغربي ة  في الضفة( %23.2)ة؛ ة والمادي  البيئي  

 ث.بين اإلنا %( 22.9)مقابل 

ة في البيئة البنية التحتي  خارج المنزل بسبب عدم مواءمة أنشطة  الصعوبات في الوصول لتأدية 

ل كون سنة فأكثر لديهم صعوبة في التنق   (12)في العمر اإلعاقة  من األفراد ذوي (%22.2)المحيطة 

اإلعاقة  من األفراد ذوي (% 20.2) جد أن  أرصفة الشوارع غير مناسبة، وفيما يخص قطع الشوارع، وُ 

ة الالزمة لذلك، وحول حجم اإلشارات تحتي  لديهم صعوبة في قطع الشوارع بسبب عدم توفر البنية ال

لديهم صعوبة في المشي وقطع الشوارع اإلعاقة  من األفراد ذوي %( 20.3) أن  تبي ن  ة،اإلرشادي  

من هؤالء األفراد يواجهون صعوبة  (%22.9)كما أن   .بسبب عدم مواءمة حجم اإلشارات اإلرشادية

م يواجهون صعوبة بسبب عدم مواءمة مواقف منه( % 22.2) ر خدمات ترفيهية،توفُ بسبب عدم 

 (2011،تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ) .السيارات

 

 :نـــيعاق  ة والم  ــع لإلعاقــرة المجتمــــنظ 0.2.5.2

ذوي  من أبرز المشكالت التي يعاني معه يعد   ممع المجتمع وتفاعلهالُمعاق ين ندماج إ عدم إن     

النفسي ة  كبيرة في حياتهمأهمي ة  بالناس اآلخرين له همندماجا  تفاعل الُمعاق ين و عملي ة  منها، وأن   اإلعاقة

الُمعاق ب عالقة ما لهالتفاعل هذه، منها عملي ة  جتماعية، وهناك متغيرات تلعب دورها في تجسيدإلوا

ين نتيجة عاق  والمُ اإلعاقة  إلى لقد تطورت نظرة المجتمعاتو ومنها ما له عالقة بالمجتمع،  ،نفسه

هتمت الحكومات ببذل جهودها ا  و  ين،عاق  نتج عنها ماليين من المُ ت بالعالم و الحروب والكوارث التي ألم  

إذ ة ة الخيري  واألهلي   ،ةوتدريبهم وتوظيفهم من خالل العديد من الهيئات والوزرات الرسمي  الُمعاق ين  لرعاية

شفقة، بل أو  نتظار عطفإفي الُمعاق  عدولم ي   ،ةحي  والترويالرياضي ة األنشطة  مت لهم العديد منقد  

 (2002،براهيم)إ ما بعد اإلعاقة.الشخصي ة  م ومعاونة لقدراتهتفه  إلى  في حاجة
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 ن":ــــيعاق  " الم  اإلعاقة  و ذويـــع نحـــب المجتمــواج

 راته كما للفرد السوي  وعليه واجبات في حدود قدا فإن له حقوق   ،المجتمعأفراد  فرد منالُمعاق  بما أن  

الفرصة حسب درجة إعاقته كي الُمعاق  في منحاأُلسرة  لك يجب أن يشترك الجميع معتماما ، لذ

وأهم المساعدات التي يمكن ة، ويستغل قدراته في خدمة مجتمعه ويعتمد على نفسه، يتحمل المسؤولي  

  هي:للم عاق للمجتمع منحها 

 اء.يحفظ حقوقه أسوة باألفراد األسو و  ة،الحياة الكريمحق   الُمعاق منح .1

 وعلمي   ين على كافة أنواع إعاقتهم حتى يحصلوا على مستوى ثقافي  عاق  إنشاء مدارس خاصة بالمُ  .2

 األسوياء.مثل 

ة والمؤسسات الصحي  اأُلسرة  حالتهم بالتعاون مع ةساجتماعيين لمساعدتهم ودر إين صصاتخإتوفير  .3

 وتوفير متنزهات وأندية خاصة بهم.

دخال هذه المهن في المناهج ،الُمعاق ين فئة منكل   ة بما يتالءم معاء معاهد مهني  بن .2 في التعليمي ة  وا 

مكانياتهم في بناء ا  ستفادة من قدراتهم و إليستطيعوا اكافة مؤسسات الرعاية الخاصة بهم حتى 

 وتخفيف العبء عن األهل. ،مجتمعهم

 عاق.لتوضيح الوسائل المتبعة للتعامل مع المُ و  ،المجتمعأفراد  إقامة ندوات ومحاضرات لتوعية .2

 وتدريبه.الُمعاق  هم في سرعة تعليمكافة التجهيزات الالزمة التي تس تأمين .2

جراء ا  ودراسة جميع الحاالت و  ،الُمعاق متابعة جميع األبحاث الجديدة في مجال التعامل مع .2

 (1992،اصر)ن أحدث األساليب في التعامل معه.إلى  التجارب المختلفة للوصول

 

 



 

21 
 

 :ةــعاقلألشخاص ذوي اإلّي ــالنفس لـالتأهي 2.2.5.2

 ،والمشاكل ،على مواجهة الظروفاإلعاقة  مساعدة الشخص ذيالنفسي   التأهيلعملي ة  تتضمن    

ختالف إمن مرحلة إدراك حقيقة  بها ابتداء   ف التي يمر  والعواطف التي تفرضها مرحلة التكي   ،والمشاعر

دراك حدوده ا  وقبول التشخيص الذي يؤكد إعاقته و  ،عن غيرهعاقة اإل الشخص ذي نتهاء بقبول وا 

تأهيل ذوي عملي ة  ستفادة منها فيإلة التي يمكن اة والموضوعي  والبحث عن الوسائل الواقعي   ،وقدراته

 .اإلعاقة

 

 :ذوي اإلعاقــةل ــواجب مراعاتها عند تأهيـات الــحتياجإلا

حتياجات إمعاق لكل   نعرف أن   ا يجب أنْ مناسب   وتأهيله تأهيال  الُمعاق  لكي نستطيع التعامل مع  

 يجب مراعاتها ومنها:

 ة.وتوفير األجهزة التعويضي   ،ستعادة اللياقة البدنيةإمثل  ة:ــبدني   .1

اإلعاقة  ف والتعايش معالتي تساعد على التكي  النفسي ة  بالعواملهتمام إلا مثل ة:نفسي  ة إرشادي   .2

 ة.شخصي  وتنمية ال

 م.بتوفير فرص التعليم للقادرين منهم على التعل   ة:ـتعليمي   .3

 ليه.إالمجتمع  ةوتعديل نظر  حوله نْ بم  الُمعاق  بتوثيق صالت ة:جتماعي  إ .2

 ة وجعلها في متناوله.بتوفير مجاالت المعرفة والوسائل الثقافي   ة:ـثقافي   .2

 ة الصحيحة.ري  األس الحياةمن العيش في الُمعاق  وذلك بتمكين ه:ـأسري   .2

بأنه قادر على جلب الُمعاق  كانت قدراته تسمح بذلك ألن شعور إذاا بمحاول جعله مهني   ة:ـمهني .2

 (1999،)المغلوث المجتمع.عيشه بنفسه عامل مهم في رفع كفاءته وقدراته وتكيفه في 
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 :عاقةلذوي اإلّي ــجتماعإلال ــالتأهي 2.2.5.2

حتى يستطيع أن  هاوبناءالُمعاق  إعادة تنظيم طاقات الفرد اه عمليتأن  بجتماعي  إلاالتأهيل  فعرَّ يُ    

ف ، وأن يتكي  المجتمعأفراد  ويشترك في نشاطها ويتعامل مع غيره من ،يندمج في البيئة التي يعيش فيها

ستفادة إوتحقيق أقصى  ،ةاليومي  الحياة  مع العالم الذي حوله ويتضمن ذلك مقدرته على القيام بأنشطة

 التي توفر الرعايةجتماعي ة إلا األهداف :، ومن أهداف التأهيلجتماعي ةإلوا ةطاقاته الذهني  من 

ة المشكالت التي التي من شأنها أن تخفض من حد  التأهيل  وبيان خطوات ،لذوي اإلعاقة جتماعي ةإلا

 اإلعاقة ذوي المجتمع برعايةهتمام إ وتتمثل في ،ةيضا أهداف إقتصادي  أن، و و قاعيتعرض لها المُ 

 (2002،وآخرون ،عامر) مواطنين منتجين ال يعيشون عالة على ذويهم.إلى  لهميحو توتأهيلهم ل

 

وأكثر  ،ذوي اإلعاقة هم المراحل التي تحول دون حدوث العجز لدىأمن االجتماعي  التأهيل  يعتبرو 

السائدة في جتماعي ة إلا ال ترتبط بالفرد فحسب بل ترتبط باألوضاع ها، ألن  اوتعقيد  ا المراحل تشعب  

المجتمع هو العامل الذي يعيق وليس  ن  إعاقة، ة الحديثة لمشكلة العجز واإلوتعتبر النظري    .المجتمع

التأهيل  عجز، إنإلى  ل ضعف األفرادن تحو  أ، فمواقف المجتمع هي التي يمكن الفرد نفسه

لكثير من الُمعاق  لتعرض الفردا نظر  سرته ومجتمعه أأفراد  للعيش بينالُمعاق  يهتم بإعدادجتماعي  إلا

ا إلعادة التوافق ضروري  ا أمر  التأهيل  له، ويصبحتقب  أو  رفضهإلى  التي قد تؤديجتماعي ة إلا العوامل

التأهيل  وضرورةأهمي ة  تيأتثم  ة، فإحداث التوازن المطلوب لسالمة الصحة النفسي   ،تجاهاتإلوتغيير ا

 وبالتالي تأهيلهم وصوال   ،قدمة لهمفي نجاح البرامج المُ  همخدمهم وتساعدكأداه تين للُمعاق   جتماعي  إلا

 (2012،)معايطة لدمجهم في المجتمع.
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 :ةـــاقـعلذوي اإلة ــالنفسيّ  ائصـــالخص 9.2.5.2

وعدم الرضا عن  ،والحزن ،كتئابإلوا ،والعزلة ،نطواءإلوا ،والخجل ،نسحابإلبا ذوو اإلعاقة يتصف   

ختالف عن اآلخرين ، وبعدم اللياقة، إلوا ،والقصور ،والعجز ،لشعور بالذنبوا ،آلخرينوعن ا ،الذات

ة، ضطرابات النفسي  إلوغيرها من ا ،والقلق ،ة والخوفعتمادي  إلوا ،ةوتشتته، وبالقهري   ،نتباهإلا وعدم

رين، تصال مع اآلخإلومشاكل في ا ،وضبط الذات ،المشكالت وبعدم توكيد الذات، والقدرة على حل  

، ةاإلرشاد الوقائي والنمائي والعالجي للتعامل مع مراحلهم العمري  إلى  وفهم الحاجة ،والشعور بالحرمان

ة مريحه لهم في المدرسة، لذلك يجب توفر أجواء نفسي  أو  ونوعه في البيتالنفسي   ضطرابإلودرجة ا

ة ول في الصراعات األسري  عن التوتر والقلق والدخ نوالمدرسة، والعمل بحيث يبعدو اأُلسرة  مجال

أساليب تعديل كما يجب التعامل معهم بالنفسي ة  والمعاناة منها، األمر الذي ينعكس على صحتهم

م لهم التشجيع وتقديم قد  ن يُ أيجب و كما  ،مشكالتهم لحل  والنفسي   بتعاد عن العقاب الجسديإلالسلوك وا

هديد ومشاعر بعيد عن الت حياتهم في جو   ْيش  ع  يعوا والمادي ليستط ،والمعنوي ،والتربوي   ،الدعم األسري  

 (2002،) العزة .تدني مفهوم الذات

 :ذوي اإلعاقــةــلة ـالنفسيّ  اتــــحتياجإلا

 شاذة.أو  حترام أفكارهم التي تبدو غريبةا  و  ،وقدراتهم ،عتراف بمواهبهمإلاإلى  الحاجة 1

دراك جوانب تفوقهم وجوانب ضعفإلى  الحاجة 2  هم.فهم الذات وا 

 ومشاعرهم. ،نفعاالتهما  و  ،التعبير عن أفكارهمإلى  الحاجة 3

لى  ،الشعور باألمنإلى  الحاجة 2 لى اال الذات،بلورة مفهوم موجب نحو وا  وتوكيد  ،ستقالليةوا 

 الذات.

ة ومشاعر القلق والنزعه الكمالي   ،نفعاليةإلة اوالحد   ،التخفيف من الحساسية المفرطهإلى  الحاجة 2

يالم نطو إلواإلحباط وا  (2012،زيد أبو) الذات.اء وا 
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 :ةـــالرياضيّ ة ــاألندي ،يـــالثان المبحث 1.5.2

 بدور إيجابي في التنمية اإلسهامإلى  ة تهدفترويحي  رياضي ة  مؤسسات :هيالرياضي ة  األندية

نشطة األ حتضان الشباب لمزوالةإلفهي توفر البيئة المناسبة  ،ألفراد المجتمعجتماعي ة إلوا الرياضي ة

ستغالل ا  ، و ةة وتنافسي  ترويحي   ةجتماعي  ا  ، و ةوثقافي  رياضي ة،  المختلفة من خالل ما تقدمه من برامج

 (2002،الحديدي) ة.والبدني  ة أوقات فراغهم بما يحقق لهم اللياقة الصحي  

 

 :لألشخاص ذوي اإلعاقةالرياضّية  ةـي فلسطين واألنديـفاإلعاقة  نشأه رياضة ذوي 5.1.5.2

دى أتج عنها من إصابات لجيل الشباب، وما ن (1922 ) ندالع اإلنتفاضة األولى في العامإمع      

 لتطوير برامج نما الوعي الفلسطيني   دالعطاء، فق في سن  اإلعاقة  ذوياألشخاص  رتفاع عددإإلى  ذلك

التأهيل ة عملي   ستكمالإلمجتمع، وبهدف في ااإلعاقة  ذوياألشخاص  عادة دمجإإلى  الهادفةالتأهيل 

وجرحى اإلعاقة  ذوياألشخاص  مجموعة من (1991)فقد بادرت في العام  ،وتحقيق الدمج الكامل

الرياضي ة  نشاء مجموعة من الفرقإإلى  بمدينة رام اهللالتأهيل  يصيصاتخإاإلنتفاضة األولى وعدد من 

في  ذوي اإلعاقة لرياضة الفلسطيني  ت حاد إلطالق اإالجهود ب تتوجت، و اإلعاقة لألشخاص ذوي

يساعد في توجيه  نوعي  رياضي   تحادإعتمدته وزارة الشباب والرياضة حينه كإالذي  (1992)العام

 اعدد  ت حاد إلا ل، وقد شك  والمجتمعي  الرياضي   في المجالاإلعاقة  من ذوياألشخاص  طاقات وقدرات

 تأسس العديد منو ، كما اقاتنوع من أنواع اإلعلكل   ي الرياضات المختلفةفمن اللجان المتخصصة 

 ضافةإ، غز ة وقطاعالغربي ة  ات في الضفةيخالل فترة التسعيناإلعاقة  الخاصة بذويالرياضي ة األندية 

قليمي  نجح في بناء عالقات شراكة عربي  ت حاد إلا أن  إلى  في ا خاللها قبول فلسطين عضو  تمَّ  ةة ودولي  ة وا 

 الدولية المتخصصة في مجال رياضة ذوي اإلعاقة.ي ة الرياض حادات واللجانت  إلالعديد من ا

 (2013،اللجنة البارالمبية مجلة) 
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ولى، وعدد نتفاضة األإلا ىوجرحاإلعاقة  ذوياألشخاص  مجموعة من تقام (1993)وفي عام    

الفلسطيني لرياضة ت حاد إلا تشكيلتمَّ  وبدعم من وزارة الشباب والرياضةالتأهيل  يصيصاتخإمن 

ذوي األشخاص  ندية في مجال رياضةكبيرة في سبيل بناء الكوادر واأل طت خطواتوقد خ   ،ينق  اعالمُ 

ة، ومع التطور الذي شهدته والدولي   ،ةواالقليمي   ،ةاإلعاقة، وقد حققت العديد من اإلنجازات المحلي  

من خالل و  (2002)ت اللجنة البارالمبية الدولية في عام ، فقد أقر  اإلعاقة ذوياألشخاص  رياضة

 اللجان البارالمبيةإلى الوطني ة  الرياضي ة حاداتت  قد في بكين على التحول باالمؤتمرها العام الذي عُ 

في الفلسطيني ة  اللجنة البارالمبيةإلى  ذوي اإلعاقةالفلسطيني لرياضة ت حاد إلا ، وقد تحولالوطني ة

عتمادها بشكل إ وتم   ،لى هذا التغييرعالفلسطيني ة  وزارة الشباب والرياضة تد وافقوق(، 2002)عام

في فلسطين اإلعاقة  ذوياألشخاص  هي لجنة وطنية مسؤولة عن جميع أوجه رياضةن ها أ على رسمي  

 (2013)مجلة اللجنة البارالمبية.

 

 :ـةالرياضيّـ ة ـــاألندي دافـــــأه 2.1.5.2

 ء للوطن.ة بهدف تنمية روح الوالوالشخصي  الوطني ة  المشاركة في المناسبات .1

 ة.في المحافل الدولي  إليه  سم البلد الذي ينتمونإلرفع العالمي ة  المشاركة في البطوالت .2

 ،ةجتماعي  إلوا ،ةالديني  األنشطة  من خالل المشاركة في تهاوتنمي ذوي اإلعاقةمهارات صقل  .3

 ة.والرياضي   ،ةوالفني   ،ةوالثقافي  

في نشرها من خالل التعاون مع  إلسهامواوتتبع تطويرها  ذوي اإلعاقة هتمام برياضةإلا .2

 ة.ة والدولي  لمؤسسات والمنظمات المحلي  ا

الحرية  تنمية مواهب األعضاء وتشجيع روح القيادة من خالل توفير الظروف المالئمة في ظل   .2

 (2002،ابو الليل) اواة التي نعيشها على أرض الوطن.والمس
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 :ةـــذوي اإلعاقــة لــالرياض 1.1.5.2

هم ضمن األ، فهي ذوي اإلعاقةتصر الرياضة اليوم على األصحاء بل أصبحت الزمة على لم تق   

ال دفعوا ث ،ةمطالب الحياة البيولوجي   عاق الذي يجلس فالمُ  .من عدم الحركة من صحتهم وأعمارهموا 

دون حركة ونشاط تتصلب شراينه وتخور عظامه، وتحدث له من ه وينعزل عن عالمه على كرسي  

 الحركة واإلفراط في الطعام، وبهذا تقل  قل ة  إلىا منة، حيث ترجع تلك أساس  ب والسكر والسُ أمراض القل

فيتوقف فجأة لعدم لياقته  ،ة لمتطلبات الحياةءويكون القلب غير متجاوب بكفا ،القدرة على الحياة

من النشاط ا ر  تحقق للجسم قدالُمعاق  التي يمارسهاالرياضي ة واألنشطة  نحطاط قوته وتنتهي حياته،ا  و 

ن   ،األخيرة ال تتصل فقط بجسم اإلنسان والقوة والصحة، حيث إن   ة ة والسلوكي  ما يشمل حياته العقلي  وا 

البدني ة  الرياضةف، رمنهما ليكمل عمل اآلخكل   نوان ينعكسوعمله وراحته ولعبه، فالعقل والجسم ص  

وسيلة للمحافظة على الصحة العامة  ها خيروفي جميع مراحله وأنواع إعاقته ألن  للُمعاق ضرورية 

حالل اآللة محل   ومعالجة أمراض العصر جراء التقدم العلمي    ، وبهذا فقد تحدىالعمل اإلنساني   وا 

من الرياضة لتمثيل وطنه في المحافل ا نوف  ومارس صُ  ،وشارك في الدورات األولمبية ،إعاقتهالُمعاق 

 (2002،براهيمإ) لشعلة األولمبية.ذهبية وعانق االدولية، فأحرز الميداليات ال

 

 :ةــة الرياضيّ ـــوالتربي ،دريب الرياضيّ ــالت

تنشئة األفراد وتطوير نموهم إلى  هي ذلك الجزء من التربية الذي يهدف ة:والرياضيّ البدنّية  التربية

 ةوهي مجموعة، الرياضي  البدني ة  األنشطة عن طريق ممارسة جتماعي  إلوا ،والعقلي   ،والنفسي   ،البدني  

 ،ةمن جميع النواحي البدني   ةبغرض إعداده وتنشئته تنشئة متزن التي تقدم للفردواألنشطة  من اإلجراءات

عداد المواطن الصالح الذي يخدم بلدجتماعي  إلوا ،ةوالعقلي   ،ةوالنفسي   ه ويتحمل أعباء تقدمه والرقي ة، وا 

 (2002،)ابو الليل به.
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فحينما  ،صون جسم اإلنسانيي و نم  ي ذيعند ممارسة أوجه النشاط ال ي تتم  ة التوهي العملية التربوي      

البدني ة  من ألوان التربية ايباشر لون  أو  يمارس التزحلق،أو  ،يتدرب على المتوازيأو  ،يمشيأو  ،يلعب

 ة، وهذه التربية تجعل حياهنفس في الوقت التربية تتم   التي تساعد على تقوية جسمه وسالمته، فإن  

 (2012،)الجبور إلنسان أكثر رغدا .ا

 

تصال بالمجتمع والعالم كما تساعد إلمعاونتهم إلعادة اإلى  وتهدف الرياضة ألصحاب العاهات   

ا شيئ  الرياضي ة  والتربيةالرياضي   ة، وليس التدريبة والجسمي  والقدرات العقلي  النفسي ة  على تنمية الميول

والمهارة في الحركة واألداء،  ،ةي بالنواحي البدني  عن  يُ الرياضي   يبألن التدر  ؛ىءي  فذلك خلط س ،واحدا  

إلى  سيط سعيهاو  و   ،أهداف التربية الحديثةإلى كل   تتخطى هذه األهداف لتتسعالرياضي ة  التربية أن   الإ

 المتعددة، وهذا المفهوم السامي ألغراض التربية هوالبدني بصور  ،تلك األهداف هو النشاط الحركي

 .اين خصوص  ق  اعللمُ رياضي ة ال

في  (Sir Ludwing Guttma) ينق  اعللمُ الرياضي ة األلعاب  ما أجمله لودفيج جوتمان مؤسس هذا

على "  تنص  و  ستاد استوك مانديفيل إية في ومعلقة بالصالة الرئيس (1922) الرسالة التي كتبها عام

جال ونساء من جميع أنحاء العالم في نتظام المشلولين من ر إهدف ألعاب استوك مانديفيل هو  أن  

آالف إلى  التي تسودهم اليوم سوف تزجى األمل واإللهامروح الرياضة  ن  أة، و عالمي  رياضي ة  حركة

ا يمكن تقديمه للمجتمع من المشلولين أكثر من مساعدتهم من خالل ظم عون  أعالمشلولين، وليس هناك 

 (2002،)محمود .لتحقيق التفاهم بين األمم" ؛المجال الرياضي  
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 :ةـلذوي اإلعاقة ــوالرياضيّ  ةــالبدنيّ  األنشطة ةــممارسة ــأهميّ   4.1.5.2

ة وبخاصة فيما يتعلق بوظائف األجهزة الحيوي   ،ةالصحي  في تطوير اللياقة البدني ة  هم التربيةتس .1

 كالقلب والرئتين.

 لخ.إق.... التسل  ، الوثب ،لجري  ا، و كالمشي   هاوتطوير ة ة األساسي  المهارات الحركي  تنمية  .2

 اللقف(.و  ،الرميو  ،ركلال) :مثل هاوتطوير  تنمية المهارات الحركية الخاصة باألنشطة .3

ضطرابات إلوا ،كتئابإلاو  ،القلقو  ،رفيما يتعلق بالتوت هاوتطوير  ةة والنفسي  تنمية اللياقة الصحي   .2

 ة.النفسي  

وزيادة القدرة على التواصل مع  ،جتماعي  إلا لوالتفاعها، وتطوير جتماعي ة إلا تنمية العالقات .2

مكاني   شتراك في المباريات والتدريبات إلر بالمجتمع المحيط به من خالل اة التأثير والتأثُ المجتمع وا 

 مع زمالئه في الفريق وفي الفرق األخرى. 

 هم لمختلفة من خالل ممارستومعلومات معرفي   ،ةكتساب خبرات معرفي  ا  و  ،ةزيادة النواحي المعرفي   .2

النواحي  معرفةاللعبة، و مهارات  معرفةاللعبة، و معرفة تاريخ  وذلك عن طريق ؛الرياضي ةاألنشطة 

 المرتبطة باللعبة.البدني ة  عناصر اللياقة معرفة، و ةالقانوني  

ة والقاري  العالمي ة  وللمجتمع من خالل المشاركة في البطوالت ،وللفريق ،نتماء للوطنإلتنمية روح ا .2

 تلفة.المخ

 حترام قرارات الحكاما  و  ،لتزام بقوانين اللعبإلالعامة من خالل ا حترام القوانينا  تنمية روح النظام و  .2

 .هاوتنفيذ

 بالفرد وبالمجتمع. ة التي تضر  السلبي  األنشطة  بتعاد عنإلستثمار جيد لوقت الفراغ واإ .9
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ضاء متطلبات الحياة وعدم في ق عتماد على النفسإلهد واوبذل الجُ  ها،وتطوير تنمية روح الكفاح  .10

 ة.عتماد على الغير في األمور الحياتي  إلا

بالنفع على الفرد  التي تعودجتماعي ة إلا وزيادة القدرات والعالقات ،الخروج من العزلة واإلنطواء .11

  (2002،)ابو الليل وعلى المجتمع.

 

 ة:ــاإلعاقة لذوي ـندماجيّ إل واة ـالرياضيّ  ةــداف التربيــأه 1.1.5.2

الذين  ذوي اإلعاقةشى مع اوال تتم ،عت ليمارسها األسوياءض  وُ الرياضي ة  البرامج من المعلوم أن     

من تعديلها ووضع  ولهذا فال بد   ،من قدرتهم على الحركة الطبيعية لفترة طويلة حد  يعانون من إصابة ت  

خرى حسب األهداف أإلى  ئةالمعدل من فالرياضي   وقد يختلف البرنامج ،تتناسب مع إمكاناتهم برامج 

 :اآلتية

 

 زالتها والتغلب عليها.إأو  تصحيح اإلعاقات والتشوهات التي يمكن تحسينها .1

عادة إلتكيفه اق على ترتيب اعمساعدة المُ  .2 من الناحية الفردية في حالة اإلعاقات  هتنظيمجتماعي  وا 

ذوي  ص، فمن الطبيعي أن  للخوا تهالبرنامج الرياضي  وحساسيالدائمة، وتعتمد هذه على فلسفة 

حاالت إعاقات الجهاز الدوري وغيرها تشكل أقلية ما بين أو  اإلعاقات الدائمة مثل حاالت الشلل

 فعن طريقة النشاط ،للمساعدة من بقية التالميذا حتياج  إهؤالء هم األكثر  أوساط التالميذ، إن  

التعامل مع و  كتساب السلوك الجماعي  إلو  هؤالء الخبرة الضرورية للتنظيم الشخصي   دُ ج  قد ي  الرياضي  

 ليها.إنتماء إلالجماعة واإلحساس با
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 وترتيب البرنامج ،من التدهور عن طريق تعليمه ومعرفته إلمكاناته وحدودهاالُمعاق  حماية الفرد .3

 أن يتعلم المشاركة فيالُمعاق  علىو حتماله للتمرينات، ا  للُمعاق و  ةوفق القدرات الفسيولوجي  الرياضي  

 .الدائمةأو  في اإلعاقات المؤقتهالتي األنشطة  المفيدة وتجنبالرياضي ة األنشطة 

ة لألعضاء المصابة من حدود ما تسمح به لتنمية القدرة العقلي   لذوي اإلعاقةإتاحة الفرصة المناسبة  .2

عنف مع اللعب بأو  ،التسلق وأ ،القفز وأ ،ال يستطيعون الجري اإلعاقات المتعددةذوي  ن  إ اإلعاقة،

لكنه يفقد تنمية العضالت الكبيرة التي تؤثر  ،وعند حدوث هذا فهو ال يفقد متعة اللعب فقط أقرانهم،

التنمية الممكنة الُمعاق  يحقق ، ولكيتهاوطبيع هاومستو  واألعضاءة األجهزة الجسمي  في تنمية 

 ندماج فيها.إلاللُمعاق و  المالئمةاألنشطة ختيار إ والطبيب في ة،واألسر  ،ويتعاون المدرس

لتنمية المهارات من خالل الرياضات ذات الطابع الترويحي  لذوي اإلعاقة إتاحة الفرص المناسبة .2

 فئات متعددة كثيرة فهي تحتوي علىالرياضي ة  ن مجاالت التربيةإفي حدود اإلمكانات المتاحة، 

 الء)الخارجية( للشباب.الخ الترويحية وأنشطةواألنشطة  والرياضاتاأللعاب  عديدة وعلى أعداد من

الرياضي ة األنشطة  ة من خاللالطبيعي  جتماعي ة إلا لحياةفي ا لذوي اإلعاقة إتاحة الفرصة المناسبة .2

واألنشطة  ،للعبجتماعي ة إلا القيمة ة واأللعاب المناسبة ألعمارهم ورغباتهم حيث إن  الترويحي  

 ينمي المهاراتيستطيع أن الُمعاق  الفرد ن  إ .إتاحة فرصة التعاون مع اآلخرينتكمن في الرياضي ة 

فالرياضة  بالكفاءة،الشعور  تعطيهو إليها  ذات القيمة الحركية من خالل الجماعة التي ينتمي

ر. لم يكن أكث نْ إدل يرقي على مستوى الفرد العادي بمعجتماعي ة إلا الحياةالُمعاق  تستطيع إكساب

 (2012،براهيمإ)
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عتبار لتوفير العديد من الخدمات خذها بعين الأا ـالتي علينة ـالرياضيّ  ةـاألندي أدوار 0.1.5.2

ويتمثل هذا  ها،جميعفي نواحي الحياة  والتي لها دور في زيادة الوعي األسريّ  ،اإلعاقة لذوي

  الدور في:

 بحيث تشمل فئات مختلفة من ذوي هاودعملُمعاق ين ا تأهيلومؤسسات لرعاية و  ،ورودُ  ،إنشاء مراكز .1

 ة للملتحقين بها.الصحي   ةوالنفسي   ،جتماعي ةإلا وتوفير مختلف الخدمات ،إلعاقةا

ألفراد  ،عربة أطفالة،   اعات طبي  سمو عينات والتجهيزات المختلفة من كراسي متحركة، توفير المُ  .2

 صعبة، فهي بحاجةالمادية  هاظروفو  الالزمة، قادرة بالوفاء بتوفير التجهيزاتالغير  رس  األُ 

 وتقديم الدعم لها. هالمساندت

ر س  أُ ين، وزيادة وعي ق  اعالمُ األطفال  اه أساليب عملها معتجإالُمعاق ين وتدعيم مواقفها  رس  أُ تكريم  .3

ر س  والمحاضرات المتخصصة، وذلك للتعريف بأدوار األُ  ،من خالل إقامة الندواتاإلعاقة  ذوي

 وسبل التعامل معهم في المنزل. ،الُمعاق ين تجاه األفرادإ

والرياضي ة  ،ةوالترفيهي   ،جتماعي ةإلا المجتمع من خالل إقامة البرامجأفراد  مع ذوي اإلعاقة إدماج .2

اإلعاقة  ة لذويوالتأهيلي  األكاديمي ة  الفئة، وتقديم عدد من البرامجة لألفراد من أصحاب تلك والشبابي  

 .كتفاء الذاتي  إلاة و حي الحياتي  خاصة على صعيد النواوبة سر في العملية التربوي  من خالل إشراك األُ 

دمجهم؛ ألن ه الخاصة بهدف أو الحكومي ة  بالعمل بالمؤسسات سواءاإلعاقة  إشراك األفراد من ذوي .2

نعزال والشعور إلفراد اللذين يعانون من مشكلة ا، فهناك العديد من األمادي  ال أكثر أهمي ة من كسبهم

راطهم نخا  من توفير فرص عمل لتلك الفئة ودمجهم و  بالوحدة والبعد عن الناس والمجتمع، فال بد  

 (2012،)مسافر بالمجتمع.
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 ة ـاإلعاق داد ذويــإلعة ـالرياضيّ ة ـاألندي ر التي تركز عليهاــطاأل   أهمّ  2.1.5.2

 ة.والحركي   ،ةوالنفسي   ،ةيتناول جوانب اإلعداد كلها، الفكري  أي   :متكامال   عداداإلن يكون أ .1

جانب من الجوانب بالقدر المطلوب من كل   بإعدادهتمام إلا ن يكونأأي   ا:متوازن   عداداإلن يكون أ .2

 نقصان.أو  غير زيادة

 يقتصر اإلعداد على ال  ة باوالمراكز الشبابي  األندية  وهذا ما تركز عليه ا:ميداني   عداداإلن يكون أ .3

نما يعتمد على أسلوب ونهج تطبيقي في ،النظريات  إلعداد والتنمية.التكوين واعملي ة  وا 

ن يتسلح بالثقافة األصلية أة لدى الشاب، فهو يجب تكوين العقلي  أي   :افكري  اإلعداد أن يكون  .2

 والقواعد واألصول الثابتة.

التي تقوم على النفسي ة  وهي ،لدي الشبابالنفسي ة  تكوينأي   :احركي  و  انفسي  اإلعداد أن يكون  .2

عداد ال ما يتعلق به ويتصل بالجانب كل   وتدريبه على المعاق شابتصريف الغرائز والميول، وا 

 (2012،مسافر) .الحركي  

 

 ":ة" ذوي اإلعاقةـــللفئات الخاصالرياضّية  ةــالتربي 2.1.5.2

لألسوياء من حقوق  من المجتمع لهم ماأفراد  همف، تهمااقإعختلفت أنواع إمهما اإلعاقة  وذو     

مهارات والخبرات الضرورية الالزمة للحياة الطبيعية تكون بدرجة كتسابهم للإ ، لكن  وعليهم واجبات

مهم لهذه المهارات تعلَّ  ودرجتها، لذلك نجد أن  اإلعاقة  وفقا لنوعجد ا  وقد تكون بدرجة ضعيفة ،ضعيفة

التعليمي ة  وقت طويل للتدريب، ولقد وضعت جميع البرامجإلى  ويحتاج ،وتلك الخبرات يحدث ببطء

من  فكان ال بد   ،ذوي اإلعاقة شى معاوهذه البرامج ال تتم ،شى مع األسوياءاة عامة لتتمة بصفوالمهني  

ختالف نوع إذلك بوضع برنامج خاص بهم يختلف بو  ،اإلعاقة شى مع ذوياالتعديل فيها لكي تتم

قيام تدريب هذه الفئة من المواطنين حتى يمكنهم الفي  لإلسهامخير وسيلة الرياضي ة  التربيةفاإلعاقة، 
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الرياضي ة  هتماماتهم، ويرجع ذلك لما لألنشطةا  ة والضرورية لهم لقضاء حاجاتهم و بالحركات المختلف

ممارستها في جميع األوقات واألمكنة بإدخال و  تها،وتقويمن تأثير فعال في تنمية أجهزة الجسم 

 (2012،براهيمإ) .التعديالت في المالعب واألدوات المستخدمة

 

  :يّ ــالرياض اطــة بالنشــع المرتبطــالدواف 9.1.5.2

األنشطة  ا لتعدد المجاالت المختلفة ألنواعبتعددها نظر  الرياضي   تتميز الدوافع المرتبطة بالنشاط   

 بصورة مباشرةالرياضي   ا لتعدد األهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق ممارسة النشاطة، ونظر  الرياضي  

وتتبدل في غضون الفترة الطويلة التي يمارس فيها الفرد النشاط الدوافع تتغير ف رة،غير مباشأو 

حتى تحقق مطالب  ةسني  مرحلة كل   الفرد فيإلى  بالنسبةالرياضي   ، إذ تتغير دوافع النشاطالرياضي  

 .الرياضي   ا لمستواهبها الفرد، كما تختلف دوافع الفرد طبق   ة التي يمر  حتياجات المرحلة السني  ا  و 

 

 : إلى ةا لمراحل الرياضة األساسيّ طبقً الرياضّي  الدوافع المرتبطة بالنشاط نيبو  قسموي   

 .ة للنشاط الرياضي  مرحلة الممارسة األولي   .1

 ة للنشاط الرياضي.مرحلة الممارسة التخصصي   .2

 (2009،)الحازمي ة.الرياضي  البطوالت و  العالميةالرياضي ة  مرحلة المستويات .3

 

 ":ةـــاإلعاق "ذويللفئات الخاصة ة ــالرياضيّ اب ــعاألل ختيارإة ــكيفي 10.3.1.2

بل يجب أن يتخصص العاملون مع هذه الفئة  ،نالهي   ليس باألمراإلعاقة  العمل مع ذوي إن       

وأن  ،منهمكل   ن يكون لديهم القدرة على العمل، وأن يتصرفوا مع طبيعةأو  ،اجتماعي  ا  و  ،اورياضي   ،انفسي  
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والحالة  عاقةمع نوع اإلا فرد بمنتهى الدقة والحذر ليكون مالئم  لكل  لرياضي  ا التمرينختيار إ يكون

 :ةالرياضيّ األلعاب  أو التمارينختيار إ دنالتالية عالتي يعيشها، فلذلك يجب األخذ في الحسبان النقاط 

بصورة متنوعة لكي تؤثر في الرياضي ة  والفعاليات والمهاراتاألنشطة ختيار إ يجب أن يتم   .1

  تختص بأجزاء معينة من الجسم دون األخرى.واال   ،سامهمأج

 ومن البسيط ،الصعبإلى  بتداء  من السهلإسلوب التدرج في إعطاء التمرينات أأن يراعى يجب  .2

 المعقد.إلى 

وال يشرك ا ة " اإلحماء" وأن يكون دقيق  ختياره التمرينات التحضيري  إالمدرب في  يجب أن يهتم   .3

 صاب.العضو المُ 

ة والنفسي   ،ةالجسمي   هوقابلياتالُمعاق مع قدرات ا متمشي  الرياضي ة  الفعالياتختيار إ ن يكونيجب أ .2

 .إعاقتهموتتناسب مع نوع  ،ةوالعقلي  

أو  ،تعليمأو  ،رفع مستوى قدرةإلى  ه يؤدين  أأي   ا،ختار غرضي  المُ الرياضي   أن يكون النشاطيجب  .2

 نجاز عمل ذي نفع عام.إأو  ،ميدةحجتماعي ة إ كتساب صفةإأو  ،زيادة كفاءة

لعناصر المتعة ا لحاجات المجتمع ومثير  ا وملبي  ا يجب أن يكون منسجم  الرياضي   النشاطاختيار  عند .2

 ين.ق  اعندفاع والمثابرة في نفوس المُ إلوالرغبة وا

دة مرونة لزيا هوالرياضي ة  مزاولة المهاراتأو البدني ة  من ممارسة التمرينات الهدف األساسي   ن  أ .2

صالح العيوب والتشوهات الناتجة عن الجلوس الطويل النوم، أو  المفاصل والعضالت في الجسم وا 

ة الناتجة عن تصحيح بعض األوضاع الجسمي  إلى  التمرينات المناسبة التي تؤديختيار إ لذا وجب

 (2012،براهيمإ) العادات الخاطئة.بعض األوضاع و 
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 ة:ــاإلعاقذوي ـة لــتصنيف الرياض 3.1.2 .11

 ة:ــة العالجيّ ـأوًل: الرياض

إحدى وسائل العالج حيث تؤدى على هيئة تمرينات عالجية  لذوي اإلعاقة ممارسة الرياضة عد  تُ   

 اإليجابي   ، ويستمر هذا األثرذوي اإلعاقةكإحدى طرق العالج الطبيعي التي تسهم في تأهيل 

من قوة ومرونة وتحمل وتوافق البدني ة  ياقةلستعادة الإلى ومساعدتهم عالُمعاق ين  للتمرينات في تأهيل

 الهامة. ةستعادة لياقة الفرد للحياا  و  ،عصبيعضلي 

 

 ة:ـة الترويحيّ ــالرياض ثانيًا:

 وسيلة ناجحة للترويح عد  تنمية الجانب الترويحي حيث تُ  ذوي اإلعاقة ة لرياضةمن اآلثار اإليجابي      

كما يختلف المجهود المبذول في  ،بالحياةخبرات تساعده على التمتع  فهو يكتسب ،للُمعاقالنفسي  

ة والكروكيه، عن المجهود المبذول في رياضة تنافسي   ،والبلياردو ،ة كالشطرنجالرياضة الترويحي  

 ستمتاع بوقت الفراغإلر هذه الرياضة يتعدى اأثلعاب المضمار، كما أن أأو  ،كرة السلةأو  ،كالسباحة

وعمل صداقات تخرجه من عزلته  ،الرياضي ة عتماد على ذاته والروحإللثقة بالنفس واتنمية اإلى 

 وتدمجه في المجتمع.

 

  :ةـالتنافسيّ  ةـالرياض ثالثًا:

كما تتضمن البدني ة  رتقاء بمستوى اللياقة والكفاءةإلاإلى الرياضي   يهدف هذا النوع من النشاط    

والتطوير  ،السليم تعتمد على التدريب العلمي  التنافسي ة  الرياضة ن  ألواقع رياضة المستويات العليا، وا

بالقواعد والقوانين التنافسي ة  لتزام في تلك الرياضةإل، ويجب االرياضي   في األدوات واإلمكانات والطب  

 .حتى يتحقق مبدأ العدالةالتنافسي ة  األنشطة الخاصة باألداء، وبذلك المشاركة في
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 رة:ــلمخاطات اــرياض رابعًا:

 :ة مثلجماعي  أو  ،ةس فردي  مار  وقد تُ  ،التي تزداد فيها المخاطرة بدرجة كبيرةاألنشطة  إلى شيريُ     

سبب الكسور في والغطس في المياة الضحلة، التي تُ  ،التزحلق على الجليد، وسباق السيارات والدراجات

خاصة في بتعليمات األمن والسالمة و تباع إمن  لذلك ال بد   ؛الشلل الرباعيأو  ،ةالفقرات العنقي  

 درجة عالية في األداء الفني.إلى  ات التي تحتاجالرياض  

 

 ة:ــجتماعيّ إلة اـخامسًا: الرياض

 وذلك بتدريب ،على إعادة تكيفه مع المجتمعالُمعاق  ساعدالذي يُ  هيل المهني  أحيث يرتبط بالت     

ذوي  شتراكإودرجتها وميوله، كما يمكن  ةلنوع اإلعاقا جديدة تبع  أو  على ممارسة مهنة سابقةالُمعاق 

  بالمجتمع.ندماج إلا وياء في الممارسة حتى يعتادوامع األس اإلعاقة

 

 ة:ــاركة السلبيّ ــسادسًا: المش

حضور أو  از،سواء أمام التلفالرياضي ة  يقوم هذا النوع على المشاركة المعتمدة على المشاهدة    

في الُمعاق ين  ، مثل مباريات كرة القدم والتنس والسلة واليد، ويشترك األسوياء معالمباريات في المالعب

لى ب عالتغل  إلى  من العدوان، ويؤدي ذلك والحد  النفسي   زالة القلق والتوترإهذا النوع حيث تسهم في 

 (2012،)الجبور ندماج في المشاهدة.إلروتين الحياة ويقطع الملل با
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 : ةــاإلعاق ذويــلة ــالرياضيّ اب ــاأللع فائــوظ 12.3.1.2

وهو ما يطلق عليه  ،: حيث يقوم اللعب بإشباع حاجة ال يمكن أن يشبعها الواقع ةالوظيفة التفويضي   .1

 الخيال.إلى  اللجوء

 ة لبعض تجاربه.فرصة التخلص من اآلثار السلبي  الُمعاق  : حيث يتيح اللعب للفرد   وظيفة التفريغ .2

قبل. تجارب لم يجربها من أو  ،تمثيلأو  ،بأداء أدوارالُمعاق  : تتضح عندما يقوم  ةي  وظيفة األسبق .3

 (2002،براهيم)إ
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 :ةـــي المجتمع والرياضـفاإلعاقة  دمج وتمكين ذوي الثالث المبحث 4.5.2
 

سهموا في المجتمع من ى أن يُ تاحة الفرصة لألطفال كي يكتسبوا القدرة علإ إن  مج هو تمكين: الد  

لكي أو  ،سرةرضى عند األبوين واألُ وتوفير ال ،من خالل تقديم الدعم العاطفي  أو  ،منتجةأنشطة  اللخ

في ذلك  ساس دمغة مشتركة بينهم، فإن  أن نجمعه على أمن  ا بدال  ن يلعبوا مع  أجل أجتمعوا من ي  

ن يقدموا للمجتمع أى ة تمنح الجميع القدرة علستراتيجي  إيضا، فالدمج أفي التعليم وفي المجتمع ا دمج  

ستمتاع بطفولتهم إلعلى ااألطفال  يساعد جميع فهو نهج تمكينيوتعمل عمل المحفز على التغيير، 

 (1992،)انطون .اء وتغيير مجتمعاتهمفي بن   سهاموعلى اإل ،صولهم على حقوقهموحُ 

 ،ةت اإلنساني  مع أقرانهم العاديين من تنامي النزعااإلعاقة  نبثقت حركة دمج األفراد ذويإ    

عتراف بهم في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع تنامي هذه النزعات إلة نحو اواألخالقي  

عتراف بها، فقد أفرز إلوا ،والمساواة ،والعدالة ،ةوالديمقراطي   ،ةوالحركات النشطة لحقوق اإلنسان كالحري  

وتفعيله التعليمي ة  سيخ مبدأ تكافؤ الفرصعلى تر  ،والتربوي   ،من اإلجماع اإلنساني   اهذا التنامي نوع  

وتأثيراتها، كما  ،ومظهرها ،ومصدرهااإلعاقة  بغص النظر عن نمطاإلعاقة  بالنسبة لجميع األفراد ذوي

أو  طر المعزولةداخل األُ اإلعاقة  أفرزت الممارسات المباشرة وغير مباشرة للتعامل مع األفراد ذوي

قتصاديا المترتبة على إا، وحتى ونفسي   ،انفعالي  ا  و  ،اجتماعي  ا  و  ،اة تعليمي  بي  المنفصلة العديد من النتائج السل

 هم من األفراد العاديين.ععن مجتماإلعاقة  فلسفة وسياسات العزل والفصل والتمييز واإلقصاء لذوي

 (2009 ،) الزيات
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 :حدداتهاج وم  ـدمة ال  ــوم ثقافــمفه 1.4.1.2

 ،ختالف التالميذإل ستجابة على نحو إيجابي  إلمدخل دينامي ل"  عتباره  ابالدمج إلى  اليونسكو تنظر 

نما  ،عتبارها مشكالتإوتنوع إمكاناتهم وقدراتهم وحاجاتهم، والنظر في الفروق الفردية بينهم، ليس ب وا 

 م وتفعيله".إلثراء التعل  ا عتبارها فرص  إب

تجاهاته والمبادىء ا  ات أفراده، و يمه وسلوكي  لمجتمع وقاأفراد  يقصد بثقافة الدمج أن يصبح وعي     

ا الذي يقف خلف تبني فلسفة الدمج فكر   ات، تشكل نسيج اإلطار المرجعي  التي تحكم هذه السلوكي  

المستوى أو  ،جتماعي ةإلا ختالف الفئةإتجاهات على إلات واصبح هذه السلوكي  بحيث تُ ا وسلوك  

وجماعات، وتقود ثقافة ا ل النسيج العام للمجتمع أفراد  ك  ليه، تشإالذي تنتمي جتماعي  إلا قتصاديإلا

 .يمها لدى الفرد والمجتمعوتعظجتماعي ة إلوا ةالدمج على الوعي بفلسفته ومبادئه وجدواه وعاداته التربوي  

 

عالء قيمه  على دعم هذا الت   وآلياته   ختالف صوره  إحرص اإلعالم على   جتماعي  إلا والتكافل وجه وا 

أن المجتمع ا وسياسي  ا قتصادي  ا  و ا جتماعي  إقوق اإلنسان، وبات من المسلم به ة وحديمقراطي  والعدل وال

وعدم  ،عتبارإأو  دعوىأي   عض أفراده تحتوالتهميش لب ،والعزل ،الذي تتنامى فيه آليات اإلقصاء

  :  مشاركتهم على نحو حقيقي وفعال في النواحي

الكفاءة إلى ا مفتقر  ا ة بوجه عام، يصبح مجتمع  والسياسي   ،ةوالثقافي   ،ةجتماعي  إلوا ،ةقتصادي  إلا

ا يهدد أمن ، مجتمع تتنامى فيه الصراعات وعواملها مم  جتماعي  إلوالتماسك ا ،ةوالفاعلي   ،ةقتصادي  إلا

 (2012،)مسافر ستقراره.ا  المجتمع ومستقبله و 

 

 

 

 



 

41 
 

 تتلخص فلسفة الدمج بالنقاط التالية:

 .ومتنوعةة خاصة متعددة حاجات تربوي  ين الُمعاق  األطفال  أن لدى .1

تلبية وقت كان أي   التي تستطيع فيالتعليمي ة  ة واألوضاعالتربوي  من البدائل  اهناك عدد   أن   .2

 ق.اعالحاجات الخاصة للطفل المُ 

 .ي حاجاته ا التي تلب  ة األقل تقييد  في البيئة التربوي  ُمعاق  طفل كل   يجب تعليم .3

كالت التي المش ن  أيتضح  نْ أالصفوف الخاصة فقط بعد أو  ،رس الخاصةالمداإلى  يجب اللجوء .2

 (2009،وآخرون ،)الخطيب ق.اععاني منها الطفل المُ يُ 

 

 :ةــاإلعاق أهـــداف الدمج لذوي 2.4.1.2

على جتماعي ة إلاأو  ،ةنفعالي  إلاأو  ،ةالجسدي  أو  ،ةالحسي  أو  ،ةهم أشخاص تحتم قدراتهم العقلي      

حتياجاتهم إلمالءمة األنشطة  ستعداداتهم وبرامجا  خال تعديالت لمواءمة التعليم لقدراتهم و ضرورة إد

  في:، وأهـــداف الدمج تتمثل التعليمية

للتعليم المتكافىء والمتساوي مع أقرانهم من األفراد في الُمعاق ين  إتاحة الفرصة لجميع األفراد .1

 المجتمع.

 ة والتفاعل مع األفراد اآلخرين.في الحياة العادي  لإلنخراط اإلعاقة  إتاحة الفرص لذوي .2

مكاناتهم وقدراتهم من ذوي اإلعاقة.أج من األفكار الخاطئة حول خصائص خلصهم الدميُ  .3  قرانهم وا 

أو  ةمن جميع أنواع المعيقات سواء المادي  اإلعاقة  من أهداف الدمج بعيدة المدى تخليص ذوي .2

 لة في جميع مناحي الحياة.ة التي تحد من مشاركتهم الفاعالمعنوي  

 ة.ة الخاصة ومراكز اإلقامة الداخلي  قامة مؤسسات التربي  إة في التقليل من التكلفة المادي   .2

 (2012،)بطرس ة للمجتمع والثقافة.م األخالقي  مع القي  ا ومتوافق  ا عتبر الدمج متسق  يُ  .2
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 مها:ومن أه ،ذوي اإلعاقة األشخاص على الدمج يعود بفوائد كثيرة   3.4.1.2

ن أ فيالحق   شخاص لهمأجتمعهم كم في مُ على العيش الكريالُمعاق ين  األشخاص الدمج يساعد أن   .1

 .حترامإيعاملوا ب

 .من ذوي اإلعاقةاألشخاص  العاديين نحواألشخاص  تجاهاتإالدمج يسهم في تعديل  أن   .2

ة قلي  أإلى  ميوليس فردا ينت ،ه جزء من مجتمعهبأن   للشعورالُمعاق  الدمج يشجع الشخص أن   .3

 ئة.محرومة تعامل معاملة سي  

 حسنه.ويطور مفهوم الذات لديهم ويُ  ،الُمعاق ين األشخاص فالدمج يسهم في تكي   أن   .2

شجعهم على تطوير ويُ  ،ة بين المتعلمينهيىء الفرص للمعلمين لتفهم الفروق الفردي  الدمج يُ  أن   .2

 (2009،عليوة ) الفروق.ستخدام األساليب التي تراعي تلك ا  البرامج و 

 

  ة الدامجة:ــج والتربيــادىء األساسية للدمــالمب 4.4.1.2

 ،ةقتصادي  إلوا ةوالمجتمعي   ،ةوالتربوي   ،ةحددات الثقافي  ة الدامجة مجموعة المُ قصد بالتربي  يُ     

يات ومنهج وآل وفق فلسفة هموتعليماإلعاقة  التي تعمل على تربية األفراد العاديين وذويجتماعي ة إلوا

 ي، وعلى ذلك تعنقرانهمأجنب مع إلى ا جنب  اإلعاقة  ختالف الذي يتيح تعليم ذويإلتدعم التنوع وا

ة حتياجات التربوي  إلستجابة لإلختالف واإللتنوع والهم وتقبل  التعليمي ة  اتي المؤسسبن  التربية الدامجة ت  

 ةة واألكاديمي  تياجاتهم التربوي  حا  و ختالف فئاتهم إعلى اإلعاقة  سياسة دمج ذويو  ،فرادالخاصة لأل

هذا التنوع  ن  أ، و ختالف وتقديرهإلعتراف بالتنوع واإلة بما يسمح للجميع باوالحياتي  جتماعي ة إلوا

، وهما هكل  ختالف القائمين في المجتمع إلهو جزء من التنوع واالتعليمي ة  ختالف في المؤسساتإلوا

 .رباكإ اراء ال مصدر ثإ امصدر 
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 الدامجة:المبادىء التي تقوم عليها التربية  ومن أهم هذه

النظر عن  صرفم بللتعل  اإلعاقة  إتاحة كافة الفرص المتكافئة لجميع األفراد من ذوي األول:المبدأ  .1

ة هذه اإلعاقات من ناحية د  ومستوى ح   ،من ناحية هاأو نمط ةالتربوية الخاص مإحتياجاته نوع

 .ياتي  وح جتماعي  ا  و  وهو مبدأ إنساني   ،أخرى

من  مأ اإلعاقة فرد يمكن أن يستفيد على نحو ما وبقدر سواء أكان من ذويكل   الثاني:المبدأ  .2

 جنب في ظل التربية الدامجة.إلى ا منهم جنب  كل   العاديين عندما يتعلم

ة ي  التربو حتياجات إلا ي كافةللدمج هي ذلك اإلطار الذي يلب   ةأهيَّ ة المُ المدارس العادي   الثالث:المبدأ  .3

سهم هذه المؤسسات بالمشاركة من ذوي اإلعاقة، حيث تُ كانوا  مأ ،عادين اأكانو  سواء لجميع األفراد

 ة متكافئة.جتماعي  ا  ة و الفعالة لجميع األفراد في ظل ظروف أكاديمي  

ة جتماعي  ا  و  ،ةة نفسي  هو إيجاد مناخ وظروف صحي  و بعيد المدى اإلعاقة  ذويدمج عملي ة  من والهدف

. اء مجتمعهفي بن   كامال  ا فرد في المجتمع إسهام  كل   سهمة منتجة يمكن من خاللها أن يُ وأكاديمي  

 (2009،)الزيات

 

   ةــة الدامجــج والتربيّ ــللدماعّية ـجتمإلوا ةافيّ ـددات الثقــحالم   5.4.1.2

 ةطره الثقافي  في أُ  اإلنساني   ي  جة للعقل الجمعبرم  العامة المُ الكلي ة  هاف الثقافة بأن  عرَّ تُ : ةالمحددات الثقافيّ 

على والعمل، التي تغلب  ةالحياوأساليب  ،والقيم ،والتقاليد ،المحددة ألنماط العادات ،جتماعي ةإلوا

 ةقتصادي  إلة والتغيرات االتفاعالت المستمرة بين الموروثات الثقافي   مجتمع ما، والثقافة هي حصيلة

 ،عتبارها مجموعة القيمإ، باة التي يشتهر بها الفرد في مجتمع موالمعرفي   ،ةوالتكنولوجي   ،جتماعي ةإلوا

 ،والعادات ،، بحيث تشكل المحدداتز ذلك المجتمعنماط السلوك المشتركة التي تمي  أو  ،والمعتقدات

حياته وردود أفعاله داخل اإلطار وأساليب  ،والتقاليد التي تحكم سلوك الفرد وطريقة تفكيره وأدائه للعمل
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داخل مجتمع ما هي عالقات تفاعلية معقدة   الحاضن، والعالقة بين الفرد وثقافته   جتماعي  إلوا الثقافي  

 ،تجاهاتها  و  ،وفكره ،وسلوكه ،ومعتقداته ،ثر في قيمهأويت ،سهم في تشكيل ثقافة مجتمعهفالفرد ي  

نجازاته باألُ  الحاضن. والمجتمعي  ،والرموز التي تشيع داخل إطاره الثقافي   ،والمعطيات ،طروا 

 (2012)مسافر.

دات األساسية الفارقة الثقافة تتحدد من خالل عدد من المحد   أن    (Maletzk,1996) مالتزكويرى 

 ددات تتمثل فيما يلي:ح  وهذه الم  ومنها الدمج والتربية الدامجة  ،ميزة للثقافات المختلفةالمُ 

 .(National basic personality )الوطني ة ةة للشخصي  الخصائص األساسي   .1

 واللغة. ،رطريقة التفكيو ، غة، مفهوم الوقت والفراجتماعي  إلالمدركات ا .2

 واألحكام الخلقية. ،والقواعد ،معايير السلوكو والقيم،  ،ةتصالي  إلاللغة ا .3

 الشائعة في المجتمع.جتماعي ة إلا وأنماط التفاعالتجتماعي ة إلا العالقات .2

 

 ة:يّ الرياضاألنشطة  مج فيواع الد  ــأن 6.4.1.2

من هذا المنطلق ينبغي العمل على و ستثناء هو العزل، إلرض أن يكون الدمج هو القاعدة وايفت    

والذي  ،ختيار المكان المالئم لهمإلوذلك  ،الم يكن كلي   نْ إا على األقل جزئي  اإلعاقة  دمج جميع ذوي

 ما يلي: ّية الرياضاألنشطة  ومن أهم أنواع الدمج في ة،تنجح فيه العملية التعليمي  

، ويعتمد قرانهم العاديينأة مع تعليمي  أنشطة  فياإلعاقة  عبارة عن مشاركة ذوي : الدمج التعليميّ  .1

إلى  ضافةإلمع أهداف برنامج أقرانه العاديين، باالتعليمي   ذلك على مدى تطابق أهداف برنامجه

قرانه ألبرنامج مختلفة عن برنامج هداف اإذا كانت أأم ا  اإلمكانات المتوفره التي تعزز عمليه الدمج،

 المدربأو  في هذه الحالة يمكن المشاركة في وجود المساعدف، اإلعاقة العاديين وذلك بسبب شدة

ن أالرياضي   قران العاديين، كذلك يستطيع المدربمع األ جتماعي  إدون تفاعل من ولكن الرياضي  
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التفاعل إلى  ها لن تؤدياء، ولكن  تمرينات اإلحممثل في حدود قدرات الجميع  أنشطة طييع

 .اإلجتماعي  

 

مع األقران العاديين في الصف، ويفترض أن يؤدي  عبارة عن تفاعل شخصي  : جتماعيّ إلاالدمج  .2

القبول المتبادل، وقد يكون التفاعل باتجاه واحد، حيث يقوم العاديون بالبدء إلى  هذا التفاعل

من كل   تجاهين متبادلين حيث يقومإبأو  اإلعاقة ذوي ويرون أنفسهم كمساعدين ألقرانهم ،بالتفاعل

 .جتماعي  إلالدمج اإلى  ا ما يؤدي هذا النوع من التفاعلحاولة دمج اآلخر، وغالب  الطرفين بمُ 

 

مع أقرانهم العاديين دونما مشاركتهم  هنفسفي المكان اإلعاقة  عبارة عن وضع ذوي: المكانيّ الدمج  .3

يحتمل أن يحدث دون تخطيط معهم، والذي جتماعي  إلا التفاعلأو  األنشطة،أو  ،في األهداف

 ،ان يتطلبان إعداد  ياللذجتماعي  إلا أوالتعليمي   ، وبعكس الدمجمن المدرب الرياضي   سابق

له عواقب سلبية كثيرة.   أن  ال  إسهل في تنفيذه  ا لتنفيذهما، فإن الدمج المكاني   جاد  وعمال   ،اوتخطيط  

 (2002،وآخرون، عامر)

 

 جتمعفي الم  الم عاق ندماج إ 7.4.1.2

والتفاعل مع قصد التمكين من اإلنسجام  ةالفطري من تطوير قدراته  الُمعاق  هو تمكينندماج إلا     

 من من العزلة التي كان يحبس نفسهُ  إخراجهُ للُمعاق ندماج إلا ليه، والغاية منإالمجتمع الذي ينتمي 

سهامهُ الفطري تراعي قدراته   ةممارسة مهن سواء  التي يعانيها في اإلنتاج والخروج من البقية المتبقية ة وا 

 ن  إا، حيث وشخصي   ،اقتصادي  ا  و  ،اكتفاء الذاتي ثقافي  إلعلى االُمعاق  ، وحصولالمعنوية مأ ةأكانت مادي  

ك ة التي تستخدم المدار قتناء المعلومات األساسي  إلبذل الجهد الُمعاق  كتساب المهنة يستوجب منإ
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بتطوير ظروف العيش التي الشخصي ة  ي ويثري قدراتهينم  للُمعاق  الشخصي  ندماج إلا ن  إ .الذهنية

 فرص ممارسةللُمعاق ندماج إلا ببيئته، حيث يوفر وقد يتسبب عنها خلل في عالقته   ،تحددها إعاقته

 (2002،يمبراهإ) مجتمعه.ف مع من حدود على الشخص والتكي   وما تفرضهُ  ،جتماعي ةإلاالحياة 

 

 ق" بالمجتمع:اعالخاصة " الم  ة ــاإلعاق ذوياج ــندمإ اكلــمش 8.4.1.2

بسبب صعوبة الحركة وعدم عناية بعض أولياء أمورهم بقضية الد راسة  منالُمعاق ين  حرمان .1

 تعليمهم.

حتى يمكن الُمعاق ين  من تدريبهُ أو  لمن يكمل دراستهالنفسي   نقص خدمات التوجيه واإلرشاد .2

 عالية.أو  ةبدورات تخصصي  أو  اقهم بعمل مضمونإلح

 نتج.ونقص الفرص الكافية للحصول على عمل مُ  ،للُمعاق ين عدم توافر أمان العمل المناسب .3

في أمكنة تتوافر فيها وسائل  شديدي التخلف الذهني  أو  ،اإلعاقة العمل لشديديحق   عدم ضمان .2

 األمن والحماية.

الذين تتوافر لديهم القدرة، وعدم توافر الُمعاق ين  لمن يريد من عدم توافر فرص مواصلة التعليم .2

 التسهيالت المالئمة لظروف إعاقتهم.

ولفتح باب  ،ةللرفع من مستوى كفاءتهم اإلنتاجي  للُمعاق ين  عدم توافر فرص التدريب أثناء العمل .2

 التدريب أمامهم.

 ارات التي تخصهم والمتعلقة بشؤونهم.بالقدر الكافي لمناقشة القر للُمعاق ين  عدم إتاحة الفرصة .2

رتياد األمكنة العامة عن طريق تنفيذ ما جاء إفي الُمعاق ين  تخاذ اإلجراء الالزم للتسهيل علىإعدم  .2

 ،في التغلب على مشاكل الساللم ذوي اإلعاقة والتي تقصد مساعدة ،في التوصيات الخاصة بذلك

 (2012،)ابراهيم ومواقف السيارات وغيرها. ،واألبواب
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 :جــــة الدمـي تحقيق سياســر المجتمع فو  د   9.4.1.2

حدد وموقف معين، وتُ  ،ه نمط السلوك المتوقع من شخص ما في جماعة معينةر بأن  وْ الد   لندبرجف عر  يُ 

 (2002، في ظل الثقافة السائدة. )صالح ه  من سلوك في جماعت هيجب أن يؤدي التياألدوار 

ساعد المجتمع بكافة األمل أن يُ  ، لذا فإن  أكبر من طاقتها المحدودةاأُلسرة  على ةن المسؤلية الملقاإ   

أن الدمج سوف يكون في  ، وال شك  الحياة في كافة نواحيالُمعاق ين األطفال  في تشجيع دمج مؤسساته  

األطفال  ا بينمكان  الُمعاق  بأن لطفلهااأُلسرة  عاق، حيث تشعرلطفلها المُ اأُلسرة  لفي تقب   ثرهُ أ لهُ 

الُمعاق  طمئنان اآلباء على مستقبل طفلهما  و اأُلسرة  ستقرارإ ، وقد وجد أن  األسوياء، ولما لهم من حقوق

هم ياسة الدمج يدعون المجتمع ألن يسالمهتمين بس التحصيل العام لديه،  فإن  في إيجابي ة  عالقة يذ

مجاالت الحياة المختلفة من خالل في الُمعاق ين األطفال  بدور فعال من أجل العمل نحو تشجيع دمج

  تحقيق اإلجراءات التالية :

   ن يعمل أعاق، و سر التي بها طفل مُ المالئمة لألُ  ،ةوالنفسي   ،ةأن يوفر المجتمع الخدمات التعليمي

 الكامنة. ة لألباء، لكي نساعد الطفل على إنماء طاقاته  ة والتعليمي  على تحسين الخدمات اإلرشادي  

داخل المجتمع، وتنفيذ البرامج الُمعاق ين األطفال  دمج يضع في خططه   على المجتمع أن .1

كل   سير المشاركة الكاملة فيوت   ،زلتهموذلك لتخفيف عُ  ،الموضوعه من أجل تحقيق الدمج

 جوانب الحياة.

ء واألمهات في هدف نحو مساعدة اآلباة التي ت  شجيع قيام المنظمات التطوعي  على المجتمع ت   .2

إلعادة ين للُمعاق   ين، وتوفير وتنظيم دورات التدريب المهني  عاق  بنائهم المُ أمل مع كيفية التعا

 تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

الُمعاق ين  ينبغي أن تعمل الجهات المعينة على توفير أكبر عدد من الوظائف لألشخاص .3

جتمع عون خاص، ويتوقعون أن يلعب األخرون في المإلى  هم في حاجةوتشجيع ذلك، ألن  
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لحياة  فهم يتيحون لهم البداية ،فاذا ما فعل ذلك ،ةنتاجي  إلكي يشركوهم في العملية ا دورا فعاال  

 جله.ألها معنى وهدف يعيشون من 

ين، بواسطة متخصصين في عاق  ر المُ س  أُ ومن  ،شخاص من المجتمع المحلي  أال بد من تدريب  .2

 ة لدىوالمهارات السلوكي   ،ف السلوكي  كي  عاقات المختلفة مما يساعد على زيادة التإلمجاالت ا

 ( 2012،)بطرس ين.عاق  المُ األطفال 

 

ة لنظام الدمج نماذج أساسيّ  أربعة Rand &Reichenberg( 5994عرض راند وريتشنبرج )

  :وهي ،المعمول به في فلسطين المحتلة

من أطفال ا نسبي   كبير   من دمج عدد   وتتكون(،  GeoupIntergration)( GIالدمج ) مجموعة-1

ثنان من إة، ويوجد في هذا النموذج داخل الفصول النظامي   ( طفال  12-10التربية الخاصة من )

من المدرسين يتعامل مع النوعية المؤهل  ا في توافق في نفس الفصل، وكل  المدرسين يعمالن مع  

ين، ومن المشاكل ومدرس العادي ،لها، ويعتمد على قوة وطبيعة التعاون بين مدرس التربية الخاصة

ومتى؟ ومن الذي يعمل  ،ساسية في الفصلن يكون مصدر السلطة األم   النموذج:التي تعوق هذا 

 الفصل.هذه المشكلة بتبادل الدور بطريقة مرنة داخل  ل  وكيف؟ وتح

صلين األولين من فصول في الف ويطبق( Remedial Teaching)( RT) التعليم العالجي   نموذج-2

الصعوبات الخاصة، ويعتبر هذا النموذج  ذويالمشتبه فيهم األطفال  دائية، ويشملبتإلالمدرسة ا

والتعليم  ،ةستمرار في التجربة التعليمي  إلن الطفل من اللتدخل المبكر بقدر اإلمكان لكي نمك  

 في مجموعات صغيرة ممن تتشابه مشكالتهم وصعوباتهم. يتم  و  العالجي  

ستمرار في المدارس العليا الصغيرة إب يطبق (Learning Centers) ( LCالمراكز)تعليم  نموذج-3

(JHS) ة، ومن خالل مراكز التعليم ن في فصولهم النظامي  و المندمجن و الُمعاق خاصة الطالب
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 عداد برنامج فردي  إ ، ويتم  زةة مبرمجة ومنظمة ومرك  ة فردي  يحصل الطالب على معاملة عالجي  

 طالب .لكل   خاص

لنموذج تعليم  ويعتبر هذا النموذج مقابال    (Reversed Integration)( RIقابل )الدمج الم نموذج-2

واألنشطة  ية الخاصة هو الفصل األم،بفصل التر  ويعتمد هذا النموذج على أن   ،(LCالمراكز )

د هذا مع الطالب العاديين، ومحدالُمعاق ين  الطالبندماج إ ة تتم من خاللوالمدرسي  جتماعي ة إلا

 (2002،)كاشف جتماعي.إلفي تحقيق الدمج االنموذج 
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 :ةــاإلعاقلذوي  ه  ـــتوأهميً  ب  ــع  الل    :عـــــالرابث ــالمبح 1.2.5

ساليب األ أن  إلى  المجتمع الذي تتواجد فيه، إضافة أوجه التعبير الحضاري عنْ  إحدىاأللعاب  عد  تُ    

الخافية للمجتمع، جتماعي ة إلا ما تكشف بعض الظواهرا ثير  كمن خاللها ممارسة هذه األلعاب  التي يتم  

ز هذه يمكن تميي إذة، ة واإلجتماعي  لهويته الثقافي  ا مجتمع وفق  إلى كل   إال أن مناشط اللعب تمتد جذورها

يوجد العديد من مناشط اللعب وأدواته و  مجتمع،كل   لعاب السائدة فيالمناشط من خالل اللعب واأل

ظاهرة  فهوة. والعرقي  جتماعي ة إلوا ةالثقافي   صوله  أ عن عبروتُ  ،لحقائق المميزة للمجتمعاالتي تصبغ ب

 دعداإ وظيفة(  Simmel) عتبرها زيملإفقد  ،المهمةجتماعي ة إلوا النفسي ة بعادهاأة لها ة وفطري  طبيعي  

 دفيكسب كله، وأك   ،نساني  نتشارها عبر التاريخ اإلإإلى  (Weber)شارأألدوار الكبار، بينما األطفال 

تناول جتماعي  إلا مجموعة أهداف أكثر ما يطورها هو الحس، ومن المنظورأن اللعب منهما كل  

 ىد  ؤ  الذي يُ  ه كألوان النشاط الحرعب وعرفه بأن  الل مفهوم (Huizinga) هوزينجا المؤرخ الهولندي

 (2002،براهيمإ) مضبوطة.د ينفذ وفق قواع ارها نشاط  عتباإة ببوعي تام خارج الحياة العادي  

 

 ذوي اإلعاقــةع ـــم ب  ــة اللع  ـــظرين   1.5.1.2

من  ذوي اإلعاقة شبع رغباتنوعه من النشاط ودرجات التعقيد الذي يُ مُ ا ضروب  األلعاب  تيحتُ    

األلعاب  فهناك ،ةة والعقلي  القدرات الجسمي   مندرجات متفاوتة إلى األلعاب  عمار وتحتاجف األمختل

 لعاب فوائد متعددة منها أن  ولأل ،ةولتنمية بعض القدرات العقلي   صبي  الع كوين الجسم والتوافق العضلي  لت

 لمالحظةجتماعي ة إلا ي الخدمةصصاتخإلوتعتبر فرصة  لعاب،ا عند ممارسته لأليظهر واضح  الُمعاق 

م على ضبط النفس ومقابلة وتدريبهالُمعاق ين  ا في نفوسفهي وسيلة للتعبير عم   ،ودراستهمالُمعاق ين 

ة التوتر الذي يتركز حول بعض الخالفات كما يساعد اللعب على التخفيف من حد   ة،نفعالي  إلحاجاتهم ا

 المناقشات العنيفة بينهم،أو  وكذلك بعض الحوادث التي تحدث بعض المضايقات ،ذوي اإلعاقة بين
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األلعاب  المهارة في ن  أو  ،المختلفةاأللعاب  ةرين عند ممارسلمعرفة اآلخالُمعاق  لكما تظهر درجة تقب  

كما جتماعي ة إلا للحياةاألخرى  ميادينشتراك في الإلشجع على اثقة وتُ وتزيد ال   ،لعطي الشعور بالتقب  تُ 

 مسؤليات وكسب الثقةوتحملهم بعض ال ،الُمعاق ين قيادات مناأللعاب  خالل من تظهر

 (2002،بالنفس.)فهمي

 

 ":ةــة" ذوي اإلعاقـللفئات الخاصة ــالرياضيّ  ةــالتربي 2.5.1.2

لألسوياء من حقوق وعليهم  من المجتمع لهم ماأفراد  ، همعاقتهمإختلفت أنواع إمهما اإلعاقة  وذو     

وقد  ،إكتسابهم للمهارات والخبرات الضرورية الالزمة للحياة الطبيعية تكون بدرجة ضعيفة ، لكن  واجبات

تعلمهم لهذه المهارات وتلك الخبرات  ودرجتها، لذلك نجد أن  اإلعاقة  وفقا لنوعجد ا  تكون بدرجة ضعيفة

ة بصفة والمهني  التعليمي ة  وقت طويل للتدريب، ولقد وضعت جميع البرامجإلى  يحدث ببطء ويحتاج

ي من التعديل فيها لك فكان ال بد   ،الُمعاق ين شى معاوهذه البرامج ال تتم ،شى مع األسوياءاعامة لتتم

 التربيةفوذلك بوضع برنامج خاص بهم يختلف بإختالف نوع اإلعاقة، اإلعاقة  شى مع ذوياتتم

القيام بالحركات  تمك نوا منذه الفئة من المواطنين حتى يتدريب هفي  إلسهامخير وسيلة لالرياضي ة 

من تأثير ة الرياضي   هتماماتهم، ويرجع ذلك لما لألنشطةا  م و المختلفة والضرورية لهم لقضاء حاجاته

في  ممارستها في جميع األوقات واألمكنة بإدخال التعديالتو  ته،أجهزة الجسم وتقويفعال في تنمية 

 (2012،)ابراهيم المالعب واألدوات المستخدمة.
 

 قة بالنفس:بهم الث  س  ك  ة ت  مارسة الرياضّ نحو م  ة ــاإلعاق ذويمن تجاهات الرياضيين إ 3.5.1.2

بالرياضيين هتمام إلا وعلى مدىالنفسي   وأثرها على أمنهمالرياضي ة األنشطة  رسةمما أنأظهرت دراسة    

هو و أهمي ة ال يقل هتمام إ وتثقيفية، هناك ،ةوتعليمي   ،ةفبجانب ما يقدم لهم من رعاية صحي   ،اإلعاقة ذوي
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عطائهم الثقة ألهميتها في بناء أجسام  ا نظر  الرياضي ة األنشطة  على ممارسةالُمعاق ين  تحفيز هؤالء هم وا 

عدة إلى الد راسة  هذهأهمي ة  لديهم، وترجع  والبدني   ،والصحي   ،نفعالي  إلوا ،النفسي   بالنفس وتخفيف العبء

قد تساعد في التعرف على الرياضي ة األنشطة  نحواإلعاقة  تجاهات الرياضيين ذويإ: معرفة  عوامل منها

التي يرغبون في ممارستها الرياضي ة األنشطة  معرفةو ها، زوفهم عنها، ووضع الحلول للتغلب عليأسباب عُ 

والوصول لهم، النفسي   التي يميلون لممارستها لتحقيق األمنالرياضي ة  يساعد القائمين على وضع البرامج

 ة، وبيان أثرـالرياضي  األنشطة  نحو ممارسة اإلعاقة تجاهات الرياضيين ذويإلتوصيات من شأنها تعديل 

 زوفهم وعدم مشاركتهم بممارسةومعرفة أسباب عُ اإلعاقة  لذويالنفسي   في تحقيق األمناضي ة الرياألنشطة 

بممارستها. اإلعاقة  والتي يرغب ذو الرياضي ة األلعاب  يضا علىأة، والتعرف الرياضي   األنشطة

 (2012،)الجبور

 

  :ة ـــاإلعاق يذو  ابــأللعالتعليمّية  األهداف 4.5.1.2

بأبعادها المختلفة، الُمعاق  ة الفردا يعمل بدرجة هائلة على تشكيل شخصي  تربوي  ا عب وسيط  الل عد  يُ       

 والجسمي   ،والنفسي   ،العقلي   حدث تغييرات وتطويرات في التكوينفي اللعب يُ همي ة األ مصدر هذه ن  أو 

تعاقبة، فمن خالل المُ ة في المراحل النمائي   والنمائي   ،التحصيلي   عاق، بحيث تؤثر في مجمل سلوكه  للمُ 

فيكسب الكثير من المعلومات والمهارات  ،جتماعي ةإلاالحياة  إلى نزعته  إشباع  فيالُمعاق  اللعب يبدأ

 أبعاد العالقاتالُمعاق  فتح أماموفي اللعب تُ  ،ونحو اآلخرين ،ت معينة نحو الذاتتجاهاإويتشرب 

الشخص معارف معينة تتصل  نشاط يتطلب منأي   سهام فياإل القائمة بين الناس ويدرك أن  جتماعي ة إلا

في ا ونفسي  ا ستغالل اللعب تربوي  إأهمي ة  ن أن  وكيفية أدائه، وبهذا يمكن أن نتبي   ،وأبعاده ،وأهميته ،بالعمل

 التي قد تنتابه لسببالنفسي ة  على التخلص من التوترات عاق، وفي مساعدته  المتكاملة للمُ الشخصي ة  بناء

لمستقبل وتبصره بأنواع المهن وفي إعداده لمهنة ا ومفاهيمه   وزيادة معارفه  ا وكذلك في قوته عقلي   ،خرآلأو 

نتمائه لوطنه وشعبه إتعزيز عمل من قدرات ومهارات، كما تسهم في كل   وما يتطلبه ة،عمال المختلفواأل
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المختلفة وخاصة الرياضة شطة األن المشاركة في أوجه نّ إ،  اإلنساني   والقومي   ،جتماعي  إلا هحس   ةوتقوي

 :تنظم في إطارها ما يلي

 عاق.المتكاملة للمُ الشخصي ة  في بناء اللعب والدور الذي يلعبهُ أهمي ة اإلقتناع ب .1

 كتساب المعرفة.ا  و ، رالتخلص من التوتو ة، ستغالل اللعب في الجوانب المحددة التالية: بناء الشخصي  إ .2

 (2002،براهيمإ) .والنفسي   ،التربوي   ين:ستغالل اللعب في المجالإ .3

 

برنامج أّي  يجب أن تتوفر في الناجح التيالرياضّي  خصائص البرنامج 5.5.1.2

 :تدريبيّ أو  تعليميّ 

 ة: بمعنى أن يكون البرنامج مكمال  للمنشأة الرياضي   المجهود الكلي  عملي ة   منمتكامال  ا يعتبر جزء   .1

عن بقية برامج الخطط   مستقال   يبدو منعزال  وأال   ،فيها مالتي صم  الرياضي ة  للمنشأة للمجهود الكلي  

فيجب أن يكون  ،هو تطوير قدرات الفرد وسماتهالرياضي ة  األخرى، فإذا كان الهدف العام داخل المنشأة

تساق وتكامل إها في وأن تعمل البرامج كل   ،برنامج ألي نشاط هو تحقيق جزء من هذا الهدفأي   هدف

 هدفها.ى إل للوصول بالمنشأة

أن يتعامل البرنامج مع الفرد كوحدة واحدة يعمل : أن يمدنا بخبرات متشابهه ومتوازنة في النمو والتطور .2

ناحية دون األخرى،  تنميةإلى  وال يسعىجتماعي ة إلوا ،ةوالعقلي   ،ةوالنفسي   ،البدني ة على تنمية النواحي

ليات النمو السلبية في عم أثارهُ  فيه لهُ ء غير مرغوب يزان في نمو حاالت الفرد شت  إلعدم ا ألن  

 .الشاملة

يجب أن يقابل محتوى و: حتياجات وقدرات األفراد الذين يعمل لخدمتهما  هتمامات و إأن يقوم على  .1

ة الفرد هي شخصي   حتياجات وقدرات ورغبات األفراد الممارسين مع مالحظة أن  ا  هتمامات و إالبرنامج 

رغبتهم في تحقيق أو  حاجات األفراد أن  أي   ةة مع العوامل الثقافي  الوراثي  ة تاج تفاعل العوامل البيولوجي  ن  
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ن يضع البرنامج في أ، وبهذا يجب ةة والعوامل الثقافي  غرض معين ينتج عن تفاعل العوامل الوراثي  

 مشكالت ال يمكن تفاديها.إلى  يؤدي بالفردهتمام إلا ألن عدم ؛ويهتم بها ،حسابه مثل هذه الحاجات

يجب و: مستوى نضج الممارسينإلى  وتصل ،ةيعمل على إمدادنا بالخبرات المرتبطة بالبيئة المحلي  أن  .2

ة تنبثق من البيئة المحلي  أنشطة  المصاحبة لهاألنشطة  ن تكونإ إلىأن يسعى مصمم البرنامج 

لممارسين تجاهات اا  ن ميول ورغبات و إ  حيث  البيئة،ويمكن تطبيقها في هذه  ،معروفة لدى الممارسينال

 تجاهات ترتبط بالبيئة. إلهذه الميول وا ن  أو  ،شباعهاإإلى  على نوع الحاجات التي يسعون دليال   تعد  

عملي ة  إن  : والقيادات المتوفره ،اتر والدو  ،روالوقت المتيس ،أن يمكن تنفيذه من خالل التسهيالت المتاحة .2

عملي ة  برنامجا الفنية قبل بدء تصميم أي  هي حالتهوما  ،وما يمكن تدبيره ،ةموجودال مكاناتاإلحصر 

ون هناك معلومات ن تكأفيجب  ،ةسس سليمة واقعي  أُ حتى يمكن أن يصمم البرنامج على  مهمة للغاية

 المتوفره.ادات والقي   ،والمنشآت ،المالعبكيفي ة و  ،األدوات ي ةة عن كمكافي  

البرنامج الناجح ال يمكن أن يتجاهل و :نهمللمربين ويرعى شؤو  ،والحرفي   ،المهني  أن يسمح بالنمو  .2

ة التي تقع والنفسي  التعليمي ة والتربوي ة  فهناك العديد من الواجبات ،المربي الذي يعمل فيه لتحقيق أهدافه

ة الممارسين وتربيتهم تربية شاملة بغرض تعديل على كاهل هذا المربي إلمكانية التاثير في شخصي  

 (2002 ،شرف)اإلعاقة.متحدي  مأ هذا المربي يعمل مع األسوياء كانأاألفضل، سواء إلى  سلوكهم
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  :ةـــالسابقات ــــالّدراس 2.2

تحدد بوصلة الباحث نحو الهدف، لتحقق مبدأ ن ها إ خاصة إذأهمي ة السابقة لها الد راسات  إن     

 حقائقإلى  للوصول االتراكمية في العمل العلمي، والتكامل في البناء على ما سبق من أبحاث إسهام  

ألبحاث وتتوافق مع التفكير المنطقي المالزم لها، وعليه تعرض اة على هذه ة مبني  نظريات علمي  أو 

 في تقييم البرامجهتم  ما إ عاقة، ومنهابدمج ذوي اإلهتم  إ ما منها ؛مجموعة دراسات سابقة الباحثة

للوقوف على أهم و  ،اإلعاقة وي منها ذو هتم  بالمشكالت التي يعانإ ومنها ما ،الرياضي ةواألنشطة 

تي تبنتها، والنتائج التي والتعرف على األساليب واإلجراءات الالد راسات  الموضوعات التي تناولتها تلك

ة ثم العربي  الد راسات  من بتداء  إاألقدم إلى  من األحدثالد راسات  رتبت الباحثة فقدليها، إتوصلت 

 على النحو التالي: ،ةاألجنبي  

  :ةالعربيّ ات ـــالّدراس 5.2.2

حتياجات إلا درجة الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي بعنوان: (2050)وآخرون،  غنيم،دراسة . 5

 .أنفسهمة من وجه نظر الطلبة يقي  التطب الخاصة في جامعة البلقاء

اصة نتيجة الخحتياجات إلا والصعوبات التي يواجهها الطلبة ذو ي درجة تقص  إلى الد راسة هدفت     

المسحي   الوصفي   المنهجالد راسة  ستخدمتا  و ة، دمجهم مع الطلبة العاديين في جامعة البلقاء التطبيقي  

نت  حيث مع الطلبة العاديين  والمدموجيناإلعاقة  ا وطالبة من ذوي( طالب  22من )الد راسة عي نة تكو 

 من الصعوبات بمجموعها (%22) ن  أالد راسة  وأظهرتفي الجامعة والتي تشكل مجتمع الدراسة، 

بحيث يمكن  ،كانت درجة كبيرة ومتوسطة–جتماعي ة إلوا ،ةوالنفسي   ،ةوالمالي   ،ةوالمادي   ،األكاديمي ة

، وتذليل هذه الصعوبات ولويات للتصدي لهاأم ل  ووضع سُ  تحد  إلى  ها مشكلة كبيرة بحاجةن  أوصفها ب

عند مستوى الداللة إحصائي ة  ق ذات داللةوعدم وجود فرو  مكانات المتاحة،ف واإلضمن الظرو 

(a<0.2 ُفي درجات الصعوبات ت )أو  ،التعليمي   المستوىأو  ،)الجنس :من متغيرات زى ألي  ع
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عند إحصائي ة  داللةتوجد فروق ذات  -وعلى جميع المجاالت الثالثة ها،كل  داة التخصص( على األ

 في درجة الصعوباتجتماعي  إلاالنفسي   المجال وفي ،كاديمي  ( في المجال األa<0.2) مستوى الداللة

عي نة  لصالحة كي  والحر  ،ةالبصري  اإلعاقة  من وكل   ،ةالسمعي  اإلعاقة عي نة أفراد  بيناإلعاقة  لنوعُتعزى 

ُتعزى  في درجة الصعوبات في المجال المادي  إحصائي ة  ، ووجود فروق ذات داللةةالسمعي  اإلعاقة 

اإلعاقة  حلصالة ة والحركي  السمعي  اإلعاقة أفراد  من وكل   ،البصري ة اإلعاقة أفراد بيناإلعاقة  لنوع

ات ، وعلى كلي  نات أكبرراسات على عي  بحاث والد  جراء المزيد من األإبالد راسة  وقد أوصتة، البصري  

نفسهم لتذليل أالطلبة  صحاب العالقة بما فيهمأطراف ن األوعقد لقاءات مشتركة بي   مختلفة،

 .باتالصعو 

 

  ".ةاألردني  في الجامعة اإلعاقة  ات التي تواجه الطلبة ذويالتحدي   "بعنوان( 2050) دراسة العدرة،. 2

ة في ردني  ي الجامعة األفاإلعاقة  التعرف على التحديات التي تواجه الطلبة ذويإلى الد راسة هدفت    

، والتعرف على الخصائص العامة للطلبة في ةجتماعي  إلوا ،ةوالبيئي   ،ةراسي  والد   ،ةدراي  مختلف النواحي اإل

انة وتعبئتها من ستبإلستخدام اإبالد راسة  معت بيانات، وقد جُ  (2012-2012)الجامعة للعام الدراسي 

 ،ختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطةإتمَّ  الذين من الطلبةعي نة  معالشخصي ة  خالل المقابالت

 من %(19يمثلون )و  ،وطالبةا ( طالب  21عددهم ) وبلغجتماعي  إلا منهج المسحالد راسة  ستخدمتا  و 

أن  الى الد راسة وتوصلت، في عمادة شؤون الطلبة رشاد الطالبي  مجموع عدد المسجلين في دائرة اإل

جراءات التسجيل والمتمثلة إفي اإلداري ة  العديد من الصعوباتفي الجامعة يعانون اإلعاقة  الطلبة ذوي

المنافسة مع الطلبة  :ة متمثلة في، وصعوبات دراسي  جراءاتوعدم مالئمة اإل ،كاديمي  األد رشااإلقل ة  في

أة لهم، هي  رصفة غير المُ واأل ،والطرق ،والحفالت الجامعية ،األنشطة داء المشاركة فيأالعاديين و 

 ة العاديين ة من الطلبوالنظرة السلبي   ،لظروفهم نمتمثلة في عدم مراعاة المدرسيجتماعي ة إ وصعوبات
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وتنظيمها، العمل على إعادة تهيئة البيئة الجامعية بالد راسة وأوصت  ،معهميجاد العالقة إلهم وصعوبة 

عداد قاعات مخصصة لهم ،اإلعاقة لتناسب الطلبة ذوي لى  ،وا  تعديل بعض القوانين والتشريعات بما وا 

 .هاويلبييناسب حاجاتهم 

 

 العالقات العامة بأندية ذويإدارة  نموذج مقترح لتطوير بعنوان: (2050) ،دراسة اللحياني. 1

 ة.ة السعودي  بالمملكة العربي  الخاصة حتياجات إلا

 ال التي تتبعهاتصإلوأساليب ا ،األداء اإلداري  وأساليب  التعرف على أهدافإلى الد راسة هدفت     

قتراح نموذج ا  و  ،السعودي ة لعربيةالمملكة افي الخاصة حتياجات إلا العالقات العامة في أندية ذويإدارة 

الوصفي   المنهجالد راسة  تبعتا  و الخاصة، حتياجات إلا ة ذويالعالقات العامة في أندي  إدارة  لتطوير

نت  ستبانةإ، وتمثلت األداة في المسحي   وهي  ،ةمحاور رئيس ةوزعة على ثالث( عبارة م20من )تكو 

رسة جميع العاملين بأندية مجتمع الداو صال المتبعه، ت  إلوأساليب ا ،ساليب األداء اإلداري  أاألهداف، 

واقع  أن  أهمها  نتائجإلى  الد راسةوتوصلت ، ا( فرد  239لغ عددهم )بو الخاصة حتياجات إلا ذوي

متوسط، سواء في السعودي ة  الخاصة في المملكة العربيةحتياجات إلا ة ذويالعالقات العامة بأندي  

في الدرجة أو  صال(ات  وأساليب  ،األداء اإلداري  وأساليب  قات العامة،هداف العالأالمحاور الفرعية )

ترجع لمتغير الصفة الد راسة  ستجابات مجتمعإبين متوسطات عدم وجود فروق داله إحصائي ا و ة، الكلي  

لي ة الك والدرجة ،اإلداري   األداءوأساليب  األهداف في محوري  إحصائي ا دال ة  عدم وجود فروقو  ة،الوظيفي  

صحاب الخبرة أصال لصالح ت  إلفيما وجدت فروق في محور وسائل ا لمتغير عدد سنوات الخبرة،ُتعزى 

الخاصة لتكون حتياجات إلا أندية ذويأهمي ة  إلىالد راسة  وأوصتسنوات،  (10)قل من أإلى ( 2) من

 .الرياضي ة ةلألندي   مي  دارة مستقلة في الهيكل التنظيإكالعالقات العامة إدارة  دراجا  و  ،ةأكثر شمولي  
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نحو دمج الطلبة الرياضي ة  ةومعلمات التربي   جاهات معلمي  ت  إ( بعنوان: 2051) ،دراسة أبو شملة. 4

 في محافظة جنين.الحكومي ة  في المدارساإلعاقة  ذوي

في  ةذوي اإلعاق نحو دمج الطلبةالرياضي ة  ةالتربي   تجاهات معلمي  إالتعرف على إلى الد راسة هدفت   

 ةجاهات معلمي التربي  ت  إستبانة لتقيس إلهي االد راسة  ، وأداةمع الطلبة العاديينالرياضي ة  ةحصة التربي  

عي نة  نت، وتكو  ةة الرياضي  لعاديين في حصة التربي  مع الطلبة احركي ا  ذوي اإلعاقة نحو دمجالرياضي ة 

ة والتعليم لمنطقة س التربي  في مدار الحكومي ة  للمدارسالرياضي ة  ةمن معلمي ومعلمات التربي  الد راسة 

الوصفي   جالمنهالد راسة  ستخدمتا  و  ومعلمة، امعلم   (120عددهم ) وبلغجنين، و  قباطية،و  ،طوباس

مع الطلبة الُمعاق ين  نحو دمج الطلبةإيجابي ة  جاهات المعلمينت  إ أن  إلى الدارسة وتوصلت  ،المسحي  

جاهات بين ت  إلفي اإحصائي ة داللة  عدم وجود فروق ذاتلو  ،ةرياضي  ة العادييين في حصة التربي  ال

 وبين جميع متغيرات ،الرياضي ة ةفي حصة التربي  الُمعاق ين  المعلمين والمعلمات نحو دمج الطلبة

الد راسة وأوصت  ة"،المرحلة التدريسي  و  مكان السكن،و سنوات الخبرة، و المؤهل ، و " الجنس، الد راسة 

لتنفيذ برامج وخطط مدروسة  ؛كافة الجهات المعنية تقوم بهال سياسة عامة وممنهجة تفعي بضرورة

التي الد راسي ة  لتوفير البيئةالحكومي ة  ،مة المدارسءفي المدارس العادية، وضرورة مالالُمعاق ين  لدمج

 علم للوصول ألحسن حالة من الدمج.والمُ الُمعاق  تسهل مهمة الطالب

 

حتياجات إلا ة ذويبأندي  الرياضي ة األنشطة  تقييم برامج بعنوان:( 2051)،القحطانيدراسة  . 2

 .ةة السعودي  بالمملكة العربي  ة ة والغربي  الخاصة في المنطقتين الجنوبي  

ن الخاصة في المنطقتي  حتياجات إلا ة ذويبأندي  الرياضي ة األنشطة  تقييم برامجإلى الد راسة  هدفت   

ن، والالعبي   ،دوار القائمين عليهاأ، و أهدافهامن حيث السعودي ة  ةالمملكة العربي  من  ةة والغربي  الجنوبي  

من وجه نظر   تقويمها ومتابعتها،وأساليب  وبيئتها، ،منهاالُمعاق ين  ستفادةإومدى  ،األنشطة طبيعةو 
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في راسة الد  أداة  وتمثلت، المسحي  الوصفي   المتبع المنهجالد راسة  ، وكان منهجالعاملين باألندية

نة  ستبانةإ  المدرب، بالتخطيط، والقائمون) األهداف،:عبارة موزعة على سبعة محاور (123)مكو 

عي نة  علىالد راسة  بقت هذهيب التقويم(، وطُ السوأالالعب، و ، التعليمي ة البيئةو  ة،الرياضي  األنشطة و 

نة   العاملين بأندية ذوي يينصصاتخإلوا ،اإلعاقة ومشرفي ،نوالمدربي   ،نمن اإلداريي  ا فرد   (21)من مكو 

الد راسة  وأوصت ة،ة السعودي  ة من المملكة العربي  ة والغربي  ن الجنوبي  الخاصة بالمنطقتي  حتياجات إلا

  (%29.02)بلغ  سطة بوزن نسبي  متو  الخاصةحتياجات إلا بأندية ذويالرياضي ة األنشطة  تقييم برامجب

اوأوصت  شراك جميع ا  و  ة المخصصة لها،والموارد المالي  الرياضي ة نشطة األ الربط بين أهدافإلى  ايض 

حتياجات إلا ة ذوين بأندي  حتياجات الممارسي  ا  العاملين في تحديد األهداف ووضعها، ومراعاة ميول و 

 التخطيط.عملي ة  الخاصة في

 

م الخاصة في التعلي  حتياجات إلا ذوياألشخاص  دمج وتمكين بعنوان: (2051) ،دراسة صالح. 0

 .ات" والمجتمع "الممارسات والتحدي  

حتياجات إلا الضوء على قضايا الدمج والوصول الشامل لألشخاص ذويإلقاء  إلى هدف المؤتمر   

ستعراض ا  و اإلعاقة  لألشخاص ذوي والوظيفي   ،والمجتمعي   ،وقضايا الدمج والتمكين التربوي   ،الخاصة

 ات التي تسهم في الحد  ستراتيجي  إلووضع ا ،ةا في البيئة العربي  ستفادة منهإلوا ،ةة والعالمي  التجارب العربي  

 كيد على دور الشراكة بين، والتأفي المدارس العاديةاإلعاقة  من مشكالت دمج وتمكين ذوي

التوصيات التي و وفي التعليم والمجتمع، الُمعاق ين  سهيل دمج وتمكينة لتالمؤسسات التربوية والمجتمعي  

بمثابة مظلة  الذي يعد  اإلعاقة  لذوي نشاء المجلس العربي  فعيل التصور المقدم بإا المؤتمر تخرج به

كيد على متابعة تفعيل مواد والتأعلى مستوى الوطن، اإلعاقة  قدم الخدمات لذويشاملة ترعى وتُ 
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 تفعيل برامج التدخل المبكر والوقاية منو والعمل بها لضمان حقوقهم، اإلعاقة  الدستور الخاص بذوي

 ة.رشادي  ة وا  من خالل تقديم برامج وقائي  عاقة اإل

 

حاجات الشباب إشباع  فيالرياضي ة األندية  دوربعنوان:  (2051)،وآخرون ،الزيود دراسة. 2

 .ةوالثقافي   ،جتماعي ةإلوا ،الرياضي ة

 ،الرياضي ة حاجات الشباب "إشباع  فيالرياضي ة األندية  روْ التعرف على د  إلى الد راسة  هدفت    

 ستخدمتا  و ، في جامعة اليرموكالرياضي ة  ةالتربي  كلي ة  نظر طلبة والثقافية" من وجهة ،جتماعي ةإلوا

نت  عشوائيةعي نة  ستبانة علىإمن خالل تطبيق الوصفي   المنهجالد راسة  ا وشابة، شاب   (190)من تكو 

ظهرت ، وأ"جتماعي  اإلو  ،افي  الثقو ، " الرياضي   :محاور فقرة موزعة على ثالثة   (30)ستبانة إلوشملت ا

 ،جتماعي ةإلا حاجات الشبابإشباع  فيالرياضي ة  نديةر إيجابي ومهم لألوْ وجود د  الد راسة  نتائج

 ظهرت نتائجأو في جامعة اليرموك، الرياضي ة  ةالتربي  كلي ة  نظر طلبة ة " من وجهةوالثقافي   ،ةوالرياضي  

 ن من قبل البرامج التي تقدمهامن كال الجنسي  رياضي ة ال لحاجات الشبابإشباع  وجودإلى الد راسة 

كثر من أ ة المتحققة للشباب الذين يقطنون المدينة تعد  شباعات الثقافي  اإل ن  وكشفت أ ،الرياضي ةاألندية 

ة والشباب بضرورة قيام مديريات الرياض  الد راسة وأوصت  ،طنون القريةتلك المتحققة للشباب الذين يق

 شتراك في برامجإلل –مكان قدر اإل–لجذب الشباب ، والرياضي ة جتماعي ةإلوا ،ةها الثقافي  بتوسيع نشاطات

  .د العالقات بين الشبابحتكاك والخبرة وتوطي  إللزيادة ا نشطتهاوأالرياضي ة  والمراكزاألندية 

 

في ضي ة الريا ةالتربي   الصعوبات التي تواجه معلمي  ( بعنوان: 2051دراسة السناني، وآخرون ). 2

 .ن بمدارس الدمج بالتعليم األساسي ة المدمجي  الذهني  اإلعاقة  تدريس ذوي

 في تدريس ذويالرياضي ة  ةالتربي   الصعوبات التي تواجه معلمي   علىالتعرف إلى الد راسة  هدفت    

اسات والدر الوصفي   المنهجالد راسة  بعتت  ا  ، و ومستوياتها مدارس الدمج وأبعادهاالذهنية باإلعاقة 
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نة  انةستبإة باستخدام المسحي   البحث من عي نة تكو نت و  ،محاور ة( عبارة موزعة على ثالث32من )مكو 

( 20ا في سلطنة عمان وبلغ عددهم )ذهني  الُمعاق ين  في فصول دمجالرياضي ة  ةجميع معلمي التربي  

مثل الصعوبات التي تواجه ت اهناك أبعاد   ن  أ همهانتائج أإلى الد راسة  وقد توصلت، ا ومعلمةمعلم  

الصعوبات و عاق، : الصعوبات التي تتعلق بالطفل المُ وهيالُمعاق ين  عند دمجالرياضي ة  التربية معلمي  

ضرورة بالد راسة  وصتوقد أ الصعوبات التي تتعلق بالمدرسة،و  الرياضي ة التي تتعلق بمعلمي التربية

ل وتوعية المديرين ة في هذا المجاالكوادر البشري  المختلفة، وتنمية جميع اإلعاقة  التوعية بحاالت

 الدمج.أهمي ة ب

 

في ضوء حركي ا  الُمعاق ين مركزأنشطة  تقويم( بعنوان: 2051، وآخرون )عبد العظيم دراسة. 9

 الصعيد.أهدافها ببعض محافظات 

 ،نفسهمألتنفيس عن حركي ا في ا للُمعاقين الرياضي ة ر المراكزوْ التعرف على د  إلى الد راسة  هدفت   

 المراكزأنشطة  من خالل التدريب وتقويمين للُمعاق   ة الشاملة في شتى مجاالت الحياة وتحقيق التنمي  

رياضي ة  مراكز (2)حركي ا يمثلون  امعاق   ا( العب  120من )الد راسة عي نة  ، تألفتاحركي  ين للُمعاق  

من العاملين بهذه المراكز وبعض اإلداري   من الجهاز افرد   (12)، وربع محافظاتأحركي ا في  ينللُمعاق  

جمع  ة" وأدا ةالمسحي  الد راسات  "الوصفي   المنهج ت الدراسةستخدما  و المتخصصين بهذا المجال، 

كفاية في عدم أهمها  نتائجل وتوصلت الد راسة، احركي  الُمعاق ين أنشطة  ستبانة لتقويمإهي البيانات 

وعدم مواكبتها  ،المقدمةاألنشطة  قصور وجمودو  ة،ينشطة داخل المراكز الرياض  ات المعتمدة لألالميزاني  

 تطبيقها في مراكز ة يتم  نفسي   أو جتماعي ةإ برامجأو  ةعدم وجود خط   للعصر الحديث ومتطلباته،

ات لميزاني  زيادة ابالد راسة  وصتأو ، ينللُمعاق   جتماعي  إلواالنفسي   التأهيل ا، والقصور فيحركي  الُمعاق ين 
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 ختالفإة الناتجة عن م مع الفروق الفردي  ءتتالرياضي ة  ووضع خطط وبرامج لمراكز المعاقين،المعتمدة 

 لمدربين.لاإلداري   للجهازوالنفسي   الفني  التأهيل  ةة، وضرور كز الرياضي  رافي الماإلعاقة 

 

 لدى الالعبينلرياضي ة ااألنشطة  دوافع ممارسة( بعنوان: 2051)، دراسة الكردي، وآخرون. 50

 .احركي  الُمعاق ين 

ا حركي  الُمعاق ين  عبيناللدى الالرياضي ة األنشطة  التعرف على دوافع ممارسةإلى الد راسة هدفت     

األندية  المسجلين فيحركي ا  الُمعاق ين ( من102على )الد راسة عي نة  شتملتإردن، وقد في األ

 وتوصلت الدراسةة كأداة لجمع البيانات، واالستبان  الوصفي   المنهجالد راسة  ستخدمتا  ة، و الرياضي  

درجة كبيرة ة بويعبر عن دافعي   الكلي ة مستوى دوافع ممارسة الرياضة على المجاالت ن  أ أهمها لنتائج

لمتغير المؤهل ُتعزى  إحصائي ة ، ووجود فروق ذات داللة(%23.22)المئوي ة  حيث بلغ متوسط النسبة

والدوافع  ،النفسي ة قل من الثانوية العامة في مجال الدوافعصالح الالعبين من حملة المؤهل األلالدراسي 

وذلك في  ،عزبلصاللح الالعب األجتماعي ة إلا ا لمتغير الحالةوكذلك وجدت فروق تبع   ،ةالكلي  

 ضافةة باإلوالمهني   ،ةادي  ر واإل ،ةقي  لْ ة والسمات الخ  والنفسي   ،جتماعي ةإلوا ،الرياضي ة مجاالت دوافع الميول

ة ي  أبينما لم توجد  ،عاما (20)قل من أر الزمني لصالح الالعبين ممن هم الفروق في متغير العمإلى 

 ونوع مستوى الممارسةاإلعاقة  لمتغير نوعُتعزى  ولم توجد فروق ،ةفروق في باقي الفئات العمري  

ين في والعمل على توفير المتخصص  الرياضي ة  عبالدوافهتمام إلا بضرورةالد راسة وأوصت  ،الرياضي ة

  ة ليكونوا قادرين على تعديل السلوك وتحقيق التعلم ورفع مستوى األداء.الحركي  اإلعاقة  ةرياض  

 

 .اص ذوي اإلعاقةلألشخجتماعي  إلا ندماجإلالمشاركة وا( بعنوان: 2054دراسة السلطاني، ). 55

مع وتغيير الثقافة السائدة داخل المجتاإلعاقة  ذوياألشخاص ج إدما إلى التعرفإلى الد راسة هدفت    

المجتمع ومؤسساته لتحقيق القبول أفراد  ن يسهم بهاأن خالل تحديد األدوار التي يمكن عاقة، معن اإل
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وضع سياسات وآليات إلى  وذلك بغرض الوصول ،مع هذه الفئةجتماعي  إلا عل من خالل التطبي  والتقب  

ة في سلطنة هلي  أ( جمعيات 2من )الد راسة عي نة  وتمثلت ،هم في كافة قضايا التنميةدماجإتعمل على 

المشاركة لنتائج أهمها الد راسة  وتوصلت، المسحي   الوصفي   المنهجالد راسة  ستخدمتا  و  ،عمان

 عاقة،أكبر عدد ممكن من الطلبة ذوي اإل ستيعابإإلى  ىد  أاإلعاقة  لذويجتماعي  إلا ندماجإلوا

 مكانات ذويا  كتشاف قدرات و إذه الفئة من خالل جاه هت  إالمجتمع أفراد  جاهات وسلوكياتت  إيل تعدو 

 ة لدىالسلوكي  جتماعي ة إلوا النفسي ة التي لم تتح الظروف لهم إلثباتها، وعالج المشكالتاإلعاقة 

شاء مراكز نإبضرورة الد راسة وأوصت  ،لية والتوافق المهنيو وتحمل المسؤ  ،اإلعاقة ذوياألشخاص 

والتي منها اإلعاقة  شخاص ذويعاقة واألعات المرتبطة باإلة متخصصة لدراسة كافة الموضو علمي  

وبرامج أنشطة  دعمو ، اإلعاقة ذويألشخاص ل ةوالسلوكي  النفسي ة  والخصائصجتماعي  إلا التفاعل

 ي  نالدعم الفأشكال  بمختلفاإلعاقة  ذوياألشخاص  هيلأهلية العاملة في مجال رعاية وتات األالجمعي  

سرهم أُ و اإلعاقة  ذوياألشخاص  ا لممارسةمتخصصة توفر سياق  رياضي ة  جتماعي ةإ نشاء نواد  ا  و ، والمالي  

ة، وتعزيز قدرات وفرص هذه الشريحة من المجتمع للمشاركة في الترفيهي  و الرياضي ة األنشطة  كافة

 .جتماعي ة إلوا ةة االقتصادي  لتنمي  ا

 

المرتبطة بالصحة في البدني ة  اقةمقترح للي  تربوي   برنامج أثر بعنوان:( 2052)، دراسة صيام. 52

  ا.بصري  الُمعاق ين  لدى التالميذجتماعي ة إلا ةالكفاي  

 المرتبطة بالصحة في مستوى الكفايةالبدني ة  للياقةتربوي   ثر برنامجأ نعالكشف إلى الد راسة  هدفت   

الد راسة  وسعت هذه ،المسحي  األسلوب  الد راسة ستخدمتا  و  ،ابصري  ُمعاق ين ال لدى التالميذجتماعي ة إلا

بين متوسط أداء  (a<0.2)عند مستوى إحصائي ة داللة  ال توجد فروق ذات ،أسئلة الدراسةفحص إلى 

البدني ة  من مؤشرات اللياقةكل   في المجموعتين التجريبية والضابطة علىا بصري  الُمعاق ين  التالميذ
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البدني ة  للبرنامج التربوي للياقةُتعزى  الفرعية وأبعادهاجتماعي ة إلا مرتبطة بالصحة ومستوى الكفايةال

من تالميذ الد راسة  ن مجتمعخرى، وتكو  أ ةمن جهة والجنس من جهاإلعاقة  ةوشد   المرتبطة بالصحة،

 ،ا وتلميذةتليميذ   (23غ عددهم )لوبالبصري ة  اإلعاقة ساسي من ذويالسادس األو  ،الصفوف الرابع

ة ختيارهم بطريقة عرضي  إتمَّ  ا وتلميذة( تلميذ  12من )الد راسة عي نة  نت، وتكو  اناث  إ( 22و ) ا( ذكور  32)

لصالح المجموعة إحصائي ة داللة  وجود فروق ذات لنتائج أهمها الد راسة توصلت، وعة ضابطةمكمج

والقوة  ،التحمل العضلي  و المرونة، " بالصحة وهي  المرتبطةالبدني ة  ة على مؤشرات اللياقةالتجريبي  

الد راسة وأوصت  .على مؤشر البناء الجسمي  داللة  ذات" ولم توجد فروق والتحمل الهوائي   ة،العضلي  

 ة للياقةبالبرامج التربوي  هتمام إلا على البصريةاإلعاقة  للتالميذ ذويالرياضي ة  تشجيع معلمي التربيةب

 ،جهزةواأل ،الرياضي ة ة، وتوفير المنشآتجتماعي  إلة ان الكفاي  ثرها على تحسي  أبالصحة و المرتبطة البدني ة 

 .هاوتطبيقالبدني ة  هم في نشر برامج اللياقةدوات التي تسواأل

 

 ذوياألطفال  اللعب في تعديل سلوكأنشطة  دور بعنوان:( 2052وآخرون، )، الخطيبدراسة . 51

 .ةالعقلي  اإلعاقة 

وتحسين جوانب النمو  ،اللعب ودورها في تعديل السلوكأنشطة  التعرف علىإلى راسة الد  هدفت    

ا الحياة اليومية مم  أنشطة  العاديين فيقرانهم أثار دمج هذه الفئة مع آو  ،اعقلي  الُمعاق ين األطفال  لدى

نت  . وقدهكل  المجتمع في زيادة دمجهم  تقبلهم، وبالتالييساعد على   ( طفال  32من ) الد راسةعي نة تكو 

( سنة 12-2)ة بين عمارهم الزمني  أينة النصر بالقاهرة، ممن تراوحت ة بمدمن مدرسة التربية الفكري  

وعي ورُ  وتجريبية" ،ضابطةمجموعتين " إلى  ( حيث جرى تقسيهم20-20ومعامالت ذكائهم ما بين )

 ،ختبار ستانفوردإالد راسة  دواتأومعامل الذكاء، ومن  ،من العمر الزمنيكل   التجانس بينهما في

ومقياس  ،جتماعي ةإلا ، ومقياس المهاراتالمصرية ةسر لأل قتصادي  إلاجتماعي  إلا ومقياس المستوى
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ة بعض مهارات ستخدم في تنمي  اعلية البرنامج المُ فلنتائج أهمها الد راسة  وتوصلت، التواصل اللفظي  

األطفال  لدى والتواصل اللفظي   ،جتماعي ةاإل راتالمها وتحسين ،المجموعةأفراد  لدى السلوك التكيفي  

 ومقياس التواصل اللفظي   ،جتماعي ةإلا دائهم على مقياس المهاراتأ، بمقارنة تدريبهمتمَّ  الذين

 مدى فاعلية التدخل عن طريق اللعب معبالد راسة وأوصت  ،التدريب وبعدهراسة قبل المستخدمين بالد  

 ة .والموسيقي   ،والرياضي ة ،ةالترويحي  األنشطة  ستخدامإن خالل العقلية ماإلعاقة  ذوياألطفال 

 

فهوم لجسم ومن صورة االمقترح في تحسي  الرياضي   أثر البرنامج بعنوان:( 2055) ،خوجةدراسة . 54

 .االخاصة حركي  حتياجات إلا تقدير الذات لدى فئة ذوي

المقترح في تحسين صورة الجسم ومفهوم  الرياضي   التعرف على أثر البرنامجإلى الد راسة  هدفت    

ومفهوم  ،العالقة بين صورة الجسم وتحديد ،االخاصة حركي  حتياجات إلا تقدير الذات لدى فئة ذوي

من  ا( مراهق  20على )الد راسة عي نة  شتملتا  و  ،المنهج التجربي  الد راسة  ستخدمتا  و تقدير الذات لديهم، 

ستعان إالتي الد راسة  دواتأ، وتمثلت السفلي   ين بالشلل النصفي  ا مصابالخاصة حركي  حتياجات إلا ذوي

 المقترح،الرياضي   بها الباحث في مقياس صورة الجسم، مقياس تقدير الذات لــ روزنيبرج، والبرنامج

( بين القياس a>-0.5ة عند مستوى )ي  حصائإوجد فروق ذات دااللة ي لنتائج أهمها الد راسة وتوصلت

حتياجات إلا المقترح في تحسين صورة الجسم لدى فئة ذويالرياضي   ألثر البرنامج ي  والبعد القبلي  

( بين a>-0.5عند مستوى )إحصائي ة  وتوجد فروق ذات داللة ،لصالح القياس البعدي  ا الخاصة حركي  

 ذوي المقترح في تحسين مفهوم تقدير الذات لدى فئةالرياضي   ألثر البرنامج والبعدي   القياس القبلي  

إحصائي ا دال ة  ة موجبة وغيررتباطي  إ، وتوجد عالقة لصالح القياس البعدي  ا خاصة حركي  الحتياجات إلا

الخاصة حتياجات إلا لدى فئة ذويومفهوم تقدير الذات  ،صورة الجسم( بين a>-0.5عند مستوى )

ين صورة الجسم ومفهوم المقترح في تحسالرياضي   فاعلية وكفاءة البرنامجب وأوصت الدراسة. احركي  
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 بتصميمهتمام إلا الخاصة،حتياجات إلا عنى بذويعلى المراكز التي تُ  تعميم نتائجهُ و تقدير الذات 

م وتدريب وتأهيل الحديثة في مجال تعلي  والتربوي ة  ةتجاهات العلمي  إلوفقا لالرياضي ة  والبرامجاألنشطة 

ن والتشريعات القواني   وسن   الدراسة، وتفعيلئج ستفادة من نتاإلالخاصة من خالل احتياجات إلا ذوي

الخاصة مع حتياجات إلا داخل مراكز رعاية ذويالرياضي ة  الالزمة التي تسمح بممارسة النشاطات

 توفير آليات لضمان تطبيقها.

 

 نتماء لدى الطالب ذويإلوعالقتة الشعور با الدمجبعنوان: " 2009وآخرون ". دراسة عمر، 51

 .خاصة الحتياجات إلا

وتغيير الثقافة  ،داخل المجتمعاإلعاقة  ذويإدماج  التعرف على العالقة بينإلى الد راسة  هدفت    

حتياجات إلا لذويجتماعي  إلا تأثير الدمجإلى  وهدفت ،نتماء الوطني لديهمإلوااإلعاقة  السائدة عن

 ستخدت المنهجا  و ، لوطننتمائهم للمجتمع واإومن ثم  ،سرةنتمائهم لألإخاصة في المجتمع على ال

حتياجات إلا من الطالب ذوي( 220)منهم  ( طالب ا320)على  الد راسة  حيث شملتالمسحي   الوصفي  

 من (120)منهم  ن،الخاصة المدمجي  حتياجات إلا ا وطالبة من ذويطالب   (90)الخاصة المعزولين و

عي نة  عمار، وتترواح أاسمعي  ُمعاق ين ال من (120)ا وبصري  الُمعاق ين  من (120)ا وعقلي  الُمعاق ين 

نتماء من إل، ومقياس الشعور باوليةستمارة بيانات أإالد راسة  ستخدمتا  ، و اعام  (12-12)من الد راسة 

نتماء لدى إلهناك عالقة بين الدمج والشعور با ن  أ لنتائج أهمها الد راسة وتوصلتإعداد الباحثين، 

ا سمعي  الُمعاق ين  ا عنبصري  الُمعاق ين  ود فروق لصالح، ووجالخاصةحتياجات إلا الطالب ذوي

 توفير التدريب الكافي للكادر المهني  إلى الد راسة وأوصت   نتماء،إلبعاد الشعور باا في أين فكري  عاق  والمُ 

 الخاصة،حتياجات إلا بتوفير وسائل مساعدة للتغلب على المشاكل التي تواجه الطلبة ذويهتمام إلا مع
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ختصاص من إلوي اوالتعليم عبر لقاءات خاصة مع ذ عالم بقضية الدمجهتمام اإلإوصت بوأكما 

 ين. عاق  ة للفكرة حول المُ تجاهات المعادي  إللتعديل اين عاق  طفال مُ ن، وأن، ومعلمي  مشرفي  

 

 واألداء داء األكاديمي  ر بيئة محفزة لألر الدمج على توفي  أث( بعنوان: 2002) دراسة الدبابنة،. 50

 .الخاصةحتياجات إلا نفعالي لدى طلبة ذويإلاجتماعي  إلا

 ردن منة في األالحسي  اإلعاقة  التعرف على مدى دعم برامج الدمج للطلبة ذويإلى الد راسة هدفت     

ا تحديد الفروق في درجة دعم برامج الدمج تبع  إلى  ظر الطلبة المدموجين أنفسهم، إضافةنوجهة 

ة من ة والبصري  السمعي  اإلعاقة  من الطلبة ذويالد راسة عي نة  نتعاقة، وتكو  ونوع اإل ،لمتغيري الجنس

وطالبة من الملتحقين في ا ( طالب  109عددهم ) لغبساسي و والعاشر األ ،والتاسع ،الثامن وف:الصف

 لدراسة درجة دعم الدمج للطلبة ذويالمسحي   الوصفي   المنهجالد راسة  ستخدتا  و المدارس العادية، 

نت  انةعبارة عن استبالد راسة أداة  وكانت ،قة اإلعا ن فقرة موزعه على محورين يمن خمسة وثالثتكو 

والطلبة  ،البصري ة اإلعاقة الدمج للطلبة ذويعملي ة  درجة أن  أهمها  لنتائج الد راسة وتوصلت فرعيين،

 الدمج للتكيف ، وبعد دعمة متوسطة على بعد دعم الدمج لألداء األكاديمي  السمعي  اإلعاقة  ذوي

( تبعا لمتغير الجنس a=0.5عند مستوى )إحصائي ا دال ة  وجود فروقوايضا نفعالي، إلواجتماعي  إلا

لصالح  هنفس على البعداإلعاقة  ، وتبعا لمتغير نوعلصالح الذكور، على بعد الدمج لألداء األكاديمي  

لمتغير ا لهذا البعد وفق  الكلي ة  ى الدرجةعلإحصائي ا دال ة  ا، كما أن هناك فروقةالسمعي  اإلعاقة  ذوي

قدر على تلبية أمج الدمج بصورة شاملة بحيث تكون عادة النظر في براإبالد راسة  وأوصت ،الجنس

على تقديم البرامج التربوية  وضروة التركيز ،الخاصة بشكل عامحتياجات إلا حاجات الطلبة ذوي

 ني.فريد التعليم والتدريس التعاو على تا عتماد  إ
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  .اجتماعي  ا  و ا بيئي   ا في المجتمع المحلي  حركي  الُمعاق ين  دمج بعنوان:( 2002)دراسة عواده، . 52

فـي حياة المجتمع الُمعاق  نخراطإساليب المناسبة التي تسهل على األالتأكيد  إلىالد راسة هدفت    

الطابع جتماعي ة إ ولى وهي: األاليتينن متتـعبـر مـرحلتي هداف يـتم  الوصول لهذه األ ن  أوترى ب ،العامة

والفعاليات التي تتيح لهم األنشطة  من عزلتهم عـن طريـق مجموعة منالُمعاق ين  وتتلخص بإخراج

المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق أم ا  .وتسهيل دمجهم بالمجتمع مـن حـولهم ،المشاركةمن  أكبرمساحة 

علـى التنقل  القـدرةالُمعاق  الدمج تتطلب منعملي ة  ن  إذ إ، ري  والمعما البيئية على المستوى العمراني  

 تحول دونالُمعاق  مكانيـاتإالبيئة المختلفة بما ينسجم مـع  وتنظيم عناصر والحركة. فعدم تطوير

 ،هـاليالمعنيـين مـن األالد راسة  وأوصت  المختلفة.في الفعاليات العامة  وحقيقي   نخراط فعلي  ا  و ندماج إ

لإلسراع في نقل تصوراتهم للممؤسسات العامـة ين للُمعاق   والمؤسسات الممثلة والمساندة ،انواللج

الوصفي   المنهجستخدمت الباحثة ا  و ، ةوالتنفيذي   ،ةوالمؤسسات التشريعي   ،البلدياتو ة، كالمجالس المحلي  

والمكونة الد راسة عي نة  ا معجراؤهإتمَّ  سـتمارة عبـر المقابالت التيإلوذلك من خـالل تعبئـة ا ،الميداني  

عي نة  ،ة( بمحافظة نابلسة، أهلي  )حكومي  الفلسطيني ة  المؤسساتو ومسـؤولن و الُمعاق من شقين وهمـا:

(  122سنة بمحافظة نابلس والذي يقدر عددهم بـ  ) (32-12)ة هي المعاقون من الفئة العمري  الد راسة 

لنتائج أهمها الد راسة  وتوصلت، (22افظة نابلس)في محالمؤسسات العاملة  يين، ومسؤولعاق  من المُ 

إذ والنفسي   جتماعي  إلالدمج الفيزيائي واعملي ة  فيالُمعاق ين  هناك الكثير من الصعوبات التي تواجة أن  

 ،األنشطة عاق فيوالمُ اأُلسرة  بمشاركةالد راسة  وأوصتين، عاق  لـدى المُ حتياجات إلا تبرز الكثير من

 ين والتي تفرزها المؤسسات للخروج عن الروتين اليومي  عـاق  ات والتشريعات الخاصـة بالمُ ورسم السياس

يجاد التأهيل  وتحسـيناإلعاقة  ، وضع سياسة شاملة لتحسين الوقاية منعاقسـرة والمُ داعمـين لألُ أفراد  وا 

 .ةة الوطني  والتنمي   ،ماعي ةجتإلا مشاركة كاملة في الحياةالُمعاق ين  وتحقيـق األهـداف المتمثلة في مشاركة
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 األجنبية:ات ــــالّدراس 2.2.2

5 .Kirsten Parren ،(2050) ة لضم الرياضيين حالة دراسي   عاقة،اإللذوي  ةالرياض  "  بعنوان

 .في هولنداالرياضي ة  في المؤسسات المحليةاإلعاقة  من ذوي

ة في المحلي  الرياضي ة  في المؤسساتاإلعاقة  حتواء ذويإة مكاني  إمعرفة مدى إلى الد راسة هدف  

شخص لكل   يجاد فرص متساويةإإلى  الذي يهدفجتماعي  إلا التركيز على الدور إلى  وهدفتهولندا، 

ة لضم ستراتيجي  إلالرياضة هي األداة ا ن  إحيث  ،هاجميع الرياضي ةاألنشطة عن طريق المشاركة ب

من خالل  المنهج التحليلي  الد راسة  ستخدمتإ، اإلعاقة المجموعات المهمشة مثل الرياضيين ذوي

 أن   وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها، بشكل عميقالد راسة عي نة  تحليل العديد منتمَّ  ، حيثدراسة الحالة

حتواء إ ن  أبالد راسة وأوصت  ،الرياضي ة في المؤسسات انفسهم عائق  أيرون اإلعاقة  الرياضيين من ذوي

، والعمل على مجهولين العبينوليس  ،ل مشاركتهم بشكل فعال ومكثفيكون من خالاإلعاقة  ذوي

من خالل تنظيم جلسات تدريب مشتركة وزيادة الرياضي ة  تشجيعهم للمشاركة الفعالة في المؤسسات

في اإلعاقة  تمثيل أوسع لألشخاص ذويإلى  المقدمة لهم من أجل الوصولالرياضي ة  الخدمات

 .المؤسسات الرياضية

 

2- Gernier, Michell (،2012 )حدى مدارس الواليات بإالُمعاق ين  ةة تقييم رياض  فعالي   :بعنوان

 .المتحدة 

مدارس الواليات المتحدة،  حدىبإالُمعاق ين  التعرف على فعالية تقييم رياضةإلى الد راسة  هدفت    

المسحي   الوصفي   المنهج الد راسة تبعتا  ، و جراء المقابالتستبانة وا  إباستخدام الد راسة  دواتتمثلت أ

نة  وطبقت على األنشطة  ومدربيالبدني ة  ةومعلمي التربي  الُمعاق ين  من الطالب (22)من عي نة مكو 

ة حول ممارسة يجابي  التصورات اإل ن  أ لنتائج أهمهاالد راسة  وتوصلتلذوي اإلعاقة، الرياضي ة  والبرامج



 

69 
 

تطوير أهمي ة ب الد راسةوأوصت  ،في المدارساضي ة الري لألنشطة والبرامجاإلعاقة  الطالب من ذوي

 التربيةأنشطة  من خاللين للُمعاق   الرياضةأهمي ة ب وأوصت ين،عاق  يجابي على المُ ، وتأثرها اإلالمناهج

 ة.الرياضي  واألنشطة  في مجموعات متنوعة من المرافقالُمعاق ين  ودمج ،البدني ة
 

1- Hanne Herigsted Mong ، (2054 )أثناء  اإلعاقة  ذوي لطالبا" تقييم وان بعن

 .ة" الحصص الرياضي  

 وكيف ،الرياضي ة التربية فياإلعاقة  ذوي الطالب تقييمأهمي ة  على التأكيد  إلىالد راسة هدفت    

ا خصوص  اإلعاقة  ذويالطلبة  تقييممدى  وفهم ،الرياضي ة من خالل التربية التقييمعملي ة  إلى ينظرون

 بين ختالفاتإكان هناك  إذايجاد ما إإلى  يضاأ هدفتو  والرياضي. التعليم الحركية عملي   من خالل

الد راسة  طبيقتيضاح ذلك من خالل إ تم  و  العاديين. واألفراداإلعاقة  ذوي بالطالب المتعلقة التقييمات

ن الدعم بالرغم ماإلعاقة  يلضم الطلبة ذو  اسياسي   اهناك دعم ن  إحيث  ة،النرويجي  مدرسة على ال

البحث عن  يباإلعاقة. يج يالمعلمين تقدير الطلبة ذو  ةمحاولظهر أ البحث فان   ،لذلك السياسي  

 وهل هناك ؟ن يالحظوا التقدير المطلوب في التعليم الجسدي  أاإلعاقة  كيف للطلبة ذوي"  السؤال التالي

 سؤالجابة إ تتمَّ   "؟العاديين السليمين وبين الطلبة ،اإلعاقة ختالفات بين الطلبة ذويإأو  تميزأي  

المنهج الد راسة  ستخدمتا  عليها، و ول الحص بعد جاباتاإل ستبانة لتحليلإتوزيع  البحث من خالل

 يضاوأ ،األكاديمي  بتقدير الطلبة في التعليم  اهتمام  إ هناك أن  لنتائج أهمها  الد راسة وتوصلت ،التجريبي  

نجاز إركزت على  ختالفاتإلاو ة. لنتائج التجريبي  ل داةأختالفات متطورة استخدمت كإسبعة  هناك

  المستحقة.العدالة و التغذية الراجعة، و  ،جذب الطلبة لتقدير التعليمو المهام، معرفة مقاييس التقدير، 

كيف يحصلون وايضا  ،العاديينوالطلبة اإلعاقة  ختالفات بين الطلبة ذويإلا إظهاربالد راسة وأوصت 

الطالب و ن ال يقدرون الطلبة بطريقه عادلة. المعلمي   ن  على أالد راسة  دتك  وأ ،اتختالفإلاو  على التقدير
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على تقدير ة قليلة، لذلك يحصلون يملكون معرفة قليلة عن مقاييس التقدير ولهم مرجعي  اإلعاقة  وذو 

 قل من الطلبة السليمينأويحصلون على عالمات  ،ثناء الحصصأ ءغير عادل ويتحركون ببط

 وفالطلبة ذو  ،والطلبة السليميناإلعاقة  بة ذويبين الطل ااختالف  هناك  أن  النتائج  وأظهرت. العاديين

 قل مقارنه مع غيرهم.أيشعرون بتقدير اإلعاقة 
 

4- Elias fekade  (،2052 ) " مة في التعلي  الجسدي  اإلعاقة  ذوي صحديات وفر تبعنوان 

 .الرياضي  

في الرياضي   ة في التعليمالجسدي  اإلعاقة  ت وفرص طالبالتعرف على تحدياإلى الد راسة  هدفت   

تمَّ و  ة،يجاد توصيات ممكنه تساعد في تطوير مستوى الطلبة في الحصص العملي  وا  بابا، أأديس 

جمع البيانات من خالل مقابالت ركزت على النقاشات  في هذه الدراسة، وتم   ستخدام المنهاج الكمي  إ

تحليل  تنظيم وتحليل البيانات بدقة من خالل المقابالت وتم   تم  و ات، بين المجموعات وقائمة المالحظ

ستثناء للطلبة إهناك  ن  ألنتائج أهمها الد راسة  وتوصلتة، بطريقة كمي   المالحظات في الحقل العلمي  

ا ، كماومنخفض   من المعلمين كان قليال  اإلعاقة  ة، والدعم المقدم لذويمن الحصص العملي  اإلعاقة  ذوي

ة المجموعات الطبيعي  كاديمين، و ى مدراء المدرسة، والموظفين، واألفي الوعي لد انخفاض  إهناك  ن  أ

عم ، لذلك فان هذا الدفي المجال العملي  اإلعاقة  خرين حول مشاركة الطلبة ذويآو  ،هلقران، واأللأل

والتسهيالت  ،وريةوالمواد الد ،معلمي التدريب وغير مشجع، كما أن   والتشجيع لهذه القضية غير كاف  

يجاد خطط لتوعية مدراء المدارس إبالد راسة وأوصت  مة وغير مناسبة،والمعدات غير مالئ   ،المطلوبة

عاقة، حتياجات الطالب ذوي اإلإم مع ءعلى تطوير المواد المقترحه لتتالوالمعلمين والعائالت. والعمل 

 .داء المهامأن في وراغبي   ،نمبدعي  و  ،نمرني   نلمعلمين بتدريب مستمر بحيث يكونو ويجب تزويد ا
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1- Deirdre Barry – Power(،2050 ) ةفي التربي  اإلعاقة  إدراج الطالب ذوي" بعنوان 

 .ةة الرياضي  ة من منظور معلم التربي  ما بعد االبتدائي  الرياضي ة 

في المدارس  التعليمي ة الصفوفإلى اإلعاقة  الطالب ذوي مكانية ضم  إمعرفة مدى إلى الد راسة  هدفت

تنظيمها من خالل  ة وتم  ة ونوعي  جمع بيانات كمي  تمَّ و  ساسية في مدينة واتفورد.ما بعد المرحلة األإلى 

من الطلبة  ، وكل  (12) همعددو الرياضي   ن في مجال التعليمتشمل المدرسي   :ولىمرحلة األمرحلتين، ال

جراء مقابالت مع إ وتم   (،22) ، وعددهمتفوردالثانوية في مدينة وا الموجودين في المدارساإلعاقة  ذوي

المرحلة  تطوير ، وتم  ولىكمال وتحليل المرحلة األإ وتم   ،الرياضي ة ةالمعلمين المتخصصين بالتربي  

 ،الرياضي ة المشتركين في المساقاتاإلعاقة  التركيز على المالحظات المتعلقة بالطلبة ذويتمَّ  إذ الثانية

الد راسي ة  والحلقة ،ولىجمعها من المرحلة األتمَّ  ب المالحظات والمعلومات التيسيسها حسأتتمَّ  والتي

لنتائج أهمها الد راسة  وتوصلت. اإلعاقة تنظيمها مع المعلمين والمساعدين المتخصصين بذويتمَّ  التي

 اعدد   ن  أو ، في مدينة واتفورد يعانون من عجز حركي  الد راسة  من الطالب الذين شملتهم (%1)فقط  ن  أ

لى فرصة للحصول عأو  ،ولي  أتدريب  على ا، قد حصلو اإلعاقة من المدرسين المختصين بذوي قليال  

م متخصص كدوا على ضرورة وجود تعلي  أن و و ظهر المدرسأ عاقة، كماتدريب متقدم له عالقة بذوي اإل

 من الد راسة خالل اتكثير من العقبووجدت الثناء الخدمة، أفي فترة تدريب المعلمين و اإلعاقة  لذوي

تجاه إعاقة، والنظرة السلبية من الطالب غير العاجزين بة التسهيالت المقدمة لذوي اإلمحدودي   هاهمأ

المعلمين في  امهسا  م الفردي و تطوير خطط التعلي   ن  أيضا بأالد راسة  تظهرو ا. الطالب العاجزين حركي  

بضرورة وضع خطة مستقبلية الد راسة أوصت و  همال.إلا في طوراإلعاقة  المشاريع المتعلقة بذوي

 .ةة الرياضي  في التربي  اإلعاقة  تضمن تدريب المعلمين ودمج ذوي
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 السابقة:الّدراسات  التعقيب على 1.2.2

لت شك  ن ها ، أجاء فيها وتحليل ما ،االطالع عليهاتمَّ  السابقة التيالد راسات  ستعراضإيتضح من   

من خالل وذلك  ،الرياضي ة والبرامجاألنشطة  من خاللاإلعاقة  ذوين وتمكيدمج عن إيجابي ة  نماذج

األندية أو التعليمي ة والتربوي ة،  المؤسساتسواء في ة لهم م  قد  المُ الرياضي ة واألنشطة  تقييم البرامج

 فقد المدارس.في قرانهم العاديين مع أالرياضي ة  نشطةستطالع آرائهم حول مشاركتهم باألا  و  ،الرياضي ة

 نحو دمج الطلبةالرياضي ة  تجاهات معلمي التربيةإعلى  للتعرف (2051أبو شملة. )جريت دراسات أ

على  للتعرف( 2051، )دراسة الكرديو، مع الطلبة العاديينالرياضي ة  ةفي حصة التربي  الُمعاق ين 

 ،القحطانياسة در و ردن،ا في األحركي  الُمعاق ين  عبينلاللدى االرياضي ة األنشطة  دوافع ممارسة

ة ن الجنوبي  الخاصة في المنطقتي  حتياجات اإل أندية ذويفي الرياضي ة األنشطة  تقييم برامجل (2012)

تقصي درجة ل (2012، )العدرةدراسة و  (2012)دراسة غنيم،و  ،السعودي ة ةالمملكة العربي  من ة والغربي  

التحديات و  ،ة دمجهم مع الطلبة العاديينالخاصة نتيجحتياجات إلا والصعوبات التي يواجهها الطلبة ذو 

، وغيرها جتماعي ة إلوا ،ةوالبيئي   ،ةوالدراسي   ،ةدراي  في مختلف النواحي اإلاإلعاقة  التي تواجه الطلبة ذوي

 وكانت كما يلي:الد راسة  السابقة المتعلقة بموضوعالد راسات  من

 

  ّمن حيث المنهج العلمي:  

 ا المنهجستخدام  إاألكثر هو و  ،األول :جين من مناهج البحث العلمي  السابقة منهالد راسات  ستخدمتإ

 برنامج أثرلقياس ( 2012صيام، ) كدراسة المنهج التجريبي   ،والثاني ،جتماعي  إلاالمسحي   الوصفي  

 .ابصري  الُمعاق ين  لدى التالميذجتماعي ة إلا المرتبطة بالصحة في مستوى الكفايةالبدني ة  للياقةتربوي  
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  يث األهدافحمن: 

والمتغيرات التي  ،وموضوعها ،الد راسة دها مجالمجموعة أهداف حد  إلى  السابقةالد راسات  هدفت   

 فكان من أهدافها مايلي: ،تبعته واألسئلة التي تناولتهاإالذي  والمنهج العلمي  قامت ببحثها 

 .دمجهم مع الطلبة العادييننتيجة اإلعاقة  والصعوبات التي يواجهها الطلبة ذو تقصي درجة .  1

 ،ةوالدراسي   ،ةي  ر ادفي مختلف النواحي اإلاإلعاقة  التعرف على التحديات التي تواجه الطلبة ذوي. 2

 .والتعرف على الخصائص العامة للطلبة ة،جتماعي  إلوا ،ةوالبيئي  

 صة التربيةفي حالُمعاق ين  نحو دمج الطلبةالرياضي ة  جاهات معلمي التربيةت  إالتعرف على . 3

 .مع الطلبة العاديينالرياضي ة 

 دوار القائمين عليهاأو  أهدافها،من حيث اإلعاقة  بأندية ذويالرياضي ة األنشطة  تقييم برامج. 2

 .تقويمها ومتابعتهاوأساليب  منها، وبيئتها،الُمعاق ين  ستفادةإومدى  ،األنشطة والالعبين، وطبيعة

ة الذهني  اإلعاقة  في تدريس ذويالرياضي ة  ه معلمي التربيةالصعوبات التي تواج علىالتعرف . 2

 .بمدارس الدمج وأبعادها ومستوياتها

وتحقيق التنمية الشاملة في  أنفسهمفي التنفيس عن للُمعاقين  الرياضي ة التعرف على دور المراكز. 2

 .المراكز للمعاقينأنشطة  من خالل التدريب وتقويمللُمعاقين  الحياةشتى مجاالت 

 .ينعاق  العبين المُ للدى االرياضي ة األنشطة  التعرف على دوافع ممارسة. 2

اإلعاقة  وتغيير الثقافة السائدة عن ،داخل المجتمعاإلعاقة  ذويإدماج  التعرف على العالقة بين .2

 .واالنتماء الوطني لديهم

وقضايا الدمج  ،اإلعاقة والوصول الشامل لألشخاص ذوي ،الضوء على قضايا الدمجإلقاء  .9

 .عاقةلألشخاص ذوي اإل والوظيفي   ،والمجتمعي   ،والتمكين التربوي  
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األطفال  وتحسين جوانب النمو لدى ،ودورها في تعديل السلوك ،اللعبأنشطة  التعرف على. 10

 .ينعاق  المُ 

 .فـي حياة المجتمعالُمعاق  نخراطإل ساليب المناسبة التي تسه  على األالتأكيد  .12

ذوي  ورة الجسم ومفهوم تقدير الذات لدىن صفي تحسي   رف على أثر البرنامج الرياضي  . التع13

 اإلعاقة.

 سهل إنخراط المعاق في حياة المجتمع العامة.. التعرف على األساليب المناسبة التي تُ 12

ة الي  على فعوالتعرف ة، .التعرف على إمكانية إحتواء ذوي اإلعاقة في المؤسسات الري اضي ة المحلي  12

 تقييم رياضة ذوي اإلعاقة .

. التاكيد على أهمية ضم الطالب ذوي اإلعاقة في الصفوف التعليمية في المدارس ما بعد المرحلة 12

 االساسية .

 

 السابقة:الّدراسات  كانت نتائج ،الّدراسة من حيث نتائج 

 :يأتي بما فيها وردت كما نوجزها نتائج مجموعةب السابقةالد راسات   خرجت 

ها مشكلة كبيرة ن  أب نتيجة دمجهم مع الطلبة العادييناإلعاقة  والصعوبات التي يواجهها الطلبة ذو  .1

ليل هذه الصعوبات ضمن الظروف وتذ لها،ولويات للتصدي أم ووضع سل   ،تحد  إلى  بحاجة

 .تاحةمكانات المُ واإل

 ،األكاديمي  رشاد اإلقل ة  يوالمتمثلة فاإلداري ة  يعانون العديد من الصعوباتاإلعاقة  والطلبة ذو  .2

داء أديين و المنافسة مع الطلبة العا في:ة متمثلة جراءات، وصعوبات دراسي  مة اإلءوعدم مال

 أة لهم، وصعوباتهي  رصفة غير المُ واأل ،والطرق ،ةوالحفالت الجامعي   ،األنشطة المشاركة في
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 ،ة من الطلبة العاديين لهمبي  والنظرة السل ،ة لظروفهممتمثلة في عدم مراعاة المدرسجتماعي ة إ

 يجاد العالقة معهم.إوصعوبة 

مع الطلبة العادييين في حصة التربية الُمعاق ين  نحو دمج الطلبةإيجابي ة  تجاهات المعلمينإ .3

 .ةالرياضي  

 .عاقةبأندية ذوي اإلالرياضي ة األنشطة  تقييم برامجمقترحات ل .2

الصعوبات التي تتعلق  وهي:الُمعاق ين  ند دمجعالرياضي ة  تواجه معلمي التربية صعوباتوجود  .2

الصعوبات التي تتعلق و  ة،الرياضي  الصعوبات التي تتعلق بمعلمي التربية و عاق، بالطفل المُ 

 .بالمدرسة

 المقدمةاألنشطة  قصورو  ة،نشطة داخل المراكز الرياضي  ة لألعتمد  ات المُ عدم كفاية في الميزاني   .2

 .الحديث ومتطلباتهوعدم مواكبتها للعصر  ها،وجمود

أكبر عدد ممكن من الطلبة ذوي  ستيعابإإلى  ىد  أاإلعاقة  لذويجتماعي  إلا ندماجإلالمشاركة وا .2

 ذويكتشاف قدرات إذه الفئة من خالل جاه هت  إهم اتوسلوكي  المجتمع أفراد جاهات ت  إتعديل و  عاقة،اإل

جتماعي ة إلوا ،النفسي ة ج المشكالتإلثباتها، وعال الظروفلهم ح ت  التي لم تُ  هممكاناتا  و اإلعاقة 

 .لية والتوافق المهني  و وتحمل المسؤ  ،اإلعاقة ذوياألشخاص  ة لدىالسلوكي  

والرياضي ة  االجتماعي ة حاجات الشبابإشباع  فيالرياضي ة  م لإلنديةه  ومُ  يجابي  وجود د ْور إ .2

 ة.والثقافي  

اقة، ومدى تأثير الدمج اإلجتماعي على وجود عالقة بين الشعور بالدمج واإلنتماء لدى ذوي اإلع .9

 ذوي اإلعاقة وعلى إنتمائهم لإلسرة.

ان عملية تأهيل ودمج ذوي اإلعاقة في حياة المجتمع هي بمثابة مسألة وطنية تتعدى إستعداد  .10

 المعاق للدمج وتتطلب الؤاورة المجتمعي ة األهلي ة والمؤسساتي ة.
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 السابقة:الّدراسات  التوصيات التي قدمتها

مكانات ضمن الظروف واإل الصعوبات لتذليل أنفسهمالُمعاق ين  عقد لقاءات مشتركة بينضرورة  .1

 عاقة.اإلمن ذوي  نات أكبرراسات على عي  بحاث والد  جراء المزيد من األا  و  ،تاحةالمُ 

عداد قاعات اإلعاقة  لتناسب الطلبة ذوي هاوتنظيمالعمل على إعادة تهيئة البيئة الجامعية  .2 وا 

لى  ،هممخصصة ل  .هاويلبي حاجاتهمتعديل بعض القوانين والتشريعات بما يناسب وا 

 شمولية.الخاصة لتكون أكثر اإلعاقة  أندية ذويأهمي ة ضرورة التركيز على  .3

 كافة الجهات المعنية لتنفيذ برامج وخطط مدروسة لدمجوممنهجة من  ضرورة تفعيل سياسة عامة .2

 مجتمع.وفي ال ةفي المدارس العادي  الُمعاق ين 

في تحديد األهداف  همجميعشراك العاملين ا  و  ،الرياضي ةاألنشطة  الربط بين أهدافضرورة  .2

 التخطيط.عملي ة  فياإلعاقة  حتياجات الممارسين بأندية ذويا  ووضعها، ومراعاة ميول و 

ة في هذا المجال وتوعية المختلفة، وتنمية جميع الكوادر البشري  اإلعاقة  ضرورة التوعية بحاالت .2

 قرانهم والمجتمع.مع أين للُمعاق   الدمجأهمي ة بالرياضي ة  نديةالقائمين في األ

م مع الفروق ءتتالرياضي ة  ين، ووضع خطط وبرامجعاق  لمراكز المُ ة عتمد  زيادة الميزانيات المُ  .2

والنفسي   ،الفني  التأهيل  ة، وضروركز الرياضي  رافي الماإلعاقة  ختالفإة الناتجة عن الفردي  

 لمدربين.لاإلداري   ازللجه

 ؛الحركيةاإلعاقة  والعمل على توفير المتخصصين في رياضة ،الرياضي ة بالدوافعهتمام إلا ضرورة .2

 .م ورفع مستوى األداءوتحقيق التعل   ،ليكونوا قادرين على تعديل السلوك

اص شخعاقة واألاسة كافة الموضوعات المرتبطة باإلة متخصصة لدر نشاء مراكز علمي  إضرورة  .9

ذوي ألشخاص ل ةالسلوكي  و النفسي ة  والخصائص ،جتماعي  إلا التي منها التفاعلاإلعاقة  ذوي

 .عاقةاإل
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اإلعاقة  ذوياألشخاص ة العاملة في مجال رعاية هلي  ات األالجمعي  وبرامج أنشطة  دعمضرورة  .10

متخصصة توفر رياضي ة و  جتماعي ةإ نشاء نواد  وا  ، والمالي   ي  نالدعم الفأشكال  بمختلف همهيلأوت

 .تهالممارس نشطةسرهم كافة األأو اإلعاقة  ذويألشخاص ل

وتحقيـق األهـداف  ،التأهيل وتحسـين ،اإلعاقة سياسة شاملة لتحسين الوقاية منوضع ضرورة  .11

 .ةوالتنمية الوطني   ،االجتماعي ة مشاركة كاملة في الحياةالُمعاق ين  المتمثلة في مشاركة

مدارس والمعلمين والعائالت، والعمل على تطوير المواد المقترحة إيجاد خطط لتوعية مدراء ال .12

لتتالءم مع إحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة، وتدريب مستمر بحيث يكونون مرنين، مبدعين، 

 وراغبين في أداء المهام.

 

 السابقة:الّدراسات  ستفادة منإلا

 

 محاور تحديد فيو  ،ةالحالي   للدراسة يالنظر  اإلطار إثراء في السابقةالد راسات  من الباحثة ستفادتإ

 هذه في تبعـةالمُ  ةاإلحصائي   واألساليب ،الد راسة منهجختيار إ وفي ،هاومتغيرات ها،وأبعاد الدراسة

الد راسة أداة  وفي بناءا يض  ، وأومقارنتها النتائج وتفسير ،البيانات تحليل فيها تم   التي ةوالكيفي   ،الد راسات

 عليها عتمدتإ التي والمراجع المصادر منالباحثة  ستفادتإا خير  ، وأفقراتها لوتشكي - ستبانةإلا –

 .والجهد الوقـت لتوفير السابقةالد راسات 
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 :السابقةالّدراسات  عنالّدراسة  هذه زتبماذا تميّ 

اإلعاقة  ذويالفئات من  وهو ،اهام  ا موضوع  الد راسة  ناولت هذهحيث ت الدراسة:في موضوع  .1

في هم في دمجهم وتمكينالرياضي ة األندية  روْ ود   ،ستثناء التخلف العقلي  إب عاقتهمإنواع أختالف إب

في  -ولى في فلسطين األالد راسة  حيث تعتبر هذه ،ةي  الرياضاألنشطة والبرامج من خالل  المجتمع

 لتي تقدمهااالرياضي ة واألنشطة  والبرامجالرياضي ة األندية  عن دور التي بحثت -حدود علم الباحثة

  عاقة.اإللذوي األندية 

الرياضي ة  لألندية المنتسبيناإلعاقة  فراد من ذويعلى األالد راسة  قتصرت هذهإ راسة:الد  في مجتمع  .2

 .)الضفة الغربية وقطاع غزة( نفلسطيفي ين لُمعاق  با الخاصة

 أن تربط في هذه ستطاعت الباحثةإالسابقة حيث الد راسات  ثغرات ما قصرت بهالد راسة  ت هذهسد   .3

والبرامج والرياضات الخاصة األنشطة  وممارسة ،الرياضي ة واألندية ،والتمكينبين الدمج الد راسة 

ا بتفصيل ما كانالد راسة  فجاءت ،ينعاق  لمُ با  . وتوضيحه السابقةالد راسات  في ناقص 

في دمج الرياضي ة دية األن روْ د   درست فقد ،سابقة دراسات لها تطرقت أن يسبق لمالد راسة  مشكلة .2

 -البحث ومجتمع واألسلوب المنهج بنفس له التطرق يسبق لم أساسي   كمحوراإلعاقة  وتمكين ذوي

 . -الباحث علم حسب

 ،ينالعلمي واألسلوب المنهجكذا و  نفسها، بالطريقة أحدإليها  سعى أن يسبق لمالد راسة  أهداف .2

 .واضحة إلضافةا فجاءت

"باستثناء إعاقة نواع اإلعاقات أشاملة لكافة ان ها  السابقة فيد راسات ال عنالد راسة  تميزت هذه .2

 .وقطاع غزةالغربي ة  الصفة في" التخلف العقلي

الرياضيين المنتسبين لألندية اإلعاقة  ئق والمشكالت التي يعاني منها ذووالعواالد راسة  عرضت .2

 ة.الرياضي  



 

79 
 

 في فلسطين.اإلعاقة  دمج وتمكين ذويعملي ة  فيياضي ة الر  لألنديةر اإليجابي  وْ الدَّ الد راسة  ظهرتأ .2

نوع و  ،ة " الجنسللمتغيرات الديمغرافي   عزىة تُ ي  ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائأن  الد راسة  أظهرت  .9

 الدراسة.عي نة  " بينالنشاط الرياضي  و ، التعليمي   والمستوىسبب اإلعاقة، و اإلعاقة، 

" المحور الد راسة  لمحاور ُتعزىإحصائي ة  روق ذات داللةال يوجد ف هن  أالد راسة  أظهرت .10

" المحور المعرفي  و ، الصحي   المحور البدني  و ، المحور السلوكي  و ، المحور النفسي  و ، االجتماعي  

 الدراسة.عي نة  بين

الذي توليه األندية الرياضية بذوي اإلعاقة من خالل  أظهرت الدراسة مدى اإلهتمام الكبير .11

برامج الرياضية بالنواحي اإلجتماعية، والسلوكية، والنفسية، والبدنية الصحية، األنشطة وال

 والمعرفية.
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 الفصل الثالث:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  راسةللدّ  اإلطار المنهجيّ  
 

 مقدمة 3.1
جراءاتها، وأدواتها، و راسة، ا لطريقة الد  وصف   لهذا الفصيتناول     ومتغيراتها،  ،ومعوقاتها هاحدودو ا 

 يلي: ، وسنوضحها فيمانتهاوعي   ها،ومجتمع
 

 :الدراسة ةمنهجيّ  2.1

 لطبيعة تهمء، لمالالمسحي  الوصفي   ستخدام المنهجإتمَّ  فقد ،راسةالد   تحقيق أهدافإلى  للوصول   

األندية  رو  د   حول" الحصول على معلومات حقيقية وواقعية يتم   إجرائها، حيث والهدف من ،الد راسة

 ."ذوي اإلعاقةنظر  ةمن وجهاإلعاقة  في دمج وتمكين ذويالرياضّية 

 ستنباط توصياتا  و  ،بتحليلها للخروج بنتائجها تقام بل ،عند جمع المعلومات ةالباحث تتوقفولم  

لفحص  ستنتاجي  إلا ستخدام المنهج التحليلي  إتمَّ  كما، هذه النتائج بعد تفسيرها من خاللالد راسة 

  .ة بين متغيرات الدراسةمضمون العالقة التأثيري  
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 :واإلجراءات الطريقة 1.1

ة جمع البيانات من مصادرها الطريقة واإلجراءات في كيفي  تناول تمَّ  نجاز التطبيقي  ولتحقيق اإل    

ختبار إإلى  تومسح األدبيات، وعمد ،ستبانةإلالتي شملت االد راسة  أدوات تدة، وحد  ة والثانوي  األولي  

ين  وقياس صدقها من خالل عرضها على ،هذه األدوات في  ختصاصإلالخبرة وامن ذوي الُمحكم 

 :ةفكانت وفق المصادر التالي ،ستخدامهاإتمَّ  اليب اإلحصائية التيألسا تمجال الدراسة، ثم عرض

 :ةـــلمصادر األوليّ ا 5.1.1

ات الس ابقة األدبي  إلى  الرجوع بعدالد راسة عي نة  ضمناإلعاقة  ستبانة لذويإتصميم تم  ستبانة: إل. ا1

ستبانة إتصميم تمَّ  الس ابقة،سات الد را إلى ستنادإلة للد راسة، وباة النظري  حول الموضوع لتوضيح الخلفي  

 ومعالجتها ها،وتحليل ،جدولة البياناتتمَّ  بعد ذلكو جمع البيانات المتعلقة بالموضوع،  تستهدف

 وفهم العالقات بين المحاور والمتغيرات. ،ومقارنتها ،ستخراج النتائجإل ؛إحصائي ا
 

 :ةـــالمصادر الثانوي 2.1.1

كانت أ ء، سواا ودولي اقليمي  وا   ،ابت حول الموضوع محلي  ت  ت التي كُ اطالع على األدبي  إلمن خالل ا

 .ةزيارة ميداني   أم ة متخصصة،دوري   تمجالأم نشرات،  أم سجالت البيانات،أم  مقاالت،أم ، اأبحاث  

د أفرا ةصيل المباشر لغالبي  )التو  :مثلالد راسة عي نة أفراد  ستبانات بعدة وسائل علىإلتوزيع ا تم  و     

للوصول الى األندية الرياضي ة لذوي اإلعاقة رمكس أوعبر شركة  ،لكتروني  ، وعبر البريد اإلنةالعي  

ستبانات المستردة مباشرة من المبحوثين( إلإحضار ا لهم مباشرة؛ وتم   توصيلها يتسن  لمن لم غز ة  بقطاع

 SPSS: Statistical) اإلحصائي   ستبانات وفرزها وتحليلها على برنامج حزمة التحليلإلثم جمع ا

Package for Social Sciences ) 
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ها وتحليلستبانة إلبتفريغ بيانات ا ةالباحث تقام ،للدراسة ة إلنجاز اإلطار العملي  اإلحصائي   * المعالجة

 :ة التاليةختبارات اإلحصائي  إلم ااستخدإتمَّ  قدو   ،( SPSS) من خالل برنامج

 فقرة ومحور.لكل  المعياري ة  نحرافاتإلستقلة واللمتغيرات المالحسابي ة  المتوسطات .1

 ختبارإل) ONE WAY Analysis of Variance) ختبار تحليل التباين األحادي  إستخدام إتم  .2

وقيمة معامل  ،هذه العالقةمعنوي ة  لمعرفة هاجميعلفقرات لالكلي ة  والدرجة ،العالقة بين المجاالت

 رتباط فيما بينها.إلا

فقرات ول ،لمحاورلو  ،معنوي ة معامل الثبات للمجاالت ( لمعرفةαونباخ ألفا)ستخدام معامل كر إ .3

 .هاجميع ستبانةإلا
 

 :ةـدراســالأداة    4.3

لة بالد راسة، الد راسات  الع علىط  إلستبانة، وذلك من خالل اإبتطوير  ةالباحث تقام   الس ابقة ذات الص 

نت  ستبانة إبتصميم و   من  :تكو 

 من حيث:الد راسة عي نة  عن ة" " الخصائص الديمغرافي   رة عن معلومات عامة: عباالجزء األول

 ( أو ذكر، الجنس )النشاط الرياضي  و  ،التعليمي   المستوىو  ،اإلعاقة سببو  ،اإلعاقة نوع، و أنثى. 

اإلعاقة  ذوي وتمكين دمج فيالرياضي ة األندية  روْ د   لدراسة محاور  (2) على شتملإ  الجزء الثاني:

 :كالتالي وهي بفلسطينالُمعاق ين  نظر جهةو  من

 . جتماعي  إلا المجال:  األول القسم .1

 .النفسي   المجال:  الثاني القسم .2

 .السلوكي   المجال:  الثالث القسم .3

 .الصحي  و   البدني   المجال:  الرابع القسم .2

 .المعرفي   المجال:  الخامس القسم .2
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 :)تحكيم الستبانة(سة الّدرا ألداة الصدق الظاهريّ  1.1
مة ءين للوقوف على مدى مالحكم  عرضها على مجموعة مُ تمَّ  ةستبانة بالصيغة األولي  إلبعد إعداد ا   

الع لالط  الد راسة  والفصل األول من ،ستبانةإلوتم  تزويدهم بنسخة من ا ،الد راسة ستبانة ألغراضإلا

وذلك  ،أجلهمت من م  وما صُ  ،دق األداة الظاهري  ، بهدف التأكد من ص وأسئلتها ،الد راسة على أهداف

، ة وتراكيبهامناسبة الصياغة اللغوي  ، ومتغيراتهاالد راسة  وعددها لمحاور ،مة الفقراتءمال لمعرفة مدى

دراج المقترحاتو ، مناسبة الفقرات والمحاور التي شكلتهاو ، عدم التكرار والمداخلة بين الفقراتو  وآراء  ،ا 

 التربيةالمتخصص في  األكاديمي   تطويرها وفق مالحظاتهم حيث كان منهم ، وتم  ينحكم  الخبراء المُ 

،ومتخصص متخصص في التحليل اإلحصائي   و جتماع،إلومتخصص في علم النفس وا ،الرياضي ة

 ( يوضح أسماء المحكميين وتخصصاتهم وعناوينهم.5.1)والملحق رقم  .لغوي

ين الُمحك التعديالت حسب آراء إجراءوبعد    فقد خرجت بصيغتها  ،ستبانةإلفي مختلف أقسام ام 

ة صغيرة عشوائي  عي نة  ختبارها علىإمن خالل  هاكل  ستبانة إلختبار مدى وضوح فقرات اإ وتم   ،ةالنهائي  

عرض  المبحوثين؛ وتم   ، وسهولة فهمها منومناسبتها ،من مجتمع البحث للتأكد من وضوح الفقرات

 .ة تعبيئتهامكاني  للتأكد من إاإلعاقة  من ذويالرياضي ة األندية  المسؤولين في ستبانة علىإلا

اإلعاقة  التأكد من وصولها للفئة المستهدفة من ذويو ، راسةمجتمع الد  عي نة  توزيعها علىتمَّ  حيث 

ستبانة إللتعبئة االرياضي ة  نديةالمسؤولين عن المراكز واألبفلسطين، وقامت الباحثة بالتواصل مع 

سهولة قيام المبحوث بتعبئة أو  لمتابعة مدى صعوبةو ن سالمة االستبانة في مختلف جوانبها، للتأكد م

 ستبانة حسب األصول.إلا
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 :الدراسةأداة  ثبات 0.1

د من ثبات األداة بحساب معامل ثباتها من خالل كُ أالباحثة بالت تقامراسة، الد  أداة  للتحقق من ثباتو   

وفق معادلة كرونباخ ألفا الكلي ة  لغت قيمة معامل الثبات على الدرجةمعادلة )كرونباخ ألفا( حيث ب

 (، وهي قيمة ممتازة جدا:0.972)

 ستمارةإل(: معامل كرونباخ ألفا ثبات ا5.1جدول رقم )

 قيمة ألفا عدد المحاور المجالت
 0...3 61 المجــال الجتماعـــيّ 

 .3.96 61 المجـــال النفســيّ 
 90..3 66 المجال السلوكيّ 

 91..3 60 والصحيّ  المجال البدنيّ 
 3.930 60 المجال المعرفيّ 

 27960 76 ةالرئيس ةلمتوسطات المحاور الخمسالكلّية  الدرجة

في دمج الرياضي ة األندية  روْ بيان د   لفقرات معامل كرونباخ ألفا الكلي   يتضح من الجدول أعاله أن  

بلغ معامل كرونباخ ألفا ألقل هذه  إذ ا،إحصائي   ال  وهو د (0.922)بلغ اإلعاقة  وتمكين ذوي

بلغت  إذفي المرتبة األولى النفسي   مجالالكما جاء (  0.223)جتماعي  إلا مجالالوهو  ،المجاالت

 راسة.الد  أداة  على ثباتْ إحصائي ا دال ة  وجميع هذه المعامالت (0.912)قيمته 

 

 :حدود الدراسة 2.1

 لحدود التالية:وفقا ل الد راسة هذهتنفيذ  م  ت

 .(12/2012) شهر وبين (،2/2012)في الفترة بين: شهرالد راسة  تطبيق هذهتمَّ  :ةالحدود الزمانيّ 

في كافة محافظات الوطن )الضفة   الرياضي ة األندية  علىالد راسة  قتصرتإ: ةالحدود المكانيّ  

 . غزة( قطاع، ةالغربي  
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 بفلسطين.              الرياضي ة  ن لألنديةالرياضيين المنتسبي   ذوي اإلعاقةالد راسة  ستهدفتإ ة:الحدود البشريّ 

من اإلعاقة  في دمج وتمكين ذويالرياضي ة األندية  روْ د  على الد راسة  زت: رك  ةالحدود الموضوعيّ 

 .ذوي االعاقةنظر  وجهة

 :ومعوقاتهاالّدراسة  محددات 2.1

 :أهمها وكان ،الد راسة لت محدداتات والتحديات شك  يقمجموعة من المعُ الد راسة  واجهت      

  ةن لألندي  المنتسبي   ذوي اإلعاقة الرياضيين فقط وليس كافةاإلعاقة  ذويعلى الد راسة  ارقتصإ 

في مرحلة األندية  خذهاوذلك بسبب سياسات تت غزة،الغربي ة وقطاع  الضفةفي الرياضي ة 

 ة.ألغراض سياسي  اإلعاقة  منتسبين من ذويادة أعداد الفهي تقوم في هذه المرحلة بزي ،االنتخابات

  الد راسة عي نة  ةلخصوصي  ستردادها إوطول فترة  ،مجتمع البحثعي نة  منالد راسة  جمع بيانات "

 ،قضيتهمأهمي ة  وبيان علىالُمعاق ين  بالتشجيع لفئةمع هذا  ةالباحث توتعامل "،عاقةذوي اإل

ذوي  لكافةستبانة إلخدام مختلف طرق التواصل لضمان وصول ااستو  ،اللعب والرياضة أهمي ة و 

 ستعادتها.ا  مجتمع البحث و عي نة  من-المستهدفةالفئة  – اإلعاقة

  خوفهم منها  ألسباب متعددةإليهم  الوصول نتمكن منلم  من الفئة المستهدفة ذوي اإلعاقة بعض

 .عن المجتمعنعزال إلوظهورهم وتمسكهم بالبقاء وا ،إليهم من نظرة المجتمع

  تها في دمجهم همي  وأ ،الرياضي ةاألندية  وموضوعأهمي ة  فياإلعاقة  ذويتدني مستوى ثقافة

 المختلفة.الرياضي ة واألنشطة  وتمكينهم من خالل ممارسة الرياضة

 :مجتمع الدراسة 9.1

بذوي اصة الخالرياضي ة  نديةألل المنتسبين الرياضيين ذوي اإلعاقة منالد راسة  تكو ن مجتمع   

 غزة.وقطاع  ،الغربي ة في الضفة ةومعاق امعاق   (232والبالغ عددهم ) ،اإلعاقة
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 لتسهيل ؛غزةوقطاع  الغربي ة، الضفة :وهما محوريينالرياضي ة إلى األندية  بتقسيم ةالباحث تقام    

 تحديد مجتمع البحث وفق المحاور التالية:عملي ة 

 الضفة الغربية وتشمل: 

 (.جنين  –نابلس : ) تضمنتل و شماال منطقة 

  وقراها(رام اهلل ) : وتتضمنوسط ال منطقة. 

  الخليل( ،لحم  )بيتتضمن : تو جنوب منطقة ال. 

  ة.غز  و  ،دير البلحو  ،رفحو  خانيونس، : غزةقطاع 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة: ذوي العاقةالخاصة بأسماء األندية الرياضّية يبين ( 2.1رقم ) جدول

 المنطقة عدد المنتسبين من " ذوي العاقة سم الناديا الرقم

 الخليل 13 ينعاق  نادي فلسطين لرياضة المُ  6
 بيت لحم 13 نادي معاقي بيت لحم الرياضي   2
 رام اهلل 13 عاقةذوي اإلاألشخاص  نادي المجد لرياضة 0
 نابلس 04 نادي المستقبل الرياضي   4
 نابلس 03 عاقةاإل ذوياألشخاص  نادي التعاون لرياضة 1
 الخليل 01 ينعاق  نادي المحبة لرياضة المُ  1
 نابلس 61 ينعاق  نادي العودة لرياضة المُ  0
 جنين 61 ينعاق  مل لرياضة المُ نادي األ .
 نابلس 21 نادي عيبال 9

 غزة 41 عاقةلذوي اإلالرياضي   نادي السالم 63
 دير البلح 61 نادي دير البلح 66
 رفح 62 ادةر نادي اإل 62
 غزة 03 ينعاق  نادي البسمة للمُ  60
 خانيونس 03 حمر الفلسطيني  جمعية الهالل األ 64
 غزة 23 نادي الصداقة 61
 غزة 61 نادي فرسان فلسطين 61
 غزة 03 نادي الجزيرة 60
 رفح 60 نادي األصدقاء .6
 دير البلح 23 ينعاق  هيل المُ أجمعية دير البلح لت 69

 052غزة= 523الضفة =  555= المجموع 
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 :الدراسة عّينة 50.1
 purposiveة العمدي  العي نة  ستخدامإة بحتمالي  إلغير االد راسة عي نة  عتماد في تحديدإلا تم     

sampling   ذوو مس  ، حيث قُ المنتسبين لألندية الرياضة الرياضييناإلعاقة  اف عدد من ذويستهدإأي 

، ممن ةعمدي  بطريقة  عينة الدراسة ختيارإ تمَّ  ، ثمحاور الموقع الجغرافي  "مجتمع البحث" وفق ماإلعاقة 

 .عاقة عاق ومُ مُ  "221" نة الدراسةعي   حيث بلغتْ  ،البحثشروط  توفرت فيهم
 

 :الدراسةعّينة  خصائص 55.1

، الجنس :التاليةالشخصي ة  على المتغيراتالد راسة عي نة  ة ألفرادشملت الخصائص الديموغرافي      

 وصفيوضح والجدول أدناه ، النشاط الرياضي  و ، مي  يلتعال المستوىو  سبب اإلعاقة،و نوع اإلعاقة، و 

 الدراسة عينة(: خصائص 1.1جدول رقم ) مبينة كما يلي:الد راسة عي نة أفراد  خصائصو 

 التوزيع النسبي التكرار الفئات المؤشر
 %71.7 160 ذكر الجنس

 %28.3 63 انثى 

 %68.9 153 ةحركي   اإلعاقة نوع

 %16.7 37 ةبصري   

 %14.4 32 ةسمعي   

 %0. 0 ةعقلي   

 %22.4 50 ةلقي  خ   سبب اإلعاقة

 %18.4 41 مولود بها 

 %15.2 34 نتيجة مرض 

 %14.3 32 نتيجة حادث 

 %29.6 66 صابةإنتيجة  

 %14.8 33 ابتدائي   المستوى التعليميّ 

 %40.8 91 ثانوي   

 %17.9 40 دبلوم 

 %24.2 54 جامعي   

 %2.2 5 دراسات عليا 

 %51.4 114 ةلعبة جماعي   النشاط الرياضيّ 

 %23.9 53 ةلعبة فردي   

 %24.8 55 نشاط حر 

 %100 223 المجموع
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ة الحركي  اإلعاقة  نوع ن  أناث، كما إ (%22.3)وذكور  (%21.2)ون من تتك  الد راسة عي نة  ن أن  وتبي    

صابة يحتل المرتبة إنتيجة اإلعاقة  سبب ن  أالعي نة  نتفيما بي   ،(%29)بنسبة ولى المرتبة األ تحتل

 على المستوىالعي نة  فيما شملت (%22.2)لقية بنسبة الخ  اإلعاقة  يليه سبب (%29.2)ولى بنسبة األ

 العي نة عتفقد توز   ،الرياضي   بالنسبة للنشاطأم ا  ة،جامعي   (%22.2)و ،ثانوي   (%20.2)التعليمي  

 .للنشاط الحر   (22.2)ة لعبة فردي   (%23.9)و ،ةللعبة الجماعي   (%21)لتشمل 
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 الرابع:الفصل 
______________________________________________________ 

 ومناقشتها ،الّدراسة نتائج 
 

 المقدمة  5.4

 من خـالل التحليـلالد راسة  لتي أسفرت عنهاللنتائج ا ومناقشة   مفصال  ا يتناول هذا الفصل عرض     

اإلعاقة  في دمج وتمكين ذويالرياضي ة األندية  دور :الد راسةأداة  إلجابات المبحوثين على اإلحصائي  

التي والمدلوالت الحسابي ة  تفسير النتائج بناء على المتوسطاتتمَّ و  ،ذوي اإلعاقةنظر وجهة  من

 ( حسب مقياس ليكرت الخماسي،5-1ستبانة لخمس درجات )إلأشارت وفق اإلجابة على فقرات ا

 .فقرة لكل   األثر ووصف للفقراتالحسابي ة  ستخراج المتوسطاتإخالل من  سرد لهذه النتائجوفيما يلي 

 

  :الّدراسة تحليل بيانات نتائج 2.4

 حول فقراتة العي ن أفراد وفقا إلجاباتالد راسة  لبياناتاإلحصائي   فيما يأتي نتائج التحليل

 عاقة".في دمج وتمكين ذوي اإلالرياضي ة األندية  روْ "د  الد راسة  أداة
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 :تصحيح األداة 1.4

ا ستخراج النتائج وفق  ا  و الد راسة أداة  تصحيح فقراتعملي ة  عتماد التوزيع التالي للفقرات فيإتمَّ  لقد  

 للطريقة التالية:

 (: مفتاح التصحيح5.4جدول رقم )

 جًدا منخفضة منخفضة متوسطة اليةع جدا عالية
1 4 0 2 6 

 

سيتم تعديل مفتاح التصحيح بين أقل متوسط وأعلى متوسط موجود في أسئلة اإلستبانة ليتكون المدى 

 توسط كما في الجدول التالي.توسط و أكبرها هو أكبر مُ من ثالث فترات يكون أقلها هو أقل مُ 

 

 التصحيح(: مفتاح 2.4)جدول رقم  :مفتاح التصحيح

 المتوسط الحسابيّ  الدرجة
 1..0-3.65 منخفضة

 4.31-0..0 متوسطة

 4.27-4.07 عالية

 
 

ئ لةص ح  ف   4.4  الّدراسة:    أس 

 :والمتمثل في  األولالدراسّي السؤال   

في الن واحي " اإلجتماعي ة، والنفسي ة ما د ْور األندية الرياضي ة في عملي ة دمج وتمكين ذوي اإلعاقة 
 ؟ذوي اإلعاقة من وجهة نظر لسلوكي ة والبدني ة الصحي ة، والناحي ة المعرفي ةوا
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  : المجال اإلجتماعيأوًل 

جتماعّي إلوالنسبة المئوّية للمجال ا ،نحرافات المعيارّيةإل وا ،(: المتوسطات الحسابّية1.4جدول رقم )

 تنازليا.حسب استجابات أفراد العينة، مرتبة ترتيًبا 

 درجة التقدير ةالنسبة المئويّ  النحراف المعياريّ  المتوسط الحسابيّ  ؤشراتالم الرقم

 عالية %85.3 0.72 4.27 .رفع مستوى التفاعل مع المجتمع لدي   1
 عالية %83.0 0.73 4.15 اإلحساس بزيادة االنتماء للمجتمع. 2
 عالية %82.7 0.80 4.14 زيادة إحساسي بتقبل المجتمع آلرائي. 3
 عالية %81.9 0.86 4.10 ة فاعلية مشاركتي في األنشطة االجتماعي ة زياد 2
 متوسطة %81.2 0.84 4.06 زيادة االندماج مع الجماعة والمجتمع. 2
 متوسطة %81.1 0.84 4.05 تنمية قدراتي على الحوار مع اآلخرين.  2
 متوسطة %80.9 0.93 4.04 .تكوين أصدقاء جدد لدي   2
 متوسطة %80.7 0.85 4.04 واالنخراط مع اآلخرين.  التخلص من العزلة 2
 متوسطة %79.8 0.95 3.99 تنميــة التعاون لدي مع األخرين.  9
 متوسطة %79.3 0.92 3.96 تنميــة احترامي وتقديري لآلخرين. 10
 متوسطة %78.3 1.01 3.92 ة.تنميــة قدرتي على تحمل المسؤولي   11
 منخفضة %77.3 1.05 3.86 .اإلعاقةلذوي زيادة تقبل المجتمع  12
 منخفضة %76.9 1.06 3.85 .لذوي اإلعاقةتغيير النظرة السلبية   13
 منخفضة %76.8 0.95 3.84 تقبل أقراني لي.  12
 منخفضة %76.8 0.97 3.84 .تنميــة القيادة والتبعية لدي   12
 منخفضة %76.7 1.01 3.84 .تنميــة الجانب القيمــي واألخالقي لدي   12

 
 متوسطة %79.9 0.55 4.00 المجموع

 

(، 2.00)هي جتماعيّ إلللمجال اأنَّ المتوسط الحسابي  للدرجة الكلي ة أعاله يتضح من الجدول   

، وهذا يدل على أنَّ درجة محور للمجال (%29.9)(، وبنسبة مئوية 0.22نحراف  معياري  مقداره )إوب

( التي تنص  على " رفع مستوى التفاعل 1ت ضح أنَّ الفقرة رقم )إكما  ،متوسطةجتماعي  كانت بدرجة إلا

( التي تنص  2(. والفقرة رقم )2.22. " جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي  )مع المجتمع لدي  

 (. كما2.12" جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي  )عنتماء للمجتمإلعلى " اإلحساس بزيادة ا
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( التي تنص  على " تنميــة 13رات من حيث المتوسط الحسابي  كانت الفقرة رقم )أقل الفق تبي ن أن  

( التي تنص  على " 12(. تلتها الفقرة رقم )3.22. " وبمتوسط حسابي  )لدي   واألخالقي   الجانب القيمــي  

  (. 3.22." وجاءت بمتوسط حسابي  )تنميــة القيادة والتبعية لدي  

  :المجال النفسيّ ثانًيا 
والنسبة المئوّية للمجال النفسّي  ،نحرافات المعيارّيةإل وا ،(: المتوسطات الحسابّية4.4دول رقم )ج

 نة، مرتبة ترتيًبا تنازليًّا ستجابات أفراد العيّ إحسب 
 درجة التقدير النسبة المئوية نحراف المعياريإل ا     المتوسط الحسابي     المؤشرات الرقم

 عالية %82.0 0.89 4.10 فس.زيادة شعوري بالثقة بالن 1
 عالية %81.6 0.89 4.08 تلبية وتحقيق احتياجاتي الخاصة. 2
 عالية %81.5 0.80 4.08 اكتساب مهارات ومعارف ملبية الهتماماتي.  3
 متوسطة %80.7 0.89 4.04 . تفريغ الطاقة الكامنة الداخلية لدي   2

 متوسطة %80.4 0.90 4.02 .زيادة الرضا عن النفس لدي    2
 متوسطة %79.6 0.92 3.98 تنمية تفهمي لمشاعر اآلخرين. 2
 متوسطة %79.3 0.95 3.96 .زيادة الرضا عن الحياة لدي   2
 متوسطة %78.7 0.86 3.93 زيادة شعوري بالراحة النفسي ة واالستمتاع. 2
 متوسطة %78.4 0.92 3.92 ة.تخلصي من المشاكل النفسي   9
 متوسطة %78.0 1.00 3.90 يح عن النفس.مساعدتي في الترو  10
 متوسطة %77.7 0.93 3.88 المساعدة في تحقيق طموحاتي وتطلعاتي.  11
 منخفضة %76.9 0.97 3.85 زبادة قدرتي على تحمل المواقف المؤلمة. 12
 منخفضة %75.0 1.00 3.75 زيادة تفاؤلي في الحياة. 13
 منخفضة %74.3 1.03 3.72 .تقليل مستوى القلق لدي   12
 منخفضة %73.0 1.09 3.65 زيادة شعوري باألمان. 12

 
 متوسطة %78.5 64. 3.92  المجموع

(، 3.92هي ) لمجال النفسيّ ل( أنَّ المتوسط الحسابي  للدرجة الكلي ة 2.2يتضح من الجدول )

محور المجال على أنَّ درجة  ، وهذا يدل  (%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.22نحراف  معياري  مقداره )إوب

( التي تنص  على " زيادة شعوري بالثقة 2كما ات ضح أنَّ الفقرة رقم ) ،متوسطةالنفسي  كانت بدرجة 

( التي تنص  على " تلبية 1(. والفقرة رقم )2.10بالنفس" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي  )

كما تبي ن أن أقل ، (2.02) حتياجاتي الخاصة" جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي  إوتحقيق 
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( التي تنص  على " زيادة شعوري باألمان " 12الفقرات من حيث المتوسط الحسابي  كانت الفقرة رقم )

" وجاءت ( التي تنص  على " تقليل مستوى القلق لدي  12(. تلتها الفقرة رقم )3.22وبمتوسط حسابي  )

  (. 3.22بمتوسط حسابي  )

  :المجال السلوكيّ ثالثًا 
 والنسبة المئوّية للمجال السلوكيّ  ،نحرافات المعيارّيةإل وا ،(: المتوسطات الحسابّية1.4جدول رقم )

 :نة، مرتبة ترتيًبا تنازليًّا ستجابات أفراد العيّ إحسب 

 درجة التقدير ةالنسبة المئويّ  نحراف المعياريّ إل ا المتوسط الحسابيّ  المؤشرات الرقم

 عالية %83.2 0.86 4.16 دة.كسابي مهارات حياتية جديإ 1
 عالية %82.3 0.75 4.12 إتاحة الفرصة لي للتعبير عن الرأي. 2
 عالية %82.3 0.82 4.12 كسابي الجرأة والشجاعة في مواجهة المجتمع.إ 3
 متوسطة %81.0 0.76 4.05 .تنمية تحقيق الذات لدي   2
 متوسطة %78.9 0.85 3.95 زيادة قدرتي في ضبط النفس. 2
 متوسطة %77.6 0.96 3.88 ي معاق.ن  أتقليل رغبتي بالعزلة عن اآلخرين إلحساسي ب 2
 منخفضة %76.6 1.03 3.83 زيادة رغبتي بالظهور أمام الناس والتباهي بقدراتي. 2
 منخفضة %76.2 0.92 3.81 زيادة رغبتي بالتعامل مع اآلخرين. 2
 منخفضة %75.9 0.92 3.80 المختلفة. زيادة قدرتي على التحكم بانفعاالتي في المواقف 9
 منخفضة %75.3 0.87 3.76 .ا من التوازن الداخلي  كسابي نوع  إ 10
 منخفضة %73.4 0.98 3.67 نحو اآلخرين. تقليل سلوكي العدواني   11

 
 متوسطة %78.4 0.61 3.92 المجموع

 

نحراف  إ(، وب3.92هي ) كيّ لمجال السلو ليتضح من الجدول أنَّ المتوسط الحسابي  للدرجة الكلي ة 

 على أنَّ درجة محور المجال السلوكي   ، وهذا يدل  (%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.21معياري  مقداره )

كسابي مهارات حياتية إ( التي تنص  على " 11كما ات ضح أنَّ الفقرة رقم ) ،متوسطةكانت بدرجة 

( التي تنص  على " إتاحة 1الفقرة رقم )(. و 2.12جديدة." جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي  )

أقل  كما تبي ن أن  ، (2.12جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي  ) الفرصة لي للتعبير عن الرأي.

( التي تنص  على " زيادة شعوري باألمان " 2الفقرات من حيث المتوسط الحسابي  كانت الفقرة رقم )
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. ا من التوازن الداخلي  كسابي نوع  إ( التي تنص  على " 12قم )(. تلتها الفقرة ر 3.22وبمتوسط حسابي  )

 (.3.22" وجاءت بمتوسط حسابي  )

  :المجال البدنّي الصحيّ رابًعا 
 والنسبة المئوّية للمجال البدنيّ  ،نحرافات المعيارّيةإل وا ،(: المتوسطات الحسابّية0.4جدول رقم )

 ًبا تنازليًّا نة، مرتبة ترتيستجابات أفراد العيّ إحسب  الصحيّ 

 درجة التقدير النسبة المئوية نحراف المعياريإل ا المتوسط الحسابي المؤشرات الرقم

عاقتي. 1  عالية %83.0 0.80 4.15 مالءمتها لقدراتي البدني ة وا 
 عالية %82.5 0.79 4.13 ة. تحسين قدراتي في التعامل مع الصعوبات والتحديات البدني   2
 عالية %82.2 0.81 4.11 ة.تطوير قدراتي البدني   3
 عالية %81.5 0.83 4.08 ة.من المشاركة الرياضي   من العقبات التي تحد   التخلص 2
 متوسطة %80.2 0.85 4.01 ة.تطور قدراتي البدني ة والحركي   2
 منخفضة %77.3 0.93 3.86 ة سليمة.كتسابي عادات صحي  إ 2
 منخفضة %77.3 0.90 3.86 .ُتحسن عمل أجهزة الجسم لدي   2
 منخفضة %77.2 0.95 3.86 .الحفاظ على الوزن المناسب لدي   2
 منخفضة %76.7 0.87 3.84 ة. تحسين قدراتي على أداء واجباتي الحياتي   9
 منخفضة %76.7 0.91 3.84 .ة لدي  ة العقلي  االرتقاء بالقدرات الذهني    10
 منخفضة %76.7 0.89 3.84 .تطور تلك البرامج اللياقة البدني ة لذوي اإلعاقة 11
 منخفضة %76.6 0.96 3.83 ة.المساعدة في الوصول ألعلى المستويات البدني ة العالمي   12
 منخفضة %75.2 0.98 3.76 زيادة مقاومتي لألمراض. 13

 
 متوسطة %78.7 59. 3.94 المجموع

 

 (3.92) هي والصحيّ  يّ لمجال البدنليتضح من الجدول أنَّ المتوسط الحسابي  للدرجة الكلي ة  

على أنَّ درجة محور المجال  ، وهذا يدل  (%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.29نحراف معياري  مقداره )إوب

( التي تنص  على " مالءمتها 1ت ضح أنَّ الفقرة رقم )إكما  ،متوسطةبدرجة  والصحي  كانت البدني  

عاقتي" جاءت في الترتيب األول وبمتوسط ( التي 2(. والفقرة رقم )2.12حسابي  ) لقدراتي البدني ة وا 

جاءت في الترتيب الثاني  البدني ة".تنص  على " تحسين قدراتي في التعامل مع الصعوبات والتحديات 

( 2أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي  كانت الفقرة رقم ) تبي ن أن   (. كما2.13وبمتوسط حسابي  )
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( التي 12(. تلتها الفقرة رقم )3.22اض." وبمتوسط حسابي  )التي تنص  على " زيادة مقاومتي لألمر 

" وجاءت بمتوسط العالمي ةة تنص  على " المساعدة في الوصول ألعلى المستويات البدني ة والمهاري  

 (.3.23حسابي  )

  :المجال المعرفيّ خامًسا 

 ئوّية للمجال المعرفيّ والنسبة الم ،نحرافات المعيارّيةإل وا ،(: المتوسطات الحسابّية2.4جدول رقم )
 نة، مرتبة ترتيًبا تنازليًّا ستجابات أفراد العيّ إحسب 

 درجة التقدير  النسبة المئوية   نحراف المعياريإل ا   المتوسط الحسابي   المؤشرات الرقم

 عالية %82.6 0.85 4.13 ينعاق  زيادة معرفتي بالمالعب الرياضي ة الخاصة بالمُ  1
 عالية %82.1 0.82 4.10 .كسابي خبرات عديدةإ 2
 عالية %81.7 0.84 4.09 ين.عاق  زيادة معرفتي بالقوانين الرياضي ة الخاصة برياضة المُ  3
 عالية %81.6 0.87 4.08 ين.عاق  تنمية معرفتي باألدوات الرياضي ة الخاصة بالمُ  2
 متوسطة %81.1 0.84 4.05 كسابي مفاهيم صحية جديدة.إ 2

 متوسطة %80.0 0.82 4.00 .يم واألفكار لدي  تعزيز بعض المفاه 2
 متوسطة %79.8 0.88 3.99 ين.عاق  كسابي المعرفة بالقوانين الخاصة بالمُ إ 2
 متوسطة %79.6 0.91 3.98 ين.عاق  توجيه األنظار نحو حقوق المُ  2
 متوسطة %77.6 0.88 3.88 ة.الزيادة في حصيلتي المعرفي   9
 متوسطة %77.4 0.87 3.87 بناء للذات ولآلخرين.زيادة قدرتي على النقد ال 10
 منخفضة %75.8 0.93 3.79 .تطوير قدرتي في التعلم الذاتي   11
 منخفضة %75.6 0.98 3.78 .زيادة الوعي لدي   12
 منخفضة %74.8 0.98 3.74 زيادة مستوى ثقافتي العامة. 13

 
 متوسطة %79.2 61. 3.96 المجموع

  

نحراف  إ(، وب3.92هي ) لمجال المعرفيلالمتوسط الحسابي  للدرجة الكلي ة  يتضح من الجدول أنَّ   

 على أنَّ درجة محور المجال المعرفي   ، وهذا يدل  (%29.2)(، وبنسبة مئوية 0.21معياري  مقداره )

( التي تنص  على " زيادة معرفتي بالمالعب 13كما ات ضح أنَّ الفقرة رقم ) ،متوسطةكانت بدرجة 

( 2(. والفقرة رقم )2.13ين." جاءت في الترتيب األول وبمتوسط حسابي  )عاق  ة الخاصة بالمُ الرياضي  

 (. كما2.10جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي  )عديدة" كسابي خبرات إالتي تنص  على " 
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ة مستوى ( التي تنص  على " زياد2أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي  كانت الفقرة رقم ) تبي ن أن  

..." الوعي لدي   زيادة" ( التي تنص  على 2(. تلتها الفقرة رقم )3.22ثقافتي العامة" وبمتوسط حسابي  )

 (.3.22وجاءت بمتوسط حسابي  )

 :والمتمثل في  الثانيالدراسّي السؤال 

وي ذظر ذوي اإلعاقة من وجهة ن  وتمكين في د ْور األندية الرياضي ة في عملي ة دمج فروق هل توجد 

 ،التعليمي  سبب اإلعاقة، المستوى  نوع اإلعاقة، الجنس،" ةالمتغيرات الديمغرافي  ُتعزى إلى  اإلعاقة

 ؟النشاط الرياضي  الممارس

 ( في المتوسطاتعند مستوى الداللة )إحصائي ة  : ال توجد فروق ذات داللة ولاأل  الم تغّير

 .لمتغير الجنسُتعزى العي نة  ادأفر  في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة 

حسب العّينة  أفراد ستجاباتإل ،المعيارّية نحرافاتإل وا ،الحسابّية (: المتوسطات2.4جدول رقم )
 .متغير الجنس

 مستوى الدللة ةدرجات الحريّ  قيمة ت النحراف المعياريّ  المتوسط التكرار الجنس
 51. 4.00 160 ذكر

1.91 221.00 .06 

نثىأ  63 3.85 .55 
 

 أكبرقيمة مستوى الداللة  أن  تبي ن  (Independent Samples Test)ختبار إإلى  ستنادإلبا

القائلة الصفري ة  الفرضي ة نا نقبلا، لذا فإن  إحصائي  دال ة  ليستوهي بذلك  (0.02)وتساوي ، (0.02)من

 في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )إحصائي ة  بعدم وجود فروق ذات داللة

 .لمتغير الجنسُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة 

 ( في المتوسطاتعند مستوى الداللة )إحصائي ة  : ال توجد فروق ذات داللةالثاني الم تغّير

 .عاقةنوع اإللمتغير ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة 
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حسب متغير العّينة  أفراد ستجاباتإلالمعيارّية  نحرافاتإل وا ،الحسابّية (: المتوسطات9.4جدول رقم )
 .عاقةنوع اإل

 النحراف المعياريّ  المتوسط التكرار عاقةنوع اإل

 57. 3.95 153 ةحركيّ 

 44. 3.92 37 ةبصريّ 

 39. 4.00 32 ةسمعيّ 

 53. 3.95 222 المجموع

 

 ONE WAY Analysis ofختبار تحليل التباين األحادي )إنتائج (: 50.4جدول رقم )
Variance ) ّعاقةحسب متغير نوع اإل للمتوسط الكلي 

 مستوى الدللة قيمة ف متوسط المربعات ةدرجة الحريّ  مجموع المربعات مصدر التباين

 83. 19. 05. 2 11. بين المجموعات

 28. 219 61.73 داخل المجموعات
  

 221 61.84 المجموع
   

 

 ،(0.02)من  أكبر الداللة المحسوبقيمة مستوى  أن  تبي ن  ختبار التباين األحاديإإلى  باالستناد

القائلة بعدم وجود الصفري ة  الفرضي ة نا نقبلإحصائي ا، لذا فإن  دال ة  ليست، وهي بذلك (0.23) وتساوي

الحسابي ة  في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )إحصائي ة  فروق ذات داللة

 .عاقةحسب متغير نوع اإلالكلي ة 

 ( في المتوسطاتعند مستوى الداللة )إحصائي ة  ال توجد فروق ذات داللة :الثالث   الم تغّير

 .عاقةسبب اإللمتغير ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة 
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حسب العّينة  أفراد ستجاباتإلالمعيارّية  نحرافاتإل وا ،الحسابّية سطات(: المتو 55.4جدول رقم )
 :عاقةمتغير سبب اإل

 

 النحراف المعياريّ  المتوسط التكرار عاقةسبب اإل 

 53. 3.98 50 خلقية

 54. 3.88 41 مولود بها

 51. 4.03 34 نتيجة مرض

 58. 3.94 32 نتيجة حادث

 52. 3.93 66 صابةإنتيجة 

 53. 3.95 223 عالمجمو 

 
 ONE WAY Analysis of(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )52.4جدول رقم )
Variance ) ّعاقةحسب متغير سبب اإل للمتوسط الكلي. 

 ةدرجة الحريّ  مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 مستوى الدللة قيمة ف

 80. 41. 12. 4 46. بين المجموعات

 29. 218 62.26 مجموعاتداخل ال
  

 222 62.73 المجموع
   

 

 ،(0.02)من  أكبر الداللة المحسوبقيمة مستوى  أن  تبي ن  ختبار التباين األحاديإإلى  باالستناد

القائلة بعدم وجود الصفري ة  الفرضي ة نا نقبلإحصائي ا، لذا فإن  دال ة  ليست، وهي بذلك (0.20) وتساوي

الحسابي ة  في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )ة إحصائي   فروق ذات داللة

 .عاقةحسب متغير سبب اإلالكلي ة 

 ( في المتوسطاتعند مستوى الداللة )إحصائي ة  ال توجد فروق ذات داللة :الرابع الم تغّير

 .مستوى التعليميّ اللمتغير ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالحسابي ة الكلي ة 
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حسب العّينة  أفراد ستجاباتلالمعيارّية  والنحرافات ،الحسابّية (: المتوسطات51.4جدول رقم )
 .متغير المستوى التعليميّ 

 

 النحراف المعياريّ  المتوسط التكرار المستوى التعليميّ 

 58. 3.94 33 ابتدائيّ 

 50. 4.01 91 ثانويّ 

 54. 3.88 40 دبلوم

 52. 3.91 54 جامعيّ 

 69. 3.98 5 دراسات عليا

 53. 3.95 223 المجموع

 
 ONE WAY Analysis of(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )54.4جدول رقم )
Variance ) ّحسب متغير المستوى التعليميّ  للمتوسط الكلي. 

 ةدرجة الحريّ  مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 لدللةمستوى ا قيمة ف

 74. 50. 14. 4 56. بين المجموعات

 28. 218 61.38 داخل المجموعات
  

 222 61.94 المجموع
   

 

 ،(0.02)من  أكبر الداللة المحسوبقيمة مستوى  أن  تبي ن  ختبار التباين األحاديإإلى  باالستناد

القائلة بعدم وجود الصفري ة  الفرضي ة نا نقبلإحصائي ا، لذا فإن  دال ة  ليست، وهي بذلك (0.22) وتساوي

الحسابي ة  في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )إحصائي ة  فروق ذات داللة

 .حسب متغير المستوى التعليمي  الكلي ة 

( في عند مستوى الداللة )إحصائي ة  ال توجد فروق ذات داللة :خامسال الم تغّير

 .لمتغير النشاط الرياضيّ ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالكلي ة  الحسابي ة المتوسطات



 

112 
 

حسب العّينة  أفراد ستجاباتإلالمعيارّية  نحرافاتاإل و  ،الحسابّية (: المتوسطات51.4جدول رقم )
 .متغير النشاط الرياضيّ 

 

 النحراف المعياريّ  المتوسط التكرار النشاط الرياضيّ 

 52. 3.96 114 ةلعبة جماعي  

 56. 3.95 53 ةلعبة فردي  

 54. 3.92 55 نشاط حر  

 53. 3.95 222 المجموع

 
 ONE WAY Analysis ofختبار تحليل التباين األحادي )إ(: نتائج 50.4جدول رقم )
Variance ) ّحسب متغير النشاط الرياضيّ  للمتوسط الكلي. 

 مستوى الدللة قيمة ف متوسط المربعات ةدرجة الحريّ  مجموع المربعات مصدر التباين

 88. 13. 04. 2 07. بين المجموعات

 29. 219 62.79 داخل المجموعات
  

 221 62.86 المجموع
   

 

 ،(0.02)من  أكبر الداللة المحسوبقيمة مستوى  أن  تبي ن  ختبار التباين األحاديإإلى  باالستناد

القائلة بعدم وجود الصفري ة  الفرضي ة ا نقبلنا، لذا فإن  إحصائي  دال ة  ليست، وهي بذلك (0.22) وتساوي

الحسابي ة  في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )إحصائي ة  فروق ذات داللة

 .حسب متغير النشاط الرياضي  الكلي ة 
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 الفصل الخامس: 
______________________________________________________ 

 والتوصياتالّدراسة  نتائج مناقشة ملخص
 

 تمهيد  5.1

راسة، هذه الد  إليها  ستنتاجات التي توصلتإلوتلخيصها يقدم هذا الفصل االد راسة  بعد مناقشة نتائج   

ة ستنتاجات، وتعرض الباحثة مقترحات لدراسات مستقبلي  إلبناؤها على هذه اتمَّ  ويعرض المقترحات التي

 راسة.ى على هذه الد  ن  بْ تُ 

 

  :الّدراسة قشة نتائج أسئلةمنا 2.1

اإلعاقة  الرياضية في دمج وتمكين ذوياألندية  روْ التي هدفت الى معرفة د  الد راسة  بعد إجراء هذه  

  ستنتاجات التالية:إلالى النتائج واالّدراسة  توصلتين بفلسطين عاق  نظر المُ وجهة  من

المجال في اإلعاقة  مج وتمكين ذويالرياضية في داألندية ما د ْور  :الرئيسالّدراسة  * سؤال

 ؟، والمعرفي  الصحي   ، والبدني  ، والسلوكي  ، والنفسي  جتماعي  إلا

معياري   (، وبانحراف 2.00هي ) للمجال االجتماعي  الكلي ة  للدرجةالحسابي   كانت النتيجة أنَّ المتوسط

هي ف ،النفسي   للمجالالكلي ة  للدرجةالحسابي   المتوسطأم ا  ،(%29.9)(، وبنسبة مئوية 1.01مقداره )

 للدرجةالحسابي   المتوسط أم ا  ،(%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.22مقداره )معياري  (، وبانحراف 3.92)

 ،(%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.21مقداره )معياري  (، وبانحراف 3.92هي )ف ،للمجال السلوكي  الكلي ة 
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مقداره معياري   (، وبانحراف 3.92هي )ف ،الصحي  و  لبدني  للمجال االكلي ة  للدرجةالحسابي   ا المتوسطم  أ

هي ف ،للمجال المعرفي  الكلي ة  للدرجةالحسابي   المتوسط أم ا،  (%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.21)

على أنَّ درجة  ، وهذا يدل  (%22.2)(، وبنسبة مئوية 0.21مقداره )معياري   (، وبانحراف3.92)

 " كانت بدرجة مرتفعة.، والمعرفي  الصحي   البدني  و ، ، والنفسي  وكي  ، والسلجتماعي  إل" ا :المحاور

 

 ،ةجتماعي  إلا بالمجاالت اا كبير  هتمام  إة تولي الرياضي  األندية  ن  ألى إهذه النتائج الباحثة  تعزوو   

 ممارسةة المكان الوحيد لالرياضي  األندية  عتبارإة بوالمعرفي   ،ةة الصحي  والبدني   ،ةوالسلوكي   ،ةوالنفسي  

، حيث أنه ومن ونة بداخلهمنمكالوالقدرات  ،والمهارات ،وتفريغ الطاقات ،ةوالبرامج الرياضي  األنشطة 

و من األجهزة الميدانية تبين أن غالبية األندية الرياضية تكاد تخل خالل إجراء المقابالت والزيارات

ة لتفريغ الطاقات والقدرات والمهارات لما لهذة األجهزة من أهمية بالغة لذوي اإلعاقوالمعدات الرياضية 

 والشعور بأن هناك إهتمام من قبل المجتمع بهم.

قليلون، وتعزو  "األنشطة والبرامج الرياضية األندية الرياضية "كما أن المشاركين من ذوي اإلعاقة في 

 فعلة وذلكوغير م الباحثة هذه النتائج الى أن معظم األندية الرياضية الخاصة بذوي اإلعاقة مهمشة

ا المحلية او العالمية . وتبين أي من حيث مشاركتها مع غيرها من األندية الرياضة سواء بالمباريات ض 

غراض سياسية وليس أأن أعداد المنتسبين من ذوي اإلعاقة أثناء فترة اإلنتخابات تتزايد بسبب 

 كمشاركين رياضيين .

ة الرياضية عند ذوي اإلعاقة ة الرياضة والتربي  عي كاف  حول ثقافنتائج الدراسة عدم وجود و  وأظهرت

 .ندماج اإلجتماعي مع اآلخرين إلكونها تسهم في تنمية اإلتصال والتواصل وا

دراسة و ، (2012)من: دراسة صالح محمد. توفيق  متفقة مع دراسة كل   وقد جاءت هذه النتيجة   

دراسة الخطيب، و (، 2012سبع، ) دراسة السلطاني، عايدو ، (2012)الزيود. خالد محمود وآخرون .
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دراسة الدبابنة، و ، (2009)علي وآخرون  سماعيل.إ دراسة عمرو (، 2012يوسف محمد وآخرون، )

 (.2002دراسة عواده، رنا محمد صبحي، )و (، 2002خلود أديب. )

 

 ىعز  تُ  اإلعاقة ة في دمج وتمكين ذويالرياضي  األندية في د ْور  والمتمثلة :الفرعيةالّدراسة  سئلةأ* 

: الرياضي   ، والنشاطالمؤهل العلمي  و ، اإلعاقة  سببو ، اإلعاقة  نوعو ، ة " الجنسللمتغيرات الديمغرافي  

الحسابي ة الكلي ة  ( في المتوسطاتعند مستوى الداللة )إحصائي ة  ال توجد فروق ذات داللة

عاقة، سبب اإلو ، اإلعاقة نوعو ة " الجنس ، في  للمتغيرات الديمغراُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجابات

استخدام تمَّ الفرضي ة  ة هذهصح   وللتحقق من "، والنشاط الرياضي  العلمي   المؤهلو 

، (0.02)كبر من أقيمة مستوى الداللة  ن أن  وتبي   (،Independent Samples Test)اختبار

القائلة بعدم وجود الصفري ة  الفرضي ة نقبلإحصائي ا، لذا فإننا دال ة  وهي بذلك ليست (،0.02)وتساوي  

الحسابي ة  في المتوسطات ≥α) 0.02عند مستوى الداللة اإلحصائي ة )إحصائي ة  فروق ذات داللة

والمؤهل  ،اإلعاقة نوعو  ،ة" الجنسللمتغيرات الديمغرافي  ُتعزى العي نة  أفراد في تقدير إجاباتالكلي ة 

 .لرياضي  والنشاط ا ،اإلعاقة وسبب ،العملي  

متغير الجنس تعتبر نسبة الذكور أعلى بكثير من نسبة  ن  إحيث  للباحثة،جد ا  هذه النتيجة مهمة ن  إ   

حيث ،مجتمع تقليدي المجتمع الفلسطيني   ن  ألى إتيجة وتعزو الباحثة هذه الن ،اإلعاقة اإلناث من ذوي

ة رغم حاجتهن األندية الرياضي  والمشاركة ب واإلنتساببالخروج  من ذوي اإلعاقةلإلناث ال يسمج 

، وحاجتهن لإلندماج مع غيرهن من ذواتي اإلعاقة من البلدان والمدن األخرى ةممارسة الرياض  لة الماس  

نهاء العزلة والقيود اإلجتماعية الهادمة لهن  .وذلك لتحقيق الدمج والتفاعل واإلتصال وا 

الحاصلين على الثانوية العامة اإلعاقة  د ذويألفرالكانت النتيجة قد ف ،فيما يتعلق بالمؤهل العلميو 

وصعوبة التنقل إلكمال  ،اإلعاقة وتعزو الباحثة هذه النتيجة لخصوصية الوضع لذوي ،أعلى نسبة
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عدم  رغمجد ا  لديهم مهارات وقدرات عاليةاإلعاقة  فراد من ذوياأل مع العلم بأن  الد راسي ة  المراحل

وبون بالفطرة فنجد منهم األديب،والشاعر، والفنان الذي يرسم فهم موه ةحصولهم على مؤهالت علمي  

 . اللوحات التعبيرية، والمخترع

 ،صابة أعلى النتائجبسبب اإلالحركية اإلعاقة  فكانت ،وسبب اإلعاقة  اإلعاقة فيما يتعلق بنوعأم ا 

 من االحتالل يني  لى الحروب والقيود المفروضة على أبناء شعبنا الفلسطإالباحثة هذه النتيجة  ووتعز 

 .الصهيوني وتعمده إحالل اإلعاقة بتوجيه اإلصابات على األطراف السفلية للشباب الفلسطيني

أما فيما يتعلق بالنشاط الرياضي الممارس، فكانت األلعاب الرياضية أعلى النتائج ، وتعزو الباحثة هذه 

عل وتقبل ذوي اإلعاقة لآلخرين من ندماج والتفااإلحداث إالنتيجة الى أن األندية الرياضية هدفها 

 خالل األلعاب الجماعية.

عدم وجود فروق ذات التي أظهرت  (2050)دراسة غنيم وآخرون، تتفق هذه النتائج مع نتائج و    

 :من متغيرات زى ألي  ع( في درجات الصعوبات تa<0.2عند مستوى الداللة )إحصائي ة  داللة

جاهات ( بعنوان: ات  2012) ،دراسة أبو شملةو  ،لتخصص(اأو  ،التعليمي   المستوىأو  ،)الجنس

في محافظة الحكومي ة  في المدارساإلعاقة  ة نحو دمج الطلبة ذويمعلمي ومعلمات التربية الرياضي  

جاهات بين المعلمين والمعلمات ت  في االإحصائي ة داللة  عدم وجود فروق ذاتظهرت أوالتي  ،جنين

المؤهل و " الجنس، الد راسة  وبين جميع متغيرات ،ةحصة التربية الرياضي   فيالُمعاق ين  نحو دمج الطلبة

 ( ال توجد فروق ذات2012ودراسة صيام، ) ة"، المرحلة التدريسي  و  ،مكان السكنو سنوات الخبرة،  و،

في المجموعتين ا ين بصري  عاق  بين متوسط أداء التالميذ المُ  (a<0.2)عند مستوى إحصائي ة داللة 

ة جتماعي  إلالمرتبطة بالصحة ومستوى الكفاية االبدني ة  من مؤشرات اللياقة ة والضابطة على كل  التجريبي  

 ،من جهةاإلعاقة  ةالمرتبطة بالصحة، وشد  البدني ة  للياقة للبرنامج التربوي  ُتعزى  ةوأبعادها الفرعي  

 . على مؤشر البناء الجسمي  داللة  ولم توجد فروق ذات ،خرىأوالجنس من جهة 
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 :ستنتاجات الدراسةإ 1.1

 ستنتجت الباحثة مايلي :إسئلتها أجابه عن واإلالد راسة  لبياناتاإلحصائي   في ضوء نتائج التحليل

ة من جتماعي  إلة الناحية اها دور كبير في تنمي  لاإلعاقة  ة لذويوالبرامج الرياضي  األنشطة  ن أن  تبي   -1

ة روح التعاون من وتنمي   ،واألخالقي   ب القيمــي  ـة الجانرفع مستوى التفاعل مع المجتمع وتنميـ   حيث

 ين.عاق  قرانهم العاديين والمُ أمع ندماج إلا خالل

 ،اإلعاقة في تغيير سلوك ذوي يجابي  إلها دور اإلعاقة  ة لذويوالبرامج الرياضي  األنشطة  ن أن  تبي   -2

 مان .بالثقة بالنفس واأل همزيادة شعور  اتهم، وفينفسي  في و 

البدني ة  في تحسين الصورة يجابي  إلها دور اإلعاقة  ة لذويوالبرامج الرياضي  نشطة األ ن أن  تبي   -3

 ة .والتمتع بصحة بدني   ،عاق لألمراضفهي تعمل على زيادة مقاومة المُ  ،اإلعاقة ة لذويوالصحي  

 لذوي في الجانب المعرفي   يجابي  إلها دور اإلعاقة  ة لذويوالبرامج الرياضي  األنشطة  ن أن  تبي   -2

األنشطة  والتعرف علىاإلعاقة  زيادة معرفتهم باألندية الخاصة بذويتعمل على فهي  ،اإلعاقة

فيما يتعلق بالمعارف العامة فجاءت النتيجة أم ا  .اإلعاقة ة المختلفة لذويواأللعاب الرياضي  

 .عاقة اإل الخاصة بذوياألندية  ة عنعالمي  والحمالت اإل ،ةالنشرات التثقيفي  قل ة  متوسطة بسبب

بين دور األندية  )≥α(0.05 تبين بأنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة -2

تعزا لمتغيرات ديمغرافية " الرياضية في دمج وتمكين ذوي اإلعاقة من وجهه نظر ذوي اإلعاقة 

 ، نوع اإلعاقة، سبب اإلعاقة، المستوى التعليمي، النشاط الرياضي الممارس".الجنس
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 اتـــالتوصي 4.1

أن تعزز توجهات  ةمن المقترحات آمل أالباحثة تقدم عدد   فإن   ،الد راسة في ضوء ما أظهرته نتائج

فئة لتعزيز  فلسطينفي اإلعاقة  ة لذويالرياضي  األنشطة  ممارسةأهمي ة ب ،الجهات ذات العالقة

 .للحياةفذ الوحيد أمام هذه الفئة ة هي المنكون الرياض   هم،ودعمالمعاقين 

 ة الحديثة في مجال تدريب جاهات التربوي  ت  إلة وفقا لوالبرامج الرياضي  األنشطة  هتمام بتصميمإلا

 ة.والمعرفي   ،جتماعي ةإلوا ،ةوالبدني   ،ةوالسلوكي   ،ةودمج وتمكين من الناحية النفسي  

 اين نفسي  عاق  والعمل على تأهيل المُ  ،ةباألندية الرياضي  اإلعاقة  توفير التدريب المناسب لذوي، 

 ة.الرياضي  األنشطة  ا من خاللونفسي   ،اوصحي   ،اوسلوكي  

 األندية  شراك كافةا  و  ،ة بفلسطينالرياضي  األندية  بكافةين للُمعاق   العمل على نشر ثقافة الرياضة

 خرى.أندية أ دونندية أعاقته، وليس التركيز على إحسب  ضة كل  ة بالرياالرياضي  

 سهم تُ ، و الهم في تفريغ الطاقة بشكل فع  سكونها تُ اإلعاقة  ة لذويالرياضي  البدني ة  ةهتمام بالتربيإلا

 ين.عاق  لفئة المُ  جتماعي  إلفي تنمية التواصل ايضا أ

 ؛الفلسطيني ة والمخيمات ،والقرى ،المدنفي اإلعاقة  ة الخاصة بذويالرياضي  األندية  زيادة عدد 

كل  حسب منطقته، فيها والمشاركة نشطة والبرامج الرياضية نتساب باألإلين اعاق  ليتسنى لكافة المُ 

ة بمنطقة غير منطقة ندي  أوجود أو  ،ينعاق  ة الخاصة بالمُ الرياضي  األندية  في عددقل ة  هناك ن  إحيث 

 مما يدفعه لعدم المشاركة بسبب بعد المسافة. ،عاقالمُ 

 ة لذوي اإلعاقة  ة الرياضي  ل مجال التربي  تتناو  ات مستقبلية مشابهة لهذه الدراسةالقيام بإجراء دراس

 ة .وتركز اإلهتمام  بهم من خالل األنشطة والبرامج الرياضي  
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 المقترحات 1.1

 الدمج فيعملي ة  قبلاإلعاقة  ة لذويجراء المقابالت والزيارات الميداني  إالحظت الباحثة من خالل 

 ة بعض المالحظات منها: الرياضي  األندية 

 باألنشطة اإلعاقة  ين مزيدا من فرص المشاركة لذويعاق  ة الخاصة بالمُ ي  الرياضدية األن ن تتيحأ

ة حيث الحظت ة والوطني  ين بالمباريات الدولي  عاق  تاحة الفرصة لمشاركة المُ ا  و  ،ةوالبرامج الرياضي  

 ل كافة، والعمل على تشغيونة قليلاألنشطة والبرامج الرياضي  في المشاركين الرياضيين  لباحثة بأن  ا

األندية  عتبر هذهحيث تُ الفلسطيني ة  المخيماتفي خاصة بين و عاق  ة الخاصة بالمُ الرياضي  األندية 

 خرى.األاألندية  زيادة تفاعلها معوالعمل على  ،ةالرياض  في همشة من حيث مشاركتها مُ 

 هذه الفئة ف ،ها األجهزة والمعداتمنخلو تتكاد األندية  فمعظم ،رياضي ة الحاجة ألجهزة ومعدات

من المجتمع لهم  اهتمامإ هناك والشعور بأن   ،فسلى ممارسة الرياضة للتفريغ عن الن  إبأمس الحاجة 

 من حقوقهم.حق   قل  أ ألن ه

 ة عبر ة والتثقيفي  رشادي  المجتمع من خالل البرامج اإلفي اإلعاقة  تطوير فكرة الدمج وتعميمها لذوي

لى الدمج بالمجتمع من خالل إالحاجة  فهم بأمس   ،عاقتهموبسبب نظرة المجتمع إل ،عالموسائل اإل

 ،ةوالسلوكي   ،ةزلة والتخلص من الضغوط النفسي  إلنهاء العُ  ؛ةي  والمشاركة باألندية الرياض ،الرياضة

 ة .والمرضي  

  ستبانةإلثناء تعبئة اأين، حيث الحظت الباحثة عاق  بفئة المُ هتمام إلاوالرياضة و الفصل بين السياسة، 

نتخابات إلعضاء المنتسبين للنادي خالل مرحلة افي عدد األ هناك زيادة   ن  أالد راسة  ر مجتمعوحص

 . رياضيين نيس كأعضاء متفاعلين ومشاركي  كعدد للنادي ول
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 راسةألداة الدّ الم حكم ين  ( قائمة1.1ملحق رقم )

 العنوان المؤسسة السم الرقم
 أريحاجامعة اإلستقالل / ستقاللإلعة اجام رئيس القدوميعبد الناصر  الدكتوراالستاذ  6
 أريحاجامعة اإلستقالل / عميد شؤون الطلبة  نصر اهلل. منذر الدكتور 2
 أبو ديس/  جامعة القدس ة محاضرة في كلي ة التربي   . سهير صباحالدكتورة 0
 ديس أبو/  جامعة القدس  دائرة التربي ة الرياضي ة محاضر في . عبد السالم حمارشةالدكتور 4
 أبو ديس/  جامعة القدس  دائرة التربية الرياضي ة محاضر في ماني عاصيأ.الدكتورة 1
 أبو ديس/  جامعة القدس  دائرة التربي ة الرياضي ة محاضر في حمد الخواجاأ.الدكتور 1
 أبو ديس /جامعة القدس  رئيس دائرة التربي ة الرياضي ة . مازن الخطيبالدكتور 0
 / نابلس جامعة النجاح ةة الرياضي  محاضر في كلي ة التربي   ر عبد الجواد صالحبشاالدكتور.  .
 رسالاإل/رام اهلل  ةالمجلس األعلى للشباب والرياض   الرحمن حمد الدكتور. عبد 9

 أبو ديس /جامعة القدس  لغة عربية –محاضر في كلي ة اآلداب  الدكتور.أحمد داود عبد اهلل دعمس 63
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 الستبانةالّدراسة أداة  (3.1حق رقم )مل

ة القدســجامع   

 العلياالّدراسات  كلية
 ةستدام  معهد التنمية الم  

 خ المحترمخت المحترمة / األحضرة األ
 

 تحية طيبة وبعد،
 

نظر وجهة  مناإلعاقة  في دمج وتمكين ذويالرياضّية األندية  دور )ول ــتقوم الباحثة بإجراء دراسة ح
الماجستير في برنامج التنمية ستكماال لمتطلبات الحصول على درجة إوذلك  ،في فلسطين  قةإلعااذوي 

 غراضأولتحقيق  أبو ديس، /جامعة القدس فية دارة الموارد البشري  ا  و  ،ة تخصص بناء المؤسساتستدام  المُ 
 الدراسة. ضألغراعداد االستبانة المرفقة لغرض جمع البيانات المطلوبة إقامت الباحثة بالد راسة 

م إال ألغراض ستخد  هذه البيانات ال تُ  جابة على فقرات االستبانة مع العلم أن  منكم اإلأمل الباحثة تلذلك  
 فقط. البحث العلمي  

 
 شاكره لكم حسن تعاونكم

 وتقبلوا فائق الحترام والتقدير،،،
 
 

 الباحثـــة                                                                                   

 مصلح حــرفت محمد مصلـــمي  
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 ةالقسم األول: بيانات شخصيّ 

 
 في المربع الذي ينطبق عليه:× ( يرجى وضع إشارة ) 

 .:   ذكر     ]    [      أنثى   ]     [الجنس
 .]     [ ة ــ  [     عقلي   ة ] ــ  ة ]     [    سمعيـــ  ريــة  ]     [     بصـــ  حركي : اإلعاقة  نوع

      .]   [إصابة   نتيجة]   [   ة  ]   [ مولود بها ]   [ نتيجة مرض ]   [ نتيجة حادثي  ق  لْ : خ  سبب اإلعاقة
 .]     [  دراسات عليا ]    [ [   دبلوم ]     [ جامعي      ]  [  ثانوي     ]  : ابتدائي  التعليمّي  المستوى
 .]   [   نشاط حر     ة ]     [ لعبة فردي    ة ]    [ لعبة جماعي  : الرياضّي  النشاط 

 
 القسم الثاني: فقرات الستبانة

 فقرة من الفقرات اآلتية:كل   في المربع الذي يتفق مع رأيك، وذلك أمام× ( يرجى وضع إشارة ) 
 :يّ ـــال الجتماعــ: المجأوًل 

 

 الفقرات الرقم
 الدرجــــة

 اقليلة جدً  قليلة متوسطة رةكبي اكبيرة جدً 

 من خالل......الجتماعّي  في المجالاإلعاقة  دورا في دمج وتمكين ذويالرياضّية األندية  تلعب برامج
      .رفع مستوى التفاعل مع المجتمع لدي   1
      اإلحساس بزيادة االنتماء للمجتمع. 2
      زيادة إحساسي بتقبل المجتمع آلرائي. 3
      ين.عاق  دة تقبل المجتمع للمُ زيا 2
      التخلص من العزلة واالنخراط مع اآلخرين.  2
      تقبل أقراني لي.  2
      مع الجماعة والمجتمع.االندماج  زيادة 2
      تنمية قدراتي على الحوار مع اآلخرين.  2
      ين.عاق  ة للمُ تغيير النظرة السلبي    9

      ة.االجتماعي  األنشطة  مشاركتي فية زيادة فاعلي   10
      .تكوين أصدقاء جدد لدي   11
      مع األخرين.  تنميــة التعاون لدي   12
      .لدي   واألخالقي   تنميــة الجانب القيمــي   13
      تنميــة احترامي وتقديري لآلخرين. 12
      تنميــة قدرتي على تحمل المسؤولية. 12
      .ــة القيادة والتبعية لدي  تنمي 12
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 ي:ــال النفســـا: المجانيً ث

 الفقرات الرقم
 الدرجة

 اقليلة جدً  قليلة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً 

 من خالل......النفسّي  في المجالاإلعاقة  ا في دمج وتمكين ذويدورً الرياضّية األندية  تلعب برامج
      .تلبية وتحقيق احتياجاتي الخاصة 1
      اكتساب مهارات ومعارف ملبية الهتماماتي.  2
      .زيادة الرضا عن النفس لدي    3
      .زيادة الرضا عن الحياة لدي   2
      تنمية تفهمي لمشاعر اآلخرين. 2
      ة.تخلصي من المشاكل النفسي   2
      زيادة شعوري بالثقة بالنفس. 2
      . الداخلية لدي   تفريغ الطاقة الكامنة 2
      زبادة قدرتي على تحمل المواقف المؤلمة. 9

      واالستمتاع.النفسي ة  زيادة شعوري بالراحة 10
      المساعدة في تحقيق طموحاتي وتطلعاتي.  11
      زيادة شعوري باألمان. 12
      زيادة تفاؤلي في الحياة. 13
      فس.مساعدتي في الترويح عن الن 12
      .تقليل مستوى القلق لدي   12

 
 :ا: المجال السلوكيّ ثالثً 

 الدرجة الفقرات الرقم
 اقليلة جدً  قليلة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً 

 في المجال السلوكي من خالل......اإلعاقة  ا في دمج وتمكين ذويدورً الرياضّية األندية  تلعب برامج
      ن الرأي.إتاحة الفرصة لي للتعبير ع 1
      .تنمية تحقيق الذات لدي   2
      كسابي الجرأة والشجاعة في مواجهة المجتمع.إ 3
      زيادة قدرتي في ضبط النفس. 2
      عاق.ي مُ ن  أتي بالعزلة عن اآلخرين إلحساسي بتقليل رغب 2
      تقليل سلوكي العدواني نحو اآلخرين. 2
      مع اآلخرين.زيادة رغبتي بالتعامل  2
      زيادة قدرتي على التحكم بانفعاالتي في المواقف المختلفة. 2
      .ا من التوازن الداخلي  كسابي نوع  إ 9

      زيادة رغبتي بالظهور أمام الناس والتباهي بقدراتي. 10
      كسابي مهارات حياتية جديدة.إ 11
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 :والصحيّ  ا: المجال البدنيّ رابعً 
 

 الدرجة الفقرات رقمال
 اقليلة جدً  قليلة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً 

 في المجال البدني والصحي من خالل......اإلعاقة  دورا في دمج وتمكين ذويالرياضّية األندية  تلعب برامج
عاقتي.البدني ة  مالءمتها لقدراتي 1       وا 
      الرياضية.التخلص من العقبات التي تحد من المشاركة باألنشطة  2
      تطوير قدراتي البدنية. 3
      تحسين قدراتي في التعامل مع الصعوبات والتحديات البدنية.  2
      االرتقاء بالقدرات الذهنية العقلية لدي.  2
      لذوي اإلعاقة.البدني ة  تطور تلك البرامج اللياقة 2
      والمهارية العالميةي ة البدن المساعدة في الوصول ألعلى المستويات 2
      تحسين قدراتي على أداء واجباتي الحياتية.  2
      والحركية.البدني ة  تطور قدراتي 9

      اكتسابي عادات صحية سليمة. 10
      زيادة مقاومتي لألمراض. 11
      الحفاظ على الوزن المناسب لدي. 12
      ُتحسن عمل أجهزة الجسم لدي. 13

 
 خامسًا: المجال المعرفي

 الدرجة الفقرات الرقم
 اجدً  قليلة قليلة متوسطة كبيرة اكبيرة جدً 

 في المجال المعرفي من خالل......اإلعاقة  في دمج وتمكين ذويا دورً الرياضّية األندية  تلعب برامج
      الزيادة في حصيلتي المعرفية. 1
      كسابي خبرات عديدة.إ 2
      .يز بعض المفاهيم واألفكار لدي  تعز  3
      كسابي مفاهيم صحية جديدة.إ 2
      تطوير قدرتي في التعلم الذاتي. 2
      زيادة مستوى ثقافتي العامة. 2
      زيادة الوعي لدي. 2
      ين.عاق  كسابي المعرفة بالقوانين الخاصة بالمُ إ 2
      ن.يعاق  توجيه األنظار نحو حقوق المُ  9
      زيادة قدرتي على النقد البناء للذات ولآلخرين. 10
      ين.عاق  الخاصة برياضة المُ الرياضي ة  زيادة معرفتي بالقوانين 11
      ين.عاق  الخاصة بالمُ الرياضي ة  تنمية معرفتي باألدوات 12
      ينعاق  الخاصة بالمُ الرياضي ة  زيادة معرفتي بالمالعب 13
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