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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ملخ�ص البحث املو�صوم

) دور الن�صاطات الريا�صية والرتويحية يف حياة 

الأ�صم و�صعيف ال�صمع (

ام�����ل ح�ص�����ن احم�������د

م��������دي��������رة ق�����������ص�����م ب�������ن�������اء ال����������ق����������درات وال�����ق�����اب�����ل�����ي�����ات 

االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة  وال�����������������������ص�����������وؤون  ال�������ع�������م�������ل  وزارة 

املركز الوطني للبحوث والدرا�صات  العراق /  بغداد / 2008

تنطوي حياة االإن�شان منذ بدايتها على �شل�شلة من التفاعالت امل�شتمرة بني �شخ�شيته وبني 

حالته  بني  والتوازن  التوافق  اإيجاد  دائما  التفاعل  هذا  وي�شتهدف  فيها  يعي�س  التي  البيئة 

البدنية والنف�شية واالجتماعية وبني ما تت�شم به ظروف البيئة من �شفات توؤثر يف �شحته 

ونف�شيته وتعامالته مع االآخرين.

وكلما اختل هذا التوافق ل�شبب من االأ�شباب يبذل االإن�شان جهده ملوا�شلة توافقه مع البيئة 

من خالل خرباته يف احلياة وما يتعلمه من االآخرين واأحيانا يختل هذا التوافق مع البيئة 

بدرجة كبرية ي�شعب معها على االإن�شان اأن يواجهه مبفرده وعندئذ يحتاج اإىل خدمات من 

غريه ت�شاعده على اإعادة التكيف واإعادة التوافق وبذلك ميكن اأن يكون التاأهيل عامال يف 

اإعادة التكيف. فالفرد الذي يف حاجة اإىل اإعادة تكيفه من الناحية البدنية فاأنه يحتاج اإىل 

التاأهيل البدين حيث يتناوله االأخ�شائي الريا�شي بالتعاون مع االأخ�شائي الطبي والنف�شي 

اأنواع  اإىل  حاجتهم  مدى  حيث  من  االأفراد  حاالت  وتختلف  عالجه,  يف  واالجتماعي 

التاأهيل املختلفة فقد يحتاج الفرد اإىل نوع واحد اأو اأكرث من تلك االأنواع يف وقت واحد 

) الريا�شي – الطبي – النف�شي – االجتماعي – املهني(.

وان الرعاية والعالج الطبي والريا�شي والتمارين الريا�شية ت�شاعد املعوق على التكيف مع 
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املجتمع وان الرتبية الريا�شية اأ�شبحت تت�شمن األوانا من الن�شاط الذي ي�شمل قوى الفرد 

وا�شتعداده و�شلوكه حتى ي�شتطيع اأن يتكيف يف احلياة العامة للمجتمع ولهذا فقد �شعينا 

اإىل تقدمي هذا البحث عن ) دور الن�شاطات الريا�شية والرتويجية يف حياة االأ�شم و�شعيف 

ال�شمع( الأنهم يكونون قطاعا هاما يف هذه القوى واالإمكانيات االإن�شانية لال�شتفادة من 

العوز واحلرمان  التي واجهتهم واالنت�شار على عوامل  امل�شاكل  قدراتهم والتغلب على 

واحلاجة. فرعاية املعوقني كفئة اأ�شابتها درجة من درجات العجز واجب اأخالقي واأن�شاين 

وواجب تفر�شه طبيعة التكامل االجتماعي.

وقد �شمل بحثنا على مقدمة واأربعة ف�شول ثم امل�شادر واملالحق ..

للمعوقني )ال�شم و�شعاف  الريا�شية  والفعاليات  الن�شاطات  ممار�شة  اإن   : البحث  هدف 

ال�شمع( ت�شاعد على بناء الكفاءة البدنية عن طريق تقوية وبناء اأجهزة اجل�شم بوا�شطة هذه 

الريا�شي  التدريب  نف�شيا واجتماعيا عن طريق  تاأهيله  اإذ تلعب دورا مهما يف  الفعاليات 

اإذ يعترب هذا التدريب خري عالج للناحية التي ارت�شمت على نفو�شهم جراء احلالة التي 

هذا  يحملون  وهم  والدتهم  نتيجة  اأو  ج�شمهم  اأجزاء  من  بع�شا  فاأفقدتهم  لها  تعر�شوا 

العوق .....

منهج البحث : مت ا�شتخدام املنهج الو�شفي ملعرفة دور الن�شاطات الريا�شية والرتويحيه 

يف حياة االأ�شم و�شعيف ال�شمع.

اما اأدوات البحت : فهي ا�شتمارة مقابلة طبقت على االأ�شاتذة من حملة ال�شهادات العليا 

و اخلرباء العاملني يف اجلامعات من ذوي العالقة باملو�شوع والباحثني واملوظفني الذين 

على متا�س مع املعوقني  العاملني يف وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية ودائرة رعاية ذوي 

االحتياجات اخلا�شة ويف النوادي الريا�شية للمعوقني لبيان رايهم يف مو�شوع البحث 

تفيد  اأن  ع�شى  وتو�شيات  نتائج  اإىل  البحث  تو�شل  واأخريا   . مبحوثاآ   )50( وعددهم 

املعوقني ب�شورة عامة واالأ�شم و�شعيف ال�شمع ب�شورة خا�شة.



609

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ٹ ٹ زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   رب اإلسراء: ٣٦



610

املقدمــــة

تنطوي حياة االن�شان منذ بدايتها على �شل�شلة من التفاعالت امل�شتمرة بني �شخ�شيته وبني 

حالته  بني  والتوازن  التوافق  ايجاد  دائما  التفاعل  هذا  وي�شتهدف  فيها  يعي�س  التي  البيئة 

البدنية والنف�شية واالجتماعية وبني ما تت�شم به ظروف البيئة من �شفات توؤثر يف �شحته 

ونف�شيته وتعامالته مع االآخرين. 

مع  توافقه  ملوا�شلة  االن�شان جهده  يبذل  اال�شباب  من  ل�شبب  التوافق  اختل هذا  وكلما 

البيئة من خالل خرباته يف احلياة وما يتعلمه من االآخرين واحيانا يختل هذا التوافق مع 

اىل  يحتاج  وعندئذ  مبفرده  يواجهه  ان  االن�شان  على  معها  ي�شعب  كبرية  بدرجة  البيئة 

يكون  ان  ميكن  وبذلك  التوافق  واعادة  التكيف  اعادة  على  ت�شاعده  غريه  من  خدمات 

التاأهيل عامال يف اعادة التكيف . فالفرد الذي يف حاجة اىل اعادة تكيفه من الناحية البدنية 

فاأنه يحتاج اىل التاأهيل البدين حيث يتناوله االخ�شائي الريا�شي بالتعاون مع االخ�شائي 

الطبي والنف�شي واالجتماعي يف عالجه , وتختلف حالة االفراد من حيث مدى حاجتهم 

اىل انواع التاأهيل املختلفة فقد يحتاج الفرد اىل نوع واحد او اكرث من تلك االنواع يف 

وقت واحد )الريا�شي- الطبي- النف�شي- االجتماعي-املهني( .

وان ظواهر العوق هي ظواهر اعتيادية يف اأي جمتمع من املجتمعات املتقدمة والنامية 

ذلك الأن احلياة االجتماعية املعا�رشة ا�شبحت معقدة وزادت حدة تناق�شاتها واآثارها يف 

االن�شان ا�شف اىل ذلك احلروب وارتفاع معدالت حوادث العمل وان االهتمام باملعوقني 

واجلهود التي تبذل يف �شبيلهم لها مردود اقت�شادي واجتماعي بوا�شطتها ي�شبح املعوق 

طاقة منتجة يف حدود امكاناته وقابلياته .

وان الرعاية والعالج الطبي والريا�شي والتمارين الريا�شية واالن�شطة الرتويحية   

ت�شاعد املعوق على التكيف مع املجتمع وان الرتبية الريا�شية اأ�شبحت تت�شمن األواناً من 

الن�شاط الذي ي�شمل قوى الفرد وا�شتعداده و�شلوكه حتى ي�شتطيع ان يتكيف يف احلياة 

الريا�شية  الن�شاطات  البحث عن )دور  العامة للمجتمع ولهذا فقد �شعينا اىل تقدمي هذا 



611

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 
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والرتويحية يف حياة اال�شم و�شعيف ال�شمع( الأنهم يكونون قطاعاً هاماً يف هذه القوى 

واجهتهم  التي  امل�شاكل  على  والتغلب  قدراتهم  من  لال�شتفادة  االإن�شانية  واالإمكانيات 

واالنت�شار على عوامل العوز واحلرمان واحلاجة . فرعاية املعوقني كفئة اإ�شابتها درجة من 

درجات العجز واجب اأخالقي واأن�شاين وواجب تفر�شه طبيعة التكامل االجتماعي .وقد 

�شمل بحثنا هذا على مقدمة واربعة ف�شول ت�شمن الف�شل االأول االإطار املنهجي للبحث 

امليداين  االإطار  كان عن  الثالث  الف�شل  ثم  النظري  االإطار  الثاين على  الف�شل  واحتوى 

للبحث والف�شل الرابع �شمل النتائج والتو�شيات ثم امل�شادر و املالحق.

الف�صل االأول - االإطار املنهجي للبحث

1- م�شكلة البحث: توؤدي االإعاقة اىل ق�شور وظيفي يرتتب عليه عجز جزئي او كلي يف 

اداء الوظائف احلركية او احل�شية او العقلية بال�شورة التي يوؤديها ال�شخ�س العادي وان لطبيعة 

اجل�شم اثر كبري يف تكوين ال�شخ�شية اأي ان ق�شما ً كبريا من امرا�س ال�شخ�شية تتولد من 

اختالل اح�شا�س االن�شان بج�شده وعلى هذا اال�شا�س فاأن اأي عوق ي�شيب الفرد �شوف يوؤثر 

يف تلك ال�شورة التي ر�شمها عن حالته اجل�شمية وبالتايل يوؤثر يف �شخ�شيته مما يوؤدي اىل 

عدم قدرته على التكيف مع ذاته ومع البيئة املحيطة به لذا جنده احياناً يلجاأ اىل االنطواء على 

نف�شه وبذلك يفقد قدرته يف مواجهة املواقف املختلفة يف عامله كما يفقد القدرة على حتقيق 

ذاته وامكانياته اأي قدرته على امل�شاركة يف احلياة االجتماعية وان عالقة الفرد بذاته احلقيقة 

هي ا�شا�س ال�شحة النف�شية فال�شخ�س املنف�شل عن ذاته ال يتمتع بال�شحة النف�شية وان تقبل 

تاأثري االعاقة نف�شها . ومن  االعاقة يقت�شي من املعوق امور عدة توؤثر فيه كاأن�شان اكرث من 

بالعطف وال�شفقة امل�شحوبة  ا�شعاره  افراد املجتمع بحق املعوق هي  التي يرتكبها  االخطاء 

باال�شى و احل�رشة عليه وان املعوق الذي يلم�س مثل هذا ال�شعور بالعطف وال�شفقة عليه يتولد 

لديه �شعور بال�شلبية نحو افراد جمتمعه وان كلما ا�شتطاع الفرد التخل�س من عوامل عدم 

وامليزات  التعليمية  املهارات  العديد من  اكت�شاب  امكنه  كلما  واالنطواء  الف�شل  او  التكيف 

الرتبوية واالجتماعية التي تن�شدها اهداف الرتبية عموما والرتبية الريا�شية خ�شو�شا علما ان 
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لفئة املعوقني متطلبات تربوية ونف�شية وج�شمية واجتماعية تختلف عن متطلبات اال�شخا�س 

ما  يخفي  ال  ومما  موؤ�رشات  من  عليها  يرتتب  وما  العوق  لنوع  تبعا  تختلف  كما  االخرين 

للتمارين الريا�شية من فوائد عديدة يف هذه املجاالت والتي من خاللها مثال تقوية االجزاء 

ال�شليمة لدى املعوق لتعوي�شه عن االجزاء االخرى املت�رشرة . هذا باال�شافة اىل ما ت�شفيه 

حاالت  اىل  واالنطواء  الياأ�س  حالة  من  لنقله  املعوق  نف�شية  على  تاأثري  من  الريا�شة  ممار�شة 

)1(

ايجابية ترفع عنده حاالت التفاعل االجتماعي لتمكنه من اثبات ذاته . 

على  ت�شاعد  للمعوقني  الريا�شية  والفعاليات  الن�شاطات  ممار�شة  ان  البحث:  هدف   -٢

بناء الكفاءة البدنية عن طريق تقوية وبناء اجهزة اجل�شم بوا�شطة هذه الفعاليات اذ تعترب 

الريا�شة ركن من اأركان احلياة لذلك يهدف بحثنا هذا على تاأهيل املعوقني نف�شيا واجتماعيا 

عن طريق التدريب الريا�شي واكت�شاف الطرق والو�شائل اجلديدة لرفع امل�شتوى التاهيلي 

جراء  نفو�شهم  على  ارت�شمت  التي  للناحية  عالج  خري  التدريب  هذا  يعترب  اإذ  وتطويره 

وهم  والدتهم  نتيجة  اأو   . ج�شمهم  اأجزاء  من  بع�شا  فاأفقدتهم  لها  تعر�شوا  التي  احلالة 

يحملون هذا العوق ...

3- اهمية البحث: اهتم العامل باملعوقني ورعايتهم ومن هذا االهتمام العناية باجلانب الريا�شي 

ملاله من اثر بليغ يف تاأهيل واعداد الفرد واملعوق حيث يعترب العامل امل�شاعد يف الق�شاء على 

العزلة واالنفراد التي تواجهه وقد فكرت هذه الدول من ان تن�شئهم ن�شاأة خا�شة توليهم اهمية 

بالغة الأن فقدان ال�شمع او�شعفه لي�س له تاأثري على باقي االجزاء اجل�شمية االخرى وباالمكان 

ممار�شة الريا�شة لالأجزاء التي مل ت�شب بالعوق واهتم قطرنا بريا�شة املعوقني وهناك �شواهد 

كثرية لريا�شيني معوقني قد اجنزوا فعاليات ريا�شية و�شاركوا بفعاليات اخرى دولية وحازوا 

على درجات متقدمة ومكافاآت وميداليات اىل اأخره ...

درا�شة  تتبغ يف  التي  الطريقة  هو  البحث  مبنهج  املق�شود  ان   : واأدواته  البحث  منهج   -4

امل�شكلة املزمع بحثها ولقد فر�شت م�شكلة البحث ا�شتخدام املنهج الو�شفي النه يعترب من 

ان�شب املناهج لهذا البحث ملعرفة دور الن�شاطات الريا�شية والرتويحية يف تاهيل اال�شم 

و�شعيف ال�شمع .

1- د. عفاف عبد اهلل الكاتب واآخرون , دور التمارين الريا�شية يف تاأهيل املعوق بدنيا , كلية الرتبية الريا�شية , 1٩87 �س4 
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اما ادوات البحث التي ا�صتخدمت فهي :-

- ا�شتمارة املقابلة واملالحظة.

5- جماالت البحث : تتحدد جماالت هذا البحث اىل ثالث جماالت هي:-

املجال الب�رشي-وقد حتدد باال�شاتذة واخلرباء واملعلمني والباحثني واملوظفني الذين على 

متا�س معهم وعددهم )50( مبحوثا.

املجال املكاين- بع�س من اجلامعات العراقية والنوادي الريا�شية للمعوقني ومعاهد ال�شم 

والبكم التابعة لوزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية.

املجال الزماين-الف�شل الثاين من عام ٢007 .

الريا�شية والرتويحية دورا يف حياة  للن�شاطات  ان  الباحثة  تفرت�س   : البحث  فرو�س   -٦

ال�شم و�شعيف ال�شمع حيث تاهلهم من كافة اجلوانب النف�شية واالجتماعية واالقت�شادية 

... الخ.

املفهومات  حتديد  من  بد  ال  املنهجية  املادة  البحث  ي�شتكمل  لكي   : املفاهيم  حتديد   -7

امل�شتخدمة فاأن ا�شتعمال املفهومات من الناحية النظرية يف درا�شة اي بحث علمي يتطلب 

يعيننا  التحديد  ذلك  الأن  االأ�شا�شية  للمفهومات  بتعريفات حمددة  ياأخذ  ان  الباحث  من 

اأ�ش�س منطقية ال تخ�شع  على حتديد الظواهر الواقعية وموا�شفاتها وبالتايل حتليلها وفق 

للتناق�س او عدم الو�شوح .

ومن اهم املفهومات امل�صتخدمة يف هذا البحث:-

مبراحل  امل�شطلح  مر هذا  لقد  اخلا�شة(:  االحيتاجات  املعوق )ذو  مفهوم  تعريف  اوال- 

عديدة اىل ان ا�شتقر على هذه الت�شمية وهو يعترب ا�شطالح حديث ن�شبيا فقد ا�شتخدم 

)1(

�شابقا م�شطلح ذوي العاهات والعاجزين وال�شواذ .. الخ 

ويعرفـــــه عبد الفتاح عثمان خريي/ باأنـه كل من تعوقه قدراته اخلا�شة عــن النمو ال�شوي 

)٢(

اإال مب�شاعدة خا�شــــة . 

)1( عبد احلميد مر�شي , االر�شاد النف�شي والتوجيه الرتبوي واملهني , مكتبة اخلاجني , القاهرة , �س343 

)٢( عبد الفتاح عثمان , الرعاية االجتماعية والنف�شية للمعوقني �س11 
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اما موؤمتر ال�شالم العاملي والتاأهيل فقد عرف املعوق على انه كل فرد يختلف عمن يطلق 

عليه لفظ )�شوي او عادي( ج�شميا او عقلياً او نف�شياً او اجتماعياً اىل احلد الذي ي�شتوجب 

))1((

عمليات تاأهيلية خا�شة حتى يحقق اق�شى تكيف ت�شمح به قدراته الباقية . 

العاملية ومنظمة  ال�شحة  التي عرفت م�شطلح )املعوق( منظمة  العاملية  وان اهم اجلهات 

العمل الدولية واجلمعية العامة لالأمم املتحدة وب�شكل عام فاإن اجلميع يتفق على ان كلمة 

)معوق( ال تقت�رش على املعاقني عن العمل والك�شب وامنا اي�شا ت�شمل املعاقني عن التكيف 

نف�شياً واجتماعياً مع البيئة اما ب�شبب اإ�شابتهم بعاهات ب�شبب ما تفر�شه عليهم البيئة من 

تطورات او مفاجاأت مل تكن يف ح�شبانهم .

اما يف العراق فقد حتدد تعريف )املعوق( من خالل قانون الرعاية االجتماعية رقم 1٢٦ ل�شنة 

1٩80 فقد عرف املعوق باأنه )كل من نق�شت او انعدمت قدرته على العمل او احل�شول عليه 

)٢(

او اال�شتقرار فيه ب�شبب نق�س او ا�شطراب يف قابليته العقلية او النف�شية او البدنية( . 

من هذا نالحظ تعدد اجلهات التي عرفت هذا امل�شطلح اال انها جميعا تتفق يف اعتمادها 

عند تعريفها مل�شطلح املعوق على بع�س اجلوانب وهي:-

- ان املعوق مواطن واإن�شان .

- انه فرد يف املجتمع له حقوق وعليه واجبات .

- اأنه يعاين من ق�شور معني و�شعوبات يف التكيف .

)3(

- وجوب م�شاعدته على التكيف االجتماعي وا�شتثمار طاقاته وقابلياته . 

 – ال�شمعي  التوا�شل  على  القدرة  من  يحد  ال�شمع  يف  انحراف  هو   : ال�شمم   – ثانيا 

اللفظي.

دي�شيبل   70  ( �شمعي  فقدان  درجة  اىل  �شمعي  عجز  من  يعاين  الذي  الفرد  اال�شم: هو  ثالثا- 

فاكرث( حتول دون اعتماده على حا�شة ال�شمع يف الكالم �شواء با�شتخدام ال�شماعات اوبدونها.

)1( - عبد الفتاح عثمان , امل�شدر ال�شابق 

)٢( - قانون الرعاية االجتماعية , �س٢٢ 

)3( - زهور ا�شماعيل ابراهيم , الدور الذي ميكن ان تقوم به وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية من رعاية معوقي احلرب , 

وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية املركز القومي للبحوث واجلنائية , بغداد, 1٩84 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

رابعا – �شعيف ال�شمع: هو الفرد الذي يعاين من �شعوبات وم�شاكل يف ال�شمع وبدرجة 

باالعتماد على  الكالم  فهم  يواجه �شعوبات يف  دي�شبل( جتعله  �شمعي )35-٦٩  فقدان 

حا�شة ال�شمع فقط �شواء با�شتخدام ال�شماعات اوبدونها. 

خام�شا- تاأهيل املعوقني: هو اعادة التكييف او اعادة االعداد للحياة ويق�شد بتاأهيل املعوقني 

تقدمي اخلدمات االجتماعية والنف�شية والطبية والتعليمية واملهنية التي يلزم توفريها للمعوق 

))1((

وا�رشته لتمكينه من التغلب على االآثار التي تخلفت عن عجزه . 

�شاد�شا- التاأهيل النف�شي: اعادة تكيف الفرد من الناحية النف�شية ويقوم االخ�شائي النف�شي 

بالتعاون مع االخ�شائي االجتماعي او اخ�شائي التاأهيل بذلك .

�شابعا- التاأهيل االجتماعي: اعادة تكييف الفرد املعوق يف مواجهة الظروف اال�رشية او 

ظروف العمل او العالقات االجتماعية او االن�شانية يف بيئته يف حالة االختالل يف اعادة 

)٢(

تكيفه مع املجتمع الذي يعي�س فيه . 

مع  ح�شنة  عالقات  تكوين  على  الفرد  قدرة  تعني  كلمة  التكيف  النف�شي:  التكيف  ثامنا- 

بيئته ويق�شد بالبيئة كل ما يحيط بالفرد من موؤثرات �شواء كانت طبيعية �و اجتماعية �و 

ثقافية �و ذاتية .

تا�شعا- التكيف االجتماعي: انه تغري ال�شلوك الفردي وفقا ل�رشورات التفاعل االجتماعي 

العادات  ب�شلة اىل  منها  ما ميت  املجتمع وخا�شة  افراد  �شائر  االن�شجام مع  واحلاجة اىل 

)3(

االجتماعية.

الرتبوية  للمبادئ واال�ش�س  املختارة طبقاً  البدنية  البدنية: هي احلركات  الريا�شة  عا�رشا- 

االهداف  لتحقيق  احلركية  قدراته  خمتلف  وتنمية  اجل�شم  وبناء  ت�شكيل  تهدف  والعلمية 

)4(

التي و�شعت من اجلها . 

)1( - فريد جربائيل جنار واآخرون- قامو�س الرتبية وعلم النف�س الرتبوي , �س٢0 

)٢(- ا�شماعيل �رشف , تاأهيل املعوقني , ا�شكندرية , 1٩85 , �س٢0 

)3( - كامل علوان الزبيدي , علم النف�س الع�شكري , جامعة بغداد , بيت احلكمة , 1٩8٩ �س414 

)4( - عبد احلميد مر�شي , م�شدر �شابق , �س343
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باعادة  الكفيلة  للمعوقني: وتعني كل االجراءات وال�شبل  الريا�شية  الرتبية  حادي ع�رش- 

ال�شخ�س املعوق اىل امل�شتوى املوؤثر ج�شميا وعقليا وعاطفيا يف املجتمع الذي يعي�س فيه 

متوحدة  ولكنها  متغرية  ا�شكاال  وتاأخذ  العوق  نوع  متنا�شبة مع  االجراءات  وتكون هذه 

 
)5(

الهدف .

فالريا�شة هي الت�شلية بالتمرينات البدنية وحالياً تعرف بالريا�شة الرتويحية .

الف�صل الثاين - االطار النظري للبحث

1- تاأهيل املعوقني ال�شم و�شعاف ال�شمع:�ن الهدف من تاأهيل املعوقني هو متكينهم من 

يف  امل�شتحدثة  واملبادئ  اال�شاليب  وفق  املتبقية  طاقاتهم  من  ممكن  حد  الأق�شى  اال�شتفادة 

�ن تقوم فل�شفته على ا�ش�س يتحقق عن طريقة  الفنون والعلوم املختلفة لذلك كان لزاماً 

اإتباعها اأغرا�س التاأهيل ومبادئه .

- اهم اال�ش�س واالجتاهات التي يجب االأخذ بها يف �شبيل تاأهيل املعوقني على النحو االتي:-

برامج  تقوم  �ن  ويجب  وواجباته  وحقوقه  كرامته  له  كاأن�شان  املعوق  ال�شخ�س  تقبل   -

التاأهيل للمعوقني على ا�ش�س فنية يتعاون فيها فريق من االخ�شائيني يف النواحي الطبية 

واملهنية واالجتماعية والنف�شية والرتبوية وغريها .

وتعتمد اجلهود التاأهيلية على مبداأ الفردية برتكيز االنتباه ملواجهة احتياجات الفرد املعوق 

على �شوء تاريخه وخرباته و�شخ�شيته .

- التاأهيل جهود يكمل بع�شها بع�س ويجب �ن ت�شعى للو�شول باملعوق اق�شى ما ي�شتطيع 

�ن ي�شل اليه من االندماجية وال�شالحية املجتمعية .

٢- تاريخ ريا�شة املعوقني يف العراق: لقد تاأ�ش�س االحتاد العراقي املركزي لريا�شة املعوقني 

يف 8 �شباط عام 1٩8٢ ليكون م�شوؤوال عن رعاية وتقدم ريا�شة املعوقني يف القطر العراقي 

ومت تاأ�شي�س االحتاد ليكون نقطة االنطالق لتو�شيع القاعدة الريا�شية يف �شفوف املعوقني 

ال�شحيح  اعدادهم  ي�شمن  تاأهياًل  وتاأهيلهم  ريا�شياً  املجتمع  فئات  الفئة من  ورعاية هذه 

)5(  د. غ�شان حممد �شادق و اخرون , ريا�شة املعوقني , جامعة بغداد , 1٩٩0 , �س ٢1-٢٢
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

نظرا الأهمية الرتبية الريا�شية يف تاأهيل املعوقني وقد �شعى االحتاد لبناء احلركة الريا�شية 

اغلب  فيها  �شارك  الداخلية واخلارجية  والبطوالت  الريا�شية  املهرجانات  فاأقام  قطرنا  يف 

.
)1(

املعوقني ومن خمتلف فئاتهم 

ومن امل�شاركات الريا�شية داخل القطر هناك عدة م�شاركات منذ تاأ�شي�س نادي و�شام املجد 

الريا�شي للمعوقني عام 1٩83 حلد االن وكان دائما العبي هذا النادي هم الفائزين على 

فرق النوادي االخرى.

للمر�س واملعاقني حيث  ايجابية كعالج  لها دور وقيمة  الريا�شية والرتويحية  فالن�شاطات 

ان حركة اجل�شم ذو تاثري فعال يف تخفيف االالم وانها ثبتت كو�شيلة لالحتفاظ بال�شحة 

 
)٢(

واللياقة والقدرة على اداء االعمال بكفائة.

فمن هذا ن�شت�شف اهمية درا�شة تاريخ الرتبية الريا�شية الرتباطها بالتاريخ االن�شاين لدى 

خمتلف االقوام وال�شعوب واالطالع على املفاهيم التي اعطيت من قبلها للرتبية الريا�شية 

)3(

باعتبارها و�شيلة حتقيق اغرا�س معينة.

3- اأهداف الرتبيــــة الريا�شيـــــة للمعوقـــــني: 

ان للرتبية الريا�شية للمعوقني اهداف عديدة منها مايلي:-

1- تنمية العالقات االجتماعية .

٢- تنمية املواهب والقدرات ال�شخ�شية للفرد املعوق .

3- غر�س القيم اخللقية وال�شلوكية .

4- اإعادة االت�شال باملجتمع من خالل اللقاءات الريا�شية املحلية داخل القطر وخارجه .

5- اكت�شاب املهارات احلركية والتي ت�شاعد الفرد املعوق على اأداء مهامه احليوية واأن�شطته 

اليومية بكفاءة واقتدار .

والتعاون  واملثابرة  وال�شجاعة  كاالإرادة  املعوق  االإن�شان  يف  احلميدة  ال�شفات  تربية   -٦

و�شبط النف�س .

)1(- مروان عبد املجيد ابراهيم , اهمية الرتبية الريا�شية يف تاأهيل املعوق , جامعة بغداد , كلية الرتبية الريا�شية , 1٩83 , �س7 

)٢(- د.حلمي ابراهيم و  د. ليلى ال�شيد فرحان ,   التـــربية الريا�شية للمعاقني ,     دار الفكر العربي ,    1٩٩8  �س ٢٢-٢3

)3(- منذر ها�شم اخلطيب, تاريخ الرتبية الريا�شية, بغداد, 1٩84, �س 7
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7- تنمية امليول النف�شية والقدرات العقلية واجل�شمانية .

8- ت�شعى على تكوين عالقة ال�شداقة واالأخوة والعمل امل�شرتك .

م�شاركته  خالل  من  النجاح  اىل  للو�شول  بال�رشور  املعوق  الفرد  �شعور  اىل  توؤدي   -٩

بالبطوالت وفوزه بها .

10- تق�شي على الت�شوهات اجل�شمية وت�شاعده على النمو الطبيعي وتكوين ج�شم قوي 

)1(

متنا�شق . 

فريا�شة املعوقني هي عملية تربوية موجهة كما عند اال�شحاء وادراك اغرا�شها واهميتها 

)٢(

امر بالغ االهمية واحليوية.

4- فوائد الريا�شة للمعوقني: مل تعد ريا�شة املعوقني العاباً وبطوالت فقط لكنها و�شيلة 

لتحقيق غاية وهدف �شامل ويقول الدكتور )دلودفك كوثمان( موؤ�ش�س ريا�شة املعوقني 

)تعترب الرتبية الريا�شية م�شوؤولة عن اأي نق�س �و �شعور نف�شي �شلبي �و ان�شطار يف حياة 

املعوق داخل املجتمع( فالريا�شة التي ال تعمل على تربية الفرد املعوق تفقد قيمتها ونفعها 

املختلفة  الفرد  منو  مراحل  يف  متما�شكة  كوحدة  واجل�شم  العقل  لرتبية  ن�شعى  فاأننا  لذا 

فلالإن�شان طاقات ابداعية ال تن�شب والرتبية الريا�شية كانت و�شتظل دائماً و�بد�ً مناراً ودليال 

هي  الريا�شية  فاالأن�شطة  ال�شعوب  ورفاهية  حل�شارة  ومقيا�شا  وتطوره  االن�شان  تقدم  على 

و�شبيال  وميولهم  االفراد  وقدرات  الأمكانيات  تبعا  ممار�شتها  ميكن  ومتعددة  نافعة  هوايات 

لق�شاء وقت الفراغ بطريقة تعود عليهم بالفائدة وت�شعرهم باللذة وال�رشور للو�شول اىل 

النجاح عن طريق الفوز وهي لن تقف عند حد �و تقت�رش على فئة دون اخرى فمار�شها 

اال�شحاء و�بدعو� فيها واليوم ميار�شها املعوقون ليناف�شوا زمالئهم و�ن بالرتبية الريا�شية 

جديد  واقع  مع  يتكيف  و�ن  املختلفة  الريا�شية  االن�شطة  ممار�شة  اال�شم  املعوق  ي�شتطيع 

وال�رشف  العز  ت�شحيات  من  جليلة  ت�شحية  �و  طارئة  حادثة  �و  قا�شية  طبيعة  عليه  فر�شته 

والكرامة اعتزاز بالن�رش يف ميادين القتال .

)1(- مروان عبد املجيد اإبراهيم , م�شدر �شابق �س1٦ 

)٢(- حممد رفعت ح�شن , الريا�شة للمعوقني , الهيئة امل�رشية العامة للكتاب, 1٩77, �س 4

)3(- امل ح�شن احمد , دور الريا�شة يف تاهيل املعوق بدنيا , جملة العمل واملجتمع , العدد )٢( , ال�شنة االوىل ٢004, 

�س 14
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

و�ن تقدم ا�شاليب الرعاية االجتماعية �دت اىل اثبات اهمية العمل االجتماعي 

 
)3(

الطبي يف ميدان تاهيل املعوقني ح�شيا وعقليا وبدنيا.

5- اهمية الريا�شة والرتويح )للخوا�س(:وهم املعاقني الذين يعانون من حالة ح�شية �و 

ج�شمية �و عقلية �و اجتماعية ال ت�شمح لهم باال�شرتاك يف ان�شطة ميار�شها اع�شاء املجتمع 

االآخرين .

- والرتويح م�شطلح حديث اىل حد ما حيث انه ي�شكل الن�شاط التلقائي الذي ي�شرتك فيه 

الفرد يف وقت فراغه وحيث �ن املر�شى املقيمني يف امل�شت�شفيات لديهم وقت فراغ هائل 

فقد وجد االطباء �ن ا�شتخدام هذا الوقت يف ن�شاط مثمر قد تكون له فائدة طبية لذلك 

بداأ بنوع من الرتويح ي�شمى )الرتويح العالجي Recreation Therapeutic( وبداأ 

االهتمام بالرتويح العالجي حينما ظهر �ن له اثراً وا�شحاً يف بع�س احلاالت النف�شية 

يف امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة يف هذا املجال .

وله  االجتماعية  احلياة  يف  اهمية  له  اللعب  �ن  على  والرتويح  الريا�شة  علماء  ويتفق   -

والرتويحي  الريا�شي  الن�شاط  ي�شمل  �ن  يجب  لذلك  االطفال  على  �شخ�شية  فائدة 

تنظيم  جمرد  قا�رشاً على  يكون  واال  ر�شمية  وحفالت  بهيجة  )للخوا�س( احتفاالت 

ملباريات ومناف�شات فقط .

وتقوم وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية /دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�شة بتقدمي 

العديد من اخلدمات الفنية والرتفيهية واالجتماعية ي�شطلع بها كادر متخ�ش�س يف هذه 

املجاالت اخذين بنظر االعتبار �ن هذا النوع من العوق )ال�شم( و�شعيف ال�شمع اليقف 

على  ال�شم  �ملوهوبني  من  كثري  والعامل  العراق  �شهد  وقد  احلقيقة  املواهب  امام  حائال 

�شعيد الر�شم والنحت واملو�شيقى ا�شافة اىل اخلدمات التعليمية والريا�شية التاحة املجال 

لهم للتوا�شل االجتماعي من خاللها.

 ومثال االعاقة اجل�شمية/ ال�شم والبكم: لقد وهب اهلل االن�شان نعمة ال�شمع وهو يلعب 

دوراً هاماً يف عملية االدراك حيث جند ذلك يف قوله تعاىل:- زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   رب اإلسراء: ٣٦
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فقد قدم اهلل �شبحانه وتعاىل ال�شمع يف امل�شئولية مما يدل على اهمية خا�شة لل�شمع عن 

احلوا�س االخرى حيث تتاأثر مبا يدور حولها من ميزات .

فقدان  اىل  العجز  هذا  يوؤدي  بحيث  ال�شمع  حا�شة  يف  العجز  هي  ال�شمعية:  االعاقة   -

�شمعي ويتعذر عليه اال�شتجابة بطريقة تدل على فهم الكالم امل�شموع �شواء كان هذا الفقد 

ال�شم  ال�شمعية  االعاقة  وت�شمل  العادي  من  اقل  ال�شخ�س  قدرات  وتكون  جزئياً  �و  كلياً 

الكامل و�شعاف ال�شمع .

تدري�س  يف  يراعى  �ن  يجب  ما  العلماء  وكذلك  الدرا�شات  من  العديد  ذكرت  وقد   -

فيجب  لالأعاقة  النف�شية  االثار  نن�شى  اال  يجب  حيث  لل�شم-البكم  الريا�شية  االن�شطة 

على  والرتكيز  لالأ�شم  ال�شحية  بالنواحي  التامة  واملعرفة  اال�شم  واحتياجات  طبيعة  فهم 

النواحي االخرى كناحية تعوي�شية .

والغر�س من التدريب الريا�شي ملثل هوؤالء املعاقني هو تعلم املهارات احلركية اال�شا�شية من 

خالل االن�شطة الريا�شية لتنمية وزيادة كفاءته االدراكية احلركية عن طريق االن�شطة الفردية 

واجلماعية واثارة دافعيتهم للممار�شة باملناف�شات وامل�شابقات املتنوعة . فالتدريب الريا�شي 

ذو فائدة كبرية حيث ي�شتطيع الفرد التعبري عن نف�شه من خالل الن�شاط الريا�شي املمار�س 

وي�شبح اقل اعتماد على االخرين ويكت�شب املهارات والعادات ال�شحيحة وال�شليمة من 

التدريبات  يف  الوعي  وتعلمهم 
  )1(  

وااليجابي ال�شحي  وال�شلوك  االجتاهات  تنمية  خالل 

)3(

 فينمو ويزداد ن�شاطة وتتح�شن �شحته.
)٢(

واالن�شطة والتي يتعلمها التالميذ يف الف�شل

)1( د. �شمية خليل حممد , الرتبية ال�شحية للريا�شيني , جامعة بغداد, ٢00٦, �س7.

)٢( د. لطفي بركات احمد, تربية املعوقني يف الوطن العربي , دار املريخ للن�رش, اململكة العربية ال�شعودية, الريا�س, 

1٩81, �س .٢4

)3( حممد علي حافظ , الرتبية الريا�شية وتطور منو الطفل , دار الفكر العربي , القاهرة, �س5.



621

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الف�صل الثالث - االطار امليداين للبحث

مت توجيه ا�شئلة �شمن ا�شتمارة املقابلة لالأ�شاتذة املخت�شني يف الرتبية الريا�شية وعلم النف�س 

وعلم االجتماع كذلك املخت�شني من املدربني للمنتخبات الوطنية لهذه ال�رشيحة العاملني 

اال�رشاف  ق�شم  يف  والعاملني  العراقية  الوطنية  الباراملبية  واللجنة  العراقي  االحتاد  يف 

الرتبوي الذي من مهامه اال�رشاف على الرتبية الريا�شية يف معاهد املعوقني دائرة رعاية 

ومعلمات  ومعلمي  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 

الريا�شة والباحثني والباحثات اللواتي على متا�س مع هذه ال�رشيحة يف الدائرة املذكورة 

انفا . لبيان راأيهم حول مو�شوع البحث وكان عددهم )50( مبحوثا. 

واجلداول القادمة تبني ذلك:-

جدول رقم )اأ(

يبني معلومات اأولية عن املبحوثني من حيث ال�صهادة واالخت�صا�ض

                     ال�صهادة

االخت�صا�ض
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1٦13٢0-تربية ريا�شية

71٢10-علم النف�س

8351٦-علم االجتماع

4---4ار�شاد اجتماعي

43151050املجموع
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جدول رقم )ب(

يبني مكان عمل املبحوثني واالخت�صا�ض

             مكان العمل
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4٦٦٢0----4تربية ريا�شية

10---1٢--7علم النف�س

1٦-----410٢علم االجتماع

4------4-ار�شاد اجتماعي

1514٢1٢4٦٦50املجموع

جداول تبني راأي املبحوثني بدور الن�شاطات الريا�شية والرتويحية يف حياة اال�شم و�شعيف 

ال�شمع :-

هو  �شي  اأي  قبل  املعوق  �إن  اال�شوياء:-  االخرين  االفراد  بع�س  مع  املعوق  توافق  مدى 

املعوق  والنف�شي بني  الع�شوي  الرتابط  عن  واحلديث  املجتمع  من  وفرد  وان�شان  مواطن 

خا�شة  اهمية  فيكت�شب  هذا  ومع  ودقيقاً  �شائكا  يكون  قد  و�شطه  يعي�س  الذي  واملجتمع 

للمجتمع واملعوقني على حد �شواء . وقد مت اال�شتف�شار من املبحوثني ما اذا كان العوق 

�شبب يف �شوء توافق املعوقني مع بع�س االفراد االخرين اال�شوياء ام ال نالحظ ذلك من 

بيانات اجلدول االتي:-
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

جدول رقم ))(

يبني ما اذا كان للعوق �صبب يف �صوء توافق املعوق مع بع�ض الفراد االخرين ال�صوياء

%العددهل العوق �صبب يف �صوء التوافق

754)نعم

48ل

938)احيانا

00)%50املجموع

�شوء  �شبباً يف  للعوق  بينوا  املبحوثني  من   %54 ن�شبة  ان  اجلدول  بيانات  من  نالحظ 

ان  من  االكرثية  بني  ما  ح�شب  وذلك  االأ�شوياء  املجتمع  افراد  بع�س  مع  املعوقني  توافق 

)نظرة النا�س ال ترحم( حيث انهم مو�شع ا�شتهزاء من قبل االآخرين احيانا ون�شبة %38 

منهم او�شحوا انه ل�شوء التوافق احيانا مع االخرين �شببه العوق .

عند ا�شتف�شارنا من املبحوثني:  هل الن�شاطات الريا�شية والرتويحية تزيد ثقة اال�شم 

بنف�شه وتعوده االعتماد على النف�س والتغلب على النق�س الذي ي�شعر به تبني ذلك من 

خالل اجلدول االتي:

جدول رقم ))(

 يبني مدى تاأثري الن�صاطات الريا�صية والرتويحية يف زيادة ثقة اال�صم بنف�صه 

والتغلب على النق�ض

%العددالريا�صة وزيادة ثقة اال�صم بنف�صه

45٩0نعم

--ال

510احيانا

100%50املجموع
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من معطيات اجلدول تبني ان ن�شبة ٩0% من املبحوثني بينوا للريا�شة اثر يف زيادة ثقة 

اال�شم بالنف�س حيث كانوا قبلها ي�شعرون باأنهم ا�شخا�س غري مرغوب بهم ومنبوذين من 

املجتمع لكن باالختالط بالريا�شيني ي�شعرون باأن هناك �شخ�س يهتم بهم يدربهم ويعلمهم 

اأي انهم ا�شبحوا ذات �شخ�شية مهمة .

مع  ال�شمع  و�شعيف  اال�شم  الريا�شية  الن�شاطات  مبمار�شة  املبحوثني  تف�شيل  عن  اما   -

اال�شوياء تبني االآتي:

جدول رقم )3(

مدى تف�صيل املبحوثني ممار�صة اال�صم الن�صاطات الريا�صية الرتويحية مع اال�صوياء

%العددمدى التف�صيل

3366نعم

734)ل

00)%50املجموع

ذلك  يف�شلون  انهم  بينوا  املبحوثني  من   %٦٦ العليا  الن�شبة  ان  اجلدول  يو�شح 

الريا�شة تعالج كثري من االمور  باأن  الغالبية  ال�شبب يف ذلك بني  وعند �شوؤالنا منهم عن 

واال�شطرابات النف�شية واجل�شدية التي يعاين منها املعوق وتعيد ثقته بنف�شه وتقوم بالتنفي�س 

املجتمع  من  جزء  باأنهم  ت�شعرهم  حيث  حالته  جراء  من  نف�شه  يف  الكامن  الغ�شب  عن 

االيجابية  نظرتهم  زيادة  وت�شاعدهم على  كاال�شوياء  واالبداع  والتاأقلم  التكيف  وميكنهم 

باأنهم  تفكريهم  عن  وينزع  �شخ�شيتهم  يهذب  الذي  االجتماعي  والدمج  االخرين  نحو 

ا�شخا�س غري متكاملني وناق�شني وكي ال ي�شعروا بعاهتهم وبالوقت نف�شه يح�شلون  على 

خربة التحكم يف انف�شهم والتحكم مع االخرين بروح التعاون الأن الريا�شة من الو�شائل 

الهامة يف تن�شئة وتدريب حوا�شهم وتنمية قدراتهم وا�شتعداداتهم كاال�شوياء .

اما بالن�شبة للعالج املبكر ومدى جتنبهم بهذا العالج امل�شاعفات وال�شفاء ب�رشعة تبني 

االتي:
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

جدول رقم )4(

يبني مدى فائدة العالج املبكر لال�صم يف جتنب امل�صاعفات وعالجه و�صفاءه ب�صرعة

%العددمدى فائدة العالج املبكر

00)50نعم

--ل

00)%50املجموع

جتنب  يف  املبكر  العالج  فائدة  يوؤيدون  املبحوثني  من   %100 ن�شبة  ان  اجلدول  يبني 

اأي  الت�شخي�س والعالج والتاأهيل  املبكر للحالة وهي اف�شل يف  امل�شاعفات يف اكت�شافه 

ان جميعهم يوؤيد ذلك .

النوادي الريا�صية وم�صاعدة املعوقني يف تاأهيلهم نف�صيًا واجتماعيًا:

ان املعاقني ي�شكلون طاقة ان�شانية ينبغي احلر�س عليها وهم جزء ال يتجزاأ من   

املوارد الب�رشية التي ينبغي اخذها بنظر االعتبار يف التخطيط واالعداد للموارد االمنائية يف 

املجتمع لذا ان عملية دمج املعاقني يف املجتمع مهم جدا ولالأفراد واملوؤ�ش�شات االجتماعية 

دور ب�شكل عام يف ت�شهيل هذه العملية وتعترب النوادي الريا�شية احدى هذه املوؤ�ش�شات 

التي ميار�س بها هوؤالء الن�شاطات الريا�شية و�شبيل لق�شاء وقت الفراغ بطريقة تعود عليهم 

بالفائدة وت�شعرهم بال�رشور والو�شول اىل النجاح وت�شعى اىل اعادة توافقهم مع االخرين 

باملجتمع  با�شتغالل مهاراتهم كل ح�شب عوقه ويف اندماجهم  وتهيئهم نف�شياً واجتماعياً 

ي�شعروا باأنهم قوة ب�رشية غري معطلة ولي�س اقل من غريهم اال�شوياء يف ممار�شة االعمال 

املنتجة.
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جدول رقم )5(

يبني النوادي الريا�صية وم�صاعدتها يف تاأهيل املعوقني نف�صيًا واجتماعيًا

%العددالنوادي الريا�صية وم�صاعدتها يف التاهيل

00)50نعم

--ل

00)%50املجموع

نالحظ من بيانات اجلدول ن�شبة 100% من املبحوثني بينوا ان للنوادي الريا�شية فائدة 

وبالتدريب  بالوقت  ملتزم  باأنه  املعوق  ت�شعر  كذلك  والطماأنينة  باالرتياح  ا�شعارهم  يف 

وت�شاعده على النظام واحرتامه .

اأي ان جميعهم يوؤيد ذلك وخا�شة ان الفرد املعوق ين�شم للنادي الريا�شي مدفوعا 

))1((

برغبته ال�شخ�شية ملمار�شة اي من االن�شطة الريا�شية التي يهواها ب�شفة خا�شة . 

امل�صاركات الريا�صية الدولية للمعوقني وتف�صيل تو�صيعها:-

ال�شم  املعوقني  بها  ي�شارك  والتي  وخارجه  البلد  داخل  يف  الريا�شية  للمجموعات  �ن 

للجوائز  نيلهم  وخا�شة  االخرين  مع  وتكيفهم  تاأهيلهم  يف  كبرية  اهمية  ال�شمع  و�شعيف 

التقديرية وامليداليات الذهبية والربونزية والف�شية ترتك اثر كبري يف نف�شهم كذلك هذه 

امل�شاركات جتعلهم �و تتيح لهم الفر�شة يف التعرف على املجتمعات االخرى من خالل 

الريا�شة  �ن  وخا�شة  اال�شدقاء  اي�شا  ويك�شبون  معها  يتناف�شون  التي  الريا�شية  الفرق 

ت�شتهدف تربية �شاملة متكاملة من اجل تن�شئة جمتمع على ا�شا�س تربوي �شليم .

وقد بني املبحوثني راأيهم يف ذلك يف اجلدول االتي:-

)1( حممد رفعت ح�شن , م�شدر �شابق , �س18 .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

جدول رقم )6(

يبني مدى تف�صيل التو�صع يف امل�صاركات الدولية لال�صم و�صعيف ال�صمع

%العددمدى التف�صيل

00)50نعم

--ل

00)%50املجموع

من معطيات اجلدول بني جميع املبحوثني تف�شيلهم للتو�شع يف امل�شاركات �شواء داخل 

القطر او خارجه لتعريف املجتمع اكرث بهذه ال�رشيحة .

الريا�صة والرتويح واهميتها االقت�صادية لال�صم و�صعيف ال�صمع:  

ان املعوق تتحكم به وحتدد م�شريته الكثري من املتطلبات ابتداء اب�شطها واهمها ماله عالقة 

بحفظ حياته وهي احلاجات الغريزية اأي الف�شلجية كاحل�شول على الغذاء فاإذا ما اأمن ذلك 

ياأتي دور احلاجات االخرى وان االولومبيات اخلا�س )اللجنة االوملبية( من خاللها يح�شل 

املعوق الريا�شي راتب من خالل ا�شرتاكه بالفعاليات والتدريب عليها بالنوادي الريا�شية 

ا�شافة اىل ذلك تزايد اهتمام وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية باملعوقني ويح�شلون حاليا 

راتب من �شبكة احلماية االجتماعية اإ�شافة اىل ما تخ�ش�شه الوزارة لعوائلهم املحتاجة من 

رواتب كذلك من خالل تدربهم على املهن كل ح�شب عوقه وقابليته وتاأهيله حيث ا�شبح 

الوظيفة والعمل  اذ ان  له  بقيمتة االن�شانية وكرامته واحرتام االخرين  عن�رش منتج ي�شعر 

تلبيتها وبذلك يحقق االنتماء اجليد و�شط عائلته  حتقق احتياجات ومتطلبات اال�شم يف 

وجريانه وا�شدقاءه اأي و�شط املجتمع الذي يعي�س فيه وحتقيق التقدير االجتماعي الذي 

يكون له االثر الكبري يف حتقيق الذات واحرتام النف�س .

واجلدول االتي يبني راأي املبحوثني بذلك:-
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جدول رقم )7(

يبني مدى االهمية االقت�صادية التي تقدمها الريا�صة والرتويح للمعوق

%العددمدى االهمية االقت�صادية

754)نعم

36ل

040)احيانا

00)%50املجموع

اأكد ن�شبة 54% من املبحوثني ذلك من خالل ما مت ذكره �شابقاً, ون�شبة 40% منهم ايد اي�شا 

يعتمد  بالريا�شة قد منى قدرته اجل�شمية والنف�شية لكي  اقت�شادية احياناً الن  لها اهمية  ان 

على نف�شه يف تلبية احتياجاته واحتياجات العائلة املادية مبا يك�شبه عن طريق اال�شرتاكات 

الريا�شية او اأي عمل اخر ميار�س ويك�شب منه .

الريا�صة والرتويح واهميتهما الرتبوية يف تعلم اال�صم و�صعيف ال�صمع مهارات و�صلوك جديد: 

والتعاون  واملثابرة  وال�شجاعة  واالرادة  احلميدة  ال�شفات  تعلم  تربوية يف  اهمية  للريا�شة 

والتوقيت  االن�شباط  اجل�شم كذلك  بتقوية  الذاتية  القدرة  النف�س واالعتماد على  و�شبط 

على مواعيد التمارين الريا�شة واملهارات احل�شابية واللغوية فت�شبح لديه ثروة لغوية كنطق 

بع�س الكلمات من خالل تعليمه للبع�س منها يف املعاهد االجتماعية مثل )اعلى- ا�شفل- 

ميني- ي�شار( .. كذلك يتعلم كيفية العناية بنف�شه وباأ�شدقائه ..

وكان للمبحوثني راأي يف ذلك من خالل اجلدول االأتي:-

جدول رقم )8(

يبني الريا�صة والرتويح واهميتهما الرتبوية يف تعلم اال�صم و�صعيف ال�صمع مهارات و�صلوك جديد

%العددالريا�صة والرتويح واهميتهما الرتبوية

00)50نعم

--ل

00)%50املجموع



629

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

او�شح اجلدول ان جميع املبحوثني اأيدوا ان للريا�شة من االهمية الرتبوية لال�شم و�شعيف 

ال�شمع والدور الفعال لتن�شئتهته الن�شاأة ال�شحيحة وااليجابية.

الن�صاطات الريا�صية والرتويحية تقلل م�صاكل اال�صم مع ا�صرته: 

الهيئة اال�شا�شية التي  اإن اال�رشة كجماعة من االفراد يتفاعلون مع بع�شهم البع�س تعترب 

تقوم بعملية التطبيع االجتماعي للجيل اجلديد اذ يقوم االبوان ومن ميثلهما بغر�س العادات 

والتقاليد واملهارات والقيم االخالقية يف نف�شهم لكن يالحظ ان ا�رشة املعوق تعاين من 

ردود فعل متعددة تظهر على �شكل خجل وياأ�س وكاآبة وال�شعور باالحباط وبالوقت نف�شه 

تظهر عند بع�شهم م�شاعر املحبة والعطف عليه من جهة وكراهيته وعدم االهتمام به من 

جهة ثانية فينتج عن ذلك م�شاكل مع اال�رشة ب�شكل ا�شا�شي واملجتمع ب�شكل عام وان بتاأخر 

العالج ي�شيبه �رشاعات نف�شية ومواقف اجتماعية توؤثر على �شلوكه فلذلك من ال�رشوري 

النف�شية واال�رشية واالجتماعية  لتقليل م�شاكله  املجتمع  ال�شعاب بدجمه يف  تذليل هذه 

الأن وجوده باال�رشة يلقي عليهم م�شوؤوليات جديدة غري متوقعة يف اال�شل لرعايتهم ..

اال�شم  ت�شاعد  التي  االمور  من  بالفعاليات  وا�شرتاكه  والرتويحية  الريا�شية  الن�شاطات  وتعترب 

اال�رش  من  للكثري  النف�شية  ال�شحة  م�شتوى  وحت�شني  والعزلة  االحباط  م�شاعر  على  بالتغلب 

)1(

وتعزيز ثقتها بنف�شها وذلك لتح�شني اجتاهات املجتمع وزيادة وعيه واهتمامه بهذه امل�شكلة .

جدول رقم )9(

يبني االن�صطة الريا�صية والرتويحية ومدى تاأثريها يف تقليل م�صاكل االأ�صم و�صعيف 

ال�صمع مع ا�صرته

االن�صطة الريا�صية والرتويحية ومدى تاأثريها يف تقليل م�صاكل 

اال�صم مع اال�صرة

%العدد

4896نعم

4)ل

00)%50املجموع

)1( االمانة العامة الأدارة ال�شوؤون االجتماعية , ادارة التنمية االجتماعية , مدخل اىل رعاية وتاأهيل املعوقني , 1٩٩٦ , �س81 .
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تقلل من  الريا�شة  ان  منهم  العليا  والن�شبة  املبحوثني  ٩٦% من  بني  من معطيات اجلدول 

وقت  وق�شاء  الريا�شي  النادي  اىل  بذهابه  ا�رشته  مع  ال�شمع  و�شعيف  اال�شم  م�شاكل 

ي�شتمتع به ويبتعد عن االهل اي�شا يف الذهاب اىل املعهد االجتماعي للمعوقني واال�شتفادة 

من براجمه بتاأهيله وتوفري الوقت الأ�رشته لالألتفات و االهتمام بباقي افراد االأ�رشة .

مدى �صرورة تاأهيل ا�صر املعوق اال�صم وكيفية التعامل معه:  

ان اال�رشة ب�شورة عامة ال تكون مهياأة ملثل هذه امل�شكلة الأن احد ال يتوقعها لنف�شه وال يتمناها 

ومع ذلك فاال�رشة تلعب دوراً كبرياً يف اختيار نوع الربامج واملوؤ�ش�شات التي يلتحق بها 

مثل هوؤالء �شواء كانت اعاقتهم بالوالدة او بعدها ب�شبب ظروف عديدة تعر�شوا لها .

ان احتياج اال�رشة لالأر�شاد ب�شاأن العديد من امل�شائل وذلك حتى تتمكن من اال�شتمرار يف 

حياتها ب�شورة طبيعية بالرغم من وجود املعوق وحتى ت�شتطيع ان تقدم له الرعاية املنا�شبة 

فهناك ا�شباب لوجود هذه احلالة وخدمات ميكن االفادة منها يف التعامل معها ويف عالقتهم 

باالفراد االخرين املوجودين يف اال�رشة ومدى تاأثريه عليهم وتاأثريهم عليه كذلك حتتاج 

اال�رشة اىل االر�شاد يف مواجهة امل�شاعر ال�شلبية التي يعاين منها افرادها وايجاد احللول 

املنا�شبة للم�شكالت التي يواجهونها وذلك يف تغيري اجتاهات ومواقف االهل ال�شلبية من 

املعوق وا�شتبدالها باأجتاهات ومواقف ايجابية تت�شم بقبول احلالة وفهم امكانات وقدرات 

هوؤالء وا�شباب العوق وكيفية العالج وقبول احلقيقة وان ادراك االهل حلدود وقدرات 

واالمكانيات احلقيقية لهذه احلالة مب�شاعدتهم على النمو ال�شليم يف احلدود التي ر�شمتها 

لهم االعاقة ت�شاعد على رعاية وتاأهيل وحت�شني فر�س ادماجهم باملجتمع .

جدول رقم )0)(

يبني مدى �صرورة تاأهيل ا�صرة اال�صم و�صعيف ال�صمع يف كيفية التعامل معه

%العددمدى ال�صرورة

4896نعم

4)ل

00)%50املجموع
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

نالحظ من بيانات اجلدول الن�شبة العظمى ٩٦% من املبحوثني ايدوا وجوب تاأهيل ا�رشة 

اال�شم و�شعيف ال�شمع وذلك من قبل النوادي الريا�شية واملعاهد يف ار�شاد اال�رش على 

كيفية التعامل معهم جلهل كثري من اال�رش طريقة التعامل ب�شورة ايجابية معهم .

لبع�ض  املنحرف  ال�صلوك  تقليل  يف  والرتويحية  الريا�صة  االن�صطة  تاأثري  مدى 

املعوقني: 

و�شغل  منتجة  طاقة  ليكون  وت�شجيعه  والرتويحية  الريا�شية  بالن�شاطات  اال�شم  دمج  ان   

اأوقات فراغه كل هذه االأمور تقلل من تفكريه بنف�شه واحلالة التي ت�شعره باأنه اقل من غريه 

ميار�س  اأن كان �شخ�س عادي  بعد  نتيجة حادث  العوق  اأ�شابه  اإذا  االأ�شوياء وخا�شة  من 

حياته االعتيادية ولي�س ك�شخ�س منعزل عن املجتمع .

وان الريا�شة وممار�شتها توؤدي اىل اقامة العالقات االجتماعية ال�شوية مع االخرين ويظهر 

بالنف�س  الثقة  املعوق  تعطي  التي  واملهرجانات  وامل�شابقات  امل�شاركات  خالل  من  ذلك 

والتغلب على العوق وبذلك يكون �شلوكه ايجابي وال يفكر بال�شلوك املنحرف الأن ريا�شة 

�شخ�شية  تبني  التي  املهمة  الرتبوية  املجاالت  من  وهي  العام  التعليم  من  جزء  املعوقني 

وغر�س  اجلماعة  اجل  من  والت�شحية  اجلماعي  والعمل  التعاون  روح  يف  املتمثلة  املعوق 

القيم اخللقية وال�شلوكية وت�شتغل الريا�شة يف التعبري عما يف دواخل االن�شان وافكاره مثل 

املعوق )اال�شم( له رغبة يف احلركة وخا�شة االطفال منهم تفوق الطفل ال�شوي لفقدانه 

ال�شمع والنطق.

واجلــدول االتي يبـــني ذلك:

جدول رقم )))(

يبني مدى تاأثري الن�صاطات الريا�صية والرتويحية يف تقليل ال�صلوك املنحرف لبع�ض 

املعوقني ال�صم

%العددمدى تاأثري الن�صاطات

4896نعم

4)ل

00)%50املجموع
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او�شح اجلدول اأن ن�شبة ٩٦% من املبحوثني اكدوا تاأثري الن�شاطات الريا�شية والرتويحية 

حاالت  تعالج  الأنها  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  لبع�س  املنحرف  ال�شلوك  حاالت  تقليل  يف 

ا�شطراب ال�شلوك واكد املبحوثني على ان هناك �شواهد على ذلك اي ماتوؤديه املمار�شات 

الريا�شية وتاثريها عليهم من خالل مالحظاتهم العملية وامليدانية.

امل�صاكل التي يعاين منها اال�صم و�صعيف ال�صمع يف راأي املبحوثني: 

العائلة الأبناءها  منها عدم فهم  ال�شمع  منها اال�شم و�شعيف  يعاين  هناك م�شاكل عديدة 

و�شعوبة تقبل حقيقة وجود طفل ا�شم يف اال�رشة .

كذلك هناك م�شاكل يعاين منها املعوق نف�شه توؤثر على نف�شيته وعالقته مع افراد املجتمع 

لذا م�شاكل الفرد الذاتية وم�شاكله مع املجتمع املحيط به كل هذه االمور ت�شبب يف عدم 

تكيفه واندماجه .

امل�صـــاكل التي يعــــانـي منها املعوقـــني

اول

م�صاكل اال�صرة:

- �شعوبة تقبل ظاهرة االإعاقة

- القلق حول م�شتقبل املعوق

- �شعوبة جماراة ال�شلوك اليومي للمعوق

-  عدم الثقة بقدراته 

- �شلوكية املعوق الغري �شوية مع افراد اال�رشة

- االتهامات املتبادلة بني الوالدين عن �شببب اال�شابة باالعاقة 

ثانيًا :

م�صاكل الفرد املعوق:

- اآثار االعاقة على نف�شيته و�شلوكيته يف عدم مقدرته على ال�شعور باأنه �شخ�س ي�شتطيع 

االعتماد على نف�شه

- عدم الثقة بذاته وال�شعور بعقدة النق�س
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

- عدم القدرة على اال�شتمتاع باجلوانب احل�شارية الأي برنامج تاأهيلي

- قلة فهمه يف التعامل مع االجهزة االجتماعية واالدارية 

ثالثًا :

م�صاكل املعوق يف املجتمع:

- عدم تفهم حالة كون املعوق ان�شان بالدرجة االوىل

- �شعوبة بناء العالقات مع االخرين و�شعوبة القدرة على التوا�شل مبختلف ا�شكاله

)ال�شحية-التثقيفية-املهنية-الرتفيهية- له:  املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  توفري  قلة   -

الريا�شية(

- قلة اهتمام و�شائل االعالم بهذه الفئة من املجتمع

- النظرة الدونية واملتخلفة من بع�س �رشائح املجتمع على اعتبار انه ان�شان عاجز غري قادر 

على تلبية احتياجاته بنف�شه

املقرتحات والتو�صيات التي قدمها املبحوثني

-  ي�شتوجب توفري امل�شتلزمات الطبية لهم بالدرجة االأوىل واأن توزع جمانا للذين حالتهم 

املادية �شعبة 

- �رشورة زيادة الدعم احلكومي وال�شعبي لهذه ال�رشيحة وخا�شة الدعم املادي 

- توعية االأ�رش على كيفية التعامل معهم ودجمهم اجتماعيا و�رشورة اإ�رشاكهم بالنتاجات 

العمل  يف  اإدماجهم  خالل  من  ا�شوياء  كا�شخا�س  ومعاملتهم  والعملية  االجتماعية 

االجتماعي واالإكثار من امل�شاعدات االجتماعية 

- �رشورة االإكثار من املراكز العالجية الطبية والنف�شية التي توؤهلهم 

كيفية  على  االأهل  بتوجيه  التلفزيون  يف  الندوات  من  االإكثار  يف  االعالمية  التوعية   -  

رعايتهم وتقبلهم من قبل اال�رشة

- �رشورة اإ�شدار كتيبات اإر�شادية للتعامل مع هذه ال�رشيحة تت�شم بال�شهولة والو�شوح 

- اإن�شاء النوادي الريا�شية والتاأهيلية ح�شب نوع العوق وتدريبهم وبناء قدراتهم على 
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العمل  وزارة  معاهد  قبل  من  تاأهيلهم  اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبل  يف  ماديا  ت�شندهم  اأعمال 

واملنتمني اإليها 

الريا�شية  الكوادر  تهيئة  و�رشورة  خا�س  ب�شكل  املعوقني  وريا�شة  الريا�شة  ثقافة  ن�رش   -

املتخ�ش�شة للعمل يف املعاهد االجتماعية وكذلك توزيع املالب�س واملعدات الريا�شية 

املجانية لهم اأو للمنتمني اإىل هذه املعاهد 

الريا�شية  النوادي  يف  ال�رشيحة  بهذه  لالهتمام  متخ�ش�شة(  )جلان  هناك  تكون  اأن   -

املوجودة باملناطق ال�شكنية تقوم بت�شجيعهم لالنتماء اإىل النوادي حيث تقوم بتاأهيلهم 

وتثقيف ا�رشهم

انتهاء  بعد  االأ�شوياء  مع  الرتبية  وزارة  مدار�س  يف  درا�شتهم  باكمال  لهم  ال�شماح   -

درا�شتهم االبتدائية وامل�شتفيدين من  املعاهد االجتماعية التابعة لوزارة العمل وال�شوؤوؤن 

االجتماعية
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الف�صل الرابع -  النتائج والتو�صيات 

 النتائج

لقد تو�صل البحث اىل النتائج االتية:-

االفراد  بع�س  مع  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  توافق  �شوء  يف  �شبب  للعوق  �ن  تبني   -1

االخرين اال�شوياء وبن�شبة %54 .

بنف�شه  اال�شم  ثقة  زيادة  يف  والرتويحية  الريا�شية  تاأثريالن�شاطات  ملدى  بالن�شبة  اما   -٢

والتغلب على النق�س فظهر بن�شبة ٩0% .

3- وعن مدى تف�شيل املبحوثني ملمار�شة اال�شم الريا�شة واالن�شطة الرتويحية مع اال�شوياء 

فبني ٦٦% من املبحوثني ذلك.

و�شفائهم  العوق  وعالج  امل�شاعفات  جتنب  يف  املبكر  العالج  فائدة  املبحوثون  بني   -4

ب�رشعة.

املبحوثني  جميع  اكد  واجتماعيا  نف�شيا  تاأهيلهم  يف  الريا�شية  النوادي  م�شاعدة  وعن   -5

على ذلك .

٦- اما عن امل�شاركات الريا�شية الدولية وتف�شيل تو�شيعها لهم ايد جميع املبحوثني ذلك.

7- بني 54% من املبحوثني �ن للريا�شة والرتويح اهمية اقت�شادية لهذه ال�رشيحة من خالل 

االن�شانية  بقيمته  ي�شعر  وبهذا  الريا�شية  النوادي  يف  االوملبية  اللجنة  اليهم  تقدمه  ما 

و�شط  اجليد  االنتماء  يحقق  مما  ماديا  ا�رشته  وم�شاعدة  له  االآخرين  واحرتام  وكرامته 

عائلته وا�شدقاءه واملجتمع عموما .

8- اكد جميع املبحوثني �ن للريا�شة والرتويح اهمية تربوية يف تعلم ذوي االحتياجات 

وال�شجاعة  واالرادة  احلميدة  ال�شفات  تعلم  من  جديد  و�شلوك  مهارات  اخلا�شة 

واالعتماد على القدرة الذاتية واالن�شباط والتوقيت على مواعيد التمارين والتدريب 

اجليد  ال�شلوك  وتعلم  الكلمات  بع�س  كنطق  واللغوية  احل�شابية  واملهارات  الريا�شي 

والعناية بنف�شه وباأ�شدقائه .
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فقد  اال�رشة  مع  ال�شمع  و�شعيف  اال�شم  م�شاكل  بتقليل  الريا�شة  تاأثري  مدى  عن  اإما   -٩

اأيد ٩٦% من املبحوثني ذلك بالتغلب على م�شاعر االإحباط والعزلة وحت�شني م�شتوى 

ال�شحة النف�شية للكثري من اال�رش وتعزيز ثقتها بنف�شها لتح�شني اجتاهات املجتمع لهذه 

ال�رشيحة .

املبحوثني  من  ايد ٩٦%  معهم  التعامل  كيفية  يف  اأ�رشهم  تاأهيل  �رشورة  مدى  وعن   -10

ذلك باأر�شادهم يف مواجهة امل�شاعر ال�شلبية التي يعاين منها افرادها وذلك يف تغيري 

العالج  وكيفية  احلالة  بقبول  تت�شم  ايجابية  ومواقف  باأجتاهات  وا�شتبدالها  اجتاهاتهم 

وقبول احلقيقة .

11- اإما ب�شاأن تاأثري الن�شاطات  الريا�شية والرتويحية بالتقليل من ال�شلوك املنحرف لبع�س 

واملمار�شات  الريا�شية  التمارين  �إن  على  منهم   %٩٦ اكد  فقد  ال�رشيحة  هذه  افراد 

الريا�شية لها اثر يف تقليل بع�س حاالت ال�شلوك املنحرف الأنها تعالج حاالت ا�شطراب 

ال�شلوك بالتنفي�س عن احلاالت العدوانية الكامنة .

واجتماعية  ونف�شية  ا�رشية  م�شاكل  هناك  �ن  فتبني  ال�رشيحة  هذه  م�شاكل  عن  اإما   -1٢

يعانون منها وح�شب راي املبحوثني ونذكر البع�س منها:-

- م�صاكل اأ�صرية: يف �شعوبة تقبل االأ�رشة ظاهرة االعاقة والقلق حول م�شتقبل املعوق 

املتبادلة بني  االأ�رشة واالتهامات  اإفراد  ال�شوية مع  بقدراته و�شلوكيته غري  الثقة  وعدم 

الوالدين عن �شبب االإ�شابة باالإعاقة .

- م�صاكل الفرد املعوق: يف اآثار االعاقة على نف�شيته و�شلوكيته يف عدم مقدرته على 

يف  تفهمه  وقلة  بذاته  ثقته  وعدم  نف�شه  على  االعتماد  ي�شتطيع  �شخ�س  باأنه  ال�شعور 

باجلوانب  اال�شتمتاع  على  القدرة  وعدم  واالدارية  االجتماعية  االجهزة  مع  التعامل 

احل�شارية الي برنامج تاأهيلي .

االأوىل  بالدرجة  اإن�شان  املعوق  كون  حالته  تفهم  بعدم  املجتمع:  يف  املعوق  م�صاكل   -

و�شعوبة بناء العالقات مع االخرين و�شعوبة القدرة على التوا�شل مبختلف اإ�شكاله 

)ال�شحية-التثقيفية-املهنية- له  املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  توفري  قلة  كذلك 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

والنظرة  املجتمع  من  الفئة  بهذه  االإعالم  و�شائل  اهتمام  وقلة  الرتفيهية-الريا�شية( 

الدونية واملتخلفة من بع�س �رشائح املجتمع على اعتبار اأنه ان�شان عاجز غري قادر على 

تلبية احتياجاته بنف�شه .

3)- وعن املقرتحات والتو�صيات التي قدمها املبحوثني كانت اهمها:-

ي�شتوجب توفري امل�شتلزمات الطبية لهم بالدرجة االوىل وتكون ب�شكل جماين , و�رشورة 

زيادة الدعم احلكومي وال�شعبي لهذه ال�رشيحة وخا�شة الدعم املادي , وتوعية اال�رشة 

العالجية  املراكز  من  االكثار  , �رشورة  اجتماعيا  ودجمهم  معهم  التعامل  كيفية  على 

الطبية والنف�شية التي توؤهلهم , التوعية االعالمية يف االكثار من الندوات التلفزيونية 

كتيبات  ا�شدار  �رشورة   , باال�رشة  املعوقني  وتقبل  رعايتهم  كيفية  عل  االهل  بتوجيه 

ار�شادية للتعامل مع هذه ال�رشيحة , ان�شاء نوادي ريا�شية وتاأهيلية ح�شب نوع العوق 

يف  للعمل  املتخ�ش�شة  الريا�شية  الكوادر  تهياأة  و�رشورة  الريا�شية  باملعدات  وجتهيزها 

املعاهد االجتماعية ال�شماح لهم باأكمال درا�شتهم بعد االبتدائية مع اال�شوياء .

 التو�صيات

1- مبا �ن الرتبية الريا�شية ت�شاعد على تنمية التنا�شق احلركي والقدرة احلركية والعمل على 

خلق توافق ذهني ع�شلي جيد لديهم وت�شاعد على تنمية ال�شخ�شية حيث انها تنمي 

والتفاعل  بالنف�س  والثقة  باالآخرين  واالت�شال  واملثابرة  التحمل  على  والقدرة  االإرادة 

االجتماعي لذلك فاإن ا�شتخدام الريا�شة عالجا خالل برنامج التاأهيل ت�شاعدهم على 

مواجهة احلياة بدنيا ونف�شيا واجتماعيا .

٢- يجب على ذوي االحتياجات اخلا�شة ال�شم و�شعاف ال�شمع النظر اىل عوقهم نظرة 

يتوجب  التي  كاالأ�رشة  بهم  املحيطني  على  يقع  ذلك  اإمكانية  و�ن  ومو�شوعية  واقعية 

�إعد�دها على قبول ظاهرة االإعاقة بينها و�ن يعاملونهم معاملة جيدة تالءم حالتهم دون 

انتقا�س من قيمتهم ومن �شخ�شهم الن معاملتهم حتتاج اىل نظرة ان�شانية علمية واقعية 

اوال ثم ال�شعور باملواطنة وان�شجام النظرة جتاههم مبا يعزز فيهم روح االأمل ويبعث 
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فيهم بارقة الطموح ويوؤكد كرامتهم كمواطنني ال يتجاهلهم �و يتغاظى عنهم املجتمع 

ب�شورة  الوظائف  باأداء  العوق  على  التغلب  حماولته  يف  بجانبهم  افراده  يقف  و�ن 

مر�شية وخلق الثقة يف نف�شه وذاته الأن النظرة االيجابية التي ينظر بها املجتمع اليهم 

املعوق اال�شم  حتدد م�شارات ايجابية حلياتهم وت�شتطيع �ن تك�رش الطوق الذي يبنيه 

نف�شه بينه وبني املجتمع من انه �شخ�س ال ي�شتطيع �ن ي�شهم يف م�شرية بناء املجتمع .

3- تكثيف و�شائل االعالم بزيادة عر�س افالم تلفزيونية خا�شة بهم افالم ريا�شية و�شحية 

وترويحية وافالم ا�رشية هادفة والتي تهم هذه ال�رشيحة من املجتمع مع �رشورة ايجاد 

موؤ�ش�شات  تقدمها  التي  والفعاليات  الن�شاطات  فيه  يعر�س  دائمي  تلفزيوين  برنامج 

الدولة واملجتمع املدين من رعاية هادفة اىل ال�شم و�شعاف ال�شمع وكذلك �رشورة 

املعوقني  ريا�شة  لن�رش  واملجالت(  )ال�شحف  املقروءة  االعالمية  الو�شائل  ت�شخري 

الريا�شي- �شوره )الدمج  خمتلف  على  للمعوقني  االجتماعي  الدمج  ثقافة  وتفعيل 

االجتماعي-التعليمي واملهني وغري ذلك...( .

4- �ن تقوم املوؤ�ش�شات احلكومية املعنية برعايتهم باأ�شدار املطويات واملن�شورات اخلا�شة 

بالن�شاطات والفعاليات الريا�شية الهدف منها توعية املجتمع والعائلة من جانب ومن 

جانب اآخر تثقيف الكوادر العاملة يف تلك املوؤ�ش�شات بهذا املجال .

5- االهتمام بامل�شاركات الريا�شية للمعوقني ال�شم و�شعاف ال�شمع وزيادة االعالم عن 

الألعاب  وت�شجيعهم  اال�شوياء  دعوة  ويف�شل  مواعيدها  يف  يقيمونها  التي  املباريات 

املعوقني لغر�س دجمهم يف املجتمع �و �عادة دمج الذين ا�شيبوا باالعاقة بعد �ن كانوا 

ا�شوياء والعمل على زجهم يف املناف�شات الريا�شية الدولية واالقليمية .

�ن  و�رشورة  املجتمع  من  ال�رشيحة  لهذه  واالجتماعية  الريا�شية  النوادي  من  االكثار   -٦

تزود تلك النوادي بكافة الو�شائل الريا�شية املعدة لكي تتنا�شب مع طبيعة االعاقات .

7- االكثار من ال�شفرات الرتويحية اجلماعية لهم وكذلك الن�شاطات الريا�شية التناف�شية من 

خالل اجراء  املباريات الريا�شية املحلية وخا�شة ما بني املحافظات والفرق املحلية.

ريا�شة  يف  متخ�ش�شة  كوادر  �عد�د  لغر�س  والفنية  االأكادميية  اجلهات  مع  التن�شيق   -8

املعوقني .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

االدارية  املجال�س  يف  املعوقني  متثيل  ب�رشورة  الريا�شية  والنوادي  املوؤ�ش�شات  الزام   -٩

لها.

10- �رشورة ا�شتحداث قاعة مركزية للعالج الطبيعي ورفدها بكادر ممار�س لتقدمي خدمات 

العالج الطبيعي اليهم وجتهيزها بكافة املعدات التي يتطلبها العالج .

11- �رشورة وجود قاعة العاب داخلية م�شممة لريا�شة املعوقني داخل املعاهد االجتماعية 

التي ت�شتقبل هذه ال�رشيحة من املجتمع. 

1٢- االكثار من البحوث والدرا�شات يف هذا املجال )جمال االن�شطة الريا�شية والرتويحية 

للمعوقني( التي يجب �ن تبنى قو�عدها على ا�ش�س علمية �شليمة .

13- العمل على مبداأ الرعاية الالحقة واملتابعة بعد التاأهيل والت�شغيل للمعوقني .

الرتبية  لوزارة  التابعة  احلكومية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  مع  والتن�شيق  العمل   -14

اأنواع  )لبع�س  للمعوقني  ت�شمح  وتعليمات  قوانني  لو�شع  العايل  التعليم  ووزارة 

واالإعدادية  باملتو�شطة  لي�شملوا  االبتدائية  بعد  بالدرا�شات  اال�شتمرار  من  االأعاقات 

والبكالوريو�س وحتى الدرا�شات العليا .
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 امل�صادر واملراجع 

1- د. �شمية خليل حممد ,الرتبية ال�شحية للريا�شيني ,جامعة بغداد , ٢00٦.

٢- د. حلمي ابراهيم ود.ليلى ال�شيد فرحات ,الرتبية الريا�شية والرتويح للمعاقني , دار الفكر العربي 

.1٩٩8,

3- مدخل اىل رعاية وتاهيل املعوقني ,ادارة التنمية االجتماعية ,1٩٩٦.

4- د.غ�شان حممد �شادق وال�شيد اثري حممد �شربي ود.فريق عبد احل�شن كمونة )ريا�شة املعوقني( 

جامعة بغداد ,1٩٩0.

5- كامل علوان الزبيدي , علم النف�س الع�شكري جامعة بغداد ,بيت احلكمة ,1٩8٩.

٦- ا�شماعيل �رشف, تاهيل املعوقني ,املكتب اجلامعي احلديث ,ا�شكندرية , 1٩85.

7- منذر ها�شم اخلطيب , تاريخ الرتبية الريا�شية , بغداد , 1٩84.

العربية  اململكة   , للن�رش  املريخ  دار   , العربي  الوطن  يف  املعوقني  تربية   , احمد  بركات  د.لطفي   -8

ال�شعودية 1٩81.

٩- حممد رفعت ح�شن حممود , ريا�شة املعوقني , الهيئة امل�رشية العامة للكتاب , ا�شكندرية, 1٩77.

10- عبد الفتاح عثمان , الرعاية االجتماعية والطبية والتاهيل , مكتبة القاهرة احلديثة , 1٩73.

11- د. حامد عبد ال�شالم زهران علم النف�س االجتماعي , الطبعة الرابعة , القاهرة.

1٢- حممد علي حافظ , الرتبية الريا�شية وتطور منو الطفل , القاهرة , دار الفكر العربي.

13- عبد احلميد مر�شي , االر�شاد النف�شي والتوجيه الرتبوي واملهني , مكتبة اخلاجني , القاهرة.

الدرا�صات والبحوث والقوانني

د عفاف عبد اهلل ود. اياد عبد الكرمي العزاوي وحمدان رحيم الكبي�شي , دور التمارين الريا�شية- 1 

يف تاهيل املعوق بدنيا )بحث جتريبي( جامعة بغداد كلية الرتبية الريا�شة , 1٩87.

يف- ٢  االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  به  تقوم  �ن  ميكن  الذي  الدور   , ابراهيم  ا�شماعيل  زهور 

االجتماعية  للبحوث  القومي  االجتماعية , املركز  وال�شوؤون  العمل  احلرب ,وزارة  معوقي  رعاية 

واجلنائية,بغداد 1٩84.

مروان عبد املجيد , اهمية الرتبية الريا�شة يف تاهيل املعوق ) بحث نظري ( قدم اىل موؤمتر رعاية- 3 

معوقي احلرب املنعقد يف بغداد للفرتة من ٢٢-٢8 ايلول , جامعة بغداد , كلية الرتبية الريا�شة 

.1٩83
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

القوانني واملجالت

قانون الرعاية االجتماعية , وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية , بغداد, العراق. 4 -

فريد جربائل جنار واخرون ,قامو�س الرتبية وعلم النف�س الرتبوي. 5 -

الرعاية  دائرة - ٦ يف  االعالم  ق�شم   , االجتماعية  وال�شوؤون  العمل  وزارة  ت�شدرها   , ا�شواء  ن�رشة 

االجتماعية , العدد الثاين ٢005 .

الرابع,  العدد   , االجتماعية  الرعاية  دائرة  االعالمي يف  املكتب - 7 ي�شدرها   , املجتمع  روافد  ن�رشة 

.٢004

العمل واملجتمع  امل ح�شن احمد , دور الريا�شة يف تاهيل املعوق بدنيا )بحث ميداين ( ,جملة - 8

ي�شدرها ق�شم االعالم يف وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية العدد الثاين ٢004.
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وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية

املركز الوطني للبحوث والدرا�صات

م/ ا�صتمارة مقابلة

البحث املو�صوم ) دور الن�صاطات الريا�صية والرتويحية يف حياة اال�صم و�صعيف ال�صمع (

اعداد الباحثة / امل ح�صن احمد

االخت�صا�ض :

التح�صيل العلمي :

مكان العمل :                                                         

 رقم اال�صتمارة :

   تاريخ ملئها :

هذه البيانات �صرية ول ت�صتخدم ال الأغرا�ض البحث العلمي

بغداد /  007)

هل ان العوق �صبب يف �صوء توافق املعوق مع بع�ض الفراد االخرين ال�صوياء ؟. )

نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

هل ان الن�صاطات الريا�صية والرتويحية تزيد ثقة املعوق ) اال�صم و�صعيف ال�صمع ( بنف�صه. ) 

وتعوده االعتماد على النف�ض والتغلب على النق�ض الذي ا�صابه ؟

نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

اأ- هل تف�صل ان تكون ريا�صة بع�ض املعوقني مع ال�صوياء ؟. 3

نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (  

    ب- يف حالة اجلواب بنعم :

          ماهو ال�صبب .....................

هل ان العالج املبكر حلالة املعوق جتنبه امل�صاعفات ويت�صنى عالجه و�صفاءه ب�صرعة ؟. 4

                                نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

هل ان النوادي الريا�صية ت�صاعد على تاأهيل املعوقني نف�صيا” واجتماعيا” ؟. 5

                               نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

هل تف�صل تو�صيع امل�صاركات الريا�صية الدولية للمعوقني ؟. 6

                             نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

هل الن�صاطات الريا�صية والرتويحية لهما اهمية اقت�صادية للمعوق ؟. 7

                           نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

هل للن�صاطات الريا�صية والرتويحية اهمية تربوية يف تعلم املعوق مهارات و�صلوك جديد ؟. 8

                          نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

هل ان الن�صاطات الريا�صية والرتويحية تقلل م�صاكل املعوق مع ا�صرته ؟. 9

                        نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

0). هل من ال�صروري تاأهيل ا�صرة املعوق يف كيفية التعامل مع الفئة املذكورة ؟

                       نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

)). هل ان الن�صاطات الريا�صية والرتويحية تقلل من حاالت ال�صلوك املنحرف لبع�ض املعوقني ؟

                        نعم )   (            ل )   (        احيانا )  (

)). ماهي امل�صاكل التي يعاين منها املعوقني يف راأيك ؟ .................................

3). ماهي مقرتحاتك وتو�صياتك بخ�صو�ض املو�صوع ؟ ................................




