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 التعريف بالبحث-1
  Introduction and the significance of the Study المقدمة وأهمية البحث 1-1

خاصة لممعاقين من مواطنيها، وفق ظروف كل دولة، لما يشكمه المعاقون من ثروة  تولي الدول أهمية
يمكن استثمارها لممساهمة في تنمية المجتمع. و قد تم لهذا الغرض اشتراك المعاقين من مختمفف اعممفار ففي 

ذلففك مففن  أنففواع مديففدة مففن اعلعففاي الريايففية و تكييففف تمففك اعلعففاي لموا مففة نففوع ا ماقففة ، و مففا يسففتمزمه
تشفففريعا  و قوامفففد تناسفففي كفففل حالفففة. و قفففد أقيمففف  دورا  خاصفففة و مباريفففا  محميفففة و دوليفففة لممعفففاقين ففففي 
مختمف دول العالم. حيث ال تجد رياية ذوي االحتياجا  الخاصة اهتمامًا واسعًا ممى مستوى الوطن العربي 

ن كان  بعض الدول بدأ  توليهم بعض االهت مفام، فبفدأنا نجفد أنديفة خاصفة بهفذ  كشأن منافسا  اعسويا ، وا 
 الفئة، أو مؤسسا  وجمعيا  أصبح  تتخصص بنوع معين من ا ماقة.

كان المعوقفون ففي المايفي يمجئفون إلفى العزلفة واالنطفوا  ، ومفا يحفدث ذلفك مفن تفأثيرا  سفمبية ممفى 
الحيففاة نظففرة يففيقة سففموكياتهم ، فا حسففاس بففالعجز يتزايففد ويتفففاقم ويتيففامف ، وبالتففالي كانفف  نظففرتهم إلففى 

يمفهففا اليفففأس والقنفففوط والك بففة . إال أن الفففبعض اسفففتطاع أن يقيففي ممفففى هفففذ  النظففرة ، ويحطفففم أسفففوار اليفففأس 
والعزلة وقيود الخوف والرهبة ، ويتبوأ مكان الصدارة ممى صفحا  تاريخ ا نسانية ، وينتزع نظرا  ا مجفاي 

 جل منها ، ويتواري معها المعوق من اعنظار .والتقدير من الجميع ، ولم تعد العاهة كما كان  يخ
وتحتففل ا ماقففة البصففرية المرحمففة الرابعففة فففي مجففال ا ماقففة وهففي تمثففل كففف البصففر وصففعوبة الرؤيففة 
وتعني نقص قدرة ا نسان ممي ا بصار مقارنة باعشخاص العاديين وتنحصر ففي مقيفاس حفدة ا بصفار فئفة 

% يتمتعففون 56ومففنهم  3/66ومقيففاس العمففى أقففل مففن  3/66مففن إلففى أقففل  6/66شففديدي ا ماقففة عقففل مففن 
مميففون  186بففالقرا ة ذا  الخففط الكبيففر و تقففدر منظمففة الصففحة العالميففة إن مففن لففديهم مشففاكل بصففرية حففوالي 

مميون سنويا يفقدون بصرهم وتكون نسبة العالم الثالث حوالي مشرة أيعاف  2مميون كفيف بمعدل  46منهم 
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وتعتمفففد كففففا ة المعفففاقين بصفففريًا ممفففي مفففدي تنشفففيطهم لحواسفففهم اعخفففرى المتبقيفففة واسفففتخدامها بفعاليفففة 
يففعفه، ويتطمففي ذلففك أن تتيففمن بففرامو تعمففيمهم وتففأهيمهم  كتعففويض القصففور النففاجم مففن فقففدان ا بصففار أو

التدريي لحواس السمع والممس والشم حتفى تعمفل بكامفل طاقتهفا لمسفامد  المعفاق بصفريًا ممفى التعامفل بكففا ة 
 أكثر مع مكونا  بيئته ومثيرا  العالم الخارجي.

لكرا  السويسفففرية لفففدى بفففا تفففدريبيمفففن هنفففا جفففا   أهميفففة بحثفففي  كونفففه يحفففاول معرففففة اثفففر البرنفففامو ال
اعطفففال الكفيفففين وليففرورة اعخففذ بيففد هففذ  الشففريحة مففن المجتمففع واالمتنففا  بهففم ورمففايتهم مففن خفف ل ويففع 

ة تدريبيفففبفففرامو ودراسفففا  وتجفففاري ممميفففة ريايفففية وترفيهيفففة وخاصفففة مفففا امتمفففد الباحفففث مفففن اسفففتخدام تمفففارين 
هلل مففففز وجففففل .فبففففدافع ا يمففففان بأهففففداف الخدمففففة ترفيهيففففة لموصففففول إلففففى اهدافففففه المرجففففوة وهففففذا مففففا أمرنففففا بففففه ا

 االجتمامية التي منها مسامدة ا فراد الكفيفين لجعمهم ذو أهمية بالمجتمع .
 
 Problem  of  the  Study مشكمة البحث  : 1-2

تقترن ا ماقة البصرية غالبا بإماقا  حركيه مما يمثل حائ  بين الطفل و المحيطين به .. كما تمثل 
ا ماقة البصرية مائقا قويا لمطفل من استكشاف البيئفة المحيطفة .. لفذلك كفان واجفي ممفى وايفع البفرامو أو 

في القدرا  الحركيفة لفدي الطففل مدرس التربية الخاصة أو اعخصائي الريايي أن يهتم بتنمية أوجه القصور 
الكفيف من خ ل تصميم اعنشطة الحركية و التفدريبا  الم ئمفة لموصفول بمسفتوي اعدا  الحركفي و القفدرا  
الحركية إلي المستوي الذي يمكنه من القيام بأنشطة الحياة اليومية التي يحتاج إليها الفرد الطبيعي خ ل يومه 

مفدم وجفود و  تخفدم فئفة المكففوفين التفي البحث من مدم كثرة البحوث والدراسا  مشكمةالعادي .. من هذا أت  
من هنا كان لمباحث الدافع لمخوض ففي بحثفه و دراسفة اثفر . لهكذا حاال  وماممين ذو تخصص مالي معاهد

البرنامو المويفوع ففي مينفة البحفث التجريبيفة  عنهفم أصفبحوا يشفكمون جفز ان مهمفان مفن المجتمفع تمكفنهم مفن 
بفالكرة  تفدريبيمارسة حياتهم الطبيعية اليومية.لذا ارتأى الباحث دراسة هذ  المشكمة من طريفق تطبيفق مفنهو م

 تطور السموك الحركي لممكفوفين . في السويسرية  لمعرفة تأثير هذا المنهو
 
 Aims  of  the  Study أهداف البحث : 1-3

مفن سفن   الكفيففين لألطففال المعفاقينالسفموك الحركفي  بالكرة السويسرية وتاثير  ففيتدريبي أمداد منهو  -1
 في الديوانية . االمل( سنة في معهد  15 - 12 

 الكفيففين لألطفال المعاقين السموك الحركيفي تطور  بالكرة السويسرية تدريبيدراسة  تأثير المنهو ال  -2
 في الديوانية . االمل( سنة في معهد  15 - 12من سن   

 


