
 

  ةـــيـبــعـشـة الــيـراطــــقــدميـة الــــريــــزائــــة اجلـــــوريـــهـمــاجل

  
  يمــــث العلــــايل والبحـــــم العــوزارة التعلي

  امنــــمستغ – ســـاديـن بــد بـــد احلميـة عـبـــامعــــج

  ةــــاضيــريــة والـبدنيــــة الـرتبيــد الـــمعه

  

  ات ــــوم وتقنيـــــفـي عل وراهــــدكتــادة الـــل شهـــات نيـــن متطلبــمض مدــمق حبث

  وانـــــــــنــعحتــت  ةــــيـاضــريـة والـــيـبدنــال النشـاطــات

  

   املعــوقيــن جسميــاد ــات عنذــر الـــة تقديــدراس

 ة ــة املكيفــة الر�ضيــن لألنشطــارسيــاملم
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  ةـــائشـــــني عــاحـــــتـف .د.أ                                                رميــــــــد الكــد عبـــــــإسع

  ــةــشــــاقــــة املنــــــاء لـجنــأعضـ

  اـرئيســــــــامن         ـة مستغـــامعـــــــــج ايل     ـــم العــــن       أستاذ التعليزبــــشــــي نـــــور الــديــــ. د.أ

  ررةــمق          2ر ـــة اجلزائــــامعــــــــج التعليم العايل      ةأستاذ       ةــشــائـــــن عـــــيــاحـــــــــتــــف. د.أ
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  عضوا         فــــــــــلـــة شـــــعــامــــــــج ايل      ــــم العـــحفصاوي بن يوسف      أستاذ التعلي. د.أ

  عضوا   ـــامن      ــــة مستغـــــامعـــــــج "      أ"ر ـــــــبن شهيــدة عبد القــادر      أستاذ حمـــــــــاضـ. د

  واـعض    ة تيسمسيلت     ــامعـــج "     أ"ــر ـاذ حمـــــــــاضــــأست    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحل  صوح ـــــــــــــــــــــرب. د
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 :ةــر املناقشــحمض

مبوجب قرار املناقشة ...........سنة ...............من شهر .....................يف يوم

اجتمعت جلنة املناقشة ملناقشة ...................................الصادر عن ..........رقم 

  :أطروحة الدكتوراه بعنوان

  "ني لألنشطة الر�ضية املكيفةدراسة تقدير الذات عند املعوقني جسميا املمارس"

  

  جلنــة املناقشــة

  التوقـيــــع  اجلامعــــة التابـــــع هلـــــا  إســـم ولــقـــــب

      :الرئيس

      :املقرر

      :العضو األول

      :العضو الثاين

      :العضو الثالث

      :العضو الرابع

  

  دير املكلف مبا بعد التدرج والعالقات اخلارجية توقيع �ئب امل                                       

  



 

  إهـــــــــــــــــداء
  

  ...واملثـابـرة إلـى أعـز النـاس علـى قلبـي ومـن علمـانـي اجلـدّ 

   - يرمحهما هللا  - إلــى جــدي وجــديت العزيزيــن والغالييــن علـى قلبــي 

  ...جلبيـنإلـى مـن صنـع مـن العـزة والكرامة تـاجـا فـوق ا

   - يرمحــه هللا  - إلــى والــدي الغالــي 

  ...إلـى العيـن التـي سهـرت ولتزال، ولـن تغـف حتـى يبلـغ االطمئنـان إلـى قلبهـا

  -حفظهـا هللا  - إلــى والــديت العزيــزة 

  ...إلـى رمـز التضحيـة والعطـاء

  �ـا هللا إلــى زوجتــي ورفيقــة دربــي فـي كل مكــان وزمــان صا

  ...إلـى تلـك الشمـوع التـي أنـارت لـي الـدرب، وهـي مستقبلـي الـواعد

  "بشــرى وفريــال ومليــــكة"وبنايت " حممــد عبــد احلــق"إلــى ابنــي 

إلــى إخويت وأصدقــائــي وإلــى كل املعلميــن واألســاتذة الكــرام الـذين ُصقلت 

  ...مـراحــل الدراســةمواهيب على أيديـهم طــوال 

  ...لــي الــود واحملبــة وإلــى كــل مــن يكــنّ 

  .أهــدي هــذا العمــل املتواضــع

  

  إسعــــد عــبـد الكـــــرمي                                                  



 

 شكـــــــر وتقديـــــــر

  

م على أشرف خلق هللا وخامت بسـم هللا الرمحـن الرحيـم، والّصالة والسال     

� حممـد صلى هللا عليـه وعلى آلـه ومن تبعهم خري هللا سيد األنبياء وإمام املرسلني، 

  ...�حسان إىل يوم الدين وبعد

األمر  ىاهب املقدرة، والشكر له تعاىل قضسبحـان هللا رب العامليـن و      

  .ا البحثأمحده على توفيقه يل وامتنانه علي �كمال هذ. وقدره

أتقدم جبزيل الشكر وعظيم العرفان لكل من ساعدي وساهم يف تربييت      

وتعليمي منذ نعومة أظافري وعلى كل ما بذلوه وما يبذلونه يف سبيل رسم معامل العلم 

املشرفة " فتاحيــن عائشــة"واملعرفة، وأخص �لذكر يف هذا املقام األستاذة الدكتورة 

 قامت مبتابعتها بكل جدية ومثابرة وبصدر رحب، وقدمت على هذه األطروحة، واليت

  .حىت يظهر العمل على أفضل صورة ممكنة رشاد علييل التوجيه واإل

كما أتقدم بشكري وتقديري لألساتذة األفاضل الكرام أعضاء جلنة       

  .املناقشة على مشاركتهم يف مناقشة وإثراء هذا العمل

 متــاميف إجبهد قّل أو كثـر ساهم معي  من وأتقدم �لشكر والتقدير لكل     

  ...ةــهذه األطروح

  

   .ـــم مجيعـــا عظيـــم الشكــر والعرفـــانكإلي                                       
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  ـةــمقـدمـــ -

األعضاء سواء  ه فئات ممن يعانون نقصا أو خلال يف بعض لقد شاء هللا تعاىل أن يوجد بني خلق

و جمتمع من يكاد خيلاملعوقني، الذين ال عليهم تسمية  يطلقوهم من أو عقلية  كانت حركية أو حسية

خصوصيات لوذلك تبعا ل معهم،ا�تمعات يف نظر�ا وتعاملها هذه وإن اختلفت ا�تمعات من وجودهم 

مات أن ا�تمعات اإلنسانية ال ختلو من املشاكل وإذا كان من املسلّ  .تمعلكل جمالتارخيية واحلضارية 

ومن  ،فإن حجم ونوعية هذه املشاكل خيتلف من فئة ألخرى ،والصعو�ت اليت تواجه األفراد واجلماعات

. املعوقنياسة يف خمتلف ا�تمعات توجد فئة االجتماعية اليت تواجه مشاكل معقدة وحسبني الفئات 

هو الشخص الذي لديه عجز أو اضطراب أو ) 50، ص 2007( عصام محدي الصفديوق حسب واملع

  . ة حياته اليوميةي أو جزئي، مينعه من القيام وممارسفسي، كلنقص جسدي أو عقلي أو ن

أن ) 2001( سليمانسيد عبد الرمحن  حيث يرى .تعترب اإلعاقة اجلسمية نوع من أنواع اإلعاقة

واليت قد تؤثر يف سلوكهم ، وحسية األفراد الذين يعانون من اضطرا�ت حركية لئكهم أو املعوقني جسميا 

إىل اإلعاقة  يف نظر�م ا�تمعات تطورورغم  .إىل درجة تستدعي معها احلاجة إىل خدمات الرتبية اخلاصة

ية الفرد آ�ر نفسية سلبية يف شخصالعديد من العلماء ال يزال لإلعاقة حسب  هم،التعامل معو  املعوقنيو 

عبده بدر الدين كمال، يرى كل من حيث . ستوى املعريف أو الوجداينتبدو على مستو�ت خمتلفة كامل

تتمثل يف الشعور سية املرتتبة عن اإلعاقة أن املشكالت النف) 63-59، ص 2001( سيدالوحالوة دمحم 

حنو احلالة اجلسمية، واإلسراف يف الزائد �لنقص، والشعور الزائد �لعجز، وعدم الشعور �ألمن واالطمئنان 

قد تظهر بعض ه أن) 74-72، ص 2008( عامر طارق، ودمحم ربيع كل من بنيكما ي. الوسائل الدفاعية
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لسليب وسوء التوافق النفسي نتيجة التصور اكالقلق واخنفاض مفهوم الذات   املعوق جسميااألعراض لدى 

  . للذات اجلسمية لديه

خاصة ضمن نظر�ت الشخصية، حيث يعترب من العوامل اهلامة اليت أمهية تقدير الذات وحيتل 

تقدير الذات ) 215، ص 1995( صاحل أمحد دمحم حسنف يعرّ و  .ثريا كبريا على سلوكيات األفرادتؤثر �

وتقدير  .فهو يعرب عن اجتاه للقبول أو عدم القبول �نه تقييم  الفرد لنفسه )1965(روزنبريج  استنادا إىل

أساليب خص فمهما تعلم الش، ل أنواع النجاح األخرى املنشودةم جدا من حيث أنه البوابة لكالذات مه

وغري أهل وغري مستحق  ألنه يرى نفسه غري قادر، فلن ينجح منخفضاإذا كان تقديره لذاته ، النجاح

   .لذلك النجاح

ة منهم لرفع تقدير لإىل ميادين معينة حماو  األفراد من ذوي تقدير الذات املنخفضقد يلجأ لذلك 

ذوي اإلعاقات اجلسمية يكافحون يف الغالب ”الذي أشار إىل أن “ آدلر”وهذا ما أكده ، الذات لديهم

وتعّد ). 143، ص2005، أمحد شقري(“ للتغلب على ما لديهم من نقص والتعويض عنه يف ميدان معني

حملاولة حتقيق الصحة النفسية  ون جسميااملعوقيها ممارسة األنشطة الر�ضية من بني امليادين اليت يلجأ إل

أظهرت اليت ) 2012( اجلبور �يف ، كما أكدته بعض الدراسات كدراسةوالتكيف النفسي واالجتماعي

ودراسة . حنو ممارسة األنشطة الر�ضية تتسم �إلجيابية املعوقني مسعيا وبصر�أن اجتاهات الر�ضيني  هانتائج

ئجها على ارتفاع تقدير الذات لدى املعوقني حركيا بعد ممارستهم اليت دلت نتا) 2011( خوجةعادل 

   .للنشاط الر�ضي
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 النفسي تكيفلل امللحة الضرورية لباتاملتط كأحد  الر�ضيةو  البدنية األنشطة أمهيةمن  وانطالقا

 من مهم عامل على البحث هذا يف الضوء تسليط أرد� ،خاصة بصفة واملعوقني عامة لألفراد واالجتماعي

هذا و . هو تقدير الذاتو  على سلوكيات األفراد اكبري   ؤثر �ثرياتو  الشخصية نظر�ت يف تدخل اليت العوامل

 جسميا املعوقني عند الذات تقدير مستوى رفع يف املكيفة الر�ضية األنشطة ممارسة دور كشف طريق عن

طرة ولتحقيق األهداف املس .يف ذلكة الشخصية واملتعلقة �إلعاقبعض العوامل  أثرو  )وحركيا وبصر� مسعيا(

   :، قمنا بتقسيمه إىل �بنيهلذا البحث وبعد التعريف به

لتقدير األول الفصل ص خص: ثالثة فصولللدراسة النظرية والذي قسم إىل ُكّرس الباب األول  

  .يفة، أّما الفصل الثالث فكان لألنشطة الر�ضية املكلإلعاقة اجلسمية ص الفصل الثاينوخص، الذات

األول ملنهجية البحث وإجراءاته : م بدوره إىل فصلنيلباب الثاين فخصص للدراسة امليدانية وقسأما ا

خبالصة عامة للختام بعد ذلك . النتائج ومناقشة فرضيات البحث وتفسريامليدانية، والفصل الثاين لعرض 

  .وتوصيات اقرتاحاتو 
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  ثـــة البحــمشكلــ -1

على وضعها يف املوضع والقدرة  مباده أن يهبهم املقدرة على معرفة ذوا�من نعم هللا على ع إن

يتسم تميزة أو جتعله مقوية  شخصيةكسب الفرد ، فاملشاعر واملدركات اجتاه الذات هي اليت تُ الالئق �ا

 عوقوناملويعترب األشخاص  .وتقييمه هلا تقديره لذاتهدرجة بإجيابيا أو سلبيا الشخص يتأثر  أن، أي ةسلبي�ل

مر الذي يؤثر بشكل ، األو أعضائهم احلركية بدرجات خمتلفةيعانون فقدا� يف حواسهم أممن فئة جسميا 

فاإلعاقة مبا تفرضه من حدود على  ،وانب وخاصة النفسية واالجتماعيةاجلمجيع يف هم مباشر على منو 

، وهذا ما أظهرته العديد من اعلى مفهومه لذاته وتقديره هلسلبا إمكا�ت وقدرات وتفاعالت الفرد تؤثر 

 نياملعوق(هدفت إىل مقارنة ثالث جمموعات  اليت) 1989( القريويت يوسف، وآخرون دراسةكالدراسات  

ببعضهم البعض يف كل من الذات اإلجيابية، ) ، وغري املمارسني للنشاط الر�ضي، والعيب اجلمبازسد�ج

أقل تقديرا لذوا�م ممن قورنوا  املعوقني جسد� إىل أن وتوصل الباحثون .ات الكليةوالذات السلبية، والذ

  .لمعوقنيلالوقاية والرعاية الشاملة  لذا وجب. �م

يعىن �ا الر�ضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة اليت وتعترب 

 ائلوسالحسن أمن  ، فهياملعوقني�هيل من أهم ا�االت املساعدة على رعاية و ،لتالئم حاالت اإلعاقة

اليت يف دراستها ) 2000( اخلزرجي إميان عبد األمريوهذا ما أظهرته . البدنية والنفسية على الصحة للحفاظ

أظهرت  حيثببرت سفلي  لدى ر�ضيني مصابني هدفت إىل التعرف على تقدير الذات البدنية واملهارية

 إىل )1998( فرحات ىوليل إبراهيم حلمي أكد كما. كان إجيابيا ملهاريةأن تقدير الذات البدنية وا نتائجها

 والنفسي واالجتماعي والعقلي البدين النمو حتقيق ىعل قنيو املع مساعدة هو الر�ضية األنشطة هدف أن

 .معها ويتعايشوا إعاقتهم يتقبلوا حىت
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 كأحد  الر�ضيةو  البدنية نشطةاأل أمهيةو  املعوق، نفسية على لإلعاقة السلبية اآل�ر من وانطالقا

 على األنشطة هلذه ايباإلجي التأثريو  ،الشخصية حاجاته وتلبية قو املع كيفلت امللحة الضرورية املتطلبات

 استقيناها اليت والبحوث الدراسات نتائج عنه أسفرت ما وهذا ،والنفسية االجتماعية املهارات اكتساب

 من للعديد ز�راتنا خالل انتباهنا شدّ  وبعدما .املعوقني على ضيةوالر� البدنية األنشطة ممارسة أثر حول

 املؤسسات داخل والر�ضية البدنية األنشطة ممارسة انعدام نقل مل إن الكبري النقص اجلزائر يف املناطق

 املمارسة هذه تكون ال �درا، وهذا املؤسسات بعض يف مورست وإن املعوقني، و�هيل برعاية اخلاصة

 الضئيل العدد ذلك على ز�دة ا�ال، هذا يف املختصني إشراف حتت والر�ضية البدنية لألنشطة

 كل  يف األصابع على يعدون الذين املعوقني بر�ضة اخلاصة الر�ضية واجلمعيات النوادي يف للمنخرطني

ى إسهامها ومداألنشطة الر�ضية املكيفة لتسليط الضوء على دور  هذا حبثنا فكرة جاءت .مجعية أو �دي

 مسعيا وبصر�( اسميج املعوقنيتقدير الذات عند أحد أهم مسات الشخصية وهو مستوى ورفع يف حتسني 

قياس مستوى تقدير هذا عن طريق و  .يف ذلك العوامل الشخصية واملتعلقة �إلعاقةوأثر بعض  ،)احركيو 

، مع  ارسنيآخرين غري مممع  ومقارنتهمنشطة الر�ضية املكيفة ممارسني لألمعوقني جسميا الذات لدى 

 وقد جاءت صياغة. جنس املعوق وسنه ونوع اإلعاقة وسببها: تغرياتاالختالف بينهم تبعا مل كشف

  :على النحو اآليتا البحث السؤال األساسي إلشكالية هذ

املعوقني جسميا مستوى تقدير الذات عند  رفعيف ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة  هل تساهم - 

 ؟وسنه ونوع اإلعاقة وسببها نس املعوقجل وهل يتأثر ذلك تبعا؟ )بصر� وحركيامسعيا و (
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  :اإلجابة عّما يليحماولة اإلجابة على هذا السؤال  وتتطلب

لألنشطة الر�ضية  املمارسنيغري املمارسني و املعوقني جسميا ما مستوى تقدير الذات عند  -1

 ؟املكيفة

املمارسني لألنشطة غري و املمارسني  جسميا املعوقني هل توجد فروق يف مستوى تقدير الذات بني -2

 نوع اإلعاقة وسببها؟تبعا لوسنه و  املعوقنس تبعا جلالر�ضية املكيفة 

 ثـــرضيــات البحـف -2

 امــةــــرضيــة العـالف - 2-1

 ويتأثر اجسمي املعوقني عندمستوى تقدير الذات  رفعيف ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة تساهم  -

 .نوع اإلعاقة وسببهاجلنس املصاب وسنه و  تبعا ذلك

 زئيـةــالفرضيــات اجل - 2-2

 .كيفة مبستوى منخفض لتقدير الذاتيتسم املعوقون جسميا غري املمارسني لألنشطة الر�ضية امل -1

 .اتيتسم املعوقون جسميا املمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة مبستوى مرتفع لتقدير الذ -2

 املعوقني جسميا املمارسني وغري بنيتقدير الذات  ىمستو  يف فروق ذات داللة إحصائية توجد -3

 .املعوقنس جللألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا املمارسني 

بني املعوقني جسميا املمارسني وغري تقدير الذات  ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد -4

 .املعوق لسنلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا املمارسني 
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بني املعوقني جسميا املمارسني وغري تقدير الذات  ىمستو  يفت داللة إحصائية فروق ذا توجد -5

 .لنوع اإلعاقةلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا املمارسني 

بني املعوقني جسميا املمارسني وغري تقدير الذات  ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد -6

 .عاقةلسبب اإللألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا املمارسني 

 ثــأهــداف البح -3

لألنشطة الر�ضية املمارسني غري و املمارسني  املعوقني جسميامستوى تقدير الذات عند  حتديد - 

 .املكيفة من أفراد العينة

بني املعوقني جسميا فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات إن كانت هنالك  كشف - 

وتبعا  وسنه املعوقنس ة من أفراد العينة تبعا جللألنشطة الر�ضية املكيفاملمارسني غري و املمارسني 

 .نوع اإلعاقة وسببهال

 ثـــة البحــأمهيـ -4

 ةـــة العلميــاحيــن النــم - 4-1

فعلى . علمية كبريةله أمهية تقدير الذات لدى املعوقني جسميا، والذي يهتم هذا البحث مبوضوع 

 ا�تمعات الغربية والعربية إال أن هذا البحث الرغم من تنوع البحوث والدراسات العلمية يف جمال اإلعاقة يف

 فعر يف  ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة دوريف إثراء وز�دة رصيد املعلومات عن إن شاء هللا يسهم س

نتائجه قد تفتح ا�ال للعديد من و ، يف اجلزائر مسعيا وبصر� وحركيا املعوقنيدير الذات لدى تق مستوى

  .هاالستفادة منلاألخرى يف البيئة العربية بصفة عامة ويف اجلزائر خاصة البحوث والدراسات 
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 مـن النــاحيــة العمليــة - 4-2

العاملني املسؤولني و يف حرص إن شاء هللا  زيدستتنبع أمهية هذا البحث عمليا يف أن نتائجه 

كما سيساهم . عميمهاعلى النهوض مبمارسة األنشطة الر�ضية املكيفة وت املعوقنيمبؤسسات رعاية و�هيل 

هذا البحث يف إعطاء جمال أوسع لوضع فرضيات عديدة أكثر عمقا ودقة يف الدراسات والبحوث القادمة 

  .حول هذا املوضوع، واملسامهة قدر اإلمكان يف إثراء البحث العلمي يف هذا ا�ال

 ثــــات البحــمصطلحـ -5

عريف زيدا من التفصيالت حول تث قدمنا ممصطلحات البحث إجرائيا، حي لقد قمنا بتعريف

هذه التعريفات اإلجرائية مرتبة وفقا لعنوان  ناالعلماء هلذه املصطلحات داخل اإلطار النظري للبحث، وقدم

 :البحث كما يلي

رها املصابون �إلعاقة اجلسمية من أفراد العينة ألنفسهم هو جمموع الدرجات اليت قدّ  :تقديــر الــذات - 5-1

 .ر الذات لروزنبريج املستعمل يف البحث احلايلعلى بنود مقياس تقدي

واإلعاقة البصرية  )الصمم( السمعية اإلعاقةهي نوع من أنواع اإلعاقة اليت تضم  :اإلعـاقــة اجلسميـة - 5-2

 .)الشلل والبرت( واإلعاقة احلركية) كف البصر(

فيها لدرجة يستطيع  ديلوالتع الر�ضات واأللعاب اليت يتم التغيري هي :األنشطــة الر�ضيـة املكيفـة - 5-3

 .املمارسة واملشاركة يف األنشطة الر�ضية املعوق�ا 

يف  -كما أشر� إليه يف التعريفات السابقة-ا البحث يف هذ جمتمع الدراسة وعينتهاوقد حصر� أفراد 

 ). الشلل والبرت(واملعوقني حركيا ) فئة املكفوفني(املعوقني بصر� ) فئة الصم( املعوقني مسعيا
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 ةـــا�ـــدراســـات املشـلا -6

حتت هذا العنوان إىل عرض جمموعة من أهم الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت  سعيناقد ل

عند املعوقني ة ممارسة األنشطة الر�ضي وأمهية ،املعوقعلى شخصيـة  و�ثريهااإلعاقة اجلسمية موضوع 

القدمي إىل احلديث إلبراز مسار التطور البحثي ومت عرض الدراسات وفقا لتسلسلها التارخيي من  .جسميا

  .يف هذا ا�ال

 املعوقة ـرهــا على شخصيـاقـة اجلسميـة وأثــت اإلعـــاولـدراســات تن - 6-1

املعوقني إىل الكشف عن طبيعة التوافق االنفعايل لألطفال اليت هدفت  )1938(شيندي دراسة  - 

تقدير الذات واالكتفاء الذايت والقهرية وتوهم  ، ولتحقيق هذا اهلدف مت تطبيق مقاييس لقياسبدنيا

مكتسبة حيصلون على درجات �عاقة  بدنيا املعوقنياملرض والشعور �لذنب، وقد بينت النتائج أن 

وأكثر قلقا وتومها للمرض على  اسة، وأقل اكتفاءا ذاتيامنخفضة يف تقدير الذات ويشعرون �لتع

 ). 23، ص 1994 ،اد عليرش( .خلقية بدنيا �عاقة املعوقنيعكس 

دى دراسة هدفت إىل معرفة تقدير الذات والتكيف ل )1983( الغزير �صر الصديقأجرى  - 

طالب من مدرسة املكفوفني إضافة إىل ) 10(عشرة ن جمتمع الدراسة من حيث تكو . الكفيف

الغرب دينة طرابلس طالبا من املبصرين مت اختيارهم من مدارس إعدادية يف م) 97(سبعة وتسعني 

رشاد سنة، واستخدم مقياس مينيسو� لإل) 19-13(وتراوحت أعمارهم ما بني  �دف املقارنة

أظهرت النتائج وجود ارتباط بني تقدير الذات والتكيف . النفسي ومقياس تقدير الذات لروزنبريج

ى مقياس وعدم وجود فروق بني املكفوفني واملبصرين عل ،سي لدى عينة املكفوفني واملبصرينالنف

 .النفسي ومقياس تقدير الذاترشاد اإل
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 املعوقني(بدراسة هدفت إىل مقارنة ثالث جمموعات ) 1989( القريويت يوسف، وآخرونوقام  - 

ببعضهم البعض يف كل من املتغريات ) ، وغري املمارسني للنشاط الر�ضي، والعيب اجلمبازجسد�

فردا يف  ) 30(ثالثني وتكونت العينة من ) الذات الكليةالذات اإلجيابية، والذات السلبية، و (التالية 

العيب اجلمباز يتمتعون بدرجة عالية من تقدير الذات تفوق  ل جمموعة، وتوصل الباحثون إىل أنك

رون ذوا�م بدرجة مناسبة إذ هم أقل تقديرا لذوا�م ممن ال يقدّ  جسد� املعوقنياآلخرين، وأن 

 . قورنوا �م

هدفت إىل التعرف على الفروق يف تقدير الذات  اليت )1993(وآخرون  ،جوزيف أمحد ودراسة - 

) 47(سبعة وأربعني رجال و ) 43(ثالثة وأربعني نت العينة من تكوّ . املعوقني بني الذكور واإل�ث

يطلب حيث  قائمة �ا جمموعة من الكلماتو ،مقياس تقدير الذات لروزنبريجق عليهم امرأة، طبّ 

بعض اجلمل عن كل كلمة، كما استعمل مقياس القدرات االجتماعية من املفحوصني كتابة 

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية على . الر�ضية اإلبداعية األكادميية

مبعىن أن إدراك الرجال لقدرا�م االجتماعية واإلبداعية . عينة الرجالصاحل مقياس القدرات ل

 .نفس النتائج �لنسبة لتقديرهم لذوا�مأعلى من اإل�ث و والر�ضية 

اليت هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني تقدير الذات والقلق  )2003(كامل   دراسة - 

والفروق بني اجلنسني يف تقدير الذات والقلق جتماعي لدى األطفال ضعاف السمع اال

) 12-9(رهم ما بني طفال ترتاوح أعما) 120(مائة وعشرين أجريت الدراسة على . االجتماعي

. سنة، وطبق عليهم مقياسني واحد لتقدير الذات واآلخر للقلق االجتماعي من إعداد الباحث
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جتماعي، ووجود فروق سالبة بني تقدير الذات والقلق االأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 

 . دالة إحصائيا بني الذكور واإل�ث يف تقدير الذات وكذلك القلق االجتماعي

بدراسة �ثري  )2004( العتوم عد�ن الشيخ يوسف، واجلراح عبد الناصر ذ�بكما قام  - 

يف  بصر� املعوقنياإلعاقة البصرية وبعض املتغريات الدميغرافية يف تقدير الذات لدى عينة من 

وقد اختربت . من املبصرين نفس العددو  معوقا بصر�) 28(مثانية وعشرين األردن تتكون من 

هارس ملفهوم  - واستخدم الباحثان مقياس بريس. ثريات العمر واملستوى التعليميالدراسة �

سنة ) 18(األقل من  بصر� املعوقنيومل تكشف النتائج عن أية فروق دالة إحصائيا بني . الذات

واألكرب منهم عمرا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة تقدير الذات 

 .بصر� املعوقنيلتعليم بني حسب مستو�ت ا

بدراسة عن العالقة بني تقدير الذات Shirley et Nes ) 2005(شرييل ونيس وقام كل من  - 

طالبا من ) 71(واحد وسبعني اشتملت العينة على . بصر� املعوقنيوالتعاطف لدى املبصرين و 

سنة، ) 14-8(م ما بني طالبا من املبصرين، تراوحت أعماره) 88(مثانية ومثانني و  بصر� املعوقني

أظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف يف . واستخدم الباحثان مقياس كوبر مسيث لتقدير الذات

 .مستوى تقدير الذات لدى جمموعيت الطالب

إىل التعرف على أثر  بدراسة هدفت) 2016( حاج موسى إخالص دمحم عبد الرمحنوقامت  - 

 .مبدينة ود مدىن والية اجلزيرة �لسودان املعوقصية اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية على شخ

املسجلني بكل من احتادي الصم  املعوقني بصر�و  املعوقني مسعياتكونت عينة الدارسة من 

من  100و املعوقني مسعيامن  100( معوقا) 200(مائيت بلغ حجم العينة . واملكفوفني بود مدىن
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مت مجع البيا�ت واملعلومات عن طريق . تمع الكليمن ا�) %47(بنسبة بلغت ) املعوقني بصر�

العصابية والذهانية : للشخصية املعدل على البيئة السودانية والذي حيوي أبعاد) ايزنك(مقياس 

متثلت أهم فروض الدراسة يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني . واالنبساط والكذب

وتوصلت الباحثة . صابية، الذهانية، االنبساط، والكذبيف أبعاد الع املعوقني بصر�و  املعوقني مسعيا

 . إىل العديد من النتائج جاءت يف جمملها مؤيدة لفروض الدراسة

 املعوقني جسميااضيـة عنـد ـة األنشطـة الريـارســـمم أمهيةـاولت ـدراســات تن - 6-2

ذات البدنية بدراسة هدفت إىل التعرف على تقدير ال )2000( اخلزرجي إميان عبد األمريقامت  -

اعتمدت الباحثة على عينة مت اختيارها . برت سفلي ديهمل يف العراق واملهارية لدى ر�ضيني

العبا، ) 13(العبا، ومت تطبيق البحث على ثالثة عشر ) 16(�لطريقة العمدية عددهم ستة عشر 

اس الذات طبقت الباحثة استمارتني، واحدة لقي .سنة) 25.6(وكان الوسط احلسايب ألعمارهم 

كما قامت �جراء اختبار لإلدراك احلسي هو اختبار قوة أخرى لقياس الذات املهارية،  البدنية و 

أظهرت نتائج الدراسة أن تقدير الذات البدنية . اليمىن واليسرى ينالقبضة ونصف قوة القبضة لليد

 أدائهم الر�ضي ومعدل واملهارية كان إجيابيا، كما أن الثقة �لنفس لتقبل ا�تمع لدى الالعبني يف

 .اإلحساس احلركي بنصف قوة القبضة لكال اليدين كان مرتفعا

دراسة هدفت إىل التعرف على أثر  Behr & Minotti) 2000( �هر، ومنويتأجرى كل من  -

. على تقدير الذات لديهم املعوقني حركياممارسة كرة السلة على الكراسي املتحركة لالعيب النخبة 

من ذكور العبا ) 14(ثان املنهج الوصفي على عينة تكونت من أربعة عشر استخدم الباح

) 22-17(املنتخب الفرنسي لآلمال لكرة السلة على الكراسي املتحركة تراوحت أعمارهم بني 
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حيث تنوعت  ،سنة) 39-17(العبا بعمر ) 12(ثين عشر ان من وفريق األكابر مكوّ  ،سنة

واستخدم  ،)شلل األطفال، برت، إصا�ت العمود الفقريإعاقة لألطراف السفلية، (إعاقا�م 

اهلوية، الذات، الذات والدافعية، الذات واملنافسة، الذات : الباحثان استبيان مكون من ستة أبعاد

أظهرت نتائج الدراسة أن الدافع حنو التدريب وحنو املقابالت يكاد . واجلسم الذات واآلخرين

وأن اكتساب مستوى عايل من  ،)%90(وصل إىل درجة حيث  يكون متساو� لكال الفريقني

التحكم التقين هو احملرك لتقدير ذات إجيايب عند العيب فريق األكابر، كما أن تقدير الذات 

احمليط االجتماعي، واجلو السائد : منها �لنسبة لبقية الالعبني يتأثر بدرجة كبرية بعوامل خارجية

�لنفس كانت أعلى عند العيب فريق األكابر، كما مسحت  داخل الفريق وكذا نتائجه، وأن الثقة

 .ممارسة كرة السلة على الكراسي املتحركة لالعيب كال الفريقني بتقبل إعاقا�م

التعرف على تقدير الذات  إىلدراسة هدفت ) 2001( خشبة صاحل، أيوب دمحم وأجرى كل من -

واختار الباحثان أعضاء الفريق . للمعوقنيالبدنية واملهارية لالعيب الفريق القومي للكرة الطائرة 

العبا واستخدما ) 16( ة عشر�لطريقة العمدية وعدد الالعبني ست للمعوقنيالقومي للكرة الطائرة 

تقدير إجياىب للذات البدنية واملهارية  نتائج الدراسة على وجود تأسفر  .استمارة تقدير الذات

 .معوقنيلللدى العيب املنتخب القومي للكرة الطائرة 

 ممارسة أثر معرفة إىل دراسة هدفت .Cazenave, et al) (2006 آخرونو  ،كازينافأجرى  -

 على عينة أجريت الدراسة .املعوقنيعند املراهقني  على تقدير الذات والر�ضي البدين النشاط

مت  سنة) 12,36( أعمارهممتوسط  بلغ مراهقا مصا� �إلعاقة) 19( ة عشرتسعمن  مكونة

 إىل رميس بفرنسا، قسمت املتواجد مبقاطعة األمريكي" ميمورال"م من كشوفات مستشفى اختياره
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) 5( ةمخسو  إ�ث) 4(أربع مكونة من  أفراد) 9(تسعة عدد أفرادها  األوىل ا�موعة: جمموعتني

 إ�ث) 4( أربعأفراد منهم ) 10(عشرة الثانية فعددها  ا�موعة أما متاما، ميارسوا الر�ضة مل ذكور

ا�موعتني  كلتا مت إشراك الر�ضية، النوادي داخل بصفة منتظمة الر�ضة ذكور ميارسون) 6(ستة و 

 ألعابو  ،اجليدوو  القدم، كرةو  السباحة،: منها جمموعة متنوعة من أنواع الر�ضة ممارسة يف

 .يةالبدن تصور الذات ومقياس لروزنبريج الذات تقدير واستخدم الباحثون مقياس اخل،...القوى

لتقدير  مقياس روزنبريج يف نتائج الز�دة مع مرتبطة املمارسة الر�ضية أن أظهرت نتائج الدراسة

 بني دال وجود ارتباط وإىل املدركة والكفاءة الر�ضية، والقيمة البدنية الكلي الذات وتقدير الذات

 بني العالقة سنف ومتت مالحظة للذات، الكلي ملقياس روزنبريج والتقدير الذات تقدير درجة

  الر�ضية والكفاءة املدركة، البدنية مع القيمة للذات الكلي ملقياس روزنبريج والتقدير الذات تقدير

 على مقياس ذات عايل تقدير كان لديهم الر�ضية لألنشطة املمارسني املعوقني املراهقني أن كما

 متغريات وكذا على ر�ضي، نشاط أي ال ميارسون الذين املعوقنياملراهقني  مع روزنبريج �ملقارنة

 كما املدركة، والكفاءة البدنية املدركة والقيمة الذات اإلمجايل، تقدير :الذات البدنية تصور مقياس

 .والقوة البدين واملظهر اللياقة البدنية،: متغريات ذات داللة على مل تظهر فروق

ة النشاطات الر�ضية والرتوحيياليت كان هدفها التعرف على دور  )2008( أمل حسن أمحد دراسة -

مت استمارة مقابلة ألساتذة جامعيني و�حثني وخرباء من سل. يف حياة األصم وضعيف السمع

 املعوقنيأسفرت النتائج على سوء توافق . مبحو�) 50(مخسون ذوي العالقة �ملوضوع وعددهم 

أن للر�ضة �ثري إجيايب يف ، و�ثري ممارسة الر�ضة على ز�دة ثقة األصم بنفسه، و صحاءمع األ

 .مجيع ا�االت احلياتية لألصم
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اليت هدفت إىل معرفة مستوى  .Dinomais, et al) 2010(دينوماس وآخرون دراسة  -

املمارسني لألنشطة الر�ضية  املعوقنيالوظيفة االجتماعية وتقدير الذات وأثر بعض العوامل لدى 

 عوقامر�ضيا ) 496(أربعمائة وستة وتسعني من أجريت الدراسة على عينة متكونة . املكيفة

) 540(مخسمائة وأربعون اختريوا من جمتمع قدره ) أشهر 4سنة و 16(بني متوسط أعمارهم 

استخدم مقياس لذين ينشطون يف البطولة الفرنسية، و من بني الر�ضيني ا) 91,8%(بنسبة  ار�ضي

أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة . لبدنيةالوظيفة االجتماعية ومقياس تقدير الذات ا

، واالجتاه حنو هسنو  املعوق جنس(االجتماعية تبعا ملتغريات  إحصائيا بني أفراد العينة يف الوظيفة

ووجود فروق ذات داللة إحصائية  جتماعية وتقدير الذات، ووجود عالقة بني الوظيفة اال)يبالتدر 

 . الذكورصاحل وهذا ل بني الذكور واإل�ث يف تقدير الذات

اليت هدفت إىل التعرف على أثر بر�مج ر�ضي مقرتح يف حتسني  )2011( عادل خوجةدراسة  -

وكذا حتديد العالقة بني صورة اجلسم  حركيا املعوقنيصورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى 

عشرين نة على اعتمد الباحث على املنهج التجرييب، واشتملت العي. ومفهوم تقدير الذات لديهم

األوىل جتريبية تتكون : �لشلل النصفي السفلي، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني عوقاممراهقا ) 20(

الر�ضي  وخيضعون للرب�مج فائية يعقويب زهري بوالية تيبازةأفراد �ملؤسسة االستش) 10(عشرة من 

أفراد �ملؤسسة االستشفائية ) 10(عشرة والثانية ضابطة مكونة من  املقرتح يف هذه الدراسة،

على  بوالية اجلزائر العاصمة ومل يتلق أفراد هذه ا�موعة التدريب - تقصراين -قاصدي مر�ح 

، ومقياس )إعداد الباحث(متثلت أدوات الدراسة يف مقياس صورة اجلسم . الرب�مج الر�ضي املقرتح

). إعداد الباحث(ج الر�ضي املقرتح ، وكذا الرب�مRosenberg) 1965(تقدير الذات لروزنبريج 
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وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي ألثر الرب�مج 

كما . القياس البعديصاحل الر�ضي املقرتح يف حتسني صورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات وهذا ل

اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى فئة  توجد عالقة ارتباطية موجبة وغري دالة إحصائيا بني صورة

 . املعوقني

التعرف على أثر بر�مج ر�ضي مقرتح يف حتسني هدفها  دراسة) 2012( اجلبور �يف أجرى -

كما هدفت إىل التعرف على أسباب   ،حسيا املعوقنيصورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى 

النتائج أن اجتاهات الر�ضيني أظهرت . عزوفهم وعدم مشاركتهم مبمارسة األنشطة الر�ضية

 . حنو ممارسة األنشطة الر�ضية تتسم �إلجيابيةاملعوقني مسعيا وبصر� 

اليت هدفت إىل معرفة الدور الذي يلعبه النشاط  )2014( حسام بشري، وعامر محالوي دراسة -

 ريعينة البحث تكونت من مبتو . للمعوق حركياالر�ضي الرتوحيي يف حتقيق الصحة النفسية 

) 1983(لكامان وفليت طبق عليهم مقياس الصحة النفسية الساق من أربع وال�ت جزائرية 

Kamman & Flett  . أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة

للمعوق املمارسة أي الدور اإلجيايب ملمارسة النشاط الر�ضي الرتوحيي يف حتقيق الصحة النفسية 

 .حركيا

 صورة يف الفروق على التعرف إىل هدفتاليت  )2015( حبيبة هللا وضيف شوية، ومجعةب دراسة -

 تقدير يف الفروق على والتعرف الر�ضة، ملتغري تبعا املكتسبة احلركية �إلعاقة املعوقني لدى اجلسم

 من ةالدراس جمتمع نتكو  وقد .الر�ضة ملتغري تبعا املكتسبة احلركية �إلعاقة املعوقني لدى الذات

 ولواحقها االصطناعية املعوقني ألعضاء الوطين الديوان ملقر التابعني مكتسبة �عاقة حركيا املعوقني
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 لأم لفريق التابعني الر�ضي للنشاط املمارسني وفئة بوعريريج، وبرج وبوسعادة، املسيلة، مبدن

 ستني من وتكونت ية،قصد بطريقة اختيارها فتم العينة أما .املسيلة ونور الربج، لأمو  بوسعادة،

 من )30( ثالثنيو  مارسنيامل من  )30( ثالثني إىل مقسمني املكتسبة احلركية �إلعاقة معوقا )60(

 ومقـياس الذات تقدير مقـياس استخدام ومت املقارن الوصفي املنهج استخدام ومت مارسنيامل غري

 وغري املمارسني جمموعيت بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل الدراسة لتتوص .اجلسم صورة

 احلركية �إلعاقة املعوقني من عينة لدى اجلسم صورة درجة يف الر�ضي للنشاط املمارسني

 للنشاط املمارسني وغري املمارسني جمموعيت بني إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،املكتسبة

 .ملكتسبةا احلركية �إلعاقة املعوقني من عينة لدى الذات تقدير درجة يف الر�ضي

 ةــا�ـــاملش اتـدراســعلى ال قــتعلي -7

فا�موعة األوىل . ع واألهدافاضيا يستخلص من البحوث السابقة كو�ا متنوعة من حيث املو مم

وهدفت إىل معرفة تقدير الذات  املعوقعلى شخصية  و�ثريهامن الدراسات تناولت اإلعاقة اجلسمية 

ومع العيب اجلمباز يف كل من مع أشخاص عاديني  جسد� عوقنياملوالتكيف لدى الكفيف، وكذا مقارنة 

التعرف على طبيعة ، وأيضا دراسة هدفها )الذات اإلجيابية، والذات السلبية، والذات الكلية(متغريات 

العالقة بني تقدير الذات والقلق االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع والفروق بني اجلنسني يف تقدير 

�ثري اإلعاقة البصرية وبعض املتغريات الدميوغرافية يف تقدير الذات لدى جتماعي، ودراسة الذات والقلق اال

الذكور  املعوقنيتقدير الذات بني التعرف على الفروق في ودراسة تناولت  ،بصر� املعوقنيعينة من 

  .املعوقوالتعرف على أثر اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية على شخصية  ،واإل�ث
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، فقد املعوقني جسميا عندممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة  أمهيةا�موعة الثانية اليت تناولت ا أم

الر�ضيني معرفة مستوى الوظيفة االجتماعية وتقدير الذات وأثر بعض العوامل لدى هدفت دراسة إىل 

املعوقني ضيني لدى الر� ، ودراستني هدفتا إىل التعرف على مستوى تقدير الذات البدنية واملهاريةاملعوقني

 املعوقنيأثر بر�مج ر�ضي مقرتح يف حتسني صورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى ودراستني عن ، حركيا

هدفت إىل معرفة الدور الذي يلعبه النشاط الر�ضي على مستوى تقدير ، وأربع دراسات حركيا وحسيا

 تقدير ويف اجلسم صورة يف الفروق على لتعرفا إىل هدفتوأخريا دراسة  ،املعوقني حركيادى الذات ل

   .الر�ضة ملتغري تبعا املكتسبة احلركية �إلعاقة املعوقني لدى الذات

كانت العينات ذات أحجام صغرية إىل متوسطة، مع تعدد للفئات العمرية من أطفال ومراهقني 

  . وكذا األفراد األكرب سنا

وهي ) ذكور وإ�ث(ربع دراسات تناولت اجلنسني من حيث نوع جنس أفراد العينات فهناك أأما 

 وآخرون ،ودراسة كازيناف ؛)2003(ودراسة كامل  ؛)1993(وآخرون  ،جوزيف أمحد سهريدراسة 

   .أما الدراسات املتبقية فقد تناولت الذكور فقط ).2010(وآخرون  ،دراسة دينوماسو  ؛)2006(

 قد بلغ )2006(، وآخرون اسة كازينافعند مالحظتنا ألعمار أفراد العينة فنجد يف در أما 

 احلسايب كان الوسط) 2000( مىن اخلزرجي إميان عبد األمريويف دراسة  ؛سنة) 12,36(األعمار  متوسط

ويف  ؛سنة) 39-17(كانت األعمار بني ) 2000( ومنويت ،رهويف دراسة � ؛سنة 25,6)( ألعمارهم

الغزير �صر ويف دراسة  ؛)أشهر 4سنة و 16( بنيكان متوسط العمر ) 2010(دراسة دينوماس وآخرون 

كانت األعمار بني ) 2003(ويف دراسة كامل  ؛سنة) 19-13(كانت األعمار بني ) 1983( الصديق
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أما يف بقية . سنة) 12-8(كانت األعمار بني   )2005(ونيس  ،ويف دراسة شرييل ؛سنة) 9-12(

  . الدراسات فلم يذكر العمر الزمين ألفراد العينات

وجد تباين يف اختيار أدوات الدراسة، فقد الحظنا أن لكل حبث أدوات حمددة ختتلف عن ما ك

  .�قي األدوات يف الدراسات والبحوث األخرى

  :نا التايلستنتجامن خالل نتائج جمموعيت البحوث والدراسات السابقة ويف األخري و 

�إلعاقة  املعوقنيعلى عكس  منخفض للذاتتقدير  لديهم�إلعاقة البدنية املكتسبة  املعوقون - 

 .البدنية اخللقية

 .واملبصرين على مقياس تقدير الذاتعدم وجود فروق بني املكفوفني  - 

ال يقدرون ذوا�م بدرجة مناسبة إذ هم أقل تقديرا لذوا�م ممن قورنوا �م من  املعوقون جسد� - 

 .العيب اجلمباز واألصحاء غري املمارسني للنشاط الر�ضي

لقدرا�م االجتماعية واإلبداعية والر�ضية أعلى من اإل�ث ونفس النتائج  املعوقنيور الذكإدراك  - 

 .�لنسبة لتقديرهم لذوا�م

وجود عالقة ارتباطية سالبة بني تقدير الذات والقلق االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع  - 

 .جتماعيلقلق االو ووجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإل�ث يف تقدير الذات 

سنة واألكرب منهم عمرا يف ) 18(األقل من  بصر� املعوقنيعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني  - 

 .درجة تقدير الذات

 .واملعوقني بصر�ال يوجد اختالف يف مستوى تقدير الذات بني الطالب املبصرين  - 

 .سفلي ببرت ذوي إجيابيا لدى ر�ضيني نكا ةواملهاري ةالذات البدني رتقدي - 
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إعاقا�م كما أن  بتقبل املعوقني حركيالدى  ةاملتحرك يالكراس ىعل ةالسل ةكر  ةت ممارسمسح - 

أما  األكابر دعن إجيايبت احملرك لتقدير ذا وه التقين ممن التحك عايل ىمستو  باكتسا

 .خارجيةل بعوام ةكبري  ةلشبان فتقدير الذات يتأثر بدرجل ة�لنسب

 .للمعوقنية لدى العيب النخبة للكرة الطائرة تقدير إجيايب للذات البدنية واملهاري - 

 املراهقني نأ اكم ،تلتقدير الذاج مقياس روزنبري  جيف نتائ ةالز�د عم ةمرتبط ةاملمارسة الر�ضي - 

روزنبريج  سعلى مقيا ذات عايل رتقدي مكان لديه ةالر�ضي ةلألنشط املمارسني املعوقني

 .ر�ضي طأي نشا نارسو ال مي نالذي املعوقنياملراهقني ع م ة�ملقارن

�ثري ممارسة الر�ضة على ز�دة ثقة األصم بنفسه، كما أن للر�ضة �ثري إجيايب يف مجيع  - 

 .صما�االت احلياتية لأل

الذكور وبني اإل�ث يف تقدير الذات عوقني إحصائية بني الر�ضيني امل وجود فروق ذات داللة - 

 . الذكورصاحل وهذا ل

يا بني القياس القبلي والبعدي ألثر بر�مج ر�ضي مقرتح يف حتسني جود فروق دالة إحصائو  - 

 .القياس البعديصاحل وهذا ل املعوقنيصورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى 

 .حنو ممارسة األنشطة الر�ضية تتسم �إلجيابية) وبصر� امسعي( املعوقنياجتاهات الر�ضيني  - 

 .املعوق حركياايب يف حتقيق الصحة النفسية لدى ملمارسة النشاط الر�ضي الرتوحيي دور إجي - 

 درجة يف الر�ضي للنشاط املمارسني وغري املمارسني بني إحصائية داللة ذات فروق وجود - 

 .املكتسبة احلركية �إلعاقة املعوقني من عينة لدى الذات تقدير



 

 

 

  

  

  البــــاب األول
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  ألولاالفصـــــل 

  ـذاتــــر الــــــتقديـ
 متهـيــــــد -

 تعريـف مفهوم الذات -

 تعريـف تقديــر الـــذات -

 الفــرق بني مفهــوم الــذات وتقديــــر الــذات -

 أمهيـــة تقديــــر الـــذات -

 مستــويـات تقديــر الـــذات -

 مصــــادر تقديـــر الـــذات -

 نظريــات تقــديــر الـــــذات -

 املعوقني جسمياد ــر الــذات عنأمهية تقدي -

 ـذاتــلـا تقـديــرل العــوامــل احملـــددة -

خــالصـــــة -
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 دــمتهيــ -

يعد ميدان علم النفس من أهم ا�االت اليت أعطت االهتمام الشامل لتحليل شخصية الفرد 

اب تلك حيث ركز أصح. داخل جمتمعه، لذلك تنوعت النظر�ت والدراسات اليت تناولت هذا اجلانب

من حيث أمهية مفهوم الذات يف تكوين وبناء ية مفهوم الشخصية من عدة جوانب النظر�ت على أمه

الشخصية بناءا سليما، واهلدف من ذلك هو اكتشاف املبادئ العامة لنموها وترقيتها وتنظيمها والتعبري 

  .عنها

ار الفرد وخرباته ومكتسباته أما مفهوم الذات من الناحية السيكولوجية، فهو بناء معريف يشمل أفك

من الواقع الذي يعيش فيه، لذا جنده يتضمن العديد من أساليب السلوك فضال عن ارتباطه مبتغريات 

متباينة، منها االعتماد على الذات والثقة �لنفس وإحساس املرء بكفاءته وتقبل اخلربات اجلديدة وتقدير 

يعترب مؤشرا هاما يف حتديد شخصية الفرد، حيث يرى  الذات، وطبقا هلذه املتغريات فإن مفهوم الذات

العديد من الباحثني أن الذات هو عبارة عن منبع هام للتعريف �لكفاءات املستقبلية للفرد، فمثال إذا كان 

الفرد حيمل تصورا إجيابيا لذاته فهذا سيجعله يربز كفاءة عالية لديه متكنه من حل املشاكل اليت يواجهها يف 

  .حياته

يعترب تقدير الذات بعد من أهم أبعاد الذات، ويعين امليل للنظر إىل الذات على أ�ا قادرة على و 

التغلب على حتد�ت احلياة، وأ�ا تستحق النجاح والسعادة، وكما أنه جمموع من املشاعر اليت يكو�ا الفرد 

مام، ويعين ذلك لدى األفراد كفاية عن ذاته مبا يف ذلك الشعور �حرتام الذات وجيعلها جديرة �حملبة واالهت

م، ويكون لديهم كذلك شيئا يقدمونه لآلخرين، ويساوي تقدير الذات � لتدبر شؤون أنفسهم وما حييط
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وتقدير الذات ال يولد مع اإلنسان، بل هو  .نتيجة تلبية حاجاته الشعور �لرضا الذي ينشأ عند الفرد

  . له اجتاه التحد�ت واملشكالت اليت تعرتضهمكتسب من جتاربه يف احلياة وطرق ردود أفعا

وكيفية تكوينه لدى الفرد ويف هذا الفصل سنحاول تقدمي بعض التعاريف عن مفهوم الذات 

  .الذات الذي يعترب موضوع دراستنا لبعد من أهم أبعاد الذات، وهو تقدير سنتطرق، وبعد ذلك وأنواعه

 مفهـــوم الـــذات -1

، فالبعض يرى أن الذات تتضمن "الذات"علماء والباحثني ملفهوم لقد تعددت آراء وتعاريف ال

مجيع األبعاد الداخلية واخلارجية، الشخصية وغري الشخصية، واليت هلا صلة �لعوامل الشعورية وبكل ما 

يف حني أن البعض اآلخر يرى أن . حييط �لفرد من املؤثرات واملفاهيم والقيم واالجتاهات واحلياة بصفة عامة

يتمثل يف نظرة اإلنسان لنفسه بعيدا عن بيئته، وهي القوة احملركة لسلوكه، وهي املنظم " الذات"وم مفه

الديناميكي لقياس اإلنسان لعامله الداخلي واخلارجي وعلى ضوئها يتحرك، وهو مفهوم يقابل مفهوم 

  )15، ص 1981، خري هللا سيد . (الشخصية

لآلخرين وتقبله لكل ما حوله من القيم واالجتاهات ويرى كارل روجرز أن إدراك الفرد لنفسه و 

  ) 136، ص 1986إمساعيل، . (واملفاهيم �بع لتنظيم الفرد لنفسه ومفهومه لذاته وشخصيته

الذات على أ�ا تتضمن وعي الفرد بنفسه، أي القدرة على ) 106، ص 1986(ويعرف زيدات 

ا ظاهرا وال فطر� عند الفرد، وإمنا هي ظاهرة التمييز بني جسمه وأجسام اآلخرين، كما أ�ا ليست شيئ

  .متطورة وصفات كاملة تنمو من اخلربة االجتماعية

أ�ا تنظيم حيدد للفرد ) 21، ص 1992( دويدار عبد الفتاحويقول آدلر عن الذات حسب 

  .ويعطيها معناهاه شخصيته وفرديته وهذا التنظيم يفسر خربات
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أن الذات هي جمموعة من العمليات النفسية اليت ) 113-111، ص 1998( أمحد سهريويرى 

  .تعمل كمحددات للسلوك أو جمموعة من االجتاهات واملشاعر اليت يكو�ا الفرد اجتاه نفسه

مفهوم الذات �نه تلك األنواع اليت ) 27، ص 2001( آذار عبد اللطيفويعرف هولرت حسب 

حدود مفهوم الذات جيب األخذ بعني االعتبار  يستخدمها الفرد بغرض التعريف بذاته وهكذا فإنه لتعيني

  . الطرق املتعددة اليت يعرف الناس أنفسهم �ا

  ردـــدى الفــذات لــوم الـــن مفهـويــة تكـكيفي - 1-1

يبدأ الفرد يف تكوين مفهوم حمدد لذاته عندما يبدأ يف جتميع املعلومات عن نفسه وعن اآلخرين 

اعله واحتكاكه وتعامله مع احمليط االجتماعي الذي يعيش فيه الكثري احمليطني يف البيئة، ليكون نتيجة لتف

من املشاعر والعواطف واألحاسيس اليت ترتاكم يوما بعد اآلخر، وسرعان ما يتعلم كيف خيفف من آالمه 

وكيف يتغلب على املصاعب والعقبات اليت تواجهه يف احلياة، كما أنه يف الوقت نفسه ما يشعره �لراحة 

، وتتبلور صورة واضحة للفرد عن ذاته تدرجييا وتتضح مالحمها لآلخرين �زد�د اخلربات اليومية النفسية

لتظهر أمام الفرد نفسه كما لو كانت لوحة شفافة واضحة، يدرك من خالل النظر فيها والتطلع إليها مجيع 

لبعضها ويعوقها عن النفاذ  املواقف واألحداث اليت ترتك �ثريا إجيابيا أو سلبيا يف أعماق نفسه، ليتصدى

  . إىل داخل نفسه وليسمح مبرور البعض اآلخر منها والذي يتفق مع اجتاهاته وميوله اخلاصة

ن الفرد مفهوما واضحا جتاه نفسه واجتاه احمليطني به يف البيئة ومبثل هذا األسلوب املنظم يكوّ 

فرد عن ذاته يتميز به عن غريه من األفراد وتتشابك مجيع هذه املفاهيم وتتداخل ليتحدد هلا مفهوم حمدد لل

اآلخرين، أي أن مفهوم الذات يتكون نتيجة لتفاعل وتشابك العديد من العوامل أمهها نظرة الفرد اخلاصة 

  )30-29، ص 2003، الشيخ دعد. (لذاته، ونظرة اآلخرين للفرد وتقديرهم له وانطباعا�م حنوه
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  ـذاتـواع مفهــوم الــــأن - 1-2

 ذاتـــايب للـــاإلجيوم ـــاملفه -1- 1-2

 .عن الصحة النفسية والتوافق النفسي) 96، ص 1997( زهران حامدالذي يعرب كما يشري هو 

ويذكر أن تقبل الذات مرتبط ارتباطا جوهر� موجبا بتقبل اآلخرين، وأن تقبل الذات وفهمها يعترب بعدا 

  . رئيسيا يف عملية التوافق الشخصي

فالفرد الذي يتمتع مبفهوم موجب لذاته مييل عرب الصورة ) 147، ص 1987( حممود دمحموحسب 

وعرب إدراكه السليم لطموحاته وإجنازاته  ،الذاتية اليت يكو�ا عن نفسه جسميا وعاطفيا واجتماعيا وعقليا

وقدراته إىل أن يسعى لتحقيق أقصى ما تتيحه له تلك الذات من إمكانيات، وهذا الشيء ال ميكن التوصل 

  . ة ويسرإليه بسهول

 ذاتـــليب للــوم الســـاملفه  -2- 1-2

وهذا املفهوم يتضح لدى الفرد من خالل أسلوب حديثه أو تصرفاته اخلاصة وتعامالته أو من 

مما جيعلنا نصفه بعدم الذكاء االجتماعي أو اخلروج عن  ،تعبريه عن مشاعره اجتاه نفسه أو اجتاه اآلخرين

  )85، ص 1983، �ادر سعدية( .اللباقة يف التعامل أو عدم تقدير الذات

 ذات  ـــاص للـــوم اخلـــاملفه  -3- 1-2

ما هي عليه من وجهة نظر الشخص وتتضمن خماوفه ومشاعره املتصلة ويشري إىل فهم الذات ك

وهذه تتضمن �إلضافة إىل اجلوانب السلبية  ،بعدم األمن ونقاط الضعف اليت ال يعرتف �ا اإلنسان ألحد

  ) 26، ص 2003، شيخال دعد. (جوانب إجيابية



 تقديـــــــــر الــــــذات                                                               الفصــل األول

- 27 - 

 

 ذاتــر الـــف تقديـتعـــري -2

 التعــريف اللغـوي لتقديــر الـــذات - 2-1

اليت ) aestimare(وهي ترمجة للكلمة الالتينية ي لتقدير الذات يشري إىل القيمة، املفهوم اللغو 

لمة مث اشتق منها ك ،وتعين تقدير وإعطاء قيمة لشيء ما) estimate(رت إىل املصطلح اإلجنليزي تطو 

)esteem ( اليت تعين تقدير، مث صارت مصطلحا مركبا)self-esteem ( وتعين تقدير الذات، أي أن

  .ريه وتعامله مع اآلخرينمينح الشخص لنفسه قيمة ذاتية تنعكس يف تقبله لذاته ويف تفك

  التعريف اإلصطالحي لتقدير الذات  - 2-2

، ص 1995( حسندمحم  أمحد سهريصاحل حسب  Rosenberg) 1965(عرف روزنبريج 

 عن اجتاه للقبول أو فرد ويبقى عليه عن نفسه، فهو يعربتقدير الذات �نه التقييم الذي يعمله ال) 215

  .عدم القبول

أن حاجة الفرد إىل اعتبار ) 1999( سليمان سيدعبد الرمحن املشار إليه يف " روجرز"ووجد 

يجة إىل ونت ،عتبار االجتماعي من اآلخرينالذات تسري جنبا إىل جنب وبشكل متوازي مع احلاجة إىل اال

  .ي الفرد اجتاها حنو تقدير الذات الذي يساعده يف االندماج يف احلياة اليوميةاالعتبار االجتماعي ينم

فتقدير الذات هو امليل إىل النظر إىل ) 8- 7، ص 2001( فوزي دمحم جبل فوزي دمحمعند أما 

كما أنه جمموع . �ت احلياة وأ�ا تستحق النجاح والسعادةالذات على أ�ا قادرة على التغلب على حتد

وتستند هذه املشاعر إىل . �ا الفرد عن ذاته مبا يف ذلك الشعور �حرتام الذات وجدار�ا يكو املشاعر اليت

  .جديرة �حملبة، وجديرة �ألمهية: االقتناع �ن الذات
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أن تقدير ) 38، ص 2002( دمحم حسن حسب عالوي Campbell) 1984(يرى كامبل و 

الذات هو وعي الشخص �ملزا� أو نواحي القوة اليت ميتلكها أو يتميز �ا من وجهة نظره، وال يقصد �ذه 

  .املزا� أو نواحي القوة ارتباطها دائما �جلوانب االجتماعية املرغوبة

ويتضح ذلك  إن مفهوم تقدير الذات الذي ظهر يف أواخر اخلمسينات حيظى اليوم �هتمام متزايد

لذات حيث تقع احلاجة إىل تقدير ا" ماسلو"من إشارات العديد من املهتمني مبجال علم النفس أمثال 

املساعيد، . (دطري حلماية قيمة الذات عندما �دالفرد يكافح بشكل ف وحتقيقها يف أعلى هرمه، وإن

2004(  

هو مبثابة اجتاه من  إىل أن تقدير الذات عند الفرد) 12-11، ص 2007( أنس ويشري شكشك

اإلنسان حنو ذاته، ألن منوها نتاج من تفاعل الفرد مع البيئة احمليطة به بوجه عام ومع من يتفاعل معهم 

بشكل خاص، فاألب له عالقة و�ثري �رز على بناء األبناء وخاصة يف السنوات األوىل من عمرهم، فعندما 

وأن يلقى تقدير واستحسان  ،سواء يف البيت أو يف ا�تمعيشعر الفرد بقيمته وأمهية الدور الذي يقوم به 

شبع يف الفرد حاجته لتقدير ذاته، وكما لألب دور يف إمناء تقدير الذات ملا يقوم به من عمل، فهذا يالغري 

   .فل إىل تقدير ذات سليب أو إجيايبل واألساسي يف إيصال الطبناء فإن األسرة هي املنبع األو عند األ

فتقدير الذات . األسر تستخدم أسلو� تربو� غري داعم لتطوير ذات إجيابية لدى األفراد فالكثري من

يرتبط مبراحل النمو اليت مير �ا الفرد، فالفرد يواجه يف مراحل منّوه املختلفة أزمات نفسية واجتماعية عليه أن 

  .حيلها بنجاح، وتقديره لذاته مرهون بنجاحه أو إخفاقه يف حلها
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هو طريقة شعور الفرد حنو ذاته، مبا يف ذلك  Corsini) 1987(ذات عند كورسيين وتقدير ال

تقييم الفرد لقدراته وصفاته  Woolfork) 2001(حسب وولفورك وهو أيضا . درجة احرتامه و قبوله هلا

  )69، ص 2009، أمحد عبد اللطيف أبو أسعد أمحد عبد اللطيف. (وتصرفاته

 الفكرة اليت يدركها الفرد أن تقدير الذات هو مؤشر نفسي يبني ومما سبق من تعريفات يتضح لنا

عن نفسه، وهو التقييم الذي يضعه الفرد لنفسه، والذي يتضمن اجتاهات القبول أو الرفض لذاته، وكيفية 

ضوء عدة عوامل هامة تؤثر له قيمة على در وقاوبأنه ناجح رؤية اآلخرين وتقييمهم له، وعن مدى اعتقاده 

حيقق له يستغلها بما استعداداته وقدراته اليت يستطيع أن نفسه مثل يتعلق �لفرد منها ما  ،لذاته يف تقديره

لذا يعد تقدير الذات حكم الفرد على درجة كفاءته . معهميتعامل �ألفراد الذين منها ما يتعلق الفائدة، و

  . الشخصية

 ذاتــر الــذات وتقديــوم الــرق بني مفهــالف -3

نقال عن كوبر مسيث فرقا بني مفهوم الذات وتقدير ) 27، ص 1998( أمحد جوبلقد قدم احمل

  :فيما يلي إجيازه ناالذات ميكن

إن مفهوم الذات يشتمل على آراء الشخص عن نفسه بينما تقدير الذات فهو التقييم الذي يضعه 

اجتاه �لقبول أو الرفض  لنفسه وما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع اعتبار لذاته، و�لتايل يعرب عن

و�ذا يكون تقدير الذات هو احلكم على صالحيته معربا عنها . حبيث يشري إىل معتقدات الفرد جتاه ذاته

بواسطة االجتاه الذي يكونه حول ذاته، فهو خربة ذاتية ينقلها لآلخرين عن طريق التقارير اللفظية ويعرب 

  :اط جيب أخذها يف االعتبار هيعنها �لسلوك الظاهر، كما يشري إىل ثالث نق
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يركز التعريف على تقدير الذات عامة يف املواقف الثابتة والدائمة على تقديرها يف املواقف النوعية  - 

أو الطارئة ولكن تعاجل كل منها مستوى الفرد لذاته وخيتلفان يف عمومية وثبات املفهوم والظروف 

 .اليت يتكون خالهلا

ربات املختلفة اليت مير �ا الفرد فقد يعترب نفسه جيدا جدا كتلميذ خيتلف تقدير الذات تبعا للخ - 

 .ولكنه ضعيف كموسيقي، فالتقدير الكلي للفرد هو جمموع تلك ا�االت طبقا ألمهيتها لذاته

خيترب الفرد أداءه وقدرته واجتاهاته طبقا ملعايريه وقيمه، فيصل يف النهاية إىل قرار، إما حيمل  - 

 .موجبة حنو ذاتهاجتاهات سالبة أو 

 ر الــذاتــة تقديــــأمهيـ -4

تؤكد معظم الدراسات على أن تقدير الذات يتكون عند الفرد منذ الطفولة، وعرب مراحل النمو 

 ك بفعل عوامل التنشئة االجتماعيةاملختلفة، حيث يكتسب الفرد تدرجييا فكرته عن نفسه، ويكون ذل

حباطات نتيجة إعاقتهم املعوقني يعانون من االذلك فإن ل. والتفاعل االجتماعي، وغريها من العوامل

  .وطاقا�م احملدودة، مما يتوقع أن ينعكس سلبا على تقديرهم لذوا�م ونظر�م ألمهيتهم

ن حوله يف املدرسة من أقرانه ومدرسيه ليحظى �ذا لطفل تزداد حاجته إىل التقدير ممما ينمو اكلف

 ة يف الدراسة ويف أوجه النشاط املدرسي ويف النظام، حيث يلفتالتقدير، فيعمل وينشط يف جماالت كثري 

جتماعي املرغوب، وقد يتمثل تقدير الفرد من اآلخرين مبدحه أو الثناء إليه األنظار وحيظى �لتقدير اال

ثاب على عمل أجاده أو مشروع قام به إ�بة لبالغني حيث مييل الفرد إىل أن يعليه، وجنده كذلك عند ا

فحصيلة ما يصل إليه الفرد من رئيسه أو على درجة أو على تشجيع، حلصول على عالوة من مادية كا

  . ة أو ضعف احلاجة إىل التقدير لدى هذا الفردخالل خربات حياته هي من حتدد شدجناح أو فشل 
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ا هو فعندما يبدأ الفرد يف إحداث التغريات يف البيئة احمليطة به، فإن أصابه الفشل عاود احملاولة فيم

أكثر تعقيدا أو خماطرة، فنتيجة ما يصل إليه الفرد من موازنة بني ما أصاب حماوالته من جناح وفشل يف 

  . معاجلة أمور البيئة والتحكم فيها فإنه يكتسب اإلقدام أو اإلحجام عن مثل هذه احملاوالت

يف أساس كل سلوك إن احلاجة لتقدير الذات أو الشعور �لقيمة الذاتية، وهي يف الواقع موجودة 

بشري، ومبعىن آخر، فإن كل واحد شخص مهم جدا يف نظر نفسه وهذا يعين شيئا كبريا من سلوكنا مدفوع 

بنظرتنا إىل أنفسنا، وحنن حني نتصرف �خذ بعني االعتبار ذواتنا و�ثري هذا التصرف �لنسبة إليها، فمن 

ا لدى �لتقدير واهتمام لديه أقوى مم لى أ�ا جديرةاملمكن أخريا التأكد على أن الفرد يدرك ذاته �صالة ع

  )87، ص 1979، كمال  دسوقي. (الشخص ذي املشاعر الدونية

أن إشباع الفرد حلاجاته النفسية ينعكس على مفهومه ) 35، ص 1984( زهران حامدويذكر 

ة للصحة النفسية، ويف لذاته وتقديره هلا، فالكيفية اليت يرى �ا الفرد نفسه تعد غاية يف األمهية �لنسب

جمتمعنا املعاصر يشعر الناس �حلاجة إىل مفهوم إجيايب عن ذوا�م يعتمد على تقييم إجيايب للذات �بت 

نسبيا، كما يعتمد على تقدير اآلخرين هلم، ويتضح ذلك بصفة رئيسية يف عالقة تلك احلاجات �لرغبات، 

الل ما يشعر به من رغبة يف القوة واإلجناز والكفاءة فالفرد قد يعرب عن حاجته للتقدير واالحرتام من خ

  .واالستقالل واحلرية، وقد ينشد �إلضافة إىل ذلك مكانة مرموقة وهيبة واحرتاما وتقديرا وإعجا� واعرتافا به

فريى أن تقدير الذات ينمو ويتطور من خالل عملية ) 8-7، ص 2001( جبل فوزي دمحمأما 

وجدارته ويتم ذلك يف ست ل إحساسه �مهيته ومن خالل عملية وجدانية متث نفسهتتمثل يف تقييم الفرد 

  :نواح هي
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 .املواهب الطبيعية املوروثة مثل الذكاء واملظهر والقدرات الطبيعية - 

 .الفضائل األخالقية واالستقامة - 

 .املهارات، واملمتلكات، واإلجنازات: النجاحات يف احلياة مثل - 

 .بو�الشعور �ألهلية وأن يكون حم - 

 .الشعور �خلصوصية واألمهية واجلدارة واالحرتام - 

فإن لتقدير الذات �ثري عميق على مجيع ) 7، ص 2005(وآخرون  سينج ماهلي، وحسب راجنيت

جوانب حياتنا، فهو يؤثر على مستوى أدائنا يف العمل، وعلى الطريقة اليت نتفاعل �ا مع الناس، ويف قدرتنا 

من مجيع األحكام اليت : "يقول ��نيال براندين. وعلى مستوى صحتنا النفسية على التأثري على اآلخرين،

  ."نصدرها يف حياتنا ليس هناك حكم أهم من حكمنا على أنفسنا

 ذاتـــر الــــات تقديـويــمست -5

ويتفق معه العديد أن هناك مستو�ن من تقدير ) 18-16، ص 2001( جبل فوزي دمحميرى 

  :مها الذات

 :ويضم األفراد الذين :املرتفعــذات تقديـــر ال - 5-1

 .ينظرون إىل أنفسهم نظرة واقعية - 

 .يقبلون أنفسهم كأشخاص مقبولني - 

 .يستطيعون أن حيددوا نقاط الضعف ونقاط القوة لديهم - 

 .يستند تقديرهم ألنفسهم على تغذية راجعة صحيحة وليس كما حيبون أن يعتقدون عن أنفسهم - 

 ...).العمل، واملدرسة، واجلامعة( ينسجمون مع معظم الذين يف وسطهم - 
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 .يعملون يف معظم األحيان كقادة إجيابيني - 

 .يرغبون يف مساعدة اآلخرين ويف ا�ازفة - 

 .يستجيبون للتحد�ت ويرغبون يف حماوالت جديدة - 

 .ال يشعرون �لتهديد بسبب التغريات أو املواقف اجلديدة - 

 .يتعاملون �جيابية مع الثناء والتقدير - 

 .رضا من إجنازا�م أل�م يشعرون �ملسؤولية إزاء النتائجيشعرون �ل - 

 .عندما يواجهون �خطائهم أو خمالفا�م فإ�م يستطيعون عادة أن يقروا �خطائهم - 

 .يضعون أهدافا ألنفسهم فهم يعرفون ما يريدون أن يفعلوا يف حيا�م وما يرغبون يف حتقيقه - 

 .لهاعندما يواجهون مشكلة غالبا ما جيدون طريقة حل - 

 .لديهم أراء قوية ال خيشون من التعبري عنها، وهذا ما جيعلهم غري حمبوبني من قبل البعض - 

 :وهم األشخاص الذين: املنخفضتقديـــر الــذات  - 5-2

يبدو عليهم أ�م أكثر اهتماما �حلفاظ على شعورهم �حرتام الذات أو الفشل بشرف من  - 

 . اهتماما�م ببذل اجلهد إلحراز النجاح

. ون بسلوكيات دفاعية لآلخرين من معرفة مدى القصور أو عدم األمان الذي يشعرون بهنشغلي - 

وتشمل هذه اآلليات الدفاعية على التمرد واملقاومة والتحدي والرد والشك يف اآلخرين ومضايقتهم 

أو حتقريهم، والكذب والغش، وتوجيه اللوم لآلخرين عند حدوث فشل أو خطأ، والفشل يف 

تصرفا�م واالستقواء على اآلخرين و�ديدهم، واالنسحاب واخلجل أو االستغراق  حتمل مسؤولية

 .يف أحالم اليقظة، واتباع أساليب اهلروب مبا فيها التأخر والتغيب، وتعاطي املسكرات واملخدرات
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وهؤالء األشخاص سواء كانوا راشدين أو مراهقني أو أطفال يرغبون يف احلب والقبول والتقدير 

ي واالحرتام من قبل اآلخرين، لذلك البد من تزويدهم بدعم إضايف وفرص لتحقيق النجاح االجتماع

 نخفضوتنشأ مشكلة تقدير الذات امل. وتغذية راجعة إجيابية ومشاعر تدل على أن هناك من يهتم �م

م األشخاص أنفسهم على أساس سلوكهم أو إجنازا�م عندما يقي Petterson) 1980(حسب بيرتسون 

  )69، ص 2009، أبو أسعد أمحد عبد اللطيف. (عماهلم اليت تظهر عدم كفايتهم وأخطائهم وفشلهمأو أ

ير الذات وتقد املرتفعا سبق أن هذين املستويني لتقدير الذات واملتمثلني يف تقدير الذات يتضح مم

أولئك  مبعىن أن. اته وتقدير اآلخرين لهمؤشران جيدان لتطابق تقدير الفرد لذ ، ميكن أن يعداناملنخفض

أكثر ثقة �لنفس واستقالليون، واليت يالحظها اآلخرون يف  اقد يكونو  مرتفعتمتعون بتقدير ذات الذين ي

اليت ينتمي صورة معارضة من ذلك الشخص إذا اضطرته الظروف لذلك، ألنه قد يعترب مبثابة الند للجماعة 

الثقة �لنفس، وهؤالء هم من يراهم اآلخرون  قد يكونوا عدميي منخفضسمون بتقدير أما الذين يت. إليها

  . على أ�م شخصيات ضعيفة أو منطوية

ا أم. ام والتقدير والقبول الذايتالتقييم الذايت اإلجيايب واالحرت  املرتفعراد مبفهوم تقدير الذات وي

تقدير فهو التقييم الذايت السليب والعجز النفسي والضعف يف مشاعر ال املنخفضمفهوم تقدير الذات 

ا األشخاص الذين يقبلون أنفسهم بشكل عام، أم املرتفعفاألشخاص ذوو التقدير الذايت . والقبول الذايت

  . منخفضحرتام وقبول ذايت اوبذلك  منخفضفلديهم تقدير ذايت  عن أنفسهم سلبياميتلكون تقييما ذاتيا 

وى �لث أن هناك مست) 50، ص 1997( كفايف عالء الدينحسب  " كوبر مسيث"ويذكر 

لتقدير الذات وهو املستوى املتوسط، ويقع بني املستويني السابقني بكل ما خيتص �ما من خصائص 

  .ومسات



 تقديـــــــــر الــــــذات                                                               الفصــل األول

- 35 - 

 

 مصــادر تقديـــر الـــذات -6

كثرية ومصادر عديدة أنه توجد طرق  ) 140-129، ص 2007( دمحم السيد يرى عبد الرمحن

م أنفسنا تبعا ملعايري نقارن أنفسنا �آلخرين ونقيتنا و فنحن نقوم بتسجيل جناحاتنا وإخفاقا لتقدير الذات

  :داخلية على النحو اآليت

 رات الشخصيـةــاخلبـ - 6-1

ويف نفس . ال شك أننا نستطيع أن نتذكر موقفا ما يف حياتنا شعر� فيه بقمة السعادة والنشوة

واخلربات األخرى  مثل هذه اخلربات. الوقت نستطيع أن نتذكر موقفا آخرا شعر� فيه بقمة اليأس واحلسرة

ل ميكن أن جيعال� فالنجاح والتقب. املماثلة من شأ�ا أن ترفع تقدير الفرد لذاته أو ختفضه يف طرفة عني

فض واهلزمية فيمكن أن يسببوا أمر أنواع ا الفشل والر نشعر شعورا طيبا جتاه أنفسنا على حنو خاص، أم

. كارهم عن ذا�م إجيابيةإذا كانت معظم خربا�م وأفل، وقد يرتفع تقدير الذات عند الناس يف العادة الذ

 .للذات بشكل واضح منخفضا إذا كانت خربا�م سلبية فقد ينشأ لديهم تقدير أم

 ـاصــالف األشخـرات �ختـــر اخلبـــالف أثـاختــ - 6-2

خيتلف الناس يف طريقة استجابتهم لألحداث اإلجيابية والسلبية ويف أثر تلك األحداث على 

األحداث اإلجيابية والسلبية يكون هلا  أن Linville) 1985(م لذوا�م، وقد أظهرت دراسة لنفيل تقديره

أي الذين يرون أ�م يتمتعون بعدد  ،ة يف تعقد الذاتنخفضأثر مبالغ فيه عند األشخاص ذوي الدرجة امل

عور �لنجاح أو فحوصيها للشالفرصة مل" لنفيل"قليل نسبيا من اجلوانب املميزة للذات، حيث أ�حت 

لتعقد الذات حباالت مزاجية إجيابية بعد النجاح  نخفضوقد شعر املفحوصون ذوو املستوى امل الفشل

وحاالت مزاجية سلبية بعد الفشل أكثر مما شعر املفحوصون مرتفعو مستوى تعقد الذات، كما تعرض 



 تقديـــــــــر الــــــذات                                                               الفصــل األول

- 36 - 

 

 من التغريات اليت تعرض هلا تقدير تقدير الذات بعد خربة النجاح أو الفشل عند الفئة األوىل لتغريات أكرب

 .الذات عند الفئة الثانية

 اعيـةـــات االجتمـارنــاملق - 6-3

حرية اختيار من نقارن أنفسنا �م جتماعية وحنن ال منلك مد تقدير الذات على املقار�ت االيعت

 .ل من تقدير املرء لذاتهوهذه املقارنة قد تقل

 ـزةــات املتحيـارنـــاملق - 6-4

جتماعية فإ�م غالبا ما حياولون جتنب املقار�ت اليت جتعل االالناس يف عملية املقارنة عندما يشرع 

 .ي خلق مسافة بيننا وبني الناجحنيقدرا�م تبدو سيئة، أحد الطرق الشائعة اليت نستخدمها يف ذلك ه

�م بقدر املستطاع  ويتم ذلك إما عن طريق التقليل من أمهية أوجه التشابه بيننا وبينهم، أو جتنب ارتباطنا

)1988, Tesser .(  

وهناك شكل آخر من أشكال احلماية من املقارنة وهو املقارنة املتجهة ألسفل، وهي املقار�ت 

وعلى سبيل املثال فقد كشفت . حظا أو جناحا يف أحد اجلوانب ح لنا مبقارنة أنفسنا �خرين أقلاليت تسم

منهن  بنساء أخر�ت أسوأ حاال أنفسهن ي أ�ن كن يقارنضات بسرطان الثداملقابالت اليت متت مع مري

اال وأصنب �ذا املرض يف عمر أصغر، وكانت ، أو ال يتلقني دعما اجتماعيا فعال يستجيب مرضهن للعالج

 .تلك املقار�ت تدعم معظم املريضات وجتعلهن يعتقدن أ�ن أفضل حاال من قرينا�ن

 ـةـيـر داخليايـــاءا علـى معــذات بنـم الــتقييـ - 6-5

ا حيدث داخليا وعلى الرغم من تقدير الذات لدينا ال يتأثر فقط مبا يدور حولنا ولكنه يتأثر أيضا مب

أننا قد نظل نشعر بفشلنا يف الوصول إىل  يصفوننا �ننا أشخاص �جحون، إالمعظم األشخاص  أن
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. هات أو مرشدات للذاتعتربها موجا إىل الوصول إىل ما ناملستوى املناسب للمعايري اليت نسعى من خالهل

 )الشخص الذي نسعى ألن نكون مثله وهي ذات(الذات املثالية : هات الذات يف صورتني مهاو�يت موج

 ).وهي ذات الشخص الذي نشعر أنه ينبغي علينا أن نكون مثله(والذات املتوقعة 

 ـةـدمـات املستخـاســائـج القيـــزة لنتـــرات املتحيــالتقدي - 6-6

ا نقوم بتحليل ذواتنا فإننا جنمع �لكاد كل األدلة ذات الصلة، وال نقوم ببحث دقيق مثلما عندم

 الباحث اجليد، ومن املثري أن معظم األدلة اليت ميكن الوصول إليها غالبا ما تكون يفعل املخترب املاهر أو

ع ذايت مصبوب يف قالب إجيايب لة للذات على بناء انطبا وتساعد� التحيزات املعززة وا�م. ناصاحلمتحيزة ل

  . ومغلق بلون وردي

حب اإلنسان لذاته هي البداية "الروائي األمريكي يف عبارته الساخرة ) أوكار وايلد(وكما قال 

فنحن عادة نتجنب املواقف اليت ال نؤدي فيها أداءا جيدا، ونرفض مقارنة ". لقصة غرام تستمر العمر كله

وال نالحظ أننا ال نبذل أقصى ما نستطيع من اجلهد ولسنا كما ينبغي أن  أنفسنا مبن هم أكثر جناحا منا

ذلك يثري أفضل  لدينا فيه املوارد الكافية، فإن وحىت عندما تظهر عيوبنا ونقائصنا يف وقت ال تكون. نكون

 .امليكانيزمات الدفاعية وأساليب املواجهة لدى الذات

 ذاتـر الــــريــات تقــديــــنظ -7

وكوبر  لذات، وهي نظر�ت كل من روزنبريجهذا العنوان أهم وأشهر نظر�ت تقدير ا رض حتتسنع

  .مسيث، وزيلر، وروجرز، وماسلو
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 ـرجـــة روزنبيــريــنظ - 7-1

هذه النظرية تعترب من أوائل النظر�ت اليت  إن) 176، ص 1997( كفايف عالء الدينحسب  

ذه النظرية من خالل دراسته للفرد وارتقاء وضعت أساسا لتفسري وتوضيح تقدير الذات، حيث ظهرت ه

جتماعي، والد�نة ل املختلفة اليت تشمل املستوى االقتصادي واالسلوك تقييمه لذاته، يف ضوء العوام

  : ووضع روزنربج للذات ثالثة تصنيفات هي. وظروف التنشئة الوالدية

 .نفعل �اوهي كما يرى الفرد ذاته وي :ودة ــوجــة أو املـاليــذات احلــال -

 .وهي الذات اليت جيب أن يكون عليها الفرد :الــذات املرغــوبـة -

وهي صور الذات اليت حياول الفرد أن يوضحها أو يعرفها لآلخرين ويسلط  :الــذات املقــدمـة -

روزنبريج الضوء على العوامل االجتماعية فال أحد يستطيع أن يضع تقديرا لذاته واإلحساس 

 .ل اآلخرينبقيمتها إال من خال

أن تقدير الذات مفهوم ) 154، ص 2002( صاحل دمحم علي حسب أبوجادو" روزنبريج"يعترب و 

يعكس اجتاه الفرد حنو نفسه، وطرح فكرة أن الفرد يكون اجتاها حنو كل املوضوعات اليت يتعامل معها، وما 

عن االجتاهات اليت يكو�ا حنو  ن الفرد حنوها اجتاها ال خيتلف كثرياالذات إال أحد هذه املوضوعات، ويكوّ 

املوضوعات األخرى، ولكنه فيما بعد عاد واعرتف �ن اجتاه الفرد حنو ذاته رمبا خيتلف ولو من الناحية 

  . الكمية عن اجتاهاته حنو املوضوعات األخرى
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 ثـــر مسـيـــوبـة كــريـــنظ - 7-2

نظريته لتفسري " كوبر مسيث"لقد استخلص ) 104، ص 1989( كفايف عالء الدينحسب  

 حيث ذهب إىل أن. ملدرسة الثانويةتقدير الذات من خالل دراسته لتقدير الذات عند أطفال ما قبل ا

بل . متعدد اجلوانب، ولذا فعلينا أال نتعلق داخل منهج واحد ومدخل معني لدراسته تقدير الذات مفهوم

هوم، ويؤكد أيضا بشدة أمهية جتنب فرض فلتفسري األوجه املتعددة هلذا امل علينا أن نستفيد منها مجيعا

أن تقدير الذات ظاهرة أكثر تعقيدا أل�ا " كوبر مسيث"فضال عن ذلك يرى  الفروض غري الضرورية

من اجتاهات ستجا�ت الدفاعية، وإذا كان تقدير الذات يتضتتضمن كال من تقييم الذات ورد الفعل أو اال

كم ث هو احلبقدر كبري من العاطفة، فتقدير الذات عند مسي جتاهات تتسمتقييمه حنو الذات فإن هذه اال

م تعبري الفرد ويقس. رى أ�ا تصفه على حنو دقيقالذي يصدره الفرد على نفسه متضمنا االجتاهات اليت ي

  : عن تقديره لذاته إىل قسمني

 .وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه هلا :ذايتـــر الــــالتعبي -

اليت تفصح عن تقدير الفرد لذاته اليت تكون  ري إىل األساليب السلوكيةويش :ر السلوكيــــالتعبي -

 .متاحة للمالحظة اخلارجية

 رـلـة زيــــريـــنظ - 7-3

أن نظرية زيلر يف تقدير الذات �لت شهرة أقل من نظرييت  كفايف عالء الدينيرى عالء الدين  

حيث الذيوع، غري أ�ا يف نفس أقل منهما من روزنبريج وكوبر مسيث يف تقدير الذات وحظيت بدرجة 

جتماعي يعترب أن تقدير الذات ما هو إال البناء اال زيلر حيث أن. صيةعد أكثر حتد� وأشد خصو الوقت ت
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ه يشغل ويلعب دور املتغري الوسيط أو أن للذات، ويصف تقدير الذات �نه تقدير يقوم به الفرد لذاته

ة، جتماعيما حتدث تغريات يف بيئة الشخص االوعليه فإنه عند. املنطقة املتوسطة بني الذات والعامل الواقعي

  . د نوعية التغريات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعا لذلكفإن تقدير الذات هو الذي حيد

ويعترب تقدير الذات وفقا لزيلر مفهوم يربط بني تكامل الشخصية من �حية وقدرة الفرد على أن 

الشخصية اليت تتمتع  �حية أخرى، وعليه فإنه يفرتض أنليت يتعرض هلا من يستجيب ملختلف املثريات ا

جة بدرجة عالية من التكامل حتظى بدرجة عالية من تقدير الذات، وهذا يساهم يف أن تؤدي وظائفها بدر 

اعي مسى زيلر جتمتواجد به، و�كيدا على العامل االجتماعي الذي تعالية من الكفاءة يف الوسط اال

  ) 99-96، ص 1999، سليمان سيدعبد الرمحن . (جتماعي�نه تقدير ا مفهومه

  رزــــة روجـــريــنظ - 7-4

نظرية روجرز قد جعلت من الذات جوهر  فإن) 68، ص 1987( إبراهيد أمحد حسب أبو زيد

ال وبعض من املالمح الشخصية إذ تعكس عند روجرز مبادئ النظرية احليوية، وبعض من مسات نظرية ا�

  . كما أ�ا تؤكد ا�ال السيكولوجي وترى أنه منبع السلوك  فرويدلنظرية 

وخاصة  والعالج النفسي رشاد عليكما ارتكزت نظرية الذات عند روجرز على عمق خربته يف اإل

ن وجهة تلك النظرية فإن يف الطريقة اليت ابتدعها يف العالج النفسي، وهي العالج املتمركز حول الذات، وم

الذي يدركه الفرد " عامل اخلربة"وك ليس ا�ال الطبيعي املوضوعي ولكنه ا�ال الظاهري د السلالذي حيد

فا�ال الذي حتدث فيه الظاهرة هو الذي حيدد معناها وأن هذا املعىن أو اإلدراك هو الذي حيدد . نفسه

كن معرفته مبعىن كامل ويرى روجرز أن الناس مجيعا يعيشون يف عاملهم الذايت والذي مي. سلوكنا إزاء املوقف

  )543، ص 1990، عبد احلميد جابر( .فحسب من خالل ذوا�م
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ويرى أنه يف بعض األحيان �يمن رغبة الفرد يف أن يكون على صواب وأن يكون جديرا �لثناء 

 روجرز وجود رغبة قوية لتقدير الذات ولقد تبني. ى قيمه الذاتية العضويةوالتقدير من قبل اآلخرين عل

جتماعي وتقدير الذات ة لقوى ورغبات ومطالب التقدير االونتيجة للرغبة يف التقدير االجتماعي، يمواز 

. اعتبار الذات وجدار�ا يساعده على مواجهة مواقف احلياة اليومية الصعبة مو لدى الفرد اجتاه قوامهين

  )550، ص 1990جابر، (

 وــــاسلــة مـــريــنظ - 7-5

�نه رغبة الفرد يف ) 251، ص 2001( بل فوزي دمحمجتقدير الذات حسب " ماسلو"ف عر 

احلصول على تقدير وثناء اآلخرين مما يؤدي إىل شعور الفرد بقيمته، كما يؤدي عدم إشباعها إىل شعوره 

   .�الحتقار من اآلخرين مما يؤدي به إىل مشاعر الدونية واالحنطاط

خرين يرتبط بتقدير الذات أن تقبل اآل) 271، ص 1993( حممود دمحمحسب " ماسلو"ويرى 

د على حتقيق النجاح ووفقا لنتائج الدراسات فإن التقدير اجليد للذات يرتبط وقدرة الفر . والشعور �لكفاءة

  . جتماعيكالت الشخصية وفشل من التفاعل االجتماعي، بينما يرتبط التقدير السليب للذات �ملشاال

نظريته يف سلم احلاجات واليت تقوم على " ماسلو" وضع فقد )1989( كفايف عالء الدينوحسب  

أسس أن احلاجات ال تتساوى يف أمهيتها �لنسبة لإلنسان و�لتايل ال تتساوى يف قو�ا الدافعية ويف 

هذا التدرج افرتض أن الدوافع ميكن تصنيفها وترتيبها يف " ماسلو"ولكي يصور . إحلاحها طلبا لإلشباع

تدل على  أدىن مستوىالهرم والمنتسبة إلى قاعدة في  فاحلاجات. مستو�ت تقع على شكل هرم متدرج

بينما احلاجات املنتسبة إىل مستو�ت أعلى تدل على ضعف إحلاح قو�ا وأمهيتها وأ�ا األوىل �إلشباع، 

يكون قد أمن إشباع حاجاته أن  بدفال ) احلاجات العليا(الفرد إلى قمة الهرم  يصللكي و. احلاجة إليها
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ومىت وصل الفرد إىل إشباع حاجاته العليا يف قمة اهلرم فهذا دليل على  ،التدرجقبلها في اليت تقع األولية و 

  . درجة رقيه اهلرمي ومدى حتقيقه لذاته

للحاجات " ماسلو"فالدوافع النفسية حتتل قاعدة هرم ) 32، ص 1982( دمحم حسب الرفاعيو

وجتنب كل ما من شأنه أن يتهدده، ويليها احلاجة ، ويليها دوافع طلب األمن واالطمئنان ...)جوع عطش(

إىل احلب والتعاطف واالنتماء، ويلي ذلك احلاجة إىل الشعور �لتقدير وقيمة الذات واملكانة االجتماعية 

   . والنجاح، وأخريا احلاجة إىل إثبات الذات وحتقيقها و�كيد مكانتها بني الناس

 ـــذاتالـــتقـديـــر ل العوامـــل احملـــددة -8

بعض من نفسه وتقديره لذاته، حيث ال يستطيع   الفردتتدخل عدة عوامل يف حتديد موقف 

 املشاركة يف بعض األنشطة مما يرتك أثرا سلبيا يف مفهومه عن ذاتهكاملعوقني على سبيل املثال  األفراد

أثرا أعمق يف  والنقصة حيدد إىل أي حد تلعب اإلعاقهؤالء األفراد  وإن اجتاه اآلخرين حنووتقييمه هلا، 

وقد تبدو آ�ر اإلعاقة . حالة عدم القدرة على مشاركة األصحاب يف نشاطات هلا قيمة اعتبارية كبرية

- 61، ص 1983( أسامة جربيل مستوى تقدير الذات من خالل بعض العناصر اليت ذكرها على والنقص

71:(  

 ريــن ـويــم اآلخـتق - 8-1

وتقديره هلا يكون من تقوميه لنفسه وهو مشتق إىل حد ما من  �عتبار أن مفهوم اإلنسان عن ذاته

 فإن. تقومي اجلماعة املرجعية اليت استوعبها، وأن تقدير الذات متأثر بتقديرات الشخص لتقومي اآلخرين له

  .ني �لنسبة للفرد هم الذين يرتكون أثرا عميقا يف نفسيتهاألشخاص املهم
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 ــاح والفشــلـــرات النجـخب - 8-2

فهناك حاجة إىل النجاح من أجل . ة النجاح ترفع من تقدير الفرد لذاته ومن شعوره �مهيتهإن خرب 

وإن الفرد يرى يف إدراك اآلخرين لنجاحه أمرا �عثا  ،بناء تقدير عال للذات واحلصول على قبول اجلماعة

ق بسعي الطالب وراء والنجاح أو الفشل من األمور اليت تلحوالنجاح يف حد ذاته دافع للنجاح، للسعادة، 

  . أهداف معينة وكذلك بتوقعاته من نفسه ومبستوى طموحه

إن النجاح وتوقع النجاح يسهمان يف تقدير إجيايب للذات ويف أن يسلك الطالب طرقا تؤدي به 

إىل مزيد من النجاح، أما الفشل فيؤدي إىل اإلحباط الذي يقود أحيا� إىل تكيف سليب و�ألخص يف 

  .افع احمليط لدى الفرد هاما وقو�حالة كون الد

 :ددــبنيــة اجلســم اليت حت - 8-3

تتبلور فكرة املرء عن نفسه يف فرتة املراهقة حيث يعطي تقوميا خاصا : رء عـن جسـدهـصـورة املـ -

وتلعب صورته عن جسده . وحيث يكون قد نضج إىل حد بعيد وأصبح شاعرا بقوته. جلسمه

جتماعي حيث تشكل صورته عن جسده جزءا هاما من مكانة هامة يف سلوكه الشخصي واال

 .مفهومه املتكامل عن ذاته

غالبا ما يقرتن النضج املبكر بتقدير إجيايب للذات حيث أن النضج املبكر ميكن  :دل النضـجـمعـ -

وميكن النضج املبكر . من املشاركة يف نشاطات اجتماعية ور�ضية تعطي الفرد مكانة واعتبارا

حتمل مسؤوليات ترتك لديه صورة إجيابية عن الذات، أما املتأخر يف النضج فيعاين  املراهق أيضا من

من ضغوط نفسية، ألنه يدرك التوقعات املرتبطة �لنمو اجلسدي وأنه يعامل وكأنه أصغر من سنه 

 .و�سلوب خيتلف عن أبناء جيله من املبكرين يف النضج، ولذلك يطور صورة سلبية عن الذات
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توجد عالقة بني تقدير الذات والشعور �لذكورة لدى األوالد الذكور وهي �مجة  :ـيالنضـج اجلنس -

أساسا عن نضجهم اجلنسي، وللتبكري يف النضج اجلنسي أمهية �لنسبة للمراهقني حيث يوفر له 

 .اطمئنا� لرجولته وأساسا للشعور �لثقة، أما التأخري فيؤدي إىل مشاعر النقص

  ـوحـمستــوى الطمـ - 8-4

إن فكرة الفرد . ك مصدران للطموح أوهلما الشخص نفسه والثاين الثقافة اليت يعيش يف إطارهاهنا

عن نفسه تؤثر يف مستوى طموحه حيث أن طموح الفرد يتأثر بتقديره لذاته، ولكن حيدث أن يضع 

الة فشلهم ويف ح. املراهقون الذكور أهدافا أعلى من قدرا�م وهنا حيدث التعارض بني أهدافهم وإجنازا�م

تضعف ثقتهم �نفسهم ويؤدي ذلك إىل تقومي منخفض للذات، وميكن أن خيفض املراهق من طموحاته 

إن . لتجنب الفشل، وإذا قاده ذلك إىل حتقيق جناح سهل فرمبا ألقى اللوم لفشله السابق على اآلخرين

  .ذلك يؤدي إىل مفهوم فقري عن الذات

 فـــةـاطـــالع - 8-5

جتماعي على كيفية تعبري الفرد عن عواطفه واطف الشخصية �يت من احلكم االإن األثر املباشر للع

إن أسلوب تعبري الفرد عن عواطفه يؤثر يف . ومن قدرة الفرد على إقامة عالقات عاطفية مع اآلخرين

  .مفهومه عن ذاته

 ــول االجتمــاعـيـالقب - 8-6

واثق من أنه يلقى قبوال الشخص الجتماعي يتأثران ببعضهما، فقبول الذات والقبول اال إن

ر الذات أما ذوو تقدي. جتماعي وتلقى مشاركته االجتماعية قبوالعيا يبدو أكثر ثبا� يف سلوكه االجتماا

  .جتماعية أقل ثبا� وهم أقل قبوال لدى اآلخريناملنخفض فإن مشاركتهم اال
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عاقة اجلسمية، فصورتنا إن هذه العناصر املذكورة أعاله تتأثر كلها بل حتددها كلها اإلصابة �إل

جتماعية يف موقف احمليطني ومدى قبوهلم من استجابة خارجية ااجلسمية وما يتبعها من نضج من �حية و 

حباط، كلها تتدخل يف حتديد مستوى تقدير ينجم عن ذلك من تعريض املصاب لإل حلالة اإلعاقة وما

  .الذات

  خـــالصـــــة -

املقدرة على معرفة ذوا�م، والقدرة على وضعها يف املوضع من نعم هللا على عباده أن يهبهم  إن

الالئق �ا، إذ أن جهل اإلنسان نفسه وعدم معرفته بقدراته كثريا ما يؤدي إىل تقييم خاطئ لذاته، فإما أن 

يعطيها أكثر مما تستحق فيثقل كاهلها، وإما أن يقلل من قيمتها فيسقط نفسه مع ما للشعور �لدونية من 

فاملشاعر واملدركات اجتاه الذات هي اليت تكسب . ري يف تدمري اإلجيابيات اليت ميلكها الشخص�ثري كب

عطاء الشخص وإنتاجه يتأثر سلبا وإجيا�  أنالفرد الشخصية القوية املتميزة أو جتعله سلبيا خامال، أي 

بقدر ما يزداد تقديره هلا بتقديره لذاته، فبقدر ازد�د املشاعر اإلجيابية اليت ميلكها الشخص جتاه نفسه 

وقد يتجه البعض  .وبقدر ازد�د املشاعر السلبية اليت ميلكها الشخص جتاه نفسه بقدر ما يقل تقديره هلا

إىل أن يستمد تقديره لذاته من اآلخرين، فيجعل قيمته الذاتية مرتبطة مبنصبه أو بنوع العمل الذي يقوم به 

يضع نفسه على حافة هاوية خطرية إلسقاط ذاته مبشاعر  أو مبا ميلكه من مال، وهو من غري شعور

واحلقيقة هي أن االحرتام . اإلخفاق، ألن التقدير واالحرتام للنفس ينبع من مصدر خارجي ال نتحكم فيه

إذ أن احلياة ال �يت كما نريد فالشخص الذي يعتمد على اآلخرين يف . والتقدير جيب أن ينبع من النفس

قد يوما هذه العوامل اخلارجية اليت يستمد منها قيمته وتقديره و�لتايل يفقد معها ذاته، تقديره لذاته قد يف

 . لذا البد أن يكون الشعور �لتقدير منبعثا من الذات وليس من مصدر خارجي ممنوح لنا



 

 

 

  

  الثــاينالفصــل 

  ةـة اجلسميـاقــاإلع

 متهـيــــــد -

 اإلعــاقـــة  -

 اإلعـــاقـــة اجلسمـيــة -

 اإلعــاقــة السمعــيـــة -

 اإلعــاقــة البصــريــة -

 اإلعــاقــة احلـــركـيـــة -

 اإلعاقة على شخصية املعوق �ثري نظرية آدلر حول  -

خــالصـــــــة -
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  دــمتهيـــ -

اجلسمية مبختلف أنواعها تفرز الكثري من اآل�ر السلبية على شخصية اإلعاقة مما ال شك فيه أن 

ص وما حييط �م من  خيلو من األصوات، حيث أ�م ال يسمعون من حوهلم من أشخا ، فعامل الصماملعوقني

ونتيجة لكل هذا قد يتأخر منوهم ويصطدمون بعوائق الفهم وانعدام لغة مشرتكة وطريقة . كائنات وأشياء

  . للتواصل مع من حييطون �م مما جيعل عاملهم مليء �خلوف والشك وعدم االتزان النفسي

حيث  ،تب عليه معرفة العامل احمليط به غالبا �ستعمال حاسيت السمع واللمسوالكفيف يرت 

يستخدم السمع يف تبادل املعلومات الشفهية أما حاسة اللمس فتعينه يف حتديد االجتاهات عند احلركة 

بواسطة اللمس  فهو ال يستطيع ،والسري، غري أن املعلومات الواردة للمصاب �ذه اإلعاقة تظل �قصة

وال يستطيع التعرف على  ،وال يستطيع تقدير حجم األشياء كاجلبال واملرتفعات س الشمس والسحبحتس

لذا فإن تعليمه يكون بطيئا، فال يستطيع جماراة أقرانه، ويكون نتيجة لذلك أكثر عرضة . األلوان واملسافات

   .لإلجهاد العصيب واإلحساس بعدم األمن وخيبة األمل

من حركته ونشاطه نتيجة وراثة أو  دين حيدلشخص الذي يعاين من عجز بفهو ا املعوق حركياأما 

إصابة أو مرض، فريى نفسه غري قادر على أداء وظائفه وواجباته االجتماعية بنفس القدرة واملهارة والكفاءة 

 زالشعور الزائد �لنقص والعج ، األمر الذي يؤدي به إىلاملعوقنيمقارنة �ألشخاص احمليطني به من غري 

  .  وعدم الشعور �ألمن واالطمئنان، واإلسراف يف الوسائل الدفاعية
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 ةاإلعــــاقــ -1

سم عليهم االتعريف �إلعاقة واألشخاص املصابني �ا، فأطلق المستعملة في تعددت املفاهيم 

وهم كل من لديهم عيب ينتج عنه عاهة أو يتسبب يف عدم قيام العضالت أو العظام أو " املقعدين"

كما أطلق عليهم مصطلح . فاصل بوظيفتها العادية مما يؤثر يف قدرة املصاب على التعلم وإعالة نفسهامل

يقصد به كل من له صفة جتعله عاجزا يف أي جانب من جوانب احلياة سواء من العجز عن و" العاجزين"

  .  عجز عن ممارسة شؤون حياته اخلاصةالعمل أو الكسب أو ال

 ة ــاقـــعوي لإلــريف اللغــالتع - 1-1

) 32، ص 2002(مروان عبد ا�يد من بني املعاين اليت خصصت لإلعاقة تلك اليت ذكرها إبراهيم 

وعاق عن الشيء عوقا أي منعه منه وشغله عنه فهو  ،مأخوذة من عوق" املعجم الوسيط"أ�ا حسب 

  . ق أي امتنع وتثبطوتعوّ  وهي عائقة، وعوائق الدهر شواغله وأحداثهعائق، ومجع عوق للعاقل ولغريه عوائق 

العوق يعين احلبس والصرف والتثبيط كالتعويق، والرجل الذي ال خري " القاموس احمليط"وحسب 

الشواغل من أحداثه، ورجل عيق ذو تعويق وتريث  عاقين عائق وعوائق الدهر. عنده يعوق الناس عن اخلري

  . يثبط الناس عن أمورهم

قه عن كذا أي عوّ " املنجد يف اللغة واألعالم"وحسب . عين املنعاإلعاقة ت" املصباح املنري"وحسب 

يقال أعوق يف الزاد أو الدابة أعواقا أي عجزت عن السفر، وتعوق تثبط و�خر  ،صرفه وثبطه وأخره عنه

كل ما عاقك وشغلك ومنه   : وعوق فال� أي صرفه عما أراد وحبسه عنه والعائق واجلمع عوائق وعوق

 ، ورجل وعيق يعوق الناس عن اخلريواغله، والعائقة مؤنث العائق أي ما يعيق عن عملعوائق الدهر أو ش

  .والعوق الرجل الذي ال خري عنده، والعوق كذلك اجلوع، والعائق هو العقبة، ويعوق يشكل أو يضع عائقا
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 تبارمن املعاين اللغوية السابقة واملختلفة لكلمة اإلعاقة ميكن استخالص أ�ا تشرتك كلها يف اع

  ."تثبيطو  وصرف منع"اإلعاقة 

  ةــاقـــلإلعريف االصطالحي ــالتع - 1-2

ة املزمنة هي ذلك النقص أو القصور أو العل أن اإلعاقة) 13-12، ص 1986( حممود حسنييرى 

، األمر الذي كية أو حسية أو عقليةقا سواء كانت اإلعاقة حر اليت تؤثر على قدرات الشخص فيصري معوّ 

االستفادة الكاملة من اخلربات التعليمية واملهنية اليت يستطيع الفرد العادي االستفادة منها،  حيول بني الفرد و 

  . من األفراد العاديني يف ا�تمع كما حتول بينه وبني املنافسة املتكافئة مع غريه

عدم قدرة الشخص على  اإلعاقة ��ا) 38، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى وعرف

من قدرة الشخص على القيام  ويصبح العجز إعاقة عندما حيدّ  ،ستطيع غريه من الناس �ديته�دية عمل ي

  . مبا هو متوقع منه يف مرحلة معينة

  ةاإلعـــاقــة اجلسميــ -2

  ةــة اجلسميــاقـــريف اإلعــتع - 2-1

نوعا من  أورد الباحثون واملهتمون �ذا ا�ال العديد من التعريفات لإلعاقة اجلسمية اليت تعترب لقد

أن وميكن ) إعاقة بدنية، وإعاقة جسمية، وإعاقة جسدية(أنواع اإلعاقة، حيث منحوها تسميات عديدة 

  :حو التايلنستخلص منها بعض النقاط املهمة بعد عرضها على الن

��ا كل ما يتصل �لعجز يف وظيفة  سميةاإلعاقة اجل) 51، ص 1983( سيد ف فهمييعر 

أعضاء متصلة �حلركة كاألطراف، أو أعضاء متصلة بعملية احلياة البيولوجية  أعضاء اجلسم، سواء كانت 

   .كالقلب والرئتني وما أشبه
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هو الشخص الذي ) 96، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلىحسب املعوق جسميا و 

 يعاين من درجة من العجز البدين، أو سبب يعيق حركته ونشاطه نتيجة خللل، أو عاهة، أو مرض أصاب

من وظيفته العادية و�لتايل تؤثر على العملية التعليمية وممارسة  أو مفاصله، أو عظامه بطريقة حتد عضالته،

الذين  �ولئك املعوقني جسميا) 55، ص 2001( سليمان سيدعبد الرمحن ف ويعر  .حياته بصورة طبيعية

سلوكهم املدرسي إىل درجة  واليت قد تؤثر يف ،)مسعية أو بصرية(وحسية  يعانون من اضطرا�ت حركية

  .تستدعي معها احلاجة إىل خدمات الرتبية اخلاصة

من التعريفات واملفاهيم السابقة ميكننا استخالص أن مصطلح اإلعاقة اجلسمية يشمل كل 

عظمية، أو (أو حركية ) مسعية أو بصرية أو كالمها معا(اإلعاقات املتصلة جبسم اإلنسان سواء كانت حسية 

  ).صبيةعضلية، أو ع

  ة ــة اجلسميــاقـــف اإلعــتصني - 2-2

د لإلعاقة اجلسمية وذلك لصعوبة حصر أفراد هل االختصاص على تصنيف واحد وموحّ فق أمل يت

من بني املصطلحات املستخدمة يف جمال اإلعاقـات  أن )12، ص 2008( مجال فريى اخلطيب .هذه الفئة

اقات العظمية، وذوو اإلعاقات احلركية، واألشخاص املقعدون، والضعاف صحيا، وذوو اإلع :اجلسمية جنـد

واملعوقون العضوية، والعاجزون جسميا، غري القادرين على احلراك، واملتأخرون منائيـا، وذوو االضطرا�ت 

  .جسميا

أطفال : ينقسمون إىل ا�موعات التالية املعوقون جسميااألطفـال  أن) 1971(ويرى كروكشانك 

البصر، وأطفال ذوو عاهات تتصل حباسة السمع، وأطفال ذوو عاهات تتصل ذوو عاهات تتصل حباسة 

 )47-46، ص 2001، سليمانسيد عبد الرمحن ( .�لنطق، وأطفال ذوو عاهات عظمية أو عصبية
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ليها وهناك من جيمع بني اإلعاقات احلسية واحلركية يف تناوله لإلعاقات اجلسمية ويطلق ع

 ثقل السمع: نوان اإلعاقات احلسيةويتناوالن حتت ع) 1991(بلة وعاإلعاقات البسيطة حسب مصطفى، 

وأمراض الرئة   لزائد، والصرع، ومرض السكرالنشاط ا: وحتت عنوان اإلعاقات احلركية ،والقصور البصري

عامر طارق، ودمحم (. عن أمراض القلب وأمراض احلساسيةكالسل، وسوء التغذية، واملشكالت النامجة 

  )51-48ص  2008 ،ربيع

 تتمثل يف فئة الصم، ةــعيـمس( املعوقني جسمياونظرا لتحديد� نطاق هذا البحث على عينة من 

من هذه  إعاقةسنتناول كل ، )يت املشلولني واملبتورينتتمثل يف فئ ةــركيـحو تتمثل يف فئة املكفوفني، ةــبصريو

   .�لشرح املفصل اإلعاقات

 مية اجلساآلثـــار النفـسيــة لإلعـــاقــة  - 2-3

آ�ر نفسية قد اجلسمية إلعاقة ل أن) 42-41، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلىيرى 

 .للمعوقنيلذلك جيب توفري أساليب الرعاية النفسية املناسبة  ،املعوقحتدث تغريات كبرية يف شخصية 

يث يبدو أثر اإلعاقة ح، لى املستوى املعريف أو الوجداينفنجد أن النمو العام للفرد يتأثر �إلعاقة سواء ع

  .، لذلك يظهر قصور واضح يف أساليب االتصال واكتساب املعلوماتاملعوقني مسعياواضحا يف حالة 

و�ثريها يف الشخصية من إعاقة إىل أخرى، ومن فرد إىل اجلسمية  كما ختتلف ردود الفعل لإلعاقة  

قد تربز لديهم مسات شخصية معينة  يف تقبلهم لإلعاقة، كما املعوقنيو�لطبع يوجد اختالف بني . آخر

والفشل  السمات تنشأ من اإلحباط املتكرر وهذه ،أو العدوانية حة مثل التبعية أو القلق الشديدبصورة واض

والشعور  إىل احلد من النكوص املعوقنييف مواجهة متطلبات احلياة بصورة عادية، كما قد يلجأ بعض 

  . �لدونية وحماولة التعويض
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بصرف النظر عن الفروق  للمعوقنيالعديد من العلماء حتديد السمات النفسية لذلك حاول 

  : يف السمات التالية وقد خلصها كليمك. الفردية، والظروف البيئية، ونوع اإلعاقة وشد�ا

الشعور  املعوق دوهو الشعور برفض الذات مث كراهيتها، كما يتولد عن :الشعور الزائد �لنقص - 

 . كيفه االجتماعي السليم�لدونية مما يعيق ت

 املعوقوالقبول بواقعها، كما يتولد لدى  عاقةوذلك �الستسالم لإل :الشعور الزائد �لعجز - 

 . وسلوك سليب اعتمادي اس �لضعف واالستسالم له مع رغبة انسحابية شبه دائمةاإلحس

ر وتوقع الش لق واخلوف من ا�هول،ويبدو ذلك يف اإلحساس العام �لق :عدم الشعور �ألمن - 

وقد تكون له  ،كالتوترات أو التقلب االنفعالني  قد يكون هلذا الشعور أعراض ظاهرةالدائم، و 

 . أعراض غري ظاهرة كاالضطرا�ت اجلسمية السيكوسوماتية

وهي . نفعال مع املوقف صعودا وهبوطاويظهر ذلك يف عدم تناسب اال :عدم االتزان االنفعايل - 

وقد يتطور هذا الشعور إىل توالد خماوف ومهية مبالغ فيها تؤدي إىل  ،املعوقني لدىمسة عمومية 

 . أحد أنواع العصاب أو الذهان

تعويض واإلسقاط واألفعال ويتضح ذلك يف األفكار وال :سيادة مظاهر السلوك الدفاعي - 

ين تكون مبثابة محاية لذاته املهددة دائما من اآلخر  ،للمعوقوالتربير والسمة الدفاعية  العكسية

سواء بصورة مباشرة كالسخرية الواضحة، أو بصورة غري مباشرة كاإلمهال أو عدم إعارته االهتمام 

 . الكايف
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 ةاإلعــــاقــة السمعيــ -3

  ةــة السمعيــاقـــريف اإلعــتع - 3-1

ل ما عاقات اجلسمية، فهذه اإلعاقة تشكما يصيب اإلنسان من اإل اإلعاقة السمعية من أشد

غة هي الوسيلة األوىل التصال البشر فيما بينهم يف حيا�م يه اإلنسان، كما أن اللسان عن أخيعزل اإلن

 فالصمم حيرم صاحبه من أحلى ما وهبه هللا. اليومية، وكذلك يف نقل احلضارة والثقافة عرب املكان والزمان

هذا ا�ال عن ة تعاريف خمتلفة ذكرها الباحثون والعلماء املختصون يف ومث. لإلنسان وهو مساع األصوات

  .اإلعاقة السمعية على وجه العموم والصمم بصفة خاصة

سمعية تعين أن اإلعاقة ال) 24، ص 2008( مجال حسب اخلطيبLoyd ) 1973(يرى لويد 

وشدة اإلعاقة السمعية إمنا هي نتاج  ،للفظيا - من القدرة على التواصل السمعي احنرافا يف السمع حيد

أن اإلعاقة السمعية ) 2001( مصطفى يذكر القريطيو  .ه مع عوامل أخرىة الضعف يف السمع وتفاعللشد

مصطلح عام يغطي مدى واسع من درجات فقدان السمع يرتاوح بني الصم أو الفقدان الشديد الذي 

يعوق عملية تعلم الكالم واللغة، والفقدان اخلفيف الذي ال يعوق استخدام األذن يف فهم احلديث وتعلم 

   .الكالم واللغة

 املعوقفريى أن اإلعاقة السمعية سواء كانت كلية أو جزئية حتجب ) 2002( أسامة ا أبو اخلريأم

وذلك ألن عمليات اكتساب اللغة والكالم تعتمد يف  ،الة مع من حوله وما حولهمن املشاركة اإلجيابية الفع

ة أو خارجيا يف مرحلة متقدمة بداية منوها على قدرة الطفل على التقليد، سواء كان ذاتيا يف مرحلة املناغا

وبناءا عليه فإن حرمان الطفل من حاسة السمع حيرمه �لتايل من اخلربات الالزمة يف عملية بناء . عن ذلك

  )30 -29، ص 2008، ربيع ودمحم طارق عامر. (رها كالما ديناميكياالكالم �عتبا
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 ةــة السمعـيــاقـــاب اإلعـــأسب - 3-2

ليت او ة حاالت أخرى مكتسبة ية وتتباين فثمة حاالت والدية ومثباب اإلعاقة السمعتتنوع أس

عرف هلا سبب معني، حيث تشري ت ضعف مسعي ال يوهناك أيضا حاالحتدث فجأة وقد حتدث تدرجييا، 

 .من احلاالت%) 30(الدراسات إىل أنه من املتعذر على األطباء حتديد سبب الضعف السمعي يف حوايل 

للحاالت الوالدية فهي قد تكون  �لنسبةCartwright et al . )1989(وآخرون  ،حسب كارتورايتف

وغالبا ما  ا شيوعا وخطورة احلصبة األملانيةمن أكثره ،وراثية وقد ال تكون وراثية بل �مجة عن عوامل أخرى

  .يكون النقص يف السمع الناتج عن عوامل وراثية شديدا جدا ومن املتعذر معاجلته

ها التهاب السحا� هي تعود جلملة من األسباب من أمهالسمعية املكتسبة فا �لنسبة لإلعاقة أم

واخلداج والتهاب األذن الوسطى وتناول العقاقري الطبية وإصا�ت الرأس املباشرة واحلصبة وغري ذلك الكثري 

  Reynolds  & Birch)1977(رينولدس و  من األسباب األقل شيوعا حسب بريش

سباب اإلعاقة السمعية، الدراسة اليت نفذها مكتب الدراسات ومن الدراسات املهمة حول أ

واشتملت تلك الدراسة على حتديد األسباب احملتملة لإلعاقة ، )1971(الدميوغرافية يف كلية جالوديت عام 

وقد بينت نتائج تلك الدراسة أن أكثر األسباب شيوعا �لنسبة طالبا وطالبة، ) 23.494(السمعية لدى 

أما أكثر أسباب اإلعاقة املكتسبة شيوعا  ،ية الوالدية كانت احلصبة األملانية والوراثة واخلداجلإلعاقة السمع

  )45، ص 2008، عامر طارق، ودمحم ربيع(. فكانت السحا� واحلصبة العادية والتهاب األذن الوسطى

 ـة ــاقــة السمعـيــتصنيـف اإلعـ - 3-3

 ،الصم :عاقة السمعية إىل صنفني مهااإل) 38-37، ص 2008( عامر طارق، ودمحم ربيع صنف

تدل على  األصم يتعذر عليه االستجابة اليت يكون يف الدرجة، حبيث أنوالفرق بينهما  وضعاف السمع
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ا ضعيف السمع فهو قادر على استخدام حاسة السمع لديه يف اكتساب القدرة فهم الكالم املسموع، أم

وضعيف السمع يف خصائص العامل الذي يعيش فيه كل ويكمن أيضا الفرق بني األصم . على فهم الكالم

ل يف الواقع عامل الطبيعة، فضعيف السمع قد يهديه مسعه فعل اجتاه عامل األصوات الذي ميثال منهما وردّ 

احملدود على االستجابة على حنو ما ملصدر الصوت فتكون استجابته خاطئة يف الغالب، يف حني أن األصم 

فإنه يعيش يف سكون �م، ال حيس �ألصوات وال يقدر وجودها، فيحرم من مصدر  احملروم من السمع متاما

 اضر الغائب و�لتايل فهو يف أمسخاص �ملعرفة وتطبيقا�ا واليت ال تكتمل إال به، و�لتايل فاألصم هو احل

  . احلاجة للفهم وأحوج ما يكون االحتياج للمساعدة والرعاية

سمع هو الفرق يف الدرجة فقط، ذلك ألن األصم هو ذلك وليس الفرق بني األصم وضعيف ال

الشخص الذي يتعذر عليه أن يستجيب استجابة تدل على فهم الكالم املسموع بينما الشخص الذي 

 تجيب للكالم املسموع استجابة تدل على إدراكه ملا يدور حولهيشكو ضعفا يف مسعه يستطيع أن يس

أي أن حاسة السمع عند األصم معطلة فال . السمعية بشرط أن يقع مصدر الصوت يف حدود قدرته

يف حني يعاين ضعاف السمع من نقص يف القدرة السمعية ويكون  ،يستطيع اكتساب اللغة �لطريقة العادية

  . هذا النقص غالبا على درجات

هم األفراد الذين  املعوقون مسعيافاألشخاص  ،كان الفرق بني ضعيف السمع والفرد األصم  وأ�

وحبدود خمتلفة منذ الوالدة أو يف سن مبكرة، األمر الذي يؤثر على ) جزئيا أو كليا(وا حاسة السمع فقد

قدرا�م اللغوية والتعليمية، و�لتايل ال يستطيعون متابعة التعليم االعتيادي املألوف، بل يلزمهم إجراءات 

  .الرتبية اخلاصة وخدما�ا ملواجهة اآل�ر النامجة عن هذا الفقدان
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ابة، وموقع اإلصابة، وشدة العمر عند اإلص :هي قة السمعية تبعا لثالثة معايريف اإلعاكما تصن

  .ةاإلصاب

 ابـةـد اإلصــر عنــب العمـف حسـالتصني  -1- 3-3

الذين فقدوا قدر�م  مسعيا املعوقنيسم على تلك الفئة من يطلق هذا اإل :ةــل اللغـا قبــصمم م - 

 �را سلبية على منو الطفل اللغويوهذا يرتك آ. بل سن الثالثةالسمعية قبل اكتسا�م اللغة، أي ق

عها، ويكون غري قادر ا يؤدي إىل حمدودية اخلربات وقلة تنو ألنه يفقد كثريا من املثريات السمعية مم

ض ألن يصبح أبكما إذا مل حيصل على والطفل الذي يولد أصما معرّ . لغةعلى تعلم الكالم وال

م هلم ق هؤالء األطفال مبدارس خاصة تقدويف العادة يلتح ،للغةتدريب خاص يف استخدام ا

 .خدمات تربوية وتعليمية خاصة هلم

م الذي يصيب األطفال بعد بلوغهم سن اخلامسة أي بعد ميشري إىل الص :ةــد اللغـا بعــصمم م - 

رت لديهم جمموعة من املفردات اللغوية، وهم الكالم واللغة، حيث تكون قد توف اكتسا�م

عامر طارق، ودمحم . (رت لديهم الرعاية الرتبوية الالزمةافظة عليها أو توقيتها إذا توفستطيعون احملي

  )56-55، ص 2008 ،ربيع

 ةـابــع اإلصـــوقـب مـف حسـالتصني  -2- 3-3

 اخلارجية أو الوسطى مينع أو حيد تنتج عن أي اضطراب يف األذن :ةـة التوصيليـة السمعيـاقــاإلع - 

األشخاص الذين لديهم  وبوجه عام فإن.  األذن الداخليةو الطاقة الصوتية إىلمن نقل املوجات أ

 . هذا النوع من اإلعاقة السمعية، يتمتعون مبقدرة جيدة على متييز األصوات العالية نسبيا
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يشري هذا املصطلح إىل حاالت الضعف السمعي الناجتة عن : ةـس عصبيــة احلـة السمعيـاقــاإلع - 

ومن الصفات املميزة هلذا النوع اضطراب نغمات الصوت حيث . ذن الداخليةأي اضطراب يف األ

والصفة الثانية ات خمتلفة بشكل ملحوظ يف كل أذن، يكون للنغمة ذات الذبذ�ت املتشا�ة تردد

 .هي ازد�د شدة الصوت بشكل غري طبيعي وغري منسجم مع الز�دة احلقيقية يف شدته

تكون اإلعاقة السمعية خمتلطة إذا كان الشخص يعاين من إعاقة  :ةـة املختلطـة السمعيـاقــاإلع - 

ويف هذه احلالة قد يكون هناك فجوة كبرية بني . عصبية يف الوقت نفسه يةتوصيلية وإعاقة حس

وقد تكون السماعات الطبية مفيدة هلؤالء التوصيل العظمي للموجات الصوتية، التوصيل اهلوائي و 

 .األشخاص

تنتج عن أي اضطراب يف املمرات السمعية يف جذع الدماغ أو يف  :ةـزيــة املركـية السمعـاقــاإلع - 

وغالبا ما يعاين األفراد الذين لديهم هذا النوع من اإلعاقة السمعية من . املراكز السمعية يف الدماغ

ويف هذا النوع أيضا تكون املعينات ية خطرية تطغى على الضعف السمعي، اضطرا�ت عصب

  )29 -26، ص 2008، مجال اخلطيب. (ت فائدة حمدودةالسمعية ذا

 عيـدان السمـدة الفقـب شـف حسـالتصني  -3- 3-3

هناك مخسة أصناف من اإلعاقة السمعية حسب  أن) 31-30، ص 2008( مجال اخلطيب يرى

  :شدة الفقدان السمعي وهي كاآليت
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والشخص ديسبل، ) 40-25(يرتاوح الفقدان السمعي بني  :داــة جـة البسيطـة السمعيـاقــاإلع - 

الذي لديه إعاقة مسعية من هذا املستوى قد يواجه صعوبة يف مسع الكالم اخلافت أو الكالم عن 

 .بعد أو متييز بعض األصوات

ويستطيع ديسبل، ) 55-41(ترتاوح شدة الفقدان السمعي بني  :ةـة البسيطـة السمعيـاقــاإلع - 

) 5-3(أن يفهم كالم احملادثة عن بعد  الشخص الذي لديه هذا املستوى من الفقدان السمعي

وقد حيدث لديه بعض االحنرافات يف اللفظ والكالم، وقد تكون املعينات أمتار ولكن وجها لوجه، 

 . السمعية ذات فائدة

وال يستطيع ديسبل، ) 70-56(شدة الفقدان السمعي ترتاوح بني  :ةـة املتوسطـة السمعيـاقــاإلع - 

 جه صعو�ت يف املناقشات اجلماعيةإذا كانت بصوت عال، ويوا شخص فهم احملادثة إالهذا ال

 . وقد يعاين هذا الشخص من اضطرا�ت كالمية ولغوية وقد تكون ذخريته اللفظية حمدودة

ويعاين ديسبل، ) 90-71(شدة الفقدان السمعي ترتاوح بني  :دةـة الشديـة السمعيـاقــاإلع - 

ولذلك . تطيع أن يسمع حىت األصوات العاليةالشخص هذا من صعو�ت �لغة حيث أنه ال يس

وإذا حدث هذا الفقدان السمعي منذ السنة الم واللغة، فهو يعاين من اضطرا�ت شديدة يف الك

 . وهو حباجة إىل مساعة طبية. األوىل من العمر فإن الطفل لن تتطور لديه القدرة اللغوية تلقائيا

وهذا ديسبل ) 90( تسعني الفقدان السمعي يزيد عنمستوى  :داـدة جـة الشديـة السمعيـاقــاإلع - 

املستوى من الضعف السمعي يشكل إعاقة شديدة حيث أن الشخص قد ال يستطيع أن يسمع 

إنه يعتمد على حاسة البصر أكثر من حاسة السمع، ويكون لديه . سوى بعض األصوات العالية

  . ضعف واضح يف الكالم واللغة
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 اعيــمسن ــاملعوقياحتيــاجــــات  - 3-4

  :يف النقاط التالية مسعيا املعوقنيحبصر احتياجات  )1996( يوسف، وآخرون قام القريويت

إنشاء املراكز الطبية املتخصصة والوحدات السمعية إلجراء الفحوص الدورية على السمع للكشف  - 

املبكر عن أعراض السمع وتشخيص حاالت اإلعاقة السمعية يف مراحلها األوىل، وتقدمي 

ت العالجية املناسبة و�هيلهم وتدريبهم على استخدامها، والتدريب التخاطيب وعالج اخلدما

 .عيوب النطق والكالم لديهم

توفري األجهزة واملعينات السمعية لضعاف السمع وقطع غيارها، والتشجيع على إنتاجها وجتميعها  - 

 .حمليا

ما قبل املدرسة، مبا يساعدهم عل يف سن  عوقني مسعياالرعاية النفسية والرتبوية واالجتماعية للم - 

 .فهم اللغة وتعلم الكالم إىل أقصى درجة ممكنة وعلى حتقيق تكيفهم الشخصي واالجتماعي

املعوقني والتوجيه األسري ملساعدة اآل�ء واألمهات على تفهم مشكالت أبنائهم  رشاد علياإل - 

دريبهم على االستقاللية واالعتماد جتماعيا وتوحثهم على املشاركة يف تنميتهم ا واحتياجا�م، مسعيا

 .على أنفسهم

د من سالمة نطق ، وتدريبه لغو� مع التأكاملعوق مسعياتدريب الوالدين على املشاركة يف تنمية لغة  - 

على املالحظة  املعوقفة وتشجيع ها، وجتنب استخدام الكلمات احملر هة ووضوحالكلمات املوج

  .كالم وحماكا�ا واستخدام التعزيز املناسبوالتمييز البصري حلركة الشفاه أثناء ال
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  املعــوقشخصيــة  علىآثــــار اإلعـــاقــة السمعـيــة  - 3-5

أن هلذه اإلعاقة آ�را يف أفرادها تبدو  مسعيا ملعوقنييرى علماء النفس واملتخصصون املهتمون �

  ):104 -93، ص 2008( عامر طارق، ودمحم ربيعبه من صفات كما خلصها  سمونيتفيما 

 :ملعوق مسعياحيث يظهر ا: اآلثـــار اللغويــة  -1- 3-5

يستخدم  كما أنه،  ويفهم أكثر من استخدام اللغةبني لغة االستقبال ولغة التعبري تناقضا واضحا  - 

 .تركيبات لغوية غري مناسبة

 .لديه صعو�ت عند تفسري عوامل االتصال غري اللفظية مثل تعبريات اجلسم أو الوجه - 

 .التعبري عن األفكار، ويعطي استجا�ت لفظية غري مناسبة لديه صعو�ت يف - 

 .لديه منط حديث متمركز حول الذات، ويتسم �نه ال يعي حاجات املنصت - 

ال يستطيع الرتكيز يف موضوع ما لفرتة زمنية طويلة، وجيد صعوبة عندما يرغب يف االنتقال من  - 

 .موضوع إىل آخر

 .ذخرية حمدودة من الكلمات مقارنة بزمالئه ال يفهم التعبريات املتفق عليها، ولديه - 

 .لديه صعوبة يف ترتيب الكلمات ويف الرتتيبات اللغوية املركبة - 

 .لديه صعو�ت يف االتصال ويهمل �اية اجلمل - 

 .لديه مشكالت يف املعاجلة الشفوية للمعلومات - 

 .يصعب عليه االستماع يف األماكن الصافية - 
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نه مرتا واحدا، وعندما ال يواجهه املتحدث يفضل يصعب عليه االستماع ملتحدث يبعد ع - 

 .اإلنصات �ذن واحدة فقط

  :تظهر يف: اآلثـــار املعرفيــة  -2- 3-5

 .اعتماده على وسائل التعزيز البصرية - 

 .يظهر سلوكا وأداءا غامضا يؤدي إىل حتصيل منخفض - 

 .لديه مهارات القراءة أقل من مستوى الصف - 

 .سيتحرك بصعوبة من احملسوس إىل امللمو  - 

 .ال يرغب يف البحث عن مساعدة إذا دعت الضرورة إليها - 

 .ال يتبع التوجيهات والتعليمات املكتوبة وال املعلومات املتتابعة - 

 .يستطيع أن يشاهد ويقلد تلميذا آخر قبل أن تبدأ املهمة - 

 .حيتاج إىل تكرار مستمر وتوضيح مستمر للتعليمات - 

 .لديه معلومات عامة عن العامل ولكن حمدودة - 

 .اللغة املكتوبة لديه ضعيفة، ولديه مشكالت يف اللغة الشفوية - 

مييلون بشكل عام إىل العزلة وجتنب اآلخرين  مسعيا املعوقنيإن : اآلثـــار النفسيــة واالنفعــاليـة  -3- 3-5

نتيجة إحساسهم �لعجز عن التواصل وعدم قدر�م على املشاركة أو االنتماء إىل األفراد 

كما أ�م . لون األنشطة الفردية كالتنس واجلمباز واجلري وغري ذلكاآلخرين، كما أ�م يفض

يتصفون �العتماد على اآلخرين والتقدير املنخفض لذوا�م، وقد يرجع ذلك إىل تعرضهم ملواقف 
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قد تتسم �إلمهال وعدم القبول والسخرية أحيا� أو قد تتسم �النشقاق والتعبري عن هذا 

قد تعرضوا يف الغالب أثناء طفولتهم لكثري من مواقف  مسعيا وناملعوقاالنشقاق أمامهم، ف

وتلك  مع العادينياإلحباط املتعددة واملتكررة والناشئة عن فشلهم يف معظم املواقف عند التواصل 

. املواقف املثبطة تتحول لديهم إىل مشاعر تتسم �لعدوانية جتاه اآلخرين يف كثري من احلاالت

االنفعالية اليت متيزهم عن أقرا�م العاديني ومن بينها جند أن قدرة  كما يتصفون ببعض اخلصائص

على االتصال االجتماعي مع اآلخرين حمدودة، ونتيجة النسحابه من ا�تمع  املعوق مسعياالطفل 

د لديه العديد من وانطوائه على نفسه وشعوره �نه مهمل يف أحيان كثرية فإن ذلك يولّ 

ك األشياء، والقلق، وامليل إىل الية غري العادية مثل امليل إىل متلّ املشكالت واملظاهر االنفع

العصيان والتمرد وسرعة اهلياج، وامليل إىل التدمري وهدم األشياء وممتلكات الغري، وامليل إىل 

 د العجز عن التوافق االنفعايلالسرقة واالختالس �إلضافة إىل أن قصور النضج االجتماعي يولّ 

عامل خال من حرارة العطف واحلنان الذي قد  املعوق مسعياجند أن عامل  ومن �حية أخرى 

تسببه أصوات األفراد والطري واحليوا�ت والشعائر الدينية، بل أنه خال من أية أصوات تدفعه إىل 

غري قادر على  املعوق مسعياكما أن . اإلحساس مبا يراه أو يلمسه، فكل شيء �لنسبة له ساكن

غري قادر على السؤال عما يدور حوله، مما يشعره �خلوف والعزلة واحلرية تفهم من حوله، و 

 .والقلق والغضب

 :تتمثل يف: اآلثـــار االجتمــاعيـة  -4- 3-5

 .املعا�ة من الشعور �لقلق واإلحباط واحلرمان - 

 .التمركز حول الذات والتميز �الندفاعية والتهور وعدم القدرة على ضبط النفس - 



 اإلعــــــــاقــة اجلسميـــــة                                                         الفصل الثاين    

- 63 - 

 

 .وافق الشخصي واالجتماعياملعا�ة من سوء الت - 

غري �ضج اجتماعيا بدرجة كافية، حيث  فاملعوق مسعياامليول إىل االنسحاب من ا�تمع، لذلك  - 

أن التفاعل االجتماعي يؤدي إىل تنمية النضج االجتماعي فضال عن كون الدائرة االجتماعية 

ته االجتماعية، و�لتايل تقل القاحمدودة، وأن ما يتعلمه من اآلخرين ضئيل حبكم ع للمعوقني مسعيا

 .وكيفاً  خرباته كماً 

 .ظهر عجزا واضحا يف قدرته على حتمل املسؤوليةي - 

لديه مشكالت خاصة �لسلوك مثل العدوان والسرقة والرغبة يف إيذاء اآلخرين والكيد �م وإيقاع  - 

 .األذى عليهم

 .مييل إىل اإلشباع املباشر حلاجاته ومطالبه - 

إن اإلعاقة السمعية تقلل من التواصل والتفاعل مع الكثري من املثريات يف : اآلثـــار اجلسميــة  -5- 3-5

البيئة، وتفرض بذلك تلك اإلعاقة على األشخاص املصابني �ا بعض القيود على منوهم احلركي 

وحركات جسمه  املعوقبسبب ضعف التغذية الراجعة السمعية، مما يؤثر سلبا على وضع  

خاصة الصم منهم قد تتطور لديهم أوضاع وحركات  مسعيا عوقنياملوبذلك فبعض . واستجا�ته

جسمية خاطئة، أما النمو احلركي هلؤالء األشخاص فهو متأخر نسبيا مقارنة �لنمو احلركي 

 .صحاءألقرا�م األ
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 اإلعــــاقــة البصـــريــة -4

 ةــريــة البصــاقـــريف اإلعـــتع - 4-1

فقد املصاب اإلنسان، حيث أن احلرمان منها ي اسا ال شك فيه أن حاسة البصر من أهم حو مم

�ذه اإلعاقة اجلسمية معظم خرباته اليومية املتعلقة �لصور واأللوان واألشكال وحيرمه من تكوين الصورة 

الذهنية عن معظم األشياء يف البيئة احمليطة به، وكما هو معلوم فإن تكوين الصور الذهنية عن األشياء 

وقد أعطى العلماء العديد من . عند احلاجة تعترب من أهم مقومات عملية التعلم نها واستدعائهايز ختو 

  .التعريفات لإلعاقة البصرية عامة واملكفوفني بصفة خاصة

معظم  من وجهة نظر األطباء، والذي �خذ به) 116، ص 1996( فاروق حيث يشري الروسان

ة اإلبصار عنده لشخص الذي ال تزيد حدهو ذلك ا املعوق بصر�السلطات التشريعية، إىل أن الشخص 

قدم يف أحسن العينني أو حىت �ستعمال النظارة الطبية، وتفسري ذلك أن اجلسم ) 6/60) (20/200(عن 

ب إىل مسافة عشرين قدم، جيب أن يقرّ ) 200(ة مائيت الذي يراه الشخص العادي يف إبصاره على مساف

  .�عاقة بصرية حسب هذا التعريف حىت يراه الشخص الذي يعترب مصا� قدما) 20(

أولئك األفراد  فون أيضا من جانب السلطات القانونية ��ما األفراد ضعاف البصر فإ�م يعرّ أم

يف العني األفضل بعد التصحيح ) 20/200(إىل ) 20/70(ة يف اإلبصار ترتاوح من الذين ميتلكون حد

  )54، ص 1983عبد الرحيم، . (املمكن

أن اإلنسان املكفوف هو الذي ) 167، ص 2009( مىن واحلديدي ،مجال بويرى كل من اخلطي

فقد بصره �لكامل أو الذي يستطيع إدراك الضوء فقط ولذلك فإن عليه االعتماد على احلواس األخرى 

  . وهذا الشخص يتعلم القراءة والكتابة عن طريق برايل. للتعلم
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  ةــريــة البصــاقـــاب اإلعـــأسب - 4-2

يقصد �ا كل العوامل الوراثية والبيئية اليت تؤثر على منو اجلهاز العصيب  :والدةـا قبل الــاب مـــأسب  -1- 4-2

، وإصابة األم ببعض األمراض )119، ص 1996، فاروق الروسان(املركزي واحلواس بشكل عام 

، وهي يف مقدمة العوامل املسببة لإلعاقة البصرية حيث متثل )180، ص 2004، مىن احلديدي(

ومنها العوامل اجلينية، وسوء التغذية وتعرض األم احلامل لألشعة . من احلاالت) %65(حوايل 

وال ميكن الوقاية من . اخل...بة األملانيةالسينية، والعقاقري واألدوية، واألمراض املعدية، واحلص

بية اإلعاقات البصرية اليت ترجع إىل ظروف حتدث فيما قبل امليالد إىل أن يتم فهم العالقات السب

 )  289ص  1983 ،فتحي عبد الرحيم. (البصرية بشكل أفضل بني هذه العوامل وبني اإلعاقة

واليت كثريا ما تظهر �ثريا�ا منذ الوالدة وتشمل العوامل الوراثية  :اوالدة نفسهـاء الــاب أثنــأسب  -2- 4-2

 .رةوإذا حدث ذلك فهي تسمى �لعوامل الوالدية، وتشمل نقص األكسجني والوالدة املبك

 )180، ص 2004، مىن احلديدي(

ويقصد �ا جمموعة العوامل اليت تؤثر على منو حاسة العني ووظيفتها  :ةوالدـد الـا بعــاب مــأسب  -3- 4-2

مثل العوامل البيئية كالتقدم يف العمر، وسوء التغذية واحلوادث واألمراض . الرئيسية وهي اإلبصار

، ص 1996، فاروق الروسان(اقة البصرية اليت تؤدي بشكل مباشر أو غري مباشر إىل اإلع

من اإلعاقات البصرية عند األطفال والشباب ترجع إىل عوامل ) %16(وما يقرب من ). 119

  ) 289، ص 1983، فتحي عبد الرحيم. (غري حمددة وحتدث فيما بعد امليالد
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  تصنيــف اإلعـــاقــة البصـريــة - 4-3

يصنف املعوقون بصر� إىل  )84، ص 2010( فوازعمر  ، وعبد العزيزتيسري مفلح كوافحةحسب  

  :صنفني مها

 .يطلق على هذه الفئة قارئي برايل، وهم الذين يستخدمون أصابعهم للقراءة: املكفــوفــون - 

��م األفراد الذين يستطيعون ) 55، ص 1983( فتحي فهم عبد الرحيميعرّ : ضعـــاف البصــر - 

على سبيل املثال (د تتطلبه أحيا� من بعض أشكال التعديل قراءة املادة املطبوعة على الرغم مما ق

وأفراد هذه الفئة يستطيعون القراءة ). تكبري حجم املادة ذا�ا أو استخدام عدسات مكربة

�ستخدام وسيلة تكبري أو نظارة طبية، ويطلق على هذه الفئة قارئي الكلمات املكربة، وهم الذين 

 .  الكلماتيستخدمون عيو�م للقراءة مع تكبري

  بصريــا وقنيـــاملعـات ـاجـــاحتيـ - 4-4

أهم دور ينبغي على الربامج  رية هو احلد من خربات الفرد، فإنالبص لإلعاقةكان األثر األكرب   ملا

القيام به هو مساعد�م يف احلصول على أكرب قدر ممكن من  لمعوقني بصر�بوية والتدريبية املقدمة لالرت 

و�ملشاركة �خلربات  )وخاصة السمعية واللمسية(لبصرية ستخدام احلواس غري اواإلدراك � ،املعلومات

  .على توظيف البصر املتبقي لديه ا على القدرات البصرية املتبقية، جيب تشجيع الطفلالنشطة، واعتماد

أن هؤالء  ، إالاملعوقني بصر�ة وضرورية لألطفال هاج الدراسي العادي مهمومع أن مكو�ت املن

وتتمثل ) املنهاج اإلضايف(ال حباجة إىل أنشطة تعليمية وتدريبية خاصة، ويطلق على ذلك اسم األطف

ل، احلركة والتنق، و شخصي واملهارات احلياتية اليوميةالكفاية الشخصية والتكيف ال :عناصر هذا املنهاج يف

  .ريةاإل�رة البص، و األدوات واملعدات اخلاصة، و التوجيه املهين، و مهارات التواصلو 
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فإذا كان األطفال املبصرون قادرين على تعلم املهارات احلياتية اليومية والعناية �لذات من خالل 

مة يف هذا اخلصوص أل�م منظ حباجة إىل برامج تدريبية املعوقون بصر�املالحظة والتقليد، فاألطفال 

لم املهارات االجتماعية املناسبة ذاته ينطبق على تعمون من القدرة على املالحظة والتقليد، والكالم و حمر 

 املعوقني بصر�التفاعل االجتماعي غالبا ما يتضمن التواصل غري اللفظي، ولذلك فإن األطفال  حيث أن

 املعوقون بصر�الة، ولكي يصبح األطفال كتساب مهارات التواصل الفعحيتاجون إىل تعليم مباشر ال 

كذلك ينبغي على . ستقل وآمننقل واحلركة بشكل ممعتمدين على أنفسهم، جيب تعليمهم مهارات الت

ستماع والكالم واليت تشمل اال املعوقني بصر�مني أن يهتموا بتطوير املهارات التواصلية لألطفال املعل

ات اخلاصة، إضافة إىل ما سبق، جيب ستخدام العديد من األدوات واملعدوالكتابة والقراءة وذلك يعين ا

، 2004، مىن احلديدي( .ة قدرات بصرية وظيفية متبقية لديهماستخدام أي يع هؤالء األطفال علىتشج

  )187-186ص 

  املعــوقة ــشخصي علىة ــريــة البصــاقـــار اإلعـــآث - 4-5

نظرا لالختالفات يف درجة اإلعاقة البصرية ويف أنواعها ومسببا�ا، ويف الظروف البيئية احمليطة 

، فإنه من الصعب للمعوق بصر�م وطبيعة اخلدمات اليت تقد تماعيةجكاجلهات األسرية واال  �ملعوق بصر�

  . يسوا على جمموعة متجانسة، أل�م لبصر� املعوقنيحتديد أ�ر معينة ميكن أن يعاين منها مجيع 

من االعتبارات اليت جيب أن تراعى عند حتديد آ�ر اإلعاقة  أربعة) 1955(وقد حدد لونيفيلد 

  :وهذه االعتبارات هي �ا املصابنيالبصرية على األشخاص 
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يصاحبها على سبيل املثال اإلعاقة البصرية الناجتة عن احلوادث ال  :اتــار واملسببــني اآلثــط بــربـال - 

اإلعاقة البصرية الناجتة عن احلصبة األملانية قد يصاحبها يف بعض  ختلف عقلي، بينما جند أن

 .األحيان ختلف عقلي أو إعاقة مسعية

عند استعمال االختبارات لتحديد  :بصر� املعوقنين ـات مــار على عينــني االختبــف وتقنـتكيي - 

ختبارات قد صممت أو  آ�ر اإلعاقة البصرية على األشخاص املصابني �ا جيب أن تكون هذه اال

 .بصر� املعوقنينت على عينات من كيفت وقن

وهو ما يعرف �جتاهات املبصرين حنو  :بصر� املعوقني عـل مـامــاليب التعــار وأســني اآلثــط بــالرب - 

، حيث تؤدي االجتاهات السلبية أو القصور يف أساليب التعامل سواء على املستوى بصر� املعوقني

 .بصر� املعوقنيالرتبوي أو التأهيلي أو العالجي إىل ظهور العديد من اآل�ر النفسية السلبية لدى 

معظم البحوث اليت جترى على  إن :ةـريــة البصـاقــال اإلعــات يف جمــراسدـوث والــة البحـوليــمش - 

هؤالء ، و بصر� ملعوقنيتشمل من يقيمون منهم يف املدارس واملؤسسات اخلاصة � بصر� املعوقني

  ). 56، ص 1988، كمال سامل  سيسامل. (بصر� املعوقنيل مجيع يعتربون فئة خمتارة ال متث

 :ار مبا يليــوميكن حصر هذه اآلث

األفراد و  بصر� املعوقنيه ال توجد فروق كبرية بني ذكاء تشري الدراسات إىل أن :ةــار العقليــاآلث  -1- 4-5

قياس وكذلك احلال على م ظي من مقياس وكسلر لذكاء األطفالفالعاديني على اجلانب الل

وأشارت  Hayes) 1941(م ذلك الدراسة اليت قام �ا سامويل هيز ستانفورد بينيه للذكاء، ودع

هو ضمن املعدل الطبيعي للفرد  املعوقني بصر�نتائجها أن املعدل العام لذكاء هؤالء األطفال 

 )89، ص 2010، كوافحة تيسري مفلح، وعبد العزيز عمر فواز. (العادي
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للغة من الناحية اللغوية النمائية ال يبدو �ثرها �إلعاقة البصرية حيث تتطور ا :ةــار اللغويــاآلث  -2- 4-5

ر ولكن أمناط النمو اللغوي املبك. لدى املكفوفني تطورا طبيعيا إذا مل يكن لديهم إعاقات أخرى

خالت ى األطفال املبصرين وذلك بسبب االفتقار إىل املدلديهم ختتلف عن تلك اليت تظهر لد

، مىن ديواحلدي ،مجال اخلطيب. (البصرية والتنقل وبسبب اختالف اخلربات املبكرة اليت ميرون �ا

 )108ص  2005

 لى احلركة �مان من مكان إىل آخريواجه املكفوفون مشكالت يف القدرة ع :ةــار احلركيــاآلث  -3- 4-5

ظهر فيها وهذا ما يعرف مبهارة التعرف والتنقل، ويبسبب عدم معرفتهم �لبيئة اليت يتنقلون 

ن املوجود فيه الفرد ي اليدين أو الدوران حول املكافوفون مظاهر جسمية منطية مثل حتر املك

كوافحة تيسري مفلح، وعبد العزيز عمر ( .املصاب �إلعاقة أو غريها من السلوكيات النمطية

   )90، ص 2003، فواز

اليت أورد�ا واتفقت عليها معظم  للمعوقني بصر�من أهم اآل�ر الدراسية  :ةــار التعليميــاآلث  -4- 4-5

 :الدراسات والبحوث يف هذا ا�ال

أن ) 1966(أورد نوالن  :اديةــابة العـل أو الكتـة لربايـواء �لنسبـراءة ســة القـل سرعدـطء معـب - 

لربايل فيما بني الصف العاشر والثاين عشر بلغ حوايل  املعوق بصر�معدل سرعة قراءة الطالب 

 .ل ثلث معدل القراءة العاديةميثكلمة يف الدقيقة وهذا ) 89(تسعة ومثانني 

مستوى أداء هذه  إن: �لنتائج اآلتية) 1963(تمان خرجت دراسة ب :ةـريــهـراءة اجلــاء يف القــأخط - 

 وأن. ين من نفس املرحلة الدراسيةا�موعة يف القراءة يعترب بوجه عام مشابه ملستوى أداء املبصر 

ا وأعالها هي اليت حصلو  ،أقل الدرجات اخنفاضا هي اليت حصلوا عليها يف اختبار القراءة اجلهرية
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فيما يتعلق مع ز�دة أخطاء القراءة مقارنة �ملبصرين خاصة ليها يف اختبار القراءة الصامتة، ع

 ،كمال سامل  سيسامل(. اخنفاض مستوى التحصيل الدراسيوكذلك بعكس الكلمات واحلروف، 

 ) 59- 58، ص 1988

حيث توجد لديهم  ،ر�للمعوقني بصسلوك تؤثر اإلعاقة �ثريا واضحا يف ال :ةـاعيــار االجتمــاآلث  -5- 4-5

جتماعية الالزمة لتحقيق عو�ت كبرية يف عملية التفاعل االجتماعي، ويف اكتساب املهارات االص

جتماعية املتاحة را لنقص خربا�م االجتماعية، وقلة الفرص االاالستقالل عن اآلخرين، وذلك نظ

ما كانت االجتاهات حنو وكل. �لعامل اخلارجي احمليط �مهلم يف االحتكاك �آلخرين واالتصال 

إجيابية، كلما سهلت عليهم فرص التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، ومنت لديهم درجة  املعوقني

  )178ص  2003 ،أمحد الزغيب. (الثقة �لذات و�آلخرينأكرب من 

 ــة ـركيـــــاقــة احلــاإلعــ -5

 ركيـةـــاقــة احلـف اإلعــتعـــري - 5-1

نواع اإلعاقة اجلسمية اليت تضم األشخاص املصابني مبختلف أنواع اإلعاقة احلركية هي أحد أ

اإلعاقات لألعضاء املتصلة �حلركة، كإعاقات األطراف العليا والسفلية واملهارة اليدوية وإعاقة التنسيق 

 كتسبة نتيجة ملشكلة مرتبطة �لسنوقد تكون اإلعاقة احلركية إعاقة خلقية أو م. ملختلف أعضاء اجلسم

هناك العديد من التعريفات اليت أوردها الباحثون و . كون هذه املشكلة �جتة أيضا عن مرض ماوقد ت

   .واملهتمون �ذا ا�ال
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�نه  املعوق حركيا) 54، ص 2001(سيد عبده بدر الدين كمال، وحالوة دمحم عرف كل من  فقد

ه أو مفاصله أو أصاب عضالتالفرد الذي يعوق حركته ونشاطه احليوي فقدان أو خلل أو عاهة أو مرض 

، ص 2007( عصام محدي الصفديحسب " سهوال"ووضح  .من وظيفتها العادية عظامه بطريقة حتد

بشكلها  هو الشخص الذي لديه إعاقة جسدية متنعه من القيام �حلركات اليومية املعوق حركيا أن) 18

وقد يكون فقدان احلركة  ت إىل ضمور العضالت أو نتيجة مرض معني،الطبيعي، نتيجة إصابة أد

 عامر طارق، ودمحم ربيعحسب " الروسان"ا أم. ي أيضا يف هذه األعضاء املصابةصحوب بفقدان حسم

ف اإلعاقة احلركية ��ا حاالت األفراد الذين يعانون من خلل ما يف قدر�م فقد عر ) 66-65، ص 2008(

ويرى . منوهم العقلي واالجتماعي واالنفعايلحبيث يؤثر ذلك اخللل على مظاهر . احلركية ونشاطهم احلركي

  .اإلعاقة احلركية تعين ببساطة ضعف أو عدم قدرة الفرد على احلركة أن) 1، ص 2008( ربيع دمحم

 ةــركيــــة احلــاقـــاب اإلعـــأسب - 5-2

أي مرض أو إصابة تؤثر على أجزاء اجلهاز احلركي سواء يف مرحلة تطوره ونضجه، أو بعد متام  إن

األمراض الوراثية، وإصابة األم احلامل، وما ميكن أن : قد تؤدي إىل حدوث إعاقة حركية منها ما يلي منوه،

حيدث أثناء الوالدة، وما ميكن أن حيدث بعد الوالدة، والعيوب اخللقية، واألمراض املعدية، واألمراض غري 

والعقلية  واألمراض النفسيةاملعدية، وسوء التغذية، وكرب السن، واملسكرات واملخدرات، واحلوادث، 

  ).71-68، ص 2008، عامر طارق، ودمحم ربيع. (والوظيفية

 ةـــركيـــة احلــاقــــف اإلعــتصني - 5-3

  :يف تصنيفه لإلعاقة احلركية الفئات التالية) 191- 177، ص 1993( دمحم رمضان يتناول القـذافـي

 .ركية بسبب االضطرا�ت التكوينيةاحل املعوقنياملصابون �ضطرا�ت تكوينية ويطلق عليهم فئة  - 
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 .احلركية بسبب شلل األطفال املعوقنياملصابون بشلل األطفال ويطلق عليهم فئة  - 

 .احلركية بسبب الشلل املخي املعوقنياملصابون �لشلل املخي ويطلق عليهم فئة  - 

 عوقنياملاملصابون يف احلوادث واحلروب والكوارث الطبيعية وإصا�ت العمل ويطلق عليهم فئة  - 

 .بسبب احلوادث املختلفة حركيا

  :إلـى) 97-96، ص 1998( ليلى وفرحات حلمي ويصنفـها إبراهيم

الشلل، والبرت، وشلل األطفال، والشلل النصفي السفلي  :إعاقـات اجلهـاز العضلي العظمي - 

والضمور العضلي، وسوء والشلل النصفي الطويل، والتهاب املفاصل، وخلع مفاصل الفخذ، 

 . التكوين التشريـحي الوراثي �لعمـود الفقري، وميل العنـق جانبـا

 . الشلل املخي، والصرع :اإلعاقـات العصبية - 

مرضى السكر، ومرضى القلب، واألورام  ):الناجتة عن األمراض املزمنة(اإلعاقـات املرضية  - 

 . واألمراض اخلبيثة، والصرع

 للـــريف الشـــتع  -1- 5-3

ف توقفا مستدميا أن العضو يعترب مشلوال إذا توق) 16، ص 2002( مروان عبد ا�يد ى إبراهيمير 

أو مؤقتا عن وظيفته وقد يكون ذلك التوقف كليا أو جزئيا، وحيدث يف أي مرحلة من مراحل العمر، 

. إلصابةا اوختتلف أعراض وأماكن اإلصابة لكل نوع، حيث يرجع ذلك إىل األعضاء واملراكز اليت حلقت �

أن العضو يصبح مشلوال إذا مل يستطع أداء احلركات اإلرادية ) 7، ص 2006(رفعت  حممود دمحم ويعترب

  .املطلوبة منه
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 للـف الشــــتصني -1-1- 5-3

) 1975(فـالتون بشـاي حسب ) 99-98ص ، 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلىف لقد صن

Falton Bishay الشلل وفقا للعضو املصاب كما يلي:   

  . يصيب األطراف األربعة من اجلسم وهي الذراعني والرجلني اعيــلل ربــش - 

 .يصيب ثالثة أطراف من اجلسم كالرجلني وأحد الذراعني أو العكس الثيــلل ثــش - 

وهو يصيب أطراف أحد جانيب اجلسم، األمين أو األيسر أو الطرف العلوي  ويلــي طـلل نصفــش - 

 . أو السفلي جبانب واحد

، ويؤدي إىل منع السيطرة اإلرادية )الرجلني(وهو يصيب الطرفني السفليني  يـي سفلـصفلل نــش - 

 .احلركية

أين تكون اإلصابة يف أحد األطراف، العلوي أو السفلي مما يؤدي إىل منع  رافــد األطــلل أحــش - 

 . السيطرة اإلرادية احلركية

وهو ينتج من التهاب . ا أو فرد�وهو مرض يصيب األطفال، وقد يكون و�ئي الــلل األطفــش - 

 . النخاع الرمادي يف اجلهاز العصيب نتيجة فريوس يؤثر يف اخلال� العصبية

ويعين ذلك الشلل احلركي الكامل أو غري الكامل، وقد يصاحبه قدر ضئيل من  لصيـلل التقــالش - 

 .التخلف العقلي والذكائي والتعليمي مع بعض االضطرا�ت احلسية

 ـرت ـــلـبريف اـــتع  -2- 5-3

نسان نفسه وبدون شعور من املناظر اليت تلفت انتباه اإلنسان وتثري فضوله منظر البرت، وجيد اإل

أو  حب االستطالع إن جاز هذا التعبريبصره إىل مكان البرت، ويرجع ذلك عادة إىل نوع من  منه وقد شد



 اإلعــــــــاقــة اجلسميـــــة                                                         الفصل الثاين    

- 74 - 

 

 ذلك من دوافع تنبت من فكرة أن يكون اإلنسان مدفوعا مبا يتصوره من غرابة وقسوة ما يرى، إىل غري

 .اإلنسان وثقافته العامة

هو إزالة جزء أو أجزاء من أعضاء ) 172، ص 2002( مروان عبد ا�يد حسب إبراهيموالبرت 

ويتقرر برت طرف أو جزء منه إلنقاذ حياة . اجلسم بواسطة اجلراحة، نتيجة حادث أو مرض أو تشوه خلقي

وى أو الورم يف اجلزء املصاب أو للتخلص من جزء ال فائدة منه أو اإلنسان للوقوف أمام انتشار العد

ويعترب البرت آخر عملية عالجية أو �ألحرى عجز الطب عن العالج، . حادث أو إصابة أو تشوه خلقي

  . ويبقى هذا العجز قائما حىت يتمكن األطباء من اخرتاع طريقة للعالج. فيلجأ األطباء إىل برت العضو

أن البرت هو استئصال طرف أو أكثر من أطراف ) 91، ص 2007( دي الصفديعصام محويرى 

  .اجلسم سواء إحدى األطراف العلوية أو جزء منها أو السفلية أو جزء منها

 رت ـــــف البــتصني -2-1- 5-3

أن للجزء املتبقي من العضو بعد البرت مواصفات منوذجية ) 14-13، ص 2006( حممود دمحميرى 

إنه يقوم �جراء ة مرضية للطرف املبتور، لذا فوحيرص اجلراح على احلصول على بقيضرورية لضمان فائدته، 

د إلجراء برت �ن، ويفضل األطباء إجراءه عندما ال �يت يسمى �ذا االسم ألنه ميهو  يلالبرت األو  :عمليتني

ون الغرض من ويك. ع مضاعفات أشّد خطورةبنتيجة مرضية بسبب التلوث أو توقالتوقعات املرتقبة للشفاء 

ويتم البرت األويل يف مستوى منخفض بقدر اإلمكان . م الدمرة على العدوى واحليلولة دون تسمالبرت السيط

ة القابلة للنمو يحىت يسمح �جراء البرت النهائي يف املستوى األعلى، لذا فإن البرت األويل يتم يف األنسجة احل

 ندما يتأكد شفاء البرت االبتدائيفيتم ع البرت النهائي اأم. الذهاب فوق املنطقة املعدية دون احلاجة إىل
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ويطمئن اجلراح إىل وجود بقية مرضية من الطرف، ويكون الغرض من العملية يف هذه احلالة هو احلصول 

  .على جزء متبق منوذجي من الطرف املبتور

 حركيــا وقنيـــاملعات ــــاجــاحتي - 5-4

حتياجات ا) 58-57ص  ،2001( سيدالوة دمحم عبده بدر الدين كمال، وحاليقسم كل من 

  :حركيا إىل املعوقني

  ةــة وتوجيهيــات صحيـــاجــاحتي  -1- 5-4

احتياجات بدنية مثل اللياقة البدنية من خالل الرعاية البدنية، وهي تشمل كل اخلدمات واألنشطة  - 

أي مساعدات ، وتتضمن العالج واألجهزة التعويضية، و للمعوق حركيااليت حتّسن احلالة الصحية 

 . وجتهيزات أخرى تساعد املصاب �ذه اإلعاقة على استعادة واكتساب استقالليته البدنية

 . ف وتنمية الشخصيةامل النفسية واملساعدة على التكيية مثل االهتمام �لعو رشاد علياحتياجات إ - 

هتمام بتعليم احتياجات تعليمية مثل إفساح فرص التعليم املتكافئ ملن هم يف سن التعليم مع اال - 

 . الكبار

 . احتياجات تدريبية مثل فتح جماالت التدريب تبعا للمستوى املهاري - 

 ة ـاعيـــات اجتمــــاجــاحتي  -2- 5-4

 . مبجتمعه وتعديل نظرة ا�تمع إليه املعوق حركيااحتياجات عالئقية مثل توثيق صالت  - 

 . ءات الضريبية واجلمركيةاحتياجات تدعيمية مثل خدمات املساعدة الرتبوية واملادية واإلعفا - 

 . احتياجات ثقافية مثل توفري األدوات والوسائل الثقافية وجماالت املعرفة - 
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  ةــات مهنيــــاجــاحتي  -3- 5-4

ية اليت تصون القيم من العملية التأهيل االنتهاءر واالستمرار فيه حلني �يئة سبل التوجيه املهين املبك - 

 .ن استمرارهااملهنية وتؤم

  ةــات تشريعيــــاجــاحتي  -4- 5-4

 .وتوفري فرص العمل اليت تناسبهم حركيا املعوقنيمثل إصدار تشريعات يف حميط تشغيل  - 

 عــوقة املـشخصي علىة ــركيــــة احلــاقــــار اإلعــــآث - 5-5

. تعترب اإلعاقة احلركية أحد اإلعاقات اليت تؤثر على املصاب �ا وعالقته �ألشخاص احمليطني به

يعانون  حركيااملعوقني أن ) 63-59 ، ص2001( سيدالدين كمال، وحالوة دمحم ال عبده بدرحيث يرى 

  :من

الشعور الزائد �لنقص، والشعور الزائد �لعجز، وعدم الشعور �ألمن واالطمئنان حنو احلالة  - 

 .اجلسمية، واإلسراف يف الوسائل الدفاعية

 . الت تروحييةمشكالت العمل، ومشكالت األصدقاء، ومشك: مشكـالت اجتماعيـة - 

خل أو اخنفاضه خاصة إذا  ري من نفقات العالج، وانقطاع الدحتمل الكث: مشكـالت اقتصاديـة - 

هو العائل الوحيد لألسرة، وقد تكون احلالة االقتصادية سبب يف عدم تنفيذ خطة  املعوقكان 

 .العالج

ة العالج الطيب عدم معرفة األسباب احلامسة لبعض أشكال اإلعاقة، وطول فرت : مشكـالت طبيـة - 

 للمعوقنيلبعض األمراض وارتفاع تكاليف العالج، وعدم انتشار مراكز كافية للعالج املتميز 

 .وكذلك املراكز املتخصصة للعالج الطبيعي
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أن املظهر اجلسدي له �ثري كبري على ) 74- 72، ص 2008( عامر طارق، ودمحم ربيعيرى و 

رد وخرباته، فالشخصية ليس هلا وجود بدون تصور الفرد ل عواطف الففصورة اجلسم تشك املعوقشخصية 

وسوء التوافق كالقلق واخنفاض مفهوم الذات   املعوق حركياجلسده، وقد تظهر بعض األعراض املرضية لدى 

ا يؤثر �ثريا   ميكن تغطيتها عن أعني الناس ممر السليب للذات اجلسمية لديه، فالعاهة الالنفسي نتيجة التصو 

  . لذوا�م وتقبلهم ألنفسهم املعوقنيدير كبريا على تق

 املعــوقة ــشخصي علىة ــة اجلسميــاقـــاإلع�ثري ول ــر حــــة آدلــنظري -6

� أكثر الباحثني والعلماء حتدحسبما استقينا من حبثنا يف الرتاث العلمي وجد� أن ألفريد آدلر هو 

  .دليل على ذلك أكرب املعوقونظريته حول شخصية   املعوقنيعن اإلعاقة و 

غر األبناء، وقد دامهه املرض يف الصكان الطفل الثاين بني ستة من ) 1937- 1870(ألفريد آدلر 

حيث عاىن كثريا من داء الكساح خالل طفولته وكاد ميوت �اللتهاب الرئوي، األمر الذي دفعه ألن يكون 

اء الكساح الذي ت أعاين من دلدت طفال ضعيفا جدا، وكنلقد و : "ويف هذا الصدد يقول آدلر. باطبي

قرب �اية عمري أقف  ك حبرية مثل بقية األطفال، ورغم هذه اإلعاقة فإنين اآلن وحىتحرمين من أن أحتر 

، ص 2010، كفايف عالء الدين". (كم تالحظون كيف استطعت أن أقهر هذه الصعو�تأمامكم ولعل

151 (  

ي اإلعاقة اف السفلى تولد لديه الدافعية لتخطقة اجلسمية يف األطر ونظرا ملعا�ة آدلر من اإلعا

كان آدلر من أبرز رفاق فرويد لكنه بدأ يتحول عن مفاهيم فرويد ونظر�ته إىل أن انفصل عنه . وتعويضها �لتفوق

متاما واستقل بفرضيته، وأصبح واحدا من رواد علم النفس وصاحب مدرسة مشهورة هي مدرسة علم النفس 

  ) 255ص ، 1976، وليم اخلويل( .الفردي
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. ري فيهجتماعي فطلر أن اإلنسان كائن اجتماعي حتركه حوافز اجتماعية، وأن االهتمام االيرى آد

وجعل  .صياغة فريدة من الدوافع والسمات واالهتمامات والقيم و�دى آدلر �لذات اخلالقة، فالفرد عنده

 وكه ويشعر بنقائصه وحيس �هدافهسلفاإلنسان كائن شعوري يعرف أسباب  .آدلر الشعور مركز الشخصية

  ) 23ص ، 1975، عبد املنعم احلفين. (وهو قادر على التخطيط

لفردي جيعل علم النفس الفردي برغم تسميته � عام لنظرية آدلر إنساين حمض، وإناحملتوى ال إن

 الفطري يف الفردالدور االجتماعي ز آدلر ويرب . ة للفرد وأسلوبه يف ا�تمعجتماعيمعيار الشخصية درجة ا

هة بعض املعوقات جتماعي وحني حيس �لنقص يف مواجفل �كرا إلشباع رغباته يف سياق افيسعى الط

ن حتركه أهداف مستقبلية كما حتركه توقعاته أكثر فاإلنسا. مصادر اإلعاقة ساعيا �لقوة يتحفز للعدوان ضد

   ). 170، ص 1990، �ظم هاشم لعبيدي. (ا حتركه خرباته املاضيةمم

يصري على الدوام عامال ء بدنه ويرى آدلر أن الشعور �لقصور الذي يوحى به إىل الفرد أحد أعضا

فعاال يف منوه النفسي، واملقصود بقصور أحد األعضاء عدم استكمال منوه أو توقفه أو عدم كفايته 

يؤثر دائما يف حياة الشخص ووجود األعضاء القاصرة . التشرحيية أو الوظيفية أو عجزه عن العمل بعد املولد

النفسية ألنه حيقره يف نظر نفسه ويزيد شعوره بعدم األمن، ولكن هذا الشعور هو الذي يلهب الكفاح 

، ص 1990، عبد احلميد جابر.(ارة العضو القاصر على التعويض كما وكيفإلقرار الشخصية ويزيد مقد

101(  

 نه احلافز إىل التقدم حنو اهلدفبل أمرا �فعا ألا، شعور �لنقص أو الدونية أمرا سو� عاميعترب ال

جبل أي التفوق، فموقف الطفل أشبه مبوقف شخص يرى أصحابه يصعدون إىل ربوة عالية أو يتسلقون 

ولكن ماذا يكون األمر لو كان هذا الشخص مصا� بعجز . ا فيصبو إىل اللحاق �م بعزمية وأملفوزي دمحم
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أصحابه سيرتكونه وحيدا؟ فقد يكون يف الطفل عجز عضوي أو  ته وأنه يشعره �ن الركب قد فايف ساق

معنوي موروث أو مكتسب، وليس هلذه النقائص أمهية كبرية يف ذا�ا بل يف درجة إعاقتها لبلوغ هدف 

فإذا ما فشل طفل يف التغلب على العوائق اليت متنع . التفوق أو التعويض عن العجز بوسائل �جحة سوية

. ظروفه إىل اختاذ أسلوب معني يف سعيه حنو هدفه البعيد املنال، أصبح شخصا عصابيا تفوقه ودفعته

فالسلوك غري املتوافق أو العصايب هو مبثابة حماولة مستمرة للتخلص من عقدة الدونية واحلصول على التفوق 

  . والسيطرة

سر ويف لة ويتفوقا حقيقيا يبلغه يف سهو  والفرق بني هدف السوي والعصايب أن السوي حيقق

اطمئنان واستقرار، خبالف تفوق العصايب فهو تفوق ومهي يستنفذ الكثري من طاقته النفسية أو هو السعي 

الناس أفرادا ومجاعات ال  إن. لعظمة بدال من أن يكون عظيماإىل بلوغ تفوق بوسائل ملتوية كأن يتصنع ا

ص ، 1976، أمني أنور اخلويل( .ري العاميسريون يف حيا�م مبنطق جمرد بقدر ما يوجههم اإلدراك الفط

256 -257.(  

ع آدلر مفهوم القصور ليشمل إىل جانب مشاعر القصور البدين مشاعر القصور وقد وس

وتكوين الشخصية حسب آدلر حيدد . )102، ص 1990، عبد احلميد جابر(. السيكولوجي واالجتماعي

نفسه فيه وإمنا تتحدد بتفسريه هلذا املوقف  الذات، أي أ�ا ال تتحدد نتيجة للموقف الذي جيد الطفل

ة ولكنه حيدد جمموعة من االحتماالت املعينة احلق أن املوقف ال يعمل كسبب وعلو . وبطريقة استخدامه له

. القصور العضوي احلاد، والتدليل واإلمهال: واملواقف الثالثة اليت حددها آدلر هي. للنتيجة املتوقعة

إنه يزيد من شعوره . ر أو السمع يلقى بعبء إضايف على كاهل الطفلفالقصور العضوي كضعف البص

  ) 114، ص 1990، عبد احلميد جابر. (�لقصور فوق املستوى العام
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  ــالصــــةـخ -

لقد أنعم هللا تعاىل على اإلنسان بنعم كثرية ال تعد وال حتصى، وذلك ملساعدته على اإلحساس 

جتماعية، ومتكينه من ن إمكانيات مادية ووقائع وأحداث اياة ممبن وما حوله، واإلدراك مبا تتضمنه احل

ومن أصعب االبتالءات هو االفتقاد حلاسة من احلواس أو . التفاعل واكتساب اخلربات وتبادهلا مع اآلخرين

  . ي ثقافته وبنيته املعرفيةه من اخلربات واألفكار اليت تنمعضو من أعضاء اجلسم، فحرمان الفرد منها حيرم

يعانون فقدا� يف حواسهم أو أعضائهم احلركية بدرجات خمتلفة تبدأ من  فئة عوقون جسميااملو 

الضعف البسيط إىل الفقدان الكامل، األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على منو هؤالء األفراد يف مجيع 

قدرات إمكا�ت و  حتد منفاإلعاقة اجلسمية . اجلوانب وخاصة اجلوانب النفسية والعقلية واالجتماعية

  .ته يف نفسه وتشعره �لقلق والعجزقص من ثقلى مفهومه لذاته وتقديره هلا وتنؤثر عمما يوتفاعالت الفرد 

كمواطنني، وإ�حة   جسميا املعوقنيوجب الوقاية والرعاية الصحية الشاملة واالعرتاف حبقوق  لذا

لتعامل معهم، إذ أن إعاقا�م اجلسمية قد فرص التعليم والتمهني املناسبة هلم، ونشر الوعي بني أفراد ا�تمع ل

حتول دون تعلمهم مثل أقرا�م األمر الذي يرتتب عليه ضرورة توفري اخلدمات الرتبوية اخلاصة، واخلدمات 

  .املساندة يف كثري من األحيان

  

  

  



 

 

 

  

  الفصــــل الثــــالــث

  األنشطـة الر�ضية املكيفــة

 هـيــــدمت - 

 تعـريف النشـــاط - 

 النشــاط الـريـاضـيتعـريف  - 

 ريف النشــاط الـريـاضـي املكيـفتعـ - 

 �ريـخ األنشطـة الر�ضيـة املكيفـــة - 

 ـاضية املكيفـة يف اجلــزائـــراألنشطـة الري - 

 يب تكييــف األنشطــة الر�ضيــةأسال - 

 ــةـة األنشطــة الر�ضيــة املكيـفأهــداف ممارسـ - 

 فـةـكيأهـمية ممارسـة األنشطـة الر�ضية امل - 

 ةنشطــة الر�ضيــة املكيـفــتصنيف األ - 

 ةشطـة الر�ضيـة املكيـفــالعوامـــل املؤثــرة على أداء األن - 

 عند املعـــوقني جسميــااألنشطــة الر�ضيــة املكيفــة  - 

 خـــالصـــــــة - 
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  دـمتهيـــ -

شاطا يعمل على تربية نيعد النشاط البدين الر�ضي جزءا متكامال من الرتبية العامة لألفراد، و 

النشء تربية متزنة ومتكاملة من النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية، عن طريق برامج وجماالت 

  .ر�ضية متعددة وحتت إشراف أهل االختصاص، لتحقيق أهداف هذا النشاط

ل الرتبوية الفعالة فهو من الوسائ. ويعترب النشاط الر�ضي املكيف نوع من أنواع األنشطة الر�ضية

كما تعمل األنشطة الر�ضية املكيفة على   ،يف مجيع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية املعوقنيلتنمية 

  . نظرا إلمكانيا�م احملدودة إىل اإلنتاج والتفاعل مع ا�تمع املعوقنيإعادة أكرب عدد ممكن من 

ختلف جوانبه وشهدت وسائله تطورا معتربا النشاط الر�ضي املكيف أشواطا كبرية مبوقد قطع 

خاصة فيما يتعلق بطرق ومناهج التعليم والتدريب، وال يزال اخلرباء والباحثون ميدوننا �حدث املناهج 

وتتمثل هذه النشاطات يف العديد من والطرق مستندين يف ذلك إىل مجلة من العلوم واألحباث امليدانية، 

حسب درجة ونوع  املعوقنيوالفردية، وكل نوع منها يالئم فئة معينة من  االختصاصات الر�ضية، اجلماعية

  .إعاقا�م

أضحى اليوم يكتسي من وقد عرف النشاط الر�ضي املكيف تطورا كبريا يف اآلونة األخرية، حىت 

نه األمهية ما جيعله عنصرا فعاال يف بناء ا�تمعات، وعلما قائما بذاته له فلسفته اخلاصة ونظمه وقواني

في أصبح حيتل مكانة ال تقل عن تلك اليت حيتلها النشاط الر�ضي للعاديني و وأسسه وقواعد يسري عليها، 

  .وأنواع الر�ضة احمللية واإلفريقية وحىت العامليةاأللعاب 
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  ريـف النشـــاطـــتع -1

الل هو وسيلة تربوية تتضمن ممارسات موجهة يتم من خالهلا إشباع حاجات الفرد ودوافعه من خ

  )20 ، ص1996، أمني أنور ، واخلويلدمحم احلمامي. (�يئة املواقف اليت يقابلها الفرد يف حياته اليومية

  اضيــريـــــاط الـريـف النشـــتع -2

�نه ذلك النوع من النشاط الذي ينمي القدرة اجلسمية يف اإلنسان ) 1987(عرفه تشارلز بيوكر 

  .تج عنها القدرة على الشفاء ومقاومة التعبعن طريق األجهزة العضوية املختلفة وين

النشاط الر�ضي هو وسيلة لبلوغ أهداف  أن) 25، ص 1993(، وآخرون أمحد أبو العالء ويرى

فهو خيدم األهداف الصحية إذا متت املمارسة من أجل . عديدة تكيفه مع خمتلف ميادين الثقافة البدنية

 يح عن النفس لدى العامة من الناسمتخصصا، وميارس للرتو ذلك وخيدم املستوى الر�ضي العايل إذا كان 

   .وخيدم األهداف الرتبوية إذا ما متت ممارسته يف اإلطار الرتبوي

كما يعترب النشاط الر�ضي أحد األشكال الراقية للظاهرة احلركية لدى اإلنسان، وهو األكثر 

النشاط الر�ضي �نه نشاط ذو " ت فيافما"ويعرف . تنظيما واألرفع من األشكال األخرى للنشاط البدين

شكل خاص وهو املنافسة املنظمة من أجل قياس القدارت وضمان أقصى حتديد هلا، وبذلك فما مييز 

النشاط الر�ضي هو أنه التدريب البدين الذي يهدف إىل حتقيق أفضل نتيجة ممكنة يف املنافسة، ال من 

  . يف حد ذاته أجل الفرد الر�ضي فقط وإمنا من أجل النشاط
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األنشطة الر�ضية تساعد على حتقيق التوازن ف) 1996( أمني أنور دمحم، واخلويل احلمامي عند أما

دمحم نصر  ، ورضواندمحم حسن  وعرفه عالوي. النفسي والتقليل من التوتر الناتج عن اإلرهاق يف العمل

  .ربية الفرد تربية شاملة ومتزنة�نه أحد األنشطة البشرية اهلامة اليت �دف إىل ت) 1999( الدين

أن النشاط الر�ضي هو ذلك النشاط احلركي ) 55، ص 2008( دمحم ويرى بدران حسب �سني

الذي ميارسه اإلنسان ممارسة إجيابية وفقا لقوانني وقواعد حمددة، حبيث حيدث تغريات بدنية، وعقلية، 

  .يطة بهواجتماعية ونفسية متكنه من التكيف مع أقرانه والبيئة احمل

أن التنافس مسة أساسية تضفي  )22، ص 2001( أمني أنور اخلويلحسب " كاسوال"وتضيف  

على النشاط الر�ضي طابعا اجتماعيا ضرور�، وذلك ألن النشاط الر�ضي إنتاج ثقايف للطبيعة التنافسية 

  . لإلنسان من حيث أنه كائن اجتماعي ثقايف

ان النشاط البدين �الندماج البدين اخلالص، ومن دونه ال ويتميز النشاط الر�ضي عن بقية ألو 

ميكن أن نعترب أي نشاط على أنه نشاط ر�ضي ذو قواعد دقيقة لتنظيم املنافسة بعدالة ونزاهة، وهذه 

 ضي عبارة عن جمموعة من املهاراتالنشاط الر�و . القواعد تكونت على مدى التاريخ سواء قدميا أو حديثا

ات ميكن أن يكتسبها الفرد دون سن معني، يوظف ما تعلمه يف حتسني نوعية احلياة حنو متعلمة من اجتاه

تقتصر منافعها على اجلانب حيث أن ممارسة النشاط الر�ضي ال . املزيد من تكيف الفرد مع بيئته وجمتمعه

تماعية والعقلية والبدين فقط بل يتم التأثري اإلجيايب على جوانب أخرى وهي اجلوانب النفسية واالجالصحي 

  . واملعرفية واحلركية واملهارية، وكل هذه اجلوانب تشكل شخصية الفرد شامال منسقا متكامال

حسب فان براغ  Caspersen et al.) 1985(والنشاط الر�ضي كما عرفه كاسربسون وآخرون 

)2007 (Van Praagh   كل حركة تقوم �ا العضالت اهليكلية وينتج عنها حترير طاقةهو.  
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 دوافــع النشــاط الريــاضي - 2-1

إن مجيع الفعاليات لدى اإلنسان تنجم عن دوافع داخلية حيث أن للدوافع أسباب ذاتية 

للفعاليات كما هي عوامل هلا، وموضوع الدوافع يشتمل على مجيع العوامل اليت تسبب فعالية أو سلوكا 

  . وهذا التحديد يشمل النشاط الر�ضي كذلك

فع من أهم املوضوعات اليت �م املريب الر�ضي وأكثرها إ�رة الهتمامه يف عمله ويعترب موضوع الدوا

   .الر�ضي ملعرفة العوامل الداخلية اليت حترك الر�ضي وتوجهه لتحقيق األهداف املتوخاة

وعلى املدرب الر�ضي أن يفرق بني الدوافع وبني احلوافز فاحلافز ما هو إال موقف خارجي موجود 

فالر�ضي الذي يبذل جهده يف عملية التدريب الر�ضي من أجل . اخلارجية يستجيب له الدافعيف البيئة 

حتقيق مستو�ت ر�ضية عليه بذل اجلهد املستطاع، والذي يتدرب يف أوقات الفراغ ميكن أن ميتلك دوافع 

  .وتؤثر يف فعاليته إن الدوافع املختلفة ميكن أن حتدد سلوك الر�ضي. خمتلفة جتعله يسلك مثل هذا السلوك

ورغم أن الدافع والنشاط قائمان يف �ثري متبادل قوي فليس هناك رابطة واضحة بينهما، فكثريا ما 

تكون دوافع خمتلفة أساسا لطرق سلوك متجانسة لدى ر�ضيني كثريين، ومن جهة أخرى فإن بعض 

ورغم التأثري . بما يقتضيه الوضعالدوافع تسبب شروطا آنية أو ظروفا يعتاد عليها ملختلف الفعاليات حس

فعلى . املتبادل املعقد هذا فإن حتفيز الر�ضي يكون أحد الدوافع املهمة املؤثرة يف عملية التعليم الرتبوي

املدرب الر�ضي أن حيث الر�ضي على بذل جهوده يف عملية التدريب وإ�رة شعوره �ملسؤولية ومراقبة 

  )55، ص 2008، دمحم �سني. (لر�ضيني املمتازينسلوكه وتقييم اإلجنازات وتثمني ا
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شاط الر�ضي ميكننا من أهم العوامل اليت تساهم يف تشكيل دوافع الفرد لإلقبال على ممارسة النو 

  :ذكر ما يلي

 .املتطلبات األساسية حلياة الفرد وأثر البيئة اليت يعيش فيها - 

 .الر�ضي احلياة العائلية للمراهق واجتاه الوالدين حنو النشاط - 

 .الرتبية الر�ضية يف املرحلة الدارسية األوىل وما يشمل عليها من مثريات ومنبهات - 

 .الرتبية البدنية يف الساحات واملؤسسات واألندية الر�ضية - 

 .املهرجا�ت واملنافسات الر�ضية - 

لفزيون الوسائل اإلعالمية للرتبية البدنية والر�ضية سواء عن طريق الصحف أو ا�الت أو الت - 

 .أو غريها

  . التشريعات الر�ضية واإلمكانيات اليت تتيحها الدولة للرتبية البدنية والر�ضية - 

وهناك الكثري من الدوافع العامة اليت تعمل على توجيه الفرد حنو ممارسة النشاط الر�ضي ومنها ما 

بذلك من نواحي متعددة  يرتبط بصورة مباشرة مبمارسة النشاط الر�ضي كهدف يف حد ذاته، وما يرتبط

وطبقا لذلك يقسم . ومنها ما يرتبط مبحاولة حتقيق بعض األهداف اخلارجية عن طريق املمارسة الر�ضية

  .دوافع مباشرة، ودوافع غري مباشرة:الدوافع املرتبطة �لنشاط البدين الر�ضي إىل " روديك"

 لريــاضيالـدوافــع املبــاشــرة ملمــارسـة النشــاط البــدين ا  -1- 2-1

 .اإلحساس �لرضا واإلشباع كنتيجة للنشاط البدين - 

 .املتعة اجلماعية بسبب رشاقة ومجال ومهارة احلركات الذاتية للفرد - 
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الشعور �الرتياح كنتيجة للتغلب على التدريبات البدنية اليت تتميز بصعو��ا أو اليت تتطلب  - 

 .املزيد من الشجاعة وقوة اإلرادة

سات الر�ضية اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط الر�ضي وما يرتبط به االشرتاك يف املناف - 

 .من خربات انفعالية متعددة

 .تسجيل األرقام والبطوالت وإثبات التفوق وإحراز الفوز - 

 .التخفيف من حدة التوترات والضغوط النفسية النامجة على املشاكل النفسية - 

 سـة النشــاط البــدين الريــاضيالـدوافــع غــري املبــاشــرة ملمــار   -2- 2-1

 .ضيحماولة اكتساب الصحة النفسية واللياقة البدنية عن طريق ممارسة النشاط البدين الر� - 

ممارسة النشاط الر�ضي إلسهامه يف رفع مستوى وقدرة الفرد على العمل واإلنتاج، فقد جييب  - 

على أداء عمله ورفع مستوى الفرد �نه ميارس النشاط الر�ضي ألنه يسهم يف ز�دة قدرته 

 .إنتاجه يف العمل

بدأت يف : اإلحساس بضرورة ممارسة النشاط الر�ضي، إذ قد جييب التلميذ املراهق مبا يلي - 

ممارسة النشاط الر�ضي ألنه كان من الضروري علي حضور حصص الرتبية البدنية والر�ضية 

 .�ملدرسة أل�ا إجبارية وتدخل ضمن اجلدول الدارسي

وعي �لدور االجتماعي والنفسي الذي تقوم به الرتبية البدنية والر�ضية، إذ يرى املراهق أنه ال - 

يريد أن يكون ر�ضيا يشرتك يف األندية والفرق الر�ضية، ويسعى إىل االنتماء إىل مجاعة معينة 

 )162 ، ص1988 ،إبراهيم رمحة. (ومتثيلها
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 اضـيــاط الريــة النشـــأمهيــ - 2-2

فاملهتمون بدراسة النشاط الر�ضي يرون أنه ميكن ) 58- 56، ص 2008( دمحم حسب �سني

التعرف على حضارة ا�تمعات من خالل معرفة الوسائل اليت تستخدمها تلك ا�تمعات يف مواجهة وقت 

. �تمعالفراغ وأنه توجد عالقة وثيقة بني ثقافة ا�تمع ومستو�ت املشاركة يف األنشطة الر�ضية السائدة يف ا

ويعد النشاط الر�ضي أحد أفضل األسلحة اليت ميلكها ا�تمع ملقاومة املشكالت االجتماعية املتطورة اليت 

  .توجد اليوم

إن الرتبية الر�ضية مل تعد جمرد تدريب بدين أو ر�ضي ميارسه الفرد أو اجلماعة على شكل 

العضلية أو جمرد اكتساب مهارة حركية معينة  تدريبات أو مترينات لتحريك أعضاء اجلسم أو بغرض التقوية

  .بل هو حماولة لرتبية الفرد تربية متكاملة عن طريق نشاط وسيلته األوىل حتريك اجلسم

ويعد النشاط الر�ضي أحد وسائل الرتبية الر�ضية لتحقيق أغراضها، وذلك عن طريق النشاط 

البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية : نواحياحلركي �دف تعديل سلوك الفرد وحسن تنشئته من كافة ال

  .حتت إشراف قيادة واعية

والنشاط الر�ضي من أهم األنشطة الرتبوية اليت �دف إىل إعداد الفرد للتكيف مع حياته وجمتمعه 

  .من خالل تنميته بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا

  :وميكن إمجال أمهية النشاط الر�ضي فيما يلي

 .لطاقة الزائدةاستنفاذ ا - 

 .حتقيق النمو النفسي املتوازن - 

 .يكسب النشاط الر�ضي اإلنسان القدرة على تقدير ومتييز السلوك - 
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إن للنشاط الر�ضي �ثري إجيايب يف التغلب على املشكالت اليت تؤثر على الكفاءة والقدرة  - 

 .الوظيفية ألجهزة اجلسم احليوية وخباصة القلب والرئتني

�ضي على حتقيق التوازن بني النشاط الفكري واالجتماعي والبدين، وأن يعمل النشاط الر  - 

 .يصبح حاجة أساسية وضرورية من ضرور�ت العصر

أنه توجد حاجة ماسة لتطوير املهارات والقدرات البدنية اليت متكن الشباب من اختيار  - 

 .واستخدام النشاط االستخدام األمثل واملناسب لوقت الفراغ

لر�ضي على اكتشاف نواحي التقدم أو التخلف أو االحنراف يف أي مرحلة يساعد النشاط ا - 

 .من مراحل النمو، واختاذ خطوات إجيابية يف سبيل تكامل الشخصية

إن الر�ضة عبارة عن نشاط، وكل نشاط لإلنسان ما هو إال نشاط اجتماعي يتحدد بصفة  - 

ول �لدوافع أو االجتاهات عامة من خالل الدوافع االجتماعية وال يرتبط يف املقام األ

 .الفسيولوجية

يلعب النشاط الر�ضي دورا هاما يف أن يصبح الر�ضي متز� انفعاليا، ويستطيع التكيف مع  - 

 .اآلخرين يف شىت جماالت احلياة املختلفة

 اخلصــائـص النفسيــة للنشــاط الريـاضـي - 2-3

  :لنشاط الر�ضي فيما يليتتمثل أهم اخلصائص النفسية ل) 59، ص 2008( دمحم حسب �سني

 .حمور رئيس للنشاط الر�ضي: املنافسة الر�ضية - 

 .ينعكس أثر النشاط الر�ضي يف أسلوب الر�ضي حلياته اليومية - 
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 .ما هو إال تعبري عن شخصيته ككل...إن أي نشاط يقوم به اإلنسان - 

 .يسهم النشاط الر�ضي يف رفع مستوى قدرة اإلنسان على العمل واإلنتاج - 

 .م النشاط الر�ضي يف االرتقاء مبستوى الوظائف العقلية واالنفعالية للر�ضييسه - 

يتم النشاط الر�ضي وفقا لقواعد وقوانني ولوائح حتدد اجلوانب الفنية والتنظيمية للنشاط وجيب  - 

 .احرتامها والسلوك طبقا هلا

�لنجاح أو الفشل يرتبط النشاط الر�ضي ارتباطا وثيقا �النفعاالت املتعددة، حيث يرتبط  - 

 .وما يتبعها من مظاهر سلوكية واضحة ومباشرة

يف احلياة اليومية  اخاص ايتطلب النشاط الر�ضي وخاصة ر�ضات املستو�ت العالية، منط - 

 .للر�ضي

غالبا ما يتم النشاط الر�ضي يف حضور مجاهريي، ولذا جيب أن نضع يف االعتبار اجلوانب  - 

 .اجلمهور على أداء الفرد الر�ضيالسلبية واإلجيابية لتأثري 

البدنية والعقلية والنفسية : النشاط الر�ضي هو حمصلة الشخصية ككل، أي أن مجيع النواحي - 

 .واالجتماعية تعمل معا يف كل متكامل أثناء ممارسة النشاط الر�ضي

ذا ال يضع القائمون �لنشاط الر�ضي يف اعتبارهم تقبل مسلمة أن الر�ضة فائز ومهزوم، ول - 

 . جيب أن يوجد حساسية مرهقة للهزمية أو التكرب والسخرية من املهزوم

 تعـريف النشــاط الريـاضي املكيـف -3

إن الباحث يف جمال النشاط الر�ضي املكيف يواجه دائما مشكلة تعدد املفاهيم اليت تداوهلا 

د استخدم بعض الباحثني فق. املختصون يف هذا امليدان، واستخدامهم املصطلح الواحد مبعان خمتلفة
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مصطلحات النشاط احلركي املكيف، والنشاط احلركي املعدل، والرتبية الر�ضية املعدلة، والرتبية الر�ضية 

 طلحات األنشطة الر�ضية العالجيةيف حني استخدم البعض اآلخر مص. املكيفة، والرتبية الر�ضية اخلاصة

  . وأنشطة إعادة التكييف

التسميات من الناحية الشكلية يبقى اجلوهر واحدا، أي أ�ا أنشطة ر�ضية و�لرغم من اختالف 

  : ومن بني من عرفها. املعوقنيوحركية تفيد 

الذين اعتربا أن األنشطة الر�ضية املكيفة هي  )47، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى

غري القادر املمارسة واملشاركة يف  عوقاملأنواع الر�ضة واأللعاب اليت يتم التغيري فيها لدرجة يستطيع �ا 

  .األنشطة الر�ضية

الذي يرى �ن النشاط الر�ضي املكيف هو عملية تطوير ) 40، ص 2000(أسامة ور�ض 

ويتناسب مع نوع ودرجة اإلعاقة  املعوقنيوتعديل يف طرق ممارسة األنشطة الر�ضية مبا يتالءم مع قدرات 

ن اإلجراءات اليت تتخذ يف األنشطة الر�ضية من حيث التعديل يف لديهم، كما حيتوي على جمموعة م

  .األداء البدين أو تعديل بعض النواحي القانونية

فيعتربان األنشطة الر�ضية ) 101، ص 2000( أمحد سليمان ، والعواملةصاحل تيسري الزغبيأما 

شطة الر�ضية والطرق لتدريسها املكيفة إحدى أوجه الرتبية الر�ضية اليت �تم يف تعديل وتكييف األن

  . املعوقنيولتدريبها املناسب حلاجات وقدرات األطفال 

املعوقني وهو عملية تطوير وتعديل يف طرق ممارسة األنشطة الر�ضية مبا يتالءم مع قدرات 

  ) 24، ص 2005، أمحد ، وأبو الليلأسعد علي. (ويتناسب مع نوع ودرجة اإلعاقة لديهم
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 ـةـفــاضيــة املكيـطــة الرياريــخ األنشـتـ -4

، حيث عوقنيعرف اإلنسان منذ فرتة طويلة القيمة اإلجيابية لألنشطة الر�ضية كعالج للمرضى وامل

إن حلركة اجلسم �ثريا فعاال يف ختفيف اآلالم، كما أن هلا دورا يف عالج كثري من األمراض يف خمتلف مراحل 

ة للحفاظ على الصحة واللياقة والقدرة على أداء األعمال ، وهي أحسن وسيلواملعوقنيالعمر لألصحاء 

  .  بكفاءة

- 305(وقد اعتمد العالج الطيب منذ العصور القدمية على التمارين البدنية حيث ذكرها أرسطو 

واستخدمها ابن سينا الذي أكد أن العالج الطيب يلزم أن يتضمن يف حاالت عديدة ) م ق 250

) م1608- 1530(ويف القرون الوسطى �ور� نشر ميكور�ل . ة الفردالتمرينات البدنية لتحسني صح

على األمهية العالجية للتمرينات ) م1742-1658(كتاب فن التمرينات، كما أكد نيكوكالس أندر� 

ويف بداية  ،"طب التمرينات"كتابه ) م1705(شر اإلجنليزي فرانسيس فولرز عام ونالتأهيلية والعالج املائي، 

أمهية التمرينات يف عالج حاالت حتدب واحنناء ) م1823(سع عشر نشر اإلجنليزي جون شوا القرن التا

  ).27، ص 2000، أسامة ر�ض. (العمود الفقري البسيطة حتت اإلشراف الطيب الالزم

 املعوقونحيث مارس  ،بدأ االهتمام �ألنشطة الر�ضية املكيفة خالل وبعد احلرب العاملية األوىل

ة من األنشطة البدنية، وقد مارسوا الر�ضة بناءا على رغبا�م الشخصية و�ختيارهم �لرغم من أنواعا خمتلف

أ�م قد يكونوا مل ميارسوها قبل اإلعاقة، ولكن ميارسوها بعد اإلصابة �إلعاقة لكي يتغلبوا على إعاقا�م 

يف مستشفى استوك ماندفيل ) 1922(عام  املعوقنيوقد أنشئ يف إجنلرتا �دي . ويستعيدوا �ا قدرا�م

، مث اجلمعية للمعوقنيخاص مبصايب البرت والشلل �نواعه، وتال ذلك اجلمعية الربيطانية لالعيب اجلولف 

  .األمريكية لالعيب البرت
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كما زاد انتشار االهتمام �ذه األنشطة الر�ضية املكيفة بعد احلرب العاملية الثانية حيث بدأت 

أدخل الطبيب اإلجنليزي اجلراح سري ) 1944(ويف عام  ،ة وآسيوية يف االهتمام �ادول كثرية أوربية وعربي

، ليلى وفرحات حلمي براهيمإ(. يف مستشفى استوك ماندفيل �جنلرتا املعوقنيلودفيج جومتان ر�ضة 

  )29، ص 1998

، وقد 1987مارس  24يف العراق يوم  املعوقنيمت �سيس االحتاد العريب لر�ضة ) 1987(ويف عام 

دولة عربية ممثلة �حتاد�ت وهيئات وطنية كانت من بينها ) 15( ة عشرشاركت يف هذا اإلحتاد مخس

  .املعوقني�ضة االحتادية اجلزائرية لر 

 رــزائـــاألنشطــة الريـاضيــة املكيفــة يف اجل -5

كل والتهميش يف من املشا الكثير احلقبة االستعمارية يف اجلزائر إ�ن  املعوقون جسميالقد عاىن 

مجيع ا�االت كباقي أفراد الشعب اجلزائري بسبب السياسة املتعفنة للمستعمر الذي حاول طمس هوية 

، وهذا من خالل املعوقنيلكن بعد االستقالل بدأ االهتمام تدرجييا لتحسني أوضاع . الشعب اجلزائري

عن طريق إنشاء مراكز منظمة للتكوين تمع يف ا�الربامج املختلفة اليت �دف إىل إعادة إدماج هذه الفئة 

  .ل �موإعادة التكفوالتعليم 

يف اجلزائر تطورا كبريا منذ �سيس االحتادية اجلزائرية  املعوقنيكما عرفت احلركة الر�ضية لر�ضة 

لسنة ، وهي السنة اليت أقر�ا منظمة األمم املتحدة ا1979فرباير  19اليت عرفت النور يوم  املعوقنيلر�ضة 

". االحتادية الر�ضية للمعوقني"حاملة تسمية  1981فرباير  2، ومت اعتماد االحتادية يوم للمعوقنيالدولية 

) 1992(ويف عام  ،"االحتادية اجلزائرية لر�ضة املعوقني وذوي العاهات"بعد ذلك غري امسها لتصبح 
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يضا يف اللجنة الدولية الباراملبية ويف العديد وهي عضو أ اجلزائريةأصبحت االحتادية عضوا يف اللجنة األوملبية 

االحتادية اجلزائرية لر�ضة "غري امسها مرة أخرى لتصبح ) 1994(من اهليئات الدولية األخرى، ويف سنة 

  ".املعوقني

اهلدف الرئيسي لالحتادية اجلزائرية لر�ضة املعوقني هو تسهيل ممارسة الر�ضة ألكرب عدد من 

وحتاول تطوير نشاطا�ا اليت " مشاركة كلية وعادلة"شعار  خري هللا سيد تسعى لتج ، حيث أ�ااملعوقني

  : كذلك من بني أهدافهـا. للمعوقتعترب وسيلة إدماج اجتماعي 

 .كل املعوقنيتطوير األنشطة الر�ضية لفائدة   - 

 .توسيع هيكلة الر�ضيني املصابني �إلعاقة داخل الرابطات واجلمعيات - 

جتاه السلطات العمومية والرأي العام وبدرجة أكرب اجتاه وي وحتسيسي وإعالمي ايام بعمل توعالق - 

 .وذويهم املعوقني

 ).اخل...دورات، بطوالت، ألعاب مدرسية(تنظيم التظاهرات الر�ضية  - 

 .يف خمتلف التظاهرات الر�ضية الدولية املعوقنياملشاركة املتصاعدة للر�ضيني  - 

 .جلزائرية واملنظمات الدولية للعادينيالتنسيق مع اللجنة األوملبية ا - 

 .يف احلركة الر�ضية الوطنية مع احلفاظ على هويتها املعوقنيالبحث عن إدماج ر�ضة  - 

 .مساعدة وتشجيع الربامج الرتبوية والبحث والنشاطات الرتقوية - 

 .تنظيم تربصات تكوينية للمدربني، واملصنفني، واحلكام واملراقبني - 

مسعية، وبصرية، وحركية، وختلف (رية لر�ضة املعوقني كل أصناف اإلعاقة ضمت االحتادية اجلزائ

ونظرا للتجربة املكتسبة مع مرور السنني ولتخفيف العبء عن االحتادية، أنشأ ). وذوي العاهات ،ذهين
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ير فربا 19هيأ�م املتمثلة يف االحتادية اجلزائرية للصم والبكم اليت �سست يف  املعوقون مسعياالر�ضيون 

1991.  

حتت وصاية االحتادية اجلزائرية لر�ضة املعوقني مبينة  املعوقنيواألنشطة الر�ضية املمارسة من طرف 

  :التايل) 1(يف اجلدول 

  .توزيع أنواع الر�ضة املمارسة حسب أصناف اإلعاقة يف اجلزائر) 1( 

  متخلفيــن ذهنيــا  إعاقــة حركيــة  إعاقــة بصريــة

  ألعاب القوى

  اهلدف كرة

  السباحة

  اجليدو

  

  ألعاب القوى

  كرة السلة

  رفع األثقال

  السباحة

 الكرة احلديدية

  تنس الطاولة

  كرة الطائرة جلوس

  ألعاب القوى

  العبني) 5(كرة القدم 

  السباحة

  تنس الطاولة

  كرة السلة

  كرة اليد

                                                       

  )2009جملة العزمية، (                                                                             
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 اضيــة ـاليب تكييــف األنشطــة الريــأس -6

يف  سواءتتضمن األنشطة الر�ضية املكيفة إجراءات وتعديالت كجميع األنشطة الر�ضية العادية، 

 من ممارسة هذه األنشطة املعوقون، حىت يتمكن تعديل األداء الفين أو تعديل بعض النواحي القانونية

وميكن أيضا حتقيق أكرب  املعوقنيلبدنية هلؤالء و�لتايل يستطيع املدربون االرتقاء �ملهارات احلركية والقدرات ا

قدر من النجاح وكذا الوقاية يف برامج األنشطة الر�ضية حسب درجة اإلعاقة ونوعها مما يساهم يف 

�لتايل حتقيق األهداف املرجوة من املمارسة الر�ضية، و�ذا فإن طرق تعديل األنشطة  ،املشاركة بفاعلية

) 48، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى حيث خلص كل من. الر�ضية املكيفة ختتلف وتتنوع

  :فيما يليأساليب تكييف األنشطة الر�ضية 

 .، والنقاط الالزمة يف املباراةتقليل الزمن الكلي للعبة، ووقت كل شوط، وعدد األشواط - 

 . تعديل مساحة امللعب لتقليل مقدار اجلهد املبذول يف النشاط - 

 .التعديل يف قواعد اللعبة وز�دة فرتات الراحة النسبية - 

 . ز�دة عدد أفراد الفريق لتقليل املسؤولية بتوزيع األداء على عدد أكرب من الالعبني - 

ة داخل اللعبة حىت ال يتحمل أي العب عبئا أكرب عليه من تغيري الالعبني يف املراكز املختلف - 

 . اجلهد

 .السماح �لتغيري املستمر حبيث يشارك كل فرد يف اللعب و�خذ فرتة راحة أثناء املباراة - 

التغيري يف وزن األداة والتخفيف منها كاجللة والرمح، أو يف ارتفاع الشبكة حىت ال يشكل عبئا  - 

 .ء املمارسةعلى املصاب �إلعاقة أثنا

 .تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد - 
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ما التعديالت اليت ميكن أن تطرأ فقد قس) 28-27، ص 2005( أمحد ، وأبو الليلأسعد أما علي

  :على األنشطة الر�ضية املكيفة إىل

م ممارسته ر�ضي وتنظقوانني حتكم كل نشاط  هناك :ةـونيـانــواحي القــل يف النـديـالتع - 

وميكن للمدرب أو املدرس أن يقوم أثناء التدريب بتعديل بعض نواحي القانون و�خذ 

ميكن إلغاء قاعدة التسلل يف كرة القدم، وميكن إلغاء التماس يف املدرسة : على سبيل املثال

معوقني لل، وميكن السماح بلمس الكرة �ليد يف املدرسة املعوقني ذهنيا�لنسبة لألطفال 

 .ذهنيا

لكل نشاط ر�ضي عدد حمدد من الالعبني ملمارسة هذا  :التعـديـل يف عـدد الالعبــني - 

ميكن أن نزيد عدد : النشاط وميكن أن نزيد من عدد الالعبني أو نقلل منهم فمثال

الالعبني يف كرة السلة للتالميذ يف املدرسة، وميكن أن نقلل من عدد الالعبني يف مباراة 

  .قدملكرة ال

لكل مهارة حركية يف كل األنشطة الر�ضية طرق  :التعـديـل يف األداء املهــاري للحــركـة - 

فنية يف األداء وعند عملية التعلم البد أن نطبق هذه الطرق الفنية، ولكن ميكن تعديل 

، وذلك �الستغناء عن بعض اخلطوات وعلى سبيل املعوقنيذلك مع التالميذ أو الالعبني 

ميكن ممارسة ر�ضة الوثب الطويل من الثبات بدال من احلركة، وميكن ممارسة مهارة  :املثال

دفع اجللة من املواجهة أو من الكرسي حلاالت برت الطرف السفلي، وميكن االستغناء عن 

 .مهارة تنطيط الكرة يف ر�ضة كرة السلة على الكراسي املتحركة
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ت تستخدم أثناء املمارسة فعلى سبيل لكل نشاط ر�ضي أدوا :التعـديـل يف األدوات - 

التعديل يف وضع شبكة كرة الطائرة �لنسبة حلاالت الشلل وبرت الطرف السفلي : املثال

عند ممارسة كرة الطائرة من وضع اجللوس، وز�دة قطر حلقة كرة السلة داخل املدرسة 

  .السفلي واستخدام كرسي �بت أثناء دفع اجللة حلاالت برت اجلزء للمعوقني ذهنيا

 ـةـاضيــة املكيفـــة الريـارســة األنشطـــأهــداف مم -7

من األنشطة احملببة ملعظم الناس ) 19، ص 2012( اجلبور �يفتعد األنشطة الر�ضية حسب 

وتنوعها يوفر جماال واسعا ليشمل خمتلف اجتاهات ورغبات املمارسني مما يشجع على  املعوقنيو�ألخص فئة 

  :تتلخص أهدافها يف )50، ص 1998( إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى حسبو . اولتهااالشرتاك فيها ومز 

 .تنمية املهارات احلركية األساسية ملواجهة متطلبات احلياة - 

تنمية التوافق العضلي العصيب وذلك �ستخدام أجزاء اجلسم السليمة ألداء النمط احلركي  - 

 . املناسب

 .املهنية مبا يتناسب مع نوع اإلعاقة ودرجتهاتنمية اللياقة البدنية الشاملة واللياقة  - 

 . العمل على تقوية أجهزة اجلسم احليوية واالتزان جلميع أجهزة اجلسم - 

 .تصحيح االحنرافات القوامية واحلد منها - 

 .تنمية اإلحساس �وضاع اجلسم املختلفة واإلحساس �ملكان - 

 .فراغمن املمارسة الرتوحيية واستغالل وقت ال املعوقز�دة قدرات  - 

 . اكتساب مهارات حركية تساعد على ز�دة االنتباه وحسن التصرف والتفكري - 
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حنو الشخصية السوية وز�دة الثقة �لنفس ومبن حوله  للمعوقتنمية االجتاهات السليمة  - 

 .وقدراته وتكيف نزعاته وميوله بطريقة تعاونه على اكتساب املهارات

 .تلفةاالعتماد على النفس يف قضاء حاجا�م املخ - 

أن األنشطة الر�ضية املكيفة وضعت لتحقيق ) 25، ص 2002( عبد ا�يد ويرى إبراهيم

  : األهداف التالية

 . تصحيح اإلعاقات والتشوهات اليت ميكن حتسينها أو إزالتها والتغلب عليها - 

على ترتيب وتنظيم إعادة تكيفه االجتماعي من الناحية الفردية يف حالة  املعوقمساعدة  - 

 . قات الدائمةاإلعا

من التدهور عن طريق تعليمه ومعرفته إلمكانياته وحدودها  املعوقاية حالة الفرد مح - 

 . واحتماله للتمرينات للمعوقوترتيب الرب�مج الر�ضي وفق القدرات الفسيولوجية 

لتنمية القدرة العضلية لألعضاء املصابة يف حدود ما  للمعوقنيإ�حة الفرصة املناسبة  - 

 . إلعاقةتسمح به ا

لتنمية املهارات من خالل أنواع الر�ضة ذات الطابع  للمعوقنيإ�حة الفرصة املناسبة  - 

 . الرتوحيي يف حدود اإلمكانيات املتاحة

إ�حة الفرصة املناسبة للحياة االجتماعية الطبيعية من خالل األنشطة الر�ضية الرتوحيية  - 

 . واأللعاب املناسبة ألعمارهم ورغبا�م

من خالل حتسني وظيفة وقدرة الفرد لتقبل  املعوقنشاط الر�ضي على سالمة  يعني ال - 

 .االحتياجات البدنية املطلوبة للقيام �حلياة اليومية
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، أسعد لألنشطة الر�ضية املكيفة حسب علي املعوقنيكما تتمثل األهداف املرجوة من ممارسة 

  :يف) 30، ص 2005( أمحد وأبو الليل

 .نية والصحيةتطوير اللياقة البد - 

 .تنمية وتطوير املهارات احلركية األساسية كاملشي واجلري والوثب - 

 .تنمية وتطوير املهارات احلركية اخلاصة �ألنشطة الر�ضية - 

 .تنمية وتطوير مهارات اللياقة الصحية والنفسية - 

 .تنمية وتطوير العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي - 

 . ا�تمعز�دة القدرة على التواصل مع  - 

 األنشطــة الريـاضيـة املكيفـة ممــارســة أهـميــة  -8

يوازي أو بما  للمعوقني جسمياتعد ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة ذات أمهية قصوى �لنسبة 

 وانطالقا مما أحصاه علي. ء، فضال عن كو�ا ذات أهداف بدنية واجتماعية و�هيليةلألصحايفوق أمهيتها 

من فوائد �مجة عن املمارسة الر�ضية ميكن استخالص ) 31- 30، ص 2005( أمحد يل، وأبو اللأسعد

  :ط التاليةلنقامن خالل ا املعوقني جسميافئة أمهيتها �لنسبة لتقدير الذات لدى 

فيما يتعلق بوظائف األجهزة واألعضاء خاصة املسامهة يف تطوير اللياقة والصحة البدنية، و -

  .احليوية كالقلب والرئتني

 .تنمية وتطوير املهارات احلركية كاملشي واجلري والوثب -

 .تنمية وتطوير املهارات احلركية اخلاصة �ألنشطة الر�ضية كالركل والرمي واللقف -
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تنمية وتطوير اللياقة الصحية والنفسية فيما يتعلق �لتوتر والقلق واالكتئاب واالضطرا�ت  -

 .النفسية

مع وز�دة القدرة على التواصل جتماعي والتفاعل اال ت االجتماعيةلعالقاتنمية وتطوير ا -

املبار�ت في ل االشرتاك من خالاحمليط به، بالمجتمع وإمكانية التأثري والتأثر لمجتمع ا

 .الفريق ومع الفرق األخرىفي ء لزمالامع والتدريبات 

ز�دة النواحي املعرفية واكتساب خربات ومعلومات ر�ضية من خالل ممارسة خمتلف  -

نشطة الر�ضية، وذلك عن طريق معرفة �ريخ اللعبة ومهارا�ا والنواحي القانونية اليت األ

 . حتكمها وعناصر اللياقة البدنية املرتبطة �ا

البطوالت كة في رلمشال امن خالوذلك لمجتمع ء للوطن والفريق وانتماتنمية روح اال -

 .لمختلفةالقارية والعاملية ا

 .لمجتمعتضر �لفرد والتي د عن األنشطة السلبية ابتعااغ واالر الفعال لوقت الفر ستثمااال -

ء متطلبات احلياة وعدم في قضاالنفس على د عتماتنمية روح الكفاح وبذل اجلهد واال -

 .األمور احلياتيةفي الغري على د عتمااال

رد اخلروج من العزلة واالنطواء وز�دة القدرات والعالقات االجتماعية اليت تعود �لنفع للف -

 .املصاب �إلعاقة وا�تمع الذي يعيش فيه
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من شأ�ا أن متنع  للمعوق جسمياهذه اإلجيابيات اليت توفرها ممارسة النشاط الر�ضي املكيف 

تدين مستوى تقدير الذات لديه، بل على العكس من ذلك ترفعه من خالل ما توفره له من اندماج 

  .الناجم عنهااجتماعي وتعويض مشاعر النقص وجتاوز اإلحباط 

من االحتكاك �لكثري من األفراد  املعوقني جسمياكما أن ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة متكن 

اآلخرين والتعامل معهم بطريقة عادية، واخلروج من عزلتهم متناسني آالمهم ومعا��م، وربح راحتهم النفسية 

مال يبينون �ا مسؤوليتهم وقدر�م على وإعادة ثقتهم �نفسهم من خالل ما يقدمونه من نشاطات وأع

  .العطاء وإبراز قدرا�م الشخصية بعيدا عن العزلة املفرطة

مقوما�م  املعوقون جسمياوتعترب األنشطة الر�ضية املكيفة عامال أساسيا ينمي من خالله 

كار إجيابية على وضع أف املعوقنيفهذه األنشطة الر�ضية تساعد . الشخصية ويبنو�ا بناءا صلبا قو�

والتحكم يف  رار حنو حالتهم اجلسمية والنفسيةومتنحهم اهلدوء واالطمئنان واالستق ،لصورهم اجلسمية

  .سلوكا�م وتصرفا�م وتساعدهم على اكتساب الثقة

 اضيــة املكيفــةـف األنشطــة الريــتصني -9

ات اليت وضعها ر�ض من بينها التصنيفيفات لألنشطة الر�ضية املكيفة يوجد العديد من التصن

  : واليت جاءت كالتايل) 11، ص 2000(أسامة 

 افسيـةــاضـة التنـالري - 9-1

هو النشاط الر�ضي املرتبط �للياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبرية نسبيا، وهو ما يهدف أساسا إىل 

 .ملستو�ت العليالنخبة أو ر�ضة ااالرتقاء مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية وفيما يسمى أيضا بر�ضة ا
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دمات والتسهيالت املعاونة ويعتمد تقدم الر�ضة التنافسية على التدريب العلمي السليم وتقدم املعدات واخل

ويقتضي األمر عند ممارسة الر�ضة التنافسية إىل االلتزام بقواعد وقوانني األداء لتوفري عدالة املنافسة  لألداء،

  . الر�ضية

 ةيــــة الرتوحيـاضـالري - 9-2

وتتدرج الر�ضة  ،وهي األنشطة الر�ضية اليت �دف إىل تنمية اجلانب الرتوحيي بدرجة كبرية نسبيا

وختتلف الر�ضة الرتوحيية عن  ،الرتوحيية من أنواع هادئة نسبيا مثل ألعاب التسلية إىل أنواع أكثر صعوبة

  . الر�ضة التنافسية يف نسبة ا�هود البدين والعصيب املبذول

 يـةــالجـاضـة العـالري - 9-3

وما بعد التدخالت اجلراحية أو اخلروج  واملعوقنيويقصد �ا التمرينات العالجية يف �هيل املرضى 

  .اخل...من اجلبس

 اضيـة املكيفــةــة الريـالعوامـــل املؤثــرة على أداء األنشط  - 10

داء التمرينات � املعوقنيأن تنمية املهارات لدى ) 91، ص 2002( عبد ا�يد يرى إبراهيم

واملنافسات الر�ضية متر بعمليات وظيفية خمتلفة، فمن التأقلم تصل إىل التأهيل للوصول إىل أعلى الدرجات 

من الوصول إىل قمة لياقته البدنية، وللوصول  املعوقمن الكفاءة الوظيفية املمكنة للجهاز العصيب، لتمكن  

  : اليت تشمل على ما يليإىل هذا البد أن �خذ يف االعتبار عدة عوامل و 
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  اقــةـــة اإلعــنــوع ودرج -10-1

�لشلل النصفي جيب التفرقة بني  املعوقنيالبد من التفرقة بني نوع ودرجة اإلعاقة، فمثال عند 

الشلل الكلي والشلل اجلزئي ومستوى الفقرات املواكب لإلصابة، وهل يصاحب اإلصابة شلل تقلصي أو 

ب أن يؤخذ يف االعتبار درجة الفقدان احلسي بوضع اجلسم وتوازنه يف شلل ارختائي �لعضالت، كما جي

الوضع القائم، وكذلك أي اختالل �لدورة الدموية خاصة يف اإلصا�ت �لشلل ما فوق الفقرة الصدرية 

  . اخلامسة

 ـاقـةــوع اإلعـاضـة مـع نــاسب نـوع الريــتنـ -10-2

حلادثة ما بعد اإلصابة، وتزداد هذه النقطة يف البد أن يتناسب نوع الر�ضة مع طبيعة اإلعاقة ا

  ).شلل ر�عي وبرت(األمهية للمصابني �لشلل الر�عي أو أصحاب اإلعاقة املركبة 

 ـاقـةــوع اإلعـاضيـة مـع نــارسـة الريــاسب قواعــد املمــتنـ -10-3

املناسبة مليوله فضال يف اختيار الر�ضة  للمعوقيلزم يف هذا ا�ال مراعاة الرغبات وامليول النفسية 

  .عن صالحيتها الفنية لنوعية اإلعاقة

 عند املعــوقني جسميــااضيــة املكيفــة ـاألنشطــة الري - 11

 عند املعــوقني مسعيا وبصر�اضيــة املكيفــة ـاألنشطــة الري -11-1

نشطة أن ميارسوا ويتعلموا املهارات احلركية والر�ضية من خالل األ للمعوقني مسعيا وبصر�ميكن 

الر�ضية املكيفة الفردية واجلماعية، كما ميكنهم أن يشاركوا يف بعض املنافسات الر�ضية يف كثري من 

كما ميكن مالحظة أن إدراكهم احلركي يتأثر بقصورهم ). ككرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة(األلعاب 
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فبينما . ي والتغذية الراجعة احلسيةاحلسي يف بعض األلعاب، فهم يفتقرون إىل بعض وسائل اإلنذار احلس

أو احللقة  يستفيد الشخص العادي عند تعليمه التصويب يف كرة السلة مثال من ارتطام الكرة �للوحة

أن يستفيد من تلك التنبيهات، لذا جيب االستعانة عن  للمعوق مسعيا وبصر�ال ميكن  لتعديل أدائه وحتسينه

  .ذلك �شارات معينة

 املعوقني مسعيا وبصر�ة اإليقاعية احلركية ذات فائدة كبرية يف تنظيم حركات كما تعد األنشط

. وحتقيق املزيد من السيطرة على أعضاء أجسامهم والتحكم فيها ويف تنمية إحساسهم وتذوقهم اجلمايل

  )249-248، ص 2008، عامر طارق، ودمحم ربيع(

  ــاعند املعــوقني حركياضيــة املكيفــة ـاألنشطــة الري -11-2

حاالت اإلعاقة احلركية اليت قد يتواجد عليها الفرد كثرية، وقد ختتلف كل حالة عن احلالة األخرى 

اختالفا كليا وخاصة يف جمال النشاط الر�ضي الذي يتناسب مع كل منها وفقا لألجزاء أو األطراف اليت 

  .حلقت �ا اإلعاقة

 للمشلولني اسبــة ــاألنشطــة الريـاضيــة املن -11-2-1

أن ا�ال الر�ضي للمشلولني متعدد األنواع ) 189، ص 2002( عبد ا�يد ى إبراهيمير 

وفقا لألنواع السابقة من البرت تتناسب مع  املعوقني حركياواألنشطة الر�ضية اليت تتناسب مع . واألنشطة

هلذه الفئة من  العلوي فعندما يصاب الطرف العلوي فقط تتناسب أنواع األنشطة ملبتوري الطرف. املشلولني

وكذلك إذا كان الشلل ألحد الطرفني السفليني فقط فتتناسب األنشطة الر�ضية من حاالت البرت  املشلولني
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وإذا كانت حالة املشلول للطرف العلوي مع الطرف السفلي فهناك أنواع األنشطة املناسبة . للطرف السفلي

  .االت حىت املقعدينملبتوري الطرف العلوي مع الطرف السفلي وكذلك بقية احل

توجد أنواع متعددة من األنشطة التنافسية ملرضى الشلل حيث متارس كلها على الكراسي املتحركة و 

يف  املعوقونوتلك األنواع يتنافس فيها . ماعدا رفع األثقال فهي متارس من الرقود على الظهر، والسباحة

طاولة والبلياردو، ورفع هام، والرماية �ملسدس، وتنس الالرماية �لس: الدورات الودية واحمللية واألوملبية وهي

رمي الرمح، وقذف القرص، ودفع (وألعاب القوى  ،والسباحة، وكرة السلة، والبولينج، واملبارزة األثقال،

  . والطريان ،، والصيد)اجللة، واجلري �لكراسي املتحركة مسافات حمددة

. والغطس ،واليخوت ،لتجديف، والشراعا: وهناك ر�ضات حتتاج إىل احتياطات خاصة هي

  )118، ص 1998، إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى(

  للمبتوريناألنشطــة الر�ضيــة املناسبـة  -11-2-2

تتعدد حاالت البرت وختتلف، فنجد حاالت برت للطرف العلوي وأخرى للطرف السفلي وقد يكون 

 أنواع عديدة من األنشطة الر�ضيةسة وميكن للمصابني �لبرت ممار . ذلك ألحد األطراف أو طرفني معا

وأكثر حاالت البرت ممارسة للر�ضة البرت لألطراف السفلى، خاصة وأ�م يستخدمون أجهزة صناعية 

لذلك جيب أن تكون األطراف الصناعية مصنعة . تعويضية بعد البرت، وتبدأ تلك املمارسة بعد عمليات البرت

يساعد ذلك الطرف املصاب �إلعاقة على أداء احلركات يف بطريقة علمية ومبقاييس دقيقة وذلك حىت 

والتدريب على استخدام األطراف خيفف من الضغط النسيب الذي . التمرينات واألنشطة الر�ضية املختلفة

قد حتدثه أثناء املمارسة، ومن �حية أخرى جند أن البرت يؤثر على األداء احلركي للفرد وخاصة األداء الفين 
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. حيدث ذلك �ستخدام أو بدون استخدام الطرف الصناعي كما يؤثر ذلك على توازن الفردو . للحركات

  )125، ص 1998، إبراهيم حلمي، وفرحات ليلى(

عبد  حسب إبراهيم املعوقني حركياوتوجد أنواع كثرية ومتعددة من األنشطة املناسبة هلذه الفئة من 

  :نذكر منها) 188-182، ص 2002( ا�يد

 ،قذف الثقل، ورمي القرص(مجيع مسابقات املضمار، ومسابقات الرمي : ىألعاب القو  - 

 ).الوثب الطويل، والوثب العايل، والوثبة الثالثية(ومسابقات الوثب ) ورمي الرمح

األمامية املكورة، (الدحرجات  :احلركات األرضية فقط السهلة والبسيطة مثل: اجلمباز - 

 . لكتفنيوالوقوف على الرأس وا) واخللفية املكورة

ويتم تعليمها يف أحواض صغرية مث االرتفاع مبستوى سطح املاء لتعليم الطفو مث  : السباحة - 

 . تعليم أنواع السباحة اليت تتناسب مع حاال�م

 . األلعاب الشعبية اليت تتناسب مع حاال�م - 

 ).كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة( األلعاب اجلماعية  - 

 ). كرة الطاولة(رب ألعاب املض - 
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  ــالصــــةـخ -

شمل مجيع األنشطة واألعمال اليت يقوم �ا الشخص خالل الر�ضي هو مفهوم يالبدين و النشاط 

يومه كالتبضع ومحل أكياس احلاجيات وصعود الدرج واللعب مع األطفال �إلضافة لألنشطة التقليدية مثل 

فرع منه مفاهيم جزئية موجهة إىل الفئات املستفيدة يف اإلطار وتت .املشي أو اجلري أو رفع األثقال وغريها

  . املناسب

�دف  للمعوقنيالر�ضي املكيف نوع من أنواع األنشطة الر�ضية وهو موجه  ويعترب النشاط

األهداف تعين وهذه . على إبراز كفاءا�م وقدرا�م البدنية والنفسية واحلركية واحلسية مساعد�م ومرافقتهم

من جهة أخرى التخفيف و  لقدرات والكفاءات واملؤهالت الذاتية،تنمية ا من جهة

املعوق يطمح لالتكييف املقبول يف كل الظروف اليت تعرتضهم والتقييمات الذاتية، أي  االضطرا�ت من

  . اليومية للمشاركة يف نشاطات احلياة

بعض، وتعترب أيضا ا الهتعمل كوحدة واحدة وتكمل عمل بعض نشطة االر�ضيةاألإن ممارسة 

زم لذلك يل .قة �لشخصية الر�ضيةلا ال ميكننا من تنمية وتطوير اجلوانب املتعية الرتبوية فبدو�لر العمهجو 

من ذا هو  ،ية التفاعل االجتماعيلقصد حتقيق عمواحلرص الكايف من العناية  لقدرا هاعطائوإا تمام �هاال

  . ا القيم االجتماعيةهات اليت تفرضهقيم واالجتالللفرد ا �كتساب اهداف املرجوة منهالوصول لأل أجل

وجب برجمة وإدماج األنشطة الر�ضية املكيفة يف برامج التكفل �ملؤسسات التعليمية كما 

لتأخذ مكانتها احلقيقية والطبيعية وتصبح من أهم النشاطات  املعوقنيواملتخصصة يف رعاية و�هيل وتكوين 

  .ليثبتوا وجودهم يف ا�تمع للمعوقني الرتبوية احليوية املفيدة



 

 

  

  الثـــانــي البــــاب

  الــدراســـــة الــميــدانيـــة

  

  

  



 

 

  

  األولالفصــل 

  امليدانيــة منهجيـــة البحــث وإجراءاتـــه

 متهــيـــــــد -

 منهـــج البحــث -

 جمتمــع البحــث وعينتــه -

 جماالت البــحـث -

 أدوات مجـــع البيــانــات -

 دراســة السيكومرتية ألداة البحـثال -

 التقنيــات اإلحصـــائيـــــة -
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  دــمتهيــ -

تتحدد أمهية وقيمة كل حبث من خالل الضبط السليم للمنهجية املتبعة فيه، واليت جيب أن تتميز 

وعلى هذا األساس تناولنا يف هذا الفصل أهم اإلجراءات . �لدقة والتسلسل الناجح ملراحل الدراسة

جمتمع  حتديد معامل، و بحثالاملتبع يف  ملنهج�بدءا  البحث احلايلهجية اليت قمنا �ا لتحقيق أهداف املن

جماالت البحث �إلضافة إىل  عينة البحث وكيفية اختيارها من ا�تمع،مواصفات البحث وخصائصه، و 

تمدة جلمع البيا�ت دوات املعلطرق واأللالعرض املفصل بعد ذلك نصل . البشرية واملكانية والزمانية

رض عويف األخري  ،)االستطالعيةالدراسة (وثبا�ا أدوات البحث  صدق للتأكد من مدىاملتبعة واألساليب 

  .واليت سيستند إليها الباحث يف معاجلة النتائج احملصل عليها التقنيات اإلحصائية املستخدمة

 ج البحــثـمنهـ -1

ممارسة األنشطة  للكشف عن دورحلصول عليها والبيا�ت املراد ا بحثانطالقا من طبيعة ال

أثر كل من جنس املعوق وسنه ونوع و املعوقني جسميا  مستوى تقدير الذات عند رفعالر�ضية املكيفة يف 

دويدار �عتباره حسب  بحثال املنهج الوصفي وهذا ملناسبته هلذااعتمد� على  ،يف ذلك اإلعاقة وسببها

حيث  ل الظاهرةم أي وصف العواتقرير خصائص موقف معني) 184-183، ص 1999( عبد الفتاح

تباعه على مجع األدلة على أساس فروض معينة أو نظرية من النظر�ت وتبويب البيا�ت يعمل الباحثون �

  . وتلخيصها مث حتليلها الستخالص تعميمات ذات مغزى تسمح بتقدم املعرفة

البحث السبيب املقارن الذي الوصفية وهو يف هذا البحث نوع من أنواع البحوث  وقد استخدمنا

وهذا يعين أن . سلوك أو حالة جمموعة من األفرادحياول فيه الباحث حتديد السبب حلدوث فروق يف 
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وحياول الباحث حتديد أو متييز العامل . يما بينها �لنسبة لبعض العواملا�موعات املالحظة ختتلف ف

   )209، ص 1999، أسامة كامل وراتب ،دمحم حسن الويع. (األساسي الذي يعزى إليه هذا الفرق

 وبصر� امسعي( عند معوقني جسمياستو�ت تقدير الذات مل بوصفحبثنا يف  قمناوعليه فقد 

جلنس املعوق وسنه ونوع تبعا بينهم  ةقارناملو ، ر�ضية مكيفةبدنية و  ألنشطةممارسني ممارسني وغري  )اوحركي

  : وكانت متغريات البحث كالتايل. قو الفر مل األساسي الذي تعزى إليه د العاحتدياإلعاقة وسببها مع 

 .األنشطة الر�ضية املكيفة: املتغري املستقل - 

 .تقدير الذات: املتغري التابع - 

  .جنس املعوق، وسن املعوق، ونوع اإلعاقة، وسبب اإلعاقة: املتغريات الوسيطة - 

 هــوعينت البحــثجمتمــع  -2

 البحــثجمتمــع  - 2-1

ديد جمتمع الدراسة من املقتضيات األساسية لكي يؤدي البحث العلمي الغا�ت اليت وضع يعترب حت

وذلك حبصر ا�تمع املبحوث بدقة حىت ال يدخل الباحث يف متاهات غالبا ما تؤدي إىل بعثرة  ،من أجلها

  . يقجهوده واحنرافه عن صلب املوضوع، و�لتايل عدم حتقيق أهداف حبثه اليت سطرها يف أول الطر 

ممارسني وغري ممارسني لألنشطة الر�ضية  معوقني مسعيا وبصر� وحركيا ضمّ احلايل  حبثناوجمتمع 

 منطقة كل  من وال�ت ثالث بواقع ،اجلزائر من والية )12( عشرة اثين من حدرينمنالرتوحيية املكيفة 

   ).والشمال واجلنوب والغرب الشرق(
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 البحــث ةــعـينمواصفــات  - 2-2

ممثلة للمجتمع ثيال صادقا، وحىت تكون عينة هذا البحث مت لعينة هي جزء ميثل الكل�عتبار ا

) 300(ثالمثائة : جسميا معوق )600( مائة ست من نتوتكو  العشوائية�لطريقة ها ختيار قمنا �األصلي 

 .ضية املكيفةغري ممارسني لألنشطة الر�) 300(وثالمثائة  الرتوحيية ن لألنشطة الر�ضية املكيفةمنهم ممارسو 

 نوع أما .األكثر على لطرفني واملبتورين سفلي نصفي بشلل واملشلولني والصم املكفوفني من هم العينة وأفراد

واجلداول  .الرتوحيية الر�ضية األنشطة فهي العينة أفراد نصف طرف من املمارسة املكيفة الر�ضية األنشطة

  .وتبعا لنوع اإلعاقة وسببها ،وسنه ملعوقانس التالية توضح توزيع أفراد العينة تبعا جل

  املعوق جلنس تبعا البحــث ةــعـينمواصفــات  -1- 2-2

  .املعوقتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لعامل جنس ) 2(

  أفـراد العـينة             

  املعوقجنـس 

  ا�مـــــوع  نغري ممارسيــ  ارســونمم

 )%(  التكـرار  )%(  التكـرار  )%(  التكـرار

  61.67  367  64.33  193  58  174  ــورــــــــذك

  38.83  233  35.67  107  42  126  اثــــــإنــ

  100  600  100  300  100  300  ا�مـــــوع
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فردا من ) 367(تدل بيا�ت هذا اجلدول أن عينة الدراسة تتكون من ثالمثائة وسبعة وستون 

لألنشطة الر�ضية من املمارسني ) 174(، منهم مائة وأربعة وسبعون )%61.67(الذكور ميثلون نسبة 

  . من غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة) 193(املكيفة ومائة وثالثة وتسعون 

ممارسة ) 126(، منهم مائة وستة وعشرون )%38.83(وشكلن نسبة  ،أما اإل�ث فعددهم أقل

  .نشطة الر�ضية املكيفةلألمن غري املمارسات ) 107(ومائة وسبعة  ،لألنشطة الر�ضية املكيفة

  تبعا لسن املعوق البحــث ةــعـينمواصفــات  -2- 2-2

  .املعوقتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لعامل سن ) 3( 

  أفــراد العينـة         

  املعــوقســن 

  ا�مـــــوع  غري ممارسيــن  ممارســون

 )%(  التكـرار  )%(  التكـرار  )%(  التكـرار

  24.83  149  28.67  86  21  63  نةس )14-8( أطفـــــــال

  33.33  200  34  102  32.67  98  سنة )20 -14( مراهقــــــون

  41.84  251  37.33  112  46.33  139  )سنة 21أكرب من ( راشـــــــدون

  100  600  100  300  100  300  ا�مـــــوع

  

منهم مئة  )%41.84(نالحظ يف بيا�ت اجلدول أن الراشدين من أفراد العينة أكثر عددا بنسبة 

من غري املمارسني ) 112(لألنشطة الر�ضية املكيفة ومئة وإثنا عشر من املمارسني ) 139(وتسعة وثالثون 

منهم مثانية وتسعون من ) %33.33(لألنشطة الر�ضية املكيفة، و�يت بعدهم املراهقون مشكلني نسبة 
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، مث األطفال بنسبة من غري املمارسني) 102(ومئة وإثنان ) 98( لألنشطة الر�ضية املكيفةاملمارسني 

وستة ومثانون لألنشطة الر�ضية املكيفة املمارسني من املمارسني ) 63(بواقع ثالثة وستون ) 24.83%(

  . من غري املمارسني) 86(

  تبعا لنوع اإلعاقة البحــث ةــعـينمواصفــات  -2-2-3

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لنوع اإلعـاقــة) 4(    

  أفــراد العينة           

  نــوع اإلعاقـة

  ا�مـــــوع  غري ممارسيــن  ممارســون

 )%(  التكـرار  )%(  التكـرار  )%(  التكـرار

  36.83  221  39.67  119  34  102  ةـــمسعيــ

  17.5  105  16  48  19  57  ـةـــبصريـ

  45.67  274  44.33  133  47  141  ةـــحركيــ

  100  600  100  300  100  300  ا�مـــــوع

  

كان عددهم حيث   معوقون حركيامن خالل مالحظة املعطيات السابقة نرى أن أغلب أفراد العينة 

ممارسون لألنشطة ) 141(منهم مائة وواحد وأربعون  )%45.67(ميثلون ) 274( وأربعة وسبعونمائتني 

بنسبة  املعوقون مسعيام ، و�يت بعدهغري ممارسني) 133(الر�ضية املكيفة ومائة وثالثة وثالثون 

غري ) 119(ممارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة ومائة وتسعة عشر  )102(منهم مائة وإثنان ) 36.83%(
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جمموع أفراد من ) %17.5( بنسبة) 105(مائة ومخسة  سوى املعوقون بصر�بينما ال يشكل ممارسني، 

  .غري ممارسني) 48( املكيفة ومثانية وأربعون ممارسون لألنشطة الر�ضية) 57(هم سبعة ومخسون من ،العينة

  اإلعاقة لسبب تبعا البحــث ةــعـينمواصفــات  -2-2-4

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لسبب اإلعـاقــة) 5(

  أفــراد العينة             

  سبب اإلعـاقـة

  ا�مـــــوع  غري ممارسيــن  ممارســون

 )%(  ـرارالتك  )%(  التكـرار  )%(  التكـرار

  47.5  285  51  153  44  132  خلقــيـــــة

  52.5  315  49  147  56  168  مكتسبــة

  100  600  100  300  100  300  ا�مـــــوع

  

منهم مئة ومثانية ) %52.5(ميثلون نسبة  مكتسبةعاقة املعوقون �يتضح من اجلدول أعاله أن 

فكانوا  خلقية�عاقة املعوقون أما  ، ممارسنيغري) 147(ممارسا لألنشطة الر�ضية املكيفة و) 168(وستون 

ومئة  لألنشطة الر�ضية املكيفةممارسا ) 132(منهم مئة وإثنان وثالثون ) %47.5(مشكلني نسبة  ،أقل

  .من غري املمارسني) 153(وثالثة ومخسون 
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 االت البــحثـــجم -3

ممارسني وغري ممارسني ميا معوق جس) 600(طبق البحث احلايل على ست مائة  :ريــال البشــا� - 3-1

 ومؤسسات ولواحقها، االصطناعية لألعضاء ةالوطني نويواللد �بعنيلألنشطة الر�ضية املكيفة 

 املسجلني جسميا املعوقني إىل إضافة ،اوحركي وبصر� امسعي للمعوقني املتخصصة والتعليم الرتبية

 بدرجة �حثني أربعة من نمكوّ  طاقم دةمبساع وهذا .املعوقني لر�ضة الر�ضية واجلمعيات �ألندية

  .وقسنطينة بسكرةو  وورقلة جباية جامعات من دكتوراه

 سعيدة :والية من اجلزائر هي) 12(اثين عشر  على عينة البحث يفمت تطبيق املقياس  :ا�ال املكاين - 3-2

 سطيفو  وميلة البالد، وسط من وجباية والبويرة والبليدة البالد، غرب من وتيسمسيلت وتيارت

 .اجلزائري اجلنوب من وبشار ورقلةو  وبسكرة البالد، شرق من وقسنطينة

إىل شهر ديسمرب  2015شهر جانفي  متدة منإجراء الدراسة يف الفرتة الزمنية املمت  :ا�ال الزماين - 3-3

إجراء املقابلة مع عدد من املعوقني ومسؤويل ومسريي املؤسسات  بدايتها، حيث مت يف 2015

، وهذا لغرض مجع املعلومات اليت ساعدتنا يف طرح إشكالية كثري من مناطق اجلزائر  يفوالتنظيمات 

مكونة من تطبيق مقياس البحث على عينة استطالعية كما مت يف هذه الفرتة . البحث وتثمينها

من  حلساب خصائصه السيكومرتية، مث توزيعه على أفراد عينة البحثمعوقا جسميا ) 30(ثالثني 

ملعلومات واإلجابة على االستفسارات أثناء قيام أفراد الدراسة وتوضيح سرية اخالل شرح هدف 

 وتفسريهاحصاء النتائج إل مجع املقياس وفرزهمت وبعد ذلك ، �الستجابة على العبارات العينة

  .ومناقشتها
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 انــاتــأدوات مجــع البي -4

عبد النفسية ككتاب إبراهيم  بعد االطالع على املصادر العلمية يف جمال االختبارات واملقاييس

مقياس تقدير  أن اختيار تبني) 1987( دمحم نصر الدين ورضوان، دمحم حسن وعالوي) 2002(ا�يد 

�عتبار أنه يتماشى أكثر مع خصوصيات أفراد  هلذا البحثهو األنسب  )1979(الذات لروزنبريج 

  .العينة

  مقياس روزنبريج تعريف - 4-1

) 10(، ويتكون املقياس من بعد واحد يتضمن عشرة "علي بوطاف"ة قام برتمجته إىل اللغة العربي

لقياس تقدير الذات لدى طلبة الثانوي واملدارس العليا، مث عمم بعد تطويره ) 1962(سنة أصال صمم بنود 

من أكرب نقاط القوة فيه تطبيقه وأيضا . ليستعمل مع جمموعات أخرى من الراشدين من خمتلف املرضى

  . وث خمتلفة مع عينات كبرية ولسنوات عديدةواستخدامه يف حب

طالب من املدارس العليا والذين ) 5000(وقد أجرى الباحث األصلي هذا املقياس على حوايل 

لراشدين من مهن ينتمون إىل خمتلف األعراق، وتلته حبوث أخرى مشلت آالف الطلبة من املعاهد، وا

  . وختصصات خمتلفة

  روزنبريج قياستصحيح مطريقة  - 4-2

مصاغة بشكل إجيايب ومخسة ) 10 - 7 - 4 - 3 -1(يتألف املقياس من مخسة بنود ذات األرقام 

 ذي ليكرت مة حسب سلمجابتها مصمصيغتها سلبية، إ) 9 - 8 - 6 - 5 - 2(بنود ذات األرقام 

أوافق، وميثل ال ) 2(أوافق، وميثل الرقم ) 3(وميثل الرقم  أوافق بشدة،) 4(الرقم  حبيث ميثل الر�عي التدريج
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بينما يكون التنقيط عكسي �لنسبة للبنود  ،بشدة �لنسبة للبنود املصاغة بشكل إجيايب ال أوافق) 1(الرقم 

درجات، ويرتاوح تقييم ) 4(وأربع  )1( الدرجة لكل بند ما بني درجة اليت صيغت بشكل سليب، وترتاوح

تقدير ذات  الدرجات األعلى إىل تشري درجة، حيث) 40 -10(إجا�ت املقياس ما بني عشرة وأربعني 

  .منخفضمرتفع والدرجات الدنيا إىل تقدير ذات 

 ريجــاس روزنبــر ملقيـــات تقديــد مستويـديـحت - 4-3

ال  ،أوافق بشدة، أوافق(بنود وإذا كانت اإلجابة بـ ) 10(على أساس أن املقياس متكون من عشرة 

 )40 -10(عشرة وأربعني قدير الذات جيب أن ترتاوح بني ، فإن الدرجة الكلية لت)أوافق، ال أوافق بشدة

ويتكون لدينا خط ) 10(عشرة فنحصل على ) 30/3(قسم تُ ة ملستو�ت التقدير وعليه فإنه �لنسب. درجة

  :سيكولوجي من املستو�ت الثالثة التالية

 .لتقدير الذات منخفضمتثل مستوى  19إىل  10الدرجة الكلية من  -

 .متثل مستوى متوسط لتقدير الذات 29إىل  20الدرجة الكلية من  -

 .متثل مستوى مرتفع لتقدير الذات 40إىل  30الدرجة الكلية من  -

 ريجــروزنب اســقيـات مــثبـ - 4-4

مما يدل على ) 0.85 0.88، 0.92: (هذا املقياس له معامل سلم جومتان إلعادة االختبار يقدر بـ

، ووجد فالمينج )0.63(معامل  Byrne) 1983(كما وجد برين . وجود استقرار ممتاز للمقياس

)1984 (Fleming  معامل بعد أسبوع عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق)0.82.(   
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 ريجــروزنب اســمقيـصـدق  - 4-5

ويتنافس . بينت البحوث املختلفة على وجود االنسجام والتنبؤ والصدق املنظم ملقياس روزنبريج

كيفية س أخرى خاصة بتقدير الذات مثل استبيان كوبر مسيث، وبهذا املقياس وبدرجة معتربة مع مقايي

مماثلة فإن مقياس روزنبريج لتقدير الذات له ارتباط فيما خيص االجتاهات املتنبأ �ا مع قياسات االكتئاب 

والقلق والسمعة وسط مجاعة الرفاق، مبينة وجود درجة معتربة من الصدق، حيث وجد كل من صافني 

 مقدم(و) 2009، الطاهر جماهدي( .مع مقياس كوبر مسيث) 0.55(معامل صدق  )1981(وويليامس 

 )2003، عبد احلفيظ

  اإلستطـــالعـيـــةدراســة ـال -5

والتآلف مع ظروف التعرف على جمتمع الدراسة  ف إجراء الدراسة االستطالعيةأهدامن بني 

 لألعضاء ةوطني وينواد سؤويلمعدد من املعوقني و ، حيث قمنا �جراء مقابلة مع البحث امليداين

 إىل إضافة ،اوحركي وبصر� امسعي للمعوقني املتخصصة والتعليم الرتبية ومؤسسات ولواحقها االصطناعية

 األسئلة بعض لطرح وهذا ،اجلزائرية الوال�ت من عدد يف املعوقني لر�ضة ر�ضية ومجعيات أندية مسريي

 تلعبه الذي �لدور تتعلق إشكالية صياغة مت املعلومات هذه ومن املعلومات، ومجع الوقائع إىل الوصول بغية

   .جسميا املعوقني عند الذات تقدير مستوى فعر  يف املكيفة الر�ضية األنشطة ممارسة

األسئلة املطروحة والتحقق من اإلجابة على ومن أجل الوصول إىل حلول إلشكالية البحث و 

املتمثلة يف  البحثلتأكد من اخلصائص السيكوميرتية ألداة وال �أ صحة الفرضيات املقرتحة أو عدمها قمنا

  .2015 جانفيخالل شهر االستطالعية وقد أجريت هذه الدراسة ). 1979(مقياس روزنبريج لتقدير 
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 )1979(ج ـر الـذات لروزنبــري ـاس تقديــة ملقيــائص السيكومرتيـــاب اخلصـحسكيفيــة  - 5-1

 ـة االستطالعيـةـالعين -1- 5-1

املعوقني جسميا من اجلنسني، ميتازون فردا من ) 30( ثالثني ختيار عينة متكونة منقمنا �

ينتمون كلهم إىل جمتمع الدراسة  ومن مراحل عمرية خمتلفة )مسعية وبصرية وحركية( خمتلفةجسمية �عاقات 

لعينة للتحقق األصلي وخارج عينة الدراسة امليدانية، ومت تطبيق مقياس روزنبريج لتقدير الذات على هذه ا

من صالحيته للتطبيق على عينة الدراسة امليدانية، وهذا من خالل حساب صدقه وثباته �لطرق اإلحصائية 

  .املالئمة

   السيكومرتيةدراسـة ـائـج الــنت -2- 5-1

ويعين أن املقياس يعطينا نفس النتائج إذا طبق على نفس األفراد يف نفس  :مقياس روزنبريج ـاتــثب - 

يكون إال إذا كان االختبار على درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق  الظروف، وهذا ال

�ستخدام  قمناوقد ). 145، ص 2001، دمحم صبحي حسانني. (واملوضوعية فيما وضع لقياسه

على أفراد العينة  )1979(مقياس روزنبريج حيث مت إعادة تطبيق  ،طريقة إعادة االختبار

ن التطبيق األول، وقد استخدمنا معادلة بريسون لالرتباط حيث االستطالعية وذلك بعد أسبوع م

 .وهذه القيمة دليل على درجة عالية من الثبات للمقياس) 0.81(بلغ معامل االرتباط 

. صدق املقياس يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع ألجله :مقياس روزنبريج صدق - 

م لقياسها وال يقيس شيئا بدال منها فية الظاهرة اليت صميقيس بدقة كافاملقياس الصادق هو الذي 

مع العلم ). 255، ص 2000، دمحم نصر الدين ورضوان ،دمحم حسن عالوي. (أو �إلضافة إليها

 جري بروزنحلساب صدق مقياس  فقد اعتمد� يف هذا البحث ،أن هناك العديد من أنواع الصدق
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يقاس حبساب كذلك الصدق اإلحصائي أو املنطقي، و الذي يسمى   الصدق الذايتعلى طريقة 

 ــوقد وجد� معامل الصدق الذايت للمقياس مساو� لـ .اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات احملسوب

 .، وهذا يعين أن املقياس صادق ذاتيا)0.90(

 ائيــةـــالتقنيــات اإلحص -6

 SPSS(دمنا الرب�مج اإلحصائي من أجل معاجلة البيا�ت وحتليل نتائج الدراسة امليدانية استخ

  : وذلك حلساب )17.0

 .التكرارات والنسب املئوية - 

 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية - 

 .لعينتني مستقلتني) ت(اختبار  - 

 .معامل الصدق الذايت - 



 

 

 

  

  

  الفصـــل الثـــانـي

  النتـائـج ومناقشـة فرضـيـات البحــث وتفسيــرعــرض 

 

 متهـيــــد -

 نتائــج ال وتفسريض عــر  -

   فرضيات البحثمنــاقشــة  -
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 متهيـــد -

نتائج الدراسة امليدانية عن طريق املعاجلة اإلحصائية  وتفسريل حمتوى هذا الفصل يف عرض متث

للنتائج املتحصل عليها، وذلك بعد حساب التكرارات والنسب املئوية واستخراج املتوسطات احلسابية 

فرضيات البحث على ضوء تلك النتائج  وبعد ذلك مناقشة. لتها اإلحصائيةدالواالحنرافات املعيارية و 

  . واخلروج �ستنتاجات

 ائــجــنتوتفسيــر العــرض  -1

و�العتماد على سلم ليكرت كما البحث للتعرف على مستو�ت تقدير الذات لدى أفراد عينة 

  :ر ملقياس روزنبريج �لطريقة التاليةسبق شرحه يف الفصل السابق، عمد� أوال إىل حتديد مستو�ت تقدي

 أوافق بشدة، أوافق (ت اإلجابة بـــــــ بنود، وإذا كان) 10(على أساس أن املقياس متكون من عشرة 

 )40 -10(عشرة وأربعني ، فإن الدرجة الكلية لتقدير الذات جيب أن ترتاوح بني )ال أوافق، ال أوافق بشدة

ويتكون لدينا خط ) 10( عشرة فنحصل على) 30/3(ت التقدير نقسم وعليه فإنه �لنسبة ملستو�. درجة

  :سيكولوجي من املستو�ت الثالثة التالية

 .لتقدير الذات منخفضمتثل مستوى  19إىل  10الدرجة الكلية من  -

 .متثل مستوى متوسط لتقدير الذات 29إىل  20الدرجة الكلية من  -

  .ع لتقدير الذاتمتثل مستوى مرتف 40إىل  30الدرجة الكلية من  -
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  :وفيما يلي نتائج الدراسة امليدانية

من  املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةغري املعوقني جسميا نتائج مستو�ت تقدير الذات عند  - 1-1

 أفراد العينة

غري املمارسني لألنشطة  املعوقني جسميالإلجابة على السؤال اخلاص مبستوى تقدير الذات عند 

من أفراد العينة مت حساب التكرارات والنسب املئوية لدرجا�م على مقياس تقدير الذات الر�ضية املكيفة 

  .تظهر ذلك) 6(ونتائج اجلدول 

  توزيع مستو�ت تقدير الذات لدى أفراد العينة ) 6(

  .غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة

  )%(النسبــة املئويــة   التكــرار  مستويــات تقديــر الــذات

  10.33  31  مرتفــــــــع

  18  54  متوســــط

  71.67  215  منخفض

  100  300  ا�مـــــــــوع

  

عينة غري املمارسني لألنشطة المن اجلدول السابق نالحظ أن مستوى تقدير الذات عند أفراد 

فردا بنسبة ) 215(عددهم مائتان ومخسة عشر و لدى أغلب املفحوصني  منخفضاالر�ضية املكيفة كان 

، أما ذوي املستوى املرتفع لتقدير )%18(فردا بنسبة ) 54(، ومتوسطا عند أربعة ومخسني )71.67%(

  ).%10.33(فردا مشكلني نسبة ) 31(الذات فكان عددهم واحد وثالثني 
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من  املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةاملعوقني جسميا نتائج مستو�ت تقدير الذات عند  - 1-2

 أفراد العينة

املمارسني لألنشطة  املعوقني جسميالى السؤال اخلاص مبستو�ت تقدير الذات عند لإلجابة ع

على مقياس تقدير الذات  ممت حساب التكرارات والنسب املئوية لدرجا� من أفراد العينة، الر�ضية املكيفة

  .وضح ذلكت )7(اجلدول نتائج و 

 توزيع مستو�ت تقدير الذات لدى أفراد العينة) 7(

  .لألنشطة الر�ضية املكيفة املمارسني

  )%(النسبــة املئويــة   التكــرار  مستويــات تقديــر الــذات

  92.67  278  مرتفــــــــع

  7.33  22  متوســــــط

  00  00  منخفض

  100  300  ا�مـــــــــوع

  

يتضح من اجلدول السابق أن مستوى تقدير الذات العام كان مرتفعا لدى أغلب أفراد العينة 

فردا شكلوا نسبة ) 278(الذين كان عددهم مائتان ومثانية وسبعون  لألنشطة الر�ضية املكيفةملمارسني ا

، وانعدام العينة من ذوي املستوى )%7.33(فردا بنسبة ) 22(ومتوسطا عند اثنان وعشرون  ،)92.67%(

  .لتقدير الذات املنخفض
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وغري املمارسني  املعوقني جسميابني مستوى تقدير الذات  على جنس املعوق�ثري نتائج  - 1-3

 لألنشطـة الر�ضيـة املكيفـــة املمارسني 

درجات أفراد العينة املمارسني وغري املمارسني لألنشطة متوسطات الفروق بني  نع للكشف

استودنت ) ت(استخدمنا اختبار ، متغري جنس املعوقالر�ضية املكيفة على مقياس تقدير الذات حسب 

  .تبني ذلك) 8(ونتائج اجلدول ، ستقلتنيلعينتني م

  املمارسني وغري املمارسني  درجات أفراد العينة بني متوسطات) ت(نتائج اختبار ) 8(

  .املعوقعلى مقياس تقدير الذات تبعا لعامل جنس لألنشطة الر�ضية املكيفة      

  

الذكور املعوقني جسميا توسط احلسايب للدرجات عند نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن امل

وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات ) 34.79(املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة يساوي 

  جنــس

  املعـــــــوق
  التكـرار

  متوسط 

  الدرجات

  االحنراف

  املعياري

  مستوى

  الذات تقدير

  )ت(قيمـة 

  احملسوبة

  مستوى

  الداللـة

  مرتفــع  1.36  34.79  174  نذكـور ممارسو 
29.92  0.00  

  متوســط  5.54  22.01  193  ممارسني ذكور غري

  مرتفــع  1.27  30.53 126  إ�ث ممارسات
42.75  0.00  

  منخفض  2.74  18.86 107  إ�ث غري ممارسات
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كما . أي مستوى متوسط لتقدير الذات) 22.01(أما �لنسبة لغري املمارسني فاملتوسط احلسايب قد بلغ 

  ). 0.00(مبستوى داللة ) 29.92(وبة للذكور بلغت احملس) ت(نرى أن قيمة 

وهذه النتيجة تعين وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني الذكور املمارسني 

 صاحلمن أفراد العينة وهذا للألنشطة الر�ضية املكيفة لألنشطة الر�ضية املكيفة وبني الذكور غري املمارسني 

  .املمارسني

إل�ث فنالحظ أن املتوسط احلسايب لدرجات املمارسات لألنشطة الر�ضية املكيفة أما �لنسبة ل

أما �لنسبة لغري املمارسات  ،وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات) 30.53(يساوي 

) ت(قيمة كما أن . لتقدير الذات منخفضومعىن ذلك مستوى ) 18.86(فاملتوسط احلسايب قد بلغ 

  ). 0.00(مبستوى داللة ) 42.75(قد بلغت احملسوبة ف

املعوقات جسميا وهذا معناه وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقدير الذات بني 

لألنشطة املمارسات صاحل املمارسات لألنشطة الر�ضية املكيفة وبني غري املمارسات من أفراد العينة وهذا ل

  .الر�ضية املكيفة

وغري املمارسني  بني املعوقني جسميامستوى تقدير الذات  على قاملعو  ســن�ثري نتائج  - 1-4

  لألنشطـة الر�ضيـة املكيفـــةاملمارسني 

 لتحديدستقلتني استودنت لعينتني م) ت(قمنا أيضا �ستخدام اختبار ، املعوقسن تغري مل�لنسبة 

لألنشطة الر�ضية املمارسني  املمارسني وغريمن املعوقني جسميا درجات أفراد العينة  الفروق بني متوسطات

  ).9(يف اجلدول  ةموضح، والنتائج ياس تقدير الذاتعلى مقاملكيفة 
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  املمارسني وغري املمارسني  درجات أفراد العينة بني متوسطات) ت(ائج اختبار نت) 9(

  .املعوقعلى مقياس تقدير الذات تبعا لعامل سن  لألنشطة الر�ضية املكيفة     

  

نالحظ أن املتوسط احلسايب للدرجات لدى األطفال املمارسني من خالل نتائج اجلدول أعاله 

ها مستوى مرتفع لتقدير الذات، أما �لنسبة وهذه النتيجة يقابل) 32.81(لألنشطة الر�ضية املكيفة هو 

كما  .لتقدير الذات منخفضأي مستوى ) 18.29(لغري املمارسني فاملتوسط احلسايب كان أقل وقد بلغ 

  ). 0.00(مبستوى داللة ) 56.6(احملسوبة لألطفال بلغت ) ت(نالحظ أن قيمة 

املعوقني  لذات بني األطفالوهذه النتيجة تعين وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير ا

  .املمارسنيصاحل غري املمارسني وهذا لبني املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة و  جسميا

  ســــن

  وقاملعـــ
  التكـرار

  متوسط 

  الدرجات

  االحنراف

  املعياري

  مستوى

  تقدير الذات

  )ت(قيمـة 

  احملسوبة

  مستوى

  الداللـة

  مرتفــع  1.98  32.81  63  أطفال ممارسون
56.6  0.00  

  منخفض  0.65  18.29  86  أطفال غري ممارسني

  مرتفــع  1.28  30.35 98  مراهقون ممارسون
36.42  0.00  

  منخفض  2.88  18.75 102  مراهقون غري ممارسني

  مرتفــع  1.35  34.37  139  راشدون ممارسون
17.08  0.00  

  متوســط  5.79  24.82  112  راشدون غري ممارسني
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�لنسبة للمراهقني، نرى أن متوسط الدرجات لدى املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة قد بلغ 

ة أكرب مما سجل عند املراهقني غري وهي قيم، وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات) 30.35(

. لتقدير الذات منخفضوهذه النتيجة يقابلها مستوى  )18.75(املمارسني الذين بلغ متوسط درجا�م 

  ). 0.00(مبستوى داللة ) 36.42(احملسوبة بلغت ) ت(كما أن قيمة 

جسميا  املعوقنيوهذه النتيجة تعين وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني 

  .املمارسنيصاحل املراهقني غري املمارسني وهذا لبني املراهقني املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة و 

متوسط الدرجات لدى املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة قد بلغ فإن  ،أما عند الراشدين

 الراشدين لدىا سجل وهي قيمة أكرب مم، وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات) 34.37(

 .لتقدير الذات متوسطوهذه النتيجة يقابلها مستوى  )24.82(غري املمارسني الذين بلغ متوسط درجا�م 

  ). 0.00(مبستوى داللة ) 17.08(احملسوبة قد بلغت ) ت(قيمة كما أن 

ن الراشدياملعوقني جسميا وهذا معناه وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني 

  .املمارسنيصاحل غري املمارسني وهذا لبني املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة و 

وغري املمارسني  بني املعوقني جسميامستوى تقدير الذات  على نوع اإلعــاقة�ثري نتائج  - 1-5

 لألنشطـة الر�ضيـة املكيفـــةاملمارسني 

مارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة الفروق بني درجات أفراد العينة املمارسني وغري امل للكشف عن

�ستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية قمنا  .ملتغري نوع اإلعاقةعلى مقياس تقدير الذات تبعا 

كما هو موضح يف ستقلتني  لعينتني م) T-test(استودنت ) ت(لدرجات تقدير الذات واستخدام اختبار 

  ).10(اجلدول 
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  املمارسني وغري املمارسني درجات أفراد العينة بني متوسطات) ت(نتائج اختبار  )10(

  .على مقياس تقدير الذات تبعا لعامل نوع اإلعاقة لألنشطة الر�ضية املكيفة

  

 املمارسني املعوقني مسعيامن خالل البيا�ت املوضحة يف اجلدول أعاله نالحظ أن أفراد العينة 

وهذه النتيجة  )30.41(قيمته  درجات على مقياس تقدير الذات ة الر�ضية املكيفة لديهم متوسطلألنشط

لألنشطة  ملمارسنيغري ااملعوقني مسعيا درجات  ة متوسطقيم، أما يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات

 كما أن. لتقدير الذات منخفضمستوى  تعرب عنوهذه النتيجة  )18.78(الر�ضية املكيفة فقد بلغت 

  ). 0.00( مبستوى داللة) 40.99(احملسوبة بلغت ) ت( ةقيم

  نــوع

  اإلعاقــة
  التكـرار

  متوسط

  الدرجات

  االحنراف

  املعياري

  مستوى

  تقدير الذات

  )ت(قيمـة 

  احملسوبة

  مستوى

  الداللـة

  مرتفــع  1.29  30.41 102  مسعية ممارسون
40.99  0.00  

  منخفض  2.61  18.78  119  مسعية غري ممارسني

  مرتفــع  1.96  32.91 57  بصرية ممارسون
52.58  0.00  

  منخفض  0.57  18.38 48  بصرية غري ممارسني

  مرتفــع  1.36  34.38  141  حركية ممارسون
20.22  0.00  

  متــوسط  5.96  23.68  133  حركية غري ممارسني
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 املعوقني مسعياوهذا معناه وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني أفراد العينة 

  .املمارسنيصاحل ألنشطة الر�ضية املكيفة وبني غري املمارسني وهذا لاملمارسني ل

قد بلغ  لألنشطة الر�ضية املكيفةاملمارسني للمعوقني بصر� كما نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب 

 قيمة املتوسط احلسايب لغري املمارسني ، أماوهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات) 32.91(

فقد احملسوبة ) ت( ةقيمأما . لتقدير الذات منخفضوهذه النتيجة يقابلها مستوى  )18.38( لغتفقد ب

  ).0.00( مبستوى داللة) 52.58(بلغت 

أفراد العينة املعوقني بصر� من وهذا معناه وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني  

  .املمارسنيصاحل م غري املمارسني وهذا لاملمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة وبني أمثاهل

وبني أمثاهلم غري  لألنشطة الر�ضية املكيفةاملمارسني  املعوقني حركياقارنة بني �لنسبة للم

وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير ) 34.38( املتوسط احلسايب لدى املمارسني بلغفقد ، املمارسني

وهذه النتيجة يقابلها مستوى  )23.68( فقد بلغت غري املمارسنيقيمة املتوسط احلسايب ل ، أماالذات

  ).0.00( مبستوى داللة) 20.22( بلغتفقد احملسوبة ) ت( ةقيمأما . لتقدير الذات متوسط

أفراد العينة املعوقني حركيا من وهذا معناه وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني  

  .املمارسنيصاحل املكيفة وبني أمثاهلم غري املمارسني وهذا لاملمارسني لألنشطة الر�ضية 
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وغري املمارسني  بني املعوقني جسميامستوى تقدير الذات  على سبب اإلعــاقة�ثري نتائج  - 1-6

 لألنشطـة الر�ضيـة املكيفـــةاملمارسني 

عرفة لتني ملاستودنت لعينتني مستق) ت(استخدام اختبار ، فقد مت ملتغري سبب اإلعاقة�لنسبة 

على  لألنشطة الر�ضية املكيفةدرجات أفراد عينة الدراسة املمارسني وغري املمارسني  الفروق بني متوسطات

  ).11(مقياس تقدير الذات كما هو موضح يف اجلدول 

  املمارسني وغري املمارسني درجات أفراد العينة بني متوسطات) ت(نتائج اختبار ) 11(

  .على مقياس تقدير الذات تبعا لعامل سبب اإلعاقة فةلألنشطة الر�ضية املكي

  

لدرجات ذوي  املتوسط احلسايب ةت يف اجلدول أعاله نالحظ أن قيممن خالل النتائج اليت جاء

ها مستوى مرتفع وهذه النتيجة يقابل) 34.36(هي املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة اإلعاقة اخللقية 

املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة غري من أفراد العينة  خلقية�عاقة جسميا لتقدير الذات، أما املعوقون 

  ســــبب

  اقــةــاإلع
  التكـرار

  متوسط

  الدرجات

  االحنراف

  املعياري

  مستوى

  تقدير الذات

  )ت(قيمـة 

  احملسوبة

  مستوى

  الداللـة

  مرتفــع  1.37  34.36  132  خلقية ممارسون
23.38  0.00  

  متوســط  5.83  22.99  153  خلقية غري ممارسني

  مرتفــع  2.07  31.46 138  مكتسبة ممارسون
50.6  0.00  

  منخفض  2.37  18.69 147  مكتسبة غري ممارسني
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كما . وهذه النتيجة يقابلها مستوى متوسط لتقدير الذات )22.99(فكانت قيمة متوسط درجا�م 

   .)0.00(مبستوى داللة   )23.38(بلغت  احملسوبة) ت( ةنالحظ أن قيم

املعوقني وهذه النتيجة تعين وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني أفراد العينة 

   .املمارسنيصاحل وهذا ل�إلعاقة اخللقية املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة وبني أمثاهلم غري املمارسني 

ملمارسني لألنشطة الر�ضية ا املكتسبةلدرجات ذوي اإلعاقة  املتوسط احلسايب ةقيمل�لنسبة 

وهذه النتيجة يقابلها مستوى مرتفع لتقدير الذات، أما املعوقون جسميا  )31.46(املكيفة فقد بلغت 

فكانت قيمة متوسط درجا�م املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة غري من أفراد العينة  �عاقة مكتسبة

 احملسوبة) ت( ةكما نالحظ أن قيم. ير الذاتوهذه النتيجة يقابلها مستوى منخفض لتقد )18.69(

   .)0.00(مبستوى داللة  )50.6(بلغت 

 املعوقنيوهذه النتيجة تعين وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى تقدير الذات بني أفراد العينة 

  .مارسنياملصاحل وهذا لوبني أمثاهلم غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة املمارسني  املكتسبة�إلعاقة 

 استنتــاجـــات -2

النتائج احملصل عليها يف الدراسة امليدانية هلذا البحث، مت الوصول إىل  وتفسريمن خالل عرض 

  : االستنتاجات التالية

بني رتاوح يغري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة  عند املعوقني جسميامستوى تقدير الذات  - 

 .املتوسطو  املنخفض

 مستوى تقدير الذات العام يرتاوح بنيلديهم مارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة امل املعوقون جسميا - 

 .املتوسط واملرتفع
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 مرتفعستوى تقدير الذات مب ميتازوناملمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة الذكور  املعوقون جسميا - 

متوسط لتقدير الذين ميتازون مبستوى  لألنشطة الر�ضية املكيفةغري املمارسني  على عكس الذكور

 .الذات

على  مرتفعستوى تقدير الذات مبلألنشطة الر�ضية املكيفة ات املمارس متتاز املعوقات جسميا - 

اللوايت تتميزن مبستوى منخفض لتقدير  لألنشطة الر�ضية املكيفة اتغري املمارسعكس اإل�ث 

 .الذات

ديهم مستوى تقدير الذات العام لن لألنشطة الر�ضية املكيفة و املمارس املعوقون جسميااألطفال  - 

فمستوى تقدير الذات لديهم  لألنشطة الر�ضية املكيفةارسني غري املماألطفال مرتفع أما 

 .منخفض

 مرتفعستوى تقدير الذات مب ميتازوناملمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة  املراهقون املعوقون جسميا - 

الذين ميتازون مبستوى منخفض لتقدير  ةغري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفعلى عكس 

 .الذات

ستوى تقدير الذات مب ميتازون الراشدوناملمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة  املعوقون جسميا - 

الذين ميتازون مبستوى متوسط لتقدير  غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةعلى عكس  مرتفع

 .الذات

على  مرتفعستوى تقدير الذات مب ميتازونالر�ضية املكيفة املمارسون لألنشطة  املعوقون مسعيا - 

 .الذين ميتازون مبستوى منخفض لتقدير الذات غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةعكس 
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غري أما تقدير الذات مرتفع لستوى مباملمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة  ميتاز املعوقون بصر� - 

 .فيمتازون مبستوى منخفض لتقدير الذات ملكيفةاملمارسني لألنشطة الر�ضية ا

على  مرتفعستوى تقدير الذات مب ميتازوناملمارسون لألنشطة الر�ضية املكيفة  املعوقون حركيا - 

 .الذين ميتازون مبستوى متوسط لتقدير الذات غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةعكس 

مارسني لألنشطة الر�ضية امل �عاقة خلقية مرتفع لدى املعوقني جسميامستوى تقدير الذات  - 

 .فمستوى تقدير الذات لديهم متوسط ية املكيفةغري املمارسني لألنشطة الر�ض، أما املكيفة

مارسني لألنشطة الر�ضية امل مرتفع لدى املعوقني جسميا �عاقة مكتسبةمستوى تقدير الذات  - 

 .فمستوى تقدير الذات لديهم منخفض كيفةية املغري املمارسني لألنشطة الر�ض، أما املكيفة

 فرضيـــات البحــثمنــاقشــة  -3

نصل إىل مناقشة هذه النتائج لنتائج الدراسة امليدانية، وخروجنا �ستنتاجات،  وتفسري�بعد عرضنا 

  :املتحصل عليها كما يلي

 لألنشطة الر�ضية يتسم املعوقون جسميا غري املمارسني: األوىل اليت تقولاجلزئيــة الفرضية مناقشة  - 3-1

 .املكيفة مبستوى منخفض لتقدير الذات

أظهرت النتائج أن مستوى تقدير الذات عند أفراد عينة الدراسة غري املمارسني لألنشطة الر�ضية 

فردا بنسبة ) 215(لدى أغلب املفحوصني حيث كان عددهم مائتان ومخسة عشر  منخفضااملكيفة كان 

، أما ذوي املستوى املرتفع لتقدير )%18(فردا بنسبة ) 54(ومخسني  ، ومتوسطا عند أربعة)71.67%(

  ).%10.33(فردا مشكلني نسبة ) 64(الذات فكان عددهم واحد وثالثني 
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يف مستوى  منخفضةوميكن تفسري هذه النتائج وسبب حصول غالبية أفراد هذه العينة على درجة 

اجلسمية والعقلية واالنفعالية  من مجيع النواحي املعوقى وما هلا من آ�ر سلبية عل إعاقا�متقدير الذات إىل 

املشاعر السلبية كالشعور الزائد �لنقص والعجز وعدم الشعور �ألمن : هاآ�ر  ومن بني ،واالجتماعية

واإلسراف يف الوسائل الدفاعية، واإلحساس �لدونية وبعدم األمهية يف  ،واالطمئنان حنو احلالة اجلسمية

  .ا�تمع

أو مرتفع لتقدير الذات، فيمكن إرجاع ذلك إىل عدة  متوسطن هلم تقدير النسبة القليلة ممأما 

، وتوقيت حدوثها واكتشافها، وظروف البيئة والتنشئة رجتهانوع اإلعاقة وسبب حدوثها ودعوامل مثل 

  . بهوبني أفراد أسرته أو احمليطني املعوقاالجتماعية، ومدى توافر وسائل التفاهم واالتصال بني 

ال  جسد� املعوقنياليت أظهرت أن ) 1989( القريويت يوسف، وآخرون وتتفق هذه النتائج مع دراسة

يقدرون ذوا�م بدرجة مناسبة إذ هم أقل تقديرا لذوا�م ممن قورنوا �م من غري املمارسني للنشاط الر�ضي 

 .والعيب اجلمباز

تسم املعوقون جسميا املمارسون لألنشطة الر�ضية ي: اليت تقولالثانيــة اجلزئيــة الفرضية مناقشة  - 3-2

 .املكيفة مبستوى مرتفع لتقدير الذات

لألنشطة أظهرت النتائج أن مستوى تقدير الذات كان مرتفعا لدى أغلب أفراد العينة املمارسني 

عند ومتوسطا ) %92.67(فردا بنسبة ) 278(الذين كان عددهم مائتان ومثانية وسبعون  الر�ضية املكيفة

  .لتقدير الذات املنخفض، وانعدام العينة من ذوي املستوى )%7.33(فردا بنسبة ) 22(اثنان وعشرون 

وميكن تفسري هذه النتائج وسبب احلصول على درجة مرتفعة يف تقدير الذات لدى غالبية أفراد 

هر اجلسم وتسهيل عينة الدراسة إىل ممارستهم لألنشطة الر�ضية املكيفة، اليت تعترب وسيلة لتحسني مظ
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التفاعل مع العامل اخلارجي و�لتايل الدخول يف عالقات إجيابية مع الفئات والشرائح املختلفة للمجتمع، كما 

يف اكتساب خربات جناح إجيابية ترفع من شعورهم �مهيتهم وتزيد من ثقتهم يف  املعوقنيأ�ا تساعد 

  . أنفسهم

الذي يقول أن هناك حاجة إىل النجاح من أجل ) 1983( موسى عبد اخلالق وهذا ما يراه جربيل

بناء تقدير عال للذات واحلصول على قبول اجلماعة وأن الفرد يرى يف إدراك اآلخرين لنجاحه أمرا �عثا 

  .للسعادة، والنجاح يف حد ذاته دافع للنجاح

 لألنشطة املمارسنيأما درجة تقدير الذات املتوسطة اليت لوحظت لدى بعض أفراد عينة الدراسة 

�ذا املختصة اهليئات فيمكن إرجاعها إىل عدم إعطاء األمهية الالزمة هلذه الفئة من طرف الر�ضية املكيفة 

 عنوية واملادية بشكل مستمر وفاعلوهذا بعدم توفري ظروف عمل مناسبة هلم وانعدام احملفزات املا�ال، 

�لتايل يتأثر  عدم فاعليتهم يف ا�تمعمهيتهم و يشعرون بعدم أ املعوقني جسمياالشيء الذي جيعل هؤالء 

  .مستوى تقديرهم لذوا�م سلبيا

خشبة ودراسة كل من ) 2000( اخلزرجي إميان عبد األمريوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

مارسني امل املعوقنيتقدير إجياىب للذات البدنية واملهارية عند أظهر� وجود  اللتان) 2001( صاحل، أيوب دمحم

توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي اليت ) 2011(عادل ودراسة خوجة  .للر�ضة

وهذا  املعوقنيوالبعدي ألثر الرب�مج الر�ضي املقرتح يف حتسني صورة اجلسم ومفهوم تقدير الذات لدى 

 -امسعي( املعوقنياهات الر�ضيني أظهرت أن اجتاليت ) 2012( اجلبور �يفودراسة . القياس البعديصاحل ل

اليت ) (2006 وآخرون ،كازيناف دراسة كل منو . حنو ممارسة األنشطة الر�ضية تتسم �إلجيابية) بصر�

 .الذات لتقدير مقياس روزنبريج نتائج يف الز�دة مع مرتبطة املعوقنياملمارسة الر�ضية عند  وجدت أن
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تقدير  ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد: ليت تقولة اــالثالث اجلزئيــة الفرضيةمناقشة  - 3-3

 .املعوقلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا جلنس بني املعوقني جسميا املمارسني وغري املمارسني الذات 

مستوى مرتفع  لديهمأن املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة  على للذكورأسفرت النتائج �لنسبة 

أما �لنسبة  .متوسطاعندهم  مستوى تقدير الذاتالذين كان غري املمارسني على عكس لتقدير الذات 

ومنخفضا  كان مرتفعا عند املمارسات لألنشطة الر�ضية املكيفة  مستوى تقدير الذاتالحظنا أن ف لإل�ث

   .غري املمارساتعند 

يالقيها كل  أساليب التنشئة االجتماعية اليتاالختالف يف تقدير الذات إىل هذا وميكن إرجاع 

ز�دة أن اإل�ث أكثر اهتماما مبظاهرهن، ، ألنه من املسلمات لديهمطبيعة الرتكيبة النفسية ، وكذلك جنس

كذلك . واملقارنة اليت يضعها املعوقون بينهم وبني غري األصحاء للمعوقنيالسلبية ا�تمع نظرة ذلك على 

وهذا ما يدفع هّن صور يكون منصبا دائما على احمليطني �ن اهتمام �لنسبة لإل�ث من املسلمات أن 

  . منخفضةإىل تقدير ذوا�ن بدرجة  املعوقات جسميا غري املمارسات لألنشطة الر�ضية املكيفة

 وأكثرتقديرا لذوا�ن  أكثر من كال اجلنسني جندهم لألنشطة الر�ضية املكيفة نيممارسلل�لنسبة أما 

إىل أيضا ورمبا يرجع السبب . املمارسني بغريمقارنة  معن إجنازا� رضان �لو يشعر و  ،منفسهتقبال ألو احرتاما 

ا يرتك واملختصة �ذا ا�ال مم نيةاالهتمام والتحفيز من طرف اهليئات املعو ا�تمع مع الر�ضة أفراد تفاعل 

   .لألنشطة الر�ضية املكيفة نياملمارسلدى  إجيابياا أثرً 

وم اإلنسان لذاته وتقديره هلا مشتق إىل حد ما من مفهف )87، ص 1979( كمال  دسوقيحسب ف

حيث مييل الفرد إىل أن يثاب على عمل أجاده أو مشروع قام به إ�بة تقوميات األشخاص اآلخرين له، 

يتكون نتيجة لتفاعل ومفهوم الذات . مادية كاحلصول على عالوة من رئيسه أو على درجة أو على تشجيع
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وتشابك العديد من العوامل أمهها نظرة الفرد اخلاصة لذاته ونظرة اآلخرين للفرد وتقديرهم له وانطباعا�م 

 )30، ص 2003، دعد الشيخ( .حنوه

تقدير  ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد: ة اليت تقولــالرابعاجلزئيــة الفرضية مناقشة  - 3-4

 .املعوق لسنضية املكيفة تبعا لألنشطة الر�بني املعوقني جسميا املمارسني وغري املمارسني الذات 

املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة   املعوقني جسمياأظهرت النتائج أن مستوى تقدير الذات لدى 

 الذين كان مستوى تقدير الذات عندهم بني املتوسط واملنخفض غري املمارسنيكان مرتفعا على عكس 

لتقدير الذات على عكس الراشدين الذين  خفضمنحيث وجد� أن األطفال واملراهقون ميتازون مبستوى 

  .لديهم مستوى متوسط

يف مرحليت عند غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة لذات ل املنخفض تقديرالوميكن إرجاع 

 .اجلسمية والنفسيةوهذا يف مجيع النواحي العديدة املصاحبة هلاتني املرحلتني إىل التغريات  الطفولة واملراهقة

كلما ينمو يبدأ بتكوين صورة عن جسمه ووضع مقار�ت مع احمليطني به وبصفة خاصة مع   املعوق لطفلاف

أما يف فرتة املراهقة . أقرانه، فيتكون لديه شعور سليب حنو حالته اجلسمية و�لتايل يتأثر تقديره لذاته سلبيا

ملراهقة فا، جية والعقلية والنفسيةوالفسيولو مصاحبة هلا يف مجيع النواحي املرفولوجية تغريات كبرية فهناك 

فهي تشري إىل اقرتاب الفرد  علم النفس أما يف، وتعين االقرتاب من شي راهق، هي من كلمة اللغة العربية يف

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مرحلة املراهقة ال تعد مرحلة . من النضج اجلسماين والعقلي واالجتماعي والنفسي

، وهي املرحلة الفاصلة بني الطفولة والرشد، تبعا�ا وأحداثها إىل النضج بل هي جمرد مرحلة تؤدي ج �منض

وهي مرحلة منائية كباقي املراحل األخرى إال أنه يتخللها تغيري شامل وجذري يف مجيع اجلوانب والظواهر 

ملشاكل قد ويف هذه املرحلة العمرية يواجه املراهق الكثري من ا .اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية
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 ة يفالعصبية واحلد: املرحلة من النمو جندومن أهم ما مييز األفراد يف هذه يكون منشأها داخليا أو خارجيا، 

تتبلور فكرة ، كما ن حالة من التمرد واالنفراد �لرأي، وز�دة يف الصراع الداخليالتعامل مع اآلخرين، وتكوّ 

بقوته، ث يكون قد نضج إىل حد بعيد وأصبح شاعرا وحي ويعطي تقوميا خاصا جلسمه، عن نفسه املعوق

مكانة هامة يف سلوكه الشخصي واالجتماعي ومقارنتها �آلخرين عن جسده السلبية تلعب صورته ف

 .ذاتهتقديره ل اخنفاضجزءا هاما من تشكل و 

دير تق ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد: ة اليت تقولـامســاخلاجلزئيــة الفرضية مناقشة  - 3-5

 .  لنوع اإلعاقةلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا بني املعوقني جسميا املمارسني وغري املمارسني الذات 

بني املعوقني جسميا يف مستوى تقدير الذات لقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

كما الحظنا . املمارسنيصاحل ذا لوه لنوع اإلعاقةلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا املمارسني وغري املمارسني 

أن مستوى تقدير الذات عند املعوقني حركيا كان أحسن من مستوى تقدير الذات عند املعوقني مسعيا 

  .لألنشطة الر�ضية املكيفةغري املمارسني واملعوقني بصر� 

صعوبة  إىل واملعوقني بصر� مسعيا املعوقنيلدى  املنخفض وميكن إرجاع سبب مستوى تقدير الذات

 سائل التواصل واالتصال مبن حولنامع أفراد ا�تمع حيث أن حاسيت السمع والبصر من أهم و هم صلتوا

جب الطفل من املشاركة حيالصمم ف. املعوقوفقدان حاسة من هاتني احلاستني له �ثري سليب كبري على 

والكالم تعتمد يف بداية منوها اإلجيابية الفعالة مع من حوله وما حوله وذلك ألن عمليات اكتساب اللغة 

. على قدرة الطفل على التقليد، سواء كان ذاتيا يف مرحلة املناغاة أو خارجيا يف مرحلة متقدمة عن ذلك

وبناءا عليه فإن حرمان الطفل من حاسة السمع حيرمه �لتايل من اخلربات الالزمة يف عملية بناء الكالم 

م فهذه اإلعاقة حتت. الوسيلة األوىل التصال البشر يف حيا�م اليومية اللغة هيف�عتبارها كالما ديناميكيا، 
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 دودة، ألنل عليهم االتصال مع اآلخرين ولكن بصفة حم�ا تعلم لغة اإلشارة واليت تسه على املصابني

يف الذين لديهم القدرة على االتصال والتواصل بلغة اإلشارة نسبتهم ضئيلة جدا العاديني األشخاص 

فيتوجب عليهم استعمال حاسة  املعوقون بصر�ا أم .املعوق مسعياة على وهذا خيلق صعو�ت مج ا�تمع،

يواجهون مشكالت كثرية كعدم ولكن خالل تنقلهم . اللمس بكثرة لتحسس األشياء احمليطة �م والتنقل

ظهر كما يالبيئة اليت يتنقلون فيها،  القدرة على احلركة �مان من مكان إىل آخر بسبب عدم معرفة 

املكفوفون مظاهر جسمية منطية مثل حتري اليدين أو الدوران حول املكان الذي يكون الشخص املكفوف 

  . موجودا فيه أو غريها من السلوكيات النمطية

وإن أرد� وضع مقارنة بني حاسيت السمع والبصر فقد قدم القرآن الكرمي السمع على البصر نظرا 

وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل :"يقول تعاىل. نسانألمهيته الكبرية يف حياة اإل

هذا وكلمة السمع ومشتقا�ا وردت ). 78النحل، اآلية " (لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون

وحينما ذكرت كلمة السمع . مرة) 148(مرة بينما جاءت كلمة البصر ومشتقا�ا ) 185(يف القرآن الكرمي 

لقرآن الكرمي دلت على مساع الكالم واألصوات وإدراك ما تنقله من معلومات، بينما مل تدل كلمة يف ا

مرة فقط، إذ أ�ا دلت يف �قي املرات على  )88(البصر على رؤية الضوء واألجسام والصور �لعينني إال يف 

  .التبصر العقلي والفكري بظواهر الكون واحلياة

تقدير  ىمستو  يففروق ذات داللة إحصائية  توجد: ة اليت تقولــادسـلسااجلزئيــة الفرضية مناقشة  - 3-6

 .لسبب اإلعاقةلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا بني املعوقني جسميا املمارسني وغري املمارسني الذات 

بني املعوقني جسميا املمارسني تقدير الذات  ىمستو  يفإحصائيا  ةدال فروقأظهرت النتائج وجود 

أن كما الحظنا  .املمارسنيصاحل وهذا ل لسبب اإلعاقةلألنشطة الر�ضية املكيفة تبعا سني وغري املمار 
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مستوى تقدير الذات كان متوسطا لدى املعوقني �عاقة خلقية ومنخفضا لدى املعوقني �عاقة مكتسبة 

  .وهذا عند املعوقني غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة

�عاقة جسمية خلقية قد تعودوا على إعاقتهم أل�م ولدوا  ن املعوقنيذلك إىل أوميكن إرجاع سبب 

وطبيعة تعاملهم  ويعيشون �ا ومعها منذ نعومة أظافرهم وتعودوا عليها وعلى نظرة احمليطني �م حنوهم�ا 

انوا أما ذوي اإلعاقة املكتسبة فقد ك. رملوا مع املشاكل املرتتبة عن إعاقا�م يف وقت وسن مبكوتعا، معهم

يف حالتهم اجلسمية، لكن بعد اإلصابة  عجز أو نقصقبل اإلصابة أفراد عاديني يتمتعون �حلياة دون 

كعدم قدر�م على أداء مقار�ت بني حالتهم اجلسمية قبل وبعد اإلعاقة،  يتحتم عليهم وضع �إلعاقة 

�لشفقة أو ة على ذلك اإلحساس ز�دواجبا�م وأعماهلم براحة وكفاءة كما كانوا قبل أن يصابوا �إلعاقة، 

فالفرد . احمليطني �م وتعاملهم معهمصلهم من أفراد ا�تمع االحتقار أو غري ذلك من األحاسيس اليت ت

املصاب �عاقة مكتسبة يبدأ يف تكوين مفهوم حمدد لذاته عندما يقوم بتجميع املعلومات اجلديدة عن نفسه 

ن نتيجة لتفاعله واحتكاكه وتعامله مع احمليط االجتماعي الذي يعيش وعن اآلخرين احمليطني يف البيئة، ليكو 

فيه الكثري من املشاعر والعواطف واألحاسيس السلبية اليت ترتاكم يوما بعد اآلخر، وتتشابك مجيع هذه 

 هذا كله يؤثر سلبا علىذاته، و ل�إلعاقة املكتسبة املعوق هلذا  تقدير منخفضاملفاهيم وتتداخل ليتحدد �ا 

   .إلعاقة اخللقية� �ملعوقأقل مقارنة  حالته النفسية فيكون تقديره لذاته

مستوى  رفعيف ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة تساهم  :الفرضية العـــــــــامــة اليت تقولمناقشة  - 3-7

 .جلنس املصاب وسنه ونوع اإلعاقة وسببها تبعاذلك  ويتأثر اجسمي املعوقني عندتقدير الذات 

غري املمارسني لألنشطة الر�ضية  عند املعوقني جسميامستوى تقدير الذات أن ت النتائج أظهر 

مستوى  الذين كان لألنشطة الر�ضية املكيفة نياملمارساملتوسط على عكس و  املنخفضبني رتاوح ياملكيفة 
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ستوى تقدير الذات وميكن إيعاز هذا التحسن يف م .املتوسط واملرتفع يرتاوح بنيلديهم تقدير الذات العام 

 .عند املمارسني إىل ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة

 املعوقني جسمياوجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقدير الذات بني كما أظهرت النتائج 

جلنس املصاب وسنه ونوع اإلعاقة  تبعااملمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة وبني أمثاهلم غري املمارسني 

  .املمارسنيصاحل وهذا ل، اوسببه

املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة يكتسبون  املعوقني جسمياميكن تفسري هذه النتائج إىل أن و 

ويعتربو�ا إجنازات وجناحات جتعلهم حيسون أ�م قادرون على الر�ضية مهارات جيدة يف اختصاصا�م 

   .هلية واألمهية واالحرتامجديرون �أل و�لتايل ينظرون إىل أنفسهم ��م ،التحدي

من االحتكاك �لكثري من األفراد  جسميا املعوقنيكما أن ممارسة األنشطة الر�ضية املكيفة متكن 

راحتهم  يرحبوناآلخرين والتعامل معهم بطريقة عادية، واخلروج من عزلتهم متناسني آالمهم ومعا��م، و 

ونه من نشاطات وأعمال يبينون �ا مسؤوليتهم وقدر�م النفسية وإعادة ثقتهم �نفسهم من خالل ما يقدم

  .على العطاء وإبراز قدرا�م الشخصية بعيدا عن العزلة املفرطة

 املعوقون جسمياألنشطة الر�ضية املكيفة عامال أساسيا ينمي من خالله ة اممارستعترب كما 

على وضع أفكار  املعوقنية تساعد فهذه األنشطة الر�ضيشخصية ويبنو�ا بناءا صلبا قو�، مقوما�م ال

والتحكم يف  رار حنو حالتهم اجلسمية والنفسيةومتنحهم اهلدوء واالطمئنان واالستق ،إجيابية لصورهم اجلسمية

ما يساهم يف ارتفاع درجة تقدير الذات كله وهذا   .سلوكا�م وتصرفا�م وتساعدهم على اكتساب الثقة

  . مارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةغري امل املعوقني جسميا على عكس لديه
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الذين وجدوا أن  )(2006 آخرونو ، كازينافوتتفق هذه النتيجة مع ما ورد يف دراسة كل من  

حسام وعامر  دراسةو .الذات لتقدير نتائج مقياس روزنبريج يف الز�دة مرتبطة مع ممارسة األنشطة الر�ضية

املمارسني  حركيا املعوقنيصاحل داللة إحصائية ل اليت أسفرت نتائجها عن وجود فروق ذات) 2014(

 دراسةو . للمعوق حركياللر�ضة أي الدور اإلجيايب ملمارسة النشاط الر�ضي يف حتقيق الصحة النفسية 

 جمموعيت بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل نتائجها أسفرتاليت  )2015( هللا ضيفو بومجعة

 �عاقة حركيا املعوقني من عينة لدى الذات تقدير درجة يف الر�ضية طةلألنش املمارسني وغري املمارسني

  .املمارسني صاحلل وهذا كتسبةم
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  خــالصــــة عـــــامــة -

هم أفراد من ا�تمع وجزء ال يتجزأ منه، هلم ما لألصحاء من حقوق وعليهم  املعوقني جسمياإن 

مة والضرورية للحياة الطبيعية يكون بدرجة ضعيفة وبطيئة أيضا واجبات، لكن اكتسا�م للمهارات الالز 

مقارنة �ألصحاء وهذا وفقا لنوع ودرجة اإلعاقة وحيتاجون لوقت كايف من التدريب مع كثري من الصرب 

  .واملثابرة لتعلم تلك املهارات

 وإن نظر� إىل ممارسة األنشطة الر�ضية بعد إدخال بعض التعديالت يف املالعب واألدوات

املهارات  املعوقني جسمياوسيلة للمسامهة يف تعليم وتدريب املستخدمة والقوانني، لوجد� أ�ا أحسن 

املختلفة املساعدة على تنمية وتقوية أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة، لتسهيل القيام �حلركات املختلفة 

  .عادية أو للمنافسة الر�ضيةمن أجل قضاء حاجا�م واهتماما�م الضرورية للحياة ال املعوقنيهلؤالء 

ليس �ألمر اهلني كما يتصوره البعض بل جيب أن يتخصص  املعوقنيإن العمل يف جمال ر�ضة 

العاملون مع هذه الفئة نفسيا واجتماعيا ور�ضيا، وأن يكون لديهم القدرة على حتمل الصعو�ت والتصرف 

لديهم عدة مشكالت �جتة عن تعرضهم  قنياملعو ، وهذا ألن أفراد هذه الفئة من معوقمع طبيعة كل 

عدم و  عدم الشعور �ألمنو  الشعور الزائد �لعجزو  الشعور الزائد �لنقصلإلعاقة، ومن بني تلك املشاكل 

  .االتزان االنفعايل

لنا أمهية ممارسة  تلدراسات العلمية املتعلقة �إلعاقة تبيننتائج العديد من ااستعراضنا لوبعد 

 النقص اجلزائر يف املناطق من للعديد ز�راتنا خالل انتباهنا شدّ  كما  ،املعوقنيية املكيفة عند األنشطة الر�ض

 يف مورست وإن املعوقني، و�هيل برعاية اخلاصة املؤسسات داخل والر�ضية البدنية األنشطة ملمارسة الكبري

 الضئيل العدد لكذ على ز�دة ا�ال، هذا يف املختصني إشراف حتت تكون ال املؤسسات بعض
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لتسليط الضوء  هذا حبثنا فكرة جاءت .املعوقني بر�ضة اخلاصة الر�ضية واجلمعيات النوادي يف للمنخرطني

 اسميجاملعوقني تقدير الذات عند مستوى  رفععلى دور األنشطة الر�ضية املكيفة ومدى إسهامها يف 

  . يف ذلك علقة �إلعاقةالعوامل الشخصية واملت، وأثر بعض )احركيو  مسعيا وبصر�(

النظري الذي متثل يف حماولة حتديد  بحث قمنا بضبط إطارهال ولتحقيق األهداف املرجوة من هذا

يف هذا املشا�ة والتعرف على ما وصلت إليه الدراسات السابقة ، بحثمفاهيم الكلمات املفتاحية لل

ة من حتديد املنهج املتبع وعينتها وأدوات مجع بعد ذلك حتديد اإلجراءات املنهجية للدراسة امليداني، ا�ال

كما . إلجناز البحث كيفية التأكد من خصائصها السيكومرتية والتقنيات اإلحصائية املناسبةو البيا�ت 

  .مجعنا البيا�ت امليدانية اليت مت عرضها ومناقشتها يف فصل خاص

حيث أظهرت النتائج ، ياتهبحث واختربت فرضوقد أجابت النتائج املتحصل عليها عن أسئلة ال

بني تراوح قد  غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة مستوى تقدير الذات عند املعوقني جسمياأن 

يمتازون مبستوى تقدير فاملمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة  املنخفض واملتوسط، أما املعوقون جسميا

أعلى  الذكور املعوقني جسميا مستوى تقدير الذات لدىكان و املتوسط واملرتفع، م يرتاوح بني الذات العا

ومستوى تقدير الذات كان مرتفعا ، راهقون هم األقل تقديرا لذوا�مواألطفال وامل، عند اإل�ثمستواه  من

 املعوقني لدىمستوى تقدير الذات ، كما كان لدى املعوقني حركيا مقارنة مبستواه عند املعوقني مسعيا وبصر�

أما عند مقارنة مستوى تقدير الذات بني  .أعلى من مستواه لدى ذوي اإلعاقة املكتسبة ية�عاقة خلق

 لألنشطة نياملمارسغري املمارسني، وجد� أن و املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة  املعوقني جسميا

، هوسن املعوق حسب جنس(الدراسة  متغرياتيتفوقون على غري املمارسني يف مجيع الر�ضية املكيفة 

 ). وحسب نوع اإلعاقة وسببها
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  اقرتاحــــات وتوصيـــات -

اسة احلالية املنهجية اليت تبقى حمدودة حبدود الدر حبثنا هذا و نتائج استنادا ملا أسفرت عليه 

  :العلميةوالتوصيات ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات  واملوضوعية،

. علمية كبريةله أمهية وقني جسميا، والذي تقدير الذات لدى املعهتم هذا البحث مبوضوع ا -

فعلى الرغم من تنوع البحوث والدراسات العلمية يف جمال اإلعاقة يف ا�تمعات الغربية والعربية 

ممارسة  دوريف إثراء وز�دة رصيد املعلومات عن إن شاء هللا يسهم سإال أن هذا البحث 

يف املعوقني مسعيا وبصر� وحركيا ذات لدى تقدير ال مستوى رفعيف  األنشطة الر�ضية املكيفة

 .اجلزائر

ا�ال للعديد من البحوث والدراسات األخرى يف البيئة العربية بصفة  هذا البحث نتائجفتح  -

 .هاالستفادة منلعامة ويف اجلزائر خاصة 

املعوقني على النهوض مبمارسة األنشطة العاملني مبؤسسات رعاية و�هيل املسؤولني و مساعدة  -

 . لر�ضية املكيفة وتعميمهاا

عاد ومهارات نفسية لدى وأكثر تعمقا للتعرف أكثر على مستو�ت أب إجراء دراسات مماثلة -

، وتوسيع جمال الدراسة لتشمل عينات أكرب ومن ذوي املعوقني املمارسني لألنشطة الر�ضية

 .إعاقات أخرى ومن مستو�ت ر�ضية خمتلفة، ويف مناطق خمتلفة من الوطن



 

 

 

  

  

  عاملصـــــــادر واملــــــــراجــــ

 ةـــع العربيــــراجـــادر واملــــاملص -

 املصادر واملراجع األجنبيـــة -
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  قاملـــالحـــــــــــــــــــ

 

 

 

  

  

  



 

  

  Rosenberg) 1979(مقيــاس تقديــر الــذات لروزنبيــرج  )1(

                                .معلومــات أوليــة :أوال

 أنثى   ذكر             :املعوقجنس  - 

 راشد      طفل            مراهق              :املعوقسن  - 

 حركية     بصرية            مسعية               :نوع اإلعاقة - 

 خلقية          مكتسبة                                  :سبب اإلعاقة - 

 غري ممارس         ممارس           :ممارسة الر�ضة - 

  .يف املكان الذي يناسب اإلجا�ت) ×(لكل بند من البنود يف اجلدول، وضع إشارة  :ا�نيـ

  

 البنــــــــــــــــــود الرقــم
  أوافـق

 بشـدة
 أوافـق

  ال

 أوافـق

  ال أوافـق

 بشـدة

  1  2  3  4 على العموم أ� راض عن نفسي  01

  4  3  2  1 يف بعض األوقات أُفكر �ين عدمي اجلدوى  02

  1  2  3  4 َلدي عددا من الصفات اجليدة أحس أن  03

  1  2  3  4 �ستطاعيت إجناز األشياء بصورة جيدة كغالبية األفراد  04

  4  3  2  1 أحس أنه ال يوجد َلدي الكثري من األمور أَعتز �ا  05

  4  3  2  1 أ� متأكد من إحساسي أحيا� �ين عدمي الفائدة  06

  1  2  3  4 مقارنة �آلخرينأُحس أين فرد له قيمة وهذا على األقل   07

  4  3  2  1 أمتىن لو يكون لدي احرتام َأكثر لذايت  08

  4  3  2  1 على العموم أ� ميال لإلحساس �ين شخص فاشل  09

  1  2  3  4 َأّختذ موقًفا إجيابيا حنو ذايت  10



 

  

  

  

  ــاتــــامللخــصـــ

  

  



 

  

  تقديـر الذات عند املعوقني جسميا ةدراسـ: العـنــوان

  املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة          

  

 رفعحماولة معرفة وحتديد مدى إسهام األنشطة الر�ضية املكيفة يف هدفت هذه الدراسة إىل 

العوامل الشخصية واملتعلقة ، وأثر بعض )احركيو  مسعيا وبصر�( اسميجاملعوقني تقدير الذات عند مستوى 

تقدير الذات لدى معوقني جسميا ممارسني لألنشطة يف ذلك، وهذا عن طريق قياس مستوى  �إلعاقة

الر�ضية املكيفة ومقارنتهم مع آخرين غري ممارسني، مع كشف االختالف بينهم تبعا جلنس املعوق وسنه 

منهم  300(جسمية  عاقة� مصاب )600( مائة ست منلدى عينة عشوائية متكونة  ونوع اإلعاقة وسببها

لتقدير ) 1979(، طُّبق عليهم مقياس روزنبريج )غري ممارسني 300يفة وممارسني لألنشطة الر�ضية املك

ميتازون مبستوى غري املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفة  املعوقني جسمياأسفرت النتائج على أن . الذات

املتوسط بني مستوى تقدير الذات ، أّما عند املمارسني فيرتاوح املنخفض واملتوسطتقدير الذات مرتاوح بني 

 املعوقني جسميا عند مقارنة درجاتاختالفا داال إحصائيا يف مستوى تقدير الذات  جد�و كما . واملرتفع

 غري املمارسني يف مجيع متغريات الدراسةعلى مقياس تقدير الذات مع  لألنشطة الر�ضية املكيفةاملمارسني 

  .املمارسني لألنشطة الر�ضية املكيفةاملعوقني جسميا صاحل لكان هذا اإلختالف و 

  .اإلعاقة اجلسمية، األنشطة الر�ضية املكيفة ،، تقدير الذات: الكلمــات املفتاحيــة

  

  

 



 

  

Title: Self-esteem of the physically handicapped  

          practicing sports activities adapted. 

 

         

 The purpose of this study was to determine the contribution of 

sports activities adapted to raising the level of self-esteem of the physically 

handicapped, and the effect of certain personal factors (sex and age of the 

handicapped) and related to handicap (type and cause of handicap) in a 

sample of (600) physically handicapped (300 practiced sports activities 

adapted and 300 non-practicing) by using Rosenberg test of self-esteem 

(1979). The results showed that the physically handicapped who do not 

practice sports activities adapted are characterized by a level of self-esteem 

that varies between low and medium, and between medium and high at the 

practitioners. We also found a significant difference in the level of self-

esteem between the physically handicapped practicing sports activities 

adapted and non-practicing, for the benefit of practitioners, and this 

difference was in all variables of the study (sex and age of the handicapped, 

type and cause of handicap). 

 

Keywords: self-esteem, physical handicap, sports activities adapted. 



 

  

 


