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إلنهاِء هذا البحث، واُخُص  اووفقن يناحمًدا هلل تعالى وشكًرا على فضلِه أن منَّ عل

، أوال لقبوله اإلشراف على هذا بن زيدان حسينبالشكر أستاذي المحترم الدكتور 

 البحث، وثانيا على توجيهاته طوال فترة إشرافه على البحث.

في  ايد المساعدة، ولكل من ساعدن نالكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين قدموا 

الفرصة أن أشكر السادة األساتذة  اكما ال تفوتن،توزيع وجمع بيانات الدراسة 

و كل من ساهم في لوالية مستغانم  المحكمين، وأساتذة معهد التربية البدنية والرياضية

 .بالنصيحة والعون والتشجيعمن قريب أو بعيد هذا البحث 
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 اإلىداء
خاشعا  باسـ الخالؽ الذي أضاء الكوف بنوره وحده اعبد ولو وحده اسجد

 شاكرا لنعمتو وفضمو عمي في إتماـ ىذا الجيد
 
 إلى

 النذير البشيرصاحب الفردوس األعمى وسراج األمة المنير وشفيعيا 
 واعتزازا محمد ) صمى اهلل عميو وسمـ ( فخرا

 إلى
سير الميالي ... ونسي الغوا لي ... وظؿ سندي الموالي ... وحمؿ  مف

 ىمي غير مبالي
 إلى والدي ووالدتي و زوجتي و الكتكوتة 

 إلى
 والضراء ورود المحبة... وينابيع الوفاء ... إلى مف رافقوني في السراء

 األصحاب ... أخي وأخواتيإلى اصدؽ 

ألساتذتنا الذيف ليـ الفضؿ في وصولنا ليذا المستوى نيدي ىذا البحث ا
 يدىـ وقطرة مف فيض بحرىـ لغرسالذي رجع لصدى صوتيـ وثمرة 

 إلى كؿ مف جمعتنا األقدار في دراستنا زمالؤنا  

                       نيدي ثمرة جيدنا ىذا           
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 ممخص البحث 

عنواف الدراسة: مستوي الطالقة النفسية لدى المعاقيف حركيا الممارسيف لرياضة رفع 
األثقاؿ ىدفة الدراسة إلى تحديد مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف حركيا عمى 

حسب الفئة العمرية وكذلؾ عمى حسب المستوى الدراسي و ايضا عمى حسب الخبرة 
رياضي معاؽ تتراوح أعمارىـ مابيف  30ة قواميا الميدانية ، أجريت الدراسة عمى عين

سنة ،ومف أجؿ معرفة مستوى الطالقة النفسية تـ إستخداـ مقياس سزواف  37إلى 20
ـ وكشفت النتائج أف مستوى الطالقة النفسية مرتفع 1996و جاكسوف ىاربيرت مارش

 ألصحاب الخبرة والمستوي الدراسي و األصغر سف و كاف المنيج المستخدـ ىو
المنيج الوصفي . و لقد خرجنا بمجموعة مف التوصيات ،إجراء دورات تكوينية 

الطالقة النفسية و دورىا في رفع مف الجاىزية و خاصة  لممدربيف لحتسيسيـ بأىمية
الدراسات و البحوث حوؿ المعاقيف الممارسيف لمختمؼ  فئة المعاقيف ، إجراء المزيد مف

 األنشطة الرياضية.

اإلعاقة الحركية ، رفع األثقاؿ. ذويالمفتاحية : الطالقة النفسية ،الكممات   
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Research Summary 

    Study Titl: The level of psychological fluency among 

physically handicapped practitioners of weight lifting The 

objective of the study is to determine the level of psychological 

fluency among the physically disabled according to the age group, 

as well as according to the level of study and also according to 

field experience The study was conducted on a sample of 30 

disabled athletes aged between 20 and 37 years In order to know 

the level of psychological fluency was used the scale of Suzanne 

Jackson and Harpert Marsh 1996 The results revealed that the 

level of psychological fluency is high for those with experience, 

level of education and younger age The methodology used was 

descriptive We have come up with a set of recommendations, To 

conduct training sessions for trainers to sensitize them to the 

importance of psychological fluency and its role in raising the 

readiness, especially the disabled Conduct further studies and 

research on disabled practitioners of various sports activities. 

Keywords: psychological fluency, people with motor disabilities, 

weight lifting. 
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Résumé de recherche 

       Titre de l’étude: Le niveau de fluidité psychologique chez les 

praticiens de l’haltérophilie handicapés physiques L’objectif de 

cette étude est de déterminer le niveau de fluidité psychologique 

chez les handicapés physiques en fonction du groupe d’âge, du 

niveau d’étude et à l'expérience sur le terrain L'étude a été menée 

sur un échantillon de 30 athlètes handicapés âgés de 20 à 37 ans. 

Afin de connaître le niveau de fluidité psychologique, nous avons 

utilisé l'échelle de Suzanne Jackson et Harpert Marsh 1996. Les 

résultats ont révélé que le niveau de fluidité psychologique est 

élevé pour ceux qui ont de l'expérience, un niveau d'instruction et 

un plus jeune âge La méthodologie utilisée était descriptive Nous 

avons formulé une série de recommandations, Organiser des 

sessions de formation pour les formateurs afin de les sensibiliser à 

l'importance de la fluence psychologique et de son rôle dans 

l'amélioration de l'état de préparation, en particulier les 

handicapés Réaliser des études et des recherches sur les praticiens 

handicapés de diverses activités sportives . 

Mots-clés: fluidité psychologique, personnes à mobilité réduite, 

haltérophilie 
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 9البحث مقدمة -0

يب صإف اإلعاقة بمفيوميا الواسع ىي حالة معينة مف العجز والمنع الذي ي    
اإلنساف كيفما كاف نوعو، والذي يحد مف قدراتو، ويجعمو غير قادر عمى منافسة أقرانو 

التي  ومف بيف اإلعاقات نجد اإلعاقة الحركية، ،المكافئيف لو مف حيث العمر والجنس
بأنيا عجز بدني أو عقمي أو انفعالي يحد بشدة مف قدرات الفرد مف القياـ تعرؼ 

الناتجة عف أسباب  (bofohine, p. 42)بالمطالب التي تتضمنيا حياتو اليومية 
التاريخية بسبب الحروب، أو وراثية وفي اإلعاقة نفسيا ىناؾ  أو كاالجتماعية مختمفة

النشاط البدني في ضوء ذلؾ يعتبر و  .اغيأنواع مختمفة، كالشمؿ والعجز الحركي الدم
الرياضي أحد أحدث الوسائؿ لتنمية المعاؽ، لمالو مف تأثير في مختمؼ الجوانب سواء 
في تنمية القدرات واالستعدادات البدنية والذىنية واسترجاع بعض العضالت التي 

الرياضي أصابيا تمؼ، أو في تنشيط المعاؽ والترويح عنو. وباعتبار النشاط البدني و 
أحد أىـ أعمدة رياضة المعاقيف فالنشاط البدني والرياضي التنافسي  أىـ منشط ومبدع 

روج مف حالة االنطواء والعزلة، خفي حياة المعاؽ، لما لو مف جوانب ايجابية منيا ال
ومف بيف األنشطة الرياضية التي وتمكينو مف االندماج في المجتمع بطريقة فعالة، 

، 1984)العال، ا بيف المعاقيف ىي رياضة رفع األثقاؿ،عرفياعرفت انتشارا واسع
 .بأنيا لعبة فردية تتضح فييا قوة الرباع )الالعب((101صفحة 

الجانب النفسي عند الرياضييف المعاقيف خاصة المعاقيف حركيا مف أىـ و       
الجوانب التي أضحى االىتماـ بيا يتزايد مف سنة إلى أخرى، ىذا بالنظر لتساوي 
الجوانب األخرى، مف الناحية التقنية والتكتيكية والبدنية، ومنو أصبح الرياضي المعاؽ 
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 flowيعد موضوع الطالقة النفسية و ،افاألكثر تحضيرا نفسيا ىو الفائز في الميد
state  مف المواضيع النفسية الميمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية وذلؾ مف

خالؿ ارتباطيا بموضوع الثقة بالنفس والذي يعد مف أىـ الجوانب في الحكـ عمى 
( بأنيا: "أفضؿ تعبئة أو 1995(، حيث عّرفيا )راتب، 2004الطالقة النفسية )راتب، 

موجبيا تحقيؽ أفضؿ أداء"، وعّرفيا بأنيا: ب تييئة نفسية لدى الرياضي والتي يستطيع
"حالة نفسية تجريبية إيجابية عالية المستوى تحدث عندما يدرؾ الفرد التوازف بيف 
 التحديات المرتبطة بموقؼ ما وقدرتو الذاتية اإلنجاز أو مواجية ىذه التحديات".

في  المظاىر النفسية التي تواجو المعاؽ حركيا و مف أىـ (23ص2004)صديقي، 
العصر الحالي المميء بالتعقيدات والمتطمبات ، فإف عدـ استقرار الطالقة النفسية 

 لممعاؽ البد وأف يكوف لو تأثير سمبي وبالتالي تثير حالة مف التوتر وعدـ االتزاف النفسي.

معرفة مستوى الطالقة النفسية لممعاقيف حركيا  فيمما تقدـ تكمف أىمية بحثنا       
الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ وىذا الموضوع لـ يمؽ الكثير مف االىتماـ مف قبؿ 
الباحثيف في مجتمعنا. ولتحقيؽ ذلؾ قسـ البحث إلى بابيف األوؿ النظري والثاني 

ركية والممارسيف التطبيقي، الفصؿ األوؿ لمطالقة النفسية والفصؿ الثاني لإلعاقة الح
لرياضة رفع األثقاؿ. أما الباب التطبيقي الذي اختص بمنيجية البحث وعرض ومناقشة 
جراءاتو الميدانية، تطرقنا  النتائج فاشتمؿ عمى فصميف األوؿ خاص بمنيجية البحث وا 
فيو إلى الدراسة االستطالعية والمنيج المستخدـ واألداة والدراسة ومف ثـ المعاجمة 

الثاني فجاء يحمؿ ويناقش النتائج في ضوء الفرضيات. سبؽ  الفصؿ . أمااإلحصائية
الباب النظري والتطبيقي فصؿ لمتعريؼ بالبحث الذي أردناه مدخال تمييدا لدراستنا، فيو 

 الخمفية النظرية لمبحث، أىميتو ، أىدافو، كما تطرقنا فيو إلى أىـ المصطمحات والمفاىيـ.
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 مشكمة البحث9 -1

النفسية المرتبطة  ؿبدارسة العوام ـتماىاال فت الحاجة الى المزيد مر يلقد ظ     
 ،ى أداء األنشطة الرياضيةمع ؿالعوام مؾمنظور تأثير تف مبالرياضيف المعاقيف حركيا 

ذا وتعد ىالنفسية يرتقي بمستواه الرياضي  و حاالت فالرياضي في أحس فوعندما يكو 
  معاقيف الممارسيف لمنشاط الرياضيالئة نفسية لدى عبت ؿالطالقة النفسية أفض

خبرة الطالقة النفسية عادة نتيجة ارتفاع  فأداء وتكو  ؿأفض ؽا تحقييخالل ففيستطيع م
تب ابية )ر مانخفاض مصادر الطاقة النفسية السؿ مصادر الطاقة النفسية االيجابية مقاب

ا و المعاقيف حركيالتعقيدات والضغوط التي قد تواج ؿ(  وفي ظ67،ص2004
النفسية وبالتالي  ةطالقالالمجتمع قد يتأثر مستوى الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ في 

ى حالة ميط الضوء عمة البحث الحالي في تسممشك ؿنا تكمنيوم ،الرياضي يـأدائ
المعاقيف الممارسيف ألي نشاط  بما اغييحتاج الذيالطالقة النفسية  كجانب نفسي 

نا نيو م ممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ بشكؿ خاصالمعاقيف الػ و ـ عا ؿبشك رياضي
:يمما ي فوبالتحديد لإلجابة ع طالبافة الدارسة لدى المرت مشكيظ  

 ما مستوي الطالقة النفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ ؟

 التساؤالت الفرعية9  -1-0

في مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف  اختالؼىؿ يوجد  -2-1-1
 لرياضة رفع األثقاؿ بالنسبة لممرحمة العمرية؟ فالممارسيحركيا 

ىؿ يختمؼ مستوى الطالقة النفسية لدى الممارسيف لرياضة رفع  -2-1-2
 األثقاؿ وفقا لممستوى التعميمي ؟ 
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في  ىؿ لممعاقيف حركيا الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ إختالؼ -2-1-3
 الطالقة النفسية مقارنة بسنوات الممارسة ؟ 

 أىداؼ البحث9 -3

التعرؼ عمى مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف الممارسيف لرياضة رفع  -3-1
 األثقاؿ.

كشؼ الفروؽ في مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف الممارسيف لنشاط  -3-2
 لسنوات الممارسة. رفع األثقاؿ وفقا المرحمة العمرية و لممستوى التعميمي و

توضيح أىمية الطالقة النفسية لدي الممارسيف لمنشاط الرياضي لدى  -3-3
 المعاقيف حركيا.

 الفرضيات9  -3

مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف حركيا الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ  -4-1
 مرتفع.

توجد الطالقة النفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي تبعا  -4-2
 سنة. 30لصالح األقؿ مف  لمتغير السف

توجد الطالقة النفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي تبعا  -4-3
 لصالح المستوى الثانوي. لمتغير المستوى التعميمي

ضي تبعا توجد الطالقة النفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الريا -4-4
 سنوات. 10كثر مف لصالح الممارسيف أل لمتغير الخبرة الميدانية
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 أىمية البحث9 -4

تعد دراسة الطالقة النفسية مف أىـ الدراسات النفسية المعاصرة وىي التي يكوف  -5-1
فييا الفرد أو المعاؽ موضوع الدراسة، فتحديد قدرتو عمى التركيز وعمى 
استرخاء الجسـ ويقظة العقؿ بصورة موضوعية ودقيقة يعد مف األمور البالغة 

 الظروؼ المثمى لخبرة الطالقة لديو. األىمية في فيـ
يعد العمؿ مع المعوقيف قضية إنسانية وخدمة تحتاج إلى وعي دقيؽ، حيث يتـ  -5-2

مف خالليا توجيييـ وتقديـ العوف ليـ والمساعدة مف أجؿ االنتفاع مف مواىبيـ 
وقدراتيـ المختمفة، وىنا يبرز دور النشاط البدني الرياضي لتحسيف لياقتيـ 

غمبيـ عمى األثار النفسية التي تتركيا اإلعاقة، كما يزيد مف راحتيـ البدنية وت
 النفسية، وتوافقيـ النفسي واالجتماعي.

 مصطمحات البحث9 -5

: ىي أفضؿ تعبئة أو تييئة نفسية لدى الرياضي والذي الطالقة النفسية -5-0
 (.64، ص 1995يستطيع بموجبيا تحقيؽ أفضؿ أداء )راتب 

حالة يستطيع الشخص أف يستمتع بيا وذلؾ في أي مستوى  : ىياصطالحا-5-0-0
 مف مستويات االشتراؾ في الرياضة.

إجرائيا: ىي حالة نفسية يتمتع بيا الفرد أثتاء أداء عمؿ ما في غياب  -5-0-1
 التوتر و القمؽ.
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: ىي عبارة عف رياضية تشبو الرياضات األخرى، إال أنيا تنفرد رفع األثقاؿ -5-1
كونيا يبذؿ الرياضي فييا مجيود عضمي تجعمو يكسب األسموب، وىي تؤدي إلى 
تحسيف األداء وتحقيؽ المدة الزمنية لتنفيذ كؿ تمريف إلى الحد األدنى فضال عف منع 

 (.10، ص 1993اإلصابة باألذى )ألبرت فوركاسؿ 

رائيا:ىو بذؿ أقصى جيد مف أجؿ رفع أو حمؿ ثقؿ ،و تميزت ىذه إج -5-1-0
 المعبة بضرورة تنمية الحجـ العضمي و زيادة القوة العضمية. 

: ْٕ رنك انفشد انز٘ نذّٚ إعبقخ فٙ حشكزّ َٔشبطّ َزٛجخ فقذاٌ المعاق حركيا -5-2

أٔ خهم أٔ إصبثخ فٙ يفبصهّ أٔ عظبيّ يًب ٚؤثش عهٗ ٔظبئفّ 

 (.52،ص2007انعبدٚخ.)انصفذ٘

إجرائيا :ىو ذلؾ الشخص الذي لديو عجز في أحد األطراؼ مما يؤدي إلى  -5-2-0
 خمؿ في أداء وظائفو. 

 الدراسات المشابية9 -6

: بعنواف الطالقة 1447 (دراسة )ليمى حامد صواف ونياؿ صالح الديف -7-1
النفسية لدى تالميذ المدارس الرياضية وعالقتيا بالثقة الرياضية ومستوى 
األداء )دراسة مقارنة(، ىدفت الدراسة إلى دراسة الفروؽ في الطالقة النفسية 
والثقة الرياضية بيف تالميذ وتمميذات المدارس الرياضية وفؽ تخصصاتيـ 

، دراسة العالقة بيف أبعاد الطالقة )سمة، طائرة، يد، ىوكي، ألعاب قوى(
والثقة بالنفس ومستوى األداء التالميذ وتمميذات المدارس الرياضية بالزقازيؽ، 

تمميذ  56تمميذ بالصؼ الثاني و 108استخدـ المنيج الوصفي ثـ اختيار 
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تمميذة بالصؼ الثالث  28تمميذة بالصؼ الثاني و 92بالصؼ الثالث و
تخدـ مقياس الطالقة النفسية إعداد حسف حسف عبده بالطريقة العشوائية، واس

عبد اهلل واستخدـ اختبار کارولينا لمثقة بالنفس أثبتت النتائج وجود فروؽ في 
الطالقة النفسية وفؽ نوع النشاط وكذلؾ في الثقة بالنفس وتحقؽ وجود عالقة 

داء إرتباطية ايجابية بيف الطالقة النفسية، قائمة الثقة بالنفس ومستوى األ
 التالميذ وتمميذات في تخصصاتيـ.

حالة الطالقة النفسية ودافعية اإلنجاز  العنواف: (14489دراسة )محمد،  -7-2
لدى العبي بعض الفرؽ المشتركة في بطولة الكرة الطائرة بأسبوع شباب 
الجامعات الثامف، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي وتـ اختيار العينة 

الجامعات المصرية والتي أقيمت بجامعة بالطريقة العمدية مف طالب 
العبا وتوصمت الباحثة إلى وجود حالة  72المنوفية، واختارت الباحثة 

الطالقة النفسية ودافعية إنجاز عالية لدى العبي الكرة الطائرة أصحاب 
المستويات العميا، ووجود حالة الطالقة النفسية ودافعية إنجاز منخفضة لدى 

 أصحاب المستوى المنخفض .العبي الكرة الطائرة 
مستوى الطالقة النفسية  العنواف:(:  1404دراسة )القدومي، والخواجا،  -7-3

لدى العبي فرؽ أندية الدرجة الممتازة لأللعاب الجماعية في فمسطيف. 
إضافة إلى تحديد أثر متغيرات المعبة والخبرة في المعب، والمشاركات الدولية 

واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي  لالعب عمى مستوى الطالقة النفسية
العب مف أندية الدرجة  254ولتحقيؽ ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 

الممتازة لكرة القدـ، الكرة الطائرة، كرة السمة وكرة اليد، طبؽ عمييا مقياس 



 انزعشٚف ثبنجحث
 

 

9 

لمطالقة النفسية في المجاؿ الرياضي وأظيرت نتائج  2004راتب وآخروف 
القة النفسية لدى العبي فرؽ أندية الدرجة الممتازة الدراسة أف مستوى الط

لأللعاب الجماعية في فمسطيف كاف كبيرا حيث وصمت النسبة المئوية 
% وكاف مجاؿ الثقة بالنفس بالمرتبة 76لالستجابة عمى الدرجة الكمية إلى 

%( ومجاؿ تركيز االنتباه في المرتبة األخيرة بواقع 81,66األولى بواقع )
ما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( ك69,66%)

في مستوى الطالقة النفسية لدى العبي فرؽ أندية الدرجة  x=0.05مستوى 
الممتازة لأللعاب الجماعية في فمسطيف تبعا لمتغيرات المعبة والخبرة في 
المعب والمشاركات الدولية لالعب، حيث كانت الفروؽ لصالح العبي كرة 

 ح أصحاب الخبرة الطويمة، ولصالح أصحاب المشاركات الدولية.اليد ولصال
(: ىدفت إلى التعرؼ إلى تحديد مستوى الطالقة 1401دراسة )جرادات  -7-4

لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ في  النفسية واألداء البدني والمياري
فمسطيف، وتحديد العالقة بيف الطالقة النفسية واألداء البدني والمياري، 
إضافة إلى تحديد الفروؽ في مستوى الطالقة النفسية واألداء البدني 
والمياري لدى العبي أندية المحترفيف لكرة القدـ في فمسطيف تبعا إلى 

الخبرة في المعب، وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا  متغيريف مركز المعب،
العب مف أندية المحترفيف لكرة القدـ في فمسطيف وتمثؿ ما نسبتو  75

% تقريبا مف مجتمع الدراسة ومف أجؿ قياس الطالقة النفسية تـ 75,32
( ومف أجؿ معرفة األداء المياري 2004استخداـ مقياس راتب وآخروف )

الختبارات البدنية، وأظيرت نتائج الدراسة أف استخدمت مجموعة مف ا
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مستوى الطالقة النفسية لدى العبي أندية المحترفيف الكرة القدـ في فمسطيف 
كاف عاليا ي جميع المجاالت حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عمييا 

%(، وفي ما يتعمؽ بالمستوى الكمي بالطالقة النفسية كاف 70أكثر مف )
%( ووجود عالقة 60,79ت النسبة المئوية لالستجابة )عاليا حيث وصم

إيجابية دالة إحصائيا بيف الطالقة النفسية واالختبارات البدنية والميارية وقد 
أوصى الباحث ضرورة االىتماـ مف قبؿ المدربيف في تنمية الجوانب النفسية 

ستوى العبي كرة القدـ في والبدنية والميارية التي مف شأنيا تحسيف م
 .مسطيفف

بناء مقياس لمطالقة النفسية لمعرفة الخصائص (9 1440 )دراسة السيد -7-5
النفسية المرتبطة بتحقيؽ أفضؿ انجاز رياضي لدى رياضي القمة، ودراسة 
الفروؽ بيف األنشطة الرياضية لدى عينة البحث في محاور المقياس، 

العب  290واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، واشتممت العينة عمى 
لمختمؼ األنشطة الرياضية )ألعاب فردية وجماعية( وقد تضمنت أدوات 
البحث تحديد ستة محاور لبناء مقياس الطالقة النفسية ىي )الثقة بالنفس، 
تركيز االنتباه، مواجية القمؽ، التحكـ والسيطرة، االستمتاع، آلية األداء( 

ة بالنفس، التحكـ وأشارت أىـ النتائج إلى أف العبي كرة اليد يتميزوف )بالثق
 والسيطرة، آلية األداء( عف باقي العبي األنشطة المختارة.

: التعرؼ عمى العالقة بيف Scott Fletcher2003))دراسة سكوت فتمشر -7-6
الطالقة و المتغيرات النفسية داخؿ عممية التدريب لمرياضييف استخدـ 

رياضي مف  83الباحث المنيج الوصفي و اشتممت عينة الدراسة عمى 
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مف اإلناث طبقت عمييـ مقياس 23مف الذكور،60العبي منتخب نيوزالندا 
جاكسوف لحالة الطالقة النفسية و مقياس الدافعية الرياضية و مقياس القيادة 
الرياضية و إلستبياف المناخ الدافعي المدرؾ ، واظيرت النتائج أف العبي 

فسية تزداد لمف المنتخب ذوي الخبر لدييـ ،دافعية ذاتية و أف الطالقة الن
أعواـ  05سنة في الرياضة مقارنتا بمف لدييـ  11لدييـ الخبر أكثر مف 

 خبرة.  
 :التعرؼ عمى خبرة الطالقة النفسية  2006( Nicktarios Aetal)دراسة -7-7

وذج الطالقة و التعرؼ عمى االختالفات في حالة نمالرياضييف وفؽ مرجعية 
ألداء الرياضي و الطالقة وقد استخدـ الطالقة بيف الرياضييف و العالقة  بيف ا

ـ النتائج ى(رياضي وأشارت أ 220)اىصفي عمى عينة قدر و نيج المالباحثوف ال
بوجود فروؽ دالة في حالة الطالقة كدرجة كمية وكأبعاد التحكـ اآللية ,لثقة ,مواجية 

مستوى تعة بيف الرياضييف ,كما أشارت بوجود عالقات إرتباطية دالة بيف مالقمؽ ,ال
 . نافسةمال أثناء كتسبةمال الخبرة ضوء في تفع وحالة الطالقةمر األداء ال

  نقد الدراسات 9 -7

مف خالؿ إطالع الباحثاف عمى الدراسات السابقة في مستوى الطالقة النفسية 
 واستعراضيا لنا تبيف اآلتي

 نقاط التشابو9 -7-0

ز لدى نجاالنفسية و اإل مت بدراسة العالقة بيف  الطالقةىتغالبية الدراسات ا -
 .الرياضييف 
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 استخدمت معظـ الدراسات لممنيج الوصفي و ذلؾ لمالئمتو لطبيعة الدراسة الحالية. -

 غالبية الدراسات استخدمت مقياس الطالقة النفسية. -

 نقاط االختالؼ9 -7-1

 . اختمؼ الباحثوف في المراحؿ العمرية -4

 .إختالؼ في إختيار العينة  -6

 وعميو فقد إستفاد الباحثاف مف الدراسات السابقة فيما يمي: اإلستفادة9نقاط  -7-2

 كيفية تناوؿ المشكمة و موضوع الدراسة و الخطوات الواجب إتباعيا في الدراسة.      

 كيفية إختيار العينة و تحديدىا. -7
 الوسائؿ و األدوات المستخدمة في الدراسة. -8
 تحديد المنيج العممي المناسب. -9

 حصائي المستخدـ في ىذه الدراسات و تحديد ما يناسب ىذه الدراسة.األسموب اإل -10
 طريقة عرض الجداوؿ االحصائية وتحميميا. -11
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 تمييد9

شاع في التراث السيكولوجي عدة مصطمحات استخدمت لتدؿ جميعيا عمى  لقد
مضاميف تكاد تكوف واحدة تقريبا وتحؿ بعضيا محؿ األخرى، و أحيانا مفيـو الطالقة 
النفسية والمواقؼ المتطرقة لممجاالت السيكولوجية  ىي مضاميف واحدة تقريبا و السبب 

ستخدـ فييا ىذا المضموف إلى جانب ولع يرجع إلى كثرة المياديف والمجاالت التي ي
الباحثيف استخداـ مفيوـ دوف آخر أكثر داللة وتعبير في مجاؿ تخصصاتيـ مف ىنا 
خصص الطالباف الباحثاف ىذا الفصؿ المتمثؿ في الطالقة النفسية ولكي يمكف فيـ 

ريخ ثـ ىذه الظاىرة فإنو أوال ينبغي التعرؼ عمى مفيوميا، وتطور ىذا المفيـو عبر التا
نتعرض بعد ذلؾ لمختمؼ الخصائص المتعمقة بو مف أجؿ الحصوؿ الى اكبر كـ مف 

 المعمومات تفيدنا.
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 مفيـو الطالقة النفسية9 -0

ىي أفضؿ تعبئة أو تييئة نفسية لدى الرياضي و الذي يستطيع بموجبيا تحقيؽ أفضؿ 
و عرفيا صدقي بأنيا حالة نفسية تجريبية   (164، صفحة 2004)اسامة،  أداء،

ايجابية عالية المستوى تحدث عندما يدرؾ الفرد التوازف بيف التحديات المرتبطة بموقؼ 
 (197، صفحة 2004)صدقي،  ما و قدرتو الذاتية النجاز أو مواجية ىذه التحديات.

يرى صدوقي أف الطالقة )سمة( لتقدير ىؤالء األفراد المختمفيف في ميميـ لخبرة  -
الطالقة عمى أساس منتظـ، و في ضوء ىذا التوضيح السابؽ تـ تعريؼ مف مفيومي 

 عمى النحو التالي: (206، صفحة 2004)صدقي،  الطالقة كسمة أو كحالة

  ـو الطالقة كسمة9مفي-0-0

ىو ميؿ الفرد عادة كادراؾ التوازف بيف التحديات التي يواجييا و قدراتو الذاتية إلنجاز 
او مواجية ىذه التحديات و لقياسو تـ وضع مقياس الطالقة كسمة و ىو مقياس لتقدير 

 خبرة الطالقة مع اي فرد تقدير مكونات سمة الطالقة. 

 مفيـو الطالقة كحالة9  -0-1

ىو حالة نفسية ايجابية عالية المستوى تحدث عندما يدرؾ الفرد التوازف بيف التحديات 
المرتبطة بموقؼ معيف و قدرتو الذاتية لالنجاز أو مواجية ىذه التحديات ، و لقياسو ثـ 

 مقياس الطالقة كحالة.

و تعرؼ أيضا أنيا حالة يستطيع الفرد الرياضي أف يستمع بيا في أي مستوى مف 
 (208)عبد المجيد،  يات االشتراؾ في الرياضة.مستو 
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و ىي حالة نفسية تجريبية ايجابية عالية المستوى تحدث عندما يدرؾ الفرد التوازف بيف 
 التحديات المرتبطة بموقؼ ما و القدرة الذاتية لالنجاز أو مواجية ىذه التحديات

 .(2004)صدقي، 

و يشير مفيوـ الطالقة إلى أنيا حالة عالية لمتعاوف و التفاعؿ النفسي و العقمي، 
 يصبح الفرد خالليا مندمجا تماما في النشاط.

، الطالقة النفسية بأنيا عممية نفسية تقبع وراء قمة جاكسوف و روبرتيعرفيا كؿ مف 
 .(jackson, 1992) األداء

بأنيا حالة تظير أثناء األداء، كما تـ  كسكز نتيمياليو في نفس التوجو يعرفيا 
تعريفيا بأنيا استجابة ذاتية اليدؼ أو حالة خبرة مثمى يكوف فييا الفرد في حالة وعي 
شعوري، كما يعرفيا بأنيا استجابة ذاتية داخمية لممشاركة في النشاط 

(csikzenetmihalyi, 1994, p. 32). 

أف الطالقة النفسية حالة حاسمة أثناء االشتراؾ في  جاكسوف و مارشو يرى 
المنافسة، و تعرؼ الطالقة النفسية كحالة عقمية بدنية مثمى تعمؿ وفؽ اشتراطات 

 .jackson & march, 1996, p) الميارة المؤداة و تعرؼ بأنيا "حالة أداء قمي.
20) 

بأنيا خبرة إثابة ذاتية و أداء قمي  جاكسوفنقال عف  بريفت و بندريؾو يعرفيا 
 (privette, 1991) كتوظيؼ مثالي.
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الطالقة النفسية بأنيا الخبرة االيجابية التي تحدث  مارش و جاكسوفو يعرفيا كؿ مف 
لمفرد بحيث يكوف مرتبطا كميا باألداء في موقؼ تتساوى فيو الميارات مع التحديات 

 (jackson & march, 1996)التي يفرضيا الموقؼ. 

 -الممؿ -القمؽ–توتر حالة الطالقة النفسية بأنيا حالة تعكس غياب الروبرت و يعرؼ 
 (robert, 2001) ومشاعر سارة تصؼ مثالية االستثارة.

بأنيا إحساس يطوره اإلنساف ليتعرؼ عمى أنماط األداء  كسكز نتيمياليو يصؼ  
 .(csikzenetmihalyi, 1991)التي تستحؽ االحتفاظ بيا  و تناقميا عبر الزمف 

و تعرؼ أيضا بأنيا حالة سيستطيع الفرد الرياضي أف يستمتع بيا في أي مستوى مف  
مستويات االشتراؾ في الرياضة ، و إذا كاف البعض مف العمماء يعرؼ الطالقة النفسية 

رؼ محددا إف الفرد يكوف في حالة وعي شعوري في أثناء األداء فاف البعض اآلخر يع
الطالقة النفسية بكونيا حالة استغراؽ الرياضييف باألداء و ال يكوف لدييـ وعي بما 
يحيط بيـ مف الشعور باالستمتاع في أثناء األداء أي أنو خالؿ حدوث الطالقة يكوف 
لدى الفرد وعي ذاتي بما يؤدي و يفقد لحظيا الوعي بما يحيط بو و لكنو يستمتع 

 (208)عبد المجيد،  باألداء و نتائجو .

عرفيا صدقي بأنيا حالة نفسية تجريبية ايجابية عالية المستوى تحدث عندما يدرؾ 
الفرد التوازف بيف التحديات المرتبطة بموقؼ ما و قدرتو الذاتية النجاز أو مواجية ىذه 

 (2004)صدقي،  التحديات.
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الطالقة النفسية بأنيا الخبرة االيجابية التي تحدث  مارش وجاكسوفو يعرؼ كذلؾ 
لمفرد بحيث يكوف مرتبطا كميا باألداء في موقؼ تتساوى فيو الميارات مع التحديات 

 (march ،1996و  jackson) المطموبة.

 مجاالت الطالقة النفسية9 -0-1

و ىو صاحب نظرية الطالقة النفسية، حيث أشار أنو  نتيميالي كسكزكما أوضح  
 يوجد ليا عدة مجاالت و ىي: 

 .وضوح األىداؼ والتغذية الراجعة 
 .التوازف بيف القدرة الميارية و التحديات 
 .االندماج الواعي في الموقؼ 
 .التركيز عمى اليمة 
 .اإلحساس بالقدرة عمى السيطرة 
 .فقداف الشعور بالذات 
 الوقت. إدراؾ 
 .الخبرة الذاتية (csikzenetmihalyi, 1990) 

أنو ينبغي عمينا و لوصؼ األداء المتميز البد مف إلقاء الضوء حوؿ رؤية  كوفو يرى 
مفيوـ حالة الطالقة النفسية و المبادئ و المجاالت التي تشكؿ اإلطار العاـ لحالة 

 الطالقة.

 ومف أبعاد حالة الطالقة وفقا لرأي العديد مف العمماء كاآلتي: 
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 الثقة بالنفس : 
بأنيا درجة اليقيف التي يممكيا الفرد فيما يتصؿ بقدرتو عمى  كسكز نتيميالييعرفيا 

 (csikzenetmihalyi ،1991) النجاح في الرياضة.
 تركيز االنتباه : 

بأنو تطبيؽ االنتباه وتثبيتو نحو مثير معيف و اسمرار االنتباه عمى   عالويو يعرفو 
 (2002)عالوي،  ىذا المثير المختار لفترة مف الزمف.

 9التحكـ و السيطرة 
الرياضي عمى إدارة و تنظيـ التحكـ في انفعاالتو و توجيو  بأنو مقدرة راتبيعرفو  

 سموكو في المواقؼ التي تتميز باإلثارة االنفعالية القوية في المواقؼ الضاغطة.
 (2004)اسامة، 

 9آلية االداء  
رجة عالية مف بأنيا مقدرة الرياضي عمى أداء متطمبات الميارة الرياضية بد راتبيعرفيا 

 (2004)اسامة،  الدقة و اإلتقاف دوف التفكير و الوعي الشعوري باألداء.
 9مواجية القمؽ  

بأنو مقدرة الرياضي عمى مواجية أعراض القمؽ الجسمي و المعرفي الذي  راتبيعرفو 
 (2004)اسامة،  قد يحدث لو قبؿ المنافسات و أثناء المنافسات الرياضية العامة.

 9االستمتاع 
بأنو شعور الرياضي أف األداء الرياضي يمثؿ لو خبرة ايجابية و دافع  راتب يعرفو 
اتي مصدر إثابة في حد ذاتو يجعؿ الرياضي يشعر بالرضا و السعادة و الحماس ذ

 (2004)اسامة،  لبذؿ أقصى جيد لتحقيؽ أفضؿ أداء.
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 قياس الطالقة النفسية9 -2

بناء عمى ىذه المجاالت تـ تطوير مقاييس الطالقة النفسية في المجاؿ الرياضي ومف 
المقاييس التي تستخدـ مف أجؿ معرفة مستوى الطالقة النفسية لدى الالعبيف ىذه 

 كاآلتي:

 مقياس الطالقة النفسية )جاكسوف و مارش(9  -2-0

أبعاد ىي )توازف الميارة بالتحدي، إدماج الوعي بالفعؿ،  9حيث اشتمؿ المقياس عمى 
مى الميمة المتناولة، األىداؼ الواضحة، التغذية الراجعة الغير الغامضة، التركيز ع

 اإلحساس بالتحكـ، فقداف الوعي بالذات، تغيير الوقت، الخبرة الذاتية لميدؼ(.
(jackson  وmarch ،1996) 

 مقياس راتب و آخروف9  -2-1

مجاالت ىي )الثقة بالنفس، تركيز االنتباه، مواجية  6ىذا المقياس عمى  حيث شمؿ
 (2004)اسامة،  القمؽ، االستمتاع، التحكـ و السيطرة، آلية األداء(.

و مف الدراسات التي اىتمت بدراسة الطالقة النفسية في المجاؿ الرياضي حيث قاـ 
ت إلى تعرؼ البناء العاممي لمقياس جاكسوف و مارس في بدراسة ىدف جيف و آخروف

البيئة الفرنسية و أظيرت الدراسة إلى صالحية المقياس في قياس الطالقة النفسية 
 .(2007)جيف،  لمرياضييف الفرنسييف

بدراسة ىدفت إلى  دوجانس و آخروفو في دراسة أخرى مشابية في اليوناف قاـ  
في البيئة اليونانية و أظيرت الدراسة إلى  جاكسوف و مارشالبناء العاممي لمقياس 
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 & jackson) إصالحية المقياس في قياس الطالقة النفسية لمرياضييف في اليوناف.
march, 1996) 

 : الفروؽ الفردية في الطالقة النفسية -3

فردية في سعة األفراد لتحصيؿ خبرة الطالقة و ىذا يطرح سؤاؿ ىاـ مفاده  ىناؾ فروؽ
  ? لماذا تتكرر خبرة الطالقة بالنسبة لبعض األفراد بدرجة أكثر مف البعض اآلخر

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تعني اف ىناؾ نماذج معينة مف األفراد قد اعدوا نفسيا عمى 
لنظر عف الموقؼ، كما أوضح البحث عمى نحو أفضؿ لممرور بخبرة الطالقة بغض ا

خبرة الطالقة النفسية أف يوجد أحيانا فروؽ كبيرة، و لذا تـ محاولة حصد ىذه 
االختالفات الفردية في تجريب خبرة الطالقة، و قد شمؿ ىذا الحصد كيؼ يجري 
األفراد عممية المعرفة و كيؼ أف بعض األفراد يكونوف أفضؿ قدرة عمى التركيز 

عمى ذلؾ بأف بعض األفراد يكونوف أفضؿ قدرة  لوجافأعمى، و قد أجاب  بفاعمية
لتجاوز العقبات إلى داخؿ التحديات, و تعبئة طاقتيـ النفسية الجاىزة لممرور بخبرة 

 الطالقة بدوف أف يكونوا واعيف بذاتيـ.

أف األفراد الذيف يشعروف بالضبط أكثر ألحداثيـ الشخصية أو  ديزي و قد أشار 
ية يكونوف أكثر مالئمة ليكونوا مدفوعيف داخميا و بالتالي تكوف فرصتيـ لممرور الذات

بخبرة الطالقة أكبر أي أف ىناؾ عالقة بيف الطالقة و الدافعية الداخمية، حيث أف أحد 
 مكونات الطالقة النفسية ىي الخبرة الذاتية.
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 أبعاد حالة الطالقة النفسية9 -4

ة الطالقة النفسية و البحث عف االتزاف االيجابي بيف يعتبر المتطمب األساسي لحال
التحديات التي تفرضيا متطمبات موقؼ األداء و القدرات و الميارات التي يمتمكيا 
الرياضي، و أف احد االعتبارات اليامة في تحقيؽ حالة الطالقة ىو التنبؤات الذاتية 

ي المواقؼ و لكف إدراكنا ليا إلدراؾ الطالقة، فيناؾ الكثير مف التحديات و الميارات ف
ىو الذي يحدد نوع الخبرة باإلضافة العتماد الرياضي فيما لديو مف قدرات و ميارات 
لمواجية التحدي الذي يعرؼ بكونو إمكانية األداء في المواقؼ التي تتضمف تحديات 

 (csikzenetmihalyi ،1994) أكبر مف الحد األعمى لقدرات و ميارات الرياضي.

بينما تشير الميارات إلى القدرة عمى األداء أو مدى المقدرة في التعامؿ مع المواقؼ و 
ىذا يكوف لميارات خاصة ترتبط بالنشاط الذي يؤدي و يجب تطور كؿ مف الميارات 
و التحديات تدريجيا في مراحؿ تحدد بوضوح حيث كمما زادت ميارات و قدرات 

ي في الميارة التي تؤدى كمما نقص صعوبة التحدي، و في المقابؿ كمما ارتفع الرياض
مستوى التحديات المدركة يجب اكتساب و تطوير الميارات التي تمكف الرياضي مف 

 (jean, 1993) مواجية التحديات التي تفرضيا متطمبات موقؼ األداء.

 لمجاؿ الرياضي9الطالقة النفسية في ا -5

ىناؾ الكثير مف الدراسات و األبحاث التي أجريت في المجاؿ الرياضي و اىتمت 
بدراسة الطالقة النفسية عمى المبتدئيف والعبي النخبة المحترفيف وأظيرت ىذه الدراسات 
إلى إف الخبرة لدى العبي النخبة تمعب دورا كبيرا في إظيار طاقاتيـ إثناء التدريب و 

 المنافسات.
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إلى أف معظـ الدراسات التي أجريت عمى الطالقة النفسية  كسكز نتيمياليو يضيؼ 
كانت عمى األلعاب الفردية نظرا لتمثيميا المستوى الصحيح لحالة الطالقة النفسية 

 ,csikzenetmihalyi) لالعبيف و سيولة إيصاؿ التغذية الراجعة لالعبيف أثناء األداء.
1990) 

في دراستو التي أجراىا عمى المراحؿ العمرية المختمفة لمرياضييف و  روسيؿو أشار 
التي سعى مف خالليا إلى معرفة العوامؿ التي تسيؿ و تمنع حدوث الطالقة النفسية و 
وجد أف الخبرة العممية ليا دور كبير في رفع مستوى الطالقة النفسية في كرة القدـ و 

 رة السمة كاأللعاب الجماعية و السباحة و المصارعة كألعاب فردية. ك

إلى أف مستوى الطالقة النفسية يمكف أف يتشابو بيف األفراد الفريؽ  توتيردؿو يضيؼ 
 الواحد نظرا لتعرضيـ لنفس الظروؼ سواء كانت مف المنافسيف أو الطقس أو المدرب.

 النفسية9العوامؿ التي تؤثر عمى الطالقة  -6

 ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى مستوى الطالقة النفسية و منيا:

 التوازف بيف التحدي و الميارة9 -6-0

التي أظيرت أف  كسكز نتيمياليو يظير ذلؾ مف خالؿ عدة دراسات و منيا دراسة  
تحتويو مستوى الطالقة النفسية يكوف مرتفعا عند ممارسة األنشطة التنافسية و ذلؾ لما 

المنافسة مف التحدي يجعؿ الالعبيف أكثر إصرارا لمفوز و إظيار الميارة في حالة 
التوازف بيف الميارة و التحدي لذا يكوف مستوى الطالقة النفسية مرتفعا لدى الالعبيف و 
خاصة عند مواجية منافس يممؾ ميارات قريبة نسبيا منو و في حالة وجود التحدي 

ار أكبر قدر ممكف مف الميارة لمواجية المنافس و عمى فإف الالعب يحاوؿ إظي
العكس مف ذلؾ عندما يواجو الالعب منافس أقؿ منو في المستوى فإنو ينخفض 
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التحدي مما ينعكس عمى مستوى الطالقة لدى الالعب مما يوفر لو الراحة النفسية عند 
 (csikzenetmihalyi, 1990) مواجية المنافس.

 العوامؿ البيئية9 -6-1

إلى أف  ىالبسمبوف، و دراسة  باركر و ديمروتيأظيرت الدراسات ومنيا دراسة 
العوامؿ البيئية المحيطة بالالعب تؤثر بشكؿ كبير عمى مستوى الدافعية  والتحفيز و 
األداء الفردي لالعبيف و ما لذلؾ مف تأثير عمى مستوى الطالقة النفسية لالعبيف، 
باإلضافة إلى التغذية الراجعة الفورية تعد مف العوامؿ الخارجية التي تؤثر عمى مستوى 

ية فالمدرب عندما يقـو بتوجيو الالعبيف و حثيـ عمى النشاط داخؿ الطالقة النفس
الممعب ينعكس بالشكؿ االيجابي عمى فاعمية األداء داخؿ الممعب و يؤثر عمى الحالة 

 النفسية لدى الالعبيف.
أف البنية الجسدية و مستوى مفيـو الذات لدى الالعب  كسكز نتيمياليو يضيؼ   

مؤثرة عمى مستوى الطالقة النفسية باإلضافة إلى الدور تعد مف العوامؿ الميمة ال
الكبير لمجميور في تحفيز و دعـ الالعبيف معنويا مما يرفع مف مستواىـ أثناء 

 (csikzenetmihalyi, 1991) المنافسة.
ية )الدعـ التي ىدفت إلى معرفة العالقة بيف العوامؿ الخارج ارنولد و في دراسة

المعنوي لممدرب و بنية الجسـ و التغذية الراجعة لألداء( و بيف الطالقة النفسية و 
األداء لدى الموىوبيف في كرة القدـ في ألمانيا و لخصت الدراسة إلى أف مستوى 
الطالقة النفسية لمفريؽ يكوف أعمى في حالة الفوز منو في حالة الخسارة و أف متغيرات 

ؿ الخارجية ( و التي شممت الدعـ المعنوي لممدرب و التغذية الراجعة الدراسة )العوام
 ,arnold) تؤثر بشكؿ ايجابي عمى الحالة النفسية )الطالقة( لممدرب و الالعب.

2011) 
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ومف خالؿ ما سبؽ فاف ما يقدمو المدربوف مف إعداد نفسي لالعبيف يدعـ و يؤثر 
مى الثقافة النفسية لالعبيف و ما ليذا مف تأثير كبير عمى بشكؿ ايجابي ع

الالعبيف،إضافة إلى ضرورة االىتماـ باإلعداد النظري النفسي لالعبيف و االىتماـ 
 بالعوامؿ الداخمية و الخارجية التي ليا تأثير عمى أداء الالعبيف.
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 خاتمة9

ىذه إلى المؤثرات بالنسبة الفرد بصفة عامة و الرياضييف بصفة  لقد تطرقنا في دراستنا
خاصة مف حاالت الطالقة النفسية وباألحرى إلى إيجاد معنى ىذا المصطمح وتحديد 
 –أىميتو ومعرفة ىذا المفظ بالنسبة لبعض الباحثيف في ىذا المجاؿ )كسكز نتيميالي 

فيما يخص الدراسات مجاؿ جاكسوف و مارش( و الذيف قدموا و ألموا بشكؿ كبير 
الطالقة النفسية مف مختمؼ المفاىيـ و القياسات و غيرىا مف خصائص و عوامؿ 
مؤثرة، فدراستنا في ىذا الفصؿ تدعمت بآراء ىؤالء الباحثيف، وكاف اليدؼ منيا إبراز 
مفيـو لفظ الطالقة النفسية مع مراحؿ ظيوره وتطوره وكيفية حدوثو مع اإلشارة إلى 

 آثاره.

 



 

 

 
 

 

 

 

 ثانيال فصؿال
األثقاؿ  رفع

 لممعاقيف حركيا
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 تمييد9

خمؽ اهلل اإلنساف في أحسف تقويـ، و لكف إرادتو عز وجؿ تجعؿ بعض األفراد عاجزيف 
ليعيشوا حياة سوية، فالمعاؽ ىو الشخص الذي لديو إعاقة أقؿ  بسبب عاىة ما تعيقيـ

مف الشخص العادي مف حيث القدرة أو االستعداد لممارسة مياـ الحياة العادية، و قد 
 تعددت مع مرور الزمف و مع تعدد أسبابيا و نحف بصدد دراسة اإلعاقة الجسدية.

إعاقة في حركتو و أنشطتو فإذا نظرنا إلى المعوؽ نجد انو ذلؾ الفرد الذي لديو 
الحيوية نتيجة فقداف أو خمؿ أو إصابة في مفاصمو و عظامو مما يؤثر عمى وظائفو 
العادية، و نظرا ألف اإلعاقة الحركية تمثؿ جانبا واحدا مف أنواع كثيرة مف اإلعاقات 
فإنيا بالتالي تجعؿ لممعوقيف حركيا احتياجات ذات طابع خاص تتفؽ مع احتياجات 

 اد العادييف.األفر 

و ىذه اإلعاقة تختمؼ مف حيث أصميا و نشوؤىا فمنيا الخمقية )منذ الوالدة( و منيا 
المكتسبة )نتيجة حادث( و ىذه األخيرة ربما تكوف أصعب و أشد مف األولى مف حيث 
تقبميا حيث يكوف الفرد ليس لديو أي فكرة أو استعداد ليا، فبالتالي تختمؼ أسبابيا و 

تتنوع حسب نوع اإلصابة، ففي أي مرحمة مف مراحؿ الحياة كانت أشكاليا حيث 
طفولة، مراىقة، أو شباب ستتشكؿ حتما لممصاب نوع مف االضطرابات كالقمؽ و 
االكتئاب و غيرىا، مما يؤدي إلى ظيور بعض المشكالت التي يحاوؿ مجتمعنا إعطاء 

ؿ في ىذا الفصؿ مفيوـ حموؿ و عالج لمتخفيؼ و الوقاية مف ىذه اإلعاقة، كما سنتناو 
اإلعاقة الحركية عند العديد مف الباحثيف و احتياجات المعوقيف حركيا و نتناوؿ مختمؼ 

 المشاكؿ و الصعوبات التي يالقييا المعاقيف و نظرة المجتمع إلييـ.
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 االعاقة الحركية9 -0

 مفيوـ االعاقة9 -0-0

و عوقا، و التعويؽ يعني المنع ( كالتالي: "إعاقة الشيء يعوقابف منظورعرفيا ) لغويا9
في االستعماؿ العربي يطمؽ مفيـو التعويؽ عمى كؿ مف يقؼ أماـ المرء و يمنعو عف 
أداء نشاطاتو بكيفية عادية، سواء كاف ىذا العائؽ ماديا أو حسيا أي كؿ العقبات و 
  العوائؽ و أنواع العجز التي تقؼ في طريؽ الشخص سواء داخمية أو خارجية.        

: مف الصعب تقديـ تعريؼ دقيؽ لإلعاقة، و في الواقع توجد تعريفات عديدة اصطالحا
 تتفاوت مف حيث الصحة و الدقة:

 ىي " نقص ما يجعؿ صاحبو في حالة قصور ". الروسحسب 
 الصغير ىي " نقص أو قصور ينبغي تحممو".روبار حسب 

عجز يزعج  ىي " نقص ناجـ عف قصور أولفالماريوف  حسب القاموس الطبي
، 1983)منظور،  صاحبو أو يحد مف قدرتو عمى االضطالع بدوره االجتماعي".

 (25صفحة 
 تعريؼ اإلعاقة الحركية9 -0-1

المعوؽ حركيا نعني بو ذلؾ الفرد الذي تعوقو حركتو و نشاطو الحيوي فقداف  الشخص
أو خمؿ أو عاىة أو مرض أصاب عضالتو أو مفاصمو أو عظامو بطريقة تحد مف 

 وظيفتيا العادية.

ىي حالة األفراد الذيف يعانوف مف خمؿ ما في قدرتيـ الحركية أو نشاطيـ الحركي، 
ر نموىـ العقمي و االجتماعي و االنفعالي و يستدعي حيث يؤثر ذلؾ الخمؿ عمى مظاى

  (52، صفحة 2007)الصفدي،  الحاجة الى التربية الخاصة.
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تنتج اإلعاقة الحركية أحيانا مف مشكالت في العضالت أو العظاـ و المفاصؿ،  و قد
و لكنيا كثيرا ما تنجـ عف مشكمة في الجياز العصبي أو تمؼ فيو، و تكوف لإلعاقة 

)المشرقي،  أنماط مختمفة و يتوقؼ النمط عمى الجزء المصاب كمف الجياز العصبي.
 (303صفحة 

" اإلعاقة بأنيا العجز البدني أو العقمي الذي يعيؽ التفاعؿ  تشاينر وابرومسيعرفيا 
بأنيا عجز بدني أو عقمي أو انفعالي  سمفيا ويسمديؾاالجتماعي لمفرد"، كما يعرفيا 

يحد بشدة مف قدرات الفرد مف القياـ بالمطالب التي تتضمنيا حياتو اليومية. 
(bofohine, p. 42) 

 المعوقوف عبر العصور9 -1

 المعوقوف في العصور القديمة9 -1-0

إف مفيوـ اإلعاقة موجود منذ آالؼ السنيف و لكف الفرؽ يكمف في النظرة المجتمعية 
القديمة و الحالية المتناقضتيف، فإذا عاد الباحث لنظرة المجتمع المعاؽ في العصور 

كانت ليا نظرة استحقار، حيث أف المعوؽ شخص ال يمنعو العيش دوف القديمة التي 
مساعدة غيره أي أنو غير منتج فيعيش عالة عمى اآلخريف، بؿ أنو ال يستطيع حتى 
حماية نفسو و بما أف المجتمعات البدائية يعتمد أفرادىا عمى أنفسيـ و عمى أعماليـ 

عف فعؿ ذلؾ فكاف يترؾ لمموت اليدوية الشاقة لقضاء حاجاتيـ فإف المعوؽ يعجز 
 جوعا بؿ يؤذى و يضرب بحجة أنو غير منتج.

و قد شيدت ذلؾ عدة مجتمعات منيا: روما، اسبرطيا، الجزيرة العربية، بينما كاف 
 (20، صفحة 2000)الزغبي،  المعوقوف يتمتعوف بالرعاية في كؿ مف اليند و مصر.
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" فقد وجد عمى جدار أحد معابد  أحمد سممافو  صالح عبد اهلل الزغبيو حسب 
مصر رسما يناظر عمره خمسة آالؼ سنة لطفؿ مشموؿ الساؽ، و قد أكد أخصائيوف 
أنو مصاب بشمؿ األطفاؿ، كما عثر أيضا عمى قوالب مف الطيف التي صنعيا 

سجؿ )حمو رابي(  البابميوف مف سكنوا أرض ما بيف نيري الدجمة و الفرات، و لقد
 ممكيـ طرؽ عالج مبتوري األطراؼ.

و قد دعي اإلسالـ إلى الرفؽ بالمعاقيف و حسف معامالتيـ، و يعد العتاب اإلليي 
دستور العمؿ االجتماعي و التأىيؿ لممعاقيف  -لسيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمـ

ءه األعمى" عامة و لممكفوفيف خاصة حيف نزؿ قولو تعالى: " عبس و تولى، أف جا
  (1،2)سورة عبس،  صدؽ اهلل العظيـ.

فالديف اإلسالمي كاف ميتما بالمعاقيف فقد خصص ليـ مف يرعاىـ و يساعدىـ، كوف 
 حالة المعوؽ مف أقدار اهلل سبحانو و تعالى.

إدراؾ حسف معاممة المعوقيف و االىتماـ بيـ و العطؼ عمييـ مف قولو تعالى  و يمكننا
بعد بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: "ليس عمى األعمى حرج، و ال عمى األعرج حرج، و ال 

 صدؽ اهلل العظيـ. (60)النور، عمى المريض حرج" 

اعتنى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بالمعوؽ و اعتبره كغيره مف الناس و ما  و قد
أصابو ىو ابتالء مف الخالؽ عز وجؿ فقاؿ: " إف اهلل إذا أحب عبدا ابتاله، و إذا 

 صبر اجتباه، و إف رضي عنو اصطفاه، و إف بؤس نفاه و أقصاه".
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 المعوقوف في العصر الحديث9 -1-1

ظـ الدوؿ إمكانات لرعاية المعوقيف منيا طرؽ تعميـ في ىذا العصر سخرت مع
لمكتابة المنقوشة و طرؽ الشفاه بالنسبة لمصـ و البكـ.  ألبرايالمكفوفيف مثؿ طريقة 

 (27، صفحة 2000)الزغبي، 

نظرة كما جاء إعالف حقوؽ اإلنساف الصادر عف األمـ المتحدة، فكانت نقطة تحوؿ 
المجتمعات نحو المعوقيف مف نظرة اجتماعية عمى نظرة اقتصادية، و قد أمرت بوضع 
برنامج لتأىيؿ المعاقيف مما جعمو يسترجع إمكانية الحياة و يراىا بمنظار التفاؤؿ، كما 
أصدرت المنظمة الدولية و ىيئاتيا مواثيؽ تحدد حقوؽ اإلنساف و الحدود الدنيا 

 ادي و المعوؽ، و فيما يمي ما يخص المعاقيف:لمستوى معيشة الفرد الع

 .كفالة حؽ المعاؽ في الحياة الكريمة ميما درجة اإلعاقة 
 .يجب استغالؿ قدرات المعاؽ حتى ال يحـر مف حقوقو الطبيعية و اإلنسانية 
  عجز اإلنساف نسبيا و ليس كميا، و لكؿ إنساف سمات قوة وضعؼ في شخصيتو

 سمية أو اجتماعية.سواء كانت عقمية أو نفسية، ج
  يجب تدريب المعاؽ و رعايتو حيث أف العناية بالمعاؽ ذات قيمة اقتصادية و

 أخالقية و ذلؾ لكي يعتمد عمى نفسو و ال يصبح عالة عمى المجتمع.
 المعوؽ في الجزائر9 -1-2

مف المألوؼ أف المشاكؿ االجتماعية عامة تتميز عف غيرىا مف المشاكؿ بالتعقيد و 
الحساسية و خاصة المشاكؿ االجتماعية لفئة المعاقيف التي ليا عالقة وطيدة بالمشاكؿ 
العامة التي تواجييا عممية التنمية الوطنية، خاصة إف عدنا سنوات إلى الوراء لما 

مفو االستعمار الفرنسي، و بوجود كؿ ىذه المشاكؿ أنشئت يناىز عمر االستقالؿ بما خ
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( و كاف ىدفيا التكفؿ 1981-1963عدة جمعيات و منظمات في الفترة الممتدة بيف )
بالمعاقيف مف الناحية االجتماعية، و مع تجاوز الجزائر لتمؾ المرحمة االستثنائية التي 

نسي، إلى أف تطورت المفاىيـ و كاف ليا فييا مفيـو اإلعاقة متعمقا باالستعمار الفر 
الذىنيات حيث توقفت نظرة المعاؽ عمى أساس العطؼ و الشفقة و بالتحديد عاـ 

حيث أصبح لممعاؽ حقوؽ و واجبات اتجاه وطنو و مجتمعو، و ىذا اعتمادا  1975
عمى المبادئ األساسية لمثورة التحريرية و طبقا لمقررات المؤتمر الخامس لحزب جبية 

 لوطني الذي جاء فيو ما يمي: التحرير ا

 .القياـ بإنشاء ىياكؿ نصية بيداغوجية لالستجابة لطمب مختمؼ أنواع اإلعاقة 
  تشجيع إنشاء مصالح مختصة مف أجؿ إعادة تكييؼ األشخاص المعاقيف و إعادة

 (28، صفحة 2000)الزغبي،  االعتبار ليـ.
 اإلعاقات الحركية9 أنواع -2

ويحدث بسبب تمؼ خاليا الدماغ، مما يسّبب عدـ تناسؽ في  الشمؿ الدماغي9 -2-0
بسبب احتمالية اإلصابة أثناء الوالدة أو بعدىا،  الحركة، وىو مف أنواع الشمؿ النمائي

ويشمؿ عّدة أعراض ومنيا: ضعؼ التآزر الحركي، أو االضطراب الحركي، أو الشمؿ 
الحركي )الضعؼ الحركي(، وينقسـ الشمؿ الدماغي مف حيث األطراؼ المصابة إلى 

 ما يأتي:
 .)النصفي الطولي )النصؼ األيمف أو األيسر 
 نصؼ العموي أو السفمي(.النصفي العرضي )ال 
 .األطراؼ وىو يشمؿ األطراؼ األربعة 
 .شمؿ طرؼ واحد، أو شمؿ ثالث أطراؼ 

 الكمي وىو يصيب نصفي الجسـ.
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وىو الخمؿ الذي يؤّدي إلى عدـ نمو العمود الفقري  اضطرابات العمود الفقري9 -2-1
الحاالت مف منطقة الرأس إلى نيايتو بشكؿ سوي، وقد يرتبط ىذا النوع مع بعض 

 األخرى مثؿ حالة االستسقاء الدماغي، ويشمؿ ذلؾ:
 .وجود تباعد بيف فقرات العمود الفقري 
 .ظيور نتوء مف العمود الفقري الذي يكوف ممموًءا بسائؿ النخاع الشوكي 
فيشعر المصاب بضعؼ عاـ في الجسـ يبدأ  وىف أو ضمور في العضالت9 -2-2

 العكس. مف منطقة القدميف حتى منطقة الرأس أو
، ويصيب ىذا أنواع الفيروسات وينتج بسبب اإلصابة بنوع مف شمؿ األطفاؿ9 -2-3

األطفاؿ دوف الخامسة ىـ األكثر إصابة، حيث يياجـ  الفيروس مختمؼ األعمار ولكف
ذا لـ يتـ  ىذا الفيروس النخاع الشوكي مسببًا حدوث التياب في األنسجة المغمفة، وا 
 العالج سريعًا فإنو قد يسّبب تمَؼ األعصاب وفي بعض األحياف قد يؤدي إلى الوفاة.

وتشنج في  وتظير أعراض ىذا النوع عمى شكؿ ضعؼ التصمب المتعدد2-4-9
وصعوبة في المشي والكالـ وغيرىا مف المشاكؿ الحسية، وتظير اإلصابة  العضالت

 ، وىذا النوع يعد مف الحاالت المزمنة.بيف األفراد في فترة المراىقة وما بعدىا
ويظير بسبب زيادة الكيرباء في الدماغ، ويتمّثؿ ببعض األعراض  الصرع9 -2-5

المفاجئة وغير اإلرادية اختالؿ في توازف الجسـ، واالرتعاش وتصمب الجسـ وخروج 
دة الزبد مف الفـ وغير ذلؾ، وقد تستمر حالة الصرع مف دقيقتيف إلى خمس دقائؽ أو لع

 (weziwezi.com) ثواٍف فقط.
 
 
 
 

https://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA/
https://weziwezi.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://weziwezi.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA/
https://weziwezi.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA/
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 أسباب اإلعاقة الحركية9 -3

إلى تعريفاتيا لعامميف يتمثالف في العيوب  الحركية استنادا يمكف تقسيـ أسباب اإلعاقة
الوراثية أو إلى عوامؿ مكتسبة مستمدة مف البيئة التي يعيش فييا الفرد، و التي  الخمقية
اإلصابات الجسمية المختمفة و تجدر اإلشارة أنو ليست جميع األسباب تؤدي  لوتسبب 

اإلعاقة تماما، و قد تعددت أسباب اإلعاقة الحركية و ذلؾ حسب  إلى مثؿ ىذه
 (48، صفحة 2000)العزة س.، المرحمة التي يمر بيا الفرد. 

  سواء كاف ىذا الطفؿ في مرحمة و ما قبؿ  الطفؿ9نقص األكسيجيف عف دماغ
 أثناءىا أو بعدىا ألف ذلؾ يؤدي إلى الشمؿ. أو الوالدة

 9أي خمؿ في كروموزومات ينتقؿ مف اآلباء إلى األبناء حيث  العوامؿ الوراثية
 الخمؿ إعاقة جسدية لدى الطفؿ حديث الوالدة. يحدث ىذا

 ( عامؿ الريزوسRH)ألـ عف دـ الجنيف.: تعني بو اختالؼ دـ ا 
 9والدة أطفاؿ الخداج تعني عدـ اكتماؿ نموىـ و ذلؾ بسبب والدتيـ قبؿ  الخداج

 (72)العزة، صفحة  المدة الزمنية. اكتماؿ
 9مف المعروؼ أف المكونات الجينية لمجنيف مركبة مف نواة  أسباب ما قبؿ الوالدة

)الحيواف المنوي و البويضة( في تركيب يطمؽ عميو الكروموزومات و يحمؿ  الخاليا
كروموزـو عددا مف الجسيمات الدقيقة التي تحمؿ الصفات الوراثية و التي تعرؼ  كؿ

 بالموروثات )الجينات(.
)الخمية األولى لمجنيف( مف ستة و أربعوف كروموزـو تنتظـ في ثالثة  يتكوف النريموف

و عشريف زوجا، أثنا و عشروف زوجا مف ىذه الكروموزومات متشابية تماما و يطمؽ 
عمييا )الصفات العادية( في حيف يحدد الزوج الباقي جنس الجنيف و يطمؽ عميو 
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ف ينتج عنيا إعاقات متنوعة كروموزـو الجنس، احتماالت الخطأ في كمتا المجموعتي
 (69-68، الصفحات 2007)فيمي،  .منيا اإلعاقة الحركية

 9نتيجة توـر القدميف عند األـ و ارتفاع ضغط الدـ ووجود كمية كبيرة مف  الحمؿ
، الصفحات 2003)العواممة،  البروتيف في البوؿ في الشيور الثالثة األخيرة مف الحمؿ.

28-29) 
 9حيث تعرقؿ النمو الجسمي لمجنيف و تطور نموه العقمي،  سوء تغذية األـ الحامؿ

كذلؾ األمراض المعدية التي تصيب األـ الحامؿ مثؿ الحصبة األلمانية و السكر 
 إضافة الى تناوؿ األـ الحامؿ لمعقاقير.

 9أثناء الوالدة 
 تحدث عوامؿ أثناء الوالدة بحيث تسبب حاالت مف اإلعاقة.

 .)الوالدة المبكرة )قبؿ الموعد الطبيعي 
 .وضع الجنيف أثناء الوالدة 
 .)الوالدة المتعددة )والدة التوائـ 
  .فيمي، العقاقير و البنج لما لو مف تأثير عمى الجياز العصبي المركزي لممولود(

 (69-68، الصفحات 2007
 9أسباب ما بعد الوالدة 

تعد الحوادث مف األسباب التي تؤدي إلى إصابة األطفاؿ بالتمؼ المخي عالوة عمى 
اإلصابة في األطراؼ في منطقة الرأس و اإلصابات الجسيمة المباشرة، كذلؾ قد 

أو بعض األمراض يتعرض عدد مف األطفاؿ لنوع مف العجز الدائـ نتيجة لمعدوى 
 العصبية.

و مف األسباب المؤدية إلى اإلعاقة المركبة أيضا األمراض الجسمية الحركية الغير 
، الشمؿ الناشئ عف الحوادث أو  المعدية و ترجع إلى أسباب بيئية مثؿ الروماتيـز
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السكتة الدماغية و حوادث الطريؽ و المرور، حوادث العمؿ و الحوادث المنزلية 
 (36-35، الصفحات 2007)فيمي،  ....إلخ

 خصائص المعاقيف حركيا9 -4
 الخصائص الجسمية9 -4-0

يتصؼ الفرد المعاؽ حركيا بنواحي العجز المختمفة في اضطراب و نمو عضالت 
جسمو التي تشمؿ البدف واألصابع و القدميف والعمود الفقري و الصعوبات تتصؼ 

التوازف و الجموس و الوقوؼ و عدـ مرونة العضالت الناتجة عف أمراض مثؿ: بعدـ 
الروماتيـز و الكسور و غيرىا، وقد تكوف ناتجة عف اضطرابات في الجياز العصبي 
المركزي، و مف مشاكميـ الجسمية أيضا ىشاشة العظاـ و التوائيا، كذلؾ انخفاض 

الجسـ كالوىف العضمي و عدـ  معدؿ الوزف و مشاكؿ في الحجـ ومشاكؿ في عضالت
وجود توتر مناسب في العضالت و ارتخائيا، األمر الذي يترتب عميو عدـ قدرتيـ 
عمى حمؿ األجساـ الثقيمة كاألسوياء و كذلؾ ينتج عنيا عدـ التآزر في الحركات و 

 استعماؿ القمـ عند الكتابة و استعماؿ المساف عند الشرب و المضغ.
 9الخصائص النفسية -4-1

ذو اإلعاقة الحركية بالخجؿ و االنطواء و العزلة و االكتئاب و الحزف و  يتصؼ األفراد
عدـ الرضا عف الذات و عف اآلخريف، و بعدـ المياقة و االنتباه و بالقيرية و 
االعتمادية ،الخوؼ القمؽ و غيرىا مف االضطرابات النفسية و عدـ القدرة عمى حؿ 

صاؿ مع اآلخريف، فيـ بحاجة إلى اإلرشاد الوقائي و المشكالت و ليـ مشاكؿ في االت
العالجي لمتعامؿ مع مراحميـ العمرية، و درجة االضطراب النفسي و نوعو في البيت و 
المدرسة لذلؾ توفير أجواء نفسية مريحة ليـ في مجاؿ األسرة و المدرسة و العمؿ، 

رية والمعانات منيا، بحيث يبتعدوا عف التوتر و القمؽ و الدخوؿ في الصراعات األس
األمر الذي ينعكس عمى صحتيـ النفسية كما يجب التعامؿ معيـ بأساليب تعديؿ 
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)العزة س.، السموؾ و االبتعاد عف العقاب الجسدي و النفسي معيـ كؿ مشاكميـ. 
 (39، صفحة 2000

 الخصائص المينية9 -4-2
يتصؼ اإلنساف المعاؽ بعدـ قدرتو عمى االلتحاؽ بأي عمؿ بسبب العجز الجسمي 

 الموجود لديو و ىو غير قادر عمى القياـ باألعماؿ التي يقوـ بيا اإلنساف العادي.
كما تعمؿ إعاقتيـ عمى الحد مف قدراتيـ و استعداداتيـ المينية التي يرغبوف فييا و 

العمؿ و عدـ الرغبة في تأىيميـ أو تشغيميـ  ىذه مشكالت تدفع بيـ لإلحجاـ عمى
بسبب تدني انجازاتيـ، ففي البمداف المتقدمة يعمؿ ىؤالء في ميف كالتجارة و غيرىا 
حيث أف اآلالت تكوف مبرمجة عمى الكمبيوتر و ما عمى المعاؽ إال أف يضغط عمى 

)العزة  ا المجاؿ.األزرار لتشغيؿ اآللة و إيقافيا و ىـ أكثر إنتاجا مف األسوياء في ىذ
       (40ع.، صفحة 

 الخصائص االجتماعية و التربوية9 -4-3
مف خصائص ىؤالء األفراد أف لدييـ مشكالت في عادات الطعاـ و المباس و عادات 
في مشاكؿ التبوؿ و ضبط المثانة و األمعاء و االنطواء االجتماعي و قمة التفاعؿ 
االجتماعي، و االنسجاـ و األفكار اليازمة لمذات و يعانوف مف نظرة المجتمع نحو 

" غير   ticsقصورىـ الجسمي، و عدـ المياقة البدنية و بحركات وأزمات مركبة "
مناسبة تجمب استيزاء اآلخريف، بحيث تحتاج ىذه الفئة إلى تدريبيـ عمى عادات 

و استعماؿ الحماـ و ضبط المثانة و النظافة و المحافظة عمى صحتيـ العامة، 
األمعاء و االبتعاد عف مشكالت سوء التغذية و فقداف الشيية و اإلفراط في تناوؿ 

 األطعمة التي تسبب ليـ السمنة. 
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 تصنيفات اإلعاقة الحركية9 -5
اعتمدت العديد مف التصنيفات لإلعاقة المركبة مف بينيا التصنيؼ القائـ عمى  لقد

 أسباب المؤدية لإلعاقة و تتمثؿ في:
 اإلعاقة الحركية الخمقية9 -5-0

و ىي تمؾ اإلعاقات التي تولد مع الطفؿ و تكتشؼ منذ الوالدة أو بعد الوالدة و تعود 
عاقة عضوية يترتب عمييا وظيفة عضو أو أسبابيا غالبا إلى الوراثة و ىي عبارة عف إ

 أكثر مف أطراؼ الجسـ منذ والدتو، ومف األمثمة عمى ىذا النوع مف اإلعاقة نذكر:
تقوس الساقيف، القدـ المسطحة، ىشاشة العظاـ، األطراؼ القصيرة و المعقودة و 

 المشوه، الشمؿ المؤدي إلى اإلعاقة الحركية.
قيف حركيا، أف اإلعاقة قد تالـز المصاب بيا مدى و الواقع عف ىاتو الفئة مف المعو 

الحياة، ىذا إف لـ يتـ الكشؼ عنيا في مراحؿ مبكرة وعالجيا إف كانت ىناؾ إمكانية 
وسبؿ لمعالج، أما في حالة تعذر العالج لتعقد األمر أو ألسباب ال مجاؿ لذكرىا ىنا، 

    (43، صفحة 1999)ماجدة، فإف ىاجس اإلعاقة يالحؽ الفرد خالؿ مراح نموه المختمفة. 
 اإلعاقة الحركية المكتسبة9 -5-1

ىي تمؾ اإلعاقات الحركية التي ال تولد مع الفرد و تحدث لو في المراحؿ المختمفة مف 
حياتو، و غالبا ما تكوف أسبابيا بيئية و مف األمثمة عمى ذلؾ: البتر الذي يحدث نتيجة 
التشوىات والحروؽ، الخمع الوركي الذي يحدث في الغالب جراء بعض الحوادث أو 
كنتيجة المضاعفات، الشمؿ الدماغي، حوادث الطرقات كالحروب و الحوادث المينية 

 أو المنزلية أو الطبيعية.
أف اإلعاقة المكتسبة تحدث اضطرابات في  weis" (1965)و في ىذا الصدد تناوؿ " 

لمألوفة و أنو إذا حدثت اإلعاقة بعد الوالدة و نتج عنو شمؿ أو فقداف أنماط الحياة ا
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)الخطيب، جزء مف الجسـ فإف اإلحساس بالخسارة يصبح عامؿ يجب مراعاتو. 
   (254، صفحة 1998

 مشاكؿ المعاقيف حركيا9 -6
و التي تؤثر عمى سير حياتيـ مع تعدد احتياجات المعوقيف تعدد مشاكميـ كذلؾ 

 الطبيعية و سنحاوؿ ذكر أىـ المشاكؿ التي يعانوف منيا:
 مشاكؿ اقتصادية9 -6-0
 .تحمؿ الكثير مف نفقات العالج 
  انقطاع و انخفاض الدخؿ الخاص إذا كاف المعوؽ ىو العائؿ الوحيد لألسرة حيث

 أف إعاقتو تؤثر في األدوار التي يقـو بيا.
  1998)الخطيب، االقتصادية سببا في عدـ تنفيذ خطة العالج. قد تكوف الحالة ،

 (60صفحة 
 مشاكؿ اجتماعية9 -6-1

تتمثؿ المواقؼ التي اضطرب فييا الفرد بمحيطو داخؿ األسرة و خارجيا خالؿ أدائيا 
االجتماعية الخاصة لدوره االجتماعي أو ما نسميو بمشكالت سوء التكيؼ مع البيئة 

 لكؿ فرد منيا:
 9إف اإلعاقة لمفرد ىي إعاقة ألسرتو في نفس الوقت ووضع  المشكالت األسرية

المعوؽ في أسرتو يحيط بعالقاتيا مقدار مف االضطراب طالما كانت إعاقة تحوؿ دوف 
 كفايتو ألداء دور االجتماعي بالكامؿ.

 9إف العاىة تؤثر في قدرة الفرد عمى االستمتاع بوقت الفراغ  المشكالت الترويجية
 حيث تتطمب منو طاقات خاصة ال تتوفر عنده.
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 9إف عدـ شعور المعوؽ بالمساواة مع زمالئو و أصدقائو و عدـ  مشكالت الصداقة
شعور ىؤالء بكفايتو ليـ يؤدي إلى استجابات سمبية لينكمش المعاؽ عمى نفسو و 

  (162، صفحة 2007)فيمي، اقات. ينسحب مف ىذه الصد
 9قد تؤدي اإلعاقة إلى ترؾ المعوؽ عممو أو تغيير ليتناسب مع  مشكالت العمؿ

وضعو الجديد فضال عف المشكالت التي تترتب عف اإلعاقة في عالقاتو بزمالء 
 (165، صفحة 2007)فيمي، المينة. 

 مشاكؿ تعميمية9 -6-2
مف المعروؼ أف الكثير مف المعوقيف جسميا عامة و المعوقيف حركيا خاصة يتمقوف 
تعميميـ بالمدارس العادية لعدـ تأثر قدراتيـ الذىنية بإعاقات األطراؼ أو غيرىا، غير 

تمقي التعميـ أف ىناؾ بعض الصعوبات التي تعترض ىذه الفئة بالذات عمى مواصمة 
 أو التدريب أو التأىيؿ و أىـ ىذه الصعوبات ىي:

  مشكمة المواصالت و يعد دور التعميـ و التدريب عف مقر اإلقامة أحيانا و صعوبة
 الوصوؿ إلى الفصوؿ الدراسية باألدوار العميا بالمدارس.

 ة.اآلثار النفسية السمبية اللتحاؽ المعوؽ عند دخولو المدرسة بالمدارس العادي 
  نظرة اآلخريف لممعوؽ و انعكاس ذلؾ عمى سموكو الذي يمكف أف يكوف انسحابيا أو

 عدوانيا مما يؤثر عمى استيعاب دروسو و تحصيمو.  
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 المشاكؿ النفسية9 -6-3

  الشعور الزائد بالنقص و ىو اتجاه يحمؿ صاحبو عمى االستجابة بالخوؼ الشديد و
بأنو دوف غيره و ميمو إلى التقميؿ مف تقديره لذاتو، القمؽ و االكتئاب و شعور الفرد 

خاصة في المواقؼ االجتماعية التي تنطوي عمى التنافس و النقد، و قد ينشأ مف  
 تعرض الفرد لمواقؼ كثيرة و متكررة تشعره بالحرج و الفشؿ.

  الشعور الزائد بالعجز و يخمؽ نمط مف المعوقيف ذلؾ النمط الذي ينتقؿ فضاءه و
ف الى الواقع، و كذلؾ نمط آخر فقط احترامو الى نفسو حيث يجد في عاىاتو يستكي

حجة لكي يتخمص مف دوره في أسرتو و مجتمعو و ال يجد لنفسو العيش عالة عمى 
 اآلخريف.

  عدـ الشعور باألمف و االطمئناف نحو حالتو الجسمية فيو ال يطمئف الى الجري و
 (60-59، الصفحات 1994)الديف، الوثب كما يشعر بعدـ االطمئناف لمغير. 

 المشاكؿ الطبية9 -6-4

 .طوؿ فترة العالج الطبي و تكاليؼ ىذا العالج 
  عدـ انتشار مراكز كافية لمعالج المتميز لممعاقيف بمستشفيات خاصة تراعي

 ظروفيـ و مشكالتيـ.
 (113، صفحة 1999)مخموؼ، عدـ توفر المراكز المتخصصة لمعالج. 
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 تعريؼ رفع األثقاؿ9 -8

رياضة رفع األثقاؿ مف األلعاب الرياضية القديمة فيي تعتبر رياضة القوة و الفف  تعتبر
و حصد الميدالية و المنافسات فيي تتطمب بذؿ أقصى قوة في أقؿ زمف ممكف في 

 (1984)العال،  حركة وحيدة مغمقة.

 فوائد رياضة رفع األثقاؿ9 -9

رفع األثقاؿ عمى العضالت القوية والضخمة فقط بؿ تعتمد الى ال تقتصر فوائد رياضة 
 الحالة النفسية كذلؾ، و نمخص فيما يمي الفوائد عمى شخصية الالعب:

 .تنمية الحجـ العضمي 
 .زيادة القوة العضمية 
 .زيادة قوة التحمؿ 
 .زيادة في مرونة العضالت و المفاصؿ 
 .تمنح الجسد التناسؽ 
 دموية و إمكانية ضخ كمية أكبر مف الدـ في كؿ انقباضو.تقوية القمب و األوعية ال 
 .تخفيض خطر اإلصابة بالشرياف التاجي 
 .تحمؿ الوظائؼ األخرى مثؿ الرئتيف 
 .تغيير و تحسيف ىيئة الجسـ 
  .تؤخر مف احتالؿ الدىوف مكاف العضالت 
 .تؤدي إلى رفع سرعة التمثيؿ الغذائي 
 .يساعد عمى التحكـ في الوزف 
  البدانة )الغير المرضية(عالج 
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 .)عالج النحافة )الغير المرضية 
 .يؤخر و يعالج مف الشيخوخة المبكرة 
 .شباب أكثر حيوية 
 .يحسف الحالة الذىنية و كذلؾ مستوى الطاقة 
 .مخرج لمتوتر و التعب الذىني 
 .زيادة النشاط و اليقظة و تحسيف المزاج 
  و تحطيـ األرقاـ القياسية.سبب مباشر في تقدـ العديد مف الرياضات األخرى 

بينما ال تقتصر فوائد رياضة بناء األجساـ عمى العضالت القوية و الضخمة فقط بؿ 
 تمتد الى الحالة النفسية و نمخص فيما يمي الفوائد عمى شخصية الالعب:

 الثقة بالنفس9 -9-0

عمى شخصيتو حيث تزداد ثقتو  حيث نجد الالعب يتمتع بصحة و قوة فذلؾ ينعكس
 بنفسو و يرتفع مستواه الرياضي.

 الجاذبية الشخصية9 -9-1

 تتمثؿ في ما يحظى بو الرياضي مف إعجاب و احتراـ أينما ذىب. 

 أىمية رفع األثقاؿ9 -10

لرياضة رفع األثقاؿ أىمية مف مختمؼ الجوانب رياضية كانت أو ترفييية فقد لخصيا 
 يمي:نصيؼ في نقاط عمى ما 

  اإلحساس بالتوقيت عف طريؽ تنمية خاصية الحس العضمي و استخدامو بدقة في
 أداء الرافعات.
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  تحقيؽ التكامؿ بيف عمؿ الجيازيف العضمي و العصبي مف خالؿ التدريب و
 المنافسة.

 .تعتبر وسيمة عالجية ووقائية و تساىـ في تحقيؽ القواـ المثالي 
  .(37، صفحة 1993)نصيؼ، تمنح الرباع مكانة اجتماعية مرموقة 

 مقومات النجاح في رياضة رفع األثقاؿ9 -11

 التمريف الصحيح9 -11-0

خاللو يستطيع الالعب  التمريف الصحيح إحدى مقومات النجاح في ىذه الرياضة مـ
الوصوؿ إلى أىدافو و لكف عف طريؽ االنتظاـ و االلتزاـ بالتمريف و بالخطط العممية 

 األنسب لمجسـ و التي تساعد عمى زيادة الكتمة العضمية في الجسـ.

و مف الميـ عمى الالعب أف يعرؼ أداء التماريف بالشكؿ الصحيح عمى جياز التدريب 
التدريبية، مع مالحظة أف التطور العضمي ال يكوف بكثرة و الراحة بيف الجمسات 

 (1997)المقصود،  التماريف بؿ بالتمريف الصحيح الموضوع عمى أسس عممية.

 الراحة9 -11-1

يتجو اىتماـ أغمب المبتدئيف عمى التمريف دوف االىتماـ بفترات الراحة عمى الرغـ مف 
لمعضالت ألنيا عامؿ أساسي الستعادة النشاط وتجديد الخاليا في أىمية الراحة 

 الجسـ.

أياـ فإف النتائج  7إلى  4و يعتقد بعض المبتدئيف أف زيادة عدد أياـ التمريف مف 
 ستكوف أفضؿ، و لكف ىذا األمر يعيؽ نمو العضمة و قد يعرضيا لإلصابة.
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 التغذية الجيدة9 -11-2

مواد تستخدـ لدعـ التغذية و تزويد الجسـ ببعض عناصر  المكمالت الغذائية عبارة عف
الغذائية اليامة و المفيدة، و بسبب اختالؼ الرياضات و تنوع أسباب االستخداـ أنتجت 
الشركات المختصة في مجاؿ التغذية العديد مف المكمالت الغذائية فعمى سبيؿ مثاؿ 

ض أو البرتقاؿ أو ىناؾ أشخاص يعانوف مف مرض في الدـ يمنعيـ مف أكؿ البي
السمؾ... في ىذه الحالة يمجأ الشخص إلى استخداميا كدواء يعوض الجسـ عف نقص 

 ىذه العناصر الغذائية.

و في رياضة بناء األجساـ يضيؼ الالعبوف ىذه المكمالت إلى برنامجيـ الغذائي 
بغرض تزويد الجسـ و مده ببعض العناصر الميمة المساعدة في بناء و تكويف 

 ت و أشير ىذه المكمالت و أكثرىا استخداما ىي:العضال

 .الفيتامينات و األمالح المعدنية 
 .البروتيف 
 .األحماض األمنية 
 .الجموتاميف و ىو واحد مف األحماض اآلمينية اليامة 
 .الكرياتيف 
  .نيتركأوكسايد 

 أوال9 الفيتامينات و األمالح المعدنية9

تكمف فائدة ىذا المكمؿ في زيادة المناعة الجسـ و زيادة الطاقة باإلضافة إلى أىميتو 
 كمساعد في عممية االستشفاء لمعضالت.
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 ثانيا البروتيف9

عندما تذكر رياضة بناء األجساـ و المكمالت الغذائية يطرأ عمى باؿ الكثير كممة 
اما و تتركز فائدة ىذا المكمؿ في )البروتيف( حيث يعتبر أكثر المكمالت الغذائية استخد

اعتبار المكوف األساسي لمخاليا العضمية في الجسـ و تجديد الخاليا العضمية التالفة، 
لذا يعتبر استخدامو بعد التمريف مف أفضؿ األشياء المساعدة في بناء الجسـ و تعويض 

 ما يتمؼ مف الخاليا.

 ثالثا9 األحماض األمنية9 

ىذا االسـ و ىي المكوف األساسي لمبروتيف الذي يقـو ببناء  عناصر كثيرة تندرج تحت
 العضمة.

 رابعا9 الجموتاميف9

 حمض آميني يستخدـ لالستفاء.

 خامسا9 الكرياتيف9

 الكرياتيف مادة تفرز في الجسـ بشكؿ طبيعي في المعدة ليا ليا عدة فوائد منيا:

 .بناء عضالت نقية و صمبة 
 .زيادة في قوة الجسـ 
 .االستشفاء 
 .تحتوي عمى عنصر الكربوىيدرات بنسب عالية 
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 (N O9سادسا)

مكمؿ غذائي يستخدـ قبؿ التمريف لضخ الدـ في العضالت لزيادة القوة، كما أنو مف 
 أفضؿ المكمالت المساعدة عمى تضخيـ الجسـ بشكؿ ممحوظ و سريع.

 كيفية االستخداـ:

و السبب كما قمنا سابقا  تختمؼ كيفية االستخداـ و كمية االستخداـ مف شخص آلخر،
البعض يستخدمونيا كأدوية و البعض اآلخر كمساعد و داعـ لمتغذية، كذلؾ تختمؼ 
طريقة االستخداـ مف مكمؿ آلخر فبعض المكمالت ال تستخدـ إال مرة واحدة فقط في 

مرات كذلؾ الكمية تختمؼ مف شخص آلخر و  3اليـو و بعضيا يمكف استخدامو إلى 
داء الالعب و ىدفو مف زيادة في الكتمة أو مجرد شد الجسـ و تعتمد عمى مدى أ

 تقسيمو.

 مالحظات9

 .المكمالت الغذائية مصرح باستخداـ في جميع االتحادات الدولية و بدوف استثناء 
  االستخداـ الخاطئ ليا قد يسبب أضرار كالتسمـ فاألفضؿ أخذىا عف طريؽ مدرب

طريؽ األصدقاء في الصاالت خبير أو شخص خبير في التغذية و ليس عف 
 الرياضية.

  يوجد مكمالت غذائية خاصة تستخدـ في أوقات معينة مثؿ مكمالت ما قبؿ التمريف
 و مكمالت ما بعد التمريف.

 ( بعض أنواع المكمالت كالكرياتيف وN O يجب التوقؼ عنيا كؿ ستة أسابيع )
 في الجسـ.أسبوعيف عمى األقؿ ألف اإلكثار منيا قد يسبب بعض األضرار 

    (1993)نصيؼ، 
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 نظـ تدريبات القوة9 -12

يقصد بأنظمة تدريبات القوة القالب التنظيمي الذي مف خاللو تقديـ الجرعة التدريبية 
لمفرد، بمعنى إخراج التدريب في شكؿ يتفؽ و الغرض مف التدريب، و يشمؿ ذلؾ 

التكرارات و المجموعات و أسموب التنفيذ, و قد يقـو ترتيب التمرينات و تحديد 
 بعض المدربيف باالعتماد عمى نوع واحد مف نظـ التدريب لمتغمب عمى الممؿ.

 و فيما يمي بعض نظـ التدريب الشائعة في تدريبات القوة:

 نظاـ تدريبات المجموعة الواحدة9 -12-0

ؤدي التمرينات في مجموعة واحدة و يعتبر ىذا النظاـ أقدـ النظـ التدريبية، و فيو ت
تكرار، و يصمح ىذا النظاـ في  12إلى  8مف التكرارات التي عادة ما تتراوح بيف 

حالة عدـ توافر الوقت الكافي لتدريب القوة لدى بعض األفراد أو في ظروؼ معينة 
 (112، صفحة 1984)العال،  أخرى.

 المجموعات المتعددة9نظاـ  -12-1

 و يعتمد عمى أداء مجموعتيف إلى ثالث مجموعات مع زيادة المقاومة باستخداـ

 تكرارات قصوى في ثالث مجموعات عمى األقؿ، ويمكف أداء أعداد تكرارية  12-6 

 و مجموعات عمى األجيزة و أدوات مختمفة تبعا لميدؼ مف تنمية القوة العضمية.

 لى الثقيؿ9نظاـ مف الخفيؼ ا -12-2

كما ىو واضح مف اسـ ىذا النظاـ فيو يتكوف مف مجموعة مف التكرارات تتراوح بيف 
 2.5مرات باستخداـ مقاومة خفيفة نسبيا، ثـ يتـ زيادة المقاومة حوالي  3-5
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كيموجراـ و تؤدى مجموعة أخرى مف التكرارات، ثـ يقـو الفرد بتكرار ذلؾ مع زيادة 
)المقصود،  قدار حتى يصؿ إلى األداء لمرة واحدة فقط.المقاومة تدريجيا بنفس الم

 (86، صفحة 1997

 نظاـ مف الثقيؿ الى الخفيؼ9 -12-3

و ىذا النظاـ ىو عكس النظاـ السابؽ، و يتمخص العمؿ بيذا النظاـ في أنو بعد 
يحتاج األمر الى إجراء  عممية التسخيف يتـ العمؿ باستخداـ أثقؿ المعمومات، و

دراسات عممية لتحديد أييما أفضؿ في التدرج بالمقاومة مف الخفيؼ الى الثقيؿ أـ 
 العكس.

 النظاـ اليرمي9 -12-4

و يشمؿ ىذا النظاـ استخداـ مجموعة مف التمرينات بمقاومة خفيفة مف تكرار 
قؿ عدد التكرارات مرة، ثـ تتـ زيادة المقاومة تدريجيا حتى ي 12الى  10التمريف مف 

الى أف يصؿ الى مرة واحدة بأقصى أداء، و مف خالؿ أداء عدة مجموعات يتـ 
تخفيض المقاومة بنفس األسموب السابؽ بحيث تنتيي الجرعة التدريبية بأداء 

 مجموعة مف 

 (150، صفحة 1993)نصيؼ،  تكرار. 12 -10

 المجموعة الممتازة9نظاـ  -12-5

يعتمد ىذا النظاـ عمى استخداـ عدة مجموعات لتمرينيف مختمفيف لكنيما يركزاف 
عمى نفس الجزء مف الجسـ، بحيث يؤدي أحد التماريف لمجموعة عضمية معينة يميو 
مباشرة تنفيذ التمريف الثاني لممجموعة العضمية المقابمة، و كمثاؿ عمى ذلؾ عند 
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يف ثني الذراع بالثقؿ لمعضمة ذات الرأسيف العضدية و ىي أداء مجموعة مف تمر 
العضمة المثمية لمذراع ز يتـ فورا االنتقاؿ الى أداء تمريف آخر لمعضالت الباسطة 
لمذراع وىي العضمة ذات ثالث رؤوس عضدية، او أداء تمريف العضالت الباسطة 

مرات بدوف راحة أو  10الى  8ثـ يميو فورا التماريف المكممة و تؤدى التكرارات مف 
براحة قميمة بيف المجموعات و ىو نظاـ مفيد لالعبي كماؿ األجساـ لتأثيره عمى 

 عممية التضخـ العضمي.    

 نظاـ التدريب المنفصؿ9 -12-6

ويعتمد ىذا النظاـ عمى عدـ تدريب أجزاء الجسـ خالؿ الجرعة التدريبية الواحدة، 
في جرعة تدريبية ثـ يتـ استكماؿ بحيث يتـ تدريب مجموعات عضمية معينة 

المجموعات العضمية األخرى في جرعة تدريبية في يـو آخر، و مثاؿ عمى ذلؾ 
تدريب عضالت الذراعيف و الرجميف و البطف أياـ السبت و االثنيف و األربعاء و 
تدريب المجموعات العضمية لمصدر و الكتفيف و الظير أياـ األحد والثالثاء و 

ؾ تتاح الفرصة لمتدريب يوميا نظرا الختالؼ عممية التركيز عمى الخميس، و بذل
       (1999)العوادلي، المجموعات العضمية مما يتيح الوقت الكافي لالستشفاء.

  نظاـ البرنامج "بميتز"9 -12-7 

أحد أنواع التدريب المنفصؿ مع التركيز عمى جزء واحد مف أجزاء الجسـ، بدال  و ىو
مف التركيز عمى عدة مجموعات و تقسـ أجزاء الجسـ عمى الجرعات التدريبية طواؿ 

 األسبوع.
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 مثاؿ:

 الذراعيف يوـ السبت ، الجذع يوـ الثالثاء.

 الصدر يـو األحد، الظير يوـ االربعاء.

ىذا النظاـ إذا كاف أداء الالعب يعوقو ضعؼ مجموعة عضمية معينة و  و يصمح
يمكف لالعب الوثب الطويؿ مثال استخداـ ىذا النظاـ لعضالت الرجميف في بداية 

 الموسـ التدريبي.

 نظاـ المجموعة المتعبة9 -12-8

 و يعتمد استخداـ ىذا النظاـ عمى أداء مجموعات تكرارية حتى التعب، و ىذا يستدعي
تعبئة حركية أكثر لمعمؿ، و يمكف استخداـ مجموعة واحدة مف عشرة تكرارات، كما 

 يمكف استخداـ مجموعتيف أو ثالث مجموعات حتى التعب.

 النظاـ التكراري المقوى9 -12-04

و ىذا النوع يشبو نظاـ المجموعات المتعبة و لكنو يتـ بأف يؤدي الالعب التمريف 
ـ يقوـ الالعب الزميؿ بمساعدة الالعب المؤدي باستخداـ مجموعة حتى التعب ث

تكرارات إضافية، و يستخدـ ىذا النوع مف التدريب لزيادة التحمؿ  4-3لمتمريف لعمؿ 
العضمي الموضعي ألنو يساعد عمى دفع العضمة لالستمرار في العمؿ بالرغـ مف 

 التعب.

 النظاـ اإليزومتري الوظيفي9 -12-00

لى التغمب عمى عيوب التدريب اإليزومتري التي تتمثؿ في ييدؼ استخداـ ىذا النظاـ إ
تنمية القوة العضمية في زاوية المفصؿ التي استخدمت في التدريب و يستخدـ ىذا 
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النظاـ أسموب التدريب اإليزومتري عمى مختمؼ زوايا المفصؿ، و يتـ ذلؾ بأف يقـو 
ة يقوـ بتثبيت سـ و عند ىذه النقط 12-8الالعب بأداء انقباض متحرؾ لمسافة 

ثواني و يمكف التركيز عمى الزوايا الضعيفة لألداء الحركي و  7-5المقاومة لمدة 
يستخدـ ىذا النظاـ حتى يكوف اليدؼ الرئيسي ىو زيادة القوة القصوى ألداء التمريف 

 لمرة واحدة.

 نظاـ التدريب الدائري9 -12-01

جامعة ليدس بانجمترا عمى يد  ظيرت طريقة التدريب الدائري في بداية الخمسينيات في
كؿ مف "مورجانوادمسوف" لتطوير المياقة البدنية لطالب الجامعة، و يتكوف ىذا التدريب 
مف مجموعة تمرينات مقاومة تؤدى واحدا تمو اآلخر مع وجود راحة بينية ال تقؿ عف 

-40 ثانية بيف كؿ تمريف في الدورة و التمريف اآلخر، و تتراوح المقاومة بيف 10-15
بالمئة مف أقصى مقاومة، و يمكف تكرار عدة دورات يراعى في اختار التمرينات  60

التي تتكوف منيا أف تحقؽ األىداؼ المحددة لمبرنامج، و يساعد استخداـ ىذا النوع مف 
التدريب في حالة تدريب عدد كبير مف األفراد، و يعتبر أيضا مف التدريبات المفيدة 

و يمكف أداء التدريب في وقت قصير و تكوف الدورة الكاممة  لتنمية التحمؿ اليوائي،
عبارة عف مجموعة التمرينات المحددة بمحطات يستخدـ في كؿ منيا أحد التمرينات 

   (71، صفحة 1999)العوادلي، المكونة لمدورة.  
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 خالصة9   

األلعاب الفردية قديمة العيد و مع مرور السنيف اكتسبت تعتبر رياضة رفع األثقاؿ مف 
شعبية كبيرة و زاد اإلقباؿ عمى ممارستيا بحيث تتميز ىذه المعبة بضرورة تنمية الحجـ 
العضمي مما يؤدي الى حدوث اإلصابات الرياضية و المعروؼ أف اإلصابة شائعة في 

و مرونة العضالت و المفاصؿ،  رفع األثقاؿ و متنوعة و ترتبط بالزيادة في قوة التحمؿ
و مف خالؿ كؿ ما سبؽ و حسب ما جاء في العناصر السابقة الذكر نكوف قد أعطينا 

 صورة مبسطة عف نشاط رفع األثقاؿ.

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني
 الميدانيالجانب 

 



 

 

 الفصؿ األوؿ
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 :تمييد

لكؿ دراسة جانب نظري وآخر تطبيقي، ومف خالؿ المشكمة المطروحة في بحثنا ىذا         
الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ " مستوى الطالقة النفسية لدى لممعاقيف حركيا ما والمعنوف "

جراءاتيا الميدانية، األدوات المستخدمة فيو  كاف لزاما عمينا أف نوضح منيجية الدراسة وا 
وغرض الطريقة اإلحصائية المنيجية، ثـ نخمص ونوضح فيو مدى صدؽ الفرضيات 

 المطروحة سابقا.
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 منيج البحث9   -0

مجاؿ البحث العممي اختيار المنيج الصحيح لحؿ المشكمة يعتمد باألساس عمى  في       
طبيعة المشكمة نفسيا، فالمنيج ىو الطريؽ المؤدي إلى اليدؼ المطموب أو الخيط الغير 

 مرئي الذي يشد البحث مف بدايتو حتى نيايتو قصد الوصوؿ إلى نتائج معينة.

يدؼ الذي يود الباحث التوصؿ إليو، وفي بحثنا وتختمؼ المناىج المتبعة تبعا الختالؼ ال
ىذا استخدمنا المنيج الوصفي الذي يعتبر مف المناىج األكثر استعماال في البحوث الوصفية 
ولتالؤمو مع مشكمة بحثنا والمتمثمة في مستوى الطالقة النفسية لدى الممارسيف لرياضة رفع 

 األثقاؿ لدى المعاقيف حركيا.

 ث9 عينة البحمجتمع و   -1

شمؿ مجتمع البحث عمى الرياضييف المعاقيف حركيا الممارسيف المنخرطيف في نادي       

(سٚبضٙ 30ٔانجبنغ عذدْى ) األمير عبد القادر لقاعة متعددة الرياضات بتيغنيؼ )معسكر(.

 .2018/2019خالل انًٕسى انشٚبضٙ 

 / يٍ يجزًع انجحث.100( ٔرًثم َسجخ 30ايب عُٛخ انجحث فجهغذ)

 متغيرات البحث9  -2

 في ىذه الدراسة المتغير المستقؿ ىو مستوى الطالقة النفسية.

 في ىذا البحث المتغير التابع ىو ممارسي رياضة رفع األثقاؿ.

 سنة. 37 – 20مف حيث السف: يقع أفراد مجتمع البحث في المرحة العمرية مف  -
 مف حيث الجنس: فإف جميع أفراد المجتمع ذكور. -
 التعميمي: فيو بيف المستوى المتوسط والثانوي.مف حيث المستوى  -

 مف حيث الخبرة الميدانية: فيي متفاوتة بيف أفراد العينة. -
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 مجاالت البحث9  -4

 30و البالغ عددىـ. المجاؿ البشري: رياضي رفع األثقاؿ فئة المعاقيف حركيا -
فيفري  أشير مف بداية 04المجاؿ الزمني: شرعنا في إنجاز ىذا البحث في مدة قدرىا  -

 .2019حتى نياية شير ماي 
المجاؿ المكاني: أجريت الدراسة بالنادي الرياضي األمير عبد القادر لممعاقيف حركيا،  -

 معسكر.  –بقاعة متعددة الرياضات بتغنيؼ 
 أدوات البحث9  -4

إف دراسة الطالقة النفسية يمثؿ نطاقا لزيادة اىتماـ الباحثيف في عمـ النفس الرياضي، 
قييـ الطالقة بأداء معيف وىذا ىاـ لتحصيؿ الطالقة ولمعرفة أكثر في ذلؾ وكيؼ ويرتبط ت

ـ( 1998يرتبط األداء بالطالقة، فقد أثبتت دراسة كؿ مف جاكسوف مع زمالءه وآخروف عاـ )
 self reported flow–stateارتباط يؤكد العالقة بيف التقرير الذاتي لحالة الطالقة 

بكؿ المقاييس التي تؤخذ بعد المسابقة  perceived successومعدالت النجاح المدرؾ 
 التنافسية والتي تحدد الترابط بيف الطالقة واألداء القمي .

ومقياس  flow stateكما قاـ جاكسوف وآخروف بمحاولة تطوير قوائـ مقياس حالة الطالقة 
المذاف صمما لقياس مكوف الطالقة النفسية  flow trait scaleسمة الطالقة 

Psychological flow costruct . 

 the flow-state scale (FSS)9مقياس حالة  -5

( أبعاد نظرية لمطالقة النفسية كما ناقشيا كسكز نتيمالي وآخروف عاـ 9ىذا المقياس يقدر )
ـ(، وتـ تأييدىا في أبحاث كيفية بالنسبة لمرياضييف، وىذه الوسيمة تقيس خبرة حالة 1990)

حدد حيث يتـ اإلجابة عمى األسئمة في ضوء عالقتيا بمسابقة معينة، الطالقة في موقؼ م
وتتضمف األبعاد التسعة مقاييس فرعية وتقارف درجة كؿ بعد والتي تقدر بأربع عبارات 
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 ،واستخداـ ميزاف تقدير خماسي بطريقة ليكرت )موافؽ بشدة، موافؽ بعدبالدرجة الكمية 
 محايد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة (.

 ( :يمثؿ طريقة تفريغ المقياس01لجدوؿ )ا

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة التقديرات
 5 4 3 2 1 القيـ

ـ( لقياس 1996مارش عاـ ) ىربرت وقد قاـ بتصميـ ىذا القياس كؿ مف سزواف جاكسوف و
( 9( عبارة إيجابية تتضمف )36الفروؽ في الخبرة المثمى في الرياضة ويشتمؿ عمى )

 ( عبارات كما يمي: 4مقاييس فرعية كؿ مقياس )

 the flow-state scale (FSS)مقياس حالة  (02جدوؿ )

 أرقاـ العبارات اسـ البعد رقـ البعد
 28،19،10،1 الميارة بالتحدي الثاني توازف األوؿ
 29،20،11،2 اندماج الوعي باألداء الثاني
 30،21،12،3 األىداؼ الواضحة الثالث
 31،22،13،4 التغذية الراجعة الواضحة الرابع
 32،23،14،5 التركيز عمى الميمة المتناولة الخامس
 33،24،15،6 اإلحساس بالتحكـ السادس
 34،25،16،7 بالذاتفقداف الوعي  السابع
 35،26،17،8 تغير الوقت الثامف
 36،27،18،9 الخبرة ذاتية اليدؼ التاسع
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مفتاح تصحيح المقياس)حالة الطالقة النفسية(9  -5-0  

حسف عبده عبد  لمعربية حسف وصورت مقياس الطالقة النفسية الذي أعد طالبافإستخدـ ال
عمى فقرات  اإلجابة(  فقرة جميعيا إيجابية وكانت  36عمى) احتوى المقياسوقد ( 2001)اهلل

موافؽ بشدة(  يرموافؽ، غ يرايد، غمحوافؽ، ممف خالؿ خمسة بدائؿ )موافؽ بشدة،  المقياس
خمسة بدائؿ لمفقرات اإليجابية إذ تعطى أوزاف  استخداـمف خالؿ  المقياسو يتـ تصحيح 

موافؽ  يرموافؽ، غ ير، غايدمحوافؽ، مالدرجات لمبدائؿ )موافؽ بشدة، 
 (عمى التوالي لجميع الفقرات اإليجابية إذ كانت أعمى درجة لممقياس1.2.3.4.5،)بشدة(
(108الفرضي)المتوسط تبمغ قيمة  يف( في ح36أما أقؿ درجة فيي) درجة (180ككؿ)  

 .مستوى طالقة منخفض 83إلى 36مف -1
 .مستوى طالقة متوسط 131إلى  84مف -2
 . مستوى طالقة مرتفع 180إلى  132مف -3

 9االستطالعيةالدراسة -6

مف المعاقيف حركيا  6عمى عينة عددىا  2019فيفري 14تمت الدراسة االستطالعية يوـ:
عمى عينة مقصودة قصد  مقياس حالة الطالقة النفسية.بعد توزيع الممارسيف لمنشاط الرياضي

 إيجاد المعامالت العممية اآلتية:

قاـ الطالباف الباحثاف بإجراء بعض المعامالت العممية لمتحقيؽ مف  9المعامالت العممية -7
 9في الدراسة الحمية و اشتممت عمى المقياسصالحية 

(مف طرؼ السادة مقياس سمة الطالقة النفسيةأف تحكيـ  أداة البحث ) بعد 9صدؽ األداة -8
 (.1مستغانـ )الممحؽالخبراء عمى مستوى معيد التربية البدنية و الرياضية التابع لجامعة 
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( 09حيث قمنا بتوزيع اإلستمارة ) مقياس حالة الطالقة النفسية( لجاكسوف و مارش ذو )   
أبعاد عمى العينة ،مع شرح طريقة ممئ اإلستمارات و اإلجابة عمى تساؤالتيا حتى يتسنى ليـ 

عد حيف و اإلجابة عمى كؿ بنود إستمارة البحث بسيولة، وقمنا بإسترجاع الإلستمارات ب
 بعدىا تـ معالجتيا إحصائيا.

 :المستخدمة لالختباراتاألسس العممية   -04

يقصد بثبات االختبار مدى الدقة او االتساؽ او استقرار نتائجو فيـ لو  9 الثبات-04-0
 (152، صفحة 1993)مقدـ،  .في مناسبتيف مختمفتيف األفرادطبؽ عمى عينة مف 

عف ثبات االختبار "إف االختبار يعتبر ثابتا إذا كاف ( Van Valinكما يقوؿ فاف فاليف)
   يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحوصيف و تحت نفس الشروط.

   (193، صفحة 1995)حسانيف ـ، 

الباحثاف إحدى طرؽ حساب ثبات االختبار وىي طريقة "تطبيؽ  افواستخداـ الطالب      
عادة تطبيقو" ( لمتأكد مف مدى دقة واستقرار Test –Retest)معامؿ االرتباط  االختبار وا 

نتائج االختبار. وعمى ىذا أساس قمنا بإجراء االختبار عمى مرحمتيف بفاصؿ زمني قدره 
 .(المعاقيف ، نفسأسبوع مع تثبيت كؿ المتغيرات )نفس العينة، نفس األماكف، نفس التوقيت

 الصدؽ04-1-9

االختبار أو المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما وضع مف أجمو  صدؽ 
 فاالختبار أو المقياس الصادؽ ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمـ لقياسيا.

وباستعماؿ الوسائؿ االحصائية التالية تـ حساب ثبات و صدؽ  (193ص1995)حسنيف، 
 االختبار.

 لبيرسوفمعامؿ االرتباط "ر" 

 9حساب معامؿ الثبات-
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 لممقياس9 و الصدؽ معامؿ الثبات-

 . طبؽالم المقياس و صدؽ  يمثؿ معامؿ ثبات (42جدوؿ )

 المحاور
 حجـ العينة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

معامؿ 
 الثبات

معامؿ 
 الصدؽ

 .ر.جدولية

توازف المياري 
 بالتحدي

6 5 0.05 

0,98 
0,99 

0,70 

اندماج الوعي 
 باألداء

 0,97 0,98 

األىداؼ 
 0,96 0,93 الواضحة

التغذية الراجعة 
 0,97 0,95 واضحة

التركيز عمى 
الميمة 
 0,98 0,96 المتناولة

اإلحساس 
 0,95 0,91 بالتحكـ

فقداف الوعي 
  0,98 0,96 بالذات

 تغيير الوقت
0,94 0,96  

الخبرة ذاتية 
  0,97 0,95 اليدؼ

 6ف=                           0.05عند مستوى الداللة 0,70قيمة "ر" الجدولية 
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تراوحت )محصورة(  ما بيف  لممقياسالجدوؿ أف قيـ معامؿ االرتباط  ىذا يتبيف مف خالؿ
الثبات بالرجوع إلى  إلى( بالنسبة 0.98-0.91الصدؽ و) إلى( بالنسبة 0.95-0.99)

جدوؿ الدالالت االرتباط البسيط لبيرسوف لمعرفة ثبات و الصدؽ االختبار عند مستوى 
وعميو  0,70بالمقارنة مع "ر" الجدولية التي بمغت  إحصائياو ىذه القيـ دالة  0.05الداللة

سية لدى مستوى الطالقة النف الذي تـ بناءه بغرض قياسمقياس يتبيف لمطالباف الباحثاف أف 
بدرجة ثبات و صدؽ عاليتيف  متحدي اإلعاقة الحركية الممارسيف لمنشاط الرياضي يتميز

 .0.05عند مستوى الداللة 

تعتبر الموضوعية مف أكثر المشاكؿ التي تؤثر في الثبات لذلؾ البد 9 الموضوعية -04-2
  (170، صفحة 2003)فرحات،   .مف الدقة المتناىية في إجراء االختبار وتسجيؿ النتائج 

ويعرفيا محمد حسف عالوي: "ىي مدى تحرر المحكـ أو الفاحص مف العوامؿ الذاتية 
  (169، صفحة 1986)عالوي و محمد،  كالتحيز".

إلى  وبعد تقديم مقياس حالة الطالقة النفسيةىذا إف الطالباف الباحثاف استخدـ في بحثو 
مجموعة مف المحكميف الذيف تتوفر فييـ درجة الدكتوراه فما فوؽ عمى مستوى معيد التربية 

مستغانـ ،وذلؾ بغرض التحكيـ ثـ بعد ذلؾ تقديميا عمى  البدنية و الرياضية التابع لجامعة
 المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي. مجموعة مف

 التي تـ بناءىا سيمة وفي متناوؿ المختبريف.المقياس فتبيف أف فقرات وعبارات أداة 

الطالقة وبناء عمى الخطوات السابقة يمكف لمطالباف الباحثاف أف يستخمص أف أداة الدراسة )
  .بدرجة عالية مف الثبات والصدؽ و الموضوعية يتميز( النفسية
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الدراسة األساسية 9 -00  

النفسية(عمى العينة المراد دراسة مستوى الطالقة قد تـ توزيع االستمارة )مقياس الطالقة 
في الفترة المسائية، مع تقديـ شرح مبسط حوؿ  2019مارس 25الى  21النفسية لدييا يـو 

و طريقة اإلجابة، بحث تـ استرجاع المقياس الموزع عمى افراد العينة مباشرة بعد اإلجابة 
دقيقة. 15الى  08عمى العبارات التي استغرقت حوالي   

 الوسائؿ اإلحصائية9 -01

  . النسبة المئوية 
    .المتوسط الحسابي 
    .الوسيط 
   .االنحراؼ المعياري 
   .معامؿ االرتباط "ر" لكارؿ بيرسوف  
   "المتوسطات. بيف لمفروؽ ت"اختبار 
    اختبار التحميؿ التبايف األحاديone way anova 
 تمت المعالجة بػExce 

 أجؿ فيـ كيفية استعماليا يكوف توضيحيا كالتالي: مف
  9 النسبة المئوية 

 يتـ حسابيا كما يمي :

النسبة المئوية  
المتوسط الحسابي     

 وسط المقياس
 

 

 (2014)أحمد بف قالوز تواتي، 
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 9 المتوسط الحسابي 

و  
 س 

ف
 (135، صفحة 1999)ابراىيـ،  ......  

 حيث أف 

 الحسابي المراد حسابو. : ىو المتوسط س 
 مج : مجموعة قيـ س .

 ف : عدد قيـ س .
  9 الوسيط 
 9 طريقة حساب الوسيط 
 ترتيب المفردات وفقا لمقدارىا تصاعديا أو تنازليا . -
 يسجؿ عدد القيـ أو المفردات )ف( . -
 تـ تحديد ترتيب الوسيط .  -
 يحب مقدار قيمة الوسيط . -

 (138، صفحة 2003)رضواف،   ,ىو القيمة التي تتوسط القي الوسيط
 االنحراؼ المعياريع = 

 المتوسط الحسابي=  ⃗س
 الوسيطو = 

 9 االنحراؼ المعياري 

ع  √
  س⃗  س  

ف
 (146، صفحة 2004)الحكيـ،  

 ع : االنحراؼ المعياري.      
 س: درجات معيارية.      

 



انجحث ٔ اإلجشاءاد انًٛذاَٛخيُٓجٛخ   
 

 68 

 س: المتوسط الحسابي.       
 ف: عدد األفراد .            
 مج: اختصار لكممة مجموع .          
 9 معامؿ االرتباط لبيرسوف 

 نكتب معادلة االرتباط لبيرسوف كالتالي :      

ف مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ف مج   ف مج 
 (132، صفحة 1995)الشربيني،  .....  ر 

 حيث أف :
 مجموع قيـ االختبار )س( . مج س :

 مج ص : مجموع قيـ إعادة االختبار .
 : مجموع مربعات قيـ االختبار س . ²مج س
 : مجموع مربعات قيـ إعادة  االختبار . ²مج ص
 (: مربع مجموع قيـ االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجموع قيـ إعادة االختبار ص .²)مج ص

 ( مجموع القيـ بيف االختبار القبمي س واالختبار البعدي ص مج ) س.ص
 ف : عدد أفراد العينة

 2س -1س                                  

 2ع2  ع2√:   (TEST-Tاختبار )ت( ) -

 0-ف                                       
  اختبار التحميؿ التبايف األحاديone way anova: 

 المجموعات ؼ=  التبايف بيف
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 التبايف داخؿ المجموعات      

  (3+ س2+ س1)س   ًس=            حيث اف:  

                                  3 

  ًس(-3)س3+ف  2ًس(-2)س2+ف 2ًس(-1)س1التبايف البيني=   ف

   1-عدد المجموعات         

 (1 2)ع3(ف2 2)ع2(+ف1 2)ع1التبايف الداخمي= ف

 3-3+ف2+ف1ف                      

  1-عدد المجموعاتدرجة الحرية البينية=

 3-3+ف2+ف1ف=درجة الحرية الداخمية

 المتوسط الحسابي الكمي9ًس 

  متوسط الحسابي االوؿ= 0س

 متوسط الحسابي الثاني =1س

 متوسط الحسابي الثاني =2س

 عدد االفراد المجموعة= ف

 االنحراؼ المعيارع= 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني
عرض وتحميؿ 

 النتائج
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 تمييد9
في ىذا الجانب مف الدراسة إلى  بعد تفريغ البيانات والمعالجات اإلحصائية ليا نتقؿ

محاولة عرض وتحميؿ نتائج الجداوؿ لكؿ بعد مف أبعاد سمة الطالقة النفسية وىذا وفؽ 
سنة(وكذلؾ المقارنة بيف المستوى  30سنة, أكثر مف  30-26سنة, 25-20لمتغير السف)

-6سنوات,مف5-1وكذلؾ المقارنة في الخبرة الميدانية) التعميمي)المتوسط,ثانوي(
سنوات(,في مستوى الطالقة النفسية,وفي األخير عرض ومناقشة 10سنوات, أكثر مف10

 الفرضيات.
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عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج أبعاد مقياس الطالقة النفسية لدى متحدي اإلعاقة -0
 الحركية الممارسيف لمنشاط الرياضي التخصصي )رفع األثقاؿ(

 لدى عينة البحث وفؽ بعض المتغيرات9مقارنة مستوى الطالقة النفسية -1
 متغير السف -
( يمثؿ مستوى سمة الطالقة النفسية لجميع المستويات تبعا لمتغير 43الجدوؿ رقـ ) -

 السف9
 حالة الطالقة النفسية المتوسط الحسابي متغير السف األبعاد

توازف المياري 
 بالتحدي

 مرتفعة 0451 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0252 سنة( 15-24)

 متوسطة 0051 سنة( 24)أكثر مف 

 اندماج الوعي باألداء
 مرتفعة 06 سنة( 14-14)
 مرتفعة 04 سنة( 15-24)

 متوسطة 851 سنة( 24)أكثر مف 

 األىداؼ الواضحة
 مرتفعة 0758 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0555 سنة( 15-24)

 متوسطة 853 سنة( 24)أكثر مف 

التغذية الراجعة 
 الواضحة

 مرتفعة 0355 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0254 سنة( 15-24)

 متوسطة 0050 سنة( 24)أكثر مف 

التركيز عمى الميمة 
 المتناولة

 مرتفعة 04 سنة( 14-14)
 متوسطة 0051 سنة( 15-24)

 مرتفعة 0253 سنة( 24)أكثر مف 

 اإلحساس بالتحكـ
 مرتفعة 0251 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0357 سنة( 15-24)

 متوسطة 0050 سنة( 24)أكثر مف 

 فقداف الوعي بالذات
 مرتفعة 0358 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0257 سنة( 15-24)

 متوسطة 0456 سنة( 24)أكثر مف 
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 تغيير الوقت
 متوسطة 0452 سنة( 14-14)
 مرتفعة 0252 سنة( 15-24)

 مرتفعة 0251 سنة( 24)أكثر مف 

 الخبرة ذات اليدؼ
 متوسطة 0450 سنة( 14-14)
 متوسطة 0052 سنة( 15-24)

 مرتفعة 0252 سنة( 24)أكثر مف 

حالة الطالقة النفسية 
 الكمية

 مرتفعة 03523 سنة( 14-14)
 مرتفعة 02554 سنة( 15-24)

 متوسطة 0053 سنة( 24)أكثر مف 
 

 بالتحدي لمتغير السف ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد توازف المياري4الجدوؿ)
 توازف المياري بالتحدي 

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,40 15,2 سنة20-25)
 0,95 13,3 سنة(30-26) داؿ 2,20 34,53

 0,79 11,2 سنة(30)أكثر مف
 (4544الداللة=5مستوى 1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

بالتحدي  ( نتائج ايجابات عينات البحث لبعد توازف المياري05يتضح مف الجدوؿ )
لمتغير السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي 

( وباستخراج قيمة 0,79-0,95-1,4(وانحرافا معياريا عمى التوالي)15,2-13,3-11,2)
( عند مستوى 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)34,53)ؼ( محسوبة والبالغة)

(, 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27رجة الحرية داخؿ المجموعة)( ود0,05الداللة )
ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ 

 سنة(. 25-20ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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 زف بالتحدي.( يمثؿ الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد توا0التمثيؿ البياني رقـ)

 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اندماج الوعي باألداء لمتغير السف45الجدوؿ)
 اندماج الوعي باألداء 

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 2,15 17 سنة20-25)
 2,15 15 سنة(30-26) داؿ 2,20 38,33

 1,87 9,2 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد اندماج الوعي باألداء لمتغير 06يتضح مف الجدوؿ )
-15-17)السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي 

( وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة 1,87-2,15-2,15(وانحرافا معياريا عمى التوالي)9,2
( عند مستوى الداللة 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)38,33والبالغة)

(, ولما 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05)
ر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكب

 سنة(. 25-20داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)

15,2 
13,3 

11,2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

(سنة20-25) (سنة26-30) سنة30أكثرمن

Colonne2
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اندماج الوعي باألداء.41التمثيؿ البياني )

 الواضحة لمتغير السف( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد األىداؼ 46الجدوؿ )
 األىداؼ الواضحة 

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,20 18,9 سنة20-25)
 1,07 16,6 سنة(30-26) داؿ 2,20 89,98

 2,36 9,4 سنة(30)اكثر مف
 (4544الداللة=5مستوى 1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد األىداؼ الواضحة لمتغير 07يتضح مف الجدوؿ )
-18,9السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي )

( وباستخراج قيمة )ؼ( 2,36-1,07-1,20(وانحرافا معياريا عمى التوالي)16,6-9,4
( عند مستوى 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)89,98والبالغة)محسوبة 
(, 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05الداللة )

ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ 
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد األىداؼ الواضحة.42التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التغذية الراجعة واضحة لمتغير 47الجدوؿ)
 السف

 التغذية الراجعة واضحة 
المتوسط  متغير السف

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,17 14,6 سنة20-25)
 1,26 13,5 سنة(30-26) داؿ 2,20 25,58

 0,87 11,1 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

الراجعة الواضحة ( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد التغذية 08يتضح مف الجدوؿ )
لمتغير السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي 

( وباستخراج 0,87-1,26-1,17(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,6-13,5-11,1)
( عند 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)25,58قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)

( ودرجة الحرية بيف 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05مستوى الداللة )
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو 2المجموعة)

 سنة(. 25-20توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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 سية لبعد التغذية الراجعة واضحة.( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النف43التمثيؿ البياني) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التركيز عمى الميمة المتناولة 48الجدوؿ)
 لمتغير السف

 التركيز عمى الميمة المتناولة 
المتوسط  متغير السف

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,24 15 سنة20-25)
 1,02 11,2 سنة(30-26) داؿ 2,20 24,57

 1,35 13,4 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد التركيز عمى الميمة 09يتضح مف الجدوؿ )
الحسابية بيف السنوات الثالث عمى المتناولة لمتغير السف إذ أظيرت النتائج متوسطات 

( 1,35-1,02-1,24(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13,4-11,2-15التوالي )
( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية 24,57وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2لمجموعة)الحرية بيف ا

 سنة(. 25-20يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التركيز عمى الميمة 44التمثيؿ البياني) 

 المتناولة.
 داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اإلحساس بالتحكـ لمتغير السف9( يمثؿ 04الجدوؿ)

 اإلحساس بالتحكـ 
المتوسط  متغير السف

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,32 13,2 سنة20-25)
 1,47 14,8 سنة(30-26) داؿ 2,20 17,84

 1,37 11,1 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد اإلحساس بالتحكـ لمتغير 10يتضح مف الجدوؿ )
-13,2السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي )

( وباستخراج قيمة )ؼ( 1,37-1,47-1,32التوالي)(وانحرافا معياريا عمى 14,8-11,1
( عند مستوى 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)17,84محسوبة والبالغة)

(, 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05الداللة )
و توجد فروؽ ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أن

 سنة(. 30-26ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اإلحساس بالتحكـ.45التمثيؿ البياني رقـ) 

 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد فقداف الوعي بالذات لمتغير السف00الجدوؿ )
 الوعي بالذاتفقداف  

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,47 14,9 سنة20-25)
 0,73 13,8 سنة(30-26) داؿ 2,20 30,88

 1,33 10,7 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد فقداف الوعي بالذات لمتغير  (11يتضح مف الجدوؿ )
-14,9السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي )

( وباستخراج قيمة )ؼ( 1,33-0,73-1,47(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13,8-10,7
( عند مستوى 2,20ة والبالغة)( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولي30,88محسوبة والبالغة)

(, 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05الداللة )
ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ 

 سنة(. 25-20ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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 يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد فقداف الوعي. (46التمثيؿ البياني رقـ)

 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد تغيير الوقت لمتغير السف01الجدوؿ )
 تغيير الوقت 

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,88 10,3 سنة20-25)
 1,49 13,3 سنة(30-26) داؿ 2,20 9,58

 1,81 13,2 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد تغيير الوقت لمتغير السف إذ 12يتضح مف الجدوؿ )
-13,3-10,33عمى التوالي )أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث 

( وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة 1,81-1,49-1,88(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13,2
( 0,05( عند مستوى الداللة )2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)9,58والبالغة)

 (, ولما كانت قيمة2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)
)ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد تغيير الوقت.47التمثيؿ البياني رقـ)

 عد خبرة ذاتية اليدؼ لمتغير السف( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لب02الجدوؿ )
 خبرة ذاتية اليدؼ 

المتوسط  متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,66 10,1 سنة20-25)
 1,56 11,3 سنة(30-26) داؿ 2,20 9,92

 1,63 13,3 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1مج= 5دح بيف 16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد خبرة ذاتية اليدؼ لمتغير 13يتضح مف الجدوؿ )
-10,1السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي )

( وباستخراج قيمة )ؼ( 1,63-1,56-1,66(وانحرافا معياريا عمى التوالي)11,3-13,3
( عند مستوى الداللة 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)9,92والبالغة) محسوبة

(, ولما 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05)
كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات 
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد خبرة ذاتية اليدؼ.48التمثيؿ البياني رقـ) 

 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية الكمية لمتغير السف039الجدوؿ رقـ9)
 حالة الطالقة النفسية الكمية لمتغير السف 

 المتوسط متغير السف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 3,07 14,34 سنة20-25)
 2,08 13,65 سنة(30-26) داؿ 2,20 34,96

 2,12 11,4 سنة(30)اكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج156)دح داخؿ مج

لمقياس الطالقة النفسية لمتغير ( نتائج ايجابيات عينات البحث 14يتضح مف الجدوؿ )
-14,34السف إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف السنوات الثالث عمى التوالي)

( وباستخراج قيمة 2,12-2,08-3,07(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13,65-11,4
( عند مستوى 2,20( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية والبالغة)34,96)ؼ( محسوبة والبالغة)

(, 2( ودرجة الحرية بيف المجموعة)267( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05لداللة )ا
ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ 

 سنة(. 25-20ذات داللة إحصائية بيف السنوات لصالح السف)
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 لطالقة النفسية الكمية.( يمثؿ داللة الفروؽ في سمة ا04التمثيؿ البياني رقـ)

 متغير المستوى التعميمي -
 

 (9يمثؿ مستوى الطالقة النفسية تبعا لمتغير المستوى التعميمي049الجدوؿ رقـ)
 حالة الطالقة النفسية المتوسط الحسابي المستوى التعميمي الرقـ
 مرتفعة 14,96 ثانوي 40
 متوسطة 11,68 متوسط 41
 

 الفروؽ في حالة الطالقة النفسية الكمية لمتغير المستوى التعميمي9( يمثؿ داللة 05الجدوؿ رقـ9)
 حالة الطالقة النفسية لمتغير المستوى التعميمي 

متغير المستوى 
 التعميمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة  الوسيط
 المئوية

ت 
 المحسوبة

ت 
 الجدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 62,33 15 2,42 14,96 مستوى الثانوي
 داؿ 2,05 11,22

 48,66 11,5 2,62 11,68 مستوى المتوسط
 (54544مستوى الداللة17)دح = 

( نتائج ايجابيات عينات البحث لمقياس الطالقة النفسية تبعا 16يتضح مف الجدوؿ )
( 14,96لمتغير المستوى التعميمي إذ أظيرت النتائج المتوسط بالنسبة لمستوى الثانوي)

(بالنسبة لمستوى 2,42( بالنسبة لمستوى المتوسط ,االنحراؼ المعياري ىو)11,68و)
ى المتوسط وباستخراج قيمة )ت( محسوبة (بالنسبة لمستو 2,62الثانوي و)
( عند مستوى الداللة 2,05( ومقارنتيا مع )ت( الجدولية والبالغة)11,22والبالغة)

( , ولما كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف)ت( الجدولية 28( ودرجة الحرية )0,05)

14,34 13,65 
11,4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

(سنة20-25) (سنة26-30) سنة30أكثرمن

حالةالطالقةالنفسٌةالكلٌة



عشض ٔرحهٛم انُزبئج                                                                 
 

 84 

المستوى  فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المستوى التعميمي لصالح
 الثانوي.

 
 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لمتغير المستوى التعميمي.00التمثيؿ البياني رقـ) 

 متغير الخبرة الميدانية -
( يمثؿ مستوى سمة الطالقة النفسية لجميع المستويات تبعا لمتغير الخبرة 06الجدوؿ رقـ ) -

 الميدانية9
 حالة الطالقة النفسية المتوسط الحسابي الخبرة الميدانية متغير األبعاد

توازف المياري 
 بالتحدي

 متوسطة 11,8 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,6 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,3 سنوات( 04)أكثر مف 

 اندماج الوعي باألداء
 متوسطة 10,8 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 14,2 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 16,2 سنوات( 04)أكثر مف 

 األىداؼ الواضحة
 متوسطة 11,8 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 16 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 17,1 سنوات( 04)أكثر مف 

التغذية الراجعة 
 الواضحة

 متوسطة 11,9 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,1 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,2 سنوات( 04)أكثر مف 

التركيز عمى الميمة 
 المتناولة

 متوسطة 11,4 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,6 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,6 سنوات( 04)أكثر مف 

14,96 
11,68 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

مستوىالثانوي مستوىالمتوسط

حالةالطالقةالنفسٌةلمتغٌرالمستوى
التعلٌمً



عشض ٔرحهٛم انُزبئج                                                                 
 

 85 

 اإلحساس بالتحكـ
 متوسطة 11,8 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,2 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,3 سنوات( 04)أكثر مف 

 فقداف الوعي بالذات
 متوسطة 11,5 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,2 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,7 سنوات( 04)أكثر مف 

 تغيير الوقت
 متوسطة 10,8 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 12,3 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 13,3 سنوات( 04)أكثر مف 

 الخبرة ذات اليدؼ
 متوسطة 9,9 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 11,8 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 13 سنوات( 04)أكثر مف 

حالة الطالقة النفسية 
 الكمية

 متوسطة 11,3 سنوات( 0-4)
 مرتفعة 13,44 سنوات( 5-04)

 مرتفعة 14,63 سنوات( 04)أكثر مف 
 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد توازف المياري بالتحدي لمتغير 07الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 توازف المياري بالتحدي 
 المتوسط متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,13 11,8 سنوات(5 -1)
 2,06 13,6 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 5,75

 1,76 14,3 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد توازف المياري بالتحدي 18يتضح مف الجدوؿ )
لمتغير الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية 

-2,06-1,13(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,3-13,6-11,8الثالث عمى التوالي )
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( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية 5,76( محسوبة والبالغة)( وباستخراج قيمة )ؼ1,76
( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)

(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)
خبرة الميدانية لصالح )أكثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات ال

 سنوات(. 10مف 

 
 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد توازف بالتحدي.01التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اندماج الوعي باألداء لمتغير 08الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 داءاندماج الوعي باأل 
المتوسط  متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 3,99 10,8 سنوات(5 -1)
 3,11 14,2 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 6,82

 2,65 16,2 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد اندماج الوعي باألداء لمتغير 19يتضح مف الجدوؿ )
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 2,65-3,11-3,99(وانحرافا معياريا عمى التوالي)10,8-14,2-10,8عمى التوالي )
( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية 6,82محسوبة والبالغة) وباستخراج قيمة )ؼ(

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)

11,8 
13,6 14,3 
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) (سنوات10أكثرمن)

توازنالمهاريبالتحدي
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(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)
برة الميدانية لصالح )أكثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخ

 سنوات(. 10مف 

 
 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اندماج الوعي باألداء.02التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد األىداؼ الواضحة لمتغير 14الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 األىداؼ الواضحة 
المتوسط  متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 3,96 11,8 سنوات(5 -1)
 4,69 16 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 5,17

 2,76 17,1 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد األىداؼ الواضحة لمتغير 20)يتضح مف الجدوؿ 
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 2,76-4,69-3,96(وانحرافا معياريا عمى التوالي)17,1-16-11,8عمى التوالي )
ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية  (5,17وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

كثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة الميدانية لصالح )أ
 سنوات(. 10مف 
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) (سنوات10أكثرمن)

اندماجالوعًباألداء
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد األىداؼ الواضحة.03التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التغذية الراجعة واضحة لمتغير 10الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 التغذية الراجعة واضحة 
المتوسط  الخبرة الميدانية متغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,59 11,9 سنوات(5 -1)
 1,85 13,1 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 5

 1,4 14,2 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد التغذية الراجعة واضحة ( 21يتضح مف الجدوؿ )
لمتغير الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية 

-1,85-1,59(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,2-13,1-11,9الثالث عمى التوالي )
ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية ( 5( وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)1,4

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

ثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة الميدانية لصالح )أك
 سنوات(. 10مف 
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) (سنوات10أكثرمن)

األهدافالواضحة
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( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التغذية الراجعة 04التمثيؿ البياني رقـ) 

 واضحة.
 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التركيز عمى الميمة المتناولة 11الجدوؿ رقـ9)
 لمتغير الخبرة الميدانية9

 المتناولةالتركيز عمى الميمة  
المتوسط  متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,17 11,4 سنوات(5 -1)
 1,41 13,6 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 12,22

 1,77 14,6 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد التركيز عمى الميمة 22يتضح مف الجدوؿ )
المتناولة لمتغير الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة 

-1,17(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,6-13,6-11,4الميدانية الثالث عمى التوالي )
( ومقارنتيا مع )ؼ( 12,22قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)( وباستخراج 1,41-1,77

( 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20الجدولية والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية 2ودرجة الحرية بيف المجموعة)

سنوات الخبرة الميدانية لصالح فيدا يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 سنوات(. 10)أكثر مف 
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13,1 

14,2 

10,5

11
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) (سنوات10أكثرمن)

التغذٌةالراجعةواضحة
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( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد التركيز عمى الميمة 05التمثيؿ البياني رقـ) 

 المتناولة.
( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اإلحساس بالتحكـ لمتغير 12الجدوؿ رقـ9)

 الخبرة الميدانية9
 اإلحساس بالتحكـ 

المتوسط  متغير الخبرة الميدانية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,81 11,8 سنوات(5 -1)
 1,81 13,2 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 4,97

 1,7 14,3 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544الداللة=5مستوى 1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد اإلحساس بالتحكـ لمتغير 23يتضح مف الجدوؿ )
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 1,7-1,81-1,81(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,3-13,2-11,8عمى التوالي )
( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية 4,97قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)وباستخراج 
( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)

(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)
نوات الخبرة الميدانية لصالح )أكثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف س

 سنوات(. 10مف 
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) 10أكثرمن)
(سنوات

التركٌزعلىالمهمةالمتناولة
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد اإلحساس بالتحكـ.06التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد فقداف الوعي بالذات لمتغير 13الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 عي بالذاتفقداف الو  
المتوسط  متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 2,17 11,5 سنوات(5 -1)
 0,92 13,2 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 8,42

 1,88 14,7 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

( نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد فقداف الوعي بالذات لمتغير 24مف الجدوؿ ) يتضح
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 1,88-0,92-2,17(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,7-13,2-11,2عمى التوالي )
( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية 8,42ة والبالغة)وباستخراج قيمة )ؼ( محسوب

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

ميدانية لصالح )أكثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة ال
 سنوات(. 10مف 
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(سنوات1-5) (سنوات6-10) (سنوات10أكثرمن)

االحساسبالتحكم
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد فقداف الوعي بالذات.07التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد تغيير الوقت لمتغير الخبرة 14الجدوؿ رقـ9)
 الميدانية9

 تغيير الوقت 
المتوسط  الخبرة الميدانية متغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,93 10,8 سنوات(5 -1)
 2,21 12,3 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 4,04

 1,77 13,3 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

نتائج ايجابيات عينات البحث لبعد تغيير الوقت بالذات لمتغير ( 25يتضح مف الجدوؿ )
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 1,77-2,21-1,93(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13,3-12,3-10,8عمى التوالي )
ومقارنتيا مع )ؼ( الجدولية  (4,04وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

كثر يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة الميدانية لصالح )أ
 سنوات(. 10مف 
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فقدانالوعًبالذات
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 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد تغيير الوقت.08التمثيؿ البياني رقـ) 

( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد الخبرة ذاتية اليدؼ لمتغير 15الجدوؿ رقـ9)
 الخبرة الميدانية9

 الخبرة ذاتية اليدؼ 
المتوسط  متغير الخبرة الميدانية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 1,66 9,9 سنوات(5 -1)
 1,47 11,8 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 8,85

 1,82 13 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج16)دح داخؿ مج

البحث لبعد الخبرة ذاتية اليدؼ لمتغير ( نتائج ايجابيات عينات 26يتضح مف الجدوؿ )
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

( 1,82-1,47-1,66(وانحرافا معياريا عمى التوالي)13-11,8-9,9عمى التوالي )
ية ( ومقارنتيا مع )ؼ( الجدول8,85وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)

( ودرجة 27( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة الميدانية لصالح )أكثر 
 سنوات(. 10مف 
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تغٌٌرالوقت



عشض ٔرحهٛم انُزبئج                                                                 
 

 94 

 
 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية لبعد الخبرة ذاتية اليدؼ.14مثيؿ البياني رقـ)الت 

 ( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية الكمية لمتغير الخبرة الميدانية169الجدوؿ رقـ9)
 حالة الطالقة النفسية الكمية لمتغير الخبرة الميدانية 

المتوسط  متغير الخبرة الميدانية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الداللة  ؼ الجدولية ؼ المحسوبة
 اإلحصائية

 2,36 11,3 سنوات(5 -1)
 2,56 13,44 سنوات( 10-6) داؿ 2,20 44,42

 2,26 14,63 سنوات( 10)أكثر مف
 (4544=5مستوى الداللة1= 5دح بيف مج156)دح داخؿ مج

عينات البحث لمقياس الطالقة النفسية لمتغير  ( نتائج ايجابيات27يتضح مف الجدوؿ )
الخبرة الميدانية إذ أظيرت النتائج متوسطات الحسابية بيف سنوات الخبرة الميدانية الثالث 

-2,56-2,36(وانحرافا معياريا عمى التوالي)14,63-13,44-11,3عمى التوالي )
ع )ؼ( الجدولية ( ومقارنتيا م44,42( وباستخراج قيمة )ؼ( محسوبة والبالغة)2,26

( ودرجة 267( ودرجة الحرية داخؿ المجموعة)0,05( عند مستوى الداللة )2,20والبالغة)
(, ولما كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف)ؼ( الجدولية فيدا 2الحرية بيف المجموعة)

يدؿ عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سنوات الخبرة الميدانية لصالح )أكثر 
 نوات(.س 10مف 
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( يمثؿ داللة الفروؽ في حالة الطالقة النفسية حالة الطالقة النفسية الكمية 10التمثيؿ البياني رقـ) 

 لمتغير الخبرة الميدانية.
 االستنتاجات9 1-1
الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ   حدي االعاقة الحركيةتفسية لدى المنمستوى الطالقة ال -

  مرتفع .
 25-20عند) مرتفعمستوى الطالقة النفسية حسب متغير المرحمة السنية  -

 سنة( 30سنة( وطالقة نفسية متوسطة عند)أكثر مف  30-26سنة(و)
عالية لممستوى الثانوي مستوى الطالقة النفسية حسب متغير المستوى التعميمي   -

 مقارنة بالمستوى المتوسط.
عالية)مرتفعة( عند)أكثر مف الميدانية مستوى الطالقة النفسية حسب متغير الخبرة  -

 سنوات(. 5-1سنوات( وطالقة نفسية متوسطة عند) 10-6سنوات(و)  10
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة           -

 الحركية الممارسيف لمنشاط الرياضي تبعا لمتغير لممستوى التعميمي.

إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة الحركية توجد فروؽ ذات داللة  -
 الممارسيف لمنشاط الرياضي تبعا لمخبرة الميدانية.

11,3 
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة الحركية     -
 الممارسيف لمنشاط الرياضي تبعا لمتغير السف.

 مناقشة الفرضيات1-2-9
 : تحميؿ ومناقشة الفرضية األولى -2-3-1

وجد طالقة نفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي التي تنص عمى  -
 تبعا لمتغير السف.
الذي يمثؿ مجموع األبعاد المطبؽ عمى عينة البحث حسب  14اذا مف خالؿ الجدوؿ رقـ

مة فالجدولية ( أكبر مف قي34,69السف وجدنا أف قيمة ؼ المحسوبة المقدرة ب) متغير
( ودرجة الحرية داخؿ المجموعات 0,05( عند مستوى الداللة)2,20المقدرة ب )

 (.2( وبيف المجموعات تساوي)267تساوي)
 30-26سنة( ثـ) 25-20وىذا ما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح)

( عمى 11,4-13,65-14,34سنة( بمتوسطات حسابية ) 30سنة( وأخيرا)أكثر مف 
 25-20التوالي وىذا ما يدؿ عمى وجود مستوى طالقة النفسية عالية)مرتفعة( عند)

 سنة(. 30سنة( وطالقة نفسية متوسطة عند)أكثر مف  30-26سنة(و)
( أف مستوى الطالقة النفسية لدى العبي أندية المحترفيف الكرة 2012)جرادات يرى و    

كانت النسبة المئوية لالستجابة القدـ في فمسطيف كاف عاليا ي جميع المجاالت حيث 
%(، وفي ما يتعمؽ بالمستوى الكمي بالطالقة النفسية كاف عاليا حيث 70عمييا أكثر مف )

%( ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بيف 60,79وصمت النسبة المئوية لالستجابة )
ىتماـ مف قبؿ الطالقة النفسية واالختبارات البدنية والميارية وقد أوصى الباحث ضرورة اال

المدربيف في تنمية الجوانب النفسية والبدنية والميارية التي مف شأنيا تحسيف مستوى 
 .العبي كرة القدـ في فمسطيف

فروؽ ذات داللة  ومف خالؿ ىذا التحميؿ والمناقشة نستنتج صحة الفرضية القائمة:توجد
إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة الحركية الممارسيف لمنشاط 
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سنة( وطالقة  30-26سنة(و) 25-20) لصالح الرياضي تبعا لمتغير السف وىي مرتفع
 سنة(. 30نفسية متوسطة عند)أكثر مف 

 :تحميؿ ومناقشة الفرضية الثانية -2-3-2
القة نفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط توجد طالتي تنص عمى أنو  -

 الرياضي تبعا لمتغير المستوى التعميمي.
( الذي يمثؿ نتائج المقياس الطالقة النفسية حسب متغير 16مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

( أكبر مف 11,22المستوى التعميمي )متوسط , ثانوي ( وجدنا أف قيمة ت المحسوبة )
( 28( ودرجة الحرية)0,05( عند المستوى الداللة)2,05قيمة ت المحسوبة المقدرة ب)

وىذا ما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المستوى الطالقة النفسية لمتغير 
المستوى التعميمي لصالح المستوى الثانوي مقارنة بالمستوى المتوسط اذ نجد أف المتوسط 

يمة المتوسط الحسابي لممستوى ( أكبر مف ق14,96الحسابي لمستوى الثانوي المقدر ب)
( وىذا ما يدؿ عمى وجود مستوى الطالقة النفسية عالية 11,68المتوسط المقدر ب)

 لممستوى الثانوي مقارنة بالمستوى المتوسط.
ويرى الباحثاف (2015مف خالؿ دراسة بعزي عبد العزيز، و بمبعاسي عز الديف )

مبة يرجع إلى عامؿ التحضير أف اإلختالؼ في مستوى الطالقة النفسية بيف الط
النفسي والتكويف لدييـ إذ أف الطالب في السنة األولى يكوف مييأ بدرجة أكبر 

يقدـ أكبر أداء في يجعمو وذلؾ إلستقباؿ مرحمة جديدة بحافز قوي وثقة عالية مما 
لممرحمة  وستوى أما بإنتقالمذا الى مارسات الرياضية النظرية والتطبيقية فيمال

ديات مف بينيا التخصص الجديد كما يميؿ تحالطالب عدة  وقد يواجالثانية ف
تماـ بنتائج الدراسة عمى حساب األداء، أما ىرحمة إلى اإلمذه الىالطالب في 

رحمة يكوف الطالب قد إعتاد عمى مذه الىبالنسبة لطمبة السنة الثالثة ففي 
قد أنيى مساره الدراسي مما  ورحمة أنمذه الىالتخصص حيث يشعر الطالب في 



عشض ٔرحهٛم انُزبئج                                                                 
 

 98 

واثقا  تجعموالعوامؿ ىاتو ينعكس إيجابا عمى األداء البدني والنفسي لمطالب وكؿ 
ت. واجية التحديامأكثر ب  

ومف خالؿ ىذا التحميؿ والمناقشة نستنتج صحة الفرضية القائمة:توجد فروؽ ذات  -
كية الممارسيف داللة إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة الحر 

لمنشاط الرياضي تبعا لمتغير لممستوى التعميمي وىو مرتفع لصالح المستوى الثانوي 
 مقارنة بالمستوى المتوسط.

  :تحميؿ ومناقشة الفرضية الثالثة -2-3-3
وجد طالقة نفسية لممعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي التي تنص عمى  -

 تبعا لمتغير الخبرة الميدانية.
،الخاصة بنتائج أبعاد 26،25،24،23،22،21،20،19،18مف خالؿ الجداوؿ رقـ  

الذي يمثؿ مجموع األبعاد المطبؽ عمى  27مقياس سمة الطالقة النفسية والجدوؿ رقـ
عينة البحث حسب متغير الخبرة الميدانية وجدنا أف قيمة ؼ المحسوبة المقدرة 

( 0,05( عند مستوى الداللة)2,20) ( أكبر مف قيمة ؼ الجدولية المقدرة ب44,42ب)
 ( .2( وبيف المجموعات تساوي)267ودرجة الحرية داخؿ المجموعات تساوي)

-6سنوات( ثـ) 10وىذا ما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح)أكثر مف 
( عمى 14,63-13,44-11,3سنوات( بمتوسطات حسابية ) 5-1سنوات( وأخيرا) 10

 10ؿ عمى وجود مستوى طالقة النفسية عالية)مرتفعة( عند)أكثر مف التوالي وىذا ما يد
 سنوات(. 5-1سنوات( وطالقة نفسية متوسطة عند) 10-6سنوات(و)
أف العبي المنتخب في دراستو ( Scott Fletcher2003)سكوت فتمشر)ويرى        

 11ذوي الخبر لدييـ ،دافعية ذاتية و أف الطالقة النفسية تزداد لمف لدييـ الخبر أكثر مف 
 أعواـ خبرة.   05سنة في الرياضة مقارنتا بمف لدييـ 

 



عشض ٔرحهٛم انُزبئج                                                                 
 

 99 

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى  ( بأنو توجد2010ويرى القدومي و الخوجا)
ة الدرجة الممتازة لأللعاب الجماعية في فمسطيف تبعا الطالقة النفسية لدى العبي فرؽ أندي

لمتغيرات المعبة والخبرة في المعب والمشاركات الدولية لالعب، حيث كانت الفروؽ لصالح 
 العبي كرة اليد ولصالح أصحاب الخبرة الطويمة، ولصالح أصحاب المشاركات الدولية.

وجود فروؽ دالة في  Nicktarios .A et al( 2006نكتاريوس واخروف ) ويرى      
تعة بيف محالة الطالقة كدرجة كمية وكأبعاد التحكـ اآللية ,لثقة ,مواجية القمؽ ,ال
تفع وحالة مر الرياضييف ,كما أشارت بوجود عالقات إرتباطية دالة بيف مستوى األداء ال

 .نافسةمال أثناء كتسبةمال الخبرة ضوء في الطالقة
ة نستنتج صحة الفرضية القائمة:توجد فروؽ ذات ومف خالؿ ىذا التحميؿ والمناقش

داللة إحصائية في مستوى الطالقة النفسية لمتحدي اإلعاقة الحركية الممارسيف 
 10-6سنوات(و)10لمنشاط الرياضي تبعا لمخبرة الميدانية مرتفعة لصالح )أكثر 

سنوات(. 5-1سنوات( وطالقة نفسية متوسطة عند)  

الفرضية العامة9 -1-2-3  

التي تنص عمى أف مستوى الطالقة النفسية مرتفع لدى المعاقيف حركيا الممارسيف  -
 لرياضة رفع األثقاؿ. 

مف خالؿ النتائج المحصؿ عمييا والمعالجة اإلحصائية المنتيجة حسب أىداؼ          
البحث وفروضو وباستعماؿ األدوات الخاصة والمناسبة والمتمثمة في استمارة لقياس 

وعمى ضوء  )رفع االثقاؿ(عند المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضينفسية الطالقة ال
مناقشة النتائج الفرضية الجزئية األولى والثانية والثالثة استنتج أف الفرضية العامة قد 

 .تحققت
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 التوصيات واالقتراحات:

سٍٛ إجشاء دساسخ حٕل انعالقخ ثٍٛ انطالقخ انُفسٛخ ٔيكَٕبد انشخصٛخ نذٖ انًًبس -

 نهشٚبضخ.

 إجشاء دساسخ يقبسَخ فٙ انطالقخ انُفسٛخ ثٍٛ العجٙ األنعبة انجًبعٛخ ٔانفشدٚخ.  -

انعًم عهٗ حم انًشبكم انُفسٛخ ٔاالجزًبعٛخ نهًعبقٍٛ يٍ خالل َشش انٕعٙ انُفسٙ  -

ٔانشٚبضٙ ٔكٛفٛخ رخسٛش انُشبط انجذَٙ انشٚبضٙ نهزغهت عهٗ ْزِ انعقجبد انزٙ 

 ٕٚاجَٕٓٓب.

االْزًبو ثئجشاء دساسبد رٓزى ثبنجٕاَت انُفسٛخ ٔكزنك فئخ انًعبقٍٛ حشكٛب نزحسُٛٓب  -

 ٔاالسرقبء ثٓب نزٓٛئخ انًًبسسٍٛ نهشٚبضخ نهٕصٕل إنٗ يشحهخ انجطٕنخ.

ضشٔسح رٕفٛش يذسسٍٛ ٔإطبساد عهًٛخ يخزصخ فٙ يجبل انُشبط انحشكٙ انًكٛف  -

 نهُٕاد٘ انشٚبضٛخ إلعبقخ انحشكٛخ.

 ضشٔسح االْزًبو ثبنجبَت انعالقبرٙ ٔانُفسبَٙ ٔاالَسبَٙ فٙ انعًهٛخ انزذسٚجٛخ. -

انزحضٛش انُفسٙ نهشٚبضٍٛٛ ْٔزا الكزسبثٓى انثقخ ثأَفسٓى ٔثبنزبنٙ انزٚبدح فٙ يسزٕٖ  -

 انطالقخ انُفسٛخ يًب ٚجعهٓى ٕٚاجٌٕٓ انصعٕثبد.
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 الخالصة العامة:

اوؿ التي جاءت في الجانب التطبيقي، والتي تحتوي بعد دراسة معمقة شممت مختمؼ الجد
عمى المعمومات اإلحصائية لمتغيرات فرضيات دراستنا وتتمحور حوؿ موضوع مستوى 
الطالقة النفسية الذي يؤثر عمى عدة جوانب لدى المعاقيف حركيا، ومف خالؿ فاعمية 

ؿ الفرضيات التي النشاط البدني المكيؼ، ومنو يمكف أف نستخمص بعد تأكدنا مف تحقؽ ك
تمت اإلجابة مف خالليا عف التساؤالت التي طرحت الدراسة أف مستوى الطالقة النفسية 

 .لدى الممارسيف لرياضة رفع األثقاؿ لممعاقيف حركيا
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 الجميوريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشعبيػػة

 وزارة التعميـ العالي و البحث العمػمي

 جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ

 معيد عمـو وتقنيات األنشطة البدنية و الرياضية

 إعداد 

 د/حسف حسف عبده عبد اهلل

.................الدراسي ..المستوى..........االسـ. :.............العمر . :..     

ةياس حالة الطالقة النفسيمق  

.اس موجو إلى الرياضيف المعاقيف الممارسيف لنشاط رفع األثقاؿيمق  

نتقدـ إلى رياضينا الكراـ  ،في إطار التحضير لنيؿ شيادة الماستر في التربية البدنية و الرياضية 
بيذا المقياس حوؿ موضوع  : مستوى الطالقة النفسية لدى المعاقيف حركيا الممارسيف لراضة رفع 
األثقاؿ ، لذا نمتمس مف سيادتكـ تقديـ لنا العوف باإلجابة عف أسئمة المقياس و اعمموا أنيا ال توجد 

.لشخصي خدمة ليذه الدراسةأجوبة صحيحة و أخرى خاطئة وكؿ ما ييمنا ىو رأيكـ ا  
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ىذه العبارات ترتبط باألفكار والمشاعر التي قد تكوف عايشتيا أثناء الحدث )المنافسة(        
 األداء الذي انتييت منو .

مف فضمؾ اجب عف العبارات التالية التي ترتبط بالخبرات المتعمقة بالحدث)المسابقة( أو األداء.   -  

 .أجوبة صحيحة أو خاطئة وتعتبر اإلجابة صحيحة فقط عندما تعبر عف شعورؾال توجد  -
المطموب أف تفكر فيما شعرت أثناء األداء ثـ أجب عمى العبارات وفؽ مقياس التقدير  -  الحقيقي.

.الخماسي واضعا عالمة  

موافؽ بشدة(-موافؽ-محايد-غير موافؽ-العدد الذي يعبر عف العبارة )غير موافؽ بشدة أماـ)   (   



 

 

موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير
 موافق

غير
قمواف
 بشدة

 الرقم الـــعــــبـــــــــــــــــــــــــــارات

بمواجهًسمحتلًاعتقدأنمهارتًموقفتحديولكنًوضعتف     
.التحدي  

10 

ا.محاولةأدائهًرفكٌحةبدونتفٌأنجزتالحركاتالصح       10 

 10 عرفتبوضوحماأرٌدعمله     

 10 كاناألمرواضحاتمامابالنسبةلًألننًكنتأؤديبصورةجٌدة     

 10 كانانتباهًمركزاكلٌةعلىماكنتأفعله     

 10 شعرتبتحكمكاملكماكنتافعله     

مهتمافٌماٌفكراآلخرونعلىأثناءاألداءلمأكن       10 

 10 (بداالوقتوكأنهٌتغٌر)إماأنٌبطئجداأوٌسرعجدا     

 10 حقٌقةتمتعتبخبرةهذاالحدث     

 01 ساٌرتقدراتًالتحديالمرتفعلهذاالموقف     

 00 بدتالمهاموكأنهاتحدثبصورةآلٌة     

قويبماأرٌدأنأفعلهكانلديإحساس       00 

 00 كنتعلىوعًبدرجةالجودةالتًكنتأؤديبها     

 00 لمٌتطلباألمرأيجهدلًكأركزذهًنعلىماافعله     

 00 شعرتوكأننًاستطٌعالتحكمفٌماكنتأفعله     

 00 لمأكنقلقاعلىأدائًأثناءالحدث     

وكأنهمختلفعنالمعتادبداالوقتالذيمر       00 

 00 لقدأحببتالشعورالخاصبهذااألداءوأرغبأنأشعربهمرةأخرى     

 00 شعرتوكأننًكفؤبدرجةكافٌةلمواجهةالمتطلباتالعالٌةلهذاالموقف     

 01 لقدأدٌتبطرٌقةآلٌة     

 00 كنتأعرفماأرٌدإنجازه     

جٌدةأثناءأدائًعلىمدىجودةماأفعلهكانلديفكرة       00 

 00 كانلديتركٌزكاملأثناءاألداء     

 00 كانلديشعوربالسٌطرةالكاملة     

 00 (لمأكنمهتمابالصورةالتًكنتعلٌهاأثناءأدائً)كٌفأبدولآلخرٌن     

 00 بداالوقتوكأنهٌتوقفأثناءأدائً     

خرجتمنخبرةهذاالحدثبشعورعظٌملقد       00 

 00 كانالتحديومهاراتًفًمستوىعالومتساويفًاالرتفاع     

 00 قمتبأداءالمهامبطرٌقةآلٌةوتلقائٌةبدونتفكٌر     

 01 كانتأهدافًمحددةبصورةواضحة     

 00 منخاللطرٌقةأدائًاستطعتالحكمعلىجودةماأفعله     

 00 كنتأركزبصورةكاملةعلىالمهامالتًأقومبأدائها     

 00 شعرتبالسٌطرةالكاملةعلىحركاتجسمً     

 00 لمأكنقلقاعنرأياآلخرٌنأثناءاألداء     

 00 فًبعضاألوقاتبدااألمرتقرٌباوكأناألشٌاءتحدثبالحركةالبطٌئة     

هذاالحدثوأنافًقمةالسعادةلقدخرجتمنخبرة       00 



 

 

 


