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 ممخص الدراسة

 

ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر النشاط الرياضي المكيؼ في تنمية بعض السمات 

النفسية لممعاقيف حركيا، ك كاف الفرض مف الدراسة أف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في 

 فردا مف مركز كاد ارىيك 24تنمية السمات النفسية لممعاقيف حركيا، تمثمت عينة البحث في 

 ال 12 مف الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ بصفة منتظمة ك 12لئلعاقة الحركية،

 سنة ، تـ اختيارىا بطريقة عمدية، 35 ك 25يمارسكف ام نشاط رياضي تتراكح اعمارىـ بيف 

ك اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى اإلستبياف، تـ تكزيعو عمى المعاقيف لئلجابة عنيو قصد تحميؿ 

النتائج لئلجابة عمى الفرضيات، حيث تبيف لنا أف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تقدير 

الذات ك الثقة بالنفس ك التخفيؼ مف القمؽ ك التكتر لدل المعاقيف حركيا، كعمى ىذا نكصي 

بضركرة سف قكانيف الجبارية ممارسة النشاط الرياضي المكيؼ بكؿ مراكز ذكم اإلعاقة 

 .الحركية 

 :الكممات المفتاحية

 النشاط الرياضي المكيؼ  اإلعاقة الحركية  السمات النفسية
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Résumé de l'étude 

 

L’étude visait à mettre en évidence le rôle de l’activité sportive adaptée dans le 

développement de certains traits psychologiques des handicapés physiques, en partant du 

principe que l’activité sportive adaptative jouait un rôle dans le développement des traits 

psychologiques des handicapés physiques. Les athlètes adaptés sur une base régulière et 12 ne 

pratiquant aucune activité sportive entre 25 et 35 ans, ont été choisis délibérément et, sur la 

base de ce questionnaire, avons été distribués aux personnes à mobilité réduite pour y 

répondre afin d'analyser les résultats afin de répondre aux hypothèses. Le rôle de l'athlète dans 

l'ajustement du plus savoureux Par conséquent, nous recommandons la nécessité de mettre en 

place des activités sportives obligatoires dans tous les centres pour personnes à mobilité 

réduite. 

Les mots clés: 

Activité sportive adaptative -  Déficience motrice -  Caractéristiques psychologiques 
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Abstract 

 

²The purpose of the study was to highlight the role of adapted sport activity in the 

development of certain psychological traits of the physically handicapped, on the basis that 

adaptive sport activity played a role in the development of the psychological traits of the 

physically handicapped. Adapted athletes on a regular basis and 12 not practicing any sports 

activity between 25 and 35 years old, were chosen deliberately and, on the basis of this 

questionnaire, were distributed to persons with reduced mobility to answer them in order to 

analyze the results. to answer the hypotheses. The role of the athlete in the adjustment of the 

most tasty Therefore, we recommend the need to set up mandatory sports activities in all 

centers for people with reduced mobility. 

Keywords: 

Adaptive sport activity - Motor impairment - Psychological characteristics 
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 :مقدمة. 1

المعاقيف حركيا  ة كتطكير فئاالىتماـ عممت الكثير مف الدكؿ كخاصة المتقدمة عمى

اقي فئات مجتمعيـ نظرا لمظركؼ التي مركا بيا كمحاكلة ب مع االندماجلمساعدىـ عمى 

 .المجاالتتيـ في شتى التييئة كافة المتطمبات التي تسمح ليـ بتحقيؽ رغباتيـ كميك

 المعاقيف حيث لحاالتخاصة ضركرية اؿفئات ؿكتعد ىذه الخدمات التي تكجو ؿ

 فاإلعاقة التي تترؾ أثرا سمبيا بدنيا ك نفسيا عمى صاحبيا، اإلعاقات كالتي تعتبر مف ،حركيا

 يعاني المعاؽ حركيا كثيرا مف إذ  حركيا لمفرد المعاؽالسمات النفسيةالحركية تؤثر في 

ذاقص فيكافح في الغالب لمتغمب عمى ما لديو مف ق  فنجدالنفسية، المشكبلت  لـ يجد كا 

دراكية الستعانية كاال ااالستجابات تنتج لديو سمسمة مف ،زمة لتغطية ىذا العجزال اؿاإلعانة

أسامة كامؿ )  لو فيفكر بالتزعزع في ذاتو كمسايرة الحياة بركح ايجابيةاآلخريفنتيجة لنظرة 

 .(2000راتب، 

 تكيفية خاصة بالمعاؽ حركيا  رياضيةكضع برامجفي اعتمد العديد مف الباحثيف  ك قد

 البدنية كالرياضية األنشطة كمف بيف ىذه البرامج  سماتو النفسية،لمساعدتو عمى تطكير

 اإلعاقةتتناسب كنكع كدرجة ك التي مكيفة اؿرياضات اؿ كاأللعابالمكيفة كالتي تيتـ يكضع 

تو فنجد البعض الالحركية، كتختمؼ أىداؼ العديد مف المعاقيف حركيا كؿ حسب غايتو كميك

حممي ) . عمى أنيا أنشطة تنافسيةكآخركفجية ال عمى أنيا أنشطة مكيفة عإلييايتكجو 

 (1998إبراىيـ ليمى السيد فرحات، 
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لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تحقيؽ األغراض الصحية ك النفسية ك اإلجتماعية 

نفس  في ىاما جانبا تشكؿ الرياضة التنافسية أف " المجيد عبد مركاف " كاإلقتصادية، يشير

 اكتساب الخبرة في الرغبة ، كالصبر لمذات الكاقعية العناصر استرجاع مف يمكنو إذ المعاؽ،

 بعث السمات النفسية لممعاؽ كالتغمب إعادة في كبير ايجابي بدكر كتساىـ بالحياة، التمتع ،

 النفس االعتماد عمى غرس إلى تيدؼ كما اإلصابة، بعد ما كالمممة الرتيبة الحياة عمى

 النفسي تدعيـ الجانب المعاؽ، كبالتالي الشخص لدل كالصداقة المنافسة كركح كاالنضباط

، االلعاب .مركاف ع) .المجتمع في نفسو عمى فرضيا التي عزلتو إلخراجو مف كالعصبي

  (111، صفحة 1997الرياضية لممعكقيف، 

 انتشارا في أكساط األكثر التربكية األنشطةك يعتبر النشاط الرياضي المكيؼ مف 

 خاصة في المؤسسات كالمدارس التربكية كالمراكز الطبية البيداغكجية المتكمفة بتربية المعاقيف

 مف عكامؿ الراحة عامبلقيف، مما يساعد عمى ذلؾ أف النشاط الرياضي يعد اكرعاية المع

ث ركح التعاكف بيف ع ىاما في استثمار كقت الفراغ كبمجاال النشطة التي تشكؿ االيجابية

 كالتخمص مف الطاقة العدكانية كعكسو في المنافسات الرياضية التي تعتبر مف العكامؿ األفراد

 أقصى قدراتو إبراز يساعد المعاؽ حركيا عمى ألنومة كالضركرية لكؿ نشاط رياضي االو

 .كمياراتو

نحاكؿ كمدخؿ لمبحث كضع إطار منيجي إلشكالية الدراسة التي تعمؿ عمى ك س

دراسة االنعكاسات كاآلثار االيجابية لمممارسة الرياضية المكيفة في تنمية بعض السمات 
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 حركيا تعتبر مف أىـ العكامؿ التي اؽ عند المعنفسيةقيف حركيا، فالسمات اؿا لدل المعنفسيةاؿ

 .(2000أسامة كامؿ راتب، ) تؤثر عمى تكافقو الشخصي كالنفسي كاالجتماعي

 :اإلشكالية. 2

 نفسية صبغة ذات حركيا المعاؽ ليا يتعرض التي المشكبلت أف الكاضح مف 

 كالقمؽ، الخكؼ مشاعر أف "الركساف" أشار فقد مشكبلت جسمية، ما تككف أكثر كاجتماعية،

 االضطرابات ذكم لسمكؾ المشاعر المميزة مف كالدكنية كاالنطكائية، كالعدكانية، كالرفض،

  (247، صفحة 1996فاركؽ، ). الحركية

 نقص مف لدييـ ما عمى لمتغمب يكافحكف الحركية اإلعاقة ذكم األفراد أف  "آدلر" ك قد أشار 

 كالتعكيض األعضاء قصكر بيف الربط عمى تقـك فنظريتو معيف، في ميداف عنو بالتعكيض

 ىذا كلكف األمف، كعدـ بالقمؽ الشعكر يزيد مف األعضاء بعض فقصكر الزائد، النفسي

السيد ). الذات إلقرار الشخصية كتأكيد الدافع كيستثير اإلرادة يميب الذم ىك نفسو الشعكر

 (15، صفحة 2004محمد، 

كمف خبلؿ ما سبؽ ك طبقا لمدراسات السابقة ك البحكث التي أكدت عمى اآلثار السمبية التي 

تنتجيا اإلعاقة الحركية عمى السمات النفسية لدل المعاقيف حركيا ك بالمقابؿ دكر ك أىمية 

 :النشاط الرياضي في تنمية السمات النفسية، تبادر إلى أذىاننا طرح التساؤؿ التالي

 :التساؤل العام

 ىؿ لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية بعض السمات النفسية لممعاقيف حركيا؟ 
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 :التساؤالت الجزئية

 ىؿ لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة الثقة بالنفس لممعاقيف حركيا. 

 ىؿ لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة تقدير الذات لممعاقيف حركيا. 

  ىؿ لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في التخفيؼ مف القمؽ ك التكتر النفسي لممعاقيف

 .حركيا

 :فرضيات الدراسة. 3

 :الفرضية العامة

 لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية السمات النفسية لممعاقيف حركيا. 

 :الفرضيات الجزئية

 لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة الثقة بالنفس لممعاقيف حركيا. 

 لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة تقدير الذات لممعاقيف حركيا. 

  التخفيؼ مف القمؽ ك التكتر النفسي لدل المعاقيف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في

 .حركيا

 :أىداف البحث. 4

معرفة أىمية النشاط الرياضي المكيؼ ك انعكاساتو اإليجابية عمى الجانب النفسي  -

 .لفئة المعاقيف حركيا
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إعطاء صكرة كاضحة عمى ممارسي النشاط الرياضي المكيؼ مف طرؼ المعاقيف  -

 .حركيا

 . لمكاجية مطالب بيئتو المادية كاالجتماعية حركياالرفع مف مستكل فعاليات المعاؽ -

 .إشكالياتفتح المجاؿ لمبحث في ىذا المكضكع كما يتحتـ عنو مف  -

 : أىمية البحث. 5

 .محاكلة إعطاء بعض الحمكؿ كالتكصيات في ىذا المكضكع -

مكانيةلمساىمة في المعرفة العممية بأىمية مثؿ ىذه المتغيرات مف جية ا -  إسياـ كا 

 اإلحصائي التحميؿ خبلؿ في غاية البحث مف إليياالنتائج التي يتـ الكصكؿ 

 .لمبيانات

مسؤكليف في مختمؼ   بيا مف قبؿ ىيأة كك االعتناء بيذه الفئة إبراز ضركرة االىتماـ -

 . كخاصة المجاؿ الرياضيالمجاالت

 :مصطمحات البحث. 6

 اإلعاقة الحركية: 

 الشخص الذم يعاني بصفة دائمة أك مزمنة مف إصابة عمى مستكل :التعريف اإلصطالحي

 (190، صفحة 1996غريب، ). الحركة مما يؤدم الى تحديد نشاطاتو كسمككاتو
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 الشخص الذم لديو سبب يعكؽ حركتو كنشاطو الحيكم نتيجة لخمؿ اك :التعريف اإلجرائي

احادم اك  )عاىة اك حادث ك في بحثنا نقصد الذيف يعانكف مف اعاقة في االطراؼ السفمية 

 .(ثنائي 

 النشاط البدني و الرياضي المكيف: 

 حاالت لتبلءـيعني الرياضات كاأللعاب كالبرامج التي يتـ تعديميا  : التعريف اإلصطالحي

كيتـ ذلؾ كفقا الىتمامات األشخاص  غير القادريف كفي حدكد ,اإلعاقة كفقا لنكعيا  كشدتيا 

. (223، صفحة 1998حممي إبراىيـ ليمى السيد فرحات، )قدراتيـ 

نعني بو كؿ الحركات كالتمرينات ككؿ الرياضات التي يتـ ممارستيا مف : التعريف اإلجرائي

كذلؾ بسب أك ,العقمية ,النفسية ,طرؼ أشخاص محدكديف في قدراتيـ مف الناحية البدنية 

 .الكبرلبفعؿ تمؼ أك إصابة مف بعض الكظائؼ الجسمية 

 السمات النفسية: 

 ىي الصفات الفطرية اك المكتسبة سكاء اكانت اجتماعية اك عقمية اك جسمية اك :السمات

 (248، صفحة 1998القريطي، ) نفسية ك التي مف الممكف اف تميز الفرد عف اآلخريف 

ىي الثقة بالنفس ، تقدير الذات ، القمؽ ك التكتر : ك نقصد ببحثنا السمات النفسية 

 .النفسي
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البلعب  برامج منظمة تربكية تصمـ لتقديـ المساعدة لكؿ مف ىي: التعريف اإلصطالحي

تقانو األداءكالمدرب بغرض تحسيف    فضبل عف جعؿ الممارسة الرياضية مصدركا 

 .(81، صفحة 2000أسامة كامؿ راتب، ) "االستمتاع

 البدني كالميارم األداءكمرتبطة بتحقيؽ  الميارات التي يمتمكيا البلعبيف: التعريف اإلجرائي

 آكاستخداميا تبعا لظركؼ المكقؼ التدريبي  الفائؽ كتكجد في العقؿ كيستطيع البلعب

 .مالتنافس

 :الدراسات السابقة. 7

بمعيد التربية .  الدراسة التي قاـ بيا الدكتكر عمار ركاب لنيؿ شيادة الدكتكرة:الدراسة األولى

 كالتي كاف عنكانيا 2007 /2006البدنية كالرياضية بسيدم عبد اهلل بالجزائر العاصمة سنة 

تحميؿ العبلقة بيف النشاط الرياضي المكيؼ كتقبؿ اإلعاقة في محيط رياضي جزائرم لذكم " 

: تحت إشراؼ األستاذ الدكتكر نافي رابح، ككانت التساؤالت كالتالي" االحتياجات الخاصة 

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة تقبؿ اإلعاقة لممارسة النشاط  -

 الرياضي المكيؼ؟

 ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أصؿ اإلعاقة لممارسة النشاط الرياضي  -

 المكيؼ كتقبؿ اإلعاقة؟

ىي العكامؿ األساسية التي تساعد عمى تقبؿ اإلعاقة لممارسة النشاط الرياضي   ما -

 المكيؼ؟
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 متخمؼ عقمي لمممارسة النشاط 100 كاف مجتمع الدراسة كافة االحتياجات الخاصة كالعينة 

. الرياضي المكيؼ

. أداة جمع البيانات ك المعمكمات ىك االختبار.المنيج المستخدـ  ىك المنيج الكصفي

: كمف النتائج التي تكصمت الييا  ىذه الدراسة كىي

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجو تقبؿ اإلعاقة لممارسة النشاط الرياضي  -

 .المكيؼ

 العكامؿ األساسية التي تساعد الفرد المعاؽ عمى تقبؿ اإلعاقة لممارسة النشاط  -

 .(الزكاج، الديف، العمؿ، الرياضة)الرياضي المكيؼ 

: أىمية الدراسة في ممارسة النشاط الرياضي

 .أف النشاط الرياضي يساعد الفرد عمى تقبؿ إعاقتو كالتعايش معيا -

أف النشاط الرياضي أحد العكامؿ التي تساعد الفرد المعاؽ عمى أف يعيش حياة سممية  -

. خالية مف المشاكؿ النفسية

دكر النشاط الرياضي في تحقيؽ التكافؽ النفسي لدل ذكم االحتياجات : الدراسة الثانية

الخاصة لفئة الصـ كالبكـ داخؿ المراكز الطبية البيداغكجية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير 

.  في نظرية كمنيجية التربية البدنية كالرياضية، قاـ بإعدادىا الطالب رحمي لمراد

 في المركز الطبي البيداغكجي 2008/2009تمت ىذه الدراسة في جامعة الجزائر سنو 

: بكالية بسكرة إذ تعتبر دراسة ميدانية، أما تساؤؿ إشكاليتيا فكاف كالتالي 
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ىؿ النشاط الرياضي المكيؼ دكر في تحقيؽ التكافؽ النفسي لذكم االحتياجات  -

 ؟ (الصـ البكـ)الخاصة لفئة 

ىؿ القتراح برنامج رياضي تأثير عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي لذكم االحتياجات  -

 ؟ (الصـ البكـ)الخاصة لفئة 

 لمنشاط البدني المكيؼ دكر كبير في تحقيؽ التكافؽ النفسي لذكم :الفرضية العامة

.  (الصـ كالبكـ)االحتياجات الخاصة لفئة 

 :الفرضيات الجزئية

لمنشاط الرياضي المكيؼ الدكر في تحقيؽ التكافؽ النفسي لذكم االحتياجات الخاصة  -

 .(الصـ كالبكـ)لفئة 

لو تأثير عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي لذكم رياضي لمنشاط البدني المكيؼ برنامج  -

كما تطرقت الدراسة إلى مجمكعة مف .(الصـ كالبكـ)االحتياجات الخاصة لفئة 

:  األىداؼ، كمف أبرزىا نذكر

إبراز دكر النشاط البدني الرياضي في تحقيؽ عممية التكافؽ النفسي مف خبلؿ تطبيؽ  -

 .برنامج مقترح في النشاط الرياضي لصغار السف في المراكز البيداغكجية

 .التعرؼ عمى خصائص أطفاؿ صغار الصـ الجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية -

اكتساب الخبرات التي تتعامؿ مع ىذه الفئة عف طريؽ المبلحظة ألداء المدربيف  -

 .كالمختصيف
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 :أما أىمية ىذه الدراسة تتمثل في

تحديد ما إذا كاف لمنشاط الرياضي دكر في تحقيؽ عممية التكافؽ النفسي لصغار  -

 .الصـ

إبراز أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف رعاية ىؤالء داخؿ المراكز الطبية البيداغكجية  -

 .المخصصة ليـ

. أىمية ك ضركرة تحقيؽ التكافؽ النفسي لصغار الصـ -

كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التجريبي مف خبلؿ تطبيؽ برنامج مقترح في النشاط 

الرياضي عمى عينة تمثمت في مجمكعة مف األطفاؿ صغار الصـ في كالية المسيمة مقدرة بػ 

.  طفؿ مف أطفاؿ صغار الصـ40

استعمؿ الباحث في دراستو مقياس السمكؾ التكافقي لجمعية التخمؼ العقمي األمريكية كالذم 

، باإلضافة إلى مقياس التكيؼ االجتماعي الذم 1974كزمبلئو سنة " كازكا ك نييرا " أعده 

". دليؿ مقياس التكيؼ االجتماعي " في كتابو " فاركؽ الركساف " أعده 

أما النتائج التي تكصؿ إلييا صاحب ىذه الدراسة فقد اتفؽ مع الفرضيات المطركحة في 

:  البداية كىي

عمى أنشطة تركيحية داخؿ - إعاقة بسيطة أك متكسطة - حصكؿ المعاؽ ذىنيا  -

المراكز الطبية البيداغكجية أدر إلى نمك بعض الميارات الحركية األساسية سكاء 

. االنتقالية أك غير االنتقالية
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المتخمؼ ذىنيا في حاجة إلى التدريب عمى الميارات كاألنشطة التي تمكنو مف بمكغ  -

 .قدر مف التكافؽ الشخصي كاالجتماعي

تشترؾ ىذه الدراسة بدراستنا الحالية مف خبلؿ االىتماـ بمكضكع التكافؽ النفسي 

االجتماعي لممتخمفيف ذىنيا كيعتبركف جزء مف فئة المعاقيف، حيث حاكلت إبراز دكر النشاط 

  .الرياضي في تحقيؽ ىذه العممية

 ( 2001/2002بكسكرة، ) . 2001/2002دراسة احمد بوسكرة : الدراسة الثالثة

النشاط الرياضي التركيحي لدل االطفاؿ المتخمفكف عقميا بالمراكز النفسية :  "مكضكع الدراسة

                         " التربكية

"  سنة 12-09دراسة عف االطفاؿ ذكم التخمؼ العقمي البسيط 

النشاط الرياضي التركيحي لدل االطفاؿ  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى اثر 

 سنة، كبحثت في 12-09المتخمفكف عقميا تخمفا بسيطا بالمراكز النفسية التربكية السف  

: االجابة عف التساؤالت التالية 

 ما ىي األنشطة الرياضية التي يفضميا األطفاؿ المتخمفكف عقميا ؟ 

 ما مكانة النشاط الرياضي التركيحي مف بيف األنشطة التركيحية األخرل ؟ 

  ىؿ تكجد فركؽ بيف األطفاؿ الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي

مف حيث النمك في المجاؿ الحسي الحركي ؟ 
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  ىؿ تكجد فركؽ بيف األطفاؿ الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط الرياضي التركيحي

 مف حيث النمك في المجاؿ االجتماعي العاطفي ؟

 :فرضيات الدراسة

تعتبر األلعاب الرياضية الجماعية مف األنشطة الرياضية التركيحية المفضمة لدل  -1

. األطفاؿ المتخمفكف عقميا تخمفا بسيطا أكثر مف األلعاب الفردية

يحتؿ النشاط الرياضي التركيحي مكانة عالية كمرمكقة مف بيف األنشطة التركيحية  -2

 .األخرل ، لدل األطفاؿ المتخمفكف عقميا تخمفا بسيطا 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط  -3

 .الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ الحسي الحركي لصالح المجمكعة الممارسة 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ الممارسيف كغير الممارسيف لمنشاط  -4

 .الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ االجتماعي العاطفي لصالح المجمكعة الممارسة 

 طفبل متخمفا عقميا تخمفا بسيطاتتراكح 40 أجريت الدراسة عمى عينة تتككف مف 

مجمكعة تمارس النشاط الرياضي ) سنة مقسمة إلى مجمكعتيف12-09اعمارىـ ما بيف 

 طفبل في 20 (التركيحي بالمركز ، مجمكعة التمارس النشاط الرياضي التركيحي بالمركز

كؿ مجمكعة ، استخدـ الباحث المنيج الكصفي معتمدا عمى الدراسة السببية المقارنة 

 استمارتيف استخداـ إلى مف  مقياس السمكؾ التكيفي، باالضافة األكؿبتكظيؼ القسـ 

 . كاألكلياء كؿ مف المربيف إلىاستبيانيتيف مكجيتيف 
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:  نتائج الدراسة ما يمي أظيرت  كبعد جمع المعمكمات كالبيانات 

اعتماد المراكز النفسية التربكية في رعاية األطفاؿ المتخمفيف عقميا عمى مربيف ذكم  -

مستكل نيائي، حيث نجد معظـ ىؤالء المربيف ليس لدييـ فكرة كاضحة في كثير مف المسائؿ 

المتعمقة بجكىر كمضمكف تعميـ كتدريب ىؤالء األطفاؿ عمى التصرفات االستقبللية كالتأىيؿ 

الميني ،  

كؿ المراكز النفسية التربكية ال تعتمد في تعميـ أطفاليا عمى برنامج عممي مسطر مف  -

طرؼ أخصائييف اجتماعييف كنفسانييف يستمد مبادئو كأسسو مف العمـك المتصمة بالتربية 

.  الخ…الخاصة كعمـ النفس اإلكمينيكي سيككلكجيا األطفاؿ غير العادييف 

حيث نجد أف البرنامج المعتمد يحضر عمى مستكل المركز مف طرؼ المربيف كاإلدارييف 

. الذيف يفتقركف إلى أنجع الكسائؿ كالطرؽ العممية المتبعة في ىذا المجاؿ 

افتقار المراكز النفسية التربكية إلى أخصائييف في عمـ النشاط الرياضي أك التركيحي  -

 بصفة عامة ، 

يفضمكف االستماع لممكسيقى  (بسيط)أجمع المربكف عمى أف األطفاؿ المتخمفكف عقميا  -

 .كممارسة األنشطة الرياضية التركيحية كالميؿ إلى األلعاب الرياضية الجماعية

قمة العتاد كالكسائؿ التركيحية التي تستعمؿ في تدريب األطفاؿ عمى العمميات الذىنية  -

كالبدنية كاالجتماعية كالتي تعتبر أداة فعالة كناجعة في نمك الجكانب الحسية الحركية 

. كاالجتماعية العاطفية ليذه الفئة
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ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كالخاصة بمستكل داللة االستبياف بيف المجمكعة - 

الممارسة كالمجمكعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ الحسي 

 .الممارسةالحركي لصالح المجمكعة 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كالخاصة بمستكل داللة االستبياف بيف أكلياء المجمكعة  -

الممارسة كالمجمكعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ االجتماعي 

 .الممارسة المجمكعة العاطفي لصالح

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كالخاصة بمستكل داللة مقياس السمكؾ التكيفي بيف  -

المجمكعة الممارسة كالمجمكعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ 

. الحسي حركي لصالح المجمكعة الممارسة 

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كالخاصة بمستكل داللة مقياس السمكؾ التكيفي بيف  - 

المجمكعة الممارسة كالمجمكعة غير الممارسة لمنشاط الرياضي التركيحي في نمك المجاؿ 

. االجتماعي العاطفي لصالح المجمكعة الممارسة 

 :نقد الدراسات. 8
  الدراسةلمشكمةالفيـ العميؽ . 
  لمدراسةالمنيجية الخطكاتتبع . 
 المبلئـ لمدراسةالمنيج تحديد . 
  قصد مناقشة نتائج البحثالبياناتحصائية لمعاجمة اإلساليب أل اأفضؿانتقاء . 
  الباحثكف بنتائج الدراسة إلييا تكصؿ التي النتائج بمقارنةتدعيـ نتائج البحث كذلؾ 

.الحالية
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  :تمييد

انو لمف المؤكد أف النشاط الرياضي المكيؼ قطع أشكاطا كبيرة خبلؿ القرنيف األخيريف 

كشيدت مختمؼ جكانبو ككسائمو تطكرا معتبرا، خاصة فيما يتعمؽ بطرؽ كمناىج التعميـ 

. كالتدريب

كفي كقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء كالباحثكف في ميداف الرياضة كالتركيح كغيرىـ، 

يمدكننا بأحدث الطرؽ كالمناىج التربكية، مستنديف في ذلؾ إلى جممة مف العمـك كاألبحاث 

الميدانية التي جعمت الفرد الممارس لنشاطاتو مكضكعا ليا، كىك ما جعؿ الدكؿ المتقدمة 

تشيد تطكرا مذىبل في مجاؿ تربية كرعاية المعكقيف كبمغت المستكيات العالية، كأصبح اآلف 

يمكننا التعرؼ عمى حضارة المجتمعات مف خبلؿ التعرؼ عمى األدكات كالكسائؿ التي 

. (40، صفحة 1992أميف أنكر الخكلي ، أسامة كماؿ راتب، ) تستخدميا في ىذا المجاؿ

كيعد النشاط الرياضي مف األنشطة البدنية التربكية األكثر انتشارا في أكساط الشباب 

في المؤسسات كالمدارس التربكية كالمراكز الطبية البيداغكجية المتكفمة بتربية كرعاية  خاصة

المعكقيف، كمما ساعد عمى ذلؾ أف النشاط الرياضي يعد عامبل مف عكامؿ الراحة اإليجابية 

النشطة التي تشكؿ مجاال ىاما في استثمار كقت الفراغ، باإلضافة إلى ذلؾ يعتبر مف 

األعماؿ التي تؤدم لبلرتقاء بالمستكل الصحي ك البدني لمفرد المعاؽ، إذ يكسبو القكاـ 

الجيد، كيمنح لو الفرح كالسركر، كيخمصو مف التعب كالكره، كتجعمو فردا  قادرا عمى العمؿ 

 .كاإلنتاج 
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: مفيوم النشاط البدني الرياضي المكيف. 1-1

 يكاجو مشكمة تعدد المفاىيـ النشاط البدني الرياضي المكيؼإف الباحث في مجاؿ 

, كاستخداميـ المصطمح الكاحد بمعاف مختمفة, التي تداكليا المختصكف كالعاممكف في الميداف

فقد استخدـ بعض الباحثكف مصطمحات النشاط الحركي المكيؼ أك النشاط الحركي المعدؿ 

أك التربية الرياضية الخاصة، في  أك التربية الرياضية المعدلة أك التربية الرياضية المكيفة

حيف استخدـ البعض األخر مصطمحات األنشطة الرياضية العبلجية أك أنشطة إعادة 

التكييؼ، فبالرغـ مف اختبلؼ التسميات مف الناحية الشكمية يبقى الجكىر كاحدا، أم أنيا 

أنشطة رياضية كحركية تفيد األفراد ذكم االحتياجات الخاصة سكاء كانكا معاقيف متأخريف 

:  التعاريؼ ما يميذكر مف ىذهأك مضطربيف نفسيا كانفعالينا، ف دراسيا أك مكىكبيف

 يعني الرياضات كاأللعاب كالبرامج التي يتـ :تعريف حممي إبراىيم ليمى السيد فرحات -

كيتـ ذلؾ كفقا الىتمامات األشخاص  ,تعديميا  لتبلئـ حاالت اإلعاقة كفقا لنكعيا  كشدتيا 

، صفحة 1998حممي إبراىيـ ليمى السيد فرحات، )غير القادريف كفي حدكد قدراتيـ 

223) .

 نعني بو كؿ الحركات كالتمرينات ككؿ الرياضات التي يتـ :(stor)تعريف ستور -

العقمية ,النفسية ,ممارستيا مف طرؼ أشخاص محدكديف في قدراتيـ مف الناحية البدنية 

كذلؾ بسب أك بفعؿ تمؼ أك إصابة   مف بعض الكظائؼ الجسمية الكبرل ,

(A.stor:U.C.L:ET Outer ، 1993). 
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تعريف الرابطة األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية الرياضية  -

لمنمك مف خبلؿ األلعاب كاألنشطة الرياضية كاألنشطة   ىي البرامج المتنكعة:الخاصة

اإليقاعية لتناسب ميكؿ كقدرات كحدكد األطفاؿ الذيف لدييـ نقص في القدرات أك 

 .االستطبلعات ، ليشترككا بنجاح كأماف في أنشطة البرامج العامة لمتربية 

 ىي تمؾ البرامج المتنكعة مف النشاطات اإلنمائية كاأللعاب :محمد عبد الحميم البواليز -

 .                                                  التي تنسجـ كميكؿ كقدرات الطفؿ المعاؽ كالقيكد التي تفرضيا عميو اإلعاقة 

كمف خبلؿ ىذا العرض لمختمؼ التعاريؼ فالمقصكد بالنشاط الرياضي المكيؼ ىك إحداث  

تعديؿ في األنشطة الرياضية المبرمجة لتتماشى  مع الغايات التي كجدت ألجميا   ، فمثبل 

في الرياضات التنافسية ىك تكييؼ األنشطة الرياضية حسب الفئة كتدريبيا لمكصكؿ إلى 

،أما في حالة األمراض المزمنة كالربك كالسكرم فيك تكييؼ األنشطة المستكيات العالية 

الرياضية لتساعد عمى التقميؿ مف ىذه األمراض ، كبالنسبة لحاالت اإلصابات الرياضية فاف 

البلعب الذم يتعرض لئلصابة يحتاج إلى برنامج حركي تأىيمي خاص حسب نكع كدرجة 

اإلصابة، أما تكييؼ األنشطة الرياضية لممعاقيف جعميا تتماشى مع حالة كدرجة كنكع 

النشاط البدني الرياضي المكيؼ في ىذه الدراسة ىك مجمكع ب اإلعاقة ، كبالتالي فالمقصكد

األنشطة الرياضية المختمفة كالمتعددة كالتي تشمؿ التماريف كاأللعاب الرياضية التي يـ 

بحيث تتماشى مع قدراتيا البدنية ,تعديميا كتكييفيا مع حاالت اإلعاقة كنكعيا كشدتيا 

. كاالجتماعية كالعقمية 
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: التطور التاريخي لمنشاط البدني الرياضي المكيف. 1-2

 تعتبر التربية كالرياضية في العصر الحديث كأحد المتطمبات العصرية بالنسبة لكؿ 

. شرائح المجتمع كليا مكانة كمكقع معتبر في قيـ كاىتمامات الشباب خاصة 

 كيعكد الفضؿ في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي مف طرؼ المعكقيف إلى 

كىك طبيب في مستشفى  (LEDWIG GEUTTMAN )الطبيب اإلنجميزم لدكيج جكتماف 

. بانجمترا (استكؿ مانديفؿ )

كقد نادل ىذا الطبيب , كبدأت ىذه النشاطات في الظيكر عف طريؽ المعاقيف حركيا 

باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيؼ الكظيفي لممعاقيف كالمصابيف بالشمؿ في 

ذه النشاطات كعامؿ رئيسي إلعادة كاعتبر ق (PARAPLIGIQUE)األطراؼ السفمية 

التأىيؿ البدني كالنفسي ألنيا تسمح لمفرد المعكؽ إلعادة الثقة بالنفس كاستعماؿ الذكاء كالركح 

 معكؽ ككانكا 18التنافسية كالتعاكنية كقد نظـ أكؿ دكرة في مدينة استكؿ مانديفؿ شارؾ فييا 

مف المشمكليف الذيف تعرضكا لحادث طارئا ثناء حياتيـ كضحايا الحرب العالمية الثانية الذيف 

فقدكا أطرافيـ السفمية كلقد ادخؿ الدكتكر لكديج جكتماف ىذه الرياضة ببعض الكممات التي 

كتبيا في أكؿ رسالة كعمقيا في القاعة الرئيسية في ممعب استكؿ مانديفؿ في انجمترا كالتي 

إف ىدؼ ألعاب استكؿ مانديفؿ ىك تنظيـ المعكقيف مف رجاؿ " الزالت لحد اآلف كجاء فييا 

كنساء في جميع أنحاء العالـ في حركة رياضية عالمية كاف سيادة الركح الرياضية العالمية 

سكؼ تزجي األمؿ كالعطاء كاإللياـ لممعكقيف كلـ يكف ىناؾ اجؿ خدمة كأعظـ عكف يمكف 
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تديمو لممعاقيف أكثر مف مساعدتيـ مف خبلؿ المجاؿ الرياضي لتحقيؽ التفاىـ كالصداقة     

". بيف األمـ 

ثـ تطكرت إلى منافسة  (المستشفى  )كبدأت المنافسة عف طريؽ األلعاب في المراكز 

بيف المراكز ثـ بعدىا أنشأت بطكلة المعكقيف كعند تكسيع النشاطات البدنية كالرياضية 

 (32حزاـ محمد رضا القزكني، صفحة )المكيفة صنفت المنافسة حسب نكع اإلعاقة الحركية 

كفي بداية الستينيات النشاط الرياضي بكجو عاـ عرؼ تطكرا كبيرا ة كمعتبرا ككذا 

كاف النشاط البدني كالرياضي المكيؼ نفس المسار كنفس االتجاه حيث أدمجت في 

النشاطات في المشاريع التربكية كالبيداغكجية في مدارس خاصة ككاف ظيكر النشاطات 

الرياضية المكيفة لئلعاقات العقمية تأخر نكعا ما بالنسبة لئلعاقات الحركية كىذه العشرية 

ما  (الكاليات المتحدة األمريكية) في شيكاغك1968عرفت تنظيـ أكلي لؤللعاب خاصة في 

 جكيمية كعرفت مشاركة ألؼ رياضي مثمكا كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية 20 ك19بيف 

الخ، كقػد عرفػت ىذه ...75-72 -1970ككندا كفرنسا ثـ تمتيػا عدة دكرات أخػرل لسنػة 

الدكرات تزايد مستمر  في عدد الرياضييف المشاركيف كبالتالي تكسيع ىذه النشاطات 

الرياضية في أكساط المعكقيف لمختمؼ أنكاع اإلعاقات كقد عرفت العشرية األخيرة في ىذا 

عادة  القرف تطكرا كبيرا في جميع المجاالت كىناؾ اكتشاؼ عاـ لمجسـ كأىميتو في التكيؼ كا 

التكيؼ مع العالـ كقيمتو االتصالية كدكره الكسيطي في تخصيص كامتبلؾ المعمكمات 

المختمفة ميما كانت معرفية اك انفعالية ك كاف لغزك الرياضة مف خبلؿ المبلعب كاإلعبلـ 
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كاالشيارات التي تظير األجساـ األنيقة العضمية ككؿ األفكار المتعمقة الرياضة جعمت األفراد 

كمنيـ المعاقيف يعتقدكف باألىمية البالغة لمنشاط الرياضي عمى المستكل العبلجي كيمعب 

حممي ابراىيـ ، ليمى )دكرا كبيرا في النمك البدني النفسي كاالجتماعي لؤلفراد الممارسيف لو 

 . (98السيد فرحات، صفحة 

تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة تم : النشاط البدني والرياضي المكيف في الجزائر. 1-3

 كتـ اعتمادىا رسميا بعد ثبلثة سنكات مف 1979 فيفرم 19المعكقيف كذكم العاىات في 

 كعرفت ىذه الفيدرالية عدة صعكبات بعد تأسيسيا خاصة  في 1981تأسيسيا في فيفرم 

الجانب المالي ككذا مف انعداـ اإلطارات المتخصصة في ىذا النكع مف الرياضة ككانت 

في تقصريف ككذلؾ في مدرسة المكفكفيف في  ( CHU )التجارب األكلى لنشاط الفيدرالية في 

في بكسماعيؿ كتـ في نفس السنة تنظيـ األلعاب الكطنية  (CMPP)العاشكر ككذلؾ في 

 انضمت االتحادية الجزائرية لرياضة 1981كفي سنة , كىذا بإمكانيات محدكدة جدا 

) ككذلؾ لمفيدرالية الدكلية لممكفكفيف كميا كجزئيا  (ISMGF)المعكقيف لبلتحادية الدكلية 

IBSA )  سبتمبر  ( 30 الى24مف  ) تـ تنظيـ األلعاب الكطنية في كىراف 1983كفي سنة

حيث تبعتيا عدة ألعاب كطنية أخرل في السنكات التي تمتيا في مختمؼ أنحاء الكطف، 

 . في مصر 1991كشاركت الجزائر في أكؿ ألعاب افريقية سنة 

 في 1992ككانت أكؿ مشاركة لمجزائر في األلعاب االكلمبية الخاصة بالمعكقيف سنة 

برشمكنة بفكجيف أك فريقيف يمثبلف ألعاب القكل ككرة المرمى ككاف لظيكر عدائيف ذكم 
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 رابطة كالئية تمثؿ مختمؼ 36المستكل العالمي دفعا قكيا لرياضة المعكقيف في ببلدنا كىناؾ 

 ( 35 -16 ) رياضي ليـ إجازات كتتراكح أعمارىـ بيف 2000الجمعيات تظـ أكثر مف 

سنة، كقد سطرت الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعكقيف كذكم العاىات عدة أىداؼ متكاممة 

في بينيا كعمى رأسيا، تطكير النشاطات البدنية كالرياضية المكيفة المكجية لكؿ أنكاع 

: اإلعاقات باختبلفيا كيتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ

  العمؿ التحسيسي كاإلعبلـ المكجو

   لمسمطات العمكمية

   لمختمؼ الشرائح الشعبية كفي كؿ أنحاء الكطف كخاصة منيـ األشخاص المعكقيف

  ميداف النشاط البدني  )العمؿ عمى تككيف إطارات متخصصة في ىذا الميداف

. كىذا بالتعاكف مع مختمؼ المعاىد الكطنية كالكزارات  (كالرياضي المكيؼ 

: كالفيدرالية الجزائرية لرياضة المعكقيف منخرطة في عدة فيدراليات دكلية كعالمية منيا

  المجنة الدكلية لمتنسيؽ كالتنظيـ العالمي لمرياضات المكيفة( I.C.C ) 

  المجنة الدكلية لمتنظيـ العالمي لرياضة المعكقيف ذىنيا(IPC  ) 

  الجمعية الدكلية لرياضة المتخمفيف كالمعكقيف ذىنيا( INAS-FMH ) 

  الفيدرالية الدكلية لرياضات الكراسي المتحركة( ISMW ) 

  الفيدرالية الدكلية لكرة السمة فكؽ الكراسي المتحركة( IWPF ) 
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  الجمعية الدكلية لمرياضات الخاصة لؤلشخاص ذكم إعاقات حركية مخية( CP 

- ISRA ) 

، صفحة 1998إبراىيـ رحمة، )كفييا مف الفيدراليات كالجمعيات كالمجاف الدكلية العالمية 

70). 

كقد كاف لممشاركة الجزائرية في مختمؼ األلعاب عمى المستكل العالمي كعمى رأسيا 

 في اطمنطا نجاحا كبيرا كظيكر قكم 1996 في برشمكنة كسنة 1992األلعاب االكلمبية سنة 

لمرياضييف المعكقيف الجزائرييف كخاصة في اختصاص ألعاب القكل كمنيـ عبلؽ محمد في 

معكؽ  ) B3متر ككذلؾ بكجميطية يكسؼ في صنؼ  ( 400-200-100 )اختصاص 

 800 متر ك5000)كفي نفس االختصاصات كببلؿ فكزم في اختصاص  (بصرم 

. متر  (1500ك

إف أىداؼ النشاط البدني الرياضي لممعاقيف : أسس النشاط البدني الرياضي المكيف. 1-4

ينبع أساسا مف األىداؼ العامة لمنشاط الرياضي مف حيث تحقيؽ النمك العضكم كالعصبي 

كالبدني كالنفسي كاالجتماعي ، حيث أكضحت الدراسات إف احتياجات الفرد المعاؽ ال 

 . تختمؼ عف احتياجات الفرد العادم ، فيك كذلؾ يريد أف يسبح ، يرمي بقفز 

إف كؿ ما يحتكيو البرنامج العادم مبلئـ لمفرد المعاؽ ، كلكف يجب "   يشير انارينك كآخركف 

كضع حدكد معينة لمستكيات الممارسة كالمشاركة في البرنامج تبلءـ إصابة أك نقاط ضعؼ 

، يرتكز النشاط (194، صفحة 1990محمد الحماحمي ، اميف انكر الخكلي، )" الفرد المعاؽ
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البدني الرياضي لممعاقيف عمى كضع برنامج خاص يتككف مف ألعاب كأنشطة رياضية 

كحركات إيقاعية كتكقيتية تتناسب مع ميكؿ كقدرات كحدكد المعاقيف الذيف ال يستطيعكف 

المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العاـ ، كقد تبرمج مثؿ ىذه البرامج في 

المستشفيات أك م المراكز الخاصة بالمعاقيف ، كيككف اليدؼ األسمى ليا ىك تنمية أقصى 

قدرة ممكنة لممعاؽ كتقبمو لذاتو كاعتماده عمى نفسو ، باإلضافة إلى االندماج في األنشطة 

:  الرياضية المختمفة، كيرعى عند كضع أسس  النشاط البدني الرياضي المكيؼ ما يمي

     العمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لمنشاط البدني الرياضي

  إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني كتنمية الميارات الحركية األساسية

 كالقدرات البدنية 

  إف ييدؼ البرنامج إلى التقدـ الحركي لممعاؽ كالتأىيؿ كالعبلج 

  أف ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أك في المستشفيات كالمؤسسات العبلجية 

  أف يمكف البرنامج المعاؽ مف التعرؼ عمى قدراتو ك إمكانياتو ، كحدكد إعاقتو حتى

 يستطيع تنمية القدرات الباقية لديو كاكتشاؼ ما لديو مف قدرات 

  حساسو بالقبكؿ مف أف يمكف البرنامج المعاؽ مف تنمية الثقة بالنفس كاحتراـ الذات كا 

المجتمع الذم يعيش فيو ، كذلؾ مف خبلؿ الممارسة الرياضية لؤلنشطة الرياضية 

 .  المكيفة 
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كبشكؿ عاـ يمكف تكييؼ األنشطة البدنية كالرياضية لممعاقيف مف خبلؿ الطرؽ 

: التالية

  التقميؿ مف مدة النشاط ، تعديؿ مساحة الممعب ، تعديؿ  )تغيير قكاعد األلعاب

ارتفاع الشبكة  أك ىدؼ السمة ، تصغير أك تكبير أداة المعب ، زيادة مساحة التيديؼ  

  تقميؿ األنشطة ذات االحتكاؾ البدني الى حد ما 

  الحد مف نمط األلعاب التي تتضمف عزؿ أك إخراج البلعب 

  االستعانة بالشريؾ مف األسكياء أك مجمكعة مف الكسائؿ البيداغكجية ، كاألطكاؽ

 ...كالحباؿ 

  إتاحة الفرصة لمشاركة كؿ األفراد في المعبة عف طريؽ السماع بالتغيير المستمر

 . كالخركج في حالة التعب

  مكانيات كؿ فرد حممي ابراىيـ ، )تقسيـ النشاط عمى البلعبيف تبعا لمفركؽ الفردية كا 

 (50-49-47ليمى السيد فرحات، الصفحات 

لقد تعددت األنشطة الرياضية كتنكعت : تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف. 1-5

أشكاليا فمنيا التربكية كالتنافسية، كمنيا العبلجية كالتركيحية أك الفردية كالجماعية، عمى أية 

 :حاؿ فإننا سنتعرض إلى أىـ التقسيمات، فقد قسمو أحد الباحثيف إلى
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ىك نشاط يقـك بو الفرد مف تمقائي نفسو بغرض : النشاط الرياضي الترويحي.1-5-1

تحقيؽ السعادة الشخصية التي يشعر بيا قبؿ أثناء  أك بعد الممارسة كتمبية حاجاتو النفسية 

. كاالجتماعية ، كىي  سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتيا كتعزيزىا لممعاقيف 

  يعتبر التركيح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج التركيح لما يتميز بو مف أىمية 

كبرل في المتعة الشاممة لمفرد ، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة الشخصية مف 

. النكاحي البدنية كالعقمية كاالجتماعية

 إف مزاكلة النشاط البدني سكاء كاف بغرض استغبلؿ كقت الفراغ أك كاف بغرض التدريب 

لمكصكؿ إلى المستكيات العالية ، يعتبر طريقا سميما نحك تحقيؽ الصحة العامة ، حيث أنو 

خبلؿ مزاكلة ذلؾ النشاط يتحقؽ لمفرد النمك الكامؿ مف النكاحي البدنية كالنفسية كاالجتماعية 

باإلضافة إلى تحسيف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز الدكرم كالتنفسي كالعضمي 

. (9، صفحة 1998إبراىيـ رحمة، )كالعصبي 

إذ أف النشاط ,   يرل رممي عباس أف النشاط البدني الرياضي يخدـ عدة كظائؼ نافعة 

كالخمؽ , العضمي الحر يمنح األطفاؿ إشباعا عاطفيا كما يزكدىـ بكسائؿ التعبير عف النفس 

كاالبتكار كاإلحساس بالثقة كالقدرة عمى اإلنجاز كتمد األغمبية بالتركيح اليادؼ بدنيا 

كالغرض األساسي ىك تعزيز كظائؼ الجسـ مف اجؿ لياقة مقبكلة كشعكر .... كعقميا

. (79، صفحة 1991محمد إبراىيـ شحاتة، , عباس ع الفتاح رممي )بالسعادة كالرفاىية 
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أف النشاط البدني الرياضي التركيحي يشكؿ جانبا ىاما في " مركاف ع المجيد " كما أكد 

الرغبة في اكتساب , نفس المعاؽ اذ يمكنو مف استرجاع العناصر الكاقعية لمذات كالصبر 

التمتع بالحياة كيساىـ بدكر ايجابي كبير في إعادة التكازف النفسي لممعاؽ كالتغمب , الخبرة 

كتيدؼ الرياضة التركيحية إلى غرس االعتماد , عمى الحياة الرتيبة كالمممة ما بعد اإلصابة 

عمى النفس كاالنضباط كركح المنافسة كالصداقة لدل الطفؿ المعكؽ  كبالتالي تدعيـ الجانب 

مركاف ع )النفسي كالعصبي إلخراج المعكؽ مف عزلتو التي فرضيا عمى نفسو في المجتمع 

:  ، كيمكف تقسيـ التركيح الرياضي كما يمي(112-111، الصفحات 1997المجيد إبراىيـ ، 

ىي عبارة عف مجمكعة متعددة مف األلعاب الجرم، : األلعاب الصغيرة الترويحية - أ

كألعاب الكرات الصغيرة كألعاب الرشاقة ، كما إلى غير ذلؾ مف األلعاب التي تتميز 

. بطابع السركر كالمرح كالتنافس مع مركنة قكاعدىا كقمة أدكاتيا كسيكلة ممارستيا

كىي األنشطة الحركية التي تمارس باستخداـ الكرة كيمكف : األلعاب الرياضية الكبيرة - ب

تقسيميا طبقا لكجيات نظر مختمفة ألعاب فردية أك زكجية أك جماعية، أك بالنسبة 

. لمكسـ المعبة ألعاب شتكية  أك صيفية أك تمارس طكاؿ العاـ

كىي أنشطة تركيحية تمارس في الماء مثؿ السباحة، كرة الماء، أك : الرياضات المائية- ج

التجديؼ، اليخكت كالزكارؽ، كتعتبر ىذه األنشطة كخاصة السباحة مف أحب ألكاف التركيح 

. خاصة في ببلدنا
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عرفت الجمعية األىمية لمتركيح العبلجي، بأنو خدمة :النشاط الرياضي العالجي. 1-5-2

خاصة داخؿ المجاؿ الكاسع لمخدمات التركيحية  التي تستخدـ لمتدخؿ اإليجابي في بعض 

نكاحي السمكؾ البدني أك االنفعالي أك االجتماعي إلحداث تأثير مطمكب في السمكؾ كلتنشيط 

 فالنشاط الرياضي مف .كنمك كتطكر الشخصية كلو قيمة كقائية كعبلجية ال ينكرىا األطباء

الناحية العبلجية يساعد مرضى األمراض النفسية كالمعاقيف  عمى التخمص مف االنقباضات 

النفسية، كبالتالي استعادة الثقة بالنفس كتقبؿ اآلخريف لو، كيجعميـ أكثر سعادة كتعاكنا، 

كيسيـ بمساعدة الكسائؿ العبلجية األخرل عمى تحقيؽ سرعة الشفاء ، كالسباحة العبلجية 

 .التي تستعمؿ في عبلج بعض األمراض كالربك كشمؿ األطفاؿ كحركات إعادة التأىيؿ

 كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظـ المستشفيات كالمصحات العمكمية 

كالخاصة كفي مراكز إعادة التأىيؿ كالمراكز الطبية البيداغكجية كخاصة في الدكؿ المتقدمة 

،كيراعى في ذلؾ نكع النشاط الرياضي ، كطبيعة كنكع اإلصابة، فقد تستخدـ حركات مكجية 

كدقيقة ىدفيا اكتساب الشخص المعكؽ تحكـ في الحركة كاستخداـ عضبلت أك أطراؼ 

 (6-5، الصفحات Roi Randain : ،1993)مقصكدة 

كيسمى أيضا بالرياضة النخبة أك رياضة المستكيات : النشاط الرياضي التنافسي. 1-5-3

المرتبطة بالمياقة كالكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا، ىدفو  ىي النشاطات الرياضية، العالية

األساسي االرتقاء بمستكل المياقة كالكفاءة البدنية كاسترجاع أقصى حد ممكف لمكظائؼ 

 .كالعضبلت المختمفة لمجسـ
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قررت الجمعية األمريكية لمصحة كالتربية  :نشاط البدني الرياضي المكيفأىمية ال. 1-6

، بأف حقكؽ اإلنساف تشمؿ حقو في 1978البدنية كالتركيح في اجتماعيا السنكم عاـ 

التركيح الذم يتضمف الرياضة إلى جانب األنشطة التركيحية األخرل، كمع مركر الكقت 

بدأت المجتمعات المختمفة في عدة قارات مختمفة تعمؿ عمى أف يشمؿ ىذا الحؽ الخكاص، 

كقد اجتمع العمماء عمى مختمؼ تخصصاتيـ في عمـ البيكلكجيا كالنفس كاالجتماع بأف 

األنشطة الرياضية كالتركيحية ىامة عمكما كلمخكاص بالذات كذلؾ ألىمية ىذه األنشطة 

 .بيكلكجيا، اجتماعيا، نفسيا، تربكيا، اقتصاديا كسياسيا

إف البناء البيكلكجي لمجسـ البشرم يحتـ ضركرة الحركة  :األىمية البيولوجية. 1-6-1

حيث اجمع عمماء البيكلكجيا المتخصصيف في دراسة الجسـ البشرم عمى أىميتيا في 

االحتفاظ بسبلمة األداء اليكمي المطمكب مف الشخص العادم، أك الشخص الخاص، برغـ 

اختبلؼ المشكبلت التي قد يعاني منيا الخكاص ألسباب عضكية كاجتماعية كعقمية فاف 

، 1984لطفي بركات أحمد، )  أىميتو البيكلكجية لمخكاص ىك ضركرة التأكيد عمى الحركة

يؤثر التدريب كخاصة المنظـ عمى التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة ، ك(61صفحة 

الجسـ كثقؿ سمنتو دكف تغيرات تذكر عمى كزنو كقد فحص كيمز كزمبلئو تأثير خمسة شيكر 

 مراىقة كأظيرت النتائج تغيرات كاضحة في التركيب 34مف التدريب البدني اليكمي عمى 

الجسمي، حيث تزداد نمك األنسجة النشطة كنحافة كتمة الجسـ  في مقابؿ تناقص في نمك 

 (150، صفحة 1992أميف أنكر الخكلي ، أسامة كماؿ راتب، ) األنسجة الذىنية
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إف مجاؿ اإلعاقة يمكف لمنشاط الرياضي  أف يشجع عمى : األىمية االجتماعية. 1-6-2

عمى الذات،  (أك االنطكاء)تنمية العبلقة االجتماعية بيف األفراد كيخفؼ مف العزلة كاالنغبلؽ 

كيستطيع أف يحقؽ انسجاما كتكافقا بيف األفراد، فالجمكس جماعة في مركز أك ممعب  أك في 

نادم أك مع أفراد األسرة كتبادؿ اآلراء كاألحاديث مف شأنو أف يقكم العبلقات الجيدة بيف 

 .األفراد

كيجعميا أكثر إخكة كتماسكا، كيبدكا ىذا جميا في البمداف األكربية االشتراكية حيث 

دعت الحاجة الماسة إلى الدعـ االجتماعي خبلؿ أنشطة أكقات الفراغ إلحداث المساكاة 

.  المرجكة كالمرتبطة بظركؼ العمؿ الصناعي

 في كتاباتو عف التركيح في مجتمع القرف التاسع عشر بأكربا أف Veblenفقد بيف قبمف 

ممارسة الرياضة كانت تعبر عف انتماءات الفرد الطبقية، أك بمثابة رمز لطبقة اجتماعية 

خصكصا لمطبقة البكرجكازية، إذ يتمتع أفرادىا بقدر أكفر مف الكقت الحر يستغرقكنو في 

سرافا . الميك كالمعب منفقكف أمكاال طائمة كبذخا مسرفا متنافسكف عمى أنيـ أكثر ليكا كا 

الركح : كقد استعرض كككيمي الجكانب كالقيـ االجتماعية لمرياضة ك التركيج فيما يمي

الرياضية  التعاكف تقبؿ اآلخريف بغض النظر عف اآلخريف، التنمية االجتماعية، المتعة 

القيادة كالتبعية، االرتقاء كالتكيؼ  كالبيجة، اكتساب المكاطنة الصالحة، التعكد عمى

. (65لطفي بركات أحمد ، صفحة )االجتماعي 
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أف أىمية  النشاط الرياضي تكمف في  مساعدة " محمد عكض بسيكني  "  كما أكد

الشخص المعكؽ عمى التكيؼ مع األفراد كالجماعات التي يعيش فييا ، حيث أف ىذه 

. الممارسة تسمح لو بالتكيؼ كاالتصاؿ بالمجتمع

مف أف الممارسة الرياضية تنمي في " عبد المجيد مركاف" كىك ما أكده كذلؾ 

، ....الشخص المعكؽ الثقة بالنفس كالتعاكف كالشجاعة ، فضبل عف شعكره بالمذة كالسركر 

لطفي بركات أحمد )كما أف لمبيئة كالمجتمع كاألصدقاء األثر الكبير عمى نفسية الفرد المعاؽ 

. (44، صفحة 

بدأ االىتماـ بالدراسات النفسية منذ كقت قصير، كمع ذلؾ حقؽ : األىمية النفسية. 1-6-3

عمـ النفس نجاحا كبيرا في فيـ السمكؾ اإلنساني، ككاف التأكيد في بداية الدراسات النفسية 

عمى التأثير البيكلكجي في السمكؾ ككاف االتفاؽ حينذاؾ  أف ىناؾ دافع فطرم يؤثر عمى 

سمكؾ الفرد، كاختار ىؤالء لفظ الغريزة عمى أنيا الدافع األساسي لمسمكؾ البشرم، كقد أثبتت 

التجارب التي أجريت بعد استخداـ كممة الغريزة في تفسير السمكؾ أف ىذا األخير قابؿ 

لمتغير، تحت ظركؼ معينة إذ أف ىناؾ أطفاال ال يمعبكف في حاالت معينة عند مرضيـ 

عضكيا أك عقميا، كقد اتجو الجيؿ الثاني إلى استخداـ الدكافع في تفسير السمكؾ اإلنساني 

كفرقكا بيف الدافع كالغريزة باف ىناؾ دكافع مكتسبة عمى خبلؼ الغرائز المكركثة، ليذا يمكف 

أف نقكؿ أف ىناؾ مدرستيف أساسيتيف في الدراسات النفسية كمدرسة التحميؿ النفسي 
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، كتقع أىمية ىذه النظرية بالنسبة لمرياضة كالتركيح أنيا تؤكد مبدئيف (سيجمكند فركيد )

 : ىاميف

  السماح لصغار السف لمتعبير عف أنفسيـ خصكصا خبلؿ المعب .

  أىمية االتصاالت في تطكير السمكؾ، حيث مف الكاضح أف األنشطة التركيحية

. تعطي فرصا ىائمة لبلتصاالت بيف المشترؾ كالرائد، كالمشترؾ األخر 

 – الشـ –الممس : أما مدرسة الجشطالت حيث تؤكد عمى أىمية الحكاس الخمس

كتبرز أىمية التركيح في ىذه النظرية في أف . في التنمية البشرية   النظر  السمع–التذكؽ 

األنشطة التركيحية تساىـ مساىمة فعالة  في الممس كالنظر كالسمع إذ كافقنا عمى أنو ىناؾ 

أنشطة تركيحية مثؿ ىكاية الطبخ، فيناؾ احتماؿ لتقكية ما سمي التذكؽ كالشـ، لذلؾ فاف 

. الخبرة الرياضية كالتركيحية ىامة عند تطبيؽ مبادئ المدرسة الحبشطالتية 

، كالحاجة إلى األمف  أما نظرية ماسمك تقـك عمى أساس إشباع الحاجات النفسية

ثباتيا، كالمقصكد بإثبات الذات أف  شباع الحاجة إلى االنتماء كتحقيؽ الذات كا  كالسبلمة، كا 

، كمما الشؾ  يصؿ الشخص إلى مستكل عاؿ مف الرضا النفسي كالشعكر باألمف كاالنتماء

حزاـ )فيو أف األنشطة التركيحية تمثؿ مجاال ىاما يمكف لمشخص تحقيؽ ذاتو مف خبللو 

. (20، صفحة 1978محمد رضا القزكني، 

ال شؾ أف اإلنتاج يرتبط بمدل كفاءة العامؿ كمثابرتو عمى  :األىمية االقتصادية. 1-6-4

العمؿ كاستعداده النفسي كالبدني، كىذا ال يأتي إال بقضاء أكقات فراغ جيدة في راحة مسمية، 
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كاف االىتماـ بالطبقة العاممة في تركيحيا كتككينيا تككينا سميما قد يتمكف مف اإلنتاجية 

في ىذا المجاؿ أف تخفيض " فرنارد"العامة لممجتمع فيزيد كميتيا كيحسف نكعيتيا، لقد بيف 

 في % 15 ساعة في األسبكع قد يرفع اإلنتاج بمقدار 55 ساعة إلى 96ساعات العمؿ مف 

 .(560، صفحة 1967محمد نجيب تكفيؽ، )األسبكع 

فالتركيح إذا نتاج االقتصادم المعاصر، يرتبط بو أشد االرتباط كمف ىنا تبدك أىميتو 

االقتصادية في حياة المجتمع، لكف مفكريف آخريف يركف أىمية التركيح نتجت مف ظركؼ 

العمؿ نفسو، أم مف آثاره السيئة عمى اإلنساف، كاالغتراب كالتعب كاإلرىاؽ العصبي، 

. مؤكديف عمى أف التركيح يزيؿ تمؾ اآلثار كيعكضيا بالراحة النفسية كالتسمية

بالرغـ مف اف الرياضة كالتركيح يشمبلف األنشطة التمقائية فقد  :األىمية التربوية. 1-6-5

 : اجمع العمماء عمى اف ىناؾ فكائد تربكية تعكد عمى المشترؾ، فمف بينيا ما يمي

 ىناؾ ميارات جديدة يكتسبيا األفراد مف خبلؿ األنشطة :تعمم ميارات وسموك جديدين 

الرياضية عمى سبيؿ المثاؿ مداعبة الكرة كنشاط تركيحي تكسب الشخص ميارة جديدة 

. لغكية كنحكية، يمكف استخداميا في المحادثة كالمكاتبة مستقببل 

 ىناؾ نقاط معينة يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي كالتركيحي :تقوية الذاكرة 

يككف ليا اثر فعاؿ عمى الذاكرة، عمى سبيؿ المثاؿ إذا اشترؾ الشخص في ألعاب تمثيمية 

فاف حفظ الدكر يساعد كثيرا عمى تقكية الذاكرة حيث أف الكثير مف المعمكمات التي تردد 
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  » مخازنيا  « المخ كيتـ استرجاع المعمكمة مف  » مخازف  «أثناء اإللقاء تجد مكاف في

. في المخ عند الحاجة إلييا عند االنتياء مف الدكر التمثيمي كأثناء مسار الحياة العادية 

 ىناؾ معمكمات حقيقية يحتاج الشخص الى التمكف منيا، :تعمم حقائق المعمومات 

ذا اشتمؿ البرنامج التركيحي رحمة بالطريؽ  مثبل المسافة بيف نقطتيف أثناء رحمة ما، كا 

الصحراكم مف القاىرة الى اإلسكندرية فاف المعمكمة تتعمـ ىنا ىي الكقت الذم تستغرقو 

. ىذه الرحمة

 اف اكتساب معمكمات كخبرات عف طريؽ الرياضة كالتركيح يساعد :اكتساب القيم 

الشخص عمى اكتساب قيـ جديدة ايجابية، مثبل تساعد رحمة عمى اكتساب معمكمات عف 

ىذا النير، كىنا اكتساب لقيمة ىذا النير في الحياة اليكمية، القيمة االقتصادية، القيمة 

. االجتماعية كذا القيمة السياسية

يرل بعض المختصيف في الصحة العقمية، أف الرياضة : األىمية العالجية. 1-6-6

حينما تستخدـ أكقات " التكازف النفسي"التركيح يكاد يككف المجاؿ الكحيد الذم تتـ فيو عممية 

شريطة أال  (تمفزيكف، مكسيقى، سينماف رياضة، سياحة  ): فراغنا استخداما جيدا في التراكيح

يككف اليدؼ منيا تمضية كقت الفراغ، كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ اإلنساف أكثر تكافقا مع 

 .البيئة كقادرا عمى الخمؽ كاإلبداع 

كقد تعيد األلعاب الرياضية كالحركات الحرة تكازف الجسـ، فيي تخمصو مف التكترات 

العصبية كمف العمؿ اآللي، كتجعمو كائنا أكثر مرحا كارتياحا فالبيئة الصناعية كتعقد الحياة 
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قد يؤدياف إلى انحرافات كثيرة، كاإلفراط في شرب الكحكؿ كالعنؼ، كفي ىذه الحالة يككف 

المجكء إلى ممارسة الرياضة ك البيئة الخضراء كاليكاء الطمؽ كالحمامات المعدنية كسيمة 

ىامة لمتخمص مف ىذه األمراض العصبية، كربما تككف خير كسيمة لعبلج بعض 

. (32-31حزاـ محمد رضا القزكني، الصفحات )االضطرابات العصبية 

مف الصعب حصر كؿ اآلراء :نظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيفال. 1-7

حكؿ مفيـك التركيح بسبب تعدد العكامؿ المؤثرة عميو كالمتأثرة بو في الحياة االجتماعية 

المعقدة، إال انو يمكف تحديد أىـ مفاىيمو حسب ما جاء في التعاريؼ السابقة، خاصة تمؾ 

 ككاركؿ Gean Piaget كجاف بياجيو Seg Mund Freudالتي قدميا سيجمكند فركيد 

 : ىذه التعاريؼ نابعة مف نظريات مختمفة نذكر منياKarl Grosجركس 

تقكؿ ىذه النظرية أف األجساـ  :(نظرية سينسر وشيمر )نظرية الطاقة الفائضة . 1-7-1

النشيطة الصحيحة، كخاصة لؤلطفاؿ، تختزف أثناء أدائيا لكظائفيا المختمفة بعض الطاقة 

 .العضمية كالعصبية التي تتطمب التنفيس الذم ينجـ عنو المعب

كتشير ىذه النظرية إلى أف الكائنات البشرية قد كصمت إلى قدرات عديدة، كلكنيا ال 

تستخدـ كميا في كقت كاحد، ككنتيجة ليذه الظاىرة تكجد قكة فائضة ككقت فائض، ال 

يستخدماف في تزكيد احتياجات معينة، كمع ىذا فاف لدل اإلنساف قكل معطمة لفترات طكيمة، 

كأثناء فترات التعطيؿ ىذه تتراكـ الطاقة في مراكز األعصاب السميمة النشطة كيزداد تراكميا 
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كبالتالي ضغطيا حتى يصؿ الى درجة يتحتـ فييا كجكد منفذ لمطاقة كالمعب كسيمة ممتازة 

 (57-56محمد عادؿ خطاب، الصفحات )الستنفاذ ىذه الطاقة الزائدة المتراكمة 

كمف جية ثانية اف المعب يخمص الفرد مف تعبو المتراكـ عمى جسده، كمف تأثراتو 

العصبية المشحكنة مف ممارسة كاجباتو المينية كاالجتماعية، كيعتبر كسيمة ضركرية لمتكازف 

، Serae moyenca ،1982) اإلنساني النفسي كمكافقة مع البيئة التي   يعيش فييا

 .(163صفحة 

الذم نادل بيذه النظرية  " Karl Gros"يرل كارؿ جركس :نظرية اإلعداد لمحياة. 1-7-2

باف المعب ىك الدافع العاـ لتمريف الغرائز الضركرية لمبقاء في حياة البالغيف، كبيذا يككف قد 

نظر إلى المعب عمى انو شيء لو غاية كبرل، حيث يقكؿ أف الطفؿ في لعبو يعد نفسو 

لمحياة المستقبمية، فالبنت عندما تمعب بدميتيا تتدرب عمى األمكمة، كالكلد عندما يمعب 

 .بمسدسو يتدرب عمى الصيد كمظير لمرجكلة

كىنا يجب أف ننكه بما قدمو كارؿ جركس خاصة في العبلقة بيف األطفاؿ في مجتمعات 

. ما قبؿ الصناعة

يعكض التركيح لمفرد ما لـ  "R . Mills"أما في المجتمعات الصناعية يقكؿ رايت ميمز 

يستطع تحقيقو  في مجاؿ عممو، فيك مجاؿ لتنمية مكاىبو كاإلبداعات الكامنة لديو منذ 

طفكلتو األكلى كالتي يتكقؼ نمكىا لسبب الظركؼ المينية، كما انو يشجع عمى ممارسة 

اليكايات المختمفة الرياضية، الفنية أك العممية كيجد الياكم مف ممارسة ىكاياتو، فرصة 
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لمتعبير عف طاقاتو الفكرية كتنميتيا يصاحبو في ذلؾ نكع مف االرتياح الداخمي، بعكس 

ت عامة كخاصة في مجاؿ العمؿ االحياة المينية التي تضمر نمك المكاىب كاإلبداع

. الصناعي

 

الذم كضع ىذه " Stanley Hool"يرل ستانمي ىكؿ :نظرية اإلعادة والتخميص. 1-7-3

النظرية أف المعب ما ىك إال تمثيؿ لخبرات كتكرار لممراحؿ المعركفة التي اجتازىا الجنس 

عادة لما مر  البشرم مف الكحشية إلى الحضارة، فالمعب كما تشير ىذه النظرية ىك تخميص كا 

بو اإلنساف في تطكره عمى األرض، فمقد تـ انتقاؿ المعب مف جيؿ إلى آخر منذ اقدـ 

 .العصكر

مف خبلؿ ىذه النظرية يككف ستانمي ىكؿ قد اعترض لرأم كاركؿ جركس كيبرر ذلؾ 

باف الطفؿ خبلؿ تطكره يستعيد مراحؿ تطكر الجنس البشرم، إذ يرل أف األطفاؿ الذيف 

/ د )يتسمقكف األشجار ىـ في الكاقع يستعيدكف المرحمة القردية مف مراحؿ تطكر اإلنساف 

 (227، صفحة 1990كماؿ دركيش ، أميف الخكلي، 

القيمة التركيحية لمعب في ىذه النظرية " جتسي مكنس"يؤكد :نظرية الترويح. 1-7-4

كيفترض في نظريتو أف الجسـ البشرم يحتاج إلى المعب ككسيمة الستعادتو حيكيتو فيك 

 .كسيمة لتنشيط الجسـ بعد ساعات العمؿ الطكيمة
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كالراحة معناىا إزالة اإلرىاؽ أك التعب البدني كالعصبي كتتمثؿ في عممية االستراحة، 

 .االسترخاء في البيت  أك في الحديقة أك في المساحات الخضراء أك عمى الشاطئ 

كؿ ىذه تقـك بإزالة التعب عف الفرد، كخاصة العامؿ النفسي، ليذا نجد السفر 

كالرحبلت كاأللعاب الرياضية خير عبلج لمتخمص مف العمؿ النفسي كالضجر الناتجيف عف 

 (221، صفحة F . Balle & al ، 1975 )األماكف الضيقة كالمناطؽ الضيقة كمزعجاتيا 

تشبو ىذه النظرية إلى حد كبير نظرية التركيح، فيي تذىب : نظرية االستجمام. 1-7-5

إلى أف أسمكب العمؿ في أيامنا ىذه أسمكب شاؽ كممؿ، لكثرة استخداـ الفضبلت الدقيقة 

لمعيف كاليد، كىذا األسمكب مف العمؿ يؤدم إلى اضطرابات عصبية إذا لـ تتكفر لمجياز 

 .البشرم كسائؿ االستجماـ كالمعب لتحقيؽ ذلؾ 

ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخركج إلى الخبلء كممارسة أكجو نشاطات قديمة 

الصيد كالسباحة كالمعسكرات، كمثؿ ىذا النشاط يكسب اإلنساف راحة كاستجماما : مثؿ

. يساعدانو عمى االستمرار  في عممو بركح طيبة 

تفيد ىذه النظرية باف البشر اتجاىا غريزيا نحك النشاط في فترات : نظرية الغريزة. 1-7-6

عديدة مف حياتيـ، فالطفؿ يتنفس كيضحؾ كيصرخ كيزحؼ كتنصب قامتو كيقؼ كيمشي 

كيجرم كيرمي في فترات متعددة مف نمكه كىذه أمكر غريزية كتظير طبيعية خبلؿ مراحؿ 

 .نمكه
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فالطفؿ ال يستطيع أف يمنع نفسو مف الجرم كراء الكرة كىي تتحرؾ أمامو شانو شاف 

القطة التي تندفع كراء الكرة كىي تجرم، كمف ثـ فالمعب غريزم، كجزء مف كسائؿ التككيف 

  .العاـ لئلنساف، كظاىرة طبيعية تبدك خبلؿ مراحؿ نمكه
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:  الفصل الصةخ

تحميؿ مفيـك النشاط البدني الرياضي  كقد أجرينا محاكلة لقد حاكلنا في ىذا الفصؿ 

ظيار الدراسات التربكية  لشرح النشاط البدني الرياضي المكيؼ مف كافة جكانبو كا 

 .كالسكسيكلكجية حكلو كما ساىمت ىذه الدراسات في مضمار فيـ ماىيتو 

 النشاط البدني كالرياضي يكيؼ حسب نكع كدرجة اإلعاقة كطبيعة أفكما استخمصناه 

الفرد المعاؽ مف حيث القكانيف كالكسائؿ المستعممة، كيعد ىذه النشاط الرياضي حديث النشأة 

مقارنة بالنشاط الرياضي عند العادييف كلو جكانب عديدة تعكد بالفائدة عمى األفراد، فيك 

يعتبر كسيمة تربكية كعبلجية ككقائية إذا تـ استغبلليا بصفة منتظمة كمستمرة، إذ يسيـ في 

تككيف شخصية األفراد مف جميع الجكانب، كبالتالي تككيف شخصية متزنة تتميز بالتفاعؿ 

االجتماعي كاالستقرار العاطفي كالنظرة المتفائمة لمحياة، خاصة لؤلطفاؿ المعاقيف كالذيف 

. تضيؽ دائرة نشاطيـ بسبب مرض أك عجز جسمي
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: تمييد

تعتبر اإلعاقة ظاىرة مبلزمة لممجتمعات اإلنسانية كميا ك تختمؼ نسبة تكاجدىا ك 

تمعات منيا باختبلؼ الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية لذا يجب لمجأنكاعيا ك مكقؼ ا

إعطاء ىذا المكضكع اىتماما كبيرا ألنو مف المكضكعات الميمة ك الضركرية التي تمس 

. حياة اإلنساف المعاؽ ك كيفية التعامؿ معو كفؽ اإلعاقة التي يعاني منيا

تمعات إلى المعاؽ كنتطرؽ كيؼ لمجسنرل في ىذا الفصؿ مراحؿ تطكر نظرة ا 

عطاء تعريؼ عاـ لئلعاقة كاإلعاقة الحركية خاصة كأنكاعيا  يعامؿ المعاؽ في الجزائر كا 

عطاء لمحة عف رياضة المعاقيفلمجككذلؾ نظرة ا . تمع ليذه الفئة كا 
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: نبذة تاريخية عن المعاقين. 2-1

: في العصور القديمة. 2-1-1

تعتبر اإلعاقة مفيـك قديـ عرفتو اإلنسانية منذ اآلالؼ السنيف كلـ تكف قضية 

المعاقيف محببة عند القدماء لذا حاربكا ىذا المفيـك كمارس القدماء أبشع الطرؽ لمتخمص مف 

المعاقيف سكاء كاف في العيد اليكناني أك في عيد ركما القديمة أك العيد األثيني، فمثبل دعى 

أفبلطكف إلى نفي المعاقيف خارج الدكلة كالخبلص منيـ كقاؿ باف الدكلة ىي لؤلقكياء 

 .كاألذكياء القادريف عمى الدفاع عف الكطف

: في العصور الوسطى. 2-1-2

لقد كانت النظرة لممعاقيف في ىذه الحقبة مف الزمف نظرة خكؼ ك خطر مف المعاؽ 

ـ بمثابة الغضب نوك كانت الكنيسة تصدر أحكاما بسجف ك تعذيب ىؤالء كالذيف كانكا يعتبرك

ـ كتقديـ العكف توتمع كطالبكا باالبتعاد عنيـ كمحاربتيـ كطالبكا بعدـ مساعدلمجالذم حؿ با

صالح عبد اهلل الزغبي، )ليـ لذا فاف النظرة العامة ليؤالء كانت جيؿ كتخمؼ بحؽ المعاقيف 

  .(16، صفحة 2000أحمد سميماف العكاممة، 

: في األديان السماوية. 2-1-3

لقد كانت النظرة لممعاقيف دينيا نظرة التسامح ك المحبة ك اإلخاء ككانت الطريقة 

تمع اإلسبلمي بالرعاية لمجالمضيئة التي تتيح األمؿ ك التفاؤؿ باتجاه ىؤالء كقد تميز ا

الصادقة نحك المعاقيف كاكبر دليؿ عمى ذلؾ ما دلت عميو األحاديث الشريفة عف الرسكؿ 
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إف اهلل إذا أحب عبدا ابتبله فإذا صبر اجتباه كاف رضي عنو " صمى اهلل عميو ك سمـ قاؿ

". أصفاه كاف يأس نفاه كأقصاه

كعميو فاف اسعد الناس " كال نبمكنكـ بالخير كالشر فتنة" كقاؿ تعالى في كتابو العزيز 

ليس عمى األعـ حرج كال عمى األعرج حرج " مف استطاع أف يعيش مع عمتو كقاؿ تعالى 

سكرة البقرة مف ىنا نقكؿ إف اإلسبلـ نظاـ كامؿ كانو اإلسبلـ الحؽ " كال عمى المريض حرج

االت كنكاحي الحياة،فقد دعى لمجالذم ال يكجد شيء في الدنيا كاآلخرة إال كتناكلو في كافة ا

صالح عبد اهلل الزغبي، أحمد )اإلسبلـ إلى حسف االىتماـ كمعاممة المعاؽ معاممة إنسانية 

. (16، صفحة 2000سميماف العكاممة، 

: العام الدولي لممعاقين. 2-2

 عاما 1981 أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارا باف يككف عاـ 1975في عاـ 

دكليا لممعاقيف يقصد لفت أنظار شعكب العالـ كالدكلة إلى مكانة المعاقيف الذيف يبمغ تعدادىـ 

 مميكف مف الناس الذيف يعانكف عمى كجو المعمكرة مف عاىات عقمية أك بدنية 450العاـ 

مؤقتة اك دائمة كتقـك إحصائيات األمـ المتحدة بخصكص األشخاص المعاقيف في العالـ أف 

شخص كاحد عمى األقؿ مف بيف عشرة أشخاص مف سكاف أم بمد مف البمداف معطكب 

بشكؿ أك بأخر كاف اإلشكاؿ األكثر انتشارا ىي االعتبلؿ الجسدم كاألمراض المزمنة 

رابح تركي، )كالتخمؼ العقمي كالعجز الحسي كيعيش معظـ ىؤالء األفراد في البمداف النامية 

. (78، صفحة 1982
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  :أىداف األمم المتحدة من تخصيص عام دولي لممعاقين. 2-3

حددت األمـ المتحدة خمس أىداؼ رئيسية مف كراء تخصيص عاـ دكلي لممعاقيف تتمثؿ في 

: األىداؼ التالية

 مساعدة المعاقيف عمى التكيؼ الجسماني ك النفساني مع المجتمع. 

   تشجيع كؿ الجيكد المبذكلة عمى الصعيديف المحمي ك الدكلي لتقديـ المساعدة ك

تاحة فرصة العمؿ المناسبة ليـ كتاميف  الرعاية ك التدريب كاإلرشاد إلى المعاقيف كا 

  .لمجتمعإدماجيـ الكامؿ في ا

  تشجيع مشاريع الدراسة ك البحث الرامية إلى التسيير مشاركة المعاقيف في الحياة

اليكمية بشكؿ عممي 

  تثقيؼ الجميكر ك تكعيتو بحقكؽ المعاؽ في المشاركة في مختمؼ نكاحي الحياة

 .االقتصادية كاالجتماعية ك السياسية ك اإلسياـ فييا

  تشجيع اتخاذ تدابير فعالة لمكقاية مف العجز ك إعادة تأىيؿ المعاقيف

 إعبلنا عالميا بحقكؽ 1971 كقبؿ تحديدىا ليذه األىداؼ كانت قد أصدرت في عاـ 

رابح تركي، ) 1976األشخاص المتخمفيف عقميا الذم أعقبتو بإعبلف حقكؽ المعاؽ في عاـ 

. (16، صفحة 1982
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: المعاقين في الجزائر. 2-4

مف المألكؼ أف المشاكؿ االجتماعية عامة تتميز عف غيرىا مف المشاكؿ بالتعقيد ك 

الحساسية كخاصة المشاكؿ االجتماعية لفئة المعاقيف التي ليا عبلقة كطيدة بالمشاكؿ العامة 

التي تكاجييا عممية التنمية الكطنية خاصة إف عدنا سنكات إلى الكراء بما يناىز عمر 

االستقبلؿ بما خمفو االستعمار الفرنسي بكجكد كؿ ىذه المشاكؿ أنشأت عدة جمعيات ك 

ككاف ىدفيا التكفؿ بالمعاقيف مف الناحية  "1981 -1963"منظمات في الفترة الممتدة بيف 

االجتماعية ليـ كمع تجاكز الجزائر لتمؾ المرحمة االستثنائية التي كاف فييا مفيـك اإلعاقة 

متعمقا باالستعمار الفرنسي ، إال أف تطكرت المفاىيـ ك الذىنيات حيث أصبح لممعاؽ حقكقا 

ككاجبات تجاه كطنو كمجتمعو كىذا اعتمادا عمى المبادئ األساسية لمثكرة التحريرية كطبقا 

: لممقررات المؤتمر الخامس لحزب جبية التحرير الكطني الذم جاء فيو ما يمي

 القياـ بإنشاء ىياكؿ نفسية بيداغكجية لبلستجابة لطمب مختمؼ أنكاع اإلعاقة. 

  عادة تشجيع إنشاء مصالح مختصة مف اجؿ إعادة تكيؼ األشخاص المعاقيف كا 

 .االعتبار ليـ

   مجرد كتابة لمدكلة 1984كما أنشأت كزارة الحماية االجتماعية كالتي كانت قبؿ عاـ 

مكمفة بالخصكص عف طريؽ تكجيو القيادة السياسية كذلؾ ببذؿ جيكد قصد تحقيؽ 

ا ، كما كمفت بنفس توالمشاركة الكاممة ك الفعالية لممعاقيف في الحياة بشتى مجاال

. المياـ كزارة الصحة العمكمية ك الشبيبة ك الرياضة
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 5.2 أكثر مف 2003كقد تـ إحصاء عدد المعاقيف في الجزائر فكصؿ عددىـ عاـ  

 (2003الجريدة الرسمية، )مميكف معاؽ 

: اإلعاقة الحركية. 2-5

تعد اإلعاقة الحركية فئة مف فئات ذكل االحتياجات الخاصة العديدة كىى فئة تنتمي 

إلى فئة اإلعاقات الجسمية أك البدنية كتتضمف العديد مف أنكاع اإلعاقات التي تصيب أجيزة 

الجسـ كأىميا الجياز الحركي كما يرتبط بو مف أجيزة أخرل مثؿ، الجياز العظمى كالجياز 

. المفصمي كالجياز العضمي كالجياز العصبي المركزم

كالمعكؽ حركيا ىك الفرد الذم يعانى مف خمؿ ما في قدراتو الحركية، أك نشاطو 

الحركي بحيث يؤثر ذلؾ عمى مظاىر نمكه العقمي كاالجتماعي كاالنفعالي كيستدعى الحاجة 

. (24، صفحة 1998فاركؽ الركساف، )إلى التربية الخاصة 

ك ىك كؿ فرد يحتاج طكاؿ حياتو أك في فترة مف فترات حياتو إلى خدمات خاصة  

لكي ينمك أك يتعمـ أك يتدرب أك يتكافؽ مع متطمبات حياتو اليكمية أك األسرية أك المينية أك 

الكطنية كيمكف بذلؾ أف يشارؾ في عمميات التنمية االجتماعية كاالقتصادية بقدر ما يستطيع 

. كبأقصى طاقاتو كمكاطف

  : يعد شخصا معكقا كؿ طفؿ أك مراىؽ أك شخص بالغ أك مسف مصاب بما يمي

إما نقص نفسي أك فسيكلكجي، ك إما عجز عف القياـ بنشاط تككف حدكده عادية لمكائف 

. البشرم ك إما عاىة تحكؿ دكف حياة اجتماعية عادية أك تمنعيا
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أيضا ىك الشخص غير القادر عمى أداء األنشطة الحركية سكاء حركتو ىك أك تحريؾ 

العظاـ أك  (قد تككف نتيجة إلصابة )األشياء مف مكاف آلخر كىذه اإلعاقة فقداف القدرة 

العضبلت أك المفاصؿ أك األعصاب التي تربط بينيما كما ينظر إليو عمى أنو ىك الشخص 

الذم لديو عائؽ جسدم يمنعو مف القياـ بكظائفو الحركية بشكؿ طبيعي نتيجة مرض أك 

 فى اإصابة أدت إلى ضمكر في العضبلت أك فقداف القدرة الحركية أك الحسية أك كمتييما مع

األطراؼ السفمى كالعميا أحيانا أك إلى اختبلؿ في التكازف الحركي أك بتر األطراؼ كيحتاج 

ىذا الشخص إلى برامج طبية كنفسية كاجتماعية كتربكية لمساعدتو في تحقيؽ أىدافو الحياتية 

. (02، صفحة 2003حابس العكاممة، )كالعيش بأكبر قدر مف االستقبللية 

: الخصائص العامة لممعاقين حركيا. 2-6

مف شأف اإلعاقة أف تحد مف قدرة الفرد عمى القياـ بكظيفة أك أكثر مف كظائؼ الحياة 

إف المعاؽ لو حاجاتو الخاصة التي تنشأ عف إعاقتو كالتي تستمـز  .اليكمية بطريقة طبيعية

كقد تختمؼ عف اإلجراءات التي تتتبع في تمبية حاجات األفراد ,إتباعو بإجراءات خاصة 

إف جميع المعاقيف ميما تنكعت صكر إعاقتيـ لدييـ قابميات كقدرات كحكافز  .األسكياء

إف الشخص المعاؽ ال يختمؼ عف  . لمتعميـ كالنمك كاالندماج في الحياة العادية لممجتمع

غيره مف األسكياء مف جميع النكاحي بؿ يختمؼ عنيـ فقط في الناحية التي يقع فييا العجز 

كىك في ,كتقدير الذات ,كالعطؼ ,كالحب ,كالطمأنينة ,فيك في حاجة إلى األمف ,أك اإلعاقة 

حاجة إلى أشخاص متكيفيف مع أنفسيـ كمع مجتمعيـ حتى يساعدكه عمى التكيؼ مع نفسو 
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فإف المعاقيف بغض النظر عف نكع إعاقتيـ كعف درجة ,كمف الناحية النفسية  .كمع مجتمعو

ا كعف الفركؽ الفردية بينيـ كعف اختبلؼ الظركؼ البيئية التي يعيشكف فييا تغمب توحد

: عمييـ صفات نفسية معينة كاآلتي

 الشعكر الزائد بالنقص. 

 الشعكر الزائد بالعجز. 

 عدـ الشعكر باألمف ك األماف. 

 عدـ اإلتزاف اإلنفعالي. 

  2001بدر الديف كماؿ عبده، محمد السيد حبلكة، )سيادة مظاىر السمكؾ الدفاعي ،

 .(25-24الصفحات 

: تصنيفات و أشكال اإلعاقة الحركية. 2-7

ا عديدة ك متنكعة أيضا، فقد تككف بوإف اإلعاقات الحركية معدكدة ك متنكعة، ك أسبا

خمقية أك مكتسبة أك بسبب أمراض ك قد تحدث قبؿ الكالدة أك أثناءىا أك بعدىا، ك بعضيا 

قد يككف راجعا لكسكر أك ضمكر، ك غير ذلؾ مما سيمي ذكره، ك ىي تصيب عدة أجيزة 

مف أجيزة الجسـ،  

– العظمي  )إعاقات الجياز الحركي  :ا إلىبوك تصنؼ اإلعاقة الحركية تبعا ألسبا

 . إعاقات مرضية- إعاقات الجياز العصبي  - (العضمي 
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: إصابات عصبية. 2-7-1

كىي حالة تنجـ عف اإلصابات التي تصيب الجياز العصبي المركزم المككف مف 

الدماغ كالنخاع الشككي، كتتراكح ىذه اإلصابات مف البسيطة إلى الشديدة حسب مكقع 

صابات  اإلصابة، كمف أمثمتيا الشمؿ الدماغي كالصرع كاالستسقاء الدماغي، شمؿ األطفاؿ كا 

صابات العمكد الفقرم  .النخاع الشككي كا 

: إصابات عضمية و عظمية. 2-7-2

ىي إصابة العضبلت كالعظاـ بدرجة تؤثر عمى قدرة الشخص المصاب عمى الحركة كالتنقؿ 

ا تحدث ىذه اإلصابات في األطراؼ أك في العمكد الفقرم، كقد تككف ـباستقبللية، كغالبا 

البتر كالكىف العضمي كالكىف : كالدية أك مكتسبة ،كمف أمثمة ىذا النكع مف االضطرابات

كالضمكر العضمي كالركماتيـز كىشاشة العظاـ كانحناءات العمكد الفقرم كاضطرابات القدـ 

. (72-71، الصفحات 2002كائؿ محمد مسعكد، )

: إعاقات مرضية. 2-7-3

– الركماتيـز : ىي تمؾ األمراض المزمنة التي تحكؿ ك الفرد عف الحركة ك منيا

مرضى التياب الكيس – مرضى الربك – أمراض الكمى – مرضى القمب – مرضى السكرم 

إف الغرض مف التصنيفات السابقة ليس كضع مسميات لكي تمتصؽ  . التميفي أك الحكيصمي

نما اليدؼ منو ىك مكاجية االحتياجات التربكية كالتأىيمية  باألفراد ذكل اإلعاقة الحركية كا 

. ـتولممعكقيف حركيا عمى اختبلؼ درجة اإلعاقة لدييـ كعمى اختبلؼ احتياجا



ى  
ات  صص الي  ى  :  الل   الخري 

ى  عاق  ٌأ   ا

53 

 

ا توكعمى ضكء ىذه التصنيفات السابقة تتعدد أشكاؿ اإلعاقة الحركية ك تتنكع درجا 

 :كفيما يمي سرد لبعض أشكاؿ اإلعاقة الحركية

 إصابات الجياز اليظمي. 

 إصابات المفاصؿ. 

 إصابات الجياز العضمي. 

 إصابات الجياز العصبي. 

: أسباب اإلعاقة. 2-8

لئلعاقات ك منيا اإلعاقة الحركية أسباب عديدة ك كذلؾ تصنيفات متنكعة، ك يمكف 

أف ينظر إلييا بأكثر مف صكرة اك اتجاه، ك في استعراضنا ألسباب اإلعاقة ال بد أف نأخذ 

نتيجة لعامؿ  (حركية أك غير حركية  )في االعتبار انو مف النادر أف تككف اإلعاقة المعنية 

ا تحدث نتيجة ألكثر مف عامؿ، بؿ ك كثيرا ما يصعب تحديد سمسمة نوكاحد، بؿ الغالب أ

 . العكامؿ أك األحداث التي أدت إلى حالة اإلعاقة

ك ترجع اإلعاقة الى عشرات بؿ مئات مف األسباب، التي قد تككف أسباب طبية 

نتيجة أمراض ك إصابات، أك أسبابا اجتماعية أك اقتصادية أك مينية أك نفسية، ك مف جية 

أخرل قد تككف ىذه األسباب متعمقة بالفرد نفسو أك مرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا، ك قد 

ترجع الى أسباب خمقية كراثية أك غير كراثية، ك قد تككف اإلعاقة نتيجة لككارث طبيعية 

كالزالزؿ ك البراكيف كالفيضاف ك الجفاؼ، ك قد تككف راجعة الى ككارث مف صنع اإلنساف 
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مثؿ الحركب ك حكادث العمؿ، ك عمى ىذا فإف تصنيؼ ىذه األسباب يختمؼ مف مدرسة 

إلى أخرل، ك مف عمـ إلى عمـ تماما مثمما يختمؼ تعريؼ اإلعاقة التي ال تدخؿ في اىتماـ 

عمـ دكف عمـ، فيي ليست قاصرة عمى العمـك الطبية مثبل، ك لكنيا تدخؿ في كثير مف 

الدراسات االجتماعية ك النتركبكلكجية ك التربكية ك النفسية ك المينية ك الصناعية ك غيرىا 

. (35، صفحة 2005السيد فيمي عمي محمد، )

: األسباب الوراثية. 2-8-1

تتـ كراثة العجز عف طريؽ جينات سائدة أك متنحية تنتقؿ إلى الطفؿ مف كالديو أك 

مف أحدىما إلى الجنيف، ك احتماالت ظيكرىا في زكاج األقارب أكثر مف زكاج غير 

األقارب، كما أف ىناؾ ما يسمى بالشذكذ الكراثي، بمعنى أف الطفؿ قد يصاب باإلعاقة التي 

يعاني منيا كالده، ك لكف بسبب انفصاؿ خصائص كراثية شاذة تؤدم إلى اضطرابات في 

: التمثيؿ الغذائي في خبليا الجسـ، ك تنقسـ ىذه الخصائص الكراثية الشاذة إلى نكعيف 

. أحدىما شذكذ في الكركمكزكمات ك عمميا، ك ثانييما شذكذ في الجينات

: األسباب البيئية. 2-8-2

 : تنقسـ األسباب البيئية إلى ثبلثة أقساـ

: أسباب ما قبل الوالدة. 2-8-2-1

مثؿ تعرض الجنيف لمعدكل الفيركسية أك البكتيرية كالجدرم ك النكاؼ ك التيابات 

الكبد الكبائي، ك الحصبة األلمانية ك الزىرم، كذلؾ تعرض الجنيف لئلشعاعات، أك 
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االستعماؿ السيئ لؤلدكية ك التدخيف ك إدماف المخدرات، كما أف سف األـ الحامؿ لو عبلقة 

باحتمالية حدكث اإلعاقة، ك خاصة صغار السف، ك كبار السف، ك كثرة الحمؿ المتعاقب 

 . اؿ لكالدات مشكىةلمجلؤلميات مع سكء التغذية ك انعداـ الرعاية أثناء الحمؿ قد تفسح ا

: أسباب أثناء الوالدة. 2-8-2-2

كالكالدة العسرة التي تعرض الطفؿ لئلصابة في الجياز العصبي، ك أيضا كضع المشيمة 

الذم قد يؤدم الى اختناؽ الجنيف، ك استخداـ الجفف في الكالدة يؤدم أيضا إلى إصابة دماغ 

الطفؿ، باإلضافة إلى األمراض المرتبطة بالكالدة، ك سكء التغذية ك خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ 

الصغار يعد عامبل مف عكامؿ التعرض لئلعاقة، كاإلصابة بالكساح، ك ضعؼ البصر ك 

التعرض لممرض بصكرة عامة، كما أف الكالدة الطكيمة أك الجافة الطمؽ السريع يؤدم إلى 

 . اضطرابات في عممية التمثيؿ الغذائي في خبليا المخ

: أسباب ما بعد الوالدة. 2-8-2-3

إف التأخر في اكتشاؼ حاالت األطفاؿ المصابيف ببعض اإلعاقات، ال يعني أف األسباب 

البيكلكجية لئلعاقة حدثت بعد الميبلد، ك غنا لـ يتـ التعرؼ عمى الحالة قبؿ الميبلد أك أثناء 

الكالدة، عمى أف ىناؾ حاالت حدث بعد الميبلد ك تككف ليا نتائج حتمية، ربما ينتج عنيا 

كفاة الطفؿ، ك تعد الحكادث مف األسباب التي تؤدم الى إصابة األطفاؿ بالتمؼ المخي 

 .عبلكة عمى اإلصابة في األطراؼ، ك في منطقة الرأس مف اإلصابات الجسمية المباشرة

:  مشكالت اإلعاقة. 2-9
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 مف شخص إلى آخر حسب توالمشكبلت التي يكاجييا المعاقكف متعددة في نكعيتيا كحد

فردية اإلعاقة، كفردية الحالة نفسيا كبيئتيا كمجتمعيا، كتختمؼ أكجو الرعاية التي تبذؿ ليـ 

ـ، توحسب ىذه الفركؽ الفردية التي عمى أساسيا تكضع ليـ الخطط المناسبة إلشباع احتياجا

 :لتعد البرامج المناسبة حسب المكاصفات الفردية كاآلثار النفسية كاالجتماعية لئلعاقة كاآلتي

: المشكالت النفسية. 2-9-1

المشكبلت النفسية التي يكاجييا المعكقكف مف أكثر المشاكؿ تعقيدا كخاصة إذا نجـ 

عف ىذه اإلعاقة تشكىات أك عاىات ظاىرة قد تجعمو معرضا لمسخرية أك العطؼ، فكمما تـ 

تمع نحك المعكقكف كبرزت استجابات لمجإظيار أساليب الشفقة أك الرفض أك اإلحساف مف ا

  . تمع الذم يعيشكف فيولمجسمبية مف المعكقكف نحك إعاقتيـ كنحك ا

كما نجد أف القائميف عمى مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة جسميا يعبركف في كثير 

مف األحياف بطريقة غير مقصكدة عف االستسبلـ أك الرضكخ باستخداـ أساليب الشفقة 

كاالحساف كطريقة لرفع الركح المعنكية لممعكقيف دكف النظر إلى مدل تقبؿ الفرد لئلعاقة مف 

عدمو، كذلؾ يعاني ذكك االحتياجات الخاصة جسميا كثيرا مف المشكبلت التي تككف مرتبطة 

السيد فيمي عمي محمد، ) بدرجة كبيرة بنكع إعاقتو التي تتسبب في تغير معاممة اآلخريف لو

  . (80، صفحة 2005

إف المشكبلت التي يعاني منيا ذكك االحتياجات الخاصة بدنيا تميؿ إلى أف تككف 

مشكبلت نفسية كاجتماعية بقدر ما ىي مشكبلت بدنية كما أشارت ىذه الدراسة إلى أف 
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عممية التأىيؿ كاستخداـ األجيزة التعكيضية تدعـ مف السمكؾ اإليجابي لممعكقكف بدنيا، 

إبراىيـ )كتخفؼ المشكبلت النفسية كاالجتماعية التي يعاني منيا ذكك االحتياج الخاصة 

. (33، صفحة 2002مركاف عبد المجيد، 

 يعاني المعاؽ مف العديد مف اآلثار النفسية أىميا التالي: 

 الشعكر بالنقص كاإلحساس بالدكنية .

 االنطكائية لما ليا مف آثار سيئة عمى التكيؼ كالتكافؽ .

 العجز الخمقي كأثره عمى شخصية المصاب بالشمؿ .

  عدـ القدرة عمى االعتماد عمى النفس، كاإلتكالية، كعدـ القدرة عمى القيادة كالرغبة

. الدائمة في االعتماد عمى اآلخريف،جميعيا ليا عبلقة بسكء التكيؼ

 تمعلمجضعؼ الشعكر باالنتماء مما يجعؿ المعكؽ في حالة عدـ تكافؽ مع ا .

 عدـ الشعكر باألمف كالخكؼ مف المستقبؿ .

  صعكبة تككيف عبلقات باآلخريف كتجنب المحيطيف النعداـ الثقة بالنفس كالتي تجعؿ

 .المعاؽ يشعر بأنو أقؿ مرتبة مف األشخاص العاديف

: المشكالت اإلجتماعية. 2-9-2

إف لمعبلقات االجتماعية أىمية خاصة، حيث تساعد عمى تدعيـ شخصية المعكؽ في بيئتو 

يئ لو الجك اليادئ كالشعكر باألمف الذم يساعد المعكؽ توتمعية، كىي التي لمجاألسرية كا

عمى الشعكر بالثقة بالنفس كالثقة في العالـ الذم يتفاعؿ معو، فإذا ضعفت عبلقات المعكؽ 
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 . ا تؤثر في كيانو كفي شخصيتو، كخاصة عبلقتو بأسرتونومع الناس الذيف يتعاطكف معو فإ

ذا ما ضعفت عبلقاتو بمحيطو فإنو يفقد أمنو العائمي كيختفي شعكره باالنتماء مما يشعره  كا 

ذا ما تمزقت شبكة العبلقات  بالحرماف مف المحبة كالتعاطؼ كاليدكء كالثبات كاالستقرار، كا 

بيف المعكؽ كمف يتعامؿ معو ترتب عميو عدـ تقبمو لو أك السخرية منو أك معايرتو بعاىتو أك 

عجزه، فسيككف ذلؾ مردكدا بسمكؾ عدكاني تعكيضي سمبي كمبالغ فيو، كىذا الشعكر يدفعو 

إلى االنطكاء أك السمبية أك الخجؿ، كتنتابو الحساسية الشديدة الثائرة كالناقمة عمى كؿ مف 

يار شبكة العبلقات ستجعؿ نوحكلو ككؿ ذلؾ يجعؿ منو شخصية ال اجتماعية، كىكذا، فإف ا

المعاؽ عاجزا عف التكافؽ مع نفسو أك التكيؼ مع مجتمعو كلف يتحقؽ التكافؽ النفسي 

االجتماعي لممعكؽ، إال إذا تكفرت لو شبكة قكية مف العبلقات االجتماعية كاالنفعالية مع 

إبراىيـ مركاف عبد )تمعية، لذلؾ يحتاج إلى العديد مف الخدمات المختمفة لمجبيئتو األسرية ا

. (33، صفحة 2002المجيد، 
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: خالصة الفصل

إف مف أىـ ما يمكف أف نستخمصو مف ىذا الفصؿ ىك أنو عمى الرغـ مف تعدد 

كجيات النظر في إعطاء المفاىيـ أك التعاريؼ لمصطمح اإلعاقة الحركية غير أف كؿ مف 

كجيات النظر تتفؽ كتشترؾ في أف اإلعاقة الحركية ىي عدـ قدرة الفرد عمى تأدية عمؿ 

يستطيع غيره مف الناس تأديتو ك يصبح العجز إعاقة عندما يحد مف قدرة الفرد عمى القياـ 

 . بما ىك متكقع منو في مرحمة معينة

المعكؽ حركيا بصفة عامة ىك الشخص الذم لديو سبب يعكؽ حركتو، كنشاطو 

الحيكم نتيجة لخمؿ أك عاىة، كما يعرؼ عمى أنو الشخص الذم لديو عضبلت أك مفاصؿ 

أك عظاـ بطريقة تحد مف حركتيا، ككظيفتيا العادية كبالتالي تؤثر عمى تعميمو كحالتو 

 . مف حركتيا، ككظيفتيا العادية كبالتالي تؤثر عمى تعميمو كحالتو النفسية. النفسية 
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 :تمييد

األساسية لكؿ مف عمـ النفس العاـ كالرياضي ليذا  تعد الفركؽ الفردية احد األركاف

. يحاكؿ عمماء نفس الرياضة فيـ دكر الفركؽ الفردية في الرياضة كالتمريف مف خبلؿ البحث

كما يدرؾ عمماء نفس الرياضة التطبيقيكف أىمية تفرد الطرؽ لمقابمة القدرات كالحاجات 

  أكثر ظيكرا كخاصة فيما يتعمؽ بردكد األفعاؿ المرتبطة بالمنافسة الفردية كىذه الفركؽ تعتبر

السنكات المعاصرة تزايد اشتراؾ النشء في برامج الرياضة التنافسية كيتكقع أف  حيث تشيد

 أك ما يطمؽ عميو التدريب المكثؼ كزيادة الضغكط النفسية التدريبذلؾ زيادة أعباء  يصاحب

. كبرامج التدريب عمى السمات النفسية
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 : السمات النفسية. 3-1

 .لمكاجية الضغكط النفسية عمى التركيز مف اجؿ كضع اىداؼ محددة كىي قدرات

برامج منظمة تربكية تصمـ لتقديـ المساعدة لكؿ ) السمات النفسية ىي أف راتب أسامةكيرل 

تقانو األداءالبلعب كالمدرب بغرض تحسيف  مف  فضبل عف جعؿ الممارسة الرياضية كا 

 .(81، صفحة 2000أسامة كامؿ راتب، )  االستمتاعمصدر

 البدني األداءكمرتبطة بتحقيؽ  الميارات التي يمتمكيا البلعبيف) بأنياكيعرفيا البعض 

استخداميا تبعا لظركؼ المكقؼ التدريبي  كالميارم الفائؽ كتكجد في العقؿ كيستطيع البلعب

 .(42ـ، صفحة 2007احمد صبلح الديف خميؿ، )م  التنافسآك

 :  ومكوناتياأىميتيا. 3-2

 :أىميتيا. 3-2-1

 السمات النفسية تعتبر محددات أفالمعتقدات الرئيسية في عمـ النفس الرياضي  مف

رشاد  كليذا تـ تكجيو اىتماـ ممحكظ لمتعرؼ عمى الميارات المناسبة الرياضي  لؤلداءميمة كا 

مف كاألكثر المدربيف كالرياضييف كخبراء الرياضة حكؿ كيفية تعميـ كتطبيؽ تمؾ الميارات 

كقابمية األداء  السمات النفسية ترتبط بعدد مف المتغيرات مثؿ أف ىناؾ دليبل عمى أفذلؾ 

  عدد مف الباحثيف مثؿ جكلدإليياكما يشير – عبلقة سمبية -لئلصابةالتعرض 

 السمات النفسية تنتابك (1995)كسمث ككرستنزف  (1989)كماىكني  (1981)كآخركف

  نككفأف كليذا فانو مف الميـ األداءمتغيرات تابعة ميمة في البرامج الخاصة بتحسيف  دائما
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 (1989)ث مقادريف عمى تقدير التغير في ىذه الميارات ككسيمة لتقييـ كفاءة البرنامج سـ

.  (126 ، صفحة 2006إبراىيـ عبد ربو، )

 :مكوناتيا. 3-2-2

 يتضمف أفلقد تناكؿ العديد مف الباحثيف مككنات السمات النفسية حيث يقترح رينر مارتنر 

 :(01 ، صفحة 2006إبراىيـ عبد ربو، ) التالية البرنامج التدريبي السمات النفسية

 التصكر العقمي. 

 الطاقة النفسيةإدارة . 

 الضغكطإدارة . 

 االنتباه. 

   األىداؼبناء. 

 السمات النفسية الكاجب تنميتيا في البرامج التدريبية أف إلىبينما يشير العربي شمعكف 

 :(326، صفحة 1996محمد العربي شمعكف، ) ىي

 االسترخاء. 

 االنتباه تركيز. 

 التصكر العقمي. 

 االسترجاع العقمي. 
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 مككنات السمات النفسية كذلؾ مف خبلؿ دراسة أىـ عبد ربو إبراىيـفيما استخمص 

 السمات أكثر أف كاستخمص منيا كأجنبي دراسة كبحث عربي 69 مف ألكثرتاريخية تحميمية 

إبراىيـ عبد ربو، )  عاما ىي كالتالي30الرياضي كعمى مدل  النفسية دراستا في المجاؿ

 :(13 ، صفحة 2006

 ءاالسترخا. 

 رلتصكا. 

 االنتباه تركيز. 

 الثقة بالنفس. 

  األىداؼبناء. 

 الضغكط النفسيةإدارة . 

 الطاقة النفسية. 

 الميارات العقمية أىـ في أف اآلخريف مع الباحثيف كآخركف إسماعيؿكتتفؽ ماجدة محمد 

 :(95، صفحة 1996محمد العربي شمعكف، )  ىياألساسية

 ءاالسترخا. 

 التصكر العقمي. 

 االنتباه. 

 التحكـ في الطاقة النفسية. 
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 لتحكـ في التكترا. 

  األىداؼكضع . 

 االسترجاع العقمي. 

 تحؿ المشكبل. 

إبراىيـ عبد ربو، ) كتعريؼ بعض مككنات السمات النفسية كفيما يمي نبذة لمفيـك

 :(42 ، صفحة 2006

  : االسترخاء. 3-2-2-1

العقمية التي تساعد عمى التحكـ في الضغكط كتكجيو االستثارة  احد الميارات

.  الرياضية كالمنافسةاالنفعالية خبلؿ التدريب

 : التصور العقمي. 3-2-2-2

 الجديدة بغرض أكتصكرات الخبرات السابقة  كسيمة عقمية يمكف مف خبلليا تككيف

. لؤلداء العقمي اإلعداد

 : تركيز االنتباه. 3-2-2-3

. ميارة عقمية لتثبيت االنتباه عمى مثير مختار لفترة مف الزمف
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 : النفسية الضغوط. 3-2-2-4

عمى التكيؼ   الحاجات النفسية كتتجاكز قدرة الفردإشباعكىي مكاقؼ غير سارة تعيد 

محمد جساـ عرب، حسيف عمي كاظـ، )  تكترأك ضجر أكليا كيدركيا عمى شكؿ ضيؽ 

. (87، صفحة 2009

 حالة مف الخمؿ النفسي لبلعب إال ما ىي الرياضةالنفسية في مجاؿ   الضغكطإف

 النفسية أك البدنية أكالقياـ بكاجبات كظيفية لمكاجية المتطمبات العقمية  تجبر الجسـ عمى

 نفسية نتيجة أزماتالتكيؼ كالتكازف مع البيئة كذلؾ تعني تعرض البلعبيف إلى إلعادة 

محمد جساـ عرب، حسيف عمي كاظـ، )  بمتطمبات التدريباإليفاءبعدـ قدرتيـ عمى  شعكرىـ

 .(91، صفحة 2009

 : االنفعاالت النفسية. 3-2-2-5

نيا ال تدـك كقتا طكيبل كطارئة عابره أزماتكىي    حالة الفرد بصكره مفاجئة كماكا 

  حاالت مفبأنيا نعبر عنيا أف المنافسات الصعبة كنستطيع أثناءنبلحظ عند الرياضييف 

  ألنياالتكترات تصاحب الفرد كتؤثر في التغيرات الفسيكلكجية الداخمية كالخارجية عمى السكاء

محمد جساـ ) ىي حالة االحتياج العاـ كتفصح عف نفسيا في شعكر الفرد لنفسو كسمككو

. (61، صفحة 2009عرب، حسيف عمي كاظـ، 

الميارات   ىذهإحدلكىناؾ عبلقة متداخمة بيف ىذه الميارات حيث اف تطكير كتنمية 

 :النقاط التالية  نكضح ذلؾ التداخؿ فيأف كيمكف األخرليساعد في تطكير الميارات العقمية 
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العقمي كفي نفس الكقت فاف   فاعمية التصكرإلىالكصكؿ إلى حالة مف االسترخاء يؤدم  .1

.  االسترخاءإلىالتصكر العقمي ذك فاعمية في تعمـ الكصكؿ 

العالي  تجنب التكتر كفي نفس الكقت فاف التكترإلى التحكـ في الطاقة النفسية يؤدم  .2

. يؤدم إلى طاقة نفسية عالية

التصكر العقمي كحتى يمكف التصكر العقمي بفاعمية  يمكف تنمية تركيز االنتباه مف خبلؿ .3

. يجب تركيز عمى التصكرات المطمكبة

تنمية   العامةاألىداؼ كمف األداء لتطكير األىداؼاالنتباه كالتركيز ضركرة في كضع  .4

. ميارات االنتباه لدل البلعب

كالسمكؾ الفعاؿ كالطاقة النفسية عندما يتـ   الكاقعيةكاألىداؼتزيد فاعمية التحديات  .5

. األىداؼتكجيييا عف طريؽ كضع 

  زيادة الطاقة النفسية يؤثر في القدرة عمى التصكر العقمي بفاعمية كمف خبلؿأكانخفاض  .6

.  المثالي يمكف التعرؼ عمى مستكيات الطاقة النفسية المثمىلؤلداءالتصكر العقمي 

التحكـ في التكتر كاالنفعاؿ كتطكير تركيز االنتباه يساعد بصكره كبيرة فيعزؿ البلعب  .7

.  مصادر التكترأىـ السمبية كالتي ىي األفكارعف التركيز في 

  كيمكف تطكيراألىداؼ إلى طريقة فعالة لبللتزاـ بالكصكؿ لؤلىداؼالتصكر العقمي  .8

.  كاقعية لممارسة التصكر العقمي يكمياأىداؼالتصكر العقمي بدرجة كبيرة عند كضع 
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تسمية  ما تقدـ يبرز لنا تساؤؿ لماذا ىذا االختبلؼ بتسمية الميارات فمرة ترد تحت

يجيب عف ىذا   ىذا االلتباسكإلزالة يسمكنيا ميارات عقمية آخركفالسمات النفسية كباحثكف 

تستعمؿ في العمـك النفسية   باف العمميات العقمية العميا ىذه التسميةاألميرالتساؤؿ عمي 

 الفمسفة فتسمييا أما  األعمى النشاط العصبيأككالفسمجة تسمييا الكظائؼ العقمية العميا 

الذىني كفي مكضكع كظائؼ المخ ذكرنا  الحياة العقمية كفي لغتنا االعتيادية نسمييا النشاط

 .(240، صفحة 2002عمي االمير، )  النشاط النفسيبأنياىذه العمميات 

 :تنمية وتطوير السمات النفسية. 3-3

 يتـ تعمـ السمات النفسية في تعاقب منطقي كجزء مف خطة التدريب أفمف الضركرم 

تدريب السمات النفسية يعتبر جزءا رئيسيا كىاما   برنامجإف" :السنكية حيث يؤكد مارتنر

 يتـ تطبيؽ ىذا البرنامج عمى نحك متكازم مع أفضركرة  لبرنامج التدريب الرياضي كيضيؼ

. "كالخططي برنامج التدريب البدني كالميارم

لى ىذا   تسير أف تنمية السمات النفسية يجب أف يذىب العربي شمعكف مف الرأمكا 

الطكيمة المدل كيجب  مف خبلؿ البرامج البدنية المياقة  جنب مع تنمية عناصرإلىجنبا 

 .الرياضية المختمفةاألنشطة  في األساسيةالتركيز عمييا كما ىك الحاؿ في الميارات 

محمد ) السمات النفسية ىي  ىناؾ ثبلثة مراحؿ التنمية كتطكيرإف" :كيشير جاؾ ج ليزيؾ

  : (362، صفحة 1996العربي شمعكف، 

http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
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 الميارات مف اجؿ  إعطاء يتـ مف خبلليااألمد كىي مرحمة طكيمة :األولىالمرحمة 

كالحفاظ عمى الممارسة   ككذلؾ لغرض التعمـاألمد الطكيمة األىداؼخمؽ قاعدة لتحقيؽ 

 كؿ يـك كلفترات  أساس عمى حسب حاجتيا عمىالستخداميااليكمية ليذه الميارات تبعا 

.  كسنكاتألشير تمتد األمدطكيمة مف الزمف كخطط بعيدة 

  كلمتحضيراألداءكيتـ فييا استخداـ الميارات بشكؿ فكرم قبؿ : المرحمة الثانية

السمة   يؤدم العبأف الميارة مثؿ قبؿ أداء فبؿ أك تستخدـ قبؿ المنافسة أنيا أم لؤلداء

. الرمية الحرة ككذلؾ قبؿ قذؼ الكرة في رياضة الغكلؼ

 أم النشاط أك الفعمي لمميارة األداءت خبلؿ ا كيتـ استخداـ الميار:المرحمة الثالثة

.  لؤلداءخبلؿ السمكؾ الفعمي

 :خطوات تعمم السمات النفسية. 3-4

، 1996محمد العربي شمعكف، )  يمكناف نقدميا كما يميأساسيةىناؾ ثبلثة خطكات 

 : (96صفحة 

التعمم : األولىالخطوة . 3-4-1

 : مف كؿ ميارة نفسية حتى يمكف إبعاد يتعرؼ البلعب عمىأفمف الميـ 

 . ىذه الميارات يمكف تعممياأفالتحقؽ مف  .أ 

 .األداء عمى التأثيرتفيـ الدكر الذم تمعبو ىذه الميارات في  .ب 

 .كيفية تطكير ىذه الميارات تعمـ .ج 
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االكتساب : الخطوة الثانية . 3-4-2

مساعدة البلعب عمى اكتساب ىذه الميارات مف خبلؿ برنامج  في ىذه الخطكة يتـ

. المعمكمات المتاحة تدريبي منتظـ يستخدـ أفضؿ

 الممارسة: الخطوة الثالثة . 3-4-3

الميارات حتى يمكف الكصكؿ إلى مرحمة التكامؿ بيف العقؿ  الممارسة المنتظمة ليذه

الكحيد لمكصكؿ إلى مستكل عاؿ ىك مزيد مف الممارسة حتى  كالجسـ في المنافسة كالطريؽ

. ةتصبح في مستكل العاد

 كىذه الخطكات السابقة كىي التعمـ كاالكتساب كالممارسة ىي نفس الخطكات التي

 تستخدـ في تعميـ الميارات الحركية كتضمف استراتيجيات اكتساب ىذه السمات النفسية

 :التالية

 :المتابعة الذاتية. 3-4-3-1

يطمب مف البلعب بعد تقديـ ىذه السمات النفسية االحتفاظ بمذكره يسجؿ فييا تقدمو في ىذه 

. الميارات التي يقـك بتعمميا

 :الذاتي التقويم. 3-4-3-2

الذاتية مع المستكل الذم  يقارف البلعب المعمكمات التي حصؿ عمييا مف المتابعة

. كضعو ليذه الميارة عمى كجو التحديد

 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
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 : الذاتي التدعيم. 3-4-3-3

البلعبيف في  الذاتي كيفشؿ الكثير مف التقكيـ يمثؿ ىذا البعد استجابة البلعب إلى

كىي خطكة ىامة   البدنية كالنفسيةاألداء أىداؼكضيع طريقة مبلئمة لعمؿ التقدـ في تحقيؽ 

. في المساعدة عمى تطكير السمات النفسية

 :السمات النفسية مبادئ ومراحل تطوير. 3-5

 مف التأكديمكف   عاـ في تطكير السمات النفسية حتىإطاركتقدـ في ىذا المجاؿ 

اليامة كالتي يترتب األساسية  ىذه السمات النفسية إلتقافالكصكؿ إلى الدرجة المطمكبة 

 العاـ اإلطاركيتضمف ىذا   لممنافساتكاإلعداد األداءعمييا المساىمة في تطكير مستكل 

عمى النمك المستمر لمميارات اإلطار ثبلثة مبادئ أساسية كخمسة مراحؿ متعاقبة كيؤكد ىذا 

 مع مككنات التدريب الرياضي التدريب العقميالنفسية كتطكير حاسة التدعيـ الذاتي كتكامؿ 

 .األخرل

  Individual Differences الفروق الفردية: المبدأ األول . 3-5-1

يستطيع البلعب مف  كيتـ ذلؾ عف طريؽ تطكير الميارات الفردية كالصفات التي

 الخطة إلى تطكير ما تسمح بو قدراتو كيحتاج البلعب أقصى يؤدم إلى أفخبلليا 

. الشخصية كالتي تكضع في ضكء الميارات الفردية لبلعب

 

 

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/teaching-methods/318-evaluation-in-the-sports-field.html
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  Self-Direct التوجيو الذاتي: المبدأ الثاني . 3-5-2

 تطبيؽ خطة التدريب البلعب في ما تسمح بو قدرات أقصى حتى األداءيستكجب 

 يجب عمى البلعباف يؤكد عمى ماذا أخرل بطريقة أكالعقمي عف طريؽ التكجيو الذاتي 

يستطيع اف يفعؿ بمفرده كينتقؿ مف االعتماد الكمي عمى المدرب إلىاالستقبلؿ الذاتي 

. كاالعتماد عمبل نفسو

 Ideal Performance State  حالة األداء المثالية: المبدأ الثالث . 3-5-3

 ما تسمح بو قدراتو  أقصى إلىباألداءلكؿ العب حالة عقمية فريدة كالتي تسمح لو 

كيمكف استخداـ  كيحتاج كؿ العب إلى اكتشاؼ الظركؼ التي في ضكئيا يحقؽ ذلؾ

 .الحالة االختبارات كالمقاييس ككسائؿ القياس المختمفة لتحديد ىذه

 : كالتالي كىناؾ خمس مراحؿ متعاقبة ضمف ىذا اإلطار العاـ ىي

 : المرحمة األولى

المساعدة الخارجية  تطكير جك ايجابي مف خبلؿ خفض الضغط الخارجي كزيادة

تطكير السمات النفسية   يشعر البلعب بالقبكؿ كاالتجاه االيجابي قبؿ البداية فيأفكيجب 

. كتعطى في المرحمة األكلى المساعدة التي يحتاجيا البلعب

 : المرحمة الثانية

كالعقمي بيدؼ التحكـ في  تطكير التحكـ في االنفعاؿ عف طريؽ االسترخاء العضمي

. االنفعاؿ كخفض اإلزعاجات الداخمية
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 : المرحمة الثالثة

تطكير التحكـ في االنتباه بغض النظر عف الرمكز المرتبطة بالكاجب الحركي 

 ميارات التحكـ في االنتباه، التصكر العقمي، تركيز االنتباه كاالسترخاء الذم يساعد كتتضمف

. البلعب عمى التصكر البصرم كاالسترجاع العقمي بطريقة فعالة

 : المرحمة الرابعة

  .تطكير استراتيجيات ما قبؿ المنافسة كأثناء المنافسة

 : المرحمة الخامسة

 تطبيؽ الميارات كاالستراتيجيات في التدريب عمى شكؿ منافسو كتتطمب ىذه المرحمة

  فاف العمؿاألداءالتقكيـ المتكاصؿ كصقؿ الميارات كاالستراتيجيات ففي حالة الفشؿ في 

  .الشاؽ عمى السمات النفسية يصبح ضركرة قصكل

كتطكير السمات النفسية تـ اختبار صبلحيتيا في  ىذه الطريقة التعاقبية في تعميـ

قدراتو كتعمؿ عمى حدكث التكامؿ كيتكقؼ ىذا   ما تسمح بوأقصىالكصكؿ بالبلعب إلى 

فممارسة االسترخاء قد تؤثر في تركيز االنتباه  التكامؿ عمى الفركؽ الفردية بيف البلعبيف

طريقة فعالة لمتحكـ في االنفعاؿ كالتحكـ في  كالعكس بالعكس كقد يصبح التصكر البصرم

 .االنتباه

. مككف ىاـ ليذه الميارات الثبلث  يككف الحديث الذاتيأف كيمكف 
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 فعندما يككف العمؿ الثبلثةكالمبادئ  كىناؾ عبلقة ايجابية بيف ىذه المراحؿ الخمس

 كىك األكؿ المبدأ عمى التأكيد يجب  األكلىعمى تطكير السمات النفسية في المراحؿ الثبلث

 المبدأالكصكؿ إلى المرحمة الرابعة يجب تطبيؽ   التكجيو الذاتي كعندكمبدأالفركؽ الفردية 

 المثالية يختار األداءكعندما يككف البلعب عمة كعي بحالة   المثاليةاألداءالثالث كىك حالة 

 . كالتي تستدعي االستجابات االيجابيةاألكلىالثبلث  الميارات مثؿ المراحؿ

 يسير جنبا إلى جنب مع أفكتنمية السمات النفسية يجب   تطكيرأف كاضحا أصبحكقد 

 كاف الميارات مثؿ التصكر العقمي كتركيز االنتباه أسمفناكما  تطكير عناصر المياقة البدنية

كالمركنة كالسرعة مف خبلؿ  القكة كغيرىا يجب التخطيط لتنميتيا مثؿ كاالسترجاع العقمي

 أف يجب األكلى كبصفة خاصة في المراحؿ اإلعدادبرامج طكيمة المدل، كاف التكامؿ في 

الميارات البدنية كالميارية إلى جانب النفسية كاالنفعالية حتى يمكف  ييدؼ إلى التكامؿ في

غفاؿالنتائج في المنافسة أفضؿ تحقيؽ   يعكؽ الكصكؿ إلى اإلعداد مثؿ ىذا التكامؿ في كا 

  .العالمية المستكيات

العميا مف  يستخدميا ذكم المستكيات ىناؾ استراتيجيات لمميارات النفسية غالبا ما

  : مثؿ. الرياضييف لمساعدة أنفسيـ عمى المنافسة كالنجاح الرياضي

 دارة مستكيات اإلثارة،ت  نظيـ كا 

 ،إظيار الثقة بالنفس 

 استخداـ التركيز، 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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 ،الشعكر بالسيطرة كالتحكـ باألشياء 

 التفكير استخداـ الصكر اإليجابية في، 

 ،ممارسة أقصى حاالت االلتزاـ كالتصميـ 

 ،تحديد األىداؼ 

 كجكد خطط متطكرة جدا الستراتيجيات المكاجية 

  :نصائح كتكجييات ألداء الرياضييف يقترح بعض عمماء النفس الرياضي

 المشاكؿ خبلؿ المنافسة لتعزيز الثقة، ممارسة خطط محددة لمتعامؿ مع  

 كالتكترات قبؿ كأثناء  الممارسة الركتينية لمتعامؿ مع الظركؼ غير االعتيادية

 .المنافسة

 كاألحداث غير ذات صمة التركيز كميا عمى األداء المقبؿ كحجب األفكار. 

 استخدـ عدة بركفات عقمية خاصة باألداء تسبؽ المنافسة. 

  لكف بدال مف ذلؾ ركز عمى– ال تقمؽ بشأف المنافسيف اآلخريف أمامؾ في المنافسة 

 .أم األداء الخاصة بؾ– ما يمكنؾ التحكـ بو 

 كضع خطط مفصمة لممنافسة. 

 تعمـ كيؼ تتحكـ في تنظيـ االستثارة كالقمؽ. 
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 :خالصة الفصل

 مف خبلؿ ما تـ عرضو تكصمنا إلى الدكر التي تعمبو السمات النفسية في النشاط 

البدني ك الرياضي، ما يجعؿ الفرد العادم أك المعاؽ يخفؼ مف القمؽ ك التكتر ك شيعر 

بالراحة اعتمادا عمى تدريب السمات النفسية، ك ىذا ما يبرز الدكر الياـ الذم يقع عمى 

 .عاتؽ األخصائييف أك المربيف في ىذا المجاؿ
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: تمييد

عطاء   بعد دراسة الجانب النظرم الذم تضمف شرح الجكانب المتعمقة بالمكضكع كا 

شرح لكؿ جانب،تعتبر الدراسة الميدانية كسيمة ىامة لمكصكؿ إلى الحقائؽ المكجكدة في 

مجتمع الدراسة،عف طريؽ الميداف يصبح باإلمكاف جمع البيانات كتحميميا لتدعيـ الجانب 

النظرم كتأكيده كفي ىذا الفصؿ سنعرض اإلجراءات التي اتبعناىا كذلؾ بإعطاء فكرة حكؿ 

مجاؿ الدراسة الجغرافي كالبشرم كالزمني،باإلضافة إلى ذكر األدكات المستعممة في جمع 

البيانات التي تتمثؿ في المقياس الخاص ببعض السمات النفسية حيث أف اليدؼ مف الدراسة 

الميدانية ىك البرىنة عمى صحة الفركض أك نفييا لذلؾ سنحاكؿ أف نمـ بجميع اإلجراءات 

. الميدانية قصد الكصكؿ إلى الغاية التي تسعى إلييا البحكث عمكما

: منيج البحث- 1-1

إف مجاؿ البحث العممي يعتمد عمى المنيج المناسب لكؿ مشكمة، مستندا عمى طبيعة 

المشكمة نفسيا كتختمؼ المناىج المتبعة تبعا الختبلؼ اليدؼ الذم يكد الباحث التكصؿ 

  (131، صفحة 1984تركي، )  . إليو

 استخدـ الطالباف الباحثاف المنيج الكصفي المقارف بالطريقة المسحية لمبلئمتو ىذه الدراسة 

. كأىدافيا



ول ٌأ  صص ا ى  :   الل  ي  دان  ى المه  راءاي  ج  حب  و ا  ى  الب  ي  هح 
من 

 

80 

 

فالمنيج الكصفي يعتبر طريقة لكصؼ ظاىرة مدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع 

خضاعيا لدراسة دقيقة  بحكش كالذنياب، ). المعمكمات المقننة عف مشكمة كتصنيفيا كا 

 (130، صفحة 1995بحكش ك الذنياب، )

 : مجتمع البحث- 1-2

 سنة  35 ك 25الذم تتركاح اعمارىـ بيف  (أطراؼ سفمية  )المعاقيف حركيا 

 :عينة البحث- 1-3

 االطراؼ السفمية  ممارسا لمنشاط البدني المكيؼ ك منخرط بصفة إصابة معاقا حركيا  12

تـ  (العاب القكل ك كرة الطائرة جمكس )منتظمة في التدريبات في رياضات فردية ك جماعية 

اختيارىـ بالطريقة القصدية  

 معاقا حركيا  اصابة األطراؼ السفمية ال يمارسكف النشاط البدني المكيؼ تـ اختيارىـ 12

  . مف أفراد مجتمع البحث%55، احتكت عينة البحث عمى بالطريقة القصدية

  :البحث متغيرات .1-4

  :المستقل  المتغير1-4-1

التابع، كىك النشاط الرياضي  المتغير في المؤثر أنو يفترض الذم الرئيسي المتغير كىك

المكيؼ 

  التابع  المتغير1-4-2

في بحثنا ىذا يتمثؿ المتغير التابع في بعض السمات النفسية   .المستقمة بالمتغيرات يتأثر كىك



ول ٌأ  صص ا ى  :   الل  ي  دان  ى المه  راءاي  ج  حب  و ا  ى  الب  ي  هح 
من 

 

81 

 

:  مجاالت البحث1-5

  : المجال البشري1-5-1

مف جنس الذككر  (احادم اك ثنائي  ) معاقا حركيا اعاقة حركية في األطراؼ السفمى 24

 معاقا حركيا ممارسا لمنشاط الرياضي المكيؼ  12

  معاقا حركيا غير ممارس لمنشاط الرياضي المكيؼ12

:  المجال المكاني1-5-2

 .أجريت ىذه الدراسة بمركز المعاقيف حركيا بكادم ارىيك بكالية غميزاف

:  المجال الزمني1-5-3

مف ، كتمت بالضبط 2018/2019أجريت ىذه الدراسة خبلؿ المكسـ الدراسي  

. 25/06/2019 إلى غاية 01/02/2018

:   أداة البحث.1-6

 سؤاال مكجية لفئة المعاقيف حركيا بمركز اإلعاقة 35تـ إعداد استمارة احتكت عمى

: الحركية بكاد ارىيك كالية غيميزاف، تككنت مف ثبلث محاكر

.  عبارة15 كيحتكم عمى  الثقة بالنفس:المحور األول

.  عبارات10 كيحتكم عمى  تقدير الذات:المحور الثاني

.  عبارات15 كيحتكم عمى  القمؽ ك التكتر النفسي:المحور الثالث
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كتحتكم اإلستمارة عمى نكع كاحد مف األسئمة كىك استبياف مغمؽ، كتنحصر فييا 

. اإلجابة بنعـ، ال  ك نكعا ما أك دائما، أحيانا ك أبدا

: الدراسة االستطالعية- 1-7

 ك 25 معاقيف حركيا تتركاح اعمارىـ بيف 24تمت الدراسة االستطبلعية عمى عينة عددىا 

 مف غير 05 مف الممارسيف لمنشاط الرياضي ك 05 سنة اعاقة حركية لبلطراؼ السفمى 35

الممارسيف حيث اشرؼ الباحثاف عمى تكزيع االستمارات ك شرح طريقة االجابة ك تـ ىذا  

 صباحا ثـ تـ اعادة نفس االستمارات عمى 10 عممى الساعة 2019 مام 05يـك االحد 

.  صباحا 10 عمى الساعة 2019 مام 12نفس العينة يـك االحد 

: األسس العممية  لالختبارات المستخدمة- 1-8

:   الثبات1-8-1

يقصد بثبات االختبار مدل الدقة أك االتساؽ أك استقرار نتائجو فيـ لك طبؽ عمى عينة مف 

 .(152، صفحة 1993مقدـ، ) .األفراد في مناسبتيف مختمفتيف

إف االختبار يعتبر ثابتا إذا كاف "عف ثبات االختبار  (Van Valin)كما يقكؿ فاف فاليف

   .يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحكصيف كتحت نفس الشركط

   .(193، صفحة 1995حسانيف ـ، )

تطبيؽ " الباحثاف إحدل طرؽ حساب ثبات االختبار كىي طريقة افكاستخداـ الطالب      

عادة تطبيقو لمتأكد مف مدل دقة كاستقرار  (Test –Retestمعامؿ االرتباط ) "االختبار كا 
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كعمى ىذا أساس قمنا بإجراء االختبار عمى مرحمتيف بفاصؿ زمني قدره . نتائج االختبار

 .(، نفس المشرفيفنفس العينة، نفس األماكف، نفس التكقيت)أسبكع مع تثبيت كؿ المتغيرات 

:  الصدق1-8-2

 صدؽ االختبار أك المقياس يشير إلى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس ما كضع مف أجمو 

 .فاالختبار أك المقياس الصادؽ ىك الذم يقيس بدقة كافة الظاىرة التي صمـ لقياسيا

 كباستعماؿ الكسائؿ اإلحصائية التالية تـ حساب ثبات كصدؽ (193ص1995حسنيف، )

. االختبار

 .لبيرسكف" ر"معامؿ االرتباط 

 حساب معامل الثبات 1-8-3

.  معامل الثبات والصدق لممقياس1-8-3-1

. يمثل معامل الثبات والصدق لممقياس المقترح  (01)جدول 

األبعاد 
حجـ 

العينة 

درجة 

الحرية 

مستكل 

الداللة 

معامؿ 

الثبات 

معامؿ 

الصدؽ 
جدكلية .ر.

سمة الثقة بالنفس 

10 09 0.05 

0,86 0,92 

0.602 
 0,98 0,97سمة تقدير الذات 

 0,88 0,78سمة القمق و التوتر النفسي 
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.                            0.05 عند مستكل الداللة 0.602الجدكلية " ر"قيمة 

 10=ف

ما (  محصكرة)أف قيـ معامؿ االرتباط لممقياس تراكحت  (1)يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

بالنسبة إلى الثبات بالرجكع إلى  (0.97-0.78)بالنسبة إلى الصدؽ ك (0,98-0.88)بيف 

جدكؿ الدالالت االرتباط البسيط لبيرسكف لمعرفة ثبات كالصدؽ االختبار عند مستكل 

 كعميو 0.602الجدكلية التي بمغت " ر" كىذه القيـ دالة إحصائيا بالمقارنة مع 0.05الداللة

يتبيف لمطالباف الباحثاف أف المقياس الذم تـ بناءه يتميز بدرجة ثبات كصدؽ عاليتيف عند 

. 0.05مستكل الداللة 

:  الموضوعية- 1-9

تعتبر المكضكعية مف أكثر المشاكؿ التي تؤثر في الثبات لذلؾ البد مف الدقة المتناىية في 

 .  (170، صفحة 2003فرحات، )  .إجراء االختبار كتسجيؿ النتائج 

ىي مدل تحرر المحكـ أك الفاحص مف العكامؿ الذاتية : "كيعرفيا محمد حسف عبلكم

  .(169، صفحة 1986عبلكم ك محمد، ) ".كالتحيز

إف الطالباف الباحثاف استخدما في بحثيما المقياس الخاص بالسمات النفسية بعد 

تقديمو إلى مجمكعة مف المحكميف كذلؾ بغرض التحكيـ ثـ بعد ذلؾ تقديمو عمى مجمكعة ، 

 .فتبيف أف فقرات كعبارات أداة المقياس التي تـ بناءىا سيمة كفي متناكؿ المختبريف
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المقياس )كبناء عمى الخطكات السابقة يمكف لمطالباف الباحثاف أف يستخمص أف أداة الدراسة 

  .يتميز بدرجة عالية مف الثبات كالصدؽ كالمكضكعية (الخاص بالسمات النفسية
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:                                                                      الدراسات اإلحصائية - 1-10

إف اليدؼ مف استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية ىك التكصؿ إلى مؤشرات كمية تساعدنا     

عمى التحميؿ كالتفسير كالتأكيؿ كالحكـ عمى مختمؼ المشاكؿ باختبلؼ نكع المشكمة كتبعا 

لميدؼ الدراسة، كلكي يتسف لنا  التعميؽ كالتحميؿ عف نتائج المقياس بصكرة كاضحة كسيمة 

   :قمنا بأسمكب التحميؿ اإلحصائي كالمتمثؿ في طريقتيف ىما

 :المتوسط الحسابي-أ

كىك الطريقة األكثر استعماال، حيث يعتبر الحاصؿ لقسمة مجمكعة المفردات أك القيـ 

عمى . س ف ....... 4 ، س3 ، س2، س 1في المجمكعة التي أجرم عمييا القياس، س

: كصيغت المتكسط الحسابي تكتب عمى الشكؿ التالي (n)عدد القيـ 

                          

:   حيث

المتكسط الحسػػاب  : س-

 (153، صفحة 2000مركاف عبد المجيد إبراىيـ، )عدد القيـ : ف 

 :االنحراف المعياري- ب

ىك أىـ مقاييس التشتت ألنو أدقيا، حيث يدخؿ استعمالو في كثير مف قضايا التحميؿ 

، فإذا كاف االنحراؼ المعيارم قميؿ فإف ذلؾ يدؿ عمى أف (ع)اإلحصائي كيرمز لو بالرمز 

: القيـ متقاربة كالعكس صحيح كيكتب عمى الصيغة التالية

 

       =         ــــ س

M
 ــــــــ    س 

 ن
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. االنحراؼ المعيارم: حيث ع

 .المتكسط الحسابي: س 

.  (النتيجة )قيمة عددية : س

 (231، صفحة 2000مركاف عبد المجيد إبراىيـ، ).عدد العينة: ف

 :ستودنت لمعينات  المتساوية بالعدد-اختبار داللة الفروق ت- ج

يستخدـ قياس ت ستيكدنت لمداللة اإلحصائية ، ككذا قياس مدل داللة الفرؽ بيف متكسطي 

: المجمكعتيف كمف أجؿ ذلؾ يستعمؿ القانكف التالي

 

: حيت 

.  المتكسط الحسابي لممجمكعة األكلى : 1س

. المتكسط الحسابي لممجمكعة الثانية: 2س

. عدد أفراد العينة: ف

. االنحراؼ المعيارم لممجمكعة األكلى: 1ع

، 1980محمد السمرائي، .نزار مجيد الطالب)االنجراؼ المعيارم لممجمكعة الثانية : 2ع

. (76صفحة 

ـــ

 ـ

-س  

1نـــ
( 1ع )

2
(2ع) + 

2
 

T=
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: (معامل الثبات)معامل االرتباط لبيرسون - د

: نكتب معادلة االرتباط لبيرسكف كالتالي 

. ص  مجس   − مج  . ص  سمج  ف 

− مج ص 2)  مجف²ص ). − مج س 2) مج²س (ف 

=  ر

: حيث أف 

 . (س)مجمكع قيـ االختبار : مج س 

. مجمكع قيـ إعادة االختبار : مج ص 

. مجمكع مربعات قيـ االختبار س  : ²مج س

. مجمكع مربعات قيـ إعادة  االختبار  : ²مج ص

. مربع مجمكع قيـ االختبار س : (²مج س )

. مربع مجمكع قيـ إعادة االختبار ص : (²مج ص)

. مجمكع القيـ بيف االختبار القبمي س كاالختبار البعدم ص (ص.س )مج 

: خالصة الفصل

لقد تضمف ىذا الفصؿ منيجية البحث ك اإلجراءات الميدانية التي ثـ القياـ بيا، كما ثـ 

التطرؽ إلى األدكات المستخدمة في البحث، ك كذا تكزيع العينات ك تحديد مجاالت البحث 

.  الزماني ك المكاني ك مختمؼ الكسائؿ اإلحصائية
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 :عرض و تحميل و مناقشة النتائج. 2-1

 الثقة بالنفس: المحور األول
 لي القدرة عمى مقاكمة المشاكؿ التي تعترضني: (01)العبارة رقم 

 (01)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (02)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 50 دائما
2.5 1.73 

16.66 
 33.33 25 أحيانا 1.71 1.73 1.55 1.33

 50 25 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (1.73)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ عمى مقاكمة المشاكؿ التي 

 .تعترضو
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 أنسؽ ك أنظـ أعمالي بنفسي: (02)العبارة رقم 

 (02)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (03)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 41.66 دائما
2.66 1.30 

16.66 
 41.66 50 أحيانا 1.71 2.02 1.50 1.5

 41.66 8.33 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.02)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ حركيا عمى تنسيؽ ك تنظيـ أعمالو 

 .بنفسو
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(03)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 02)الشكل رقم 
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 أشعر باألمف ك االطمئناف في كؿ األحكاؿ: (03)العبارة رقم 

 (03)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (04)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.5 0.9 

25 
 25 25 أحيانا 1.71 3.54 1.73 1.5

 50 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.54)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يشعر باألمف ك اإلطمئناف
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(04)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 03)الشكل رقم 
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 أحمؿ معتقدات إيجابية عف نفسي: (04)العبارة رقم 

 (04)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (05)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 58.33 دائما
3.00 1.34 

8.33 
 50 41.66 أحيانا 1.71 3.82 1.30 1.33

 41.66 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.82)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يتقبؿ يحمؿ معتقدات إيجابية عف 

 نفسو
  

 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

المتوسط الحسابي

(05)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 04)الشكل رقم 
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 أتقبؿ االنتقاد بصدر رحب: (05)العبارة رقم 

 (05)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (06)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 58.33 دائما
3.16 1.02 

8.33 
 41.66 41.66 أحيانا 1.71 4.10 1.33 1.16

 50 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (4.10)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 .كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يتقبؿ اإلنتقاد بصدر رحب
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(06)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 05)الشكل رقم 
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 أحاكؿ أف أستفيد مف خبرات اآلخريف: (06)العبارة رقم 

 (06)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (07)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 66.66 دائما
3.33 0.98 

25 
 41.66 33.33 أحيانا 1.71 2.87 1.58 1.83

 33.33 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.87)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاقحركيا  يتقبؿ اإلستفادة مف اآلخريف
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(07)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 06)الشكل رقم 
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ى  
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رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

96 

 

 أسعى إلى تطكير ثقتي بنفسي: (07)العبارة رقم 

 (07)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (08)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.5 0.9 

33.33 
 50 25 أحيانا 1.71 2.38 1.43 2.33

 16.66 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.38)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ عمى السعي في تطكير الثقة 

 .بالنفس
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 ال أخاؼ مف المجيكؿ: (08)العبارة رقم 

 (08)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (09)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 41.66 دائما
2.50 1.50 

16.66 
 33.33 41.66 أحيانا 1.71 1.86 1.55 1.33

 50.00 16.66 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (1.86)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ حركيا عمى عدـ الخكؼ مف 

 المجيكؿ
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 لدم القردة عمى التعامؿ مع البيئة التي أعيش فييا: (09)العبارة رقم 

 (09)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (10)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 66.66 دائما
3.33 0.98 

8.33 
 33.33 33.33 أحيانا 1.71 4.84 1.34 1

 58.33 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (4.84)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ قادرا عمى التعامؿ مع البيئة التي 

 .يعيش فييا
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(10)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 09)الشكل رقم 
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 ال أتردد في التعبير عما يدكر بخاطرم: (10)العبارة رقم 

 (10)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (11)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 58.33 دائما
3.16 1.02 

8.33 
 33.33 41.66 أحيانا 1.71 4.42 1.34 1

 58.33 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (4.42)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ عمى عدـ التررد في التعبير عما 

 يدكر بخاطره
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(11)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 10)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
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 أعترؼ بخطئي بثقة: (11)العبارة رقم 

 (11)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (12)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.50 0.90 

00 
 33.33 25 أحيانا 1.71 7.34 0.98 0.66

 66.66 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (7.34)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يقر بخطئو بثقة 
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(12)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 11)الشكل رقم 
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ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 
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 و ت 
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 ال أدع الغركر يسيطر عمي: (12)العبارة رقم 

 (12)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (13)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 66.66 دائما
3.16 1.33 

41.66 
 41.66 25 أحيانا 1.71 1.14 1.50 2.50

 16.66 8.33 أبدا
 0.05غير دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، ، بحيث 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أصغر مف ت الجدكلية  (1.14)أف ت المحسكبة 
 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

المتوسط الحسابي

(13)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 12)الشكل رقم 
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 ال أتخكؼ مف مجابية المكاقؼ اإلجتماعية أيا كاف نكعيا: (13)العبارة رقم 

 (13)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (14)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 83.33 دائما
3.66 0.77 

25 
 25 16.66 أحيانا 1.71 3.95 1.73 1.50

 50 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.95)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ حركيا قادرا عمى مجابية المكاقؼ 

 اإلجتماعية بجميع أنكاعيا
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المتوسط الحسابي

(14)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 13)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

103 

 

 لدم القدرة عمى تكضيح أفكارم لآلخريف: (14)العبارة رقم 

 (14)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (15)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.50 0.90 

33.33 
 41.66 25 أحيانا 1.71 2.52 1.58 2.16

 25 00 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.52)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ حركيا قادرا عمى تكضيح أفكاره 

 .لآلخريف
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المتوسط الحسابي

(15)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 14)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

104 

 

 أستطيع تقييـ نفسي: (15)العبارة رقم 

 (15)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (16)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.33 1.30 

00 
 25 16.66 أحيانا 1.71 6.18 0.90 0.50

 75 8.33 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (6.18)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 .كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ حركيا قادرا عمى تقييـ نفسو
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المتوسط الحسابي

(16)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 15)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

105 

 

 تقدير الذات: المحور الثاني

 أحضى باحتراـ اآلخريف: (01)العبارة رقم 

 (01)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (17)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 50 دائما
3 1.04 

00 
 58.33 00 أبدا 1.71 5.11 1.05 0.83

 41.66 50 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (5.11)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يحضى باحتراـ اآلخريف
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المتوسط الحسابي

(17)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 16)الشكل رقم 

بالممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

106 

 

 أتمتع بكجكدم مع اآلخريف: (02)العبارة رقم 

 (02)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (18)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 41.66 دائما
2.83 1.02 

25 
 16.66 00 أبدا 1.71 1.36 1.33 2.16

 58.33 58.33 أحيانا
 0.05غير دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

، بحيث أف ت 22=  ك درجة الحرية0.05الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أصغر مف ت الجدكلية  (1.36)المحسكبة 

كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ بعض المعاقيف يتمتعكف بكجكدىـ مع 

 اآلخريف
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المتوسط الحسابي

(18)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 17)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

107 

 

 أممؾ شخصية قكية: (03)العبارة رقم 

 (03)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (19)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 66.66 دائما
3.33 0.98 

00 
 50 00 أبدا 1.71 5.63 1.04 1

 50 33.33 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (5.63)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 

 .كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ حركيا يمتمؾ شخصية قكية
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المتوسط الحسابي

(19)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 18)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

108 

 

 أستمتع بالمقاءات مع اآلخريف: (04)العبارة رقم 

 (04)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (20)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 58.33 دائما
3.16 1.02 

08.33 
 58.33 00 أبدا 1.71 4.42 1.34 1

 33.33 41.16 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
، لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (4.42)الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ حركيا يستمتع بالمقاءات مع اآلخريف
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المتوسط الحسابي

(20)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 19)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

109 

 

 أممؾ مؤىبلت تمكنني مف ممارسة أم نكع مف الرياضة: (05)العبارة رقم 

 (05)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (21)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 66.66 دائما
3.33 0.98 

00 
 75 00 أبدا 1.71 7.34 0.90 0.5

 25 33.33 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (7.34)الممارسيف ، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاؽ يفكر أف لو مؤىبلت تمكنو مف 

 ممارسة أم نكع مف الرياضة
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المتوسط الحسابي

(21)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 20)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

110 

 

 أعتقد أنني غير مؤىؿ ألداء العديد مف األعماؿ: (06)العبارة رقم 

 (06)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (22)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
1.00 1.04 

33.33 
 50 50 أبدا 1.71 2.60 1.43 2.33

 16.33 50 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح  22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.60)الغير ممارسيف ، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف المعاقيف حركيا الغير الممارسيف لمنشاط البدني المكيؼ يحسكف بأنيـ غير 

 .مؤىميف ألداء العديد مف األعماؿ
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المتوسط الحسابي

(22)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 21)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

111 

 

 أحاكؿ دائما تطكير قدراتي الجسمية: (07)العبارة رقم 

 (07)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (23)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 50 دائما
2.5 1.73 

00 
 58.33 25 أبدا 1.71 2.86 1.03 0.83

 41.66 25 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح  22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (2.86)الممارسيف ، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يجعؿ المعاقيف حركيا يحالكف تطكير قدراتيـ 

 الجسمية بصفة دائمة
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المتوسط الحسابي

(23)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 22)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

112 

 

 يزعجني الحكـ عمي مف خبلؿ مظيرم الخارجي: (08)العبارة رقم 

 (08)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (24)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
1.16 1.03 

25 
 25 41.66 أبدا 1.71 1.60 1.47 2

 50 58.33 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 
مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

، 22=  ك درجة الحرية 0.05إحصائية بيف الممارسيف كغير الممارسيف عند مستكل الداللة 
 .(1.71)كىي أصغر مف ت الجدكلية  (1.60)بحيث أف ت المحسكبة 
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المتوسط الحسابي

(24)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 23)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

113 

 

 أجد صعكبة في االقتناع بمظيرم الخارجي: (09)العبارة رقم 

 (09)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (25)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 8.33 دائما
1.66 1.15 

50 
 16.66 25 أبدا 1.71 1.78 1.55 2.66

 33.33 66.66 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 
مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

، 22=  ك درجة الحرية 0.05إحصائية بيف الممارسيف كغير الممارسيف عند مستكل الداللة 
 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (1.78)لصالح غير الممارسيف بحيث أف ت المحسكبة 

كمنو نستنتج أف المعاقيف غير الممارسيف لمنشاط البدني المكيؼ يجدكف صعكبة في االقتناع 
 . بمظيرىـ الخارجي
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المتوسط الحسابي

(25)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 24)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

114 

 

 عادة ما أشعر بالتفاؤؿ مف الحياة: (10)العبارة رقم 

 (10)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (26)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 75 دائما
3.33 1.30 

8.33 
 33.33 8.33 أبدا 1.71 3.52 1.24 1.5

 58.33 16.66 أحيانا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 
مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 

، 22=  ك درجة الحرية 0.05إحصائية بيف الممارسيف كغير الممارسيف عند مستكل الداللة 
 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.52)لصالح الممارسيف بحيث أف ت المحسكبة 

كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد المعاؽ حركيا عمى الشعكر بالتفاؤؿ مف 
 . الحياة
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المتوسط الحسابي

(26)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 25)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

115 

 

 القمق و التوتر النفسي: المحور الثالث

 أعاني مف التكتر الشديد ك العرؽ الزائد: (01)العبارة رقم 

 (26)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (27)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
1.33 0.98 

25 
 75 50 أحيانا 1.71 3.02 0.90 2.50

 00 50 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.02)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يخفؼ مف التكتر الشديد ك التعرؽ الزائد لدل 

 .المعاقيف حركيا
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المتوسط الحسابي

(27)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 26)الشكل رقم 

الممارسين 

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

116 

 

 لدم اضطرابات في النـك: (02)العبارة رقم 

 (02)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (28)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
0.66 0.98 

33.33 
 66.66 33.33 أحيانا 1.71 3.02 0.98 2.66

 00 66.66 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.02)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
 .كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يقمؿ مف اضطرابات النـك لدل المعاقيف حركيا
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المتوسط الحسابي

(28)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 27)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

117 

 

 أعاني مف زيادة ضربات القمب ك عدـ انتظاميا: (03)العبارة رقم 

 (03)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (29)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
0.50 0.90 

25 
 50 25 أحيانا 1.71 3.00 1.47 2.00

 25 75 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 
مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 
 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.00)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 

كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يقمؿ مف عدـ انتظاـ ضربات القمب 

 لممعاقيف حركيا
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المتوسط الحسابي

(29)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 28)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

118 

 

 أعاني مف سرعة االنفعاؿ ك الغضب: (04)العبارة رقم 

 (04)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (30)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 25 دائما
1.83 1.58 

41.66 
 50 41.66 أحيانا 1.71 1.40 1.30 2.66

 08.33 33.33 أبدا
 0.05غير دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
،  بحيث أف 22=  ك درجة الحرية 0.05الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أصغر مف ت الجدكلية  (3.02)ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يقمؿ مف سرعة اإلنفعاؿ ك الغضب لبعض 

 المعاقيف حركيا
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المتوسط الحسابي

(30)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 29)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

119 

 

 أعاني مف انخفاض الدافعية ك اإلنتاجية ك بطء التفكير: (05)العبارة رقم 

 (05)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (31)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
0.66 0.98 

58.33 
 41.66 33.33 أحيانا 1.71 6.07 1.02 3.16

 00 66.66 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (6.07)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يقمؿ انخفاض الدافعية ك اإلنتاجية ك بطء 

 التفكير لممعاقيف حركيا
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المتوسط الحسابي

(31)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 30)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

120 

 

 أتجنب األماكف المغمقة ك المناسبات اإلجتماعية: (06)العبارة رقم 

 (06)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (32)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
0.83 1.03 

58.33 
 41.66 41.66 أحيانا 1.71 5.54 1.03 3.16

 00 58.33 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (5.54)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ يعانكف مف تجنب األماكف 

 المغمقة ك ال يرتاحكف في المناسبات اإلجتماعية
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المتوسط الحسابي

(32)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 31)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

121 

 

 أخاؼ مف المستقبؿ: (07)العبارة رقم 

 (07)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (33)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 8.33 دائما
1.33 1.30 

50 
 50 50 أحيانا 1.71 3.45 1.04 3.00

 00 41.66 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (3.45)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ لدييـ خكؼ مف المستقبؿ 

 .بعكس الممارسيف
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المتوسط الحسابي

(33)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 32)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

122 

 

 أعاني مف إلحاح أفكار مخيفة عمى ذىني: (08)العبارة رقم 

 (08)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (34)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
1.00 1.04 

75 
 25 50 أحيانا 1.71 6.26 0.90 3.50

 00 50 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (6.26)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ يعانكف مف إلحاح أفكار 

 .مخيفة
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المتوسط الحسابي

(34)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 33)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

123 

 

 أعاني مف تقمب المزاج ك الميؿ لمحزف: (09)العبارة رقم 

 (09)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (35)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
0.83 1.03 

83.33 
 16.66 41.66 أحيانا 1.71 7.60 0.78 3.66

 00 58.33 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (7.60)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ يعانكف مف تقمب المزاج ك 

 الميؿ إلى الحزف
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المتوسط الحسابي

(35)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 34)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

124 

 

 أعاني مف احكاـ غير صائبة ك تكقعات سمبية: (10)العبارة رقم 

 (10)يمثل إجابة عينة البحث عمى العبارة رقم : (36)الجدول رقم 

 اإلجابات
 الغير الممارسين الممارسين

 ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س (%) ع س (%)

 00 دائما
1.00 1.44 

50 
 50 50 أحيانا 1.71 4.69 1.44 3.00

 00 50 أبدا
 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  الداللة

 

مف خبلؿ النتائج المبينة في الشكؿ أعبله نبلحظ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
،  لصالح 22=  ك درجة الحرية 0.05بيف الممارسيف ك غير الممارسيف عند مستكل الداللة 

 .(1.71)أكبر مف ت الجدكلية  (4.69)الغير الممارسيف، بحيث أف ت المحسكبة 
كمنو نستنتج أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ يعانكف مف أحكاـ غير 

 .صائبة كتكقعات سمبية
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المتوسط الحسابي

(36)يوضح النتائج المبينة في الجدول رقم (: 35)الشكل رقم 

الممارسين

الغير ممارسين



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

125 

 

 يبين الفروق بين الممارسين و الغير ممارسين لمنشاط الرياضي المكيف حسب متغير الثقة بالنفس: (37)الجدول رقم 

 العبارة
 الغير ممارسين الممارسين

 0.05الداللة اإلحصائية عند  ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س ع س

 1.73 1.55 1.33 1.73 2.50 لي القدرة عمى مقاكمة المشاكؿ التي تعترضني. 1

1.71 

 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.02 1.50 1.50 1.30 2.66 أنسؽ ك أنظـ أعمالي بنفسي. 2
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 3.54 1.73 1.50 0.90 3.50 أشعر باألمف ك االطمئناف في كؿ األحكاؿ. 3
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 3.82 1.30 1.33 1.34 3.00 أحمؿ معتقدات إيجابية عف نفسي. 4
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 4.10 1.33 1.16 1.02 3.16 أتقبؿ االنتقاد بصدر رحب. 5
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.87 1.58 1.83 0.98 3.33 أحاكؿ أف أستفيد مف خبرات اآلخريف. 6
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.38 1.43 2.33 0.90 3.50 أسعى إلى تطكير ثقتي بنفسي. 7
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 1.86 1.55 1.33 1.50 2.50 ال أخاؼ مف المجيكؿ. 8
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 4.84 1.34 1.00 0.98 3.33 لدم القردة عمى التعامؿ مع البيئة التي أعيش فييا. 9

 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 4.42 1.34 1.00 1.02 3.16 ال أتردد في التعبير عما يدكر بخاطرم. 10
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 7.34 0.98 0.66 0.90 3.50 أعترؼ بخطئي بثقة. 11
 غير دال إحصائيا  1.14 1.50 2.50 1.33 3.16 ال أدع الغركر يسيطر عمي. 12
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 3.95 1.73 1.50 0.77 3.66 ال أتخكؼ مف مجابية المكاقؼ اإلجتماعية أيا كاف نكعيا. 13
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.52 1.58 2.16 0.90 3.50 لدم القدرة عمى تكضيح أفكارم لآلخريف . 14
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 6.18 0.90 0.50 1.30 3.33 أستطيع تقييـ نفسي. 15



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

126 

 

 مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذم يبيف الفركؽ بيف الممارسيف لمنشاط الرياضي 

المكيؼ ك الغير ممارسيف حسب متغير الثقة في النفس، نرل أف جؿ العبارات اإليجابية ىي 

ذات داللة إحصائية لصالح الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ ما عدا عبارة كاحدة كمنو 

 .نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد عمى كسب الثقة بالنفس لممعاقيف حركيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 

 
عرض

127 

 

 يبين الفروق بين الممارسين و الغير ممارسين لمنشاط الرياضي المكيف حسب متغير تقدير الذات: (38)الجدول رقم 

 

 العبارة
 الغير ممارسين الممارسين

 0.05الداللة اإلحصائية عند  ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س ع س

 5.11 1.05 0.83 1.04 3.00 أحضى باحتراـ اآلخريف. 1

1.71 

 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف
 غير داؿ إحصائيا 1.36 1.33 2.16 1.02 2.83 أتمتع بكجكدم مع اآلخريف. 2
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 5.63 1.04 1.00 0.98 3.33 أممؾ شخصية قكية. 3
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 4.42 1.34 1.00 1.02 3.16 أستمتع بالمقاءات مع اآلخريف. 4
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 7.34 0.90 0.50 0.98 3.33 أممؾ مؤىبلت تمكنني مف ممارسة أم نكع مف الرياضة. 5
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.60 1.43 2.33 1.04 1.00 أجد صعكبة في االقتناع بمظيرم الخارجي. 6
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 2.86 1.03 0.83 1.73 2.50 أعتقد أنني غير مؤىؿ ألداء العديد مف األعماؿ. 7
 غير داؿ إحصائيا 1.60 1.47 2.00 1.03 1.16 أحاكؿ دائما تطكير قدراتي الجسمية. 8
 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 1.78 1.55 2.66 1.15 1.66 يزعجني الحكـ عمي مف خبلؿ مظيرم الخارجي. 9

 داؿ إحصائيا لصالح الممارسيف 3.52 1.24 1.50 1.30 3.33 عادة ما أشعر بالتفاؤؿ مف الحياة. 10



ى  
ات  صص الي  ات                                             :                الل  اح  ي  ب  سي  ٌأ  ات  و ا ي 

رص 
ى  الل  س  اق  ح  و مي 

ات  ي  ص الي  حلي 
 و ت 
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مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذم يبيف الفركؽ بيف الممارسيف لمنشاط الرياضي 

المكيؼ ك الغير ممارسيف حسب متغير تقدير الذات، نرل أف كؿ العبارات اإليجابية كانت 

ذات داللة إحصائية لصالح الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ باستنثناء عبارة كاحدة، ك 

العبارة السمبية كانت ذات داللة إحصائية لصالح الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ 

 .22= ك درجة الحرية 0.05عند مستكل الداللة 

كمنو نستنتج أف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة تقدير الذات لدل 

 .المعاقيف حركيا
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 يبين الفروق بين الممارسين و الغير ممارسين لمنشاط الرياضي المكيف حسب متغير القمق و التوتر النفسي: (39)الجدول رقم 

 

 العبارة
 الغير ممارسين الممارسين

 0.05الداللة اإلحصائية عند  ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س ع س

 3.02 0.90 2.50 0.98 1.33 أعاني مف التكتر الشديد ك العرؽ الزائد. 1

1.71 

 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 3.02 0.98 2.66 0.98 0.66 لدم اضطرابات في النـك. 2
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 3.00 1.47 2.00 0.90 0.50 أعاني مف زيادة ضربات القمب ك عدـ انتظاميا. 3
 غير داؿ إحصائيا 1.40 1.30 2.66 1.58 1.83 أعاني مف سرعة االنفعاؿ ك الغضب. 4
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 6.07 1.02 3.16 0.98 0.66 أعاني مف انخفاض الدافعية ك اإلنتاجية ك بطء التفكير. 5
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 5.54 1.03 3.16 1.03 0.83 أتجنب األماكف األماكف المغمقة ك المناسبات اإلجتماعية. 6
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 3.45 1.04 3.00 1.30 1.33 أخاؼ مف المستقبؿ. 7
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 6.26 0.90 3.50 1.04 1.00 أعاني مف إلحاح أفكار مخيفة عمى ذىني. 8
 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 7.60 0.78 3.66 1.03 0.83 أعاني مف تقمب المزاج ك الميؿ لمحزف. 9

 داؿ إحصائيا لصالح غير الممارسيف 4.69 1.44 3.00 1.44 1.00 أعاني مف احكاـ غير صائبة ك تكقعات سمبية. 10
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مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذم يمثؿ الفركؽ بيف الممارسيف ك الغير ممارسيف 

لمنشاط الرياضي المكيؼ حسب متغير القمؽ ك التكتر نفسي، نرل أف الكؿ العبارات سمبية، 

ك كميا كانت ذات داللة إحصائية لصالح الغير الممارسيف باستثناء عبارة كاحدة، كىذا ما 

يدؿ عمى أف الغير ممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ يعانكف مف القمؽ ك التكتر ك النفسي 

 .بعكس الممارسيف

 كمنو تستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ يساعد عمى تخفيؼ القمؽ ك التكتر النفسي 

 .لدل المعاقيف حركيا
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يبين الفروق في السمات النفسية بين الممارسين و الغير الممارسين : (40)الجدول رقم 

 لمنشاط الرياضي المكيف لدى المعاقين حركيا

 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله كالذم يبيف الفركؽ في السمات النفسية بيف الممارسيف ك 

الغير الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ لدل المعاقيف حركيا، نرل أنو تكجد فركؽ ذات 

داللة إحصائية لصالح الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ في متغيرم الثقة بالنفس ك تقدير 

الذات لدل المعاقيف حركيا، بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متغير القمؽ ك التكتر 

 .النفسي لدل المعاقيف الغير الممارسيف لمنشاط الرياضي المكيؼ

كمنو نستنتج أف النشاط الرياضي المكيؼ ينمي السمات النفسية لدل المعاقيف حركيا 

 .ك يخفؼ مف القمؽ ك التكتر النفسي

 

 

 

 العبارة
 الغير ممارسين الممارسين

 الداللة  ت الجدولية ت المحسوبة
 ع س ع س

 دال إحصائيا لصالح الممارسين 1.70 9.89 0.57 1.44 0.37 3.18 الثقة بالنفس

 دال إحصائيا لصالح الممارسين 1.73 2.79 0.75 1.48 0.91 2.53 تقدير الذات

 القمؽ ك التكتر النفسي
0.99 0.40 2.93 0.49 9.64 1.73 

دال إحصائيا لصالح لغير 

 الممارسين
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 :مناقشة الفرضيات. 2-2

 :مناقشة الفرضية الجزئية األولى. 2-2-1

 ،(15 .....)(04)، (03)، (02)، (01) مف خبلؿ تحميؿ النتائج المبينة في الجداكؿ 

نرل أنو كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي 

يمكننا القكؿ أف النشاط  (36)المكيؼ في بعد الثقة بالنفس، ككما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

الرياضي المكيؼ يساعد المعاقيف حركيا في تنمية ميارة الثقة بالنفس ك ىذا ما يتكافؽ مع 

، كمف ىنا يمكننا القكؿ بأف الفرضية الجزئية (2008-2007الدكتكر عمار ركاب، ) دراسة 

 .األكلى لمدراسة قد تحققت 

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية. 2-2-2

 ،(25 .....)(19)، (18)، (17)، (16) مف خبلؿ تحميؿ النتائج المبينة في الجداكؿ 

نرل أنو كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المعاقيف حركيا الممارسيف لمنشاط الرياضي 

اتضح لنا أف النشاط  (37)المكيؼ في أبعاد تقدير الذات، ككما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

الرياضي المكيؼ يساعد المعاقيف حركيا في تنمية ميارة تقدير الذات ك ىذا ما يتكافؽ أيضا 

، كمف ىنا الفرضية الجزئية الثانية (2008-2007الدكتكر عمار ركاب، ) مع دراسة 

 .لمدراسة محققة

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة. 2-2-3

 ،(35 .....)(29)، (28)، (27)، (26) مف خبلؿ تحميؿ النتائج المبينة في الجداكؿ 
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نرل أنو كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المعاقيف حركيا الغير الممارسيف لمنشاط 

 (38)الرياضي المكيؼ في أبعاد القمؽ ك التكتر النفسي، ككما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

نستنتج  أف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في التخفيؼ مف القمؽ ك التكتر النفسي لدل  

 كبالتالي (2009-2008رحليلمراد،)المعاقيف حركيا، كىذا ما تـ التكصؿ إليو في دراسة 

 .فالفرضية الجزئية الثالثة محققة

 :مناقشة الفرضية العامة. 2-2-4

 (39)ك الجدكؿ رقـ  (38)، (37)، (36) مف خبلؿ النتائج المبينة في الجداكؿ رقـ 

كمف خبلؿ مناقشة الفرضيات الجزئية تبيف لنا أف لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية 

. قد تحققتبعض السمات النفسية لدل المعاقيف حركيا، كمف فإف الفرضية العامة لمدراسة 

 كاالنطكائية، كالعدكانية، كالرفض، كالقمؽ، الخكؼ مشاعر أف "الركساف" ك ىذا ما أشار اليو 

، صفحة 1996فاركؽ، ). االعاقات الحركية ذكم لسمكؾ المشاعر المميزة مف كالدكنية

 ىاما جانبا الرياضة تشكؿ أف 1997 " المجيد عبد مركاف "، ك نتائج دراستنا يؤكدىا  (247

 في الرغبة ، كالصبر لمذات الكاقعية العناصر استرجاع مف يمكنو اذ نفسية المعاؽ، في

لممعاؽ  النفسي التكازف إعادة في كبير ايجابي بدكر كتساىـ بالحياة، التمتع ، اكتساب الخبرة

 االعتماد عمى غرس إلى تيدؼ كما ، اإلصابة بعد ما كالمممة الرتيبة الحياة عمى كالتغمب

 تدعيـ الجانب المعاؽ، كبالتالي الشخص لدل كالصداقة المنافسة كركح كاالنضباط النفس

 المجتمع في نفسو عمى فرضيا التي عزلتو إلخراجو مف كالعصبي النفسي
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 :االستنتاجات. 2-3

 لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة الثقة بالنفس لدل المعاقيف حركيا. 

 لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تنمية ميارة تقدير الذات لدل المعاقيف حركيا. 

  لمنشاط الرياضي المكيؼ دكر في تخفيؼ القمؽ ك التكتر النفسي لدل المعاقيف

 .حركيا

 :االقتراحات و التوصيات. 2-4

  سف قكانيف تجبر ممارسة النشاط الرياضي المكيؼ بكؿ مراكز ذكم اإلعاقة الحركية

 .كمادة ليا منياجيا الخاص 

  العمؿ عمى التحسيس ك التكعية ألىمية النشاط الرياضي المكيؼ ك دكره في تنمية

 .(الفئة المعنية ، األكلياء ، السمطات  )السمات النفسية لدل المعاقيف حركيا 

  تعمؿ عمى حركيا لممعاقيف  مدركسة مناىج كبرامج رياضية كحركيةإعدادضركرة 
 . بأنكاعيا المختمفةالسمات النفسية تنمية 

  إجراء دراسات حكؿ دكر النشاط الرياضي المكيؼ في تنمية السمات االجتماعية لدل

 .المعاقيف حركيا

 :الخالصة العامة. 2-5

يعتبر النشاط الرياضي المكيؼ مظير مف مظاىر الصحة البدنية ك العقمية،  

 ك أىدافيا ك ابوأسباك نظػاـ مػف مجمكع النظـ التربكية المكممة لمتربية العامة ككؿ ، ليا 

 .غايتيا
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 في حياة ذكم أىمية يكتسي المكيؼ النشاط الرياضي أف بينت لنا النتائج السابقة فقد

 تكسبو المعرفة ك الصحة الجيدة تنجـ عف السمات النفسية ك انوألاالحتياجات الخاصة 

 ك تخمصو مف ،الخ..ك التفاعؿ   الحسػنة السػامية كالصداقة ك التعاكفاألخبلؽاالجتماعية ك 

 ك حب األنانيةالعقد النفسية ك العادات السيئة ك االنحراؼ ك الخجؿ ك القمؽ ك التمرد ك 

 كسيمة لمتحكـ ك السيطرة عمى ىذه أنجع المكيؼالذات ك العزلة ليذا فاف النشاط الرياضي 

بيا مع تغيراتو الجسػمية اا كؿ معاؽ، فيي تتناسب تناسبا ايجبو المرحمة الصعبة التي يمر

 تتدخؿ بعض أف السامية ينبغي األىداؼكالنفسػية االجتماعية ك لتحقيؽ ىذه العادات ك 

 في التكعية ك كتكجيو المعاؽ نحك ممارسة الكؼء األخصائي ك المدرسة ك كاألسرةالعكامؿ 

 النشاط الرياضي المكيؼ
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 قائمة المصادر و المراجع

 :المراجع بالمغة العربية. أ

 تأثير الجكانب الصحية عمى النشاط البدني الرياضي .(1998) .إبراىيـ رحمة .1
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لميارات النفسية كاالداء الرياضي ، بحث غير منشكر،  .( 2006) .إبراىيـ عبد ربو .2
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 .اإلعاقات الحركية بيف التشخيص ك التأىيؿ .(2005) .السيد فيمي عمي محمد .7

 .دار الجامعة الجديدة :اإلسكندرية
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 الثقة بالنفس: المحور األول

 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم
    لي القدرة عمى مقاكمة المشاكؿ التي تعترضني 01
    أنسؽ ك أنظـ أعمالي بنفسي 02
    أشعر باألمف ك االطمئناف في كؿ األحكاؿ 03
    أحمؿ معتقدات إيجابية عف نفسي 04
    أتقبؿ االنتقاد بصدر رحب 05
    أحاكؿ أف أستفيد مف خبرات اآلخريف 06
    أسعى إلى تطكير ثقتي بنفسي 07
    ال أخاؼ مف المجيكؿ 08
    لدم القردة عمى التعامؿ مع البيئة التي أعيش فييا 09
    ال أتردد في التعبير عما يدكر بخاطرم 10
    أعترؼ بخطئي بثقة 11
    ال أدع الغركر يسيطر عمي 12
    ال أتخكؼ مف مجابية المكاقؼ اإلجتماعية أيا كاف نكعيا 13
    لدم القدرة عمى تكضيح أفكارم لآلخريف  14
    أستطيع تقييـ نفسي 15

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقدير الذات: المحور الثاني

 أبدا أحيانا دائما العبارة الرقم
    أحضى باحتراـ اآلخريف 01
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