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أهدي هذا العمل المتواضع إلى  

  الذي لم يبخل عمي يومًا بشيء : أبي

لى أمي  التي ذودتني بالحنان والمحبة : وا 

أنتم وهبتموني الحياة واألمل  : أقول لهم

 والنشأة عمى شغف االطالع والمعرفة 

لى إخوتي  :   الذين وقفوا معي بجانبي وأخواتيوا 

  وأسرتي جميعًا 

ثم إلى كل من عممني حرفًا            

 ...أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي               

لى     رفاق دربي أصدقائيوا 

 والى الذي لم أذكر اسمه  

 

      خرشي ياسين 



 

 

 

  من أنارا لي درب العمم والمعرفة وحرصا عمي منذ الصغر واجتيدا إلى

  قمبي أرجو لكماإلىفي تربيتي واالعتناء بي والدي الحبيبان القريبان 

   دوام الصحة والعافية

 ...  وكل أفراد عائمتي فردا فرداإخوتي إلى

 اآلن أرجو إلىوالى أساتذتي وكل من أشرف عمى تعميمي منذ الصغر 
ياكممن المولى عز وجل أن يجمعني     في جنانو الواسعةوا 

 البحثالى كل المشرفين عمى ىذا 

 شكرا جزيال لكم عمى ىذه المبادرة الطيبة والتي جعمتني أشعر أني معكم 
 ومنكم واليك

 

  زين يوسف 

 

 

 

 



 



 

 

 شـــ    كلمــة
 

يا رب نحمدك ونشكرك ألنك كنت مستجيبا لدعائنا بأن نصل لما وصمنا 
وجعمت لنا لكل ضيق مخرجا خالل  زرعت الصبر في نفوسنا عند الشدائد، إليه،

. لك يا اهلل مشوارنا الدراسي فألف حمد وألف شكر
 "ال يشكر الناس ال يشكر اهلل من: صمى اهلل عميه وسمم يقول النبي

 ومن باب االعتراف "وانطالقا من هذا  التوجيه النبوي الكريم، ال يسعنا  
 إاّل أن نتقدم بالثناء الطّيب والشكر الجزيل لمن كان سببا في إخراج هذا "بالجميل

 "عتوتي نورالدين ": المشرف الدكتوراألستاذ رـــود ونخّص بالذكـــاإلنجاز إلى الوج
  األفاضلعمى مجهوداته وتوجيهاته لنا والشكر الجزيل الموصول إلى كل أساتذتنا

لى كّل من قّدم لنا يد العون من قريب أو بعيد  . وا 
 



 

   :الممخص 

 :بالعربية

 العبي كرة السمة لدى النفسي التوافق لقياس قبمي اختبار إجراء الدراسة ىذه تضمنت
 نتائج إلى التوصل تم المربين وبمساعدة لممقياس االختبار إجراء وبعد .حركيا المعاقين

 ليا المكيفة الرياضية األنشطة ممارسة أن حيث تبين البحث بداية في المطروحة الفرضيات
 نظر وجية من (األطراف السفمى)الحركية  اإلعاقة لذوي النفسي التوافق في كبير دور

 تعدل أنيا حيث المربين المتخصصين في رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
 .االجتماعي والتكيف االندماج عمى وتساعده مياراتو وتنمي المعاق لدى السمبية السمات

 .حركيا المعاقين – النفسي التوافق – المكيف الرياضي النشاط :المفاتيح كممات 

  
 بالفرنسية 

  
Cette étude comprenait un pré-test pour mesurer la compatibilité 

psychologique des basketteurs handicapés avec la mobilité, et après 

avoir pris le test de l'échelle et aidé les éducateurs, les résultats des 

hypothèses présentées au début de la recherche ont conclu que la 

pratique d'activités sportives adaptées a un rôle majeur dans la 

compatibilité psychologique des personnes handicapées moteurs avec 

les membres inférieurs à partir d'un point. Les éducateurs de basket-

ball ont examiné les fauteuils roulants alors qu'ils modifiaient les 

traits négatifs des personnes handicapées, développaient leurs 

compétences et les aidaient à s'intégrer et à s'adapter socialement. 

Mots-clés: activité sportive adaptative - compatibilité psychologique 

- handicapé physique. 



Mots-clés: activité sportive adaptative - compatibilité psychologique 

- handicapé physique. 

 :باإلنجليزية

This study included a pre-test to measure the psychological 

compatibility of disabled basketball players with mobility, and after 

taking the test for the scale and assisting the educators, the results of 

the hypotheses presented at the beginning of the research were 

concluded that the practice of adapted sports activities has a major 

role in the psychological compatibility of those with motor 

disabilities with lower limbs from one point Educators who 

specialize in basketball consider wheelchairs as they adjust the 

negative attributes of people with disabilities, develop their skills, 

and help them integrate and socially adapt.  

Keywords: adaptive sporting activity - psychological compatibility - 

physically disabled. 

 



 

   :الممخص 

 :بالعربية

لقد اندرج بحثنا ىذا تحت عنوان دور نشاط الرياضي البدني المكيف في تحقيق 
التوافق النفسي لدى العبي كرة السمة عمى األرائك المتحركة دراسة وصفية أجريت 

 .(إناث/ ذكور)عمى العبي فريق األسود وىران 

 العبي كرة السمة لدى النفسي التوافق لقياس قبمي اختبار إجراء الدراسة ىذه تيدف
 التوصل تم المربين وبمساعدة لممقياس االختبار إجراء وبعد .عمى األرائك المتحركة

حيث  البحث بداية في المطروحة استخدمنا المنيج الوصفي الفرضيات نتائج إلى
 لذوي النفسي التوافق في كبير دور ليا المكيفة الرياضية األنشطة ممارسة أن تبين

كما تم اختيار العينتين بطريقة مقصودة عددىا  (األطراف السفمى)الحركية  اإلعاقة
 العبين ذكور والبقية 11 العبا في كرة السمة عمى األرائك المتحركة منيم 20

المربين المتخصصين في رياضة كرة السمة عمى األرائك  نظر وجية من .إناث
 عمى وتساعده مياراتو وتنمي المعاق لدى السمبية السمات تعدل أنيا حيث المتحركة
 .االجتماعي والتكيف االندماج

 .األرائك المتحركة – النفسي التوافق – المكيف الرياضي النشاط: المفاتيح كممات 

 :بالفرنسية  

Résume   

Notre recherche est tombée sous le titre du rôle de l'activité physique adaptée 

de l'athlète dans la réalisation de la compatibilité psychologique des 

basketteurs sur les canapés en mouvement.Une étude descriptive menée sur les 

joueurs de l'équipe Aswad Oran (garçons  / filles) 

Cette étude vise à effectuer un pré-test pour mesurer la compatibilité 

psychologique des basketteurs avec les canapés en mouvement. Après avoir 

fait le test de l'échelle et avec l'aide des éducateurs, les résultats des hypothèses 

ont été atteints, nous avons utilisé l'approche descriptive au début de la 

recherche, où il a été constaté que la pratique d'activités sportives adaptées a un 

rôle majeur dans la compatibilité psychologique des personnes handicapées 

moteurs (membres inférieurs), et les deux échantillons ont été sélectionnés de 



manière délibérée au nombre de 20 joueurs de basket Sur les canapés, 11 

d'entre eux sont des joueurs masculins et les autres sont des femmes. Du point 

de vue des éducateurs qui se spécialisent dans le basket-ball sur les canapés 

mobiles, car il modifie les caractéristiques négatives des handicapés, développe 

ses compétences et l'aide à l'intégration et à l'adaptation sociale. 

 Mots-clés: activité sportive adaptative - compatibilité psychologique - canapés 

animés. 

 :باإلنجليزية 

Abstract  

Our research has fallen under the title of the role of the adapted physical athlete 

activity in achieving psychological compatibility among basketball players on 

moving sofas. A descriptive study conducted on the players of the Aswad Oran 

team (male / female.) 

This study aims to perform a pre-test to measure the psychological 

compatibility of basketball players with moving sofas. After testing the scale 

and with the help of educators, the results of the hypotheses were reached, we 

used the descriptive approach at the beginning of the research, where it was 

found that the practice of adapted sporting activities has a major role in the 

psychological compatibility of people with motor disabilities (lower 

extremities) and the two samples were selected in a deliberate manner 

numbering 20 basketball players On the sofas, 11 of them are male players and 

the rest are female. From the point of view of educators who specialize in 

basketball on moving sofas, as it modifies the negative features of the disabled 

and develops his skills and helps him to integrate and social adjustment. 

Keywords: adapted sports activity - psychological compatibility - moving 

sofas. 
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 :مقدمة -1

إن اإلعاقة بمفيوميا الواسع ىي حالة معينة من العجز والمنع الذي تولد مع 
 من قدراتو، و تجعمو غير قادر عمى منافسة دوالتحدياإلنسان أو تأتي بعد الوالدة، 

أقرانو المكافئين لو من حيث العمر والجنس، ولعل أبرز ما يواجو المعاق كما يوضحو 
الدكتور كميمك من خالل تعداده لمسمات السموكية الناتجة عن اإلعاقة ىو الشعور 

الزائد بالنقص واإلحباط وعدم الشعور باألمن إضافة إلى صعوبة تفاعمو من مجتمعو 
فقد يصل بو الحد أحيانا إلى درجة العزلة واالنطواء، وقد أولى الدين اإلسالمي اىتماما 

شديدا برعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وخصص ليم من يساعدىم عمى الحركة 
والتنقل، وأكد عمى حسن معاممتيم بما يحفظ ليم كرامتيم معتبر ا حالة اإلعاقة اختبارا 

  . "ولنبمونكم بالخير والشر فتنة": من ااهلل سبحانو وتعالى كما جاء في محكم تنزيمو 

 بيذه الشريحة إيمانا منيا بأنيا   الحديثة في االىتمامالمجتمعات كما تسابقت  
تمثل طاقات معطمة بإمكانيا أن تكون خالقة ومبدعة، وقد أثبت التاريخ القدرات الكبيرة 

بيا ذوي االحتياجات الخاصة ، إذ ورغم إعاقتيم فقد أثبتوا تفوقيم في كثير  التي يتمتع
من الحاالت خاصة في الجانب الرياضي، الذي يعتبر من الحاالت الضرورية واليامة 

في حياة ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام و ذوي اإلعاقة الحركية شكل خاص 
فالرياضة لذوي االحتياجات الخاصة ليست مجرد جزء مكمل لمعالج أو عممية تأىيمية 

نما ىي نظام متكامل ومنسجم من جميع النواحي الحركية والبدنية والنفسية إذن  فقط ، وا 
 .ىي عممية تربوية موجية ليا أغراضيا وأىدافيا وأىميتيا في الوقت الحالي

يعتبر النشاط البدني الرياضي المكيف أحد أحدث الوسائل لتنمية المعاق  و
لمالو من تأثير في مختمف الجوانب، سواء في تنمية القدرات واالستعدادات البدنية 
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والذىنية واسترجاع بعض العضالت التي أصابيا تمف، أو في تنشيط المعاق والترويح 
 .عنو

ومن بين أشير االضطرابات التي يعاني منيا المعاقين ىو اإلحباط وعدم الرضاء 
عن النفس االكتئاب وىذا ما يكون عدم التوافق النفسي لدى صغار الصم البكم و في 
ىذا اإلطار نجد بعض األنشطة الرياضية المكيفة التي تعمل عمى إعادة إدماج ىذه 
الفئة في المجتمع وتحقيق ليم بعض األىداف وتخفيف من شدة ىذا االضطراب وقد 

في كتاب بعنوان التربية “ عدنان محمد أحمد الحازمي ”ثبت ذلك في عدت دراسات 
البدنية الخاصة والترويح وأىميتيا لذوي االحتياجات الخاصة و الذي تطرق فيو إلى 

كما . أىمية التربية البدنية لممعاقين والشيء الكثير التي تقدمو ليم في شتى الحاالت 
تمعب القدرات العقمية و النفسية دورا ىاما في تحقيق االنجازات الرياضية و إغفال ىذا 
الدور و عدم االىتمام بو يضر باألداء إلى درجة كبيرة لذا فاستخدام مثل ىذه القدرات 

. و تنميتيا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تنمية المعاق من الناحية البدنية

: المشكمة -2

يعد عمم النفس الرياضي احد الموضوعات الميمة ذات التأثير المباشر في 
 المعاقيين منيم، و األفرادتطوير مستوى األداء وتحسينو عند الرياضيين و خاصة 

يعتبر التوافق النفسي محور ميم من محاور الدراسات العممية في عموم النشاطات 
 الخاصة، حيث يتميز ىذا المجال االحتياجات ذوي األفرادالبدنية المكيفة التي تخص 

بدقة العمل فيو بسبب خصائص االفراد المعاقيين من حيث النقص او الخمل الموجود 
بيم اما فطريا او وراثيا او سببيا، وتظير أىميتو من خالل ربطو بالعموم الرياضية 
األخرى لغرض دراسة الدوافع المحركة لمسموك الرياضي والتي تؤثر في الجانب 

المعرفي واإلنساني و االجتماعي الرياضي، وقد بدأ عمماء النفس بتركيز طاقاتيم عمى 
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القدرات العقمية والفكرية والنفسية في مجمل األلعاب الرياضية لذوي االعاقة ، خاصة و 
ان ىذا النوع من الرياضات اصبح يشيد اقباال و انتشارا اعالميا واسعا، فانصب 
اىتماميم عمى القدرات العقمية و النفسية المتنوعة والمتغيرة والكيفية التي بموجبيا 

كما أن االىتمام بالقدرات النفسية . تساىم في ارتفاع وانخفاض األداء عند الرياضيين 
لمرياضيين و التعرف عمييا بغض النظر عن طبيعة الفعالية الرياضية الممارسة تمكن 
يصال تعميماتيم الخاصة بالميمة التدريبية لضمان  القائميين عمييم من أداء واجباتيم وا 
تحقيق االنجاز والفوز ، ومن خالل ما الحظ الطالبان عن اىمية التوافق النفسي في 

ابعاده المحددة خاصة لدى الممارسين لمنشاط البدني المكيف، و نظرا الختالفات 
الخصائص بين الجنسين، توجو الطالبان الى محاولة دراسة موضوع القياس لمتوافق 

النفسي و اختالفاتو بين الجنسين ، و من اجل ىذا جاء الطالبان بدراسة ىذا الموضوع 
دور النشاط البدني المكيف في تحقيق و الذي نحاول من خاللو تسميط الضوء عمى 

 و من ىذه اإلشكالية جاءت  .التوافق النفسي لدى العبي كرة السمة األرائك المتحركة
: التساؤالت التالية 

  ما ىو مستوى واتجاه قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى
  ؟(إناث/ ذكور) المتحركة تبعا لمتغير الجنس األرائك

  في قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة 
  ؟(إناث/ ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

  :أهداف البحث  -3

 : ييدف البحث إلى

  تحديد مستوى واتجاه قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى
 .(إناث/ ذكور)الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
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  ايجاد الفروق ذات داللة احصائية في قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة
 .(إناث/ ذكور) المتحركة تبعا لمتغير الجنس األرائكلنشاط كرة السمة عمى 

 :الفرضيات  -4

 مستوى واتجاه قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى تحقيق 
 .(إناث/ ذكور) المتحركة تبعا لمتغير الجنس األـرائك

 في قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة إحصائية ذات داللة  إيجابيةوجود فروق 
 .(إناث/ ذكور) المتحركة تبعا لمتغير الجنس األرائكلنشاط كرة السمة عمى 

 :مصطمحات البحث  -5

التوازن المنسق بين الكائن وما : "يعرف التوافق النفسي عمى أنو :التوافق النفسي 
يحيط بو، بحيث تعمل كل الوظائف التي تحافظ عمى استمرارية الكائن بشكل سوي 

من  (تدريج)وال يمكن التوصل إلى ىذا التوافق التام فيو مجرد نياية نظرية لمتصل 
و عرف التوافق عمى أنو التغيرات في السموك التي يقتضييا . درجات التوافق الجزئي

إشباع الحاجات ومواجيتو المتطمبات حتى يستطيع الفرد أن يقيم عالقة منسقة مع 
 وىو عالقة منسقة مع البيئة تتضمن القدرة عمى إشباع معظم حاجات الفرد .البيئة

وىو حالة . ومواجية معظم متطمباتو الجسمية واإلجتماعية التي تفرض نفسيا عميو
يتم فيو إشباع حاجات الفرد من جانب ومطالب البيئة من جانب آخر، إشباعا تاما 

 و ىو العممية التي تتحقق .وىي تعني االتساق بين الفرد واليدف أو البيئة االجتماعية
بيا ىذه العالقة المتسقة وىذه الحالة يمكن التعبير عنيا من الناحية النظرية فقط، أما 

من الوجية العممية فال تصل إال إلى توافق نسبي لإلشباع الكامل لحاجات الفرد 
 ويأخذ التوافق شكل تغيير البيئة وتغير الكائن .والعالقة غير المضطربة مع البيئة

 .الحي عن طريق استيعاب االستجابات المناسبة لممواقف
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 بصفة عامة عمى أنيا إصابة بدنية أو عقمية أو نفسية تسبب اإلعاقة تعرف :االعاقة 
ضررا لنمو الفرد البدني أو العقمي أو كالىما،وقد تؤثر في حالتو النفسية وفي تطور 

وىو أقل  (المعاقين)تعميمو وتدريبو،وبذلك يصبح الفرد  من ذوي اإلحتياجات الخاصة 
.  من رفقائو في نفس العمر في الوظائف البدنية أو اإلدراك أو كالىما

اإلعاقة ليست مرضًا ولكنيا حالة من اإلنحراف أو التأخر الممحوظ فى النمو 
الذي يعتبر عادياً من الناحية الجسمية والحسية والعقمية والسموكية والمغوية 

والتعميمية،مما ينتج عنيا صعوبات خاصة ال توجد لدي األفراد اآلخرين، وىذه 
ستخدام أدوات  الصعوبات والحاجات تستدعي توفير فرص خاصة لمنمو والتعميم وا 
وأساليب مكيفة يتم تنفيذىا فرديًا وبالمغة التربوية،ومن ىنا يمكن القول بأن اإلعاقة 

. ىي وضع حرج يفرض قيودًا عمى األداء العام لمفرد

عمى الشخص الذي يصاب بعجز معين في  (المعاق أو المعوق)يقصر لفظة 
أحد أعضاء جسمو،مما يجعمو غير قادر عمى التكيف مع المجتمع عمى نحو 

طبيعي،أي أن اإلعاقة في ىذه الحالة تعني عدم القدرة عمى تمبية الفرد لمتطمبات أداء 
دوره الطبيعي في الحياة،المرتبط بعمره وجنسو وخصائصو اإلجتماعية والثقافية،وذلك 
نتيجة اإلصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية،ويدخل في 

نطاق ىذا المعنى أنواع اإلعاقة المختمفة،كاإلعاقة العقمية والسمعية والبصرية 
. والجسمية وصعوبات التعمم

ال تقتصر عمى مجرد إصابة الفرد بعجز معين في  (المعاق أو المعوق)لفظة 
أحد أعضاء جسمو،بل تمتد لتشمل فضال عن ذلك أية حالة تعوق الفرد عن أداء 
دوره الطبيعي في المجتمع،حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة إصابتو بعجز جسماني في 

 بدرجة كبيرة انخفضتذلك الشخص الذي )أحد أعضاء جسمو،وِمنيا فإن المعاق ىو 
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إحتماالت ضمان عمل مناسب لو واإلحتفاظ بو والترقي فيو وذلك لقصور بدني أو 
،فقد يصاب الشخص بحالة إنطواء وعزلة إجتماعية تجعمو (عقمي معترف بو قانونا

غير قادرعمى التكيف مع أفراد المجتمع المحيط بو رغم سالمة أعضاء جسمو،ويدخل 
في ىذا المفيوم لإلعاقة أيضا ما يسمى بإضطرابات السموك وتصارع الثقافات لدى 
الشخص،والواقع أن اإلعاقة ليست نتيجة لسبب واحد بل ىي محصمة مجموعة من 
األسباب والعوامل الصحية والوراثية والثقافية واإلجتماعية،وىي في ذلك تختمف من 

. مجتمع آلخر ومن وقت آلخر

ُتعَرف رياضة كرة السمة بأّنيا ُلعبٌة َجماعّيٌة يتنافس فييا  :  المتحركةاألرائككرة السمة عمى 
اثنان من الِفرق، يتكّون كلٌّ منيما من خمسة العبين، بحيث ييدف كّل فريق إلى 

تسجيل نقاط أكثر عبر إدخال الكرة في سّمة الفريق الخصم، وتعتمد تمك المعبة عمى 
مبدأ التعامل مع الكرة باستخدام األيدي فقط، فيتضّمن ذلك تنطيط الكرة، ورمييا، 

وتمريرىا من العٍب إلى آخر، ومن الجدير بالذكر أن أصول رياضة كرة السمة تعود 
إلى أمريكا، حيث اخترعيا جيمس نايسميث في األول من كانون األول من عام 

م، رياضة كرة السمة لذوي االحتياجات الخاصة، وتتطمب الالعب المعاق من 1891
ميارات فنية وقدرات بدنية إفراديًا وجماعيًا، وتسجيل الكرة إلى السمة عن طريق رمي 

الكرة من يد الالعب ، وتعد لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين عمى قدر 
من الفائدة الوظيفية و النفسية لمن يمارسيا، حيث يشارك في جيودىا أجيزة الجسم 

رياضة كرة السمة .  العصبي، و الجياز الدوري التنفسيالعضميجميعا خاصة الجياز 
لذوي االحتياجات الخاصة تتطمب من الالعب المعاق من ميارات فنية وقدرات بدنية 

 . إفراديًا وجماعيًا، وتسجيل الكرة إلى السمة عن طريق رمي الكرة من يد الالعب
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 :الدراسات المشابهة  -6

مستوى التوافق النفسي لممارسي حصة التربية البدنية والرياضية مقارنة :دراسة شنتوف خالد 
" 2020"سنة 15-14بغير الممارسين  في الطور المتوسط 

 النيائية لمطور األقسام معرفة مستوى التوافق النفسي لدى تالميذ ىتيدف الدراسة إل
المتوسط، وقد استخدمنا المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة، حيث بمغت عينة 

 تمميذ عمى مستوى ثالثة متوسطات، العينة اختيرت بطريقة قصدية 210الدراسة 
تمثل المجتمع تمثيال صادقا واستعممنا كأداة لمدراسة مقياس التوافق النفسي، ' عمدية'

 نتائج أىم،وجاءت  (spss )اإلحصائيةواستخدمنا في معاجمة البيانات برنامج الحزمة 
 في مستوى ودرجات أبعاد التوافق النفسي إحصائية دالةالدراسة بأنو توجد فروق ذات 

بين التالميذ الممارسين و غير الممارسين لمتربية البدنية الرياضية بكال الجنسين، 
 عمى التمميذ ممارسة تأثيروأيضا وجود اختالف في  أبعاد التوافق النفسي ومدى 

الرياضية من عدميا، ومن ىنا يمكننا القول بان التوافق النفسي غير ثابت ويتماشى 
مع نمو التمميذ من مختمف النواحي وأيضا يكون بمستوى عالي عند الممارسين مقارنة 

 .بغير الممارسين، من حيث الجانب الحس حركي المعرفي و الجانب الوجداني

" 2018"التوافق النفسي واالجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة في جامعة مؤتة : دراسة حسن

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة 
 (الجنس، نوع اإلعاقة، العمر)في جامعة مؤتة، وكذلك ىدفت إلى معرفة أثر متغيرات 

ولتحقيق أىداف الدراسة، تم تطوير استبيان لقياس مستوى التوافق النفسي . عميو
واالجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة من قبل الباحثة، وطبق عمى عينة من الطمبة ذوي 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى . طالب وطالبة) ٢٦)اإلعاقة في الجامعة قواميا 
التوافق النفسي واالجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة في جامعة مؤتة كان مرتفعًا جدًا، وأنو 



 الفصل التمهيدي 
 

 
8 

توجد فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير الجنس 
لصالح الذكور، وأنو ال توجد فروقًا دالة إحصائيًا في مستوى التوافق النفسي 

وأخيرًا، أشارت النتائج إلى أن ىناك . (نوع اإلعاقة، والعمر)واالجتماعي تعزى لمتغيري 
العديد من التحديات والعقبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة في جامعة مؤتة تتعمق 

. بالتعامل مع الزمالء والمدرسين، وكذلك التيسيرات البيئية في الجامعة

النشاط البدني الرياضي و عالقته بالتوافق النفسي العام لتالميذ المرحمة : دراسة عمي بن عدة 
دراسة ميدانية مسحية مقارنة عمى التالميذ الممارسين وغير الممارسين لمنشاط )المتوسطة 

" 2016 "(البدني الرياضي ببعض متوسطات والية تيارت

جاءت ىذه الدراسة لمعرفة العالقة بين النشاط البدني الرياضي، والتوافق النفسي العام 
، وىذا إيمانا من (المراىقة المبكرة)سنة  (14-12)لدى تالميذ المرحمة المتوسطة؛

الباحث بأن النشاط البدني الرياضي يساعد األفراد عمى التفاعل واالندماج مع 
اآلخرين، وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي بالطريقة المسحية، وتم 

تمميذا وتمميذة، حيث أجريت  (316)اختيار العينة بطريقة عشوائية، والتي بمغ عددىا 
الثبات )الدراسة االستطالعية عمى عينة مماثمة، لدراسة األسس العممية لالختبار 

، وتم إجراء الدراسة األساسية لمبحث؛ فتم توزيع االستبيان (الصدق، الموضوعية 
التوافق الشخصي، األسري )الخاص بالتوافق النفسي العام والذي احتوى خمسة أبعاد؛ 

، وكل بعد بو عشر فقرات، وبيذا يكون مجموع فقرات (االجتماعي المدرسي، الصحي
ناثا؛ ممارسين  االستبيان خمسين فقرة، وزع عمى تالميذ المرحمة المتوسطة؛ ذكورا وا 

بعد ىذا تم جمع وتفريغ اإلجابات وتصحيحيا .وغير ممارسين لمنشاط البدني الرياضي
ومعالجتيا إحصائيا باستخدام وسائل مناسبة قصد تحميل نتائج البحث، والتي أكدت 

صدق الفرضيات المقترحة، حيث أسفرت عمى أن النشاط البدني الرياضي يسيم بشكل 
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الشخصي، االجتماعي، المدرسي )إيجابي في رفع درجة التوافق النفسي العام بأبعاده 
ناثا الممارسين، مقارنة بغير  (األسري، الصحي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة؛ ذكورا وا 

. الممارسين

تأثير ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية عمى التكيف : دراسة يونس احمد عماد الدين
دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين _ النفسي االجتماعي لتالميذ التعميم المتوسط 

"2016 "

ىدف دراستنا ىذه إلى معرفة تأثير ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية عمى 
التكيف النفسي واالجتماعي لتالميذ التعميم المتوسط، من خالل إجراء مقارنة بين 

التالميذ الذين يمارسون حصة التربية البدنية والرياضية والتالميذ الذين ال يمارسونيا، 
ىل ممارسة حصة التربية البدنية : وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي

والرياضية في مرحمة التعميم المتوسط تؤثر في التوافق النفسي االجتماعي لمتالميذ ؟ 
وتم , وقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة من تالميذ التعميم المتوسط بمدينة بسكرة

واالستعانة بأداة بحثية تمثمت في اختبار الشخصية , استخدام المنيج الوصفي المقارن
وتوصمت الدراسة في , الذي يقيس بعدي التوافق النفسي والتوافق االجتماعي لممراىقين

األخير إلى أن ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية في مرحمة التعميم المتوسط 
. تؤثر في التوافق النفسي االجتماعي لمتالميذ نحو األفضل

دور النشاط البدني المكيف في تحقيق التوافق النفسي لدى : أميرة و اخرون , دراسة بوصهال
" 2016"المعاقين 

 أنواع أىم واحد من إلىتطرقنا في ىدا البحت و من خالل الدراسة النظرية و التطبيقية 
النشاط البدني الرياضي و ىو النشاط البدني المكيف و معرفة دوره في تحقيق التوافق 

 : األساسية اإلشكالية عمى اإلجابةالنفسي لدى المعاقين و قد كان اليدف منيا ىو 
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فئة الصم _ىل لمنشاط البدني المكيف دور في تحقيق التوافق النفسي لدى المعاقين "
 بين إحصائية داللة ذاتىل توجد فروق .1:  فرعية إشكاليات( 4 )أربعو " _ البكم

الممارسين و غير الممارسين لمنشاط البدني المكيف فيما يخص اعتماد المعوق عمى 
 بين الممارسين و غير الممارسين لمنشاط إحصائية داللة ذاتىل توجد فروق .2نفسو 

 داللة ذاتىل توجد فروق .3 المعوق بقيمتو إحساسالبدني المكيف فيما يخص 
احصائية بين الممارسين و غير الممارسين لمنشاط البدني المكيف فيما يخص شعور 

 بين الممارسين و غير إحصائية داللة ذاتىل توجد فروق .4المعوق بحريتو 
 العصبية و قد األعراضالممارسين لمنشاط البدني المكيف فيما يخص خمو المعوق من 

 ممارسة األولى: اعتمدنا في بحثنا ىدا عمى المنيج التجريبي باستعمال مجموعتين 
لمنشاط البدني المكيف و الثانية غير ممارسة لمنشاط البدني المكيف توصمنا في 

 النشاط البدني المكيف لو دور ىام و كبير في تحقيق التوافق النفسي أن إلى األخير
_ الصم البكم_ لدى فئة المعاقين 

دور النشاط البدني الرياضي المكيف في تحقيق التوافق : محمد سديرة . دراسة فاضمي بجاوي 
دراسة  ( سنة 16 ـ 11)النفسي االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة فئة المعاقين سمعيا 

 " 2014" ميدانية عمى مستوى مدرسة األطفال المعوقين سمعيا بالمسيمة 

يسعى الشخص الصالح في المجتمع الذي يعيش فيو بأن يكون عنصرا فعاال يؤثر 
ويتأثر بمن يحيطون بو فيو بذلك يتولى مسؤولية غير محدودة توجب عميو االىتمام 

بما يدور حولو و ىذا بتأدية مختمف األدوار و الواجبات التي يرى فييا صالح 
بمجتمعو والتي تتمثل أساسا في االىتمام بمختمف الحاجات اإلنسانية مختمف شرائح 
وفئات ىذا المجتمع كما أخذنا في عين االعتبار بمجموعة من المعايير التي تتوقف 
عمييا تحديد الحاجة وطبيعتيا ويدخل ذلك في عامل السن والجنس والحالة الصحية 
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والمادية فالنشاط البدني بأىدافو السامية التي تمس مختمف الجوانب االجتماعية 
والمعرفية النفسية منيا دون أن تنسى الصحية التي تعتبر من مستمزمات الحياة 

المستقرة خاصة لمفرد المعاق الذي يرى فيو متنفسا لو يمجأ إليو من أجمو تحقيق مختمف 
حاجاتو قصد كسر الحواجز التي تبعده عن المستوى العادي في ىذا الصدد نحاول من 
خالل دراستنا ىذه ونظرا ألىمية التربية البدنية والرياضية تم التطرق إلى دور النشاط 
البدني في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة لفئة الصم 

 .والبكم

التوافق النفسي وعالقته بالدافعية لمتعمم لدى تالميذ سنة االولى ثانوي : دراسة حسينة بن ستي
"2013 "

تيدف ىذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين التوافق النفسي و الدافعية التعمم لدى 
ىل توجد  -:  البحث وىيالتساؤالت ثانوي وذلك بإجابة عمى األولى مرحمة تالميذ

 ثانوي؟ األولى السنة تالميذعالقة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي والدافعية لتعمم لدى 
 ثانوي األولى السنة تالميذىل توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي بين  -

ىل توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي بين  -أنثي؟ / الجنس ذكرباختالف
ىل توجد فروق دالة  -عموم؟ / التخصص آدابباختالف ثانوي األولى السنة تالميذ

أنثي؟ / الجنس ذكرباختالف ثانوي األولى السنة تالميذإحصائيا في الدافعية لتعمم بين 
 ثانوي األولى السنة تالميذىل توجد فروق دالة إحصائيا في الدافعية لتعمم بين  -

 ليذه المناسب عمى المنيج الوصفي االعتمادعموم؟ وقد تم / التخصص آدابباختالف
عدادية والثانوي لعطية اإل عمى اختبار الشخصية لممرحمة االعتمادكما تم , الدراسة 

ومقياس الدافعية لمتعمم ليوسف قطامي لقياس . محمود ىنا وذلك لمقياس التوافق النفسي
 تمميذ 211 عمى عينة عشوائية بسيطة بمغت الدالتينوقد طبقت , الدافعية لمتعمم 
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,  الثانويات بمدينة تقرت ض من مرحمة التعميم الثانوي لبعاألولىوتمميذة من السنة 
 إلى األخيروتوصمنا في  spss  عن طريق برنامجاإلحصائيةوبعدىا تمت المعالجة 

 سنة تالميذعدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين التوافق النفسي والدافعية لمتعمم لدى  -:
 سنة تالميذوالى توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي لدى  - . ثانوياألولى

والى توجد فروق دالة إحصائيا في  - .  الجنس ذكور إناثباختالفلى ثانوي أو
في  . آداب/  التخصص عموم باختالف ثانوي أولى سنة تالميذالتوافق النفسي لدى 

لى ثانوي األو سنة تالميذحين وجدنا توجد فروق دالة إحصائيا في الدفعية لتعمم لدى 
 أولى سنة تالميذ و توجد فروق دالة إحصائيا في الدفعية لتعمم لدى .  الجنسباختالف
 وتمت مناقشة نتائج الفرضيات اعتمادا عمى معمومات . التخصصباختالفثانوي 

 قائمة إلى باإلضافة االقتراحاتنظرية ودراسات سابقة كما ختمت الدراسة بخالصة وبع 
 . المالحق ضالمراجع وكذا بع

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى : دراسة عمي عبد الحسن و عمي عبد اليمة
" 2011"طمبة كمية التربية الرياضية جامعة كربالء 

تبرز اىمية البحث في دراسة متغيري التوافق النفسي واالجتماعي وتقدير الذات 
لمطمبة باعتبارىما احدى العمميات الميمة المرتبطة بمخرجات االداء الحركي من حيث 
النوعية والكمية وىذا مؤشر ميم من مؤشرات وصول لألداء االمثل وتحقيق االىداف 
وىذا ما نالحظو في الموقف الرياضيةَ  عمى مدى توافقو النفسي واالجتماعي وكذلك 
مايراه المختمفة ان الرياضي يقوم بتفسير تمك المواقف بناءا بقدراتو وامكانياتو عمى 

تحميل وادارة تمك المواقف خدمة لصالحو من جانب من جانب اخر متمثال ذاتيا فان 
 )االعداد النفسي لمرياضيين اخذ مساره إلى جانب انواع االعداد الرياضي المتمثل بـ 

:- وىدفت الدراسة إلى. االعداد البدني ، االعداد المياري ، االعداد الخططي ،المعرفي
تقدير  . التعرف عمى التوافق النفسي واالجتماعي لدى طمبة كمية التربية الرياضية
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العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي ومفيوم . الذات لى طمبة كمية التربية الرياضية
استخدم الباحث المنيج الوصفي لمالئمة . الذات لدى طمبة كمية التربية الرياضية

 طبيعة البحث وقد اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة، ينتمون إلى اربعة بواقع
 طالبَا اذ قام 120العشوائية من طمبة كمية التربية الرياضية جامعة كربالء المقدسة 

التوافق النفسي واالجتماعي مراحل دراسية من اصل )الباحث بتحديد متغيري البحث 
 طالبا وتقدير الذات لمطمبة ، واجراء التجربة االستطالعية عمى عدد من الطمبة 295
 طالب ينتمون إلى طمبة كمية التربية الرياضية ثم اجراء التجربة الرئيسية عمى 10

 وفي ضوء العمميات االحصائية .عينة البحث ومن ثم اجراء المعالجات االحصائية
توصمت الدراسة الى ان ىنالك فروق معنوية في واقع التوافق النفسي واالجتماعي 

لطمبة كمية التربية الرياضية مما يدل عمى اختالف مستوياتيم وقدراتيم وامكانياتيم من 
االىتمام باالعداد النفسي :- االعداد العام وخرج الباحث بعدة توصيات وكانت اىميا 

البدني والمياري والخططي والمعرفي  باعتباره جزءا 
" 2010"التوافق النفسي االجتماعي لدى التالميذ الماعقين جسميًا  : دراسة مصطفى ساهي

االجتماعي من الموضوعان التي القت اىتمامًا كبيرًا /يعد موضوع التوافق النفسي
لما لو من أىمية كبيرة في حياة األفراد . من الباحثين في مختمف مجاالت عمم النفس

مما دفع بعض الباحثين الى اعتبار عمم النفس ىو دراسة . عامة وحياة المعاق خاصة
 تتجمى مشكمة البحث الحالي في كونو ييتم بدراسة التوافق .التوافق النفسي

حيث أن اإلعاقة الجسمية قد تؤدي . االجتماعي لدى التالميذ المعاقين جسمياً /النفسي
االجتماعي الذي قد يعاني منو المعاق / إلى الشعور بالنقص وان سوء التوافق النفسي 

جسميًا يزيد األمر تعقيدًا وصعوبة وبالتالي سينعكس سمبيًا عمى حياة المعاق فتزداد 
حدة المشاعر السمبية عمى شخصية المعاق وسموكو وستنعكس أثار ىذه المشكمة عمى 

 ويكتسب البحث الحالي أىمية خاصة ألن قياس التوافق النفسي .المجتمع بصورة عامة
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االجتماعي أو التعرف عميو لدى المعاقين جسميًا لو دور كبير في تنظيم البرامج /
وفي ضوء مشكمة .العالجية المناسبة ليم واإلرشادات الخاصة التي تقدم ألييم وألسرىم

االجتماعي /بناء مقياس لمتوافق النفسي:البحث وأىميتو صيغت أىدافو حيث تضمنت 
االجتماعي لدى التالميذ المعاقين جسميًا،والكشف عن /،وقياس مستوى التوافق النفسي 

قرانيم االعتياديين حيث تألفت .داللة الفروق الفردية بين التالميذ المعاقين جسميًا وا 
تمميذ وتمميذة من المسجمين عمى أنيم معاقين في معيد السعادة  (25)عينة البحث من 

 ،وقد قام الباحث .(2010 -2009) تمميذ وتمميذة(72)وكان مجتمع البحث يضم .
فقد تحقق من توفر الخصائص .بتطبيق الخطوات واإلجراءات أالزمة لبناء المقياس

وقد تم .السايكومترية أالزمة مثل الصدق والثبات وقد استعمل الباحث الصدق الظاىري
. فقرة  (40)فقرة من اصل  (38)حذف فقرتين من فقرات المقياس فأصبح يتكون من 

وعند استعمال  (0.79)وأما الثبات فقد تحقق منو الباحث بطريقة التجزئة النصفية فبمغ 
( 0,05)وىو دال عند مستوى  (0,88)معادلة سبيرمان براون أصبح معامل الثبات 

معادلة : وقد استعمل الباحث لمعالجة البيانات الوسائل اإلحصائية مثل 
بيرسون،معادلة سبيرمان براون،االختبار التائي لعينتين مستقمتين،االختبار التائي لعينة 

ان التالميذ المعاقين جسميًا يتمتعون : واحدة وكانت اىم النتائج التي توصل الييا
وان الفروق في ىذا التوافق بينيم وبين اقرانيم االعتياديين . بدرجة جيدة من التوافق 

ىي فروق طفيفة ألن الوسط الحسابي الذي حصل عميو التالميذ المعاقين جسميًا 
وفي ضوء نتائج . يقترب الى حد ما مع الوسط الحسابي الذي حصل عميو االعتياديون

زيادة االىتمام بالتالميذ المعاقين جسميًا :البحث تقدم الباحث ببعض التوصيات منيا 
من اجل المحافظة عمى ىذا المستوى من التوافق واالىتمام بيم بشكل مستمر عن 

أجراء دراسة عن الخمفية :وبعض المقترحات منيا . طريق بناء المراكز التخصصية
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/ االقتصادية والثقافية ألسر التالميذ المعاقين جسميًا وتأثيرىا عمى التوافق النفسي
. االجتماعي لدييم

: التعميق و النقد لمدراسات المشابهة 

  مما سبق عرضو من دراسات مشابية الحظنا اتفاق الباحثين عمى أىمية 
 أنممارسة النشاط البدني عمى مستوى التوافق النفسي لدى المعاق حركيا، حيث 

جوانب ابعاد التوافق النفسي تبمغ قدرا ال يقل عن أىمية عن الجانب البدني و المياري 
في مختمف الرياضات المكيفة و ىذا طبعا من أجل التفوق في األداء الرياضي و 
تحسينو لتحقيق الفوز و االنجاز الجيد و كذا تنمية قدرات الفرد المعاق من شتى 

. النواحي النفسية و المعرفية و الحركية  و الوجدانية

حيث  أن الباحثون قد توافقت استنتاجاتيم حول أىمية التوافق النفسي لممعاق وكذا 
الفروق الموجودة بين الممارسين و الغير ممارسين لمنشاط البدني المكيف في في 

 التي حددىا الباحثون وتمثمت في األبعاد أبعادهمستوى القياس لمتوافق النفسي بمختمف 
: التالية 

 .التوافق الشخصي -
 . االجتماعيالتوافق -
 .األسريالتوافق  -
التوافق االنفعالي ، و ىو ما توافق مع دراستنا التي قمنا بإجرائيا عمى  -

 .الممارسين لمنشاط البدني المكيف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة
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: النشاط الرياضي المكيف

 :ي مفيوم النشاط البدني الرياض -1

أن استخدام كممو النشاط البدني كتعبير يقصد بو " الخولي أمين أنور" يرى 

المجال الكمي واإلجمالي لحركة اإلنسان كذلك عمميو التدريب والتنشيط والتربص 

. في مقابل الكسل والوىن والخمول

وفي الواقع فان النشاط البدني بمفيومو العريض ىو تعبير عام ، يتسع ليشمل 

كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بيا اإلنسان والتي يستخدم فييا بدنو بشكل عام ، 

وىو مفيوم انثر وبولوجي أكثر منو اجتماعي ، ألنو جزء مكمل ، ومظير لرئيس 

مختمف الجوانب الثقافية لبني اإلنسان ، فنجد انو تغمغل في كل المظاىر واألنشطة 

  (22، صفحة 1996أنور، ) االجتماعية

إن النشاط البدني الرياضي ذلك الجزء المتكامل من " تشارلز بيوتشر" ويرى 

التربية العامة، وميدان تجريبي ىدفو تكوين المواطن الصالح الالئق من الناحية 

البدنية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية ، بواسطة مختمف أنواع النشاط البدني الذي 

  (09، صفحة 1992بسيوني، )اغتيل بيدف تحقيق ىذه الميام 

أما قاسم حسن حسين فيعتبر النشاط بدني الرياضي ميدان ىام من ميادين 

التربية عموما، والتربية البدنية خصوصا ، ويعد عنصرا قويا في إعداد الفرد 

الصالح وتزويده بخبرات وميارات حركيو تؤدي إلى توجيو نموه البدني والنفسي 



اننشاط انبدني انرياضي انمكيف:                                                 انفصم األول   
 

 
17 

واالجتماعي والخمقي لموجو االيجابية ، لخدمو الفرد نفسو ومن خاللو خدمة 

   (65، صفحة 1990حسين، ) .المجتمع

وعميو من خالل العرض الثالث لمتعارف المختمفة لنشاطات البدنية والرياضية ، 

: نجيد أنو يمكن استخراج العناصر المشتركة لمفيوم النشاط البدني الرياضي وىي

 . النشاط البدني الرياضي جزء مكمل لنظام التربوي العام -

 مختمف األنشطة في مجال النشاط البدني الرياضي ىي وسائل  -

 .االكتساب الخبرات السموكية

 إن النتائج والمكتسبات السموكية الناتجة عن ممارسو النشاط البدني  -

الرياضي ال تنمي الجانب البدني فقط بل تنمي جميع الجوانب األساسية 

 .الشخصية

 :النشاطات البدنية والرياضية المكيفة -1-1

النشاطات الرياضية المكيفة ىي كل الحركات والتمارين وأنواع الرياضات التي 

يستطيع ممارستيا الفرد المحدود القدرات من ناحية قصور بعض الوظائف الجسمية 

العاب  )الكبرى  وىي عبارة عن مجموعو من الرياضات الفردية والجماعية تتضمن 

القوى    السباحة ، الفروسية ، سباق الدراجات ، الجمباز ، تنس الطاولة ، الجيدو ، 

الرمي بالقوس رفع األثقال ، التزحمق ، التزحمق الفني ، كره القدم ، كره السمة ، كره اليد 

وغيرىا من األنواع الرياضية ، واألنشطة البدنية والرياضية  (، الطائرة ،  كرة المرمى 
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المكيفة ىي مجموعو من االختصاصات الرياضية تمارس من طرف مجموعتين 

: وقسمين من األفراد المعوقين

األفراد الذين ليم محدودية في القدرة عمى اقتناء المعمومات وعمى المستوى  -

 .االختالف الوظيفي ،  وفي عامل تنظيم النفس االجتماعي

 . األفراد الذين ليم اضطرابات نفسيو -

:   وتتضمن النشاطات البدنية الرياضية المكيفة عده أنواع

 . النشاطات الرياضية التنافسية -

  النشاطات الرياضية العالجية -

:  مفيوم النشاط البدني الرياضي المكيف -2

يعني الرياضات واأللعاب والبرامج : تعريف حممي إبراىيم ليمى السيد فرحات -

التي يتم تعديميا لتالءم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا ، ويتم ذلك وفقا 

، 1998فرحات، ) .الىتمامات األشخاص غير القادرين وفي حدود قدراتيم

 (223صفحة 

 نعني بو كل الحركات والتمرينات وكل الرياضات :( STOR )تعريف ستور  -

التي يتم ممارستيا من طرف األشخاص محدودين في قدرات من الناحية البدنية 

، النفسية ، العقمية وذلك بسبب أو بفعل تمف أو إصابة من بعض الوظائف 

 (A.stor, 1993, p. 10) .الجسمية الكبرى
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تعريف الرابطة األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح والرقص والتربية  -

ىي البرامج المتنوعة لمنمو من خالل األلعاب و األنشطة : الرياضية الخاصة

الرياضية واألنشطة اإليقاعية يتناسب ميول وقدرات وحدود األطفال الذين لدييم 

نقص في القدرات أو االستطالعات ، يشترك بنجاح وأمان في أنشطة البرامج 

 .العامة لمتربية

ىي تمك البرامج المتنوعة من النشاطات :  محمد عبد الحميم البواليس -

اإلنمائية واأللعاب التي تنسجم وميول وقدرات الطفل المعاق والقيود التي 

 .تفرضيا عميو اإلعاقة

 :التطور التاريخي لمنشاط البدني الرياضي المكيف -2-1

 ويعود الفضل في بعض فكره ممارسو النشاط البدني الرياضي من قبل 

استول  )المعوقين إلى الطبيب االنجميزي لدويج جوتمان وىو طبيب في مستشفى 

بانجمترا وبدأت ىذه النشاطات وفي الظيور عن طريق المعاقين حركيا وقد  (مانديفل 

نادى ىذا الطبيب باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي 

لممعاقين المصابين بالشمل في األطراف السفمية إلعادة التأىيل البدني والنفسي 

ألنيا تسمح لمفرد المعوق إلعادة الثقة بالنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية 

 معوق وكان 18والتعاونية ،  وقد نظم أول دورة في مدينو استول مانديفل شارك فييا 
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من المشمولين الذين تعرضوا لحادث طارئة أثناء حياتيم ، وضحايا الحرب العالمية 

. الثانية الذين فقدوا أطرافيم

ثم تطورت إلى  (المستشفى  ) وبدأت المنافسة عن طريق األلعاب في المراكز

منافسو بين المراكز ثم بعدىا أنشأت بطولة المعوقين ، وعند توسيع النشاطات البدنية 

والرياضية المكيفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركية ، وفي بداية الستينيات 

النشاط الرياضي بوجو عام عرف تطورا كبيرا ومعتبرا وكذا كان النشاط البدني 

الرياضي المكيف نفس المسار ونفس االتجاه حيث أدمجت في النشاطات المشاريع 

التربوية البيداغوجية في مدارس خاصة ، وكان ظيور النشاطات الرياضية المكيفة 

لإلعاقات العقمية تأخرا نوعا ما بالنسبة لإلعاقات الحركية ، وىذه العشرية عرفت تنظيم 

ما بين  (الواليات المتحدة األمريكية  ) في شيكاغو 1968أولى األلعاب الخاصة في 

 جويمية  و عرفت مشاركو ألف رياضي مثل كال من الواليات المتحدة 20 و 19

 75- 72  - 1970األمريكية ، وكندا ، وفرنسا ثم تمتيا دورات عديدة أخرى لسنو 

إلخ ،  قد عرفت ىذه الدورات تزايدا مستمرا في عدد الرياضيين المشاركين ، ... 

وبالتالي توسيع ىذه النشاطات ألرياضية في أوساط المعوقين لمختمف أنواع اإلعاقات،  

وقد عرفت العشرية األخيرة في ىذا القرن تطورا كبيرا في جميع المجاالت وىناك 

عادة التكيف ما العالم وقيمتو االتصالية  اكتشاف عام لمجسم وأىميتو في التكيف وا 

ودوره الوسيطي في تخصيص وامتالك المعمومات المختمفة ميما كانت معرفيو أو 
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انفعالية ، وكان لغزو الرياضة من خالل المالعب واإلعالم واإلشيارات التي تظير 

األجسام األنيقة العضمية وكل األفكار المتعمقة بالرياضة جعمت األفراد ومنيم المعاقين 

يعتقدون باألىمية البالغة لمنشاط الرياضي عمى مستوى العالج ويؤدي دورا كبيرا في 

النمو البدني النفسي واالجتماعي لألفراد الممارسين لو 

 :مكيف في الجزائرالالنشاط البدني والرياضي  -2-2

 فيفري 19 تم تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعوقين وذوي العاىات في 

 ، 1981 ، وتم اعتمادىا رسميا بعد ثالثة سنوات من تأسيسيا في فيفري 1979

وعرفت ىذه الفيدرالية عدة صعوبات بعد تأسيسيا خاصة في الجانب المالي ، وكذا من 

انعدام اإلطارات من تخصص في ىذا النوع من الرياضة وكانت التجارب األولى 

 في تقصيرين وكذلك في مدرسو المكفوفين في العاشور ( CHU )لنشاط الفيديرالية في 

 في بوسماعيل ، وتم في نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنية ( CMPP )وكذلك في 

 انضمت االتحادية الجزائرية لرياضو 1981وىذا بإمكانيات محدودة جدا ، وفي سنو 

 وكذلك لمفدرالية الدولية لممكفوفين في كميا ( ISMGF )المعوقين لالتحادية الدولية 

من  ) تم تنظيم األلعاب الوطنية في وىران 1983 وفي سنو     ( IBSA )وجزئيا 

سبتمبر حيث تابعتيا عده العاب وطنية أخرى في السنوات التي تمتيا  ( 30 إلى 24

. في مختمف أنحاء الوطن
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 في مصر وكانت أول 1991 وشاركت الجزائر في أول العاب افريقية سنو 

 في 1992مشاركو لمجزائر في األلعاب االولمبية الخاصة بالمعوقين سنو 

برشمونة بفوجين أو فريقين يمثمون العاب القوى وكره المرمى ، وكان لظيور عدائين 

 رابطو 36دون مستوى العالمي دافعا قويا لرياضو المعوقين في بالدنا ، وىناك 

 رياضي ليم إجازات وتتراوح 2000والئية تمثل مختمف الجمعيات تضم أكثر من 

 اختصاصات رياضيو مكيف من قبل 10 سنو وتمارس حوالي 35 و 16أعمارىم بين 

: المعوقين كل حسب نوع إعاقتو ودرجتيا وىذه االختصاصات نوع اإلعاقة

المعوقين المكفوفين  المعوقين الحركيين        المعوقين ذىنيا 

 العاب القوى    العاب القوى         العاب القوى 

 كره المرمى    كره السمة فوق الكراسي المتحركة       كره القدم بالعبين 

 السباحة    رفع األثقال      السباحة  

الجيدو    السباحة     تنس طاولو 

 التندام    تنس الطاولة      الكرة الطائرة 

وقد سطرت الفيديرالية الجزائرية لرياضة المعوقين وذوي العاىات أىداف عدة 

متكاممة في بينيا وفي مقدمتيا تطوير النشاطات البدنية والرياضية المكيفة الموجية 

: لكل أنواع اإلعاقات باختالفيا،  ويتم تحقيق ىذا اليدف عن طريق

 .العمل التحسيسي واإلعالم الموجو -
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 . لمسمطات العمومية -

لمختمف الشرائح الشعبية وفي كل أنحاء الوطن وخاصة منيم األشخاص  -

 .المعوقين 

ميدان النشاط  )العمل عمى تكوين اإلطارات المتخصصة في ىذا الميدان  -

 .، وىذا بالتعاون (البدني والرياضي المكيف

 .( I.C.C ) المجنة الدولية لمتنسيق والتنظيم العالمي لمرياضة المكيفة  -

 .(  IPC ) المجنة الدولية لمتنظيم العالمي لرياضو المعوقين ذىنيا  -

 ( INAS – FMH ) الجمعية الدولية لرياضة المتخمفين والمعوقين ذىنيا  -

 ( ISMW ) الفيدرالية الدولية لرياضات الكراسي المتحركة  -

 ( IWPF ) الفيدراليات الدولية لكره السمة فوق الكراسي المتحركة  -

 ) الجمعية الدولية لمرياضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركيو مخية  -

CP – ISRA )  ،وفييا من الفيدراليات والجمعيات والمجان الدولية العالمية. 

 وقد كان لممشاركو الجزائرية في مختمف األلعاب عمى مستوى العالم وفي مقدمتيا 

 في أتالنتا نجاحا كبيرا وظيورا 1996 في برشمونة وسنو 1992األلعاب االولمبية سنو 

قويا لمرياضيين المعوقين الجزائريين ، وخاصة في اختصاص العاب القوى ومنيم 

متر وكذلك بوجميطية  ( 400 - 200 – 100 )عالق محمد في اختصاص 
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وفي نفس االختصاصات وبالل فوزي  (معوق بصري  ) B3صنف  يوسف فيصل في

 .متر ( 1500 و 800 متر و 5000 )في اختصاص         

 :أسس النشاط البدني الرياضي المكيف -2-3

 إن أىداف النشاط البدني الرياضي لممعاقين ينبع أساسا من األىداف العامة 

لمنشاط الرياضي من حيث تحقيق النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي 

واالجتماعي ،  حيث أوضحت الدراسات أن احتياجات الفرد المعاق ال تختمف عن 

.. احتياجات الفرد العادي ،  فيو كذلك يريد أن يسبح ، يرمي ، يقفز 

إن كل ما يحتويو البرنامج العادي مالئم لمفرد "  يشير انارينو وآخرون  

المعاق ولكن يجب وضع حدود معينو لمستويات الممارسة والمشاركة في البرامج تالئم 

. إصابة أو نقاط ضعف الفرد المعاق

 يرتكز النشاط البدني الرياضي لممعاقين عمى وضع برنامج خاص يتكون من 

العاب وأنشطة رياضيو وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود 

المعاقين الذين ال يستطيعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العام ، وقد 

تبرمج مثل ىذه البرامج في المستشفيات أو أي المراكز الخاصة بالمعاقين ، ويكون 

اليدف األسمى ليا ىو تنميو أقصى قدرة ممكنو لممعاق وتقبمو لذاتو واعتماده عمى 

نفسو ، باإلضافة إلى االندماج في األنشطة الرياضية المختمفة ، ويراعى عند وضع 

: ساس النشاط البدني الرياضي المكيف ما يمي
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 . العمل عمى تحقيق األىداف العامة لمنشاط البدني الرياضي  -

إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني وتنميو الميارات الحركية  -

 .األساسية والقدرات البدنية

 . أن ييدف البرنامج إلى التقدم الحركي لممعاق والتأىيل والعالج -

أن ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات  -

 .العالجية

مكانياتو وحدود إعاقتو حتى  - أن يمكن البرنامج المعاق من التعرف عمى قدراتو وا 

 .يستطيع تنميو القدرات الباقية لديو واكتشاف ما لديو من قدرات

حساسو  -  أن يمكن البرنامج المعاق من تنميو الثقة بالنفس واحترام الذات وا 

بالقبول من المجتمع الذي يعيش فيو وذلك من خالل الممارسة الرياضية 

 .لألنشطة الرياضية المكيفة

وبشكل عام يمكن تكيف األنشطة البدنية والرياضية لممعاقين من خالل طرق 

: التالية

التقميل من مده النشاط ، تعديل مساحو الممعب  تعديل  ) تغيير قواعد األلعاب  -

ارتفاع الشبكة أو اليدف السمة ، تصغير أو تكبير أداه المعب ، زيادة مساحو 

 .(التيديف

 . الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب -
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 االستعانة بالشريك من األشياء أو مجموعو من الوسائل البيداغوجية كاألطواق  -

 ...والحبال 

 إتاحة الفرصة لمشاركو كل األفراد في المعبة عن طريق السماح بالتغيير  -

 .المستمر والخروج في حالو التعب

مكانيات كل فرد - واخرون، ) . تقسيم النشاط عمى الالعبين تبعا لمفرق الفردية وا 

   (49-47الصفحات 

: تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف -3

 : النشاط الرياضي الترويحي -3-1

 ىو نشاط يقوم بو الفرد من تمقاء نفسو بغرض تحقيق السعادة الشخصية التي 

يشعر بيا قبل أثناء بعد الممارسة وتبيت حاجاتو النفسية واالجتماعية ، وىي سمات 

. في حاجو كبيره إلى تنميتيا وتعزيتيا لممعاقين 

  يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برنامج الترويح لما يتميز 

بو من أىمية كبرى في المتعة الشاممة لمفرد باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة 

. الشخصية من النواحي البدنية والعقمية واالجتماعية

 إن مزاولو النشاط البدني سواء كان بغرض استغالل الوقت الفراغ أو كان 

بغرض التدريب لموصول إلى المستويات العالية يعتبر طريقا سميما نحو تحقيق الصحة 

العامة   حيث انو خالل مزاولو ذلك النشاط يتحقق لمفرد النمو الكامل من النواحي 
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البدنية والنفسية واالجتماعية ، باإلضافة إلى تحسين عمل كفائو أجيزة الجسم المختمفة 

   (09، صفحة 1998رحمة، ) .، كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي والعصبي

 :النشاط الرياضي العالجي -3-2

فالنشاط الرياضي من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية 

والمعاقين عمى التخمص من االنقباضات النفسية ، وبالتالي استعاده الثقة بالنفس وتقبل 

اآلخرين لو ويجعميم أكثر سعادة وتعاونا ، ويساىم بمساعده الوسائل العالجية األخرى 

عمى تحقيق سرعو الشفاء كالسباحة العالجية التي تستعمل في عالج بعض األمراض 

كالربو وشمل األطفال وحركات إعادة التأىيل كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في 

معظم المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة وفي مراكز إعادة التأىيل المراكز 

الطبية البيداغوجية وخاصة في الدول المتقدمة ، ويراعى في ذلك نوع النشاط الرياضي 

وطبيعتو ونوع اإلصابة ، فقد تستخدم حركات موجيو ودقيقو ىدفيا اكتساب الشخص 

 ,Randain) .المعوق التحكم في الحركة واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة

1993, pp. 5 - 6) 

  النشاط الرياضي التنافسي -3-3

 ويسمى أيضا برياضة النخبة أو رياضو المستويات العالية ، وىي النشاطات 

الرياضية المرتبطة بالمياقة والكفاءة البدنية بدرجو كبيرة نسبيا ىدفو األساسي االرتقاء 
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بمستوى المياقة والكفاءة البدنية واسترجاع أقصى حد ممكن لموظائف والعضالت 

. المختمفة لمجسم

  النشاط البدني الرياضي المكيفأىميو  -4

 قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعيا السنوي 

 ، بان حقوق اإلنسان تشتمل حقو في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى 1978عام 

جانب األنشطة الترويحية األخرى ، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختمفة في 

عده قارات تعمل عمى أن يشمل ىذا الحق الخواص وقد اجتمع العمماء في مختمف 

التخصصات في عمم البيولوجيا والنفس واالجتماع بان األنشطة الرياضية والترويحية 

ىامو عموما ولمخواص بالذات وذلك ألىمية ىذه األنشطة بيولوجيا، اجتماعيا ، نفسيا  

. تربويا ، اقتصاديا وسياسيا

  األىمية البيولوجية  -4-1

إن البناء البيولوجي لمجسم البشري يحتم ضرورة الحركة ، حيث أجمع عمماء 

البيولوجيا المتخصصين في دراسة الجسم البشري عمى أىميتيا في االحتفاظ بسالمو 

األداء اليومي المطموب من الشخص العادي ، أو الشخص الخاص برغم اختالف 

المشكالت التي قد يعاني منيا الخواص ألسباب عضويو واجتماعيو وعقميو فان ، فإن 

، صفحة 1984أحمد، ) .أىميتو البيولوجية لمخواص ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة

61) 
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 يؤثر التدريب وخاصة المنظم عمى التركيب الجسمي حيث تزداد نحافة الجسم 

وتقل سمنتو دون تغيرات تذكر عمى وزنو ، وقد فحص ويمز وزمالئو تأثير خمسو 

 مراىقة ، وأظيرت النتائج تغيرات واضحة 34شيور من التدريب البدني اليومي عمى 

في تركيب الجسم حيث تزداد نمو األنسجة النشيطة ونحافة كتمو الجسم في مقابل 

 (150، صفحة 1992راتب، ) .تناقص في نمو األنسجة الذىنية

: األىمية االجتماعية  -  2 – 4

أن مجال اإلعاقة يمكن لمنشاط الرياضي أن يشجع عمى تنميو العالقات 

عمى الذات   (أو االنطواء  )االجتماعية بين األفراد ، ويخفف من العزلة واالنغالق 

ويستطيع أن يحقق انسجاما وتوافقا بين األفراد ، فالجموس جماعة في مركز أو ممعب 

أو في نادي أو مع أفراد األسرة و تبادل اآلراء واألحاديث من شانو أن يقوي العالقات 

الجيدة بين األفراد ويجعميا أكثر أخوة وتماسكا ، ويبدو ىذا جميا في البمدان 

األوروبية االشتراكية، حيث دعت الحاجة الماسة إلى الدعم االجتماعي خالل أنشطة 

. أوقات الفراغ إلحداث المساواة المرجوة والمرتبطة بظروف العمل الصناعي

 ذلك في كتاباتو عن الترويح في مجتمع القرن التاسع Veblen فقد بين فبمن 

أن ممارسو الرياضة كانت تعبر من انتماءات الفرد الطبقية أو بمثابة ، عشر بأوروبا 

رمز لمطبقة االجتماعية ، خصوصا لمطبقة البرجوازية إذ يتمتع أفرادىا بقدر أوفر من 
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الوقت الحر يستغرقونو في الميو والمعب منفقون أمواال طائمة وبذخا مسرفا متنافسون 

سرافا . عمى أنيم أكثر ليون وا 

 وقد استعرض كوكيمي الجوانب والقيم االجتماعية لمرياضة والترويج في ما 

: يمي

 الروح الرياضية ، التعاون ، تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين ، التنمية 

االجتماعية المتعة ، والبيجة ، اكتساب المواطنة الصالحة ، التعود عمى القيادة 

 (65، صفحة 1984أحمد، ) .والتبعية ، االلتقاء والتكييف االجتماعي

  األىمية النفسية -4-2

 بدا االىتمام بالدراسات النفسية منذ وقت قصير ومع ذلك حقق عمم النفس 

نجاحا كبيرا في فيم السموك اإلنساني وكان التأكيد في بداية الدراسات النفسية عمى 

التأثير البيولوجي في السموك وكان االتفاق حين ذلك عمى أن ىناك دافع فكري يؤثر 

عمى سموك الفرد  ، واختار ىؤالء لفظ الغريزة عمى أنيا الدافع األساسي لمسموك البشري 

وقد أثبتت التجارب التي أجريت بعد استخدام كممو الغريزة في تفسير السموك أن ىذا 

األخير قابل لمتغيير ، وفق ظروف معينة إذ آن ىناك أطفاال ال يمعبون في حاالت 

معينو عند مرضيم عضويا أو عقميا ، وقد اتجو الجيل الثاني إلى استخدام الدوافع في 

تفسير السموك اإلنساني وفرقوا بين الدافع والغريزة بان ىناك دوافع مكتسبو عمى خالف 

. الغرائز الموروثة
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  األىمية التربوية  -4-3

بالرغم من إن الرياضة والترويج يشمالن أنشطو تمقائية فقد اجمع العمماء عمى 

: أن ىناك فوائد تربويو تعود عمى المشترك فمن بينيا ما يمي

ىناك ميارات جديدة يكتسبيا األفراد من خالل :  تعمم ميارات وسموك جديدين

األنشطة الرياضية عمى سبيل المثال مداعبو الكره كنشاط ترويحي تكسب شخص 

. ميارة جديدة لغويو ونحويو يمكن استخداميا في المحادثة والمكاتبة ومستقبال

  ىناك نقاط معينو يتعمميا الشخص أثناء نشاطو الرياضي : تقويو الذاكرة

والترويحي يكون ليا اثر فعال عمى الذاكرة ، عمى سبيل المثال إذ اشترك الشخص في 

العاب تمثيمية فان حفظ الدور يساعد كثيرا عمى تقويو الذاكرة حيث أن الكثير من 

المخ ويتم استرجاع " مخازن " المعمومات التي تردد أثناء اإللقاء تجد مكانا في  

عند الحاجة إلييا عند االنتياء من الدور التمثيل وأثناء " مخازنيا " المعمومات من 

. مسار الحياة العادية

  أن اكتسب معمومات وخبرات عن طريق الرياضة والترويج يساعد : اكتساب القيم

الشخص عمى اكتساب قيم جديدة ايجابيو مثال تساعد رحمة عمى اكتساب معمومات 

عن ىذا النير ، وىنا اكتساب لقيمو ىذا النير في الحياة اليومية لقيمة االقتصادية 

 (32-31محمد، الصفحات ) .والقيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية 
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 األىمية العالجية  -4-4

بعض المختصين في الصحة العقمية آن الرياضة الترويحية يكاد يكون المجال 

الوحيد الذي تتم فيو عمميو التوازن النفسي حينما نستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا 

، شريطة أال يكون " تمفزيون ، موسيقى ، سينما ، رياضة ، سياحة : "في الترويح

اليدف منيا تمضية وقت الفراغ ، كل ىذا من شانو أن يجعل اإلنسان أكثر توافقا مع 

.  وقادرا عمى الخمق واإلبداعالبيئة

 وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم فيي تخمصيم من 

التوترات العصبية ومن العمل اآللي ، وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة 

الصناعية وتعقد الحياة قد يؤديا إلى انحرافات كثيرة كاإلفراط في شرب الكحول والعنف 

، وفي ىذه الحالة يكون المجوء إلى ممارسو الرياضة والبيئة الخضراء واليواء 

الطمق والحمامات المعدنية وسيمو ىامة لمتخمص من ىذه األمراض العصبية وربما 

 (Domar, 1986, p. 589) .تكون خير وسيمو لعالج بعض االضطرابات العصبية

 النظريات المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي المكيف -5

 (نظرية سينسر وشيمر  )نظريو الطاقة الفائضة  -5-1

 تقول ىذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة وخاصة لألطفال تختزن 

أثناء أدائيا بوظائفيا المختمفة عن بعض الطاقة العضمية والعصبية التي تتطمب 

. التنفيس الذي ينجم عنيم المعب
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 وتشير ىذه النظرية إلى أن الكائنات البشرية قد وصمت إلى قدرات عديدة 

، ولكنيا ال تستخدم كميا في وقت واحد وكنتيجة ليذه الظاىرة توجد قوة فائضة ووقت 

فائض ال يستخدمان في تزويد احتياجات معينو ومع ىذا فان لدى اإلنسان قوى معطمو 

لفترات طويل وأثناء فترات التعقيد ىذه تتراكم الطاقة في مراكز األعصاب السميمة 

النشطة ويزداد تراكميا وبالتالي ضغطيا حتى يصل إلى درجو يتحكم فييا وجود منفذ 

، 1994خطاب، ) .لمطاقة والمعب وسيمو ممتازة الستنفاذ ىذه الطاقة الزائدة المتراكمة

 (57-56الصفحات 

 :نظريو اإلعداد لمحياة -5-2

 يرى كارل جروس الذي نادى بيذه النظرية بان الالعب ىو الدافع العام 

لمتمرين الغرائز الضرورية لمبقاء في حياة البالغين ، وبيذا يكون قد نظر إلى المعب 

أن الطفل في لعبو يعد نفسو لمحياة : عمى انو شيء لو غاية كبرى حيث يقول 

المستقبمية فالبنت عندما تمعب بدميتيا تتدرب عمى األمومة ، و الولد عندما يمعب 

. بمسدس يتدرب عمى الصيد كمظير لمرجولة 

 وىنا يجب أن ننويو بما قدمو كار جروس خاصة في العالقة بين األطفال في 

المجتمعات ما قبل الصناعة ،  يقول رايت ميمز يعوض الترويح لمفرد ما لم يستطع 

تحقيقو في مجال عممو فيو مجال لتنمية مواىبو واإلبداعات الكاممة لديو منذ طفولتو 

األولى والتي يتوقف نموىا بسبب ظروف المينية ، كما انو يشجع عمى ممارسو 
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اليوايات المختمفة الرياضية ، الفنية ، أو العممين و يزيد الياوي من ممارسو 

ىواياتو فرصو لمتعبير عن طاقتو الفكرية وتنميتيا مصاحبة في ذلك نوع من االرتياح 

الداخمي بعكس الحياة المينية التي تضمن نمو المواىب واإلبداعات عامو وخاصة في 

. مجال العمل الصناعي

: نظريو اإلعادة والتخميص -5-3

  يرى ستالي ىول  الذي وضع ىذه النظرية أن المعب ما ىو إال تمثيل لخبرات 

وتكرار من مراحل المعروفة التي تجتازىا الجنس في البشري من الوحشية إلى 

الحضارة فالمعب كما تشير ىذه النظرية ىو تخميص واعادة لما مر بو اإلنسان في 

. تطوره عمى األرض ولقد تم انتقال الالعب من جيل إلى آخر منذ أقدم العصور

 من خالل ىذه النظرية يكون ستانمي ىول قد اعترض لرأي كارون 

جروس ويبرر ذلك بان الطفل خالل تطوره يستعيد مراحل تطور الجنس البشري ، إذ 

يرى أن األطفال الذين يتسمقون األشجار ىم في الواقع يستعيدون المرحمة القردية من 

 (227، صفحة 1990الخولي، ) .مراحل تطور اإلنسان

 :نظريو الترويح -5-4

القيمة الترويحية لمعب في ىذه النظرية ويفترض " جيتسي مونس "  يؤكد 

نظريتو أن الجسم البشري يحتاج إلى المعب كوسيمة الستعادتو حيويتو فيو وسيمو 

. لتنشيط الجسم بعد ساعات العمل الطويمة
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 والراحة معناىا إزالة اإلرىاق أو التعب البدني والعصبي وتتمثل في عمميو 

االستراحة االستمقاء في البيت أو في الحديقة أو في المساحات الخضراء أو عمى 

 (F.Balle, 1975, p. 221) .إلخ... الشاطئ  

 نظريو االستجمام -5-5

 تشبيو ىذه النظرية إلى حد كبير نظريو الترويح فيي تذىب إلى أن أسموب 

العمل في أيامنا ىذه أسموب شاق وممل ، الكثرة استخدام الفضالت الدقيقة لمعين واليد 

، وىذا األسموب من العمل يؤدي إلى اضطرابات عصبيو إذا لم تتوفر بالجياز البشري 

. وسائل االستجمام والالعب لتحقيق ذلك

 ىذه النظرية تحث األشخاص عمى الخروج إلى الخالء وممارسو أوجو 

النشاطات قديما مثل الصيد والسباحة والمعسكرات ومثل ىذه النشاط يكسب 

. اإلنسان راحة واستجماما يساعدان عمى االستمرار في عممو بروح طيبو
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 :كره السمة عمى الكراسي المتحركة -2

 :نبذه تاريخيو لرياضو كره السمة عمى الكراسي المتحركة في العالم- 1

تعد لعبو كره السمة عمى الكراسي المتحركة رياضة حركية عمى قدر كبير من  

الفائدة الوظيفية والنفسية لمن يمارسيا ، حيث يشارك في جيودىا أجيزة الجسم جميعا 

خاصة الجياز العضمي العصبي والجياز الدوري والتنفسي فضال عن التحكم في 

الكرة، ويأتي التحكم في الكرة ومناورات الكرسي المتحرك الالعبين بجانب الميارة 

والتوافق العضمي العصبي والسرعة في المرونة، كما يأتي التحمل فضال عما تحتاجو 

ىذه الرياضة نفسيا من العامل الجماعي فيما يسمى بروح الفريق، و رياضو كرة السمة 

عمى الكراسي المتحرك ذات طابع عالجي خاص باألشخاص الذين يشكون من ضعف 

حدى  في النخاع الشوكي ، وقد تطورت ىذه المعالجة  وأصبحت رياضو جد مشوقو وا 

. أوجو رياضة المعوقين لما فييا من إصرار وعزيمة

وقد بدأت منافسات رياضو كره السمة عمى الكراسي المتحركة منذ عام  

 في إستاد ستوك ماندفيل بانجمترا ،  وىذا بعد ما ابتكرت ىذه المعبة من قبل 1945

الذين أصيبوا بعاىات  (الواليات المتحدة األمريكية  )العبي كره السمة السابقين من 

مستديمة جعمتم مقعدين وذلك بعد الحرب العالمية األولى والثانية ،  وىذا من اجل إن 

يخوض تجربة االنتعاش الرياضي ضمن المناخ الجماعي تمارس لعبة كرة السمة عمى 

رجال  ) ألف شخص 25 دولو من قبل 75الكراسي المتحركة لممقعدين  في أكثر من 
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من ذوي العاىات التي تمنحيم إعاقتيم من المعب  باستخدام أرجميم  (، نساء ، أطفال 

 . ، ويتم المعب ضمن األندية التي يمكنيا المشاركة في المباريات الوطنية والدولية

 إن االتحاد الدولي لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين ىو الجية  

 1993الوحيدة المسؤولة عن كره السمة عمى الكراسي المتحركة دوليا ،  لكن في عام 

 سنو من تبعيتو ، واعتباره جزء من 20 عضوا بعد 50أصبح االتحاد مستقال ويضم 

اتحاد سطوك موند ا الدولي لرياضة الكراسي المتحركة ، أما اليوم فان االتحاد الدولي 

 FIBA لكره السمة بالكراسي المتحركة يمثل  من طرف االتحاد الدولي لكره السمة 

 واتحاد سطوك مانديفل  الدولي IPCوالييكمة االولمبية الدولية لرياضو المعاقين 

 وتطورت حاليا لتمارس بعدة دول ، حيث  ، ISMWSF لرياضو الكراسي المتحركة

بدأت ىذه الرياضة باالنتشار في بمدان كثيرة منيا فرنسا واألرجنتين ومصر والسعودية 

 .والكويت ومعظم الدول العربية

و أول من يستدعي االىتمام بو في رياضو كره السمة عمى الكراسي المتحركة ذات  

العجالت ىو الكفاءة في استخدام الكراسي المتحركة، حيث يكون ىناك فروق فرديو في 

 .االستخدام توافقيا الميارة أثناء المنافسات الرياضية

إن انتشار ممارسة ىذا النوع من النشاط في عدة دول يستدعي تعميميا  والرقي بيا  

لتحتل مكانة مرموقة لدى فئة المعاقين حركيا ، مما أدى إلى تنوع المنافسات 

 :والبطوالت المقامة ليذا النوع من النشاط  ،يمكن أن نوجزىا فيما يمي
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 :بطوالت االتحاد الدولي لكره السمة بالكراسي المتحركة -1-1

إن مصادقو االتحاد الدولي لكرة السمة بالكراسي المتحركة خطوة ضرورية في 

البطوالت عمى المستوى المناطق ، وىذا لمقيام بالتصفيات التأىيمية لبطولة كاس العالم 

لمكأس الذىبية أو األلعاب االولمبية وكذلك بطولو كاس السمة لمرجال والسيدات في 

 .األلعاب االولمبية لمكراسي المتحركة

 :بطولو العالم لمكأس الذىبية  -1-2

 لقد استضيفت بطولو العالم لمكأس الذىبية أول مره في مدينو بروج في بمجيكا حيث 

 الفرصة لممنافسة الدولية لرجال النخبة كل أربع سنوات  1957قدمت ىذه األخيرة عام 

 استضيفت بطولو كاس العالم لمكره الذىبية سيدات في مدينو سان 1990 وفي عام 

 .سيتيان بفرنسا بحيث يتم كذلك كل أربع سنوات 

 :األلعاب االولمبية بالكراسي المتحركة  -1-3

 وتعتبر كرة السمة بالكراسي المتحركة واحده من تمك الرياضات المتمتعة في شعبية 

كبيرة  حيث لعبت ىذه الرياضة دورا كبيرا في األلعاب االولمبية لمكراسي المتحركة من 

 ، وقد قامت عده منافسات ومباريات بكراسي المتحركة 1960بدايتيا في روسيا 

 مشاىد في األلعاب االولمبية التي أقيمت في برشمونة عام 12.500باستقطاب 

  أيام10 واستحوذت عمى اىتمام عالمي واسع من خالل تغطية إعالميو دامت 1962

 .(5-4-3، الصفحات 1966ناموس، )
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 :أىميو الكراسي المتحركة وكيفيو التدريب عمييا -2

 :أىمية الكرسي المتحرك -2-1

  أىمية الكرسي المتحرك بدييية من وظيفتو ودوره ، فيو بمثابة القدمين لالعب 

المعاق   ليذا ينبغي إن ال يعاق الالعب بأي شكل من األشكال وان يكون سببا في 

تعطيمو أو التقميل من كفاءتو الحركية والعضمية وعمى الالعب الذي يريد أن يزاول لعبو 

من األلعاب أن يتقن أوال استخدام الكرسي متحرك اتقنا تاما ، حيث أن إتقان ميارة 

استخدام الكرسي المتحرك ليا األىمية القصوى في إحراز التقدم والنصر في كثير من 

المنافسات ،  ويرجع الفضل في ما يمكن أن يحققو الالعب من سرعة ومناورة وتحكم 

وتوازن إلى الكفاءة في استخدام الكرسي المتحرك ،  لذلك فان التدريب عميو يجب أن 

ينال اىتماما خاصا حتى يصبح الكرسي المتحرك جزء من الالعب ال يحتاج إلى 

تفكير وتركيز ، إي أن الالعب يجب أن يصل إلى اآللية والبراعة في التعامل مع 

 .الكرسي

كما تمعب التمارين واأللعاب الرياضية دورا حاسما ألضافو ميارات أخرى  

يمارسيا الالعب المعاق أثناء حركتو بالكرسي كالتدريب عمى موانع المبتكرة 

إلخ،  وليذا يجب عمى الالعب المعاق حركيا أن يجد الطريقة ...والمنعرجات الممتوية 

المثمى لمتدريب عمى ىذه الوسيمة المساعدة عمى الحركة واالنتقال خالل المنافسات 

الرياضية ، والوصول بالحركة البسيطة درجة الميارة ، وبيذا يمكن أن نذكر بعض 
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الطرق التي يعتمد عمييا المعاق لموصول إلى درجو التنسيق األمثل مع الكرسي ليكون 

 .بمثابة العضو البديل لألطراف السفمية

 :طرق التدريب عمى الكرسي المتحرك -2-2

 تتبع طريقة التدريب عدة خطوات لوصول المعاق حركيا لمستوى الميارة في  

: األداء والتعامل الجيد مع الكرسي المتحرك ، وتتمثل ىذه التقنيات في

 . االنتقال من و إلى الكرسي من وضعيو مختمفة -

 . التدريب عمى التقدم بالكرسي المتحرك في خط مستقيم -

 . التدريب عمى التقدم بالكرسي المتحرك في خط متعرج -

 . التدريب عمى الجري في خط مستقيم بالكرسي المتحرك -

 . التدريب عمى الوقوف المفاجئ عمى الكرسي -

 . التدريب عمى الجري في خط متعرج -

 . المشي ثم الجري في خط المستقيم بالكرسي المتحرك  -

 .المشي ثم الجري لمخمف في خط متعرج بين القوائم بواسطة الكرسي -

 . التدريب عمى الدوران بواسطة الكرسي -

لمساعده صديق أو  (الوقوف عمى العجالت الخمفية  ) التدريب عمى التوازن  -

 .بدون مساعدة حسب درجو التحكم ومستوى األداء لدى المعاق 

 .الوقوف عمى العجالت الخمفية فقط والتقدم لألمام والتقيقر إلى الخمف -
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 . الوقوف عمى العجالت الخمفية والدوران بالكرسي -

 . نزول وصعود األرصفة بواسطة الكرسي المتحرك -

 نزول درجة ثم درجتين ثم ثالث درجات عمى األكثر من الساللم بمساعده  -

اآلخرين ثم بدون مساعدة ، لموصول بالمعاق حركيا لدرجو االستقاللية في 

 .األداء

 اكتساب القوه والجمد خالل التدريبات بتنويع أراضي التدريب من الصالت إلى  -

-127، الصفحات 2002إبراىيم، ) .المضمار ، مع التزاميو التدريب المبكر

128) 

 :الخطوات التعميمية لرياضو كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -3

من الضروري أن تولي عناية خاصة بالميارات األساسية في كره السمة لممقعدين  

 كالحركات االنتقال بالكره وبدونيا وبدون االحتكاك البدني واألخطاء الشخصية 

بالكراسي  وتعمم المبادئ األساسية لمعب من الثبات ثم من الحركة لإلتقان ميارات 

 :المعب ، وىي كما يمي

 :إتقان المبادئ األساسية من الثبات-3-1 

 تعميم ميارة مسك الكرة -

 . استعمال الكرة ومسكيا -

 . التنطيط بالكرة من الثبات -
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المناولة الصدرية ، فوق الرأس   ) إتقان أنواع المناوالت من الوضع الثابت -

باليدين من فوق الكتف بيد واحده ، المناولة المرتدة ، المناولة الخطافية من 

 .(الجيتين

 . التيديف عمى السمة من الثبات بيد واحدة وباليدين ومن جوانب مختمفة -

 :إتقان المبادئ األساسية من الحركة - 3-2

 .التدريب عمى الرمية الحرة لمكرة من الحركة بالكرسي  -

 . التقاط الكرة من الجري -

 . مسك الكره أثناء الحركة -

 . إتقان حركات المراوغة والخداع والدفاع -

 :إتقان تكتيك خطط المعب- 3-3 

 .اكتشاف الميارات الفردية لالعبين ووضعيا في االعتبار  -

 . وضع الالعبين تبعا لكفاءتيم في المراكز المناسبة -

 .التدريب المستمر عمى المعب بمجموعات وبروح الفريق المتكامل  -

 تمقين الخطط والتدريب عمى الالعبين أثناء التمرين المنتظم خالل الموسم  -

 .الرياضي

 مشاىده األفالم وعروض الفيديو لخطط الدفاع واليجوم لمتعمم بالمالحظة  -

 .وتصحيح بعض األوضاع الخاطئة إن وجدت
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ومنو فان ىناك العديد من الخطط في رياضو كرة السمة منيا الخطط اليجومية  

والخطط الدفاعية ، وعمى سبيل المثال يستطيع المرء أن يالحظ وبكل وضوح أثناء 

حوادث المباراة أن الفريق المياجم الذي يفقد الكره يصبح عرضة لمناورات خصمو 

المدافع الذي يستحوذ عمى الكرة والتحول تكتيكيا إلى الفريق المياجم الذي باستطاعة 

أفراده العمل سريع ضد دفاع لم ينتظم بعد ، والعكس صحيح فالفريق الذي ييمل 

الجانب الدفاعي كميا يبقى عرضة لمناورات وتكتيكات خصمو المياجم ، والتي تسفر 

عادة عن نجاح المياجمين في إصابة سمة خصوميم ، والعودة السريعة لمخطوط 

 .الدفاعية ، مما يتيح ليذا الفريق المياجم المدافع اكبر قدر من الفرص لمفوز بالمباراة

 :وبناء عمى ما سبق تجزئو مبادئ تقسيمات التقسيم إلى ما يمي 

 :التكتيك الفردي- 3-3-1 

 .التكتيك الفردي اليجومي 

 .التكتيك الفردي الدفاعي

 :التكتيك الجماعي- 3-3-2 

 .التكتيك اليجومي الفرقي 

 .التكتيك الدفاعي الفرقي
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 : التكتيك الفرقي3-3-3 

 ومنو فان التكتيك الناجح في كرة السمة ىو ذلك التكتيك الذي يعتمد في المقام  

األول عمى العمل الجماعي والفرقي بين الالعبين ، في حين انو ال يغفل أبدا العمل 

الفردي كمما سنحت الفرصة لذلك ، الن الفروق الفردية غالبا ما تكون ىي الحل 

 .لبعض المواقف

يحترم الالعبون  (العمل الجماعي  ) إذا عن طريق وحدة الفريق الرياضي  

بعضيم البعض كما تختفي روح األنانية وتسود بدال منيا الروح الرياضية الحقة وتبرز 

، 1997إبراىيم، ) .معيا روح الفريق ، وىذا كل ما نبتغيو في رياضات المعوقين

 (293-292الصفحات 

 :قانون كره السمة عمى الكرسي المتحرك لممعوقين حركيا -4

 :القوانين التي يجب معرفتيا  - أ

 تتمثل القوانين العامة التي يجب معرفتيا حول رياضة كرة السمة عمى الكراسي  

 :في ما يمي

 :الممعب -1

 إن مواصفات الممعب وارتفاع السمة عن األرض ىي نفسيا المعتمدة من قبل  

 في جميع المنافسات والوقت المحدد ىو ( FIBA )االتحادات الدولية لكرة السمة 

 . أربعون دقيقو
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 :الكرسي المتحرك -2

 يجب أن يكون الكرسي المتحرك ضمن مقاييس معينو ليضمن لالعب المنافسة  

واألمان ويجب أن يكون لمكرسي ثالث عجالت اثنتان في مؤخرة الكرسي وواحدة آو 

كحد  ( سم 66 )اثنتان صغيرتان في المقدمة ، ويجب أن يكون قطر العجالت الخمفية 

أقصى ويكون ليا ممسك واحد لميد عمى كل عجمة ، ويكون أقصى ارتفاع لمقعد 

عن األرض ، ويجب أن ال يزيد ارتفاع مسند القدمين عن  ( سم 53 )الكرسي  

عندما تكون العجالت األمامية الصغيرة في وضعيا إلى األمام  ( سم 11 )األرض 

، ويجب أن يكون الجزء السفمي من مسند القدمين مصمما بشكل يمنع إتالف أرضيو 

الممعب ، كما يمكن استخدام وسادة مصنوعة من ماده مرنو يضعيا الالعب عمى مقعد 

 .( سم 5 )الكرسي بحيث تكون بنفس طول واتساع الكرسي وال يزيد سمكيا عن 

 ويمكن استخدام أحزمة أو أربطة واقيو تساعد الجسم عمى االلتصاق  

بالكرسي أو لربط الرجمين معا ، كما يمكن لباس األعضاء الصناعية والمساعدة 

، ويمنع استخدام اإلطارات السوداء وأدوات القيادة والفرامل أو ناقل السرعة إلى الكرسي 

، حيث يقوم الحكام بفحص الكرسي لمتأكد من مطابقتو لممواصفات المعتمدة عند بداية 

 .كل مباراة
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 :الالعبون واالحتياط والمدربون

يجب أن يكون رقم الالعب واضحا عمى بدلتو من األمام و كذلك عمى الكرسي  -

 ( سم 20)المتحرك أو عمى بذلة الالعب من الخمف ، أبعاد الرقم ال تقل عن  

 إلى 01من األمام وتستعمل األرقام من  ( سم 10 )من الخمف وال تقل عن 

15. 

إن تثبيت الرقم عمى الكرسي المتحرك مسموح بو فقط في أسفل الركبتين ، وقبل  -

أن تبدأ المباراة عمى المدرب أن يخبر مسجل النقاط بأسماء وتصنيف الالعبين 

 .وكذلك اسم ورقم قائد الفريق

يعاقب المدرب بالخطأ التقني في حالة ارتكاب سموك غير رياضي برميتين   -

حرتين إضافة إلى االستيالء عمى الكره والعودة إلى الممعب من خط التماس 

 .عند خط الوسط

 :الحكام ومساعدوىم -3

 يجب أن يكون ىنالك حكم أول وحكم ثاني ويساعدىما ميقاتي مسجل ، مسجل  

 ثانية ، ومنصف في كل مباريات االتحاد الدولي 30مساعد ، حكم الطاولة ، حكم 

لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة ،  ويقوم ىؤالء الحكام بتطبيق تعميمات االتحاد 

الدولي ويجب عمى الحكام أن يخضعوا لمتدريبات واالختبارات الخاصة بكرة السمة عمى 

الكراسي المتحركة ليتم الموافقة عمييم من قبل االتحاد الدولي لمقيام بتحكيم مبارياتو ، 
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 وعمييم حضور دورات تنشيطية لمتأكد من ألمحافظو عمى مياراتيم ، واالطالع عمى 

 .كل ما ىو جديد في مجال عمميم

 :كره البداية -4

تتم رمية البداية بقذف الحكم لمكرة بين العبين من الفريقين ، وخالل عممية قذف  

الكرة عاليا يكون الالعبين بالكرسيين في منتصف الدائرة بعجمة واحدة قرب منتصف 

الخط الوسط الذي بينيما ، حيث ال يمكن ألحدىما الوصول إلى الكرة قبل وصوليا 

لألعمى نقطة  كما يجب أن تممس الكرة بواسطة واحد آو أكثر من الالعبين بعد 

ذا لمست األرض بدون أن يممسيا احدىما عمى األقل  وصوليا ألعمى نقطة  وا 

فتعاد الرمية ألعمى ولكل من الالعبين المشتركين في عمميو القفز أن يممس الكرة 

مرتين فقط ، وبعد الممسة الثانية من الالعب ال يجوز  لو لمس الكره حتى تممس احد 

الالعبين الغير مشتركين في القفز أو تممس األرض أو السمة أو لوحو اليدف ، وعمى 

الالعبين الثمانية الغير مشاركين في عمميو القفز البقاء خارج الدائرة حتى تممس الكرة 

 .، وال يسمح لالعب  أثناء القفز بمغادرة الكرسي أو االرتفاع عنو

 :الوقت المستقطع -5

 دقيقو ، ولكل فريق وقتين مستقطعين في 20 تحدد المباراة بشوطين لكل منيما  

الشوط األول وثالث أوقات مستقطعة في الشوط الثاني ، ويدوم الوقت المستقطع دقيقو 

واحدة ، ومدرب الفريق ىو الذي يطمبو من اجل التغيير في خطو المعب أو إعطاء 
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مالحظات وتوصيات لالعبين ، وطمب الوقت المستقطع يكون من األفضل عندما 

تكون الكرة خارج الممعب أو يكون الميقاتي متوقف آو بعد نجاح اليدف من قبل 

 .الخصم

 :المخالفات التي يجب معرفتيا  - ب

 توجد عده مخالفات خاصة بكرة السمة عمة الكراسي المتحركة يجب عمى كل  

 :من الالعب والمدرب وحتى المتفرج معرفتيا وىي

 :حيازة الكره  -1

المخالفات ىي خرق لقواعد المعب حيث أن الفريق المنافس ومن خالل رمية  

التسجيل إلدخال الكرة من خارج خطوط الممعب أو من اقرب نقطة من مكان حدوث 

الخطأ حيث تحتسب المخالفات إذا سقط الالعب من عمى الكرسي إذا لمس األرض 

بأي جزء في أجزاء جسمو أو ينحني إلى األمام بالكرسي ليميل بو أو عند لمسو بمساند 

 .القدمين األرض 

 :مخالفات تجاوز حدود الممعب -2

يعتبر الالعب خارج حدود الممعب إذا كان جسمو أو جزء من كرسيو عمى التماس  

مع األرض أو خارج  خطوط الممعب الخارجية ، و تعتبر مسؤولية إخراج الكرة خارج 

الممعب من قبل أخر العب يممسيا أو تعرض لممسيا قبل ذىابيا خارج الممعب ، لكن 
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إذا قام الالعب برمي الكرة بصورة متعمدة عمى الالعب المنافس من الفريق األخر فان 

 .حيازتيا تكون لمفريق المنافس

 : مخالفات المشي -3

لمتنقل بالكرة في أي اتجاه يجب عمى الالعب دفع عجالت كرسيو مرتين فقط قبل  

التنقيط أو التمرير أو التيديف بعد وضع الكرة عمى فخذيو ، أما إذا قام بثالث دفعات 

 .تحتسب عمى الالعب مخالفة المشي بالكرة

 : مخالفو الثالث ثواني -4

ال يسمح البقاء لمده تزيد عن ثالث ثواني في المنطقة المحرمة الخاص بفريق  

الخصم وىذا التقيد ال يسري عندما تكون الكرة في اليواء خالل التصويب أو عند لمس 

الكرة أو يكون المعب متوقفا ، كما أن الالعبين الذين يبقون في المنطقة المحرمة لما 

 .يزيدوا عن ثالث ثواني تحتسب لدييم مخالفة ثالث ثواني

 :مخالفو الخمس والعشر ثواني -5

حالة الكرة الممسوكة عندما يقوم الالعب  المراقب جيدا باالحتفاظ بالكرة  تعمن 

 ثواني ، وكذلك 05وعدم تمريرىا أو ترمى وتقذف أو تدحرج أو تنطط مدة أقصاىا 

يجب عمى الفريق الذي بحوزتو الكرة في نصف ممعبو الخمفي أن يتقدم بالكرة إلى 

 ثواني من لحظة الحيازة عمى الكرة ، وأي وقت زائد في أي 10النصف األمامي خالل 

من الحالتين يسبب مخالفة وتعاد الكرة في النصف األمامي لمممعب عندما تممس 
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الممعب خمف خط الوسط أو تممس العبا من الفريق الذي ال يالمس جزء من جسمو أو 

  (Hndhisport, 2000) .كرسيو أرض الممعب خمف خط الوسط

 :األخطاء التي يجب معرفتيا- ج 

 األخطاء ىي اختراق القواعد في ما يتعمق باالحتكاك الشخصي مع الخصم أو  

بأسموب غير رياضي ، حيث يتم احتساب الخطأ ضد المتسبب بو وتتراوح العقوبة بين 

فقدان حيازة الكرة أو أكثر من رمية حرة يؤدييا المنافس وذلك حسب طبيعة الخطأ 

الواقع ويسمح لكل العب بارتكاب خمسة أخطاء في المباراة الواحدة ، وعند ارتكابو 

 :الخطأ الخامس عمى الالعب أن يغادر المباراة مباشره وتتمثل أغمب األخطاء في

  عند المرور عن خط المنتصف إلى منطقة الخصم ال :رجوع الكره إلى الخمف -1

 .يجوز لالعب إرجاع الكرة إلى منطقتو الخمفية

 يمنع أي العب من وضع أي جزء من جسمو آو :تجاوز قاعدة خارج الحد  -2

كرسيو المتحرك عمى خط حدود الممعب قبل أن تكون الكرة قد رميت عبر الخط ، وأن 

يمعب الكرة عندما يكون الحكم قد منحيا إلى الفريق الخصم ، كما يجب عمى الالعب 

الذي يرمي الرمية الحرة إن يقف خمف الرمية مباشرة شرطو إن تكون العجمتان 

الكبيرتان خمف ىذا الخط ، كما يستطيع أن يختار الطريقة التي يرمي بيا الكرة ، ولكن 

ليس لو الحق أن يممس خط الرمية الحرة أو جزء الساحة إال بعد أن تالمس الكرة 

 .اليدف
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 لعبة كرة السمة ىي لعبو بدون احتكاك لدى المعاقين ويكون :األخطاء الشخصية -3

سبب الخطأ الشخصي ضد الالعب الذي يمنع ، يمسك ، يدفع ، يياجم أو يعيق تقدم 

المنافس سواء بجسمو أو بالكرسي ، كما يعتبر العنف غير الضروري والزائد عن حده 

خطأ شخصي ، وفي جميع الحاالت السابقة يعتبر الكرسي المتحرك جزء من الالعب 

ذا ارتكب خطأ   ولذلك يعتبر أي احتكاك غير عرضي بين الكرسيين خطأ شخصيا وا 

شخصي عمى الالعب أثناء قيامو بمحاولة التصويب ونجح في المحاولة فانو ينال 

رميو حرة واحدة ، أما إذا كانت محاولة التصويب لمتسجيل نقطتين أو ثالثة نقاط غير 

 .ناجحة فان الالعب ينال رميتين أو ثالث رميات حرة عمى التوالي

 الخطأ الفني يحتسب عندما يصدر عن الالعب سموكا غير :األخطاء الفنية   -4

رياضي متعمدا أو عندما يرفع الالعب جسمو عن مقعد الكرسي لمحصول عمى ميزات 

غير عادلو عمى الخصم لممساعدة في قيادة الكرسي ، وعندما يتم احتساب الخطأ الفني 

فإنو يتم إعطاء الفريق الخاص رميتين حرتين ويتم اختيار منفذ الرميتين من قبل رئيس 

 .الفريق

 :التصنيف الرياضي لممعاقين حركيا في رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -5

 :لمحة تاريخية لنظام التصنيف في رياضة كرة السمة لممعاقين حركيا- 5-1 

نظمت لعبو كرة السمة عمى الكراسي المتحركة كمسابقتين منفردتين سميتيا في بادئ  

، حيث خصص القسم التام لالعبين الذين أصيبوا  (غير تامة  )و (تامة  )األمر 
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بحوادث أضرت الحبل الشوكي ، أما القسم غير تام فقد خصص لالعبين المصابين 

 انتيت الحقبة األولى لكرة السمة لدى 1966(  )بشمل األطفال ولكن في عام  

مستخدمي الكراسي المتحركة لمتخمص من التقسيم التام وغير التام  ، وبدأ بعدىا 

 .بتطبيق نظام التصنيف الطبي والذي طبق في االتحاد الدولي أللعاب ستوك ماندفيل

بعد ذلك ظير نظام تصنيف متطور لالعبين قدمو الدكتور وكندل من ألمانيا الغربية  

وسمي ىذا النظام بالنظام التصنيفي الوظيفي لكرة السمة بالكراسي المتحركة ، وفي 

 حيث تم 1984األلعاب االولمبية لممعوقين والتي أقيمت في استوك ماندفيل سنو 

ممارسو ىذه المعبة ألول مرة وفق نظام التصنيف الوظيفي ، وكان اليدف من ىذا 

النظام الموضوع بقطاع كرة السمة في ألعاب ستوك ماندفيل العالمية ىو المحافظة عمى 

مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة الجسدية  الشديدة لمميتمين والقادريين عمى ممارسو كرة 

السمة عمى الكرسي المتحرك وىو نظام يرتكز بشكل أولي عمى قدرة الرياضي عمى 

، صفحة 2002إبراىيم، ) .إدراك القدرة الجسدية النجاز الميارات األساسية لمعبة

311) 

 :التصنيف الطبي في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة- 5-2 

من اجل أن تكون المنافسة الرياضية عادلة فال بد من تصنيف الالعبين مجموعات  

 .أو فئات متساوية في قدراتيم الحركية طبقا لنوع و درجو وطبيعة اإلعاقة
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يعتمد التصنيف لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين نظاما  :التصنيف  5-2-1

يعتمد القدرة الوظيفية عمى أداء ميام أساسيو ليذه المعبة بمعزل عن مستوى الميارة ، 

حيث أن قواعد التصنيف ىي جزء من القواعد الفنية لرياضة كرة السمة والتي يتم النظر 

 .إلى الالعبين الذين يخضعون لمتصنيف عمى أنيم ليم مكان متساوية

قد يتنافس الرياضي في لعبة كرة السمة عمى الكراسي   :التنافس في الصنف 5-2-2

المتحركة لممقعدين في سن يحتوي عمى رياضيين معاقين بدرجة اقل إذا لم يحدد 

وفي تمك الحاالت يتعين  (كل عمى حدى  )بخالف ذلك في قواعد الرياضيات المعينة 

 .عمى الرياضي البقاء في نفس الصنف  وطول فتره المنافسة

 إن الرياضي المؤىل لمشاركو في لعبة كرة السمة عمى :أىمية المتنافسين -5-2-3 

الكراسي المتحركة لممقعدين بسبب عوق وظيفي لديو جراء إعاقة دائمة، يكون مشمولة 

بالتصنيف ، يتم تحديد المعاق بأدنى حد في كل رياضة من الرياضات  ، وبواسطة 

 .معايير خاصة اعتمادا عمى عناصر وظيفية

يتم المجوء إلى طرق اختبار مختمف اعتماد عمى حالة اإلعاقة   :تحديد اإلعاقة  5-2-4

 .ونوع الرياضة لدى الرياضي المعاق حركيا

 يكون لمرياضيين نموذج تصنيف تصدره المجنة التنفيذية :نموذج التصنيف - 5-2-5 

 عمى التوالي ( SAEC )لمجالس رياضية النخبة االولمبية الدولية أللعاب المعاقين 

ويكون لكل رياضة من الرياضات سجل بأسماء المصنفين المؤىمين عمى أن ترسل 
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طمبات التصنيف إلى المجنة التنفيذية لمجمس الرياضات المجنة االولمبية الدولية 

 .أللعاب المعاقين

  يجب االحتفاظ بسجل يتضمن تصنيفات جميع :التصنيف الفني لمفحص الطبي- 5-3 

الالعبين الدوليين لذلك تقوم الييئة اإلدارية بتوفير ما ال يقل عن طبيب واحد لكل 

خمسة أفراد ، ويكون رئيس المجموعة مرتبطا بالمسؤول الطبي الذي يكون عضوا في 

 . الييئة اإلدارية لالتحاد الدولي لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة

يتم اإلجراء الفني لمفحص الطبي وفق الخطوات  :اإلجراء الفني لمفحص الطبي  5-3-1

 :التالية

تعطى أسماء الالعبين المزمع فحصيم إلى رئيس كل فريق قبل الوصول إلى  -

 .مكان أجراء المباريات

يقتصر الحضور في غرفو الفحص عمى الالعب ذي العالقة وعضو من   -

 . المجنة ومترجم عند الضرورة

تزود كل من مكان و يوم موعد الفحص إلى الفرق من خالل استعالمات   -

 . الدوري

لقد تم تعريف الحد األدنى من اإلعاقة : الحد األدنى لمتصنيف الرياضي لممعاق- 5-3-2 

بحيث يتأكد من عدم ممارسو لعبة كرة السمة بالكراسي المتحركة إال من قبل ىؤالء 

الالعبين والذين لم يتمكنوا أبدا من المعب بحالة الوقوف ، حيث يعطى الالعب نقاط 
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 نقطة حسب درجة مقدرتو الجسمية والتوازن ،  مقدرتو عمى المناورة 4.5 إلى 01من 

بالكراسي فال يستطيع الفريق أن يتخطى مجموع األربعة عشر نقطة في الممعب بأي 

 .وقت من األوقات

يتم العمل بنظام التصنيف لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لتوفير تصنيف  

دفع الكرسي  ): كل العب تبعا لحركة الجذع خالل أداء ميارات كرة السمة مثل 

وىذه الفئات ىي  (التنطيط ، التمرير ، واالستقبال ، التصويب ولم الكرة 

 وكل العب ينال درجة متساوية لتصنيفو حيث أن 1،5،1،2،5،2،3،5،3،4،5،4

مجموع درجات التصنيف  لالعبين الخمسة داخل الممعب تعطينا نقاط الفريق والتي ال 

 نقطة في المباريات االولمبية  ،أو كاس العالم وبطوالت 14يجب أن تزيد عن 

 .المناطق والدورات التأىيمية لمبطوالت المذكورة

 يقوم المصنفون بمراقبة أداء الالعبين :التصنيف الوظيفي لمرياضي المعاق- 5-3-3 

خالل المباريات وىذا بإعطاء الالعب تصنيفا معينا بناء عمى مالحظاتيم ، لذلك فان 

مالحظة حركو الجذع والتوازن خالل الالعب يشكل األساس لتحديد تصنيف الالعبين 

وذلك أفضل من التشخيص الطبي أو فحص وظائف األعضاء سريا ، حيث أن 

اختالف طبيعة األداء  العضمي لالعبين في كرة السمة عمى الكرسي المتحرك بشكل 

واضح في حركات الجذع متفاوتة خالل أداء الفعاليات المختمفة مثل التصويب  

 .التمرير ، لم الكره ، دفع كرسي  تنطيط الكره ، لذلك فالتصنيف يتم استنادا عمى ذلك
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 إن فحص اختبار حركي يجب أن يجري  :التصنيف الحركي لمرياضي المعاق -5-3-4

فالقياسات  (المبدأ المحايد  )بموجب تعريف مادة الحركة الموجوده في طريقة الصفر 

طباقا ليذه الطريقة تجعل من الممكن بالنسبة لنا أن نعرف في أي وضع يكون 

 .لممفصل تقمص 

ليس مدى  (الفعال  ) ومنو فيذا التقسيم مبني عمى قياس مدى الحركة االيجابي  

فيو عمود االختبارات لتصمب المفصل وتقمص  (غير الفعال  )الحركة السمبية 

 (43-42، الصفحات 2001إبراىيم، ) .األطراف والعمود الفقري ووضعيا الخاطئ

 :رابعا المعاقين حركيا 

 بأنيا كل ما يتصل بالعجز في وظائف أعضاء الجسم :تعريف اإلعاقة الحركية -1

سواء كانت بالحركة أو األعضاء المتصمة بعممية الحياة البيولوجية كالقمب والرئتين 

ومشابو  والمقصود باإلعاقات الحركية ليس حاالت األمراض العارضة التي ال يترتب 

عنيا عجزا حقيقيا في قدرة الفرد الطبيعية عمى أداء دوره االجتماعي ولكن المقصود بيا 

اإلصابات الجسمية التي ليا صفو الدوام والتي تؤثر تأثيرا حيويا عمى ممارسو الفرد 

 (51، صفحة 1983فيمي، ) .لحياتو الطبيعية سواء كان تأثيرا تاما أو نسبيا

بأن حالة اإلفراد الذين يعانون من خمل إما في قدراتيم : ولقد عرفيا فاروق الروسان 

الحركية أو نشاطيم الحركي بحيث يؤثر ذلك الخمل عمى مظير نمو االجتماعي 

واالنفعالي ويستدعي الحاجة لمتربية الخاصة وتندرج تحت ىذا التعريف العديد من 
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االضطرابات الحركية كالشمل الدماغي ووىن أو ضمور العضالت والتصمب المتحدد 

 .(240، صفحة 1998الروسان، ) .في العمود الفقري
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  :تمهيد
 الرياضة وسيمة تربوية نفسية ليا وجياف، أحدىما سمبي واآلخر أفمف المعروؼ 

 ضعؼ األداء إلى يؤدي أفايجابي أي أف غياب تدريب الميارات النفسية يمكف 
وبالتالي الفشػؿ وعػدـ النجػاح وصػعوبة االسترجاع وسيولة التعب أثناء القياـ بالنشاط 

 . والذي يمثؿ الجانب السمبي والعكس بالنسبة لمجانب اإليجابيأخرىمف جية 
 :تعريف التوافق-1

نو حالة مف التواـؤ واالنسجاـ بيف الفرد ونفسو، وبينو وبيف بيئتو،  أ"أحمد عزت"   يرى 
وتبدو في قدرتو عمى إرضاء أغمب حاجاتو وتصرفو تصرفا مرضيا إزاء مطالب البيئة 

 .المادية واالجتماعية
عند مواجية موقؼ جديد أو -ويتضمف التوافؽ قدرة الفرد عمى تغيير سموكو وعاداتو

اجتماعية، خمقية أو صراعا نفسيا تغييرا يناسب الظروؼ الجديدة، فإف  مشكمة مادية
سيء "واالنسجاـ بينو وبيف بيئتو ونفسو، قيؿ إنو  عجز الفرد عف إقامة ىذا التواـؤ

أو معتؿ الصحة النفسية، ويبدو سوء التوافؽ فيعجز الفرد عف حؿ مشكبلتو " التوافؽ
 اليومية عمى اختبلفيا عجزا يزيد عمى ما ينتظره الغير منو، أو ما ينتظره مف

.   (ـ1994دويدار، )نفسو
النفسي الداخمي بيف الفرد ونفسو، والخارجي : يتضمف ىذا التعريؼ جانبيف لمتوافؽ ىما

الفرد والبيئة التي يعيش فييا بما تحتويو مف عبلقات بيف األفراد في  االجتماعي بيف
 .األسرة والمدرسة والعمؿ وغيرىا

 المستمرة التي الدينامكيةالعممية : "الذي يعرؼ التوافؽ بأنو"موسى"   ويوافقو في ذلؾ 
مستيدفا تغيير سموكو ليحدث عبلقة أكثر توافقا بينو وبيف نفسو مف  يقـو بيا الفرد

. (2008كباج، )"أخرى جية، وبينو وبيف البيئة مف جية
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القدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية مع : "فيرى أف التوافؽ ىو" محمود الزيادي" أما 
وممتعة، تتسـ بقدرة الفرد عمى الحب والعطاء مف جية، ومف جية  اآلخريف مثمرة

الذي يجعؿ مف الفرد شخصا نافعا في محيطو  أخرى القدرة عمى العمؿ المنتج الفعاؿ
بوخريسة، )"النضج إلى حالة معينة مف االجتماعي، فالتوافؽ مفيـو شامؿ يرمز

. (ـ2006
وعمى الرغـ مف أف التوافؽ يعني تكويف عبلقات نافعة ومثمرة في البيئة االجتماعية 

دليؿ عمى مدى نجاح الفرد في اختيار أساليب فعالة لمجابية  الثابتة والرضا، فإنو
 .متطمبات البيئة

وجود عبلقة منسجمة مع البيئة، تتضمف القدرة :"أنو يشير إلى" صبره محمد عمى"وترى 
عمى إشباع معظـ حاجات الفرد، وتمبية معظـ المطالب البيولوجية واالجتماعية، وعمى 

والتغيرات في السموؾ والتي تكوف ضرورية حتى يتـ  ذلؾ فالتوافؽ يشمؿ كؿ التباينات
 .(ـ2005صبرة، )"اإلشباع في إصدار العبلقة المنسجمة مع البيئة

: وعميو فإف عمميات توافؽ اإلنسانية تسعى لمقابمة متطمبيف ىاميف ىما
ناشئة عف التكويف الطبيعي لمفرد وليا مطالب عضوية خاصة :ةمتطمبات داخمي-

الدؼء والراحة، كما أف لئلنساف حاجات اجتماعية معينة كالحاجة إلى  الشرب، كاألكؿ
. لتقدير اآلخريفالتحصيؿ والحاجة 

يتعمؽ بالتعامؿ مع اآلخريف وينشأ بسبب المعيشة الجماعية، فمآلباء :يمتطمب اجتماع-
مطالب اتجاه األبناء تتعمؽ بالتعامؿ مع الظروؼ الحياتية اليومية واحتياجاتيا مف 

 .(ـ2004محمد، )مأكؿ وممبس
    وبذلؾ فالتوافؽ مفيـو إنساني يشير بشكؿ عاـ إلى نوع مف المواءمة بيف النفس

فيكوف موقؼ اإلنساف أكثر مف مجرد تكيؼ اإلنساف مع متغيرات  ومتطمبات المواقؼ
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البيئة، إذ قد يغير اإلنساف في البيئة لتتوافؽ معو، فيو يتضمف تقبؿ الذات، أساس 
 .الشخصي، وتقبؿ اآلخريف، أساس التوافؽ االجتماعي التوافؽ

يندرج مفيـو التوافؽ تحت عمـ النفس، لدرجة دفع البعض إلى :أبعاد التوافق-1-1
تعريؼ عمـ النفس عمى أنو العمـ الذي ييتـ بعمميات التوافؽ العامة لمكائف الحي في 
بيئتو فييتـ بدراستيا، إال أف ىذا المفيـو شأنو شأف العديد مف المفاىيـ النفسية عمى 

. (ـ2007سيؼ، )أىميتو نجد قدرا كبيرا مماثبل مف االختبلؼ عمى معناه
 :وتنحصر أبعاد التوافؽ في األنماط التالية

أي التوافؽ بيف مختمؼ الوظائؼ، ما ينتج عنو قياـ األجيزة النفسية :يالتوافق الشخص-أ
بوظائفيا دوف صراعات، وتحقيؽ سعادة النفس، إشباع الدوافع والحاجات الداخمية 

، والحاجات الثانوية المكتسبة، ويعبر عف سمـ (الفطرية، العضوية والفسيولوجية)األولية 
. (ـ2005صبرة، )داخمي حيث الصراع مما يحقؽ األمف النفسي

ويشمؿ السعادة مع النفس والثقة بيا والشعور بقيمتيا، إشباع الحاجات، السمـ الداخمي 
بالحرية في التخطيط لؤلىداؼ، والسعي لتحقيقيا وتوجيو السموؾ ومواجية  والشعور

وتغيير الظروؼ البيئية والتوافؽ لمطالب النمو في مراحمو  المشكبلت الشخصية وحميا
. (ـ2001الشاذلي، )المتتالية بما يحقؽ األمف النفسي

قدرة الفرد عمى عقد صبلت اجتماعية مرضية مع مف يعاشرونو : التوافق االجتماعي-ب
 معو، صبلت ال يغشاىا التشكيؾ أو الشعور باالضطياد، دوف الشعور أو يعمموف

عمى مف يقترب منو، أو برغبة في االستماع إلى  بالحاجة إلى السيطرة أو العدواف
. (2008خمؼ، )منيـ لو أو في استدرار عطفيـ عميو أو طمب المعونة إطرائيـ

والتوافؽ االجتماعي ىو توافؽ الفرد مع بيئتو المادية واالجتماعية، ونقصد بالبيئة 
المادية كؿ ما يحيط بالفرد مف عوامؿ فيزيقية مادية؛ كالطقس، البحار، األبنية،الجباؿ 

. وسائؿ المواصبلت، األجيزة اآلالت والمعدات وتسمى بالثقافة المادية
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وتعني عناصر الثقافة البلمادية كالقيـ، المعايير، األفكار  :أما البيئة االجتماعية   
االجتماعية والنظـ االقتصادية، السياسية واالجتماعية، وحتى اآلماؿ  الديف، العبلقات

. (ـ2000جبػػؿ، )واألىداؼ والدوافع االجتماعية
 :ويتضمف التوافؽ االجتماعي عدة مجاالت، نذكر منيا

 يتضمف نجاح المؤسسة التعميمية في وظيفتيا، والتواـؤ بيف المعمـ:يالتوافق الدراس-1-2
لؤلخير ظروفا أفضؿ لمنمو السوي، معرفيا، انفعاليا واجتماعيا، مع  والمتعمـ، بما يييئ

كالتخمؼ الدراسي، الغياب والتسرب، وعبلج  عبلج ما قد ينجـ مف مشكبلت دراسية
. (ـ1994دويدار، )المشكبلت السموكية التي قد تصدر عف بعض الطمبة

ويعد التوافؽ مؤشرا ايجابيا أو دافعا قويا لدفع التبلميذ إلى التحصيؿ، وكذا ترغيبيـ في 
ويساعد عمى إقامة عبلقات متناغمة مع زمبلئيـ ومعممييـ، بؿ ويجعؿ  المدرسة

. (ـ2005صبرة، )وجذابة العممية التعميمية خبرة ممتعة
 مستمرة تتناوؿ السموؾ والبيئة الطبيعية دينامكيةالتوافؽ عممية :مؤشرات التوافق-2

 وتتمخص مظاىر .واالجتماعية بالتغيير والتعديؿ حتى يحدث توازف بيف الفرد وبيئتو
 :التوافؽ االجتماعي فيما يمي

فعممية التطبيع االجتماعي لمفرد البد أف تتضمف التزاـ الفرد : االلتزام بأخالق المجتمع-أ
بما في المجتمع مف أخبلقيات مستمدة مف الشرائع السماوية، ومف التراث الممتد عبر 

التاريخ، ىذه األخبلقيات تعد بمثابة معايير لضبط سموؾ الفرد في ضوئيا حتى ال 
يكوف خارجا أو منحرفا عف النظاـ العاـ، ويتعرض لعقاب المجتمع بقوانينو الوضعية 

التي سنيا لمحفاظ عمى ىذه األخبلقيات، وحينما يمتـز الفرد بيذه المجموعة مف 
األخبلقيات، فيذا دليؿ عمى توحد الفرد مع الجماعة، ومنو انتمائو إلييا وشعوره في 

جبػػؿ، )كنفيا بالرضا والسعادة و االرتياح النفسي وىذا دليؿ عمى التكيؼ والتأقمـ
. (ـ2000
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كؿ مجتمع تنظمو جممة القواعد والنظـ، التي تمثؿ : االمتثال بقواعد الضبط االجتماعي-ب
الثقافي المادي والبلمادي، والتي تؤدي إلى تنظيـ عبلقات األفراد ببعضيـ  نموذجو

 ويكتسبيا ويتشبع بيا إلى أف تصبح جزءا مف تكوينو ميي التقيويحكمو كذلؾ النسؽ 
االجتماعي، وأنماطا تحدد سموكو داخؿ الجماعة وخارجيا، وتؤدي بو عممية الضبط 

االجتماعي إلى التحكـ في انفعاالتو وعواطفو المتصارعة، وتوجيييا الوجية التي 
 .ترتضييا الجماعة

   كما تعد عممية الضبط بمثابة الرقيب عمى أفعاؿ الفرد وتنظيـ حياتو النفسية 
عبلقاتو االجتماعية، كما تعد رقيبا عميو أثناء محاوالتو لتأكيد  واالجتماعية داخؿ إطار

 ذاتو والتعبير عف مشاعره وعواطفو وانفعاالتو، وفي سعيو الدؤوب لتحقيؽ مستوى
 .(ـ2000جبػػؿ، )طموحاتو في إطار سموكي يرتضيو المجتمع

تعتبر قدرة الفرد عمى العمؿ، اإلنتاج، االنجاز، االبتكار والنجاح : الكفاية في العمل-ت
في محيط عممو، وألف الفرد الذي يزاوؿ مينة أو عمبل يرتضيو، وتتاح  دليبل عمى توافقو
 وتحقيؽ ذاتو، فإف ذلؾ يحقؽ لو الرضا  و إمكاناتوالستغبلؿ قدراتو لو الفرصة فيو

 .(ـ2000جبػػؿ، )والسعادة ويجعمو متوافقا مع ىذا العمؿ
زاء المجتمع، بقيمو : المسؤولية االجتماعية-ث أف يحس الفرد بمسؤوليتو إزاء اآلخريف وا 

بحيث يكوف غيريا، ييتـ باآلخريف، فيتسـ سموكو باالىتماـ بمجتمعو  وعاداتو ومفاىيمو
 .(ـ1999الداىري، )والدفاع عنو وحماية منجزاتو

 :أساليب التوافق-3
يمكف أف يمجأ الفرد إلى كثير مف أساليب التوافؽ وىي حيؿ دفاعية قد تقمؿ مف الواقع 

 :لمثيرات الضغط ومف ىذه األساليب نجد المباشر
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 الحيل الدفاعية اإلنسحابية: 

عند مواجية المواقؼ المزعجة والمؤدية إلى الفشؿ، يمجأ األفراد إلى اختيار :االنسحاب-
،األحبلـ وتناوؿ  أبسط الطرؽ لمتخمص منيا، وىي آلية االنسحاب والنأي بالنفس، كالنـو

 .(ـ2004نجاد، )ةالمشروبات الكحولي
عند مجابية اإلنساف بصراع ال قدرة لو عميو وال طاقة، فإنو يتراجع إلى :صالنكو-

 .مراحؿ عمرية سابقة
أي أف يتنكر األنا أو يتبرأ آليا مف أحد طرفي الصراع األقؿ أىمية واألشد : اإلنكار-

تتصرؼ كما لو  سمبية عمى نفسو، كاألـ التي توفي ابنيا وأنكرت الواقع األليـ، وبقيت
 .(ـ2000جبػػؿ، )الحياة كاف ابنيا عمى قيد

يحاوؿ بواسطتو الفرد إثبات أف سموكو معقوؿ ولو ما يبرره أو يجيزه، ولذا :التبرير-
. (ـ2000المميجي، )الذات ومف المجتمع يستحؽ القبوؿ مف

 الحيل الدفاعية العدوانية: 

المتسبب في  د فعؿ مباشر لئلحباط، يوجيو الفرد نحو الشخص أو الشيءر: العدوان-
 .إعاقتو لتحقيؽ أىدافو لمتخفيؼ مف الشعور بالفشؿ

بيدؼ إسقاط اإلنساف ما لديو مف عيوب ونقائص وغيرىا مف الرغبات السيئة :طاإلسقا-
فبدال مف أف يقر . غيره، لمحفاظ عمى ذاتو والتخفيؼ مف شدة آالمو والمذمومة عمى

ليذا لشخص، وقد يعذبو ضميره فيخفؼ مف  بأنو يكره شخصا فإنو ينسب الكراىية
 (ـ1996عباس، ). مضطيدإنوعذابات الضمير بالقوؿ 

 الحيل الدفاعية اإلبداعية: 
آلية دفاعية ضد تيديد أو صراع داخمي، حيث يمجأ الفرد إلى طرد الذكريات :الكبت-

والخبرات المؤلمة والدوافع غير المقبولة مف دائرة الشعور إلى منطقة البلشعور، 
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قصاء نما الدوافع والذكريات عف الشعور ال يقضي عمييا في الواقع، وا   يمنع إدراكيا وا 
. لتجنب ما يسببو إدراكيا مف قمؽ واضطراب

عبارة عف إبداؿ المشاعر المسببة لمحصر بمشاعر مناقضة ال تتسبب :التكوين العكسي-
 .فيو، كالذي يخاؼ وال يريد أف يطمع الناس عمى خوفو، فيظير الشجاعة ويغالي فييا

آلية الشعورية لبناء الشخصية اعتمادا عمى اآلخر، تقمص شخصية أخرى :التقمص-
. (Fischer ،1999)خصوصياتيا بكؿ

يحاوؿ الفرد تناوؿ عواطفو وأفكاره المتجمعة والمشحونة ليزيحيا ويوجييا إلى :اإلزاحة-
. (Bergeret ،1997)أفكار ومواضيع وأناس غير الذيف كانوا في بدايتيا

أي التعبير عف الدافع المحبط بأسموب يرتضيو المجتمع، فالدافع الجنسي : التسامي-
ينجح الفرد في خفض حدة توتره بمجوئو إلى نشاطات بديمة لتصريؼ  الغير مشبع،قد

 .الغرامية الطاقة الجنسية كالرسـ والروايات
يمجأ إليو اإلنساف لشعوره بالفشؿ والعجز في إشباع دافع قوي، أو إخفاء :التعويض-

عقمي، فيقـو الفرد ال شعوريا بسموؾ معيف لتخفيؼ القمؽ  عيب جسمي أو
. (ـ2000المميجي، )والضغط

: النشاط الرياضي-4
 تتضمف ممارسات ،وسيمة تربوية"بأنو "أميف الخولي"يعرفو:تعريف النشاط الرياضي-4-1

موجية، تساعد عمى إشباع حاجات الفرد ودوافعو، بتييئة المواقؼ التعميمية المماثمة 
 ".حياتو لممواقؼ التي يتمقاىا الفرد في

جانب التربية الذي ييتـ بتنظيـ وقيادة الفرد "أنو " Clark.w.hethrvington"   ويعرفو
 إتاحةأنشطة العضبلت،الكتساب التنمية والتكيؼ في كؿ المستويات، و  مف خبلؿ

 ".الطبيعي الظروؼ المبلئمة لمنمو
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نوع مف النشاط المنمي لقدرة اإلنساف "بأنو " Bucher Tتشارلز بيوكر"كما عرفو 
الجسمية عف طريؽ األجيزة العضوية المختمفة وينتج عنيا القدرة عمى الشفاء ومقاومة 

 .(ـ2012بػدراف، )"التعب
يسعى النشاط الرياضي إلى اإلسياـ في تحقيؽ األىداؼ :يأهداف النشاط الرياض-4-2

: العامة لمتربية البدنية في مراحؿ التعميـ مف خبلؿ ما يمي
أىمية استثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة  تقدير-أ

التبلميذ الميارات والقدرات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية واؿِ   إكساب-ب
 .السميـ صحية، لبناء الجسـ

نشر الوعي الرياضي الموجو الداعي إلى ممارسة الرياضة لكسب المياقة البدنية -ت
 .الجسـ والنشاط الدائـ وتقوية

 رفع مستوى الكفاءة البدنية لمطبلب بإعطائيـ جرعات مناسبة مف التمرينات المنمية-ث
. ـالجسـ، والمحافظة عمى القواـ السمي

إتاحة فرص المتعة والبيجة وتخفيؼ الضغوطات بفتح أجواء التعبير عف النفس -ج
 .لمطفؿ والمكنونات الداخمية

شباعالتخمص مف التوتػر النفسي وتفريغ االنفعاالت واستنفاذ الطاقة الزائدة -ح  وا 
 .الحاجات النفسية والتكيؼ االجتماعي وتحقيؽ الذات

اكتساب مستوى رفيع مف الكفاية النفسية المرغوبة، مثؿ الثقة بالنفس االتزاف -خ
 .النفس والتوتر وخفض التغيرات العدوانية االنفعالي لمتحكـ في

تنمية الجوانب االجتماعية في الشخصية بمساعدة الفرد عمى التطبيع والتكيؼ مع -د
كسابوونظمو ومعاييره االجتماعية واألخبلقية،  مقتضيات المجتمع  روح التعاوف وا 

 .والروح الرياضية لتقبؿ اآلخريف بغض النظر عف الفروؽ الفردية
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 مف أىـ الواجبات التي يحققيا النشاط الرياضي نمخص: واجبات النشاط الرياضي-4-3
 :ما يمي

             التمتع بالنشاط البدني الترويحي استثمار أوقات الفراغ 
تنمية الكفاءة الرياضية                                  تنمية الكفاءة الذهنية 

والعقمية 
 

ممارسة األنشطة المختمفة                               تنمية صفات القيادة 
الصالحة 

 
تنمية المهارات الرياضية   تحسين الحالة الصحية لألفراد 

                 النمو الكامل لمناحية البدنية وكأساس لزيادة اإلنتاج 
يوضح واجبات النشاط الرياضي البدني  :01 الشكل رقم

 :أنواع األنشطة الرياضية-5
 تعد الممارسة الرياضية أبرز الوسائؿ الترويحية البدنية :يالنشاط الرياضي الترويح

اليادفة، المساىمة في تحقيؽ حياة متوازنة، وىو اليدؼ مف اكتساب الميارات الحركية 
 .والرياضية والمعمومات المتصمة بيا

وعميو يصبح النشاط الرياضي نشاط ترويحي يستثمره الفرد في وقت فراغو، ما يعود 
عميو بالصحة الجيدة واالرتياح النفسي واالنسجاـ االجتماعي، وتتمثؿ التأثيرات 

 :(ـ2012بػدراف، )اإليجابية ليذا لنشاط الرياضي في
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التوجه لمحياة وأداء واجباتها بشكل 3البهجة والسعادة واالستقرار االنفعالي   1 

أفضل 
 تحقيق الذات ونمو الشخصية 4الصحة والمياقة البدنية                 2 
نمو العالقات االجتماعية السميمة، وتوطيد العالقات والصداقات 5 

 يوضح التأثيرات االيجابية لممارسة النشاط الرياضي :02 الشكل رقم

 موقؼ نزاؿ حركي مشروط بقواعد تحدد األداء، يتسـ :النشاط الرياضي التنافسي
عادة باالستثارة االنفعالية التي تدفع الرياضي إلى تعبئة وتوظيؼ طاقاتو البدنية لتحقيؽ 
ذا تـ التنافس الرياضي في إطار  ذاتو الرياضية وتأكيدىا وتمييزىا عمى مف ينافسو، وا 
األسس التربوية المؤكدة عمى ضرورة االلتزاـ بقواعد الشرؼ الرياضي، قبوؿ قرارات 
الحكاـ، المعب النظيؼ، التواضع عند الفوز، يصبح مف أىـ القوى التي تدفع األفراد 
 .لممارسة النشاط الرياضي، والمحفزة لمرياضي لموصوؿ ألعمى المستويات الرياضية

تتطمب المنافسة الرياضية استخداـ الرياضي ألقصى قدراتو وعممياتو العقمية والبدنية 
  لمحاولة تسجيؿ أفضؿ مستوى ممكف، مما يسيـ في االرتقاء باالنتباه، اإلدراؾ

. (ـ2012الخالؽ، )التذكر، التصور والتخيؿ لدى الرياضي
 النشاط الرياضي ىو نشاط تربوي يعمؿ عمى تربية :يالنشاط الرياضي التربو

الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقمية، عف : النشء تربية متزنة ومتكاممة مف النواحي
طريؽ برامج ومجاالت رياضية متعددة، تحت إشراؼ قيادة متخصصة تعمؿ عمى 

تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية البدنية في 
 .مراحؿ التعميـ العاـ



                         التوافق النفسي                  الفصل الثاني                              

 

 
68 

العممية التربوية التي تيدؼ إلى "لنشاط البدني التربوي بأنو "وست بوشتر " يعرؼ
 ".تحسيف األداء اإلنساني مف خبلؿ وسيط ىو األنشطة البدنية المختارة

أف التربية البدنية جزء مف التربية العامة، ىدفيا تكويف "كوبسكي وكوزليؾ"   ويرى 
الفرد بدنيا، عقميا انفعاليا واجتماعيا، بواسطة عدة ألواف لمنشاط البدني المختارة لتحقيؽ 

. ذلؾ
ذلؾ الجزء المتكامؿ مف العممية التربوية التي تثري : فيرى أنيا"بيتر أرتمود"   أما 

البدنية والعقمية واالجتماعية والوجدانية لشخصية الفرد بشكؿ رئيسي  وتوافؽ الجوانب
. (ـ2012الغامدي، )عبر النشاط البدني المباشر

 وعمى ىذا فالنشاط البدني التربوي عبارة عف نظاـ متكامؿ وشامؿ ال ييدؼ إلى إعداد 
يجادأو تمقينو بعض الميارات الحركية،  الطفؿ بدنيا  فرص لمترويح فحسب، بؿ ىو وا 

تعميـ الفرد الخمؽ الحسف والتربية المثمى، في إطار اجتماعي نظيؼ إلعداده بذلؾ 
 .لمستقبؿ زاىر، وناجح وفعاؿ
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 :تمهيد
وسنتناول في ىذا الفصل مفيوم اإلعاقة الحركية عند العديد من الباحثين وتصنيفاتيا 

المشاكل والصعوبات التي يبلقييا المعاقون ونظرة المجتمع إلييم  كما نتناول مختمـف
  .وأىمية الرياضة بالنسبة إلى ىذه الفئة

تمعب الميارات الحركية دورا بالغ األىمية في حياة اإلنسان فيي ضرورية لتأدية كافة 
اليومية، وتعتبر أساسية في تأدية الواجبات الحياتية والمينية كذلك  النشاطات في الحياة

فإنيا تمعب دورا حيويا في النمو المعرفي الذي تعتمد قدرة الفرد عمى التنقل، والحركة 
والتعامل مع المحيط بكل تعقيداتو وتناقضاتو فحدوث اإلعاقة الحركية يعني أن المعوق 
قد فقد القدرة عمى القيام ببعض األعمال حيث ال تقتصر فقط عمى صعوبة التنقل، بل 

 تشمل وظائف األطراف التي تعتمد عمى عممية التحرك فتؤثر اإلعاقة الحركية عمى
 سموك الفرد، وتصرفاتو، حيـث يصبح الشعور بالنقص والعجز عامبل فعاال في النمو

 . النفسي لمفرد وتنشأ عنيا اضطرابات نفسية مختمفة تعيـق الحياة الطبيعية لمفرد
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 : الحركيةاإلعاقة-1
اإلعاقة الحركية شمل إنساني ليس حكرا عمى فئة دون األخرى، بل :تحديد مفهوم اإلعاقة

تمس كل فئـات األطفال المراىقين والراشدين، كما إنيا تمس كل الجنسين ومن بين أىم 
 :يميالتعاريف التي تطرقت لئلعاقة الحركية ما 

في نفس اتجاه التعريف المغوي لئلعاقة " عبد الرحمان سيد سميمان وزمبلئو"   ذىب 
 :وعرفوىـا بالمفاىيم اآلتية

الخمل أو العيب الحادث من إصابة أو العيب الخمقي أو التكويني والذي :الضعف-أ
 .الميبلديتعرض لو الطفل أثناء أو بعد 

 الوظائف التي تأثرت بالمسبب أو أوالنقص في مستوى أداء الوظيفة :العجز-ب
 .بالعاديينباإلصـابة الحادثـة مقارنـة 

العسر أو لصعوبة التي يقابميا الفرد من جراء عدم القدرة عمى تمبية :اإلعاقة-ج
متطمباتو، في أداء دوره الطبيعي في الحياة الذي يفترضو عمره وجنسو، أو تعب 

. (م2001سميمان، ) لخصائص االجتماعية، والثقافية المينية
 الشخص الذي يعاني بصفة دائمة أو مزمنة بأنوالمعاق حركيا " جون كني"   ويعرف 

أحمد، ) وسموكياتوالحركة مما يؤدي الى تحديد نشاطو   عمـى مسـتوىإصابةمن 
. (م1995

الذي لديو     وفي تعريف آخر لممعاقين حركيا المعاق حركيا بصفة عامة ىو الشخص
سبب يعـوق حركتـو ونشاطو الحيوي نتيجة لخمل أو عاىة كما يعرف عمى أنو الشخص 

بطريقة تحد من وظيفتيا العادية وبالتالي  الذي لديو عضبلت أو عظـام أو مفاصـل
 . تؤثر عمى تعميمو وحالتو النفسية

 الداخمية األجسام البدنية بأنيا ما يتصل بالعجز في وظيفة اإلعاقة   ويعرف البعض 
ومثال لذلك  كاألطراف والمفاصل  Motors   بالحركة  سواء كانت أعضـاء متصـمة
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 أكثر أو مجموعات عضمية نقص كامل لمطرف أو جزء منو أو شمل طـرف أو
. (م1985بوحميد، )

   كما يرى عبد العزيز جبلل أن المعاقين حركيا ىم أشخاص مصابون في الجياز 
المحرك ويعانون مـن قصـور وظيفي والشيء الذي يميزىم ىو صعوبة التحرك أو 

. (م1988العزيز، )استحالتو
 :الحركية اإلعاقةمسببات -2
يعتبر الشخص المعاق حركيا ذلك الشخص : العاقة الحركية الناتجة عن حادث-2-1

و العاجز عن ضمان استقبللو الجسدي وتكون عممية المشي عنده جد أالغير مؤىبل 
.  العادييناألشخاصمحدودة أو منعدمة مقارنة مع 

 راجعة ألسباب قد تكون قبل الوالدة اإلعاقةتكون ىذه :  ذات المنبع الوراثياإلعاقة-2-2
 وال يخص األجيالخبلل الوالدة، أم بعد الوالدة، واألمراض الوراثية ىي نقل عن طريق 

 .والعقمية ىذا النقل خاصية واحدة بل يشمل كذلك بعض الصفات الفردية الجسمية
   وىناك أمراض ذات المنبع التكويني وىي حالة الفرد كما ىو في لحظة الوالدة أي 

كالعوامل العضوية ) الوراثية اإلعاقةأنو ولد مع اإلعاقة وىنـاك عوامل أخرى تسبب 
محاولة )، العوامل الميكانيكية (تعارض األصناف الدموية، الحالة المرضية لـؤلم

. (C.tomas ،1973)(اإلجياض، الجروح المختمفة
: تصنيف اإلعاقة الحركية-3

يوجد تباين واضح في تصنيف اإلعاقة الحركية فقد تكون اإلعاقة خمقية كالشمل 
صابات بعد الوالدة وقد تكون اإلصابات إالدماغي أو مكتسبة ناتجـة عن أمراض أو 

الناتجة بعد الوالدة بسيطة وعابرة يمكـن عبلجيـا وشفائيا، وبعضيا شديد جدا كضمور 
.  العصبية وغيرىااألنسجة وتصمب األطفالالعضبلت والصرع وشمل 

 :ىي   وتصنف اإلعاقة الحركية إلى أربعة فئات 
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 أثرت ىذه أو لدييم األطرافبيا توقف نمو  ويقصد: المصابون بأمراض تكوينية-3-1
.  عمى قدرتيا عمى األداءاإلصابات

وىم المصابون في جيازىم العصبي مما يؤدي الى شمل :المصابون بشمل األطفال-3-2
. بعض أجزاء الجسـم وخاصة األطراف العميا والسفمى

وىو اضطراب عصبي يحدث بسبب الخمل الذي يسبب : المصابون بالشمل المخي-3-3
بعض مناطق المـخ وغالبا ما يكون مصحوبا بالتخمف الذىني عمى الرغم من أن كثير 

من المصابين بو قد يتمتعون بذكاء عـادي كما قد يكون بإمكانيم العناية بأنفسيم 
 .االقتصاديةوالوصول إلى الكفاية 

صابات العمل إبسبب الحوادث والحروب والكوارث الطبيعية و: المعاقون حركيا-3-4
وىؤالء قد يعانون من فقد طرف أو أكثر وافتقارىم الى القدرة عمى التحريك عضو أو 

مجموعة من أعضاء الجسم اختياريا بسبب عجز العضو المصاب عن 
 .(م2002الزغبي، )ةالحرك

 :الحركيةأقسام اإلعاقة -4

العضمي، )إعاقات الجياز الحركي :  الحركية تبعا ألسبابيا كما يمياإلعاقة   تنقسم 
، الشمل النصفي السـفمي، الشمل النصفي األطفالمثل الشمل، البتر، شمل  (العصبي

الطولي، خمع مفصل الفخذ، الضمور العضمي، سوء التكوين التشريحي الـوراثي 
 .الخ.......بـالعمود الفقري، تشقق العمود الفقري، التواء العنق

مثل الشمل المخي، الصرع، الشمل التوافقي، صدرت : إعاقات الجهاز العصبي-4-1
 البدنية أو الحركية بشكل عام من جانب اإلعاقاتوعديدة ألصحاب  تقسـيمات مختمفـة

الباحثين في ىذا المجال فمنيم من قسميم تبعا ألسباب، ومنيم من قسميم عمى أسباب 
 .طبية بحت
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   وىكذا ولكننا في ىذا الصدد نقدم صور مختصرة قد تفيد بشكل أو بآخر في تقديم 
 المجتمع األفرادالمعاقين حركيا حتى يستطيع االندماج مع  الطرف لتأىيـل ىـؤالء

وخاصة أن موضوع التقسيم أو   مفيدة ألنفسيم ولمـن حـوليمإنتاجيةويصبحوا قوة 
عاقـات أخـرىإعاقاتالتضييق موضوع شائك حيث أنو توجد   .حسية  حركية وا 

رغم وجود العديد من الحاالت التي تجعل الفرد في عداد المعاقين حركيا إال أن ىناك 
 : ثبلث حاالت أساسية تعد المسؤولة عن اإلعاقات الحركية كمعظم األطفال وىي

إن اإلعاقة الخاصة بإصابات العمود الفقري تزداد شدىا : إصابات العمود الفقري-4-2
كمما كانت اإلصابة في مستوى أعمى، والتي يصاحبيا غالبا فقدان القدرة الوظيفية 

 بالوضع العام لمجسم، وقد صنفت تمك اإلصابات اإلحساسوالحسية خاصة فقدان 
 لئلعاقة العصبية الحادثة لكل إصابة وتتضـمن ىذه التقسيمات أوطبقا لقواعد وظيفية 

وثـبلث  (الفقـرات الصـدرية)ثبلث مستويات إلصابات الفقرات العنقية واثنين لمجذع 
 .  السفمىاألطرافلمفقرات القطبية عمى 

إصابات الفقرات العميا وتحت الفقرة العنقية السادسة وفقدان : المنطقة العنقية-4-3
الوظيفة ضد الجاذبيـة لمعضمة الثبلثية إصابات لفقرات العنقية تحت الفقرة السادسة 

والسابعة مع فقدان لحركة الوظيفة الثبلثية مع فقدان وظيفـي نسبي لثني وفرد األصابع 
إصابات الفقرات العنقية السفمى تحت الفقرة الثانية مع وجود عضمة ثبلثية جديدة مع 

 إعاقةبسبب ذلك وفقدان حركي لمعضبلت التي تغذي من الفقرة الصدرية األولى 
 .الجسملصاحبيا حيث بفقد القدرة عمى السحب الحركي لميد والذراعين تجاه 

 حتى الفقرة األولىصابات الفقرات الصدرية من الفقرة إ:فقرات المنطقة الصدرية-4-4
الخامسة ال يستطيع صاحبيا حفظ التوازن عند لجموس وعدم كفاءة عضبلت أسفل 

 البطن
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عدم كفاءة عضبلت )إصابات من الفقرة الصدرية الحادية عشر حتى القطنية الثالثة 
. (الفخذ الخمفية الفخذ األمامية وعضبلت
إصابات الفقرات القطنية والعجزية من الفقرة الرابعة حتى :    فقرات المنطقة القطنية

 العمود الفقري تأثيرات سمبية إصاباتوعموما غالبا ما تصاحب  الفقرة الثانيـة العجزيـة
: عمى القوة العقمية مثل

. فقدان القدرة عمى االنقباض العضمي  -
. (م1976الرحيم، )انقباض عضمي ضئيل مع قدرة حركية ضعيف  -

لو استطعت : يقول الدكتور حمزة مختار في بحثو الخاص بتأىل ذوي العاىات ما يمي
أن تجعل عددا من ىؤالء يقصون عميك في صراحة مـا يجـول في خـواطرىم ألدركـت 

 .السيكولوجي ال يزال يجيل الكثير عن العالم الداخمي أن
الرياضة تساعد في رفع القدرات :    قانون الرياضة البدنية بالنسبة لممعوق حركيا

العممية وتطـوير القـدرة العضمية والرشاقة والميارات الحركية وتعمل أيضا عمى التنسيق 
 ىـذه الميـارة الحركية تسمح لممستنفذين من خفض األعضاءبين عمل مختمف 

االصطدام مع اإلعاقة والحصول عمى استقبلل ذاتي، وبالتالي التقميل من درجة 
 الحركية إلى حد كبير وىذا نبلحظو في الرياضة العبلجية بالمستشفيات والتي اإلعاقة

 :ذكرناهتعتمد عمـى الجانب العبلجي الذي يشمل زيادة عمى ما 
 .المفصميمقارنة الضمور العضمي والحجز    -
. اكتساب ميارات حركية والتحكم في التوازن   -

 :الحركيةاآلثار الناتجة عن اإلعاقة -5

أظيرت الدراسات المتخصصة حول اإلعاقة بصفة عامة واإلعاقة الجسدية، أن أثارىا 
شخصية المعاق وعمى حياتو االجتماعية فالفرد يجمع كل خبراتو الداخمية  متعـددة عمـى

الجسمية المتمثمة في اإلعاقة تتمثل خاصة في  والخارجية من خبلل تصوره لذاتـو
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الصورة الذىنية التي تنشأ لديو عن جسمو وشـكمو الخـارجي ووظيفتو فمعظم الناس 
أو بيا  يكونون اتجاه في الحياة بناء عمى مفيومو لذواتيم الجسمية والقدرات التي تتميز

عجز أو إعاقة أو قصور في ىذه القدرات يؤثر عمى اتجاىاتيم وتؤدي إلى اضطراب 
قدرتو، والميارات الـتي يتميز بيا وتثير فيو الخوف والقمق واإلحباط وتختمف ىذه 

باختبلف طبيعة اإلعاقة واألثر التي تحدثـو، وكمما ازدادت حدة اإلعاقة  الحاالت
الجسمية كمما ازدادت المشكبلت النفسية واالجتماعية وسنذكر ىذه المشكبلت فيما 

: (م1999عبيد، )يمي
: اآلثار النفسية-5-1
يعد الشعور بالنقص من أىم اآلثار التي تخمفيا : اإلحساس الدائم بالنقص-5-1-1

يجعل " أدلر" اإلعاقة الجسمية بغـض النظر عن نوع اإلعاقة أو درجتيا، فرغم أن 
اإلحساس بالنقص من المشاعر العامة التي تثيرىـا الظروف المختمفة الموضوعية 

بيا اإلنسان فإنو يعتبر ىذا الشعور مرتبطا ارتباطا وثيقا باإلعاقة  والذاتية التي يوجد
أن الشعور بالنقص ما ىو إال استجابة حتمية LANNY""الجسمية إذ يرى حسب ترجمة

 ال ترجع الشعور بالنقص إلى القصور VAN ROY""ناتجة عن العجز الجسمي، إال أن
نما إلى العبلقة الموجودة بين قوة المثير وبين درجة العجز فأىم ما يحدد  الجسمي وا 

خطورة القصور حسبيا ىو قيمة الشعور باإلحباط المترتب عن قوة المثير الذي يوقظ 
. في الفرد إدراكو بالعجز

ويبد ذلك اإلحساس العام بالقمق والخوف من المجيول : عدم الشعور باألمن-5-1-2
وتوقع الشر الدائم، وقد يكون لذا الشعور أعراض ظاىرية كالتوترات أو األزمات 

الحركية أو التقمب االنفعالي، وأعـراض غـير ظاىرة كاالضطرابات الجسمية 
. السيكوسوماتية
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وذلك باالستسبلم لمعاىة وقبوليا بواقعيا كما يتولد لدى :الشعور الدائم بالعجز-5-1-3
الفرد اإلحسـاس بالضعف واالستسبلم لو مع رغبة انسحابية شبو دائمة وسموك سمبي 

 .(م1998فرحات،، ). اعتمادي
تضفي اإلعاقة الجسدية عمى المعوق بعض العادات القاتمة التي : عدم المباالة-5-1-4

وخيمة في بعض األحيان فنجد االستيتار باألمور حتى اليامة جدًا  تـؤدي إلى عواقـب
األمور قيمتيا الحقيقية بل تكون بصورة  منيا وعدم المباالة واالكتراث وعدم إعطاء

  .سطحية
في بعض الحاالت نجد أن المعاق يتصرف :االتجاهات السموكية غير السوية-5-1-5

بالنسبة لمتعامل مع اآلخرين معتقدا إن الحالة التي يتواجد  تصرفا سموكيا غير عادي
لمشعور بالنقص وشعور المتعامل  ىذا التصـرف عمييا سندا ليذه التصرفات ويرجـح

 . معو بنفس الشعور واإلحساس وذلك إلى عد التكيف االجتماعي العادي
خاصة لدى األطفال الذين تتواجد لدييم إعاقات األطراف : صعوبة االنتقال-5-1-6

 السفمى مما يجعـل الحركة ضئيمة، وفي بعض األحيان تنعدم عدم الحركة واالنتقال
نيائيا، لذلك فيم في حاجة إلى مسـاعدة اآلخرين، مما يؤدي إلى التعب النفسي الشديد 

ببعض من خواصو  الذي يرتبط بجميع النواحي األخرى لممعوق، ويعتبر المجتمـع
وخصائص الحواجز الموجودة فيو عامبل مساعدا لئلعاقة الحركية، إذ أن أصعب 

التكيف إيجابي لممعوق حركيا ليست نتيجة خمل في نمط السموك التكيف  المشاكل في
شخصيتو بقدر ما ىي نتاج لبناء اجتماعي قاصي  عنده، وال عن عوامـل سـمبية في

ماجدة السيد "ينكر عميو بعض من حقوقو األساسية وتتمثل ىذه الحـواجز كما توضحيا 
". عبيد

تشكل حجر عثرة في طريق تكيف المعوق حركيا، وتعتبر من أشد : الحواجز البنائية
تمنعو من المشاركة في برامج التعميم أو الحصول عمى  العوامل المحيطة بو فيـي
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وظيفة، وتحدده في تفاعمو االجتماعي، مما يـؤدي إلى النقص في الخبرات اليومية، 
وبالتالي نقص في القدرات العقمية والشعور باليأس والعزلة وربما اإلصابة بمـرض نفسي 
مزمن، والطبيعة الجغرافية لممنطقة وصعوبة الحركة بيا، حتى اإلنسان غير المصاب 

عدم تحقيق أىداف التأىيل الشامل وتجعمو مبتورا في كثير من  أحيانا تؤدي بو إلى
األوقات، إذ ما أن تصل مراحل التأىيـل إلى نيايتيا، حتى نجد أنفسنا أمام ىذا الحاجز 
ن أمكن فيو يحتاج إلى نفقات عالية لمتعديل البنائي،  الذي ال يمكن السيطرة عميو، وا 
ويواجو المعاق حركيا ىذا الحاجز في الطريق إلى بيتو وداخل بيتو، وأثناء انتقالو بين 

 .وأخرى، وفي الحمام ويواجييا في المدرسة والجامعة والبنك والمسجد غرفتـو
وىي من العوائق الرئيسية التي يفرضيا المجتمع ممثبل :االتجاهات السمبية-5-1-7

بقطاعاتو المختمفة تجاه المعوق حركيا فميس ىناك فيم ىام لطبيعة اإلعاقة وقدرات 
الفرد المتبقية، وىناك ميل لبلعتقاد بأن الذي يستعمل الكرسي ذا العجـبلت أو من 

يمشي بجياز خاص أو عكاكيز مريض، ويحتاج إلى عناية طبية مستمرة، بل يضن 
البعض بأنو بحاجـة إلى المساعدة والشفقة واإلحسان، ونظرا ألن المعوق حركيا قادر 

عمى تميز بعض االتجاىات والسموكيات السمبية لآلخرين ألنو يستطيع أن يرى ويسمع 
ويفيم ما يقال عنو، فإن ذلك يدفعو في بعض األحيـان إلى العزلـة وعدم المبادرة في 

 .التفاعل االجتماعي
     ويقمل من الخدمات المقدمة ليم وىناك بعض المبلحظات التي تؤكد االتجاه 

أنيم يعاممون كاألطفال بالرغم من أنيم :(م1999عبيد، )السمبي نحو المعوقين حركيا
راشدون ويتمثل ذلك باستخدام بعض الكممات الـتي تقـال لؤلطفال أو تغير نبرات 

الصوت، تجنب اآلخرين لمحديث مع أولئك الذي أصيبوا بإعاقة واضحة، عدم رغبة 
 . أرباب العمل في كثير من األحيان تشغيميم
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   عدم تقبل العائمة ألبنيا المعاق والبحث عن السبل التي تبعده عنيا أو تخفيو عن 
. اآلخرين

: الفائدة النفسية لمرياضة عند المعوق حركيا-6
تعمل الرياضة عمى خفض درجة االكتئاب النفسي وجميع الحاالت النفسية السمبية 

 كالقمق والخوف والشعور بالنقص من خبلل الصفات التي تنمييا الرياضة في األخرى
نفسية المعوق حركيا كالشقة بالنفس والشـعور بروج المسؤولية وبث روح الجماعة 

 .والتعاون
   إن الرياضة تجعل المعوق يتمتع بالشعور بتعويض عجزه كمعب السمة وألعاب القوى 

 سواء السفمية أو لعموية ومن ثم نكسبو الثقة األطرافوالسباحة التي تعتمد عمى قوة 
 إذا بمكانتـو في المجتمـع والعائمة عمى حد السواء خاصة إحساسوبالنفس وبالتالي 

كانت ىذه النتائج مبررة بنتائج مادية ممموسة أو معنوية كرفع العمم الوطني في 
 من إخراجوالمنافسات الدولية بالتالي تستطيع القول أن الرياضة تساعد المعوق عمى 

عزلتو وتحريـره مـن عقدتو وتحفزه عمى تطوير قدراتو واثبات وجوده أما دخولو في 
المنافسة وبذل جيد في ذلك يعتبر كعامـل تعويض ويعتبر النشاط البدني عامل ميم 

. (م1998محمد، )لحيوية الجسم ويزيد في القوة العضمية لممعوق حركيا
مما يسمح لو بمواجية أفضل لمحياة، ليؤالء األفراد أنو يستطيع أن يقدر الحالة حق 

قدرىا تماما إال الشـخص الذي وقع فييا ومر بآالميا وقساوتيا وىذا يتضح لنا ما تخمفو 
 يشعر أنو إنسان الحركية من مشاعر أليمـة في نفسـية لمعوقين فالمعاق حركيا اإلعاقة

ليس كغيره ويبدأ اىتمامو حول ذاتو ويصبح القمق يساوره ألنو ال يممك ما يممكو غيره 
 . ونوع من الحفزإثارةحيث يبدو ىذا القمق 

 نواحي إخفاء إلى في التخطي حيث يظير أحيانا أسموبا   ويستعمل المعاق حركيا 
بيا لكي يبدو في أعين الناس سمبيا معاني وىو من أجل  العجز والقصور التي أصيب
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 إال النسيان المؤقت أو الدائم لمعاىة إلىذلك يبذل جيودا كثيرة كما يمجأ المعـاق حركيـا 
 ونظراتيم األخرىأن ذلك يبقى مستحيبل وأن كان رغبتو المعاق وىـذا نظـرا لعبـادات 

. (م1982السبيعي، )التي تذكره دائما بالعجز الذي يوجد فيو
 : الحركيةاإلعاقاتعالج -7

 إال أن اآلثاريرى سيد فيمي أنو ال يمكن لممعاق حركيا أن يشفى كميا بل تبني بعض 
 الحركية يتم تحسينيا إذا العبلج المبكر وبعضيا يبقى عمى حالو رغم اإلعاقاتبعض 

العبلج وعمى أي حال فعن العبلج   أسوء رغمإلىالعبلج وأخرى تتطور من سيء 
 ويبطئان بذلك اإلعاقةوالتدريب الحركي ينفعان المعاق حيث يحققان من حدة تفاقم 

 الوظائفية المتبقية وذلك إمكانياتوتطورىا بحيث يعطيان الشخص فرصة لتطوير 
 .التعويض عـن الصعوبات والمشاكل التي تعترضو

ومميزات تخص  لمرياضة البدنية عدة فوائد: أىمية الرياضة بالنسبة لممعوق حركيا
 :أىميامجاالت عدة 

الجسمية أو البدنية الفيزيولوجية         -
النواحي الروحية والخمقية         -
النامية العقمية الفكرية العقائدية         -
.  (م1998محمد، )النواحي االجتماعية والجوانب النفسية        -
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 : خالصـــــة
   مما سبق ذكره نتفق أن اإلعاقة بصفة عامة والحركية بصفة خاصة تكون حاجزا 

 الشخص، بغض النظر عن أصميا، فتحد من إمكانيتو عممية وخاصة العبلقات أمام
االجتماعية، وتؤثر سمبا عمى سماتو الشخصية، فنظرة المجتمع إليو والتركيز عمى 

إعاقتو، كل ىذا يحد من اندماجو في المجتمع الذي أصبح مادي في تفكيره، كذلك فإن 
مشاعر النقص والعجز تنتاب المعاق من حين آلخر قد تؤثر عمى مستوى تكيفو 
النفسي، فاإلعاقة الـتي تفرض حد لمنشاط، ليا أثار سمبية عمى تطور الشخصية 

 .اإلنسانية التي تتصف باالتزان والتكامل
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: تمهيد 

ان الدراسة و البحث في المجال المعرفي و العممي و العممي تتطمب اثبات 

صحة النظريات والفروض المقترحة من خالل الدراسة الميدانية ،وفي ىذا الفصل 

الخاص بمنيجية البحث و اجراءاتو الميدانية سنقدم اىم االسس و القواعد التي تم 

االعتماد عمييا و االستناد عمييا النجاز الجانب التطبيقي من دراستنا ،حيث سنبرز و 

نعرف منيج البحث المستخد و العينة و االدوات التي تم االستعانة بيا النجاز ىذا 

. البحث

:  منهج البحث -1-1

ان الدراسات المسحية ىي دراسات إليجاد الحقائق ويتضمن ىذا المنيج جمع 

بيانات مباشرة من المجتمع أو عينة الدراسات ويتطمب خبرة في التخطيط والتحميل 

والتفسير لمنتائج ويمكن جمع المعمومات بالمالحظة أو المقابمة  أو المراسمة البيانات 

عن طريق البريد وغيره كما أن تحميل البيانات يمكن أن يتم باستخدام تكنيكات 

إحصائية بسيطة ومعقدة ويعتمد ذلك عمى أىداف الدراسة، فان منيج البحث العممي 

يعتمد اختيار المنيج المناسب لحل مشكمة البحث باألساس عمى طبيعة المشكمة نفسيا 

و تختمف المناىج تبعا الختالف اليدف الذي يود الباحث التوصل إليو و في البحث 

. لمالئم لمموضوع اىذا اعتمدنا المنيج المسحي 
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: مجتمع و عينة البحث -1-2

ُتعرف عينة البحث عمى أنيا مجموعة من األفراد يتم اختيارىا من مجتمع 
الدراسة بشكل عشوائي أو معياري وتمتمك نفس صفات المجتمع األساسي بيدف توفير 

مقدار كبير من المعمومات لتحميميا وتوفير نتائج أكثر دقة عن المجتمع، لذلك فان 
تعتبر خطوة اختيار عينة البحث ىي أحد أىم خطوات البحث العممي وذلك لما ليا من 
دور حاسم في التأثير عمى النتائج النيائية لمبحث، حيث تؤثر الخصائص الفردية لعينة 

. البحث عمى طبيعة النتائج ودقة المعمومات

و قد تمثل مجتمع البحث في المعاقين حركيا  الممارسين لمنشاط البدني 

الرياضي المكيف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة، فقمنا باختيار العينة بطريقة 

 معاق حركيا الممارسين 11 معاق حركيا مقسمون عمى مجموعتين، 20عمدية و في 

 09لمنشاط البدني الرياضي المكيف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة من الذكور، و 

معاق حركيا الممارسين لمنشاط البدني الرياضي المكيف كرة السمة عمى الكراسي 

 .المتحركة من االناث

التوصيف العددي لعينة البحث  (01)جدول رقم 
 المجموع العدد العينة

الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي 
 (ذكور)المتحركة 

11 
20 

الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي 
 (اناث)المتحركة 

09 
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: متغيرات البحث -1-3

اشتمل بحثنا عمى متغيرين ىما المتغير التابع و المتغير المستقل و المتغير 

  :المستقلالمتغير .   التوافق النفسي :التابعالمتغير . التابع ىو نتيجة متغير المستقل

. (كرة السمة عمى الكراسي المتحركة)النشاط البدني الرياضي المكيف 

 :  مجاالت البحث-1-4

 معاق حركيا الممارسين لمنشاط البدني الرياضي 20 و يتمثل في :المجال البشري 

 معاق حركيا 11: المكيف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة مقسمون عمى مجموعتين

الممارسين لمنشاط البدني الرياضي المكيف كرة السمة عمى الكراسي المتحركة من 

 معاق حركيا الممارسين لمنشاط البدني الرياضي المكيف كرة السمة عمى 09الذكور و 

 .الكراسي المتحركة من االناث

 تم التعامل مع أفراد العينة الخاصة ببحثنا مع معاقيين حركيا ينتمون :المجال المكاني 

الجمعية  )وتيارت  (فريق األسود ) الجمعية الرياضية لكل من واليتي وىران إلى

 .(الرياضية لشبيبة تيارت

 و تم توزيعو 06/02/2020في بدأت الفترة في إعداد المقياس     :المجال الزماني 

مع العمم أنو تم استردادىا بعد يوم من تاريخ ،  10/05/2020عمى عينة بحث ابتداء 

.  التوزيع 
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: أدوات البحث -1-5

 إلجراء أي بحث البد من االستعانة بمجموعة من الوسائل و األدوات التي 

يعد تؤدي إلى انجاز ىذا البحث فقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى استمارة استبيانيو حيث 

من األدوات المسحية اليامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع معين من خالل إعداد 

مجموعة من األسئمة المكتوبة يقوم المبحوث باإلجابة عمييا بنفسو ـ اذ ان االستبيان 

في ابسط سورة عبارة عن عدد من األسئمة المحددة تعرض عمى عينة من األفراد و 

يطمب إلييم اإلجابة عنيا كتابة فال يتطمب األمر شرحا شفييا مباشرا أو تفسيرا من 

، كما (ياسين.د) الباحث و تكتب األسئمة و تطبع عمى ما يسمى استمارة االستبيان

جمال زكي و السيد ياسين االستبيان بأنو وسيمة من وسائل جمع البيانات و يعرفو 

تعتمد أساسا عمى استمارة تتكون من مجموعة من األسئمة ترسل بواسطة البريد أو تسمم 

إلى األشخاص الذين تم اختيارىم لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل اإلجابات عمى 

األسئمة الواردة بو و إعادتو مرة ثانية و يتم كل ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء 

زكي،طرق و مناىج البحث العممي، )في فيم األسئمة أو تسجيل اإلجابات عمييا 

االستبيان يعتبر أقل وسائل جمع البيانات تكمفة سواء في الجيد ، و الن (146صفحة 

المبذول و المال وال يحتاج تنفيذه إلى جياز كبير من الباحثين المدربين نظرا ألن 

. اإلجابة عمى األسئمة و تسجيميا متروك لمفرد ذاتو
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  :مواصفات االستبيان 

يساعد االستبيان في الحصول عمى بيانات قد يصعب لمطالب الحصول عمييا 

اذا ما استخدم وسائل أخرى، وقد استخدم الطالبان مقياس التوافق النفسي من إعداد 

الذي أعدتو لقياس التوافق النفسي العام في  (1986)الدكتورة إجالل محمد سرى 

" التوافق مع االسم وعالقتو بالتوافق النفسي لدى الجنسين" دراستيا التي تناولت فييا 

 :عبارة تقيس التوافق في أربعة أبعاد (40)ويتكون من أربعين 

 9-1العبارات : التوافق الشخصي. 

 20-10العبارات : التوافق االجتماعي. 

 30-21العبارات : التوافق األسري. 

 40-31العبارات : التوافق االنفعالي . 

 :التصحيح

تكون طريقة تصحيح المقياس من خالل العبارات، حيث يحتوي عمى عبارات 

، أمـا (3)تعطي لو درجة ( دائما)عبارة إذا أجاب عمييا المفحوص بـ (20)موجبة وىي 

(. 1)فتعطي لو درجة( أبدا)، أمـا إذا أجاب (2)فتعطي لو درجة (أحيانا)إذا أجاب 

تعطي لو درجة ( دائما)عبارة إذا أجاب عمييا المفحوص بـ (20)والعبارات السالبة ىي 
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فتعطي لو ( أبدا)، أمـا إذا أجاب (2)فتعطي لو درجة( أحيانا)، أمـا إذا أجاب (1)

(.  3)درجة

، 25، 23، 22، 19، 18، 16، 15، 12، 8-6، 3، 1: العبارات الموجبة

27 ،29 ،31 ،32 ،34 ،35، 40  ، 

، 26، 24، 21، 20، 17، 14، 13، 11-9، 5، 4، 2:العبارات السالبة 

28 ،30 ،33 ،36-39  .

فإن الحد األدنى لمدرجة  (3)إلى  (1)ونظرا أن كل استجابة يمكن أن تقاس من 

.  درجة (120)والحد األعمى ىي  (40)الكمية لممقياس ىي 

 عبارة كما ذكرنا و كل محور من المحاور االربعة 40تضمن االستخبار 

السابق توضيحيا تمثمو مجموعة عبارات  و يقوم الفرد من عينة البحث  باإلجابة عمى 

عبارات االستخبار عمى مقياس ثالثي الدرجات ، من إعداد الدكتورة إجالل محمد سرى 

" الذي أعدتو لقياس التوافق النفسي العام في دراستيا التي تناولت فييا  (1986)

،مع العمم انو تم تعديل " التوافق مع االسم وعالقتو بالتوافق النفسي لدى الجنسين

درجات القياس من ثنائي الى ثالثي وذلك قصد تقنين قياس و توجيات عينة البحث 

  .في الدراسة قيد البحث
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:  األسس العممية لالستبيان  

قامت الباحثة بحساب الصدق بطريقة االتساق الداخمي لالختبار فاستخمصت 

ذلك من معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكمية لالختبار 

و يوضح ذلك في القيم  (700= ن)باالستعانة بمعادلة بيرسون عمى العينة الكمية 

، 0.68، التوافق األسري 0.77، التوافق االجتماعي 0.84التوافق الشخصي :التالية 

 ، قامت الباحثة بقياس ثبات االختبار بأبعاده األربعة، والتوافق 0.81التوافق االنفعالي 

ىو  ( يوما15بعد )العام ككل، وكان معامل ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق 

(. 139-138، ص 1986سرى، . )(0.70)

من و الن درجات القياس تم التعديل فييا من ثنائي الى ثالثي الدرجات ، و

أجل ضبط األسس العممية لالستمارة من صدق و ثبات و موضوعية قمنا بتوزيع ىذه 

االستمارة عمى بعض الدكاترة واألساتذة في معيد التربية البدنية و الرياضية و ىذا 

. خدمة لمبحث 
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المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لثبات مقياس التوافق  (02)جدول رقم 
( 6=ن)لمعينة قيد الدراسة 

المعالجات 

اإلحصائية 

التوافق النفسي 

القياس البعدي القياس القبمي 
معامل 

الثبات 

معامل 

الصدق 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

 0.90 0.81 2,19 20.13 2,16 20.31التوافق الشخصي 

 0.92 0.85 1.92 24.07 1.79 24.09التوافق االجتماعي 

 0.91 0.83 1.43 20.15 1.34 20.13التوافق االسري 

 0.91 0.83 1.75 20.10 1.79 20.15التوافق االنفعالي 

يتضح من خالل الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بين درجات القياس األول 

و درجات القياس الثاني لكل محور عمى حدا من محاور التوافق دالة معنويا مما يؤكد 

 .عمى أن المقياس عمى درجة عالية من الثبات 

:  الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1-6

من أجل تدعيم نتائج البحث تم ضبط مجموعة من المتغيرات التي باعتبارىا 

: تأثر عمى نتائج البحث و من بين ىذه المتغيرات ما يمي 

  حيث تم اختيار و ضبط سن العينة حسب توفرىا:السن 

  و قد كان افراد العينة ذكور و اناث:الجنس  
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 : الدراسة االستطالعية -1-7

أجرينا خدمة لمبحث دراسة استطالعية و ىذا لضمان السير الحسن لموضوع 

و ذلك قبل توزيع االستبيان عمى العينة الرئيسية حيث  قمنا بتجزئتو عمى عينة . بحثنا 

 معاقين حركيا ممارسين لمنشاط البدني الرياضي المكيف كرة السمة عمى 06مكونة من 

و ىذا لغرض  الكراسي المتحركة اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع عينة البحث 

. معرفة مدى فيم و استيعاب افراد العينة  ألسئمة االستبيان الخاصة بمقياس التوافق 

 : الدراسات اإلحصائية -1-8

تقدم الدراسة االحصائية مجموعة قيم كمية تعبر عن دالالت احصائية و 

تحميمية في عممية اثبات فغروض البحث المقترحة مسبقا  و قد تم خدمة البحث 

: بمجموعة من القوانين ىي مذكورة كالتالي 

 المتوسط الحسابي 

 الوسيط   

 االنحراف المعياري  

 النسبة المائوية 

 الوزن النسبي 
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اختبار ت ستيودنت لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لعينيتين غير  

. متساويتين في العدد



 



عرض وتحليل النتائج:                                                                 الفصل الثاني   

 

 
91 

: عرض و تحميل و مناقشة النتائج. 2

عرض و تحميل و مناقشة نتائج قياس التوافق النفسي لعينة البحث الممارسة لنشاط كرة . 1.2
: (إناث/ذكور)لمتغير الجنس  السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا

عرض و تحميل و مناقشة نتائج قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة . 2.1.2
: (ذكور)عمى الكراسي المتحركة 

  عرض و تحميل و مناقشة نتائج أبعاد قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة
 :(ذكور)عمى الكراسي المتحركة 

بعد التوافق الشخصي *

 يوضح نتائج قياس بعد التوافق الشخصي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى 03جدول رقم 
 (ذكور)الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

الشخصي 

نسبة تكرار اإلجابات 
الوزن 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التقييم الوسيط 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 63.64 27.27 9.09 2.55 

22.90 1.22 23 72.72 

2 18.18 27.27 54.55 2.36 
3 54.55 36.36 9.09 2.45 
4 18.18 27.27 54.55 2.36 
5 18.18 18.18 63.64 2.45 
6 63.64 27.27 9.09 2.55 
7 72.73 27.27 0.00 2.73 
8 63.64 36.36 0.00 2.64 
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9 18.18 18.18 63.64 2.45 

 و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق الشخصي أعاله 03من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

أمأل حياتي اليومية بكل ما يثير "  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتتكرار 
  عمى التوالي، كما كانت قيمة الوزن النسبي %9.09، %27.27، %63.64" اىتمامي

، %18.18" من المؤكد أنني ينقصني الثقة في نفسي"  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.55ليا 
 ، كذلك 2.36  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 54.55%، 27.27%

، %36.36، %54.55" إذا فشمت في أي موقف فإنني أحاول من جديد" لمعبارة الثالثة 
"  ، ايضا لمعبارة الرابعة 2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 9.09%

  %54.55، %27.27، %18.18" أتردد كثيرا في اتخاذ قراراتي في المسائل البسيطة
أشعر في "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.36عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت %63.64، %18.18، %18.18" حياتي بعدم األمن الشخصي
أخطط لنفسي أىدافا و أسعى "  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.45قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا %9.09، %27.27، %63.64" لتحقيقيا
" أقدم بثقة كبيرة عمى مواجية مشكالتي الشخصية وحميا"  ، ايضا لمعبارة السابعة 2.55

 ، 2.73  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 00%، 27.27%، 72.73%
، %63.64" أتصرف بمرونة في معظم أموري الشخصية" كذلك لمعبارة الثامنة 

 ، كذلك لمعبارة 2.64  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 00%، 36.36%
  عمى %63.64، %18.18، %18.18" أشعر بالنقص وبأنني أقل من غيري" التاسعة 

 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في 2.45التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
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 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.22 بانحراف معياري قدره 22.90قياس التوافق الشخصي بـ 
.  في القياس%72.72 و كانت نسبة التقييم العالي 23

 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق الشخصي لمعينة 03شكل رقم 
 (ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 

 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق الشخصي لمعينة 04شكل رقم 
 (ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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بعد التوافق االجتماعي *

 يوضح نتائج قياس بعد التوافق االجتماعي لمعينة الممارسة لنشاط كرة 04جدول رقم 
 (ذكور)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

االجتماعي 

الوزن نسبة تكرار اإلجابات 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
الوسيط المعياري 

التقييم 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 0.00 27.27 72.73 2.73 

25.63 1.28 26 63.63 

2 9.09 36.36 54.55 2.45 
3 63.64 18.18 18.18 2.45 
4 9.09 36.36 54.55 2.45 
5 18.18 27.27 54.55 2.36 
6 54.55 36.36 9.09 2.45 
7 63.64 18.18 18.18 2.45 
8 9.09 27.27 63.64 2.55 
9 54.55 36.36 9.09 2.45 
10 72.73 27.27 0.00 2.73 
11 18.18 45.45 36.36 2.18 

 و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق أعاله 04من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت (ذكور)االجتماعي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

بعض ظروفي البيئية "  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتنتائج نسب تكرار 
عمى %72.73، %27.27، %00" صعبة التغيير وتؤدي إلى سوء حالتي النفسية
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أشعر بالوحدة رغم "  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.73التوالي، كما كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة %54.55، %36.36، %9.09" وجودي مع اآلخرين
" أتقبل نقد اآلخرين بصدر رحب"  ، كذلك لمعبارة الثالثة 2.45الوزن النسبي ليا 

  2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 18.18%، 18.18%، 63.64%
، %36.36، %9.09" أشعر أّن معظم زمالئي يكرىونني"  لمعبارة الرابعة أيضا

"  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 54.55%
  عمى التوالي، و كانت %54.55، %27.27، %18.18"كثيرا ما أجرح شعور اآلخرين

" أشارك في نواحي النشاط العديدة"  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.36قيمة الوزن النسبي ليا 
 ، 2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 9.09%، 36.36%، 54.55%

، %18.18، %63.64" عالقتي حسنة وناجحة مع اآلخرين"  لمعبارة السابعة أيضا
"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 18.18%

  %63.64، %27.27، %9.09" تنقصني القدرة عمى التصرف في المواقف المحرجة
أتطوع لعمل "  ، كذلك لمعبارة التاسعة 2.55عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت %9.09، %36.36، %54.55" الخير ومساعدة المحتاجين
يكون سموكي طبيعيا في تعاممي "  ، ولمعبارة العاشرة كذلك  2.45قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة % 00، %27.27، %72.73" مع أفراد الجنس اآلخر

أجد صعوبة في االختالط مع "  ،وكذلك لمعبارة الحادية عشر 2.73الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا %36.36، %45.45، %18.18" الناس
 25.63 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في قياس التوافق الشخصي بـ 2.18

 و كانت نسبة التقييم العالي 26 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.28بانحراف معياري قدره 
.  في القياس63.63%
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق االجتماعي لمعينة 05شكل رقم 
 (ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االجتماعي 06شكل رقم  

 (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 األسريبعد التوافق *

 



عرض وتحليل النتائج:                                                                 الفصل الثاني   

 

 
97 

 لمعينة الممارسة لنشاط كرة األسري يوضح نتائج قياس بعد التوافق 05جدول رقم 
 (ذكور)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 
االسري 

نسبة تكرار اإلجابات 
الوزن 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التقييم الوسيط 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 9.09 27.27 63.64 2.55 

23.27 1.67 23 81.81 

2 72.73 27.27 0.00 2.73 
3 63.64 27.27 9.09 2.55 
4 0.00 18.18 81.82 2.82 
5 90.91 9.09 0.00 2.91 
6 9.09 18.18 72.73 2.64 
7 90.91 9.09 0.00 2.91 
8 9.09 27.27 63.64 2.55 
9 81.82 18.18 0.00 2.82 
10 0.00 18.18 81.82 2.82 

 األسري و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق أعاله 05من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

" أشعر بالغربة وأنا بين أفراد أسرتي"  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتتكرار 
 2.55  عمى التوالي، كما كانت قيمة الوزن النسبي ليا 63.64%، 27.27%، 9.09%

، %72.73" تسود الثقة واالحترام المتبادل بيني وبين أفراد أسرتي" ،أيضا لمعبارة الثانية 
 ، كذلك لمعبارة 2.73  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، 27.27%
، %27.27، %63.64" أتشاور مع أفراد أسرتي في اتخاذ قراراتي اليامة" الثالثة 
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"  لمعبارة الرابعة أيضا ، 2.55  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 9.09%
  عمى التوالي، و %81.82، %18.18، % 00" أسبب الكثير من المشكالت ألسرتي

أبذل كل جيدي إلسعاد "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.82كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، %9.09، %90.91" أسرتي
" تتدخل أسرتي في شؤوني الخاصة بشكل يضايقني"  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.91
 ، 2.64  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 72.73%، 18.18%، 9.09%
  عمى % 00، %9.09، %90.91" أحب بعض أفراد أسرتي"  لمعبارة السابعة أيضا

" أسرتي مفككة"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.91التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
 ، 2.55  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 63.64%، 27.27%، 9.09%

، %81.82" أقضي كثيرا من وقت فراغي مع أفراد أسرتي" كذلك لمعبارة التاسعة 
 ، ولمعبارة 2.82  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، 18.18%

  عمى %81.82، %18.18، % 00" ترىقني مطالب أسرتي الكثيرة" العاشرة كذلك  
 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في 2.82التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.67 بانحراف معياري قدره 23.27قياس التوافق الشخصي بـ 
.  في القياس%81.81 و كانت نسبة التقييم العالي 23
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق االسري لمعينة 07شكل رقم 
 (ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االسري 08شكل رقم  

 (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
بعد التوافق االنفعالي *
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 يوضح نتائج قياس بعد التوافق االنفعالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة 06جدول رقم 
 (ذكور)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

االنفعالي 

نسبة تكرار اإلجابات 
الوزن 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التقييم الوسيط 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 63.64 27.27 9.09 2.55 

22.09 1.30 22 63.63 

2 36.36 45.45 18.18 2.18 
3 0.00 36.36 63.64 2.64 
4 63.64 27.27 9.09 2.55 
5 81.82 18.18 0.00 2.82 
6 0.00 27.27 72.73 2.73 
7 9.09 36.36 54.55 2.45 
8 0.00 18.18 81.82 2.82 
9 0.00 18.18 81.82 2.82 
10 72.73 27.27 0.00 2.73 

 و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق االنفعالي أعاله 06من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

من الصعب أن يتممكني الغضب إذا "  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتتكرار 
  عمى التوالي، كما كانت قيمة %9.09، %27.27، %63.64" تعرضت لما يثيرني
" حياتي االنفعالية ىادئة ومستقرة"  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.55الوزن النسبي ليا 

  2.18  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 18.18%، 45.45%، 36.36%
 %36.36، %00" أعاني من تقمبات في المزاج دون سبب ظاىر" كذلك لمعبارة الثالثة 
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"  ، ايضا لمعبارة الرابعة 2.64  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 63.64%
  %9.09، %27.27، %63.64" عادة ما أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية

لم يحدث "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.55عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و % 00، %18.18، %81.82" أن نغصت حياتي مشكمة انفعالية

تمر عمّي فترات أكره فييا "  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.82كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي %72.73، %27.27، % 00" نفسي وحياتي

 %36.36، %9.09" أشعر غالبا باالكتئاب"  لمعبارة السابعة أيضا ، 2.73ليا 
"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.45  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 54.55%

  عمى التوالي، و كانت قيمة %81.82، %18.18، % 00" يتسم سموكي باالندفاع
 % 00" أشكو من القمق معظم الوقت"  ، كذلك لمعبارة التاسعة 2.82الوزن النسبي ليا 

 ، ولمعبارة 2.82  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 81.82%، 18.18%
  عمى % 00، %27.27، %72.73" من الصعب أن ينجرح شعوري" العاشرة كذلك  

 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في 2.73التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.30 بانحراف معياري قدره 22.09قياس التوافق الشخصي بـ 

.  في القياس%63.63 و كانت نسبة التقييم العالي 22
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 في قياس بعد التوافق االنفعالي لمعينة اإلجابات يبين نتائج نسب تكرار 09شكل رقم 
 (ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االنفعالي 10شكل رقم  

 (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
  عرض و تحميل و مناقشة نتائجقياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة

 :(ذكور)السمة عمى الكراسي المتحركة 
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 يوضح نتائج قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة 07جدول رقم 
 (ذكور)عمى الكراسي المتحركة 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 التقييم العالي الوسيط المعياري

الوزن 
النسبي 

التوافق 
النفسي 

93.90 2.30 93 63.63 2.71 

 120-93مرتفع  93-67متوسط  67-40منخفض 
 3-2.3موجب  2.3-1.7محايد  1.7-1سالب 

 اعاله والذي يوضح نتائج قياس التوافق النفسي 07من خالل الجدول رقم  
، حيث جاءت قيمة (ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

، و كانت نسبة 2.30 بانحراف معياري قدره 93.90المتوسط الحسابي لمقياس مقدرة بـ 
 ، و ىذا معبر لمستوى القياس بالمرتفع استنادا الى % 63.63التقييم العالي مقدرة بـ 

مستوى القياس النظري، كما كان اتجاه العينة ايجابي استنادا الى قيمة الوزن النسبي 
، و الشكل البياني الموالي يبين نسبة التقييم العالي و المنخفض في 2.71المقدرة بـ 

.  القياس
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 يبين نتائج نسب التقييم العالي و المنخفض في قياس بعد التوافق 11شكل رقم  
 (ذكور)النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
عرض و تحميل و مناقشة نتائج قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط . 3.1.2

: (إناث)كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

  عرض و تحميل و مناقشة نتائج أبعاد قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط
 :(اناث)كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

بعد التوافق الشخصي *
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 يوضح نتائج قياس بعد التوافق الشخصي لمعينة الممارسة لنشاط كرة 08جدول رقم 
 (إناث)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

الشخصي 

نسبة تكرار اإلجابات 
الوزن 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التقييم الوسيط 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 66.67 22.22 11.11 2.56 

22.55 1.23 23 55.55 

2 22.22 33.33 44.44 2.22 
3 55.56 33.33 11.11 2.44 
4 11.11 33.33 55.56 2.44 
5 22.22 22.22 55.56 2.33 
6 55.56 33.33 11.11 2.44 
7 66.67 33.33 0.00 2.67 
8 55.56 44.44 0.00 2.56 
9 22.22 22.22 55.56 2.33 

 اعاله و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق الشخصي 08من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (إناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

أمأل حياتي اليومية بكل ما يثير " تكرار االجابات بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى 
  عمى التوالي، كما كانت قيمة الوزن النسبي %11.11، %22.22، %66.67" اىتمامي

، %22.22" من المؤكد أنني ينقصني الثقة في نفسي"  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.56ليا 
 ، كذلك 2.22  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 44.44%، 33.33%

، %33.33، %55.56" إذا فشمت في أي موقف فإنني أحاول من جديد" لمعبارة الثالثة 
"  ، ايضا لمعبارة الرابعة 2.44  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%
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  %55.56، %33.33، %11.11" أتردد كثيرا في اتخاذ قراراتي في المسائل البسيطة
أشعر في "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.44عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت %55.56، %22.22، %22.22" حياتي بعدم األمن الشخصي
أخطط لنفسي أىدافا و أسعى "  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.33قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي %11.11، %33.33، %55.56" لتحقيقيا
أقدم بثقة كبيرة عمى مواجية مشكالتي الشخصية "  ، ايضا لمعبارة السابعة 2.44ليا 

  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، %33.33، %66.67" وحميا
، %55.56" أتصرف بمرونة في معظم أموري الشخصية"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.67

 ، كذلك لمعبارة 2.56  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، 44.44%
  عمى 55.56، %55.56، %22.22" أشعر بالنقص وبأنني أقل من غيري" التاسعة 

 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في 2.33التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.23 بانحراف معياري قدره 22.55قياس التوافق الشخصي بـ 

.  في القياس%55.55 و كانت نسبة التقييم العالي 23
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق الشخصي لمعينة 12شكل رقم 
 (اناث)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق الشخصي 13شكل رقم  

 (اناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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بعد التوافق االجتماعي *

ماعي لمعينة الممارسة لنشاط كرة ت يوضح نتائج قياس بعد التوافق االج09جدول رقم 
 (إناث)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

االجتماعي 

الوزن نسبة تكرار اإلجابات 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
الوسيط المعياري 

التقييم 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 0.00 33.33 66.67 2.67 

24.11 0.92 24 66.66 

2 11.11 33.33 55.56 2.44 
3 55.56 22.22 22.22 2.33 
4 11.11 33.33 55.56 2.44 
5 22.22 22.22 55.56 2.33 
6 55.56 33.33 11.11 2.44 
7 55.56 22.22 22.22 2.33 
8 11.11 33.33 55.56 2.44 
9 44.44 44.44 11.11 2.33 
10 55.56 33.33 11.11 2.44 
11 22.22 55.56 22.22 2.00 

 اعاله و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق االجماعي 09من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (إناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

بعض ظروفي البيئية صعبة التغيير " تكرار االجابات بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى 
  عمى التوالي، كما كانت %66.67، %33.33، % 00" وتؤدي إلى سوء حالتي النفسية
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أشعر بالوحدة رغم وجودي مع "  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.67قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي %55.56، %33.33، %11.11" اآلخرين

، %55.56" أتقبل نقد اآلخرين بصدر رحب"  ، كذلك لمعبارة الثالثة 2.44ليا 
 ، ايضا 2.33  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 22.22%، 22.22%

  %55.56، %33.33، %11.11" أشعر أّن معظم زمالئي يكرىونني" لمعبارة الرابعة 
كثيرا ما "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.44عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت قيمة %55.56، %22.22، %22.22" أجرح شعور اآلخرين
" أشارك في نواحي النشاط العديدة"  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.33الوزن النسبي ليا 

 2.44  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%، 33.33%، 55.56%
، %22.22، %55.56" عالقتي حسنة وناجحة مع اآلخرين" ، ايضا لمعبارة السابعة 

"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.33  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 22.22%
  %55.56، %33.33، %11.11" تنقصني القدرة عمى التصرف في المواقف المحرجة

أتطوع لعمل "  ، كذلك لمعبارة التاسعة 2.44عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت %11.11، %44.44، %44.44" الخير ومساعدة المحتاجين

يكون سموكي طبيعيا في تعاممي "  ، ولمعبارة العاشرة كذلك  2.33قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة %11.11، %33.33، %55.56" مع أفراد الجنس اآلخر

أجد صعوبة في االختالط مع "  ،وكذلك لمعبارة الحادية عشر 2.44الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا %22.22، %55.56، %22.22" الناس

 بانحراف 24.11 ، لتحدد قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في قياس التوافق الشخصي بـ 2
 %66.66 و كانت نسبة التقييم العالي 24 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 92.معياري قدره 

. في القياس
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق االجتماعي لمعينة 14شكل رقم 
 (اناث)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االجتماعي 15شكل رقم  

 (اناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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 األسريبعد التوافق *

 لمعينة الممارسة لنشاط كرة األسري يوضح نتائج قياس بعد التوافق 10جدول رقم 
 (إناث)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 
االسري 

الوزن نسبة تكرار اإلجابات 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
الوسيط المعياري 

التقييم 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 11.11 33.33 55.56 2.44 

22.88 1.45 23 77.77 

2 66.67 33.33 0.00 2.67 
3 66.67 22.22 11.11 2.56 
4 11.11 22.22 66.67 2.56 
5 66.67 22.22 11.11 2.56 
6 11.11 33.33 55.56 2.44 
7 66.67 33.33 0.00 2.67 
8 11.11 33.33 55.56 2.44 
9 66.67 33.33 0.00 2.67 
10 11.11 22.22 66.67 2.56 

 األسري و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق أعاله 10من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (إناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

" أشعر بالغربة وأنا بين أفراد أسرتي"  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتتكرار 
  عمى التوالي، كما كانت قيمة الوزن النسبي ليا 55.56%، 33.33%، 11.11%
" تسود الثقة واالحترام المتبادل بيني وبين أفراد أسرتي"  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.44
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  2.67  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، 33.33%، 66.67%
 %66.67" أتشاور مع أفراد أسرتي في اتخاذ قراراتي اليامة" كذلك لمعبارة الثالثة 

 أيضا ، 2.56  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%، 22.22%
  %66.67، %22.22، %11.11" أسبب الكثير من المشكالت ألسرتي" لمعبارة الرابعة 

أبذل كل "  ، كذلك لمعبارة الخامسة 2.56عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة %11.11، %22.22، %66.67" جيدي إلسعاد أسرتي

تتدخل أسرتي في شؤوني الخاصة "  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.56الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن %55.56، %33.33، %11.11" بشكل يضايقني

 %66.67" أحب بعض أفراد أسرتي"  ، ايضا لمعبارة السابعة 2.44النسبي ليا 
 ، كذلك لمعبارة 2.67  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، 33.33%
  عمى التوالي، و كانت قيمة %55.56، %33.33، %11.11" أسرتي مفككة" الثامنة 

أقضي كثيرا من وقت فراغي مع أفراد "  ، كذلك لمعبارة التاسعة 2.44الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا % 00، %33.33، %66.67" أسرتي
 %22.22، %11.11" ترىقني مطالب أسرتي الكثيرة"  ، ولمعبارة العاشرة كذلك  2.67

 ، لتحدد قيمة المتوسط 2.56  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 66.67%
 ،حيث 1.45 بانحراف معياري قدره 22.88الحسابي لمبعد في قياس التوافق الشخصي بـ 

.  في القياس%77.77 و كانت نسبة التقييم العالي 23بمغت قيمة الوسيط 
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق االسري لمعينة 16شكل رقم 
 (اناث)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االسري لمعينة 17شكل رقم 

 (اناث)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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بعد التوافق االنفعالي *

 يوضح نتائج قياس بعد التوافق االنفعالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة 11جدول رقم 
 (إناث)السمة عمى الكراسي المتحركة 

عبارات 
التوافق 

االنفعالي 

الوزن نسبة تكرار اإلجابات 
النسبي 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
الوسيط المعياري 

التقييم 
العالي  أبدا أحيانا دائما 

1 55.56 33.33 11.11 2.44 

20.88 1.05 21 66.66 

2 33.33 55.56 11.11 2.22 
3 11.11 44.44 44.44 2.33 
4 55.56 33.33 11.11 2.44 
5 55.56 33.33 11.11 2.44 
6 11.11 22.22 66.67 2.56 
7 0.00 44.44 55.56 2.56 
8 0.00 33.33 66.67 2.67 
9 0.00 33.33 66.67 2.67 
10 66.67 22.22 11.11 2.56 

 و الذي يوضح نتائج قياس بعد التوافق االنفعالي أعاله 11من خالل الجدول رقم 
،حيث أدلت نتائج نسب (إناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

من الصعب أن يتممكني الغضب إذا "  بـ دائما، أحيانا و أبدا لمعبارة األولى اإلجاباتتكرار 
  عمى التوالي، كما كانت قيمة %11.11، %33.33، %55.56" تعرضت لما يثيرني
" حياتي االنفعالية ىادئة ومستقرة"  ،أيضا لمعبارة الثانية 2.44الوزن النسبي ليا 
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 2.22  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%، 55.56%، 33.33%
، %11.11" أعاني من تقمبات في المزاج دون سبب ظاىر" ، كذلك لمعبارة الثالثة 

 ، ايضا 2.33  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 44.44%، 44.44%
، %55.56" عادة ما أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية" لمعبارة الرابعة 

 ، كذلك 2.44  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%، 33.33%
، %33.33، %55.56" لم يحدث أن نغصت حياتي مشكمة انفعالية" لمعبارة الخامسة 

"  ، كذلك لمعبارة السادسة 2.44  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%
  عمى %66.67، %22.22، %11.11" تمر عمّي فترات أكره فييا نفسي وحياتي
أشعر غالبا "  ، ايضا لمعبارة السابعة 2.56التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 

  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا %55.56، %44.44، % 00" باالكتئاب
  %66.67، %33.33، % 00" يتسم سموكي باالندفاع"  ، كذلك لمعبارة الثامنة 2.56

أشكو من "  ، كذلك لمعبارة التاسعة 2.67عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 
  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن %66.67، %33.33، % 00" القمق معظم الوقت

، %66.67" من الصعب أن ينجرح شعوري"  ، ولمعبارة العاشرة كذلك  2.67النسبي ليا 
 ، لتحدد 2.56  عمى التوالي، و كانت قيمة الوزن النسبي ليا 11.11%، 22.22%

 بانحراف معياري قدره 20.88قيمة المتوسط الحسابي لمبعد في قياس التوافق الشخصي بـ 
.  في القياس%66.66 و كانت نسبة التقييم العالي 21 ،حيث بمغت قيمة الوسيط 1.05
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 يبين نتائج نسب تكرار االجابات في قياس بعد التوافق االنفعالي لمعينة 18شكل رقم 
 (اناث)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
 يبين نتائج نسب التقييم العالي في قياس بعد التوافق االنفعالي 19شكل رقم  

 (اناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
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 قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة  عرض و تحميل و مناقشة نتائج
 (:إناث)السمة عمى الكراسي المتحركة 

 يوضح نتائج قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة 12جدول رقم 
 (ذكور)عمى الكراسي المتحركة 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم العالي الوسيط
الوزن 
النسبي 

التوافق 
النفسي 

90.44 1.81 90 66.66 2.24 

 120-93مرتفع  93-67متوسط  67-40منخفض 
 3-2.3موجب  2.3-1.7محايد  1.7-1سالب 

 اعاله والذي يوضح نتائج قياس التوافق النفسي 12من خالل الجدول رقم  
، حيث جاءت قيمة (اناث)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

، و كانت نسبة 1.81 بانحراف معياري قدره 90.44المتوسط الحسابي لمقياس مقدرة بـ 
 ، و ىذا معبر لمستوى القياس بالمتوسط استنادا الى % 66.66التقييم العالي مقدرة بـ 

مستوى القياس النظري، كما كان اتجاه العينة محايد استنادا الى قيمة الوزن النسبي المقدرة 
.  ، و الشكل البياني الموالي يبين نسبة التقييم العالي و المنخفض في القياس2.24بـ 
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 يبين نتائج نسب التقييم العالي و المنخفض في قياس بعد التوافق 20شكل رقم  
 (اناث)النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 
عرض و تحميل و مناقشة نتائج المقارنة في قياس التوافق النفسي لمعينة . 2.2

: (إناث/ ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

  عرض و تحميل و مناقشة نتائج المقارنة ألبعاد قياس التوافق النفسي لمعينة
/ ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

: (إناث

 يوضح نتائج المقارنة ألبعاد قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة 13جدول رقم 
 (إناث/ ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

ابعاد 
التوافق 
النفسي 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
قسمة ت  التقييم العالي المعياري

المحسو
 بة

الداللة 
االحصائ

ية   اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور
التوافق 

الشخصي 
22.9

0 
22.5

5 
1.2
2 

1.2
3 

72.7
2 

55.5
5 

غير دال  0.63

دال  25.624.11.20.963.666.63.07التوافق 
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 6 3 2 8 1 3االجتماعي 
التوافق 
االسري 

23.2
7 

22.8
8 

1.6
7 

1.4
5 

81.8
1 

77.7
7 

غير دال  0.54

التوافق 
االنفعالي 

22.0
9 

20.8
8 

1.3
0 

1.0
5 

63.6
3 

66.6
6 

دال  2.28

 2.10، قيمة ت الجدولية (2-2ن+1ن)، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 اعاله والذي يوضح نتائج المقارنة ألبعاد قياس التوافق 13من خالل الجدول رقم 
النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

،حيث حددت قيمة المتوسط الحسابي و انحرافو المعياري في قياس التوافق (إناث/ ذكور)
النفسي في بعده الشخصي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةذكور 

 ،ولمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةاناث بـ 1.22 ± 22.90بـ 
 و التي جاءت اصغر من 0.63، لتدلي قيمة ت المحسوبة البالغة 1.23 ± 22.55

 عمى عدم وجود 18 و درجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 2.10قيمتيا الجدولية 
داللة احصائية في اختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ستيودنت مما يعني ان 
الفرق عشوائي،  و أما في بعده االجتماعي فقد حددت قيمة المتوسط الحسابي و انحرافو 

 ± 25.63المعياري لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةذكور بـ 
 ± 24.11،ولمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةاناث بـ 1.28
 و التي جاءت اكبر من قيمتيا الجدولية 3.07، لتدلي قيمة ت المحسوبة البالغة 0.92
 عمى وجود داللة احصائية في 18 و درجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 2.10

اختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ستيودنت مما يعني ان الفرق غير 
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عشوائي،كذلك في بعده االسري فقد حددت قيمة المتوسط الحسابي و انحرافو المعياري 
،ولمعينة 1.67 ± 23.27لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةذكور بـ 

، لتدلي قيمة 1.45 ± 22.88الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركةاناث بـ 
 عند مستوى 2.10 و التي جاءت اصغر من قيمتيا الجدولية 0.54ت المحسوبة البالغة 

 عمى عدم وجود داللة احصائية في اختبار داللة الفروق 18 و درجة الحرية 0.05الداللة 
بين المتوسطات الحسابية ستيودنت مما يعني ان الفرق عشوائي، و ايضا في بعده 

االنفعالي فقد حددت قيمة المتوسط الحسابي و انحرافو المعياري لمعينة الممارسة لنشاط 
،ولمعينة الممارسة لنشاط كرة 1.30 ± 22.09ذكور بـ  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

، لتدلي قيمة ت المحسوبة البالغة 1.05 ± 20.88السمة عمى الكراسي المتحركةاناث بـ 
 و درجة 0.05 عند مستوى الداللة 2.10 و التي جاءت اكبر من قيمتيا الجدولية 2.28
 عمى وجود داللة احصائية في اختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية 18الحرية 

. ستيودنت مما يعني ان الفرق غير عشوائي

نسب التقييم العالي في قياس أبعاد التوافق النفسي  فارق  يبين21شكل رقم  
/ ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 (إناث
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  عرض و تحميل و مناقشة نتائج المقارنة قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة
 :(إناث/ ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 يوضح نتائج المقارنة قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة 14جدول رقم 
 (إناث/ ذكور)السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 إناثذكور التوافق النفسي 
قيمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
الحسابي 

93.9 90.44 

دال  3.76

االنحراف 
المعياري 

2.30 1.81 

 90 93الوسيط 
 2.24 2.71الوزن النسبي 
 66.66 63.63التقييم العالي 
متوسط مرتفع مستوى القياس 

 2.10، قيمة ت الجدولية (2-2ن+1ن)، درجة الحرية 0.05مستوى الداللة 

 اعاله و الذي يوضح نتائج المقارنة قياس التوافق النفسي 14من خالل الجدول رقم
/ ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

، حيث جاءت قيمة المتوسط الحسابي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى (إناث
، كما بمغت قيمة 2.30 بانحراف معيري قدره 93.9الكراسي المتحركة ذكور محددت بـ 

 ، و نتيجة % 66.63 لتبمغ نسبة التقييم العالي 93 و قيمة الوسيط 2.71الوزن النسبي 



عرض وتحليل النتائج:                                                                 الفصل الثاني   

 

 
122 

لذلك كان مستوى القياس مرتفع لمعينة ذكورباتجاه موجب، كما جاءت قيمة المتوسط 
الحسابي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة اناث محددت بـ 

 و قيمة الوسيط 2.24، كما بمغت قيمة الوزن النسبي 1.81 بانحراف معيري قدره 90.44
 ، و نتيجة لذلك كان مستوى القياس متوسط % 66.66 لتبمغ نسبة التقييم العالي 90

 و التي جاءت اكبر من القيمة 3.76لمعينة اناث باتجاه محايد، لتدلي قيمة ت المحسوبة 
 عمى وجود الداللة 18و درجة الحرية 0.05 عند مستوى الداللة 2.10الجدولية ليا 

. االحصائية في الفرق بين المتوسطات الحسابية ستيودنت مما يعنيان الفرق غير عشوائي

فارق المتوسطات الحسابية في قياس التوافق النفسي لمعينة   يبين22شكل رقم 
 (إناث/ ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
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فارق نسب التقييم العالي في قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة   يبين23شكل رقم 
 (إناث/ ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 
: االستنتاجات. 3.2

  نسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
 % 72.72قياس بعد التوافق الشخصي بمغت 

  مستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
مرتفع  قياس بعد التوافق الشخصي

  نسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
 %63.63قياس بعد التوافق االجتماعي بمغت 

  مستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
قياس بعد التوافق االجتماعي متوسط 
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  نسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
 %81.81قياس بعد التوافق االسري بمغت 

  مستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
مرتفع األسري قياس بعد التوافق 

  نسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
 %63.63قياس بعد التوافق االنفعالي بمغت 

  مستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
قياس بعد التوافق االنفعالي متوسط 

  نسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
 %63.63قياس التوافق النفسي بمغت 

  مستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في
مرتفع  قياس التوافق النفسي

  توجو العينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ذكور في قياس التوافق
 2.71 قيمة الوزن النسبي إلىايجابي استنادا  النفسي

  في إناثنسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 %55.55قياس بعد التوافق الشخصي بمغت 

  في إناثمستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
مرتفع  قياس بعد التوافق الشخصي

  في إناثنسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 %66.66قياس بعد التوافق االجتماعي بمغت 
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  في إناثمستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
متوسط  قياس بعد التوافق االجتماعي

  في إناثنسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 %77.77 بمغت األسريقياس بعد التوافق 

  في إناثمستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 متوسط األسريقياس بعد التوافق 

  في إناثنسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 %66.66قياس بعد التوافق االنفعالي بمغت 

  في إناثمستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
قياس بعد التوافق االنفعالي متوسط 

  في إناثنسبة التقييم العالي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 %66.66قياس التوافق النفسي بمغت 

  في إناثمستوى القياس لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
قياس التوافق النفسي متوسط 

  في قياس التوافق إناثتوجو العينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 
 2.24 قيمة الوزن النسبي إلىالنفسي ايجابي استنادا 

  في قياس بعد التوافق الشخصي بين العينة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
. (إناث/ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
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  في قياس بعد التوافق االجتماعي بين العينة الممارسة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
لصالح عينة  (إناث/ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

. الذكور
  بين العينة الممارسة األسري في قياس بعد التوافق إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

. (إناث/ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
  في قياس بعد التوافق االنفعالي بين العينة الممارسة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

لصالح عينة (إناث/ذكور)لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
. الذكور

  في قياس التوافق النفسي بين العينة الممارسة لنشاط إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
لصالح عينة  (إناث/ذكور)كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

. الذكور

: مناقشة الفرضيات. 4.2

  قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط   و الذي يدلي بتحديد مستوى واتجاهاألولالفرض
 .(إناث/ ذكور)تبعا لمتغير الجنس  كرة السمة عمى الكراسي المتحركة

من خالل الجداول السابقة الذكر و التي توضح مستويات القياس بأبعاد التوافق 
النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 البيانية المرافقة ليا و التي تبين نسب التقييم العالي في أبعاد اإلشكالوكذا  (إناث/ ذكور)
 عبر جزئين  تبعا لمتغير الجنس أعاله الفرض الصفري المدون إثبات لنا يتأكدالقياس 

: (إناث/ذكور)
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مستوى قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي  -1
 مستوى القياس النظري، و ذو اتجاه موجب إلىالمتحركة ذكور مرتفع استنادا 

  قيمة الوزن النسبيإلىاستنادا 
مستوى قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي  -2

 مستوى القياس النظري، وذو اتجاه محايد إلى متوسط استنادا إناثالمتحركة 
  قيمة الوزن النسبيإلىاستنادا 

  في قياس التوافق النفسي لمعينة إحصائيةالفرض الثاني و الذي يدلي بوجود فروق ذات داللة 
 (إناث/ ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

من خالل الجداول السابقة الذكر و التي توضح نتائج الفروق بين المتوسطات 
لمعينة  الحسابية الختبار ستودنت و كذا فارق مستويات القياس ألبعاد التوافق النفسي

 (إناث/ ذكور)الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
 البيانية المرافقة ليا و التي تبين فارق نسب التقييم العالي في القياس اإلشكال إلى إضافة

/ ذكور)لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي المتحركة تبعا لمتغير الجنس 
  والذي يؤكد وجود فروق ذات داللة أعاله الفرض الصفري المدون إثبات لنا يتأكد، (إناث

 في قياس التوافق النفسي لمعينة الممارسة لنشاط كرة السمة عمى الكراسي إحصائية
حيث برزت الفروق في .لصالح عينة الذكور (إناث/ ذكور)المتحركة تبعا لمتغير الجنس 

 القياس لمتوافق االجتماعي و االنفعالي مما جعل الفروق بين العينة تبعا لمتغير أبعاد
 و حساسيتيم لإلناث الخصائص النفسية إلى يعزى ذلك أن، و يمكن إحصائياالجنس دالة 

 الممارسة لنشاط كرة السمة عمى أن من نفس الجنس، بحيث اآلخرخاصة مع الطرف 
الكراسي المتحركة و الذي يعمل عمى تحقيق سعادة ذاتية و تفريغ كل الشحنات السالبة في 
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ممارسة مختمف الحركات والميارات الرياضية ما يساعده عمى التخمص من التوتر 
، وكذا قدرتو عمى االيجابيةوالضغوطات المختمفة وبالتالي اكتساب التأثيرات النفسية 

رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة كالثقة بالنفس والتحكم فييا، تحقيق  اكتساب مستوى
االتزان االنفعالي و التقميل من التعبيرات العدوانية من خالل تفريغ كل الشحنات السالبة و 

 الذاتية و التفاعالت االجتماعية يشكل جوىر االنفعاالت بعض أن إالالتخمص منيا، 
كما  (إناث/ذكور)االختالف لمعينة و ىو ما ابرز الفروق بين العينة تبعا لمتغير الجنس 

. ذكرنا سمفا

 من خالل دراستنا الميدانية توصمنا لبعض النتائج التي من خالليا :التوصيات و االقتراحات. 5.2
 :نقترح التوصيات التالية

 أبعاده النشاط الرياضي البدني المكيف في تحقيق التوافق النفسي في أىمية 
 األنشطة و االنفعالية لدى الممارسين لمختمف األسريةالشخصية و االجتماعية و 

 .البدنية و المكيفة
 بعين االعتبار خصائص الفروق تبعا لجنس المعاق الممارس لمنشاط البدني األخذ 

 (.إناث/ذكور)الرياضي 
  الرفع من مستويات التواصل مع الممارسين لمنشاط البدني المكيف من خالل تعدد

 .طرق التواصل الجيد
  الرياضية البدنية و المكيفة األنشطةدمج المعاق و تشجيعو عمى ممارسة مختمف 

 في تحقيق درجات عالية من التوافق االجتماعي الشخصي أىميةلما ليا من 
 . و االنفعالياألسري
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  إستراتيجية و أدوات و الدراسات التي توجد وسائل و األبحاثالقيام بالمزيد من 
 .ف لممعاق حركياكيلينة و سيمة في عممية لممارسة النشاط البدني الرياضي الم

  الالزمة لتسييل و تفعيل األدواتالسير عمى فتح مختمف المنشات الرياضيات و 
.  المكيفةلألنشطةعممية الممارسة 
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 خاتمة

 إلى وتحتاج بأكممو مجتمع قضية ىي بل فردية قضية ليست اإلعاقة قضية
 السمبية، اإلعاقة آثار من والحد لمتقميل والقطاعات المؤسسات جميع من تام استنفار

 أكثر بات المجتمع مع لمتكيف الخاصة االحتياجات ذوي وتدريب وتعميم تأىيل أن كما
 الوحيد المخرج )المعدلة(المكيفة والرياضية البدنية النشاطات تعد لذلك ضروري؛ من

 واالجتماعي والعقمي البدني النمو تحقيق عمى المعاقين لمساعدة األمثل والسبيل
 البدني النشاط قسم مبتغى ىو وىذا معيا، ويتعايشوا إعاقتيم يتقبموا حتى والنفسي
 عبد بجامعة والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات العموم بمعيد المكيف الرياضي
 بيذه النيوض عمى القادرة اإلطارات تكوين خالل من - بمستغانم - باديس بن الحميد
 أبنائو بجميع سواعده يبني المجتمع أن منطمق من اإلعاقات، لمختمف النبيمة الميمة
 عمينا يحتم اإلرادة تمغي ال اإلعاقة مبدأ أن كما .واستعداداتيم قدراتيم تفاوت عمى

 من يتجزأ ال جزء ىي التي الفئة ىذه لتمكين اليادفة العممية الرياضية البرامج تسطير
 في فيي غيرىا عن تميزىا والسمات الخصائص من بجممة تتصف المجتمع، فئات
 عمى مساعدتيم أجل من وذلك ليم تقدم متخصصة تربوية برامج إلى الحاجة أمس

 المسؤولية تحمل ليم ليتسنى مكاناتيمإ و يتماشى بما وقدراتيم مياراتيم تطوير
 .اليومية الحياة مشكالت وحل العقبات لمواجية أنفسيم عمى واالعتماد

 



 



 مالحق

مقياس التوافق النفسي 
إىداء 

باحث نفسي 
الذي أعدتو لقياس التوافق النفسي العام  (1986)من إعداد الدكتورة إجالل محمد سرى 

التوافق مع االسم وعالقتو بالتوافق النفسي لدى " في دراستيا التي تناولت فييا 
: عبارة تقيس التوافق في أربعة أبعاد (40)ويتكون من أربعين " الجنسين

. 9-1العبارات : التوافق الشخصي- 
. 20-10العبارات : التوافق االجتماعي- 
. 30-21العبارات : التوافق األسري- 
 . 40-31العبارات : التوافق االنفعالي- 
: خصائصو السيكومترية- 

: الصدق
قامت الباحثة بحساب الصدق بطريقة االتساق الداخمي لالختبار فاستخمصت ذلك من 

معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكمية لالختبار 
: والجدول التالي يوضح ذلك (700= ن)باالستعانة بمعادلة بيرسون عمى العينة الكمية 

جدول يوضح معامالت االتساق الداخمي الختبار التوافق النفسي العام 
البعد معامل االتساق 

 0.84التوافق الشخصي 
 0.77التوافق االجتماعي 

 0.68التوافق األسري 
 0.81التوافق االنفعالي 

: الثبـات
قامت الباحثة بقياس ثبات االختبار بأبعاده األربعة، والتوافق العام ككل، وكان معامل 



، 1986سرى، . )(0.70)ىو  ( يوما15بعد )ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق 
 (139-138ص 

: التصحيح
تكون طريقة تصحيح المقياس من خالل العبارات، حيث يحتوي عمى عبارات موجبة 

، أمـا إذا (1)تعطي لو درجة ( نعم)عبارة إذا أجاب عمييا المفحوص بـ (20)وىي 
عبارة إذا أجاب  (20)والعبارات السالبة ىي . (0)فتعطي لو صفر (ال)أجاب 

والجدول  (0)يعطي لو صفر( نعم)، أما إذا أجاب بـ(1)تعطى لو درجة (ال)المفحوص بـ
: التالي يوضح ذلك

 :العبارات اإلجابة
1 ،3 ،6-8 ،12 ،15 ،16 ،18 ،19 ،22 ،23 ،25 ،27 ،29 ،31 ،32 ،34 ،

 نعم 40 ،35
2 ،4 ،5 ،9-11 ،13 ،14 ،17 ،20 ،21 ،24 ،26 ،28 ،30 ،33 ،36-39 

ال 

فإن الحد األدنى لمدرجة  (01)إلى  (0)ونظرا أن كل استجابة يمكن أن تقاس من 
 (164، ص 1986سرى، . )درجة (40)والحد األعمى ىي  (0)الكمية لممقياس ىي 

 المقياس
 الرقم البنــــــــــــــــــــــــــــــود

 أمأل حياتي اليومية بكل ما يثير اىتمامي 01
 من المؤكد أنني ينقصني الثقة في نفسي 02
 إذا فشمت في أي موقف فإنني أحاول من جديد 03
 أتردد كثيرا في اتخاذ قراراتي في المسائل البسيطة 04
 أشعر في حياتي بعدم األمن الشخصي 05
 أخطط لنفسي أىدافا و أسعى لتحقيقيا 06



 أقدم بثقة كبيرة عمى مواجية مشكالتي الشخصية وحميا 07
 أتصرف بمرونة في معظم أموري الشخصية 08
 أشعر بالنقص وبأنني أقل من غيري 09
 بعض ظروفي البيئية صعبة التغيير وتؤدي إلى سوء حالتي النفسية 10
 أشعر بالوحدة رغم وجودي مع اآلخرين 11
 أتقبل نقد اآلخرين بصدر رحب 12
 أشعر أّن معظم زمالئي يكرىونني 13
 كثيرا ما أجرح شعور اآلخرين 14
 أشارك في نواحي النشاط العديدة 15
 عالقتي حسنة وناجحة مع اآلخرين 16
 تنقصني القدرة عمى التصرف في المواقف المحرجة 17
 أتطوع لعمل الخير ومساعدة المحتاجين 18
 يكون سموكي طبيعيا في تعاممي مع أفراد الجنس اآلخر 19
 أجد صعوبة في االختالط مع الناس 20
 أشعر بالغربة وأنا بين أفراد أسرتي 21
 تسود الثقة واالحترام المتبادل بيني وبين أفراد أسرتي 22
 أتشاور مع أفراد أسرتي في اتخاذ قراراتي اليامة 23
 أسبب الكثير من المشكالت ألسرتي 24
 أبذل كل جيدي إلسعاد أسرتي 25
 تتدخل أسرتي في شؤوني الخاصة بشكل يضايقني 26
 أحب بعض أفراد أسرتي 27
 أسرتي مفككة 28
 أقضي كثيرا من وقت فراغي مع أفراد أسرتي 29
 ترىقني مطالب أسرتي الكثيرة 30
 من الصعب أن يتممكني الغضب إذا تعرضت لما يثيرني 31



 حياتي االنفعالية ىادئة ومستقرة 32
 أعاني من تقمبات في المزاج دون سبب ظاىر 33
 عادة ما أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية 34
 لم يحدث أن نغصت حياتي مشكمة انفعالية 35
 تمر عمّي فترات أكره فييا نفسي وحياتي 36
 أشعر غالبا باالكتئاب 37
 يتسم سموكي باالندفاع 38
 أشكو من القمق معظم الوقت 39
 من الصعب أن ينجرح شعوري 40

 (163-162، ص ص1986سرى، )
، عـالم (05)، الجزء (02)، دراسات تربوية المجمد 1986سرى إجالل محمد، :المرجع 

. الكتب، القاىرة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  ذكور اناث
 العبارات دائما احيانا ابدا دائما احيانا ابدا
1 2 6 1 3 7 1 
4 3 2 6 3 2 2 
1 3 5 1 4 6 3 

5 3 1 6 3 2 4 
5 2 2 7 2 2 5 
1 3 5 1 3 7 6 
0 3 6 0 3 8 7 

0 4 5 0 4 7 8 
5 2 2 7 2 2 9 
6 3 0 8 3 0 10 
5 3 1 6 4 1 11 

2 2 5 2 2 7 12 
5 3 1 6 4 1 13 
5 2 2 6 3 2 14 

1 3 5 1 4 6 15 
2 2 5 2 2 7 16 
5 3 1 7 3 1 17 
1 4 4 1 4 6 18 



 

 

1 3 5 0 3 8 19 
2 5 2 4 5 2 20 

5 3 1 7 3 1 21 
0 3 6 0 3 8 22 
1 2 6 1 3 7 23 
6 2 1 9 2 0 24 

1 2 6 0 1 10 25 
5 3 1 8 2 1 26 
0 3 6 0 1 10 27 
5 3 1 7 3 1 28 

0 3 6 0 2 9 29 
6 2 1 9 2 0 30 
1 3 5 1 3 7 31 

1 5 3 2 5 4 32 
4 4 1 7 4 0 33 
1 3 5 1 3 7 34 
1 3 5 0 2 9 35 

6 2 1 8 3 0 36 
5 4 0 6 4 1 37 
6 3 0 9 2 0 38 
6 3 0 9 2 0 39 

1 2 6 0 3 8 40 


