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 شكر وتقدير
" ولئن شكرتكم ألزيدنكم" سورة إبراهيم انطالقا من قوله سبحانه وتعالى 

. الحمد األول المطلق الصافي لخالقي وباعث كل شيء في الوجود، 70اآلية,
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر الكثير سبحانك ربي ما أعظمك 

الصالة سبحانك الله العلي القدير. ولقول نبراس الحياة سيدنا محمد عليه 
والسالم " من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ما يسعني إال أن أتوجه بجزيل 
الشكر لألستاذ " خالد وليد " الذي كان خير داعم لنا ونعم المشرف القدير 
على توجيهاته الدائمة وحرصه على هذا العمل خاصة في ظل الظروف التي 

 .مر بها العالم من خالل هذا الوباء الذي ضرب األرض

وكي ال أنسى كل أساتذتي وزمالئي من االبتدائي الى اليوم، خاصة أساتذة 
علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية لوالية مستغانم كما أشكر كل من 
ساهد في انجاز هدا العمل سواء من قريب أو من بعيد كل الشكر لكم كل 

 .الحب لكم

  



 
 

هداءالا  

 

 في ھذه الدنيا إلى من قال فيھما تعالىاھدي ثمرة جھدي إلى اعز ما املك 

 وقل ربي ارحمھما كما ربياني صغيرا إلى منحوني العطف و الحنان إلى"

 من أعطوني الدفء و الطمأنينة. والى النور الذي امشي به و الزلت

 امشي به. إلى من ضحي بالنفس و النفيس ،إلى من تحمل العبئ من اجلي

 الوالدين الكريمين -

 الى اخوتي -

 إلى كل األصدقاء الذين يعرفونني

 "و إلى  المشرف على المذكرة "األستاذ خالد الوليد

 و كل من هو في الذاكرة و لم تحمله المذكرة و كل من عمر الصدور

 وغيبته السطور

 

 بن بوزيان محمد زكرياء

 

 



 
 

 

 

 االهداء
الذين قال فيهم جال في الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله، إلى 

سورة البقرة. إلى سر وجودي أبي وأمي إلى الروح  38عاله " وبالوالدين إحسانا " اآلية 
المعطاءة واألنفس الكريمة، إلى من كانا لنا سندا في الحياة وكانا خير عون لنا على 

 .مصاعب الدنيا

زقك فسيح الجنان وأطال إلى القلب الكبير الذي ال يعرف إال الحب، رحمك الله يا أماه ور 
 الله في عمرك يا أبي وبارك الله في أنفسكما يا والداي األعزاء

الى أستاذي الغالي وخير مشرف بعثه الله لي إلى كل أساتذتي الكرام وكل 
زمالئي األعزاء إلى كل شخص ساعدني ولو بالدعاء إلى كل من يسبحون في 

 الذاكرة أهدي لكم هذه المذكرة
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 ملخص البحث:

الدراسة إلى مقارنة مستوى السمات الشخصية للمعاقين حركيا الممارسين للنشاط  تهدف 
 البدني الرياضي المكيف مقارنة بغير الممارسين.

حيث اعتمدنا المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لتحقيق هدف البحث، وتمثلت عينة البحث 
افراد معاقين حركيا، اما الدراسة االساسية فاستندنا على  07للدراسة االستطالعية في 

، وقد استعملنا كأداة لجمع البيانات مقياس 01-الدراسات المشابهة لوجود عراقيل وباء كوفيد
(، يقيس المقياس ثمانية أبعاد 0113صية الذي عربه محمد حسن عالوي)فرايبورج للشخ

 هي:

 " العصبية، العدوانية، القابلية لالستثارة، االكتئابية، االجتماعية، الهدوء، السيطرة، الكف".

 وكانت النتائج المتحصل عليها كاالتي:

 اط البدني توجد فروق جوهرية بين السمات الشخصية لمعاقين حركيا الممارسين للنش
 .الرياضي المكيف وغير الممارسين لصالح الممارسين

  النشاط البدني الرياضي المكيف يلعب دورا بارزا في االرتقاء بالسمات الشخصية لدى
 المعاقين حركيا.

 الكلمات المفتاحية:

 السمات الشخصية، االعاقة الحركية، النشاط البدني الرياضي المكيف.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  :  

 
This study amis to compare the level of the personal traits of  

handicapped people who practice an adapted sporting physical activity 

compared to the non-practitioners. 
In which we relied on the descriptive method in a survey to fulfil the 

objective of the research. The research sample of the exploratory study 

consists of ten handicapped individuals. While we depended on 
similar studies in the main study because of the obstructions caused by 

Covid 19, and we have used Freiburg scale of personality -Which was 

Arabised by Mohamad Hasan Alawi in 1988- as a tool to collect data. 
 

The scale measures eight dimensions which are : 

"Nervousness(Nervosity), aggression, irritabilité, depression, social, 
calmness, control and inhibition." 

 

- The obtained findings were as follows : The level of the personal 
traits of handicapped people who practice the adapted sporting 

physical activity was high.  
 

- There are differences between the personal traits of handicapped 
individuals who do not practice the adapted sporting physical 

activity and the non-practitioners of the sporting physical 

activity in favour of practitioners. 
 

Key words : 

 Personal traits, Motor impairment, Kinetic handicap, The adapted 
sporting physical activity. 

  



 
 

Résumé : 

L'étude vise à comparer le niveau de traits de personnalité des 

handicapés physiques pratiquant une activité sportive physique 

 Conditionneur par rapport aux non-praticiens où nous avons adopté 

l'approche descriptive dans la méthode d'enquête pour atteindre 

l'objectif de la recherche et l'échantillon de la recherche était destinée 

à une étude exploratoire chez 10 personnes ayant un handicap moteur, 

comme pour l'étude de base, nous nous sommes basés sur des études 

similaires à la présence d'épidémies obstructives de Covid-19, et nous 

avons utilisé comme outil pour collecter des données (Mohammed 

Hasan alaoui1998), nervosité, agressivité, excitation, dépression, 

social, calme, contrôle, paume. 

Les résultats obtenus étaient les suivants: 

- Le niveau de traits de personnalité parmi les personnes 

handicapées physiques qui pratiquent l'activité physique adaptée 

est élevé. 

- Il existe des différences entre les traits de personnalité des 

personnes handicapées physiques pratiquant une activité 

physique 

  

Les mots clés: 

Traits personnels, handicap moteur et activité physique adaptée 
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 مقدمة:

هتمام الكبير في العصر تعليم المعاقين احدى أبرز الميادين التي القت االتعد تربية و 
لتتخذ جمعيات ين بالتربية الخاصة من مسؤولين وباحثين ومنظمات و شغلت المهتمالحديث و 

 الجميعاعطاء خاصة مسارا قائما على نبذ االقصاء والتفرقة و تربية المعاقين التربية عموما و 
 العطاء.ن الحقوق والواجبات والتربية والتعليم واالخذ و معاقين قدرا متساويا ممن العاديين وال

ية على ان الدولو  ثيق الخاصة بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية واالقليميةفقد اكدت الموا
االندماج في عليم والنمو و تنوعت اعاقاتهم لديهم مقدراتهم وبواعث للتالمعاقين مهما تعددت و 

تكافؤ الفرص بين افراد جتماعية و الحياة العادية، كما اكدت المواثيق على مبادئ العدالة اال
العاديين منها حقه في التعليم  على ان للمعاق كافة الحقوق االساسية التي ألقرانهه و مجتمع

 .(001)فاطمة محمد عبد الباقي، صفحة حقه في النمو الطبيعي و  حترام كرامته اإلنسانيةوا

لم ما جعلها تحظي بمزيد اهتمام في العا اتعتبر االعاقة الحركية احدى اكثر االعاقات انتشار و 
االعاقة الحركية انما تعني حرمان و  المهتمين بشؤون المعاقين ،من قبل الباحثين و رعاية و 

، (80، صفحة 2777)عبد الرجمن سيد سليمان،  ن الوظائف العادية لجهازه الحركيالفرد م
تظهر على المعاق نفسيا واجتماعيا وبدنيا عن االعاقة الحركية انعكاسات سلبية  وتنجم
مما يؤثر سلبا على  تمارس عليه ضغوطا نفسية تعيق تأقلمه واندماجه في المجتمعاليا و وانفع

)بوعناني  لديه ةالعدوانيثقته بنفسة والمجتمع وتدفعه الي العزلة والتقوقع وتزيد من القلق و 
السلبية يكون المعاق مع كل هذه االثار و ، (56، صفحة 2700زكيا و جمعي الصايم، 

لين و الباحثين اوال و العائلة حركيا في حاجة الي مزيد رعاية و اهتمام من قبل المسؤو 
االليات التي يمكن ان تساهم في االرتقاء بالمعاق والمجتمع ثانيا ، والبحث عن االساليب و 

 . هقدتعقد الحياة ما تعصة الجانب النفسي منها ألهميته و خامن كل الجوانب و  حركيا
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كيف في صورته التربوية الجديدة وبنظمه في هذا الصدد فان النشاط البدني الرياضي المو   
واالندماج اعداد المعاق حركيا للحياة العامة عده السليمة يعتبر ميدانا هاما وقويا لتربية و قوا و 

ق العديد من لتحقي ةللمعاق فرص تتيحفممارسة النشاط الرياضي فيها قدر المستطاع ، 
االجتماعية ، فالنشاط البدني الرياضي المكيف وسيلة المكتسبات البدنية والمهارية والنفسية و 

)بشير التخفيف من القلق وتنمية الثقة بالنفس واالعتماد علي الذات و ناجعة للترويح النفسي 
ان يساهم في بناء شخصية غير  كل هذا من شانه، و (23، صفحة 2707حسام ، 

مضطربة لدى المعاق حركيا من خالل التأثير بشكل ايجابي على سماته الشخصية وهذا ما 
هو ما جعلنا نتناول موضوع السمات الشخصية عدد من الباحثين و الدارسين ،  و قال به 

 لشخصيةدراسة مقارنة في السمات الدى المعاقين حركيا بالدراسة و البحث تحت عنوان : 
 غير الممارسين للنشاط البدني الرياضي المكيفلدى المعاقين حركيا الممارسين و 

 :تناولنا الموضوع على النحو التاليو 

الدراسة، فرضيات الدراسة، أهمية  حيث حددنا فيه ما يلي )إشكالية الجانب التمهيدي:-
 والمصطلحات(.أهدافالدراسة، أسباب اختيار الموضوع، تحديد المفاهيم ’ الدراسة

اهتم هذا المجال ب ثالث فصول على الترتيب )السماتالشخصية(،  الجانب النظري:-

)اإلعاقةالحركية(، )النشاط البدني الرياضي المكيف(، وقمنا بالتعمق في التعاريف والمفاهيم 

وكل ما هو مفيد نظريا وعلميا وثقافيا، وكذا عالقة كل فصل بالجانب الرياضي الذي يساعد 

 معاق حركيا.ال

عدة صعوبات في هذا المجال وذلك راجع إلى وباء كورونا الذي  اواجهن التطبيقي:_الجانب 
ضرب العالم، ومع هذا قمنا بالعديد من التجارب والتنقالت بغية خدمة بحثنا إلى أقصى حد 
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وزرنا عدة واليات قصد الثراء المعرفي وقمنا في الفصل الثاني من هذا الجانب بإنجاز 
 اسات مشابهة وناقشنا الفرضيات.در 

 اإلشكالية:-1

من المعلوم ان االعاقة الحركية تنتج اثارا نفسية سلبية قوية لدى المعاق مما يحدث تغييرات 
تنشئ و  شخصيته،ا الشيء الكبير من هكبيرة عليه ان تعرض لإلعاقة في سن اكتسب في

شخصية غير متزنة او مضطربة في حالة والدته مع اعاقة حركية او تعرضه لإلعاقة  لديه
وكما يقول بشير حسام انه تبرز لديه سمات  شخصيته،في سن مبكرة مع بداية تكوين 

، صفحة 2707)بشير حسام ،  بالنفسشخصية معينة كالقلق و العدوانية و انخفاض الثقة 
21) . 

 اتزانه االنفعالي و يتأثرالطبيعي ان بإعاقته فمن  يراثك تتأثر المعاق حركياشخصية الفرد ف
توافقه النفسي، فنظرية "أدلر" في القصور تقوم على الربط بين قصور األعضاء والتعويض 

)محمد غسان  النفسي الزائد، فقصور بعض األعضاء يزيد من الشعور بالقلق وعدم األمان 
 البورت جوردون  قد عرفو  .(84، صفحة 0117صادق، فريق عبد الحسن كمونة، 

 طابعه التي تحدد والجسمية النفسية االجهزة لتلك الفرد داخل الدينامي التنظيم بانها الشخصية"
 تتكون  الفريد الذي النموذج ذلك بانها جيلفورد الشخصية عرفو ، بيئته مع توافقه في الخاص

 نسبيا ثابتة نزعة هيف السمةاما  .(25-24، الصفحات 2775)فيصل عباس،  سماته منه
 لسمةفا ألبورت جوردون  حسبو . (08، صفحة 2775)الداهري،  وتصرفاته الفرد سلوك توجه

 متساوية المتعددة المثيرات جعل يعمل على بالفرد خاص عام مركزي  عصبي نفسي استعداد
 ألبورت والتعبيري ورأى التكيفي السلوك من متساوية أشكال وتوجيه إصدار على ويعمل وظيفيا

 سلوكه أنماط تحدد التي فهيله  بالنسبة داخلي بدور تقوم ما بفرد الخاصة السمات أن
ومن هذا الصدد تعتبر سمات الشخصية بمفهومها العام  .(254، صفحة 0113)القريطي، 

على أنها الصفات التي يمكن أن نفرق على أساسها بين فرد وآخر ومحاولة تفسير سلوك الفرد 
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 عن طريـق افتراض وجود استعداد أو تكوينات نفسية تكون مسـئولة عـن االنتظـام والثبـات
  .(046، صفحة 2707)مجيدي محمد، اهري في سلوك الفرد الظ

ته لدى المعاق حركيا تصبح مساعد ةمع كل هذه التأثيرات السلبية على السمات الشخصي
م الفائدة التي يمكن ان تقدمها باي وسيلة مهما صخر حجضرورة حتمية من اي جهة كانت و 

قل االثر االيجابي الذي توفره للمعاق حركيا في سبيل االرتقاء بالسمات الشخصية له سواء و 
 .السلبيةمن جهة رفع السمات االيجابية او التخفيف من السمات 

قد اشار مشاري عيسى الرويح في بحثه ان االنشطة البدنية وسيط فعال يستطيع المعاقين و 
الشعور باالنتماء الى  يقوي لديهمخالله تحسين مهاراتهم الشخصية واالجتماعية و  من

قد اثبتت الدراسات العلمية حسب الباحث و  يعزز ثقتهم بأنفسهم،الجماعة ودورهم الفعال بها و 
االلعاب الرياضية يؤدي الي تغيرات ايجابية في شخصية الحركية و  ان التدخل باألنشطة
ة محمد عبد الباقي في دراستها ان  مسابقات العاب القوى تعزز مفهوم المعاق، واكدت فاطم

البدنية ، اء صحتهم النفسية واالجتماعية و تحقيق الذات عند المعاقين حركيا و تساهم في بن
لنشاط الرياضي يعد نشاطا هادفا ان ا 2707كما يري جون ديوي نقال عن بشير حسام 

ثم فانه  منالتربوية لدى الفرد الممارس له و تجاهات االوبناء في تنمية المهارات والقيم و 
 .(001، صفحة 2707)بشير حسام ،  تطوير الشخصية عند الفرديساهم في تنمية و 

الرياضية بكافة صورها تتيح فرصة للتفاعل واالندماج ح  ان ممارسة االنشطة البدنية و المالو 
تشير العديد من الدراسات الى ان و  ،(046، صفحة 2707)مجيدي محمد، االجتماعي 

، صفحة 2703)عادل خوجة، ممارسة النشاط البدني الرياضي يحسن من صورة الجسم 
ينمي الشخصية من خالل اللعب ان االلعاب الحركية و  2702محمد  ، كما اكد نقاز(08

ة طفل تنمية القيم واالتجاهات االجتماعية كما ان النشط البدني الرياضي يساهم في تنشئ
، 2707)نقاز محمد، يعمل على تكيفه مع المحيط الذي يعيش فيه الروضة اجتماعيا و 

 .(072صفحة 
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 التالي:وهذا ما أدى الى طرح التساؤل 

غير الممارسين بين المعاقين حركيا الممارسين و  توجد فروق في السمات الشخصيةهل  -

 ؟المكيف للنشاط البدني الرياضي

 الفرعي التالي: وجاءت التساؤل

النـشاط البــدني الرياضي المكيــف ايجابا في تنمية السمات الشخـصية لدى  يؤثر هل -
 حركيا؟المعاقــين 

 فرضيات:-2

 الفرضية االولى: -2-1

 للنشاط البدني الرياضيير الممارسين غالممارسين و  حركياتوجد فروق بين المعاقين  -

 الممارسين. في السمات الشخصية لصالح المكيف

 الفرضية الثانية:-2-2

لمعاقــين النـشاط البــدني الرياضي المكيــف يؤثر ايجابا في تنمية السمات الشخـصية لدى ا -
 الممارسين.حركيا 

 :أهداف البحث-3
  :الهدف العام-3-1 

 اانعكاساتها االيجابية على المعاقين حركيالمكيفة و  الرياضية معرفة أهمية األنشطة البدنية
 :الجزئيةاألهداف -3-2
الغير ممارسين للنشاط الرياضي السمات الشخصية بين الممارسين و  تحديد الفروق في - 

  .المكيف
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المكيف على الجانب النفسي الرياضي إعطاء صورة على ثأتير ممارسة النشاط البدني  - 
  .للمعاق حركيا

 :البحثأهمية -4
وخدمة تحتاج  مدى،لطالما كانت قضية العمل مع المعاقين قضية حساسة وإنسانية لى ابعد  

اكتشاف حيث يتم من خاللها توجيههم والعمل على مساعدتهم على  دقيق،إلى تركيز وعي 
وهنا يكمن دور النشاط البدني الرياضي المكيف في  إلمكاناتهم،قدراتهم وإطالق العنان 

تحسين لياقتهم البدنية وتمكينهم من التغلب على الصعوبات واآلثار النفسية التي تسببها 
 .كما تعمل على خلق الراحة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي اإلعاقة،عليهم 

الدراسات الهامة التي مازالت تتصدر المراكز األولى  نات السمات الشخصية مكما تعد دراس
وإيمانا منا بالدور التي تلعبه ممارسة األنشطة البدنية  والشخصية،في البحوث النفسية 

المكيفة في تنمية السمات للمعاق حركيا نقترح هده الدراسة إليضاح مدى أهمية األنشطة 
  .حركياالمكيفة ودورها في تطوير حياة للمعاق الرياضية البدنية 

  :للبحثالمصطلحات اإلجرائية -5 
 أبرزلعل ساسية في أي دراسة او بحث علمي و تعتبر المفاهيم التي يتبناها الباحث لغة أ

الصعوبات التي يواجهها الباحث في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية هي كثرة 
وجب على كل باحث أن يحدد في بداية أي عمل علميا  اوالمرادفات، لهدالمصطلحات 

حتى يتسنى له فهم الظاهرة التي يدرسها دون لبس أو  واضحا،تحديدا للمصطلحات تحديدا 
 .غموض لكل من يطلع على دراسته فيما بعد

 

فهي ليست عارضة  سلوكه،هي صفة للشخص تتضمن بعض الوحدة في  :السمة-5-1
كما أنها تتضمن معيارا  ككل،وأنها صفة للشخص  النسبي،رار ولكنها نمط يتميز باالستم

كسول ...الخ فالسمة هي خاصية يتميز  هادئ، عدواني،كأن نقول هدا الشخص  اجتماعيا،
 .وهي صفة مكتسبة يمكن أن نفرق من خاللها بين األشخاص سلوكه،بها الفرد تعبر عن 

االستجابات التي تربطها من الوحدة و  ( بأنها " مجموعة ردود األفعالعرفها )ريموند كاتل 
التي تسمح لهذه االستجابات ان توضع تحت اسم واحد و معالجتها بنفس الطريقة في غالب 

أما )جون البرت( فعرف السمة بأنها :" نظام نفسي عصبي مركزي يخص الفرد  "األحيان
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توجيه أشكال كما يعمل على إصدار و  ،ويعمل على جعل المثيرات المتعددة متساوية وظيفيا 
ومن خالل هذه التعريفات نستنتج ان السمة هي  " متساوية من السلوك ألتكيفي و التعبيري 

ويختص بها الفرد وتتوافر فيها القدرة على نقل ، التمركزصبية تتميز بالتعميم و بنية نفسية ع
وجيه المستمرين لصور متكافئة العديد من المثيرات المتكافئة وظيفيا و على االبتكار و الت

 .(021، صفحة 0221)محمد حسن عالوي،  من السلوك التعبيري والتوافقي
 

 :الشخصية-5-2
هو عبارة عن القناع الذي و  (Persona) مشتق كلمة شخصية من اللغة اليونانية لغة: -أ

  بدور مسرحييضعه الممثلين على وجوههم أثناء القيام 

ند اإلنسان وتغيير تعني الشخصية التكامل النفسي واالجتماعي للسلوك ع اصطالحا: -ب
، صفحة 9119)نعيمة،  الشعور واالتجاهات واآلراء عن هدا التكاملعادات الفعل و 

الوظائف المختلفة في ل والتكامل وانتظام في الصفات و عبارة عن نتيجة التفاع ، (01
 .(0221)القذافي، وحدة واحدة سواء كانت داخلية او خارجية لسلوك الفرد 

أنها ذلك  للشخصية،وبعد تقديم هده التعاريف نتوقف على تعريفنا  :اإلجرائيالتعريف  -ت
والشخصية هي  األفراد،الذي يجعله مميزا عن غيره من  للفرد،الخارجي الكيان الداخلي و 
منها و  ،نقصد ما أخد عن والديهو  ،موعة من الصفات منها الوراثيةالحوصلة لمج

إذ  ،من خالل المجتمع الذي عاش فيه أو بيئته التي تحيط به وتكون سواءمكتسبة 
، 0221)القذافي،  .نعالقاته مع األشخاص اآلخريتنعكس عليه في ميوالته وانفعاالته و 

  .(01صفحة 

  :األنشطة البدنية الرياضية المكيفة-5-3 

 ،وتعني الرياضات واأللعاب التي يتم فيها التغيير لدرجة يستطيع المعوق الغير قادر
 ،المتعددةو  ومعنى ذلك هي البرامج االرتقائية ،الممارسة والمشاركة في األنشطة الرياضة

والتي تشمل األنشطة الرياضية واأللعاب التي يتم تعديلها بما يتناسب مع ظروف المعاق 
 ويتم دلك تبعا لألشخاص الغير قادرين في حدود إمكانياتهم وقدراتهم وشدتها،ونوعية اإلعاقة 

 .(11، صفحة 0221)ابراهيم، 
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  :اإلعاقة الحركية-5-4
يشير مصطلح اإلعاقة الحركية إلى حالة األطفال الدين يتصف مدى الحركة لديهم 

تؤثر و  ،أو تتميز قدراتهم على التحمل الجسمي بكونها ضعيفة إلى حد كبير،بالمحدودية 
أمرا ضروريا المعاقون مما يجعل توفير برامج خاصة لهم  ،سلبا على األداء التربوي لهم

خاص الدين لديهم عائق حركي يمنعهم من القيام بوظائفهم ه الدراسة األشذحركيا في ه
سواء كان هدا العائق ألسباب وراثية أو مكتسبة نتيجة مرض أو  ،الحياتية بشكل طبيعي 

فأصبح لديهم  ،إصابة أدت إلى ضمور العضالت أو فقدان على الحركة في األطراف السفلية
يجدون صعوبة في ممارسة نشاطاتهم  نقص من حيث إقامة العالقات االجتماعية بحكم أنهم

ى برامج مكيفة قادرة على إعادة اليومية منها : الممارسات الرياضية, و لهدا هم يحتاجون ال
)منال منصور  لو جزء بسيط من الفراغ الذي سببته اإلعاقة سواء نفسيا أو اجتماعياو 

 .(11، صفحة 0211بوحميد، 
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 :تمهيد

 هي الشخصية سمات فيه، اما تستخدم الذي المجال باختالف تختلف كثيرة معاني للشخصية
 وهي نسبي، ثبات ذات البعض، وهي بعضهم عن األفراد تميز التي الصفات من مجموعة

 للسمات أن كما المعوق، للفرد المالئمة الظروف وفرت إذا ما حالة في للتغير قابلة
 الظروف إلى ترجع فهي ،المعوق  الفرد بها يقوم التي االستجابات مختلف على أثر الشخصية

 .الجسمي عجزه إلى ترجع والتي منه تصدر التي السلوكات، وطبيعة فيها نشأ التي

 وسماتها، للشخصية مفاهيم إعطاء إلى التفصيل من بشيء المهم الفصل هدا في وسنقوم
 .المعاق الفرد في المؤثرة والعوامل والسمات باألنماط المتعلقة والنظريات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 :الشخصية-1

 علماء حتى القديم االنسان من ابتداءا وتعريفها الشخصية بموضوع الناس اهتمام اختلف
 السلوك أنماط في الموجودة الفروق  القديم اإلنسان الح  فقد الحديثة، العصور في النفس
 أحيانا تغير ومن أحيانا نسبي ثبات من السلوك هذا عليه يكون  قد وما حوله، من للناس
 أقيم التي االساسية الخصائص من اعتبارها اليها النظر يمكن الثالث النواحي وهذه اخرى 
 الوظيفة يعتبر (469-399) مثال سقراط كان اإلغريق وعند الشخصية دراسة علم عليها

  كالم على وأكد أفالطون  وجاء .نفسه يعرف أن هي لإلنسان األساسية

 جديد، بفكر سقراط وجاء وعاقلة وغضبية شهوية :الى النفس قوى  تقسيم اليه وأضاف سقراط،
 أن بعد ودراستهم، األطباء اهتمام موضع والنفسية السلوكية المشكالت جعل من أول فكان
 رسم محاولة بدأ من أول وهو الطبيعة، تفوق  أخرى  قوى  والى اآللهة تدخل الى تعزى  كانت
 للشخصية عدة أنماط بتصوير قام فقد االنسان، لشخصية العامة لألنماط كالمية صور

 السمة هذه لديها تسود التي الشخصية يصف ثم السمة يعرف فكان االنسانية،

 ليصبح بعد فيما االنجليز اقتبسه والذي القناع ومعناه" معنى الى الكثير الرومان يضف ولم .
personaللف  ابتداع سوى  الشخصية Personall الشخصية لتعريف مصطلحا. 

 ارتكاز نقطة بمثابة تعد التي واألفكار النظريات بعض ظهرت الحديثة العصور في أما   
 بعد، فيما الشخصية دراسة على واضحا أثرها وانعكس المختلفة، لعلم فروع أفادت هامة

 والقياس، الطبيعية العلوم .ومنها بذاته، مستقل كعلم الشخصية نفس علم ظهور في وساهمت
  االكلينيكي النفس وعلم الجشطالت، وسيكولوجية األنماط، وسيكولوجية الفارق، النفس وعلم

 .(2775)ختام عبد الله علي غنام، 
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 :الشخصية مفهوم-1-1

  :اللغوي  المفهوم-أ

 فكلمة الفرنسية اللغة في ما أ "شخص" من العربية اللغة في الشخصية كلمة ن إ
Personnalité" وهما يونانيتين كلمتين من مستمدة "Per" خالل من ومعناها "sonna" 

 يضعه الذي القناع يعني الذي ""Persona كلمة تركيب يكون  هذا وكل والتكلم، التحدث
، صفحة 2775)عبد الله حسين االمي،   التصنع أو التقليد أو للتمثيل وجهه على اإلنسان

08). 

 :العامي المفهوم-ب

 استاد،) الفرد يتواله الدي االجتماعي المركز الى تقود انسان أي عند الشخصية كلمة ان
 العام فالمفهوم شخصية له فليس المنصب هدا مثل له ليس من اما ،(الخ ....مدير طبيب
 .االجتماعي وثقلها بقوتها الشخصية يربط

 :الشخصية تعريف2-1-

 تتبعها التي واالستراتيجية العلمية االتجاهات كثرة" إلى ترجع للشخصية تعريفات عدة هناك
 .النظري  موقفه أو نظريته إلى استنادا   الشخصية يعرف فكل الشخصية، نفس علماء

 :منها

 المميزة الفرد استجابات هي الشخصية "بأن :(Floyd allport ألبورت فلويد تعريف •
 .بيئته لخصائص تكيفيه ونوعية االجتماعية، للمثيرات

 ما، حد إلى والدائم الثابت التنظيم ذلك هي الشخصية :(Eyzinc) آيزنك ويعرف •
 لبيئته الفريد توافقه يحدد والذي جسمه، وبنية وعقله ومزاجه الفرد لطباع
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 سمات منه تتكون  الذي الفريد النموذج ذلك هي :(Gelifor)جليفورد تعريف •
 .(27، صفحة 2775الله علي غنام، )ختام عبد   الشخصية

 من الكلية الكمية انها الشخصية فيرون  :والمفاهيم بالمدركات المهتمون  اما
 .المرنة الفطرية البيولوجية والقوى  والدوافع والغرائز، والميول االستعدادات

 لمدة الدقيقة بالمالحظة اكتشافها له يمكن الذي النشاط كمية انها "واطسون » وذكر
 .وثابتة دقيقة معلومات اعطاء من يتمكن حتى طويلة

 عن الفرد يميز كبير حد الى ودائم، ثابت سلوكي نمط الشخصية أن "الخالق عبد" يرى  كما
 المتفاعلة واألجهزة والّسمات الوظائف من مجموعة فرويد تنظيم من ويتكون  الناس، من غيره
 الجسمي والتركيب االرادة أو والنزوع االنفعال، أو والوجدان العقلية القدرات تضم والتي معا

 الفريد وأسلوبه االستجابة في الخاصة الفرد طريقة معا تحدد والتي الفيزيولوجية، والوظائف
 للبيئة التوافق في

 :منها نذكر ذكره، سبق كما- تعاريفها تعددت فقد النفس علم في الشخصية أما

 النفسية االجهزة لتلك الفرد، داخل الدينامي التنظيم هي الشخصية" :البورت جوردون  تعريف
 " .بيئته مع توافقه في الخاص طابعه تحدد التي والجسمية

 االجتماع علماء إليه يسعى الذي الرئيسي الهدف أن لنا تبين سبق، مما للشخصية وكنظرة
 الدقيق والتعريف الجيد الفهم إلى التوصل هو النظرية أطرهم فت اختل مهما النفس علماء أو

 الذي التجريبي البحث في خصوصا وتعقده المفهوم هذا صعوبة من الرغم على للشخصية
 فكل بينها فيما متكاملة التعاريف هذه أن هو المالح  ان إال السلوكية التفاصيل بأدنى يهتم
 :أن على تتفق معظمها في وهي ونظرياته اتجاهاته تحدده ما حسب تناولها اتجاه

 .والخصائص السمات من مجموعة عن عبارة الشخصية •
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 .لها كمنظم يعمل السمات هذه على مسيطر جهاز هي •

، 2775)عبد الله حسين االمي،   .االفراد بين التمييز في الكلي التنظيم هذا يساعد •
 .(08صفحة 

 :الشخصية تكوين ومراحل طبيعة-2

 :الشخصية طبيعة-2-0

 مكونات جميع يشمل نمائي معرفي مزيج عن عبارة الشخصية أن (2006) األمارة يرى 
 التوازن  يتم حتى اإلشباع، تتطلب التي الحاجة قوة حسب المكونات تلك تأثير ويتحدد الذات
 فقدان إلى يؤدي االختالل فان ذلك وعكس النضج الى التوازن  هدا ويؤدي الشخصية في

 كذلك وتتأثر فيها وتؤثر بالبيئة الشخصية تتأثر كما االضطراب، في والمتمثل التوازن 
 لتكوين المعادلة هذه في األهم العامل يعد الذي التكوين قوة تأثير عن فضال بالوراثة،

 بدرجات مؤثر والكل والمسببات، والعوامل األصول متعدد مكون  فالشخصية الشخصية،
 .أدائها في متفاوتة

 إن نقول أن خطأ وليس الشخصية، لنمط المؤسسة العوامل هذه أحد إغفال الصعب من لذا
 الوراثي العامل :هي العوامل وهذه بها وتتأثر الشخصية في تؤثر أساسية عوامل ثالث هناك

 الالسواء أو السواء في سلوكها يتحدد الشخصية فان وعليه التكويني، والعامل البيئي والعامل
 :التالية بالمعادلة صياغتها يمكن التي العوامل بعض تداخل خالل من

 الدافعية × اإلعداد × االستعداد= اإلنسان سلوك

 في ويؤثر الشخصية، نمط عليه تسير الذي باالتجاه يعمل ألن اإلنسان يدفع إذا فالسلوك
 هو التي النفسية الحالة أدق، بمعنى أي الدافعية؛ وقوة والبيئي الوراثي العامل السلوك هذا

 نجد األساس هذا وعلى السلوك، في منهما كل ويؤثر اللحظة، وفي الموقف في الفرد عليها
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 لكي السلوك تعديل في المحاولة أو البيئة، تغيير نحو تتجه الشخصية، من أنماطا هناك أن
 .معها التكيف المراد البيئة مع يتناسب

 ،أما مساره تصحيح باإلمكان فهو وتعديله، به التالعب يمكن مكتسب هو ما كل كان ولما
 عامل الحقيقة في هو التكويني ،والعامل تعديله حتى أو تغييره الصعب فمن الوراثي العامل
 البيئة تغيير فان ،وعليه فرد بكل خاص تكوين مثل معه المتوافقة األسباب بعض مع بيئي
 ،أو ) المندفعة الشخصية (ذلك ،ومثال العدوانية وخصوصا االستخدام في الغرائز طابع يأخذ

 إلى تميل الشخصية من أخرى  أنماط مقابل ،في  )الجنسية االنحرافات( مثل الجنسية الغرائز
 تستخدم ،أو المكبوتة الشخصيات مثل العدوانية الغرائز تستخدم ،وقد أساسا الذات تغيير
 في مؤثر عامل هو النضج تأثير ان ،ونبين االعتمادية الشخصية مثل الجنسية الغرائز

– العدوانية" للمجتمع المضادة ،فالشخصية الشخصيات كل وليس أدائها وفي الشخصية
 أنماط من البعض ،ولكن إطالقا تعاملها من تعدل وال النضج فيها يؤثر ال "السيكوباتية
 الثبات من بها صفة وهي الزمن، بمرور والتحسن والتعديل النضج في تستمر الشخصية
 أساسية والصفات السمات في النضج عالمات تبدو ،حتى النضج من بها وكما والتطور
 طابع ذات تكون  الشخصية فان ذلك ،وإزاء به خاصة مميزة هوية لتعطيه صاحبها وتميز
 تكون  أن بشرط قائمة أو ماضية خبرات أو مواقف مجموعة يحمل اإلنسان في وفريد نوعي
 . شخصيته على واضحة آثار وتركت للفرد العام السلوك في أثرت

 الالتزامن :هما الشخصية في الشخصية في هامتين ظاهرتين ( 2006 ) األمارة وحدد
 السلوك من متنوعة وأنماط مختلفة  بأنشطة  اإلنسان يقوم فعندما الشخصية في والتزامن
 المواقف مع األنشطة هذه خالل من يتعامل فانه الفيزيولوجية و النفسية حاجاته إشباع بهدف
 مجموعة الشخصية أن ،وبما الخارجية   البيئة مع التوافق له يكفل بما واألشياء واألمور
 المتفاعلة والعواطف والقيم والتقاليد والعادات ) ومكتسبة موروثة (والنفسية الجسدية الصفات

 تعامله وطريقة الفرد سلوك ،فان االجتماعية الحياة في التعامل خالل من اآلخرون  يراها كما
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 حياة في خطرا األمور ،وأشد واالنفعالي والنفسي الجسمي وتكوينه شخصيته تحدد التي هي
 مما تفككها أو الشخصية في بالتصدع الشعور المجتمع،  في  الدؤوبة  حركته أثناء األفراد
 في تشقق من عليه يترتب ،وما الخارجي التوافق ،وسوء للفرد الداخلي التوافق عدم الى يؤدي
 ،وقد للفرد االجتماعي التفاعل في يؤثر طبعا ،وهذا الزمن بمرور تآكلها و النفسية األبنية
 السلوك في االتساق بعدم والشعور الداخلي النفسي االنهيار إلى كثيرة أحيان في األمر يصل
 فهي  Asonchrocity باالتالزم تسميتها يمكن الظاهرة ،وهذه اآلخرين مع التعامل وسوء
 بين الكلي والتجانس التناغم عدم ،أو القائم الواقع مع التكيف التطابق عدم كذلك تعني

 كلية الماضي على تعتمد أن اما هي الالتزامنية الشفافية فان بالتالي و والواقع الفرد شخصية
 أو المجتمع، واقع مع السلوكي التعامل في واضحا التخلف ويكون  الحاضر تعيش وال

 . الشخصية وفي السلوك في زمنه على متقدم وهو الحاضر يعيش بحيث الفرد لدى مستقبلية
 التزامن ظاهرة أما synchronicity مع واحد آن في معينة نفسية حالة حصول تعني فهي
 اللحظية، الذاتية للحالة مغزى  ذات تبدو كمتوازيات تبدو خارجية حوادث عدة أو حدث مع

 .الحاالت بعض في بالعكس والعكس

 تسير التي والحضارات والشعوب األفراد لدى كبيرة مشكلة الشخصية في الالتزامن ويعد وهذا
 االقتصادي النمو وخصوصا األفضل نحو االقتصادية التحوالت وتعيش بسرعة التطور مع

 السريعة التكنولوجية التحوالت أو والتحضر االنفتاح نحو االجتماعية التحوالت أو المتزايد
 يوم كل والنوعي الواضح االضطراب مع التعامل في أفرادها سلوك على ينعكس ،وهذا

 غير المختلفة المجتمعات في الناس من الكثير تؤرق  وجماعية فردية مشكلة ،فالالتزامن
 بين ،ما وتعامال وقيما ومضمونا مترابطة،شكال حلقات من سلسلة تعيش ألنها ، المستقرة
، 2705)احمد محمد غباري، خالد محمد ابو شعيرة،   والمستقبل الحاضر والواقع الماضي

 .(27-00الصفحات 
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 :والسمات باألنماط المتعلقة الشخصية نظريات-3

 :األنماط نظرية-3-1

 عند التكيف طريقة بمعاينة الشخصية أنماط فئات إلى يصنفون  فاألفراد النظرية لهذه وفقا
 :أسلوبين على وترتكز الوضعيات

 نقيضه يحدد ثم أساسي كنمط الشخصية من معين نمط من االنطالق يتم إذ :التناقض مبدأ-أ
 .بينهما تركيب يشكل الذي ووسيط، ثالث نمط لتحديد

 درجات أو قيما يضفي ثم الشخصية من مستقلة أبعاد عدة بين التمييز يتم :التركيب مبدأ-ب
، 0130)كامل بكداش،  تحليلها تم التي المختلفة العناصر تركيب يتم وبعدها عليها عدة

 (021صفحة 

 عدة أن تنسب يمكن حين فعلى السمة في المستخدم للتفكير امتدادا النمط يعد وأسلوب
 فانه السمات مجموعة من أو تلك أو السمة بهذه يتصف انه ونقول واحد شخص إلى سمات
 أو التصنيف خطة أال وهي توحدا وأكثر أوسع إجمالية خطة تبني يمكن النمط أسلوب في

 السمات مجموعة حسب نمط ما إلى ينتمي باعتباره يصنف قد فالفرد خانات، في الوضع
 األفراد من كبيرة جماعة مع "النمط سمات " مجموعة في شارك فإذا عنها، يكشف التي

 نبسط فإننا ثم ومن نمط ما، إلى الجماعة هذه رد ا وأف هو إذن ينتمي فانه اآلخرين
 يشارك سمة كل مستقلة نذكر بطريقة أن إلى حاجة في لسنا أننا طالما بعيد حد إلى الوصف

 كالميل الصفات من أخرى  مجموعة السذاجة تصاحب أن الحظنا إذا ذلك مثال فرد، كل فيها
 السمات من المجموعة فهذه ذلك، وغير الذاكرة واإلعاقة وفقدان الشديد الوجداني التقلب إلى
  .دفاعي كأسلوب "الكبت " تسمى شاملة واحدة ببساطة بقائمة إليها يشار أن يمكن

 قليلة من مجموعة في تبسيطها يتم التي المتعارضة السمات من معقدة أنظمة إذن فاألنماط
 .(62، صفحة 0134)الزاروس ريتشارد،  القوائم
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 وتعتبر االنماط في نظريات علم النفس دات معاني كثيرة ومتمايزة ندكر منها:

 عن هو األنماط عن فالبحث للتغير، قابلة غير أنماط وهي :ثابتة كسمات األنماط -أ
 .البشرية في الطبيعة المتغيرة غير العناصر

 بين االرتباط من ينشأ النمط حيث :األشخاص بين الترابط من مستمدة األنماط -ب
، 0132)فيصل عباس،  بين االختبارات االرتباط من تنشأ السمة بينما األشخاص،
 .(078-072الصفحات 

 فنظرية البشرية، الطبيعة ألنواع أساسيا تصنيفا نهيأ أن وهو :المنهجي التصنيف -ت
 الفيزيولوجية العمليات الجنسي، األصل الخارجية، على المظاهر بنيت األنماط
 األنماط نظرية وتعد الحياة، أسلوب اختيار اإلدراكية، الجسم، الميول شكل المختلفة،

 وجد ولقد بالشخصية، يتعلق فيما اإلنساني الفكر التي عرفها النظريات أقدم من
 .واجتماعية ونفسية وجسمانية مزاجية أنماط إلى فقسموا الناس مختلفة أنماطا العلماء

 القرن  في " هيبوقراط" محاولة هي النوع هذا من محاولة وأول :المزاجية األنماط-3-1-1
 :وهي أنماط أربعة إلى الشخصية قسم الميالد حيث قبل عشر الخامس

)محمد عبد  المتشائم السوداوي -المتلبد البلغمي-الصفراوي حاد المزاج-المتفائل الدموي 
 .(005، صفحة 2772الرحمن محمد العيسيوي، 

 يقسم من العلماء فمن النظرية، هذه في آراء عديدة هناك الجسمية: األنماط-3-1-2
 والسمات الراس، جغرافية جمجمة حسب يقسمها من ومنهم شكل الوجه، حسب األشخاص،
 .(064، صفحة 2770)جالل،  وقصر وسمنة ضخامة من الجسمانية أو المميزات الجسمية

 "يونج كارل" نظرية النفسية األنماط تناولت التي النظريات أهم من :النفسية األنماط-3-1-3
 هناك فانه رأى أن األساس هذا جانب والى وانبساطيين، انطوائيين الناس إلى يقسم الذي

 هناك يصبح ذلك وعلى والوجدان، واإللهام واإلحساس التفكير هي عقلية أربعة وظائف
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 وذلك وحدسيا، انطوائيا أو ومفكرا، انطوائيا يكون  قد فالشخص الشخصية أنماط من ثمانية
 .عنده العقلية الوظائف بحسب تغلب

 وأبرز االجتماعي التفاعل مفهوم على األنماط هذه تعتمد :االجتماعية األنماط-3-1-4
 فيها يقسم التي " ميراي" طرف من والمعدلة " سبرانجر"المجال نظرية هذا في النظريات
 :أقسام أربعة إلى الناس

 الفنان والعلمي ومنه واالحساسي األطباء ومنهم اإلنساني والعلماء، الفالسفة وفيه النظري 
، 2772)محمد عبد الرحمن محمد العيسيوي،  وغيرها والجندي والصانع الفالح يشمل والذي

 . (000-005الصفحات 

 :السمات-4

  :السمات تعريف--14

 .وتصرفاته الفرد سلوك توجه نسبيا ثابتة نزعة هي Trais :السمة 

 مركزي  عصبي نفسي استعداد بأنها الشخصي االستعداد أو السمة ألبورت جوردون  يعرف
 على ويعمل وظيفيا متساوية المتعددة المثيرات جعل على يعمل بالفرد، خاص عام

، 0113)القريطي،   والتعبيري  التكيفي السلوك من متساوية أشكال وتوجيه إصدار
 .(254صفحة 

 تحدد التي فهي له بالنسبة داخلي بدور تقوم ما بفرد الخاصة السمات أن ألبورت ورأى
 .سلوكه أنماط

 الشخصية ربط إلى قادت التي الكيميائية، السمات أشهرها ومن :الفيزيولوجية السمات
 ارتباك إلى فيها وأشار ابقراط وضعها التي هي النظريات هذه وأقدم الغدد بإفرازات
 .الجسم بسوائل المزاجية الصفات
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 وللسمات للجسم الخارجي العام بالشكل المتعلقة السمات وهي :المرفولوجية السمات
 .متعددة بطرق  معها والتعامل قياسها ويمكنه الفرد شخصية على تأثير الجسمية

 ذات أو المتشابهة المواقف في معينة بطريقة للمثيرات االستجابة وهي :السلوكية السمات
 .(08، صفحة 2775)الداهري،   البعض ببعضها العالقة

 :هي السمات عن تتحدث التي النظريات أهم-4-2

 قائمة خالل من السمات من مختلفة أنواعا ألبورت اختار وفيها :ألبورت نظرية4-2-1
 .سلوكية صفة ألف (18) على تشتمل

 .فردية وأخرى  مشتركة سمات  -

 .ثانوية وأخرى  مركزية سمات  -

 المركزية والسمة األخرى  السمات من غيرها على السمة تأثير سعة هو بينهما والفارق 
 تميز أنها إال الرئيسية من تأثيرا أثل الثانوية الفرد، على يصدر سلوك كل على تؤثر

 نسبيا، ثابت عام بطابع السلوك يتصف أن إلى وتؤدي كبير حد إلى الفرد شخصية
  )سمات 8 تتراوح (المركزية السمات من بعدد الشخصية وصف بإمكان أن ألبورت ويعتقد

 نقل على القدرة ولديها الفرد تخص عصبية نفس منظومة هي البورت بالنسبة والسمة
 السلوك عن التعبير إلى وتهدف الوظيفية الناحية من المتعادلة المنبهات من العديد
 وهذه المالح  خيال وليست الشخص فهي متكاملة تكون  السمات أن على مؤكدا التوافقي
 .السلوك طريق عن الخرج من مالحظتها يمكن المنظومة

 حذف أن بعد صفة (171) إلى ألبورت قائمة بتلخيص كاتل قام :كاتل نظرية-4-2-2
 هاجر انجليزي  نفسي عالم كاتل بارنارد وريموند الغريبة، واأللفاظ المترادفة الكلمات منها



23 
 

 تقدير لمعمل أومديرا ألينوي  جامعة في باحثا أستاذا وعمل بعيد وقت منذ أمريكا إلى
 1973. حتى 1945 عام من السلوك وتحليل الشخصية

 تفسير غفي استخدامها يمكن مصدرية سمات اعتبرها سمة 20 إلى كاتل توصل وقد
 ،إليها أشار التي المصدرية السمات ومن ،فيها القائمة العالقات وبيان السطحية السمات
 .(074، صفحة 2775)الداهري،   ... متفتح متحف ،

 بفحص نفسه تقيد أال يجب الشخصية بحوث أن إلى أيزيك ويشير :أيزيك نظرية4-2-3
 للقياس الممكنة الطرق  وبجميع كال بوصفها دراستها يتم أن يتعين بل صغيرة، قطاعات
 بواسطة جمعت تجريبية مادة من مستخرجة عوامل من إقناعا أكثر ليست أنها حيث
 .مختلفة طرق 

 التشريح عالقة ودرس ونموها، الشخصية تشكيل في الوراثية العوامل أهمية آيزيك وأوضح
 الشخصية وصف أساسية عوامل 5 وهناك الشخصية في العقاقير وتأثير بالشخصية

 :وهي

 .االنبساط عامل  -

 .الذهنية عامل -

 .التقدمية مقابل المحافظة عامل -

 .العصبية عامل -

 .الذكاء عامل - 
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 :) النفسي التحليل (نظري  الشخصية في فرويد نظرية-4-2-4

 في وتنظيمها المحكم لبنائها الشخصية مجال في الرائدة النظريات من النظرية هذه تعتبر
 الدقيقة بالتفصيالت واهتماماتها اإلنسان عمر من نسبيا طويلة فترة تشمل متتابعو مراحل
 إلى النظرية هذه اتجهت وقد ،انحرافه وأسباب اإلنساني السلوك دوافع تفسير تحاول التي
 بشحنات وارتباطها والحاجات كالرغبات الطبيعية والدوافع الفطرية العوامل أثر تأكيد
 التي السابقة خبراته بمجموع يرتبط عمره كان مهما فرد ألي الحالي السلوك وان ،نفسية
 .عمره من األولى المراحل خالل بها مرة

 هذا في جانب كل التكوين، وأن ثالثي بناء األعماق في الشخصية أن فرويد ويرى 
 وحدة النهاية في تؤلف الثالثة الجوانب وأن ،خاصة وميزات بصفات يتمتع التكوين
 و"األنا"و"الهو":هي الثالثة الجوانب أو الجهات هذه الشخصية هي ومتماسكة متفاعلة

 "األعلى األنا"

 :الهو

 األجيال من الوالدة منذ معه الطفل يحمله ما كل يضم الذي المبكر األول القسم ذلك هو
 دافع ،وهي البيولوجية الحاجات أو الدوافع الغرائز فرويد يسميه ما يحمل إنه السابقة،
 الغرائز هذه ،وإن العدوان دافع فرويد عليها ويضيف والراحة والجنس والعطش الجوع
 إلى يؤدي ،مما الداخلية أو الخارجية االستشارة عند وغليان أهوج توتر حالة في تصبح
 بأي فورية عاجلة بصورة التوتر وإزالة الغرائز هذه إلرواء أعمى فجا واندفاعها الهو تحرك
 بدون  األلم عن واالبتعاد اللذة تحقيق وهو الدائم مبدئها وفق وذلك ابتدائية وبطريقة ثمن

 . واألخالقية المنطقية المعايير أو الواقع شروط إلى اإللتفات

 بعيدا شعوريا ال يعمل وهو إنسان ال في والحيوانية االبتدائية الطبيعة يمثل فالهو     
 .إطالقا الخارجي العالم أو بالواقع له صلة وال ،وإدراكه الفرد وعي عن
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 عن ،المزيف التخيلي اإلرواء إلى يلجأ فإنه الحقيق اإلرواء تحقيق في الهو فشل وإذا
 فالجائع ،تخيلية ذهنية صور شكل في لتحقيقها الرغبات لهذه موضوعات استدعاء طريق
 األحالم وتعد ،شهي طبق أو مطعم لصورة موضوعا مخيلته في يستدعي أن يمكن مثال

 أو التوتر تزيل ال التخيلية األساليب هذه نالعقليين، ولك المرضى عند اليقظة وأحالم
 ،فقط التخيلي الهدف من الهو تقرب وإنما ،حقيقيا إرواء وال إشباعا تحقق وال تخفضه
 الذي الوحيد الواقع هو هذا ولكن سو غير زائفا سرابيا واقعا التخيلية الصور هذه تعد لذلك
 .الهو معه تعامل

 :األنا

 والذي لنا المألوف الظاهري  الشعوري  الجانب األنا ويمثل الهو من األنا ينبثق      
 معه، مباشر تماس وعلى بالخارجي العالم يوجه ألنه الواقع لمبدأ يخضع وهو به، نحس

 ومعقوال، موضوعيا واقعيا تفكيرا يفكر فهو لذلك والمميزات، الصفات بعض منه ويكتسب
 .المقبولة االجتماعية األوضاع مع متمشيا يكون  ان فيه يسعى

 شروط واعيا ،الواقع وبين بينها التوفيق طريق عن الهو مطالب تحقيق األنا ويحاول     
 وغير مقبول هو وما المتاحة اإلمكانات حيث من للفرد، الحقيقي الواقع في اإلشباع
 مطالب بتحقيق يسمح ال الواقع كان إذا أما المجتمع في السائد الثقافي النمط وفق مقبول
 يجد حتى إروائها تأجيل على ويعمل ويضبطها الغرائز على يسيطر األنا فغن الهو

 .الخارجي العالم شروط مع يتوافق الذي إلشباع المناسب الموضوع

 جاهدا يسعى ألنه ،البيئة مع الشخصية توافق بدور يقوم هذا يعمله األنا أن نرى  هنا ومن
 .الواقع يقبلها التي المرسومة األهداف إلى بالشخصية الوصول إلى
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 :األعلى األنا

 أظفاره، نعومة منذ الفرد عليها ربي التي والدينية االجتماعية والمثل القيم أمام أنفسنا نجد
 الكمال مبدأ وفق ويعمل المحاسب الضمير بمثل األعلى فأالنا ومجتمعه، ومدرسته فبيئة

 األول يمثل المثالي، واألنا الضمير مظهران، األعلى األنا ولهذا اللذة، من بدال والمثالية
 .القيم الثاني يمثل بينما الحاكم

 كما جهة من الهو رغبات ولكل الكف عمليات في أساسا األعلى األنا دور ويتمثل
 وهكذا ثانية جهة من األخالقية غير الهو لرغبات االستجابة من بمنعه األنا دور يعارض
 :قوى  ثالث تأثير تحت يقع األنا أن نرى 

 وأي صورة بأية فوريا تعبيرا اللذة مبدأ وفق نفسه عن للتعبير النزاعة بقواه  الهو إلحاح  -
 .ثمن

 تحكما باألنا يتحكم فهو وتوجيهات، ونواهي أوامر منّ  عنه يصدر وما األعلى األنا   
  إطالقا أكثرها قبول وعدم ،المشروعة الهو نزعات بعض بقبول له سامحا ،قاسيا

 .(256، صفحة 0113)القريطي، 

 يسمح أن قبل ،فأالنا ،وتقاليده ومثيراته بمغرياته الواقع عالم أو الخارجي العالم - . 
 العالم منظومة يأخذ أن من له بد ال الهو رغبات من معينة رغبة عن بالتمتع لنفسه

 .االعتبار بعين هذه الخارجي

 ما الهو نزعات من يحقق أن ،البد اتزان حالة في الشعوري  األنا يكون  أن وألجل -  
 مهمته تأدية عن عجز ،فإذا عليه األعلى األنا موافقة بعد الواقعي العالم  به  يسمح

 االضطرابات إلى يقوده أن أحيانا يحدث الشديد الصراع من حالة في كان هذه التوقيعية
 طريق إتباع األنا ،يسعى مؤقتة بصورة المؤلم الصراع هذا من الخروج وألجل ، النفسية
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 بحجج الرغبات هذه تبرير طريق عن موافقتها يؤخذ ،حيث األعلى األنا على التحايل
 .(00، صفحة 2775)الداهري،   الوسائل بشتى عليها التحايل ،أو تقنيعها ،أو واهية

 :السمات دراسات-5

 اإلنسان سلوكيات تميز التي الدائمة السمات بتحديد األولية الشخصية دراسات بدأت
 الخ... المزاجية اإلخالص، الطموح، الكسل، العدوانية، كالخجل :سمات تتضمن والتي
 نحو منها كبير عدد وجود تبين إذ الطريقة بهذه الشخصية سمات تحديد صعبا بدأ ولقد

 بينها الترابط يصعب كثيرة سمات ذكر من جدوى  أي تحقيق لعدم ونظرا سمة، 1800
 سمة 16 إلى تقليصها إلى الجهود اتجهت فقد منها بالسلوك التنبؤ أو السلوك وبين

  :وأضدادها السمات يبين الذي الجدول في موضح هو كما أساسية

 .للشخصية أساسية سمة 16 يمثل (01) رقم جدول

 عكسها السمة

 متفتح متحف 

 الذكاء كبير الذكاء قليل

 عاطفيا متوازن  المشاعر متحسس

 مسيطر مطيع

 مهمل جدي

 الضمير حي نفعي

 مغامر جبان

 رفيق صلب

 شكوك يثق

 خيالي عملي

 داهية صريح

 قلق بنفسه واثق
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 مجرب حاف 

 ذاتيا مكتفي اعتمادي

 مرتب طليق

 متوتر مرتاح

 (03، صفحة 0113)محمد حسن عالوي، 

 الفردي بالسلوك بالتنبؤ للشخصية عشر الستة السمات هذه أن الدراسات في وجد ولقد
 .الموقفية بالظروف بربطها هذا

 من فبدال ،منها معين نمط لتشكيل للشخصية السمات بعض تجميع أيضا أمكن أنه غير
)محمد  واحد صنف في منها تشابه ما جمع يمكن ،الشخصية في معينة سمة على التركيز

 (058، صفحة 0113حسن عالوي، 

 للتعرف الشخصية اختبارات لنتائج العملي التحليل منهج إلى النفس علماء اتجه ولقد
 هناك أن "ثرستون " وجد ولقد الشخصية االختبارات تقيسها التي العامة السمات على
 :وهي الفرد تميز ومستقلة أساسية سمات

 .مندفع نشيط، قائد، انفعالي، ثابت، ودود، انطوائي، مفكر

 أو عددها عن وال للشخصية المكونة السمات على نهائي اتفاق هناك ليس ولكن
 .طبيعتها

 نظرية السمات:-6

كما  فيه، نالحظها أن يمكن نسبيا، ثابتة شخصية سمات فرد لكل أن النظرية هذه تقول
 وتعتبر السمات طريقها، عن األشخاص بين نميز وأن وآخر، شخص بين نفرق  أن يمكن
 على وذلك بالتعرف معينة، بمصطلحات ما شخص وصف في وأقدمها الطرق  ابسط من

 أي مفاهيم استعدادية هي والسمات السمات، بأسماء وتسميتها تصفه التي سلوكه أنماط



29 
 

 من السمات نظرنا إلى وٕاذا معينة، بطرق  االستجابة أو للفعل نزعات تشير مفاهيم أنها
، 0134)الزاروس ريتشارد،  ممكنة كثيرة أنواع يوجد انه القول الممكن فمن محتواها،
 .(54صفحة 

 دقيقا ولقد كميا قياسا وقياسها سمات من الفرد لدى ما اكتشاف إلى السمات نظرية تهدف
 :للشخصية اآلتية المقومات النظريات هذه تناولت

 :الجسمية المميزات-6-1

 .الخ.......الجسم تقاسيم وتناسب الجمال الصحة، القامة، الطول، مثل

 :العقلية المميزات-6-2

 .ومعتقدات أراء من لديه وما الحكم وسالمة والتذكر التعلم على القدرة وتشمل

 المميزات المزاجية:-6-3

 تغيرها ودرجة تقلبها أو وثباتها االنفعاالت قوة بها ويقصد

 :والخلقة المميزات االجتماعية-6-4

 قسوة. أو شفقة انبساط، أو انطواء من النفسية واالتجاهات والميول العواطف أي

 :الحركية المميزات-6-5

 هذه العوامل وجميع الخ، ....المهارة الكف، على القدرة أو االندفاع الحركة سرعة وتشمل
، 0138)سامية حسن الساعاتي،  الشخصية لتكون  وكيفا كما متكامل كل في تتحد

 .(043-040الصفحات 
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 حركيا: المعاقين لدى دراسة السمات-7

 اإلنسان والتي سلوكيات تميز التي الدائمة السمات بتحديد األولية دراسة الشخصية بدأت
 المزاجة. اإلخالص، الطموح، الكسل، العدوانية، كالخجل، :سمات تتضمن

نحو  منها كبير عدد وجود تبين إذ الطريقة بهذه الشخصية سمات تحديد صعبا بدا ولقد
بينها  الترابط يصعب كثيرة سمات ذكر من جدوى  أي تحقيق لعدم ونظرا سمة 0377
سمة  16 إلى تقليصها إلى الجهود اتجهت فقد منها بالسلوك التنبؤ أو السلوك وبين

)محمد حسن  وأضدادها السمات هذه يبين في الجدول السابق الذي موضح أساسية هو
 .(058، صفحة 0113عالوي، 

بالسلوك  بالتنبؤ سمحت للشخصية عشر الستة السمات هذه أن الدراسات في وجد ولقد
 .الموقفة بالظروف بربطها هذا الفردي

 فبدال من منها، معين نمط لتشكيل للشخصية السمات بعض تجميع أيضا أمكن انه غير
واحد  صنف في منها تشابه ما جمع يمكن الشخصية، في معينة سمة على التركيز

 .(058، صفحة 0115)محمد عدنان النجار، 

للتعرف  الشخصية اختبارات لنتائج العاملي التحليل منهج إلى النفس علماء اتجه ولقد
هناك  أن " ثرستون  " وجد ولقد الشخصية، االختبارات تقيسها التي العامة السمات على
  :وهي الفرد تميز ومستقلة أساسية سمات

  .مندفع نشيط، قائد، انفعاليا، ثابت ودود، انطوائي، مفكر،

 أوطبيعتها عددها والعن للشخصية المكونة السمات على نهائي اتفاق هناك ليس ولكن
 . (028، صفحة 2772)محمد عبد الرحمن محمد العيسيوي، 
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 (:Carl Yungتصنيف كارل يونج )-7-1

 القوائم طموحا أكثر من واحدة تعد "يونج" فقائمة للشخصية الحديثة التصنيفات من وهي
 الوظيفية وأنماط االتجاه ألنماط وفقا للتصنيف مزدوجا أساسا استخدم ولقد

  :االتجاه أنماط-7-1-1

اتجاه  من الفرد عليه يكون  لما وفقا وذلك للشخصية أساسيين نموذجين بين "يونج" يفرق 
 .والمنبسط المنطوي  :إلى الحياة في العام أسلوبه حيث من أي عام نفسي

 مقالة في 1910 عام" يونج " عند مرة ألول المصطلح هذا وظهر :االنطواء-7-1-1-1
 في خصوصا الالحقة النصوص من العديد في كذلك وذكره صراعات الروح الطفلية حول

 بشكل للداللة المصطلح هذا العالم استعمل حيث 1913 عام ورموز الليبيدو تحوالت
 الشخص عالم إلى وانسحابه الخارجية، الموضوعات عن الليبيدو على انفصال إجمالي

 من العالم حسب النفسية الطاقة أو فالليبيدو الخاصة واألفكار الذاتية الداخلي والمشاعر
   .المختلفة السلوك أنماط إلى وتؤدي الالشعور،

 التفكير إلى ويميل ذاته نحو يتجه المنطوي  تجعل النفسية الطاقة أن "يونج "ويذكر
 أن ذكر كما والحساسية، الحذر إلى وأميل وأحاديثه أعماله في مضطربا وتجده والخيال،
 سحب عن عبارة وهو العقلية،ت االضطرابا ظواهر أبرز أي للفصام عرض االنطواء
 العالم الداخلي، على والتركيز والناس واألشياء الحوادث عالم الخارجي العالم من االهتمام
 (00، صفحة 0132)فيصل عباس،  الذاتية والمعاني والتأمل الخيال عالم

 :يونج" حسب المنطوي  مميزات ومن

وتؤدي  االجتماعية، الصالت وتحاشي االختالط وعدم العزلة يفضل شخص هو -
  .نفسه في التفكير دائم وهو سلوكه توجيه في دور أهم الذاتية العوامل

 مرونة  وبال للظروف رعاة ا م دون  صارمة وقوانين مطلقة لمبادئ سلوكه يخضع -
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 .االجتماعي التوافق أو السريع التكيف على المقدرة تعوزه -
 .ودوافعهم الناس نيات في الشك كثير -
 .والتوهم والخيال النكوص طريق عن التوافق يحقق -
)سامية حسن  الخارجي ومظهره رضه ا أم وعالج صحته مالحظة في مسرف -

 .(04-048، الصفحات 0138الساعاتي، 

 اهتمام فيه يكون  الشخصية نماذج من نموذج االنبساط " يونج" حسب :االنبساط-7-1-1-2
 والخبرات الذات نحو اتجاهه من أكثر الخارجية والظواهر الخارجي، نحو العالم متجها الفرد

 الحركة إلى الميل عليه يسيطر وبذلك الغير، نحو تتجه النفسية طاقته أي  أن الذاتية،
 .(03، صفحة 0132)فيصل عباس،  بالواقع والتأثر رة أ والج والصالت االجتماعية

 :المنبسط مميزات ومن

 بصحته أو يهتم ال أعمالهم، في الناس مشاركة إلى والميل بالنشاط يتميز شخص هو -
 .الطارئة الجديدة المواقف وبين بينه بسرعة الموائمة على قادر ،مرضه

 .سلوكه توجيه في الخارجية العوامل على يعتمد -
 .بسرعة صدقات وصراحة ويكون  حيوية في الدنيا على يقبل -
 .انفعال من نفسه في يجول ما يكتم ال -
 .التعويض طريق عن التوافق يحقق -

 :لفرايبورج السمات نظرية-7-2

 :للشخصية فرايبورج قائمة-7-2-1

 Fahren berg فاريبورج جركن اآلصل في ووصفها للشخصية فرايبورج قائمة :تعريف
 1970 عام بألمانيا فرايبورج بجامعة النفس علم أستاذة Hampel هامبل دايز سليج وهربرت
 فرعية أبعاد ثالثة عن فضال للشخصية عامة أبعاد تسعة إلى قياس اآلصلية القائمة وتهدف
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عبارة  004 على منهما كل يشمل ب .أ لها صورتين إن كما عبارة 202 القائمة تتضمن
 .(002، صفحة 2704علي سفيح، )أسعد 

 للقائمة مصغرة صورة بتصميم الغربية بألمانيا جيس بجامعة النفي علم أستاذ ديل وقام
، 2705)شهرة عبد الكريم ،  عبارة 56 وتتضمن القائمة من اآلولى الثمانية أبعاد تتضمن
 (3صفحة 

 فرايبورج:أبعاد مقياس -7-2-2

 لالستثارة والقابلية واالكتئاب والعدوانية العصبية هي أبعاد ثمانية يقيس المقياس وهذا
 من بشيء االبعاد هذه الى سنتطرق  يلي وفيما والكف والهدوء والسيطرة واالجتماعية
 :التفصيل

 الفرد لسطوة وإخضاعهم على االخرين والنفوذ فرض السلطان في الرغبة هي السيطرة:-1
، صفحة 2702)العجمي،  والعناد العدوان بمظاهر ترتبط ما فغالبا القوة، ولذلك أو باإلقناع

35). 

 لدى الواضحة السمات من السيطرة سمة أن الى اشارت التي الدارسات بعض هناك
 السيطرة بسمة يتسمون  الرياضيين أن الى التوصل تم الدراسات هذه وفي معظم الرياضيين

 السيطرة وعامل ي الرياض التحصيل مواقف في السمة يظهرون هذه كما حياتهم، موقف في
 التنافس والعدوان والعنف والقوة وتوكيد الذات، اثبات الى عامة بصفة يشير عريض مركب
 التأثير في تتميز بالرغبة التي القوة الى حاجة في وتجعله الفرد في تؤثر السيطرة وسمة ي،
القدرة لتوجيه االخرين من خالل  نحو تتجه وهي الفرد، بيئة التحكم في االخرين وعلى أو

، صفحة 2705)بالون هشام ، بوزار وحيد،  لهم األوامر اصدار أو   اغرائهم أو اخضاعهم
022). 
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 ثم ومن واالنقياد، والسيطرة والضعف القوة سلم في يتدرجون  بل يتشابهون  ال المجتمع أفراد
 الرئاسة  وحب السيطرة الى آخرون  ويميل واالنقياد الخضوع الى بفطرتهم الناس يميل بعض

 وتوكيد باالستقاللية يتميزون  العامل هذا في مرتفعة درجة على يحصلون  الذين فاألشخاص
عالقتهم مع  في جدا ومؤثرون  أقوياء بأنهم أنفسهم يصفون  فهم للتنافس، ميال الذات، وأكثر

 الخاصة. بطريقتهم اآلشياء على بالحصول ويستمتعون  فيه ما يفكرون  االخرين وينفذون 

 االجتماعية:-2

 مستمدة المجتمع وقيمة اليه، المجتمع نظرة من مستمدة قيمته وأن بطبعه، اجتماعي االنسان
 تنمية في اآلمور أهم من السليمة واإلنسانية االجتماعية العالقات فان ولهذا أفراده، من وجود

 .(875، صفحة 2772)مطاوع ابراهيم،  الشخصية المتكاملة

 كثيرون  أصدقاء ولهم الحفالت، يحبون  بأنهم، االجتماعين االشخاص آيزنك ويعرف
 يسعون  متفردون  الدراسة أو القراءة يحبون  وال معهم، يتحدثون  حولهم الى أنس ويحتاجون 

 بسرعة، يتصرفون  بها يقومون  أن المفروض من ليس لعمل أشياء ويتطلعون  االستثارة وراء
 متفائلون  وهم ببساطة اآلمور والمرح ويأخذون  الضحك يحبون  مندفعون  أشخاص وهم

)جابر،  انفعاالتهم يسيطرون على ال النشاط دائمين بسرعة وينفعلون  العدوان الى ويميلون 
 .(888، صفحة 2777

 سهل للناس محب ي الرياض '' أن الى فتشير الرياضيين على أجريت التي الدراسات أما
 مع للتعاون  واالستعداد بالدفء ينم االجتماعي فالشخص كبيرة لدرجة المعاشرة واجتماعي

 رغبة الى تشير السمات هذه مع االخرين مثل والتكيف بهم، بالناس والثقة واالهتمام الزمالء
 باآلخرين المرتبطة المواقف ويفضل المواقف من االخرين في معظم مقبوال يكون  أن في الفرد
 للرياضيين. هامة سمات وهي االجتماعي بالتعرف وملم
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 حيث االجتماعي االنسحاب بمصطلح وصفهم فيمكن المنخفضة الدرجات أصحاب أما
 بإبعاد عادة يتميز السلوك، من نمط :بأنه االجتماعي االنسحاب النفس معجم على عرف''

 أمل، وخيبة وتوتر إحباط ذلك ويرافق العادية، الحياة القيام بمهمات وعن نفسه، عن الفرد
 عدم ذلك ويصاحب العادية، الحياة عن مجرى  االبتعاد االجتماعي االنسحاب يتضمن كما

 الفرد يعيشه الذي الواقع ما من درجة الى الهروب وأحيانا مسؤولية،بال الشعور وعدم التعاون 
 .(08، صفحة 2773)خولة احمد يحي، 

 العدوانية:-3

 .الغير لحرمات وانتهاك د تع :أيضا واعتداء، ظلم :) مفرد (عدوان :لغة -
 ببعض والعنف العدوان ويرتبط عمدا، الغير إليذاء موجه سلوك هو العدوان :اصطالحا -

 واالضطرابات للمجتمع، المضادة الشخصية اضطرابات المرضية مثل الحاالت
 .(5)لطفيالشربيني، صفحة  االدوية بعض تأثير وتحت الذهنية،

 بفرد اآلذى الحاق بها ويراد اإلحباط تعقب التي االستجابة هو :النفس علم في العدوان-3-1
 التهجم على االخرين الى البدني االعتداء من العدوان ويتدرج بالفرد نفسه، وحتى آخر

 يأخذ وقد متخيال العدوان يكون  وقد منهم، باآلخرين والسخرية واالستخفاف والتأنيب اللفظي
 الغضب. شكل العدوان

 بدنية أو نفسية إصابة الى يؤدي ظاهر بدني أو لفظي فعل :الرياضية في العدوان-3-2
 التي المستمرة االحباطات عن تعويض وهو منه، الشخص آخر أو شخص نحو موجهة
 .(425، صفحة 2770)راتب اسامة ،  الرياضي تواجه

  :االكتئاب-4

 :االكتئاب تعريف-4-1
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 يء ش عن وتعبر أليمة، ظروف عن تنتج المستمر الشديد الحزن  حالة بأنه :الشاذلي عرفه
 يصيب وجداني اضطراب واالكتئاب لحزنه، الحقيق المصدر يعي المريض ال كان وان مفقود

 االقتصادية المستويات كل من الكبار واألطفال يصيب كما السواء على الجنسين
 (536، صفحة 2777)شادلي عبد الحمد،  واالجتماعية
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 :خالصة

 العقلية،) الخصائص كافة تشكل فهي ومعقد غامض موضوع الشخصية موضوع
 تفسيرها، في والفالسفة العلماء بين جدل موضوع الزالت وهي (والجسمية والوجدانية،

 وذلك الشخصية، سمات حول الفصل هذا في دراستنا تناولته ما وهذا طبيعتها، وتحديد
 في الشخصية حول مدخل األول فتضمن :قسمين إلى الدراسة من الجزء هذا بتقسيم
 .قياسها وكيفية محدداتها إلى تطرقنا وبعدها نموها، ومراحل وخصائصها، مفهومها

 التعرف وطرق  وخصائصها مفهومها حول الشخصية سمات فتناول الثاني القسم أما
 .ونظرياتها وتصنيفها، وخصائصها، عليها،

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 االعاقة الحركية
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 :تمهيد

يعتبر مستوى العناية والرعاية بذوي االعاقة معيارا أساسيا لقياس حضارة األمم ومدى 
تطورها، وتشكل رعاية ذوي االعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق 
من مشروعية حق ذوي اإلعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجاالت الحياة، وفي 

 ة. العيش بكرامة وحري

فهي ضرورية لتأدية كافة  اإلنسان،الحركية دورا بالغ األهمية في حياة  وتلعب المهارات
  .النشاطات في الحياة اليومية

كذلك فإنها تلعب دورا محوريا في  ،وتعتبر أساسية في تأدية الواجبات الحياتية والمهنية 
والحركة والتعامل مع المحيط بكل  ،النمو المعرفي الذي يعتمد على قدرة الفرد على التنقل

فحدوت اإلعاقة الحركية يعني أن المعاق فقد القدرة على القيام ببعض  ،تعقيداته و تناقضاته
بل تشمل وظائف األطراف التي تعتمد  ،حيث ال تقتصر فقط على صعوبة التنقل  ،اإلعمال 

سلوك الفرد وتصرفاته, في عملية التحرك مما يجعل اإلعاقة الحركية تؤثر بشكل واضح على 
وتنشا عنها  ،حيث يصبح الشعور بالنقص والعجز عامال فعاال في االضطهاد النفسي للفرد 

 .نفسية مختلفة تعيق الحياة الطبيعية للفرد تاضطرابا
وتصنيفاتها وجهود  الباحثين،وسنتناول في هذا الفصل مفهوم اإلعاقة الحركية عند العديد من 

يالقيها المعاقين  والصعوبات التيكما سنتناول مختلف المشاكل  فئة،اللرعاية هذه  الدولة
النشاط الرياضي المكيف عليهم من كل الجوانب خاصة  وكيفية تأثيرلهم  ونظرة المجتمع

 .النفسية
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 :اإلعاقة-1

 في يعني المنع والتعويق عوقا، يعوقه الشيء إعاقة " :كالّتالي منظور ابن عّرفها لغة:-1-1
 .الدرء أمام يقف ما كلّ  على التعويق مفهوم يطلق .االستعمال العربي

 كل أي حسيا، أو ماديا كان هدا العائق سواء عادية، نشاطه بكيفية أداء يمنعه عن هنا من
)ابن  خارجية أو داخلية سواء الّشخص، طريق في تقف اّلتي العجز والعوائق وأنواع العقبات

 .(25، صفحة 0138المنظور، 

 عديدة ثمة تعريفات الواقع وفي لإلعاقة، دقيق تعريف تقديم الّصعب من اصطالحا:-1-2
 :الصّحة والّدقة حيث من تتفاوت

 قصور. حالة في صاحبه يجعل ما نقص   هي :الروس حسب -
 تحّمله. ينبغي قصور أو نقص هي" :الّصغير روبار حسب -
 يزعج عجز أو قصور عن ناجم نقص " هي :لفالماريون  الطبي القاموس حسب -

 االجتماعي. من قدرته على القيام بدوره أو يحد صاحبو

به  جاء ما االعتبار بعين يأخذ ما حد أنه إلى إذ األحدث األخير هو الّتعريف وهذا
 .CIH للصّحة العالمية المنّظمة وضعته اّلذي (OMS) الّدولي للمعّوقين الّتصنيف

 نفسي أو جسمي (بين خلل تفاعل نتيجة الحياة أنشطة في المشاركة في نقص اإلعاقة هي
 أو اجتماعية أو فيزيقية عوائق أو ميسرات (بيئية ظروف وبين ما في إنسان مؤثر) روحي أو

 .) حقوقية

 االعاقة الحركية:-2

 حيث الحركي نشاطهم أو قدرتهم الحركية في ما خلل من يعانون  الذين األفراد حاالت هي
 إلى الحاجة واالنفعالي ويستدعي واالجتماعي العقلي، نموهم مظاهر على الخلل ذلك يؤثر
 .(50، صفحة 2770)عصام حمدي الصفدي،  الخاصة التربية
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 ولكنها والمفاصل، العظام أو العضالت في مشكالت من أحيانا الحركية اإلعاقة تنتج وقد
 مختلفة أنماط لإلعاقة وتكون  فيه، تلف أو العصبي الجهاز في مشكلة عن تنجم كثيرا ما
، صفحة 2771)انشراح المشرفي،  العصبي الجهاز من المصاب على الجزء النمط ويتوقف
878). 

 اسباب االعاقة الحركية:-3

 ينظر أن ويمكن متنوعة، تصنيفات وكذلك عديدة أسباب الحركية اإلعاقة ومنها لإلعاقات
 االعتبار في نأخذ أن بد ال اإلعاقة ألسباب استعراضنا وفي او اتجاه، صورة من بأكثر إليها
 بل واحد، لعامل نتيجة) غير حركية أو حركية (المعنية اإلعاقة تكون  أن النادر من انه

 العوامل أو سلسلة تحديد يصعب ما وكثيرا بل عامل، من ألكثر نتيجة تحدث أنها الغالب
  .اإلعاقة حالة إلى أدت التي األحداث

 أمراض نتيجة طبية أسباب تكون  قد التي األسباب، من مئات بل عشرات الى اإلعاقة وترجع
 تكون  قد أخرى  جهة ومن نفسية، أو مهنية أو اقتصادية أو أسبابا اجتماعية أو وإصابات،

 أسباب الى ترجع قد و فيها، يعيش التي مرتبطة بالبيئة أو نفسه بالفرد متعلقة األسباب هذه
 ا البراكين و طبيعية كالزالزل لكوارث نتيجة اإلعاقة تكون  قد و وراثية، غير أو وراثية خلقية

 و الحروب مثل اإلنسان صنع من كوارث الى راجعة تكون  قد و الجفاف، و ولفيضان
 .(85، صفحة 2772)السيد فهمي علي محمد، حوادث العمل

 :التالي النحو على اإلعاقة أسباب يلي فيما وسنتناول

 :الوراثية األسباب :أوال

 من أو والديه من الطفل إلى تنتقل متنحية أو سائدة جينات طريق عن العجز وراثة تتم
 كما األقارب، غير زواج من أكثر األقارب زواج ظهورها في واحتماالت الجنين، إلى أحدهما

 منها يعاني التي باإلعاقة يصاب قد الطفل أن الوراثي، بمعنى بالشذوذ يسمى ما هناك أن
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 الغذائي التمثيل في إلى اضطرابات تؤدي شاذة وراثية خصائص انفصال بسبب ولكن والده،
في  شذوذ أحدهما :نوعين إلى الشاذة الوراثية الخصائص هذه وتنقسم الجسم، خاليا في

 :أيضا الوراثية األسباب ومن الجينات، في شذوذ ثانيهما وعملها، الكروموزومات

 عاملين عن ناتجة بيولوجية الضطرابات والدته بعد او جنين وهو الطفل تعرض -أ
 :هما آخرين

 19 حوالي في اآلدميين دم ان على التحليلية الفحوص وقد دلت RHالريزوس  عامل -0
 14 في وانه ،+RHبالرمز  األفراد هؤالء إلى يرمز لذلك يحتوي على الحاالت من %
   بالرمز األفراد هؤالء إلىويرمز  المكون، هذا على الدم يحتوي  ال الحاالت من %

RH-وبالتالي الدم، خاليا تنضج ال قد الجنين دم عن األم دم اختالف حالة وفي 
 .الطفل عند العقلي التخلف من حالة إلى يؤدي مما المخ، تكوين يتأثر

 .الجسم وظائف تنتظم فال بالتضخم أو بالضمور سواء الصماء الغدد اضطرابات -2
 الطفل وزن  في البين النقص أو األمراض، ضد مناعة وجود عدم من اإلعاقة-ب

 األعضاء بعض نضج في االكتمال عدم أو)الجرام  ونصف كيلو وزن  دون  (الوليد
 كون األطفال إلى الوراثية العوامل عن الناجمة الظواهر هذه تؤدي وقد الوليد، لدى

 والتخلف الضعف أسباب من كثير وتعزى  عالية، بدرجة اإلعاقة لمخاطر عرضة
 األمراض حاالت من (% 12 حوالي المتوسط تبلغ في وراثية عوامل ىإل العقلي
 .(68، صفحة 0118)شكور جليل، األطفال  عند العقلية

 :البيئية األسباب ثانيا

 :أقسام ثالثة إلى البيئية األسباب تنقسم

 كالجدري  البكتيرية أو الفيروسية للعدوى  الجنين تعرض مثل :الطفل والدة قبل ما أسباب -1
 الجنين تعرض كذلك والزهري، األلمانية الحصبةو  الوبائي، والتهابات الكبد والنكاف

 سن أن كما المخدرات، إدمانو التدخين و  لألدوية السيئ االستعمال أو لإلشعاعات،
السن،  وكبار السن، صغار وخاصة اإلعاقة، حدوث باحتمالية عالقة له الحامل األم
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 تفسح قد الحمل أثناء الرعاية وانعدام التغذية سوء مع لألمهات المتعاقب الحمل وكثرة
 .مشوهة لوالدات المجال

 الجهاز العصبي، في لإلصابة الطفل تعرض التي العسيرة كالوالدة :أسباب أثناء الوالدة -2
 الوالدة في المالقط استخدام الجنين، اختناق إلى يؤدي قد الذي المشيمة وضع وأيضا

 وسوء بالوالدة المرتبطة األمراض إلى الطفل، باإلضافة دماغ إصابة إلى يؤدي أيضا
 ،لإلعاقة التعرض عوامل من يعد عامال الصغار لألطفال بالنسبة وخاصة التغذية
 التمثيل في عملية اضطرابات إلى يؤدي السريع الطلق أو الطويلة الوالدة أن كما

 خاليا المخ. في الغذائي
 ببعض المصابين األطفال حاالت اكتشاف في التأخر إن الوالدة: بعد ما أسباب -3

 التعرف يتم لم الميالد، بعد حدثت لإلعاقة البيولوجية أن األسباب يعني ال اإلعاقات،
 الميالد بعد حدث حاالت هناك أن الوالدة، على أثناء أو الميالد قبل الحالة على
 التي من األسباب الحوادث وتعد الطفل، وفاة عنها ينتج ربما حتمية، نتائج لها وتكون 
 وفي األطراف، في اإلصابة على عالوة المخي بالتلف األطفال إصابة الى تؤدي
 .المباشرة اإلصابات الجسمية من الرأس منطقة

 األمراض بعض أو للعدوى، نتيجة الدائم العجز من لنوع األطفال من عدد يتعرض قد كذلك
 تسهم التي األخرى  العوامل بعض وهناك الزائد، والنشاط الشلل المخي، منها التي العصبية

 أو الماء أو الجو سموم من التسمم وحاالت المهنية األمراض إطارها في وتدخل اإلعاقة في
  .السامة الغازات أو الطعام

 شلل مثل المعدية الجسمية باألمراض اإلصابة البيئية األسباب من أن بالذكر جدير و
 و األطفال شلل مثل المعدية غير الحركية األمراض الجسمية هناك و الجذام، و األطفال
 االنزالق مثل ألسباب بيئية ترجع و المعدية غير الحركية الجسمية األمراض هناك و الجذام،

 الصرع أو الدماغية السكتة أو حوادث عن الناشئ الشلل و المفاصل روماتيزم و الغضروفي
 المعاقين من % 1,3 عن المسؤولة هي و مرورال و الطريق حوادث هناك ذلك، و غير و



 

44 
 

 و العالم، في المعاقين من % 4,3 أيضا عن المسؤولة هي العمل حوادث و العالم، في
)السيد  العالم في اإلعاقة حاالت من % 9,3 عن المسؤولة هي و المنزل حوادث أخيرا

 .(85، صفحة 2772فهمي علي محمد، 

 مشكالت اإلعاقة الحركية: -4

المعاقون متعددة في نوعيتها وحدتها من شخص إلى آخر حسب  المشكالت التي يواجهها
فردية اإلعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، وتختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم 
حسب هذه الفروق الفردية التي على أساسها توضع لهم الخطط المناسبة إلشباع احتياجاتهم، 

 ات الفردية واآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة كاآلتي:لتعد البرامج المناسبة حسب المواصف

 المشكالت النفسية:-4-1

المشكالت النفسية التي يواجهها المعوقون من أكثر المشاكل تعقيد وخاصة إذا نجم عن هذه 
اإلعاقة تشوهات أو عاهات ظاهرة قد تجعله معرضا للسخرية أو العطف، فكلما تم إظهار 

رفض أو اإلحسان من المجتمع نحو المعوقون وبرزت استجابات سلبية أساليب الشفقة أو ال
 من المعوقون نحو إعاقتهم ونحو المجتمع الذي يعيشون فيه.

كما نجد أن القائمين على مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة جسميا يعبرون في كثير من 
الشفقة واالحسان األحيان بطريقة غير مقصودة عن االستسالم أو الرضوخ باستخدام أساليب 

كطريقة لرفع الروح المعنوية للمعوقين دون النظر إلى مدى تقبل الفرد لإلعاقة من عدمه، 
من المشكالت التي تكون مرتبطة بدرجة كبيرة  اكذلك يعاني ذوو االحتياجات الخاصة  كثير 

 بنوع إعاقته التي تتسبب في تغير معاملة اآلخرين له.

إن المشكالت التي يعاني منها ذوو االحتياجات الخاصة بدنيا تميل إلى أن تكون مشكالت 
نفسية واجتماعية بقدر ما هي مشكالت بدنية كما أشارت هذه الدراسة إلى أن عملية التأهيل 
واستخدام األجهزة التعويضية تدعم من السلوك اإليجابي للمعوقين بدنيا، وتخفف المشكالت 
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)براهيم ، مروان عبد المجيد،  جتماعية التي يعاني منها ذوو االحتياج الخاصةالنفسية واال
 .(88، صفحة 2772

 يعاني المعاق من العديد من اآلثار النفسية أهمها التالي:

 الشعور بالنقص واإلحساس بالدونية. -
 والتوافق.االنطوائية لما لها من آثار سيئة على التكيف  -
 العجز الخلقي وأثره على شخصية المصاب. -
عدم القدرة على االعتماد على النفس، واالتكالية، وعدم القدرة على القيادة والرغبة  -

 الدائمة في االعتماد على اآلخرين جميعها لها عالقة بسوء التكيف.
 ضعف الشعور باالنتماء مما يجعل المعوق في حالة عدم توافق مع المجتمع. -
 دم الشعور باألمن والخوف من المستقبل.ع -
صعوبة تكوين عالقات باآلخرين وتجنب المحيطين النعدام الثقة بالنفس والتي تجعل  -

 المعاق يشعر بأنه أقل مرتبة من األشخاص العادين.
في حالة تأثير المرض على المخ فإنه يؤثر على األداء العقلي، وبالتالي يؤدي إلى  -

 واإلثارة وضعف القدرة على التركيز.قابلية المريض للتهيج 
 الشعور بالعجز نتيجة القيود التي يفرضها المرض. -
 الشعور بالتوتر الداخلي والتعاسة وعدم االتزان االنفعالي نتيجة سيطرة اإلعاقة عليه. -
 االستعطاف ومحاولة جلب االنتباه باألساليب المختلفة. -

 المشكالت االجتماعية:-4-2

 ل أهمية عن المشكالت النفسية، وهي مرتبطة ومتداخلة ومتفاعلة معها:وهذه المشكالت ال تق

 مشكالت ضعف أو تفكك شبكة العالقات االجتماعية: -أ

إن للعالقات االجتماعية أهمية خاصة، حيث تساعد على تدعيم شخصية المعوق في بيئته 
ساعد المعوق األسرية والمجتمعية، وهي التي تهيئ له الجو الهادئ والشعور باألمن الذي ي
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على الشعور بالثقة بالنفس والثقة في العالم الذي يتفاعل معه، فإذا ضعفت عالقات المعوق 
 مع الناس الذين يتعاطون معه فإنها تؤثر في كيانه وفي شخصيته، وخاصة عالقته بأسرته.

عره وإذا ما ضعفت عالقاته بمحيطه فإنه يفقد أمنه العائلي ويختفي شع وره باالنتماء مما يش
بالحرمان من المحبة والتعاطف والهدوء والثبات واالستقرار، وإذا ما تمزقت شبكة العالقات 
بين المعوق ومن يتعامل معه ترتب عليه عدم تقبله له أو السخرية منه أو معايرته بعاهته أو 
عجزه، فسيكون ذلك مردودا بسلوك عدواني تعويضي سلبي ومبالغ فيه، وهذا الشعور يدفعه 

االنطواء أو السلبية أو الخجل، وتنتابه الحساسية الشديدة الثائرة والناقمة على كل من إلى 
حوله وكل ذلك يجعل منه شخصية ال اجتماعية, وهكذا، فإن انهيار شبكة العالقات ستجعل 
المعاق عاجز عن التوافق مع نفسه او التكيف مع مجتمعه ولن يتحقق التوافق النفسي 

ال إذا توفرت له شبكة قوية من العالقات االجتماعية واالنفعالية مع االجتماعي للمعوق، إ
)براهيم ، مروان  بيئته األسرية  المجتمعية، لذلك يحتاج إلى العديد من الخدمات المختلفة

 .(88، صفحة 2772عبد المجيد، 

 مشكالت فشل األدوار االجتماعية داخل األسرة وخارجها:  -ب

إن مفهوم الدور يعني السلوك المتوقع ممن يشغل مكانة معينة، ويستخدم مفهوم الدور في 
)غباري محمد،  اإلشارة إلى أنواع السلوك المقررة والمحددة لشخص يشغل مكانة معينة

 .(42، صفحة 2778

ومع اختالف متطلبات أدوار المعوق فإن إعاقته تسبب له تغيرا اجتماعيا في حياته، وكذلك 
بعد حدوث اإلصابة او اإلعاقة اإلعاقة وبنقل المعوق من حياة طبيعية سوية إلى حياة 
العجز والقصور وما يترتب عليها من تغير في األدوار التي يتعارض مع توقعاته وتختلف 

إلصابة فيحدث ما يسمى بصراع التوقعات في األدوار في الوقت الذي يأخذ استجابته بعد ا
الفرص المالئمة لتعلم أدواره الجديدة وعندئذ يحاول حل صراعات أدواره عن طريق التحايل 

 والمناورة والتملق والكبت مما يزيد من صراعاته ومشكالته ومتاعبه.
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 مشكالت عدم االنتماء:  -ت

شعور المعاق باالنتماء إلى الجماعات التي يتفاعل معها في حياته اليومية من حاجاته 
النفسية واالجتماعية مثل انتمائه لجماعة األسرة وأفرادها وما تحققه من دفء عاطفي وأمن 
اجتماعي أو انتمائه إلى جماعة األصدقاء تشبع له الحاجة إلى تقبل الجماعة وتساعده على 

لتكوين عالقات اجتماعية مع أصدقائه، كذلك الحاجة لالنتماء الى الجماعة  اشباع حاجاته
المهنية التي تحقق له األمن المادي واالعتماد على النفس والثقة بها، وتعتبر العالقات الودية 
مهمة في حياة المعاق ألنها تخفف من قلقه ومخاوفه وتدعم ذاته، وتحقق له أمنه المادي 

 . واالجتماعي والنفسي

أما إذا وجد المعاق نفسه منعزال   محروم من دفء االنتماء واألمن فإنه يصاب باليأس 
والضيق والقلق واأللم وتضاف هذه المعاناة إلى إعاقته وعجزه فيصبح يائسا ناقما على كلمن 

، صفحة 2778محمد، )غباري  حوله في المجتمع، مما يؤدي به الى عدم التوافق المجتمعي
42). 

 المشكالت االجتماعية: -ث

يعاني المعوقون العديد من المشكالت االجتماعية، وتتمثل في غالبيتها بأنها إجحاف بحق 
ذوي االحتياجات الخاصة، وإشعارهم بأنهم عبء على غيرهم في توفير متطلبات الحياة 

ء بتحركهم في البيئة المحيطة بمجتمعهم. اليومية ابتداء من تنقالتهم المنزلية الداخلية وانتها
 ويمكن توضيح هذه المشكالت كما يلي:

: إن إعاقة الفرد تشكل إعاقة ألسرته حيث أن األسرة بناء المشكالت األسرية -
اجتماعي يخضع لقاعدة التوازن وسلوك المعاق في الغضب أو القلق أو االكتئاب 

بالشعور بالذنب والحيرة، مما يقلل من تقابل من قبل المحيطين ب ه بسلوك مسرف 
توازن األسرة وتماسكها، وهذا يتوقف على مستوى تعلم. )الوالدين وثقافتهما، ومدى 

 االلت زام الديني بين أفراد األسرة.
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تؤدي اإلعاقة إلى ترك المعوق لعمله أو تغيير دوره إلى ما يتناسب  مشكالت العمل: -
التي ستترتب على اإلعاقة في عالقاته مع وضعه الجديد، فضال عن المشكالت 
 برؤسائه وزمالئه ومشكالت أمنه وسالمته.

تحتل جماعة الرفقاء واألصدقاء أهمية قصوى في حيات المعوق  مشكالت األصدقاء: -
وشعوره بعدم ة ديّ   الن مع اآلخرين، وهذا قد يؤدي إلى االنعزال واالنطواء وقد يلجأ 

األصدقاء الجدد واضرارهم، وربما يستبعد المعاق  بعض ين ّق المعو إلى التصادم مع
ان يقوم أي صديق بفعل أي شيء إلشباع الحاجة لذا يرتبط أحيانا بجماعات 

 متطرفة كمالذ من هجرة الناس اآلخرين.
: تؤثر اإلعاقة في قدرة المعوق على االستمتاع بوقت فراغه المشكالت الترويحية -

نشاط الترويحي السلبي، وقد يرجع ذلك إلى ما قد سواء بالنشاط الترويحي الذاتي أو ال
يجده الفرد من صعوبات في التعبير عما يريد، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب شخصا آخر 
يمتلك مهارة خاصة أو جهدا ميكانيكيا فعاال، ومن التخريب المتعمد للممتلكات العامة 

ن في األنشطة أو الخاصة أو أي سلوك، إجرامي آخر أو يتجه لالنحراف عن التواز 
 من حيث سوء التوقيت أو خطأ التقدير.

: وتظهر على سبيل المثال ال الحصر، من خالل تحمل الكثير المشكلة االقتصادية -
من نفقات العالج وبخاصة إذا كان المعاق يعاني من أمراض مزمنة أو تحتاج عالجا 

لصعبة إذا باهظا إضافة الى انقطاع الدخل، أو انخفاضه ويكون االمر في غاية ا
كان ذوي االحتياج الخاص المعيل الوحيد لألسرة ألن اإلعاقة تؤثر في األدوار التي 

 يقوم بها.

وقد تكون الحالة االقتصادية سببا في عدم تنفيذ خطة العالج وعدم وجود رغبة لدى 
المعوق في العمل، وتتالشى الطموحات لديه مما يقلل من أهمية القيمة االقتصادية. وإذا 

)براهيم ، مروان  يتم شغل فراغه بطريقة مناسبة، فإن اإلنسان المعاق يشعر باإلحباطلم 
 .(86، صفحة 2772عبد المجيد، 
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إن الباحث في شخصيات بعض المعاقين ما يعانونه من حرج  المشكالت التعليمية: -
مجتمعهم يشجع اآلخرين على في االتصال باآلخرين، إذ إن شعورهم بالغربة في 

رفضهم، وتشعرهم بالرهبة والخوف عند رؤية المعوق، وانعكاس ذلك على سلوك 
 المعوق الذي يكون انسحابيا أو عدوانيا كعملية تعويضية.

تظهر المشكالت الطبية من جوانب عدة، وتبدأ في صعوبة الترفع  المشكالت الطبية: -
قة طول فترة العالج الطبي لبعض إلى األسباب الحاسمة لبعض أشكال اإلعا

األمراض وارتفاع تكاليف العالج وقلة المراكز الصحية التي تقدم العالج المتميز 
 للمعوقين، وكذلك المراكز المتخصصة للعالج الطبي.

إن المشكالت المتعلقة بالتأهيل ترتبط بالفرد أو بما هو  المشكالت المتعلقة بالتأهيل: -
خارج عنه، فإثكاليه المعوق وخوفه وقلقه من نظرة اآلخرين إليه كلها عوامل ترتبط 
بالفرد نفسه، أما العوامل المتصلة بخارج نطاق الفرد فهي عوامل متنوعة ومتغيرة تبعا 

العلمي والفني للقائمين بالعملية لطبيعة المجتمع وامكاناته ودرجة تقدمه والمستوى 
 .(43، صفحة 2770)بدر الدين كمال،  التأهيلية

 حركيا: للمعاقين العامةالخصائص -5
 الحياة وظائف من أكثر أو بوظيفة القيام على الفرد قدرة من تحد أن اإلعاقة شأن من

 والتي إعاقته عن تنشأ التي الخاصة حاجاته له المعاق طبيعية إن بطريقة اليومية
 تلبية في التي تتتبع اإلجراءات عن تختلف وقد خاصة، بإجراءات إتباعه تستلزم
 األسوياء. األفراد حاجات

 للتعليم وحوافز وقدرات قابليات لديهم إعاقتهم صور تنعت مهما المعاقين جميع إن
 العادية للمجتمع. الحياة في واالندماج والنمو
 يختلف بل النواحي جميع من األسوياء من غيره عن يختلف ال المعاق الشخص إن

 األمن، إلى حاجة في فهو اإلعاقة، أو العجز فيها التي يقع الناحية في فقط عنهم
 متكيفين إلى أشخاص حاجة في وهو الذات، وتقدير والعطف، والحب، والطمأنينة،

 مجتمعه. ومع نفسه مع التكيف على يساعدوه حتى مجتمعهم ومع أنفسهم مع
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 حدتها درجة وعن إعاقتهم نوع عن النظر بغض المعاقين فإن النفسية، الناحية ومن
 تغلب فيها يعيشون  التي البيئية الظروف اختالف وعن بينهم،الفردية  الفروق  وعن
 كاآلتي: معينة نفسية صفات عليهم

 :بالنقص الزائد الشعور -أ

 واضَحا ا   شعور المعاق عند ليتولد كراهيتها ثم ومن الذات، برفض الشعور
 السليم االجتماعي توافقه يعوق  مما بالدونية

 : بالعجز الزائد الشعور -ب
 بالضعف اإلحساس الفرد لدى ليتولد وبعجزها بواقعها وقبولها للعاهة االستسالم
)بدر الدين  اعتمادي سلبي وسلوك شبه دائمة انسحابه رغبة مع له واالستسالم

 .(25-24، الصفحات 2770كمال عبده, محمد السيد حالوة، 

 واألمان: باألمن الشعور عدم-ج     

 لهذا يكون  وقد دائم، الشبه الشر وتوجس المجهول من والخوف بالقلق عام إحساس هو
 كاالضطراب ظاهرة أعراض له يكون  وقد االنفعالي، أو التعب كالتوتر ظاهرة أعراض الشعور

 .السيكوجوماتية

 االنفعالي: االتزان عدم-د

 مع العمومية تأخذ صفة وهي طاهبو  أو داصعو  المواقف مع االنفعال تناسق عدم وهو
 نماذج أحد إلى يؤدي فيها مبالغ وهمية مخاوف تولد الشعور إلى هذا يؤدي وقد المعوقين،
 .الذهان أو األعصاب

 الدفاعي: السلوك مظاهر سيادة-ه   

 مع دائما المهددة ذاته حماية بمثابة يكون  وقد والتبرير، واإلسقاط، التعوي،و  األفكار وأبرزها
 إعارته عدم أو مناسبة غير بصورة أو الواضحة مباشرة كالسخرية بصورة سواء اآلخرين
 .(25-24، الصفحات 2770)بدر الدين كمال عبده, محمد السيد حالوة، الكافي  االهتمام
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 :الحركية اإلعاقة وأشكال تصنيفات-6

 أو خلقية تكون  فقد أيضا، ومتنوعة عديدة وأسبابها متنوعة،و  معدودة الحركية اإلعاقات إن
 يكون  قد وبعضها بعدها، أو أثناءها أو الوالدة قبل تحدث وقدأمراض  بسبب أو مكتسبة
 أجهزة من أجهزة عدة تصيب وهي ذكره، سيلي مما ذلك وغير ضمور، أو لكسور راجعا
 :إلى ألسبابها تبعا الحركية اإلعاقة وتصنف الجسم،

 مرضية. إعاقات _ العصبي الجهاز إعاقات) العضلي العظمي (الحركي الجهاز إعاقات

 :اإلصابات لعصبية-6-1

 من الدماغ المكون  المركزي  العصبي الجهاز تصيب التي اإلصابات عن تنجم حالة وهي 
 اإلصابة، موقع حسب الشديدة إلى البسيطة من اإلصابات هذه وتتراوح الشوكي، والنخاع
 النخاع وإصابات األطفال شلل الدماغي، واالستسقاء والصرع الدماغي أمثلتها الشلل ومن

 .الفقري  العمود وإصابات الشوكي

 : عظميةو  عضلية االصابات-6-2

 والتنقل الحركة المصاب على الشخص قدرة على تؤثر بدرجة والعظام العضالت إصابة هي
تكون  وقد الفقري، العمود في أو األطراف في اإلصابات هذه تحدث وغالب ا استقاللية، ب

 والوهن العضلي والوهن البتر :االضطرابات من النوع هذا أمثلة ومن ،مكتسبة أو والدية
 القدم واضطرابات الفقري  العمود وانحناءات العظام وهشاشة العضلي والروماتيزموالضمور 

 .(00، صفحة 2772)وائل محمد مسعود، 

  :مرضية إصابات-6-3

 مرضى السكري  الروماتيزم :منهاو  الحركة عن والفرد تحول التي المزمنة األمراض تلك هي
 الحويصلي أو التليفي الكيس التهاب مرضى الربو مرضى الكلى أمراض القلب مرضى
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 اإلعاقة ذوي  باألفراد تلتصق لكي مسميات وضع ليس السابقة التصنيفات من الغرض إن
 على حركيا للمعوقين والتأهيلية التربوية االحتياجات هو مواجهة منه الهدف وإنما الحركية
 السابقة التصنيفات هذه ضوء احتياجاتهم وعلى اختالف وعلى لديهم اإلعاقة درجة اختالف
 اإلعاقة الحركية: أشكال لبعض سرد يلي وفيما درجاتها وتتنوع الحركية اإلعاقة أشكال تتعدد

 العظمي: الجهاز إصابات-أ

 وتشمل: 

 لين ،الحنفاء القدم ،المفلطحة القدم ،الظهري  والتقعير الظهري  التحدب الجنف، -
 .الوالديالورك  خلع ،البتر ،العظام

 وتشمل: المفاصل: إصابات-ب

 العظام.) ترقق (هشاشة ،المفصلي العظمي االلتهاب ،المفاصل التهابات -
 وتشمل: :العضلي الجهاز إصابات-ج

 الشوكية العضالت وضمور العضلي والوهن الضمور -
 وتشمل: العصبي: الجهاز إصابات-د

 التصلب الدماغي، االستسقاء األطفال، شلل ،المشقوق  الصلب ،الدماغي الشلل -
)السيد فهمي  التحللية (والضمورية والخلقية الشوكي الوراثية الحبل إصابات المتعدد،

 .(87-21، الصفحات 0115علي محمد، 
 :الحركية اإلعاقة من الوقاية-7

 من والتخفيف اإلعاقة إلي تؤدي التي والعوامل األسباب لجميع التصدي عملية وهي الوقاية
 جملة وهي األولية الوقاية هي أولي كخطوة الوقاية برنامج وقد يتضمن  وقعت إذا آثارها

 يؤدي بالتالي وهذا المرض حدوث وبالتالي قبل الزواج عملية قبل تنفيذها يتم التي اإلجراءات
 آباء المجتمع من فئات بكافة يهتم البرنامج وهذا ، الحركية اإلعاقة انتشار نسبة تقليل إلي
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 شرائح لكافة تثقيفي عام برنامج فهو ، األسر تكوين في الرغبة لهم وأفراد ، وشيوخ وأمهات
 الزواج قبل المسبق الطبي والفحص راثي الو اإلرشاد برنامج علي ثم التركيز ومن ، المجتمع
 اإلعاقة انتشار ازدياد في األخطر العرف االجتماعي وهو األقارب زواج عن واالبتعاد
 ، الزواج في عملية المترتبة المادية التكاليف من كثيرا يلغي األقارب زواج أن حيث الحركية
 في مضطردة زيادة إلي يؤدي ثم ومن كبير بشكل األسرة علي الزواج عملية يسهل وبالتالي
 . وراثية بأمراض مصابين والدة أطفال احتمال

 يلي: بما القيام من بد ال الحركية اإلعاقة من الوقاية برنامج يتم وحتى

 والجهات وأساليبه أهدافه :حيث من المعني اإلرشاد حول الكافية المعلومات توفير -0
 في معوقين أنجبت التي األسر إلى المحلي بالنسبة المجتمع في به تقوم التي

 بيئية. أم وراثية اإلعاقة كانت إذا ما لتحديد ،الماضي
 عن الناتجة الحركية لإلعاقة الرئيسي الخطر بأسباب الزواج قبل الشباب توعية -2

 الزواج. قبل المسبق والفحص الوراثة
 المراكز في أو المنازل في سواء األطفال سالمة علي والمحافظة الحوادث من الوقاية -8

 .األطفال الحضانات ورياض :مثل بهم تعني التي
 الحركية اإلعاقة حاالت من وخلوه ،الزوجين كال لسالمة االجتماعي التاريخ من التأكد -4

 اإلنجاب. يقررا أن قبل
 وإذا RH يزوسالر  العامل تحمل ال األم أن من والتأكد، الزوجين من كل دم تحليل -5

 بإشراف المضادة بالحقنة حقنها الواجب فمن ،العامل تحمل هذا األم أن وثبت حدث
 .الطبيب

 الشعبية. والطرق  األدوية باستعمال المفتعل اإلجهاض عن االمتناع -6
 ما وإذا األقل على الحمل قبل شهرين بفترة ،األلمانية الحصبة ضد األم تلقيح يفضل -0

 الحمل. فترة أثناء إعطائها اللقاح يجوز فال ذلك تم
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 كليا. الكحول أو التدخين على اإلدمان عن االمتناع -3
 الحمل. أثناء (X- 9) ألشعة لتعرضا تجنب -1
 ضغط لتجنب األخيرة األشهر وفي الحمل بداية عند دمها تفحص أن األم على-07
 الدم.

 .الطبيب وإشراف بأمر إال ،األدوية تناول تجنب-00

 .لألطفال الدوري  الطبي الفحص إجراء-02

 :المعوقين رعاية مستويات-6

 نتائج حجم من للتقليل والتخطيط اإلعداد في مهما دورا تلعب أساسية مستويات ثالث توجد
 :وهي المعاقين مشكلة

 :األول المستوى 

)السيد فهمي علي محمد،  االمكان بقدر لإلعاقة المسببة العوامل حدوث لمنع يهدف  
 .(820-827، الصفحات 0115

  :الثاني المستوى 

 .مباشرة اإلعاقة حدوث بعد المتعددة السلبية اآلثار من للتحقق يهدف

 :الثالث المستوى 

 في المجتمع للمعاقين تقديمها يجب التي الشامل والعالج التأهيل برامج تقدم على يركز
 .(820-827، الصفحات 0115)السيد فهمي علي محمد، 
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 خالصة:

نستخلص مما سبق ذكره أن اإلعاقة بصفة عامة و الحركية بصفة خاصة تشكل حاجزا أمام 
الفرد, بغض النظر عن أصلها, فهي تؤدي الى الحد من إمكانياته العملية و خاصة العالقات 
االجتماعية, و تؤثرا سلبا على سماته الشخصية, فنظرة المجتمع إليه و التركيز على إعاقته, 

ن اندماجه في المجتمع الذي أصبح مادي في نظرته بشكل كبير ,كذلك فان كل هدا يحد م
على مستوى تكيفه  تؤثرمشاعر النقص و العجز التي تجتاح المعاق من حين آلخر قد 

سلبا ال سيما في  رايتؤثواضح جدا على شخصية اإلنسان و  تأثيرالنفسي ,فاإلعاقة لها 
 . قغياب النشاط و الحد منه لدى الفرد المعا

 

  



 

 
 

 

 الفصل الثالث
بدني النشاط ال

 المكيف الرياضي
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 تمهيد:

تعتبر األنشطة الحركية المكيفة من العمليات التي تنمي الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية 
 المتكامل للفرد.والنفسية لتحقيق النمو 

 أوساط في انتشارا األكثر التربوية البدنية األنشطة من  الرياضي النشاط فمن المعروف أن
 بتربية المتكفلة البيداغوجية الطبية والمراكز التربوية والمدارس المؤسسات في خاصة الشباب
 الرياضي النشاطو ساعد بشكل واضح هذا االهتمام الكبير في جعل  المعوقين، ورعاية
 تطورا ووسائله جوانبه مختلف وشهدت األخيرين القرنين خالل كبيرة أشواطا قطعي المكيف
 النشاط أن ذلك على ساعد ما,موالتدريب التعليم ومناهج بطرق  يتعلق فيما خاصة معتبرا،

  استثمار في هاما مجاال تشكل التي النشطة اإليجابية الراحة عوامل من عامال يعد الرياضي
 و الصحي بالمستوى  لالرتقاء تؤدي التي األعمال من يعتبر ذلك إلى باإلضافة ، الفراغ وقت
 التعب من ويخلصه والسرور، الفرح له ويمنح ، الجيد القوام يكسبه إذ المعاق، للفرد البدني
 .واإلنتاج العمل على قادرا  فردا وتجعله ، والكره

 أساليب توفير يجب لذلك الفرد شخصية في كبيرة تغيرات تحدث قد نفسية أثار إلعاقةلف 
 لإلعاقة تقبلهم في المعاقين بين اختالف يوجد وبالطبع للمعاقين، المناسبة النفسية الرعاية
 أو الشديد القلق أو التبعية مثل واضحة بصورة معينة شخصية سمات لديهم تبرز قد كما

 الحياة متطلبات المواجهة من والفشل المتكرر اإلحباط من تنشأ اتمالس وهذه العدوانية،
 ومحاولة بالدونية والشعور النكوص، من الحد إلى المعاقين بعض يلجأ قد كما عادية، بصورة

 عن النظر بصدق للمعاقين النفسية ماتالس تحديد العلماء من العديد حاول لذلك التعويض
 . وشدته اإلعاقة ونوع البيئية والظروف الفردي الفروق  طريق
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 :المكيف الرياضي اريخية حول النشاط البدنينبذة ت

 العالم: في-1

في العصر الحديث كأحد المتطلبات العصرية بالنسبة لكل شرائح  التربية والرياضيةتعتبر 
 المجتمع ولها مكانة وموقع معتبر في قيم واهتمامات الشباب خاصة.

 إلى المعوقين طرف من الرياضي البدني النشاط ممارسة فكرة بعث في الفضل ويعود
 بانجلتر( مانديفل )استول مستشفى في طبيب وهو   جوتمان لدويج اإلنجليزي  الطبيب

LODwing GOtman).  

 هذا نادى وقد,  حركيا المعاقين طريق عن الظهور في النشاطات هذه وبدأت
 الوظيفي التكيف إلعادة الرياضية بالنشاطات باالستعانة (   PARAPLIGIQUE)الطبيب
 إلعادة رئيسي كعامل النشاطاته هذ واعتبر السفلية األطراف في بالشلل والمصابين للمعاقين
  الذكاء واستعمال بالنفس الثقة إلعادة المعوق  للفرد تسمح ألنها والنفسي البدني التأهيل
معوق  03فيها شارك مانديفل استول مدينة في دورة أول نظم وقد والتعاونية التنافسية والروح
 العالمية الحرب وضحايا حياتهم ثناء أ طارئ  لحادث تعرضوا من المشلولين الدين اكانو و 

 ببعض الرياضة هذه ( جوتمان لوديج )الدكتور ادخل ولقد السفلية أطرافهم فقدوا الذين الثانية
 في مانديفل استول ملعب في الرئيسية القاعة في وعلقها رسالة أول في كتبها التي الكلمات
 تنظيم هو مانديفل استول ألعاب هدف إن"  فيها وجاء اآلن لحد الزالت والتي انجلترا

 الروح سيادة وان عالمية رياضية حركة في العالم أنحاء جميع في ونساء رجال من المعوقين
 خدمة اجل هناك يكن ولم للمعوقين واإللهام والعطاء األمل تزجي سوف العالمية الرياضية
 لتحقيق الرياضي المجال خالل من مساعدتهم من أكثر للمعاقين تديمه يمكن عون  وأعظم
 "األمم بين  والصداقة التفاهم
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 بين منافسة إلى تطورت ثم )المستشفى( المراكز في األلعاب طريق عن المنافسة وبدأت
 المكيفة والرياضية البدنية النشاطات توسيع وعند المعوقين بطولة أنشأت بعدها ثم المراكز
 الحركية. اإلعاقة حسب نوع المنافسة صنفت

 كان وكذا ومعتبرا ة كبيرا تطورا عرف عام بوجه الرياضي النشاط الستينيات بداية وفي
 في النشاطات في أدمجت حيث االتجاه ونفس المسار نفس المكيف والرياضي البدني النشاط

 الرياضية النشاطات ظهور وكان خاصة مدارس في    والبيداغوجية التربوية المشاريع
 تنظيم عرفت العشرية وهذه الحركية لإلعاقات بالنسبة ما نوعا تأخر العقلية لإلعاقات المكيفة
 27-01في شيكاغو )الواليات المتحدة األمريكية( ما بين  0163 في خاصة لأللعاب أولي

دا وفرنسا كل من الواليات المتحدة األمريكية و كن اجولية و عرفت مشاركة ألف رياضي مثلو 
 .... الخ.  0102- 0107, ثم تلتها عدة دورات أخرى لسنة 

 هذه توسيع وبالتالي المشاركين الرياضيين عدد في مستمر تزايد الدورات هذه عرفـت وقـد
 األخيرة العشرية عرفت وقد اإلعاقات أنواع لمختلف المعوقين أوساط في الرياضية النشاطات

 التكيف في وأهميته للجسم عام اكتشاف وهناك المجاالت جميع في كبيرا تطورا القرن  هذا في
 وامتالك  تخصيص في الوسيطي ودوره االتصالية وقيمته العالم مع التكيف وإعادة

 المالعب خالل من الرياضة لغزو كان و انفعالية او معرفية كانت مهما المختلفة المعلومات
 الرياضة المتعلقة األفكار وكل العضلية األنيقة األجسام تظهر التي واالشهارات واإلعالم
 المستوى  على الرياضي للنشاط البالغة باألهمية يعتقدون  المعاقين ومنهم األفراد جعلت

 .له الممارسين لألفراد واالجتماعي النفسي البدني النمو في كبيرا دورا ويلعب العالجي
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 الجزائر:_ في 2

و تم  0101فيفري  01  في العاهات وذوي  المعوقين لرياضة الجزائرية الفيدرالية تأسيس تم
 صعوبات عدة الفيدرالية هذه وعرفت 0130اعتمادها رسميا بعد ثالث سنوات من تأسيسها 

 النوع هذا في المتخصصة اإلطارات انعدام من وكذا المالي الجانب في  خاصة تأسيسها بعد
 في وكذلك تقصرين في( CHU) في الفيدرالية لنشاط األولى التجارب وكانت الرياضة من

 ( في  بوسماعيل و تم في نفس السنةCMPP) في وكذلك العاشور في المكفوفين مدرسة
 االتحادية انضمت  0130, و في سنة جدا محدودة بإمكانيات وهذا الوطنية األلعاب تنظيم

 نللمكفوفي (  و كذلك للفدرالية الدوليةISMGFالمعوقين لالتحادية الدولية ) لرياضة الجزائرية
 80-24تم تنظيم األلعاب الوطنية في وهران من  0138( و في سنة IBSAكليا و جزئيا )

 السنوات التي تلتها في كل أنحاء الوطن. في أخرى  وطنية ألعاب عدة تبعتها حيثسبتمبر, 

 مصر.في 0110 سنة افريقية ألعاب أول في الجزائر وشاركت

في  0112 سنة بالمعوقين الخاصة االولمبية األلعاب في للجزائر مشاركة أول وكانت
 ذوي  عدائين لظهور وكان ،المرمى وكرة القوى  ألعاببرشلونة بفوجين أو فريقين يمثالن 

 تمثل والئية رابطة 86هناك بالدنا، و المعوقين في  لرياضة قويا دفعا العالمي المستوى 
-06) بين أعمارهم وتتراوح إجازات لهم رياضي 2777 من أكثر تضم الجمعيات مختلف
 سنة.( 85

 إعاقته نوع حسب كل المعوقين قبل من مكيفة رياضية اختصاصات 07 وتمارس حوالي
 اإلعاقة:هي نوع  االختصاصات وهذه ودرجتها

 الذهنيين المعوقين               الحركيين المعوقين             المكفوفين المعوقين

 القوى  ألعاب-                    القوى  ألعاب-                القوى  ألعاب -
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 بالعبين القدم كرة-  المتحركة الكراسي فوق  السلة كرة-         المرمى كرة -

 السباحة -                   األثقال رفع -             السباحة -

 الطاولة تنس -                      السباحة -              الجيدو -

 الطائرة كرة  -          الطاولة تنس -     (االستعراضيالتندام ) -

 في متكاملة عدة أهداف العاهات وذوي  المعوقين لرياضة الجزائرية الفيدرالية سطرت وقد  
 اإلعاقات أنواع لكل الموجهة والرياضية المكيفة البدنية النشاطات تطوير مقدمتها وفي بينها

 طريق: عن الهدف هذا تحقيق ويتم باختالفها

 الموجه واإلعالم التحسيسي العمل - 

 المعوقين  األشخاص منهم وخاصة الوطن أنحاء كل وفي الشعبية الشرائح لمختلف-

 السلطات العمومية.-

 والرياضي البدني النشاط ميدان)الميدان  هذا في متخصصة إطارات تكوين على العمل -
 والوزارات. الوطنية المعاهد مختلف مع بالتعاون  وهذا (المكيف

 :منها وعالمية دول عدة في فيدراليات منخرطة المعوقين لرياضة الجزائرية والفيدرالية

 (ICCللرياضات المكيفة) والتنظيم العالمياللجنة الدولية للتنسيق -

 (.IPCاللجنة الدولية لرياضة التنظيم العالمي المعاقين ذهنيا) -

 ( INAS/FMH) والمعوقين ذهنياالجمعية الدولية لرياضة المتخلفين -

 (ISMWالفدرالية الدولية لرياضة الكراسي المتحركة )-

 (IPWFالفدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي المتحركة)-
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 (SP_ISRAالجمعية الدولية للرياضات الخاصة لألشخاص ذوي إعاقة حركية مخية)-

 المية.الع الدولية واللجان والجمعيات الفيدراليات من هاوفي

 مقدمتها وفي العالمي المستوى  على األلعاب مختلف في الجزائرية للمشاركة كان وقد  
 قوي  وظهور كبيرا نجاحا اطلنطا في 0116وسنة في برشلونة  0112 سنة األولمبية األلعاب

 في "محمد عالق" ومنهم القوى  ألعاب اختصاص في وخاصة الجزائريين المعوقين للرياضيين
 B 3 صنف في "يوسف بوجليطية" وكذلك متر( 477-277-077) اختصاص

متر _ 5777)ص اختصا في "فوزي  وبالل" االختصاصات نفس وفي (بصري  معوق )
 ( متر.377-0577

 المكيف:*النشاط البدني الرياضي 

  :المكيف الرياضي البدني النشاط مفهوم-1

 المصطلح واستخدامهم, الميدان في والعاملون  المختصون  تداولها التي مفاهيمهناك عدة 
لذلك نجد الباحث في مجال النشاط البدني المكيف يواجه مشكلة في , مختلفة بمعان الواحد

 الحركي النشاط مصطلحات الباحثون  بعض استخدم فقدايجاد صيغة نهائية محددة للمفهوم ,
  المكيفة الرياضية ةالتربي أو المعدلة الرياضية التربية أو المعدل الحركي النشاط أو المكيف

 الرياضية األنشطة مصطلحات األخر البعض استخدم حين في الخاصة، الرياضية التربية أو
 يبقى الشكلية الناحية من التسميات اختالف من فبالرغم التكييف، إعادة أنشطة أو العالجية
 سواء الخاصة االحتياجات ذوي  األفراد تفيد وحركية  رياضية أنشطة أنها أي واحدا، الجوهر
 اوانفعالي نفسيا مضطربين أو موهوبين أو دراسيا متأخرين معاقين كانوا

 نجد:ومن أبرز التعارف 
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 يتم التي الرياضات وكل والتمرينات الحركات كل به نعني (:stor) تعريف ستور  -1
البدنية، النفسية،  الناحية من قدراتهم في محدودين أشخاص طرف من ممارستها

  الكبرى.الجسمية  الوظائف بعض من إصابة أو تلف بفعل أو بسب العقلية، وذلك
(stor, 1993, p. 10)  

 التي والبرامج واأللعاب الرياضات يعني فرحات: السيد ليلى إبراهيم حلمي تعريف  -2
 الهتمامات وفقا ذلك وشدتها، ويتم لنوعها وفقا اإلعاقة حاالت تعديلها لتالئم يتم

)حلمي إبراهيم,ليلى سيد فرحات،  .قدراتهم حدود القادرين وفي غير األشخاص
 .(228، صفحة 0113

 :الخاصة الرياضية والتربية والرقص والترويح البدنية والتربية للصحة األمريكية الرابطة _ تعريف3

 اإليقاعية واألنشطة الرياضية واألنشطة األلعاب خالل من للنمو المتنوعة البرامج هي 
 االستطالعات، أو القدرات في نقص لديهم الذين األطفال وحدود وقدرات ميول لتناسب
 .للتربية العامة البرامج أنشطة في وأمان بنجاح ليشتركوا

  :البواليز الحليم عبد محمد_ تعريف 4

 الطفل وقدرات وميول تنسجم التي واأللعاب اإلنمائية النشاطات من المتنوعة البرامج تلك هي
                                                 .  اإلعاقة عليه تفرضها التي والقيود المعاق

 تعديل إحداث هو المكيف الرياضي بالنشاط ودو كاستخالص لهذه التعاريف نجد ان المقص
 في فمثال ألجلها، وجدت التي الغايات مع  لتتماشى المبرمجة الرياضية األنشطة في

 إلى للوصول وتدريبها الفئة حسب الرياضية األنشطة تكييف هو التنافسية الرياضات
 األنشطة تكييف فهو والسكري  كالربو المزمنة األمراض حالة في ،أما العالية المستويات
 فان الرياضية اإلصابات لحاالت وبالنسبة ، األمراض هذه من التقليل على لتساعد الرياضية
 ودرجة نوع حسب خاص تأهيلي حركي برنامج إلى يحتاج لإلصابة يتعرض الذي الالعب
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 ونوع ودرجة حالة  مع تتماشى جعلها للمعاقين الرياضية األنشطة تكييف أما اإلصابة،
 مجموع هو الدراسة هذه في المكيف الرياضي البدني بالنشاط فالمقصود وبالتالي اإلعاقة،
  م التي الرياضية واأللعاب التمارين تشمل والتي والمتعددة المختلفة الرياضية األنشطة
 البدنية قدراتها مع تتماشى بحيث, وشدتها ونوعها اإلعاقة حاالت مع وتكييفها تعديلها

 .والعقلية واالجتماعية

 :المكيف الرياضي البدني النشاط أسس- 2-2

 الرياضي للنشاط العامة األهداف من أساسا ينبع للمعاقين الرياضي البدني النشاط أهداف إن
 أوضحت حيث واالجتماعي، والنفسي والبدني والعصبي العضوي  النمو تحقيق حيث من

 يريد كذلك فهو العادي، الفرد احتياجات عن تختلف ال المعاق الفرد احتياجات إن الدراسات
 ... الخ بقفز يرمي يسبح، أن

 يجب ولكن المعاق، للفرد مالئم العادي البرنامج يحتويه ما كل إن" وآخرون  انارينو يشير
 ضعف نقاط أو إصابة تالءم البرنامج في والمشاركة الممارسة لمستويات معينة حدود وضع
 .المعاق الفرد

 وأنشطة ألعاب من يتكون  خاص برنامج وضع على للمعاقين الرياضي البدني النشاط يرتكز
 ال الذين المعاقين وحدود وقدرات ميول مع تتناسب وتوقيتية إيقاعية وحركات رياضية

 البرامج هذه مثل تبرمج وقد العام، الرياضي البدني النشاط برنامج في المشاركة يستطيعون 
 تنمية هو لها األسمى الهدف ويكون  بالمعاقين، الخاصة المراكز أي أو المستشفيات في

 في االندماج إلى باإلضافة نفسه، على واعتماده لذاته وتقبله للمعاق ممكنة قدرة أقصى
 ما المكيف الرياضي البدني أسس النشاط وضع عند ويرعى المختلفة الرياضية األنشطة
 يلي:

    .الرياضي البدني للنشاط العامة األهداف تحقيق على العمل-
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 األساسية الحركية المهارات وتنمية البدني بالنشاط للتمتع األفراد لجميع الفرصة إتاحة- 
  .البدنية والقدرات

 .والعالج والتأهيل للمعاق الحركي التقدم إلى البرنامج يهدف إن- 

 العالجية. والمؤسسات المستشفيات في أو الخاصة المدارس في البرنامج ينفذ أن-

 يستطيع حتى إعاقته وحدود ،وإمكانياته قدراته على التعرف من المعاق البرنامج يمكن أن- 
 قدرات. من لديه ما واكتشاف لديه الباقية القدرات تنمية

 من بالقبول وإحساسه الذات واحترام بالنفس الثقة تنمية من المعاق البرنامج يمكن أن- 
 .المكيفة الرياضية لألنشطة الرياضية الممارسة خالل من وذلك فيه، يعيش الذي المجتمع

 ية:التال الطرق  خالل من للمعاقين والرياضية البدنية األنشطة تكييف يمكن عام وبشكل

 الشبكة ارتفاع تعديل الملعب، مساحة تعديل النشاط، مدة من التقليلاأللعاب ) قواعد تغيير-
 .التهديف( مساحة زيادة اللعب، أداة  تكبير- أو تصغير السلة، هدف أو

  الالعب إخراج أو عزل تتضمن التي األلعاب نمط من الحد-

 ...والحبال كاألطواق البيداغوجية، الوسائل من ومجموعةأ األسوياء من بالشريك االستعانة- 

 والخروج المستمر بالتغيير السماع طريق عن اللعبة في األفراد كل لمشاركة الفرصة إتاحة- 
 .التعب حالة في

)حلمي و اخرون، قدرات كل فرد الالعبين تبعا للفروق الفردية و  _تقسيم النشاط على
 .(41-40، الصفحات 0110

 المكيف: الرياضي البدني النشاط تصنيفات-3
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 تحقيق بغرض نفسه تلقائي من الفرد به يقوم نشاط هو :الترويحي الرياضي النشاط 3-1
 النفسية حاجاته وتلبية الممارسة بعد أثناء أو قبل بها يشعر التي الشخصية السعادة

 .للمعاقين وتعزيزها تنميتها إلى كبيرة حاجة في وهي سمات واالجتماعية،

 أهمية من به يتميز لما الترويح برامج في األساسية األركان من الرياضي الترويح يعتبر  
 من الشخصية الشاملة التنمية في أهميته إلى باإلضافة للفرد، الشاملة المتعة في كبرى 

 واالجتماعية. والعقلية البدنية النواحي

 التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت استغالل بغرض كان سواء البدني النشاط مزاولة إن    
 أنه حيث العامة، الصحة تحقيق نحو سليما طريقا يعتبر العالية، المستويات للوصول إلى

 واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من الكامل النمو للفرد يتحقق النشاط ذلك مزاولة خالل
 والعضلي والتنفسي ي الدور  كالجهاز المختلفة الجسم أجهزة كفاءة عمل تحسين إلى باإلضافة
 (71، صفحة 0113)رحمة،  والعصبي

 العالجي: الرياضي النشاط 3-2

 على والمعاقين النفسية األمراض مرضى يساعد العالجية الناحية من الرياضي فالنشاط
 ، له اآلخرين وتقبل بالنفس الثقة استعادة وبالتالي  النفسية االنقباضات من التخلص
 سرعة تحقيق على األخرى  العالجية الوسائل بمساعدة هماويس وتعاونا، سعادة أكثر ويجعلهم
األطفال  وشلل كالربو األمراض بعض عالج في تستعمل التي العالجية كالسباحة ، الشفاء

و  المستشفيات معظم في يمارس الرياضي النشاط أصبح كماركات إعادة التأهيل حو 
 البيداغوجية الطبية والمراكز التأهيل إعادة مراكز وفي الخاصة  المصحات العمومية 

 اإلصابة، ونوع وطبيعة الرياضي، النشاط نوع ذلك في ،ويراعى المتقدمة الدول في وخاصة
  الحركة في تحكم المعوق  الشخص إكتساب هدفها ودقيقة موجهة حركات تستخدم فقد

 (roi randain, 1993, pp. 5-6) مقصودة أطراف أو عضالت واستخدام
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 التنافسي: الرياضي النشاط 3-3

 عام السنوي  اجتماعها في والترويح البدنية والتربية للصحة األمريكية الجمعية قررت  
 جانب إلى الرياضة يتضمن الذي الترويح في حقه تشملحقوق اإلنسان  (، بأن0103)

 مختلفة قارات عدة في المختلفة المجتمعاتالوقت  ومع مرور ،األخرى  الترويحية األنشطة
 في تخصصاتهم مختلف في العلماء اجتمع وقد الخواص، الحق هذا يشمل أن على تعمل
 وللخواص عموما هامة والترويحية الرياضية األنشطة بأن عاواالجتم والنفس البيولوجيا علم

 وسياسيا. اقتصاديا تربويا، نفسيا، اجتماعيا، بيولوجيا، األنشطة هذه ألهمية وذلك بالذات

 المكيف: الرياضي البدني النشاط أهمية-4

 عام السنوي  اجتماعها في والترويح البدنية والتربية للصحة األمريكية الجمعية قررت
 جانب إلى الرياضة يتضمن الذي الترويح في حقه تشمل( بأن حقوق اإلنسان 0103)

 قارات عدة في المختلفة المجتمعات بدأت الوقت مرور ومع األخرى، الترويحية األنشطة
 تخصصاتهم مختلف في العلماء اجتمع وقد الخواص، الحق هذا يشمل أن على تعمل مختلفة

 عموما هامة والترويحية الرياضية األنشطة بأن واالجتماع والنفس البيولوجيا علم في
 اقتصاديا تربويا، نفسيا، اجتماعيا، بيولوجيا، األنشطة هذه ألهمية وذلك بالذات وللخواص
 وسياسيا.

 البيولوجية:األهمية  4-1

أجمع علماء البيولوجيا  حيث الحركة ضرورة يحتم البشري  للجسم البيولوجي البناء إن    
 اليومي األداء بسالمة االحتفاظ في أهميتها علىالبشري المتخصصين في دراسة الجسم 

 يعاني قد التي المشكالت اختالفالشخص الخاص برغم  وأ العادي، الشخص من المطلوب
ضرورة  هو للخواص البيولوجية أهميته فإن وعقلية واجتماعية عضوية ألسباب الخواص منها

 .(60، صفحة 0134)بركات، التأكيد على الحركة 
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 سمنته وثقل الجسم نحافة تزداد حيث الجسمي، التركيب على المنظم وخاصة التدريب يؤثر
 البدني التدريب من شهور خمسة تأثير وزمالئه ويلز فحص وقد وزنه على تذكر تغيرات دون 

 تزداد حيث الجسمي،تغيرات واضحة في التركيب  وأظهرت النتائج ،مراهقة 84 على اليومي
 الذهنية األنسجة نمو في تناقص مقابل الجسم في كتلة ونحافة النشطة األنسجة نمو

 .(057، صفحة 0112)اخرون، 

 االجتماعية: االهمية-4-2

 بين االجتماعية العالقة تنمية على يشجع أن الرياضي للنشاط يمكن اإلعاقة مجال إن
 انسجاما يحقق أن ويستطيع الذات، االنطواء( على أوواالنغالق )العزلة  ، ويخفف مناألفراد
 األسرة أفراد مع أو نادي في ملعب أوجماعة في مركز أو  س، فالجلو األفراد بين وتوافقا
 األفراد. بين الجيدة العالقات يقوي  أن شأنه من واألحاديث اآلراء وتبادل

 دعت حيث االشتراكية األوربية البلدان في جليا هذا ويبدو وتماسكا، إخوة أكثر ويجعلها
 المرجوة المساواة  إلحداث الفراغ أوقات أنشطة خالل االجتماعي الدعم إلى الماسة الحاجة

 الصناعي. العمل بظروف والمرتبطة

 أن بأوربا عشر التاسع القرن  مجتمع في الترويح عن كتاباته في« vablenفقد بين "فابلن_ 
 اجتماعية لطبقة رمز بمثابة أو الطبقية، الفرد انتماءات عن تعبر كانت الرياضة ممارسة
 في يستغرقونه الحر الوقت من أوفر بقدر أفرادها يتمتع إذ البورجوازية، للطبقة خصوصا

 .وإسرافا لهوا أكثر أنهم على متنافسون  مسرفا وبذخا طائلة أمواال منفقون  واللعب اللهو

 :يلي والترويج فيما للرياضة االجتماعية والقيم الجوانب "كوكيلي" استعرض وقد
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 المتعة االجتماعية، التنمية اآلخرين، عن النظر بغض اآلخرين تقبل الرياضية التعاون  الروح
التكيف اإلرتقاء و  والتبعية، القيادة على التعود الصالحة، المواطنة اكتساب والبهجة،

 . (65، صفحة 0134)بركات، االجتماعي 

 النفسية: األهمية-4-3

 في كبيرا نجاحا النفس علم حقق ذلك ومع قصير، وقت منذ النفسية بالدراسات االهتمام بدأ
 في البيولوجي التأثير على النفسية الدراسات بداية في التأكيد وكان اإلنساني، السلوك فهم

 واختار الفرد، سلوك على يؤثر فطري  دافع هناك أن علي  حينذاك االتفاق وكان السلوك
 أجريت التي التجارب أثبتت وقد البشري، للسلوك األساسي الدافع أنها على الغريزة لف  هؤالء
 وفق ظروف معينة  للتغير، قابل األخير هذا أن السلوك تفسير في الغريزة كلمة استخدام بعد
 اتجه وقد عقليا، أو عضويا مرضهم عند معينة حاالت في يلعبون  ال أطفاال هناك أن إذ

 بان والغريزة الدافع بين وفرقوا اإلنساني السلوك تفسير في الدوافع استخدام إلى الثاني الجيل
 .   الموروثة الغرائز خالف على مكتسبة دوافع هناك

 التربوية: األهمية-4-4

فقد اجمع العلماء على ان هناك  التلقائية األنشطة يشمالن والترويح الرياضة أن من بالرغم
 :يلي ما بينها فمن المشترك،فوائد فردية تعو على 

 الرياضية األنشطة خالل من األفراد يكتسبها جديدة مهارات ناكه جديدين:سلوك تعلم مهارة و -
 ونحوية، لغوية جديدة مهارة الشخص تكسب ترويحي كنشاط الكرة مداعبة المثال سبيل على
 الكتابة مستقبال.و  المحادثة في استخدامها يمكن

 لها يكون  والترويحي الرياضي نشاطه أثناء الشخص يتعلمها معينة نقاط هناك الذاكرة:تقوية -
 حف  فان تمثيلية ألعاب في الشخص اشترك إذا المثال سبيل على الذاكرة، على فعال أثر

 اإللقاء أثناء تردد التي المعلومات من الكثير أن حيث الذاكرة تقوية على كثيرا يساعد الدور
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 الحاجة عند المخ في   مخازنها» من المعلومة استرجاع ويتم المخ» مخازن » في مكان تجد
 مسار الحياة العادية. وأثناء التمثيلي الدور من االنتهاء عند إليها

 الشخص يساعد والترويح الرياضة طريق عن وخبرات معلومات اكتساب إن القيم:اكتساب -
 النهر، هذا عن معلومات اكتساب على رحلة تساعد مثال إيجابية، جديدة قيم اكتساب على
 كذا االجتماعية القيمة االقتصادية، القيمة اليومية، الحياة في النهر هذا لقيمة اكتساب وهنا
 .(82-80)حزام، الصفحات ة السياسي القيمة

 العالجية: األهمية-4-5

 الوحيد المجال يكون  يكاد الترويح الرياضة أن العقلية، الصحة في المختصين بعض يرى 
التراويح  في جيدا استخداما فراغنا أوقات تستخدم حينما" النفسي التوازن " عملية فيه تتم الذي

 وقت تمضية منها الهدف يكون  أال سياحة( شريطة رياضة، سينمان موسيقى، ،)تلفزيون 
 واإلبداع. الخلق على وقادرا البيئة مع توافقا أكثر اإلنسان يجعل أن شأنه من هذا كل الفراغ،

 التوترات من تخلصه فهي الجسم، توازن  الحرة والحركات الرياضية األلعاب تعيد وقد
 الحياة وتعقد الصناعية فالبيئة وارتياحا مرحا أكثر كائنا وتجعله اآللي، العمل ومن العصبية

 يكون  الحالة هذه وفي والعنف، الكحول شرب في كاإلفراط كثيرة، انحرافات إلى يؤديان قد
 هامة وسيلة المعدنية والحمامات الطلق والهواء الخضراء والبيئة الرياضة ممارسة إلى اللجوء

 االضطرابات بعض لعالج وسيلة خير تكون  وربما العصبية، األمراض هذه من للتخلص
 (A.Domart et Al, 1986, p. 589) العصبية
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 المكيف:المرتبطة بالنشاط البدني الرياضي  النظريات-5

 (:وشيلر سينسر نظرية) الفائضة الطاقة نظرية-5-1

 أدائها أثناء تختزن  لألطفال، وخاصة الصحيحة، النشيطة األجسام أن النظرية هذه تقول
 عنه ينجم الذي التنفيس تتطلب التي والعصبية العضلية الطاقة بعض المختلفة لوظائفها
 اللعب.

 ال ولكنها عديدة، قدرات إلى وصلت قد البشرية الكائنات أن إلى النظرية هذه وتشير
 ال فائض، ووقت فائضة قوة توجد الظاهرة لهذه وكنتيجة واحد، وقت في كلها هاتستخدم

 طويلة، لفترات معطلة قوى  اإلنسان لدىو مع هذا  معينة، احتياجات تزويد في يستخدمان
 تراكمها ويزداد النشطة السليمة األعصاب مراكز في الطاقة تتراكم هذه التعطيل فترات وأثناء

ة ممتاز  وسيلة واللعب للطاقة منفذ وجود فيها يتحتم درجة الى يصل حتى ضغطها وبالتالي
 (50-56، الصفحات 0114)م خطاب ، الستنفاد هذه الطاقة الزائدة المتراكمة 

 للحياة:اإلعداد  نظرية-5-2

 الغرائز لتمرين العام الدافع هو اللعب بأن النظرية بهذه نادي الذي»» جروس كارل""  يرى   
 غاية له شيء أنه على اللعب إلى نظر قد يكون  وبهذا البالغين، حياة في للبقاء الضرورية
 تلعب عندما فالبنت المستقبلية، للحياة نفسه يعد لعبه في الطفل يقول: أن حيث كبرى،
 كمظهر الصيد على يتدرب بمسدسه يلعب عندما والولد األمومة، على تتدرب بدميتها
 .للرجولة
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 التخلص:االعادة و  نظرية-5-3

 وتكرار لخبرات تمثيل إال هو ما اللعب أن النظرية هذه وضع الذي" هول ستانلي" يرى 
 تشير كما فاللعب الحضارة، إلى الوحشية من البشري  الجنس اجتازها التي المعروفة للمراحل

 انتقال تم فلقد األرض، على تطوره في اإلنسان به مر لما وإعادة تخليص هو النظرية هذه
 العصور أقدم منذ آخر إلى جيل من اللعب

 بأن ذلك ويبرر جروس كارول لرأي اعترض قد هول ستانلي يكون  النظرية هذه خالل من
 يتسلقون  الذين األطفال أن يرى  اذ البشري، الجنس تطور مراحل يستعيد تطوره خالل الطفل

)درويش و مراحل تطور اإلنسان  من الفردية المرحلة يستعيدون  الواقع في هم األشجار
 (220، صفحة 0117اخرون ، 

 الترويح: نظرية-5-4

 أن نظريته في ويفترض النظرية هذه في للعب الترويحية القيمةأن  " مونس جتسي" يؤكد
 بعد الجسم لتنشيط وسيلة فهو حيويته الستعادته كوسيلة اللعب إلى يحتاج البشري  الجسم
  الطويلة. العمل ساعات

 االستراحة، عملية في وتتمثل والعصبي البدني التعب أو اإلرهاق إزالة معناها الراحة
.......الخ الشاطئ على أو الخضراء المساحات في أو الحديقة في أو البيت في االسترخاء

(F.Balle E al, 1975, p. 221) 
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 االستجمام: نظرية-5-5

 أيامنا في العمل أسلوب أن إلى تذهب فهي الترويح، نظرية كبير حد إلى النظرية هذه تشبه
 من األسلوب وهذا واليد، للعين الدقيقة الفضالت استخدام لكثرة وممل، شاق أسلوب هذه

 واللعب االستجمام وسائل البشري  للجهاز تتوفر لم إذا عصبية اضطرابات إلى يؤدي العمل
 ذلك. لتحقيق

  قديمة نشاطات أوجه وممارسة الخالء إلى الخروج على األشخاص تحث النظرية هذه

 واستجماما راحة اإلنسان يكسب النشاط هذا ومثل والمعسكرات، والسباحة الصيد :مثل
 طيبة. بروح عمله في االستمرار على يساعدانه

 اإلطراف:الرياضية الخاصة بمبتوري  األنشطة-6

 :افااالطر الرياضة لمبتوري  1_6

قد فنجد حاالت البتر للطرف العلوي وأخرى للطرف السفلي و تختلف و تتعدد حاالت البتر 
إنما يمكن للمصابين بالبتر ممارسة األنشطة  معا،يكون دلك ألحد اإلطراف أو طرفين 

عية بحيث أنهم يستخدمون أجهزة صنا السفلي،السيما حاالت البتر للطرف  الرياضية،
لدلك يجب أن  التأهيل،لتبدأ تلك الممارسة بعد عمليات البتر في مراكز  البتر،تعويضية بعد 
ذلك حتى يساعد دلك دقيقة، و مقاييس ف الصناعية مصنعة بطريقة علمية و تكون اإلطرا

 األنشطة الرياضية المختلفة.على أداء الحركات في التمرينات و الطرف المعاق 

كما أن التدريب على استخدام اإلطراف يخفف من الضغط النسبي الذي قد يحدث أثناء  
الممارسة من ناحية ومن ناحية أخرى نجد ان البتر يؤثر على األداء الحركي للفرد خاصة 

 كما يؤثر على توازن الفرد. الصناعي،يحدث دلك باستخدام الطرف ، و األداء الفني للحركات

 الصناعي:هلية باستخدام الطرف التمرينات التا 6-2
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وذلك لمنع حدوت أخطاء  الصناعي،يجب عمل اختبار التوازن للمصاب باستخدام الطرف 
تتم خدامه في وضع يرتاح فيه المصاب و يؤدي للتعود على است المشي، ممافي التوازن أو 

 التالية:عادة على المراحل 

 ذلك من وضع الجلوس أو الرقود.و فية ارتداء وخلع الطرف الصناعي _ تعليم المعاق كي

دلك لتنمية التوازن الحركي و المتوازيين، إعطاء تمرينات تاهيلية للوقوف بمساعدة -
الطرف الصناعي المستخدم مع الحركة في للمفاصل و  ةاإلحساس بوضع الجسم بالنسبو 

 االتجاه إلى اإلمام

باستخدام الطرف الصناعي التقدم إعطاء تمرينات لتمنية اإلحساس بمكان البتر مع حركة -
لصناعي على األرض مع حركات حركة أمامية من الطرف ا الصناعية، وأداءثني الركبة و 

 خفض للقدم بالطرف الصناعي.رفض و 

على الطرف الصناعي ورفع السليم من على األرض فترة  فتعليم المبتور الوقو  -
قليلة تدريجيا حتى يستطيع رفع الطرف مع ثني الركبة للطرف السليم بزاوية 

 قائمة.
تدريب المبتور فوق الركبة على الوقوف باستخدام طرف صناعي قصير ثم طرف  -

 صناعي نصفي الستعادة توازنه ثم طرف صناعي كامل.
بين المتوازين خاصة أصحاب البتر المزدوج لكي يتم  التدريب على الوقوف -

افة على تمرينات لليدين باإلض السقوط،التدريب على اإلحساس بالخوف من 
 االنحناء.لدوران واللف و الالمام والى األعلى وتمرينات للحوض و 

مراعاة عدم  عتوازنه، ميبدأ التدريب على المشي بعد أن يتمكن المعاق من حف   -
عضلي باإلضافة إلى تجنب عدم زيادة نشاطا العضالت المرتبطة  حدوث إرهاق

 ضعيفة.بالفخذ ألنها عضالت 
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يجب تدريب المبتور على المشي بطريقة صحيحة حتى ال يعتاد المشي بطريقة  -
تعمل على ابتعاد الطرف الصناعي على الجسم في حركة عليه و  رخاطئة، تؤث

 دائرية خارجية.
خلفه مرآة أمامه و لمشي بين المتوازين بحيث يكون يفضل أن يتم التدريب على ا -

الطبية، العصا ام األجهزة المساعدة كالعكازات و يلي ذلك استخدو العينين، مع غلق 
 دلك تمهيدا الستخدام الطرف الصناعي في المشي بمفرده دون مساعدة.و 
يكون طول الطرف الصناعي مناسبا وكداك طول العصا الطبية يجب أن  -

 ناء التدريب على المشي.العكازات أثو 
يجب ان يتم تدريب المصاب بالبتر بعد المشي بالطرف الصناعي على أداء  -

 الحركات الالزمة ألنشطة الحياة اليومية.
كما يجب  السقوط،خاصة الخوف من الخوف أثناء التدريب و يجب إزالة عامل  -

با لحدوث التدريب على الطرق الفنية للسقوط على األرض عند فقدان التوازن تجن
 إصابات.

 حركيا:رياضات المعاقين  بعض-7

في  اأن يشاركو ر مراحل عديدة أن يفرضو أنفسهم ووجودهم و استطاع المعاقين حركيا عب
يشارك ائج جيدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، و فيها نت اأغلب الرياضات التي حققو 

تتمثل الرياضات التي يشارك األخرى، و المعاقين حركيا عادة في في رياضات معينة دون 
 في:" hanifiفيها حسب "

 السباحة: -    

غدا انها تحتاج الى جميع  المعاقين،إنها الرياضة التي يستطيع أن يشارك فيها أغلب 
لتسميتها فقد دهب المختصون  وإطراف الجسم لتكسبه الرشاقة والمرونة، عضالت
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والتوازن إضافة إلى دلك فالسباحة تكسف المعاق صفتي التنسيق  (،الرياضة الكاملة)
 الجري.واللتان لن يجدهما أتناء المشي و 

 القوى:_ألعاب 
تعد حركيا، و يستطيع ممارستها كل المعاقين باختالف إعاقتهم خاصة المعاقين 

الهدف من هذه متر، إلى المراطون و  077اختصاصات المسابقة ابتدءا من سباق 
على تقوية اإلطراف العلوية بالنسبة لفاقدي األرجل و هو تقوية اإلطراف  الرياضة
كما انه باإلمكان ممارسة رياضة الرمي بمختلف أنواعها كرمي  المصابة،العلوية 

كدا البطن، الكتفين، و رمي الرمح وتعمل على تقوية عضالت الجلة و  عالقرض، دف
 على تحقيق التوازن على الكرسي. لالذراعين، وتعم

 الطاولة:تنس -
للطاولة، نوعي  مراعاة قياسيختص بها المعاقين عادة ذوي الكراسي المتحركة مع و  

العلوي، إضافة إلى تقوية هده الرياضة على رفع القدرات العضلية للقسم  لوتعم
تعمل حركات على مستوى الجانب األعلى و التنسيق في الالعضالت البطن والظهر و 
 لكرسي.اعلى تحقيق التوازن على 

 السلة:كرة -
هي الرياضة المية عند فئة المعاقين حركيا، و تعتبر اللعبة الجماعية ذات الشهرة العو 

 المتحركة،ذات الكراسي  طبعا المعوقينالجماعية االكتر ممارسة عندهم ويختص بها 
راسي حقيقية سهلة التحرك بسرعة تستخدم ك الكراسي، بحيثحيث يراعي فيها نوعية 

 .الدوران بمختلف االتجاهات كداكوخفة و 
 القوس:رمي  -

كدا الجدع الن عملية تنفيذ و العلوي، يعمل هدا النوع على رفع العمل العضلي للقسم 
ما تفيد في تنظيم عملية التنفس ك العلوي،الرمي تتطلب العمل بجميع عضالت القسم 

فة للمعاقين حركيا بصياضة مفيدة للمعوقين بصفة عامة و هده الر وترويضها، و 
 . (hanafi, 1995, pp. 19-20) خاصة.
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 خالصة:

له تأثير إيجابي واضح على  المكيف الرياضي البدني من خالل ما سبق يتضح أن النشاط 
بواسطته  المكيف الرياضي البدني النشاط أن، السمات الشخصية للفرد المعاق حركيا

 من وإخراجه جيدو بطريقة معهم والتعامل االحتكاك باألفراد،من  المعاق يتمكن
 مجتمعه وسط واألمان بالفخر والشعور راحة نفسية وتحقيقه فيها، هو التي العزلة
 .والعجز والشفقة بالعزلة اإلحساس عن بعيدا

 ذاته به يحقق بشيء القيام على واإلصرار والصبر الهدوء يعلمه الرياضي فالنشاط
 بطبعه المكيف الرياضي البدنيالنشاط أن كما إلبداعاته ويطلق العنان ويحررها

التوافق االجتماعي وتأثير ايجابي على  تنمي التي الوسائل أهم من االجتماعي
 السمات الشخصية. 
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 :تمهيد

 واطاره البحث بمتغيرات اإلحاطة خالله من تمت الذي النظري  اإلطار عرض ت بعدما
 وتكون  الدراسة من التطبيقي للجانب الفاصل هذا سنتطرق في عدة، جوانب من النظري 
 والتي الدراسة في تم إتباعها التي المنهجية اإلجراءات عن للحديث الفاصل بتخصيص بدايته
 السيكومترية وخصائصها الدراسة أدوات ووصف المنهج، االستطالعية، الدراسة تشمل

 المعلومات. معالجة في المستخدمة اإلحصائية واألساليب
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 : االستطالعية الدراسة- 1

 وذلك الزمة أولية خطوات تعبر اول خطوة يقوم بها الباحث للقيام ببحثه بحيث يجب إجراء
 الظاهرة دراسة في الغموض يجلب قد عما إلزاحة الغموض أولية إستطالعية دراسة بإعتماد
 البحوث، من كثير في أمرا ضروريا يعد االستكشافية الدراسات إجراء ،إن البحث موضوع
 تحديد المشكالت في سواء بحثه، مراحل مختلف في تواجهه صعوبات الباحث تقابل حيث
 وبالظروف بالدراسة الجديدة الظواهر على التعرف في أو العلمية، القيمة ذات الهامة

 التي فروضها تحديد في أو دقيقة، صياغة التساؤالت صياغة في مرحلة أو بها، المحيطة
 المتعلقة األخرى  الصعوبات إلى هذا باإلضافة استفساراته، عن وتجيب البحث جوانب تطغي
 البيانات وطرق جمع الدراسة ومجاالت المختارة والعينة المستخدمة واألدوات البحث بمنهج

 بادرنا تلوى األخرى لمسابح الشبه االلومبية بتلمسان  حيث بزيارة علينا توجب لذا ومعالجتها
 مع اللقاء خاصة مع منخرطي في المسبح الشبه االلمبي )امامة( ، ثم بمقابلة أولية كخطوة
 وقد علينا العملية لتسهيل إتباعها علينا الواجب الشروط كل القاعة ومناقشة عن المسؤول
  :فيما يلي نلخصها خطوات عدة المرحلة هذه شملت

 المهتم والنوادي الجمعيات بعض ممثلين أو رؤساء بهم ونقصد : بالمسئولين االتصال -
 ووضع الدراسة، موضوع شرح هو والهدف الرياضية، الفرق  الخاصة، وكذا اإلحتياجات بذوي 

  .للبحث األولى اللمسات

 ينتمون  الذين المكيف الرياضي البدني للنشاط الممارسين وهم : العينة بأفراد االتصال -
 المكيف بتلمسان.الرياضي   للنشاط البدني ممارسين والغير لمبية و المسابح اال لهذه

 : الدراسة في المتبع المنهج 2-

 يود الذي الموضوع طبيعة على المناهج من غيره دون  ما لمنهج الباحث استخدام يرتكز
 المناهج في اختالفا يستوجب والوضوح التحديد حيث من فاختالف المواضيع ، دراسته
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 يعتبر والذي ، الوصفي المنهج على اعتمد الباحث المقترح الموضوع لطبيعة ووفقا المستعلمة
 لنفسية واالجتماعيةوا التربوية البحوث في وخاصة ، استخداما البحث مناهج أكثر من

 ووصف المدروسة، للظاهرات دقيقة علمية أوصاف بجمع الوصفي البحث ويهتم والرياضية،
 والمعتقدات اآلراء على والتعرف الشائعة الممارسات تحديد وكذلك تفسيره، الراهن و الوضع

 القائمة العالقات دراسة إلى يهدف كما والتطور، وطرائقها في النمو األفراد، عند واالتجاهات
 .(34، صفحة 2777)عبد الحفي ،  المختلفة الظواهر بين

 :الدراسة مجتمع-3-1

حركيا  المعاقين الخاصة االحتياجات ذوي  األشخاص من الحالية الدراسة مجتمع يتكون 
 .المكيف الرياضي البدني للنشاط وغير الممارسين الممارسين ويضم

 :الدراسة عينة-3-2

 لمجتمع ممثل بمثابة تعتبر وهي منه، المأخوذة العينة على أساسا تعتمد مجتمع أي دراسة
 وهي الميدانية، البيانات منه تجمع الذي الدراسة مجتمع بأنها تعرف حيث الدراسة الكلي،

 للمجتمع ممثلة تكون  أن على المجتمع أفراد من تؤخذ مجموعة بمعنى الكل من جزء تعتبر
 .(010، صفحة 2777)زرواتي،  الدراسة عليها لتجرى 

 :الدراسة عينة خصائص-3-3

 وتظم، (16-13(من العمرية المرحلة في البحث مجتمع أفراد يقع :السن حيث من
 .الممارسين وغير ممارسين للنشاط البدني الرياضي المكيف

 .ذكور المجتمع أفراد جميع فان :الجنس نوع حيث من

 للدراسة )االستطالعية(: والمكاني الزماني المجال-3-4
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 االستمارات وزعت حيث 2727فيفري  26الى  2727فيفري  06من  الدراسة امتدت
 الشبه اولمبي بمدينة تلمسان. للمنتسبين لمسبح وهذا بالنسبة البحث، في المستعملة

 :الدراسة متغيرات-3-5

التحقق  الباحث يريد التي العالقات من نوعا بينها تتفاعل التي العوامل من مجموعة هي
 :يلي كما بحثنا متغيرات كانت ومنها واإلثبات بالتحديد منها

 نريد الذي المستعمل العامل أي والنتيجة السبب بين العالقة هو :المستقل المتغير-3-5-1
 . (001، صفحة 2770)زعيمن،  الخ...النتائج قياس خالله من

 المكيف. الرياضي البدني طالنشا :المستقل المتغير تمثل هذا بحثنا وفي

 نحن التي الظاهرة يحدد ألنه الجواب أو النتائج يوضح الذي هوالتابع:  لمتغير-3-5-2
 وهي قياسها إلى الباحث يسعى التي الظواهر أو العوامل وهي تلك شرحها محاولة بصدد
 .(005، صفحة 2770)زعمين سميرة،  المستقل بالمتغير تتأثر

 السمات الشخصية. :هذا بحثنا في التابع المتغير وتمثل

 :والبيانات المعلومات جمع أدوات-4

 :وهما البيانات على للحصول المصادر من أساسيين نوعين على الباحث اعتمد

 :الثانوية المصادر-4-1

 :التالية الثانوية المصادر إلى للدراسة النظري  اإلطار معالجة في الباحث التجأ حيث

 .العربية والمراجع الكتب -
 .المختلفة والتقارير والمقاالت الدوريات -
 .بالموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات األبحاث -
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 .المختلفة االنترنيت مواقع في البحث -

 :األولية المصادر-4-2

 ليخدم أهداف خصيصا تصميمه تم حيث للبحث رئيسية كأداة  المقياس على االعتماد
 االختبارات على االعتماد وكذا ،spss برنامج باستخدام النتائج تفريغ تم كما .الدراسة

 موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات دالالت إلى الوصول بهدف اإلحصائية المناسبة
 .الدراسة

 :الميدانية البحث اجراءات-5

 :المقياس الدراسة أداة-5-1

 خالف فعلى ،الفردسلوك  من أكثر أو جانبا) تستقصي (ان تحاول وسائل االستخبارات
 معلومات فقط تتطلب وإنما يمكنهم أقصى ما أداء المفحوصين من ال تتطلب االختبارات

 .(067، صفحة 2773)حسن شحاته،  العادي سلوكهم عن

 السمة حجم تحديد بهدف علمية، بطريقة أعدت مثيرات تتضمن قياس انه أداة  كما
 .(2700)خالد بن عبد العزيز الدامغ،  المقيسة

 من وهو للشخصية فرايبورج قائمة اخترنا فقد الشخصية هو البحث موضوع أن بما
 المجاالت من مجال قياس خالل من الشخصية، معرفة تستهدف االختبارات االسقاطية''

 بذلك اإلجابات فتعكس آخر، الى شخص من اإلجابات عليها تتفاوت مباشر، غير بشكل
 الى الوصول قصد وهذا (2700)خالد بن عبد العزيز الدامغ، المستجيب  شخصية
 في المعاق حركيا. الشخصيةدور  معرفة
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 :للشخصية فرايبورج قائمة-6-1

 Hampel وراينرهامبل Selg سليج وهربت Fahrnberg فارنبرج جوكسن وضعها
 لهذا المؤسسون  وهم الغربية بألمانيا فرايبورج بجامعة النفس علم من اساتذة هم الذين

 يصلح كونه المقياس هذا عالوي ويتميز محمد حسن العربية صورته واعد المقياس
 ( ابعاد 3)يتضمنو للمعاقين سمعيا وحركيا  الشخصية لقياس

 في وضعها يتم معين، موضوع حول المرتبة األسئلة من مجموعة بأنه االستبيان كما يعرف 
 على للحصول تمهيدا باليد تسليمها يجري  أو المعنيين بالبريد لألشخاص ترسل استمارة
 أو موضوع عن حقائق جديدة إلى التوصل يمكن اوبواسطته فيها، الواردة األسئلة أجوبة
، 0111)أحمد محمد الطيب،  بحقائق مدعمة غير لكنها عليها متعارف معلومات من التأكد

 .(067صفحة 

-"نعم" بدرجة: الثالثي الميزان بتقدير ة( عبار 56) مضي فرايبورج استبيان بإعداد الباحث قام
 :بارات ايجابية وسلبية وهيأبعاد وتحتوي هده االبعاد على ع 3 إلى مقسما ،""ال-"أحيانا"

 ( يوضح أبعاد قائمة فرايبورج مع أرقام العبارات االيجابية والسلبية2الجدول رقم)

 السلبية االيجابية األبعاد
 / 54.83.28.03.05.4.8 العصبية
 / 55.52.47.80.84.25.20 االكتئابية

 / 58.46.81.86.88.80.5 القابلية لالستثارة
 72.04.40.50 43.23.02 االجتماعية
 / 56.45.48.42.21.27.0 الهدوء
 / 44.40.81.20.26.07.0 العدوانية
 / 57.87.24.22.06.00.1 السيطرة
 / 85.82.01.00.08.3.6 الضبط
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 التصحيح:

 :بعد لكل فرايبورج قائمة أوزان يوضح التالي الجدول

 ( يوضح أوزان أبعاد المقياس )فرايبورج(3الجدول رقم)

 العبارة السلبية العبارة االيجابية اإلجابة
 0 8 نعم
 2 2 أحيانا
 8 0 ال

 :القياس أدوات مترية السيكو الخصائص-7

 فهو ولذا بحثية جهود من به يقوم فيما صادقا يكون موضوعيا ألن دائما يسعى الباحث
 الصدق فإن ولذا علمي، جهد من به قام ما على االحتكام يتم بها وسائل إلى استخدام يلتجئ
 وسائل من وسيلة أي أو االستبيان استمارة لقياس على استخدامها متفق وسائل والثبات
)عيقيل حسين  منه المأخوذة العينة أو مجتمع البحث من المعلومات تجميع في بها المعترف
 (870، صفحة 2707عقيل، 

 درسة الصدق والثبات:-7-1

 على المقياس بتوزيع بيرسون ذلك باختبار للمقياس الداخلي االتساق قياس إلى الباحث لجأ
 وفيم النتائج بتحليل الباحث بعدها الدراسة قام مجتمع فرد من 10من مكونة استطالعية عينة
 .به قمنا في الذي االختبار لنتائج تعرض جداول يلي

 دراسة الثبات والصدق للمعاقين حركيا:-أ
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 نتائج الداللة المعنوية لكل بعد ح( يوض4الجدول رقم)

الداللة  الصدق
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

Sig 
ة الداللة المعنوي  

 االرتباط   
 ر

 

,7 7, 7,705 7,75 دال 81  العصابية 80
7, 7,745 7,75 دال 7,30  االكتئابية 64
7, 7,775 7,70 دال 7,39  االستثارة 80
7, 7,775 7,70 دال 7,16  االجتماعية 79
7, 7,70 دال 7,18 001 ,7  الهدوء 87
,7 7, 7,705 7,71 دال 92  العدوانية 86
,7 7, 7,728 7,70 دال 82  السيطرة 68
7, 7,745 7,75 دال 7,30  الضبط 64
7, 7,774 7,70 دال 7,10  الكلي 81

 التحليل:

 أصغر( تتراوح بين sigالمعنوية ) قيمة الداللة( يتضح ان 8من خالل الجدول رقم)
ن ذ( ا7.75من مستوى الداللة ) أصغر ه القيمذه ل( وك7.745قيمة) وأكبر( 7.770قيمة)

 يوجد فرق دات داللة احصائية.

 يوجد ثبات.ن ذالتطبيق األول والتطبيق الثاني اومنه نستنتج انه يوجد ارتباط بين 

( 7.37قيمة) أصغركما من خالل نفس الجدول السابق يتضح ان قيمة الصدق تتراوح بين 
  ترابط كبير بين االبعاد. ن يوجدذ( ا0من ) أصغرقيم ه الذ( وكل ه7.16قيمة) وأكبر

اما العينة الخاصة ب غير الممارسين للنشاط البدني الرياضي المكيف فتعذر علينا توزيع -
 بسبب جائحة كورونا. االستمارات
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 :المستعملة اإلحصائية والوسائل األساليب-8

 الفهم تعميق أجل من اإلحصائية األساليب مستخدما االختبار نتائج بتفريغ الباحث قام
 :التالية البيانات من المستنتجة وتفعيل المعرفة

 والمحور الفقرات من فقرة كل بين االتساق الداخلي صدق الختبار : بيرسون  االرتباط معامل-
 اليه. الذي تنتمي

 .وسريعة سهلة بطريقة النتائج يعطي الذي (:spssبرنامج)

 :البحث صعوبات-8 

 وقد جاد عمل أي ها م يخلو ال التي الصعوبات من العديد بحثه انجاز في الباحث واجه لقد
 يلي: فيم لخصها

  :العلمية بالمادة المتعلقة الصعوبات-أ

 .الرياضي المجال في الظاهرة تدرس التي المراجع قلة -
 بالمجال الخاصة الشخصية مجال في للدراسات الجزائرية الدراسات وقلة المكتبة فقر -

 الرياضي.

 :باألفراد المتعلقة الصعوبات-ب

 .الدراسة مجتمع أفراد بعض طرف من التعاون  عدم -
 .اإلدارة موظفي بعض طرف من المعلومات سرية في المبالغة -

المتعلقة بجائحة كورونا التي منعت من اتمام القيام بالدراسة االساسية  الصعوبات-ج
 وتعذر توزيع االستمارات. وكذلك صعوبة التنقل جراء الحجر الصحي

  



 

 
 

 
 الفصل الثاني

عرض وتحليل 
 ومناقشة الفرضيات
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 الدراسات المشابهة:-1

 لدراسة االولى:ا-1-1

دراسة مقارنة بعض السمات الشخصية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي *
 .*لدى المعاقين حركيا

حركي  المعاقين للرياضيين وتيغنيف معسكر سعيدة، أندية مستوى  على أجري  مسحي بحث
-2708محمد سنة  األمين وجزولي محمد واعداد الطالبين بعة فضيلمناد  /من اشراف د

2704. 

 عينة البحث:-1-2

 وكان وتيغنيف ومعسكر لفريق سعيدةحركيا  تتمثل عينة البحث في هده الدراسة في المعاقين
 للرياضة. ممارس غير حركيا معاق 60و حركيا معاق رياضيا 57 العينة حجم

 أداة الدراسة:-1-3

 مقياس فرايبرج

 :نتائج الدراسة-1-4

ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -1
 العصبية.وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد 

 
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -2

 العدوانية.وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد 
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ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -3
خير في بعد القابلية وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا اال

 لالستثارة. 
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -4

 وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد االجتماعية.
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -5

 الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد السيطرة.وبين 
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -6

 وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد الضبط.
مارسين للنشاط الحركي ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير مذوجود فروق  -7

 وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد االكتئابية. 
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا غير ممارسين للنشاط الحركي ذوجود فروق  -8

 وبين الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح هدا االخير في بعد الهدوء.

 الدراسة الثانية:-1-2

 *.دور النشاط البدني المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعاقين حركيا*

 بوالية المعاقين حركيا فئة على ممارسين والغير الممارسين الفئة لمقارنة وصفية دراسة
بلكبيش قادة واعداد الطالبين حميدي كريم ومسلم عبد د/بلعباس تحت اشراف  سيدي

 .2700-2706القادر سنة 
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 عينة البحث:-1-2-1

ممارسين للنشاط الحركي المكيف  47فرد معاق حركيا  37تتمثل عينة هدا البحث في 
 غير ممارسين للنشاط الحركي المكيف. 47و

 أداة الدراسة: -1-2-2

 مقياس أيزنك للشخصية.

 نتائج الدراسة:-1-2-3

 الممارسين وغير الممارسين بين االتزان سمة في إحصائية داللة ذات توجد فروق  -
 الرياضي. البدني للنشاط لصالح الممارسين

 سمة يخص فيما الممارسين الممارسين وغير بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد -
 البدني الرياضي. للنشاط الممارسين لصالح االنبساطية

 الممارسين وغير الممارسين بين االنبساطية سمة في إحصائية داللة ذات توجد فروق  -
 من توفر وما الرياضية الممارسة أن الرياضي حيث البدني للنشاط الممارسينلصالح 
 المهام مختلف في المسؤولية تحمل وكذا الفراغ، واالستمتاع بأوقات االختالط فرص
 .لديهم االنبساطية سمة وينمي يطور هذا كل خالل المنافسات، ألفراد المقدمة

 .المؤسسة داخل المقدم والنشاط اإلعاقة درجة بين ارتباط وجود -
 على العمل والقدرة الجسمية المعوق لقدرات  المؤسسة أنشطة مناسبة بين عالقة هناك -

 .المستقبل في
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 الدراسة الثالثة:-1-3

دراسة مقارنة لبعض السمات الشخصية للمعاقين حركيا لممارسين وغير الممارسين *
 .*للنشاط الحركي المكيف

سعيدة، –تيارت –واالندية الرياضية بواليات مستغانم  التأهيلبحث مسحي اجري بمراكز 
عتوتي ومن اعداد الطالبين زياني عبد القادر ورابحي محمد االمين، سنة /تحت اشراف د 

2708-2704. 

 عينة البحث:-1-3-1

سنة الى 03)من عمرية العينة البحث في فئة المعاقين حركيا في المرحلة  تتمثل
فرد ممارس للنشاط البدني المكيف لمختلف  87فردا،  67ة من نالعي تسنة( وتكون47

 الوظيفي. التأهيلفردا غير ممارس للنشاط البدني المكيف في مراكز  87االندية و

 أداة الدراسة: -1-3-2

 .مقياس أيزنك -
 .مقياس فرايبرج -

 نتائج الدراسة: -1-3-3

 نتائج مقياس أيزنك:-1-3-3-1

ين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -
 فيما يخص سمة االنبساطية لصالح الممارسين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي  -
 فيما يخص سمة االتزان االنفعالي لصالح الممارسين.
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 نتائج مقياس فرايبرج:-1-3-3-2

إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي توجد فروق ذات داللة  -
 فيما يخص سمة االجتماعية لصالح الممارسين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي  -
 فيما يخص سمة الهدوء لصالح الممارسين.

 الدراسة الرابعة:-1-4

– العدوانية-العصبية)الشخصية بعض السمات  دور النشاط البدني المكيف في تنمية
 لالستثارة( لدى المعاقين حركيا. القابلية-االكتئابية

تحت اشراف د عتوتي ومن اعداد الطالبان مقري محمد االمين وبلغالي اسماعيل سنة 
2705-2706. 

 عينة البحث:-1-4-1

سنة( وكان  87-03)الذكور تتمثل عينة البحث في فئة المعاقين حركيا من جنس 
 النصرة جمعيةفريق فردا ممارسا للنشاط الرياضي من  27فردا منهم  47عددهم 

 مركز للمعاقين حركيا مستغانم اما الباقي فهم غير ممارسين للنشاط الرياضي من طلبة
 لذوي االحتياجات الخاصة غليزان. الميني التكوين

 اداة الدراسة:-1-4-2

 مقياس فرايبرج للشخصية.

 نتائج الدراسة:-1-4-3

سرعة  وكذا والنرفزة الغضب وكثرة النوم قلة منها التي بالعصبية المتعمقة السمات كل -
الرياضية  لألنشطة الممارسين حركيا المعاقين عند جدا قليلة وجدت العصبية االستثارة



 

98 
 

 ان نستنتج مما المكيفة لألنشطة ممارسي الغير حركيابالمعاقين  مقارنة المكيفة
 لدى وسماتها العصبية في التحكم في ايجابي دور له المكيف النشاط الرياضي
 المعاقين حركيا.

 عند المعاقين بسماتهقليل  جد والمميزات هو وبخصائصه بالعدوانية الخاص المحور -
 تبين انالذين  ممارسين الغير عكس المكيفة الرياضية لألنشطة الممارسين حركيا
عندهم  متفشية وغيرها العيوب رهااظ وحب المعاكسة في المبينة العدوانية سمات
لدى  السالبة العدوانية سمات منالتقليل  فيالمكيف يساهم  النشاطان  يدل مما بكثرة

 المعاقين حركيا.
 السيئة ومراودة األفكار السلبي عبارات التفكير فيمتمثال  الخاص باالكتئابية المحور -

 تظهر بينما المكيف الرياضي للنشاط ممارسة الغير الفئة لدى المعاقين تزداد لدى
 ان النشاطمما يدل  المكيفة الرياضية لألنشطة الممارسة لدى الفئة منها االيجابية
 السلبي التفكير ويغير حركيا المعاقين لدى االكتئابيةالتقليل من في  يساهمالمكيف 

 لديهم. ايجابي الى
واالهتمام العصبية  اإلثارة التحكم في في ممثلة لالستثارة القابلية في المبين المحور -

 يدل حركيا مما المعاقين لدى تنعدم تكاد اإلزعاج لي المسببة واألخطاء الغير بغضب
 لألنشطةممارسين  الغير المعاقين عكس النفس وضبطقدراتهم  فيتحكمهم  على

 على أنفسهم ترويض يستطيعون  وال األسباب ألتفهيثورون  الذين المكيفة الرياضية
في  فعال المكيف دور الرياضي للنشاط ان نستنتج مما الغير مع االيجابيالنسق 
 .لالستثارة والقابلية النفس ضبط
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 الدراسة الخامسة:-1-5

دور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعاقين 
 المسيلة(. جامعة)حركيا 

الكراسي المتحركة من اعداد  على السلة كرة لرياضة مسيلة نور لفريق ميدانية دراسة
 .2701-2703الطالب شرقي حسام وتحت اشراف د رامي عزالدين سنة 

 :عينة البحث-1-5-1

 والبالغ الكراسي المتحركة على السلة كرة لرياضة نور فريق تتمثل عينة البحث في العبي
 العب. 14 عددهم

 اداة الدراسة:-1-5-2

 فرايبرج للشخصية مقياس 

 نتائج الدراسة:-1-5-3

 االكتئابية. سمة تنمية في المكيف الرياضي البدني للنشاط دور يوجد ال -
 .االجتماعية سمة تنمية في المكيف الرياضي البدني للنشاط دور يوجد ال -
 الهدوء. سمة تنمية في المكيف الرياضي البدني للنشاط دور يوجد ال -

 الدراسة السادسة:-1-6

 .المسيلة(دور بعض سمات الشخصية في االداء الحركي لدى المعاقين حركيا )جامعة *

المتحركة تحت اشراف د لزرق  للكراسي بوسعادة وامل نور فريق على ميدانية دراسة
 .2706-2706احمد ومن اعداد الطالب عزوز الياس سنة 

 عينة البحث:-1-6-1
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 الكراسي على السلة لكرة بوسعادة أمل من فريقفرد  03في تمثلت عينة البحث 
 المتحركة على كراسي السلة للكرة النور افراد من فريق 07و ،) أساسية دراسة (المتحركة
 .) استطالعية دراسة (مسيلة

 اداة الدراسة:-1-6-2

 ليكارت ثالثي.

 سؤال. 33 تضم قائمة االستبيان وتضمن

 نتائج الدراسة:-1-6-3

 حركيا. المعاقين لدى الحركي االداء في االنبساطية سمة دور وجود -
 حركيا. المعاقين لدى الحركي االداء في االنفعالي االتزان سمة دور وجود عدم -
 حركيا. المعاقين لدى الحركي االداء في الهدوء سمة دور وجود -

 الدراسة السابعة:-1-7

تنمية  في المكيفة البدنية لألنشطة وغير الممارسين الممارسين بين مقارنة دراسة*
 .*المتحركة على الكراسي السلة كرة لالعبي الشخصية السمات

ومستغانم من اعداد  سعيدة والية الكراسي على السلة كرة نوادي لبعض وصفي بحث
-2704الطالبان بن صدوق الطيب وعبد الرحمن احمد تحت اشراف د عتوتي سنة 

2705. 

 عينة البحث:-1-7-1

(، سنة 87-03فردا ) 82المعاقين حركيا وكان عددها تمحورت عينة البحث على فئة 
غير ممارس للنشاط البدني  فردا 06وفرد ممارسا للنشاط البدني الرياضي  06 امنه

 الرياضي.



 

101 
 

 اداة الدراسة:-1-7-2

 .مقياس فرايبرج للشخصية

 نتائج الدراسة:-1-7-3

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 المكيف فيما يخص سمة العصبية لصالح غير الممارسين.

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 المكيف فيما يخص سمة العدوانية لصالح غير الممارسين.

ر الممارسين للنشاط البدني الممارسين وغي إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 المكيف فيما يخص سمة االكتئابية لصالح غير الممارسين.

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 المكيف فيما يخص سمة القابلية لالستثارة لصالح غير الممارسين.

الممارسين للنشاط البدني الممارسين وغير  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 .لصالح الممارسينالمكيف فيما يخص سمة االجتماعية 

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 .لصالح الممارسينالمكيف فيما يخص سمة الهدوء 

ي الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدن إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 غير الممارسين. السيطرة لصالحالمكيف فيما يخص سمة 

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة  -
 غير الممارسين. الضبط لصالحالمكيف فيما يخص سمة 

 الدراسة الثامنة:-1-8
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 الرياضي باإلنجازالمرتبط  الدافعية السمات تحسين في مقترح ذهني تدريبي برنامج *أثر
 ذكور أكابر .مقدم بئر الحمامات وجيل أفاق لناديي ميدانية دراسة.القدم كرة العبي لدى

 مقدم )ذكور، بئر وجيل الحمامات آفاق ناديي بحث تجريبي اجري على مستوى العبي
-07نشرت  االنسانية،بسكرة )مجلة العلوم  المالك جامعةاعداد د شتيوي عبد  ن(، مأكابر
02-2703) 

 البحث: عينة-1-8-1

وقدر  أكابر، ذكور، مقدم بئر وجيل الحمامات آفاق ناديي تمثلت عينة البحث في العبي
 العب. (46) ب عددها

 اداة الدراسة:-1-8-2

 التدريبي الذهني البرنامج مقياس السمات الدافعية للرياضيين من خالل تطبيق -
 واالختبارات. القياسات إجراء ثم أسبوع،12 بواقع التجريبية المجموعة على المقترح

 الدراسة: نتائج-1-8-3

 الحاجة بعد لمستوى  القبلي والبعدي القياسين بين معنوية داللة ذات فروق  توجد -
 مقارنة أكابر ذكور، آفاق الحمامات نادي لالعبي البعدي القياس لصالح لإلنجاز
 .أكابر ذكور، مقدم بئر جيل نادي بالعبي

 في الثقة بعد لمستوى  القبلي والبعدي القياسين بين معنوية داللة ذات فروق  توجد -
 مقارنة أكابر ذكور، آفاق الحمامات نادي لالعبي البعدي القياس لصالح النفس
 أكابر. ذكور، مقدم بئر جيل نادي بالعبي

 التصميم بعد لمستوى  القبلي والبعدي القياسين بين معنوية داللة ذات فروق  توجد -
 بالعبي مقارنة أكابر الحمامات ذكور، آفاق نادي لالعبي البعدي القياس لصالح
 .أكابر ذكور، مقدم بئر جيل نادي
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 النفس ضبط بعد لمستوى  القبلي والبعدي القياسين بين معنوية داللة ذات فروق  توجد -
 بالعبي مقارنة أكابر ذكور، آفاق الحمامات نادي لالعبي البعدي القياس لصالح
 .أكابر ذكور، مقدم بئر جيل نادي

 التدريبية بعد لمستوى  القبلي والبعدي القياسين بين معنوية داللة ذات فروق  توجد 5- -
 بالعبي مقارنة أكابر الحمامات ذكور، آفاق نادي لالعبي البعدي القياس لصالح
 .أكابر ذكور، مقدم بئر جيل نادي

 الدراسة التاسعة:-1-8

 للرياضيين. الشخصية سمات على الطائرة والكرة القوى  ألعاب ممارسة أثر

الطائرة من  والكرة القوى  ألعاب اختصاص ورياضي طلبة على أجري  ميداني مسحي بحث
 األنشطة وتقنيات لعلوم العلمية تواتي عن جامعة مستغانم )المجلة قالوز بن اعداد د أحمد

 .2775 ة( سنالرياضيةو  البدنية

 البحث: عينة-1-8-1

 الطائرة. للكرة ماماش حاسي وفريق القوى  أللعاب الترك عين يرياضتتمثل عينة البحث في 

 اداة الدراسة:-1-8-2

 مقياس فرايبورج للشخصية

 نتائج الدراسة:-1-8-3

 لالستثارة، القابلية ،العدوانية ،العصبية) سمة على ايإيجاب أثر الطائرة الكرة لتخصص -
 حاسي فريق لدى) الكف ،السيطرة االكتئابية، (سمة على وسلبا) الهدوء االجتماعية

 .االجتماعية فهي السمة الضاغطة أما الطائرة، للكرة ماماش
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 لالستثارة، القابلية ،العصبية (سمة على إيجابيا أثر القوى  ألعاب تخصص -
 لدى) االكتئابية ،العدوانية (سمة على وسلبا) الكف ،السيطرةالهدوء،  ،االجتماعية

 .الهدوء فهي السمة الضاغطة أما القوى، أللعاب الترك عين فريق
 الهدوء، ،االجتماعية لالستثارة، القابلية (سمة على إيجابيا أثر القوى  ألعاب تخصص -

 طلبة لدى) الكف االكتئابية، ،العدوانية ،العصبية (سمة وسلبا على) السيطرة
 .االجتماعية فهي السمة الضاغطة أما القوى، ألعاب اختصاص

 لالستثارة، القابلية االكتئابية، العصبية، (سمة على إيجابيا أثر الطائرة الكرة تخصص -
 طلبة لدى) طرةالسي العدوانية، (سمة على وسلبا) الكف ، الهدوء،االجتماعية
 .الهدوء فهي السمة الضاغطة أما الطائرة، الكرة اختصاص

 الدراسة العاشرة:-1-19

بعض االنشطة الرياضية على تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى المعاقين حركيا  تأثير
 )فئة االطراف السفلية(.

القادر بن عبد الله عبد /د  األساتذةدراسة ميدانية لنوادي المعاقين بوالية المسيلة من اعداد 
 .2703شريط حكيم )مجلة المنظومة الرياضية سنة / محمد، د حباره /د

 عينة البحث:-1-19-1

معاقا حركيا اما عينة البحث للدراسة االساسية  25تمثلت عينة البحث )االستطالعية( في 
 المسيلة.معاقا حركيا )فئة االطراف السفلية( لبعض نوادي الرياضية لوالية  86فتمثلت في 

 الدراسة: اداة-1-19-1

مقياس المهارات االجتماعية للمعاقين حركيا )فئة االطراف السفلية( من اعداد محمد احمد 
 الحوالة.عبد الغاني 
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 نتائج الدراسة:-1-19-3

المعاقين حركيا )فئة االطراف السفلية( يستعملون مهارات اجتماعية بين ايجابية  -
لك على ذو  المقترح،يا حرك االجتماعية للمعاقينومقبولة ودلك وفقا لمجاالت المهارات 

 درجة الكلية للمقياس.
الدرجة  االجتماعية علىات داللة احصائية في متوسط المهارات ذفروق  دال توج -

لمتغير نو ع النشاط  حركيا تعزى الكلية لمقياس المهارات االجتماعية للمعاقين 
القوى(، ويمكن القول ان المعاقين حركيا  العاب-السلة)كرة الممارس الرياضي 

القوى يستعملون نفس  أللعابحركيا الممارسين  السلة والمعاقينالممارسين لكرة 
 االجتماعية.المهارات 

 الدراسة الحادية عشر:-1-11

دراسة مقرنة الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسين للنشاط 
 الرياضي.

ية للمعاقين حركيا للنوادي الرياضية لوالية المسيلة من اعداد عادل خوجة، مراد دراسة وصف
 المسيلة.جامعة –محمد كابوية  عمر،بن 

  عينة البحث:-1-11-1

ر المسيلة لكرة السلة على نو واناث( من فريق  ذكورمعاقا حركيا ) 21تتمثل عينة البحث في 
 معاقا حركيا غير ممارس 27اختيار  كمااالصلي، الكراسي والعاب القوى من المجتمع 

 للنشاط الرياضي.

 اداة الدراسة:-1-11-2

 ابعاد. 07ات تدرج خماسي ويشمل ذعبارة وهي  67ا عن الحياة يتضمن مقياس الرض
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 نتائج الدراسة:-1-11-3

فئة المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الرياضي بدرجة عالية من الرضا عن  تميزت -
 الحياة.

فئة المعاقين حركيا غير الممارسين للنشاط الرياضي بدرجة متوسطة من تتميز  -
 الرضا عن الحياة.

ات الداللة احصائية في مستوى الرضا عن الحياة بين المعاقين حركيا ذتوجد فروق  -
 الممارسين.الممارسين للنشاط الرياضي وغير الممارسين لصالح 

ا عن الحياة لدى المعاقين حركيا ات داللة احصائية في مستوى الرضذال توجد فروق  -
 لاالعاقة، المؤه ةالجنس، درجالى متغيرة ) الرياضي تعزى الممارسين للنشاط 

 العلمي(.
ات داللة احصائية في مستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا ذتوجد فروق  -

 .الى متغيرة )الوظيفة( الرياضي تعزى الممارسين للنشاط 

 عشر:الدراسة الثانية -1-12

دور النشاط البدني المكيف )كرة السلة للكراسي المتحركة( في تنمية بعض السمات لدوي 
 حركيا.االحتياجات الخاصة 

سنة( من اعداد د سامي 03-06المعاقين حركيا الشلف )من  تأهيلدراسة ميدانية بمركز 
 القادر.عبد 

 الدراسة.اتبع المنهج الوصفي في 

 عينة البحث:-1-12-1

فردا معاقا حركيا ممارسا  45فردا معاق حركيا قسمت الى  17عينة البحث في تمثلت 
 فردا غير ممارس للنشاط الرياضي 45للنشاط الرياضي و
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 الدراسة: اداة-1-12-2

 المقاييس المعتمدة في بعض الدراسات منها: على بعضتم بناء االستبيان اعتمادا 

 للراشدين،عوامل الشخصية  اختبار-يةللشخصمقياس جيلفورد -مقياس الصفات االنفعالية
 احتوى هدا االستبيان على اربعة محاور. 

 نتائج الدراسة:-1-12-3

ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الحركي وبين ذفروق  توجد -
في سمة االتزان  نالممارسيغير الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح 

 .االنفعالي
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الحركي وبين ذفروق  توجد -

 في سمة االجتماعية. نالممارسيغير الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح 
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الحركي وبين ذفروق  توجد -

 في سمة االنبساطية. نالممارسيلح غير الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصا
ات داللة احصائية بين المعاقين حركيا الممارسين للنشاط الحركي وبين ذفروق  وجدت -

 في سمة الهدوء. نالممارسيغير الممارسين للنشاط الحركي المكيف لصالح 

 الدراسة الثالثة عشر:-1-13

 سمعيا المعاقين لدى الشخصية سمات بعض تنمية في الرياضي المكيف النشاط دور

 ،رابح المعاقين سمعيا بالمسيلة من اعداد د صغيري  مدرسة مستوى  على أجري  مسحي بحث
 .2701كمال سنة  نطاح/د ،الدراجيي عروس د/

 عينة البحث:-1-13-1
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( للمدرسة المعاقين سمعيا وإناث ذكورتمثلت عينة الحث في االطفال المعاقين سمعيا ) 
فردا  3فردا ممارسا للنشاط الرياضي و3قسمت الى قسمين  طفال، 06بالمسيلة وكان عدد 

 غير ممارس للنشاط الرياضي.

 اداة الدراسة:-1-13-2

 عبارة.( 02المقياس) ألبرت يتضمن جوردن" إعداد من سمات الشخصية مقياس

 نتائج الدراسة:-1-13-3

مة في دالة إحصائيا فروق  توجد -  للنشاطالممارسين سمعيا  المعاقين السيطرة بين س 
للنشاط البدني الرياضي المكيف لصالح  وغير الممارسين المكيفالرياضي  البدني

 الممارسين.
مة في دالة إحصائيا فروق  توجد -  الممارسين للنشاطسمعيا  المعاقين المسؤولية بين س 

للنشاط البدني الرياضي المكيف لصالح  وغير الممارسين المكيفالرياضي  البدني
 الممارسين.

مة في دالة إحصائيا روق ف توجد - الممارسين سمعيا  المعاقين االنفعالي بيناالتزان  س 
للنشاط البدني الرياضي المكيف  وغير الممارسين المكيفالرياضي  البدني للنشاط

 لصالح الممارسين.
مة في دالة إحصائيا فروق  توجد -  الممارسين للنشاطسمعيا  المعاقين االجتماعية بين س 

للنشاط البدني الرياضي المكيف لصالح  وغير الممارسين المكيفالرياضي  البدني
 الممارسين.

 الدراسة الرابعة عشر:-1-14

 فعالية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسية للمعاق حركيا
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على المعاقين حركيا من اعداد أ بشير حسام من جامعة البواقي سنة  وصفي اجري بحث 
2707. 

 البحث: عينة-1-14-1

 تمثلت العينة في المعاقين حركيا التابعين للمراكز التابعة للجزائر العاصمة

 الدراسة: اداة-1-14-2

 عبارة. 47مقياس الصحة النفسية يتضمن 

 نتائج الدراسة:-1-14-3

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين للنشاط  -
 يخص الثقة بالنفس لصالح الممارسين.  الممارسين فيما الترويحي وغيرالرياضي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين للنشاط  -
 الممارسين. التفاؤل لصالحيخص  الممارسين فيما الترويحي وغيرالرياضي 

شاط توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين للن -
 التفكير لصالحيخص نمو الفاعلية ووضوح  الممارسين فيما الترويحي وغيرالرياضي 
 الممارسين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين للنشاط  -
 الممارسين. بالسعادة لصالحيخص الشعور  الممارسين فيما الترويحي وغيرالرياضي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال المعاقين حركيا الممارسين للنشاط  -
معهم والتفاعل  باألخرينيخص العالقة  الممارسين فيما الترويحي وغيرالرياضي 
 الممارسين. لصالح

 الدراسة الخامسة عشر:-1-15



 

110 
 

 خنينالمد بغير مقارنة المدخنين الرياضيين اإلعالميين لدى الشخصية سمات مستوى 

وهران، من  بوالية المدخنين وغير المدخنين الرياضيين ينب اإلعالم على أجري  وصفي بحث
 والرياضية. البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد جمال، ركاش/اعداد د 

 عينة البحث:-1-15-1

في  المدخنين اإلعالميين عدد تمثل الرياضة في مختص إعالمي 24في  البحث عينة تمثلت
 .08مدخنين في الغير وعدد 00

 اداة الدراسة:-1-15-2

 مقياس فرايبرج للشخصية

 نتائج الدراسة:-1-15-3

 في المدخنين لصالح المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 .العصبية سمة

 سمة في المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم -
 .العدوانية

 القابليىة سمة في المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم -
 .لالستثارة

 في المدخنين لصالح المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 .سمة االكتئابية

 المدخنين غير لصالح المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 .االجتماعيةسمة  في

 المدخنين غير لصالح المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 .سمة الهدوء في
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 سمة في المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم -
 .السيطرة

 .الكف سمة في المدخنين وغير المدخنين بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم -

 على الدراسات:التعليق 

-07-3-6-5في ضوء ما سبق تناوله في الدراسات السابقة يتضح لنا ان هذه الدراسات )
فيما بينها من خالل المنهج والعينة وكيفية اختيارها واالدوات المستخدمة بحيث  ق( تتطاب02

الممارسين لكرة السلة على الكراسي كعينة  حركيا واختيار المعاقين التجريبي،تناولت المنهج 
لغرض الوصول الى الهدف وهو  كنز واستعمل مقياس فرايبرج للشخصية واي ،مستهدفة للبحث

الشخصية لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسيين للنشاط  مقارنة السماتدراسة 
 البدني الرياضي المكيف.

فيما بينها من خالل المنهج  ق( تتطاب05-04-08-00-1-0-4-8-2-0اما الدراسات)
الوصفي وكانت العينة المستهدفة المعاقين حركيا التابعين للمراكز والجمعيات واالندية 

الصفات مقياس -كنايز -االدوات المستخدمة بحيث استخدموا )مقياس فرايبرج االرياضية، ام
لهدف واحد وهو ، استعملوا مقاييس متنوعة وكان االنفسية( مقياس الصحة-الشخصية
مقارنة السمات الشخصية لدى المعاقين حركيا الممارسين وغير الممارسيين للنشاط الوصول ل

 البدني الرياضي المكيف.

 الفرضيات:مناقشة -2

 االولى:الفرضية -2-1

ط البدني اللنشير الممارسين غالممارسين و  حركيا،توجد فروق بين المعاقين في السمات الشخصية 

 الممارسين. المكيف لصالح الرياضي
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غير بين المعاقين سمعيا الممارسين و  هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت المقارنة 

الممارسين في السمات الشخصية التي نستهلها بدراسة عبد القادر بن الحاج الطاهر في 

الممارسين  ين المعاقين  حركيا حيث اكد أنه توجد فروق ب  2771رسالة الماجستير لعام 

غير الممارسين للنشاط  البدني المكيف في السمات الشخصية لصالح الممارسين حيث و 

ارسين الى الممارسة الرياضية ، وقد أكد هذا كل من ارجع الفروق الموجودة لصالح المم

رابحي محمد د القادر و وزياني عب 2708جزولي محمد في مذكرة الماستر محمد األمين و 

 غير الممارسين فيبين المعاقين حركيا  الممارسين و قاال بوجد فروق  حيث 2704االمين 

اعزو الفروق الموجودة الى ممارسة  النشاط الحركي و  السمات الشخصية لصالح الممارسين

 2706إسماعيل في مذكرة الماستر بلغاي  ، كما توصل كل من محمد االمين و  المكيف

أنه هناك فروق جوهرية بين المعاقين  حركيا الى  2700حميدي  كريم ومسلم عبد القادر و 

الممارسين وغير الممارسين للنشاط البدني المكيف في السمات الشخصية لصالح الممارسين 

مبررا هذه الفروق بالدور الذي تلعبه الممارسة الرياضية في  تنمية  السمات الشخصية 

ور النشاط البدني المكيف للمعاق حركيا ، وهو ما ذهب إليه سامي عبد القادر في بحثه د

توصل الى أنه هناك فرق صية لذوي اإلعاقة الحركية بشلف و في  تنمية بعض السمات الشخ

أن ممارسة النشاط سمات المدروسة لصالح الممارسين و بين المعاقين حركيا الممارسين في ال

 ا .البدني الرياضي المكيف يلعب درا في تحسين السمات الشخصية لدى المعاقين حركي
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غير بين المعاقين حركيا الممارسين  و كل هذه الدراسات تؤكد على الفروق الموجودة  

أن ممارسة النشاط البدني الرياضي سمات المدروسة لصالح الممارسين و الممارسين في ال

المكيف تلعب دورا في تحسين السمات الشخصية لدى المعاقين حركيا الممارسين لصالح 

بعض الدراسات التي تؤكد هذه الفروق في السمات  في بعض  الممارسين ، إضاقة الى

آخرون في بحثهم المنشور في مجلة اإلبداع االخرى مثل دراسة صغيري رابح  و  اإلعاقات

لممارسين للنشاط البدني الرياضي  حيث توصلوا الى انه توجد فروق بين المعاقين سمعيا ا

عز دراسة محمد تمار و لممرسين ، و سمات الشخصية لصالح اغير المكيف في الالمكيف و 

ن وغير الممارسين التي تؤكد وجود فروق بين المعاقين بصريا الممارسي 2702الدين رامي 

تقدير الذات  لصالح الممارسين ومعلوم العالقة الطردية الموجودة بين في تقدير الذات

 السمات الشخصية .و 

  الثانية: الفرضية-2-2

 لمكيــف يؤثر ايجابا في تنمية السمات الشخـصية لدى المعاقــين حركيا النـشاط البــدني الرياضي ا

مدى ناولت المعاقين حركيا بالدراسة و إذا تفحصنا الدراسات السابقة نجــد العديد منها قد ت    

عبد العزيز  محتواها فــقــد درس داديالرياضية وعلى اختالف أشكالها و تأثرهم بالممارسة 

اثناء إنجاز رسالة ماجستير عالقــة السمات  الشخصية بالقدرة  عــلى األداء   0166

ة طردية بــين السمات  المهاري  في الرياضات الجماعية ليتوصل الى أن هــناك عــالق

االداء المهاري في  الرياضات الجماعية ما يعنــي ارتفاع السمات الشخصية الشخصية و 
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انخفاض السمات  الشخصية السلبية يؤدي الى ارتفاع وتحسن األداء المهاري في ـة و اإليجابيـ

أن  2775منشور عام الرياضيات الجماعية ، كما أكد أحمد بن قالوز التواتي  في بحثه ال

الكرة الطائرة تؤثر ايــجابا على السمات الشخصية للرياضيين اختصاص ألعاب ألعاب القوى و 

ر ايجابي على السمات الجماعية لها تأثـــياللعاب  الرياضية الفــردية و ن االقوى ما يعني أ

أن ممارسة األنشــطة الرياضــية  2770قد أشار رمزي جابـــر في دراسته سنة الشخصية ، و 

ــجابا في السمات  الشخصية لدى األحداث من خالل برنامج رياضي مقترح ما يؤكد  أثرت ايـ

الخفــــض من االيجابية و  انها الرفع من السمات الشخصيةان الممارسة الرياضية من ش

بن حاج الطاهــر في أطروحة  السمات الشخصية السلبية لــدى  العينــة ، كما أكد عــبد القادر

أن المعاقين حركيا الممارسين للنشاط  الرياضي يتميزون بمستويات   2708الدكتوراه لعام 

مستويات منخفضة للسمات االجتماعية وتقدير الذات و لشخصية اإليجابية كمرتفعة للسمات ا

أيضا  من خالل  نفس البحث على عالقة اإلنجاز الرياضي  دالسلبية  كالعصبية  والقلق وأك

بالسمات الشخصية  ما يشير الى ان االتزان في السمات الشخصية  عامل أساسي وحاسم 

ي في مثنــى المزروعلشاطى و الى ما توصل إليه محمود افي اإلنجاز الرياضي ، إضافة 

ا أن تطبيـــق برنامج تـــرويحي على المعاقين حركيا له فاعلية ذحيث أك 2771دراستهما سنة 

القلق . من السمات السلبية كالعدوانية و  في االرتقاء بالسمات الشخصية  اإليجابية والتخفيف

لى السمات الشخصية فكل هذه الدراسات تؤكد تأثير الممارسة الرياضية  بشكل مباشر ع

االرتقاء بها لدى الممارسين مع التأكيد على أن هناك دراسات تشير الى التأثير غـــير و 
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المباشر للنشاط الريـــاضي المكيف على المعاقين من خالل التأثير على المتغيرات المؤثرة 

ي التوافق النفسالتفاعل االجتماعي و دير الذات و في السمات الشخصية على خالل تق

عادل و  2770دراسته االجتماعي...........الخ فقـــد أكد كل من أيــمن عبد النبي جمال في و 

 أن الممارسة 2701بالل بوذينة و   2708بد الوجود أحمد الزبيدي  عو   2707خوجة 

محتوياتها من برنامج  تدريبي او ترويحي او تعليمي لها تأثير الرياضية باخــتالف أنواعها و 

صورة الجسم لدى المعاقين بمفهوم الذات و  من شأنها االرتقاءو  رفع تقدير الذات ،ايجابي في 

حركيا الممارسين ألي نوع من انواع النـشاط  البدني الرياضي المكيف ما يعود ايجابيا على 

هو ما اسميناه بالتأثير غير المباشر على السمات ت الشخصــية للمعاق حركيا نفسه و السما

لح أدق تأثير المتغير  المستغل على المتغير التابع بمتغير وسيط هو الشخصية أو بمصط

تقدير الذات ، وبالنظر الى ما تقدم يتضح أن كثير من الباحثين أو معظمهم يؤكدون على 

تعدد محتوياتها  برنامجا تدريجيا كان أو حصص مارسة الرياضية بمختلف أشكالها و ان الم

فكلها   بدنيا رياضيا عاديا أو مكيفا فرديا او جماعيا تعليمية أو انشطة ترويحية ، نشاطا

ي حاسما في  االرتقاء بالسمات الشخصية لدى المعاق حركيا فهي تنمتلعب دورا بارزا و 

تخفض من حدة السمات كالهدوء والثقة بالنفس والضبط وتقلل و تحسن السمات اإليجابية و 

 االكتئابية . والعدوانية و   السلبية كالقلق

وعليه يمكننا القول ان الفرضية الثانية التي تنص على ان النـشاط البــدني الرياضي المكيــف 

 تحققت.يؤثر ايجابا في تنمية السمات الشخـصية لدى المعاقــين حركيا قد 
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 االستنتاجات:

توجد فروق جوهرية بين السمات الشخصية لمعاقين حركيا الممارسين للنشاط البدني  -

 الممارسين.غير الممارسين لصالح المكيف و الرياضي 

النشاط البدني الرياضي المكيف يلعب دورا بارزا في االرتقاء بالسمات الشخصية لدى  -

 المعاقين حركيا. 

 التوصيات:

ناكد على القيام بمزيد من الدراسات التي تتناول السمات الشخصية لدى المعاقين حركيا  -

 دقة. أكثري الرياضي المكيف بشكل النشاط البدن وعالقتها بممارسة

بالنسبة للسمات  أكثرنوصي بالتركيز على البحوث التجريبية طويلة المدى لتتضح الرؤيا  -

 الشخصية للمعاقين حركيا.

ن سمات تحسات البرامج الرياضية التي تنمي و تضبط محتوينوصي ببحوث تحدد و  -

 .تحد من سمات سلبية بعينهاايجابية بعينها او تقلل و 
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 :خاتمة

من خالل هذا البحث نخلص إلى أن هناك فروقا في السمات الشخصية،بين الممارسين 
والغير ممارسين للنشاط الرياضي, بحيث أن الممارسة الرياضية المكيفة تساهم في تطوير 

تطور شخصيته بصفة خاصة, ذلك لشخصية للمعاق حركيا بصفة عامة و وتنمية السمات ا
أنها تمثل خيارا تربويا موجها خاليا من القيود النفسية,فتساعد لفرد في اندماجه مع المجتمع 
وتحسين سلوكه االجتماعي االيجابي كالتعاون والتماسك والمشاركة والتنافس الشريف من 

صفة المسؤولية اجل تحقيق النجاح, كما تكسبه األمل في تحقيق مستقبل مشرق , وتنمي 
كما نجد إن  .لديه في مختلف مناحي الحياة, مما ينعكس إيجابا علي اندماجه داخل المجتمع

النشاط البدني الرياضي المكيف يتيح للفرد فرصا للتحكم في انفعاالته والسيطرة عليها 
وقدرته على اتخاذ القرارات  بنفسه،وينمي ثقته  لديه،وتحسين درجة الواقعية  واستقرارها،

كما أنها تساعده على  االجتماعية،السليمة في مختلف المواقف التي يمر بها في حياته 
االبتعاد عن اإلحباط واإلحساس بالفشل واليأس واالستسالم. وكل المواقف السلبية التي 

ن هذا المنطلق م ،اإلعاقةبسبب االنزعاج النفسي التي تتركه  أخر،تنتاب الفرد من حين إلى 
يؤكد بحثنا ان النشاط الرياضي المكيف يعدل من السمات السلبية كالعدوانية والعصبية 

الهدوء...الخ سمات االيجابية مثل االجتماعية والعقالنية و ويطور بشكل كبير ال واالكتئابية،
توافق تساعده في االندماج وال متكاملة، متزنة،ومنه تتكون لدى الفرد المعاق شخصية قوية 

مما يساعدنا على استخالص منه كل ما هو ايجابي ومساعدته على تكريس قدراته  النفسي،
 .وإمكانياته واعتباره عضو فعال داخل المجتمع
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 المجالت: -أ

 في مقترح ذهني تدريبي برنامج بسكرة، أثر خيضر محمد جامعة – اإلنسانية العلوم مجلة
 ميدانية دراسة.القدم كرة العبي لدى الرياضي المرتبطة باإلنجاز الدافعية السمات تحسين
 ذكور. أكابر مقدم، بئر الحمامات وجيل أفاق لناديي

 والكرة القوى  ألعاب ممارسة الرياضية، أثر البدنية األنشطة وتقنيات لعلوم العلمية المجلة
 ورياضي طلبة على أجري  ميداني مسحي للرياضيين، بحث الشخصية سمات على الطائرة

 -مستغانم جامعة– والرياضية البدنية التربية الطائرة، معهد والكرة القوى  ألعاب اختصاص

مجلة المنظومة الرياضية، تأثير بعض االنشطة الرياضية على تنمية بعض المهارات 
 االجتماعية لدى المعاقين حركيا، جامعة الجلفة.



 

 
 

مجلة االبداع الرياضي، دور النشاط الرياضي المكيف في تنمية بعض سمات الشخصية 
 لدى المعاقين سمعيا.

جلة االبداع الرياضي، فعالية النشاط الرياضي الترويحي في تحقيق الصحة النفسية للمعاق م
 حركيا، جمعة المسيلة.

، دراسة مقارنة لمستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا 0حوليات جامعة ال جزائر
 .الممارسين وغبر الممارسين للنشاط الرياضي

 المذكرات: -ب

السمات الشخصية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط  مذكرة "دراسة مقارنة بعض
الرياضي لدى المعاقين حركيا"، اشراف د/ مناد فضيل واعداد الطالبين بعة محمد األمين 

 .2704-2708وجزولي محمد سنة 

دور النشاط البدني المكيف في تنمية بعض السمات الشخصية لدى المعاقين  مذكرة "
قادة واعداد الطالبين حميدي كريم ومسلم عبد القادر سنة  حركيا"، اشراف د/ بلكبيش

2706-2700. 

دراسة مقارنة لبعض السمات الشخصية للمعاقين حركيا لممارسين وغير الممارسين  مذكرة"
للنشاط الحركي المكيف"، اشراف د /عتوتي ومن اعداد الطالبين زياني عبد القادر ورابحي 

 .2704-2708محمد االمين، سنة 
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تنمية بعض السمات الشخصية لدى  دور النشاط البدني الرياضي المكيف في مذكرة"
المعاقين حركيا )جامعة المسيلة(، من اعداد الطالب شرقي حسام وتحت اشراف د رامي 

 .2701-2703عزالدين سنة 

دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين لألنشطة البدنية المكيفة في تنمية  كرة"ذم
السمات الشخصية لالعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة"، من اعداد الطالبان بن صدوق 
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 جر قائمة فرايب

 

 السن: :الجنس

 التعليمات:

سلوكك واستجابتك في بعض المواقف والمطلوب منك وضع فيما يلي بعض العبارات التي قد توضح 
 ( أمام بنعم  أو الXعالمة)

 بما يتفق مع حالتك وما تعرفه عن نفسك بالنسبة لكل عبارة.

 ال تترك أي عبارة دون إجابة. -

 ال توجرد عبارات صحيحة وأخرى خاطئة والمهم هو صدق اجابتك بما يتناسب مع حالتك. -

 

 

 احيانا ال نعم العبارات الرقم
    ما مزاجي معتدلئأنا دا 0
يصعب علي أن أجد ما أقوله عند محاولة التعرف على  2

 الناس
   

أحيانا تسرع دقات قلبي أو تدق دقات غير منتظمة بدون  8
 بذل مجهود عنيف

   

اشعر احيانا ان دقات قلبيتصل الى رقبتي دون ان اعمل  4
 عمالشاقا

   

  مأفقد السيطرة على أعصابي بسرعة ولكني أستطيع التحك 5
 فيها بسرعة أيضا

   

    يحمر أو يفقع لوني بسهولة 6
    أحيانا أجد متعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة اآلخرين 0
   في بعض االحيان ال أحب رؤية بعض الناس في الشارع  3



 

 
 

 او في مكان عام
اتمنى ان يصيبهم إذا أخطأ البعض في حقي فأنني  1

 الضرر
   

غرض بسبق لي القيام بأداء بعض االشياء الخطرة  07
 التسلية او المزاح

   

اذا اضطررت الستخدام القوة البدنية لحماية حقي فإنني    00
 افعل ذلك

   

    أستطيع ان ابعث المرح بسهولة في سهرة مملة 02
    ارتبك بسهولة احيانا 08
    لبق في تعاملي مع االخرين اعتبر نفسي غير 04
    اشعر احيانا بضيق في التنفس او بضيق في الصدر 05
اتخيل احيانا بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة بعض  06

 االخطاء التي ارتكبتها
   

اخجل من الدخول بمفردي في غرفة يجلس فيها بعض  00
 الناس وهم يتحدثون 

   

في معدتي حساسة )اشعر احيانا بألم او ضغط او انتفاخ  03
 معدتي(

   

    الخوف واالضطراب أسرع من اآلخرين.ي يبدو عل 01
    عندما اصاب احيانا بالفشل فان ذلك ال يثيرني   27
    افعل اشياء كثيرة اندم عليها فيما بعد 20
    الشخص الذي يؤذيني اتمنى له الضرر 22
كثيرا بانتفاخ في بطني كما لو كانت مملوءة اشعر  28

 بالغازات
   

عندما يغضب أحد أصدقائي من بعض الناس فأنني  24
 ادفعه الى االنتقام منه

   

    ما أفكر في ان الحياة ال معنى لها   كثيرا  25
    يسعدني ان اظهر اخطاء االخرين 26
يدور في ذهني غالبا عندما أكون وسط جماعة كبيرة   20

 كيرفحداث مشاجرة وال أستطيع مقاومة التا
   



 

 
 

    يبدو علي النشاط والحيوية 23
    أنا من الذين يأخذون األمور ببساطة وبدون تعقيد 21
عندما يحاول البعض إهانتي فإنني أحاول أن أتجاهل  87

 ذلك
   

    فانني ال اهتم بذلكاو اثور  عندما أغضب 80
أرتبك بسهولة عندما أكون مع أشخاص مهمين أو مع  82

 رؤسائي
   

    يفي ضيقي وغضب  مال أستطيع غالبا التحك 88
    لعدة ليال في أشياء اعرف أنها لن تتحقق مأحل 84
ة أحداث جهيظهر علي التوتر واالرتباك بسهولة عند موا 85

 معينة
   

    من الذين يغضبون بسرعة انا لسوء الح  86
غالبا ما تدور في ذهني أفكار غير هامة تسبب لي  80

 الضيق
   

    أجد صعوبات في محاولة النوم 83
    دم عليها فيما بعدوأنتفكير قول غالبا أشياء بدون ا 81
    كير في حياتي الحاليةفكثيرا ما يراودني الت 47
    المقالب غير المؤديةأحب أن أعمل في الناس بعض  40
    أنظر غالبا إلى المستقبل بمنتهى الثقة 42
    عندما تكون كل األمور ضدي فإنني ال أفقد شجاعتي 48
    أحب التنكيت على اآلخرين 44
عندما أخرج عن شعوري فإنني أستطيع غالبا تهدية  45

 بسرعة ينفس
   

    كثيرا ما أستثار بسرعة من البعض 46
    يد صعوبة في كسب اآلخرين لصفجأ 40
    مبأنني شخص متكلنفسي أستطيع أن أصف  43
    مأفرح أحيانا عند إصابة بعض ممن أحبه 41
    باناحق بي إصابة بالغة على أن أكون جأفضل أن تل 57
    أميل إلى عدم بدء الحديث مع اآلخرين. 50



 

 
 

    تفكيرفي أحيان كثيرة أفقد القدرة على ال 52
    عة من اآلخرينكثيرا ما أغضب بسر  58
    غالبا ما أشعر باإلنهاك والتعب والتوتر 54
    يءر بأنني ال أصلح ألي شفكيأحيانا يراودني الت 55
    عندما أفشل فإنني أستطيع تخطي الفشل بسهولة 56

 

 


